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 مقدمة

اللهم ارحم عبدك حممد الغزايل، واجزه خري اجلزاء عما غار لدينك، ومِحي لشرعك، واحتمل  ▪
 ! وكتب، وعاىن ونصب، ووقف وواجه

 ! شفاعة له يوم القيامةومواقفه وآراء حمبيه فيه اجعل كتبه وأعماله اللهم و  ▪
 واجعل ميتته كرًّا على املبطلني، وإعالًء لراية الدين، وجهاًدا حىت آخر نفس يف األولني.اللهم  ▪
اللهم واجعل مدفنه روضة من رايض اجلنان، وشهادة له يوم تلقي الصحف ابلشمائل واألميان،  ▪

 وعلو كعب يف العلماء املرضيني؛ اللهم آمني.
ايل رمحه هللا، الذي سبق وتفرد، وكان لألمة  فإين حني أكتب عن عبقرية الغز مث أما بعد:       

كالنذير العراين، منتبًها أكثر من سواه ملواطن اخلطل والزلل، حاماًل مشعل التنوير، رافًضا للظلم 
حني أكتب عنه فإين فيه لست متعصًبا، أو  ؛والقهر والتغرير، مستعصًيا على االنكسار واالحنناء

  ملقًيا للكالم دون تثبت، وال أتمل.

كما أنين لست صاحب هًوى فيه؛ بل كنت يف بدااييت انئًيا عنه، مشوًسا عن منهجه؛ بسبب        
وكنت آنذاك شاابًّ  -حدة حلظتها يف بداايت معرفيت به: يف كالمه إذا تكلم، وكتابته إذا كتب 

ال  ، والشبانمضغوطًا كغريي من الشباب ابإلزعاجات األمنية، وسخافات املخربين غري املربرة
وخصوًصا بعد أن نشرت جملة العريب أوائل  -تعجبهم احلدة، وال ينصاعون بيسر للشدة 

والقرضاوي  ،الغزايل) الثمانينيات ملًفا عن التطرف، شارك فيه خنبة خمتلطة من العلماء واملفكرين
 –تسرًعا  -وفؤاد زكراي، ومل يعترب بعض الشباب هذا امللف  ،وفهمي هويديوعمارة،  ،والبشري

تشخيًصا للداء؛ بل زايدة يف البالء، وصبًّا للزيت على النار؛ حيث إن املؤامرة على الشباب املسلم  
 كانت ثقيلة ابهظة مكرثة وحمرية! 

؛ رغم مناهزته الثمانني، ومن طبيعة الشباب االنفعال،        وقد كان الشيخ رمحه هللا يف حدته شاابًّ
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ه هللا يف أطوار حياته، حىت إنين شكوت ذلك ذات مرة وبعض اخلشونة، وهي خلة مل تفارقه رمح
وقد كنت أجرؤ عليه  -لوالدي وشيخي الفذ الدكتور عبد العظيم الديب عليه رمحات هللا ورضوانه 

فانفعل رمحه هللا، وقال: كيف يلومكم معاشر الشباب؟ أال يذكر ما كان  -ما ال أجرؤ على غريه 
ساحمه هللا، مث كان بعد يطيب خاطري  !شد انفعااًل، وأحد حااًل؟يفعل يف شبابه؟ أال يذكر أنه كان أ

 بكالم رفيق، يضع الشيخ فيه يف منزلته، ويلفتين إىل حجمي وحايل! 

 -وشكوته مرة للرجل اهلامة، اجلليل صالح أبو إمساعيل، فضحك ضحكته النقية، وقال        
يق ، مث تكلم عن الشيخ مبا يل: أقول لك نكتة على صاحبك، وأضحكين-ليمتص حديت وحزين 

 مبثله عن مثله، رمحهما هللا رمحة واسعة!

مث أراد هللا تبارك وتعاىل أن أقرتب من الشيخ، وأمسع له، وأقرأ، وأراه، وأجالسه، وأحاوره       
للصحافة، وللتلفزيون، وأزوره يف بيته ابلقاهرة، ويف مقره بفندق الواحة حيث ينزل كل زايرة 

 كانت حتتفي به احتفاء يليق به، فانضبطت النظرة، واعتدلت الفكرة، خصوًصا بعدما للدوحة، اليت
رأيت من ثناء شيوخي األجلة العالمة يوسف القرضاوي، واحليي عبد العظيم الديب، والرابين حسن 

وغريهم رحم هللا تعاىل حيهم وصالح أبو إمساعيل، وعبد القادر العماري، عيسى عبد الظاهر، 
وملست ما له من مكانة يف القلوب، وأثر يف الدعوة، وجهاد طويل خاضه بقلبه وعقله وميتهم! 

؛ .ولسانه! حيدوه الصدق، والغرية، واحلب املفرط لإلسالم، ونبيه العظيم صلى هللا عليه وسلم
 أحسبه وهللا حسيبه، وال أزكيه على هللا تعاىل وال أحًدا! 

ته يف املدينة املنورة، يف املؤمتر العاملي األول للدعوة منذ رأيعرفته إذن من أربعني سنة،       
وجالسته من ثالث وثالثني سنة، وكنت متحمًسا، ، وكان هو مقرر املؤمتر! 1977والدعاة، سنة 

بعد اسرتابة، فسميت مست سلفي، وطرحي انقد ثوري، مث و حمتفظًا برأيي، وأنس إيّل بعد لقاءات، 
 تب كتااًب أنتقد فيه بعض آرائك! حدث أن قلت له: اي شيخي إنين أك
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 ففاجأين بقوله: اكتب اي بين، اكتب، أان حفي ابخلالف. اكتب وال تتحرج!       

عز وجل رىب هللا  وخفي علّي أنوُلمته صراحة؛ ألنه مل يرب تالميذ على يديه كما فعل األئمة،       
وحاوروه، وكتبوا عنه املقاالت له مئات وألوف التالميذ الذين قرؤوه، وفهموه، وافتتنوا به، 

والكتب، ومنهم من أخذ عنه الرسائل اجلامعية، ومنهم من أعد الربامج التلفزيونية واإلذاعية، 
وسيبقى بفضل هللا تعاىل أطول وأطول، وستقدر عطاءه األجيال، رمحه هللا ورفع درجاته يف 

 الصاحلني.

يف مجع ال يتكرر مثله من  -ل ثلث قرن قب -وقد شرفين هللا أبن صلى ورائي ذات مغرب       
)كان منهم أصحاب الفضيلة األساتذة الدكاترة: القرضاوي، وعبد العظيم الديب، وصالح العلماء

أبو إمساعيل، والسالوس، والقره داغي، والعماري، وغريهم( وكنت أقرأ من سورة الغاشية، وأقف 
كيف رفعت؟     !كيف خلقت؟ وإىل السماء؟    !بعد االستفهام التعجييب: أفال ينظرون إىل اإلبل؟

  !؟كيف سطحت    !؟األرضوإىل  !كيف نصبت؟    وإىل اجلبال؟

ويبدو أنه أتثر هبذا الوقف وهللا أعلم، فلما انتهت الصالة مل يرتدد يف أن يسلم علي، ويثين       
 على قراءيت، وكانت مفاجأة أجلمتين، وأطارتين فرحة وحبورًا! 

قد هنزتين الفرصة يف مئوية الغزايل ألكتب عن العالمة املتفرد الشيخ حممد الغزايل، وها أان و       
إنين مقصر يف حق  - بلسان احلال -بعد اتصال من أخي الكرمي الدكتور وصفي عاشور، يقول يل 

الشيخ، وملا أكتب عنه، وكانت فرصة طيبة ألخرج هذا الكتاب املتواضع، مث ألكتب يف عمل اثٍن 
اإلمام الغزايل(، وكنت قد دققت من قبل فقه السرية، ولعلي أكون قد وفيت الشيخ اجلبل )عقيدة 

 بعض حقه؛ عليه رمحات هللا وورضوانه! 

وإنين ألرجو أال أكون قد قلت يف هذا الورقات إال حقًّا، وأن تكون نظرايت فيه توفيًقا        
 األعلى، عند سيدان املصطفى حبيبه وحبييب حيقق فيه ظين، بلقياه ووالديَّ يف فردوسه وصدقًا، وأن



7 
 

صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه، يف مقعد صدق؛ عند مليك مقتدر؛ اللهم آمني، واحلمد هلل رب  
 العاملني.

 عبد السالم البسيوين

 2017غرة نوفمرب  /1439من صفر  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحوظة هامة:       

وقد الشيخ نفسه، ومذكراته، فهو أوىل من يتكلم عن نفسه،  جل اعتمادي يف هذا الكتاب على كتب       
وجليت ما استطعت من جوانب شخصيته العظيمة، ومل خلصت منها ما يعكس عبقريته، ونواحي تفرده، 

 أستوعب، ولعلي أمت هذا بعد، واحلمد هلل رب العاملني!
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 الذي هوى النجم ءيف راث القرضاوي

 !، والقلب النقي، واخللق الرضي، والعزم األيب، واألنف احلميعرفت فيه العقل الذكي... 

عرفت الغزايل فما عرفت فيه إال الصدق يف اإلميان، والسداد يف القول، واإلخالص يف العمل، والرشد           
، والغرية يف الفكر، والطهارة يف اخللق، والشجاعة يف احلق، واملعاداة للباطل، والثبات يف الدعوة، واحملبة للخري

علي الدين، واحلرص علي العدل، والبغض للظلم، والوقوف مع املستضعفني، واملنازلة للجبابرة واملستكربين، 
 .مهما أوتوا من قوة

ا، وال يشرك به  يعيش لإلسالم، ولإلسالم وحده، ال يشرك به شيئً عرفت الشيخ الغزايل فعرفت رجاًل           
ا، شاهر السالح، ا يقظً ، وحارسً ومصبحه وممساه، ومبدؤه منتهاه. عاش له جندايًّ اإلسالم حلمته وسداه،  :اأحدً 

فأميا عدو اقرتب من قلعة اإلسالم يريد اخرتاقها، صرخ أبعلى صوته، يوقظ النائمني، وينبه الغافلني، أحسبه  
 كذلك وهللا حسيبه وال أزكيه علي هللا.
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 :الغزايل مقدرًا مرتًضى
أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: سيدي عن يف الصحيحني        

فيحبه جربيل، فينادي جربيل يف أهل  ،)إذا أحب هللا العبد اندى جربيل: إن هللا حيب فالاًن فأحبْبه
 (!السماء: إن هللا حيب فالاًن فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول يف األرض

أن هذا الرجل قد وضع له احلب يف األرض، كما  -وال أأتىل على ريب سبحانه  - وأزعم        
 ورفع له ذكره، ورزقه التوفيق ، والقبول، واإلصابة! له املهابة، توضع

 –شهادهتم هلم اي كم مسعت من الثناء على الشيخ رمحه هللا من علماء أجلة، وقامات سامقة، و  •
 من عاجل بشرى املؤمن! -فيما أرجو

وعبد احلليم البشري والعوا وعمارة والندوي كالقرضاوي عنه؛  كثريين كتبوا   اي كم قرأت لكبارو  •
إن مل يكن مئات املقاالت اليت   ؛عويس وخالد حممد خالد، جبانب الرسائل العلمية، وعشرات

 !، وسيأيت من ذلك كثري، يف أثناء هذا الكتابكتبت عنه عنه
 ره، وعاطفته، ولسانه، ومحيته!وايكم اعتقدت أنه مؤتًّى له، يف فك •

وقد شارك فيها علماء كبار، يف تقديره، ونظرة الناس إليه، وأسوق هنا قصتني هلما دالالهتما،       
 وهي من مذكرات الشيخ:

دعي إىل مؤمتر إسالمي عاملي، يعقد حتت حني  أوالمها: رواها الشيخ القرضاوي يف مذكراته؛       
ول مرة أرى كبار علماء الدنيا أل)وكنت آنذاك طالًبا هبا، و  ابملدينة املنورة رعاية اجلامعة اإلسالمية

جمتمعني يف صعيد واحد، ورأيت الغزايل والقرضاوي وحممد قطب والندوي والشعراوي وكثريين  
مة الشيخ عبد العزيز و  كثريين غريهم( بن عبد هللا بن ابز، وانئبه اكان يرأسها حينذاك مساحة العالَّ

عبد احملسن العباد، وكان موضوع هذا املؤمتر هو: توجيه الدعوة وإعداد الدعاة، الدكتور الشيخ 
 حني انعقد املؤمتر العاملي األول لتوجيه م(1977هـ(، شباط أو فرباير )1397وكان موعده يف صفر )
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 الدعوة وإعداد الدعاة ابملدينة املنورة  

 مسلم، اجتمعوا يف رحاب املدينة املنورة، جبوار مسجد دعي إىل هذا املؤمتر حنو ثالمثائة عاملِ       
 رسول هللا وقربه الشريف، ورشح املؤمترون مساحة الشيخ ابن ابز لرائسة املؤمتر، كما هي العادة، يف

ترشح رئيس كل جامعة لرائسة املؤمتر، ولكن الشيخ ابن ابز تنازل عن الرائسة للشيخ عبد احملسن 
 .العباد انئب رئيس اجلامعة

مث جاء دور ترشيح مقرر عام للمؤمتر، فوقف شيخنا اجلليل العالمة مساحة الشيخ حسنني       
حممد خملوف مفيت مجهورية مصر األسبق ليقول: أان أرشح الداعية اإلسالمية الكبري الشيخ يوسف 

 !القرضاوي، ليكون مقررًا للمؤمتر

سالمي السوري املعروف، فقلت له: أان سأرشح وكان جبواري األستاذ حممد املبارك املفكر اإل       
 فوافقين على ذلك.  ،الشيخ الغزايل، وأرجو أن تثينِّ عليَّ ألسباب أنت تعرفها

فقلت: أان أعتز بثقة أستاذان الكبري الشيخ حسنني خملوف، وأُعّد ترشيحه يل شهادة يل أفخر       
 !الغزايل، ألسباب ال ختفى عليكم هبا، ولكين متنازل لشيخنا الداعية الكبري الشيخ حممد

فقال األستاذ املبارك: وأان أثين على هذا الرتشيح. وهنا قال بعض اإلخوة: هذا يوم اإليثار:        
 !الشيخ ابن ابز آثر الشيخ العباد، والشيخ القرضاوي آثر الشيخ الغزايل

دات هامجه جهرة يف حديث وكان السبب املباشر لرتشيحي للشيخ الغزايل: أن الرئيس السا       
ملاذا  :مذاع على اهلواء، حني سأله الطالب عبد املنعم أبو الفتوح، رئيس احتاد طالب جامعة القاهرة

يفسح اجملال للمداحني واملنافقني، وتغلق األبواب يف وجوه العلماء والدعاة الصادقني واملعتدلني من 
 األمة، والواعني ملشكالهتا وعالجها؟!

 فما  ؛ب مثاًل ابلشيخ الغزايل، الذي اضطر إىل أن يغادر البالد، ملا ضيق عليه ... إخلوضر        



11 
 

كان من السادات إال أن رد بغضب وحنق، وكأن هذا السؤال ملس عنده وتًرا حساًسا، هاج 
للنعرة  هائجه، وأاثر اثئرته، ففتح النار على الشيخ الغزايل، وقال فيما قال: هذا داعية فتنة، ومثري

 .الطائفية البغيضة

وهذه هتمة ابطلة ابلنسبة للشيخ الغزايل، فما كان الشيخ يف يوم من األايم، داعية لطائفية وال        
 مثريًا لفتنة بني أبناء البلد الواحد. بل كان من دعاة التسامح أبًدا، على هنج شيخه حسن البنا. 

أو النصارى رد عليه ابملنطق العلمي ولكن إذا هاجم اإلسالم مهاجم ما من املسلمني        
الرصني، وألزمه اجلادة، وهذا ال حرج فيه، وال يعيبه أحد، إذ ال جماملة يف احلق، وال مداهنة يف 
الدين، واحلق أحق أن يتبع. فهذا ما دفعين إىل أن أقدم الشيخ الغزايل، ليكون ردًّا على من هامجه، 

 لمؤمتر، وكان يف الواقع نعم املقرر. فقد أعطي القوس ابريها.ابختيار علماء األمة له مقررًا عامًّا ل

 بسنني، أسوقها التخرج بعد يل وقعت قال: .... ،يف مذكراته واثنيتهما: رواها الشيخ بنفسه      
 ! وإجحاف إنصاف بني ومسلك، أو مسلك بني للموازنة اآلن

 أنور القائمقام العامة أمانته ، يتوىلاإلسالمي ابملؤمتر يسمى ما مصر يف كان  اخلمسينيات يف      
 خدمة يف ما بعمل ليقوموا؛ املسلمني واملفكرين الكتابإىل  دعوة املؤمتر وجه أن وحدث. السادات

 يوسف حممد الدكتور ألستاذا رجاله بني من كان  متهيدي   اجتماع املدعوِّين اإلسالمية، وضم الرسالة
 والدفاع، الدعوة خدمة يف مؤلًفا عشر بضعة يومئذ يل انوك! يرين فلم حوله فيمن نظر موسى، الذي

 !األدابء األزهر، وكبار علماء من عدًدا يضم اجلمع وكان! عنها

  - للسادات موسى يوسف حممد الدكتور قال حىت، يبدأ والعمل ،يلتئم الشمل دكا  وما        
 اآلن، الشيخ بيننا ليس رجل أهدافنا حتقيق يف معنا يكون أن أرى: مسموع بصوت - املؤمتر أمني
 ! الغزايل حممد
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 شامل، طال صمت اجمللس على خيَّم حىت قويل من أنتهي كدت  وما: الفاضل الدكتور قال       
 سوف أهنم كثريين، اعتقدتُ   أزهريني هناك أن إال ابلكالم أغراين ابحلرج، وما أحسست حىت؛ فرتة

 يؤيدونين! لقد الذوا ابلسكوت مجيًعا!

 :عادته على أجشّ  ينطلق العقاد، وهو حممود عباس األستاذ صوت إال اخلجل من أنقذين ماو       

 ! معنا يكون أن الشاب، وينبغي هلذا قرأت أان نعم 

  (!) وجودي ويؤيد علي يثين املشايخ مجهور حترك وعندئذ       

 حقائق كتابه  ألف ادالعق األستاذ ذلك، وأظن بعد مت ما أعرف دعوة، وملإىل  توجَّه ومل       
 !املؤمتر لرغبة إجابة خصومه وأابطيل اإلسالم

 أو ندوة العمالق للكاتب أحضر ومل العقاد وبني بيين عالقة ال أنه أذكر أن املفيد ومن       
 .وعلمه ألدبه إعظاًما الناس أشد من كنت  صحبة، وإن به تربطين
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 ممدوًحا ومقدوًحا فيه الغزايل
رحلة : )مع الشيخ الغزايل :مؤلفات كثرية أشهرها كتاب الشيخ رمحهما هللا تعاىل ألفت عن       

املوقع الفكري واملعارك الفكرية( : نصف قرن( للدكتور يوسف القرضاوي؛ وكتاب )الشيخ الغزايل
وكتب عنه أ.د. عبد احلليم عويس مع آخرين: الشيخ حممد الغزايل: صور من  للدكتور حممد عمارة.

لوسطية واالعتدال د عظيم، ودراسة جلوانب من فكره، وكتب نور الدين بن رابح اعزيز: احياة جماه
منهج الشيخ حممد الغزايل ، وكتب د. وصفي عاشور أبو زيد: يف املنهج الدعوي عند الشيخ الغزايل

: حممد شليب، وكتب اإلمام حممد عبده يف مرآة الشيخ حممد الغزايل، و يف تناول مسائل العقيدة
 ، وكتبت عنه: عقيدة اإلمام حممد الغزايل السقا!يخ الغزايل ومعركة املصحف يف العامل اإلسالميالش

الشيخ الدكتور حممد الصغري،  ارسالت، من بينها وُكتبت عنه عدة أعمال وأطروحات جامعية       
العقيدة يف  للماجستري والدكتوراه: الشيخ حممد الغزايل، وجهوده يف رد مطاعن املستشرقني، وقضااي

أمحد رسالته للدكتوراه يف كلية  عبد الرحيم عبد هللا فكر الشيخ الغزايل، وكتب عنه الدكتور: عمر
أطروحة )الشيخ دار العلوم: فكر الشيخ حممد الغزايل؛ يف إطار مدرسة اإلصالح املصرية، وهناك 

قشت جبامعة األمري عبد حممد الغزايل مفكًرا وداعية( للباحث اجلزائري إبراهيم نويري، اليت نو 
م. وكتب عنه حسني فتحي امللكاوي: العطاء الفكري للشيخ حممد الغزايل،  1999القادر، سنة 

 ، وغريها كثري! وفتحي فلوسي: الشيخ الغزايل ومنهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديث

مدارسة عنواهنا:  أ. عمر عبيد حسنة يف  امن أشهره وحاورته قامات علمية ودعوية كربى،       
السرية واملسرية، الذي يشتمل على عدة  :حوارات الشيخ الغزايلوكذا:  !كيف نتعامل مع القرآن

حماورات مع الشيخ حممد الغزايل، عن سريته الذاتية وأهم مؤلفاته وجتربته يف الدعوة واإلفتاء، كما 
ية املرأة وقضية الفنون. ا بتجربة الشيخ مع التيارات اإلسالمية املعاصرة وقضيتضمن تعريفً 

: أ.د. مجال الدي عطية، وأ. د. حسن الشافعي،   أ. فهمي، و: ظمااز كنوأ. صافيواحملاورون أجبدايًّ



14 
 

 ! أ.د. حممد كمال إمامو: أ.د. حممد عمارة، و: هويدي،  

وعشرين سنة يف عدة قضااي  مخسحاورته جلريدة العرب، قبل مب 1992أان عام وتشرفت        
 يف عدة حلقات! لتلفزيون قطر 1990عام يف بيته حاورته قبلها ة. و جتديدي

: الباحث الغزايل( األستاذ حممد الشيخ مذكرات: حياة بعنوان )قصة وعين بنشر مذكراته       
 حممد جالل الشني.

كما مجعت خطبه حتت عنوان: خطب الشيخ حممد الغزايل، يف شؤون الدين واحلياة، وأمتىن          
 مع أعماله الصوتية، والتلفزيونية املتناثرة يف العامل؛ خصوًصا يف منطقة اخلليج، واجلزائر! أن جت

 يف ذلكبني مادح وقادح، وحمب وقاٍل، والسبب  - حبسب مورده -وقد تنوع الرأي فيه         
يني، قلت من قبل إن الشيخ الغزاء كان شًجا يف حلوق العلمان املدرسة الفكرية: فقداالختالف هو 
وذوي املناهج اخلاصة يف التدين، الذين شذوا عن فقه األئمة ، وكذا يف حلوق الغالةوأعداء الدين، 

إهنم كانوا يبغضونه، ويتقولون عليه، الظلمة! وقلت: الفراعنة و وكفروا األمة، ووقعوا يف حجور 
 !م الرديئةهبسبب تصديه الدائم هلم، وكشفه ملخططاهتم، وتعريته الفاضحة ألساليبهم ومناهج

o على اإلسالم، وسبه بسب  وسأورد هنا مناذج من آراء العلمانيني واليساريني، لتلحظ التجين
 !يف طرحهم على أنه قاتل فرج فودة اتفاقهم، و الشيخ رمحه هللا تعاىل

o  الذين مل يقصروا يف سبه والتشنيع عليه، بعض الشيوخ الرافضني، مناذج من كالم كما أورد
 السنة، والزندقة، والبدعة، وبغض النيب صلى هللا عليه وسلم!واهتامه بعداوة 

o الذين عرفوا قدره، وأنزلوه منزلته، وهم األسّد قواًل، واألرفع ذكًرا: وآراء احملبني 
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 :القادح يف اجلانب اليساري، والعلماينأواًل:        

 يقول أمحد عبد املعطي حجازي )حممود القيعي: رأي اليوم(:      

 يف الرد على خالد حممد عندما أصدر كتاابً ، إن الشيخ حممد الغزايل أصبح له اسم معروف      
حيث هاجم الغزايل األفكار اليت قدمها خالد حممد  (من هنا نعلم: )بعنوان( من هنا نبدأ)خالد 
ة ورفض الكهانة، وكل األفكار املرتبطة بفكرة املواطن ،يف رفض اخللط بني الدين والسياسة، خالد

        والعقل.

ا عن احللف الذي قام بني ومدافعً  ك)!(ا عن استبداد امللن الغزايل قدم نفسه مدافعً إ       
 )!(وبني اإلخوان واألزهر "السراي"

عندما قاد مظاهرة يعرتض فيها على ، ا أكثرالشيخ الغزايل بعد تلك املرحلة، أصبح مشهورً       
وأصبح أكثر شهرة عندما أدىل بشهادته يف قضية  !وظ يف األهرامنشر رواية أوالد حارتنا لنجيب حمف

وما مل يقله أنه إذا تقم الدولة   !بد للدولة أن تطبق حد الردة على فودة فرج فودة، وأكد فيها أنه ال
  !بتطبيق احلد، فهؤالء القتلة يقومون به، وقد كان

ا يف احلياة السياسية والفكرية والثقافية ا جدًّ ا سيئً أن حممد الغزايل يف نظره لعب دورً  وأكد      
 !وأن يربأوا منه، ا املصريني يف تلك الذكرى أن يراجعوا هذا التاريخ األسوداملصرية، داعيً 

 :، وهو يساري جزائري ملحد جلد، كاره للدين مجلةوكتب عنه عبد القادر أنيس        

د ابإلنسان، عند الشيخ الغزايل، كما يتوجب علي أن ألفت نظر القارئ إىل أن املقصو )        
استنتجت ذلك هو اإلنسان املسلم، كما سنرى، رغم أنه يستفيق بني صفحة وصفحة فيستخدم 
لفظ اإلنسان للخداع فقط، ولكن سرعان ما تعود حليمة إىل عادهتا القدمية ويعود الشيخ ملقصوده، 

  !وفاء لدينه، إن مل يكن رهينة هذا الدين
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ال نعدم يف موروثنا الديين واألديب أحاديث وأمثال حتض على الرأفة ابحليوان، كما جند ا طبعً        
ويقدم دينه للعامل كبديل متفوق على املواثيق الدولية ، أما أن ميارس شيخنا االنتقاء! عكس ذلك

ثة، وكلها من مثار احلدا، وحىت حقوق البيئة ،وحقوق احليوان ،احلديثة احملكمة حول حقوق اإلنسان
وتثبيط ، اهلدف منها التقليل من شأن قيم احلداثة ،وبطريقة ساذجة، فهو نوع من التحايل واخلداع
 !!اعزائم املسلمني يف املطالبة هب

وساهم جبدارة يف ، نواصل مع هذا الشيخ )الفاضل( كما كان يقدم يف تلفزتنا لسنوات طويلة       
نه أ) :الكرمي يعد إزهاق الروح جرمية ضد اإلنسانية كلهاختريج أفواج اإلرهابيني، يقول: "إن القرآن 

ومن أحياها فكأمنا أحيا  ا،فكأمنا قتل الناس مجيعً  ،أو فساد يف األرض ،ا بغري نفسمن قتل نفسً 
اإلنسانية والناس يف عرف الغزايل تنطبق على املسلمني فقط مهما حاول استغفالنا.  .ا(الناس مجيعً 

ا أبنه رغم أن الرجل مل يصرح أبدً ؛ قتل املفكر فرج فودة حبكم أنه مرتد الدليل على ذلك أنه ابرك
 !مرتد

إن مل يكن  ؛ جباانً املأساة يف هذه الفاجعة أن موقف احلكومة املصرية كان موقفا متخاذاًل       
بتهمة التحريض على اإلرهاب، نرى ؛ وبدل أن يُقدَّم الغزايل للمحاكمة! ا إىل أقصى احلدودمتواطئً 

 ي!ليحفظوا ماء وجوههم أمام الضمري العامل ؛ويتملقونه، زراء هذه احلكومة يعظمون من شأنهو 

هل بعد هذا تقام الدنيا وال تقعد عندما يفشل وزير مصري فيما بعد يف اعتالء رائسة       
خداع وكأنه من السهل ، رمز الثقافة والعلوم والفنون وحرايت التعبري واإلبداع واالعتقاد، اليونسكو

 !(العامل مثلما جيري خداع شعوبنا يف بلداننا

 ،كتب جمدي خليل )ابختصار(:الشبكة اجلهنمية اليت قتلت فرج فودةوحتت عنوان:       

قال الشيخ حممد الغزايل يف  1992مايو  27قبل اغتيال فرج فودة بعشرة أايم وابلتحديد يف       
 هنم يرددون كالم: إد.فرج فودة وعن د. فؤاد زكراي ندوة بنادي هيئة التدريس جبامعة القاهرة عن
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 أعداء اإلسالم يف اخلارج.. ربنا يهديهم... وإن ماهدامهش.. ربنا ايخدهم"،  

وكانت هذه، مع بيان ندوة علماء األزهر، مبثابة رسالة التكليف ابلقتل. وقد جاء ابلفعل       
 غتيالا بتهمة حمبسه، والذي كان مسجوانً  الغين من داخل ا من صفوت عبدسريعً )!( تكليف القتل 

 )!(هدكتور رفعت احملجوب، ونقل حماميه للقتلة التكليف وبدأ يف تنفيذ 

شرف السعيد بتكليف من حمامي أو  ،الشايف رمضان حترك عبد 1992يونيو  8يف يوم االثنني       
وهو ، خائر إرهايب آخربعد أن جهز هلم األسلحة والذ ،واستقال دراجة خبارية ،الغين صفوت عبد

بو العال عبد ربه. ويف السادسة من مساء ذلك اليوم سالت الدماء الطاهرة للشهيد فرج فودة أمام أ
اليت أسسها يف مصر اجلديدة، وكانت هذه مبثابة رسالة واضحة للعامل كله ، اجلمعية املصرية للتنوير

يف نفس اليوم  )!( ظالمية والتكفري واإلرهابيف بلد يعج ابل، ا لرسالته التنويريةحياته مثنً ع أنه دف
ا يف مقتله، ونشرت اجلماعة اإلسالمية  وشامتً ومهلاًل  ، إلذاعة الكويتخرج مأمون اهلضييب متحداثً 

 !ا لفتوى العلماءوأهنا قتلته تطبيقً ، وليتها عن مقتلهؤ  تقر فيه مبسبياانً 

يف وقت كان ، ملرحوم فرج فودة فحسبها اجلسيم بعدم محاية ائمل تكتِف الدولة خبط.....     
ويف عضوية جممع ، هنا ظلت حتتفي مبحمد الغزايل يف منابرهاإا ابخلطر من مجيع االجتاهات، بل حماطً 

، وكذلك منع التليفزيون الرمسي اإلعالن عن فيلم 1996البحوث اإلسالمية حىت رحيله عام 
ا حتت رصاص اإلرهاب، وهو يسقط صريعً ، يالذي كان إعالنه يظهر الفنان حممد الدفراو ، اإلرهايب

 ة!حيث جسد يف الفيلم دور املرحوم فرج فود

 ونشر يف عموده بصحيفة الشعب مقااًل  ،أما الشيخ حممد الغزايل فواصل تكفريه بعد ذلك       
ايه أبنه يدعو للشذوذ إا متهمً ، عن املفكر اإلسالمي الكبري املستشار حممد سعيد العشماوي

 هل حيتاج شخص مثل هذا إىل فتوى لتكفريه؟  :متسائاًل واللواط، 
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 الناقمني على منهجه ورؤيته: نظر بعض اإلسالميني من وجهةاثنًيا:        

 :)أنقلها كما هي( غفر هللا ورمحهالوادعي قال عنه الشيخ مقبل بن هادي        

كما يف   - اإلمام أمحد قيل له ،زندقةحممد الغزايل لو كان يف عصر اإلمام أمحد لـَحَكَم عليه ابل      
فقام اإلمام أمحد ينفض  ،إن أيب قتيلة يسخر من احملدثني :قيل له -مقدمة "معرفة علوم احلديث" 

ما ظنك مبن يسخر من حديث رسول هللا   ،هذا زنديق" ،هذا زنديق ،"هذا زنديق :ثيابه ويقول
وإنين  ،اإلمام أمحد لـُحِكَم عليه ابلزندقة فهذا لو كان يف زمان ؟ صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

ماذا..  !أصبح مسكني ،وأصبح مسكني، فقد قام أهل السنة حبَملة عليه ؛أمَحُد هللا سبحانه وتعاىل
يدافع عن نفسه ويتقهقه.. ما قلت كذا وكذا.. أان ما قلت.. وهكذا بعدما كان يضحك على 

 ،لعلم املصريني األفاضل الذين يتمسكون ابلسنةويضحك بعدها على طلبة ا، الناس أييت ابلكلمة
  !فاحلمد هلل ُكتٌب قيَِّمة ردَّت

 ،ا لصاحل بن عبد العزيز آل الشيخوآخر أيضً  ،ألخينا يف هللا سليمان العودة رأيت كتاابً        
  ! يف الرد عليهوُأخرِبت أن األخ ربيع بن هادي أخرج كتاابً 

ما يهمين أنه ألف كتاب "السنة بني أهل الفقه وأهل  ،لغزايلاملهم احرتق حممد ا ،احرتق       
من أجل ماذا؟! من أجل "مهوم ! كنت وحدي أتصارع معه  ،كنت وحدي أتصارع معه  ،احلديث"

وأقدر على دين  ،و"دستور الوحدة الثقافية" فلما أخرج هذا الكتاب قام من هو خري ميّن  ،داعية"
 ...هللا ميّن 

ينبغي أن  :وقالوا يل، زارين بعضهم إىل هاهنا !ع جهلة اإلخوان املسلمنيمث بعد ذلك نسم       
ينبغي أن يُطعن يف  :قلت هلم !ألنه داٍع إىل هللا كبري ؛ال يُطعن يف الرجل ،يُطَعن يف اآلراء املخالفة

وهللا  !آخراًب ألن كتبه قد أصبحت كاجلرائد، فنحن نطعن يف كتاب، ما ندري وقد أخرج كتا ؛الرجل
 !ملستعانا
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 :()أنقلها كما هي وقال الشيخ ربيع بن هادي املدخلي      

ويطعن يف أهل  ،من سنوات طويلة يطعن فيهم ،الغزايل هو من زمان يطعن يف أهل السّنة       
طَلََّع   )!( ا طغى وبغى وغـلى وغلىأخريً  ،ما أحد رد عليه ،كنا ننتظر من الناس يردون عليه  .احلديث

ورّد  ،رددت عليه ،حيث العلمانيني ما حتملوا راحوا يردون عليه ،يف احلديث وأهلهكتاب كله طعن 
 ،كل الّناس رّدوا عليه  ،علماين - أحدٌ  -ورّد عليه  ،ورّد عليه عائض القرين ،عليه سلمان العودة

عدوانه ما حتملوا خبثه و  ،وهللا انس علمانيني رّدوا عليه ،فاسد .. ،نسأل هللا .. ،ألنه جتاوز احلدود
 ،هللا املسلمني وغري املسلمني للرد على هذا املبتدع الضال)هكذا( فقيَّد  ،على احلديث وأهله

 !إال أنه أمكر منه ؛والقرضاوي اآلن يسلك مسلك الغزايل

 فيقول:ويعتذر، ويندم الشيخ سلمان العودة على حواره )اهلادئ( حول فكر الشيخ،       

َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فـََيْمُكُث  ،فََأمَّا الزََّبُد فـََيْذَهُب ُجَفاء)رء عن ُسنَّة: ويف حلظة اندفاع يغفل امل      
 .ا:الرعد، وأن السُّنة تصدق عليه كما تصدق على خصمه، وال حتايب أحدً 17( يف اأَلْرضِ 

جه قرأُت نتا: البحث كان حصيلة استعراض لكامل كتب الشيخ املنقود قدميها وحديثها      
وأدوهنا يف قصاصات.. تكّلف األخطاء.. وتتبع مسار أراه بعني  ،أحبث عن سجل أخطائه ،العريض
 !واحدة

للكاتب،   اأو احنرافً ، أمام العثور على ما أعتربه زلةً  امثل هذه الروح تقتضي أن أقف مسرورً       
 !أظفر هبا موثَّقة معزوَّة إىل مصدر مباشر ،إهنا ضاليت املنشودة

وألن اجلزاء من جنس العمل فقد رزقين هللا إبخوة أفاضل سلكوا معي الطريق ذاته، وفلوا ما       
أو  ،للتدليل على أهنا مل تكن أخطاء فردية؛ ابحثني عن زاليت )وما أكثرها(، مث صنَّفوها، اأكتب فليً 

 !متواطأٌ عليه ،عثرات عابرة، بل هي منهج مدروس
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 ،أصنفها على أهنا )تناقض(، ولو شئت لقلت إهنا آراء رجع عنها اآلراء املتغرية للشيخ كنت      
 !واحلكم للمتأخر من أقواله

التاريخ العلمي حافل ابألقوال املختلفة املنسوبة لإلمام أمحد، وقد تصل يف املسألة الواحدة        
 !إىل مثانية أقوال، وللشافعي مذهبان، وللحنفية واملالكية مدارس

كان بعضهم يرد على بعض يف   سلف أن مجعوا عثرات شيٍخ يف مصنٍَّف واحد؟هل حدث لل       
وقد يعرض أحدهم ألقوال املخالفني ضمن تصنيف ال خيصهم؛   .مسألة، وهذا كثري يفوق احلصر

  !إبشارات عابرة حتمل عنوان: )وقال بعضهم(، كما فعل البخاري يف رده على األحناف يف صحيحه

والرد عليها ، جّرده مؤلفه جلمع مثالب عامل، مي معترب يكون حمل األسوةمل أظفر بكتاب عل       
الغالب أن الرد يكون يف ثنااي  .قد يوجد مثل هذا لكن قصرت معرفيت دونه. واحدة بعد األخرى

  .أو مسائل ينتظمها ابب واحد، حبث أوسع، أو يكون ملعاجلة مسألة بعينها

  !ي يراه، وبني من يقصد زحزحة خصٍم عن منصٍة سبق إليهافرق بني من يهدف لبيان احلق الذ      

  نُقل عنك أنك تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبت ذلك احلوار اهلادئ؟       

مل أندم على ما مضى وُقّدر، ولكين لن ، ألنين لست كثري االلتفات للوراء ؛كال؛ مل أقل هذا        
بفضل هللا عليَّ أن جعلين يف قائمة البشر  ااب، وسأظل معرتفً أكرر ما فعلت، ولن أطبع الكت

 !وإشهار خمالفيت لذايت، ولو بعد حني، اخلطّائني، وأعانين على تصويب نفسي
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 اثلثًا: رأي كبار علماء األمة يف الشيخ:        

 غنيًّا عنها وإن كان هو -وسأعرض هنا بعض شهادات كبار علماء األمة عنه رمحه هللا تعاىل         
 فيما أرجو:  ؛لكنها من عاجل بشرى املؤمن -

 اإلمام الرائد الشيخ حسن البنا رمحه هللا تعاىل، يف رسالة له مطالع شبابه: قال عنه        

 أخي العزيز الشيخ حممد الغزايل:         

مون واألحزاب( يف السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته... وبعد، قرأت مقالك )اإلخوان املسل        
وأدبه العف الرصني. ، ومعانيه الدقيقة، العدد األخري من جملة )اإلخوان( فطربت لعبارته اجلزلة

هكذا جيب أن تكتبوا أيها اإلخوان املسلمون.. اكتب دائًما وروح القدس يؤيدك، وهللا معك، 
 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 البنا على الشيخ الغزايل لقب أديب الدعوة.  ومن يومها أطلق اإلمام حسن       

 : قائاًل  والفيسبوك تويرت على حبسابيه القرضاوي يوسف شيخي العالمة عنه قالو        

الشيخ حممد الغزايل إال أتثرت به، وجتاوبت معه، وملست فيه  مسعت ما أين أشهد ذكراه يف       
 طوال معايشيت له صدقًا، وجترًدا، ومحّية للدين!

الغزايل أنه رجل دعوة قبل  كل شيء: اإلسالم حلمته وسداه، وشغل هناره، وحلم  يف عرفتُ        
 ليله، وحمور حياته  كلها: عليه يعول، وإليه يدعو، ومنه يستمد؛ رمحه هللا، ورفع درجته.

ومن يل ابإلمامة أو العبقرية حىت أكتب  !ال يكتب عن األئمة إال إماموقال يف موضع آخر:         
 عن إمام وعبقري مثل الغزايل؟ 

)مذكرات سائح يف الشرق : يف كتابه الندوي رمحه هللا تعاىل احلسن أبو الشيخ العالمة وقال       
 العريب(: 
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بلت كنت حريًصا على االجتماع ابلشيخ حممد الغزايل، أحد كتَّاب النهضة الدينية مبصر، وقا         
مؤلف )اإلسالم واألوضاع االقتصادية( و)اإلسالم واملناهج االشرتاكية( و)اإلسالم املفرتى عليه( 

، نشيطًا ،مثقًفا، قابلت الرجل، وسررت هلذه املقابلة؛ ألين رأيت فيه رجاًل صاحلًا !و)من هنا نعلم(
، ووجه يفيض ابلبشر، ورأيت أن كالًّ  صاحبه عن طريق منا يعرف  صاحب قلب حيٍّ وعقل نريِّ

 !ويرى يف هذه الكتب صورة أفكاره ومبادئه، الكتب والرسائل

  ، حني كان الغزايل يف مطلع ثالثينياته، رمحهما هللا تعاىل!1951الحظ أن هذا كان أوائل عام        

 عبد احلليم حممود: الدكتور شيخ األزهر عنه  قالو        

 !حياء، وغزايل األحياءغزايل اإل :ليس عندان إال غزاليان       

 الدكتور حممد عمارة:  وقال عنه       

، 1917 سبتمرب 22 يف الزمان من قرن قبل ولد الذي الغزايل حممد العالمة شيخنا هللا رحم        
 الشرق موقظ فيه تويف الذي اليوم وتسعني، وهو وستة وتسعمائة ألف مارس 9 يف تويف والذي

 األفغاين!  ينالد مجال اإلسالم وفيلسوف

 الرابع القرن يف اإلسالم يف اجملددين أبرز من واحًدا هللا رمحة عليه الغزايل الشيخ كان  لقد       
 عن سؤال مائة عن فيه أجاب اهلجري عشر اخلامس القرن مطلع يف كتاابً   اهلجري، وكتب عشر

 الغزايل!  مدحم الشيخ عند الفكريو  احلضاري املشروع معامل الكتاب هذا اإلسالم، ويف

 املسلمون ليعرف الغزايل؛ للشيخ الفكري املشروع قراءة إعادةإىل  ماسة حاجة يف إننا .....       
 .والداخلية اخلارجية التحدايت خمتلف به أعدائهم، وليواجهوا من أصدقاءهم

 رمحها هللا:  األمة جملة حترير مدير، حسنة عبيد وقال أستاذي الكبري عمر       

 يفرتسه أن ختشى املريض، الذي وليدها على األم عاطفة حتمل الغزايل الشيخ إن كتاابت       
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إىل  األمر احتاج إن ؛عضوية جراحة العالج يكون العالج، وقد يقدم الذي الطبيب املرض، وبصرية 
 يف الغزايل الشيخ سواء، وجند حد على واخلارجية الداخلية التحدايت تواجه كتبه  ذلك، وكانت

 اإلسالم!  أعداء منها يتسلل أن ميكن اليت الثغرات أدرك األول، حيث ندقاخل

 وقال عنه األكادميي اجلزائري د. إبراهيم نويري:        

بل إنه  !ا الدار اآلخرةينسى مطلقً  ال، فإن الشيخ الغزايل دائم االرتباط ابملأل األعلى....       
هذا األفق الرحب من آفاق اإلميان، ورمبا أحرج إذا كان احلديث عن ؛ ينفعل إىل حدود بعيدة

جلساءه هبذا االنفعال دون قصد منه، يقول املفكر املؤرخ الدكتور عبد احلليم عويس رمحه هللا عن 
إن هذا الداعية مل يتعصب قط لنفسه، ومل يشعر أبنه فوق اخلطأ  :هذه الصفة يف شخصية الغزايل

يتحدث عن أايم الفقر  !بل عاش مع الناس يف مشكالهتمفوق الناس،  –جلهوده  –البشري، وأبنه 
حىت يظن حمدثه أنه خال من اهلموم، فإذا  ،يداعب وميزح !والضراء، كما يتحدث عن أايم السراء

يف بعض  –ا حىت أحرج جلساءه وحمدثيه، وقد كنُت أصلي به إمامً ؛ جاء ذكر هللا واآلخرة بكى
 !فأضطر إىل اختصار القراءة، أ القرآن بعد الفاحتةوأان أقر ، فيبكي –وإبصرار منه ، الظروف

ا يف اجلزائر نقرأ عليه أان ومعايل الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي بعض حكم وكنا يومً        
هذا  ! ندري ماذا نفعل ال ،وحنن يف سكون ووجوم، فأخذ يبكي ويتأوه ،ابن عطاء هللا السكندري

 !الروح اليت تسكن إهاب الشيخ الغزايل كله إمنا يدل على مدى شفافية

 وقال د. حسام عقل عنه:        

 أجوف، ينبطح أمام قيادة سياسية دون منطق أو كرامة، تذكرت ما رأيت داعية ديكورايًّ كل         
الذي كان زئريه يف مواجهة الطواغيت ينفذ يف  - 1996/  1917 - الراحل الكبري حممد الغزايل

 !منا صميم الوجدان ويستوطن، قلوبنا

 يصفع الناس بقياس فقهي هش، فيقيس مشكوًكا فيه على، ا ضحاًل وكلما رأيت عقاًل فقهيًّ        
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فيخرج بفتاوى عجيبة تثري السخرية أو الشفقة، ، مشكوك فيه، أو يقيس غموًضا على غموض 
 !قع بصورة أنيقة راقيةتذكرت الغزايل أبقيسته الفقهية املتوردة العميقة، اليت تستجيب للنص والوا

وحده  -وميضي يف طريق احلظر والتشديد ، كاحلًا، يكشر يف الوجوه  دعوايًّ وكلما رأيت وجًها        
كأمنا يعيش زمااًن غري زماننا، وكأمنا حيبس النص بني دوائر التحرمي وحدها، دون )رخصة من ثقة(    -

 ا ووسطية وبسمة بشوًشا أتسر القلوب. كما يقول )سفيان الثوري( تذكرت الغزايل وهو يشع عمقً 

وكلما مسعت داعية حمدود الثقافة والفهم، يستميل شرحية من الناس بتسطيحات شديدة        
الضحالة، ويثري جزئيات صغرية يف إغفال اتم ملقاصد الشريعة الكلية، تذكرت الغزايل الذي كان 

دة يف الفقه والتاريخ وعلم النفس يتحدث فينفتح يف وعي املستمع، عشرون كتااًب دفعة واح
 .واإلعالم والسياسة واالقتصاد

الذي يستهني بقواعد النحو  ،وكلما مسعت عاملًا يتعثر يف النطق واخلطأ اللغوي الساذج       
ورصانة التكوين العريب للجملة والعبارة، تذكرت فصاحة الغزايل، اليت كانت تتخايل ، والصرف
 !وتصنع من اجلمل العربية سالسل من ذهب، لنطقوتعتز مبخارج ا، ابحلروف

وهم ميارسون إكروابت ، وكلما رأيت اخلوف، املثري للراثء، يسكن وجوه بعض الدعاة       
دون توقف! ملنح  ؛هبلوانية، إلنقاذ احلكام من اإلدانة الشعبية أبي مثن، بفتح ماكينة التربير الشرعي

الشجب واملسئولية عن الفشل السياسي واالقتصادي  العصمة للقيادات السياسية وحدها، ونقل
إىل الشعب فقط ابعتباره )جمرًما أوحد( تذكرت الغزايل وهو يشد قامته ابعتزاز، وخياطب اجلميع 
بثقة، ويصب شواظًا من انر على أنظمة احلكم الشمويل، دون أن يكون وراءه حارس شخصي، أو 

 !)بودي جارد( يصد عنه أية اعتداءات

ا جمرًما الستباحة وكلما مسعت داعية حيرق خبورًا للعلية والكبار، أو يباشر خطااًب حتريضيًّ         
 املعارضني واخلصوم، وتكميم األفواه وفتح الطريق أمام احلكام للتسلط والقسوة اجلاهلة يف البطش
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 ابجلميع، تذكرت الغزايل وهو يثمن الدماء غالًيا ويعتد ابإلنسان، حرية وكرامة.  

وأعجب كيف ملن مضى يقول للناس: "طوىب ملن قتلهم وقتلوه" مسقطًا النص على قياس       
فاسد، فيفتح اباًب دامًيا لالستباحة والتصفية اجلسدية مل تعرفه مصر يوًما، أعجب كيف يستطيع 

ابلفتاوى املهلهلة املوتورة  -ن تسبب أالنوم حىت اآلن، أو دخول االستوديوهات مرة أخرى بعد 
يف شالل من الدماء الزكية لشباب يف عمر الزهور، فأغرى احلاكم  -املوجهة بـ"الرميوت كنرتول" 

، وفتحت قنوات اللهيب واملوت على مصر، واحملكوم مبخاطرة دموية آمثة، بددت السلم األهلي
 - ةولية منذ البدايؤ واملس، والعلم الصحيح، والفهم، بشيء من السماحة األبوية -وكان مبقدوران 

 جتنب اخلوض يف هذه الربكة الدامية!

 د. عبد الستار فتح هللا سعيد:  وقال عنه        

ال ينسى اتريخ اإلسالم، ما قام له األئمة األعالم من جهد انصب لرد الغارة اجلاهلية         
امت العارمة، وحشد األمة حول معامل اإلسالم الشامل، الذي ال يقبل التجزئة والتفريق، ولقد ق

أفواج متالحقة تذود عن معامل الوحي واحلق، ويف ظالل املدرسة الرابنية اجملاهدة اليت أسسها اإلمام 
بفضل  -الشهيد حسن البنا ترىب شيخنا حممد الغزايل ومحل أعباء الدعوة مع رجاهلا الكبار، مث صار 

اإلحلاد، ويذود عن شرف علًما من أعالمها، ومضى يرفع لواءها شاخمًا يف وجه االستبداد و  -هللا 
اإلسالم بقلمه ولسانه، وجيلي حقائق الوحي األعلى، ويقارع اجلاهلية الطامسة يوم ضرب الطغيان 

 ! على أمتنا لياًل هبيًما

 :د. مصطفى بن الناصر ويننتوكتب  

مة هللا عاش الشيخ الغزايل رمحه هللا تعاىل حياة ملؤها اجلد واحلزم واملثابرة يف سبيل إعالء كل      
وسديد نظر للوجود، ومبا كان يوفق إليه  ،مبا أويت من غزير علم ؛وكان رجل فكر متميز ،عز وجل

 يف صراعها على ؛من إدراك العالقات بني ماضي األمم وحاضرها، وبني األمم، يف دراسة األوضاع
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يف هنوضها من البقاء، ويف إدراك سنن هللا تعاىل يف خلقه، والبحث عما يفيد األمة اإلسالمية  
 !سباهتا

واستنهاض مهم أبنائها لتغيري ، تبصري األمة بواقعها: وكانت القضية اليت عاش يف سبيل حتقيقها      
وال يتقهقر إىل الوراء ، ، ينجح يف اكتساب اخلطوات فعَّااًل ا حضارايًّ ا ذكيًّ ما هبم من الركوض، هنوضً 

دال على عظمته يف  ،وجتعله يسري على نظام بديع، بسبب اجلهل بسنن هللا تعاىل اليت حتكم الكون
 !خلقه

 ،واختذ الشيخ رمحه هللا الوسيلة الشافية والكافية اليت كانت بيد الرسول صلى هللا عليه وسلم       
وهداهم لليت هي أقوم، وهي القرآن الكرمي كالم رب ، وهبا أصلح شأن املؤمنني، وهبا جاهد الكفار

يخنا أنه لن ُيصلح هذه األمة يف كل مراحل اترخيها إالَّ مبا صلح به أوهلا، وكان  من شإمياانً ؛ العاملني
  ! يف جناح أغلب مساعيها قوايًّ هذا سببً 

والسري على ، وحتليالته ،ما فتح هللا تعاىل من أفئدة كثري من اخللق إىل تقبل نظراته :ولعل أمهها      
أو إىل مدرسة غري ، ب الذي منعه أن ينتمي إىل جهةا السبوكان هذا أيضً  !منهجه الذي دعاهم إليه

 !مدرسة الرسول صلى هللا عليه وسلم

 : شاهني الصبور عبد وقال عنه الدكتور       

 من أحد عن تتلقَّ  مل ما عنه ودعوته، وتلّقت اإلسالم يف الكتب عشرات له الدنيا قـََرَأتِ        
 الغزايل!  األستاذ عصر: الدعوة جمال يف هعلي يطلق أن ميكن هذا عصران إن حىت ؛معاصريه

 : قميحة جابر وقال عنه الشاعر األديب الدكتور       

  جمسَّدة حسية صورة يف فبدت ،والتقزز الرضا، واألمر، والتكليف، والضيق الغزايل جسَّم لقد       
 انبضة!  حية صورة يف هبا فإذا واملشاعر؛ النفس: شخص كما
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 هندس أبو العال ماضي:وقال عنه امل        

ته ؛إذا مسعَته؛ جذَبك خطابُه وعلُمه، وكان رمحه هللا رقيَق القلب سريَع البكاء            ابلرغم من حدَّ
ا .وغضبه إذا شعر ابنتهاك للحرمات والدين ابإلضافة إىل ختصصه يف علوم ؛ ولقد كان مفكًرا فذًّ

والدعوة اإلسالمية، رمحه هللا وأسكنه فسيح جناته الشريعة، كما كان عالمة مضيئة يف مساء اإلسالم 
 وجزاه خريًا على ماقدَّم.

 احملامي الصحفي: عبد الرؤوف التل: قالو         

ال خيشى يف هللا لومة الئم، ، وقامة شاخمة، الشيخ حممد الغزايل عمالق من عمالقة الفكر احلر      
من إرهاصات النهوض والتقدم،  ايًّ قو  اوما نشره من كتب ومقاالت وحماضرات تشكل إرهاصً 

الذي  ،واالستبداد السياسي ،واإلفساد، املليء ابلطغيان ،والتمرد على الواقع العريب املليء ابلفساد
 وال دور يف بناء احلضارة وتطورها، وأن الشعوب، جعل الشعوب العربية جمرد تراكم أرقام، ال وزن هلا

 !هلا وال قيمة ال يف نظر حكامها، وال يف نظر اآلخرينالعربية املغيبة عن الواقع، ال وزن 

من دعاة األصالة، وأن تعود األمة إىل  -كغريه من املفكرين والكتاب   -وكان الشيخ الغزايل        
ذاهتا، إىل جذورها، إىل تراثها احلضاري، وثقافتها اليت جتعل األمة واثقة من نفسها وقدراهتا على 

   واالستعمار وأطماعه وفكره املمزق لألمة.مواجهة حتدايت التخلف 

 وقال د. وصفي أبو زيد:        

نصف حياته الفكرية األول لبيان مفاسد  -يرمحه هللا  -ولقد نذر الشيخ اجملدد .....       
واملذاهب الفكرية اهلدامة، يف حني كان نصف ، االستبداد واملستبدين، ومقاومة الزحف األمحر

 ، وبيان زيف التدين املغشوش، والتحذير"األحول"محورًا حول كشف عوار الفكر حياته األخري مت

 من الفهم املغلوط لإلسالم.
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 ويف راثئه كتب الشاعر الشاعر كرمي بالل:         

 بكيُت ودمعِي يف الفؤاِد ختدَدا ىأطالَل أْزهِراَن سدَ  ىوقفُت عل
 رُي ابهلل غرِّدافهاَج أساي الط ِلَما آَل من حاِل الشريعِة بعدهُ 
 مشِس إشراٍق وحقٍل توردا إىل لعلِّي أري خيطًا يشدُّ ظالمنا

 وسهُم احلداثِة يف الشريعِة ُسِدَدا فأيَن الذي قد راَح ينزُف روَحهُ 
 ىلتشرُق أحرفُُه املضيئُة يف املدَ  فخّط آليل الضوِء يف كتِب الدجي

 ىكلَلُه الندَ   فيعبُق حقُل الوردِ  ويرجُع لإلسالم عهِد نبوةٍ 
 وملْ يبَق يف ماِء يُد تستقِي يَدا فما ابُل رسم الداِر ماَ الَح ومشها
 ىوملْ تسلِم الدوُر اخلواُء من الردَ  وال داَر ذكرَي يف اجلواِء تكلمتْ 
 واي ُربَّ داٍء جّل مل يعُف مسِجدا وال آذنْت ابلبنِي أسداُف جهِلنا

 ال أّذَن الفجُر البعيُد لنسجداو  مآِذُن ما عاَد احلماُم حيفَُّها
 ىوأحزانَنا ليٌل تدوََّي بِه الصدَ  كأن مثار النقع فوَق قلوبنا
 جماهبَة الريِح اجلسوِر الدُم الَصَدا وملْ يبَق يف َغمٍد هلاذُم ترجتي
َ الدلُو املعّلُق غربيِت   ىفما أبعَد الصوت املنادَي هاَ َصدَ  ويف جيبِّ

َدا وألَقي بِه يف اجلبِّ آلٌ  يبِّ أخو َدمٍ واَل حاَر يف أمِر الص  تـََبدَّ
َل خيُل الّنوِر يف األْفِق إذ بَدا وآَلْت نواصيناَ ملقصلِة الِعَدا  وحجِّ

 حممد راجح األبرشكتب الشاعر:   شهيد احلق حيته املعايلوحتت عنوان:        

 التضحيات سر هـو االيـمان
 أمتنا ويهدي طريق يـنـيـر

 رجااًل  رىب فيوإن الـمـصط
 الربااي يف محيد لـهـم ذكـر

 ابغ كل من يـصونون احلمى

 
 
 
 
 

 املمات ويف احلياة يف ونور
 وآت ماض يف الـعلياء لـىإ

 الثبات على القومي النهج عـلى
 الـمكرمات تـردده جـنـود

 التضحيات يف رون حياهتميـ
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 عصر كل يف نـتـابع جيلهم
 شعري كتبت الكرام القوم لـىإ

 الفضائل واملعايل وبـيـنت
 محاان يف املواقف وسـجـلت

 حرى بـياين اليوم والعربات
 قليب فحز الـنعي نـبـأآيت 

 شخص بفقد املصاب جل لـقد
 حياة الزاهي هبـعقل يـنـيـر

 خطب أي )الغزايل( فقد لـقـد
 وعلما مـعـرفة حـبـاه هللا

 نورا يشع الزاكي الـقـلم لـه
 دوما احلق يراه مـا يـوضـح
 فيبكي أمـتنا حـال يـصـور
 األعادي مؤامرة عن فـيـكتب

 احماضرة ودرسً  أنـسى وال
 حل الصحيح وأي يرى احلل
 عطاء فاضت اليت لـه الكتب

 يؤذي اإلسالم يف يقول: اجلهل
 علم دون حتيا يـقول: الناس

 كرام آابء جـهـلـنـا نـهج
 األعادي مقارعة شـغـلنا عن
 اكبارً  أمتنا هـموم حـمـلـت

 فن كـل فـي أديـب بـارع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الداجيات يف وأشـرق نورهم
 األابة يف املالحم وغـنـيت
 الصفات من الكرمي وخـلدت

 احلياة يف اجملاهد وأكـبـرت
 األابة من النشيج يـخـالـطها

 الوفاة خرب مـن ألـمـاه فـوا
 القناة صلب قـدره جـلـيـل

 الغزاة اابطيل عن ويـكـشف
  للدعاة؟ مـن بـأمـتـي ألـم

 النجاة بـآايت وتـبـصـرة
 احلالكات يف يـضـيء أمامنا

 ابهلدى والبينات ويـصـدع
 النائبات سـهام وتـؤلـمـه

 الدعاة مهمات ويـشـرح عن
 اجلناة القوم على وغـضـبته

 احلياة منهاج سـوى اإلسالم
 املشكالت بكل يـبـصـرنـا

 يقود إىل املمات؟  جهل وكـم
 الفالة يف ئمالسوا كـمـا حتيا

 النريات مسار بـلـغوا لـقـد
 اجلهات كل من األخـطار أرى

 شتات يف تراان ك أنؤ يـسـو 
 وابلعظات بـالـبيان تـدفـق
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 اخلفااي يبدي خـطـيب سابق
 احتمً  لإلسالم يـقـول النصر

 أراها اثقبة الـنـظـرات لـه
 شعاع له الـقلوب وإخـالص

 املعايل حيته قشـهـيـد احل
 وفدى أعطى ما بعد من مضى

 تسامت منزلة اخللد لـهـم يف
 جيل كل يف يـخـلـد ذكرهم

 رجال حيرزه النصر عـزيـز

 
 
 
 
 
 
 

 بـالعال واألمنيات يـبـشـر
 وعات طاغية كل سـيـهـزم

 والثبات األصالة عـن تـنـم
 الصاحلات رأس هللا وتـقوى
 والتضحيات اهلدى وأشـبال

 الكماة اجلند وهـذي شـيـمة
 الثقات أحاديث الـدنيا فـيو 

 احلماة عـلـى تـدل بـآثـار
 تـنـادوا لـلعال واملكرمات

،  68لسنة  11هـ جزء  1416القعدة  يأرسل الشيخ اتج الدين اهلاليل جمللة األزهر عدد ذو        
 كلمة راثء جاء فيها: 

 وان جالئل األنباءأهذا  أييها الناعي أاب العلماء
 وغري بقية الكرماء ..ولت ذخريةمل تنع لألحياء غري 

 إال إليه مشائل العلماء أودى الردى مبهذب ال تنتهي
 أندى لقربك من زالل املاء أييها الشيخ الفقيد حتية
 النهج ابق يف شعبة النجباء أييها العلم اجلريح صبابة

ا من فرساهنا طاملا سً ا من أعالمها وركنا من أركاهنا وفار إن الدعوة اإلسالمية قد خسرت علمً        
 .ا ابحلكمة واملوعظة احلسنةصدع بقول احلق وزاد عن محى اإلسالم ابلكلمة اجلريئة متحليً 

ذلكم هو العلم الزاهر والبحر الزاخر فقيد العلم والعامل اإلسالمي قاطبة املغفور له فضيلة      
قضى حياته ينفي !  من عدول اخللفحقًّا لقد كان رمحه هللا!      الداعية الكبري الشيخ حممد الغزايل

 .وأتويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني ،عن هذا الدين حتريف الغالني
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 االغزايل رابنيًّ 
قول ربنا  يقول ريب تبارك وتعاىل:        

ما كان لبشٍر أن يؤتيه : )سبحانه وتعاىل
مث يقول ، هللا الكتاب واحلكم والنبوة

 ؛ن هللامن دو ا يل كونوا عبادً   :للناس
           !79( آل عمران:ومبا كنتم تدرسون ،مبا كنتم تُعلمون الكتاب ؛كونوا رابنيني  :ولكن

إن هللا تعاىل ال ينظر إىل يف مسلم وغريه أن سيدي املصطفى صلى هللا عليه وسلم قال: )و       
 !(صوركم وأموالكم، ولكن إمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم

ال يلمه إال  اإن يف القلب شعثً : نالشاكري وذخريةبن القيم يف عدة الصابرين ويقول سيدان ا       
وفيه حزن: ال يذهبه إال السرور  !اإلقبال على هللا، وعليه وحشة ال يزيلها إال األنس به يف خلوته

وفيه نريان  !والفرار منه إليه ،وفيه قلق: ال يسكنه إال االجتماع عليه !مبعرفته وصدق معاملته
وفيه  !إىل وقت لقائه ؛ومعانقة الصرب على ذلك ،ال يطفئها إال الرضا أبمره وهنيه وقضائه ،اتحسر 

وفيه فاقة: ال يسدها اال حمبته ودوام ذكره  !طلب شديد: ال يقف دون أن يكون هو وحده املطلوب
 !اواالخالص له، ولو أعطى الدنيا وما فيها مل تسد تلك الفاقة أبدً 

بينة من ربه سبحانه، متعلق ابهلل تعاىل، صابر على طاعته، وعن معصيته، عابد  فالرابين على       
 إذا؛ وعلى حدوده ،إذا انتهكت؛ له متأله، مرتبط مبا حيبه، مبغض ملا ال يرضاه، يغار على حرماته

 فيه!عليه، والتحبيب الناس  داللةتُعديت، ينصب يف الدعوة إليه، و  

تعاىل أحًدا، وأحسب الشيخ رمحه هللا تعاىل رابيّن الروح والعقل منذ  بداية ال أزكي على هللاو        
 !بداايته األوىل، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، وهللا ذو الفضل العظيم
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يقول عنه الدكتور  بكاء قريب الدمعة، شديد التأثر! –رغم شدته أحيااًن، وجلده  –وهو         
 إبراهيم نويري؛ كما مر قبل قليل:

؛ حىت يظن حمدثه أنه خال من اهلموم، فإذا جاء ذكر هللا واآلخرة بكى ،يداعب وميزح......       
 –وإبصرار منه ، يف بعض الظروف –ا حىت أحرج جلساءه وحمدثيه، وقد كنُت أصلي به إمامً 

 !فأضطر إىل اختصار القراءة، وأان أقرأ القرآن بعد الفاحتة، فيبكي

ائر نقرأ عليه أان ومعايل الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي بعض حكم ا يف اجلز وكنا يومً        
هذا  ! ندري ماذا نفعل ال ،وحنن يف سكون ووجوم، فأخذ يبكي ويتأوه ،ابن عطاء هللا السكندري

 !كله إمنا يدل على مدى شفافية الروح اليت تسكن إهاب الشيخ الغزايل

وأان ، قول رمحه هللا: سألين مدرس النحوي: ن بداايتهمالزمته  ويقظته الروحية، ورقة طبع الشيخ      
 ! رأيت هللا أكرب كل شيء: أعرب اي ولد طالب يف املرحلة االبتدائية: 

 منصوب على التعظيم! : فقلت على عجل: رأيُت: فعل وفاعل، وهللا       

 ه تذرفان ابلدموع! ا إىل األستاذ، فرأيت عينيوحدثت ضجة من الطلبة، ونظرت مذعورً        

كان الرجل من القلوب اخلاشعة، وقد هّزه أين التزمت االحرتام مع لفظ اجلاللة كما علموين،         
 فلم أقل إنه مفعول أول، ودمعت عيناه أتدُّاًب مع هللا! 

 رمحه هللا !؟وهو يف املرحلة االبتدائية؛ فأي سبق، وأي وعي، وأي نور، وأي شفافيةكان ذلك         
 .وأجزل مثوبته

أيب حامد اإلمام سم ابتيمًنا ؛ حممد الغزايل مساهالذي ويبدو أن هذا من نية األب الصاحل،        
ونصحه أن ، انه سوف ينجب ولدً : إله يقول يف منامه؛ بعد أن رأى حجة اإلسالم الغزايلحممد 

هللا عليه الربكة يف عمله،  ! فطرحفما كان من األب إال أن عمل مبا رآه ؛الغزايل: يسميه على امسه
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 ومهته، ورؤيته اخلاصة، ويف وظائفه أيًضا؛ إذ عمل مديًرا للمساجد، ووكياًل لوزارة األوقاف، ويف
 مبكة القرى أم جبامعة الشريعة بكلية الدين وأصول الدعوة لقسم رئيًسا هللا رمحه عني السعودية

بباكستان، وابجلزائر  اإلسالمية اجلامعة أمناء أمني قطر، وشغل جبامعة للدعوة أستاًذا املكرمة، وعمل
 – وأمريكا والكويت رئيًسا للمجلس العلمي يف اجلامعة اإلسالمية يف قسنطينة، كما درَّس يف األردن

الدعاة، واملنابر، واإلعالم، وشهدت  فضله وعرفت -وكلها يف التعليم، والدعوة، واخلري، والرب 
ة، ونضاله عن دينه، وعقيدته، ونبيه صلى هللا عليه وسلم، وبقي والتجديدي العلمية الصحف معاركه

 منافًحا عن اإلسالم يف مقدمة الصفوف حىت آخر حلظات عمره.

، وبدأت كتاابته يف جملة التحق بكلية أصول الدين ابألزهركان من توفيق هللا تعاىل إايه أن و       
الكلية، بعد تعرفه على اإلمام حسن البنا مؤسس  )اإلخوان املسلمني( أثناء دراسته ابلسنة الثالثة يف

( وختصص بعدها يف 1941هـ/  1360ظل يشجعه على الكتابة حىت ختّرج سنة )الذي اجلماعة، 
م( وعمره ست وعشرون 1943هـ/  1362حىت حصل على درجة العاملية سنة )، الدعوة واإلرشاد

هرة، وقد تلقى العلم عن الشيخ عبد سنة، وبدأت بعدها رحلته يف الدعوة من خالل مساجد القا
 ،والدكتور حممد يوسف موسى، العظيم الزرقاين، والشيخ حممود شلتوت، والشيخ حممد أبو زهرة

 .وغريهم من علماء األزهر، والشيخ حممد حممد املدين

 ما رواه يف مذكراته:  -وال أزكيه على هللا تعاىل  –ومن مواقفه ذات الداللة على رابنيته       

جاءتين )برقية( من البلد تطلب حضوري فورًا، فأدركت أن خطًرا داهم األسرة، وسافرت وأان       
 ! وهو مغلق - عن بُعد –مشتت الذهن، واسوّدت أفكاري عندما رأيت دكان أيب 

حترّكت قدماي بال وعي إىل البيت، ورأيت أيب يصرخ من مغص كلوي أصيب به، واألوالد من       
، وقد أعطاه الطبيب بعض األقراص املخّدرة، ولكن اآلالم كانت أرىب وأقسى، وقالوا: حوله حيارى

 ! ال بد من جراحة تستخرج ما يف الكلى من حصيات
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  ألين يف أثناء اإلجازة الصيفية؛ وأان خبري بذلك - وفتحت الدكان ووقفت مكان أيب أعمل      
أجور األطباء فوق الطاقة، ولو أمكن : نصنع ومضت عدة أايم وحنن نرتّوى ونتدارس ما - أساعده

ماذا ف ؛غري مأمونة العقىب، وقد مات عم  يل يف جراحة مشاهبة يومئذٍ كانت إعدادها فإن اجلراحة  
 نصنع؟ 

وحاصرين غم ثقيل، وأخذت شخوص األشياء تتقلص أمام عيين، وثبتت بصرييت على شيء       
 وأان حامل!  واحد: هللا وحسب! وكأمنا كنت أكلم الناس

ها اآلن، وجاء رجل يشرتي بعض األغذية، وملا قدمتها له قال يل بصوت ضارع: ليس معي مثن      
ا جييء ابلثمن! ووقر يف نفسي أن الرجل حمرج فقلت له: خذ نه غدً إصادق، و له إنوأقسم ابهلل 

 وانصرف الرجل غري مصّدق ما مسع! ، البضاعة وهي مين إليك

قال لنا: داووا صلى هللا عليه وسلم هبت إىل ركن يف الدكان، وقلت: اي رّب، نبّيك أما أان فذ       
 ! أبكي األرضمرضاكم ابلصدقة! فأسألك أن تشفي أيب هبذه الصدقة! وجلست على 

فذهبت على عجل وقد طاش  - وكان قريًبا -وبعد ساعة مسعت من يناديين من البيت        
 وكانت حصاة أكرب قلياًل  -اء الباب يقول: نزلت هذه احلصاة مين وفوجئت أبيب يلقاين ور ! صوايب

 ! ال أدري ما حدث، لقد شفيت - من حبة الفول

 ! أحضر الدروس مع الزمالء، ويف صباح اليوم التايل كنت يف الكلية       

 ! ورحم األسرة كلها، فله احلمد، إن الذي جييب املضطر إذا دعاه رمحين      

   ر من بيته وأهله، يقول:سجن مظلوًما، وجُ وهو يروي كيف وقف اثن، ويف م       

وانفتح الباب، وتدىّل  )أمام الزنزانة( وبعد أن صليت العشاء مسعت ضجة غري معتادة.....       
سلك من الكّوة فيه مصباح كهريّب، ودخل ضابط كبري عرفت أنه رئيس املعتقل، وسألين: شيخ 
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هبا! وشرعت أرتديها، واقتادوين إىل إدارة  ء: املالبس عندكم! فأمر فجيغزايل: تطلب شيًئا؟ قلت
السجن، فشربت كواًب من املاء ألول مرة من عشرة أايم يف إانء زجاجي! مث نقلتين سيارة إىل وزارة 

 ! الداخلية، فقلت يف نفسي: اآلن يبدأ التحقيق

منه، وهتيأت لألسئلة، وإذا هو  ووقفت أمام ضابط جالس يف ركن احلجرة، وقفت على بعد      
 ا أجلس عليه! : تفضل! فنظرت حويل فلم أجد كرسيًّ يقول يل

 فأعاد األمر: تفضل! فقلت له: ماذا أفعل؟ قال: تفضل عد إىل بيتك!       

فوجدت عمارة  ،فخرجت وأان ال أصدق نفسي وال ما حويل، وسرت قلياًل جبوار الوزارة      
 ! سم اجلاللة منارًا ابلكهرابءشاهقة مكتواًب عليها ا

طويت حيب يف قليب، وأخذت سيارة إىل  شعرت برغبة عميقة أن أقبِّل اسم هللَا لكن كيف؟      
على ظهر األرض، وعلى  بييت، وكان منظر القاهرة غريًبا أمام عيين، لقد كنت يف اجلّب، واآلن أان

 إلميان! قيد احلياة، ما أمجل احلرية! وما أمجلها مع األمن وا

 ! إذا كان هللا قد فّك إساري فليكن شكري لنعمائه أن أسعى يف فّك إسار اآلخرين      

 ! ألقل للناس: إن هللا حق، وإن اجلهاد يف سبيله مضمون الثمرات يف الدنيا واآلخرة      

لت أرجو ز  صحيح أين أهون املؤمنني عذااًب، بيد أين أسرعهم إىل هللا كلما دمهين كرب، وما      
 ! عافيته، وأفرح هبا لنفسي ولغريي من عباد هللا

 وفيما أان أستعد الستئناف نشاطي، جاء بييت املهندس أمحد عبده الشرابصي، والشيخ أمحد      

فقال يل الشيخ الباقوري بعد التهنئة ابإلفراج: تدري من ! حسن الباقوري، فخَففُت الستقباهلما 
 أخرجك؟ 

 ٍل عجل متحمِّس: هللا! وكانت اللهجة مفعمة ابليقني والتقدير لربِّ العزَّة! فقلت بصوت عا      
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فساَد صمٌت طويل، احرتاًما هلذا اإلميان، مث قال املهندس الشرابصي بلطف:حقًّا إن هللا وراء        
 يده!  كل فضل، وهناك مفاتيح للخري، تكون سبًبا فيه، وهناك من أجرى هللا على

 جامعخطب يف أنه  -وال أزكيه على هللا تعاىل  -له مما يعكس رابنية القلب  ومما حدث       
الغزايل: سيد الدعاة يف عن سناء البيسي معلميت كما كتبت ،  برؤاي رضي هللا عنه عمرو بن العاص

 : 2008فرباير  23 /األهرام

وتقدم الدين من ينابيعه ، ألن شيخنا اجلليل حممد الغزايل كان رجل دعوة تنري العقول ابحلقائق      
وال الرايء ، ال حيب الرايء الديين ، وآفات التدين الفاسد، والشوائب، ا من الزوائدخالصً ؛ الصافية

وعندما مل يستجب صدر ، ا فحذرتهوألنه أزعج السلطات يومً ؛ وال الرايء السياسي، االجتماعي
 - وأييت احلليم الذي يعرف قدره! عامة مبنعه من اخلطابة يف املساجد 1971م القرار الوزاري عا

فتليب اجلهات املعنية ، فيطالب بعودة الشيخ الغزايل، ا لألوقافوزيرً  - احلليم حممود الدكتور عبد
 ! صاحب الشأن الكبري يف العامل اإلسالمي، ولؤ الطلب علي استحياء من الرجل الصويف املس

اي شيخ حممد: ها قد عدت  :  يف يوم أربعاء ليخربهاحلليم يدعو الغزايل ويرسل الدكتور عبد      
وإين قد رأيته يف  ، وستخطب إبذن هللا اجلمعة القادمة من منرب جامع عمرو بن العاص ، إىل املنرب

 ! الرؤاي يشكو من هجر مسجده

: هالستئناف ما وهب من أجل حٌ مستهلها فرَ ، ويهبط القرار علي الغزايل أبحاسيس متضاربة      
ملوقفه املعادي لعلي نتيجة سوء فهم  -ا لعمرو بن العاص ألن القلب ال حيمل حبًّ  وحزنٌ  .الدعوة

فيحاصره وخيجله ! ويعلن الغزايل رفضه صراحة -، ندم عليه بعُد بن أيب طالب يف حادثة التحكيما
، امع عمروأنت ستخطب إبذن هللا اجلمعة القادمة يف ج: : اي شيخ حممداحلليم الدكتور عبد
 ! وسوف أصلي خلفكا، وستكون إمامً 

 لكنه يف  ، ا منرب عمرو بن العاصويصعد مكرهً ، لتأيت اجلمعة، ويسقط يف يد الشيخ الغزايل       
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وينتعش ، فيقرر االستمرار، كانت تغمره سعادة خفية ال يدري مصدرها  - كما روي  -هبوطه 
يبلغ  خطب الشيخ حىت ىويقبل الناس عل ، جتديده اجلامع الذي اجتمعت احملافظة والوزارة علي

 ! احلاضرون عشرات األلوف

رضي هللا عمرو بن العاص سيدان موقفه األول من  ىا علاندمً  -ا ابلبكاء ويتذكر الغزايل جمهشً       
عندما جلست علي املقعد القريب إذا  : استدعاء الشيخ الباقوري له يف بيته ألمر مهم -عنه 

  : ليقعده يقربين أكثر ويبادرين ابلسؤال -وكان املرض قد انل منه  - الباقوري ابلشيخ

 ماذا بينك وبني عمرو بن العاص؟  •
 ! إنين أخطب اآلن يف مسجده! ال شيء : فتعجبت وقلت •
ا إذ شعرت بطارق فبينما كنت انئمً  ؛والتفسري لك ، أان أحكي لك ما رأيت : فعاد ليقول يل •

 ! الوايل قادم: ويقول بصوت جهوري، بابيطرق ال
 ! عمرو بن العاص: فقال الطارقفسألت من هو الوايل القادم؟!  •

، ودخل عمرو وشعرت خبفة يف بدينصلى هللا عليه وسلم،  فتأهبت للقاء صاحب رسول هللا       
 : ، فقال يلحميطاتيف عينيه عمق كأهنما أغوار ، ، رجل قصري القامةبن العاص وجلس مكانك هذاا

 ! وال تعليق ! ألنه أحيا مسجدي بعدي؛ أبلغ الشيخ حممد الغزايل أنين غفرت له تطاوله علي

 وضائقة أخرى مر هبا الشيخ، وكل فيها أمره هلل تبارك وتعاىل، فكان معه! يقول:       

، بعد ما نـزل يب من ظلم، مرَّت يب هذه الذكرى وأان أنزوي يف مكتيب املتواضع ابلوزارة......       
 !مث انضمَّ إيل ذلك أين ُمنعت من اخلطابة يف اجلامع األزهر

فقلت: ال داعي للعطلة، فألتفرّغ للتأليف! أمتْمُت يف هذه العزلة ثالثة كتب: اجلانب العاطفي        
من  من اإلسالم، ومعركة املصحف، ودفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني، ووجدت

 مجيع العاملني ابلوزارة معاونة اتمة يف العمل الصغري الذي كّلفُت به، وإحساًسا ابلغضب املكتوم ملا 
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 !حلَّ يب من غمط

أبلغين الناشر أن الشرطة حتفظت على : غري أن مصيبة مل تكن متوقعة هبطت علّي ففّزعتين      
ا األوىل هي: مع هللا، والتعصب والتسامح، طبعاهت ثالثة كتب كانت يف املطابع يعاد طبعها، بعد نفاد

 !أما كفاح دين فقد نقل إىل الداخلية، ومتت مصادرته

وشيء آخر حدث، أبلغين أصدقائي أن حظًرا صدر يقضي أاّل أظهر يف اإلذاعات كلها       
 !مسموعة أو مرئية

وأدبيًّا، وضرب  فإذا انضّم ذلك كله بعضه إىل بعض، فالقصد واضح، هو جتميدي مادايًّ        
 !حصار خانق حويل

واملقلق يف هذا الوضع أين كنت بدأت بناء مسكن يل يف اجليزة، وسأضطر لعدم الوفاء مبا        
 !التزمت به! مث إن نفقايت أان ستقّل بعد أن جّف أغلب املنابع

أمام أهلي  وأنـزلت ابهلل حاجيت، وكتمت خماويف يف أعماقي، ومل تـََزل ابتساميت عن فمي       
وأصدقائي، وكلَّ يوم مير يتناقص معه رصيدي، ويتسلل القلق إىل فؤادي، بيد أين أعلل النفس 

 !ابألمل، وأرقب من هللا الفرج

وذهب الوزير الذي آذاين، وجاء آخر، مل يلبث غري قليل حىت أرسل إيّل، فصعدت إىل        
تقضي شهر رمضان هبا يف الدعوة مكتبه، قال يل ابقتضاب: دولة الكويت أرسلت تطلبك ل
 !والوعظ! ألديك مانع؟ قلت: ال، فأمر ابختاذ إجراءات السفر

عدت من الكويت، وقد قضيت شهًرا مبارًكا، أبيح يل فيه ما كان حمظورًا علّي يف القاهرة،        
حاضرت يف املساجد الكربى، وحتدثت إىل أمهات الصحف، وسجلت دروًسا كثرية يف التلفاز، 

 !اإلذاعة، وتعاقدت مع الناشرين على طبع عشرة كتب من مؤلفايتو 
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 !ماذا كان على القاهرة لو وسعتين، كما وسعت الشيوعيني وامللحدين من كل لون؟       

إنين أحتقر من أقصى القلب انًسا يتشدقون ابحلرية العقالنية، فإذا حتدث الرابنيون        
ىل ساحتهم، جّفت حلوقهم من الذعر واهللع، وتنادوا فيما وشرعت اجلماهري تتدافع إ، الدارسون

        !بينهم: امنعوا فالاًن وفالاًن من الكالم، وحولوا بني الناس وبينهم حىت ال يسمعوا منهم حجة
مث رجعوا يف صفاقة اندرة يقولون: احلرية، التقدمية، العلمانية... إخل! كأن احلرية هلم وحدهم، 

 صومهم يف الرأي!والسجون واملنايف خل

، ؛ أو قناًعا يصيد به الدنياورابنية الشيخ ليست دروشة بلهاء، وال تيًها عقليًّا، وال ادعاء       
 بصرٌي رشيٌد نبهان، يقول رمحه هللا تعاىل:  -من بداايته  -فتدينه 

يا كذلك من وقد رأيت كثريًا من الناس، يدلفون إىل الدين من ابب اخلدم، وخيرجون إىل الدن       
 ابب اخلدم! هؤالء ليسوا قادة الدين: 

هناك نساٌء يفشلَن يف احلب، أو يشبعَن من اخلطااي، أو تقع هلنَّ كوارث تقيم بينهنَّ وبني        
يذهنَب إىل الدير، وينذرن أنفسهنَّ هلل إىل  !احلياة املُشتهاة حجااًب كثيًفا، فماذا يفعلَن أبنفسهنَّ؟

 /إذ ال ملجأ غريه! ؛وا إىل الدينؤ اٌل كذلك، طردهتم احلياة من ميادينها، فلجوهناك، رج /األبد!
وإذا كان منكواًب يف انحية ما  /فإذا كان موظًفا، ُأحيَل إىل املعاش، عرف طريقه إىل صفوف املساجد!

 من دنياه، حتوَّل إىل الدين، يلتمس يف رحابه متسًعا! 

ه حمزوٍن يلتمس العزاء، وال يف وجه آيٍب إىل هللا عز وجل، وأبواب اإلانبة ال تُغَلق يف وج       
 ينشد حسن اخلتام! بيد أن قيادة احلياة إىل هللا عز وجل، ال تستمد رجاهلا من هؤالء وأولئك! 

إن الدين، قمة الكمال اإلنساين، النابت يف ربوع القوة والنور واحلركة والعزم. والقرآن الكرمي        
  بشر أمجعني، ليبين قواهم على احلق، ولينشيء عواطفهم على اخلري، وليجعلجييء إىل ال كتاب

 ! التعاون على الرب والتقوى
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 واي هللا، ما أرشد، وما أبصر، وما أرقى!       

رين انًسا رأيت الديين العلم جمال وهو الذي يقول أيًضا: يف         واملعقول، هبم املنقول يف ُمتَـَبحِّ
 ابلغ:  جفاف َيشينها قلوهبم كثرية، لكن  اتواسع، وحمفوظ فقه

 هبا؛ حىت يستدرجها، وميُكر زال ابلزان، فما متهمة امرأة إليه القضاء، وَقِدمت أحدهم توىلَّ        
 ! متزوجة بَرمجِْها، ألهنا له، وحكم اعرتفت

 من ليفر املتهم يرشد وسلم كان عليه هللا هللا صّلى رسول يهودي، فإن منهج هذا: قلت       
 املُذِنب على احتال فإنه القاضي هذا آمًنا؛ أما لينصرف عليه قراره، ويتحاَيل عن العقاب، ويرتاجع

 .اإلسالم أسلوب هذا ليس! ليقتله

 علم أَِلف معتاًل، ولو فَبِقيَ  الرجل قلب ُيصِلح مل اإلسالمية الثقافة من آخر جانًبا أن والعلة       
 ! له ويغفر هللا وغفر، يسرته لسرت اإلسالم من يالعاطف اجلانب وذاق القلوب

 إنسان من تقع جلرمية نفسهيف  الرضا حيس ويوم. أحد من سيئة وقوع يبهجه ال املؤمن إن       
 .منها االستشفاءإىل  خفية، وليسع علة إميانهيف  أبن فليثق صديق أو عدو

هذا  عن األوائل املسؤولني ننا؛ ما دمنابدي ظنه ساء بنا، أو استهان أحًدا ألوم وقال: ولست       
 الذائب!  تفرتسه أن ال بد السائب القطيع البالء؛ إن

وهو الذي كتب كتابه يف فقه السرية، مميًزا مشحواًن ابلعاطفة واحلب واإلجالل، وألقى دروسه        
 ! وحماضراته عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم، وبكى وأبكى تعبريًا وإجالاًل وشوقًا
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 عاطفيًّا: غزايلال
مثَّ َقَسْت سبحان ريب القائل: ) •

ِلكَ قـُُلوُبُكم مِّن بَـ  َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو ؛ ْعِد ذََٰ
َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر  !َأَشدُّ َقْسَوةً 
َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخُرُج  ،ِمْنُه اأْلَهْنَارُ  َوِإنَّ ِمنـْ
َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن  ،ِمْنُه اْلَماءُ  َوِإنَّ ِمنـْ
 !74( البقرة:َخْشَيِة اّللَِّ 

وسبحان الذي جعل حجًرا  •
 ه الشكوى!ثيسبح يف كف املصطفى، وجذًعا حين له، ومجاًل يب

 ورحم هللا شوقيًّا القائل: •

 اجلوااب توىل الدمع عن قليب اوكنت إذا سألت القلب يومً 
 ثكل الشباابالذي  هيمها الوا بني الضلوع دم وحلم ويل

 اتاب :القلوب فقلت وصفق يف وىل :الدموع فقلت تسرب يف
 ملا محلت كما محل العذااب ولو خلقت قلوب من حديد

منزوعة  رقيقة كالنسيم، وقلواًب تفيض ابحلنان، وقلوابً  وسبحان الذي جعل من القلوب قلوابً  •
، وال تبض بقطرة رمحة، وال ترشح الرمحة، قاسية، ال تعطف على صغري، وال تعرف قدر كبري

 عن أمي عائشة رضي هللا تعاىل عنها  ،قصته يف البخاري وغريه تببعض شفقة، كذلك الذي ورد
فقال  !فما نقبلهم؟ تقبلون الصبيان :جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :قالت

 (!الرمحةأوأملك لك أن نزع هللا من قلبك : )النيب صلى هللا عليه وسلم

 ، مل تفارقه هذه الصفة مناألرضحزمة أعصاب متشي على الذي كان ، ورحم هللا الشيخ       

 مبتدئه ملنتهاه: يضحك برباءة طفل، ويبكي حبرقة مفؤود، ويشتعل انفعااًل كشاب يف عنفوانه، ويرمي



42 
 

عقىب، فجناب الدين بشواٍظ من ألفاظ خارقة حارقة إذا محي وانتخى، ال يبايل أبحد، وال يفكر يف ال
 عنده ال ميس، وكتاب ربه ال يهان، ورسوله حبيبه حرم ممنوع! 

سخر فأوجع، وغضب فروّع، وهدر فأمسع، وانظر فأقنع! وهذا مما أفقده  انفعللقد كان إذا         
قرب بعض الشباب الذين أوجعتهم سهامه، من غري أن يعرفوه، وكنت أقارن بني حدته وبني تلطف 

 ، ومساحة صالح أيب إمساعيل، وحياء عبد العظيم الديب، فأقول: القرضاوي

 ليته كان أرفق، فلم أحرم منه سنيين األوىل يف الدعوة إىل هللا تبارك وتعاىل.        

صحيح أنه وقد حتدث عن محيته شيخي العالمة القرضاوي، والتمس له املعاذير، فقال:          
البحر حىت يغرق، واثر كالربكان حىت حيرق، وهذا ما ال سريع الغضب، وأنه إذا غضب هاج ك

وما يعلمه من نفسه، وسر هذا أن الرجل يبغض الظلم واهلوان لنفسه ، جيحده الشيخ الغزايل
وللناس، وال حيب أن َيظلم أو يُظلم، وال أن يستخف بكرامة أحد، كما ال يستخف بكرامته أحد،  

 .كما أنه ال يطيق العوج وال االحنراف

أو يشمت ، أو يتمىن له السوء، كما أن الشيخ ال يفجر يف خصومته، وال يفرتي على خصمه         
 به إذا نزل به بالء. 

مث إن من صفات الشيخ الغزايل أنه إن كان سريع الغضب فهو سريع الفيء، رجاع إىل احلق         
 .اعة ال تتوافر إال للقليلإذا تبني له، وال يبايل أن يعلن خطأه على الناس عالنية، وهذه شج

 ومن أجلى مواقفه يف االندفاع واحلمية، والغرية على دين هللا تبارك وتعاىل، موقفان:         

 أحدمها موقف وهو طالب يناقش أستاذه، قال: أوهلما:         

اجلديد،  واستقبال العام، ومجعنا عميد الكلية يف مسجد اخلازندارة يف حفل عام للتعارف.....       
 فقد كان من بني من؛ وتوثيق العرى بني الطالب وهيئة التدريس، وحدث يف هذا احلفل أمر ذو ابل
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حتدثوا األستاذ الدكتور حممد يوسف موسى أستاذ الفلسفة واألخالق ابلكلية، وجرى على لسانه  
ن نتمسك هبذه ثناء حار على اجملتمع الفرنسي، وتنويه مبا يسوده من أمانة ونظام، وأهاب بنا أ

 اخلالل! وغاظين ما مسعت، فانتفضت قائًما أصيح: 

أي خالل اي أستاذ؟ هؤالء تقدموا يف اللصوصية، اللص عندان يسرق آنية من بيت، أو         
حافظة من جيب، أو مثرة من حقل، وهؤالء يسرقون الشعوب حتت الشمس، وخيتلسون العقائد من 

 القول! 

 - ؟إخواننا يف أقطار املغرب ى أستاذ نلتمسها من هؤالء املعتدين علأي خالل تعين اي         
 وملاذا مل تذكران بسلفنا العظيم؟  - وكانت كلها حمتلة

وقادوين إىل ، وانطلقت بطريقة مهجية اضطرب هبا نظام احلفل، مث أمسك يب بعض املشرفني         
 العشرين أفقده احلماس وعيه، فقال يل بصوت  يففرأى شاابًّ ، عميد الكلية الشيخ عبد اجمليد اللبان

 أهنمالذين بدا  ،قعد اي ولد! فجلست أمامه، وكلف شيًخا آخر ابلتحدث إىل الطالباوديع: 
متعاطفون معي، بل بدا أن أكثر املدرسني مل يسرتحيوا إىل توجيه الدكتور حممد يوسف، وأهنم يؤيدون 

 ! موقفي

        ! مكتفًيا إبسداء بعض النصائح، وصرفين بعد انتهاء احلفلمل يعاقبين عميد الكلية          
عنده،  والغريب أن عالقيت ابألستاذ الدكتور حممد يوسف موسى توطدت، وكنت فيما بعد أثريًا

، وطيلة مدة الدراسة ابلكلية مل أستغن عن توجيهه وإرشاده، وبعد التخرج منت بيننا صداقة عميقة
 ! واي لألستاذ واي للتلميذ! اإلسالميةوتعاون يف خدمة الدعوة 

والذي استفاض على اإلنرتنت، وأنقله هنا عن  والثاين: موقفه الشهري مع حسين مبارك،         
الدكتور العوا: وحكايته أن حسين مبارك التقى ببعض العلماء، ومنهم أصحاب الفضيلة الشعراوي 

 نتهاء اجلميع من الكالم جاء مندوب من مكتبوبعد ا -رحم هللا ثالثتهم  -احلق والغزايل  وجاد
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، البقاء الرئيس ليطلب من الشيخ الغزايل والشيخ الشعراوي والشيخ جاد احلق شيخ األزهر
ودخل الرئيس مبارك عليهم، وكان املكان اخلايل على أريكة يف ، فانتظروا يف غرفة ُأجلسوا فيها

ية األخرى، وبعد جمامالت معتادة قال الرئيس انحية فيها الشيخ الغزايل، وجلس الرئيس يف الناح
 للشيخ الغزايل، وهو يربت على ركبته: 

ادع يل اي شيخ غزايل، أان محلي ثقيل، أان مطلوب مين كل يوم الصبح أوكل )أطعم( سبعني  •
 ! مليون

  !ول إيه؟جمل أشعر بنفسي وهو يقول ذلك، واستعدته الكالم: انت بتيقول الشيخ:         

 فكرر عبارته: أان مطلوب مين كل يوم أوكل سبعني مليون.         

  هو انت! فوجدت نفسي أنفجر فيه: انت فاكر نفسك مني؟ إايك انت فاكر روحك ربّنا       
  وال جتدر تعمل فيها، كلهعلى أكلك ات ةوانت لو جت دابن !جتدر توكل نفسك! اي شيخ اسكت

 حاجه! 

 ي علي. لجهه، وقال: أان قصدي من الكالم املسؤولية الوتغري لون و  مباركفارتبك        

إيد  واحنا كلنا يف، املسؤولية على اللي جيدر !فأكملت: مسؤولية إيه؟، امل أكن قد مسعته جيدً        
 ! وكِّل نفسك !؟لكن تقول: اوكلهم .بكتريه.. تدعي وتقول: اي رب ساعدين انت بكتريه .ربنا

ركبيت مرة أخرى وقال: استىن اي شيخ حممد، استىن، انت ميكن مش فوضع الرجل يده على        
 .فامهين

 وما من دابة) اي أخي )ويف السماء رزقكم وما توعدون( .مش مهم افهمك، املهم انت تفهمين •
 *أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون *إال على هللا رزقها( )أفرأيتم املاء الذي تشربون األرضيف  

 (! فلوال تشكرونا؛ جعلناه أجاجً لو نشاء 
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فسكت الرجل ونظرت إىل وجهه وهو متحري، فأدركت ما فعلت، وأفقت، فنظرت إىل        
ا قد أسند ذقنه على عصاه، وأغمض عينيه، الشيخني لعل أحدمها يعينين، فوجدت أكربمها سنًّ 

ته اليت نصفها ملون وأغمض عينيه حتت نظار ، ا قد أسند رأسه إىل مقعدهووجدت أكربمها مقامً 
 ! ونصفها اآلخر أبيض

 من وأكمل الرئيس كالمه مبا يشبه االعتذار عما قال، والرضا مبا كنت أقوله، وجامل كالًّ        
الشيخني بكلمة، مث قمنا لنخرج فأوصلنا إىل ابب السيارة، فأسرع أحد الشيخني فجلس إىل جوار 

سائق، وكنت أان أبطأهم خطوة، فمشى الرئيس إىل السائق، ودار الثاين لريكب من الباب خلف ال
فمددت يدي ألفتحه فإذا ابلرئيس يسبقين ليفتحه يل، فحاولت ، جواري حىت بلغنا ابب السيارة

 منعه من ذلك، وأمسكت بيده وقلت له: أرجوك اي سيادة الرئيس ال تفعل. فقال: 

 .ادع يل، مدهذا مقامك اي شيخ حممد... أان وهللا أحبك اي شيخ حم       

ا، فأشار إيل مودعً ، ا إىل أن حتركت السيارةركبت السيارة وأغلق هو الباب، وبقي واقفً        
ا بعد اآلخر، واحدً  ؛مل يتكلم أي منهما بكلمة حىت أوصلنامها، وانطلقت السيارة والشيخان صامتان

 .مث أوصلين السائق إىل بييت

لقد قمت  كل منهما على انفراد ليدعو ويقول:  ؛هاتفاينويف نفس الليلة أو صباح اثين يوم        
 !بفرض الكفاية عنا اي شيخ غزايل

 ورضي عنه! ، رمحه هللا       
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 رفيًقا:  غزايلال

 
روى اإلمام مسلم رمحه هللا عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:       

َوَما اَل يـُْعِطي َعَلى َما ، َويـُْعِطي َعَلى الّرِْفِق َما اَل يـُْعِطي َعَلى اْلُعْنفِ ، لّرِْفقَ حيُِبُّ ا ،ِإنَّ هللَا رَِفيقٌ )
 ورغم احلدة يف الشيخ إذا مسع أو رأى ما ال يعجبه؛ فقد كان رفيًقا شفيًقا، ليًنا! (! ِسَواهُ 

حبيب بن حجر  ما نقلهوما أمجل  (!إن هللا حيب الرفق يف األمر كلهويف البخاري مرفوًعا: )      
القيسي قال: ما أحسن اإلميان يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه 

 !الرفق، وما أضيف شيء إىل شيء أزين من حلم إىل علم

 وما أحسن ما قال أبو الفتح البسيت:       

 وَعَليهـا الِبْشـُر ُعْنـوانُ .. ةٌ َصحيفَ  إْن احلُـرَّ مِهَّتُـهُ  ..ُكْن رَيَـَّق الِبْشـرِ 
 ولـم يذمُمُْه إنسـانُ  ..ينّدْم رَفيـقٌ  فلَـمْ  ..وراِفـِق الّرِْفَق يف ُكلِّ األمورِ 

 فاخلَْرُق َهـدٌم ورِفـُق املَرِء بـُْنيـانُ  وال يـَُغرَّنْـَك َحـظ  َجـرَّْه خـَرقٌ 
 اإلحسـاِن إمكانُ يَـدوَم على  أحِسْن إذا كـاَن إمكاٌن وَمقـِدرٌة فلن

وقور السمت، هادئ  طبيعة ال تكلًفا: -وقت رأيته  -الشيخ من خالئق كان وأزعم أن هذا         
 !املشية، واثق اخلطوة، خفي البسمة، خفيض الصوت، مطمئن العبارة إذا هو حدث

، إنساان رقيق القلب، قريب الدمعة -عن كثب  -وجدته يقول شيخي القرضاوي عن ذلك:       
نقي السريرة، صايف الروح، حلو املعشر، كرمي اخللق، ابسم الثغر، موطأ األكناف، عذب احلديث، 
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ا عن التكلف والتعقيد والتظاهر واالدعاء، تسبق ا، بعيدً ا لينً ا، هينً ا متواضعً سريع النكتة، بسيطً 
ا ذكر هللا والدار اآلخرة، وال ا، إذا وأتثرً ا، ويهتز خشوعً ا إنسانيًّ العربة إىل عينيه إذا مسع أو رأى موقفً 

يعرتف لكل ذي موهبة مبوهبته، ال حيسد وال حيقد، يكره الظلم  !أينف أن يتعلم حىت من تالميذه
 !والتسلط على عباد هللا يقول بصراحة ال أحب أن أتسلط على أحد، وال أن يتسلط علّي أحد

 يف مواقف شىت: خلقه يف الرفق وقد جتلى ذلك       

 ابنكسار إيل هللا؟ فنظرإىل  تتوب أال: السكر تعود لرجل يوًما رمحه هللا تعاىل: قلتيقول *** 
 يل!  هللا ادع: وقال، عيناه ودمعت

 على هللا، وحزنه جنب يف تفريطه مبدى شعور بكاءه قليب: إن له ورق الرجل حال يف أتملت       
 يب العافية، ويستعني ينشد وهو! مبتًلى ا، ولكنهيقينً  مؤمن إنه. معه االصطالح يف خمالفته، ورغبته

 تقريبها!  على

 فإن قط؛ اخلمر أذق مل أنين صحيح. أسوأ أو الرجل هذا مثل حايل يكون قد: لنفسي قلت       
  ريب تعاىل عن أذهل جعلين ما الغفلة مخر من تعاطيت رمبا تعرفها، لكىن ال فيها عشت اليت البيئة

 . حقوقه كثريًا، وأنسى

 وأقبلت !خمدوعني أبنفسنا نكون تقصريان، قد على نبكى ال وأمثايل لتقصريه، وأان ييبك إنه       
 ظلمنا ربنا) :مًعا ألنفسنا ندع تعال: له اخلمر، قلت ليرتك ؛الدعاء مين يطلب الذي ،الرجل على

 اخلاسرين(!  من لنكونن وترمحنا لنا تغفر مل أنفسنا؛ وإن

 يرد من فإن الدين؛ يف يتفقهوا الناس، وأن يف هللا يتقوا أن ابلدعوة املشتغلني من أطلب إنين       
 اند!  كل  يف خيطب ثراثرًا كان  الدين، ولو يف الفقه حيرمه شرًّا به هللا

 ؟ الصَّالة تارَك حكُم ما: الغزالي محمَّد الشِّيَخ شاٌب سألَ *** و 
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 ! دِـ المسج إلى معَك تأخذُه أن حكُمُه: له فقاَل       

يف  األسبقمدير جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  - ويروي الدكتور عمار الطاليب ***
 وصل أبًدا، عندما حمجبة تكن مل - فريوز تدعى -له  أن سكرترية -اجلزائر، أايم كان الشيخ هبا 

 انظره!  عن ختتفي تراه كلما  ، وكانت1984 عام اإلسالمية اجلامعةإىل  الغزايل الشيخ

 أبن ابستحياء عليه السبب! فرّدت عن طريقه، فسأهلا من ختتفي وهي مرة املرحوم والحظها       
 فيه!  تتحجبني الذي اليوم سيأيت: ابمسًا هلا فقال   مالقاته!  تتفادى جيعلها الذي هو سفورها

 فيه من رتفك قد تكن احلجاب، ومل ارتداء بيتها، وقّررتإىل  اجلامعة فريوز السيدة وغادرت       
 عائلتها!  فاجأ قبل؛ ما

  !ما؟ ستتحجبني، يوما أنك لك أقل أمل: ابلقول الغزايل الشيخ املوايل، ابدرها اليوم ويف       

 رفض ولكنه شرف، اجلميل، كضيف املنظر حبي مالك مسجد يف زواج فاحتة قراءة مرة *** وحضر
 املصطفى بسرية املسجد؛ مستشهًداإىل  اءالنس إبحضار فقط، ونصح الرجال أمام الفاحتة تُقرأ أن

 الصالة، فوجد بعد يسّلم عندما مييًنا أحدكم التفت بقوله: رمبا أيًضا وسلم، و)منّكًتا( عليه هللا صلى
 ابلدعوة املتشددين، الذين اهتموه بعض أغضب ما زجيات، وهو عدة الزواج أعجبته، فكان امرأة

 .املساجد يف لالختالط

يف أحد املؤمترات حاولت  يف اجلزائر أيًضا، كما تروي معلميت سناء البيسي: أنه *** ومن ذكرايته
 !  واقفني ابلباب منعوهن بطريقة فظةولكن شباابً ، ثالث فتيات سافرات إبحلاح دخول القاعة

 ا للشبان الذين منعوا الفتياتمتجهً ، ا إىل عصاها مستندً وعندما علم الغزايل ابألمر قام غاضبً        
وفسحوا الطريق  ،ا تلو اآلخرهللا منكم؟ فرتاجعوا واحدً  من أدراكم أن هؤالء لسن أقرب إىل : قائاًل 

 !عينه وقد طفرت دمعة منفتلطف معهن، ، الاليت أسرعن حنو الشيخ ابكيات، أمام الفتيات



49 
 

عينها  ت يفدخلت مكتيب فتاة مل يعجبين زيها أول ما رأيتها، غري أين حملوقال رمحه هللا مرة: *** 
 ! متوقعة عندي اخلري؛ حزاًن وحرية يستدعيان الرفق هبا، وجلست تبثين شكواها ومهومها

، وعرفت أهنا فتاة عربية تلقت تعليمها يف فرنسا، ال تكاد تعرف عن واستمعت طوياًل        
 ستشرقنيفشرعت أشرح حقائق، وأرد شبهات، وأجيب عن أسئلة، وأُفنِّد أكاذيب املا، شيئً  اإلسالم

حىت بلغت مرادي أو كدت! ومل يفتين يف أثناء احلديث أن أصف احلضارة احلديثة أبهنا ؛ املبشرينو 
! اجلائعة، وأهنا ال تعرف ما يف جو األسرة من عفاف ومجال وسكينة ا يغري العيونتعرض املرأة حلمً 

 ...واستأذنت الفتاة طالبة أن آذن هلا ابلعودة، فأذنت

         ها شاب عليه مسات التدين يقول بشدة: ما جاء هبذه اخلبيثة إىل هنا؟ودخل بعد        
 ا نصحتها ابحلجاب! طبعً : الطبيب يستقبل املرضي قبل األصحاء، ذلك عمله! قال أجبت:ف

بد منه، هناك اإلميان ابهلل واليوم اآلخر  قلت: األمر أكرب من ذك، هناك املهاد الذي ال       
ملا تنزل به الوحي يف الكتاب والسنة، واألركان اليت ال يوجد اإلسالم إال هبا يف والسمع والطاعة 

 ! : ذلك كله ال مينع أمرها ابحلجابفقاطعين قائاًل   ..جماالت العبادات واألخالق

من هللا الواحد، وحياهتا ال  ما يسرين أن جتيء يف مالبس راهبة، وفؤادها خالٍ : قلت يف هدوء       
تؤثر االحتشام على  -من تلقاء نفسها  -إنين علمتها األسس اليت جتعلها ! ع والسجودتعرف الركو 

 .التربج

ال أحسن جر اإلسالم من ذيله كما تفعلون،  حاول مقاطعيت مرة أخرى فقلت له بصرامة: أان      
 .وأبلغ ما أريد ابحلكمة، وأبدأ البناء بعدئذٍ ، إنين أشد القواعد

نت تغطي رأسها خبمار خفيف، واستأنفت ابعد أسبوعني يف مالبس أفضل، وك وجاءتين الفتاة       
بيتكم؟ وشعرت بندم لأسئلتها. واستأنفت شروحي، مث قلت هلا: وملاذا ال تذهبني إىل أقرب مسجد 

 حمظورة على النساء! هنالك بعد هذا السؤال ألين تذكرت أن املساجد 
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لدين، وما حتب مساعهم! قلت: ملاذا؟ قالت: قساة لكن الفتاة قالت: إهنا تكره رجال ا       
 القلوب غالظ األكباد! إهنم يعاملوننا بصلف واحتقار! 

 إهنا كانت ال! وال أدري ملاذا تذكرت هند امرأة أيب سفيان اليت انلت من اإلسالم ما انلت       
اي رسول هللا: وهللا ما  تعرف رسول هللا، فلما عرفته واقرتبت منه وآمنت به قالت له هذه الكلمات: 

 أهل خباء أحب أن يذلوا من أهل خبائك! وما أصبح اليوم على ظهر األرضكان على ظهر 
 ! أهل خباء أحب إىل أن يعزوا من أهل خبائك األرض
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 بسيطًا متواضًعاغزايل ال
املتحفظ  اتصايليف بداايت        

ثالثني سنة، مل بضع و ابلشيخ قبل 
يف حماضرة، أو لقاء  أكن أراه إال

رمسي، أو مع املشايخ، ومل أظن أن 
ه مشغواًل أو جمالسته سهلة، حىت ظننت

عن جمالسة الشباب، مع ما منصرفًا 
 استقر يف ذهين من حدته! 

وحني زرته يف بيته ابلدقي، كان        
يف منطقة )خنبوية( يسكنها املوسرون 

 واملشاهري، فتمكن ظين! 

ويًدا وجدت فيه لكن رويًدا ر        
اسألوا البساطة، والتواضع، ومسعته مرتني أو ثالاًث، وقد سئل يف مسألة فيقول: أان لست بفقيه، 

 ابلفتوى!  يوسف القرضاوي فهو أوىل مينالشيخ 

يوسف فيما مضى تلميذي، وأما اليوم فأان الشيخ لقد كان : يقول - مرتني أو ثالاثً  -ومسعته        
 ! ! وايللعجبتلميذه(

حدثين الدكتور عبد يقول الدكتور وليد كساب: وقرأت ملن يتحدث عن بساطته وتواضعه:        
فلما أحس الشيخ ابن ابز ، احلليم عويس أن الشيخ الغزايل كان يف زايرة للشيخ ابن ابز رمحه هللا

 ! مراءاألولو كان من ؛ إذ مل يكن يقوم ألي قادم، ومل يكن ذلك من عادته، بقدومه قام ليستقبله
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فانكبَّ الشيخ الغزايل على رأسه يُقبلها وأراد الشيخ ابن ابز أن يفعل ذلك فمنعه الشيخ        
 فخرج الشيخ الغزايل والدموع ترتقرق يف عينه ويقول: هذا رجل من أهل اجلنة! ! الغزايل

 أن -د كساب والكالم الدكتور ولي - الغزايل الشيخ بلدايت من دينه يف أثق من وأخربين       
 ا هبا! كان يعجن لوالدته الدقيق برًّ   الشيخ

فعلمي أن أكثرها حمجوب، مل  -وجاءت مذكراته اليت قدم بعضها األستاذ حممد جالل الشني        
جاءت لتعكس روًحا بسيطة متواضعة، ال تستنكف عن ضعفها، وبساطة بداايهتا،  -ولن ينشر 

 وصدقها الشديد مع نفسها! 

 كنت،  انبًغا وال بليًدا أكن : )مليقول -على متيزه وفورانه العقلي، وذكائه البازغ  -و فه       
 رهيًبا جلدي )يف الكّتاب( على العصا وقع القامَة! وكان قصري، اجلسم ضئيل، الذكاء متوسط
 ،َوْعيي استعادةإىل  أسرعتُ  العصا ارتفعت فإذا، التلعثم على اهليبة أكرهتين ورمبا، أخطئ عندما

 .الكتابة مرحلة من انتهوا بعدما، القراءة واتبعت

لنسبة ابة يبورأى أيب أن يقدم على مرحلة تـَُعدُّ عص)الفقرية، ومعاانته البكرية:  هومل ينكر بداايت       
جيب أن يلحقين ابملعهد األزهري املخصص يف هذا العصر حملافظة : له، لكنها مهمة ابلنسبة يل

 ! مدينة اإلسكندرية  عهد يفالبحرية، وكان ذلك امل

وطفل يف العاشرة من عمره ال يقدر أن يعيش وحده، ال بد إذن أن تنتقل األسرة معه، فباع        
دكانه الذي يرتزق منه، واشرتى يف اإلسكندرية مكتبة حبّي كرموز كانت تبيع األوراق والكراريس، 

 .ص الشعبية، واألسفار الدينية املختلفةوالرواايت املرتمجة، والكتب املدرسية والعلمية، والقص

واستقبل مرحلة  -غري من ماتوا ؛ اليت أصبحت تضم معي شخصني آخرين - ونقل األسرة       
 شاقة من مراحل السعي واللغوب! 
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يومئذ مغارم هذا التحول من القرية اهلادئة إىل املدينة املائجة، ويظهر أن أيب )أدرك( مل أكن        
وضوائق فلم ينهزم، وخّفف عنه آالم احلياة أين جنحت يف امتحان القبول، الذي عقدته  واجه أزمات

مشيخة معهد اإلسكندرية الديين، وكان الناجحون حنو مائيت طالب، ُكّلفوا ابرتداء العمامة واجلبَّة 
 .املقررة

تنكر هلذا الزي ويظهر أن منظري وأان يف هذه السن الصغرية كان مثريًا للضحك! ما جعلين أ       
 (! املفروض أمًدا طوياًل 

وكنت منهوًما ابلقراءة، فرتكين أيب أقرأ، وإن كان قد  ،وتطلعت إىل املكتبة اليت نرتزق منها)       
القراءة يف الكتب الدينية، وأوثر مطالعة الرِّواايت األجنبية، ورمبا فضلت  آىبالحظ يف أسف أين 

 ! هو من كتبقراءة ألف ليلة على ما خيتار يل 

عرفت بعد ما كربت أن هذه الكتب مليئة ابألحاديث املوضوعة والواهية واخلرافات وقد        
العلمية، ولكن الناس كانوا مقبلني عليها، مثل: دقائق األخبار يف ذكر اجلنة والنار، والروض الفائق 

 ة، والفتوحات املكية...إخل.يف الوعظ والرقائق، وتنبيه الغافلني، وقصص األنبياء، واخلمرة اإلهلي

من عمري، وكان  ةدخلت املرحلة االبتدائية من التعليم األزهري مع بداايت احلادية عشر )        
يكفي أين  :للميالد، وأشعر اآلن أن العقد األول من حيايت تضمن خريًا كثريًا 1928ذلك عام 

 .حفظت فيه القرآن، وهتيأت لدراسة يصبو إليها الكثريون

حدِّ التعبري الشائع! وابع ما ميلك ليصلين ؛ وكان بطل هذه املرحلة أاًب وهب ابنه هلل على      
بدراسة ختدم اإلسالم، وكان األزهر يومئذ حصن الدين واللغة، بل كان موقفه من االحتالل 

ى يف عيون املستعمرين وكهفا لألحرار اإلجنليزي صورة ملوقفه من االحتالل الفرنسوي، كان قذً 
 (! واجملاهدين

 داخلية، نصف معهدان يف الدراسة )وكانتوعن النفقة الشهرية املنقذة من املعهد يقول:        
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 طعامه على هبا يستعني، الشهر يف قرًشا ثالثني حنو للطالب للنوم، وُيصَرف فسيحة غرف ُأِعدَّت 
اإلفالس،  ية، وقارباالقتصاد أيب أحوال اضطربت النفع، عندما أكرب هذا نفعين وقد. اليومي
 !جاء حيث من القريةإىل  يعود أن سنني أربع بعد واضطر

 بيضات عشر يشرتي كان  الواحد القرش ا، فإناتفهً  شيًئا ذاك يوم ليست قرًشا وثالثون      
 ! املسلمني أوقاف من كان  اإلنفاق قرًشا! وهذا ومخسني مائة اآلن عصران يف تساوي

 ثالثة ؛الفراش طريح بعدها سقطت، دمهتين فادحة عّلة أن )غريفوق: مرض معوِّق لتلميذ مت      
 آخر، واجتهت عامل يف الشهور هذه خالل قاتلة، وكنت خّراجات عدة جسدي يف شهور، وانفتحت

 ! نعيي واحلني احلني بني القرية أهل حمالة، وترقب ال مائت أينإىل  الظنون

 اجللد األب وأن! متريضي يف بيع كله  البيت متوين نأ الشفاء مرحلة يف دخلت ما بعد وعلمت      
 !ألصح عالجي يف وسًعا يدخر مل املؤمن

 يبعثوا أن املعهد يف ألصدقائي عظم، وأرسلت على جلًدا املرض هذا من أفعل؟ هنضت ماذا      
 الظن، حسن عند املقررة، وكانوا الكتب الرايضة، وبعض مسائل فيها يكتبون اليت ابلكراسات إيل

 !املذاكرة على يعينين مبا فأجندوين

 األوىل للسنوات الرمسية املقررات علًما، هي عشرين حنو يف لالمتحان أستعد أن علي كان       
 ! منازهلم من مُيتحنون الذين قانون به يقضي ما وفق الثانوية، وذلك والثالثة والثانية

 اجلرب يشرح وهو املدرس يسمعون وكانواوالكيمياء،  الطبيعة معمل يف حيضرون زمالئي كان        
 وأعاين داران، أقرأ سطح فوق اجلافة الذرة عيدان على ممدًدا فكنت أان واهلندسة، أما واحلساب
 ! ابهلل وأستعني

 الفقه يف فقط، أما ،واألدب ،اللغة علوم يف سباقًا ، كنتعادية كانت  املعهد يف حاليت إن       
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 على األهنر القدوري، وجممع يضاح، ومنتاإل نور كتب  من شديًدا نفوري كان  فقد وغريمها والتفسري 
 السعود وأيب النسفي بتفسري ضائًقا كنت  كما،  احلنفي الفقه لنا تقدم كانت  األحبر، اليت ملتقى

 وغريمها(! 

 أخرى مرة ذهبت فصلي من عام وبعد! بد منه ليس مما بد )التوقيف الثورجي عن الدراسة:        
 أن حيبون ال حلايل، ولكنهم يرثون زمالئي صعب، وكان امتحان يف اخلارج من متقدًما عهداملإىل 

 مشفقني!  كربايئي، فيسكتون  جيرحوا

! جواره يف النتيجة أنتظر أيبإىل  أعود أن وكرهت! هبدوء االمتحان أديت كيف  أدري ال      
 االمتحان هذا يف جنحت: ةاملفاجأ النتيجة، وكانت إعالن مت حىت املعهد مساكن يف وعشت

 !اإلسكندرية معهد يف واألول، كله  القطر يف األوائل من كنت  الصعب، بل

      !الصبور املتوكل املؤمن أيب دعوات كانت  مهاريت، بل ليست هذه أن نفسي داخل وأحسست      
 أن وًضامفر  كان  ما عمري من يضع الرابعة، فلم ابلسنة ملتحًقا زمالئي مع الدراسة واستأنفت

 عاطفة مع واجيب، وانسقت أديت لقد: أخطأت أبين أشعر أكن مل نفسي راجعت وعندما! يضيع
 شعور يصحبه كان  الشعور ذلك أن بيد! وبالدي أميت االستبداد، وأخدم أحارب كنت  شريفة، إنين

 لوال؛ تًماح غارقًا كنت  أبين إدراك ذلكإىل  معي، وانضم أسريت وانل ،انلين الذي الفادح ابألمل آخر
 ! اللجَّة من وانتشلين، علينا حنا الذي القدر

 أمجعني، ومل اخلالئق عجز يل شيء، واستبان كل  من فيه استوحشت حلظات يب مرت لقد نعم      
 .القهار الواحد إال بيدي أيخذ

 اتفه، أجر نظري األطفال لبعض أَدرِّس أيب، فأخذت أزمات وازدادتالعزمة يف ظل األزمة:       
 .األخرية الثانوية الشهادة أحرزت حىت قليلة؛ قريشات من أتكسبه مبا املعهد يف البقاء على وأحتال

 ! ذلك مت ما هللا عون لوال ؟ إنه1941 العالية شهاديت على حصلت كيف  أدري ال       
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 متقدًما أكن وملالثقة رغم الفقر الثقيل:       
 كنأ مل أين أحزنين الناجحني، فهل ترتيب يف
 عن أتخرت ما إنين! األوائل؟ كال العشرة من

 تكتنفين اليت األحوال تقصري، كانت أو بالدة
 طول كتاابً   ملكت أنين أذكر ال :رديئة

 ذلك؟  يل األربع، وأىنّ  السنوات

 النووي شرح علينا عرض وعندما       
 على مقسطًا جنيه بنصف ،مسلم لصحيح

 أي دون واختفيت! واملالبس لألطعمة يكفي معي ما: ًسا، وقلتأي رأسي هززت شهور؛ عشرة
 ! أحد يب يشعر

 بعض أيب دكان من استحضرت األساتذة، وكنت شروحإىل  بعمق لإلنصات هذا واضطرين      
 .تدوينه ضرورة أرى ما فيها السلع، ألدوِّن هبا تُلف اليت األوراق

 وكم! نسيت ما أستذكر أو ،حكم من تألتثبَّ  كتًبا  ميلكون الذين الزمالء بعض جالست ورمبا      
 ! وحقائق قضااي من نسيت

! ذاكرهتم على كثريًا  يعتمدون الذين كاملكفوفني  صرت اثنًيا؛ طبًعا أصبحت خالاًل  هذا وأورثين      
تكتب،  اليت تلك واحدة ورقة هي :ومسودة مبيضة هناك األوراق، فليس يف االقتصاد وتعلمت

إىل  أوهلا من ُتستغل أن فراغ، ينبغي فيها يرتك ال الورقة وهذه، بعد فيما للمطبعة ستقدم واليت
 تغلبين!  اخلالل هذه وابرك، بقيت هللا أفاء أن بعد حىت !آخرها

)وهذا يفسر أن كالم الشيخ رمحه هللا ككتابته، خيرج من ذهنه انجًزا جاهًزا، ال حيتاج لتحرير!       
 ب واملفكرين يف زعمي(!وهي خصيصة ندر من ينفرد هبا من الكتا
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 يف ختصًصا أمامي أن ، وصحيح1941 السنة الكلية من خترجت إنين: : قلتالناكح الفقري      
 شهاديت أن واإلرشاد! بيد الدعوة إجازة مع العاملية أانل حىت عامني فيه واإلرشاد، أقضي الدعوة
 ! الزواج يف الرغبة محجا -فقري  على - منه، وكنت أرتزق عماًل  أجد أن يل تتيح العالية

 املساحة، لكن حمدود مسجد يف عملي كان  لقدلداعية الذي حيتاج إعداًدا وإعادة بناء: ا      
 الليل!  من وزلًفا، النهار سحابة ابلناس تزدحم سوق القاهرة، ويف قلب يف موقعه

موضوعه،  يدرس دًّاجا واعظًا جيد عندما! الدينية الناحية من مرهف حس   له شعب واملصريون       
 ميدان من كبري  جزء كان  حىت شهر ميض مل مث مسجده، ومن ويعمر، حوله يلتف ،شرحه وحيسن
 ! ابملكربات اخلطبة له ابحُلُصر، وتنقل يفرش العتبة

 إذا أسابيع، وأين خالل استنفذت العلمية حصيليت جاهل، وأن أنين واحد شهر بعد وأدركت      
 حتًما!  ضحتافتُ  ابملعرفة متدين ثرَّة ينابيع لىع نفسي، وأقع أجدِّد مل

 اآلن أما! البالد أحناء يف به أجيده، وأتنقل والدروس احملاضرات من بعدد مغرورًا كنت  لقد      
 ! خطبة أسبوع درًسا، وكل يوم كل  أقدم أن فّج، وينبغي كل  من إليه الناس يثوب واحد منرب فأمامي

أستاذي،  الديين وغري الديين الكتاب أخرى، وكان مرة تلميًذا عدتُ  املسجد هذا يف إنين      
 منه ألستفيد األعلى، أحبسه األزهر جملسإىل  طريقه يف، الدين أصول كلية  عميد حضر إذا وكان

 أعطيتموين أنتم: جدٍّ  يف له أقول أحبسه ما لطول تربم تعرتضين! فإذا علمية ملشكالت كثرية  حلواًل 
 ! ويصرب يضحك ! فكانفعلتم ما داركواجهل، فت على الشهادة

 اإلخوان رجال من مزدوجة، فأان صفة يل كانت  ،عمل ميادين من تاله وفيما، املسجد هذا يف      
 الرمسية: الصفتني بني املزج يف ما حبرج أشعر أو أكرتث الوزارة، ومل علماء من املسلمني، وأان

 اثلثة، صفة صفة واإلرشاد، فضَمْمت لدعوةا ختصصإىل  أنتسب أين ذلكإىل  وانضم! والشعبية
 لزمالئه!  القيادة يستطيع طالب
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 حسن األستاذ زواجي، وكان مت احلكومي للعمل تسلمي ومعحيسبه اجلاهل غنيًّا من التعفف:        
 !مين أغىن زوج يف يطمع كان  اخرتهتا اليت الفتاة والد معقدة، فإن بدأت اليت املسألة يف تدّخل البنا
 أيب جنيهات، أعطي ستة مرتيب أن القاهرة، وعلم يف العدل بوزارة موظًفا كان  قريتنا، وإن من إنه

 ! تقريًبا نصفها

 !خريًا هللا، وسيكون بيد غريي، واملستقبل من أفضل أبين الرجل أقنع املرشد األستاذ لكن      

 دخلت: له فقلت -هري ص يعين - فالن مع فعلت ماذا: املرشد األستاذ وتزوجت، وسألين       
 : يبتسم الشاعر، وهو بقول ومتثل؟ تدعين مل ملَ : اعاتبً  قال! اببنته

 ! جندب يدعى احلبس حياس وإذا         هلا ُأْدَعى كريهة  تكون وإذا

 غرفة الرجل يل الزمالء، وأوسع بعض حلوة، تناوهلا أبشربة اكتفينا! وليمة هناك تكن مل: فقلت      
 ابلربكة!  لنا هلل! فدعا واحلمد،بيته يف

 على الدنيا، وكافأهتا يف زوجني كأسعد  سنة ثالثني زوجيت مع عشت لقدويعرتف الويف:        
 منها وأجنبت! والذهب احلرير تدوس الرتف، وجعلتها الغرف، وأذقتها بفقري، فأسكنتها رضاها
 غري على الدنيا تفارقَ  ور، مثوالذك اإلانث من سبع يل اثنني، وبقي ريب الولد، استودعت من تسًعا

 : قيل مبا أعماقي، ومتثلت من انتظار، فبكيتها

 ! األمر أمره والذي.. وأحيا أمات والذي ..وأضحك أبكى والذي أما
 ! الذُّعر يروعهما ال منها أليفني أرى أن الطري دأحس تركتين لقد

إىل  غلبتين، وألعدل اليت الزفرة ذهه عليني! فألترك يف درجتها رمحة، ورفع أوسع هللا رمحها      
 الدؤوب!  والكدح، احلثيث السري وأايم، الشباب شرخ

 ابحللمية لإلخوان العام اخلضراء، واملركز ابلعتبة مسجدي يف أعمل أان وبينماوجع االبن البار:       

 إذ تلقيت برقية تستدعيين إىل قرييت!
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ًسا القرية سيئة، ودخلت حالته أن ببايل خيطر متعب، ومل أيب أن أعلم كنت         أتصفح متوجِّ
 أن به، فأدركت يقف يل أًخا بعيد، فرأيت من دكاننا على بصري وقع األخبار، حىت وأتعجل الوجوه

 الدار! إىل  توًّا مريض، واجتهت أيب

 إيل حبنان، فنظر وقبَّلتها يده جوارها، تناولتإىل  الفراش طريح تبكي، وأيب أمي وجدت      
 مل أهنا العقاقري، ويظهر هذه حضر، وكتب الطبيب أن فعرفت وقوارير علًبا ورأيت! ملرآي سرتاحوا

 يُذكر!  نفًعا حتقق

 خيدعين، وفهمت أن حياول مل الرجل حضر أقلقتين، وملا هيئته ألن أخرى مرة ابلطبيب وجئت      
 أن الربوستاات تضّخم مع عليها، ويوشك التغلب يعجزه ،البولية ابملسالك أمراض عدة هناك أن

 اجلراحة!  تتحمل ال اجلسم البول، وحالة حيتبس

 املستمر! واعتذر التدهور ليعاجل الطبيب طلبنا أمي ضغط متريضه، وحتت على ابلسهر وتناوبنا      
 ايئس!  إنه احلضور؛ عن الرجل

 أصلي أن وقررت أيب، جوارإىل  أمس، وجلست سهرت ألين طوياًل  نوًما الظهرية بعد ومنت      
 أرقبه!  أخذت العشاء جنبه، وبعد

 بصوت يل يقظان، قال اإلعياء، وبقيت غلبه أن بعد البيت يف من كل  هدأ. ليالء ليلة كانت       
 كأن  اجلدار، فشعرت يف مثبًتا ابلبرتول املضاء املصباح كان!  أنطق فلم وخرست! أموت إنين: خافت
املصباح؟  هلا اضطرب خفقة جناحه املوت، فخفق ملك أَدخلَ : نفسي يف ارتعشت، قلت ذابلته

 األخري!  السكوت سكت مث... يل يدعو فسمعته أيبإىل  وأصخت

 تقبلها، وتدفن الراحل امليت أبقدام متعلقة أمي اجلثة، ورأيت حيملون الرجال كان  الصباح يف      
 عوبة! بص منها اجلثة خّلصت !غيبوبة شبه يف األقدام، وهي ابطن يف وجهها
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 أمتاسك، فقد أن أقدر، جيب ال ابلبكاء، ولكين أنفجر أن قليب أعماق من أريد اآلخر أان إنين      
  األمور أزمة أبن يتظاهر كان  الذي أبيب أتشّبه أن اهناروا، جيب اهنرتُ  األسرة، إذا هذه كبري  أصبحت

 هللا!  يف الثقة إال شيًئا ميلك ال وهو يده؛ يف كلها

 القاهرةإىل  أسافر وأان وأخويت لوالديت املسلمة، قلت األسرة تشدّ  اليت األواصر مأعظ ما      
 مل من تعليمهم، وتتزوج الذكور يتم هللا، حىت بفضل اجلميع أيب، سأرعى ميت مل: عملي ألستأنف

 قلته!  حرف كل  برمحاته هللا وحقق البنات. من تتزوج

هذه طرفة حدثت يل أول عهدي الشيخ رمحه هللا:  : يقولخيطب أمام امللك يف جبة مستعارة      
ابإلمامة مطلع األربعينيات من القرن املاضي: كان مدير املساجد يف وزارة األوقاف املصرية حسن 

وكلفين ابالستعداد لصالة اجلمعة ابمللك ، الظن يب منذ أن شارك يف اختباري، فاستدعاين إىل مكتبه
 ابلقاهرة.« املنيل»اسبة، وأفهمين أن ذلك يف افتتاح مسجد حبي فاروق، وأمرين إبعداد اخلطبة املن

ويف يوم اخلميس كنت بوزارة األوقاف، وأخذ الرجل اخلطبة وراجعها، وذهب هبا إىل قصر       
. مث قال: ايطلب مين االستعداد إللقاء اخلطبة غدً ا عابدين فأقرت، واتصل يب من القصر تلفونيًّ 

يت نذهب إىل املسجد مًعا. ويف الصباح كنت عنده جالًسا يف حجرة وللحيطة تعال إيل يف الب
 أنتظر دخوله بعدما فتح اخلادم يل. ، االستقبال

 : وهو يتميَّز من الغيظ، فكاد يصعق، وأخذ جُيمجم بكلمات مل أتبيَّنها ودخل املدير ونظر إيل      

 وهذا اجللباب الرخيص؟ ، اليةجتيء للصالة جباللة امللك يف هذه اجلبة الب: اي أستاذ      

وشعرت حبرج ابلغ، ومتلكين اخلجل، مث غلبتين طبيعيت الضاحكة فقلت: اجلبة حسنة، أما       
مث ال تنس أين ألقاك هبذه الثياب، وأنت  !اجللباب فأان ألبس ما ترتديه الشيوخ من نسيج بّراق ملّاع

 وامللك سواء! 
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جل يفكر بسرعة ليخرج من هذه الورطة، وأرسل إىل مفتش فقال: الرمسيات اي... وأخذ الر       
مساجد قريب يف مثل جسمي، واستعار منه مالبس أخرى فاخرة، وأكرهين على ارتدائها، وكانت 

 أطول مين قلياًل، فعلمين كيف أحافظ على مسيت داخلها! 

      تادين إىل البيتوانتهت الصالة خبري، وكان شديد القلق إىل أن انصرف صاحب اجلاللة، فاق      
وهو يُسّب الظروف اليت عرفته يب! وحيمد هللا أن مت األمر بسرت! وأان أواجه هذا كله ابلضحك، 

 وأقول: أما من وسيلة للهرب هبذه املالبس؟ 

 ومع هذه احلادثة الطريفة فإن الصداقة ربطت بيين وبني املدير، وكنت أعاونه يف بعض القضااي      

 ! ات رمحه هللاالعلمية حىت م 

  املسلمني، يوم لإلخوان العام املركز يف دار جدااًل  ....وتذكرتاملشايخ والسذاجة السياسية:.      
 األستاذ ، ورأى1923 دستور إلغاء على نوافق أن علينا معروًضا كان  اجلماعة، فقد يف عضًوا كنت
 يف سُنحَكم كيف:  له يقول من تردًُّدا، ومسع هناك أن -اجللسة  رئيس وكان - عودة القادر عبد
 : عريضة ابتسامة فهم على ارتسمت سنحَكم؟ مث كيف:  متعجًبا هللا رمحه الدستور؟ فقال غيبة

 ! اإلخوان أيها أنتم! ستحكمون الذين أنتم إنكم      

 اآلخر؟ كالان من سذاجة أكرب أينا أدري متحاابن، وال صديقان القادر عبد واألستاذ إنين      
 السياسة!  ميدان يف يصلح ال أبنه مشهور

 ُفصل الذي -جالل  العزيز عبد أمحد األستاذ ورفضه، هو القرار قاوم الذي الوحيد الرجل       
 نظًرا!  أبعدان كان!  اجلماعة عن إبعادان حركة يف -معي
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 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  الغزايل حمبًّا

 
 شهد اللسان وعرباوبفيضها  لك اي رسول هللا صدق حمبة
 فاقت حمبة من على وجه الثرى لك اي رسول هللا صدق حمبة
 ولن تتغريا ا..ال تنتهي أبدً  لك اي رسول هللا صدق حمبة

)ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب يف الصحيحني عن سيدي املصطفى صلى هللا عليه وسلم:        
حبه أبيب هو وأمي فريضة، وجناة، وطبيعة يف وهذا يعين أن  إليه من ولده ووالده والناس أمجعني(

نفس كل مسلم سوي، عرفه صلى هللا عليه وسلم، وأدرك فضله، وعظمته، وعرف قدره صلى هللا 
 عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة!

 وأحسب الشيخ رجاًل حمبًّا من طراز فذ، حيب حبًّا بصريًا، واعًيا، نقيًّا، يصل حلد الشغف!        

عالمة فارقة يف الدعوة إىل هللا تعاىل يف النصف الثاين من فذًّا، و رمحه هللا تعاىل كان فكما        
حبه، وعاطفته، أحسبه كذلك، وال أزكيه، وال يف  افذًّ  كانمنهجه، ورؤيته، ومحيته،  و القرن العشرين، 

عليه وسلم، وكان ذا حب جم لسيدي رسول هللا صلى هللا        أزكي على هللا تعاىل إال من زكاه! 
حيبه بعاطفة موارة جياشة، حىت إنه يبكي، وينشج يف بعض املواقف، أتثًرا! وإنك لتلمس حبه هذا 
يف دروسه وأحاديثه، ويف كتاابته عنه أبيب هو وأمي! وهو الذي كتب كتابه يف فقه السرية أوائل 

جيء حافاًل اخلمسينيات يف الروضة الشريفة، حيث اختلط مداده الصادق بدمعه الدافق، لي
 ابملشاعر، والصدق، واحلب اجلهري! 
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  أنفاسه آلخر دينه محى فارس «الغزايل» الشيخ: لرحيله 21الـ الذكرى يف القيسي نواف وكتب       
http: //thenewkhalij.org/node/61511  

 يقول هللا رمحه ، وكاناألذان وقت يف البكاء دائم كان  أنه يعرفون كانوا  الشيخ من املقربون       
 : سنه كرب  دموعه، رغم ميسك أن يستطيع ال الشهادة، وهوإىل  املؤذن جاء إذا

 ! وسلم عليه هللا الرجل، صلى هذا حيارب ُكلُّهُ   هللا، العامل رسول حممًدا أن أشهد       

 من جمموعة مع أتقابل أن تعاىل هللا الغزايل( شاء الشيخ ذكرى ويقول د. وليد كساب )يف       
 ال!  أم الغزايل الشيخ يعرفن ُكنَّ   إن ابلسؤال فبادرهتن اجلزائرية؛ اجلامعات أساتذة من سيداتال

 ما أدري أكن شديد، ومل حبرج فأحسست مرير؛ بكاء يف انفجرت حىت إحداهن تلبث مل        
 يدرسها كان  الرجل، فقد حياة من طرفًا عليَّ  اثنية، وقصت قواها استجمعت بكائها؛ حىت سبب

 فأبكى بكى القرآن عليه قرأان كلما  كنا:  تقول  الدراسية!  املساقات من املوضوعي، وغريه التفسري
 ! حوله َمن يبكي حىت اقشعر، وبكى وسلم عليه هللا صلى الرسول ذُكر وإذا! اجلميع

شوقًا لسيدي املصطفى  ؛وهو يبكي ،لهعدة وإنك لواجد على الشبكة العنكبوتية تسجيالت        
هللا عليه وسلم، وارجتافًا من خشية هللا تعاىل، وحتسًرا على حال املسلمني، ومتنًيا للشهادة يف  صلى

 سبيل هللا، ولن يعسر عليك إجيادها قارئي الكرمي! 

حيب نبيه العظيم احلب العقالين الرزين: فال  -كما أشرت   - لكنه مع احلب القليب املتني       
وال يسيء، ويكشف عن خيبء السرية، ويلمس أواترًا عاطفية تشعرك كم  يغلو، وال يوثِّن، وال يقلل،

أحب سيدان املصطفى، وتلمس ذلك أكثر، حني تنثال دموعه جهرة، ال خيبئها، إذا ذُكر امسه صلى 
 هللا عليه وسلم، أو عرض ملوقف من مواقفه الرفيعة! 

أن أعيش زمًنا غري أن شاء عز وجل وقد أكرمين هللا تعاىل فضبطت كتابه )فقه السرية( بعد        
قصري مع كتب السرية، ومدارسها املتنوعة، ما بني الكتابة األثرية الساردة، والنصوصية الفاحصة 



64 
 

املخرِّجة، واملدرسية السطحية القافزة، والعقالنية النامجة عن رد الفعل، واالستشراقية املتجنية، 
ة، والشعبية املوثِّنة، وغريها من أشكال تناول السرية واليسارية الكذابة اهلامجة، والصوفية الغالي

 الشريفة! 

 لشيخ رمحه هللا تعاىل، فوجدته وسطًا، جامًعا ملدارس كثرية بني دفتيه: امث قرأت كتاب        

  .فهو نصوصي أثري، بتخريج الشيخ األلباين رمحه هللا تعاىل ألحاديثه •

  .تقليدي يف ترتيبه وعناوينه وهو أترخيي يسرد أحداث السرية على حنو •

  .وهو عقالين يف أتتيه وقراءته لألحداث •

مث هو حافل بعاطفة الشيخ الدفاقة، ولغته الثرة، ومفرداته املشحونة اعتداًدا ابإلسالم،  •
  .وإجالاًل وشوقًا وحمبة لنبيه عليه الصالة والسالم

  .راداتوهو لطيف احلجم، غري مثقل ابحلشو، واحلواشي، واالستط •

 وهو حمقق ملا أراده الشيخ رمحه هللا تعاىل من كتابته للسرية املشرفة، حني يقول:  •

وقد بذلت وسعي يف إعطاء القارئ صورة صادقة عن سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، )        
ع آاثرها يف واجتهدت يف إبراز احلكم والتفاسري ملا يقع من حوادث، مث تركت للحقائق اجمللوة أن تد 

 (! النفوس؛ دون افتعال أو احتيال

وقصدت من وراء ذلك أن تكون السرية شيًئا ينمي اإلميان، ويزكي اخللق، ويلهب الكفاح، )        
 (! ويغري ابعتناق احلق والوفاء له، ويضم ثروة طائلة من األمثلة الرائعة هلذا كله

من أتخر املسلمني العاطفي والفكري؛ فال عجب إذا مث إنين أكتب وأمام عيين مناظر قامتة )        
أوردت  إىل حاضران املؤسف، كلما -من قرب أو من بعد  -قصصت وقائع السرية، أبسلوب يومئ 

 أعاجل قصة جعلتها حتمل يف طياهتا شحنة من صدق العاطفة، وسالمة الفكر، وجالل العمل، كي
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 : يف كتابه هذا وهو الذي قال أيًضا       (! هذا التأخر املثري

إنين أكتب يف السرية كما يكتب جندي عن قائده، أو اتبع عن سيده، أو تلميذ عن         
 .أستاذه، ولست مؤرًّخا حمايًدا، مبتوت الصلة مبن يكتب عنه

إن املسلم الذي ال يعيش الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ضمريه، وال تتبعه بصريته يف عمله        
 .أن حيرك لسانه أبلف صالة يف اليوم والليلة -أبًدا–يغين عنه وتفكريه، ال 

وحممد صلى هللا عليه وسلم ليس قصة تتلى يف ميالده، وال التنويه به يكون يف الصلوات        
املخرتعة اليت قد ُتضّم إىل ألفاظ األذان، وال إكنان حبه يكون بتأليف مدائح له، أو صياغة نعوت 

 ن! اشقون، ويتأّوهون، أو ال يتأوهو مستغربة، يتلوها الع

 مسالة شخص فارغ، أو -ابلنسبة للمسلم  -إن حياة حممد صلى هللا عليه وسلم ليست        
دراسة انقد حمايد؛ كال كال: إهنا مصدر األسوة احلسنة اليت يقتفيها، ومنبع الشريعة العظيمة اليت 

سرد أحداثها إساءة ابلغة إىل حقيقة  يدين هبا، فأّي حيف يف عرض هذه السرية، وأي خلط يف
 .اإلميان نفسه

إن هذا الكتاب ليس صلة حمدثة برسول اإلسالم صلى هللا عليه وسلم، وال مجلة من الدالئل        
على صدقه، وال حملات تكّشفت للمؤلف عن عبقريته وسناء دعوته؛ فإن ذلك قد استفاض به 

إخراج هذا الكتاب، وأمامي غاية معينة، أرجو أن الكالم يف مواضع أخرى. ولكين توّفرت على 
 .أكون بـُّلغتها

( اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك، أو وفاة يف بلد حبيبكولعل هللا تعاىل استجاب دعاءه: )        
ليوافيه األجل مناظًرا عن اإلسالم مناضاًل؛ مث ليدفن يف حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قريًبا 

  صلى هللا عليه وسلم، يف بقيع اجلنة، رمحه هللا تعاىل.من رسول هللا
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 !ظريًفاالغزايل 
ويف مقابل احلدة،       

هلل  -والغضب الذي يعرتيه 
كان الشيخ لطيًفا   -تعاىل 

ظريًفا يرسل )النكتة( عفو 
اخلاطر، يضحك هبا، 

 ضحك من معه! يُ و 

أستنكف، هدًما للصورة اليت يرمسها  ومواقفه كثرية، أظن من الصواب أن أذكر بعضها، وال      
 اإلعالم الرديء لإلسالميني )الكشرين العبوسني املتجهمني( يف مقابل القساوسة )املبشرين(! 

 أليس هذا امسهم حىت يف كتبنا؟ املبشرين!؟       

 ولقد كتبت كتااًب من سنني، عنوانه: )مشايخ ظرفاء( سقت فيه أطرافًا من سرعة بديهة ساديت      
العلماء، وحسن ختلصهم، ولطف جمالسهم! وما هلم ال يكونون كذلك وهم الدعاة للرمحن الودود 

 الرحيم تبارك وتعاىل!؟ 

وهذه لطائف مسعت بعضها، ومجعت بعًضا من مواقع شىت، خصوًصا عن مقالة لألخ الشيخ       
 عصام تليمة: 

لنفسي، وأان يف مصر، أن أدخل فيما وقد أحبث من طرائفه املبكرة ما حكاه يف مذكراته: )....  •
 ! يسمَّى االحتاد االشرتاكي، وقررت عن طريقه أن أحاول خدمة اإلسالم ونشر الدعوة

، وسنرى من القد كان أستاذي حسن البنا يقول: أان ال أخاف العمل مع الشيطان، فلنِسر معً       
 إلسالم أم ال؟ إنين سأدخل هذه اهليئة، وسأرى هل سأنتصر اب يفّر من صاحبه! 
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على صنع النكتة، إذا َحَزبنا أمر، أو  اكثري الدعابة، نتعاون معً ،  ُن الدينسوكان معي شيخ حَ        
 أجز هذا البيت:  ا:أردان التنفيس عن متاعبنا، قال يل يومً 

 فينا! ك يروح إىل احتاد الشر           اإذا بلغ الرضيع لنا فطامً 

 فقلت:       

 خياف السجن أو خيشى املنوان!           تاف عبدٍ فيهتف للزعيم ه

 ! واستغرقنا يف الضحك، ماذا نصنع؟ إن الفكاهة تريح األعصاب أحياانً       

الحظ أن أهل اخلليج يقلبون اجليم أنه  -وساحموين، والعهدة على من رواها يل  -ومن أعجبها  •
 من: جاي لك، فقال مباشرة: بداًل  أحيااًن ايًء، فيقول دايية، بدل دجاجة، أو: أان ايي لك،

 دي تبجى فضيحة!  ��؟ إيهم هللا زوا حد يف ميتم، يقولوا: عظَّ يعين لو بيعَ 
فزاره، وملا  -صديقه  وكان -ذات زايرة لقطر، مسع أن الشيخ عبد التواب هيكل رمحهما هللا  •

 مريض!  فخليك كدا  حلو بيخليك املرض دام رآه قال ابمسًا: ما
 الشيخ حرام؟ أجابه أم حالل الغناء هل: ابلسؤال الشيخ توريطإىل  هؤالء أحد سعى حني •

 إيه؟  خيبة على تغين عاوز: بديهة بسرعة
؛ ون صحيح البخاري عند األسطولؤ يوًما عن أن املسلمني يف الدولة العثمانية كانوا يقر  وكتب •

 لبخاري! ال اب، السفن تدور ابلبخار: استنصارًا على أعدائهم، فكان تعليق الشيخ
أخذ يستخدم السواك مييًنا ويسارًا، ، و أحد الشباب ، فقامحماضرة يف إحدى اجلامعاتكان يف و  •

 : ، فقال لهما تسبب يف تشتيت الشيخ الغزايل أثناء إلقاء احملاضرة
 ! لقد شوشت علي وأنت جتلس أمامي؛ فلو كففت عن ذلك: بين اي      

 ة؟! السن ر عليَّ أتنك، فرد الشاب: إهنا سنة النيب      
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ستنتف إبطك وأنت يف ة! أونتف اإلبط من السنوقال: للحظات  الشيخ رمحه هللافصمت       
 !؟اجمللس

إجلام العوام عن علم )وددُت لو أعنت على حماكاة أيب حامد الغزايل مؤلف وقال ذات مرة:  •
ألمنعهم  (ومشكل اآلاثر إجلام الرعاع واألغمار عن دقائق الفكر: )فأّلفت كتااًب عنوانه (الكالم

 ! وأشغلهم مبا يصلحون له من أعمال تناسب مستوايهتم وتنفع أممهم هبم، عن مناوشة الكبار
وافتتح مسجًدا مع عبد الناصر مكتوب عليه: مسجد قاهر التتار بطل القومية العربية السلطان  •

 قطز! فقال: طب قطز دخله إيه يف القومية العربية؟! مث روى: 
نت أفطر على مائدة دبلوماسية يف قطر، وقلت: كرت خري األكراد، أهو جالنا صالح الدين ك        

 ري العراق، وقال: إيه؟ هو عريب مش كردي! فالكردي وحرر فلسطني، فانتفض س

 فاندهش الشيخ وقال: من قال ذلك؟! بل هو كردي، وال يضريه!       

ش مشكلة.. خليه كردي، خليه عريب.. خليه مث ضحك قائاًل: صاحب البيت قال: ما تعملي      
 من قريش.. خليه هامشي اي أخي؛ خلينا انكل! 

 قلت: هانعمل مشكلة دبلوماسية على إيه؛ األكل أهم!       

وكان لصيًقا به رمحه هللا، وكان زوجته كثريًا ما تعد الطعام للشيخ  -زكراي مطر  الدكتور ويروي •
 ه )الزمة( إذا لقيه: أثناء وجوده يف اجلزائر، فكانت ل

 فني الطعمية اي زكراي؟ فني الطعمية اي زكراي؟ ويضحك!       

وهو الذي ال  –وروى يل الدكتور حممد الصغري: أن أحدهم أهداه مسبحة قيمة غالية الثمن  •
ورأهتا حفيدة هلا فراقتها،  -يستخدم املسابح، بل يفيد أن يستخدم مساحبه الرابنية املستنطقات 

 إايها! فوهبها 
 وقابله الرجل بعدها، فسأله: مل ال تستخدم املسبحة اليت أهديتك إايها، فرد الشيخ:      
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 انت أهديتين السبحة عشان أسبح عليها، والال عشان تذلين بيها!؟      

وكان اجلزائر،  /حضرت له حماضرة يف دار الثقافة يف تيزي وزويروي من ال أعرف امسه:  •
 ! ت يف اإلسالمموضوعها تعدد الزوجا

جاهبا بطريقة علمية ، فأزواجملاذا ال يباح للزوجة تعدد األ: الته طالبة جامعية متحررة جدًّ أسو       
ين أوسأهلا من ، كوابأ 4مامه وقسمها على أتناول زجاجة كانت  : إذاا مجًّ ثرت يف احلضور أتثريً أ

 ! فقالت هو الذي كان يف الزجاجة؟    هذا املاء

 ؟! ولين املاء الذي كان يف الكوب األ: أوقال هلا، كواب يف الزجاجةفرغ األأمث       

ن يظهر ال انتفاح أواقتنعت دون ، وفهمت املعىن، وسكتت عاجزة عن الكالم، فبهتت      
 ! وال ارتعاش يدين، وداجأ

 - الغزايل الشيخ مع مسافًرا كان  أنه عويس احلليم عبد د.أ الراحل ويروي د. وليد كساب عن •
: عويس الدكتور له للصالة، فقال استعداًدا الغزايل الشيخ طائرة، فتيمم منت على -هللا  رمحهما

 قال ربنا احلليم: وهو عبد اي: وقال الغزايل الشيخ فضحك للتيمم؛ تراابً  هناك أرى ال لكينِّ 
 ! ةالطائر  يف الرتاب عن نبحث أن يستدعي ال رمزي، تيمم هو إمنا بين؟! اي وشكم غربوا

ويروي د. عمر عبد الكايف أن الشيخ كان يصلي ذات يوم، حمرًكا أصبعه يف التشهد، ففوجئ  •
 بشاب جبواره ميسك أصبعه لئال حيركه، فاجتهد أن حيركه فلم يقدر! 

 فلما انتهى من صالته سأل الشاب: ما الذي فعلته!        

 أال تدري أن حتريك اإلصبع يف الصالة مكروه؟!     •
 ال الشيخ: وهل كسر اإلصبع فرض؟! فق      

وكان يلقي يف كلية الطب البيطري حماضرة، فقال إن القرآن جعل الدواب قسمني: الدواب   •
 العجماء، ودواب البشر من الصم البكم الذين ال يعقلون، فلو وجدت رجاًل له عقل ال يفكر



70 
 

 وضحك!  به، أو عني ال يبصر هبا: هل أوديه للطب البيطري أو الطب البشري، 
وعلى إخوااّن دول )البيطريني( أن يفتحوا عياداهتم لنصف السكان يف العامل! ألن العامل مليء       

 هبؤالء! 

 وحيكي يف كتابه )عقيدة املسلم( عن شخص أزعجه فيقول:  •
 سألين سائل: هل اإلنسان ُمَسريٌَّ أم خُمَريٌَّ؟ فنظرت إليه يف ضيق شديد، وقررت أن ألتوي معه      

  يف اإلجابة، كما التوى هو مع فطرته يف هذا التساؤل، وقلت له: اإلنسان نوعان: نوع يعيش يف
 الشرق، ونوع يعيش يف الغرب، واألول ُمَسريٌَّ واآلخر خُمَريٌَّ! 

هي ابلضبط نصف تثاؤب الكساىل والعجزة والثراثرين الذين ، ففغر الرجل فاه عن ابتسامة      
وقدرة مستقلة ، مث قال: ما هذا الكالم؟ إنين أسألك: هل لإلنسان إرادة ُحرة .ينتشرون يف بالدان
 ويرتك ما يرتك، أم هو جمبور! ، يفعل هبما ما يفعل

ويف الشرق مستعمر. هناك له إرادة وقدرة، ، فقلت له: قد أجبتك، اإلنسان يف الغرب مستقل      
 وهنا ال شيء له! 

إن  :فقلت: وإهنا لدينية كذلك! اي رجل إجابة سياسية. فضحك أحد الظرفاء وقال: هذه      
وشعروا أبن ! حىت كشفوا املساتري من بدائع الكون، القوم يف الغرب شعروا أبن هلم عقواًل ففكروا هبا

وشعروا أبن هلم ! وأزمة السياسات، هلم إرادة فصمموا هبا، حىت التقت يف أيديهم مصاير األمم
أما حنن فهذا رجل من ألوف األلوف  غارب، وصنعوا الروائع والعجائب.قدرة، فجابوا املشارق وامل

 : اليت تزحم البالد أييت ليستفيت يف هذه املعضلة اليت غاب عنه حلها

 حقًّا عقل حر يستطيع أن يفكر به؟  أله ▪
 أله إرادة يستطيع أن يعزم هبا؟  ▪
 أله قوة يستطيع أن يتحرك هبا؟  ▪
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 - فعاًل  -مث يعمل. أما اآلن فهو  ،مث يعزم ،سوف يبدأ فيفكر وإىل أن نثبت له حنن ذلك!      
 .من ذلك الرجل املخري يف الغرب مسريٌ 

الرجل يف الغرب أُلقي به يف تيار احلياة، فعلم أن له أعضاء : ما أبعد البون بني الشخصني      
 اطئ! وضده اترة أخرى، حىت وصل الش، يستطيع أن يعوم هبا، فظل يسبح مع التيار اترة

ا، أم أان جثة أما هنا، فلما ألقي ابلرجل يف معرتك األمواج، بدأ يسائل نفسه: هل أان حيُّ حقًّ       
 هامدة؟ أو بتعبري املتفيهقني: هل أان حر أم أعضائي مقيدة؟ 

هناك نكتة أعجبتين جدًّا عن إخواننا املتدينني املتشددين، تقول: رؤي أحد املتدينني املتشددين  •
 قفاز مالكمة، فقيل له: ما هذا؟ فقال: أسوي به الصفوف!  ويف يده

رأى جمموعة من العصي املعلقة داخل هبو ، فويقول: جاءين رجل من إخواننا املتشددين يف الدين •
، بييت، فقال: ما هذه العصي؟ فقلت له: هذه هي )وسائل اإليضاح( أخذهتا من بعض إخواننا

 ! وهم يعلمون هبا الناس اإلسالم
ا حيب االتصال به، ولعله يريد أن يصاهره، أو ؟ فإن يل صديقً ألحد الناس: تعرف فالانً قلت  •

 يشاركه يف جتارة كبرية! 
 أمسر املالمح! قلت: مث ماذا؟ ، قال: أعرفه معرفة حسنة، إنه متوسط العمر، قصري القامة      

 قال: له رابط عنق مجيل! وحذاؤه المع! وعندما يتحرك...       

حلو ، فقلت يف سخرية: عندما يتحرك يكون مرح األعطاف فأسرعت أان إبكمال الوصف،      
 ��اللفتات! 

 قال: ما تعين هبذا اهلزء؟       

 قلت: السخرية منك! أهذا وصف إلنسان؟ إنك تشبه بعض املتحدثني عن اإلسالم يف هذا      
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ا،  جيعلونه كائنً : ، ورمبا صدوهم عنهاًل العصر األنكد! إهنم يعرفون الناس به فال يزيدوهنم إال جه 
 ! خلإحملوق الشارب، مكشر األنياب، مكحول العينني، كميش الثياب.. 

 لقد ركبين عفريت، فماذا أفعل؟ : : اي شيخفقالولقيه شاب  •
      ، فقال له الشيخ الغزايل بلهجة عامية ساخرة:فنظر إليه الشيخ الغزايل، وكان السائل طوياًل       

   ويركبك عفريت، وملاذا مل تركبه أنت؟ وملاذا ال تستضعفا طوياًل ا أن تكون شحطً س عارً ألي
إننا نرى غري املسلمني أكثر معصية هلل، وأبعد عن !؟ العفاريت والشياطني من اجلن غري املسلمني

 طاعته، ومع ذلك ال تركبهم العفاريت! 

ا: حممد ه، فقال له أحد الطلبة معرتضً وكان حياضر يف حماضرة فاستشهد برأي لإلمام حممد عبد •
 ! ا، وال ينبغي أن نطلق عليه لفظ إمامعبده ليس إمامً 

 يبقى مأموم إذن! ، فقال الشيخ: حممد عبده مش إمام     

يف الوقت الذي كان أجدادك يتربكون ابلشجر واحلجر، كان اإلمام حممد : مث قال له: اي بين      
 .عبده يكتب )رسالة التوحيد(

النيب صلى هللا عليه وسلم يف النار، واستشهد  ي: إن أبو يناقش الغزايل قائاًل  شاب وقف •
 . (إن أيب وأابك يف النار)ابحلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه: 

ا آخر يعارض وظل الشيخ الغزايل يقنع الشاب برأيه فلم يقتنع، فقال له: ولكين قرأت حديثً       
 هو؟ هذا احلديث. فقال الشاب: ما 

 ! (وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال)قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:       

 ا؟ فقال الشاب: إهنا آية وليست حديثً       

 ألنكم ال هتتمون إال ابألحاديث!  ا؛ولكين جعلتها حديثً أعرف؛ : الشيخفقال       
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اجدها، وأعلنت عن مسابقة جيري حدث أن أعلنت وزارة األوقاف املصرية عن طلبها ألئمة ملس •
فيها امتحان للمتقدمني لشغل هذه الوظائف، وكان من بني املتقدمني شاب خترج من األزهر، 

ا يف مستواه العلمي بصورة فاضحة ، فقد كان ضعيفً دون استحقاقويبدو أنه كان ممن جنحوا 
 وفجة، فسأله الشيخ الغزايل رمحه هللا: هل حتفظ القرآن الكرمي؟ 

 ! ، ولكين نسيتهنعم -
 .ا؟! قال: الأال تذكر منه شيئً  -
 ا من السنة النبوية؟ قال: نعم. فهل حتفظ شيئً  -
 ا مما حتفظ؟ قل يل حديثً  -
 ! يقول صلى هللا عليه وسلم: اصربوا تـَُنولوا -

الثناء على الشاب، مث قال له: احلديث انقص،  افنظر إليه الغزايل نظرة كلها سخرية، وظاهره      
ه الرواية، ونصه الصحيح: اصربوا تنولوا، واهتفوا وقولوا: مصر للسودان، والسودان وليس هبذ

 ملصر! 

 أخذا للبنات، فيف إحدى اجلامعات العربية، ليؤسسوا قسمً  إدارايًّ  اجتماعامرة  ذاتحضر  •
جملس إدارة اجلامعة يناقش شروط األستاذ الذي سيدرس البنات، وكان معظم احلاضرين ممن 

ون ا، فجلسوا يطرحالتحوط والتشدد يف قضية لقاء املرأة ابلرجل، حىت وإن كان معلمً  مييلون إىل
 ! الوسيلة الفعالة لتجنب أن يواجه املعلم البنات الدارسات

أبنه من  د عليهرُ ، لكن فاقرتح أحدهم: أن يكون املعلم يف غرفة والطالبات يف غرفة أخرى      
، دون املعلم يتكلم فيظلخصصة هلن، وال يدري أحد بذلك، أن خترج البنات من الغرفة امل املمكن

 .أحد أن يسمعه

 نه، ولكنه يشعر حبركتهنيوال ير  نال يراه، فضع ستارة مسيكة أمام املعلمتو أبن  اقرتح آخرو       
 .ال يناسب اجلو العلمي املنشود -ا  وعلميًّ تربوايًّ  -أبن هذا األمر  فرد عليه
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حب املعلم عند ذهابه للمحاضرة زوجه معه للحضور، ويواجه بذلك أن يص اقرتح اثلثو       
زوجه يف بلده  ا ولكنا وزوجه قد ماتت، أو يكون متزوجً فُردَّ عليه: أبنه رمبا كان املعلم مسنًّ ! البنات

 .اليت قدم منها، أو مريضة

ار بيده، وجلس الشيخ الغزايل يستمع لكل هذه االقرتاحات وهو يتميز من الغيظ، مث أش      
وقال: عندي اقرتاح مينع هذه الفتنة متاًما، ويريح رؤوسكم، ويقضي على كل شبهة لديكم، وهو 

أرى أن أنيت ابملعلم الذي سيدرس للبنات، مث نقوم له بعملية )إخصاء(، حىت  !حل انجع ال مثيل له
 ا! متوت الشهوة والفتنة، وبذلك نسرتيح وتسرتحيون مجيعً 

: إن النيب صلى هللا عليه وسلم نيقائل، ميشون حفاة إىل املسجدشباب مسلمني  سئل عن •
، منتعلني أحيااًن، وحفاة أحيااًن، فأحببنا أن حنيي سنتهم، وأصحابه كانوا ميشون إىل املسجد

 ونقتدي هبم! 
يفكرون  نللسائل: رمبا استطعت اإلجابة عن أشياء يفكر الناس فيها أبدمغتهم! أما م فقال      

 جابة عنه! اإلال أستطيع أبرجلهم ف
انقش بعض من ليس عورة، و  - بضوابطه الشرعية املعروفة - صوت املرأةأبن قول يكان  •

الوارد يف ، ابمتحان املؤمنات املهاجراتعلى اجلواز والسعة  استشهدً ميتشدد يف هذه القضية، 
 ؛اجرات فامتحنوهنإذا جاءكم املؤمنات مه: سورة املمتحنة يف قوله تعاىل: )أييها الذين آمنوا

أظن سيقول يل املتشددون: إن االمتحان هنا امتحان حتريري وليس قال: هللا أعلم إبمياهنن( مث 
 ! اشفهيًّ 

كما قال ومع انتقاده بقسوة أحيااًن كانت فيه مساحة جتعله ال يفجر يف اخلصومة، وال يتمادى        
 شيخي القرضاوي حفظه هللا! 

وبني مدرستيهما يف  - ملناقشة بعض املسائل العلميةيخ ابن ابز مرة الشزار أنه  ومن ذلك     
 يكن ومل - ليستقبله قام بقدومه ابز ابن الشيخ أحس فلما -النظر والفتوى والوجهة فوارق جلية 
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 رأسه على الغزايل الشيخ فانكبَّ  -األمراء  من كان  ولو قادم ألي يقوم يكن مل إذ عادته؛ من ذلك
 الغزايل!  الشيخ فمنعه ذلك يفعل أن ابز ابن الشيخ يُقبلها، وأراد

 ! اجلنة أهل من رجل هذا: ويقول عينه يف ترتقرق الغزايل، والدموع وخرج الشيخ      

وهو  -ابن الشيخ العامل اجلليل أمحد بن حجر  ومن ذلك ما رواه يل األستاذ يوسف البنعلي      
يف أخرايت أايمه ال وكان رمحه هللا تعاىل  -ومصدرًا عامل سلفي جلد، والغزايل خمتلف عنه مورًدا 

فذرفت  -عليهما رمحة هللا  -جاءه أحد الناس خيربه مبوت الشيخ الغزايل وحدث أن يكاد ينطق، 
يف جملس الشيخ، ويشتد بينهما إذا التقيا عيناه أتثًرا وحزاًن، رغم أهنما كثريًا ما كاان يتالسنان 

 يقول: بن حجر سيخرج ولن يعود، وعند االنصراف كان ا اخلالف، حىت تظن أن الغزايل

 الغزايل: الشيخ فيقول  .ال تنسوا، العشا بعد بكرة       

 ودي حاجة تتنسي برضه؟ طبًعا هانيجي!        

أثناء اختباري كقارئ بلجنة اختبار القراء ابإلذاعة  قال:.. الشيخ أمحد الرزيقيويروي القارئ       
، طلب مين فضيلته أن أقرأ سورة التغابن جتويًدا ،خ الغزايل رمحه هللا أحد أعضائهاواليت كان الشي

 فقلت لفضيلته: مل أعود نفسي على جتويدها، ولكنين أجيد أداءها ترتياًل. 

 فقال له زميله ابللجنة املرحوم الدكتور عبد، أجودها، ولكنين كنت أكثر إصرارًاأن فأصر علّي       
 : هللا ماضي

 ! فأود أن جتعله يقرأها مرتاًل  ؛وهذه حتسب له، الشيخ أمحد الرزيقي صادق: اي شيخ حممد      

فقال يل:  ،وكان الشيخ حممد الغزايل مسًحا ما دام األمر ال يؤثر على أحكام الدين والقرآن      
 لى أدائيوأثىن ع ،وسعد الشيخ الغزايل ابألداء شكرين، فرتلت سورة التغابن، رتلها اي شيخ أمحد

 احملكم.
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 الغزايل شاعًرا: 
مث إن مثل الغزايل ذي النفس الشفيفة       

رمحه هللا ال بد أن يكون شاعًرا: َيطرب 
للشعر، ويكثر من االستشهاد به، ويرسله 
تناهيد روح، وأغاريد قلب، فهذه النفس 
املشبوبة عاطفة، والروح املضطرمة إابء، 

بالغة الذائبة والدمعة القريبة مسياًل، وهذا ال
عذوبة، ال تكون إال يف كيان شاعر راقي 
الطبيعة، سليقي الروح، وهذا ما كان عليه 

 الشيخ رمحه هللا تعاىل! 

والوحيد  -لقد أصدر ديوانه األول       
وهو ابن مثان عشرة سنة، حني   -فيما أعلم 

كان يدرس يف معهد اإلسكندرية الديين 
مأله ألفاظًا جزلة، وكلمات قد  -املدل بلغته، واملعين ابجلزالة كعادة   -( لكنه هـ1354 -م 1936)

 حتوج الرجل العادي ملعجم؛ كي يتفهم ما وراء األلفاظ. 

وقصائده يف مجلتها قضااي عامة، هتم الدين واألمة: مل يتغزل فيها بفتاة، ومل يتكلم يف موضوع       
لوفة منطية؛ مما يتكلم فيه الشاعر اإلسالمي ومل يتكلم يف أمور مأمما يطرحه الشباب يف مثل سنه، 
 وهي: قصائد -كما قال دكتور جابر قميحة رمحهما هللا تعاىل   -عادة، بل دارت حول حماور ثالثة 

  .وشخصيات أحدااثً  الوطنية الطبيعة، وقصائد واألخالقيات، وقصائد الروحي الدفق أو الطرح

 الزمن: والتصريح، مثل املباشرة عن بعيًدا إحياء؛ وقوة عرامة قصائده من كثري  عناوين ويف      
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 سقطت الطفولة/ مرض يف الضال املوت اهلامد/ الريف صمت احلقيقة/ نور وثرى/ سرى السَّحور/ 
 الظلمات، وغريها!  القبور/ابن يف الشروق الغريق/ النور تنضج/ وملا

حيان، وإنك لواجد فيها شخصيته وكانت قصائده غضىب ترسل رجوًما ومحيًما، يف كثري من األ      
 يف مثل أبياته هذه:  -ابن مثان عشرة وابن سبعني على السواء  -

 شطآان النار احلديد.. وأيىب أيىب دًما تؤج الكربى للثورة دعوت
 إذعاان سيم ما إذا الّسكون ينفي غرضإىل  الكربى للثورة دعوت

 اانأخد للذل ُ رأيتكم ملا غضب يف الصيحات حمتسب سكتُّ 
 ويستنهض الشرق املستنيم الذي التذ الرقاد؛ بلغته املشتعلة اليت استصحبها طوال عمره:       

 عظيم وأمس عفي.. جالل عن غريب جد أنت الشرق أيها
 الفخيم البناء من تبقت قد سوء أنقاض أي العني تنكر

 التهومي غافل ومتاديت؛ طوياًل  غفوت أيها الشرق: قد
 النعيم داير يف الطهر حقب وحي هبطم السماء ارتضتك
 ِخيم؟!  أكرمِ  جمدُ  األين يف أين جمد كل  من العتيق اي حفيد

 أثيم وغربٍ  شرها.. غال قد سوء حضارة من األرض ضجت
 جحيم؟!  صرعى اآلالت كدنيا  ال شرق للفضيلة ذاك من أين

 اخلصيم!؟  األلد على انتصار يف عزيًزا أراك أيها الشرق: هل
 السياسة( الئًما مَثرِّاًب:  يكره الظلمات، الذي وينحي ابللوم على الكائن السليب )ابن      

 سياسيًّا أرى لستَ : يل قلتَ  مزَدرى عندي القوم وجلاج
 مطلب من به صاحوا كلما النظرا فغضَّ  أيتيهم ليس

 مبا تشعر مل تنطق.. هكذا السُّرى جهد أو السعي مجال يف
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 إىل شوق يف األوطان ليست الثَّرى مراميها أعلى أنفسٍ 
 وِحًجى روًحا املغَلق أيها الورى أغىب اي الثورة.. أخا اي

 جيي ال مصر استقالل: يل قلتَ  اجنلرتا غري العبءَ  ان ولو
 َمن قلب يغزو اليأس هلذا ما مرة.. مستنصرا يكافح مل
 أنفسٌ  اجلنب.. وعْته إنه ُيستصغرا أن املرء أحبَّ  قد

 انتهت حيثإىل  عنَّا اغرتب الُعرا ومتزيق ذل..ال قدمُ 
 أبًدا أيىب النور مْهدَ  إن يتحررا أن للنذل نسبة

 مصدقًا لستُ  الظلمات بىن اي حمتقرا أجنبت مصًرا أن
 سوأها ألقت الغازين زَمر استمصرا حىت املذلول احلمى يف

 عرفت هال األخالط بذرة ُيشكرا!؟ لن الذي إنعام شكر
ستاء من منظر ُأسود كوبري اخلديوي إمساعيل )كوبري قصر النيل حاليًّا( ويراها أسوًدا وي      

 داجنة، منزوعة األظافر، فال زئري وال قوة وال مهابة، فيقول: 

 صولة جبَّار الدخيل ميسي حني ذلَّة؟!  أي بل قوم؛ اي عارٍ  أيُّ 
 مضلة؟!  نكًدا النفوس ويعيد خضوًعا الرؤوس حيين عار أي

 ُحلة شر يف البغضاء وتذيب حبقدٍ  العدوَّ  حتدج ربضت
 مضمحلة!؟  أجالُدها فاستالنت أبسٌ  اهلزميةإىل  مناها أم

 ثلَّة؟  ابلرغم املهيب والسالح صداه؟!  أين الرهيب الزئري
 مستقلة وحده ابلعبء هي مصًرا ساء ما شرَّ  اي كذبوان
 يُظلَّْه!؟  حىت لاإلذال صرح حتت يبقى اجلليلةِ  القَوى أِشعارُ 

 كلَّهْ   السَّْخرَ  لقيتم تستطيعوا مل حطموها؛ فإن حطِّموه.. أو
 البطل، يف كلمات قوية اثئرة كطبيعته فيقول:  لعرايب ويرسل حتية      
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 جائرِ  من لسطوة يستكني ال اثئر عواطفُ  نفسي من حيتك
 ظافر أْوبة تلقاه أو فيبيد.. وقودها يهولانرًا  ويثريها

 الفاجر شأن يلهيه.. مأرب ال خملصٍ  عواطف نفسي من كحيت
 الناصرِ  قليل يسعى ما للنصر أمَّة ُيكلل يبغي.. ما للمجد

 آسرِ  من طليقةً  مصر حب يف خلودها سبيل ويف مصر حب يف
 قادرِ  شكيمة ذي عاٍت.. وجه يف تقودها اجلموع الوادي من نـََفرت
 املاهرِ  جلريءا متجيد حتبوك أمة حتية بل نفسى.. حيتك

 واعرِ  طريق يف جد.. كبوات فإهنا اجلميل النصر فاتك إن
 عاثرِ  جدّ  حنطم.. رغم نسعى فإننا العزيز النجح فاتك إن
 املتطايرِ  هليبها أتون يفىن لًظى سنسعرها كربى  ثورة يف

 الناظرِ  كسري  مقهورًا قدست يف الثرى تعّفر مهزوًما قدِّست
 مغامرِ  دفاع ال يرجى.. نصر ال احلمى سقط إذ بكيت؛ يوم قدِّست
 الكرامِة.. حائرِ  مكلوم وأنني متيًزا الفؤاد ملتاع نفثات
 اخلائرِ  ضعف جيتثُّ  طوفاهنا.. طغى قد األليمة الذكرى ومرارة
 غائرِ  يف به هوى احلضيض وإىل به مسا اللئيم الغرب من غدر

 لغامرِ ا العباب جلج يف غيبت حينما صدرك َجَيَشانُ  لكأمنا
 الزافرِ  أنني معىن طغياهنا ويف صاخبة.. هتتزُّ  أمواجها

 ضمائرِ  وطيب هنًى النفوس خري مهانة قيود يف يرسف األسر يف
 احلاضرِ  وظلم الداجي.. الغد ظَُلمُ  به حاطت أْعيا.. وقد ما األسر يف

 الذاكرِ  اجلهاد على احلريص دأب تين ال تكافح أرواحٌ  حيتك
 اخلاسِر!؟ رُجعى تلك أم أغراُسه أأمثرت احلثيث العمل هو أبًدا
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 اإلسكندرية، يقول:  ضرب ويف قصيدته: ذكرى      

 كظانُ   فهو غمًّا الصدر فتحرج أشجانُ  النفس وملء متر ذكرى
 غضبانُ  والقلب جمفّوة.. تستاق عجل يف ابلذهن عابرة ومتر
 عدوانُ  يقصيه منتَهًكا للحق تذكرة أسطيع فال أشيح إين
 حزانُ  وهو مصابٍ  ادكار يرضي وال يطيق.. ال أثر طالب ورب

 سلوانُ  ينجيه ال الفكر.. فيهرب كمد  هوله من يكبلين ذل
 طغيانُ  الذل حضيض يف هبا هوى عزمتها راع قد ما الكنانة دهى

 جذالنُ  وهو ينزو.. النذل للمعتدي عضًدا غادر خؤون كل  وصار
 وخوَّانُ  غدَّار األسر حمكم يف وصّفدها أدانها.. العزيزة مصر

 نريانُ  واحلرب أبنفسهم جادوا قساورة العادي ِشرة كافحت  كم
 خذالنُ  يعلوه مندحر واحلق منتصر الرجس فيها احلرب وبئست
 نسيانُ  يلهيه ال الصدر وتُوغر مضطرًما احلقد تثري تظل ذكرى

 أوطانُ  العار تُزيل عزيز نصر بسوى فما الوادي؛ فتية اي الثأر
 العود.. راينُ  حايل نباتك وال مسفرة احلسناء مشسك ما مصر اي

 أرسانُ  األسر قيود من ومتحي قًذى يزال ال قتام يزول حىت
 ( يقول: الشمس عني حتت مسروقة ويف قصيدته: )أمة      

 إننا ـ كنتِ   ال ـ اخلفض حياة وداًعا اإلابإىل  خضوًعا.. وانتهينا أبينا
 كرمية  حياة من يئسنا فإما مغلَّبا مواتً  خيشون األىل فلسنا

 تنكًَّبا سواه نبغي ال املوت إىل معذاب الفناء حمتوم املوت إىل
 ماذا؟ أتنقضي العمر هذا سويعات مآراب!؟  تُقضَّى ذل، أم أويقات



81 
 

 ملطلب شوق النفس يف ما املوت؛ إىل التطلُّبا ترضي الذل حياة فليست
 رغادة ملصر القاضي القدر أىب باالكفاح.. وخي ُمرَّ  هلا وشاء

 الذي القدر شاءه ما فليكن أال والظُّبا واجملد للسعي ختريان
 كرمية  حياة نلقى أو املوت إىل طيِّبا ذقناه العيش حنب فُننعى

وقصيدته عن اجليش املصري الذي مل يكن ميلك قراره، بل كان يديره عدوه وسارق حريته؛       
 ته األكذوبة، وإرادته املسلوبة، فقال: بضباطه األلعوبة، وقو 

 احلزينْ  قلبَ  سخريةً  أضحكتْ  مهزلة إهنا سرحوه
 املستكنيْ  ومجات وعلته قاهُرهُ  قاده جيش أي

 يبنيْ  اجلدِّ  قدرة عن فما ـو وللَّْهـ للضعف كان  جيش أي
 املهنيْ  الوادي يف الذلة تنشر زينةٍ  يف أجناده خُتذت

 ابملستضعفنيْ  النخوة اثرت إذا الضعف حارس مصر جيش
 الغاصبنيْ  وكيدِ  الغصب.. يدِ  يف ألعوبةً  ضباطه أترى

 اليقنيْ  دعامات من سالح أو أبسه معىن فيه سالحٌ  ال
 املرهقنيْ  هلون مستخذٍ  جدُّ  جده من عاطاًل  فكأنه؛
 األولنيْ  جيوش سذاجات من فاستسلمت ُمّزِقت كفلولٍ 

ن مل يفكر يف االستمرار يف كتابة الشعر، وشغلته الدعوة وآصارها والعجب أنه بعد هذا الديوا      
عنه؛ شأن كثري من الشعراء الذي توقفوا، أو قل عطاؤهم الشعري، أو أتثر جودة وجزالة، كسيدان 

 الشافعي، وسيدان القرضاوي وغريمها، رضي هللا عنهم أمجعني.
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 الغزايل أديب الدعوة
جًبا حني أجد من إنين وهللا ليضيق صدري ع      
يف وصف )أديب الدعوة(!  الشيخ رمحه هللا خيتزل

وهو يف به، هذا الوصف القدمي، الذي وصف 
وتستفيض مطالع شبابه، قبل أن تنضج مثاره، 

 ويتألق عطاؤه، ويتفرد منهجه! آاثره، 

أديب الدعوة فقط؟ اللهم إين أشهدك أن       
و هذا من احليف، والتقصري، وغمط احلق، كما ل

 وصفت حبًرا جلًبا أبن فيه بعض السمك! 

الشيخ رمحه هللا تعاىل شخصية حتتاج ف      
كان خلطة من عدة   إذالكثري من الدرس والتأمل؛ 

 رؤى ومدارس: 

ال كاألزاهرة التقليديني، اجلامدين، الذين مل يقرؤوا غري ما ُحفظوا، ومل لكن كان أزهرايًّ  •
حىت ظنه القرضاوي يف بداايته من غري وا حوهلم مستبصرين متأملني! يفهموا غري ما لُقنوا، ومل ينظر 

 األزهريني: يقول شيخي يف مذكراته: 

اإلخوان،  دعاة من عدد على تعرفت ومقاالهتا( املسلمون اإلخوان) اجمللة هذه طريق وعن      
 الدعوة بأدي) بعضهم مساه الغزايل، الذي حممد الشيخ بعد، أوهلم فيما شأن هلم صار الذين

ويصفو   يشف ابحلياة، الذي النابض اإلسالمي األدب من قطًعا مقاالته كانت  والذي( اإلسالمية
 .أره مل عميقة، وإن مودة وبينه بيين انعقدت ولقد. التنور كأنه  وثورة غرية البلور، ويتوقد كأنه

 يف األزهر لعلماء قرأت فقد األزهر؛ مشايخ من الغزايل حممد أحسب أكن مل أين والعجيب        
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 غري أسلوبه، وروحهم غري موضوعاته، وأسلوهبم غري موضوعاهتم وغريها، فكانت( اإلسالم) جملة 
 كلمة  وحسبت. الواعظ الغزايل حممد: مقاالته إحدى على مرة وقع حىت أزهري أنه أعرف ومل. روحه

 معروف!  معمم أزهري شيخ إنه: يل لعائلته، فقالوا لقًبا هذه( الواعظ)

وًسا فرًدا، عاش فكر نفسه، ورأي نفسه، وكان إخوانيًّا خمتلًفا عن اإلخوان وغريهم، مشَ  •
 معطًيا ذلك كله لدينه وهويته! وعاطفة نفسه! 

 يف قراءاته لألمور واستنباطاته!  ومتيزٍ ، وكان مفكًرا إسالميًّا ذا خصوصية •

ذا قدرة ! غريه يلمح مل ما عطاايه من غريه، ويلمح بقراءة مسّلم غري النص؛ يقرأ عقالنيًّا وكان  •
 عجيبة على قراءة الواقع، وإدراك النتائج، واستشراف املستقبل، بشكل سبق به سواه وزمنه! 

وكان ليرباليًّا يتبىن مقوالت مل يعتدها اإلسالميون؛ ككالمه عن احلرايت، والدميقراطية،  •
 فكره الرائد! دليله الشاهد، و و واملرأة، والعدالة االجتماعية؛ لكن مبنظوره القاصد، 

؛ حىت إنه يف أردية أنيقة، وتعابري عميقةوكان لغوايًّ أديًبا، حيسن صوغ العبارة، وسبكها  •
 ليطربك مسموًعا ومقروًءا، ويدهشك يف احلالني بالغة وأتنًقا، وهذه خصيصة قلما انفرد هبا داعية! 

، مشتعاًل دوًما على األمة وامللة، رمحه هللا وكان بّكاء عاطفيًّا، سريع الدمعة، ظاهر احلرقة •
  تعاىل وجزاه عن اإلسالم والسرية خري ما جيزي به حمبًّا لنبيه صلى هللا عليه وسلم.

وكان طريًفا ظريًفا ال يستنكف أن يسخر، ويضحك، ويرسل الطرفة عفو اخلاطر، فتثري  •
 الضحكة، والتأمل، واإلدراك! 

عنده  -البالهة واالستباحة، فإذا واجهه أبله أو مستبيح، فهذا وكان حيتد ويغضب هلل، تستفزه  •
 اتئه ظامل لنفسه، وذاك متبجح متوقح جمازف بنفسه!  -
لذا فمن الغنب واحليف أن حيصره أحدهم يف كونه أديب الدعوة؛ فإن براعته اللغوية طرف       

 ! جملموعة مواهب متشابكة متكاملة، كلها أبدع وأروع وأنفع من أختها
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 (: هكذا حتدث الشيخ الغزايلويف هذا املعىن قال الدكتور حممد عمارة: )      

وال جمرد داعية حامل هلموم األمة، ومرابط ، مل يكن الشيخ الغزايل جمرد عقل جمتهد وجمدد)       
 وذلك غري، ترك لنا فيها قرابة ستني كتاابً ، ابفروسية على ثغور اإلسالم على امتداد مخسني عامً 

 للجهاد الفكري يف سبيل النهضة املقاالت واخلطب واحملاضرات واحلوارات، اليت ستبقى ديواانً 
 .واالستنارة والتقدم والتجديد، وجامعة الفكر اإلسالمي ترتىب فيها األجيال

ا عاش يف سناه ا نورانيًّ قلبً  -مع ذلك  -مل يكن الشيخ الغزايل كل هذا فقط، وإمنا كان       
ذين أسعدهم هللا ابالقرتاب منه، واألنس هبذا النور الذي كان يفيض من هذا القلب عارفوه، ال

 (! الكبري

 (489: العدد)أمحد عيساوي يف الوعي اإلسالمي ويقول       

 إذا عبده حممد خطب، وهو إذا األفغاين: العاملني، فهو وصفات العلماء خصال )...مجع       
 كتب  إذا ابديس ابن وأرشد، وهو عّلم إذا البنا حسن ر، وهوفس إذا رشيد رضا وانظر، وهو حلل

 األمري وتّصوف، وهو قنت إذا النورسي وانفعل، وهو وجأر صال إذا العريب التبسي ودقق، وهو
بشخصيته  املتميز الغزايل حممد الشيخ: وآخًرا أواًل  وهو فرى، وهو، وهو.. القادر إذا عبد

 الفريدة(! 

اء القرن العشرين الذين هبرتين سليقتهم، وأسرتين فصاحتهم، وهو عندي أحد فصح      
وال  -وأدهشتين أحاديثهم املشبعة ابلعاطفة، املشحونة ابملعاين، كثيفة الظالل والدالالت، وكنت 

 -وقليل ما هم  -أظنه يف الفصحاء الذين يكتبون كما يتكلمون؛ دون تعمُّل أو تزويق  -أزال 
 املعرب، وقّلما جتد البليغ املطرب!  فإنك َكثُرما جتد يف الناس

ال  -أيًضا  -إن من الناس من حيفظ قواعد النحو، وال يلحن إذا تكلم عليه البديه، ومع هذا       
جتد يف حديثه الطالوة واحلالوة! لكنك رمبا مسعت ألحد، يشدك من أذنك وعقلك حني يفوه؛ 
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صورة، وبالغة السْوق، حىت إنك لتحس بنشوة ملوهبة خصه هللا هبا، من جزالة العبارة، وحالوة ال
بن  اإمساعيل بن القاسم بن سويد  تطري بك إىل أعلى، كما ورد يف البداية والنهاية عن أيب العتاهية

 الذي هدر أمام اخلليفة املهدي بقصيدته اليت مطلعها: كيسان، 

 ! ل إدالهامحأدلَّت فأ!؟             هلا أال ما لسيديت ما

 ء فيها: وجا      

 إليه جترُر أذايهلا أتته اخلالفة منقادة
 ومل يك يصلح إال هلا فلم تك تصلح إال له
 لزلزلت األرض زلزاهلا ولو رامها أحد غريه

 ملا قبل هللا أعماهلا ولو مل تطعه بنات القلوب
أطار  ؛: انظرواللشعراء احلاضرين معه يف اجمللس عند املهدي -وهو من هو  -فقال بشار       

 اخلليفة عن فراشه أم ال؟ 

كذلكم كان الغزايل رمحه هللا تعاىل إذا هو تكلم، أو حاضر، أو خطب: أيخذ مبجامع النفوس،        
ويستويل على القلوب، دون كد ذهن، أو تكلف سجع، أو استنساخ من أحد! فلغته من ِكيسه، 

لبه، ورحيق صدق نفسه، رمحه هللا تعاىل وعباراته من تراثه، وعاطفته اليت يغلف هبا كالمه من ذوب ق
 وأجزل مثوبته! 

وكم كنت أقول دون تردد: إنه أحد بضعة نفر أطربوين، ومنحوين تلذًذا وذوقًا خاصًّا للغة،       
وهم األستاذ الفرد سيد قطب، واألستاذ العظيم علي الطنطاوي، واألستاذ الرافعي، والشيخ عبد 

لصادق عرجون، واألستاذة الصحفية املتفننة، اليت ال يعرفها جل الرمحن الوكيل، والشيخ حممد ا
اإلسالميني: سناء البيسي، اليت كتبت عن الشيخ مقالة وال أروع، مألهتا كالًما وال أمتع! رضي هللا 

 عن أساتذيت وشيوخي ورمحهم أمجعني! 
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هللا ورضوانه لغة خاصة؛ لقد أويت الشيخ عليه رمحات أؤكد هنا، وأرجو أال أكون غالًيا فيه: و       
 –فهو أديب من طبقة عالية  -وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء  -قلما حظي هبا غريه من املشايخ 

: وحمب يصل إىل درجة من احلب غريبة - ني املطربنياملطبوع غريهم هز ممن ي لست كما أشرت آنًفاو 
 فهو عقالين متصرف، وعاشق متصوف، ومسلم غيور! 

كيف يشاء: جيعلين أعجب، وأطرب، وأزهو وأمسو، يف احلديث  يقّلبين مبنهجه هللا رمحه وهو       
وأذهب وراءه حيث أيخذين: أعجب من حسن استنباطاته، ومجيل أتويالته، وأطرب من لغٍة ترفع 

حبيب حممًدا صلى هللا عليه وسلم، وكوين له بديين، و أزهو جيعلين ه، و رققالقلب وختفضه، وتقويه وت
راجًيا أن يشفعه هللا تعاىل يّف ويف الشيخ رمحه هللا، ووراءه أذهب حيث ينتقل يف السرية اتبًعا، و 

 بسالسة معجبة، واستيعاب حمكم وأنيق! 

 فنثره در، وسرده جذب، وبيانه واّلد خصب، رمحه هللا ورضي عنه!       
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 داعيةالغزايل 
أما الدعوة فهو جزء من التكاليف        

لرئيسة اليت خلقنا من أجلها: العبادة: )وما ا
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون( 

، والبالغ: )إن عليك إال 56الذارايت:
، وعمارة األرض: 48البالغ( الشورى:

 !61)واستعمركم فيها( هود:

 َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل َوَمْن َأْحَسُن قـَْواًل ممَّْن َدَعا ِإىَل اّللَِّ وأما الداعية فهو أحسن الناس قواًل: )       
 !33فصلت:( ِإنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

مسلم وأصحاب السنن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )من دعا إىل  وعند        
 ا(!ال ينقص ذلك من أجورهم شيئً  ؛ى كان له من األجر مثل أجور من اتبعههدً 

إنَّ اّللََّ عن سيدي أيب أمامة رضي هللا عنه مرفوًعا: ) ويف صحيح سنن الرتمذي وغريه       
وحىتَّ احلوَت ليصلُّوَن على معلِِّم النَّاِس ، حىتَّ النَّملَة يف ُجحرِها؛ وَأهَل السَّمواِت واألرضِ ، ومالِئكَتهُ 

 (! فاللهم ال حترمنا فضلك!اخلريَ 

ابر، ويف وسائل اإلعالم املرئية والشيخ رمحه هللا تعاىل: دعا إىل ربه عز وجل على املن     
 واملسموعة، ويف التعليم، ويف تربية األشياع واحملبني، وابلكتابة، واملناظرة، واحملاورة، واملواجهة!

 خمزواًن ضخًما من علمه وعطائه معه! وإنين: حاماًل وهو يف هذا كله أمة، ونسيج وحده، راح        

أبيًّا، كما ولد مفكًرا فرًدا، وداعية موفًقا، يفكر بنفسه أزعم أن هذا الرجل رمحه هللا ولد حرًّا  ✓
 لنفسه مث لألمة كلها، وللبشرية من بعد!
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وأزعم أن دعوته أخالقية بدرجة ملحوظة؛ تصدر عن قناعة، وعن حب للقيم واملثل، ومحية هلا،  ✓
ا يَلقَّاها إال ذو وتطبيق، ولو دفع هلا مثًنا من أمنه، وحريته، وُقوته، وعمله! وهذه يف رأيي ميزة، م

 حظ عظيم!
 وأزعم أنه داعية مل يبال قط أن يقال أحسن أو أساء، وأنه كان مستعًدا أن يدفع رقبته مثًنا لرأيه ✓

 الذي مل خيرج منه اعتباطًا، وال اندفاًعا، وتسرًعا!
ال وأزعم أنه تفرد يف سبقه، ورؤاه، وسبق كثريًا من العلماء؛ رمبا بقرن من الزمان! دون نبو، و  ✓

شذوذ، وال احنراف عن الطريق، وال تركيز كبري على الفروعيات اليت جتلب الفرقة، وتوسع 
 الشقة! 

وأزعم أنه مل يسلم عقله قط ألحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بل كان دوًما )يفلرت( أو  ✓
 يصفي كل ما يدخل ذهنه مث ما خيرج من فيه وقلمه، بيقظة عجيبة يكاد يتفرد هبا!

وهو يف دعوته واضح املعامل، ابرز الصوى، تستطيع دون كبري إعمال ذهن أن تلحظ امتياحه   ✓
من معني الكتاب والسنة والرتاث بغزارة ووعي، مع معرفة ابلواقع، واقتدار على ربط هذا هبذا، 

 وقراءة السنن، واستشراف للمستقبل، وقدرة على طرح اجلديد الذي مل يسبقه إليه غريه!
 الحق، أو سابق ديين فكر أي خمالفة يف احلق نفسي أعطي الذي يقول عن منهجه: قد وهو      
 .اإلمجاع على اخلروج أو، الشذوذ حق أبًدا أعطيها ال ولكين

 هزمية الفرقة أن وأرى واهلدف، الصف وحدة وأحب الكربى، اجلماعة مع السري أوثر إنين      
 مبعاقد نتشبث أن وأوصي األفئدة، تنافر يف سبًبا الصغرى القضااي تكون أن وأرفض وشؤم، وعذاب

 جتاوز ذلك من تعلمنا فهال الكبائر؛ اجتنبت إذا الصغائر يغتفر العاملني رب الوثقى! إن وعراه الدين
 األمهات؟ احرتمت إذا اهلنات

 يناسب ،بناء علميًّابدأ تكوين نفسه و مبسجد عزابن ابلعتبة، ، بعد خترجه ُعنّي إماًما وخطيًبا       
 حاله بعد الوظيفة، وحاجة الدعوة واجلمهور املدعوين، فأخذ يقرأ يف علوم الدين، ومعارف الدنيا،
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يف الكتب القدمية والكتب احلديثة، يف مصادر الشرق وما ترجم عن الغرب، حىت أمكنه أن يرضى 
لعلم، بل مفتاحه، عن نفسه، وأن جيد عندها ما يستطيع أن مينحه لغريه. فالشهادة ليست هي هناية ا

 :يقول عن دعوته      ! والداعية جيب أن يظل قاراًئ ما عاش

 أن جيب هذا عصران يف املسلم الداعية إن شخص! أي بداهة هلا يصلح ال هللا إىل الدعوة      
 والفقه والسنة للكتاب عارفًا يكون أن مبعىن واإلنسانية، اإلسالمية الثقافة من طائلة ثروة ذا يكون

 وعلوم اإلنساين، ابلتاريخ ملمًّا يكون أن جيب نفسه الوقت ويف. اإلسالمية واحلضارة سالمي،اإل
 .والفلسفات املذاهب بشىت تتصل اليت املعاصرة اإلنسانية واحلياة، والثقافات الكون

 أن وعليه. الشاغل شغله فتكون يؤديها اليت لرسالته يتجرد أن هللا إىل يدعو من على وجيب      
 داخل ينحصر وال العابرة، النزوات حتركه وال حاقًدا، وال أاننيًّا يكون فال مفتوح بقلب الناس مليعا

 بل هبم يرتبص وأال للمخطئني، األعذار يلتمس أن وينبغي اآلخرين خياطب فهو اخلاص، تفكريه
 .تعثروا إذا أبيديهم أيخذ

 اختالف على ؛اإلسالم أعداء بأبسالي بصر إىل العصر هذا يف املسلم الداعية وحيتاج      
 .اإلسالم ينكرون كتابيني  أو األلوهية، ينكرون ملحدين كانوا  سواء منازعهم،

    اإلساءة: أشد اإلسالم إىل تسيء الدعوة ميدان يف الناس من أصنافًا هناك أن الحظت وقد      

 أن دون وكذا! اكذ  يرفض الدين أن إال منه تسمع فال املستمر؛ ابلتحرمي يشتغل الذي منهم ✓
 يف السائرين اعرتاض مهمته وكأن الناس! إليه حيتاج الذي البديل لتقدمي عناء أي نفسه يكلف
 .وأصوب أرشد آخر طريق إىل يوجههم أن دون مكاهنم، ليقفوا الطريق

. ومستقباًل  حاضًرا وليس اترخيي، دين اإلسالم وكأن البعيد، املاضي يف يعيشون دعاة وهناك ✓
 أن ينسى ولكنه ذلك، يف حمق وهو مثاًل، واجلهمية املعتزلة على يتحامل تراه قد أنك والغريب

 .أخرى وعناوين حقائق تغريت، ومحلت قد اإلسالم تواجه اليت اخلصومات
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 اجلزء بني أو والفرع، األصل بني واملوضوع، أو الشكل بني يفرقون ال آخرون دعاة وهناك ✓
 هذا حماربة يف كلها  قواهم ويبددون األشكال من كلش أبي اإلنكار يف يستميتون فهم والكل؛

 صور فيها تتماسك ال عقلية وهلؤالء إزاءه، يصنعون ماذا يدرون ال فهم املوضوع أما الشكل،
 عدوًّا غرابً  موهوم، ويرتكون عدو على شرقًا يهجمون قد ولذلك مضبوطة، بنسب األشياء
 عدو! غري يف حاربوا رمبا بل ظاهًرا،

 الذين إصالح جيب كما  إصالحهم، جيب اإلسالمية الدعوة على عبء وأولئك ءوهؤال      
 اإلسالمية القيم يستهدف الذي العمل فإن ملبادئهم؛ ال ألنفسهم العمل بنية الدعوة ميدان يدخلون

 .الشخصية املآرب حول يدور الذي العمل غري

 وكم حاور، وواجه، وعادى، وصادم: يقول رمحه هللا:       

 كتبك،  بعض قرأت: قال  مًعا! واحلماس الذكاء، على يدل بريق عينيه يف وكان شاب ابيب طرق     
 إليك! أوجهها أسئلة من معرفتك؛ أستكمل أن ورأيت

 !يشغلين ما فلدي واحد؛ سؤال حسبك: له قلت •
  تعاىل؟ هلل ابلنسبة الفوقية يف رأيك ما: قال •

 مث قلياًل  قلياًل  تريثت! فاجأين السؤال أن إال الصنف هذا من كثري  شباب لقاء تعودي ومع      
! األعلى رىب ابسم أسبح كلهم؛  اإلسالم أهل مع أان أجيبك؟ كيف  أدري ال       أتكلم: شرعت

 خيافون) فيهم: قيل الذين من واحًدا به أظنين ما وإعظامه إجالل من يب يطوف واحلني احلني وبني
 !50: ملالن( يؤمرون ما ويفعلون فوقهم، من رهبم

 حتتنا، واألرض فوقنا، السماء: يقولون الذين العقالء مع أان! أدري ال الفوقية؟ هذه عن تسألين      
 مع - وأهنا طائرة، دائرة كرة  أسكنها اليت األرض أن عرفت العلمية مداركي اتسعت ما بعد إين مث

 جمرة يف هلا لدات مع - األخرى هي - جتري اليت الشمس، أمهن مع نظام يف يتسقن - هلا أخوات



92 
 

 .واملدار األبعاد معروفة 

 مطالعات بعد جمرتنا، وحسبوا مثل ابلشموس عامرة كثرية  جمرات الفلك علماء أحصى وقد      
 السنني من املاليني ماليني مسافة على املراصد هلم كشفت  مث! الكون حدود عرفوا أهنم ومتابعات
 ومل!  يظنون مما أرحب الكون أن فعرفوا! أتلًقا وأشد ضوًءا، أسطع أخرى جمرات هناك أن الضوئية

 هلذه يهب إنه! فأبدع وذرأ فأوسع، بىن الذي لريب، إعظامي زاد وإمنا الكشوف، هذه أمر يـَُهلين
 !أخرى بعد حلظة وبقاءها؛ وجودها كلها  األكوان

 أخرى، ألسراب هتافتا وتسلم احللوى، من بقطعة حتف النمل، من أسراابً  مرة رأيت أين وأذكر      
 الثابتة النجوم من مؤلفة ألوف ومث: أقول وأان السماء إىل فاجتهت ألوف، من أتخذ ألوفًا رأيت

 يف الشموس حتكم اليت هي هي جحوره يف النمل حياة حتكم اليت الدقة إن! الدوارة والكواكب
 من دونه من هلم ما وأمسع، به أبصر واألرض، السموات غيب له: )وهناك هنا اتمة رؤية: داراهتا
 !26: الكهف( أحًدا حكمه يف يشرك وال ويل؛

 يعيشون قوم فوق نكون قد أرضنا على وحنن وحتتنا، فوقنا فهي بنا حميطة السماء دامت ما     
 منها! آخر جانب يف األرض على

 اجلن على وتستعلن وتستعلي مجيًعا، اخلالئق تقهر فوقية له األعلى فاخلالق حال أية وعلى     
 بتعاريف الكرمي القرآين النظم إفساد أحب وال أعرف، ما ذاك !املوجودات وسائر واملالئكة واإلنس

 سلطان! من هبا هللا أنزل ما

  الطحاوية؟ العقيدة تقرأ أمل: الشاب قال •
 عقوهلم يف اكتناه املغيبات اليت يستحيل وأال يعملوا القرآن، يقرؤوا أن املسلمني أوصى: قلت •
 نهها، كذلك فعل سلفهم الصاحل فأفلح!إدراك ك 

  املسلم؟ عقيدة وكتابك: الشاب قال •
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 !اآلن مسعت ما فيه قررت قلت: •
 األشعري، احلسن أيب منهج عقائد ترتيب يف تبعت ولكنك السلف، مذهب مع يتجه إنه: قال •

 !منحرف مؤول وهو
 أن ميكن ما هلما هللا وغفر جهده، اإلسالم خدم تيمية! كالمها وابن احلسن أاب هللا رحم: قلت •

    .خطأ من كالمهم  يف وقع قد يكون
 اإلسالم ودولة - اخلصومات هذه كانت  القدمية؟ العلمية اخلصومات حتيون ملاذا: بين اي امسع       
 فلم له، دولة ال بل ضعيفة، اإلسالم ودولة جتددوهنا، اليوم إنكم الضرر، خفيفة – السلطة ممدودة

  ضراًما؟ يزيدها ما النفط من عليها بونوتسك جذعة، تعيدوهنا

 يف ابجلهاد اشتغل األول، سلفنا به اشتغل مبا نبيها، واشغلوهم وسنة رهبا كتاب  إىل األمة وجهوا     
 .أنفسنا بتحرير فمكلفون حنن أما غريهم، حيررون كانوا  أهنم مالحظة مع! وساد فاعتز هللا سبيل

 ! لفالس من حسبناك يتململ: وهو الشاب قال •
 جئت لقد! عليهن أحرص نفسه الوقت دونه، ويف أتقاصر شرف السلف إىل االنتماء إن: قلت •

 !لسكتوا عنهم هللا رضي األصحاب عنها سئل لو قضية عن تسألين
 أن فلتعلم وراءك، ومن أنت غرًضا، تتخذىن حىت اإلجابة يف تعثرت لو تود أنك الظن وأغلب     

 !الصواب دراكإ من هللا عند أرجح النفس طهر

 اإلسالم، هبا جاء كما  -والسياسي  واالجتماعي اخللقي اإلصالح دعائم جيهل من سلفيًّا )ليس     
 ورأى احلاضر، العصر جتاوزها قضااي يف اخلالف مذكًيا وهناك هنا جيرى مث -السلف  رايتها وأعلى

 !فيها( للوقت مضيعة فيها اخلوض

 عوي؟ي والدمنهجه الفكر كيف يرى هو        
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لقد لقن الشيخ طالبه املوازنة بني العقل والنقل، وبني األصول  يقول شيخي القرضاوي:       
والفروع، وبني الدين والدنيا، ومل ينسق وراء الذين يريدون أن يبطلوا النصوص ابسم املصاحل، وال 

 بني اإلسالم ابً الذين يريدون أن يرفضوا املنقول ابسم املعقول، وال الذين يريدون أن يقيموا حر 
والعصر، أو بني اإلسالم والتطور، انه يقول للذين يطالبون اإلسالم أن يتطور: ملاذا ال تطالبون 

 !التطور أن يسلم؟

ألهنا ليست علي مشرهبم، ولكن  ؛قد أيخذ الناس علي الشيخ الغزايل بعض آرائه وفتاويه       
هتم شيخ ارأي علي إمجاع األمة املستيقن. وقد  ى أوالذي أعلمه أن الشيخ الغزايل مل خيرج يف فتوً 

وهي اليت قال فيها  !ا أبنه خرق اإلمجاع يف قضااي الطالق وما يتعلق بهاإلسالم ابن تيمية قدميً 
 .تلميذه احلافظ الذهيب: وله فتاوى نيل من عرضه بسببها، وهي مغمورة يف حبر علمه

دخل فيها السجن ومات فيه، ، وأأجلها ابن تيميةوأان أقول: إن هذه الفتاوى اليت أوذي من        
 .هي املعتمدة اآلن لدى كثري من أهل الفتوى، وهي اليت أنقذت األسرة املسلمة من االهنيار

دام من  ا خيشى هللا أال يفعل ذلك، مانه احلق، وال يسع عاملً ألقد صدع الشيخ الغزايل مبا يرى       
 ..39األحزاب: ا إال هللا(وال خيشون أحدً  ،هوخيشون، )الذين يبلغون رساالت هللا

إنين ال أجعل عيًبا ما يغطي مواهب ) عن تقديره لكل العلماء حىت القدامى:ويقول رمحه هللا        
وملصلحة َمن أشتم اليوم علماء هلم يف خدمة  مث حلساب َمْن أهدم اترخينا األديب والديين؟ !العبقري

وَمن يبقي ِمْن رجالنا إذا أخذت اتريخ الشيخني أيب بكر وعمر  ر؟اإلسالم وكبت أعدائه كفاح مقدو 
من أفواه اخلوارج، واتريخ أيب حنيفة من أفواه اإلخباريني،  يِمْن أفواه غالة الشيعة، واتريخ عل

 (!واتريخ ابن تيمية من ابن بطوطة وابن فالن، واتريخ حممد بن عبدالوهاب من أفواه الرتك

       ، ووسائلي لدعم اإلميان واملنهج اإلسالميألقي ضوًءا على طريقيت يف الدعوةأرى أن ويقول:        
 أنصبة إنين أعتقد أن الدين هو الفطرة السليمة، قبل أن تشوهها تقاليد سيئة وأفكار سقيمة، وأن
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ومن  !الناس من سالمة الفطرة شديدة التفاوت، وأن هذه األنصبة موزعة على خلق هللا حيث كانوا
فأان أرقب ما يصدر عن الناس من أقوال وأفعال، وأزنه مبعيار الفطرة املقررة عندي، فما كان مث 

 !ا رفضتهخريًا قبلته، وما كان شرًّ 

ويف حاليت الرفض والقبول فأان أكمل للناس ما نقصهم، أو أؤكد ما لديهم، من الرتاث الذي       
 .إليه، إذ أوجدين يف بيئة يسَّرته يل، ومكَّنتين منهخّصين هللا به! أعين من اإلسالم الذي هداين هللا 

إن األداين أقدار! وإذا أنعم هللا علّي ابإلسالم فألقدِّر هذه النعمة، وليكن تقديري هلا أن         
 ...أعامل من محوها بشيء من الوعي للظروف اليت أحاطت هبم

ة األوقاف، قبل هذه األحداث بسنني، وأجدين هنا مسوقًا إىل ذكر رجل عسكرّي َويلَ وزار        
ا يف اخلري، ورغبة يف خدمة اإلسالم، ومحاًسا يف فتح هو أمحد عبد هللا طعيمة، مل أر مثله حبًّ 

 !املساجد، ودعم الدعوة، وتذليل العقبات أمامها

جييزه وقلت له: قمت بعمل هلل يف احملّلة الكربى ال  - بتقويته يل وأان معتز   –ا جئته يومً        
  إىل عونك فعلته! القانون، ولكين ثقة فيك، واطمئناانً 

قلت: وجدت الكنيسة اليت تقع أمام مسجد أيب الفضل    قال مبتسًما: ماذا فعلت؟       
ا، وعلمت أن أرض الوزيري، يعاد تشييدها، ورفع أبراجها، وجتديد معاملها، وبدا املسجد أمامها قزمً 

ع ابملزاد، وقد يشرتيها إخواننا األقباط ويتم حصار املسجد، األوقاف حول املسجد سوف تبا 
فأمرت األهايل ابالستيالء عليها وتوسيع املسجد فوقها، وأثبتُّ ذلك يف دفرت األحوال، وكلفت 

  ل!وتلقي التربعات لتجديد املسجد على النحو املعقو ، مدير املساجد مبتابعة التنفيذ

وسأل: ابسم َمْن ِمَن الواقفني يكون هذا العقار املراد ضمه إىل  فأطال الرجل النظر يف وجهي        
 املسجد؟ 
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 !وتعال إيلّ  ،قلت: ال أدري! قال: احبث على عجل        

وصدرت األوامر  ا،ا قانونيًّ  إىل املسجد ضمًّ ُضمَّ ومل ميض غري أسبوع حىت كان العقار قد         
 ! ذلك كله بفضل هللاومتَّ  !اجبعل مسجد الوزيري مسجًدا منوذجيًّ 

 !وكوفئ الوزير الغيور على اإلسالم إبخراجه من الوزارة، وإرساله سفريًا إىل أمريكا اجلنوبية       

 :وعندما خرج الرجل القويُّ الشجاع من الوزارة تذكرت قول الشاعر       

 !يضحي أمريًا يوم عزله إن األمري هو الذي
 !طان فضلهية مل يضع سل إن ضاع سلطان الوال

 !ورمبا نسي الناس كفاح هذا الرجل، لكن هللا ال ينسى عمل عامل       

عدت من الكويت، وكنت قبل سفري شديد الوجل من األزمات الزاحفة علّي، ...........       
وكنت أحفظ حديثًا عن رمضان أنه شهر يزاد رزق املؤمن فيه، فسرَّين أن جعلين ريب يف عداد أولئك 

يشعر ذو سلطة أين  ني املعانني، ووفيُت ابلتزامايت كلها، ومنحت قّصادي ما ألفوا نيله مين، ملاملؤمن
 !حمتاج إىل اببه، فلله احلمد واملّنة

واستدعاين السيد حسني الشافعي، وفهمت منه أين أستطيع أن أخطب اجلمعة، واختار يل         
بت إىل املسجد، وبدأت أؤدي فيه واجيب، وما وكيل الوزارة مسجد عمر مكرم مبيدان التحرير، وذه

 !أن علم الناس أين أخطب هناك حىت تدفقوا ألوفًا على املسجد وامليدان احمليط به

وتكرر اعرتاض الداخلية على ظهوري مرة أخرى، ومهس يف أذين األستاذ القرماين وكيل         
حسني الشافعي مع الوزارة املسؤولة  الوزارة أن أدع اخلطابة من تلقاء نفسي بدل أن أحرج السيد

ورأيت  - وهي هواي األصيل –فكتبت اعتذارًا عن أداء اخلطبة، وتوفرت على الكتابة ! عن األمن
 أن أحاضر يف املساجد األهلية، واألندية العامة، وأن أعمل مع العاملني على تقوية الروح الديين،
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 !كري واخللقيونشر الثقافة اإلسالمية، ومطاردة االحنراف الف 

وشعرت بفطرة املؤمن أن هذا التنقل أفاد، وأن جيًشا من أهل اإلميان استطاع أن يثب        
  !ابلدعوة إىل األمام، فهل يرتك اإلسالم يتحرك وحده؟ كال، لقد وقع ما ليس يف احلسبان

ء شرائعه، أحّس أعداء اإلسالم أن املصريني متمسكون بدينهم، راغبون يف إعالء شعائره، وإحيا
  !وأهنم حتت وطأة القمع ينكمشون، مث سرعان ما يفيقون وُيسمع جؤارهم بضرورة العودة إىل الدين

وتطبق أوامر صارمة ضد األغنياء ، وكانت مصر يف أوائل الستينيات تتجه حنو الشيوعية       
 –اإلسالمية  إن ترك اجلماعات :وذهب مجال عبد الناصر إىل "موسكو"، وهناك قيل لها! عموًما

 !سوف يدّمر مستقبل االشرتاكية ،ينشطون على هذا النحو - اإلخوان املسلمني اخصوصً 

وإنذارهم ابلويل  ،إبعالن احلرب على اإلخوان -وهو ال يزال يف موسكو  –فأسرع مجال         
 !والثبور
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 الغزايل وحسن البنا واإلخوان:

 
م رمحه هللا ابإلمام البنا، واإلخوان املسلمني، الذين أحبهم، وال مفر هنا من ذكر عالقة اإلما      

 ومحي هلم، وانصرهم: وهو معهم، وهو خارجهم، وهو راٍض عنهم، وهو ساخط عليهم!

ببساطة؛ ألن هذه شخصيته، ال يعرف التلون، وال التخلي، وال االصطياد، وال االرتفاع على        
 جثث اآلخرين، وال الطعن من الظهر!

انبهارًا ابلشيخ الباهر حسن البنا، وافتتااًن بشخصيته، وفكره، ورسالته، ؛ وقد انضم هلم       
وقراءة قدراته؛ فقد كان اإلمام قيادايًّ مقتدرًا، ووالًدا حانًيا، ، وفراسته، واقتداره على معرفة من أمامه

طاء، البذل، والتألق، وذا فراسة يف فهم من أمامه، وجتييش ذوي االقتدار، وشحذ فاعلياهتم للع
 ووضع كل منهم يف مكانه الذي يرفعه ويرتفع به:

 الديين كان ذلك أثناء دراسيت الثانوية يف املعهدحيكي الشيخ عن بداية لقائه ابإلمام: )       
ابإلسكندرية، وكان من عاديت لزوم "مسجد عبد الرمحن بن هرمز" حيث أقوم مبذاكرة دروسي، 
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للحديث الشريف: )اتق  ا أعرفه يلقي على الناس موعظة قصرية شرحً وذات مساء هنض شاب ال
وخالق الناس خبلق حسن( وكان حديثًا مؤثًرا يصل إىل  ،وأتبع السيئة احلسنة متحها، هللا حيثما كنت

واستمر عملي يف ميدان الكفاح اإلسالمي مع هذا ، ومنذ تلك الساعة توثقت عالقيت به !القلب
 .م 1949ن استشهد عام إىل أ؛ الرجل العظيم

كان حسن البنا موفَـًّقا يف انتقاء الرجال، وكانت كلماته البارعة أتخذ طريقها املستقيم إىل         
أكثر مما يرجع إىل املهارة اخلاصة، واقتياد الكلمة  ؛عقوهلم فتأسرها؛ وذلك أمر يرجع إىل فضل هللا

 (!وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى)فيه: ميكن أن يُقال  ،من فم القائل إىل شغاف قلب السامع

وقد مسعت بعض تالمذة اإلمام الشهيد يرددون املعايَن نفسها اليت كانت جتري على لسان        
إن السماء وحدها اليت  !الرجل، ويستحيل أن جتد يف كالمهم عوًجا، ومع ذلك فإن الفتح هبا حمدود

 !البنا مالَحظًا بعناية هللا من هذه الناحية املهمةتضع لإلنسان القبول يف األرض، وقد كان حسن 

ومن هذا القبول، وهذا الوعي، وهذه الفراسة، عرف اإلمام ماذا يعين حممد الغزايل، وماذا        
 يرجى منه؛ وأنه سيخدم دينه؛ لذا أحسن وضعه يف مكانه الالئق! 

 سه:وجتلى ذلك يف أكثر من موقف ذكرها اإلمام الغزايل بنف       

كتبت يوًما مقااًل، وأرسلته إىل جملة اإلخوان، وارتقبت نشره، فلم ينشر، وساء ظين بنفسي  •
 :وبغتة تلقيت ابلربيد رسالة من املرشد العام، عرفت فيما بعد نبأها! فرتكت الكتابة

 ل األستاذ صاحل عشماوي رئيس التحرير: ملاذا ال أقرأ لإلخوانأوس ،لقد دخل إدارة اجمللة       
 مقاالت جيدة؟ وما السبب يف ضعف اجمللة؟ 

املنتفخ ابملقاالت اليت رُئي عدم نشرها، ووقع  ،إىل ملف احملفوظات - غري متعمد -ومّد يده        
وبعث إىل   .بصره على مقايل! وغضب غضًبا شديًدا إلمهاله، وأمر جبعله افتتاحية العدد املقبل

 برسالة شخصية هذا نصها:
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قرأت مقالك اإلخوان : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته :زيز الشيخ حممد الغزايلأخي الع      
فطربت لعبارته اجلزلة، ومعانيه الدقيقة، وأدبه العفِّ الرصني، هكذا جيب أن ، املسلمون واألحزاب

 وهللا معك.  ،تكتبوا أيها اإلخوان املسلمون. اكتب دائًما وروح القدس يؤيدك

 أخوك حسن البنا، املرشد العام لإلخوان املسلمني                                                   

وأصبحت بعد هذه الرسالة من كتاب اجلماعة األوائل، واستبشرت أبن هللا سيلهمين الرشد        
 فيما أكتب!

 ويف موقف اثٍن يقول الغزايل: •
لنظام اخلاص، وأساس تكوينه مواجهة الوضع يف أنشئت ِفَرق العمل، أو ما مسِّي بعد ذلك اب         

إذا مل خيرج اإلجنليز ؛ فلسطني، بعد عربدة العصاابت اليهودية فيها، وإمتام حترير مصر ابلسالح
 !وكتب امسي بني عدد كبري من املرشحني للتدريب !اطوعً 

 وُعرضت قوائم األمساء على األستاذ املرشد، فلم يوافق على جتنيدي!        

وقال له املسؤول عين، هذا رجل خملص! فقال له: أعرف ذلك من قبلك، لكن هذا نظام       
والشيخ الغزايل يعرتض على ما ال يروقه من أوامر، ويقول لك: ما ! عسكري يتطلب طاعة مطلقة

السبب؟ وأين الدليل؟ مث هو ال حيسن الكتمان، إذا سخط بدا سخطه على وجهه، والسرية املطلقة 
 !النظام أساس هذا

 !دعوه يكتب وخيطب وينشر الدعوة اإلسالمية يف امليدان الذي يصلح له وال يصلح لغريه        
 أطلق اإلمام البنا عليه لقب: أديب الدعوة، جلزالة منطقه، وسحر بيانه، وعاطفته اجلياشة!وبعدها 

 فانظر إىل دقته، وفهمه الثاقب لشخصية من أمامه، وخصائصه!         

 وموقف اثلث يرويه الغزايل، كان لألستاذ البنا فيه فراسة:         
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مع تسلمي للعمل احلكومي مت زواجي، وكان األستاذ حسن البنا تدّخل يف املسألة اليت .....        
كان يطمع يف زوج أغىن مين؛ إنه من قريتنا، وإن كان ،  بدأت معقدة، فإن والد الفتاة اليت اخرتهتا

 !العدل يف القاهرة، وعلم أن مرتيب ستة جنيهات، أعطي أيب نصفها تقريبً موظًفا بوزارة ا

 !لكن األستاذ املرشد أقنع الرجل أبين أفضل من غريي، واملستقبل بيد هللا، وسيكون خريًا       

فقلت له: دخلت  - يعين صهري -وتزوجت، وسألين األستاذ املرشد: ماذا فعلت مع فالن       
 :وهو يبتسم، ومتثل بقول الشاعر؟ ا: ملَ مل تدعيناببنته! قال عاتبً 

 !وإذا حياس احلبس يدعى جندب          وإذا تكون كريهة ُأْدَعى هلا 

فقلت: مل تكن هناك وليمة! اكتفينا أبشربة حلوة، تناوهلا بعض الزمالء، وأوسع يل الرجل غرفة       
 يف بيته واحلمد هلل... فدعا لنا ابلربكة!

 رك هللا للغزايل رمحه هللا حىت إنه بكى زوجه كثريًا ملا سبقته إىل هللا؛ رمحهما هللا!واب        

مما جعل الغزايل   -مع الصفات األخرى الكثرية  –ولعل هذه الفراسة، وفهم النفسيات          
الدعاة يف  إن حسن البنا كان أجنحَ منبهًرا ابإلمام البنا؛ حىت قال فيه ما مل يقل يف أحد؛ ومن ذلك: )

قدميها  ؛هذا العصر، وقد أعانه على بلوغ ذلك علٌم غزيٌر، واطالٌع واٍع على الثقافة االسالمية
  :وحديثها

أذكر أنه كلَّفين مرًة مع بعض الزمالء بنقل مكتبته من حي السبتية ابلقاهرة إىل مسكٍن جديٍد        
لوف الكتب يف شىت علوم الدين واألدب، بل لقد قريًبا من املركز العام ابحللمية، فقلَّبُت أ، اختاره

وخيطئ َمن حيسب حسن البنا  !رأيُت يف مكتبته رسائل يف القضااي التافهة، مثل: حكم محل املسبحة
فرأينا لديه فقَه األئمة الكبار من علمائنا، كما رأينا ؛ واعظًا جييد التعليم والرتبية وحسب، إننا بلوانه

 (!اصرين العباقرةاملع  لديه فكر اجملددين
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أان واحد من الذين صحبوا حسن البنا، وتربوا على يديه، وأفادوا من علمه .. كنت ويقول: )      
وما زلت تلميًذا حلسن البنا؛ أذكر دروسه وأترسم خطاه، وأفيد من جتاربه، وأان مستبشر بدعائه يل 

إلسالمي، ومن بناة أمتنا الفقرية إىل ورضائه عين، ونظريت إىل ذلك اإلمام الشهيد أنه من قمم الفقه ا
الفضل  -بعد هللا  -الرجال، بل هو بال ريب جمدد القرن الرابع عشر اهلجري، وأشهد أبن له 

 (!توجيهي وتثقيفي األول يف 

وقد الحظت يف دراسيت الطويلة للرجال أن هللا مجع يف حسن البنا مواهب عدٍد من )        
أمثال: مجال الدين األفغاين، وحممد عبده، ورشيد رضا، فكان إذا حتدَّث الزعماء اإلسالميني الكبار 

بني الناس التقى يف حديثه ما متيز به أولئك الرجال، كما تلتقي األشعة يف عدسٍة صافيٍة جتمع ما 
  !تفرق وتضاعف أثره

سلمني إىل أن كان األفغاين أول َمن أبصر احلقَد التارخييَّ يف ضمري االستعمار الغريب، ونبَّه امل ✓
  !يف تعاملها مع املسلمني ،أورواب ال تزال حتمل ضغائن بطرس الناسك

وكان حممد عبده أول َمن أحسَّ حاجة األمة إىل تربيٍة واعية، تتعهد سلوكها ابلعقل املؤمن،  ✓
 !وحترس نظامها ابلروح العامة

العارف أبهداف  وكان حممد رشيد رضا ترمجان القرآن، وشارة السلفية الصحيحة، واملفيت ✓
 !اإلسالم واملستوعب آلاثره

فكانت حماضراته يف املدن والقرى علًما وأداًب  ؛وشاء هللا أن يكون حسن البنا وريث هؤالء      
 (!وثقافًة وكياسًة، وقلَّما يفلت سامٌع له من التأثر به واالنقياد له

مل يكن حسن البنا حمرتف  !هللا لقد مشيت وراء الرجل الذي عرفته يف طريق احلق وعبادة)       
ا عامر القلب بذكر هللا، وجبمع الشباب والشيب يف سياسة، وال صاحب دهاء وحيل، وإمنا كان رابنيًّ 

 الصلوات اخلاشعة والتالوة الباكية، واخلطابة اليت ترفع مستمعيها إىل مستوى رفيع من الروحانية
 والتجرد وحب العلم هلل والذود عن دينه...
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وكانت هذه املشاعر اجلياشة تنقص أساتذتنا يف كلية أصول الدين، إذا كانت الدراسة نظرية        
 (!شاحبة، جتري على األلسنة وال تتحرك هبا القلوب

للناس،  يقال ما خري نظري يف هو اإلخوان دعوة خالل من نعرضه الذي املنهج وكان)         
متفانًيا،  قديًرا، وداعًيا صامًدا، ومربًيا عابًدا، وجماهًدا قائًدا -منه  رأيت فيما -البنا  حسن وكان
 ! لإلسالم( عمل غري يف تضيع أن عمره من ابللحظة يضنّ 

 وانبهارًا ابإلمام البنا انتسب الشيخ الغزايل لإلخوان، وأوذي معهم، وسجن، وبقي متحمًسا         
يطان بينه وبني إخوته، فوقع بعضهم فيه منافًحا حىت اغتيل البنا رمحه هللا، فما لبث أن نزغ الش

ووقع فيهم، وقامت خصومة شهدهتا الصحف واحملافل؛ مع حدة طبيعة الشيخ، ولذع قلمه، مث 
طوي اخلالف، وتدورك األمر، واستوت سفينة األخوة على جودي االتفاق، لكنه بقي بعد ذلك 

 حرًّا يف دعوته، غري منتٍم، ومل يعد لسلك اإلخوان!

الشيخ الغزايل كتب األخ الشيخ عصام تليمة )  –بعيًدا عن تفاصيلها  –ن هذه املرحلة وع       
 (: ومجاعة اإلخوان

حدثت ضبابية يف املواقف، وحدث ما أدى إىل فصل الغزايل من اجلماعة، بعدها قرر ......       
عض، وهامجه البعض فقد انوشه الب ؛لكن مل يرتك الغزايل يف طريقه يعمل !أن ميضي يف طريقه للدعوة

وهذا  - ا على اهلضييبا وشديدً اآلخر، وهو صاحب قلم، وأسلوب الذع، فكتب كالما قاسيً 
ا آخر يعتذر فيه للهضييب عما مث بعد فرتة عاد إىل نفسه وكتب كالمً  - وصف الغزايل نفسه لكالمه

 !احلديث( بدر منه جتاهه، وكتب ذلك كله يف كتابه: )من معامل احلق يف كفاحنا اإلسالمي

وصفى ما بينهما من شحناء وخالف،  ،وملا خرج اهلضييب من السجن ذهب إليه وزاره       
ا، وقد كان وكذلك زار األستاذ سيد قطب بعد خروجه قبل سجنه األخري الذي شنق فيه شهيدً 

خوان، م ألنه مل يكن يف تنظيم اإل1954فالغزايل رمحه هللا مل يعتقل يف حمنة  ا.بينهما خالف أيضً 
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م فقط اعتقل ليومني أو ثالثة، وليس ألنه من اإلخوان، بل ألنه طلب منه أن 1965وكذلك يف حمنة 
يتكلم يف اإلذاعة ويسب اإلخوان، فرفض، فلما أرادوا استفزازه وقالوا له: لقد فصلوك، فقال رمحه 

خلقي أن  هللا: إذا استقووا علي يف وقت ضعفي، فلن أستقوي عليهم يف وقت ضعفهم، ليس من
 أجهز على جريح. 

م، وفيه 1970ا للتنظيم هو كتابه )قذائف احلق( الذي ألفه سنة وما يثبت عدم عودته مطلقً        
يتكلم عن فصله من اجلماعة وعدم عودته هلا، مث بعد ذلك عندما طلب اإلخوان بعد وفاة اهلضييب 

 !فاعتذروا مبا كان من الغزايل فاعتذر ورشح هلم الغزايل، ،أن يتوىل القرضاوي مهمة املرشد

مييل لالستفادة من كل الطاقات، وال  ،ا هادائً مث جاء األستاذ عمر التلمساين، وكان رجال لطيفً       
يعمل مبعايري التنظيم الضيقة، فطلب االستفادة من الغزايل، وهذا ما نشره الغزايل يف بيان يف جملة 

يف اإلخوان مث خرج، وملا خرج اهلضييب تعاون معه للعمل أنه كان : االعتصام يف هناية السبعينيات
 .لإلسالم، وكذلك التلمساين، هكذا كتب الغزايل بيانه بصيغة واضحة

 عن التعددية احلزبية، ومل يكن موقف وكان ينشر مقاالت يف جملة )الدعوة(، وقد كتب مقااًل        
عددية احلزبية، فلم ينشروا مقاله، فاعرتض، اإلخوان قد تغري بعد، فكان مقال الغزايل عن أتييد الت

  يل من النشر؟! هذا فراق بيين وبني النشر يف اجمللة، ومل ينشر بعدها. وقال: متنعون مقااًل 

 أ.ه. ا للتنظيم.ا، ولكنه واضح أنه مل يعد مطلقً هذا جممل اتريخ الغزايل مع التنظيم خمتصرً        

كلمات الغزايل يف اجلماعة، ومرشدها اهلضييب،   - لألسف –ويستخدم خصوم اإلسالم        
 لضرب اإلخوان، وتشويه اإلسالم كله، وأتييد ابطلهم!

 لكن الغزايل الفارس مل يوظف خصومته يف أذى إخوانه الذين خالفهم الرأي؛ يقول يف مذكراته       
ي يف سجن  رمحه هللا: ......  :طرةالسبب املباشر الذي أدَّى إىل اعتقايل، وزجِّ
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طُلبت إىل اإلذاعة،       
فلما ذهبت وجدت عدًدا 
من الشيوخ واإلخوان 
األقدمني. وكانت التعليقات 
حمددة: إن الرئيس أمر بنشر 
مساوئ اإلرهابيني، وحتذير 

 !األمة من الثقة هبم أو التعاون معهم، وجيب أن تقوم هبذا الواجب الوطين على عجل

–ئًقا، والحظ ذلك املشرفون على الربانمج فتجاهلوين، مث كلفوين مَتَْلَملُت فوق كرسيَّ ضا      
 !أن أبدأ التسجيل -بوصفي مفصواًل من اإلخوان

كان جوايب حامسًا: أان على استعداد للحديث عن اإلسالم، وضرورة إحياء ما مات من         
ن قد بدر منهم من أحكامه! ومستعد إلرشاد املخطئني، حكاًما كانوا أو حمكومني، إلصالح ما يكو 

 !خطأ، أّما شتم اإلخوان وحدهم، فليس من خلقي أن أجهز على جريح

قيل: إهنم فصلوك من مجاعتهم؟ فلماذا تُبقي عليهم؟ قلُت: إذا استضعفوين أايم قوهتم، فلن         
 !أستضعفهم أايم حرييت

تصف الليل بساعة، جاءت الشرطة بعد من !وما هي إال ساعات حىت كانت القيود يف يدي       
وطرقت الباب ففتحُت، ودخلوا يديرون عيوهنم يف أرجاء املكان، مث أفهموين أبدب أن أجيء 
معهم! وعرفت الوضع، وكانت إحدى بنايت قد استيقظت، فصاحت: اباب، فأمسكتها بلطف، 
وقلت هلا: ال ختايف، سأعود بسرعة إن شاء هللا، وقلت لزوجيت: أعدي حقيبة فيها عدد من 

 الثياب...

 ويقول الشيخ الغزايل رمحه هللا تعاىل يف مذكراته:       
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قررت أن أتفرد ابلعمل للدعوة، على النحو الذي أختار، وابلطريقة اليت ُأحسن، وأمامي .....       
ميداانن فسيحان: ميدان التأليف، وقد وضع هللا يل القبول فيه، وميدان املساجد، وأان قادر على 

 !وس واخلطب، وعلى توجيه ألوف األئمة إىل الغاية األرشد، والنهج األمثلإلقاء الدر 

 مستقبل على العقىب وخيم تظاملًا فصلُت، وكان يوم وهامجوين اإلخوان، هامجت لقد        
 الثانية، وأحسست للمرَّة اجلماعة الدولة َحلَّت فلما! ومنهم مين كان  ما فيه لنا هللا اجلماعة، يغفر

 ! مبتئًسا والنصرانية، سكتُّ  اليهودية إال منه يستفيد ال ذلك أن

 األرض، وبكيت يف املستضعفنيإىل  كله  وكياين بقليب انضممتُ  والتقتيل التعذيب بدأ فلما        
 ُيضرب، ابسم نفسه اإلسالم أن كشفها  جيب اليت املأساة أفعل؟ إن عساي وماذا! يلقون ما هلم

 ! اإلخوان ضرب

 أن جمراه! أما أيخذ العدل: الدين، لقلنا ابسم ألخطائهم يعاقبون أكثر أو واحًدا أن لو        
 هو أخطأت، فهذا ما مجاعة والسنة، ألن الكتاب نصف تعاليم، ويلغى نصوص، وتطمس تصادر

 العجب(!

ُحّلت مجاعة اإلخوان املسلمني، وصودرت أمواهلا، وألقي القبض على  :مث جاء نبأ آخر)       
القاصي والداين، فلما وقعت هذه املصيبة  هلقد كنت مفصواًل بقرار عرفو  .برية من أعضائهاأعداد ك

أحسست أن رايًحا عاصفة هتب بعنف لتدمر حاضر اإلسالم ومستقبله، ووقفت من بعيد أرقب، 
 (!؟وماذا عساي أن أفعل

 إخواين اهلوى، من خارج اإلخوان:       

وأان أرفض االكتفاء به، وأركض ركًضا إىل املساجد واألندية  ،ومذ عملت يف السلك اإلداري        
والكليات، أحتدث عن اإلسالم، أذود عنه اهلامجني، وأكشف كامنه للمتومسني، وأتعرض للمدح 

 !والقدح والتكرمي واإلهانة
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كنت أول موظف كبري يدخل الديوان، أستفتح عملي بقراءة جزء من القرآن على أحد شيوخ         
شفاء  ؛ارئ، مث أنظر يف امللفات املعدَّة، وأتتبع مصاحل الناس ابإلجناز، وأغشى عشرات املكاتباملق

ُحبَِّب إيلَّ فعل اخلري، حىت ظننت أال ُأوجر )هلذا، أو إعانة لذاك، كنت كما وصف املأمون نفسه: 
 (!عليه

فوجد ثالثة أرابعهم  وقد أحصى مكتب االستعالمات يف الوزارة من يطلبون الدخول إليها،        
 !يذكرون امسي، وملا ُكلِّمُت يف ذلك قلت: معىن موظف عام أنه خادم للجماهري حقيقة ال دعوى

 !تكربون عن ذلك إمنا أيكلون السحتيسإن الذين        

أول من يسعهم هذا النشاط، طاملا  - فرادى -وبديهي أن يكون اإلخوان املسلمون         
 م(!من نفسي االستعداد التام لعوهن مطمأنت قـََلقهم، وأريتهَهَششُت للقائهم، و 

ما معىن أن يعلن رئيس دولة إعجابه بشخص مرتّد كمصطفى كمال، وأن أيمر إبصدار )       
ا؟ كيف طوابع بريد لتخليد ذكراه؟ كيف ختلد ذكرى فصل الدين عن الدولة، وجعل احلكم َعلمانيًّ 

 يته وخالفته؟ختلد ذكرى ضرب اإلسالم، وإسقاط را

فال يقولوا كلمة أبًدا يف هذا الفسوق، مث تراهم بعد  ؛واألعجب أن يصمت علماء السوء        
 ألهنم خرجوا على احلاكم؟ هل والؤكم أنتم له هو اإلميان؟ ؛يتسابقون يف هجاء اإلخوان

حتديد  قال يل صديق يشتغل يف اإلعالم: طلبنا من فالن أن يضع لنا مجلة أحاديث يف       
النسل. قال: تريدون أن أكتب ابلتحليل أم ابلتحرمي؟ فقال له اجمليب ساخًرا: مخسة أحاديث 

 !ابحلّل، ومخسة أخرى ابحلرمة

 هذا الشيخ يصلح مفتيا للجمهورية، أو وزيًرا لألوقاف! قال: أو شيًخا لألزهر؟  قلت:        

 !قلت بعد تريُّث: أو شيًخا لألزهر        
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محَّلوا اإلسالم ما ال يطيق، ال يف مصر وحدها،  - يف إاّبن حكم العسكر -أولئك الثالثة  إن       
ا ما أنـزل ا الفقه هلوى الرجال والنساء، واخرتعوا أحكامً و بل يف أقطار أخرى! إهنم ونظرائهم سخر 

 اجلماهري  اءوما كسبوا إال غضب هللا سبحانه وكراهية الصاحلني من عباده، وازدر ! هللا هبا من سلطان

 :يف هؤالء يقول أمحد حمرم! و املغلوبة على أمرها

 وال يرفعون اليوم رايته العليا أرى علماء الدين ال حيفظونه
  إىل ما يبتغون من الدنياسبياًل  هم اختذوا ما أحرزوا من علومه

 أَتوه أبلفي عامل حيمل الُفتيا إذا ما أاتهم جاهل بضاللة
 دار كفاية.ولعل يف هذا املق      
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  الغزايل معتزًّا بنفسه معتدًّا:

 
 لنا الصدر دون العاملني أو القبـرُ  وحنـن أانس ال توسـط بيننـا

نَـا يف املَعايل نـُُفوسَنا  َوَمْن َخَطَب احَلْسناء مَلْ يـُْغِلَها املَْهرُ  هَتُوُن َعَليـْ
 وال فخر وأكرم من فوق التـراب أعزُّ بين الدنيا وأعلى ذوي الُعال

هكذا كان لسان حال اإلمام الغزايل يف أحواله كلها: يف فقره وغناه، يف سجنه وحريته، مع        
املسؤولني والكرباء، أمام الدعوات املتطوسة املنتفشة، واملتكربة املتسلطة: ربه أكرب، ورسوله أعظم، 

 وكتابه أوىل، ودعوته أعز وأجلى!

َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن : أَيَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ : )54وتعاىل، يف سورة املائدة/منطلقه قول ربنا تبارك         
جُيَاِهُدوَن يف ، َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ ، َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  ،َوحيُِبُّونَهُ ، ِديِنِه َفَسْوَف أيَْيت اّلّلُ ِبَقْوٍم حيُِبـُُّهمْ 

( ويقول تبارك َواّلّلُ َواِسٌع َعِليمٌ  ،َذِلَك َفْضُل اّللِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاء ، خَيَاُفوَن َلْوَمَة آلِئمٍ َوالَ  ،َسِبيِل اّللِّ 
! ووقول العزيز تبارك وتعاىل 35( حممد:َوَلن َيرِتَُكْم َأْعَماَلُكمْ  ،َواّللَُّ َمَعُكمْ ، َوأَنُتُم اأْلَْعَلْونَ وتعاىل: )

َعَلى َبِصريٍَة َأاَن َوَمِن ! َأْدُعو ِإىَل اّللَِّ  ؛ُقْل َهِذِه َسِبيِليصلى هللا عليه وسلم: )آمًرا نبيه العزيز بربه، 
 !108يوسف: (َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ، َوُسْبَحاَن اّللَِّ  ،اتَـّبَـَعيِن 

ته معتزًّا كان الشيخ رمحه هللا من بدااي  -وال أزكيه على هللا تعاىل  – رغم بساطته وورعهف         
األستاذ يروي كما   –وهو الذي يقول بنفسه، واثًقا، ورمبا كان هذا من أسباب اندفاعه، وحدته! 
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 الصمت على حريًصا كنت  وقد :- طه حسني والغزايل.. خصومة فكرية نبيلةرجب البنا يف مقاله: 
 إن: يل ليقول اعرتضين هللا خلق من أحًدا أن بيد وحدي، لإلسالم سأعمل أين عرفت يوم اجلميل

 تطوق الرقيقة اللفظة ! إنوأطنب أتكلم أن على الفذ احلافز هو ذلك فكان ،)!( قُتِلت تكلمتَ 
 .اخلصام غرائز طبيعيت يف يهيج فإنه التحدي أما فأستسلم، عنقي

يف هذا املسخ الذي أصاب  قد فكرت طوياًل ل: ، وقد استفزه حالنايقول رمحه هللا تعاىلو        
عندما جعلهم هللا قردة وخنازير! إن هذا املسخ ا؛ تنا، فأصاهبا ما أصاب اليهود قدميً طوائف من أم

بدأ بني املثقفني الذين احتقروا لغتهم، وأهانوا تراثهم األديب، وشعروا أال كيان هلم إال إذا حتدثوا 
 !بلساٍن أجنيب، وتعاملوا بتقاليد مستوردة

عندما خترج يف   -اعتزازه بنفسه وبقدراته من بداايته: أنه  ومما رواه رمحه هللا يف سريته، من        
وتقدم إىل وزارة األوقاف لشغل وظيفة اإلمامة واخلطابة  1941كلية أصول الدين ابألزهر عام 

ويف االمتحان  .الشفويو كان عليه أن جيتاز االختبار التحريري   - والتدريس اخلالية يف مساجدها
 : اللجنة جمادلة حادة يقول عنها الشفوي وقعت بينه وبني أعضاء

وكنت أحفظه ، كان أحد األعضاء يسألين يف القرآن الكرمي:  ابدأت بعمل مين كان طائشً          
وينتقل يب من صفحة ، والرجل يتابعين يف مصحف كبري أمامه، وأجبت عن كل ما سئلت عنه، اجيدً 

مث مددت بصري إىل املصحف الذي ، تفتوقف، وردين يف كلمة، يف التالوة وأان ماضٍ ، إىل صفحة
 : فقال يل بدهشة، معه

وشتمين رئيس  ! افأان أحفظ جيدً ؛ اهل أخطأت حقًّ  ؛أريد أن أستوثق: ماذا تفعل؟ قلت        
 .وهو يومئذ مفيت األوقاف، شقيق طه حسني، وكان األستاذ أمحد حسني؛ اللجنة

، فخطأين، وأجبت ،قرأهتا، مين تفسري آايتالذي طلب ، وجاء دور األستاذ أمني اخلويل        
 فقد وددت لو أعرف احلق،: وأان أضبط أعصايب ؛فقلت،  آخر يف التفسري فخطأينوذكرت رأايً 
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 ! ذكرت كل ما أعرف

قلت: ال جواب إال    .ذاك يف قاعة الدرس ال يف جلنة االمتحان :فقال الشيخ أمني اخلويل        
 ! جواب آخر وأحتدى إذا كان هناك، ما قلت

ا منهيً ، ا عينمعرضً ، أما األستاذ أمني اخلويل فأدار ظهره، وعاد الشيخ أمحد حسني لتوبيخي        
 ومما رواه الشيخ يف مذكراته:            ! املناقشة

o ألن املشروع موشك أذكر أن وكيل الوزارة كلَّفين يوًما أن أضع خطبة حمرتمة يف حتديد النسل ،
ت له: إن مشكلة االنفجار السكاين يف العامل ال حتّل على حساب املسلمني على الفشل! فقل

وحدهم! قال: ماذا تعين؟ قلت: التعليمات صدرت لغريان أن يتكاثروا، فال أعمل أان على تقليل 
 املسلمني! 

 فقال يف عبوس: أنت موظف، وقد أمر الرؤساء بشيء فيجب تنفيذه!        

لست موظًفا يف بيت أحد الرؤساء، أان وأي رئيس موظفون يف جهاز  فقلت يف صرامة: أان       
إسالمي حسيبنا فيه هللا، فأان أرعى ريب قبل أي امرئ آخر، أان ورئيس الدولة أنخذ مرتباتنا من وعاء 

 ! حىت أجعل والئي له من دون هللا؛ دحواحد، من مال املسلمني، أان ال آخذ مرتيب من كيس أ

ا، وانصرف مغضًبا، وبعد أايم أرسل إيلَّ، وقال: اي سيدي كتب اخلطبة غريك! فأشاح معرضً        
  !قلت: ليكتب من شاء ما شاء، أّما أان فال أبيع ديين ألحد

يف القاهرة ويف   –إنين أكره الشيوخ الذين يسرتضون الرؤساء ابلفتاوى اجلهالء، إهنم يدورون        
ارات األجرة بعرابهتم، يتلفتون: هل من راكب؟ قبحهم بذممهم، كما يدور سائقو سي - كل عاصمة

 ! هللا، وقّبح من كّلفهم، وقبل منهم

 رأى األستاذ الدكتور زكراي الربي أن)يف األوقاف( ويف أايمي األخرية        ومما رواه أيًضا:        



112 
 

ر السادات  لوزارة األوقاف، وقدر على إقناع أنو يكشف احليف النازل يب، وأن جيعلين وكياًل  
أرى أن املناصب فرص متاحة لعمل خري كثري، وكلما كرب املنصب كانت دائرته أرحب بذلك؛ وأان 

يف نفع األمة، وما أخشى أن أكون يف منصب ما، ما دمت أنوي تسخريه فيما أنشيء من أجله، 
 ! واملناصب أنشئت للنفع العام وحده

 : هلل بداهة! وسألين أحد الناس: ملن سيكون والؤك؟ قلت       

وتسويغ سياستهم؟ قلت: ليس هذا عملي، أان أعمل لإلسالم ، قال: وإذا وُّكلَت مبدح احلكام       
! فمضى عين ايئًسا       وحده!   ! قال: إنك تعرف السادات وتنقد سياسته! قلت: ومل أتغريَّ

 حممد الشيخ من عهامس قصةإىل  الشروق بصحيفة مقاله خالل األستاذ فهمي هويدي أشارو         
 الرئيس قرينة إن قيل الشخصية، الذي األحوال قانون تعديالت عام مؤمتر يف انتقد أن الغزايل، بعد

 ذلك يكن ومل) قرينته السيدة هاجم أنه الساداتإىل  يف إصدارها، ونقل دور هلا كان  السادات
 مسجد يف «مستشارًا» ونقل وظيفته، فألغيت الغزايل ابلشيخ أطيح الوشاية هذه صحيًحا(! وبسبب

 إبحدى للشريعة أستاًذا للعمل عرًضا قبل أن إال منه كان  فيه، فما مكان له يكن مل ابجليزة آخر
 . السعودية اجلامعات

 قرارًا السادات أصدر آخر أو مصر، ولسببإىل  عاد سنوات، مث أربع حنو هناكالشبخ  غاب       
 .الدعوة لشؤون األوقاف لوزارة وكياًل  بتعيينه

 أن األخري عليه اقرتح اللقاء منصبه، ويف الستالم الوزير لقاءإىل  ابلقرار، ودعي الشيخ أبلغ        
 إن للوزير الربقية، وقال كتابة  الشيخ فرفض. ويؤيده فيها الرئيس، حيييهإىل  شكر بربقية يبعث

 الرئيس هو من أساء إليه، ولكن هللا هو من أنصفه ورد إليه اعتباره!

إليه  بعث حىت بيتهإىل  وصل إن وما. غاضًبا مكتبه من الشيخ خرج الوزير عليه ضغط وحني        
 بيته!  يف الوزارة، وقعد وكالة من ابستقالته
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  ومما حصل له يف اجلزائر، أثناء وبعد دوره الكبري يف إهناض اإلسالم هبا أوائل الثمانينيات        
    بن جديد!  على وسام األثري عمالة للشاذيل حصولهالفائتة أن اعترب بعضهم 

 : 2013-02-18والشاذيل واملتشّددين(  اجلزائر مع تقول الشروق اجلزائرية )الغزايل: قصته        

الراحل : ومها، إن اجلامعة اإلسالمية تدين لشخصني ضمن قافلة الذين بعثوا صرحها......       
الذي رأس جملسها ، لراحل الشيخ حممد الغزايلاو  8419الشاذيل بن جديد الذي دشنها عام 

عاشها يف مدينة قسنطينة، بعد أن وجد الدعم الكامل من طرف ، العلمي ملدة مخس سنوات كاملة
 ! ألكمل مشواره يف اجلزائر الرئيس الشاذيل بن جديد، ولوال املرض املركب الذي أصابه

ا كعادته عندما كان الشيخ الغزايل يقّدم دروسً  1988حدث يف أواخر أكتوبر من عام  وقد         
سأله أحد طلبته من املتشددين عن سّر العالقة اليت ، أن يةسالميف قاعة مالك بن نيب ابجلامعة اإل

 .جتمعه مع السلطة يف اجلزائر

الطالب  فقاماخلارج عن نطاق الدرس الفقهي، ، الشيخ الغزايل التهّرب من السؤال وحاول         
 ! ية وقال للشيخ الغزايل: كلنا نعلم أنك عميل للرئيس الشاذيل بن جديدبعصب

ومالزمة احلكام ، لو كنت أحبث عن املالفطأطأ الشيخ الغزايل رأسه مث رّد ابحلرف الواحد:         
، مع اإلشارة إىل أن الغزايل عندما جاء إىل اخلليج العريب أمراءملا رفضت العروض املغرية من ملوك و 

ا للمجلس العلمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي طينة وقبل بعرض الشاذيل كان حينها رئيسً قسن
 .وكان قد جاوز السابعة والستني، ابلقاهرة

 أبًدا وهي احلادثة اليت قال بعض تالمذة الشيخ أبهنم مل يروه على مدار تدريسه يف قسنطينة        
نه غادر املدرج والدمعة هترب خفية من جفنيه، ومع إحىت ؛ كما حدث خالل هذه احملاضرة،  اغاضبً 
 الشاذيل ما يدل على هامش احلرية الكبري يف فرتة؛ ال اجلامعة وال الدولة عاقبت هذا الطالبفذلك 

 وأيًضا يف تعامل الشيخ الغزايل مع األحداث الطارئة، فكان يسامح!
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 الغزايل ثورايًّ 
الطبيعة  وبدهي أن يكون رجل حر النفس، حاد       

كالشيخ، يهتم ألمر دينه، وقيمه، وبلده، إذا رأى ما 
يضر وطنه، أو خيدش ثوابته، أو جيرح كرامته، يثور، 
ويشعلها انرًا على من اجرتأ أو متادى! فهو يشعل 
 النار، وتشعل له النار! ويسعر احلرب، وتسعر عليه! 

ني، والناصريني، والعلمانيني، ومع وكم خاض من املعارك مع الساسة النافذين، ومع الشيوعي      
أصناف من املتدينني األغرار التائهني، وعاش حياته كلها يف سخونة؛ حىت ختم هللا تعاىل له ابلوفاة 

 مقباًل ال مدبًرا، كارًّا ال فارًّا، مواجًها عدو دينه وعدوه! 

حوال العامة، وأكرتث إنين منذ نعومة أظافري أهتم ابأليقول الشيخ رمحه هللا يف مذكراته:       
، للمبادئ اليت يعتمد عليها احلكم، وأتعشق احلرية والعزة، وأكاد أذوب إذا تورَّطت فيما يعاب

 وأبذل مثنها بطيب نفس! ، وأصادق إبخالص، وأعادي اخلصوم بنـزاهة، وأتطلع إىل الصدارة

ر والضمري، حر القلم لقد عاش الشيخ الغزايل حياته كلها حر الفك ويقول شيخي القرضاوي:     
واللسان، مل يعبد نفسه ألحد إال لربه الذي خلقه فسواه، مل يبع ضمريه وال قلمه ملخلوق كان. وكم 
حاول أصحاب السلطان أن يشرتوه، ولكنهم مل يقدروا علي مثنه. وكيف ميكن أن يشرتى من يريد 

ن من عبيد الدنيا، ولكن الشيخ مل هللا واجلنة؟! ولقد لوح له ابملناصب اليت يسيل هلا لعاب الكثريي
 تلن له قناة، ومل يغره وعد، كما مل يثنه وعيد. لقد كان يتمثل ابلشافعي رضي هللا عنه وهو يقول: 

 وإذا مت لست أعدم قربا! أان إن عشت لست أعدم قواتً 
 نفس حر ترى املذلة كفرا! ونفسي ..مهيت مهة امللوك
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ا: أنه رفض اخلضوع ألهواء العوام، كما رفض اخلضوع لسلطة ومما يذكر للشيخ الغزايل هن       
احلكام. وكتب مرة مقالة يقول فيها: أهواء العامة ال هتادن. ومل حياول أن يزايد أبرضاء اجلماهري، 

حقًّا يف دينه، كما يفعل ذلك بعض )األدعياء( الذين حيسبهم الناس )دعاة(.  علي حساب ما يراه
 عاة واألدعياء! وما أعظم الفرق بني الد

ا: أنه حارس من قد عاش الشيخ رمحه هللا بشعور يغمره وميأل فؤاده ووجدانه أبدً ...........ل       
حراس هذا الدين األيقاظ، وال ينبغي أن يؤيت الدين من قبله وتفريطه، بل جيب أن يتنبه دائًما 

 ةا، فخري وسيل مهامجً ا، بل مقاتاًل دً ا ذائألعدائه يف الداخل واخلارج، وأن يقف هلم ابملرصاد مدافعً 
للدفاع اهلجوم، ال يلقي السالح، وال ينشد الراحة، ومعركة املصحف يف العامل اإلسالمي قائمة، 

كثر املوكلني أواحلرب علي اإلسالم وأمته دائرة، مل ينطفئ هلا أوار، والدم اإلسالمي مستباح، و 
 دل حول فروع املسائل، وصغائر األمور! ابحلراسة يغطون يف نوم عميق، أو مشغولون ابجل

 البحرية حمافظة- العنب كالن الصغرية قرييت أن وأذكر :يقول يف مذكراته ن ثوريته املبكرةعو       
 فرقة وجاءت      ! التمّرد وأعلنت اهلاتف أسالك اإلجنليز، وقطعت ضد العامة الثورة يف شاركت

 أحد البيوت، وقتل يف الناس واستخفى، املساجد أحد أمام وعسكرت االحتالل جيش من
 !التجول منع بتعليمات يلتزموا مل الذين الفالحني

إىل  ننظر وحنن، ذراعها على حتملين أمي اليوم، وكانت ذلك يف حدث ما بذاكريت علق وقد      
 سبتمرب 22 يف ولدت عمري، فقد من الثالثة يف يومئذ أظنين ؛بعيد سطح فوق من، الزاحف اجليش
 ! للميالد 1920 سنة الثورة هذه ، وكانت1917

وملا كنت ايفًعا توىّل إمساعيل صدقي ابشا احلكم، فألغى الدستور القائم، وجاء بدستور       
 ! ومّهد للضربة القادمة، وقبل ذلك كان حممد حممود ابشا قد عطل الدستور مؤقًتاآخر،

 قصر وأحزابه يعملون ملصلحة إجنلرتا ضدوكانت األمة كلها ضد هذه التصرفات، وترى أن ال      
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فلم يكن عجًبا أن  ؛مجهرة الشعب املصري، وكان الطالب املصريون يقودون حركة مترُّد ال آخر هلا 
 .معهدان يف هذه الثورات، ومل يكن مستغراًب أن أكون بني قادهتا يشارك

 أفرجت النيابة عين مث ،دت إحدى املظاهرات العنيفة، وُحّقق معيق، اوقد دفعت مثن ذلك غاليً  
بكفالة مالية قدرها جنيهان، دفعها أيب وهو يلهث من اإلعياء. ومضت القضية يف طريقها 

لوال أن قانواًن ابلعفو العام مشلها فيما مشل من أمثاهلا،  ؛العتيد، وما كنت أدري ما يفعل يب
  .وجنوت من السجن

أو بعبارة أخرى رئي  ،سنة من الدراسة ُقدت أخرى داخل املعهد، وبعد التحقيق رُئي فصليو   
منعي من دخول امتحان آخر العام، وكنت يف السنة الثانية الثانوية، فعزَّ عليَّ أن أختلف سنة 

وانفصلت من املعهد، وقلت: أتقدم المتحان الشهادة ، اعن زمالئي فرتكت الدراسة هنائيًّ 
 .القسم األول من اخلارج الثانوية

خليبة أمله يف ؛ ال يقدم عليها أحد! ورأيت أيب رمحه هللا يكاد يقتله احلزنوكانت مغامرة       
  اليت سيطرت عليه. ةمستقبلي، ويف الرؤي

 ويف أثناء سجنه أيًضا، كان ثورايًّ متمرًدا، يقول شيخي القرضاوي يف سرية ومسرية:  

 فكروا ما أول كان  نوا به()العنرب أو القطاع الذي سج أحذيتهمإىل  اإلخوان نزول )...ومبجرد       
 يكن ومل .اخلمس الصلوات يف اإلخوة يؤم إماًما له مسجًدا، وخيتاروا حذاء كل  يف وائينش أن: فيه

 ومن .اإلمام حمراب املسجد، وحتدد ملساحة احملددة احلجارة ببعض معلمة أرض قطعة إال املسجد
 حذاء يف الغزايل مع كنت  أن عليّ  تعاىل هللا َمنَّ  فقد الغزايل؛ حممد الشيخ إمامنا كان  أن حظي حسن

 .الصلوات كل  يف إمامنا هو يكون واحد، وأن

 انحية فمن كيًفا؛  وال َكمًّا  مقبول غري أطعمة من لنا ُيصرف ما أن املعتقلون الحظ ...وقد.     
 مةكانت األطع  الكيف انحية الشبع، ومن من يقرب ما يشبعه، أو ما معتقل كل  يعطى يكاد ال الَكمّ 
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 .الرداءة يف غاية 

 مظاهرة، تطالب أو مسرية يف املعتقلني قاد اجلمعة، مث خطبة الغزايل الشيخ خطب هنا ومن      
 ورددان الغزايل الشيخ املعتقلني، وهتف أبطعمة يتاجرون الذين ابللصوص املنهوبة، وتشهر حبقوقهم

 .التجويع سياسة تسقط.. املنظمة اللصوصية تسقط: وراءه

 بعد جرى ما -عسكر عباس وامسه( القومندان) ويسمونه - للمعتقل العسكري القائد وبلغ      
 املعتقلني، ففاوضه ممثلي املعتقل، ليفاوضإىل  ومطالبهم، فجاء املعتقلني اجلمعة، وهيجان صالة

 األشياء يف التصرف عن املعتقل قيادة تتخلى أن على اإلخوة، واتفقوا وبعض الغزايل الشيخ
 وتوزيعها طهيها اإلخوان ، ويتوىل(عينية) إليهم احلكومة، وتسلمها ِقبل من لإلخوان فةاملصرو 

 .أبنفسهم(

 ملظاهراتا جلهأ نم امتق لذيا لوحيدا لعاملا لشيخا وه لغزايلا لشيخا نإ قولن نأ وميكن 
 املفكر يالسياس.. الغزايل له كما ذكر الدكتور مجال محاد يف مقاله: الشيخ أتييًدا مصر يف العامة

 الطغيان:  وجه يف

 الوطين، حني اعرتض امليثاق وضع أثناء الناصر عبد مجال الراحل الرئيس أايم األوىل املرة      
 الكاريكاتريي الرسام امليثاق، فرسم من العلماين اليساري اجلانب على هللا رمحه الغزايل الشيخ
 نصف يف ساخرة رسوًما -اجللد اعيُته الناصري اليساري املفتون بعبد الناصر ود -جاهني  صالح
غاضبة،  املسلمة املصرية اجلماهري وعمامته، فخرجت الغزايل الشيخ من ساخًرا( األهرام) يف صفحة

 تنشر أن األهرام اعتذارًا، واضطرت يقدم أن جاهني األهرام، واضطر جريدة واجهة وحطمت
 .(وسيأيت تفصيل ذلك)أيًضا،  اعتذارًا

 لشخصيةا ألحوالا واننيق غيريت لسادات، أثناءا نورأ لراحلا لرئيسا هدع يف لثانيةا واملرة 
 .الغزايل الشيخ من بتحريض املسلمة اجلماهري الشيخ، وخرجت فاعرتض
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 وعن ثوريته كتب د. حممد مورو )الشيخ حممد الغزايل يف ذكرى ميالده(:       

م، مث اثلثة حيث 1965، واثنية سنة م1949فع الغزايل الثمَن من حريته مرات: مرة سنة د      
 ! 1973م بعد أحداث الكلية الفنية العسكرية 1973ُأْجرِب على اهلجرة عام 

ك األراضي،   كان الشيخ حممد الغزايل من أكثر الذين حرَّضوا الفالحني للثورة ضد ظلم كبار مالَّ
راضي يف ُكُفور جنم، ودافع بعلمه ونفسه عن هؤالء الفالحني الذين انتفضوا ضد كبار مالك األ

 .م1951 -م 1949وهبوت، وميت فضالة، وغريها من قرى الريف املصري سنة 
وقاد الشيخ حممد الغزايل املظاهرات من األزهر الشريف ضد تطاول رسَّام الكاريكاتري املعروف  

 !صالح جاهني على الرسول األعظم حممد صلى هللا عليه وسلم، وَفضَّل اهلجرة إىل خارج مصر
وبعد عودة الشيخ حممد الغزايل قاد الرجل بنفسه املظاهرات األسبوعية، اليت كانت خترج من  

؛ حيث كان الشيخ الغزايل خيطب ضد كامب ديفيد، أو مسجد الفسطاط بضاحية مصر القدمية
 مبا يالئم هوى؛ املطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية، أو التصدي لتغيري قانون األحوال الشخصية

 .حرم الرئيس املصري الراحل أنور السادات ،ة جيهان الساداتالسيد
ىت بعد أْن مت إبعاده قسًرا عن منرب مسجد ح ؛ومل ينقطع الشيخ الغزايل عن حركته النضالية 

زال ينتهز الفرصة للخطابة من خالل صالة العيد يف اخلالء، أو  الفسطاط يف الثمانينيات، وما
ب اجلامعات، أو التجمعات احلزبية والسياسية املختلفة، ويف  خالل الدعوات اليت أتتيه من طال

كل مرة يناقش الشيخ حممد الغزايل أوضاع الشعب املصري وكل الشعوب العربية واإلسالمية، 
وال يرتك فرصة إالَّ واستغلَّها للتنديد ابالستبداد السياسي والظلم االجتماعي، وحىت ممارسة 

 .(النقد الذايت للحركة اإلسالمية
وستجد يف هذا الكتاب مواقف كثرية من هذا  ،وقد يبلغ األمر ابلشيخ حد أن جيازف بنفسه 

: كتايب  ألفت فقد يب؛ مرت حمنة أقصَّ  أن أبس بنفسه ذات مرة: )والالشيخ الباب! ومما كتبه 
 السلطان عالًيا، وكان الشيوعية صوت عصيبة، كان أايم خالل األمحر الزحف وجه يف اإلسالم
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 ! السجنإىل  للبيت، وطريًقا خراابً  هاعلي التجهم وكان معها، 

 مويت كان  رمبا: بعيدة، وقلت مطبعةإىل  به أدفع أن قبل يدي يف الكتاب صحائفإىل  ونظرت      
 يف دينك، فمضيت ميوت أن بعد تبقى أن احلياة بئست: يل قالت نفسي ولكن! الكتاب هذا يف

 !  تعاىل وتقبل منهيكون(! رمحه هللا ما الكتاب، وليكن طبع

 وسيأيت املزيد من ذلك أثناء الكتاب!     
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 قاتاًل م الغزايل

 
يف مقدمه كتاب: )قذائف احلق( قال الشيخ: أعداء اإلسالم يريدون االنتهاء منه، ويريدون       

أمة  ىء عليريدون إبجياز القضا استغالل املصائب اليت نزلت أبمته، كي يبنوا أنفسهم علي أنقاضها.
 ودين.

ن تبقى معنا رسالتنا اخلالدة، أو قرران أن تبقى هذه الرسالة، ولو أوقد قرران حنن أن نبقى، و       
 اقتضى األمر أن نذهب يف سبيلها، لرتثها األجيال الالحقة! 

 إن هللا أخذ علي محلة الوحي أن يعالنوا به، ويكشفوا للناس حقائقه. وأكد عليهم ذلك يف....     
  فما بد من البيان وعدم الكتمان. 187ل عمران: آقوله تعاىل: )لتبيننه للناس وال تكتمونه( 

وأعلم أن ذلك قد يعرض ملتاعب جسام، ولكين أقول ما قال صديقنا عمر هباء الدين       
 مريي: األ

 ضي غري مضطرب! أموأظل  اهلول يف دريب ويف هديف
 ريب عليِ رَيب! أو كنت من  خور ىما كنت من نفسي عل

 رب! هللا ملء القصد واأل حاذرهأما يف املنااي ما 
 إنه نوع من إعالن احلرب، أو قبول النزال، دون مهابة، وال ريث، وال وجل!       

وأان أزعم أن الشيخ رمحه هللا ما عاش مساحة من عمره هادئة، بل كان دائًما يف اشتباك مع       
 من كل األطياف: خصوم اإلسالم، ومناوئيه، 
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 اإلجنليز، واثر من أجل الدستور، واملظامل، وكتب القصائد، ودبج املقاالت!  عارضففي بداايته  •
احلكومة زمن فاروق، وعبد الناصر، والسادات، ومبارك، ودفع الثمن اعتقااًل وإقصاء  عارضو  •

 وتشويًها! 
 وفضح الصهاينة احملتلني املستبيحني التوراتيني القتلة!  •
 عوار اليساريني اجملرتئني على اإلسالم، ودفع الثمن تقبيًحا وتلفيًقا!  وكشف •
 وخاصم العلمانيني اإلقصائيني الغالة، كارهي الدين واالستقامة والطهر!  •
 وواجه التكفرييني وغالة اإلسالميني يف مصر واجلزائر واخلليج، وحيث وصلت جهوده!  •
 وسائل، وعجز الثقات! وجبه شيوخ السلطان، وفساد املناهج، وهزال ال •
 واشتغل على حماور الكتابة واخلطابة والصحافة واإلذاعة والتلفاز واحملاضرة واملناظرة..  •
 وبقى فارًسا على صهوة مهته، حىت مات واقًفا يف حالة مواجهة مع أبلٍه يتهمه بعداوة السنة •
 املشرفة، وهو هبا حفي، وهلا خادم!  
 تعاىل كانت صراًعا ال يتوقف، فهو دوًما يف مواجهة، يف منازلة، واخلالصة أن حياته رمحه هللا      

 ويف مدافعة، ويف استبسال؛ ال يكل، وال يين! 

قبل أن  1949سنة  املسلمني اإلخوان مجاعة ضمن املكثف بسبب نشاطه الشيخ اعتقل      
 رفيقه خي القرضاويشي ، وقد وصفهالعام قرابة سيناء جزيرة شبه يف الطور معتقل يف وقضىيرتكها، 

 حماضرات علينا النوازل، ويلقي قنوت بنا اخلمس، ويقنت الصلوات بنا يصلي بقوله: كان املعتقل يف
 احلكام!  استبداد من اإلسالم موقف يف

 املسلمني اإلخوان وصف بعدم ابإلذاعة الشجاع ملوقفه الناصر عبد مجال عهد يف اعتقل مث       
 جريح!  على أجهز أن خلقي من فليس وحدهم؛ اإلخوان شتم قائاًل: أما ابإلرهابيني

 يستبقي أن كان مهه  بل قناة؛ له تلن يده، فلم يف القيود كانت  حىت ساعات إال وما هي      
 الستينيات!  فرتة مصر ساد الذي الظالم ذلك يف وجوًدا للدعوة
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 أبن كوفئ  يوعيني، حيثالش ضد بسبب مواقفه الوظيفية الرتقية من كتبه، ومنع  وصودرت      
 سلم يف عاًما عشر مخسة هلا، ليضيع منه جزاء مفتش جمردإىل  املصرية املساجد مدير من هبط

 الوظائف! 

 مع – به، حىت اضطر اإلرهاب هتمة إلصاق السادات أنور الرئيس حاول من اخلطابة، مث ومنع      
 سنوات!  عدة مصر خارج إىل اهلجرة - املضايقات تلك

 يقول شيخي العالمة القرضاوي:        

 للقوى املعادية لإلسالم يف الداخل واخلارج، عاش الشيخ اإلمام رمحه هللا عمره كله حمارابً       
والتصدي لتياراهتا، والعمل علي هدم أوكارها، وهتك أستاها، وكشف عمالئها. وهو هنا مقاتل 

 .اعنيد، ال يستسلم وال يطأطئ، وال يلني يومً 

ويف وجه  /وقف يف وجه االستعمار، وكشف عن حقيقته ودوافعه، وأهنا )أحقاد وأطماع(      
املقدسة وشردت األهل، وخططت هلدم املسجد األقصى وإقامة  األرضالصهيونية، اليت اغتصبت 
ويف وجه التنصري، الذي يريد أن يسلخ املسلمني من عقيدهتم، ليصبح  /هيكل سليمان علي أنقاضه

ويف وجه الشيوعية اليت مساها )الزحف األمحر( ونبه علي خطرها  /ا للصليبية الغربيةدً املسلمون عبي
حتها اجلنسية، إابويف وجه احلضارة املادية و  /من قدمي، واكتساحها للجمهورايت اإلسالمية يف آسيا
ة ميكن ن مل ينكر ما فيها من عناصر إجيابيإوعصبيتها العنصرية، وحماولتها للسيطرة اإلمربايلية، و 

ويف وجه العلمانية الالدينية، اليت تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، تريد اإلسالم  /االستفادة منها
ا ا بشرب، وذراعً ا أعمى للغرب شربً ، واتباعً ةا بال دولا بال جهاد، ودينً عقيدة بال شريعة، وسالمً 

 (! بذراع

 يقه الشيخ خالد حممد خالد يف كتابهوقد بدا الشيخ هذه املعركة من قدمي، حني رد علي صد)       
ا، وأنكر على األزهر حني فكر بعضهم أن )من هنا نعلم( ولكنه مل يقس عليه، وكان يظن به خريً 



123 
 

 ا من شهادة العاملية، وقد صدقت األايم ظن الغزايل، وعاد خالد إىل رحابجيرد الشيخ خالدً 
 يف ظله، وترىب يف أحضانه. أاإلسالم الذي نش

ر لني الشيخ الغزايل مع األستاذ خالد، كان انرًا تكوي وحترق، على العلمانيني املعادين وبقد      
 ! إهنم املرتدون !؟قيقيا لشريعة اإلسالم. وهو يقول ملاذا ال نسمي هؤالء ابمسهم احلعلنً 

( )كما كتبت آية إيهاب جبهة )األصدقاء اجلهلة( لإلسالموقاتل الشيخ رمحه هللا تعاىل على        
الذين يضرون اإلسالم أبلغ الضرر من حيث يريدون أن ينفعوه، ويهشمون وجهه من حيث يظنون 
اهنم يدفعون ذاببة عنه! هؤالء الذين مساهم الشيخ )الدعاة الفتانني( الذين يشغلون الناس ابلفروع 

عن عن األصول، وابجلزئيات عن الكليات، وابملختلف فيه عن املتفق عليه، وأبعمال اجلوارح 
 أعمال القلوب.

ون وال رؤ ى يف عينه! اهنم ال يقلقد كان يشكو من دعاة أغلبهم نكبة علي اإلسالم، وقذً       
، يعانون، والقليل من احلقائق لديهم ال يضعونه يف موضعه الصحيح، وعلل األمة ال تلقى منهم أساة

جد حولنا، وال الطفرات  وال بكاة، ألهنم مشدودون إىل جدليات املاضي السحيق، وال يدركون ما
 (! ناأرضاهلائلة اليت قفزت هبا احلياة علي 

لوالء الشكلي وهو الذي كتب يف ذلك عشرات املرات ملتاًعا متحسًرا غضبان أسًفا: )ا      
الوقت نفسه  ويف ؛ومن املستحيل أن نرتبط روحيًّا ومنهجيًّا ابملاركسية أو ابلصليبيةة! لإلسالم خمادع

من الصالة  يجيب أن تعود الروح لعقائدان وشعائران وشرائعنا، واملسلم الذي يستح! اإلسالم يندع
ولن ننال ذرة من عناية هللا ا! بينما يستعلن اليهودي بصالته يف أرقى العواصم ال ميكن عده مسلمً 

 ا(! ا ولعبً إذا اختذان الدين هلوً 

، ويتحمسون لنصرة دينهم.. ولكنهم وقد أتملت يف أحوال انس يعملون يف احلقل اإلسالمي)       
فأدركت أن هؤالء يتحركون يف ! حيملون يف دمائهم جراثيم الفوضى القدمية، واجلهالة املدمرة
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مواضعهم، وأهنم يوم يستطيعون نقل أقدامهم فسيتجهون إىل الوراء ال إىل األمام، وسيضيفون إىل 
 (! هزائمنا الشائنة هزائم قد تكون أنكى وأخزى

 أسوق هنا معارك الشيخ رمحه هللا تعاىل، مع خصوم شىت للعقيدة واألمة واحلق واحلريةو       
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 معاركه مع احلكومات ورموزها: 
مبكرة، منذ مطالع حياته، يف مصر بدأت معارك الشيخ رمحه هللا تعاىل مع احلكومات ورموزها       

 وسائل اإلعالم وكتاابت أخرى!  وأعتمد هنا على مذكراته الشخصية، وما كتب عن ذلك يف

 : 1952يوليو  معاركه قبل ثورة      

إنين منذ نعومة أظافري أهتم ابألحوال العامة، وأكرتث للمبادئ يقول رمحه هللا يف مذكراته:       
 اليت يعتمد عليها احلكم، وأتعشق احلرية والعزة، وأكاد أذوب إذا تورَّطت فيما يعاب، وأصادق

 دي اخلصوم بنـزاهة، وأتطلع إىل الصدارة وأبذل مثنها بطيب نفس! إبخالص، وأعا

ملا كنت ايفًعا توىّل إمساعيل صدقي ابشا احلكم، فألغى الدستور القائم، وجاء بدستور آخر،       
 ! ومّهد للضربة القادمة، وقبل ذلك كان حممد حممود ابشا قد عطل الدستور مؤقًتا

التصرفات، وترى أن القصر وأحزابه يعملون ملصلحة إجنلرتا ضد  وكانت األمة كلها ضد هذه      
فلم يكن عجًبا أن  ؛مجهرة الشعب املصري، وكان الطالب املصريون يقودون حركة مترُّد ال آخر هلا

 .يشارك معهدان يف هذه الثورات، ومل يكن مستغراًب أن أكون بني قادهتا

مث أفرجت النيابة ، ، وُحّقق معياملظاهرات العنيفةٌقّدُت إحدى : اوقد دفعت مثن ذلك غاليً       
عين بكفالة مالية قدرها جنيهان، دفعها أيب وهو يلهث من اإلعياء. ومضت القضية يف طريقها 

لوال أن قانواًن ابلعفو العام مشلها فيما مشل من أمثاهلا، وجنوت  ؛العتيد، وما كنت أدري ما يفعل يب
 .من السجن

، وبعد التحقيق رُئي فصلي سنة من الدراسة، أو بعبارة أخرى رئي خل املعهدوُقدت أخرى دا      
منعي من دخول امتحان آخر العام، وكنت يف السنة الثانية الثانوية، فعزَّ عليَّ أن أختلف سنة عن 

 ة/وانفصلت من املعهد، وقلت: أتقدم المتحان الشهادة الثانوي، زمالئي فرتكت الدراسة هنائًيا
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يكاد يقتله احلزن  رمحه هللا وكانت مغامرة ال يقدم عليها أحد! ورأيت أيب .ول من اخلارجالقسم األ
 .خليبة أمله يف مستقبلي، ويف الرؤاي اليت سيطرت عليه

إن هذه الشهادة كانت متثل آخر تطبيق للنظام اإلصالحي الذي وضعه رجل تتلمذ على       
على هذا النوع من الشهادات، وُعّدلت الربامج الشيخ حممد عبده، وكانت فرقتنا آخر من حصل 

 .عبعد ذلك تعدياًل حذف كثريًا من املواد الرايضية والعلمية واإلنسانية العظيمة النف

وكنا نتحدث فيما بيننا أن الشيخ املراغي سئم تكاليف اجلهاد العلمي وآثر الراحة ابلتعاون مع       
ر حبله على غاربه، فأخذ التعليم الديين ينحدر رويًدا األحزاب املتعاونة مع القصر، وترك األزه

 ! رويًدا

 للتفاهم معه، فحدد لنا الرجل - وكان مصطفى النحاس ابشا - طلبنا مقابلة رئيس الوزراء      
ًما، وبعد أن نظر إلينا ابزدراء  موعًدا ضحى أحد األايم، ودخلت أتقدم زمالئي، فرأيت الباشا ُمتجهِّ

من ابهلل، وإنه أكثر إميااًن من شيوخنا، وإنه كان يف املعتقل ال يدع صالة! مث شرع قال لنا: إنه مؤ 
ه إلينا نقًدا أشبه ابلسباب ا ونظرت إىل الرجل فوجدته غري متكلف، وشعرت أن لشعبيته أساسً ! يوجِّ

فقلت له: إنك حتكم بلًدا ُيصدر من بساطة خلقه، ورأيت أن أقاطعه على عجل قبل أن ينال منا! 
 ؟ تراخيص ابلزان، ويفتح حاانت اخلمور، وحيل ما حّرم هللا! فأين ما حتكي عنه من إميان وصالة

فأخذها ورمى هبا يف وجهي، وكان معه الشيخ حممد البنا وكيل الوزارة ، وقدمت له مطالبنا      
جتماعية إهنم يطلبون بعض اإلصالحات اال، باشاة المهاًل اي رفع: للشؤون الدينية، فقال أبدب جم

 .وانسحب إىل غرفة أخرى، واليت سبق أن كلمتين عنها، وأخذ ورقة املطالب، اليت تفكر فيها

كان هلا أثر يف حاضري ومستقبلي! ففي أعقاب ،  وكوَّنت عدة أحكام على أوضاعنا املختلفة       
 مصطفى النحاس ابشا، قلت ملن معي: هذه هي ،لقائي برئيس الوزراء، وزعيم حزب الوفد

 الدميقراطية الغربية خبريها وشرها! 
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رأينا فيه! وبعد نقاش عاصف أذن ألحد  وأمسعنا رأيه فينا، وأمسعناه، طالبنا مبقابلة الرجل فلقينا      
، مساعديه أن جيتمع بنا، مث عدان إىل أعمالنا العادية، فما صدر أمر بنقل موظف، أو فصل طالب

 أو اعتقال إنسان! 

الذي جاء بعد أايم  ؛ والدستور1923ما الفرق بني دستور سنة  :وكان يكابرين ؛قلت ألحدهم      
: ال أدري وال يضرين هذا اجلهل!   االنقالب الناصري فقال بعد حتريُّ

قلت: تدري فقط أن تثري الشغب حول الصالة ابلنعل أو بدوهنا، وحول انتقاض الوضوء من       
وتعمري السجون،  ،األمر بقدرة حاكم ما على ختريب البيوت ملس املرأة أو عدم انتقاضه! فإذا اتصل

 وحرق الكرامات، وترويع العائالت؛ قلت: اجلهل أبسباب ذلك ال يضر! 

إن العودة إىل الكتاب والسنة عنوان مجيل، وسيكون هذا العنوان على فراغ قاتل يوم يتاح       
 عرف حنن ملَ ُوضع وكيف؟ مستندين إىل دستور وضعوه، مل ن ؛للفراعنة أن يتخطفوان

   خ آخر يرقب احلوار: ال تنس أن الدستور الذي نـَوَّهَت به مستورد من اخلارج! أقال يل       

إنه فعاًل مرتجم، ومنقول عن مجلة من الدساتري األوربية احلديثة، وليس   ؛قلت: ال أنسى ذلك      
! املظامل املتوقعة هبذه املبادئ القانونية إن القوم حّصنوا أنفسهم ضد؛ كل ما جاء من اخلارج يعاب

فإذا كنا يف مصر نتعرض لذات املرض، فال حرج من مواجهته ابحلصانة اجملّربة! إننا نرفض االسترياد 
 ! إذا كان ما جنلبه مضاًدا ملا عندان، أو كان عندان ما يغين عنه

 واألوضاع اإلسالم األول تابهك  لت معركة حامية؛ بعد أن ألفتعويف أواخر األربعينيات اش      
ا  العسري كتب فيه: )من  الذي االقتصادية خالية،  معدته كانت  إذا ابهلدى إنسان قلب متأل أنجدًّ

 الفالحون له يتعرض وما اإلقطاع فيه هاجم ، وقد«عارايً  بدنه كان  إذا التقوى بلباس تكسوه أن أو
 عاًما الّطور معتقل يف ليقضي 49 عام الغزايل يعتقل وحينها. شديد واضطهاد ظلم من والعمال

 ةطر  سجن يف املرة هذه ليسجن 1965 عام اعتقاله تكرر واحًدا، مث
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 حاله عن ليقول السياسي واالستبداد اإلسالم كتابه  الطور معتقليف  حمبسه من وقد كتب      
 حرابً  شنّنا نناالعبيد، وأ موكبيف  السري رفضنا أن علينا هللا فضل من رأيهم: )إنه كبل  من وحال
 منه، والتهجم النيل على العامة وابطنه، وجّرأان وظاهره وذيوله امللكي، وحواشيه الفساد على ضارية
 مبا هللا، مث بتوفيق ذلك فإن املساخر؛ هذه اكتساحيف  أفلحت قد اجليش ثورة كانت  ولئن. عليه

 ضى(! والفو  االستبداد ضد ،حرة أفكار من وعرضها، البالد طوليف  نشران

 الطغيان فيه هامجت عندما كتيب  وكم كان معتزًّا هبذا الكتاب؛ حىت قال عنه: )....أشهر       
 هذا األربعينيات، وكان أواخر يف ذلك وكان( السياسي واالستبداد اإلسالم) احلكم، وأمسيته وفساد

 فوجئت األسواق إىل الكتاب نزل أن يل! مبجرد انطالق نقطة حيايت، وأعتربه أايم أهم من اليوم
 الكتاب!  مبصادرة قرارًا وتصدر هتتز كلها  ابحلكومة

 علّي، وقدمت الكتاب الكتاب! وقبض هذا من بشدة اهتز امللكي القصر أن وأحسست      
 شيء(!  علي يثبت أن بدون القضية هذه من ، وخرجتاحلكومة مهامجة بتهمة للمحاكمة

طاعيني أايم امللك السابق، وها أان ذا يف عهد الثورة، وقد كنت واحًدا من الذين حاربوا اإلق)       
إن عبود ابشا اغتىن من إنشاء شركات أمسدة، وبواخر، وسكر. : ذهب اإلقطاع القدمي فماذا أرى؟

 ! إخل، فكيف اغتىن فالن، وأصبح عضًوا يف جملس الشعب؟ قالوا: من جتارة املخدرات

ألنه اغتىن  ؛ىن من طرق قانونية، واآلخر صديًقا للشعبا للشعب ألنه اغتأكان األول عدوًّ       
 عن طريق احلرام وامللق والرشوة؟ 

مث ما ابل أولئك املنفيني يف الواحات والسجون النائية؟ أُيكتب الشقاء على كل امرئ منهم،       
 مىت يرسفون يف قيودهم؟ إىل  ا! ألنه قال: أريد احلكم إسالميًّ 

نت هتجس هبا نفسي، وأان أمشي على صراط أحدٍّ من السيف، وأَدّق من تساؤالت كثرية كا      
 ! الشعرة، كي أستبقي للدعوة وجوًدا وسط هذا الظالم
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 معاركه مع عبد الناصر ويف عهده:ب: 
اصطدم الغزايل بعبد الناصر،       

وحكومته، ودخل يف معارك عديدة، 
وطرد من وظيفته، وظلم يف ترقياته، 

د رأى يف عبد الناصر: وضيق عليه! وق
خائًنا عمياًل، مارقًا، كذااًب، مهزوًما أبًدا، 
مفتواًن مبوقعه، يتزلف املنتفعون من 

ة سن فعليًّا ماتوجوده، وان يعتربه قد 
 : يقول رمحه هللا يف مذكراته! 1967

ر وهي يف حقيقتها انقالب عسكري، ُدبِّ  - 1952 ةيولي 23وبعد فرتة قليلة من قيام ثورة       
: ألفت عدة كتب، مرَّ بعضها بسهولة، واعرتضت وزارة الداخلية على كتايبَّ  - بعناية لغاايت معينة

 .وكفاح دين، االستعمار أحقاد وأطماع

وأما الثاين فقد أقرت عدم النشر، ! تركته ينشرو فأما األول فقد رفضت النيابة االعرتاض،        
 ! وأانقُش فيها، ة يف جلسة أحضرهاورفعت األمر للقضاء، كي يبّت يف القضي

ألن مصادرة كتاب يل شيء ثقيل الوطأة على  ؛وطُلبت إىل احملكمة، فذهبت وأان شاعر ابحلرج      
نفسي، واخلسارة األدبية واملادية شديدة، مث إن عملي يف الوزارة أحاطت به الظنون، واألعداء 

ألمن العام! ووقفت أمام احملكمة، وكان رئيسها مرتبصون، وسيقال: استغّل منصبه الديين يف تعكري ا
 مستشارًا نـزيًها شجاًعا: 

 ! كفاح دين؟ قلت: نعم:  قال: أنت مؤلف هذا الكتاب      

 أال ترى أن فيه فصواًل وحبواًث مثرية؟  •
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  حقًّا فال ُأالم على تقريره! فإذا كان ما أثبته ؛قلت: املهم أن تستيقن احملكمة من صدق ما قيل      

ولكن ليس كل ما يعلم يقال، فرمبا أهاج ذكره اخلواطر، وحنن حباجة إىل  ا؛قد يكون الكالم حقًّ  -
 اهلدوء! 

كي أوقف هذا التخريب العمد ؛  قلت: أان أحصيت أمساء املساجد اليت هدمت يف القاهرة وحدها -
ن نسبة مساجد فقط، مع أ 7و، كنيسة  34لبيوت هللا، وذكرت أن يف مصر اجلديدة وحدها 

أخطأت يف ذكر األعداد؟ إنين استقيت  املسلمني هائلة، ونسبة األقباط دون العشر، فهل أان
 .1957معلومايت من بلدية القاهرة 

قال األستاذ املستشار: ليس لديَّ ما خيّطئ هذه األعداد اليت ذكرهتا، وإمنا املخوف من طريقة       
 ! فهي تبعث على البلبلة؛ العرض

ا يعاجل ابب دكان يريد كسره ي املستشار، قد يسري رجل يف الطريق فريى لصًّ قلت: سيد -
نه! قد يعذر على حنو ما هذا أليسرقه، فيقول يف نفسه لو تعرضت له رمبا أصابين، فيدعه وميضي لش

 اجلبان! 

يًنا، لكن ما الرأي إذا كان الفارُّ من وجه اللص واحًدا من رجال الشرطة؟ إنه يعد خائًنا يق       
 ألن مهمته حراسة األمن! 

 قال األستاذ املستشار: هذا صحيح!  -

حارس لإلميان، سأكون خائًنا إذا سكّت عن هدم  - يف وظيفيت الرَّمسية -قلت: فأان       
 املساجد، أو غلبة غريها عليها! 

  اجلاد كريشعرت أبن األستاذ العادل رئيس احملكمة قد تغريَّ وجهه، وأخذت صورة من التف      
 والتجرُّد هلل تظهر على مالحمه، وأخذ يناقشين بشيء من احلنّو واهلدوء، ويقلب صفحات الكتاب،
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 ويسألين عن بعض احلقائق العلمية، مث أصدر حكمه برفض املصادرة، وترك الكتاب للتداول احلّر!  

ة يلقونين بربود أقرب صّفق قليب بني جواحني، وخرجت من اجللسة شاكًرا، وإذا رجال الشرط       
، إن إجراءات الداخلية ال توقفها أحكام القضاء، فقد تفرج احملكمة عن شخصإىل السخرية! 

 ! وتعتقله الداخلية ألسباب لديها

فلم يفرج عنه إال بعد أن مات مجال عبد الناصر فاتح ابب احلرية، الرئيس ،وصودر الكتاب      
 (! الكبري القلب

وتطبق أوامر ، تتجه حنو الشيوعيةوكانت مصر يف أوائل الستينيات  تعاىل: )...ويقول رمحه هللا      
، وذهب مجال عبد الناصر إىل موسكو، وهناك قيل له: إن ترك صارمة ضد األغنياء عموًما

ينشطون على هذا النحو، سوف يدّمر  -خصوًصا اإلخوان املسلمني  -اجلماعات اإلسالمية 
إبعالن احلرب على اإلخوان،  - وهو ال يزال يف موسكو –ع مجال مستقبل االشرتاكية، فأسر 

 ! وإنذارهم ابلويل والثبور

! واملرء يدهش للتوافق حماربة اإلرهابوكان الشعار الذي حتركت حتته عساكر السلطة هو       
 : التام بني منطق الفراعنة يف العصر القدمي واحلديث

فََأْرِسْل َمَعَنا َبيِن إسرائيل َوال )فرعون مصر السابق: ؛ ل لرمسيسإن موسى ملا بعثه هللا نبًيا قا      
هْبُمْ  تَـَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن )! فكان جوابه بعد أن رأى املعجزات: 47طـه: ( تـَُعذِّ َنا ِبِسْحِرَك اَي أرضَأِجئـْ
 .57طـه: ( ُموَسى

 ن ِضقت هبم! وأرسل معنا هؤالء الذي، كأرضإن موسى يقول له: ابق وحدك يف       

َذُروين َأقْـُتْل )نا؟ وميضي فرعون يف قلب احلقائق، فيقول: أرضفيكون الرّد: أتريد إخراجنا من       
َل ِديَنُكمْ  ؛َوْلَيْدُع رَبَّهُ ، ُموَسى  ! 26غافر: ( اْلَفَسادَ  األرضَأْو َأن يُْظِهَر يف ، ِإيّنِ َأَخاُف َأن يـَُبدِّ



132 
 

! على هذا العوج يف اختالق التُّهم، والتماس األرضيفسد يف  فرعون خائف من أن موسى      
 العيب لألبرايء، قيل يف دعاة اإلسالم إهنم إرهابيون! 

ترى لو قال هؤالء اإلرهابيون ألصحاب السلطة: اقتلوان، وحنن بذلك راضون، على شرط أن      
 ألن احلرب ضد اإلسالم ذاته!  ؛وُيسرّيها يف كل ميدان! أيرضون؟ كال، ترتكوا اإلسالم حيكم أمته

ويف سبيل ضرب اإلسالم ضربة تشرِّد القريب والبعيد، اعُتقل يف ليلة واحدة مثانية عشر ألًفا       
 من العاملني يف احلقل اإلسالمي، وكنُت أان واحًدا من هذه اآلالف! 

 الشفيف، فاقرأ معي: ه، وقلبه مروءته، واعتداده بقيمه، ورابنيتحكاية حتكي  ومما يروى هنا      

قبل أن أصف أحداث هذه الليلة، أريد أن أذكر السبب املباشر الذي أدَّى إىل اعتقايل، )       
ي يف سجن طرة  : وزجِّ

طُلبت إىل اإلذاعة، فلما ذهبت وجدت عدًدا من الشيوخ واإلخوان األقدمني. وكانت       
أو التعاون  ،ابيني، وحتذير األمة من الثقة هبمات حمددة: إن الرئيس أمر بنشر مساوئ اإلرهمالتعلي

 معهم، وجيب أن تقوم هبذا الواجب الوطين على عجل! 

-مَتَْلَملُت فوق كرسيَّ ضائًقا، والحظ ذلك املشرفون على الربانمج فتجاهلوين، مث كلفوين       
 التسجيل! دأ أب أن – بوصفي مفصواًل من اإلخوان

على استعداد للحديث عن اإلسالم، وضرورة إحياء ما مات من  أانكان جوايب حامسًا:        
أحكامه! ومستعد إلرشاد املخطئني، حكاًما كانوا أو حمكومني، إلصالح ما يكون قد بدر منهم من 

 ! خطأ، أّما شتم اإلخوان وحدهم، فليس من خلقي أن أجهز على جريح

  قيل: إهنم فصلوك من مجاعتهم؟ فلماذا تُبقي عليهم؟      

 ! قلُت: إذا استضعفوين أايم قوهتم، فلن أستضعفهم أايم حرييت      
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وما هي إال ساعات حىت كانت القيود يف يدي! جاءت الشرطة بعد منتصف الليل بساعة،       
وطرقت الباب ففتحُت، ودخلوا يديرون عيوهنم يف أرجاء املكان، مث أفهموين أبدب أن أجيء 

 معهم! 

      وكانت إحدى بنايت قد استيقظت، فصاحت: اباب، فأمسكتها بلطف وقلت: وعرفت الوضع،       
  ! ال ختايف، سأعود بسرعة إن شاء هللا، وقلت لزوجيت: أعدي حقيبة فيها عدد من الثياب

 !وانطلقت السيارة بنا إىل سجن طرة

فاستجبت،  ،جنوأرتدي مالبس الس ،نظر الضابط إيّل نظرة سيئة، مث أمرين أن أخلع مالبسي      
مث نظر مرة أخرى وصاح بغضب: يف رجلك جورٌب؟ ممنوع! فخلعت اجلورب، واقتادين اثنان من 
اجلنود إىل الزنزانة املعدَّة يل، وأرايين داخلها، على ضوء خافت، جردلنْي: أحدمها لقضاء احلاجة، 

خالل ُكوَّة يف واآلخر غطاء! مث أوصدا الباب وتركاين وحدي يف ظلمة يضيئها جو السماء من 
 ! السقف

كيف سأحيا هنا؟ وعلى أي   :ما حدث كله مباغتة بعيدة التصوُّر! فبقيت مكاين أفكران ك       
 ا؟ وهل سأعذب كثريً ؟ حنو

وبينما أان يف استغراقي مسعت أذان الفجر، فصليت إىل ما ظننت أنه قبلة، ولَفْفُت حذائي يف       
بعد أن قلت لريب: جعلت زمامي يف يدك، قت يف النوم، سراويل معي، وجعلته وسادة، واستغر 

فهي يف ؛ آمنت بك وتوكلت عليك، رب اغفر وارحم وأنت خري الرامحني، لن أفكر يف أسريت أبًدا
 ! ودائعك، اخلفين يف أهلي خبري! مث رحت يف ُسبات عميق

يئة ابحلفر املل األرضوصَحوُت مع مطلع الشمس، فإذا خنفساء إىل جواري تزحف على       
 ! والشقوق، فقلت هلا ضاحًكا: مىت اعتقلت أنت األخرى؟ امضي بسالم فلن ميّسك مين سوء

 ! وبدأُت قراءة القرآن الكرمي، واضًعا نصب عييّن أن أختمه كل أربعة أايم      
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اليت  مهما تقّزز املرء عند تناوله! أما املشكلة ؛ولكنه يقيم األَود جدًّا، كان األكل رديًئا       
خشيت منها على حيايت، فهي الربد الذي يهبط من كّوة مفتوحة أبًدا، ألهنا املنفذ الوحيد إىل 

  !وأين املفر؟ !كلما تقلبتُ   ؛الدنيا، ففي أثناء الليل أشعر بتيار يريد فتح جنيب األمين أو األيسر

ًئا، فأاتين بقطعة أن يصنع يل شي - بعد أن آنست منه نظرات عطف -وتضّرعت إىل السّجان       
 ! خيش كبرية، جعلتها على األسفلت، واختذت البطانيتني املهلهلتني غطاءً 

وأحّس اإلخوان املسجونون مبقدمي، وكان بعضهم يتطوع مع املوظفني الرَّمسيني يف اخلدمة       
عرفت والنظافة، فاتفقوا على إراحيت من كنس املكان الذي أعيش فيه، ومن رمي فضالته بعيًدا، و 

 ! بعُد أن الذي قام عين هبذه املهمة مدرس إبحدى املدارس الثانوية

يف غبش الفجر يوًما ما جاء املدرس النبيل، ومعه أخصائي اجتماعّي معتقل مثله، وأخذا       
ألنه مسلم! وهّزين األمل، بيد أين  ؛يؤداين عملهما! ونظرت إىل أنضر شباب مصر يُهاُن عمًدا

ا، فوضعت وجهي تلقاء اجلدار، وبكيت يف صمت! فلما مسعت خفق متاسكت حىت انصرف
أقدامهما عائدين أصلحت هيئيت بسرعة، وكّلماين فرددت عليهما، ومنَّ صويت عما يب، فإذا مها 

 أكنت تبكي؟ فقلت: وهللا من أجلكما!  يقوالن: 

ريب، ويف القلعة، فضحكا وقاال: ال تعذيب هنا، حنن هنا يف راحة، التعذيب يف السجن احل      
 األهوال هناك، أهوال من وراء اخليال! ! ويف... وذكرا أماكن أخرى

 فهلك الشباب نقلت أطرافًا من صنوف النكال الذي نـزل أبولئك ،إنين يف كتايب قذائف احلق      
 ، وفقد من بقي صوابه أو سكينته، أو طعم احلياة نفسها إىل أن يلقى هللا، وذلك كلهمنهم من هلك

 لتنصرف األمة عن دينها، لتنسى اإلسالم، وتسكت عن املناداة بكتابه وسنته! 

ومع احملن السود اليت مّرت ابلعاملني هلذا الدين إاّبن هزميته؛ فإن ألوفًا مؤلفة من الشباب       
 لكل ،والغريب أن ضرب اإلسالم وبنيه أصبح عادة مألوفةخملصني هلل،  ،األبرار ظلوا أوفياء للحق
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! وكلتا اجلبهتني ختدم اليهود، وترى وغد ميلك السلطة، هذا خيدم الشيوعية، وذاك خيدم الصليبية 
، أما العقيدة عندان على عقيدة صلبة وكلتامها تعتمد يف منهجها السياسي !أن إسرائيل خلقت لتبقى

ميضي لشأنه  ابهلمز واللمز، مث  اتفه أن يتناوهلا فمنكورة حمصورة، يستطيع أي - وهي اإلسالم –
 كأنه مل يفعل شيًئا! 

وُعْدت من خواطري إىل الواقع الذي حييط يب، وتذكرت أهلي وأوالدي وعزليت، مث ملُت نفسي       
إنين استودعتهم هللا، فال معىن للخشية، ولقد بقيت يف منفي الطور قريًبا  :سريًعا على هذا الضعف

فلة، مث خرج من السجن فوجدها تزوجت، إنه فماذا حدث هلم؟ وهذا فالن ترك ابنته ط ؛من عام
غاب عنها طوياًل، فهل غاب هللا عنها حلظة؟ كال! وعادت السكينة إىل نفسي، وقررت أن أنكبَّ 

، َواذُْكِر اْسَم رَبِّكَ )على تدبُّر القرآن الكرمي ما بقيت هنا، وأن أضع نصب عيين قول هللا لنبيه: 
ْذُه وَِكياًل ، ال ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ  ؛بُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ رَ  *َوتـَبَـتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتياًل  وشرعت يف  .9-8املزمل: ( فَاختَِّ

 إنفاذ خطيت العلمية، مستبعًدا األمل يف خمرج قريب! 

وبعد أن صليت العشاء مسعت ضجة غري معتادة، وانفتح الباب، وتدىّل سلك من الكّوة فيه       
ابط كبري عرفت أنه رئيس املعتقل، وسألين: شيخ غزايل: تطلب شيًئا؟ مصباح كهريّب، ودخل ض

هبا! وشرعت أرتديها، واقتادوين إىل إدارة السجن، فشربت كواًب  ءقلت: املالبس عندكم! فأمر فجي
من املاء ألول مرة من عشرة أايم يف إانء زجاجي! مث نقلتين سيارة إىل وزارة الداخلية، فقلت يف 

 ! أ التحقيقنفسي: اآلن يبد

ووقفت أمام ضابط جالس يف ركن احلجرة، وقفت على بعد منه، وهتيأت لألسئلة، وإذا هو       
 ا أجلس عليه! : تفضل! فنظرت حويل فلم أجد كرسيًّ يقول يل

 فأعاد األمر: تفضل! فقلت له: ماذا أفعل؟ قال: تفضل عد إىل بيتك!       

 حويل، وسرت قلياًل جبوار الوزارة فوجدت عمارة شاهقةفخرجت وأان ال أصدق نفسي وال ما       



136 
 

 ! مكتواًب عليها اسم اجلاللة منارًا ابلكهرابء 

طويت حيب يف قليب، وأخذت سيارة إىل  شعرت برغبة عميقة أن أقبِّل اسم هللَا لكن كيف؟      
، وعلى األرضهر بييت، وكان منظر القاهرة غريًبا أمام عيين، لقد كنت يف اجلّب، واآلن أن على ظ

 قيد احلياة، ما أمجل احلرية! وما أمجلها مع األمن واإلميان! 

ألقل  !إذا كان هللا قد فّك إساري فليكن شكري لنعمائه أن أسعى يف فّك إسار اآلخرين      
 ! للناس: إن هللا حق، وإن اجلهاد يف سبيله مضمون الثمرات يف الدنيا واآلخرة

زلت أرجو  منني عذااًب، بيد أين أسرعهم إىل هللا كلما دمهين كرب، وماصحيح أين أهون املؤ       
 ! عافيته، وأفرح هبا لنفسي ولغريي من عباد هللا

وفيما أان أستعد الستئناف نشاطي، جاء بييت املهندس أمحد عبده الشرابصي، والشيخ أمحد       
بعد التهنئة ابإلفراج: تدري من  فقال يل الشيخ الباقوري! حسن الباقوري، فخَففُت الستقباهلما

 أخرجك؟ 

 فقلت بصوت عاٍل عجل متحمِّس: هللا! وكانت اللهجة مفعمة ابليقني والتقدير لربِّ العزَّة!       

فساَد صمٌت طويل، احرتاًما هلذا اإلميان، مث قال املهندس الشرابصي بلطف:حقًّا إن هللا وراء        
 يده!  ن سبًبا فيه، وهناك من أجرى هللا علىكل فضل، وهناك مفاتيح للخري، تكو 

، إنه ملا حضر من مؤمتر املغرب، بـُّلغ مبن قال: مجال عبد الناصر قلت يف استغراب: من؟       
اعتُقلوا يف غيابه، وكنَت أحدهم، فسأل: ماذا حدث منه؟ فلم يلق من أحد جوااًب! فأمر إبخراجك 

 ! فنـُّفذ أمره لياًل ساعة صدر! فورًا

أجلم هذا اخلرب لساين، وكان له دوي  هائل يف نفسي، مث قلت: إذن سأذهب إىل قصر عابدين،       
 يب بعد غد! جغًدا اجلمعة، سأؤدي وا! وأكتب شكري يف سجل الزايرات
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ولكن يوم السبت مل جييء حىت أُلقَي القبض على زوج ابنيت الكربى، وزُجَّ به يف السجون مع       
 ذا يليق؟ عالم الشكر بعد هذا؟ لن أذهب! آخرين، فقلت: أه

 وبقي صهري يف السجن أربعة أشهر، مث أفرج عنه، ما سئل يف شيء، وال ُنسب إليه شيء!       

أحسست أن العمل لإلسالم مضطرب، وأن التقوى عقبة أمام صاحبها، تعرتض طريقه، فال       
رشح من أصيب هبا للخلف، واالستخفاء، ا، وأن الكفاية الشخصية جرمية تميضي إىل األمام أبدً 

حلكم الفردي أيىب أن اوَخَلْت مساجد من الشبان فما يصلي الفجر فيها إال الشيوخ الفانون! 
 يسمع من بشر هذه الكلمة: 

 عليَّ يًدا ُأغضي هلا حني يغضب!            ال أرى البن حرة ؛ُخلقُت َعيوفًا

ل رجاًل له زلَّة يسرته       ا، ويقفه أمامه عبًدا، أما ذو الكفاية ا عليه، لينّكس هبا رأسه أبدً إنه يفضِّ
 ! ويقررها غري هّياب، فهذا ال مكان له، وال ينبغي أن يبقى، ًبا للحقيقةلالشامخ الذي يناقش ط

العملة السائدة هي امللق والزلفي، أما اخلربة والنـزاهة فتلك عاهات ال أومسة! وقد ُفرضت       
 (! مصر، وأول امليادين نصيًبا من هذا البالء، اجليش، مث األزهر على كل شيء يف هذه السياسة

 : االحتاد االشرتاكيالغزايل يف       

لغسل عقول اجلماهري، وشغلها، وتكوين األنصار، ونشر الفكر  -أذكر أن عبد الناصر أنشأ       
ة الشباب االشرتاكي، منظملقومي، و حتت ستار االشرتاكية: هيئة التحرير، مث االحتاد ا -الرافض 

يف بدااييت دخلت مبىن االحتاد القومي على انصية شارعنا تقريًبا، مث رأيت واالحتاد االشرتاكي، وقد 
، يف زفىت احملروسة، والذي صار بعد على النيل، االحتاد االشرتاكي يف قصر السيد بك كشكمقر 

  أو: معسكر داود!ذلك مقر احلزب الوطين أايم سادات كامب ديفيد، 

 وألن الغزايل داعية خمتلف، مرن التفكري، فقد رأى أن ينضم لالحتاد االشرتاكي لعله يستطيع      
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 ويبطل ابطاًل؛ يقول رمحه هللا يف مذكراته: ، حقًّا من خالله أن حيق 

لنفسي، وأان  تعلى أية حال، إننا حنن املسلمني نتبع ديًنا واضح احملجة، منري النهج، وقد أحب      
يف مصر، أن أدخل فيما يسمَّى االحتاد االشرتاكي، وقررت عن طريقه أن أحاول خدمة اإلسالم 

 ! ونشر الدعوة

ر مًعا، وسنرى من  ال أخاف العمل مع الشيطان، فلنسلقد كان أستاذي حسن البنا يقول: أان      
 سالم أم ال؟ إنين سأدخل هذه اهليئة، وسأرى هل سأنتصر ابإلو يفّر من صاحبه! 

ينتخب  فهناك جلنة أساسية :ودخلت االحتاد االشرتاكي، وكانت جتربة شاقة، ال عهد يل مبثلها      
اجلمهور أعضاءها بطريق القوائم يف كل وزارة، أو حّي، أو مصنع... إخل؛ مث جيتمع مندوبو اللجان 

األقسام لينتخبوا  ندوبو املراكز أولينتخبوا جلنة القسم أو املركز، مث جيتمع م ؛األساسية يف كل قسم
جلنة احملافظة، مث جتتمع جلان احملافظات لتختار ضعف األعضاء املطلوبني للجنة املركزية، فُيختار 
نصفهم لعضوية اللجنة املركزية، ومن اللجنة املركزية تكون اللجنة التنفيذية اليت تدير شؤون الدولة 

 ! هلا ألن الوزراء منها، أو خاضعون ؛تقريًبا

ومن السهل إدراك أن هذا التنظيم صورة لتنظيم احلزب الشيوعي يف أي بلد اشرتاكي، فالقمة       
 ! تصنع القاعدة أكثر مما تصنع القاعدة القمة

 وقد رأيت أين يف املركز أشاهد أانًسا ال أدري كيف نبتوا، فال يكاد يعرفهم أحد! ميشون معنا      
 مستوى احملافظة، مث يتم تصعيدهم إىل اللجنة املركزية، بطريق االختيار إىل - بقدرة قادر -ليصلوا 

 الصريح من أعلى! 

ى، حىت بلغت اللجنة املركزية، فاختار ى بعد مستوً لدرجات مستوً اوشاء هللا أن أصعد يف هذه       
 تريد فأرد ما يكون!قلت: إذا مل يكن ما       املسؤولون أمساء ارتضوها، ورُدَّ امسي ألنه ال يوثق به! 

 ! وأخذت أعمل مكاين، أحاول خدمة ديين
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فالشيوعيون رتبوا صفوفهم لقيادة البلد، وغريهم بني متملق يتسكع على  ؛كان اجلو موبوًءا       
! أبواب الرؤساء، أو أانين ال حتركه إال مآربه املكشوفة؛ وإذا جاء وقت صالة فما يتحرك إال قليل

واختاذه شعارًا أغرب، والقضااي هتبط من فوق لتلقى التأييد، والشيطان  والفكر اإلسالمي غريب،
  !يذرع الساحة كلها جيئة وذهاابً 

وأذكر أننا يف أحد املؤمترات، مسعت املقرر يعلن ابمسنا أننا قرران تعديل قوانني األحوال       
، هذا افتعال ال الشخصية! فنهضت من مكاين صائًحا: هذا غري صحيح، مل نقرر شيًئا من هذا

 ! أصل له

وتواثب احلراس من حويل يشدونين ألجلس، وملا مل يقم أحد معي يرفض هذا الزيف؛ صحت:       
 ! وخرجت عائًدا إىل بييت منسحب من املؤمتر، أان

ويظهر أن هذا املوقف كان له بعض األثر، فقد أعيد تنظيم جلنة األسرة، ووضعت فيها، وكان       
 ! حممد عبد هللا ماضي وكيل األزهر يوم ذاك، وأمكن حجز الشر إىل حني معنا الدكتور

لقد المين بعض الصاحلني على قبول عضوية االحتاد االشرتاكي! والعمل يف هذا الوسط       
الرديء، فقلت له: أنبقى مكتويف األيدي والغري يصنع القرارات، ويفاجئنا مبا يهوى؟ إن السلبية ال 

 تفيد! 

 ذا صنعت أنت؟ قال: وما -
، إن اجلنب يف هذه التنظيمات هو سيد األخالق! عندما وقفت شيًئا ينغقلت: أان وحدي ال أ -

أعرتض املقرر، كان جاري األمين وكيل وزارة، واجلار األيسر من كبار الشيوخ يف األزهر، ومع 
ميان، وقد إهنما يفقدان شجاعة اإل! ذلك فإن كليهما فزع، وكأنه لعن الظروف اليت قربته مين

 الرتبية الدينية الصحيحة؟  فهمت ملاذا كان حسن البنا حريًصا على

 وذكرت أين مسؤول كبري يف أجهزة الدعوة، وأين من بضع سنني أخطب اجلمعة يف األزهر،       
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ا لعودة أمشل وأسرع فقررت مضاعفة اجلهد، وفتق احليل لعلم إسالمي مثمر، وقلت: تستعد شعبيًّ  
 !إىل اإلسالم

، وجنينا احلصاد علقًما، لكين ما فكرت قط يف أن اخلزي الذي 1967مث جاءت سنة ......)       
 ! نـزل حيمل كل هذا السواد، ويلفُّنا يف عاٍر ال أول له وال آخر

وأمتنا املغشوشة؛ يف عشرين دقيقة فقط، ُدّمرت مطاراتنا كلها، ، اي أسًفا على بلدي احملروب       
 ! األرضاتنا وهي جامثة على واحرتقت طائر 

الم املوجَّه جبناحيه: عوملا كان لدينا أعظم جهاز للكذب يف دنيا الناس، فقد خرج اإل       
وما هي إال أايم تعد على األصابع، حىت  ! الصحافة واإلذاعة يقول للناس: إننا دمران طائرات اليهود

 شيًئا! كان اجليش بني قتيل وأسري وهارب، ما أغىن الكذب عنه 

ا! بل الغريب أن وجاءت األحداث تقول: إن احلكم الفردي اجلائر ال يكسب معركة أبدً        
 ! أعظم هزائمه كانت يف امليدان الذي ختصص فيه

إن مجال عبد الناصر مل يكسب معركة قط، إال املعركة اليت أدارها ضد إخوانه، وضد        
عركة قدر على ختريب آالف البيوت، وسجن األلوف من اإلسالم، وضد كرامات الناس! يف هذه امل

 ا يف مصر! لوا سرًّا وعلنً تاليمن مائة ألف مسلم، عدا الذين ق أرضاألبرايء، واستطاع أن يدفن يف 

 ! الصافر تنفر من صفري ..فتخاء ويف احلروب نعامة ..أسٌد عليَّ 
 ! ربل كان قلبك يف جناَحْي طائ يف الوغى! لةهالّ برزت إىل غزا

 ! لكذب الذي بقي يعمل دون توق فاوإن تعجب فاعجب جلهاز        

قيل لنا: أتظنون أننا اهنزمنا؟ كال، إن العدّو مل حيقق هدفه! إنه كان يريد إسقاط مجال فخاب        
 وعلمت بعُد أن هذا اإلسفاف منقول عن دعاايت البعث ! أرأيت صفاقة أوقح من ذلك؟ سعيه

 زمية اليت ُمين هبا هو اآلخر!العريب، بعد اهل
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! ابهلل ما صلة هزمية نكسة أحدويف األزهر واألوقاف أخذت الدعاية تعمل حتت عنوان:         
مبا أصاب املسلمني يف أحد؟ ما صلة السكارى واحلشاشني ابلصديقني والشهداء؟ ما صلة  1967

طأ توّرط فيه تعضهم، فاحتشدوا ، ومل يضيعوا ساعة من الوقت بعد خأرضانس مل خيسروا شربًا من 
على عجل، وخرجوا يطاردون العدّو الذي أصاب منهم ِغّرة، ما صلة هؤالء مبن فقدوا كل شيء 

 ؟ هدون سبب واضح إال الغفلة والسف

 ! عن بعض الناس احلاكم الصغريإن الدين ُمرِّغ يف الوحل كي يرضي        

ن أحسن الكفاايت أبعدت عنه عمًدا، ولو مّت حتقيق أل ؛الواقع أن حالة اجليش كانت رديئة       
نـزيه يف حالة مصر كلها، لظهر أن مصر بعد رُبع قرن من االنقالب العسكري، كانت ترتنح من 

 ! الناحية الروحية واخللقية، واالجتماعية واالقتصادية

اليت أزاحت وإذا كانت الظروف قد كشفت ختلُّفنا السياسي والعسكري، فهي املصادفات        
ورأيي أننا تقهقران إىل أايم اخلديوي إمساعيل، وأن ختلفنا احلضارّي ال يسرته  .الغطاء عن املستور

 ! ازدايد عدد السكان، وارتفاع املقادير املستهلكة من الطعام والشراب

أهله!  الحظت أن احلس الديين عند املصريني جعلهم يردُّون اهلزمية إىل هجران الدين وحماربة       
 فماذا فعل مجال عبد الناصر ليعلن انعطافه إىل الدين، وصلحه مع هللا؟ انتظر أول حفل ملولد النيبّ 

غرب، وانصرف ، فذهب إىل مسجد احلسني ليشارك فيه! ذهب بعد صالة املصلى هللا عليه وسلم
 قبل صالة العشاء! 

ن ذلك يرجع إىل صداقته مع تيتو ، وأظإن الرجل انقطعت عالقته ابإلسالم من أَمٍد بعيد       
وسوكارنو وهنرو وغريهم، فقد حسب أن أولئك الرهط من الرؤساء على درجة عالية من الثقافة 
واملكانة، فأحبَّ التشبُّه هبم، والنسج على منواهلم! ومل تكن لديه حصيلة من املعرفة واليقني تنأى به 

 ليكون عظيًما هو اآلخر! ؛ عنهم، فأحلََد مثلهم
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ولو كان فيهم من ! ولعل مما أعانه على مروقه شيوخ األزهر الذين ازدلفوا عنده طالب دنيا       
 ! يهاب هللا لتماسك اإلميان قلياًل يف نفس هذا البائس

وحدثت بعد اهلزمية متثيلية االستقالة والنكول فيها، ورأى الناس يف جملس األمة املصري منظًرا        
لعودة  ؛فقد وقف عضو يف اجمللس يرقص ؛ملا يصرخ به من داللة مهينة؛ كلهاإىل القارات   نُِقلَ 

وعشرات األلوف من جنودان أسرى مل يطلق ، والعضو الراقص يفعل فعلته تلك! الرئيس يف استقالته
 ! ون البيوت أحزاانً ؤ سراحهم، وآالف القتلى واجلرحى ميل

، ولكن النظام الذي وضعه احلاكم الفذ الذي إن هذا العضو ال حيسن متثيل نفسه وال أسرته       
إنه يرقص  قّواًما على شؤون األمة! - وهو اجلدير أبن حُيجَر عليه -استكثر من هذا النوع، وجعله 

أو إىل أي حرفة آلية أيكل  ؛ألنه سيبقى هو، فلو جاء حكم شرعي ال زيف فيه، لعاد إىل الفالحة
 ! منها، وحسبه ذلك

األعمى حيتاج يف سناده إىل أشخاص غري طبيعيني يتبادل معهم املنفعة، يسرتون  إن االستبداد       
 ! ويتجاوز عن قصورهم، ويتعاونون مجيًعا على قيادة القافلة... إىل اهلاوية، نقصه

اهنزمت الرجولة واخلربة  :إن سوق اجلهل نفقت يف هذه السنوات العجاف :احلق يقال       
 حنناء والتزوير واالستغالل! والداينة، وتقدم جميدو اال

عن ترك  (سنني)ثالث ، وإذا كان قد أتخر 1967ة إنين أعترب أن مجال عبد الناصر مات سن       
ورَّث العرب عارًا تسودُّ له الوجوه، وورَّث اليهود نصًرا مل  -على أية حال  - هذه الدنيا، فإنه

 ! َذَنب الضَّبّ حيلموا به يوًما، وورَّث املسلمني مشكالت أعقد من 

واحلق أين حائر يف فهم مجال عبد الناصر، لقد كنت كما يعلم الناس من مجاعة اإلخوان )        
 املسلمني، وأقرر أّن مجال عبد الناصر وكمال الدين حسني ابيعا يف ليلة واحدة على نصرة اإلسالم

 ر أمام قرب حسن البنا يقول:ورفع لوائه، وقد كنت قريًبا من مشهد مثري وقف فيه مجال عبد الناص
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 ! حنن على العهد وسنستأنف املسرية

وضع كّتاب مسلمون كبار مقدمات للرسائل  وقد .كان ذلك عقب قيام الثورة أبشهر قالئل        
فيها أشرف ما يؤكده زعيم ، و اليت كانت تصدر حتت عنوان: )اخرتان لك( أمضاها مجال عبد الناصر

 ! مسلم حنو أمته ودينه

يف كل نزاع بني  -جعله ، إنه تغري رهيب يف فكر الرجل وسريته! ال أدري ما حدث بعد ذلك       
 ينضم إىل الطرف اآلخر:  -اإلسالم وطرف آخر 

 ! انضم إىل اهلند يف خصومتها املرة ضد ابكستان املسلمة - 

 ! انضم إىل احلبشة يف عدواهنا الصارخ على أريرتايو  -

أغضى عن املذحبة الشنعاء اليت أوقعتها بشعب زجنبار املسلم، ورحب أحّر انضم إىل تنجانيقا و  -
  !ترحيب بنرييري الذي يتظاهر ابالشرتاكية، وهو قسيس كاثوليكي

( سنضم إىل القبارصة اليوانن يف نزاعهم مع القبارصة املسلمني، وجعل األزهر يستقبل )مكاريو ا -
 .عدو الكيان اإلسالمي لألتراك

وهم أحقر  -ا يف قتال اليهود حىت جعل اليهود  وديعً ا يف قتال اليمن، ومحاًل صورً كان أسدا ه- 
 ! يزعمون أهنم ال يُقهرون يف حرب -مقاتلني يف العامل 

 وليس إىل داعي الندى بسريع!            سريع إىل ابن العم يلطم خده

جتمع إسالمي، واخرتع ولقد ساند )البعث العريب( احلاقد على اإلسالم، ورفض مساندة أي  - 
 (! حكاية القومية العربية لتكون بديال عن العقيدة اإلسالمية

وظاهر أن مجال عبد الناصر كان أداة رائعة يف يد القوى العاملية احلاقدة على هللا وخامت )        
 ماذا تكون دنشواي جبانب جمازر طرة واحلريب! رسله، وأنه فعل مبصر أضعاف ما فعله لورد كرومر
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 ! وغريمها من سجون 

 عقيدهتم يف ابلتفريط مكلفون اخلمس القارات يف واملسلمني كلهم،  والعرب مصر، أن ومعلوم     
 .عديدة أخرى ملآسٍ  منوذج فلسطني مأساة وإن هم!أرضو 

 املستعمرين أعين والنصارى، اليهود، عند ديين مجاح على تعتمد علينا املعلنة احلرب أن ومعلوم     
 .املعتدي اجلماح ترد مقابلة، دينية بعاطفة إال ينجح أو يقم أو يتماسك لن الدفاع وأن منهم،

 أاثرة كل  يطارد وأن املسلمني، عند الدينية العاطفة مييت أن املصري الزعيم رسالة كانت  لقد      
 َعَلى ٱّللَِّ  َلعَنةُ  َأاَل : )مفتوًحا أمامه الطريق ويدع الزاحف، للتعصب ميهد كان  ! أياإلسالم من

ِفُروَن( هود  ُهم بِٱآلِخَرةِ  َوُهم ِعَوًجا َويَبُغوهَنَا ٱّللَِّ  َسِبيلِ  َعن َيُصدُّونَ  ٱلَِّذينَ  ٱلظََِّٰلِمنَي*  !19 ،18: كََٰ

وقد هززُت رأسي أسًفا وأان أمسع شااًب يتربّأ من االنتساب إىل اإلخوان فيقول لقضاته: أان        
  !أين أشرب اخلمر، وأفعل كذا وكذا عمري ما ركعتها، ويعلم صحيب

مصر يذكر أن امرأة اقتيد زوجها إىل السجن يف  وقد استمع الّناس إىل أحد "جنوم الفكاهة"      
  !حرامي قد الدنيا" يزوج !فسئلت: أهو من اإلخوان؟ فقالت: "فشر

 وهكذا أصبحت اللصوصية شرفًا! أو نسبة ال حرج فيها على األقل!        

كان التدّين فيها هتمة خترب ،  ومة العقىبؤ والواقع أنه مّرت ببلدان أايم كاحلة الوجه، مش       
ألنه أشيع ؛ البيوت، وكان عدد من الشبان املؤمنني خيتفي بصالته وتقواه، وقّل تردده على املساجد

 !مسجد كذا قد اعتقلوايف  أّن نفًرا من الذين صّلوا الفجر

 اي موالان الشيخ؛ لكن أشد وأنكى! وحسبنا هللا ونعم الوكيل!وهاهي تكرر نفسها         
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 :، وجهاد الغزايلقافبه على األو عبد الناصر وحر        

وبدأت األخبار احلزينة تتواىل، فقد صدر قرار ثوري أبن تسلم وزارة األوقاف كل ثرواهتا        
حمللية، وجاءين أحد املوظفني املكلفني ابلتنفيذ، الزراعية والعقارية لوزاريت اإلصالح الزراعي واإلدارة ا

يقول يل: إن الوقف اخلريي أكرب إقطاعي يف مصر! فقلت له: أيوصف أحد أبنه إقطاعي إذا كان 
إن هذه األموال هلل وحده، حبست عينها، وبقيت مثرهتا تبذل يف صاحل اإلسالم  ملكه كله للخري؟

  فكيف تؤّخذ منه؟؛ وأمته

الغتصاب أكرب أعمال القهر واالجتياح يف اتريخ مصر وماذا عساي أفعل؟ سكتُّ إن هذا ا      
 !مكظوًما

       لقد عرفت سّر حرص االستعمار على إلغاء الوقف اخلريي، وترك جهات الرب ال مورد هلا،       
لعناوين احلق أن االنقالب الناصري رمسه الذين نفذوا االنقالب الكمايّل يف تركيا، مع تغيري يف او 

 !واألساليب، يتفق مع أحوال مصر وطبيعة شعبها

 وقد ذكرت يف كتايب كفاح دين أن الطيار عبد اللطيف بغدادي، هدم قريًبا من عشرين        
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مسجًدا يف جراحة لتجميل القاهرة! ترى؛ لو كانت هذه معابد يهودية، أكان يفعل ذلك؟ إهنا  
 !ميق حّراسه يف نوم عطَّ املؤامرة على دين غ

ر         إن وظيفة املسجد يف اجملتمع اإلسالمي عظيمة اخلطر! إنه صانع الفكر والضمري، ومطهِّ
 !البدن، ومنظم الصفوف، وصائغ العالقات اإلنسانية املشربة ابحلب واإلخاء

يف ربط الناس ابملسجد، وإحسان  - أان وصديقي الشيخ سيد سابق –وقد اجتهدان        
إنشاء مجعية أهلية لكل وكان من بني املقرتحات اليت نفذانها،  .ية اليت تصدر عنهالتوجيهات الثقاف

فاهتمنا األفَّاكون أننا حناول إعادة  !مسجد تتعاون مع اإلمام يف حتسني أدائه املادي والروحي
 !)بعد حلهم( اإلخوان املسلمني

ء اليت أُنشئت يف مدارس وزارة فحولنا اسم اجلمعية إىل جملس املسجد، على غرار جمالس اآلاب       
الرتبية والتعليم، كما وضعنا مناهج وكتًبا يدرسها اإلمام طوال األسبوع، وكراسات للتحضري، ُتدوَّن 

 !بيد أن األمور كانت تسري إىل وجهة أخرى! فيها املادة العلمية املقروءة أو املخطوبة

كان يومئذ من رجال الثورة ....الشافعي، ووظهر ذلك بوضوح ملا توىّل الوزارة السيد حسني        
أن توكل املساجد إىل مجعيات شعبية تديرها،  :فتبىنَّ فكرة غريبة !السائرين وراء مجال عبد الناصر

وُتسأل عنها، ومتنحها الوزارة اإلعانة الكافية، وتكون هذه اجلمعيات حتت رقابة وزارة الشؤون 
اليت تتبع وزارة  سأفضل! سألت: هل سيصنع هذا ابملدار وسألت: مل ذلك؟ قيل: هذا !  االجتماعية

  !فأدركت أن املقصود جعل الدولة علمانية، ال صلة هلا مباشرة ابلدين !الرتبية والتعليم؟ قيل: ال

وقمنا حبركة هائلة مشلت املساجد يف القطر كله، وقابلين مندوب األهرام، األستاذ حممود        
وصدر ضد هذا املقرتح بيان  ا!أن هذا هو النظام املتبع يف يوغسالفي الكويّل، وقال يل، إنه علم

شديد الغضب من احتاد األئمة يف اإلسكندرية، وشاء هللا أن يوضع املشروع على الرّف، ألسباب 
 !جنهلها
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 :، والتقرير االستئصايل اجملرمواإلخوانعبد الناصر،        

ون املعلومة دقيقة، وقد قرأت له مقالة عنواهنا: كالعادة أدع الشيخ هنا يكتب؛ حىت تك        
 قال فيها: https://www.ansarportsaed.com/News-16904.html اإلسالم ومجاعة اإلخوان

عشرة سنة، كنت العشرين من عمرى، ومكثت فيها قرابة سبع يف  انتسبت جلماعة اإلخوان      
 وشاء هللا أن يقع نزاع حاد.    مكتب اإلرشاد العاميف  اهيئتها التأسيسية، مث عضوً يف  اخالهلا عضوً 

 . وفصل عدد آخر من األعضاء ي، بفصل يوبني قيادة اجلماعة، انتهى بصدور قرار يقضبيين 

واإلجهاز على  ،حبل اجلماعة كلهاحكومي وبعد عدة شهور من ذلك احلدث صدر قرار        
 .مجيع أنشطتها

لزعم أبن ، واالزعم أبن مجيع اإلخوان أشرار سخف وافرتاء، فإن اوأريد أن أكون منصفً       
 الذي يعنيين هنا، إمنا يعنيينوليس ذلك ما ! اجلماعة كلها كانت معصومة من اخلطأ غرور وادعاء

 . الم نفسهأمر اإلس :أمر آخر هو األهم واألخطر، عند هللا وعند الناس

o أحد الناس: ليذهب اإلخوان إىل اجلحيميل  قال! 
o  قلت له: امسع، مصاير الناس بيد هللا وحده، وليذهب من شاء إىل اجلحيم .. لكن هل يذهب

 ؟اإلسالم إىل اجلحيم معهم
o املوضوع . هل نرتك كتاب ربنا وسنة نبينا أم يف  من العناوين ولنتحدث دعينقلت: . قال: ال

 ؟وحنرص عليهمانتشبث هبما 
o فأجاب بعد تريث: ال نرتك ديننا!   
o إن  ؟كل ما أمر به وهنى عنهيف   قلت: هل ننفذ من ديننا ما حنب وهنمل ما نكره، أم نطيع هللا

وال ، انصوًصا يف الكتاب والسنة معطلة حمكوًما عليها ابملوت، ونصوًصا أخرى تنفذ جزئيًّ  هناك
 ؟إصالحهاينبغي  ى هذه األوضاع أمبتطبيقها على وجه كامل، فهل تبق يؤذن

https://www.ansarportsaed.com/News-16904.html
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o قال: لكن هذا ما يقوله اإلخوان املسلمون!  
o  :من العناوين، أان أحتدث عن اإلسالم يدي  من مجاعة اإلخوان، فقد نفضت دعينقلت له

إليه، أمل نتفق على ضرورة  نتميتاليت  وقع فيه، وعن األمة الكسريةالذي  نفسه، وعن املنحدر
 !قال: بلى  ؟سنة نبيناالتمسك بكتاب ربنا و 

o بعد معي  ولعلك ترى !قلت: وذاك ما نريد أن نتعاون على بلوغه، ونرسم اخلطة املثلى لتحقيقه
ذلك أن االنتساب لإلسالم ليس جرمية، وأن اجلرمية هى تشويه هنجه وإنكار هديه وترك أعدائه 

  !النيل منهيف  اأحرارً 
o انبدهاء إىل مجاعة اإلخو  قال: أشعر أنك جترين! 

رفع الذي  إنىن أريد أن أعمل لإلسالم ؛حتكمكاليت  ختل عن هذه العقدةأخي  قلت له: اي      
 ي!علمه خامت األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم، وخلفه على مواريثه أبو بكر وعمر وعثمان وعل

 . فع شعارهأرجاء اجملتمع، نريد أن نؤنس وحشته ونر ويف  دواوين السلطة،يف  هذا املصحف املهجور

هذا العصر، ولننس األشخاص الذين اشتهروا، ولنطو صحائفهم يف  جتمع حدثأي  من دعين      
 . احائرً  افسكت مرتددً !  ولنعمل لإلسالم وحده - مبا فيها من خطأ وصواب -

o  ًاليت  وخيدمون بكراهيته القوى الثالث، يكرهون اإلسالم ذاته اقلت له: امسع، إن هناك قوم
وهؤالء يريدون أن جيعلوا من كلمة  ! الشيوعية، الصهيونية، الصليبية :ه اليومجتمعت ضد

 !حقله، وأان أرفض هذا اخللطيف  على عنق كل خملص له عامل امصلتً  اسيفً  اإلخوان

؛ ، ووضع العوائق أمام النهضة اإلسالميةسبيل هللا بوصفهم إخواانً يف  إن إرهاب اجملاهدين      
 !إن هذا وذاك خيانة عظمى، وارتداد عن امللةودة اجلماعة املنحلة، بزعم أن ذلك منع لع

وجه اليهود الذين احتلوا أجزاء حساسة من يف  لقد أصبح التجمع على اإلسالم ضرورة حياة       
 رمبا كانت حنو عواصمنا وبقية مقدساتنا، فاصطياد الريب ؛أرضنا، ويوشك أن تكون هلم وثبة أخرى
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 !إسرائيل ستطيع وصفه إال أبنه عمل ملصلحة بينهلذا التجمع ال أ 

 ؤينويسو . ل حملاربة هللا ورسولهغوضعت حملاربة مجاعة اإلخوان ال يسوغ أن تستاليت  إن اخلطة       
أن الذين رمسوا هذه اخلطة حياولون أن يقضوا هبا على الدين نفسه، والفرق واضح بني دين له 

 . واهبمقداسته ونفر من الناس هلم خطؤهم وص

؛ حتت غطاء حرب لإلسالمدور عبد الناصر ورجاله يف احلرب االستئصالية  تقرير يفضح       
 اإلخوان:

 حمييتقرير اللجنة املؤلفة برايسة زكراي  -والكالم ال زال للشيخ رمحه هللا تعاىل  -معي  اقرأ       
ناء على أوامر السيد الرئيس حينه، بشأن القضاء على تفكري اإلخوان، بيف  الدين رئيس الوزراء

مت التوصل إليها، اليت  استعملت، والنتائجاليت  بتشكيل جلنة عليا، لدراسة واستعراض الوسائل
جيب اليت  خبصوص مكافحة مجاعة اإلخوان املسلمني املنحلة، ولوضع برانمج ألفضل الطرق

 :هدفنيمكافحة اإلخوان ابملخابرات، واملباحث العامة، لبلوغ يف  استعماهلا

 . أ ـ غسل مخ اإلخوان من أفكارهم

 . ب ـ منع عدوى أفكارهم من االنتقال إىل غريهم

 :اجتمعت اللجنة املشكلة من

 ـ سيادة رئيس جملس الوزراء 1

 ـ السيد / قائد املخابرات العامة 2

 ـ السيد / قائد املباحث اجلنائية العسكرية 3

 ـ السيد / مدير املباحث العامة 4
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 / مدير مكتب السيد املشري عبد احلكيم عامر ـ السيد 5

وبعد  !مبىن املخابرات العامة بكوبرى القبة، وعقدت عشرة اجتماعات متتاليةيف  وذلك       
 :اآليتيف  دراسة كل التقارير والبياانت واإلحصائيات السابقة، أمكن تلخيص املعلومات اجملتمعة

ال يف  للنشء حبالته القدمية يربط السياسة ابلدين دارسامليف  سالميتدريس التاريخ اإلـ تبني أن  1
 . األفكار اإلخوانية يويتتابع ظهور معتنق، شعور كثري من التالميذ منذ الصغر

األفكار اإلخوانية،  يـ صعوبة واستحالة التمييز بني أصحاب امليول والنزعات الدينية وبني معتنق 2
 . لفئة الثانية بتطرف أكربوسهولة وفجائية حتول الفئة األوىل إىل ا

ـ غالبية أفراد اإلخوان عاش على وهم الطهارة، ومل ميارس احلياة اجلماعية احلديثة، وميكن  3
 ". خام"اعتبارهم من هذه الناحية 

ومثابرة كبرية على العمل، وقد أدى ذلك إىل اطراد  ،وقدرة حتمل، ـ غالبيتهم ذوو طاقة فكرية 4
 فكريمستواهم الويف ، يعيشون فيهااليت  اجملاالت العلمية والعملية يف تفوقهميف  دائم وملموس

غري بسيط من وقتهم موجه لنشاطهم اخلاص  ارغم أن جزءً ؛ ابلنسبة ألندادهم جتماعيواال علميوال
 . ومةؤ بدعوهتم املش

 . يقتنعالذي  احمليطيف  تظهر عند حترك كل منهم للعمل ،ـ هناك انعكاسات إجيابية سريعة 5

 يؤديببعض وتزاورهم، والتعارف بني بعضهم البعض فردي بعض، ودوام اتصاهلم اليف  ـ تداخلهم 6
 . اآلخر ثقة كبريةيف  إىل ثقة كل منهم

حىت ولو مل تكن هناك ؛ كل مكانيف   جيمع بينهمسلوكي و  فكري، وتقارب روحيـ هناك توافق  7
 . صلة بينهم

 إلفهام العامة واخلاصة أبهنم يتسرتون وراء الدين 1936بذلت منذ عام اليت  ـ رغم كل احملاوالت 8
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إىل حمو هذه الفكرة عنهم، رغم  يؤديابلشعب فردي إال أن احتكاكهم ال لبلوغ أهداف سياسية 
 . أهنا بقيت ابلنسبة لبعض زعمائهم

أفكار بعض الناس صورهم  يف  رسب 1951والقتال سنة  1948ـ تزعمهم حرب العصاابت سنة  9
األطماع اإلسرائيلية طوالت وطنية عملية، وليست دعائية فقط، ابإلضافة إىل أن كأصحاب ب

  .القضاء عليهميف  ال ختفى أغراضها املنطقةيف  واالستعمارية والشيوعية

سياسة خارجية سواء كانت عربية  يفكرهتم جعلهم ال يرتبطون أب يـ نفورهم من كل من يعاد 10
 . ماضيهم أهنم ليسوا عمالءيف  ملن ينظر يحأو شيوعية أو استعمارية، وهذا يو 

بندين  ااملكافحة جيب أن يشمل أساسً يف  وبناء على ذلك رأت اللجنة أن األسلوب اجلديد       
 :متداخلني ومها

 . ابلسياسة سالميأ ـ حمو فكرة ارتباط الدين اإل

 . الفكرة يمن معتنق ب ـ إابدة تدرجيية مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فصاًل 

 :اآليتيف  وميكن تلخيص أسس األسلوب الواجب استخدامه لبلوغ هذين اهلدفني      

 :: سياسة وقائية عامةأواًل       

وربطها ابملعتقدات االشرتاكية   ،املدارسيف  والدين سالميتغيري مناهج تدريس التاريخ اإلـ  1
 - خاصة زمن العثمانيني -سد اخلالفة مع إبراز مفا !وليست سياسية كأوضاع اجتماعية واقتصادية

 . وأن تقدم الغرب السريع إمنا كان عقب هزمية الكنيسة وإقصائها عن السياسة

مث  ،كل مكانيف   ـ التحرى الدقيق عن رسائل وكتب ونشرات ومقاالت اإلخوان املسلمني 2
 . مصادرهتا وإعدامها

 يف من االخنراط -القرابة يف  درجة الثالثةحىت ال -اإلخوان وأقرابئهم  يقبول ذو  حيرم بتااتً ـ  3
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السلك العسكرى أو البوليس أو السياسة، مع سرعة عزلة املوجودين من هؤالء األقرابء من هذه  
 . حالة ثبوت والئهميف  أو نقلهم إىل األماكن األخرى، األماكن

بشىت  وحتطيم وحدهتم إفقاد الثقة بينهمسياسة العمل الدائم على يف  ـ مضاعفة اجلهود املبذولة 4
الوسائل، وخاصة عن طريق إكراه البعض على كتابة تقارير عن زمالئهم خبطهم، مث مواجهة اآلخر 

لنزيد هوة انعدام ؛ مبا معها مع العمل، على منع كل من الطرفني من لقاء اآلخر أطول فرتة ممكنة
 . الثقة بينهم

هلم وجد  ي"االحتياط"خوان، وهم الذين ميثلون ـ بعد دراسة عميقة ملوضوع املتدينني من غري اإل 5
من األفضل أن يبدأ املدى الطويل، ووجد أنه يف  أن هناك حتمية طبيعية عملية اللتقاء الصنفني

  .قبل أن يفاجئوان كالعادة ابحتادهم معهم علينا، بتوحيد معاملتهم مبعاملة اإلخوان

يف  إال أن التضحية هبم خري من التضحية ابلثورةومع افرتاض احتمال كبري لوجود أبرايء منهم       
ولصعوبة واستحالة التمييز بني اإلخوان واملبتدئني بوجه عام فال بد من وضع  . يوم ما على أيديهم

 :يومراعاة ما يل، اجلميع ضمن فئة واحدة

  .اجملاالت العلمية والعمليةيف  اأمام املتدينني عمومً  تضييق فرص الظهور والعملأ ـ 

  .أو اجتماعات حتدث بينهم، أو زايرات ،فرديلقاء أي  وابستمرار على حماسبتهم بشدةـ  ب

 أو عمايل أو طاليب اجتماعيأو حكومي أو  تنظيم أو احتاد شعيبأي  عن اعزل املتدينني عمومً جـ ـ 
 .يأو إعالم

حيث  ؛العمل للخارج للدراسة أو متدين ابلسفر يالسماح أليف  التوقف عن السياسة السابقةد ـ 
جتاوب مع الذي  منهم هو اتطوير معتقداهتم وسلوكهم، وعدد بسيط جدً يف  فشلت هذه السياسة

 مكان بدأ ينظم فيهيف  سافروا إليها . أما غالبيتهم فإن من هبط منهماليت  البالديف  احلياة األوربية



153 
 

 . االتصاالت والصلوات اجلماعية أو احملاضرات لنشر أفكاره 

 حرهبميف  واستعمال الشيوعيني، حرب الشيوعينييف  ف عن سياسة استعمال املتديننيالتوقهـ ـ 
هذا اجملال، ولذلك جيب أن نعطى الفرص يف  بغرض القضاء على الفئتني، حيث ثبت تفوق املتدينني

 . للشيوعيني حلرهبم وحرب أفكارهم ومعتقداهتم، مع حرمان املتدينني من األماكن اإلعالمية

ابلتلميح  -وتكرار النشر ، حرب فلسطني والقتاليف  الفكرة الشائعة عن اإلخوانتشويش و ـ 
، وقيادة اإلخوان، حىت ميكن غرس فكرة أهنم عمالء عن اتصال اإلجنليز ابهلضييب -والتصريح 
 . أذهان اجلميعيف  لالستعمار

ني احلكومات العربية اخلارج وبيف  اإليقاع بني اإلخوان املقيمنيسياسة حماولة يف  ز ـ االستمرار
تلك الدول يف  الدول الرجعية اإلسالمية املرتبطة ابلغرب، وذلك أبن يروج عنهميف  وخاصة املختلفة

 . ااخلارج أيضً يف  وأهنم يضرون مبصلحتها، وهبذا تسهل حماصرهتم، أهنم عناصر خمربة ومعادية هلم

عهد من أي  يف الذين اعتقلوا أو سجنوا: استئصال السرطان املوجود اآلن، وابلنسبة لإلخوان ااثنيً 
اجلسم وال يرجى شفاؤه، يف  كما يتمكن السرطان،  قد متكنت منهم الفكرة االعهود يعتربون مجيعً 

 :ولذا جترى عملية استئصاهلم كاآليت

 :املرحلة األوىل     

اهلم على أمو  ابالستيالء أو وضع احلراسةتبدأ ، سلسلة متصلة من املتاعبيف  إدخاهلم     
 أشد أنواع اإلهانة والعنف والتعذيبوأثناء االعتقال تستعمل معهم  اعتقاهلموممتلكاهتم، ويتبع ذلك 

 . وهكذا، مث يعاد، حىت يصيب الدور اجلميع ي؛ودور فردي على مستوى 

   فردي للتأديب ال ابل يكون مالزمً  ي،نفس الوقت ال يتوقف التكدير على املستوى اجلماع ويف      

 :إىل يوهذه املرحلة إذا نفذت بدقة ستؤد      
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 :ابلنسبة للمعتقلني      

 . عقوهلم وانتشار االضطراابت العصبية والنفسية والعاهات واألمراض بينهميف  اهتزاز األفكار      

 :ابلنسبة لنسائهم      

اجتهن ويتمردن لغياب عائلهن، وح، سواء كن زوجات أو أخوات أو بنات فسوف يتحررن       
 . النزالقهن ياملادية قد تؤد

 :ابلنسبة لألوالد       

وتوجيههم ، تضطر العائالت لغياب العائل وحلاجتها املادية إىل توقيف األبناء عن الدراسة       
حقد أو أثر من آاثر أي  نفوسهميف  للحرف واملهن، وبذلك خيلو جيل املوجهني املتعلم القادم ممن

 . أفكار آابئهم

 :املرحلة الثانية      

سواء داخل السجون أو من تظهر عليه الصالبة و  إعدام كل من ينظر إليه بينهم كداعية،       
املعتقالت أو ابحملاكمات، مث اإلفراج عنهم حبيث يكون اإلفراج عنهم على دفعات، مع عمل 

 ماله ضدهم من جديدميكن استع اليكون ذلك سالحً ؛ الدعاية الالزمة لكى تنتشر أنباء العفو عنهم
 . إعادة اعتقاهلميف  حالة الرغبةيف 

 :يوإذا أحسن تنفيذ هذه املرحلة مع املرحلة السابقة فستكون النتائج كما يل      

 ،فقد أتخر عن أقرانه، وميكن أن يفصل من دراسته افإن كان طالبً ؛ ـ خيرج املعفو عنه إىل احلياة 1
 . وحيرم من متابعة تعليمه

 . وهو قابع مكانه، وترقوا، فقد تقدم زمالؤه أو عاماًل  ان موظفً ـ إن كا 2
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 . فقد أفلست جتارته، وميكن أن حيرم من مزاولة جتارته اـ إن كان اتجرً  3

 . أو صدر قرار استيالء عليها، يزرعها حيث وقعت حتت احلراسة افلن جيد أرضً  اـ إن كان مزارعً  4

 :اآليتيف  مجيعها وسوف تشرتك الفئات املعفو عنها       

والشعور املستمر ابلضعف املانع ، املستمر خلف العالج ي، والسعيوالصح ـ الضعف اجلسماين 1
 . من أية مقاومة

 . والنقمة عليها ،وكراهية الفكرة ،جرهتا عليهم دعوة اإلخواناليت  ـ الشعور العميق ابلنكبات 2

وانطوائهم على ، انعزاهلم عن اجملتمعيف  يتهانقطة هلا أمه ياآلخر، وهيف  ـ انعدام ثقة كل منهم 3
 . أنفسهم

 نتيجة لعوامل اإلفقار؛ أدىن اجتماعيأعلى إىل مستوى  اجتماعيـ خروجهم بعائالهتم من مستوى  4
 . أحاطت هبماليت 

بيوهتن يف  لكون النساء ي؛ومعنو  فكريهذا إذالل ويف  وثورهتن على تقاليدهم،، ـ مترد نسائهم 5
 . ال ميكنهم االعرتاض يواملاد للضعف اجلسماين اهن أفكارهم، ونظرً خيالف سلوك

 . واستمرار مصروفات عائالهتم، ـ كثرة الديون عليهم نتيجة لتوقف إيراداهتم 6

 :يالنتائج اإلجيابية هلذه السياسة ه      

فئة تربون ـ الضباط واجلنود الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسة سواء من اجليش أو البوليس سيع 1
حيث يستشعرون عقب التنفيذ أهنم )أى الضباط  ؛ارتبط مصريها مبصري هذا احلكم القائم، جديدة

 . قد يقوم به اإلخوان للثأر ي،عمل انتقامأي  حاجة إىل نظام احلكم القائم ليحميه منيف  واجلنود(

 . القائمنفس كل من تسول له نفسه القيام مبعارضة فكرية للحكم يف  ـ إاثرة الرعب 2
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 ،وأن املعارضني لن يسترتوا، ـ وجود الشعور الدائم أبن املخابرات تشعر بكل صغرية وكبرية 3
 . وسيكون مصريهم أسوأ مصري

 . سالميـ حمول فكرة ارتباط السياسة ابلدين اإل 4

 انتهى ويعرض على السيد الرئيس مجال عبد الناصر

 إمضاء

 السيد / رئيس جملس الوزراء

 د املخابراتالسيد / قائ

 السيد / قائد املباحث اجلنائية العسكرية

 السيد / مدير املباحث العامة

 السيد / مشس بدران

 . أوافق على اقرتاحات اللجنة

 مجال عبد الناصر

 وقد علق اإلمام الغزايل عليه فقط:      

 :حذران منه، ونالحظ عليه ثالثة أمورالذي  اخللطيف  ء، وقعيهذا تقرير رد      

 . حقيقة ما وقع إىل آخر هذا الفصليف  أن اخلصومة بلغت حد اللدد والعنت، وسنؤخر احلديث ـ

 . ـ أن عاطفة التدين أمست موضع اهتام، وأن املتدينني مجلة ال يراتح إليهم

 التقرير يأمساء واضعيف  نفسه انفتح على مصراعيه، واملتأمل سالميـ أن ابب املسخ والتحريف اإل
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 السجون اآلن حملاوالت آمثة ارتكبوها ضد حركة التصحيحيف  النزعة، وهم يهم يسار يرى أن أغلب 
 !قادها الرئيس أنور الساداتاليت 

نفسه، وانفسح اجملال أمام كل أفاك ليقول ما  سالميلقد اجته اهلدم إذن إىل أعمدة الفكر اإل      
 . حلوقهميف  عنده وهو آمن، على حني احتبست أصوات املؤمنني

ميدان الدين كله إال واحد من رجلني: إما مسلم منحرف يضر اإلسالم وال يف  ومل يتحرك       
 ! فامتد إىل ما قصرت عنه آمال أسالفه من ألف عام، اهتبل الفرصة يذك ينفعه، أو نصراين
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 الرئيس السادات:معاركه مع ج: 
اصطدم الشيخ رمحه      

هللا ابلرئيس السادات كما 
قبله بعبد  اصطدم

الناصر، وكان رأيه فيه أنه 
خفيف، سطحي، اتفه، 

 ، خانع أمام اليهود واألمريكان! غريب األطوار

 احتاد رئيس سأله السادات، الرئيس اجتماعات أحد يفوقد ذكر شيخي القرضاوي أنه        
 ليغادر غزايلال الشيخ يف التفريط سر عن الفتوح أبو املنعم عبد. دآنذاك؛  القاهرة جامعة طالب
 الشيخ وهاجم السادات، اثئرة ثارت! فاملنافقني أو الضعفاء وتقريب منه، مجهوره وحيرم مصر،

 ولكنه. يكون وال هؤالء من يوًما الشيخ كان  وما ،«الطائفية» الفتنة دعاة من أبنه واهتمه الغزايل،
 أو عينه يغمض أن نميك فال األمة، يهدد ما له الح إذا اخلطر، انقوس يدق شجاع، صريح رجل
  .ويسمع يرى حوله من واخلطر أذنه، يصم

طلب من الشيخ حممد الغزايل القدوم إىل قطر،  يف هذا الوقتوذكر شيخي القرضاوي أنه        
ا ابجلامعة، ا زائرً عقب تصاعد اخلالف بينه وبني السادات، وحضر الغزايل جلامعة قطر، وعني أستاذً 

نادق، وأعلن الشيخ قاسم درويش فخرو، أحد رجال األعمال ومن أهل وأعددان له إقامة أبحد الف
احة، وكان ر وهيأ له كل أسباب الا، الدين، عن ترحيبه ابلشيخ الغزايل بفندق الواحة، وأعطاه جناحً 

 .طاقم الفندق أغلبه من املصريني، وكانوا يتسابقون خلدمته

ت، وكان خيطب اجلمعة أبحد املساجد وأوضح القرضاوي أن الغزايل ظل معهم ثالث سنوا       
 ! ويؤم املصلني، ويلقي احملاضرات على الناس
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 فوق من وقتهيف  للمناقشة املقرتحة القوانني بعض لينتقد الغزايل هعارضالسادات  عهد )ويف        
 الفنية الكلية قضيةيف  ابمسه اهتامه مت كما  ،اخلطابة من منعه مت مث العاص، ومن بن عمرو جبامع منربه

 الشريعة كليةإىل   ،مصر مغادرةإىل  - براءته ثبوت بعد - الشيخ دعا ما ؛الشهرية العسكرية
 /http: //www.horytna.net/Articles/Details/177/105016ابلسعودية(! آية إيهاب/ 

حممد جالل الشني بعد وفاته رمحه هللا تعاىل أشياء األستاذ ه اليت اعتىن هبا وكتب يف مذكرات       
 )بتصرف(:  اقال فيه، عن السادات بعد ذلك

o ....( وذات يوم عرفنا أن القائمقام أنور السادات نفسه، فاستغربت ألن املسجد يتبع اجلمعية
 ! الشرعية، وللقوم تقاليد معينة يف زّي اخلطيب

ان أفكر دخل السيد أنور، مرتداًي عباءة عربية، وعلى رأسه عمامة هلا ذنب يغطي وفيما أ       
قفاه، كأنه من رجال اجلمعية القدامى! وأتملت وجهه فتذكرت التعايشي، خليفة املهدي السوداين 

 ! كان يف مسرته ومسته الديين شيًئا عجًبا!  املعروف

وتقدم للصالة وحنن ، ا، مث انتهى منهاعربية املشوَّهة حينً وألقى اخلطبة ابللغة العامية حيًنا، وابل       
 خلفه، قرأ يف الركعة األوىل سورة املاعون، فاضطرب، وقدم وأخر، مث ختمها على أي حنو! ولطف

هللا يف الركعة الثانية، وسّلم من الصالة، ونظر إلينا من عل، وكأنه يقول: ما أنتم؟ إذا ُوجْدُت بطل 
 وجودكم! 

كان يرسل إىل بيته   مبلغ ما أمسع عنه أن األستاذ حسن البنا!  أكن أعرف الرجل من قبلومل       
 جيمع بني الكرب واجلهل!  - فيما أحسست -عندما يقع يف ورطة، لكنه اآلن ، بعض املساعدات

إن ! و ومهست إىل صديق معي: إن اخلطأ يف العبادات، أو اهلزل يف أدائها حسابه عند هللا       
 حنفظ قدميًا:  اأخشاه أن تعاجل أمور األمة املدنية والعسكرية ابالدِّعاء واجلهالة مًعا، وقد كن الذي

http://www.horytna.net/Articles/Details/177/105016/
http://www.horytna.net/Articles/Details/177/105016/
http://www.horytna.net/Articles/Details/177/105016/
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 وال سراة إذا جهاهلم سادوا ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم
 فإن تولَّْت فباألشرار تنقاد تبقى األمور أبهل الرأي ما صلحت

ر إن وظيفة املسجد يف اجملتمع اإلسالمي عظ        يمة اخلطر! إنه صانع الفكر والضمري، ومطهِّ
 (! البدن، ومنظم الصفوف، وصائغ العالقات اإلنسانية املشربة ابحلب واإلخاء

o ...( عدت من حماضرة تدريبية ألئمة املساجد إىل وزارة األوقاف، كي أجنز األعمال اإلدارية
قول: إن الوزير انتظرك كثريًا املطلوبة مين، فوجدت موظف االستعالمات ينتظرين بصرب انفذ، وي

على  -وشيخ األزهر  -لتذهب معه إىل رئيس اجلمهورية، وأوصى أن تلحق به فور جميئك، فإنه 
 رأس وفد سيلقى الرئيس السادات! 

وكان املوظف من اإلخوان، وكان حريًصا على ما يراه اخلري، فلما وجدين فاتًرا يف االستماع        
 ! هب، وأمر سائق السيارة أن ينطلق يب للحاق ابلوفدإليه، أقسم علّي أن أذ

إن أنور السادات مل يكن أفضل زمالئه بعد مجال عبد الناصر، رمبا كان أقّلهم، غري أن        
وقد قبلوه على مضض، وزيَّن هلم الرضا به أن األمور  - برغم أنوفهم مجيًعا - األقدار جاءت به

 ! يًسا صورايًّ ستكون يف أيديهم، أي أنه سيكون رئ

 واحلق أن اجليش كان يف أيديهم، والشرطة، واإلعالم، وكل ما يورث القوة، على حني كان      
 ! ى هبم قبل أن يتعشَّوا بهدالسادات جمرًَّدا من أي دعم! ومع ذلك فقد اهنزموا أمامه، وتغَّ 

فهو أن خذالن هللا  ما السبب؟ ألذكاء السادات ودهائه؟ لقائل أن يقول ذلك! أما رأيي       
 للقوم حرمهم من كل توفيق، فانتحروا، وال أقول: انتصروا! 

ضربوا عن العمل ظانني أن أجهزة الدولة ستتوقف! فما توقف جهاز، بل ظل كل أإهنم مجيًعا        
 ، يتلقَّون اهلوان، وسليمان ميت! ملشيء يدور وفق العادة، كما ظل جنُّ سليمان مسخرين يف الع

 وانتهز السادات الفرصة، وتفاهم مع بعض الرجال الناقمني، واستوىل على السلطة، وزج       
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 ! جنًبا إىل جنب مع اإلخوان املسلمني؛ خبصومه يف السجن 

 وكان منظًرا عجًبا أن الذين كانوا يضربون اإلخوان أمس، يتَلقَّون العذاب معهم اليوم!        

o رعت الوفود للتأييد! أال ما أحقر احلياة! وبعد ما انفرد السادات ابلسلطة، ه 

وقادتين السيارة على عجل فلحقت بوفد األزهر، وعلى رأسه الشيخ حممد الفحام، .....       
 )!(.لعلى رأسه الدكتور عبد العزيز كامووفد األوقاف و 

كت ُودًّا يف فإن العصابة الذاهبة ما تر  ؛اوالواقع أن استقبال السادات ابلرتحاب كان صادقً        
 قلب، وبديهي أن يعد الرئيس اجلديد بتغيري شامل، وأن يُنتظر منه اخلري! 

كنت أان حاضًرا جبسدي، أما فكري فهو سارح يف ذكرايت مضت عليها سنون، لكن الرئيس         
 السادات ملا وقع بصره عليَّ، حّياين بتقدير خاص، وتساءل: أين أنت؟ 

موضع الرضا، فعاملوين ابحرتام أكثر! وقد فهم السادات من الدكتور وفهم احلاضرون أين        
 ! عبد العزيز أن يضم إىل ذلك إعطائي سلطات وكيل الوزارة يف عملي

 وأشكره عالنية! ، وقوة، وأن أنوِّه بصنيع الرئيس معي، قررت أن أؤدي عملي اجلديد أبمانة       

ى كثرية، وقد تعاونت فيها قوً  جدًّا، وزارة األوقاف حسنة إن اجلهود املبذولة خلدمة الدعوة يف       
 يف مبىًن  !فنحن ندرب كل إمام شهًرا تقريًبا يف املدينة األزهرية اليت تعيش فيها البعوث اإلسالمية

جيتمع عشرات األئمة، ويتلقون احملاضرات يف العلوم اليت مل يستكملوها يف األزهر، حيث  ؛خاص
مثرات جتارهبم، ويظلون يف عزلتهم العلمية هذه املدة، مث ينصرفون إىل  ويعطيهم أعظم املفكرين

 ! وظائفهم بعد اختبار يفيدهم يف مستقبلهم

ففي كل عام جتري مسابقة يف عدة كتب خمتارة، توسع أفق قارئها،  :وهناك نشاط علمي  آخر       
 ! اتهوتزيد خربته بعمله، ويُعطى بعدها جائزة حسنة بعدما ختترب معلوم
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وقد رأينا أن ننتقل حنن إىل األقاليم، فنجتمع برجال الدعوة شهراًي لنتدارس ما ينبغي سلوكه        
ر االطالع وتقرِّب املعرفة! ألداء الرسالة على وجه أفضل  ! ورأينا إمداد املساجد مبكتبات تيسِّ

رعية تقتل احلقيقة، وقد تعاوان مع أهل الصدق يف النهوض ابلدعوة، فإن الشكليات امل       
 ! وتعصف ابللباب، بيد أن أهل الصدق قليلون

o :لقد وقعت يف شر أعمالك! أتدري أن  ويف أحد األايم جاءين صديق كثري الدعابة يقول يل
 الدكتور عبد احلليم حممود ُعنّي وزيًرا لألوقاف؟ 

تصحيًحا حلديث نشره؟ قال: أمل تكتب يف جملة لواء اإلسالم      قلت: وأي ضري يف هذا؟        
 ا صحَّح يل خطأ بنيَّة حسنة ما وسعين إال شكره! قال: سنرى! ءً ! ولو أن امر ىقلت: بل

      ودخل الدكتور عبد احلليم الوزارة، وخشيت أن أكون بني مستقبليه حىت ال يقع ما يسوؤين!       
ذين انحية وقال يل: إنين أريد بعد قليل جاءين رسول من الدكتور الوزير يطلبين، فذهبت إليه، فأخو 

عملي يف وزارة األوقاف خبدمة كتاب هللا، فُأعِلن عن مسابقة بني طالب األزهر، وأرتب أ أبد أن
 جوائز سخية ملن حيفظون القرآن الكرمي، وأريد أن أمضي القرار الوزاري بذلك اليوم! 

 جل الطيب أعماله بتقدمي ذلك اخلريفحمدُت له هذا االجتاه، ومّت إجناز ما يبغي، وافتتح الر        

للمسلمني! لقد كانت عالقيت به حسنة، وكان مستحياًل يف مشائل الرجال أن يضيق بتصحيح  
 ! علمي قمت به

o  :حكايته ابلتفصيل يف جامع عمرو رضي هللا عنه يف عهد السادات 

ره عليَّ، ألخطب اجلمعة يف وأرسل إيّل الدكتور عبد احلليم بعد ذلك، خيربين أنه قد وقع اختيا       
ا فضاء بني أرضً مسجد عمرو بن العاص، فقلت له: إنه ليس مبسجد! لقد تغريت معامله، فأصبح 

 جدران ابلية، وكثريًا ما تطفح مياه اجملاري يف صحنه! 
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 قال: وهلذا اخرتتك!  -
 ذلك؟ قلت: ملاذا ال أعود إىل إلقاء خطبة اجلمعة ابألزهر، وقد ظللت بضع سنني أتطوع ب -
 بعد غد سأصلي وراءك يف مسجد عمرو بن العاص، فاستعد! ، قال: اليوم األربعاء -

 وجاء يوم اجلمعة، وكنت يف املسجد مبكًرا، ألشرف على هتيئة مكان للصالة!        

، وكانت هناك سحب من الدخان ألرضكانت أكوام القمامة حول املسجد تصل السقف اب        
ري املبعثرة إىل جواره، وكان صحن املسجد قطعة من صحراء مهجورة، تغطس املسجد من الفواخ

يشيع فيا التعرج وااللتواء، ونظرت إىل املساحة الشاسعة اليت تقع بني أجنحة املسجد املتداعية، مث 
 ! قلت: ماذا أصنع يف هذا املكان الذي تعوي فيه الرايح

فإذا  ؛ هو خبري! وبدأان الكفاح الصعبوصّليت مع الدكتور وألقيت خطبة عادية، ودعا يل       
يف بعض  –املسجد يتضاعف رواده، وبعد أن كانوا بضع عشرات ال تصح صالة اجلمعة هبم 

 ا! ا، وقدرت وزارة الداخلية املصلني يف بعض اجلمع بثالثني ألفً أصبحوا مئات، مث آالفً  - املذاهب

لناس، وإذا جتاوزان املناسبات اليت تفرض والسّر أين اهتممت ابملوضوع الذي أعرضه على ا       
 نفسها، فإن التفسري املوضوعّي للقرآن الكرمي كان شغلي الشاغل، وقد أتسَّيُت يف أسلوب العرض،

 ابلشيخ اجلليل الدكتور حممد عبد هللا دراز، يف كتابه النبأ العظيم.

اغ، أو اليت تتضمن موضوًعا واحلق أن املصلني يكرهون اخلطب اليت ترسل لآلذان رنني الفر        
إنين أان استفدت مزيًدا من العلم والتدبر يف كتاب هللا، واالرتباط ابهلل سبحانه وتعاىل، ا! سياسيًّا اتفهً 

 .إذ كانت اخلطبة ذكًرا هلل، وإحياء ألوامره

الذي أمر  محدي عاشوروالرجل الذي يرجع إليه الفضل يف عمران املسجد هو السيد        
امليدان حوله، والذي أزال مصادر الدخان، وسّخر النقلة فحملوا بعيًدا عن املسجد حنو  بتنسيق

ألف عربة من القمامة، مث أّلف جلنة تتوىل البناء ملا هتدَّم، والصيانة ملا أمهل، فإذا املسجد مثابة 
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ن من للمسلمني من كل فّج، ومدرسة يلتقي فيها اجلامعيون أساتذة وطالاًب، ويقصدها العابدو 
 ! الوجهني القبلي والبحري

وملا كان السيد محدي عاشور حمافظًا للقاهرة، فإنه أُبعد عن منصبه من أجل هذا الشعور        
 الديين الغالب! 

ا وملا بدأت تسلُّم عملي، كان األمر أعجل مما أتصوَّر، فقد واجهين اختبار مل أر معه بدًّ .......      
ى أن أبقى فيه ألخدم ريب وديين! لقد تركته بعد يومني اثنني على منصيب، مع حرصي عل من ترك

األحوال الشخصية املشهور بقانون  قانونالشيخ رمحه هللا قد انتقد  كان)طريقة ما سّلم حىت ودَّع! 
واضطر أن ينتقل جيهان )زوجة الرئيس الراحل أنور السادات( فمنع من الكالم وصودرت كتبه، 

هـ  1397أستاذًا للدعوة يف كليّة الشريعة جبامعة أم القرى مبّكة املّكرمة عام  إىل السعودية، واشتغل
، وساهم يف أتسيس جامعة اإلمام عبد القادر اإلسالميّة بـقسنطينة يف اجلزائر عام 1977املوافق لـ

 (! ، وشغل عّدة مناصب جامعيّة يف مصر1980

شرتوا رجاًل عندما أسندوا إليه منصًبا، وقد نظرت إن الرؤساء يف أمتنا احملرومة حيسبون أهنم ا       
 إىل ميدان األعمال الدينية واألنشطة اإلسالمية فوجدت أن الذي ختريَّ الرجال يف هذا امليدان كان

 حاذقًا يف رمي اإلسالم بكل مصيبة!  

! ذروما هي إال أايم حىت كان النشاط اإلسالمي كله يف مهّب عاصفة هوجاء تركته شذر م       
فإن الرئيس  ؛كان ال بد أن يقع هذا الدمار يف دوائر العمل الديينوقال يل أحد العارفني ابلسياسة:  

 ! السادات عاد من أمريكا بغري الوجه الذي ذهب به

قلت: كيف؟ قال: إن اليهود يطلبون أن تكون العالقات بينهم وبني مصر طبيعية، ال عداء        
 !  مفاهيم دينية واترخيية، وحتوير أوضاع اجتماعية واقتصاديةوال جفاء! ويقضي هذا بتغيري
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انمًيا مهيمًنا على الشباب، ومؤثًرا يف جمرى األمور على  وما دام التيار اإلسالميُّ يف مصر قوايًّ        
النحو املشهود يف مصر، فمعىن ذلك كله أن معاهدة خميَّم داود اليت فصلت مصر عن العرب قد 

 م السادات معدودة بعد هذا الفشل! فشلت! وأن أاي

قلت: كأن الرجل بضرب اإلخوان املسلمني واجلماعات اإلسالمية يريد توكيد وجوده،        
 ! ثقتهمبأبنه قوي جدير  - ومن ورائهم أمريكا -إسرائيل  ينواستبقاء حياته، وإشعار ب

وحدي! أان سأعلمكم كيف قال: ذلك ما يقصد، وهذا سر صياحه: أان صاحب القرار، أان       
وسر تعليقه على ! حترتمون احلكام! وهو سر حلفه بعد ما اعتقل رئيًسا لإلخوان: وهللا لن أرمحه

 حبس الشيخ الذي نّدد بكثرة اسرتاحاته، فقال بعدما أمر بسجنه: إنه مرمي  يف السجن كالكلب! 

سة كذلك، يفقد العقل واخللق يقولون: إن طالب القوت ما تعّدى، ويبدو أن طالب الراي       
 ! والدين وراء ما يشتهي! كل هذا اهلوان ينـزل برجال اإلسالم ألهنم يرفضون الصلح مع اليهود

 والطريف يف تلك املأساة أهنا تتم ابسم الشعب، أي شعب؟ لعله الشعب اليهودي!        

قابة اإلدارية يف مصر، وغّض املالحظ على السادات أنه حتت عنوان كراهية العيب ألغى الر        
 ! الطرف عن فضائح مالية

وكسر التقاليد ، وحتت عنوان تقاليد القرية َغِشَي أحفااًل راقصة يسهل فيها تقبيل النساء       
القروية واملدنية! واملعروف أن امرأته من أسرة مالطّية هاجرت إىل مصر أخريًا، وقيل إهنا اعتنقت 

 اإلسالم! 

 ! إنه رجل غريب األطوار، ندع حسابه إىل هللا! عندي موضع ريبة واألمر       
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 الغزايل وحسين مبارك:
الشيخ  كما واجه        

مبارًكا والطوارئ  رمحه هللا
يف عهده، وكان بينهما 
اللقاء الذي حتدثت عنه 

، وصدع الشيخ فيه سابًقا
حبق مل يصدع به رفيقاه 

 رمحهم هللا مجيًعا! 

 –مستشار مبارك السابق، وسكرتريه للمعلومات  -ومما قرأته على لسان د. مصطفى الفقي        
 – http: //www.albawabhnews.com/1690672ما كتبه حممود الشهاوي: 

 من قيادات مجاعة اإلخوان املسلمني سوى مبارك طوال سنوات حكمه أايًّ  مل يلتق حسين       
 .الشيخ حممد الغزايل

يف أحد األايم قلت للرئيس: )الشيخ الغزايل مير مبحنة صحية(، فقال: )اتصل به على ......      
 ! الفور(

 ؛أعاجلك يف أي مكان تريده: وهو يقول له: )اي فضيلة اإلمام ،كنت أمسعه على اخلط الثاين         
 ! ألنك قيمة إسالمية(

وتفاهم ، على اإلخوان املسلمني وال حتمل، بكى الشيخ وقتها قائاًل: )أوصيك ابإلسالم       
 ! اي فضيلة اإلمام( معهم(، فرد الرئيس: )ال تبكِ 
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 الغزايل وواقع األمة، وحكومات املسلمني، والفساد السياسي:
هذه مجلة نقول من كتب الشيخ وأقواله؛ تعكس آراءه يف الواقع اهلزيل الذي تعيشه األمة،        

 مآخذه على النخب احلاكمة: ونظرته للنهضة، ورؤاه السياسية، و 

 البدنية الصحة من محترمةنصبة أ تقدم ليتا والمجتمعات، المكينة المعايشيف  اإللحاد إن ✓
 فيها!  أسبابه أوتهي، الحياة يجهل الذي التدين على حتًما يتفوق، والنفسية

حكومات فرعونية إقطاعية، ومجاهري تبحث عن الطعام، وفّن يدور حول اللذة وطرقها،  ✓
 ! وكأمنا ختصصوا يف التفاهات ؛تدينون مشتغلون ابلقمامات الفكرية وحدهاوم
وليت املسلمني فيه ميلكون ما ! ائتمن اخلائن، و خون فيه األمني، و إننا يف عامل قلبت فيه احلقائق ✓

 ! خييف املعتدي، ويردع الكذوب
عبيًدا  - ا املسلمونوأوهل -ما العامل املتقدم فهو يعبد نفسه، ويسعى جلعل الشعوب املتخلفة أ ✓

 ! يصنع هم مصادر للخامات اليت حيتاج إليها، أو األتباع الذين يستهلكون ماأرضله، و 
الفساد السياسي يف العامل اإلسالمي اعتمد على رجال دين ابعوا ذممهم للشيطان، وهذا بالء و  ✓

يف  ق أوغلُ فإن شهوة امللق عند شيخ مناف ؛والدعاة الصادقون، قدمي حاربه األئمة الواعون
 ! الفساد من شهوة الزان عند شاب طائش

هنيار الداخلي حني تتكون طبقة مرتفة تتحكم يف الثروة، ويف اجلماهري، فتنشر الظلم االيت أي ✓
وحتيل حياة األكثرية إىل جحيم هتون فيه احلياة، وتتضاءل فيه الفوارق بني احلياة ، واالحنالل

 ! واملوت
واألفكار الراكدة البلهاء، واحلجر على ذوي ، األذهان املمسوخة ال قيام حلكم طاغية إال على ✓

 ! الرأي أن ينظروا لألمور إال من الزاوية اليت يراها هلم الطاغية
إمنا استكرب من استكرب من الفراعنة واجلبابرة ألهنم وجدوا من الرعاع من يسارع إىل إجابة  ✓

ولو أهنم ! اا كبريً وعلوا علوًّ ، األرض فعتوا يف، دون بصر أو حذر ؛وإطاعة نزواهتم؛ أهوائهم
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ويناقشهم ، وتنكرها احلكمة وجدوا من يردها عليهم، عندما أصدروا أوامر مُيليها الغرور
 !  قبل أن أيمروا بباطلاحلساب، لرتيثوا طوياًل 

 ا، يفا، ويغمض عينيه ختشعً إن احلاكم يف قصره قد يستمع إىل آايت القرآن فيهز هلا رأسه أتثرً  ✓
 يوتوقع هبم أشنع املآمث! وقد جتد الثر ، ا حتمل للناس أقبح املظاملفيه أوراقً  يقت الذي ميضالو 

 من هؤالء املرتفني حيتفي بعلماء الدين، وخيف الستقباهلم وإكرامهم؛ يف الوقت الذي ال حيبس
 ! بل يغتال حقوق العمال يف أرضه ؛فيه فقط حقوق الفقراء يف ماله

ا، ومل فلم يزدهم الدين إال مرضً  ؛ت الدين متائم ومههمات وأدعيةإن عقليتهم املريضة أخذ ✓
 ! منهم األرضا لن يتم إال بتطهري ا، وتطهري هؤالء مجيعً تزدهم تعاليمه إال رجسً 

ا، ا، وفسوقً فيه ما أحلظه يف املستبدين، وهو أن فيهم كربايء، وعنادً  والغريب أن فرعون أحلظُ  ✓
ألنه  ؛النظر يغباء يستدع - جانب هذا كلهإىل  -أيًضا  وفيهم ا، وقسوة قلب عجيبةَ وجحودً 

األمواج تنحدر مينة : وجد البحر خيضع لعملية حتول غري عادية - وهو يطارد موسى ومن معه -
ا، فكان ينبغي أن يفهم أن هناك حالة غري ما ألف، وغري ما ينتظر، ويسرة، ويبدو الطريق يبسً 

 فكيف ميضي وراءهم؟  ؛ريقهم إىل البحروهؤالء بعصا موسى عرفوا كيف يشقون ط
هذا هو الغباء، وهو غباء مألوف يف ! إنه فهم أن البحر سيظل معجزة قائمة من أجله       

حىت آخر  -املتكربين، بل الحظت أن هناايت هؤالء اجلبابرة تكون من غبائهم الشخصي، فهم 
فال يستطيعون أن يروا إال  ؛ى ينسج على بصائرهمتكون هلم تصرفات فيها صلف، وعمً  - حلظة

 أهواءهم.

 يرفضون داموا ما ينحدرون العرب بغّصة، وسيبقى فأشعر السياسية العرب أوضاع أرمق إنين ✓
 اليهودي الصلف جمتمع، وسيبقى حياة، ودعامة وفلسفة، وشارة وثقافة، وشريعة تربية اإلسالم

 أصحاب قادتنا وسيبقى .إلسالما يف زاهدين العرب بقي ما الكربى؛ الدول فيه يتورم، وتنفخ
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 املسالكإىل  األخالق الفارغة، وتعود القلوبإىل  التائه اإلميان يرجع أنإىل  *ِحَزق من عضالت
 املعوجة! 

  األرض كالب  ستضرهبم وحدهم! بل اليهود يضرهبم لن اآلن هبا يعيشون اليت بطريقتهم العرب ✓
 نصًرا!  يستحقون ال هبا يعيشون اليت ابلطريقة كلها! العرب

 أخرى مرة املقدس بيت يدخلوا لكي أنفسهم، أو يسألوا أن جيب النصر العرب يستحق لكي      
 هللا قدميًا، فبعث املقدس بيت سكنوا الذين اجلبابرة أبخالق سنكون هل: أنفسهم يسألوا أن جيب
 .اهلزمية هبم أحلق حىت تغرب فلم الشمس واستوقف، عليهم فدّمر نون بن يوشع إليهم

 االستعمار أايم دنشواي مأساة على عاًما سبعني مبرور يذكر خربًا الصحف إحدى يف قرأت لقد ✓
 أودى الذين القتلى ومئات عشراتإىل  دنشواي مأساة تكون ما: نفسي يف اإلجنليزي، وقلت

  !؟الداخلي االستعمار هبم
الء الساسة هؤ  يأحب أن يلتفت املسلمون إىل أن الفساد السياسي سيعيق هنضتهم ما بق ✓

 فالرعاع الذين حكموا يف ؛حكم الفرد واالستبداد السياسي، لكننا حائرون يوما بق، املستبدون
 ! ابسم الثورة االشرتاكية، والدميقراطية كان هلم بطش مل يعرفه األابطرة الظلمة العامل العريب

سهم ابملروايت فساد احلكم كان له دخل هائل، وليس عند احلاكم مانع يف أن يشغل الناس أنف ✓
حىت  ؛التافهة، بل يضع هلم من يؤلف هلم عنرتة بن شداد، ومحزة البهلوان، وألف ليلة وليلة

 ينشغلوا عنه، وفساد احلكم من أهم أسباب اهنيار احلضارة اإلسالمية.
 يف أما اآلخرة؛ الدار يف ذاك! جهنم حطب إال يكونوا لن - اإلسالم عن بعيًدا - العرب إن ✓

 اليهود بقيتهم أيكل بعًضا، مث بعضهم سيأكل -اإلسالم  عن بعيًدا - العرب فإن الدنيا، هذه
 والنصارى! 

 شيًئا!  يكونوا أن ميكن اإلسالم بغري أهنم جمدهم، وظنوا وعروة شرفهم معقد نسوا العرب ولكن ✓
 !َأْحَكَم َشدَّهُ  :َحَزَق الرِّاَبط، و ِفيِه َبنْيَ َيَدْيِه َورِْجَلْيهِ  َشدَّ َواثَقُه حبَْبٍل مَجَعَ : َحَزَق األِسريَ  __________________  * قال يف الوسيط:
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 وامتداده!  اإلميان انكماش حسب ضعف أو ،الشعور هذا وقوي
 بدينهم، ويتحدثون ال أبصلهم يفخرون األخري، والعرب العرب اتريخيف  العامة اهلزمية دور وجاء ✓

 .الثاقب الروحي نسبهم عن ال دمهم عن
 ينسى حني على التوراة تقوده موكبيف  اليهود يقبل أن كلها  احلياة اتريخ يف مفارقة أغرب ولعل ✓

 .هبا النطق حيسنون فما أفواههم؛ على لغتهم تستعجم قرآهنم، بل العرب
 أفق يف نصر هلم يبدو واالجتماعية، وأال السياسية العرب شؤون يف املخازي تتالحق أن وبديه ✓

  كما  حييون املعاصرون العرب األثرة، وشرع الشهوات، وصرخت تتيقظ وقد اآلفاق! كيف من
  !؟احلرام امللذاتإىل  عطش هلم يروى اجلبابرة، وال بطش ومثود، يبطشون عاد كانت

املسؤولية!  من الذات الرباءة، وإعفاء صك أنفسهم يعطون كأهنم  املؤامرة فكر يعيشون الذين إن ✓
 :(سعى ما إال لإلنسان ليس وأن: )القرآنية اخلالصة مع يتناقض وهذا

 اجلماهري عندان، وذل السلطة واخلطااي، فكربايء ابلذنوب املثقلة ذاتنا بسبب والعيب االنتكاس     
 املسلمون يلقى وجه عندان، فبأي القضااي أبسقط العلماء عندان، وانشغال العام الرأي عندان، وركود

 رهبم!؟  يلقون وجه أبي الناس؟ مث
 فرص عن للتساؤل مكان إبزائها، وال هلم خيار فال العرب؛ على فرًضا ضتُفر  احلرب إن  ✓

للفناء،  االستسالم إال احلرب لتجنُّب معىن وال .وغدان يومنا على رحاها دارت بعدما جتنبها
 واالنقضاء!  ابلتالشي والرضا

رب هو إذا كان الدين ضرورة إنسانية لرشد الناس، وقيامهم حبقوق خالقهم، فإن الدين للع ✓
اهلواء الذي يبقي حياهتم، أو الغذاء الذي ميسك كياهنم، فلريوا رأيهم، إن شاؤوا احلياة أو شاؤوا 

 املمات! 
هل تعتقد، وحنن يف ما حنن فيه اليوم من التخلف، والغياب احلضاري، قادرين على أن منيز بني  ✓

متعون بعقول وأبصار حديدية، ما ينتفع به وما ال ينتفع به مما عند اآلخرين؟ فاألقوايء الذين يت
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ومعد هاضمة من الناحية احلضارية، هم القادرون على االنتفاع أبغذية األمم األخرى وما 
عندها، أما األمم املتخلفة فستكون عاجزة عن التمييز بني الغث والسمني، بني ما يؤخذ وما 

اترخيها  قدم فتفقه مبا يفيرتك، ألهنا افتقدت املقياس، وألهنا مل لو تكن كذلك الستطاعت أن تت
 احلضاري، وما عند اآلخرين، كما كان حالنا عندما كنا نتمتع ابلشهود احلضاري.

لو تدبر املسلمون ابلقرآن متاًما ملا حل هبم ما حل من االستسالم، والسقوط، واالستبداد  ✓
ذوا مستوى قرآهنم، وما قص عليهم من قصص ليأخ السياسي، والظلم االجتماعي ولكانوا يف

 معزواًل  يالعربة فتحول دون وقوعهم فيما وقع به األقوام السابقون، لكن املشكلة أن القرآن بق
 عن حياة املسلمني، فلم ينتبهوا إىل مثل هذه القضااي.

     ، ذلك األمة معصومة مبجموعها، وال ميكن أن تتواطأ على خطأ وكذب واستبداد وظلم وما إىل ✓
ل فرتات التاريخ اإلسالمي، وخالل فرتات االستبداد السياسي، فيمكن أن نقول: أبنه وجد خال

ا يف بعض ة واملواجهة مل تشكل تيارً عارضمن يعلن احلقيقة ويشري إليها، ولو كانت مساحة امل
ا حلديث الرسول صلى هللا عليه وسلم الفرتات إال أهنا مل تغب بشكل كامل، وكان ذلك مصداقً 

فتبقى شعلة اإلضاءة قائمة على مدى العصور من خالل أفراد أبن األمة ال تتواطأ على خطأ، 
، فكان هناك جمدد أو جمددون كل قرن، أو مجاعات أو جمموعات على امتداد أربعة عشر قرانً 

واألمة مل تبق يف الظالم ابستمرار دون أن يكون هناك من يذكرها، بل وجد يف كل عصر من 
 وضح أن القافلة تسري بطريقة فيها احنطاط.

شك  ء الذي يشغل البال حقيقة هو قدرة احلكم على غلبة األمة على امتدادها! كيف؟ اليالش ✓
فلوال  ؛أن ذلك إمنا يكون بسبب وجود القابليات عند األمة هلذا النوع من االستبداد السياسي

وهذه القيم هذه القابلية ملا امتد االستبداد، واألمر احملري: أن األمة اليت هلا هذا املرياث الثقايف، 
اهلادية، إضافة إىل جتربة اخلالفة الراشدة، وما إىل ذلك، يستطيع وبسهولة فرد، أو نظام، أو 

فتة، خاصة الدور األمة! هذه قضية  يطبقة، أو جمموعة، أو عشرية، أو قبيلة، أن تلغ
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، والدراسات احلديثة جتعل التاريخ من صنع األمم وليس من صناعة األفراد، وهو كذلك حقيقة
 مناخ األمة الثقايف وظرفها االجتماعي. ألن األفراد يف هناية املطاف ينشأون يف

ا يتلقى األوامر. أما عملية اجلهاد وظيفة لألمة، والفرد ليس له إال أن يقدم نفسه ليكون فردً  ✓
 الرب والبحر واجلو، تقوم به الدولة. وما يتصل اجلهاد ومتويلها فتقوم به األمة، وصنع األجهزة يف

 ء يتصل ابلدولة املسلمة. يا فهذا شا خاصًّ ابجلهاد كله، ليس قطاعً 
ميكن أن نوضح هذا، فنقول: هناك بعض األحكام موجهة للدولة، وهناك بعض األحكام       

 ينطاقه، وهناك أحكام ال ميكن أن يتصور إنفاذها إال عند وجود دولة، أ موجهة للفرد، وتقع يف
ولة، تتعطل بعض األحكام، وال حيق لألفراد حبال من األحوال، أن حال غياب الد سلطة، لكن يف

 ولة! ميارسوا سلطان الد
 ويفقد، اإلقبال يجب حيث ويدبر، األدبار يجب حيث يقبل، المنحطة األمميف  والتدين ✓

 واحتقار، الواقعة المظالم على ءواجترا، ةءالبنا بالفضائل ٍتمسك من ؛اإليمان خصائص أعظم
 تدين نهأ تضحية! ذلك أو غرما بالدنيا التمسك اقتضى إذا اهللا عند لما وإيثار، المهينة للحياة
 طبيعتها!  وفهم الدنيا امتالكيف  وفشل، رسالته وفهم، اهللا ءإرضايف  فشل، فاسد

وأعمال ، وأعمالنا انقصة ،نين أشعر خبزي يوم تكون كلماتنا سائبة، وكلمات غريان مربوطة!إ ✓
 ! غريان متقنة

 اليت اخلطيئات أو األخطاء وإن، عنا اآلخرون حيمله وال عارها حنن حنمل، جرمية ياحلضار  ختلُّفنا ✓
 وإن، اخلارج من للمجيء األجنبية القوات استدعت اليت هي همأرض داخل املسلمون ارتكبها
 للعقل ليعود، كله  البيت ترتيب إعادة هو اجلهاد؛ وإمنا إبعالن مضحكة فتوى ليس العالج

 التصنُّع على حتيا بالد يف له دور ال الفطرة دين إن .مكانه اإلنساين لخلقول، مكانه اإلنساين
 والكذب!  واملراءاة والتكلُّف

 فليست حنن أما، يضعفون وال ويقوون، يقلُّون وال يكثرون أعداءان أن احلاضرة العرب مأساة ✓



173 
 

وحدها!  أنفسنا من ةانبع مصيبتنا إن! العدد قلة من وال، املال قلة وال، السالح قّلة من مصيبتنا
 هذه فستبقى - أحوالنا وتلك - أنفسنا عن راضني كنا  بنا! إذا ما يتغري فلن النفوس تتغري مل وما

 األعوج!  العود مع األعوج الظل يبقى كما  حولنا األحوال
إن العرَب البعيدين عن ديِنهم قدموا لليهوِد أرخَص نصٍر ُعرف يف اتريِخ احلروب! وما أشهُد يف  ✓

 ! األولنَي واآلخريَن أمًة هزمْت نفَسها كالعرِب املعاصرين سريِ 
 وفوضى الُفرَقِة والِعْصَيان، وسوءاِت الَتخطيِط والتنفيذ، لقد هَزَمتهم بالدة الفكِر والشعور       

ُوا َما ِإنَّ اّللََّ ال يـَُغريُِّ َما ِبَقوْ ) :والَتَسيُّب. وهيهات أن تتبدَل أحواهُلم إال َوْفَق سنِن هللاِ  ٍم َحىتَّ يـَُغريِّ
 (! أِبَنُفِسِهمْ 

 كل يفوالنكوص! و والتفريط، المعصية و الجهالة مهقوا، شيء اإلسالم غير آخرشيء  نهمإ ✓
، لإلسالم ظلمنا: البسيطة الحقيقة هذه تبين األرض أمم فجرأ وبين أحوالنا بين تقع نةمقار

 أنفسهم!  إلى أساؤوا مما أكبر اإلسالم إلى أساؤوا التأخر بهذا ألنفسنا! إنهم وظلمنا
لون من الدميقراطية؟ هناك سلطات يف  -حتت عنوان حماربة التطرف  -هل حماربة اإلسالم ذاته  ✓

العامل العريب واإلسالمي تكره كل ما أنزل هللا، وتثور اثئرهتا إذا رأت فتاة مستورة الرأس واألذرع، 
ار العاملي عندما طواان حتت رايته! وترفض بغضب كل صيحة إللغاء األحكام اليت جلبها االستعم

  !فهل هذه دميقراطية! أم أهنا امتداد لإلذالل القدمي وللغارة الصليبية على العامل اإلسالمي؟
أحيااًن نتحرك يف موضعنا، وأحيااًن نسري يف طريق مسدود! وأحيااًن نضرب عن ميني ومشال وكأن  ✓

 : بيننا وبني الصراط املستقيم خصومة

o ث عن احلرية نصور اإلسالم دين استبداديف عامل يبح ! 
o  ويتبع الربهان نصور الدين غيبيات مستوردة من عامل اجلن، وهتاويل ، عامل حيرتم التجربةويف

 ! مبتوتة الصلة بعامل الشهادة
o  ًا ليست ذاتفال أبس أن يتناسوا أمورً  ؛اا مشرتكً ويف عامل تقارب فيه املتباعدون ليحققوا هدف 
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ا بشرية ابعدت بني املسلمني من ألف ا من الدعاة جيرتون أفكارً هذا الوقت ترى انسً  يف      ابل!  
 عام، ليشقوا هبا الصف وميزقوا هبا الشمل! 

إن الثقافة اإلسالمية املعروضة حتتاج إىل تنقية شاملة، وإن الدعاة العاملني يف امليدان        
 ! لطالغ يالتقليدي جيب أن يغربلوا لنعدم السقط، وننف

إن القيم اإلنسانية يف بالدان حتتاج إىل من يرد هلا احرتامها، حىت ال نرى املواهب الكرمية تدفن  ✓
 ا يتحولون بني عشية وضحاهاوتذوب، ألهنا نبتت يف بيئات فقرية، وحىت ال نرى أقزامً 

 ا! عمالقة كبارً  
ن نسارع إىل تغيري التناقض ومن حقي أن أقول: إن بيئة هذا إنتاجها مل يصنعها اإلسالم، وعلينا أ ✓

بني ديننا وحياتنا، وأن نفهم كل منتسب إىل هذا الدين أن األمر جد ال هزل، وأن استبقاء هذه 
 إن مل تكن الكفر نفسه. ؛الفوضى طريق الكفر

لكنه هو الذي ! ما أرخص اإلنسان العريب يف دنيا الناس، وما أهون دمه وعرضه وما أضيع حقه ✓
 ! إن املنتحر ال يتهم أحد بقتله، فهو قاتل نفسه فعل بنفسه ذلك كله،

 مطلوب منا أن نلعق جراحنا ونبتسم للجالدين الذين يلهبون ظهوران!  ✓
 ا! مطلوب منا أن نكون كما قال الشاعر: وابطل غريان حقُّ ، مطلوب منا أن نعترب حقنا ابطاًل  

 تذروختطئون فنأتيكم ونع               إذا مرضنا أتيناكم نعودكمُ 

من امللوم؟ اجملرمون الذين استباحوا حرماتنا دون قلق؟ أم املستباحون الذين أهدرت كراماهتم،  ✓
 فلم يفزعوا إىل املقاومة املستميتة؟  ؛وديست شعائرهم وشرائعهم

واألمة اليت ال أمانة فيها هي األمة اليت تعبث فيها الشفاعات ابملصاحل املقررة، وتطيش أبقدار  ✓
، لتهملهم وتقدم من دوهنم، وقد أرشدت السنة إىل أن هذا من مظاهر الفساد، الرجال األكفاء

 جاء رجل يسأل رسول هللا: مىت تقوم الساعة؟ : الذي سوف يقع آخر الزمان
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لغري  إذا ُوسد األمر)قال:  !! فقال: وكيف إضاعتها؟(إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة)فقال له:  
 (! فانتظر الساعة أهله

ن الرايء من الصغار للكبار ابتغاء عرض الدنيا. وقد يكون من الكبار للصغار ابتغاء قد يكو  ✓
أتليف األتباع، إذ حيب هؤالء السادة أن ميهدوا لزعاماهتم ورايساهتم أبعمال تزرع يف القلوب 

دعائم مكينة، فيفعلون اخلري ال لوجه هللا وال حلب اخلري، بل  األرضهيبتهم، وجتعل جلاههم يف 
 ! ا لكربايئهمفوا هبم اجلماهري املعجبة، وتلتف حنوهم األعناق املشرئبة، فيكون رايؤهم امتدادً ليل

 قلت ألولئك الناس: تريدون بعثًا عربيًّا؟ وأان كذلك أريد بعثًا عربيًّا!  ✓

هل رفع شأن العرب رجل أعظم من حممد؟ هل خّلد لغتهم إال القرآن؟ هل دخل هبم يف        
إلسالم؟ هل كفكف عصبياهتم وأمات حزازاهتم إال هذا الدين؟ فأذهب فرقتهم، ورفع التاريخ إال ا

 ! رايتهم، ونصرهم على عدوهم، ومحَّلهم رسالة خالدة، هي الرمحة للعاملني

 ما هي الرسالة اليت حيملها العرب إذا تركوا اإلسالم؟        

إن مل تكن اإلسالم؟ مث إن  ؛هذه الرسالةتقولون: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة؟ ما هي        
اإلسالم جعل العريب النصراين مضمون الرب والعدل، موفور الكرامة والذمة؛ وما أظن أحًدا من 

 أو يـََوّد الَعَنَت لقومه واهلوان لرسالته! ، العرب الذين حيرتمون جنسهم يكره حممًدا

ربية، والرتاث العريب، التاريخ العريب، حىت الذي وجدته يف أدعياء العروبة أهنم يكرهون اللغة الع ✓
 ! لقد استيقنت أهنم مساسرة االستعمار خبيث، يريد القضاء على العرب ابسم العروبة
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 معارك الشيخ رمحه هللا تعاىل على اجلبهة الفلسطينية:
وكم حارب الشيخ رمحه هللا تعاىل على اجلبهة        

أايم فاروق،  الفلسطينية، وكتب من بداايت حياته،
برؤية واضحة عن طبيعة الصراع بيننا وبني يهود، فقال 
)وأستفيد هنا من مادة مجعها األستاذ وائل عزيز من 

 الشيخ رؤية: وإسرائيل آاثر الشيخ، يف مقاله: حنن
 الغزايل( ابختصار وزايدة: 

 النظرة الغبية للقضية:        

 الغضبة؛ هذه الناس بعض ينتهز أن نرفض ▪
 يف خاطًئا، وليلقوا تصويًرا فلسطني مأساة اليصورو 

 واملتاعب، مث اخلياانت إال منها نستفد مجل، مل وال فيها لنا انقة ال حربيف  دخلنا أننا األوهام
 على يظهروهنا الشهداء، وأحزان على يذرفوهنا بدموع الزور كالمهم  املبطلون هؤالء خيلط

 املنكوبني! 
يف  إخواهنم ينسوا أن مصريف  املسلمون يكلف املفتعلة واملشاعرامللتوية،  السياسة وهبذه     

 واملشوهني!  واجلرحى الشهداء لليهود، وحسب املقدسة األرض يرتكوا فلسطني، وأن

ا، فإذا لص خيرج  ال حيذر خطرً كان رجل ميشى يف طريقه مسرتساًل   :يف هذه الطرفةمعي  أتمل ▪
 مث يقول له: انس ما حدث، وامض يف طريقك!  ا ابلسالح، ويسلبه حافظة نقودهمدججً ، عليه

فإذا اللص يقول له يف حزم: قلت لك: انس ما كان وامض  ؛وحاول الرجل الكالم واملقاومة       
 ...يف طريقك بسالم! وإالّ 

 وجاء كاهن خسيس يقول للرجل املقهور: إنه يدعوك للمرور بسالم! السالم أوىل بك، أمل       
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 توكل على هللا واقبل السالم!  !؟)وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا( تسمع قوله تعاىل: 

، فإىل الغد ، وإذا مل يكن اليوم يلسرتد مايلأقال الرجل البائس: إنىن مسروق، وجيب أن        
وارتفعت أصوات من هنا ومن هناك تقول له: أهتّدد األمن، وتعكر اجلو؟        القريب أو البعيد! 

 .مزعج تثري الفنت ومتنع االستقرار ك إرهايبإن

؟ كيف يوصم املغلوب على أمره أبنه وقال الرجل: كيف يوصف املعتدى عليه أبنه إرهايب       
  !؟شرير؟ أما يود عاقل أو عادل يقول: رّدوا للمظلوم ما أخذ منه

إلكراه  - بتعبري صريح -ا مكثفة تبذل يف هذه األايم إلقرار السالم، أو املضحك أن جهودً        
 جدير ابلقتل!  املسروق على السكوت، وهتديده إذا استأنف الصياح أبنه إرهايب

واحلق املضيم، ، للسطو الصفيق يإن قضية اغتصاب فلسطني وتشريد أهلها منوذج ح       
بىن معي  قال موسى لفرعون: "أرسل: ومنوذج ألزمة األخالق والضمائر من عصور سحيقة

ضاقت   على الفرعون الطاغية أن يرسل اليهود مع نبّيهم خارج مصر اليت"، وكان سهاًل إسرائيل
ا ال نا بسحرك(! إن للقوة العمياء منطقً أرضهبم. لكنه أىب، ورد هبذا القول: )قال أجئتنا لتخرجنا من 

ها توارثو  يهود من روسيا وغريها يطردون السكان األصالء من دورهم اليت يءيعرف احلياء، وسيج
 ! من األف السنني، مث يقال للطريد الشارد: إنك إرهايب جيب أن هتيم على وجهك

 إن عقائد ومجاهري تُعامل هبذه الدانءة مث تتهم أبهنا تثري العدوان، وتقرتف املظامل!        

 إلفناء اخلطط رمسوا الذين على نقمتهم جام يصبوا أن فلسطني حرب من ابملتأملني أوىل كان   ▪
 األبرايء، فنالت املقاتلني أيدي يف األسلحة وضعوا الذين هباء، وعلى قواهم وتبديدالعرب، 

 تتطلب احلق جندة ألن فلسطني؛ حرب من يتأملوا أن أما! خصومهم من تنال أن قبل منهم
 ! املنكر هو وهللا والفداء، فهذا البذل

  !حنن؟ من إسرائيل، فبنو بنو هم       
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 مدروسة خمططاتإىل  الدينية أمانيهم فلسطني، وحتّولت يف هلم قومي طنو  إقامة اليهود قّرر لقد  ▪
 يقدِّسونه الذي الوحي من شعارات جاؤوا! وحتت والتلمود التوراة ابسم وصرامة: فهم بدقة تنفَّذ

 . فلسطني صوب والغرب الشرق أرجاء من مواكبهم حتركت
 لقد جرران إىل احلرب، وال مناص:        

 كرًها، وماذا  فحملناها علينا فرضت إلينا، إهنا وزرها يعود ال اليهود وبني بيننااليت  اوةالعد إن       
  !وأشالئنا؟ أنقاضنا من مهشوم ركام على ملكهم تدمريان، وبناء إال أبوا قوم مع نصنع عساان

 ألن نندم اإمنشيء  على ندمنا وبينهم، ولئن بيننا قائمة احلرب حالة تزال حاربناهم، وال إننا       
 ! الدنيئة امللوثة، والطباع األيدي بني كانت  حربنا جنودان، وخطط قياد

 ظهورهم، فال وراء من اجملرمة وجوههم، واحلكومات أمام اليهود: جبهتنييف  اجملاهدون فقاتل       
 .بصفهم الرزااي هبم، وحاقت أحيط إذا عجب

 .العقاب أشد يلقى أن جيب اجلائر، كالمها الكافر أخو اخلائن املنافق أن هذايف  هللا وشريعة       

 صوب والغرب الشرق أرجاء من مواكبهم حتركت يقدِّسونه الذي الوحي من شعارات وحتت ✓
 مسكونة كانت  بل، خالءً  اأرض تكن مل عليها االستيالء اليهود قّرر عندما وفلسطني .فلسطني

 وفق إابدهتم؛ أو سكان من عليها نمَ  طرد األرض هذه هتويد ومعىن .العرب من مؤلفة أبلوف
 .القدمي العهد تعاليم

، صعاهبا وتذليل بعيدها وتقريب الغاايت هذه حتقيق على فّعالة إعانة االستعمار أعان وقد       
 العرب من متفرقة مقاومة وجه يف البقاء حتاول لليهود دولة قيامإىل  هـ1368 سنة يف األمر وانتهى
 هذا فهم حيتاج فهل، مكان كل  من هبم حتيط واخليانة والذل الضياع أشباح على صحوا الذين

 عميق؟  أو سطحي ذكاءإىل  املوقف

 يف ترك الرد ابملثل فناء األمة:        
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 وجود إفناؤهم، وإقامة إجالؤهم، أو احملّدد العرب، وهدفها على ابلفعل ُأعلنت قد احلرب إن ▪
  !الوضع؟ هذا يف اإلسالم مكان فأين هبم؛وكتا ورسالتهم جنسهم أنقاض على يهودي ديين

 وهم األحداث وتلطمهم، خمدَّرون وهم مصارعهمإىل  يقادون للذين فعجيب أعجب وإن ▪
: يذكرون( التوبة هم وال يتوبون ال مث مرتني أو مرة عام كل  يف يفتنون أهنم يرون )أوال .غافلون

126. 
 جتنبها فرص عن للتساؤل مكان وال، ئهاإبزا هلم خيار فال العرب على فرًضا ُفرضت احلرب إن ▪

 والرضا، للفناء االستسالم إال احلرب لتجنُّب معىن وال .وغدان يومنا على رحاها دارت بعدما
 اترخيية، وأطماع دينية، وأحقاد بدوافع علينا ُكتب  قد القتال دام وما، واالنقضاء ابلتالشي
 لرد وشعوابً  حكومات، ومسلمني عرابً  قىنتال أن بد فال، إابدتنا غايته دامت وما، استعمارية

 .املهدَّد وجودان واستبقاء، الغائلة هذه
! وحسب احلالية حدودها داخل ال إسرائيل؛ قيام معناه، للذبح االستسالم معناه هنا السالم إن ▪

 إعمال أو الذهن كدِّ   دون - هذا ومعىن! النيلإىل  الفرات من التوراة رمسته الذي اإلطار يف بل
 األمة أطراف على اإلجهاز مث، األوسط الشرق يف اإلسالمي العريب الوجود سحق - اءالذك

 اإلسالم دماغ العرب إذ، األصيل العريب الكيان زوال وآسيا، بعد إفريقيا يف الكربى اإلسالمية
 أملس وإين .شريرة عناصر لتحقيقها وتتجّمع، كثرية  قّوى هلا تسعى اليت الغاية هي وتلك! وقلبه
 ! وتلك األهداف الرهيبة، ذه النّيات السوده وأهلها فلسطني ضد الكثرية التحركات وراء

صعاهبا،  وتذليل بعيدها وتقريب الغاايت هذه حتقيق على فّعالة إعانة االستعمار أعان وقد ▪
 متفرقة، من مقاومة وجه يف البقاء حتاول لليهود دولة قيامإىل  هـ1368 سنة يف األمر وانتهى
 حيتاج مكان، فهل كل  من هبم حتيط الضياع، والذل، واخليانة أشباح على صحوا نالذي العرب

 عميق؟  أو سطحي ذكاءإىل  املوقف هذا فهم 
 السّنة هذه سنّ  َمن وأول، املذّلة ابهلزمية والرضا إسرائيل مصاحلةإىل  سباق اليوم العرب بني ▪
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اإلسالم، مربوطة  عن مقطوعة عروبة الناصر عبد مجال عن ورث ألنه، السادات أنور الرئيس 
 ! املوت وأذاقته، توفيق كل  عمياء، حرمته جمّردة، وجاهلية بقومية
 منذ اليهود إن .اللعنة بنا فستحيق غفلتنا من نصحُ  مل وإذا، هائلة اإلسالم على املؤامرة إن  ▪

 إسرائيل إقامة إال بباهلم خيطر ومل، صلح يف يفكروا مل، الربيطاين االحتالل أايم فلسطنيإىل  جاؤوا
 مهتمة شراذمإىل  واملسلمني العرب وحتوُّل، املؤسفة بفرقتنا أنفسنا على أعنَّاهم وقد، الكربى
  .هبا يراد عما العني مغطاة، الصغرى مبآرهبا

 حسب ماضون أعداءان وإن، سراب يف نؤمل إننا: الصلح صيحات ختدعهم ملن أقول أن أريد ▪
  .املعروف الديين خمططهم

 أو – تعادل قوة يف اإلسالمإىل  بعودتنا إال واألخفياء الظاهرين اخلصوم أحابيل من ننجو ولن    
 ملقدَّساهتم!  ومحاسهم، بدينهم واستمساكهم، مواريثهمإىل  خصومنا عودة - على تزيد
 : دينية حرب احلرب      

 املدعوم دياليهو  العدوان الديين، وإن طابعها من جتريدها يستحيل خاصة فلسطني قضية إن ▪
 اإلجهازهي دين!  أمة، وإزالة وإزالة إابدة، هي معلومة مرسومة غاية له العاملية الصليبية بقوى
موضوًعا!  تركته إن شكاًل  عليه تظل أن وتريد، قرانً  عشر اإلسالم محلت اليت العربية األمة على

 غري من فلسطني ألن ،الغاية هذه حتقيق يف يشاركون، فلسطني معركة عن اإلسالم يبعدون الذين
 وهذه! منتهون العرب زوال بعد واملسلمون، زائلون بعدها من والعرب، زائلة اإلسالمي الدفع
 ة! اخلطهي 

 إسالمي معلم هو عربيًّا؛ إمنا أثًرا ليس األقصى واملسجد! اإلسالم قضية هي فلسطني قضية إن ▪
 الزماين االمتداد هي النيلإىل  اتالفر  من األرضو  .الدين هذا اعتنقت اليت األجناس مجيع يعين 
 احلنيفية وأقام، والقيصرية الكسروية اإلمرباطورايت على قضى األول، الذي السلف جلهاد واملكاين 

 الوسط؛ ضرب معناه النيلإىل  الفرات من اإلسالمية األقطار وضياع .األرجاء هذه يف السمحة
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 .بوالغر  الشرق يف األطراف بقية على لإلجهاز متهيًدا 
 عليه يرتكز سالًحا العقيدة دامت عاقل، وما ذلك يف مياري ال دينية علينا املعَلنة احلرب إن ▪

 معركة عن اإلسالم إبعاد معىن الدفاع؟ وما عليه يرتكز سالًحا العقيدة تكون ال العدوان، فلمَ 
 والغد؟  اليوم ضحية فيه مستهَدف؟ وأمنه فيها هو

 من وراءهم وَمن اليهود إال خيدم ال املعركة عن اإلسالم دإبعا أن قليب أعماق يف أعتقد إنين ▪
 أنفع الدائر القتال عن اإلسالم وإبعاد .واحملدثني وجنسه، والقدامى حممد رسالة على احلاقدين

 عدواانً  يصد وال، احلديد إال احلديد يفل ال إنه .طراز أفتك من طائرة أبلف إمدادهم من ليهود
 دينإىل  تنديس دفاع إال دين على يعتمد

 الوقت يف الفتك، وهي املكر، واسعة ابلغةُ  احلملة القدس، إن التهويد شديدة اليوم احلملة ▪
 إسرائيل، وتضّيق تسليح الشامل، تضاعف الدمار أسلحة من الشرق جتريد فيه تزعم الذي

 .العرب على اخلناق
 عليه يرتكز سالًحا قيدةالع دامت وما، عاقل ذلك يف مياري ال دينية علينا املعَلنة احلرب إن ▪

 معركة عن اإلسالم إبعاد معىن الدفاع؟ وما عليه يرتكز سالًحا العقيدة تكون ال فلمَ ، العدوان
 والغد؟  اليوم ضحية فيه مستهَدف؟ وأمنه فيها هو

 إسالمي معلم هو إمنا عربيًّا؛ أثًرا ليس األقصى واملسجد! اإلسالم قضية هي فلسطني قضية إن ▪
 الزماين االمتداد هي النيلإىل  الفرات من األرضو . الدين هذا اعتنقت اليت جناساأل مجيع يعني

 والقيصرية، وأقام الكسروية اإلمرباطورايت على قضى الذي األول السلف جلهاد واملكاين
 ضرب معناه النيلإىل  الفرات من اإلسالمية األقطار وضياع. األرجاء هذه يف السمحة احلنيفية
 هائلة، اإلسالم على املؤامرة إن.والغرب الشرق يف األطراف بقية على إلجهازل متهيًدا الوسط

 اللعنة!  بنا فستحيق غفلتنا من نصحُ  مل وإذا 
 فاسد:  خيار السالم      
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 بباهلم خيطر صلح، ومل يف يفكروا الربيطاين، مل االحتالل أايم فلسطنيإىل  جاؤوا منذ اليهود إن ▪
إىل  واملسلمني العرب املؤسفة، وحتوُّل بفرقتنا أنفسنا على أعنَّاهم وقدالكربى،  إسرائيل إقامة إال

  .هبا يراد عما العني الصغرى، مغطاة مبآرهبا مهتمة شراذم
 حسب ماضون أعداءان سراب، وإن يف نؤمل إننا: الصلح صيحات ختدعهم ملن أقول أن أريد ▪

إىل  بعودتنا إال واألخفياء ينالظاهر  اخلصوم أحابيل من ننجو ولن.املعروف الديين خمططهم
بدينهم،  مواريثهم، واستمساكهمإىل  خصومنا عودة على تزيد أو تعادل قوة يف اإلسالم

 ! ملقدَّساهتم ومحاسهم
 السّنة هذه سنّ  َمن املذّلة، وأول ابهلزمية والرضا إسرائيل مصاحلةإىل  سباق اليوم العرب بني ▪

 اإلسالم، مربوطة عن مقطوعة عروبة الناصر عبد مجال عن ورث السادات، ألنه أنور الرئيس
 ! أجله حيني أن قبل املوت توفيق، وأذاقته كل  حرمته عمياء وجاهلية جمّردة بقومية

 احلالية حدودها داخل ال إسرائيل قيام للذبح، معناه االستسالم معناه هنا السالم إن       
 ! النيل إىل الفرات من التوراة رمسته الذي اإلطار يف بل! وحسب

 واالنكسار االنتصار فقه       

 على تفجؤها هلا، أو مستحقة غري األمم، وهي تصيب عمياء حظوظًا واالنكسار االنتصار ليس ▪
 األمور فإن كال؛.سواها تؤثر كانت  وجهة على مبسريها، فتقهرها تلتوي منها، أو توقُّع غري

 عشواء، وال خبط تقع ال األمم بني صراعال وخواتيم .دقيقة كونية  سنن وفق هنايتهاإىل  تتدافع
 استكمال  بعد النتائج جتيء منتظمة، كما مقدمات وفق جتيء بل جزافًا؛ األقدار تكيلها

 أقدارًا مجلة املصائب عد يف سبًبا مبَهمة نوازل من أحياانً  األفراد يصيب ما كان  ورمبا .األسباب
 يف اإلسالمي العريب الوجود سحق - الذكاء عمالإ أو الذهن كدِّ   دون - هذا ومعىن        قاهرة!  
 زوال بعد - وآسيا أفريقيا يف الكربى اإلسالمية األمة أطراف على اإلجهاز األوسط، مث الشرق 

 كثرية،  قّوى هلا تسعى اليت الغاية هي وتلك -وقلبه  اإلسالم دماغ العرب األصيل، إذ العريب الكيان
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 شريرة!  عناصر لتحقيقها وتتجّمع 
 حمددة النصر شروط       

 األهداف السود، وتلك النّيات هذه وأهلها فلسطني ضد الكثرية التحركات وراء أملس وإين ▪
 وهم األحداث خمدَّرون، وتلطمهم وهم مصارعهمإىل  يقادون للذين فعجيب أعجب الرهيبة! وإن

 التوبة: يذكرون( هم واليتوبون،  ال مث مرتني؛ أو مرة عام كل  يف يفتنون أهنم يرون )أوال غافلون
126 ! 
 كالب  ستضرهبم بل وحدهم؛ اليهود يضرهبم لن - اآلن هبا يعيشون اليت بطريقتهم - العرب ▪

 النصر العرب يستحق نصًرا، لكي يستحقون ال هبا يعيشون اليت ابلطريقة العرب !كلها  األرض
 : أنفسهم يسألوا أن جيب أخرى مرة املقدس بيت يدخلوا أنفسهم؛ أو: لكي يسألوا أن جيب

  !الدين؟ وصالح عمر أبخالق أم املقدس بيت سكنوا الذين اجلبابرة أبخالق سنكون هل 

 والوهن االستسالم أنظمة بزوال مرتبط إسرائيل زوال       

 جمتمعات ودمار شعوهبا، على تضحك عاشت ،عربية أنظمة زوال يسبقه قد إسرائيل زوال إن ▪
 من ينال أن وقبل اخلال، أو العم يستذهلا أن قبل الوهن،و  الوهم نفسها على فرضت عربية

 !غريب شرفها
 أكثرهم إبنصاف، فوجدت كفاايهتم  قدرت قادهتا، مث من كثريإىل   نظرت اآلن اإلسالمية األمة ▪

  من أكثر كان  ما مدرسة يف يعمل كان  لو! قمسيوجني من أكثر كان  ما شركة يف يعمل كان  لو
 خطريًا! وعندما شيًئا دولة! أصبحوا رجال أصبحوا حرسا بسحر قيودات! لكنهم كاتب

 فتالشوا!  ابلنساء يتالشون! اصطدموا الكبار ابلرجال هؤالء يصطدم
 يقصد) هنا املسلمني هتزم يهودية وامرأة (غاندي إنديرا يقصد) هناك املسلمني هتزم هندية امرأة ▪
 وتراثها!  دينها يف فرطت اإلسالمية األمة أن وهو واضح مائري! والسبب جولدا 
 ما إن: شهرين أو شهر أو، يومني أو يوم بنت ليست عودة ديننا! وهيإىل  نعود أن من بد ما ▪
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 إىل حيتاج كامل! األمر  عام محاس أو، خطبة محاس يصلحه ال الزمن من قرنني مدى على فسد 
 الكثري! إىل  حيتاج خملصني! العمل وتدبري، جلان وأعمال، رجال دراسة
 http://islamonline.net/articles/6102يانة من أعلى: اخل       

خالل فرتة اإلدارة املصرية لقطاع غّزة كان الشيخ حممد الغزايل يف بعثة الوعظ واإلرشاد       
املصريّة إىل القطاع،كما كان الشيخ عضو اللجنة املركزيّة حلركة اإلخوان املسلمني يف قطاع غزة 

الغزايل عن فلسطني قوله: "على أعتاب الشهداء حنن اآلن يف  ، ونقتطف من حديث1952-1955
 قصدان إليها لنزور قبور الشهداء!اليت  األرض املقّدسة وهذه قرية "دير البلح"

وهنا بدأت أول معركة بني فتيان اإلخوان املسلمني وبني بين إسرائيل الذين احتضنتهم إجنلرتا،        
أما اإلخوان الذين أحالوا جسومهم ألغاًما  !نة من أمراء العربوسّلحتهم أمريكا، ومّكن هلم اخلو 

فقد ُسحبوا من امليدان لتمتليء هبم السجون واملنايف! هكذا صنعت هبم  ،تنسف دعائم املكر
  سبيل هللا!"يف  حكومة مصر، وها هي ذي بقية منهم مل تعد إىل مصر ألهّنا ماتت

 ننتصر عليهم إال إذا: نزيلهم و لن       

 هللا رضي اخلطاب بن عمر أخالق يدرسون يوم أخرى مرة املقدس بيت يدخلون العرب ظنأ ✓
 كان  اخليالء! بل موكب يف داخاًل  يكن ومل، أزايء عارض - قلنا كما  - الرجل يكن عنه! مل تعاىل

 الرجل خيوض بناقته بركة، ويرى أن يعرض اإلسالم مبادئ تواضع. 
الغبار  مجع: قالوا.. الدين كصالح  رجاًل  يرون ؟ يوماملقدس وبيت فلسطني العرب يدخل مىت ✓

  الغبار هذا: للمالئكة قال حوسب إذا حىت، قربه يف له وسادة يكون أن معاركه، وأوصى من
 أين أخالق عمر؟  !! أين أخالق صالح الدين؟هللا سبيل يف كان

، يبر  صدقت إن، هللا بنصر منه أجدر وأان – مكشوف أمامي فهو – عدوي أخاف ولست ✓
 ،والقيادة، السيادةإىل  وإما، اجلنةإىل  إما، الطريق يف ومضيت، نّييت وأخلصت، صّفي وسّويت
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 املبني!  والفوز  ✓
 األقصى ليس جمرد مسجد:        

دينّية،  بعقيدة يتحرّكون اليهود قرآنّية، وإن قضّية بل فلسطينّية قضية ليس املسجد زوال إن ✓
 معركة املعركة جيعلوا أن املسلمني واجب املطلوبة، وإنّ  ينّيةالد ابلعقيدة نتحرك ال حنن بينما

إىل  الدينية أمانيهم وحتّولت، فلسطني يف هلم قومي وطن إقامة اليهود قّرر لقد       .عقيدة
 .جاؤوا والتلمود التوراة ابسم فهم.وصرامة بدقة تنفَّذ مدروسة خمططات

 الذي الوقت يف وهي، الفتك واسعة، املكر لغةُ اب احلملة إن، القدس لتهويد شديدة اليوم احلملة ✓
 اخلناق وتضّيق، إسرائيل تسليح تضاعف، الشامل الدمار أسلحة من الشرق جتريد فيه تزعم
 .العرب على
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 على اجلبهة الصهيونية:معاركه 
 وإكمااًل ملا سبق؛ هذا خمتصر ملا طرحه يف كتابه )حصاد الغرور( الذي ظهرت طبعته األوىل       

، قبل كامب ديفيد، وقبل التغول الصهيوين الكبري، فانظر إىل سالسة طرحه، وغريته، 1970عام 
 :، ونظراته الثاقبة السابقةولوعة فؤاده

من أخطاء أهل الكتاب األولني أهنم ظنوا أنفسهم أبناء هللا وأحباءه. وأهنم قادرون على فضله        
ا ملن يدفع الثمن، وهذا كله تطاول ابلباطل يبيعوهنا صكوكً وقادرون على مغفرته ، مينحونه من شاؤوا

فإن األفراد واألمم تعلو إذا قدرت على التحليق، وهتبط إذا فرتت منها اهلمم، وغلب علها الكسل 
وليس ألحد قط أن يتدخل يف هذه القوانني الصارمة: )ما هلم من دونه من ويل وال يشرك يف حكمه 

  (.اأحدً 

ا آخر وقع وأن هناك شعبً ! السرد التارخيي أنه كان هناك شعب خمتار فسد فعزلوظاهر من        
تلك هي احلقيقة اليت اته عنها  ويضيء الطريق أمام األحياء.، عليه االختيار، ليبلغ رساالت هللا

والصراع الدائر اآلن ! ، مث هوت به يف مكان سحيقاألرضفتخطفته زابنية ، مجهور كثيف من العرب
 ! ملطرودين من أصحاب الرسالة األوىل، وبني التائهني من أصحاب الرسالة اخلامتةهو بني ا

مضوا يف الطريق اليت ، اوكذبوا بعده حممدً ، إن اليهود الذين كذبوا عيسى منذ عشرين قرانً        
وحتملوا غضب هللا ، اختطوها ألنفسهم، وعاشوا يف حدود ما لديهم من تعاليم وتوارثوا من تقاليد

مل يتخلوا عن رأيهم يف أنفسهم  - على امتداد الزمان واملكان -يهم جبالدة تثري الدهشة. إهنم عل
 ! أهنم شعب هللا املختار

 وملا كان النصارى يعتقدون أن اليهود قتلة عيسى وسبب بالئه فإن األمم النصرانية تقربت إىل       
 التهم، حىت قيل: لوال ظهور اإلسالم لبادت هللا إبذالل اليهود حيث كانوا، واستباحة دمائهم ألتفه

 ! األرضاليهودية من فوق ظهر 
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ومل يتورع شعب مسيحي يف طول أورواب وعرضها على إحلاق األذى ابليهود جهد ما يستطيع.        
ومع هذا كله فإن اليهود شقوا مستقبلهم وسط هذه الصعاب، موقنني أهنم شعب هللا املختار، 

أفضل، مستقبل يفرضون فيه مشيئتهم على العامل، وتتوج السلطة العليا فيه  ومؤملني يف مستقبل
  رأس إسرائيل..

تباعها، وا ثغرات واسعة يف عالقة املسيحية أبؤ واستطاع علماء بىن إسرائيل وأغنياؤهم أن ميل       
 وأن يكملوا قصورها يف تغطية حاجات اخلاصة والعامة األدبية واملادية على السواء.

فما كاد يقبل عصر النهضة مع القرن السادس عشر امليالدى حىت شرع اليهود يبنون        
جلنسهم دعائم مكينة، وواصلوا البناء يف صمت ومكر حىت أمكنهم خالل القرن العشرين أن 

 ! يكونوا يف خمتلف القوميات األوروبية واألمريكية طائفة ظاهرة اليسار واالرتقاء

إسرائيل يلبون دواعي احلنني يف دمهم لبناء دولتهم الدينية وحتقيق حلمهم وهنا شرع بنو        
وسنحت الفرصة بسقوط اخلالفة اإلسالمية، وغيبوبة العرب عن رشدهم، ! القدمي يف حكم العامل

 ! وذهوهلم اهلائل عن رسالتهم، فضرب اليهود ضربتهم، واحتلوا فلسطني

إن احلقد املشرتك على اإلسالم ! ليقدروا على ما فعلواوبديهي أن اليهود وحدهم ما كانوا        
 - وال يزال - ولذلك رحب به وأعانه، وأمته وجد يف العدوان اليهودي أداة ترضيه، وتنفذ ما يبتغيه

  على بلوغ أهدافه.

فإن الساسة األمريكيني واألوروبيني املبغضني لإلسالم  ؛الصليبيون اجلدد :أول أولئك احلاقدين      
نا خطوة هلا ما بعدها يف زلزلة الكيان أرضمته يرون يف إقامة دولة لليهود على هذه البقعة من وأ

 ، ومل نر منيوختييب آمالنا يف كل سع، ومن مث حرصوا على خذالننا يف كل ميدان! اإلسالمي كله

 يرثي سياسيًّا مسيحيًّا يعارض اليهود، أو - أي منذ بدأ احتالل اليهود لفلسطني -سني سنة مخ
 ! للعرب املنكوبني
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والواقع أن السالح األمريكى والفرنسي واإلجنليزي هو الذي سفك دمنا، وهنب حقنا،        
واليهود هم األداة الطيعة اليت اختريت لتحقيق  واستباح وجودان واترخينا، وأنكر حاضران ومستقبلنا.

 ! هذا املأرب

لشيوعية العاملية عملها يف إقامة إسرائيل، وساندهتا وإىل جانب الصهيونية والصليبية عملت ا       
 ؛وال ريب أن الشيوعيني يسرهم أن ينقسم العرب قسمني واهيني! يف اجملال الدويل مساندة مكشوفة

 - بضعف العرب - إثر قيام إسرائيل يف مكاهنا املوجع الذي حتتله اآلن، فإن ضعف اإلسالم
وموقفها احلايل من التوسع اليهودي ! ضخمة من أمامهاوإزاحة سدود ، يساعد على نشر الشيوعية
 ! متليه ظروف سياسية معقدة

وسط هذه الفنت واحملن أقبلت اليهودية العاملية تريد استعادة نشاطها األول، معتقدة أن        
أي أن اهلدف املخطط هو إزالة دين، ! اإلسالم أكذوبة جيب أن تنتهي، وأن أمته خرافة آن أن تزول

 ! و أمةوحم

 حىت تشمل احلجاز، وهتبط جنوابً ،  من الفرات إىل النيلا وغرابً وإسرائيل الكربى متتد شرقً        
وحجتهم أنه يف هذه البقاع جتول أسالفهم وانتشروا، وأن الظروف اليت  وتستوعب مكة واملدينة.

فيها. وإن   للبقاءليسوا أهاًل  األرضشردهتم قد انتهت. وأن العرب الذين يستوطنون هذه 
وقدرهتم على محايتها، ، املقدسات اإلسالمية إمنا تستمد مكانتها الروحية من تعلق أصحاهبا هبا

 ! ا مات وترك بناتولكن حممدً 

هكذا كانت التظاهرات اليهودية جتأر ابهلتاف يف مدينة القدس حيث املسجد األقصى. وقد        
 واملسدسات يف اليد اليسرى، وهم، ة يف اليد اليمىنرأيت بعيين صور اجلنود اليهود حيملون التورا

 ! نا الذليلة املوحشةأرضصهوات دابابهتم املنطلقة هبم يف ربوعنا املقفرة، و  على

 ، واهنزمت1967، سنة 1956، سنة 1948اشتبك العرب مع اليهود ثالث مرات: سنة        
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  .وأشد خزايً ، وأ من سابقتهادوهلم خالل هذه املعارك هزائم شائنة، وكانت كل هزمية أس 

وإذا بقيت الروح الدينية واألساليب اخللقية لدى العرب على املستوى املعهود يف معاركهم        
 ! ا، بل سيخسرون وجودهم كله، ويذهبون يف خرب كانالسابقة فلن يكسبوا معركة أبدً 

أما العرب فإن  ا.دينية ومدنية معً إن اليهود يقاتلون بدافع من إميان، ويعملون لتحقيق رسالة        
 إلبعاد الدين عن آفاق احلياتني اخلاصة ا استعمارايًّ ساستهم خالل مخسني سنة كانوا ينفذون خمططً 

 ! والعامة

ويوم يلتقي رجل ملتهب املشاعر بعقيدة ما، مع رجل مل يستنر فؤاده حبقيقة دينه، بل ال        
 ! ا فماذا تكون النتيجة؟ إهنا اهلزائم املرة اليت ذقناهاكثريً    والمن حقائق هذا الدين قلياًل  ييدر 

 ! إنه ال يفل احلديد إال احلديد، وال يقف أمام معتدين ابسم الدين إال مدافعون ابسم الدين       

إن اليهودي أيىب أن أيكل حلم اخلنزير مثال، ألنه حمرم يف دينه، ولديه ضمري ديين مينعه من        
 أما املسلم الذي أمامه فهو يشرب اخلمر احملرمة يف دينه دون ضمري رادع! ! م بقوةهذا الطعا

وعندان لفيف ضخم من الرجال ال  واليهودي يتعبد يوم السبت، ويصوم األايم املقررة عنده.       
 ! وال يصومون رمضان، بل إن الصالة مرتوكة يف بعض اجليوش يف كل األوقات، يصلون اجلمعة

ا عن ميادين احلرب ا متعمدً ننا منيط اللثام عن حقيقة خميفة، وهى أن الدين أبعد إبعادً إ       
بينما كانت ؛ والسالم مجيعا. وإنه حظر على صوت اإلسالم أن خيرتق اآلذان ابلتوجيه الواجب

 فهل نالم إذا تصوران أن إبعاد اإلسالم عن  اليهودية تعمل عملها يف جبهة القتال ووراء اجلبهة..
ا؟ كل ا أو جزئيًّ  حلساب إسرائيل، أو حلساب القوى اليت تساندها كليًّ هذه امليادين ليس إال عماًل 

 ! الدالئل تشري إىل صدق هذا االهتام

 ظهرت عليهم أعراض طفولة -يف تفلتهم من قيود الدين وآدابه  -والغريب أن العرب        
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ق تصرف الرجولة الناضجة، والسرية الواثقة عقلية ونفسية مزرية، فلم يتصرفوا مع عدو أو صدي 
، وكانت خطبهم وكانت مع هزاهلا مفضوحة، اجلادة، بل على العكس، كانت خططهم احلربية هزيلة

فلما التقى اجلمعان تكشف اللقاء عن مهزلة، بل إننا هزمنا من غري ! ذات رنني عال وهلجة مفزعة
 ! را يذكقتال، وانتحران دون أن نلحق خبصومنا ضرًّ 

وأحقر ما مسعته يف أعقاب هذه اهلزائم تعليل اهلزمية أبي شيء إال ضعف العقيدة واخللق، وما        
ينشأ عن ضعف العقيدة واخللق، من فوضى يف وضع اخلطط، وترتيب الرجال، ونسيان هللا، 

 ! واحلرمان من توفيقه وأتييده

يقول: إن سبب اهلزمية هو عدم  ياألاتس ا على كف وأان أمسع الرفيق نور الدينوضربت كفًّ        
التطبيق الكامل لالشرتاكية! ويوم يقع قياد العرب يف أيدى ساسة من هذا الطراز فهيهات أن ينجح 

  هلم قصد، أو تعلو هلم راية، وهلل يف خلقه شؤون.

، لقد أفلح االستعمار يف خلق جيل يستحي من االنتماء لدينه، ويرفض العمل حتت لوائه       
ال الطابور اخلامس الذي أحلق بنا اهلزائم، ، وهذا اجليل الذي صنعه الغزو الثقايف هو الطابور األول

 ! ونكس رؤوسنا يف كل ميدان

للدعاة املسلمني، من هذا اخلط تبدأ اجلهود املضنية إلنقاذ أمة  قيقيومن هنا يبدأ العمل احل       
أن تبدأ حركة إحياء ينبغي  من هذا اخلط! لتهامتكن أعداؤها من أن يوجهوها ضد نفسها ورسا

مستوعبة مستغرقة تصل حاضران مباضينا، وتعرفنا من حنن؟ وما وظيفتنا يف الدنيا؟ وماذا يراد بنا؟ 
 وماذا يراد منا؟ 

 فإما انتصران عليهم وإما ؛سندخل مع اليهود يف حرب بقاء أو فناء - أم أبينا شئنا -وحنن        
 عجزان عنه. فإن جنح أبناؤان فبها ونعمت، وإال فعلى األحفاد استئناف النضال إىل أمت أبناؤان ما
 ! آخر الدهر
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إن الكوارث العسكرية اليت أصابتنا خالل هذه السنوات العشرين مزقت املالءة املسدلة        
  .ا وعرضً طواًل  ؛تسرح اجلراثيم القاتلة يف أوصاله، على جسم ممدد معتل

طني بلة أن األمة اليت اسرتخت قبضتها على تعاليم السماء عجزت كذلك أن متسك زاد الو        
فظالل فشلها الديين امتدت إىل شؤوهنا االقتصادية والفنية ! أبسباب النجاح الدنيوي املعتاد

واإلدارية فأصبح العمل اإلنساىن امليسور لآلخرين خيرج من بني يديها كما خيرج السقط من بطن 
 ف له مالمح، وال يرجى له بقاء! األم ال تعر 

كان قائد األعداء واسع اخلربة :  وقد رمقت ببصر دامع وقلب مكلوم معركة سيناء األخرية        
وكان كما ! واحليلة، وصل إىل منصب القيادة بعد ما دمى بدنه، وهو يصعد من السفح إىل القمة

ا على ا بدينه وكتابه، يقود جيشً دته، معتزًّ ا لعقيظهر من سريته حمدود الشهوة، ممدود الفكرة، خدومً 
اليت توافرت لدى ، أما حنن فقد اجتمعت يف قيادتنا نقائص كل الصفات       ! ا ونظامً غراره إمياانً 

فيجعل الفوضى هتزم  ؛وقوانينه األزلية األبدية، سننه الكونية يفهل كان احلكيم اخلبري يلغ ؛عدوان
  !؟النظام، واهلوى يغلب العقيدة

أن األدوية  1917خالل السنوات العشرين، بل منذ وعد بلفور  - ولقد كشفت هذه اهلزائم       
ا كاوية، فإن بل كانت مسومً  ؛اليت وصفها الزعماء السياسيون لألمة املريضة، مل تكن أدوية شافية

 ا: مث اختلفو ؛ ونبذ شرائعه وفضائله ،هؤالء الزعماء تشاهبت قلوهبم يف خماصمة الدين

ومنهم من طوى هذا ، افمنهم من أعلن كفره ابإلسالم عقيدة وشريعة وعبادة وتقاليد وأخالقً        
 يبعد األمة، مث مضى يف طريقه - وخداع اجلماهري، والكياسة، من ابب السياسة - الكفر يف صدره

  عن دينها عمليًّا، فال يرى نورًا لإلسالم إال أطفأه، وال نشاطًا إال عوقه. 

أن حيولوا  - ابسم الدين - استطاع اليهود، إىل اآلن 1917من ؛ وخالل هذه املدة املتطاولة       
 أما حنن الذين أبعدان اإلسالم عن املعركة، فقد ظللنا نتدحرج حىت! ا إىل حقيقة واقعةا خياليًّ وعدً 
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 ! بلغنا الوهدة اليت سقطنا فيها 

طريقها املسيحي اشرتط عليه هذا البطريق الناصح إن عمر بن اخلطاب ملا تسلم القدس من ب       
وقد عرف املؤرخون أن تساحمنا  ولكننا ننسى.! أال يدخل اليهود القدس! وليتنا تذكران هذا الشرط

 ! االديين خالل اترخينا الطويل حتول إىل غفلة دفعنا مثنها فادحً 

يف فلسطني ال يقوم على سند على أن اليهود أنفسهم جيب أن يعلموا أن ما يدعون من حق        
 !ا من خالئقهم اليت أحلت هبم سخط هللا يف الدنيا واآلخرةديين حمرتم، فهم مل يغريوا شيئً 

هم يعلمون أن لعنة هللا تبعتهم وهم يفرون من بلد إىل بلد، فماذا صنعوا للخالص منها؟ ال         
خ اجلنس البشرى، ومتيل به عن الصراط شيء، إهنم وراء مجيع األزمات الروحية واملادية اليت تدو 

والذين خيتبئون وراء إسرائيل يعلمون أن الوجه الديين لربيبتهم خيفى وراءه نيات سوداء  املستقيم.
  للبشرية مجعاء.

واحلق أن إسرائيل جتسيد لكل األحقاد اليت طفحت ضد العروبة واإلسالم. وأن األساس        
 شارق واملغارب، وإمنا يلتمس يف منطقة الشرق األوسط هذه، أعينالوحيد لقيامها ال يلتمس يف امل

  قلب األمة العربية.

. وجعل األقربني واألبعدين ينظرون بشماتة وازدراء األرضننا مل خنف هللا فخوفنا هللا بذابب إ       
  .إىل جراحاتنا اليت ال ينقطع هلا نزف

  اللص يسطو على البيت، فانضمت إليه ضدإن عشرات الدول الكربى والصغرى نظرت إىل       
ا أي عون إنساين من أولئك البيت الذي شرع يدافع بدهشة وهلفة عن مسكنه! إنه يدافع منتظرً  رب

 ! املتفرجني على املعركة. وهيهات

 هذا اللص أوىلولو تسللت إىل ضمائر هؤالء املشاركني يف اهليئة الدولية لوجدهتم يقولون:        
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تلك هي سريرة عدد كبري من الدول ! وان الذي يقطن الدار! إهنا داره ولكنه ال يستحقهامن احلي 
والسبب حنن ال غريان، وذاك أرفق عقاب ينزله ؛ اليت تسخر من ضعفنا، وابلتايل حتكم علينا ال لنا

 ! هللا أبمة ختلت عن دينه، وأدارت ظهرها لتعاليمه

وأن اإلسالم يفرض علينا تشكيل ، ننا مسلمونوسوف يبقى الوضع كذلك حىت نذكر أ       
أوضاعنا اخللقية والفكرية واالجتماعية والتشريعية على حنو آخر. عندئذ تطلع الشمس وختتفي 

 !األشباح

ا، ن العداوة اليت بيننا وبني اليهود ال يعود وزرها إلينا، إهنا فرضت علينا فحملناها كرهً إ        
 وا إال تدمريان، وبناء ملكهم على ركام مهشوم من أنقاضنا وأشالئنا؟ وماذا عساان نصنع مع قوم أب

إمنا نندم ألن  وال تزال "حالة احلرب" قائمة بيننا وبينهم، ولئن ندمنا على شيء؛ إننا حاربناهم       
 والطباع الدنيئة! ، امللوثة يقياد جنودان، وخطط حربنا كانت بني األيد

بهتني: اليهود أمام وجوههم، واحلكومات اجملرمة من وراء ظهورهم، فال ج فقاتل اجملاهدون يف       
 .وحاقت الرزااي بصفهم، عجب إذا أحيط هبم

! وشريعة هللا يف هذا أن املنافق اخلائن أخو الكافر اجلائر، كالمها جيب أن يلقى أشد العقاب        
ى الذين رمسوا اخلطط إلفناء وكان أوىل ابملتأملني من حرب فلسطني أن يصبوا جام نقمتهم عل

 ! وتبديد قواهم هباء، العرب

كفساد النفوس ،  وينتقص من قدرهتا على املقاومة الرائعة، إنه ال شيء ينال من مناعة البالد       
أكثرها ، وانقسام الشعب إىل طوائف، واختالل موازين االقتصاد، وضياع مظاهر العدالة، واألوضاع

أمة ، أو مستبد، أو ظامل، إن أمة يستأثر هبا حاكم        .رح يف نعيم امللوكوأقلها مي، ُمضيع منهوك
 وصناعة حضارة.، واالمتداد، أن تكون قابلة للحياة؛ ال يوثق هبا أصاًل 
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 على جبهة التنصري:
وكما تكلم عن الصهيونية التوراتية         

ومآربه وأساليبه؛  التنصري عن االستئصالية، حتدث
 علمّية مصادر له ليس التبشريي لغزوا فقال: إنّ 

 ألنّه املباشرة املعارك يرفض التبشري حمرتمة، وإنّ 
 أن املسلمني واجب عليه، ومن خطورهتا يعرف
 وحيلهم، بتوثيق املبّشرين أالعيبإىل  يتنّبهوا
 وراء ينحرف ال وعقيدته، حىت املسلم بني العالقة

 .الباطلة الدعوات

 ملسلمني احلالية، ونظرتها هزمية أبعاد وعن        
 : األخرية، كتب الصليبية احلملةإىل 

 للمسلمني، وأخذت والعسكري املدين التخلف استغالل يف ساعة العاملية الصليبية تضع مل        
 .املنهدمة األمة أنقاض على دائرهتا لتوسيع وهنارا لياًل  تعمل

واملرضى،  واملغرتبني، واألصحاء املقيمني املسلمني يني التبشري بدأ اخلمس القارات ويف        
 ابردة!  بغنائم يديه وميأل حبائله ينصب الوسائل مبختلف واألعاجم، بدأ واألميني، والعرب واملثقفني

 جيهزوا أن أمل صفوفهم، على بينهم، واجتمعت ذات أصلحوا القدامى اخلصوم أن ونلحظ        
 املسيحية، وأولت الصلوات يف عبارات النصرانية، وغريتو  اليهودية حمنته! اتفقت يف اإلسالم على

 مًعا!  اإلسالم وأولئك هؤالء ليواجه قرانً  عشرين عداوة األانجيل، وانتهت يف نصوص

 مارقة قراًن، ويعدها عشر ستة طوال حيارهبا ظل اليت الشرقية الكنيسة مع الفاتيكان واتفق        
 مًعا!  اإلسالم وأولئك هؤالء ليواجه يده؛ إليها الصحيحة، ومد التعاليم عن
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الفريقني،  بني الداخلية واملعارك اخلالفات الربوتستانت، وتنوسيت مع الكاثوليك واتفق        
 .مًعا اإلسالم ليواجهوا الفريقني؛ بني جتمع املسيحية املؤمترات وأمست

 أعاهنا، ومكن اإلسالم؛ تضرب الشيوعية ابرعة: ترك خطةإىل  جلأ الصلييب االستعمار إن بل        
 الدولة على تستويل أن أوشكت إذا تبلغها! حىت مل اليت األقطار يف ومبادئها رجاهلا هلا، واستقدم

 شرط على احلكم؛ طريق هلا ضعيفة، ومهد إسالمية إدارة مع املناسب، وتعاون الوقت يف هو تدخل
 اعرتاض!  دون عمله يعمل املسيحي التبشري ترتك أن

 التبشريية األجهزة اإلسالمية، وسر العاصمة درمان أم من اإلجنيل صوت إذاعة سر وذلك        
 الرحبة!  إندونيسيا جزائر يف اهلائلة

 وغريهم والبوذيون والشيوعيون والنصارى اليهود تظاهر أن كله؟ بعد  هذا بعد يتوقع وماذا        
 .األنفاس متعبة، الهثة أمة على

 فيها يعيش اليت التعيسة الظروف كثرية، وأمكنته  أطراف قص يف النصراين تبشريال جنح لقد        
 إندونيسيا يف كثريين  انًسا اإلسالم عن ابالرتداد يغري أن مضيعون أو مضطهدون مسلمون

 نفسها!  العربية البالد يف بقوة اآلن يهجم إنه والفليبني، بل وبورما وبنجالديش

 رب أن يفيد أسرتاليا من تقرير ولدي.. واالنقطاع الفقر استغالل األوىل التبشري وطريقة        
 اآلن وأوالده، وهم الرجل تنصر تبشري، مث بعثة الضياع، فأسعفته من يهلك كاد  تركيا من فارًّا أسرة

 املائة!  فوق أسرة يكونون

 إندونيسي مسلم يل وقال. املليون جتاوز كبري، رمبا  إندونيسيا يف اإلسالم عن املرتدين وسيل        
 هذا جيد أن قبل حمتاًجا مسلًما حسن، وكان مبرتب الغازية للمياه بشركة التحق موظًفا يعرف إنه

 املسيحية، ودخل يف الدخول أو الفصل بني خري تتحسن أموره فيه، وبدأت استقر العمل، فلما
 ! ليعيشوا املسيحية وأوالده الرجل
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 الصليب سارع البالد من مسلم مليون نصف حنو لبوذيةا بورما حكومة طردت وعندما        
 للشاردين!  املأوى اجلياع! ويقدم على اللنب ليوزع - مشكورًا - األمحر

يف  هائل بعمل اآلن النصرانية، ويقمن اعتنقن األصل هندايت كثريات  نساءً  أن أعرف وأان        
 ..األطفال ومدارس واملستشفيات البيوت اخلليج، يف دول

 أن يداعبه الذي واألمل القارات كل  يف يتحرك حيًنا جماهرة حيًنا، ويف صمت يف التبشري إن        
 .تستبقيه اليت القوة عناصر من اإلسالم، أو من - العشرين القرن يف - ينتهي

 هبا نستأنف خطة يف الرأي لندير، اهلجري عشر الرابع القرن هناية يف حنتشد حنن كنا  وإذا        
 ديننا، وتتخلص وعلى علينا يقضون كيف  امليالدي العشرين القرن خالل يفكرون القوم ياة، فإناحل

 وتفصياًل!  مجلة ودينه وسلم عليه هللا صلى حممد من الدنيا

 فوتيت )توزي مسيحية جملة بعد ذلك نقل الشيخ رمحه هللا تعاىل مقااًل منشورًا يف        
 معركة إليها تسري اليت الوجهة جبالء م.( يعرض فيه1977 مايو 23 بلجيكا يف إنرتانشيوانل، الصادرة

 اإلفريقية!  القارة تكتسح القرن! كان عنوانه: املسيحية هذا خالل األداين

)التقرير الرهيب( الذي نشره يف كتابه قذائف احلق؛ عما تريده الكنيسة لكن األهم منه هو         
نرى مثاره اآلن عفنة منتنة يف الواقع الوجيع الذي حنياه،  والذياألرثوذكسية املتطرفة يف مصر، 

 فانظر ماذا قال فيه، قبل بضع وأربعني سنة: 

 البااب ألقاه خبطاب قصد غري من وعلمت 1973 سنة من مارس يف اإلسكندرية يف كنت         
 يه! ف وقع ما إظهار على هللا سري، أعان اجتماع يف الكربى املرقصية الكنيسة يف شنودة

 الرحيم الرمحن هللا بسم)املعنية:  اجلهاتإىل  مسجاًل  نقل كما  حدث ما تقرير القراء وإىل        
 : االجتماع يف دار ما ألهم التقرير هذا لسيادتكم نقدم
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 معه ميكث االنصراف، ومل احلاضرين عامة من شنودة البااب طلب والرتاتيل الصالة أداء بعد        
 : قائاًل  كلمته  وبدأ، اإلسكندرية أثرايء وبعضالدين،  رجال سوى

 العمل جوانب من جانب لكل املوضوعة اخلطة حسب وجيري يرام ما علىشيء  كل  إن        
 املوحد!  اهلدف إطار حدة، يف على

 : التايل النحو على املوضوعات من عدد يف حتدث مث        

 الكنيسة:  شعب: أواًل         

 املسيحيني عدد أن أبلغتهم واإلحصاء التعبئة إدارة يف مصادرهم أن( شنودة أي) هلم صرح        
 أن الكنيسة شعب وعلى(، 1973 عام يف الكالم هذا) نسمة مليون الثمان يقارب ما بلغ مصر يف

 يف سندان ذلك سيكون إذ، املسلمني بني ذلك، ويؤيده ينشر أن عليه جيب كما،  جيًدا ذلك يعلم
 اليوم!  لكم سنذكرها اليت احلكومةإىل  هبا تقدمسن اليت املطالب

 اخلاصة التعليمات بشأنه صدرت ابإلمجاع، والذي عليه االتفاق مت الذي العام والتخطيط        
 عدد يتساوى حبيث، املصري الشعب نصفإىل  الكنيسة شعب بلوغ أساس على ُوضع، لتنفيذه
 والغزو العريب االستعمار) منذ أي، قرنًـا 13 منذ مرة ألول املسلمني عدد مع الكنيسة شعب

 قوله!  حد على ـ( لبالدان اإلسالمي

ـ  12 بني ترتاوح املطلوبة النتيجة هذهإىل  للوصول املوضوع للتخطيط وفًقـا احملددة واملدة        

 يفعل من كل  وتعد، تنظيمه أو النسل حتديد اتمًّا حترميًا حترم الكنيسة فإن ولذلك اآلن. من سنة 15
 ومضيًعـا، الكنيسة لشعب الرب، وقاتاًل  رمحة من ومطروًدا، الكنيسة تعليمات عن خارًجـا ذلك
 حياة على الوالدة أو احلمل خطر والكنيسة الطب فيها يقرر اليت احلاالت ابستثناء وذلك جملده؛
 املرأة!
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 : عددهم بزايدة القاضية اخلطة لتحقيق قرارات عدة الكنيسة اختذت وقد       

 النسل!  حتديد حترمي -1
األطباء  من%  65 من أكثر وأن خاصة) املسلمني بني النسل، وتنظيمه حتديد تشجيع -2

 الكنيسة(!  شعب من هم الصحية اخلدمات على والقائمني
 .شعبنا من الفقرية لألسر ومعنوية مادية ومساعدات حوافز ووضع شعبنا من اإلكثار تشجيع -3
 كي  احلكومي وغري احلكومي املستويني على الصحية اتابخلدم العاملني على التنبيه  -4

 تقليل شأنه من وذلك الوافرين؛ واجلهد العناية لشعبنا، وبذل الصحية اخلدمات يضاعفوا
 .املسلمني مع ذلك عكس نفعل أن على شعبنا بني الوفيات

 ورسوم الكنائس فتح رسوم بتخفيف تكاليفه، وذلك وختفيض املبكر الزواج تشجيع  -5
 الشعبية األحياء بكنائس يلاإلكل

 أو مسكن أي أتجري املسيحيني واملساكن العمارات أصحاب على اتمًّا حترميًا الكنيسة حترم -6
 رمحة من مطروًدا فصاعًدا اآلن من ذلك يفعل من وتعترب، للمسلمني جتاري حمل أو شقة

 من لمنياملس السكان إخراج على الوسائل بشىت العمل جيب كما،  الكنيسة ورعاية الرب
 اجلهد يسعنا ما بقدر السياسة هذه نفذان الكنيسة! وإذا لشعب اململوكة والبيوت العمارات
 شباب بني فرصه ونضيق سنصعبه كما،  املسيحي شبابنا بني الزواج ونسهل فسنشجع
 هذه من الغرض أن خبافٍ  اهلدف! وليسإىل  الوصول يف فعااًل  أثًرا سيكون مما، املسلمني
 . املسيحيني بني املعدل هذا وارتفاع املسلمني بني الزايدة معدل خنفاضا هو القرارات

 الكنيسة:  شعب اثنًيا: اقتصاد        

: ثالثة مصادر من وذلك، نطلب مما وأكثر نطلب ما بقدر أيتينا املال إن: شنودة قال        
 على االقتصادي طيطناخت يف األول االعتماد يكون أن ينبغي أمريكا، احلبشة، والفاتيكان، ولكن

،  الكنيسة شعب أفراد بني اخلري فعل على التعاون الداخل، وعلى من جنمعه الذي اخلاص مالنا
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 بذلك يقومون ملن واملساعدات القروض نظام وتنفيذ، األرض بشراء أكثر االهتمام جيب كذلك
 البناء!  على ملعاونتهم

 هي الداخلية مصر جتارة من%  60 من ثرأك أن الرمسية اإلحصاءات واقع من ثبت وقد        
 للمستقبل االقتصادي وختطيطنا. النسبة هذه زايدة على نعمل أن املسيحيني، وعلينا أبيدي

 التخطيط هذا به يعمل الذي ابلقدر أمكن؛ ما أيديهم من الثروة ونزع املسلمني إفقار يستهدف
 أبن آلخر حني من مشدًدا تنبيًهـا عليه يهوالتنب شعبنا تذكري مداومة يلزمنا كما،  شعبنا إثراء على

 اليت احلاالت يف إال مطلقـًا؛ امتناًعـا معهم املادي التعامل عن ميتنع وأن، اقتصادايًّ  املسلمني يقاطع
 ـ العيادات ـ الصيادلة ـ األطباء ـ املدرسني ـ احملاسبني ـ احملامني: مقاطعة ذلك ويعين، ذلك فيها يتعذر

 أيًضا! وذلك االستهالكية اجلمعيات ـ والصغرية الكبرية التجارية احملالت ـ اخلاصة املستشفيات
 صّناع مقاطعةإىل  دوًما يُـنبهوا أن جيب كما،  الكنيسة شعب من إخواهنم مع التعامل هلم ممكنًـا مادام

 االنتقال ذلك كلفهم  ولو، النصارى واحلرفيني ابلصناع عنهم وحرفييهم، واالستعاضة املسلمني
 . واملشقة هدواجل

 والبعيد!  القريب املدى يف العام لتخطيطنا األمهية ابلغ األمر هذا إن: شنودة البااب قال مث        

 : الكنيسة شعب تعليم: اثلثـًا        

 السياسة يف االستمرار املسيحي للشعب العام ابلتعليم يتعلق فيما جيب إنه: شنودة البااب قال        
 مبهام تقوم شرعت املساجد بعض وأن خاصة، ذلك يف اجلهد مضاعفة مع حاليًّا؛ بعةاملت التعليمية
 حتميًّا امرأ حاليًـا املبذول اجلهد مضاعفة سيجعل الذي كنائسنا، األمر  يف هبا نقوم كاليت  تعليمية

 العملية!  الكليات وخاصة اجلامعة مقاعد من هبا الظفر ميكن اليت النسبة تستمر حىت

 وصلت إذ، النتائج وهذه اجلهد هذا على منهم املدرسني خاصة الكنيسة شعب أهنئ إذ إين        
 إذ إين%! 60 من أكثر وغريها واهلندسة والصيدلة كالطب  اخلطريةو  اهلامة الوظائف بعض يف نسبتنا
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 لزايدة اجلهد يواصلوا حىت، توفيقهو  بركاته مينحهم أن املخلص الرب املسيح يسوع هلم أدعو أهنئهم
 . القريب املستقبل يف النسبة هذه

 : التـبـــشــــري: رابًعـا        

 التبشريية اخلطة أن إذ احلالية؛ التبشريية اجلهود مضاعفة جيب فإنه كذلك:  شنودة البااب قال        
 من عدد أكرب زحزحة القادمة، وهو للمرحلة عليه اتُـّفق هدف أساس على بنيت وضعت اليت

 هو اهلدف فإن املسيحية؛ اعتناقهم الضروري من يكون أال على، به والتمسك ينهمد عن املسلمني
 صلِّ  اللهم: قلت) حممد وصدق كتاهبم  يف منهم الغفرية اجلموع وتشكيك، نفوسهم يف الدين زعزعة
 الكنائسية اإلمكانيات كل  واستغالل الطرق كل  عمل جيب مث ومن (وسلم آله وعلى عليه

 يف أفلحنا وإذا( وسلم عليه هللا صلى: قلت) حممد وتكذيب بطالنه إثباتو  القرآن يف للتشكيك
 من الفئات هذه إزاحة يف جنحنا قد نكون فإننا املقبلة املرحلة يف التبشريي املخطط هذا تنفيذ

 . علينا تكون فلن معنا مستقباًل  الفئات هذه تكن مل وإن، طريقنا

 ال حىت، وذكية هادئة بطريقة يتم أن التبشريي املخطط هذا ذتنفي يف يُـراَعي أن ينبغي أنه غري        
 التبشريية احملاوالت يف منا وقع الذي اخلطأ وإن. يقظتهم أو املسلمني حفيظة إاثرة يف سببًـا يكون

 الرب يد على واخلالص اإلميانإىل  املسلمني من عدد هداية يف فيها مبشروان جنح اليت -األخرية 
 املسلمني تنبيه شأنه من ذلك ألن املسلمني؛إىل  النجاح هذا أنباء سربت هو - املخلص يسوع

 شأن ومن، اهلني ابألمر هو وليس، معنا الطويل اترخيهم يف اثبت أمر وهذا، غفلتهم من وإيقاظهم
 أصدرت فقد جهودان، ولذا وتُـضيِّـع مثارها وتؤخر، املدروسة خمططاتنا علينا تُـفسد أن اليقظة هذه

 املسلمني مع شعبنا مجيع يتصرف لكي الكنائس كل  يف وسننشرها، األمر هبذا اخلاصة التعليمات
 بكذب وتقنعهم (خيتشون الذين مات فقد اآلن؛ حيدث ال هذا: قلت) غضبهم متتص ودية بطريقة

 احتفاالهتم املسلمني مبشاركة والقساوسة واآلابء الكنائس رعاة على التنبيه سبق كما،  األنباء هذه
 والوزارات املصاحل يف الكنيسة شعب وعلى. هلم واحملبة املودة وإظهار، أبعيادهم وهتـنـئـتهم، ةالديني
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 املسلمني!  من خيالطوهنم ملن الروح هذه إظهار واملؤسسات 

حرب  قبل ما يقصد) وحمنة نكسة من فيه هم ما ننتهز أن جيب إننا: الواحد ابحلرف قال مث        
 أي أو مكاسب أية إحراز نستطيع ولن، صاحلنا يف ذلك ألن( 1967 ويوني نكسة بعد وما 1973

 ابحلرب!  أو ابلسلم سواء إسرائيل مع املشكلة انتهت إذا هدفنا حنو تقدم

 الرب شعب جمد على اخلاصة مصاحلهم يقدمون الذين القلوب بضعاف أمساهم من هاجم مث        
إىل  يلتفت مل إنه وقال، بعيد عهد منذ بالشع له يعمل الذي اهلدف حتقيق وعلى، والكنيسة

 شعب يكسب مل إذا إنه حيث، بعد الواردة ابملطالب رمسيًّا للحكومة سيتقدم أنه علي وأصر، هلعهم
 . ذلك بعد تقدم أي إحراز يستطيع ال فرمبا الرمسي املستوى على مكاسب املرحلة هذه يف الكنيسة

 يف الكربى القوى أن -القلوب  ضعاف خاصة - يعاجلم وليعلم: الواحد ابحلرف قال مث        
 يف واخلطري األول العامل لكن، اهلدف حنقق أن من بد وحدان، وال نعمل وراءان، ولسنا تقف العامل

 الوحدة هذه تبددت إذا ولكن.. وترابطه ومتاسكه الكنيسة شعب وحدة هو نريد ماإىل  الوصول
 .مساعدتنا تستطيع شأهنا عظم مهما ألرضا وجه على قوة هناك تكون فلن التماسك وذلك

 : احلكومةإىل  رمسيًـا يقدمها سوف أبنه هبا صرح اليت املطالب شنودة البااب عدد مث        

 رئيس وقبل اجلمهورية رئيس بعد السياسي الربوتوكول يف الرمسي البااب مركز يصبح أن -1
 . الوزراء

 وزارات!  مثان( للنصارى) هلم تُـخصَّص أن -2
 والشرطة!  اجليش يف العليا القيادات ربع هلم ـخصَّصتُ  أن -3
 والشركات املؤسسات جمالس كرؤساء،  املدنية القيادية املراكز ربع هلم تُـخصَّص أن -4

 .املدن جمالس ورؤساء العامني واملديرين الوزارات ووكالء واحملافظني
 له ويكون، واملدنية سكريةالع واملراكز الوزارات يف النسبة هذه شغل عند البااب يُـستشار أن  -5
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 .فيها والتعديل العناصر بعض ترشيح حق
، اجلامعة هذه ختطيط ابلفعل الكنيسة وضعت وقد، هبم خاصة جامعة إبنشاء هلم يُـسَمح أن  -6

 .اخلاص ماهلم من وتُـموَّل، والنظرية العملية والكليات الالهوتية املعاهد تضم وهي
 . اخلاص مماهل من إذاعة إبقامة هلم يُـسَمح أن -7
 أبن الكنيسة لشعب البشرى هذه نقل منهم احلاضرين، وطلب بّشر أبن حديثه ختم مث        

 وليس، وشيًكـا ابت قد املسلمني( الغزاة) من أصحاهباإىل  واألراضي البالد عودة يف األكرب أملهم
 املستعمرين) أبيدي ظلت اليت النصرانية أبسبانيا مثاًل  هلم ضربو  - زعمه يف - غرابة أدىن ذلك يف

 املعاصر التاريخ ويف قال مث، النصارى أصحاهبا اسرتدها مث(، سنة 800) قرون مثانية قرابة( املسلمني
 يقصد شنودة أن واضحجدًّا ) طويلة قرون منذ منها طـُـردوا أن بعد أهلهاإىل  بلد من أكثر عادت

 ! (إسرائيل

مما كتبه الشيخ، وصارت القداديس تتلى علًنا يف  واألمور واضحة اآلن، فقد حتقق الكثري        
القنوات التلفزيونية املصرية، وصار النصارى يتعالنو اهلجوم على اإلسالم، وعال شأن البااب 

يهبون إليه متوددين يطلبون بركاته، ومعهم  –ابتداء من الرئيس  –بروتوكوليًّا، وصار كل الساسة 
 رموز الثقافة والفن واملال! 

 وإان هلل وإان إليه راجعون!         
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 الباطنية:الشيعة و الغزايل و 
الباطنيــة فــرق كثــرية حفــل هبــا التــاريخ، كمــا امــتأل بغثائهــا احلاضــر املعــيش، وللشــيخ موقــف صــارم    

 جراثيم تفتك جبسد األمة، يقول عنها:منها، شديد الوضوح، فهي 
وجوًدا بني احلكام والشعوب. أغلب احلكام  الذي كان م يقيقالفراغ احل ولدت الباطنية ومنت يف   

  !أو الذ مبن يلبس هذا الربد ،وإن لبس برد اخلالفة؛ كان جائًرا جاهاًل 
وحول هذا األمل احلبيب  ويؤنس املستوحشني. ،وتعلقت القلوب مبنقذ من آل البيت، ينسخ اجلور

 تكونت يف الظالم عصاابت، مل جتد هلا يف وضح النهار مكااًن.
 فكان وغريها، واليواننية واجملوسية اهلندوكية من مستوردة مذاهب تكونت احلق من قليل وحول   

 .العديدة شعبه وكانت الباطين، التفكري
 ما وخياالت املستغلني، أوهام حمله لتحل الصحيح، حمتواها من تفريغها يتم القرآن من نصوص   
 والرابع، الثالث القرنني يف خصوًصا ؛لنيستغَ امل املخدوعني دائرة واتسعت   !سلطان من هبا هللا أنزل
 يعد فلم املشرفة، الكعبة يف مكانه من األسود احلجر انتزعت فرقهم إحدى أن الباطنية سطوة من وبلغ

 !أخرى فرقة بشفاعة سنة وعشرين نيف بعد إال
 .سواء على واحملكومني احلاكمني لدى أعجب الفعل رد فإن عجيًبا، ذلك كان  وإذا    

 العفنة القشرة كان  قدمي من احلكم نظام أن - السود الصحائف هذه أقرأ وأان - استيقنت ولقد    
 .كله  كياننا  يف

 عنه انصرف حىت خرافاته، وفضح الباطين الفكر بدحض العلماء من كبري  عدد هنض ولقد    
 .اتمًّا انكسارًا السياسية حدته وانكسرت العقالء، مجهور
 خيل لقد بل اجملاهدون، العلماء بدأه ما يكملوا مل - الفكرية غيبوبتهم يف - املسلمني حكام لكن   

 .موضوع بال أمست قضاايها أن مع الباطنية، بقااي - عمد عن - مجَّدوا أهنم إيل
 إىل نسبته وبقيت القدمي، يف متده كانت  اليت املنابع عن انقطع الفرق هذه إىل املنتسبني ومجهور   

 .أخرى أفكار إىل النسبة من وعيه يف أبرز اإلسالم
 منه اقتطعت اليت الطوائف هذه الكبري اإلسالمي الكيان يستلحق أن والواجبة التالية واخلطوة
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 ترفرف والسنة الكتاب راية جيعل أن - الدائم واإلعالم املوصول ابلتعليم - يستطيع مؤسفة، لظروف
 .املسلمني مجيع وعلى عليها

 فلسفات هلا وليست - يقولون كما  - اإلسالم إال إليه تنتسب دين ائفالطو  هلذه فليس نعم،    
 قبلية، روابط أبناءها متسك اليت الروابط كانت  ورمبا احلياة، يف مستقالًّ  مذهًبا متثل اجتماعية أو عقلية

 بعد يستمر أن جيوز ال الكبري كياهنا  على احلفاظ يف اإلسالمية اجلماعة وخطأ. جنسية عصبيات أو
 !الكثلكة هو واحًدا مذهًبا إال فيه يبقوا فلم األندلس، الصليبيون دخل لقد: ماليو 

 فإن ذلك ومع قراًن، عشر أربعة فيه وبقي ؛األوسط الشرق اآلن يسمى ما على اإلسالم وسيطر    
 !أمم عصبة فيه تكون تزال ال الكثرية الطوائف
 احلافل البشري التاريخ يف مستغربة احةمس من اإلسالم به انفرد ما على شاهًدا ذلك كان  رمبا    
 وأتذن القواعد، من عليه أتيت فتوق إىل تتحول أن يسوغ ال السماحة هذه لكن ؛التعصب بفنون

 العادية ابلوسائل وجودها عن تدفع أن اإلسالمية اجلماعة وعلى! منه تنال أن واملخادعات للخياانت
 !العام الكيان يف كلها  الفرق هذه تذويب عليها أن أي قدمي، من فاتتها اليت

عشرية،  إىل الشيعة االثين -ككثري من كبار علماء األزهر   -ومع هذا مل يلتفت الشيخ رمحه هللا     
تلك النحلة املتفرسة، الباطنية، املتطرفة، اليت مألت العامل اإلسالمي خبااًل يف القدمي واحلديث، وكان ال 

 اعتماد يف اجلمهور عن يفرتقون ال الشيعة ، حىت إنه قال: )إنيرى كبري صدع، وال حيس بلعبة التقية
 أصبح اخلليفة شخص حول والشقاق اخلالفة، على النزاع فنت سكنت شرحناها! وبعدما اليت األصول

 األصول فقه يف إسالمي مذهب أي كالم  عن يزيد ال الشيعة كالم  وأصبح التفرق، هذا بقاء العبث من
 نبوة احلسام، وكبوة اجلواد! -عندي  -وهي  ري!والفروع(! كيف هذا ال أد

إن وكان يعتقد أن املرحلة اليت متر هبا األمة ال حتتمل املزيد من الصدوع والتمزقات، فقال: )    
عن حّق هللا  االظنون واخلرافات جتتاح اجلماهري من أهل السنة والشيعة، والتخّلف البعيد يقعد هبم مجيعً 

والفراغ يهزّان أصول االعتقاد، وتنشأ يف ظلهما أجيال اتفهة عابثة، فهل ندع وحق احلياة، إّن اجلهل 
 (!احلريق جيتاح بيضتنا، وننشغل ابلتالوم والتكاذب

، وترتسوا ببعض أقواله يف كوهنم أهل احلق، وأن اخلالف الشيخ وقد استغل الروافض موقف     
 هللا تعاىل، ويف والسنة، واالعتقاد يف يف حني أنه خالف على مستوى حجية القرآنقشري ال يؤثر، 
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 !    رسوله صلى هللا عليه وسلم، وأهل البيت امليامني، والصحابة  املرضيني
 :، وقالوالشيعة السنة بني للتصاحل مبادئوضع  -توفيًقا من هللا تعاىل له  -لكنه أيًضا   

هتـا الـدماء يف بعـض األعصـار، من اخلالفات املوروثة: ما بني الشيعة وأهل السنة مـن فجـوات مأل    
 - ختفـى أو تظهـر -ومـا أنكـر أن أسـبااًب علميـة وعاطفيـة      وزادها البهت واالفرتاء بـني احلـني واحلـني!

وقد حتدثت يف كتب أخرى عن  !وراء هذا اخلالف، بيد أن للسياسة ومطالب احلكم أسبااًب أخرى وأمنى
وال جمال هنا لتفصـيل أو زايدة. وأعـرتف أبن يل أصـدقاء مـن حقيقة ما بني الفريقني من الناحية العلمية، 

 !الشيعة أعزهم وأحبهم
 لدفع األمور إىل طريق التصاحل واإلخاء:؛ ومن أجل ذلك أعرض هذه املبادئ      

علــى أن القــرآن الكــرمي هــو كتــاب اإلســالم املصــون اخلالــد،  -يف مــؤمتر جــامع  -يتفــق الفريقــان  - 1
وأن مـا يتلـى اآلن  !يع، وأن هللا حفظه من الزايدة والنقص وكل أنواع التحريفواملصدر األول للتشر 

علـى أصـحابه، وأنـه لـيس هنـاك يف اتريـخ اإلسـالم كلـه  لى هللا عليـه وسـلمهو ما كان يتلـوه النـيب صـ
 غري هذا املصحف الشريف.

ــنَّة هــي املصــدر الثــاين - 2 عــه إىل قيــام الســاعة، بعــد القــرآن الكــرمي، والرســول أســوة حســنة ألتبا السُّ
 واالختالف يف ثبوت سنة ما أو عدم ثبوهتا مسألة فرعية.

ما وقـع مـن خـالف بـني القـرن األول يـدرس يف إطـار البحـث العلمـي والعـربة التارخييـة، وال يسـمح  - 3
ابمتداده إىل حاضر املسلمني ومستقبلهم، بـل جيمَّـد مـن الناحيـة العلميـة جتميـًدا اتمًّـا، ويـرتك حسـابه 

ُتمْ   مَّـا َوَلُكـم، َكَسـَبتْ   َمـا هَلَـا ؛َخلَـتْ  قَـدْ  أُمَّـةٌ  تِْلـكَ )إىل هللا وفق اآلية الكرميـة:  ـا ُتْسـأَلُونَ  َواَل  ،َكَسـبـْ  َعمَّ
 .141البقرة: ( يـَْعَمُلونَ  َكانُوا

 -وهــي كثــرية جــدًّا  -يواجــه املســلمون مجيًعــا مســتقبلهم علــى أســاس مــن دعــم األصــول املشــرتكة  - 4
 نة وتسامح يف شىت الفروع الفقهية ووجهات النظر املذهبية األخرى.وعلى مرو 

إنين ال أستطيع خالل سطور، أن أحل مشكلة تراخت عليها العصـور، لكنـين ألفـت النظـر إىل أن    
ولو وضع كل شـيء يف    ال يسيغ العقالء بقاءها. ،أوهاًما وأهواء متأل اجلو بني الشيعة ومجاعة املسلمني

ي، وأغلقــت األفــواه الــيت تســتمرئ الوقيعــة واإلفــك لتالشــت أنــواع مــن الفرقــة ال مســاغ حجمــه الطبيعــ
 لوجودها.
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 على جبهة املرأة والتغيري:
وقد نثر الشيخ يف مقاالته وحماضراته         

قضااي املرأة بني التقاليد خصوًصا:  -وكتبه 
 قضااي عاجلت آراءه اليت - الراكدة والوافدة

 واملرأة، واملشكالتالفكر، والثقافة، 
 .اإلسالم ضوء االجتماعّية، واالقتصادية، على

 اإلسالم خصوم دعاوى املرأة، وفّند عن ودافع
 : قائاًل 

 التوّسط من بدّ  ال أنّه يرى وكان        
 واحلجاب، فيكون السفور مسألة يف واالعتدال

 من السّيدات معه تتمّكن شرعيًّا حجاابً 
  .واخلدمة ّيةالدين النهضة يف املسامهة

هبا،  يليق اجملتمع؛ مبا يف دورها بتفعيل املرأة، وطالب عن هللا رمحه الغزايل الشيخ دافع ولطاملا       
 ! احلنيف اإلسالم تعاليم إطار ويف

 ومن آرائه اليت تعكس رؤيته املتفردة والشاملة رمحه هللا تعاىل، عن الذكورة واألنوثة:         

فالكل سواء يف العقائد  ؛لصفات الذكورة واألنوثة يف سباق الفضائل وزانً  إن اإلسالم ال يقيم 
 ! واجلد واالجتهاد، يف جمال العلم والعمل؛ والعبادات واألخالق، الكل سواء

إن حماولة حمو الفروق الطبيعية بني اجلنسني لون من العبث، والتفاوت الذي يستحيل حموه هو  
الشخصية اإلنسانية من ملكات وقيم، ويف هذا اجملال قد تستند إليه  وما، التفاوت العلمي

 ! وقد يسبق رجال، تسبق نساء جبدارة
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قال يل أحد املشتغلني بعلوم األحياء: إن هناك تناقًضا كبريًا بني مواضع التلقيح يف عاملي النبات  
 كيف؟ :  واحليوان! قلت له

وائب الشجر وأوراق الورد، وترى املناظر يف احلقول واحلدائق ترى أماكن التلقيح يف ذ :قال        
فأماكن  - خصوًصا البشر - أما يف عامل احليوان! رائقة، والرايح متيل هبا انقلة عناصر احلياة والبقاء

ا إلفرازات األجهزة يتخطاها النظر على عجل واستحياء، ورمبا كانت ممرًّ ، ح مطوية مستخفيةقيالتل
 الدنيا يف البدن! 

: عل ذلك ما جعل أبوينا آدم وحواء يسارعان إىل تغطيتها مبا استطاعا من الورققلت: ل        
 (! وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة، فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآهتما)

 ! وقلت: إن امليالني للعري من شباب اليوم أقرب إىل احليوان منهم إىل اإلنسان        

 وحقوقها: األنوثة ومكانة املرأة        
إلجابة احليوان الرابض يف  ؛على أن احتقار األنوثة جرمية، وكذلك دفعها إىل الطرق لنتفق أواًل  

 ! دماء بعض الناس
تضن عليهن بشىت و  ، تقاليد أمم حتبس النساء، وتضيق عليهن اخلناقىبوالدين الصحيح أي 

ا، وأمهلت شرائع هللا كلها باحً احلقوق والواجبات، كما أيىب تقاليد أمم أخرى جعلت األعراض كأل م
 ! عندما تركت الغرائز الدنيا تتنفس كيف تشاء

ددت معرفة مبا كان للمرأة من مكانة، ومبا كفله اإلسالم هلا ز اكلما رجعت إىل السرية النبوية  
لنبيه  تعاىل وأثر حيسب! يقول احملدثون: ملا نزل قول هللا، من حقوق، لقد كانت هلا شخصية مقدورة

  واندى:، صعد رسول هللا الصفا( وأنذر عشريتك األقربنيهللا عليه وسلم: )صلى 
واي فاطمة بنت رسول ، اي بين عبد املطلب اشرتوا أنفسكم من هللا، اي صفية عمة رسول هللا)     
 ! فإين ال أغين عنكما من هللا شيًئا، سالين من مايل ما شئتما ؛شرتاي أنفسكما من هللااهللا 
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يره، ومن يعمل مثقال  امن يعمل مثقال ذرة خريً ف)اجلزاء األخروي قوله تعاىل:  دإن من قواع 
فال يسأل الرجل فيم ضرهبا؟ له ؛ فهل الزوجة وحدها هي اليت خترج عن هذه القاعدة (ا يرهذرة شرًّ 

ن وهلن مثل الذي عليه)ة يف االعتداء؟ فأين قوله تعاىل: عارضأن يضرهبا ألمر ما يف نفسه، أو لرغبة 
وأين قوله عليه الصالة والسالم:  (ن مبعروفوهأمسكوهن مبعروف أو سرح)وقوله:  (ابملعروف

 (! ليس متلكون منهن شيًئا غري ذلك، عندكم فإهنن عوانٍ  ؛استوصوا ابلنساء خريًا)
ما يقع هو النشوز، ومعىن الكلمة الرتفع واالستعالء، أي أن املرأة تستكرب على الزوج       

طاعته ويدفعها هذا إىل كراهية االتصال به يف أمس وظائف الزوجية، فيبيت وهو  وتستكنف من
 ! عليها ساخط! وقد يدفعه هذا إىل ضرهبا

ال أضيع »إن األعمدة اليت تقوم عليها العالقات بني الرجال والنساء تربز يف قوله تعاىل:   
من ذكر  -ا عمل صاحلً  من»: تعاىل وقوله« أو أنثى بعضكم من بعض ؛عمل عامل منكم من ذكر

وقول  «ولنجزينهم أجرهم أبحسن ما كانوا يعملون، فلنحيينه حياة طيبة، وهو مؤمن -أو أنثى 
 (! النساء شقائق الرجال)الرسول الكرمي: 

فصارت من قبيل العفو الذي سكت الشارع  ؛و هني عنهاأ ،وهناك أمور مل جيئ يف الدين أمر هبا 
ا، فهو رأي . وليس ألحد أن جيعل رأيه هنا دينً ا وإجياابً فيه سلبً ليتيح لنا حرية التصرف  ؛عنه

منصب ما، حاشا  وحسب! ولعل ذلك سر قول ابن حزم. إن اإلسالم مل حيظر على امرأة تويل
 اخلالفة العظمى! 

 وقف كلفهان ال ىتح ،ثيقو  لميع رحش ىلإ تاجحت أفكارهاو  ملرأةا عمالأل لوظيفيةا لقدرةا إن 
 .هبا املنوطة األعباء ونضيع، إليها توكلاليت  األعمال فنظلم، طاقتها

 كان،  املكتوبة الصلوات من والنفاس احليض أثناءيف  املرأة إعفاء قرر ملا اإلسالم أن واحلق      
 أخرى بضميمة -شهادهتا  من االستيثاق قرر وملا  .هبا الرفق ضرورةيف  الطبيعة منطق مع متمشًيا

  .ابستمرار وهامة، تصيبها عامة تغريات من الطب أكده ما مع امتمشيً  كذلك  كان  - إليها
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، استثنائيًّا يكون بل أصليًّا واالجتماعية الشرعية الناحية من يكون ال املرأة عمل إن: قلنا وهلذا      
  :أربع أحواليف  تعمل املرأة أن هو: رأينا وأعلنا

 االجتماعية واملصلحة، معا والنساء الالرجيف  يندر خاص نبوغ ذات املرأة تكون أن: األوىل 
إبمخاهلا؛  ختمده وال، عام بنفع اجملتمع على النبوغ ذلك تعمل؛ ليعود أن احلالة هذهيف  توجب

 املصلحة سبيليف  أمومتها من جزًءا ترتك هذايف  النادرة! واملرأة القوى من لك عاملة قوة فتذهب
 .العامة

 وذلك، وتعليمهم األوىل سنيهميف  األطفال كرتبية،  ابلنساء أليق هو عماًل  املرأة تتوىل أن :والثانية 
 الطفل فيكون، األطفال حلضانة الشريعة قررهتااليت  السن عشرة، وهي احلادية أو التاسعة سن إىل
 .ابملدرسة ورعايتها املرأة عطف، ويف البيت داخل أمه حضانةيف 

  كفاية  فرض األعمال هذه بعض أن الفقهاء رقر  ولقد، النساء تطبيب األطفال تعليم ومثل       
، احلنفية فقهاء من، اهلمام بن الدين كمال  قرر ولذلك. الكفاية فروض من عملهن فإن، كالقابالت

 اخلاصة الكفاية فروض من هو عماًل  حترتف كانت  إذا اخلروج من امرأته منع له ليس الزوج أن
 .تصرفاهتايف  كاملة  غري جةمترب  خترج أبال احملرتفة هذه نصح ولكنه، ابملرأة

 زوجها كان  إذا الريفية فاملرأة، الريفيف  كثري  وهذا، عمله ذاتيف  زوجها تعني أن :الثالثة احلال 

، كاملة  معاونة عملهيف  امرأته ضئيلة، تعاونه ملساحة مستأجًرا أو، صغريًا مالًكا أو، زراعيًّا عاماًل  
بثياهبما،  يتعلقون أوالدمها وحوهلما، البذر وعاء حاملة معه وهى، فأسه حاماًل  داره من خيرج فهو

 املرأة تلك صورة لكانت جمتمعنايف  مثالية صورة للمرأة كان  ولو، أذرعهما على بعضهم وحيمالن
 و! ويلغطن.. الغناء ودور واملالهي األندية يغشني الاليت النساء هؤالء العاطفة؛ ال العاملة الكادحة

 ! حلراموا ابحلالل جمالسهنيف 

 فكان وهم؛ هي العائل فقدت عياهلا؛ إذا وقوت لقوهتا العمل إىل حاجةيف  تكون أن :الرابعة احلال 



210 
 

 .امللحة احلاجة تلك الضرورة، أو هلذه تعمل أن بد ال 

أكره البيوت اخلالية من رابهتا! إن ربة البيت روح ينفث اهلناءة واملودة يف جنباته ويعني على  
 ! يب.. وكل ما يشغل املرأة عن هذه الوظيفة حيتاج إىل دراسة ومراجعةتكوين إنسان سوي ط

واىل جانب هذه احلقيقة فإين أكره وأد البنت طفلة، ووأدها وهي انضجة املواهب مرجوة اخلري  
 ألمتها وأهلها.. فكيف نوفق بني األمرين؟ 

 !مستقبل األسرة ميكن أن تعمل املرأة داخل البيت وخارجه، بيد أن الضماانت مطلوبة حلفظ 
 ! تؤدي فيه املرأة ما قد تكلف به من عمل، ومطلوب أيًضا توفري جو من التقى والعفاف

ال أبس أن يكون نصف هذا العدد من ف ،و مائة ألف مدرسأ ،إذا كان هناك مائة ألف طبيب 
هللا،  واملهم يف اجملتمع املسلم قيام اآلداب اليت أوصت هبا الشريعة، وصانت هبا حدود! النساء

تلك حدود هللا ) :جنيبأبفال تربج وال خالعة، وال مكان الختالط ماجن هابط، وال مكان خللوة 
 (! ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم الظاملون، فال تعتدوها

رأة اليهودية تشارك مدنيًّا وعسكرايًّ يف قيام إسرائيل، وها هي ذي توشك أن تكون ملكة يف ملا 
سات األخرية يف اإلجهاز علينا، وال يزال نفر من أدعياء التدين البيت األبيض تضع اللم

جيادلون يف حق املرأة أن تذهب إىل املسجد وحتضر اجلماعات، إننا منوت قبل أن حيكم علينا 
 غريان ابملوت! فهل نعي ونرشد؟ 

سرائيل أقامت دولة إو  ،وقد الحظت أن املرأة اليهودية شاركت يف اهلزمية املخزية اليت نزلت بنا 
 .على أشالئنا، إهنا أدت خدمات اجتماعية وعسكرية لدينها

وشوارب يف  ىا من الساسة العرب هلم حلً كما أن امرأة يهودية هي اليت قادت قومها، وأذلت نفرً   
 ! ويف حروب اتلية، حرب األايم الستة

وغري  وقد الحظت يف الشمال األفريقي وأقطار أخرى أن الراهبات وسيدات متزوجات      
 متزوجات خيدمن التنصري حبماس واستبسال! 
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هي هتدم على رؤوس و  ،ولعلنا ال ننسى الطبيبة اليت بقيت يف خميمات الالجئني الفلسطينيني 
وحتملت أكل املوتى من احليواانت واجلثث، مث خرجت ببعض األطفال العرب آخر ، أصحاهبا
 ..لتستكمل معاجلة عللهم يف اجنلرتا ؛احلصار

وهي اآلن بقيادة ملكة ورئيسة وزراء، « فيكتوراي»ا بلغت عصرها الذهيب أايم امللكة رت إن اجنل 
وتعد يف قمة االزدهار االقتصادي واالستقرار السياسي. فأين اخليبة املتوقعة ملن اختار هؤالء 

 النسوة؟ 
لى عوقد حتدثت يف مكان آخر عن الضرابت القاصمة اليت أصابت املسلمني يف القارة اهلندية  

فحققت لقومها ما يصبون!  ؛وكيف شطرت الكيان اإلسالمي شطرين« نديرا غانديأ»يدي 
 على حني عاد املرشال حيىي خان جيرر أذايل اخليبة! 

را انتخاابت لرتى أخيتارها قومها للحكم أم ال؟ وسقطت يف االنتخاابت اليت يندألقد أجرت  
 ء أنفسهم دون شائبة إكراه! أجرهتا بنفسها! مث عاد قومها فاختاروها من تلقا

واملرأة يف أوراب تباشر زواجها بنفسها، وهلا شخصيتها اليت ال تتنازل عنها، وليست مهمتنا أن  
 يب حنيفةأإذا كان رأي ، رأي مالك أو ابن حنبل - مع أركان اإلسالم -نفرض على األوربيني 

 ! أو صد عن سبيل هللا، عطأقرب إىل مشارهبم فإن هذا تن 
 ارتضوا أن تكون املرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفرية، فلهم ماشاؤوا، ولدينا وجهات وإذا 
 نظر فقهية جتيز ذلك كله، فلم اإلكراه على رأي ما؟   
اإلسالم عندما أوجب على الرجل نفقة البيت، كان يف احلقيقة يعطي املرأة عوًضا عن تفرغها  

 ! هها الكامل إىل أداء رسالتها الطبيعيةجتااحلسن تـَبَـعُِّله، وتنشيءة أوالده، و 
وآاثره البعيدة يف حاضر األمم ، والذين يزدرون وظيفة ربة البيت جهال خبطورة هذا املنصب      

 ! ومستقبلها األخالقي واالجتماعي

 أعرف أمهات فاضالت مديرات ملدارس انجحة، وأعرف طبيبات ماهرات شرفن أسرهن 
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 ! حيح من وراء هذا كلهوكان التدين الص، ووظائفهن 
يف ساحات شريفة رحبة ال جيوز أن ننساه ملا يقع يف ساحات أخرى  اعامليًّ  انسائيًّ  اإن هناك نشاطً  

 .من تبذل وإسفاف
ا أو وراء نرضأوقد ذكرين اجلهاد الديين واالجتماعي الذي تقوم النساء غري املسلمات به يف  

 .السلف األول يف نصرة اإلسالمحدودان، ابجلهاد الكبري الذي قامت به نساء 
لقد حتملن غربة الدين بشجاعة، وهاجرن وآوين عندما رضت اهلجرة واإليواء، وأقمن      

 .ا، وعندما احتاج األمر إىل القتال قاتلنالصلوات رائجات غادايت إىل املسجد النبوي سنني عددٍ 
 ! اجليش يف املهام اليت حيتاج اليها أعين، وقبل ذلك أسدين خدمات طبية

وعندما ويل عمر قضاء احلبسة يف سوق املدينة للشفاء، كانت حقوقها مطلقة على أهل السوق  
 ! رجاال ونساء، حتل احلالل وحترم احلرام وتقيم العدالة ومتنع املخالفات

وإذا كانت للرجال زوجة طبيبة يف مستشفى فال دخل له يف عملها الفين، وال سلطان له على  
 ..شفاهاوظيفتها يف مست

مبا فضل  ؛الرجال قوامون على النساء»مسعت من رد كالم ابن حزم: أبنه خمالف لقوله تعاىل:  
أنه ال جيوز أن تكون  -يف فهمه  -فاآلية تفيد  «ومبا أنفقوا من أمواهلم، هللا بعضهم على بعض

 ك أن القوامةوالذي يقرأ بقية اآلية الكرمية يدر ! املرأة رئيسة رجل يف أي عمل! وهذا رد مرفوض
 ! املذكورة هي للرجل يف بيته، وداخل أسرته 

جعل أمور املسلمني و ! (اب قوم ولوا أمرهم امرأةخ) :قد يقال: كالم ابن حزم منقوض ابحلديث 
 ! إىل النساء يعرض األمة للخيبة فينبغي أال تسند اليهن وظيفة كبرية وال صغرية

     ! ة الدولة، أما ما دون ذلك فال عالقة للحديث بها على رايسوابن حزم يرى احلديث مقصورً       
 للدول، أو وحنب أن نلقي نظرة أعمق على احلديث الوارد، ولسنا من عشاق جعل النساء رئيسات

 !ا، أن يرأس الدولة أو احلكومة أكفأ إنسان يف األمةا واحدً رئيسات للحكومات! إننا نعشق شيئً 
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 ا، ولكن ما معناه؟ ا ومتنً وضوع، مع أنه صحيح سندً وقد أتملت يف احلديث املروي يف امل 

 :مةو ؤ عندما كان فارس تتهاوى حتت مطارق الفتح اإلسالمي كانت حتكمها ملكية مستبدة مش 
ا، والعالقات بني أفرادها ابلغة  خمالفً الدين وثين! واألسرة املالكة ال تعرف شورى، وال حترتم رأايً 

 ! ته يف سبيل مآربه. والشعب خانع منقادقد يقتل الرجل أابه أو إخو  :السوء
ا بعد ا مبينً وقد اهنزمت اجليوش الفارسية أمام الرومان الذين أحرزوا نصرً  - وكان يف اإلمكان     

   ! يقف سيل اهلزائم، أن يتوىل األمر قائد عسكري -وأخذت مساحة الدولة تتقلص ، هزمية كربى
 أبن الدولة  ا، فكان ذلك إيذاانً  لفتاة ال تدري شيئً مريااثً  لكن الوثنية السياسية جعلت األمة والدولة

 ! كلها إىل ذهاب

 ! ا لألوضاع كلهايف التعليق على هذا كله قال النيب احلكيم كلمته الصادقة، فكانت وصفً       

اليهودية اليت حكمت « جولدا مائري»ولو أن األمر يف فارس شورى، وكانت املرأة احلاكمة تشبه  
 لكان هناك تعليق آخر على، يدي قادهتاأواستبقت دفة الشؤون العسكرية يف  ،إسرائيل

 ..األوضاع القائمة
الم قرأ على الناس يف مكة سليب: أبن النيب عليه الصالة واجأولك أن تسأل: ماذا تعين؟ و  

 سورة النمل، وقص عليهم يف هذه السورة قصة ملكة سبأ اليت قادت قومها إىل اإلميان والفالح
 ا يف حديث يناقض ما نزل عليه من وحي! كمتها وذكائها، ويستحيل أن يرسل حكمً حب 

أوتيت من  و  ،إين وجدت امرأة متلكهم»س ذات ملك عريض، وصفه اهلدهد بقوله: يقلكانت ب 
وقد دعاها سليمان إىل اإلسالم، وهناها عن االستكبار والعناد، ! «وهلا عرش عظيم، كل شيء

الذين سارعوا إىل مساندهتا يف ، يف الرد عليه، واستشارت رجال الدولةفلما تلقت كتابه، تروت 
فانظري ماذا  ؛حنن أولوا قوة وأولوا أبس شديد. واألمر إليك» :أي قرار تتخذه، قائلني

وال بطاعة قومها هلا، بل قالت: خنترب سليمان هذا ، ومل تغرت املرأة الواعية بقوهتا !؟«أتمرين
  !أم هو نيب صاحب إميان ودعوة؟، ب السطوة والثروةأهو جبار من طال :لنتعرف
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تدرس أحواله وما يريد  ؛واستنارة حكمها، بقيت على ذكائهاعليه السالم وملا التقت بسليمان      
 :وإنه ؛إنه من سليمان»رسله إليها: أوما يفعل، فاستبان هلا أنه نيب صاحل. وتذكرت الكتاب الذي 

والدخول يف ، مث قررت طرح وثنيتها األوىل« وأتوين مسلمني، تعلوا علي أال *بسم هللا الرمحن الرحيم
 (! وأسلمت مع سليمان هلل رب العاملني، رب إين ظلمت نفسي»دين هللا قائلة: 

هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس؟ إن هذه املرأة أشرف من الرجل الذي  
فكيف كان عذايب  *فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» :احلدعته مثود لقتل الناقة ومراغمة نبيهم ص

ولقد يسران القرآن للذكر فهل من  *إان أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم احملتظر *ونذر
 (! مذكر

ومرة أخرى أؤكد أين لست من هواة تولية النساء املناصب الضخمة، فإن الكملة من النساء  
كشفهن، وكل ما أبغي هو تفسري حديث ورد يف الكتب، قالئل، وتكاد املصادفات هي اليت ت

ومنع التناقض بني الكتاب وبعض اآلاثر الواردة، أو اليت تفهم على غري وجهها! مث منع التناقض 
 .بني احلديث والواقع التارخيي

ل إنين ب !وقد ساء وضع املرأة يف القرون األخرية، وفرضت عليها األمية والتخلف اإلنساين العام 
 انلت ا قرآنية اثبتة أمهلت كل اإلمهال ألهنا تتصل مبصلحة املرأة، منها أنه قلمار أبن أحكامً أشع

 امرأة مرياثها، وقلما استشريت يف زواجها! 

 وللمطلقات متاع» :أما قوله تعاىل! وبني كل مائة ألف طالق ميكن أن يقع متتيع مطلقة      
 ! الوةفهو كالم للت« حقًّا على املتقني ابملعروف؛

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا »: والتطويح ابلزوجة لنزوة طارئة أمر عادي، أما قوله تعاىل     
 ..فحرب على ورق« حكما من أهله وحكما من أهلها

 أما خطأ املرأة فدمها مثن له! ، رفوقد نددت يف مكان آخر أبن خطيئة الرجل تغ      
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م أو متحدثني ابمسه وقفوا حمامني عن هذه الفوضى الوالذي يثري الدهشة أن مدافعني عن اإلس 
ظنوا أن اإلسالم هو هذه الفوضى! واجلنون فنون واجلهالة  - بغباوة رائعة -املوروثة، ألهنم 

 فنون! 
وقد استغل االستعمار العاملي يف غارته األخرية علينا هذا االعوجاج املنكور، وشن على تعاليم  

 ! سالم املظلوم هو املسؤول عن الفوضى الضاربة بني أتباعه ضارية! كأن اإلاإلسالم حرابً 
أما املسلمون فكأهنم متخصصون يف تزوير االنتخاابت للفوز ابحلكم ومغامنه برغم أنوف  

 .اجلماهري
؟ وملاذا ال نذكر قول ابن تيمية: إن هرضأوأتييده واالستخالف يف  أي الفريقني أوىل برعاية هللا 

 لكافرة ـ بعدهلا ـ على الدولة املسلمة مبا يقع فيها من مظامل؟ هللا قد ينصر الدولة ا
 ما دخل الذكورة واألنوثة هنا؟ امرأة ذات دين خري من ذي حلية كفور!      
وا قبل أي متهواملسلمون اآلن حنو مخس العامل، فكيف يعرضون دينهم على سائر الناس! لي 

ما سكت اإلسالم عنه فليسلهم أن يلزموا شيء أبركان دينهم وعزائمه وغاايته العظمى! أما 
 الناس فيه بشيء قد أفوه هم أنفسهم من قبل! 

  ؛ريكا وأسرتاليا، إننا مكلفون بنقل اإلسالممأإىل  ،إننا لسنا مكلفني بنقل تقاليد عبس وذبيان 
 وحسب! 

ى كليز يلزمون اجلانب األيسر من الطريق علنواألمم تلتقي عند الشؤون املهمة! هل أن اإل 
وال يف دستور األسرة ، عكس غريهم من أهل أورواب، إن ذلك ال أتثري له يف حلف األطلسي

 األوروبية! 
وإذا كان الفقهاء املسلمون قد اختلفت وجهات نظرهم يف تقرير حكم ما، فإنه جيب أن خنتار  

 ! للناس أقرب األحكام إىل تقاليدهم
 و فهموه أ ،يسيئوا إىل اإلسالم حبديث مل يفهموهلئال  ؛إن من ال فقه هلم جيب أن يغلقوا أفواههم 
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 ! ن ظاهر القرآن ضدهإو 
كنت أحتدث يف أحد األندية عن حقوق املرأة، فقلت: إن هلا حق الدعوة إىل هللا، واألمر  

  ابملعروف والنهي عن املنكر، وتدريس هداايت اإلسالم وجمادلة امللحدين فيها..إخل. فإذا
 ! أن هذا احملاضر رجاًل صاحلًا فتبني أنه ألعن من قاسم أمني شخص يقول لصاحبه: كنا نظن

 لقيين رجل فوق األربعني يتحدث وكأنه ايفع غر! قال يل بصوت مهتاج: أنت الذي تفيت أبن 
 أما تتقي هللا؟  :وجه املرأة وصوهتا ليسا بعورة؟ قلت هبدوء نعم! قال

 ! بتقوى هللا قلت: أوصيك ونفسي      
 فيما تذكره للناس وجيب أن تتوب!  خمطئ قال: إنك      

قلت له: لست وحدي امللوم، فإن كبار املفسرين سبقوين إىل هذا اخلطأ، كما سبقين إليه رواة       
عشرة من األحاديث الصحاح، وشاركين يف خطئي أيًضا أئمة املذاهب األربعة، وعدد من املذاهب 

 ! الفقهية األخرى

 الرتوي، ودراسة الرحلة كلها من الذهاب إىل االستقرار، وليس ىلسفر املرأة وحدها حيتاج إ  
ولكنه من قُبيل احليطة والصون واالطمئنان، وقد ، تباع الظنوناذلك من قُبيل التطري والتهمة و 

 روى الشيخان أن رجاًل قال اي رسول هللا إن امرأيت خرجت حاجة، وإين اكتتب يف غزوة كذا
 مرأتك! نطلق فحج من ااوكذا؟ قال:  

الواقع أن ازدراء عواطف املرأة، واستخدام القسوة لرتضيتها مبا ال ترضى ليسا من اإلسالم، وال  
 ! من الفقه

إن اإلسالم دين العدالة والرمحة، ومن تصّور أنه أيمر ابسرتقاق الزوجة واإلطاحة بكرامتها فهو  
 !يكذب على هللا ورسوله

هو يف األصل عقوبة هلا، وامسع لقول هللا تعاىل عن الاليت إن إمساك املرأة يف البيت وحبسها      
ُ هَلُنَّ َسِبيال(! فاأل  صل أنأيتني الفاحشة: )فََأْمِسُكوُهنَّ يف اْلبـُُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو جَيَْعَل اّللَّ
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 متارس املرأة دورها يف اجملتمع الذي متثل أكثر من نصفه 
اليد وضعها الناس، ومل يضعها رب الناس، دحرجت الوضع الثقايف واالجتماعي ق)تواجه املرأة( ت 

للمرأة، واستبقت يف معاملتها ظلمات اجلاهلية األوىل، وأبت إعمال التعاليم اإلسالمية اجلديدة، 
فكانت النتائج أن هبط مستوى الرتبية وميزان األمة كلها، مع التجهيل املتعمد للمرأة 

 حلقوقها واالنتقاص الشديد
من جمتمع حي، فهي تتعلم  احيًّ  اإن أي مطالع للقرآن الكرمي والسنن الصحاح يرى املرأة جزءً  

يف الرب والبحر، وتؤخذ منها البيعة -إذا شاءت-وتتعبد وأتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وجتاهد
 احلكم أو تؤيده!  عارضعلى معاقد اإلميان واألخالق، وت

 لىع حلكم، وأيىبا فةد لدولة، وتوجيها ايسةر  توىلل لكفايةا ملرأةا يف رىي ال إلسالما لكن 
 السياسية ابملناصب أوىل الرجال أن على الفقهاء ومجهور  .املنصب هلذا اختيارها املسلمني
 هللا صلى الرسول سنة جرت كما،  الراشدة اخلالفة سنة جرت ذلك وعلى. النساء من واإلدارية

 .للمرأة رايسي منصب ديسن فلم، قبل من وسلم عليه
، وأخربت أبن بعضهن يف أثناء وقد شعرت أبن من النساء من جتمع يف غرفتها سبعني فستاانً  

 بدل ثوب حىت تعرض جسدها يف ألوان شىت! هال عرضت على الناس األحفال خترج لتبدل ثوابً 
 !بدل هذا اإلسفاف؛ ثقافتها وفضائلها
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 كورةذ جولة والر ال 
 نم خلقت حواء إن  

 :الكرمي القرآن نبأان كما  آدم
 الذي ربكم اتقوا الناس )أييها

 وخلق واحدة نفس من خلقكم
 بعد واألوالد .زوجها( منها
 -إاناًث  أو ذكورًا - ذلك
 لتواصل واحدة مثرة جاؤوا

 عن غريًبا اجلنسني أحد تصور اجلنون ونساء(؛ فمن كثريًا  رجااًل  منهما )وبث :األولني األبوين
 بعض(!  من مكانة: )بعضكم دونه اآلخر، أو

ىل قلة الرجال الذين شرح الكتاب نعوهتم، إ إن اهلزائم السود اليت أصابتنا تعود قبل أي شيء 
 ورسم مستواهم! 

رجولة ترفض املشقات،  يالرجولة عندان صفة جسدية ترادف الذكورة، ومع ذلك فه نإ   
 رفيعة! والكثرة من مثاًل  يالشخصوالزينة والظهور  يوتعشق امللذات، وحتسب الشبع والر 
 هؤالء قلة! والعراك هبؤالء ال أمل فيه! 

 اهب لتكليفايف  ستوىي ،إلنسانل هللا رعهاشاليت  األحكامو  األخالقو  العباداتو  لعقائدا ومجلة 
 لإلخالص اختيارًا األرض ظهر على اإلنسانية احلياة كانت  وإذا. واملرأة الرجل عليها واجلزاء
 املضمار!  هذايف  سواء بنوعيها اإلنسانية فإن، والسلوك الفكر ستقامةوا، والوفاء

 الو  ،خريأت وأ قدميتيف  األنوثةو  لذكورةا صفاتل خلد الو  ،ملرأةا سبقت قدو  ،لرجلا سبقي قد 
 !العكس حدث ورمبا، اجلنة زوجته ودخلت، النار الرجل دخل فرمبا .عقوبة أو مثوبةيف 

 هللا؛ دين من له سند ال، الرجال من أدىن خلق النساء أن املتدينني من رنف أذهانيف  شاع وما       
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 سافر عصيان اإلسالمية البالد بعضيف  حيدث كما،  النساء عن الشرعية التكاليف إسقاط إن بل 
 املسلمني شيء: )إن كليف   الرجال شقائق النساء فإن، كتابه  تعاليم على وخروج، لدينه

 والصادقات، والصابرين والقانتات، والصادقني ؤمنات، والقانتنيوامل واملسلمات، واملؤمنني
 والصائمات، واحلافظني واملتصدقات، والصائمني واخلاشعات، واملتصدقني والصابرات، واخلاشعني

 عظيًما(!  مغفرة، وأجًرا هلم هللا والذاكرات، أعد كثريًا  هللا واحلافظات، والذاكرين فروجهم

 األنوثة؛ وابلتايلو  لذكورةا بائعط وافقي وزيًعات لعمليةا الختصاصاتا زعو  نهأ لدينا نعص ام وكل 
 الوصااي: ببعض وألزمهن، األعباء بعض النساء عن خفف

 الصالة من معفاة املرأة أن إال بسواء؛ سواء والنساء الرجال على واجبان مثاًل  والصيام فالصالة .1
 من معفاة كذلك  وهي، هبا يتصل وما والدةال فرتة. ويف هبا متراليت  الشهرية العادة دورةيف 

 تدع أن -أوالدها  ترضع وهي -هلا  وجيوز. أخرى أايميف  منه فاهتا ما تقضي ولكن، الصيام
 .تفدي أو وتقضي، الصيام

 ينحرف ما وكثريًا، تعتادهااليت  البدنية الدورات هبذه وعاطفيًّا نفسيًّا تتأثر املرأة كانت  ملا .2
 فقد، احلياة وأحداث، الناس أحوال من تشاهد ما تصويريف  خطأ نةمظ جيعلها ما مزاجها؛
 .أخرى امرأة شهادة - لالستيثاق -إليها  وضم، منفردة بشهادهتا القضاءيف  الدين احتاط

 مالقاة على أجلد كان  والرضاع واحلمل والنفاس احليض مشاغل عن بعيًدا الرجل كان  ملا -
 مث ومن، هو به ألصق الرزق ابتغاء األرضيف  الضرب انوك، املختلفة احلرف ومعاانة، الصعاب

 .الفقريات اإلانث قرابته وعلى، زوجته على ابإلنفاق اإلسالم كلفه  فقد
  النفقة عن املسؤول ألنه ؛(غالًبا )! الرجل نصيب نصف املرياثيف  املرأة نصيب أن ذلك تبع .3

 تسوى أن الظلم ومن، فقةالن عده واستحقت، املهر منه أخذت تزوجت إذا، فهي قدمنا كما
 .الواجبات هذه حتميله بعد املرياثيف  معه

 النساء؛ على قوامون )الرجال :تعاىل قال. عليه القوام رئيسه البيت يف وهو، األسرة رب الرجل .4
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 أمواهلم(!  من أنفقوا بعض، ومبا على بعضهم هللا فضل مبا 
. العسكرية واخلدمة والدولة جملتمعايف  الكربى املناصب لشغل األوائل املرشحون هم الرجال .5

 .كاملة  اإلسالم نظر وجهة لتعرف قليل بعد ذلك حكمة عن وسنتحدث
 إذ اإلسالم إن بل. للمرأة اإلنسانية املكانة ختدش ال الدقيق العدل التطبيق مع الفروق وهذه 

 .فيها هللا فطرة جتاهل يستطيع وال، األشياء طبائع مع يتمشى الفروق هبذه يعرتف

، له ليس ما طلبيف  يشتط أن يريد النساء من املرتجالت بعض أن لألسف حيدثالذي  لكن     
 .حقوق من ما هلا على املرأة، واالفتيات هضم يريد الرجال من القساة بعض وأن

 وامرأة نوح امرأة كفروا:  للذين مثال هللا واإلفراط: )ضرب التفريط بني، آخر منهج واإلسالم     
 ادخال شيًئا، وقيل هللا من عنهما يغنيا صاحلني، فخانتامها، فلم عبادان من عبدين حتت كانتا  لوط؛
 يف بيًتا عندك يل ابن رب قالت: إذ فرعون؛ آمنوا: امرأة للذين مثال هللا وضرب الداخلني* مع النار

 الظاملني(!  القوم من وعمله، وجنين فرعون من اجلنة، وجنين

 لنفسيا صفاءهو  لروحيةا واهق نأ لقمة؛ بيدا يف السالمو  لصالةا ليهع مدحم جولةر  انتك  وقد 
 والقنوع! ، واالستقامة، األدب مبحامد تزداد الرجولة هذه جعال

إن الزوج والزوجة إنساانن متكافئان يف احلقوق والواجبات، ومع صدق العاطفة يكون الرجل  
 واحلب! ا انفذ الكلمة، ووسيلته يف ذلك الوفاء واإلخالص ا مطاعً ملكً 

 الزواج ليس عشق ذكر ملفاتن أنثى! إنه إقامة بيت على السكينة النفسية واآلداب االجتماعية، 
 يف إطار حمكم من اإلميان ابهلل والعيش وفق هداايته، والعمل على إعالء كلمته وإبالغ رساالته!  

 حسان! من إ امن تقوى، وال نعومة املرأة تنقصها حظًّ  ال خشونة الرجل هتب له فضاًل  
 التلطف مع اإلانث والرفق هبن، آية اكتمال الرجولة ومتام فضائلها، وهو أدب يبذل للنساء 

 مع استقامة الفطرة اإلنسانية قلماو سواء كن قريبات أم غريبات، كبريات أم صغريات،  ؛عامة
 يتخلف هذا املسلك العايل! 
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ر النظرة، ومصيبة اإلسالم صويؤسفين أن بعض الناس يتحدث عن اإلسالم وهو شائه الفطرة قا 
  يف هذا العصر من أولئك األدعياء

 لضال، حنيا لكلبا دركي ام لشقاءا نم دركهي إلحصانا لىع لزانا ؤثري لذيا إلنسانا إن 
 املضغ من فمه يدخل مما أكثر الضرابت من جسمه على طعامه، فيقع الختطاف يتسكع
 . املنهوبة

زوجى يف حوار، قد أكون فيه صاحبة حق ُحرمت مرأة غاضبة: أإذا غضب مىن ايل  قالت 
 ! رضوان هللا، ولعنتىن املالئكة و...و

! فقاطعتها على عجل، وأفهمتها أن احلديث الوارد يف شأن آخر بعيد بعيد عما تتومهني     
 ذاك هو املراد! ! احلديث ورد يف امرأة تعرض زوجها للفتنة ألهنا متنعه نفسها، وهو ال يستغىن عنها

 ،تعرية املرأة حيًنا، وحشرها يف مالبس ضّيقة حينا آخر، عمل مل يشرف عليه علماء األخالق نإ 
 ! وإمنا قام به جتار الرقيق

هل قوامة الرجل على بيته تعين منحه حق االستبداد والقهر؟ بعض الناس يظن ذلك وهو  
يف تالويت  وهي كلمة الحظت، ! فإن هناك داخل البيت املسلم ما ُيسمى حدود هللائخمط

 للقرآن الكرمي أهنا تكررت ست مرات يف آيتني اثنتني! 
على أسرته  يكم أعبائه األساسية، وحبكم تفرغه للسعحب -إن القوامة للرجل ال تزيد عن أن له  

ما  -بعد املشورة  -أن تكون له الكلمة األخرية  - والدفاع عنها ومشاركته يف كل ما يصلحها
 ! أو جينح إىل سفه أو إسراف، حقًّا أو جيحد هبا، ينكر هبا معروفًاأو ، مل خيالف هبا شرًعا

من حق الزوجة إذا احنرف أن تراجعه وأال أتخذ برأيه، وأن حتتكم يف اعرتاضها عليه ابحلق إىل  
 ! أهلها وأهله أو إىل سلطة اجملتمع الذي له وعليه أن يقيم حدود هللا وهذا كالم حسن

 إليه يرجع رئيًسا للبيت ولكن، شيء كليف   الزوجني بني متبادلة تالبييف  والواجبات احلقوق 
 ينسبون واألوالد، مطالبه عن األول املسؤول وهو، البيت هذا أقامالذي  فهو، األخري اإلشراف
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 .به ويعرفون إليه 

 هذه بعنقه تناط وطمأنينته! فكيف سعادته البيت هلذا يوفر كي  عمره أغلب يكدح وهو     
 ؟ بيته على الواليةيف  حقه يهدر مث هاكل  التبعات

 شراين هو البيت خارج العمل أن والواقع! عنه تنفك الاليت  املسؤولية أثر الرايسة هذه إن      
 بطاقة األقدار زودتهالذي  الرجل برأس معصوب البيت خارج والعمل .البيت داخل للحياة البقاء

 .واملعاانة الكدح على موصولة

 – هذه واحلالة – مقهورة إهنا؟ والرضاع والوضع احلمل آالم عرهتا إذا تصنع فماذا ةالزوج أما      
 ..معهم التعامل وضروب الناس أنظار عن حجرهتا، والتوارييف  البقاء على

 أهلتهماليت  هي اخلارجية احلياةيف  الرجال جنس هبا ميتازاليت  والبدنية النفسية اخلصائص إن      
يف  لنزاع مساغ وال، أسرته على قواًما الرجل كان  مث اإلنسانية! ومن امليادين مجلةيف  القيادات لشىت
يف  التصرف من ومنعها، للمرأة املدنية احلرية إهدار تعين للرجل املقررة القوامة فهلاألهلية؛  هذه

، شيء البيت ورايسة، حرة مصونة، ومشيئتها شخصيتها ال؛ إن؟ إدارهتايف  التدخل أو. أمالكها
 هللا فضل مبا النساء على قوامون )الرجال: تعاىل قوله من توهم الناس وبعض آخر شيء وهذا

 أمواهلم(!  من أنفقوا ومبا بعض على بعضهم

 القوامة جتعل النازلة املرتبة هذه وأن، وأدبيًّا مادايًّ  الرجل دون املرأة وبعض الناس توهم أن      
 معدن كان  واحد، وإذا أب ينميهما والرجل املرأة أن شرحنا فقد، خطأ وهذا. وهيمنة استعالء قوامة

 .والنفاسة ابخلساسة للوصف مكان فال متحًدا اخلليقة

 املواهب هبذه والتقوى! ومنزلتها واألدب ابلعلم زوجها من أفضل تكون قد املرأة أن وبينا       
 جنس من أفضل لرجالا جنس أن يتصور هذا مع زوجها؛ فكيف منزلة من والناس هللا عند أرفع

 .ابطل. ابطل هذا إن !؟واألنوثة الذكورة بصفة إال بشيء ال النساء
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ا إن الرجوالت الضخمة ال تعرف إال يف ميدان اجلرأة. واجملد والنجاح واإلنتاج تظل أحالمً       
لذيذة يف نفوس أصحاهبا، وال تتحول إىل حقائق حية إال إذا نفخ فيها العاملون من روحهم، 

 لوها بـما فــي الــدنــيا مــن حــس وحـركة.ووص

 :األسرة      
  !إن اإلسالم يقوم على حقائق الفطرة والعقل، ألنه فطرة هللا اليت فطر الناس عليه 
)األسرة( هي الكهف الوحيد الذي جيمع بني رجل وامرأة، ومن مث فإن تكوينها دين، واحلفاظ  

دها جهاد، ورعاية مثراهتا من بنني وبنات جزء من شعائر عليها إميان، ومكافحة األوبئة اليت هتد
 هللا! 

ووظيفتها احلفاظ على اإلميان والعبادة واخللق الشريف واملسلك القومي والتقاليد الراشدة واملثل  
 العالية، واألبوان شريكان يف أداء هذه الوظيفة، ونصيب األم منها ضخم ثقيل! 

 ،رسالته ؤدييل ؛ي البيت املسلم، أو أن تظهر يف كيانه املعنو ن تتوفر يفأينبغي  اك معامل ثالثةنه 
 ! السكينة واملودة والرتاحم ي:وحيقق وظيفته هذه الثالثة ه

كما !  ، فتكون الزوجة قرة عني لرجلها ال يعدوها إىل أخرىيوأعين ابلسكينة االستقرار النفس      
 ! يكون الزوج قرة عني المرأته ال تفكر يف غريه

 ! جيعل العالقة قائمة على الرضا والسعادة، أما املودة فهي شعور متبادل ابحلب     

وجييء دور الرمحة لنعلم أن هذه الصفة أساس األخالق العظيمة يف الرجال والنساء على      
غليظ القلب النفضوا ، اولو كنت فظًّ ، فبما رمحة من هللا لنت هلم : )سواء، فاهلل سبحانه يقول لنبيه

نبع للرقة الدائمة ودماثة األخالق  ية، وإمنا هعارض من الشفقة الفليست الرمحة لوانً ( ولكمن ح
 ! وشرف السرية

 فإن الزواج يكون  وعندما تقوم البيوت على السكن املستقر، والود املتصل، والرتاحم احلاين      
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 ! ه إال الذرايت اجليدةوسوف يتغلب على عقبات كثرية، وما تكون منا، أشرف النعم، وأبركها أثرً 

والبيت املتخصص يف تقدمي الَعَلِف لألجساد إمنا خيرج حيواانت، أما البيت الذي حيرس الشرف  
 ! بشًرا سوايًّ  ئوالطاعة واألدب فهو ينش

ما طلب ك  !طلب اإلسالم من األب أن يصلى النوافل يف بيته حىت أيلف أبناؤه الركوع والسجود 
اجعلوا من صالتكم يف : )احلديث الوحي، ويف ليتعطر جوه مبعاينأن يتلى القرآن يف البيت 

أي أن البيت الذي ال يصلى فيه كالقرب املوحش، وقال رسول هللا  ا(؛وال تتخذوها قبورً ، بيوتكم
: وقال (وامليت يمثل البيت الذي يذكر هللا فيه والبيت الذي ال يذكر هللا فيه مثل احل: )أيًضا

 (! ته فنور، فنوروا بيوتكمأما صالة الرجل يف بي)
وجاء األمر بتعليم األوالد الصالة منذ نعومة أظفارهم، وتعويدهم أنواع املكارم حىت يشبوا        

 ! شرفاء صاحلني

إذا مل يتعلم الولد الصدق يف البيت فأين يتعلمه؟ وإذا مل يتدرب على الوفاء واألمانة والرقة بني  
 ب؟ أحضان اآلابء واألمهات فأين يتدر 

يها الذين آمنوا قوا )أيأمل نسمع قوله تعاىل:  /هل وظيفة البيت توفري العلف لسكانه وحسب؟       
إن العقوبة على االهنيار اخللقي ال تنتظر يوم (! وقودها الناس واحلجارة، أنفسكم وأهليكم انرًا

 ! البعث

 الطفولة صفحة بيضاء خيط فيها اآلابء واألساتذة ما شاؤوا!  
إين أشعر بقلق من  :و نظل قريبني منه هو البيتأ ،األساس الذي ينبغي أن نرتبط به على أن 

إن أنفاس األم عميقة اآلاثر يف إنضاج الفضائل  .أو حىت لدور احلضانة، ترك األوالد للخدم
 .ومحاية النشء

لو فهمنا  ؛هذا ميسورو  ،وجيب أن نبحث عن ألف وسيلة لتقريب املرأة من وظيفتها األوىل 
 ..لدين على وجهه الصحيح، وتركنا االحنراف والغلوا
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  ألبا وأ لزوجا الرتزاق، وجعلاب ملرأةا كليفت دمع لىع ظامهن قامأ ذاإ إلسالما المي هل 
 ابنته!؟  أو زوجته عن مسؤواًل 

 على نظامه اخلبز، فوضع لقمة طريق عن عرضها ستفقد املرأة أن عرف إذا اإلسالم يالم هل      
 مصواًن؟  عرضها هلا، واستبقاء اللقمة توفري أساس

 املرأة؛ كسبتها  رفيعة حقوق هذه هل اهلاجعة؛ الغرائز واستثارة والتبّذل والرقص العري هل      
 يبتذلوا لكي األشرار؛ الرجال فرضها حيوانّية نزعات هذه أن اجملتمع، أم يف جانبها هبا فدعمت

 شهواهتم؟  طوع وجيعلوها املرأة؛

 الزراعة ميدانيف  لثغرات سداًدا ليس البيت من املرأة استخراج إن: جالءيف  أقول أن أريد      
 الدواوين، واليف  املهملة لألوراق إجنازًا وليس - احلرب ظروف من ودعك - والتجارة والصناعة

رأة، ابمل املتاع تيسري يريدون الذين الرجال بعض من جمون الدكاكني! إنهيف  املكدسة للبضائع تروجيا
 .شاؤوا كلما  أيديهم بني الذائب، أو بصر حتت حماسنها، وجعلها وابتذال

كل مولود على أقساط من العلم جتلو عقله، وتصون فطرته، وتفتح مداركه، وتنمي مواهبه   ةئتنش 
أخذت طريقها املستقيم يف الغرب. أعين أوراب وأمريكا حيث نسبة األمية صفر! فإذا نقلنا نظام 

قال رسول ! وطريًقا أخضر، م من هناك، وطبقناه يف بالدان كان ذلك عماًل أرشداإللزام الصار 
وقد ! والفرض يعين اإللزام( طلب العلم فريضة على كل مسلم)هللا صلى هللا عليه وسلم: 

حىت ارتفعت نسبة األمية يف البالد ؛ اضطربت وسائلنا يف العصور األخرية يف تنفيذ هذا اإللزام
 يبعث على الزراية واألسى!  اإلسالمية إىل حد

إمنا هو قدرة على و  ،للذة فقط إن اإلسالم مل أيمر بتعدد الزوجات، فإن الزواج ليس نشداانً  
 ! الرتبية ورعاية األسرة، فمن عجز عن ذلك كّلفه اإلسالم ابلصوم

 ؟!ال مهرب منه: هل التعدد الذي أذن اإلسالم به أفضل أم الزىن حنن نوجه لألوربيني سؤااًل و   
 أم أن التعدد قانون ؛ابلواحدة يإنىن أسائل كل منصف صادق: هل اجملتمعات األوروبية تكتف
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 غري مكتوب خيضع له الكثريون؟  
نطلق من مبدأ وال تنتهي لغاية، ت إن االستعمار الثقايف حريص على إنشاء أجيال فارغة، ال 

 من املعارف النظرية اليت ال تعلو هبا يكفي أن حتركها الغرائز اليت حترك احليوان، مع قليل أو كثري
 وأغلب شعوب العامل الثالث من هذا الصنف اهلابط! ، مّهة وال يتنّضر هبا جبني
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 الدور العلمي واحلضاري للمرأة:الغزايل و 
بقدر ما مجد بعض       

الفقهاء موقف املرأة، 
ا، وبقدر ومجدوها جتميًدا الفتً 

اليد ما دخلت العادات والتق
حكًما غري عدل، مضادًّا 
للشريعة، مناواًئ هلا، وبقدر ما 
جيهل الرجال حقها عليهم، 
وبقدر ما جتهل هي حقوقها 
واجباهتا، جتيء غضبة الغزايل، 

 واجلمود واجلهل! يد وانفعاله يف طرحه املصطف بقوة إىل جانب املرأة، ليكشف ما أخفته التقال

دفاع الشيخ الغزايل عن حق املرأة يف بعنوان: ) ح حسن رشيدصالوأستعني هنا مبا كتبه أ.       
 ٢٠١٧:(يوليو متوز ١االجتهاد/ احلياة/ 

قول ي«: املرأة وخدمة السنة»، حتت عنوان «تراثنا الفكري يف ميزان الشرع والعقل»يف كتابه  
 الشيخ رمحه هللا تعاىل:

 ج إىل ذهن انقد مستوعب حفيظ. وقدعلوم السنة من أهم علوم الشريعة، والصدارة فيها حتتا       

كنت أظن النساء آخر من يشتغل هبذه العلوم، بل أن يربزن فيها، ويبلغن مرتبة اإلمامة، حىت قرأت   
للدكتور حممود إبراهيم الديك، فوجدت عاملات « السنة النبوية يف القرن السادس اهلجري»رسالة 

عشرات من العاملات الثقات، ومنهن السيدة  ابلسنة، ال يشق هلن غبار، ولسن نزرًا يسريًا، بل



228 
 

هدة بنت اإلبري الكاتبة، وكانت ذات دين وورع وعبادة، مسعت من العلماء الكثري، املسِندة/ شُ 
 «. عاشت قريًبا من مئة عام، وكانت مليحة اخلط، مل يوجد يف زماهنا من يكتب مثلها

جال الذين تلقت عنهم، وإمنا يهمين أن ال يهمين هنا أن أذكر أمساء الر »ويضيف الغزايل:       
أذكر بعض من تلقوا العلم عليها، ومنحتهم إجازة علمية ابلرواية والتحديث. قالوا: مسع منها أبو 

بن ابن السمعاين، وروى عنها احلافظ أبو القاسم بن عساكر، وهو املؤرخ املشهور، واملوفق اسعد 
 ! «الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي أهنا من شيوخهقدامة الفقيه احلنبلي الثقة، كما حدَّث أبو 

 ن الوزير نظام امللك، ولدت يف أصبهانبابلقيس بنت سليمان بن أمحد  :ومن احملداثت أيًضا 
بن خليل ا، مسع منها مجاعة من العلماء، وحدَّث عنها يوسف هـ592هـ، وتوفيت سنة 517سنة 

ثي القرن من  - السادس، أن أاب الربكات البغدادي وغريه. استوقفين وأان أقرأ يف تراجم حمدِّ
كانت له أختان، إحدامها أّم احلياء حفصة، وهي راوية موثقة دارسة، قال   - علماء السنة

أم » :هـ. وهناك سيدة أخرى608املنذري عنها: ولنا منها إجازة، كتبت عنها يف شوال سنة 
، قال عنها احلافظ «العبشمية حبيبة األصبهانية عائشة بنت احلافظ معمر بن الفاخر القرشية

املنذري يف التكملة: حّدثت الناس، ولنا منها إجازة، كتبت هبا إلينا من أصبهان يف ذي القعدة 
 هـ. 606سنة 

إن هذا اإلمام يذكر من دون حترج أنه تلقى عن نساء فضليات، أجزنه، وأِذنَّ له ابلتحديث.        
من أولئك العاملات البارعات يف الدراسات ، قرن واحد ويستطيع القارئ أن يقرأ أمساء عشرات يف

هـ(، فقد قال عنها ابن ِخلِّكان: لنا 615 -524اإلنسانية. أما زينب بنت الشعرى، وتدعى حّرة )
 ! «هـ610منها إجازة كتبتها سنة 

دالًة على مكانة  ؛ويعلق الغزايل على كل هذه الشواهد والرباهني اليت متأل بطون كتب الرتاث 
اي عجًبا، كبار املؤرخني واحملّدثني يذكرون بتواضع العلماء، وصدقهم أهنم »ملرأة شيخًة وإمامًة: ا

ماذا حدث أخذوا العلم عن نساء معروفًات، وأهنم انلوا منهن شهادات تقدير وتكرمي وثقة. 
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ألمتنا، فخلت الساحة من طالبات العلم وأساتذته، وجاءت قرون أمسى فيها ذهاب فتاة إىل 
درسة جرمية. بل خلت املساجد من العابدات، فأضحت صالة املرأة يف مسجد منكًرا. وصار م

 ! «ذكر اسم املرأة، أمًّا كانت أو زوجة شيًئا إدًّا
ن باأعود إىل اترخينا يف القرن السادس، ألقرأ فيه أن احلافظ أاب العالء »ويقول الشيخ الغزايل:  

ديث والقراءات، واألدب والزهد، وحسن األسلوب وكان إمام مهدان يف علوم احل - العطار
كانت له ابنة امسها عاتكة بنت أيب العالء، وكانت من احملّداثت املتقنات لعلوم   - والتزام السنة

ي، وقدمت إىل بغداد من مهدان، جز السنة، قالوا: مسعت الكثري من أيب الوقت عبد األول الس
 هـ. 609نا عنها. وتوفيت سنة ودرست الّسنة. قال حمب الدين النجار: كتب

ـ، ه522خنتم بتاريخ فاطمة بنت سعد اخلري األنصاري األندلسي، اليت ولدت يف الصني سنة و   
تلقت العلم عن والدها، وعن غريه من احملدثني الكبار يف بغداد، مث قامت ابلتدريس يف القاهرة 

نها شيوخنا ورفقاؤان، ولنا مسع م»ودمشق، ومسع منها مجاعة من الشيوخ، وقال عنها أحدهم: 
 «. منها إجازة

املأساة، أن املرأة اليت ذرعت الطريق من الصني إىل القاهرة، واليت جاء »ويعلق الشيخ الغزايل:       
أبوها من بلنسية يف األندلس إىل الشرق اإلسالمي، ليخدم العلم يف أرجائه الرحبة، جاء بعدها يف 

 ! «ج املرأة من بيتها ألمرين: إىل الزوج، أو إىل القربهذه السنني العجاف من يقول: ختر 

لوهاب عن النشاط النسائي يف بعض العصور اإلسالمية، ا كتب حسن عبد»ويقول الغزايل:  
فكشف عن جانب مهم من دعمها للمربات العامة، وسدها الثغور االجتماعية، وبروزها يف بذل 

نواحي حضارتنا وثقافتنا إال وهلا فيها نصيب اخلري، وتفريج الكرابت، قال: ما من انحية من 
موفور، فها هي الفتوحات اإلسالمية سامهت فيها مع الرجال، واشرتكت يف ميادين القتال، 

أما أثرها يف النهضة «. وداوت اجلرحى، واكتتبت مباهلا وحليها وَشعرها ملساعدة اجليوش
 .العلمية، فقد اعرتف به أجلة العلماء
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ما قلت الشعر، حىت رويت لستني »ف أن أاب نواس الشاعر يقول عن نفسه: ر ومن املفيد أن نع 
، وأن من شيوخ العالمة احملدث ابن عساكر مؤرخ الشام «امرأة من العرب، منهن اخلنساء وليلى

نيّـًفا ومثانني امرأة، وأن اخلوارزمي الشاعر املشهور، كان من حمفوظاته أكثر من عشرين ألف بيت 
وأن كثريًا من أجلة العلماء تلقوا العلم عن سيدات، وحصلوا على إجازات  من شعر اخلنساء،

 منهن.
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 على مستوى الفكر اإلسالمي:معارك الشيخ 
يف قضاايه اليت كتب فيها، وطروحاته اليت  -من بداايته  -ال أشك يف رايدة الشيخ الغزايل        

جلج السياسة، واستفاد من مواقعه الوظيفية يف  صاول هبا، ومفاهيمه اليت سبق هبا عصره! منذ عرك
خدمة اإلسالم والدعوة، ومنذ كتب عن الفساد االقتصادي، والسياسي، واحلقوق، واحلرايت، 

فكل كتاب منه والتيارات الفاسدة، والسنة والدعاء، والقرآن وحني كتب عن املرأة، وعن العقيدة 
هلذا التيار أو ذاك، لذا  ةا ما كانت كتبه صادمكثريً   لب -من أول كتاب آلخر كتاب  -نسيج وحده 

تعرض حلمالت شرسة، من علمانيني انقمني عليه، ورمسيني ال حيتملون جرأته، وإسالميني ال ميشون 
 يف غباره:

 َوخيَْتِصمُ  َجّراَها اخلَْلقُ  َوَيْسَهرُ            َشَوارِِدَها َعنْ  ُجُفوين ِمْلءَ  اَنمُ أ

، ومل جتمد على األساليب واملناهج، والنصوص األزهرية، اليت مل تعبد الكتب وهو من املدرسة       
وشلتوت وحسن البنا واملراغي بل فكرت لنفسها ولقومها ودينها: مدرسة حممد عبده ورشيد رضا 

وحممد عبد هللا دراز، وأبو زهرة، وأضراهبم ممن أضافوا بصمة خمتلفة على الفكر اإلسالمي يف القرن 
أبناء  أمرت اخلالصة النقية منواليت امتدت وتشعبت، وبعثت صحوة إسالمية يف األمة،   !العشرين

 ؛ خصوًصا بعد سبعينيات القرن العشرين.. نيمبارككريين    نفع هللا هبا شباابً و الصحوة، 

عالقته بكبار كيف كانت له، و  -وغريها  –وقد مر كيف كان تقدير العلماء الكبار يف مصر       
وتقديرهم الكبري ملشروعه الفكري، ومنهجه التنويري، وخطابه )الغزايل(  ،من قبله ومن بعدهالعلماء 

 الذي يتفرد به!

، وكتابه األول من كتبها وقد عاصرت حفاوة جملة األمة بفكره، من مقاالته اليت أثرت هبا اجمللة      
 ة معه!)مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية( وحوارات األستاذ عمر عبيد حسن

 ه الغزالية التجديدية( ألسباب عدة ميزته عن غريه من الدعاةاست)حويت الشيخ رمحه هللا قد أو       
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 :أمهها - بعد فضل هللا تعاىل وتوفيقه إايه -
 !أُنزلت من أجلها وملقاصدها السمحة، اليت، والدقيق لروح الشريعة اإلسالمية فهمه العميق .1

 !مةاإلسالميةواحملركة لنهضة األ ،املفعلةوهي 
 !وطرق هنضتها إدراكه أزمة األمة اإلسالمية املعاصرة، وأسباب ختلفها وتعثرها، .2
 !احلديثة القدمية واحلديثة إدراكه لروح بطرس الناسك القابعة يف احلمالت االستعمارية .3
ه ابقتطاع 1400األكيدة، فقد نبه سنة  ية اآلفاقية الناهضة، واملستقبليةفه االستشراؤار  .4

مهمة من العامل اإلسالمي )جزر امللوك وتيمور  م ألجزاء2000ه 1421ية العاملية سنة الصليب
 !العاملية بفعل محالت التبشري املستمرة الشرقية إبندونيسيا(، وضمها للصليبية

كثري   ته أمام جحافلاوتصديه املتميز للجامدين واملعاندين واملقلدين، وتضحي شجاعته النادرة، .5
 !ني من املتحدثني ابسم اإلسالمواملغفل، البلهمن 

 !، ورموز التيارات املائلةه السالطني وامللوك والرؤساءو وج جرأته يف احلق، يف .6
 !اا وعامليًّ ا وإقليميًّ اإلسالم واملسلمني حمليًّ  ورشده املتميز يف خدمة ،وعقالنيته ،حكمته .7
املوروثة عن جيل  العملية سيه الصادق واحلقيقي والواقعي ابملنهج النبوي الصحيح، وبتطبيقاتهأت .8

 !الصحابة والتابعني واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين

 وقد ولد هذا مجلة عطاءات متيزه؛ منها:   

والتنبيه إىل خطر املتحدثني ابمسه من: )متحدث جاهل( و)منافق ، عن اإلسالم دفاعه املستميت -
ندهم، وال موهبة علمية ممن ال فقه هلم، وال علم ع! اللسان( و)سياسي صاحب هوى( عليم

 !، وال صدق يف توجهاهتمهمديل
 !محلت املشعل الدعوي الناهض من بعده اليتاملتميزة،  تكوينه للنخب وللبؤر الدعوية -
ملا يصيب اإلسالم  -أشكال االتصال والتعبري والنقد  ابلكتابة والتأليف، وكل -تصديه  -

 !خلارجيالصعيدين الداخلي وا واملسلمني، وملا يتهددهم، على
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لكل علل وأمراض املسلمني، والتنبيه على  تصديه بكل الوسائل الناجحة والناجعة واملتوفرة -
 !خطرها القاتل عندما تستشري فيهم

 !احلازم يف وجه املقلدين واجلامدين واملعوقني واملخّذلني وقوفه -

 :ديث )العددالشيخ حممد الغزايل فارس الدعوة اإلسالمية يف العصر احل /أمحد عيساوي)     
 بتصرف، واختصار! (جملة الوعي اإلسالميمن  (489

 -كما أشرت سابًقا   -بدأت من األفغاين وحممد عبده سلسلة ولربوز الغزايل رمحه هللا تعاىل      
وتلقى سندها املتصل عن الشيخ حسن البنا رمحه هللا، فقد كانت خطوط اإلصالح يف ذهنه 

الغزايل وآليات التجديد يف الفكر  الشيخيف دراستها: كما كتب تقادم اخلطيب،   -واضحة 
 (، وهي:والتأويل إشكاليات القراءة: اإلسالمي املعاصر

أحاديث اآلحاد، وهي  ابألخذ من  الكتاب على السنة، وجعل إمياءات الكتاب أوىلميتقد      
ومن مث فهي تنكر انتهي أمده،  أن يكون يف القرآن نص احامسً  اوتنكر إنكارً ، ترفض مبدأ النسخ

يسود اإلسالم العامل بعقائده وقيمه األساسية،  التقليد املذهيب، وحترتم علم األئمة، وتعمل على أن
 !واملذاهب القدمية أو احلديثة إىل مقاالت الفرق وال تلقي اباًل 

 يكتسب مركزية كبرية يف قلب الثقافة اإلسالميةالذي  –الشرعي قراءة النص وحاول الشيخ       
 !واستنباط آلياته، واإلضافة إليه، وتلقيه تلقي الواعي الناقد  -

 كما رسم معامل ينجح معها التغيري والتجديد:       

ويستعلن االنتماء إليه، يف حرب تعلن علينا ابسم الدين ال ، يعود الوالء لإلسالمأن  ومنها      
رتبط يمن املستحيل أن أن قورة، و لإلسالم خمادعة حمالشكلي  الوالء؛ مع التأكيد على أن جمال

 .دعي اإلسالميالصليبية، ويف الوقت نفسه  ومنهجيا ابملاركسية أوا روحيًّ اإلنسان 
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العلماء الذين حيرقون البخور بني أيدي الساسة  يقصي من ميدان التدين ولنجاح األمر ال بد أن
 ىغلون الناس بقضااي نظرية عفالعلماء الذين يش، وكذا ونكوصهم املنحرفني، ويزينون هلم جموهنم

 .فرعية ال جيوز أن تصدع الشمل أو متزق األهل الفاتخبأو ، عليها الزمن

عن وجودان ورسالتنا يف  حنسن الدفاع كلها، حىت  اجة إىل نقطة عامة تتناول أوضاعناكما أننا حب       
 عامل ال تسمع فيه إال عواء األقوايء.

الدكتور حممد  :عن جتربة اإلمام الغزايل يف جتديد الفكر الديينعدد من املفكرين  كتب  ممنو       
 اإلسالمي الفكر إصالح يف الغزايل جتربة منها انطلقت رئيسة ركائز ثالث فيها يونس الذي رصد

 يكون حبيث) النبوية والسنة الكرمي القرآن مع املسلمني تعامل أسلوب تصحيح: وهي وجتديده،
 إىل املعاصرة اإلسالمية العقلية توجيهو  ،(الكربى اإلسالم مقاصد اأعينه نصب تضع حضارية برؤية

 تنال حبيث ؛املسلم العقل أولوايت ترتيب إعادةو  النقية، الدين حقائق على االعتماد إىل العودة
  .اهلامشية أو الثانوية ال اجلوهرية القضااي األساسي اهتمامه

 رسالة تكامل إىل ادائمً  الغزايل ينبه فكان ي،اإلسالم الفكر إلصالح جهوده صعيد على وأما     
 يرجع أنه كما.  ومقاصده الدين جلوهر الناس فهم ويصحح املفتعل، التجزيء عن وينهى. اإلسالم

 ،العلمي التخلف إىل امشريً  احلنيف، الدين جوهر عن ختليهم إىل اليوم، للمسلمني حيدث ما
 أننا": مأساتنا أن إىل يلينته ؛اإلسالمية جملتمعاتا من العديد على خييم يزال ال الذي واالستبداد

 .2013ديسمرب  06البيان/  ".أخالقنا يف مصابون

 إنسان إىل تاجاإلسالم حيأنه مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية،  الشيخ يف كتابه: ويوضح     
 املسلم عجز خيشى؛ إذ كثرية  مواطنيف  ابإلسالم يتحرك أن ويستطيع ،مرنة العقلية خصائصه تكون

 أن إمكاانته خالل من يستطيع ال كبرية  قضااي عن يعلن أن، و معها يتعاملاليت  الساحة إبصار عن
 فقه عنده يكون أن، و االنكسار من ءيبش اآلخرين ويوقع اإلحباط منيف شيء  فيقع حيققها
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 .هل املتاحة الفرص خالل ومن ،املتوفرة إمكاانته خالل من معها يتعاملاليت  للصورة 

 احليوية العناصر يه وما ،يوالعسكر  املدين تقهقران ألسباب شاملة دراسة من بدَّ  ال أنه رىيو        
! منابعها يوتُنفِّ  ثقافتنا تتدبَّر متعمقة فاحصة بصرية من بد ال دهاان؟ ما دهاان حىت فقدانهااليت 
 .!هبوطه أسباب وتستكشف ،األخري ضارياحل مستواان وتنقذ

! فهي آخرشيء  أبخرى أو بطريقة احلكم على االستيالء وجمردشيء  هللا دين إقامةن ويرى أ      
 من والتَّشبُّع الدنيا طلب عن منزهة ،وربِّه املرء بني زاكية عالقة أتسيس -شيء  كل  قبل - تعين

 الو  األرض يف اعلوً  يريدون ال للذين جنعلها اآلخرة الدار تلك) :أرجائهايف  واالستعالء لذائذها،
 ،احلقوق وحيرتم ،املنكر وينكر ،املعروف يعرف عاملي جمتمع بناءيف  اإلسهام تعين كماا(!  فسادً 
 !العاملني رب ويوقِّر

 االجتهاد اجتهاد، وهذا هو االجتهاد ابب إغالق ن؛ إلاالجتهاد ابب فتحإىل  و الشيخدعيو      
  الذي القدمي التفكري عند فعال قفتتو  األمة أن هو ضرر، والضررإىل  انتهى االجتهاد ابب إبغالق

 أحدثوا ما بقدر أقضية للناس حتدث: قيل يتجدد، وكما تقريًبا، والزمن الرابع القرن يف اسائدً  كان
 .امفتوحً  االجتهاد ابب يرتك أن من بد فال... أنزعة من

 ؤهلنيامل غري ومن املؤهلني من الناس بعض سيشتغلف االجتهاد حرية ركتو تكما يرى أنه ل      
 ستسقطف ،االجتهاد بقضية وتفاعل ،صحيحي إسالم يوع هناك كان  إذا لكن ..االجتهاد بقضااي
 صاحبها ألن ،الدينيف  فتوى تكون أن تستحق ال واليت ،أهلها غري من جاءت اليت الفتاوى بعض

 بعض أن ـ بسيطة مالمحيف  ـ األايم هذه نلمح كما  ،ذلك إىل ما أو علم يذ غري أو ،بدعة صاحب
 ..ائً شي واقعها من تغري وال هبا تقبل ال املسلمة اجلماهري ،معينة ملالبسات أتيت اليت الرمسية الفتاوى

 ويتمتعون يعلم سلطان وإمنا سياسي سلطان هلم ليس الذين أهلها من الفتاوى بعض تكون بينما
 !كبري  أثر ذات اجلماهري عند تكون ،والفتوى للنظر أهاًل  جتعلهم مبؤهالت
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 مصدر أنه على ـ األخرية سنة األلفيف  اخصوصً  ـ ياإلسالم التاريخ إىلبعض  ينظر ويرفض أن     
 وهذا ،للتشريع مصدر أهنا على البالد بعضيف  السائدة االجتماعية التقاليد إىل ينظر أو ،للتشريع

 خطأ كوني قد العمل وهذا ،اإلسالم لتنفيذ احلاكمني عمل هو ياإلسالم التاريخ فإن ،صحيح غري
 استنباطيف  ياإلسالم العقل عمل هو ألنه معصوم غري ياإلسالم الفقه أن كما  ،صواابً  يكون وقد

 مصادر نم امصدرً  ليس ياإلسالم التاريخ فكذلك ـ والصواب اخلطأويف  ـ أدلتها من األحكام
 !تجنبهان كيف  اآلن اجتهادانيف  نضع أن جيب ،كثرية  أخطاءيف  احلكام بعض يقع وقد ..التشريع

شتبك رمحه هللا تعاىل مع األمة الغافلة التائهة وقد استلزم منهج الشيخ التجديدي أن ي      
إن فكان يقول منبًها وعائًبا: وغضًبا وأملًا، فلم أيهلا نصًحا وتوجيًها، وتقريًعا وتنبيها، بعمومها، 

 احلروب! وما أشهُد يف سرِي العرَب البعيدين عن ديِنهم قدموا لليهوِد أرخَص نصٍر ُعرف يف اتريخِ 
، األولنَي واآلخريَن أمًة هزمْت نفَسها كالعرِب املعاصرين، لقد هَزَمتهم بالدة الفكِر والشعور

والتنفيذ وفوضى الُفرَقِة والِعْصَيان والَتَسيُّب. وهيهات أن تتبدَل أحواهُلم إال ، وسوءاِت الَتخطيطِ 
ُوا َما أِبَنُفِسِهمْ ِإنَّ اّللََّ ال يُـ : )َوْفَق سنِن هللاِ   ! (َغريُِّ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ

 !بعض املرضي حيتاج إىل صدمات كهرابئية لتصحيح وعيه، وإيقاظ ما ختدر من حسه        
والسري على هنج  ،واملسلمون حيتاجون إىل أمثال هذه الصدمات كى حيسموا اخلالص مما حل هبم

 أسالفهمهنج الراشدين من  يشبه أو يقارب

املايل، والشعب الذي يعاين من الغباء والتخلف اليصلح  لفقر الثقايف أسوأ عقىب من الفقرا     
 للمعايل واليستطيع محل رسالة كبري

كما ينبت الشرك يف أحضان الوثنية ينبت الرايء يف ظالل الكرب، وحيث يوجد السادة        
ملراءون. وجّو احلكم املطلق أحفل األجواء جبماهري املستكربون يوجد األتباع املتملقون واألشياع ا

العبيد الراضخني للهون عن طواعية أو كراهية، ويف احلرب اليت شنها القرآن الكرمي على هذه 



237 
 

وعلى ما يلحق هذا اجلو من  "السيادة والتبعية"اجملتمعات املظلمة ترى اهلجوم يتتابع على مبدأ 
 إلغاء للعقول والضمائر.

هي مخس العامل من حيث التعداد، تبحث عنها يف حقول املعرفة فال جتدها، يف ساحات  أٌمة       
اإلنتاج فال حتّسها، يف مناذج اخللق الزاكى، والتعاون املؤثر، واحلرايت املصونة، والعدالة اليانعة.. 

امات مباذا شغلت نفسها؟ مبباحث نظرية شاحبة، وقضااي جزئية حمقورة، وانقس فتعود صفر اليدين!
ا من جهدها احلار، واستغرقها هذا كله، فلم تعط عزائم الدين شيئً ، ظاهرها الدين وابطنها اهلوى

فكانت الثمرات املرة أن صران حضاراًي وخلقًيا واجتماعًيا آخر أهل األرض يف ؛ وشعورها الصادق
 رتقاء البشرّى! ٌسّلم اال

 

 

 

 
 



238 
 

 أغبياء التدين: معاركه مع
غزايل رمحه هللا تعاىل معارك عديدة خمتلفة الشدة مع طوائف من اإلسالميني، مع دخل الشيخ ال      

بعض أساتذته األزهر يف بداايته، ومع بعض الكتَّاب ابسم الفكر اإلسالمي، واختلف يف وقت ما 
بشدة مع اإلخوان املسلمني، مث مع التيارات اليت عدها متشددها؛ خصوًصا التيار السلفي، الذي 

 ري من كتاابته وحماضراته! ثجلزاء األوىف، يف النقد والتثريب يف كانل منه ا

    يقول رمحه هللا تعاىل:        

 اإلسالمي العمل يواجه ما أخطر أن اإلسالمية الدعوة يف العمل من سنة أربعني بعد يل تبني       
 تعمل وهي أو وهام،واأل للخرافات تعمل وهي غيبية قوة إىل النفس استناد أي الفاسد؛ التدين هو

 سليم، قلب والدين !متصاًل  عقليًّا تنوميًا يعانون وهؤالء عقلية، يقظة الدين !واملآرب لألغراض
 !رديئة علل قلوهبم على استولت وهؤالء

 اليت والعقلية النفسية اآلفات مع للتعامل تفاصيل إىل حيتاج الفاسد التدين كشف  يف واألمر       
 هذه عالج يف «اإلحياء»: كتابه  من ضخًما جزًءا الغزايل حامد أبو خصص دوق. البالء هذا تسبب
 التدين صور عن للكشف «إبليس تلبيس»: كتاب  اجلوزي ابن وضع كما  منها، والتحذير اآلفات
 !عنه واخلاصة العامة وإبعاد الفاسد،

 رمسيًّا كان  سواء ول،املعل التدين من اجلانب هذا حماربة يف مستغرق وأان كتيب  بعض ألفت وقد       
 ركائز»: وكتاب ،«اإلسالم من ليس»: وكتاب ،«واحلياة الدين يف أتمالت»: كتاب  مثل شعبيًّا، أو

 .«عشر اخلامس القرن تستقبل اإلسالمية الدعوة»: كتاب  وأخريًا ،«والقلب العقل بني اإلميان

 خالل من الدين إىل ينظرون مألهن العقالء؛ من كثري  احنراف سر الفاسد التدين أن واحلقيقة      
 واحلديث القدمي يف كانوا  املتدينني بعض أن والواقع. العامة احلياة يف وآاثرهم، رجاله بعض مسالك

 !الدين على بالء
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بعض أساتذته، مث أنواع من املتدينني، كاشتبك الشيخ يف نزاعات علمية من بداايته مع وقد       
 مني، مث مع بعض الرموز كخالد حممد خالد! مع انتمائه الثاين لإلخوان املسل

ة والعنيفة، وحربه الشرسة كانت مع اجلامدين واملتنطعني؛ ممن مساهم قيقيلكن خصومته احل      
اتئهني، وبدًوا، وأغبياء، وعميااًن، ومتشددين، وسبهم فأقذع، ومساهم أبناء األفاعي! ووصمهم أبهنم 

 ! وميسخ الفطرة، داهةيفسد البأصحاب التدين املغشوش، الذي 

 خصوًصا قذائف احلق، بلسانه السلط، وبيانه السوط، وأكده يف كثري من كتبه؛وثرب عليهم      

 : ومن كالمه يف ذلكوكيف نتعامل مع القرآن، والسنة النبوية، وغريها!  ومهوم داعية،

اجتماعية، وسياسية  يتعثرون يف قضااي خلقية، و  -وال يزالون إىل اآلن  -إن املتدينني من قدمي  ➢
حول  األرضفيوجد من يؤلف ضد دوران : كثرية، بل إن تصوراهتم الثقافية موضع دهشةٍ 

 ي! مع ذلك أنه سلف يالعصور الوسطى، ويدع الشمس، ويؤيد موقف الكنيسة يف

ويوجد من يرى   /كتبهم، ألن التصوير حرام!  ويوجد من أيمر تالمذته بتخريق صور األحياء يف      
ويوجد ! ويوجد من يهاجم كون األمة مصدر السلطة /!لوجه نوًعا من الزان، أو طريًقا اليهكشف ا

ويوجد من حيسب إقامة  /!من يتنكر بقوةٍ  لتكوين االحزاب، وال يهمس حبرفٍ  ضد تقييد احلرايت
 الصالة مغنًيا عن تعلم الصناعات، ويوجد من يعيش مع أعداء اإلسالم يف القرن الرابع، يهامجهم

 وينال منهم، وال يدرى شيًئا عن أعداء اإلسالم يف هذا القرن! 

  !؟أال ميهد هذا كله إلحلاد مدمر      

كان السلف الصاحل يتالقون على الفضائل ويتعارفون هبا، فإذا أساء أحد السرية وحاول أن  ➢
هم كاألجرب بني األصحاء، فال طيب له مقام بين  - بعمله هذا -ينفرد مبسلك خاطئ، بدا 

 حىت يربأ من علته.
 فهموهاما  وقد رأيت بعض اجلهال الذين ال جيوز هلم الكالم يف اإلسالم يرمجون اجملتمعات آباثرٍ  ➢
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ا عن مالبساهتا ودالالهتا، يقول للناس: إن األغنياء أكثر أهل النار، وإن النساء وما يدرون شيئً 
وهذا لغو مقبوح الفهم واآلاثر، وقد آن ! ةيعنون أن الغىن جرمية، وأن األنوثة جرميأكثر أهل النار، 

 ! لألمة أن تربأ منه، وأن تنصح قائليه ابلصمت والتوبة

ألاننيون عندما يسّلطون أفكارهم الضيقة على الدين ميسخون نصوصه، وحيرفون الكلم عن ا ➢
 مواضعه، فهم يفهمونه ثوااًب بال عمل، ومثرًة بال غرس، أو عقااًب يقع على اآلخرين وحدهم،

 هيهات أن ميّسهم منه لفح! 
وتقومي عوجه، مث حيرص على ، ء إىل الدين عندما يهمل هتذيب طباعهيبعض الناس يس ➢

 ! ذهب هبا درانً االستمساك بشعائره، كما ميسك امللوث قطع الصابون بيده، دون أن يُ 
و انفلة من اخلطل أن نظن أن العلم احملمود هو دراسة الفقه والتفسري فحسب وأن ما وراءه فه ➢

يؤديها من شاء تطوعا أو يرتكها! إن هذا خطأ كبري؛ فإن علوم الكون واحلياة، ونتائج البحث 
املتواصل يف ملكوت السماء واألرض ال تقل خطورة عن علوم الدين احملضة؛ بل قد يرتبط هبا 

أن  من النتائج ما جيعل من معرفتها أوىل ابلتقدير من االستبحار يف علوم الشريعة. وحسبنا
القرآن الكرمي عندما نوه بفضل العلم وجالل العلماء إمنا عىن العلم الذي ينشأ عن النظر يف 
النبات واحليوان وشؤون الطبيعة األخرى، قال تعاىل: )أملَْ تـََر َأنَّ اّللََّ أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء؛ 

 اجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َومُحٌْر، خُمَْتِلٌف أَْلَواهُنَا، َوَغَرابِيُب ُسوٌد* فََأْخَرْجَنا ِبِه مَثََراٍت خُمَْتِلًفا أَْلَواهُنَا، َوِمنَ 
َا خَيَْشى اّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلَ  َماء؛ ِإنَّ اّللََّ َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواأْلَنـَْعاِم خُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكَذِلَك؛ ِإمنَّ

 ْخِتالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم؛ ِإنَّ يف َذِلَك آَلايٍت ِلْلَعاِلِمنَي(! َعزِيٌز َغُفوٌر( وقال )....َوا
إن هللا شرف العرب يوم ابتعث منهم حممًدا، واصطفاهم لتبليغ رسالته، فإذا أنكروا هذا النسب  ➢

 ونسوا تلك الرسالة، فما يكون شرفهم بني الناس؟ 
خرين، وبقدر ذلك أكره العدوان على ديين، والواقع أين أكره العنف والتحامل على اآل ➢

واالفتيات على حقي! من أجل ذلك مل أهتيب أي جمتمع أدعو فيه، ومل أستوحش من األمساء 
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السائدة، أو العناوين الشائعة للمذاهب االجتماعية واالقتصادية املختلفة، بل من نقطة التالقي 
 جربة أو ابلفلسفة أو ابلعلم، من هذه النقطةبني الفطرة اليت عرفُتها ابلوحي، وعرفها غريي ابلت

 العمل لديين، وأان متمكن ومسرتيح! أ أبد
نعم قبلت ما رفضه غريي من كلمات الدميقراطية واالشرتاكية مثاًل، وعن طريق الكراهية الفطرية  ➢

لالستبداد السياسي أو اجلشع الرأمسايل؛ أخذت أعرض من ديين النواحي املقابلة أو املماثلة، 
انتقلت  -وجيب أن أجنح؛ وإال كنت داعًيا فاشاًل  –إذا جنحت يف إبراز احلقيقة اإلسالمية ف

ابلفرد الذي أحدثه، أو اجملتمع الذي أخاطبه، إىل آفاق أوسع ونواح متسُّ العقيدة والعبادة 
 بل إنين دخلت يف ميدان العروبة هبذه اخلطة!   وسائر شعَب اإلميان.

بقوة،  دينهم خيدمون جبدارة، وعادوا أوربة جامعات من الدكتوراه أخذوا شيوًخا هناك أن والواقع ➢
 .العلمي الكفاح جمال يف األزهريني مواقف حتسني على انلوه الذي ابملزيد عينونتويس

 واللغة النحو يف مزوَّرة شهادات أخذوا! المس يد يرّدون ال أورابإىل  ذهبوا شيوخ وهناك      
 هم يدرون ال هلم كتبت  رسائل أن إيل وخيّيل. األوىل حصيلتهم فقدوا بعدما اوعادو ! والتاريخ والفقه

به،  فاستغربه، وفوجئ -اإلسالم ضد ألنه- كتب  مماشيء  يف بعضهم انقشت وقد! خباايها
 !األخري اترخيه يف األزهر قاد هؤالء من نفًرا أن احملزن ومن! اسفاحً  الدكتوراه محل أنه فأدركت

خطابنا الذي حنمله عامليًّا، وال نفهم ما عند العامل؟ فلعل السري يف األرض  كيف ميكن أن يكون ➢
الذي حض عليه القرآن حيملنا املسؤولية املزدوجة: التبصر أبحوال األمم للعربة والدرس، 
والتعرف على أحواهلا ليكون اخلطاب اإلسالمي مطابقا لواقع احلال، وقد يكون من خطأ الدعاة 

أهنم حيملون املؤلفات والرتاث الثقايف الذي وضع لعامل املسلمني، مبشكالته، يف الغرب اليوم، 
 ومعاانته، إىل أولئك الذين قد يتطلبون خطااب من نوع آخر يف ضوء اهتماًماهتم.

هناك انس من الدعاة يضيقون أشد الضيق ابلعناوين احملَدثة، ويشمئزون من دميقراطية أو  ➢
 اشرتاكية، أو ما شابه ذلك! 
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وهؤالء الناس نوعان: نوع يريد اإلسالم عنوااًن فجًّا على رُكام من التعاليم املَدوَّنة بلغة العصر       
اململوكي، أو لرتكي، وال يتحرك قيد أمنلة لتوضيح يطلبه العصر، وال يقبل مقرتحات جديدة للوسائل 

يل، يف عصر التفجري الذّري؛ اليت ختدم أهدافنا وشرائعنا! إن هذا النوع يشبه من يريد املقاتلة ابخل
معتمًدا على نصوص مل يفهمها! وأان أرفض التعاون مع هذا النوع، وال أكرتث إبنكاره علّي، أو 

 تربُّمه يب! 

وهناك نوع غيور على اإلسالم شكاًل وموضوًعا يقول: إن العناوين اجمللوبة من اخلارج قد تقدح       
ن املمكن أن ننظر إىل أحسن ما لدى اآلخرين مالءمة للفطرة، يف احلقائق اجلليلة اليت ورثناها، وم

 من بني الوسائل اليت خندم هبا قيمنا املقررة!  -بعد هتذيبه  -وموافقة للوحي، فنأخذه ليكون 

إن اخلالف مع هذا النوع شكلي، وإنين ألغار على ديين كما يغارون، وإمنا أريد أال أُلدغ من         
متدينني يتصورون اخلالفة فرعونية جديدة حتكم دون معقب، أو قارونية جحر مرتني! فكم من 

 جديدة حتب املال حبًّا مجًّا، وتريقه يف أهوائها دون رقيب! 

وإمنا نلوم نفًرا من الناس لبس أزايء ؛ وما نلوم املبشرين واملستشرقني فيما اختلقوا من إفك ➢
وينشر دعوته  ،أن اإلسالم مهد احلرب وانطلق يف عصبية طائشة يزعم -وهم سوقة  -العلماء 
أن اإلسالم  -على وجهة نظره  تدلياًل  - وتتبعت كالم هؤالء فإذا أحدهم يكتب! ابلسيف

 ا على قافلة املشركني ألهنم مشركون مستباحون، قلت:، وأنه شن هجومً تدايً حارب يف بدر مع

 .هذا هو كالم اإلسرائيليني يف شتم الفدائيني الفلسطينيني      

التبعة ليست على رعاع ميزقون مشل األمة بتعصبهم، وإمنا تقع التبعة على علماء يعرفون أن  ➢
 .ا إذا أخطأالرسول صلى هللا عليه وسلم حكم أبن للمجتهد أجرين إذا أصاب، وأجرً 

ا قنوت يف الفجر فمن الذي حيرم مالكً   أن احلق مع احلنابلة واألحناف يف أنه الولو فرضنا جداًل  ➢
 ، ونضيقا فلم نسبه وحنرجهوإذا كان من خيالفنا يف األجر مأجورً  ؟فعي أجر اجملتهد املخطئوالشا
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 خلناق؟ اعليه 

 يف مذكراته: جاءكما   -منصًفا، وانقًدا  - ومناهجه)القدمي( ه على األزهر كالمومن         

 األستاذ دتوج وتشفي، ولو تكفي املوضوعة املناهج إن :هبا التحقنا اليت كليتناإىل   لنعد) ➢
 األذهان، وحتّرر تفتق هبا تعلمنا اليت الطريقة إن !رفيع طراز من ومدرسني دعاة خلرَّجت الكفء

 ...املفاهيم املراد، وتضبط

 أن متقاربة، إال بنسب واملدرسني الطالب بني منتشرة كانت  الثالثة الفقهية املذاهب أن ومع       
 .العلمية البحوث تصبغ أحياانً  الدُّعابة كانت  ام، بلانقس أو حتزُّب يف أثر أي له يكن مل ذلك

! صدر ورحابة حبياد يتم كان  والصفات األمساء يف واخللف السلف تفكري عرضُ  كذلك         
العصور،  شىت يف للفلسفة موسعة دراسة - التقليدية العلوم جانبإىل  - الكلية مناهج وتضمنت

 .خلإ... واألخالق النفس علم يف آخر وتوسًعا

 قدرة لديهم تكون كلها، وأن  املعارف هذه يف يتبحروا أن جيب املسلمني علماء أن وأرى         
 اليت الذهنية القدرة بنفس الشيوعية أحدهم أببعادها، فيفهم املتناقضات، واإلحاطة فهم على نفسية
 (!الدين حقائق هبا يفهم اليت القدرة الصوفية، بنفس هبا يفهم

 هتوين، وال تضخيم األخرى، بغري النظر وجهات الصدر، وإدراك رحابة تكون رالفك رحابة ومع) ➢
 هذه نسيان إن .واألصول األمهات من ابل ذات لشؤون إال املرء يثور أبال عندئذ األمر وينتهي
 ! العلمي اترخينا يف جساًما فتوقًا أحدث احلقيقة

 : مرتني حببسه أتمر جدهتاتيمية، فو  ابن ضد صدرت اليت السلطانية املراسيم رأيت لقد ➢
 .واحًدا واحد، يقع بلفظ الثالث الطالق أبن لفتواه: األوىل -
 وتضرُّع استشفاع طلب من أحياانً  العامة يذكر للتربك، وملا، النيب قرب زايرة كره  ألنه: واألخرى -

 .هللاإىل 
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 أمور يف هنا بوالصوا اخلطأ اآلخرة، إذ يف وال األوىل يف احلبس ليتطلب األمر كان  وما       
 الفساد عن للجماهري صرف القضااي هذه يف والتهويل! فيها يبتّ  الذي هو السجن فرعية، ليس

 ! (احلاكمني يربح مبا السياسي، وشغلهم

 اإلسالم أركان عن يصرفها أن شيًعا، وال األمة يقسم أن ينبغي ال الفروع فقه أن أرى زلت وال) ➢
 قبل - األزهر يف الدراسة أعجبتين فقد مث ومن !األخرى ناألركا واالقتصادية، بله االجتماعية

 !(الكثري املسلمون فسيكسب مداهإىل  التيار هذا مضى لو: وقلت - يطيح أن

 يف يقبعون وفاء، مث أو بقصور تؤدي كلمات  يف واجبهم حيصرون الذين الدين علماء إن)       
 !جياًل  ينشؤون والحقًّا ينصرون  ذلك، ال بعد بيوهتم

 الِبشرِ  من قدر ذلك يف تنمو، وُعدَّهتم حىت وحيرسوهنا، اخلرافة يغرسون طرق شيوخ رأيت وقد ➢
 لقاء عن واجلنب، والكزازة ابجلالفة أضاعوه فقد صحيح فقه لديهم من والكرم، أّما واحلفاوة

 !الناس

 به يُعرض كان  الذي نفسه ابألسلوب اليوم وعلومه اإلسالم عرض إن بتواضع أقول أين غري       
 !(والعزائم املواهب يف حاّدة أزمة على له داللة مفهوم، وال غري السابع أو السادس القرن يف

خُمّلة،  بطريقة لنا ُدرِّس الفقه أصول علم أن أشكو األزهر، وإمنا يف اآلن حيدث ما أدري وال) ➢
 متفاوت، وما ىلاألو  ينابيعه من العلم هذا كاف، ومنهج  غري حقائقه من لنا قّدم الذي والقدر
 من - خيالف مسلك هلم املوافقات، وهؤالء يف الشاطيب سلكه ما غري واآلمدي الغزايل سلكه
 !األحناف فقهاء مسلك - وجه

 الشافعية بني النظر وجهات تباين عنها نشأ ،فقهية قواعد العامة األصول مع وهناك        
 كلية  اختصاص من العلم هذا يف ستبحاراال أن وبديهي .الزجناين ذلكإىل  أشار واألحناف، كما

 هلم تقدم أن فيجب، وفقهية مذهبية مشكالت يواجهون املسلمون الدعاة كان  الشريعة، وملا
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 .يشاء كيف  الدارس بعدها معقولة، يتوسع خالصات 

 يوضع أن ينبغي، ويوشك ما فيها يتحقق التابعة الكلية األصلية، وال الكلية ال أنه واملؤسف       
 ! (املتاحف يف العلم اهذ

 يدرس الذي احلديث مصطلح السنة، وعلم علوم يف الفقه، يقال أصول علم يف يقال وما) ➢
 !العقيم اجلاف النحو هذا على تساق الواسع، وال التطبيقإىل  حتتاج وتعاريف قواعد

! الفكر يف اخلطأ عن الذهن تعصم قانونية آلة أبنه املنطق علم يعرِّف املنطق أستاذ مسعت       
 ! سخيف تعريف: خطبك؟ قلت ما: مشمئًزا، قال الزمالء بعض ورآين

 يف اخلطأ عن العقل تصون قواعد: قيل لو ماذا: عندك؟ قلت الصحيح التعريف وما: قال       
 قانونية؟  آلة عبارة التفكري؟ بدل

كثرية،   وتقارير وحواش شروح عليه - الشمسية على القطب وهو - املقرر الكتاب إن: قال       
 ! فلسفتك من هذا؟ دعنا القرتاحك ندعها أن تريد

 اإلسالمية؟  الدعوة من أيًضا هذا هل -جاّد  الواقع يف وهو ميزح - آخر: وقال       

 قد الكبار الدعاة أن وأرى! زهرة روض كل  من لديه يكون أن الداعي عن املعروف: قلت       
 الفالسفة هتافت كتب  الغزايل حامد أاب ترى أال !األصلية فنوهنم يف (أخصائيني)ك منا أقدر يكونون

 يف واخللل ،نظرهم يف القصور مواقع ومجاعته، فيكتشف أرسطو على الكبري عقله (من حيطر ) فكان
 قوهلم؟ 

 كل  قبل يعمل كّشاف  فكر إهنا :الدنيا يف يزهِّد منكم؛ واعظ ثرثرة ليست اإلسالمية الدعوة إن) ➢
 !(الصواب من واخلطأ ،الطيب من بيثاخل ميز علىشيء 

 مطلوابً  ذلك كان  وقد! عزم أولو رجال به يقوم وروحاين ثقايف جتديدإىل  حيتاج األزهر أن احلق) ➢
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 ؟ (املهازيل وقاده رونقه غاض ما بعد الناصريني، فكيف يد على عراه ما قبل

 طوابع إبصدار مرأي كمال، وأن  كمصطفى  مرتدّ  بشخص إعجابه دولة رئيس يعلن أن معىن ما) ➢
 ختلد ا؟ كيفَعلمانيًّ  احلكم الدولة، وجعل عن الدين فصل ذكرى ختلد ذكراه؟ كيف لتخليد بريد

  يقولوا فال السوء علماء يصمت أن وخالفته؟ واألعجب رايته اإلسالم، وإسقاط ضرب ذكرى
احلاكم؟  على اخرجو  ألهنم اإلخوان هجاء يف يتسابقون بعد تراهم الفسوق، مث هذا يف أبًدا كلمة

 ؟ (اإلميان هو له أنتم والؤكم هل
. النسل حتديد يف أحاديث مجلة لنا يضع أن فالن من طلبنا: اإلعالم يف يشتغل صديق يل قال) ➢

ابحلّل،  أحاديث مخسة: ساخًرا اجمليب له ابلتحرمي؟ فقال أم ابلتحليل أكتب أن تريدون: قال
 ! ابحلرمة أخرى ومخسة

 لألزهر؟ قلت شيًخا أو: قال! لألوقاف وزيًرا للجمهورية، أو مفتيا يصلح يخالش هذا: قلت        

 ! لألزهر شيًخا أو: تريُّث بعد 

 وحدها، بل مصر يف يطيق، ال ال ما اإلسالم محَّلوا العسكر حكم إاّبن يف الثالثة أولئك إن       
 هللا أنـزل ما اأحكامً  اخرتعواوالنساء، و  الرجال هلوى الفقه او سخر  همءونظرا إهنم! أخرى أقطار يف
 اجلماهري عباده، وازدراء من الصاحلني سبحانه، وكراهية هللا غضب إال كسبوا  وما! سلطان من هبا

 : حمرم أمحد يقول هؤالء يف! و أمرها على املغلوبة

 ...العليا رايته اليوم يرفعون وال حيفظونه ال الدين علماء أرى
 الدنيا من يبتغون ماإىل  سبياًل  علومه من أحرزوا ما اختذوا هم

 الُفتيا حيمل عامل أبلفي أَتوه !بضاللة جاهل أاتهم ما إذا
ن نقيقهم يف الليل املخيم من أنصاف متعلمني أو أنصاف متدينني، يعلو اآل يء)واخلطورة جت ➢

 على ضحالة فكرهم يف - يف أورواب وأمريكا - علي العامل اإلسالمي، ويعتمد أعداء اإلسالم
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 .لديننا املكافح املثخن ابجلراح(ة، مخاد صحوة جديدإ

دام ال  ما؛ إن احلضارة اليت حتكم العامل مشحونة ابألخطاء واخلطااي، بيد أهنا ستبقى حاكمة) ➢
هل البديل األفضل جلباب قصري وحليه كثة؟ أو عقل أذكى، وقلب أنقى،  !يوجد بديل أفضل

ح بعض الفتيان يف قلب شجره التعاليم لقد جن وخلق أزكى، وفطرة أسلم، وسرية أحكم؟
ا تتساقط مع ا، وجعلوا األصول املهمة أوراقً ا أو جذورً اإلسالمية، فجعلوا الفروع اخلفيفة جذوعً 

 .(الرايح
 - ينقصهم الفقه - متنا ملا رأيت مشتغلني ابحلديثأ)لقد خامرين اخلوف علي مستقبل  ➢

حنو ما رووا  ىعل ؛ي تغيري اجملتمع والدولةيتحولون إىل أصحاب فقه، مث إىل أصحاب سياسة تبغ
عن ، ا وال كثريً إن أعجب ما يشني هذا التفكري الديين اهلابط هو أنه ال يدري قلياًل !  وما رأوا

دساتري احلكم، وأساليب الشورى، وتداول املال، وتظامل الطبقات، ومشكالت الشباب، 
ا عن تطويع احلياة املدنية،  وال كثريً مث هو ال يدري قلياًل  !ومتاعب األسرة، وتربية األخالق

 (!املثل الرفيعة، واألهداف الكربى اليت جاء هبا اإلسالم ةوأطوار العمران خلدم
وختاصم!  إن العقول الكليلة ال تعرف إال القضااي التافهة، هلا هتيج، وهبا تنفعل، وعليها تصاحل) ➢

  !رمق مسار الدعوة اإلسالميةأوأان ، اهززت رأسي أسفً 
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 :املعاصرين اشتباكاته مع السلفيني

       
مزجًيا معِجًبا من السلفية والعقالنية  كانتعاىل   أشرت إىل أن الشيخ الغزايل رمحه هللا        

تعرض لغارة شعواء من كثري من الشبان املتحمسني، الذين  وهلذه اخَلصيصة ابلذاتوالليربالية! 
ما دفعه أيًضا ملواجهة الشدة ابلشدة،  ؛اىن منهم حيًّا وميًتاعوه أو فسقوه أو كفروه، والذين عبدَّ 

 والزراية ابلزراية، والسخرية ابلسخرية، وشن بدوره عليهم الغارة يف غري كتاب ومقال وبرانمج! 

ال يعين ابلسلفية اخلروج على فقه السلف رضي هللا عنهم، وال االنتقاص منهم وهو رمحه هللا       
يرفض فقط حصر السلفية يف  لكنهرمبا أخرج املرء من الدين كله؛ بل حيل، ؛ فهذا مستأو ذمهم

 ! معاصرة رها يف معتقد منطقٍة جغرافية أو زمانيةص، أو معتقده، ويرفض كذا حفقه إمام واحدٍ 

وبتوسع أكثر، مؤكًدا أنه ال جتوز حنبلة اإلسالم، وال شفعنته،  -غري مرة  -وهو ما كتبت عنه       
أو أخونته أو أزهرته، وال جتوز )ابملعىن العصري( أو ملكنته، كما ال جتوز سلفنته  أو حنفنته،

اإلسالم قد مشل هذا كله طوال اترخيه؛ منذ اختلفت  فإنَسْعَودته، أو مصرنته أو مغربته أو مشأنته؛ 
اجتهادات الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، مث بعد أن نشأت املذاهب واملدارس العلمية، ودرس 

ئمتها بعضهم على بعض، وخالف التلميذ أستاذه دون نكري، وأثىن بعضهم على بعض؛ رغم أ
 اخلالف! اللهم إال ما كان يقع أحيااًن من املتأخرين من التالميذ املتعصبني إلمامهم أو مذهبهم! 

 ويف: فقامت مدارس يف اللغة، ويف االعتقاد، يف العلوم كلها -من البداايت  -وكان اخلالف        
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الفقه، ويف احلديث، ويف التفسري، ويف الدعوة، ويف الفلسفة، وغريها! وعاشت األمة يف آفاق رحبة  
من االجتهاد اخلصب، والثراء الثر، والتنوع اجلميل، وظهرت كتب التفسري املوسوعية، والفقه 

ة! واي رمحة هللا املقارن، واملعاجم، مث جييء من يريد أن يلغي هذا كله، لصاحل شيخ معاصر، أو مدرس
 على األئمة األعالم، وعلى سعة األفق، والوعي والبصرية! 

ولقد رأيت من اإلسالميني من حيصر اإلسالم كله يف شيخ أو شيخني، ويلغي من عدامها؛         
 ! رضي هللا عنهما حىت كأهنما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو الشيخان

كله يف العالمتني ابن ابز وابن عثيمني )ومها شيخاي، رضي هللا رأيت من خيتصر اإلسالم          
رضي هللا  ،ومها شيخايعنهما، ورمحهما رمحة واسعة( أو خيتصره يف اجلهبذين القرضاوي والغزايل )

)قلعة العلم( وقد مسعت هذا أبذين دون سواه أو يرى األزهر وحده  ورمحهما رمحة واسعة(، عنهما
ء دراسيت يف كلية الشريعة، أو يرى املدرسة املالكية يف املغرب كل شيء؛ كما من شيخ به كبرٍي، أثنا
 ملست من بعضهم! 

والدنيا كلها  –مث نبغت نوابغ التكفري ليخرج أحيمق جهول فيكفر هؤالء مجيًعا يف قَرٍن         
إن  : –معه قبل حنو أربعني سنة؛ أثناء حوار  –فال يرى غري نفسه؛ حىت إن أحدهم قال يل  -معهم 

 كل من هم خارج هذه الغرفة كفار! 

 دون استثناء؛ وحىت يف الشخصيات –رأيت إذن هذا املعىن يف التيارات املعاصرة كلها         
 –وهو داء عضال مهلك، وسرطان يفتك ابلعمل اإلسالمي املعاصر، وجيعل اإلسالميني  -الرموز 

ر فُ يكْ ، و 38أختها؛ كما يف آية األعراف: كأهل النار: كل أمة تلعن  –على اختالف طوائفهم 
 ! 25؛ كما يف آية العنكبوت:ام بعضً هويلعن بعض، م ببعضهبعض

o وقد ،يف كتبه ،يف غري مكان ،فأما سلفية الشيخ الغزايل رمحه هللا تعاىل يف عقيدته فقد صرح هبا( 
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ل لتمريرها كما بوضوح للبعد عن التفلسف يف األمساء والصفات، وميي نحأوردت بعضها( وهو جي 
 هي؛ وإن كان ال يتهم األئمة الذين أوَّلوا؛ تنزيًها من وجهة نظرهم للرب تعاىل من التشبيه! 

o  وأما عقالنيته فهي جلية يف اجتهاداته ونظراته يف فهم القرآن، والتعامل مع السنة، ومسائل
 الفقه اجلديدة؛ خصوًصا فقه املرأة! 

o أن يقبل مسألة ال توافق رؤيته، ويظنها خمالفة للنقل  وأما حترره العقلي فقد كان أجرأ من
 ! ؛ بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالصحيح، أو العقل الصريح، أايًّ كان من تنسب إليه

       )بتصرف(:  السلفية املعاصرة يف فكر الشيخ حممد الغزايل رمحه هللايقول أ. أمحد اجلبلي عن         
 رمحه هللا مدرسة من أعظم مدارس القرن العشرين يف الفقه اإلسالمي يعد الشيخ حممد الغزايل

 ومسلم واعٍ ، مدرسة تركت أثرها يف عقل كل مفكر وعامل !واالجتهاد العقالين املتميز ،املعاصر
 !والقراءات السطحية اهلجينة، والبالدة ،مدرسة تتقاطع مع التقليد !ابلتنزيل ابلواقع واعٍ 

يخ حممد الغزايل رمحه هللا بفكره احلاد، ورأيه السديد، وجرأته النادرة يف احلق، لقد امتاز الش       
ا ما جنده رمحه هللا إابن وغالبً  !وغريته على ما يعيشه املسلمون من هزال وضعف واحنطاط وسوء فهم

مسلمني لل - يف كل أحواله -ا ا، وداعيً ا وموجهً ومؤطرً ، اا معبئً أو كاتبً ، اا حماضرً حياته إما صارخً 
 حىت يعودوا لدينهم ابلفهم الصحيح، مع نبذ العنف والتعصب والغباء واالستغباء. 

 ،لتعقل ؛تنوير العقول :منحى التنوير والتحرير وكتاب تكاد كلها تنح  100لقد ألف أكثر من       
متييز وتعي الفهم الصحيح للدين، وحتريرها مما علق هبا من سطحية وعدم تدبر وفهم سليم و  ،وتتدبر

 ! للغث من السمني

 ،وهو يعتمد على منهج إرجاع مجيع األمور اليت تثار يف الواقع العريب اإلسالمي إىل كتاب هللا       
 .وسنة نبيه عليه الصالة والسالم
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 على حنوا عرب فيه أبن السلفية ليست فرقة من الناس تسكن بقاعات جزيرة العرب، وحتيوقد        
ن السلفية، يف مفهومه رمحه هللا، هي نزعة عقلية وعاطفية ترتبط خبري القرون، إبل اجتماعي معني، 

)القرون اهلجرية الثالثة األوىل( وتعمق والءها لكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وحتشد 
جهود املسلمني املادية واألدبية، إلعالء كلمة هللا، دون نظر إىل عرق أو لون، وفهمها لإلسالم 

 .وقيامه على العفة، وجتاوبه مع الفطرة، عملها له، يرتفع إىل مستوى عمومه وخلودهو 

، ويعلل أبن هذا وحده أمحد بن حنبل رضي هللا عنه اإلمام فقهوأنكر أن ختتصر السلفية يف        
تسع  اليت، ا من اخلطوط الفكرية يف الثقافة اإلسالميةا واحدً ألن فقه أمحد ليس إال خطًّ  ؛الفهم خطأ

كما أنكر عليهم كوهنم يعتقدون أبن السلفية هي مدرسة النص،   !مهما كثروا؛ أئمة األمصار وغريهم
 .واعتمادها عليه، يف أخذها من اإلسالم ؛فإن مدرسة الرأي كمدرسة األثر :وهذا خطأ، يقول

يفتون  فما ؛من كل رأي قيل ،يتبعون األعنت األعنت، واألغلظ األغلظوأنكر على الذين        
وينغص معايشهم، ويؤخر مسرية املؤمنني يف الدنيا، وأيوي هبم إىل كهوفها ، الناس إال مبا يشق عليهم

 .وهؤالء أانس يف انتساهبم إىل علوم الدين نظر، وأغلبهم معتل الضمري والتفكري! املظلمة

قاب يوضع على كيف القتال الغيب يف سبيل ن(  مائة سؤال حول اإلسالم: )ويذهب يف كتابه       
إن البعض مستعد ويقول: ؟ وجه امرأة، أو غطاء يوضع على قافية الرأس، أو صورة ترسم على ورقة

حلرب أشد من حرب داحس والغرباء من أجل هذه القضااي احملقورة. ونفس املنحى ينحاه رمحه هللا 
فيعرب أبنه ال يلوم ، إذ يتحدث عن سلفيي هذا العصر ؛يف كتابه الدعوة تستقبل قرهنا اخلامس عشر

املستشرقني وال املبشرين حول ما اختلقوه من إفك حول اإلسالم، وإمنا اللوم كل اللوم يقع على 
والرمي ابلشرك يف كل ، والتكفري، ستباحة الدماءالوهو سوقي يؤصل ، من لبس عمائم العلماء

 (! وقت وحني

 ل: التدين املغشوش، واملنحرف، والفقهوقد أطلق الشيخ ألفاظًا )غزالية( خارقة حارقة، مث       
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 ، وأصحاب اآلفات النفسية، وأوالد األفاعي! املزاج يخمتلالبدوي، والتائهني، و  

ومن هؤالء املتطرفني انس هلم نيات مل ينكر أهنم يصدرون عن نيات حسنة، فقال: )مع هذا و        
وقصور ، ضحالُة املعرفة –ل والعقد إن خلوا من العل –وعيبهم ، صاحلة، ورغبة حقه يف مرضاة هللا

 (! ولو اتسعت مداركهم الستفاد اإلسالم من محاسهم وتفانيهم! الفقه

الرجل  : لذلكوالغرية على احلق، وأوضح مثاًل ، وقد تتسرت العلة النفسية وراء احلماسة للقيم) ➢
ا أريد هبا الذي علق على تقسيم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم للغنائم فقال: هذه قسمة م

 ! وجه هللا

ألن اليقني مل ؛ إن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد يتألف بعض الناس بشيء من حطام الدنيا       
أما أن يسارع ! وكان على الرجل الذي مل تعجبه القسمة أن يتساءل عن سرها، يتمكن من قلوهبم

عليه وسلم إىل أن هذا الصنف  فهذا مرض ابطن! وقد نبه النيب صلى هللا، إىل اهتام أشرف اخللق
 ! (وال تشفي علته، ولكن عبادته ال تزكي سريرته، يُطيل الصالة والقراءة

وعندما أحبث عن جراثيم االحنراف بني املتدينني أجد هذا اللون من "الفرعنة" وراء مجلة من ) ➢
 .املسالك اليت نشجبها، ونضيق أبهلها

، فصاحب الرسالة صلى هللا عليه وسلم ما خري بني إن بعض الشاب املتدين خمتل املزاج       
واإلسالم يقدم ! أمرين إال اختار أيسرمها، وهؤالء الشبان ما خريوا بني أمرين إال اختاروا أصعبهما

ا، أما أولئك الشباب، فقد نظروا إىل األسلوب الذي الدليل ويؤخر العنف، فما يلجأ إليه إال كارهً 
 ! (اهتم، فلم يروا أمامهم إال السالحعوملوا به، واستبيحت به حرم

ويوجد بني املتدينني قوم أصحاب فقر مدقع يف ثقافتهم اإلسالمية، وإذا كان هلم زاد علمي ) ➢
وهم يؤثرون ! جتمع كناسة الفكر اإلسالمي، واألقوال املرجوجة لفقهائه، فمن أوراق شاحبة

ري وجهه، وإذا كانت احلديث الضعيف على الصحيح، أو يفهمون اخلرب الصحيح على غ
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املدارس الفكرية يف تراثنا كثرية، فهم مع ظاهر النص ضد مدرسة الرأي، وهم مع الشواذ ضد 
 (! األئمة األربعة، وهم مع اجلمود ضد التطور

وهؤالء جيعلون من احلبة قبة، ! واخلالف الفقهي ال يوهي بني املؤمنني أخوة، وال حيدث وقيعة) ➢
واخلالف إذا نشب يكون ألسباب علمية وجيهة، وهؤالء تكمن وراء ! ومن اخلالف الفرعي أزمة

 (! خالفاهتم علل تستحق الكشف

التمرد على ما أمساه التدين املغشوش، الذي يعيشه بعض املتشددين،  -بوضوح  -ويعلن        
؛ ا أحذر من عقباهوأصيح دائمً ، ويف جتاريب ما جيعلين أمشئز من التدين املغشوشفيقول: )

وهم ، ا هائلة يف بنائهم اخللقي وصالحيتهم النفسيةفتوقً  –بركعات ينقروهنا  –ن يسرتون و نحرففامل
وهم يسمعون أن ُشعب اإلميان سبعون شعبة، ! ال يظنون ابلناس إال الشر، ويرتبصون هبم العقبات

وحده  والتطبيق الذي يعرفون هو! وال فريضة من انفلة، ا من ذنببيد أهنم ال يعرفون فيها رأسً 
فالسواك سنة، ومن حقنا أن ننظف أسناننا أبي فرشاة وأي معجون، املهم نظافة ! ونؤ الذي يقر 

ملاذا ال جيعله يف عروته مع القلم؟ ! الفم، وهؤالء ينظرون إىل من ال يستعمل السواك نظرة مريبة
 (!الدين عندهم وملاذا ال خيرجه يف املسجد وينظف فمه يف الصف مث يعيده مبا فيه يف جيبه؟ هذا هو

 واسًعا تغيريًا إن! اجلزيرة صحراء يف يعيشون وكأهنم كافة  للناس يُدرَّسُ  الذي املياه دورة وفقه) ➢
 بل وحدها النظافة يف الفقهية، ال األحكام درس عند يالحظ أن ينبغي البشري اجملتمع على طرأ
 الناشط املتطلع شبابال املرحلة، مرحلة تلك يف طالب وحنن ذلك حنس كنا!  شىت معامالت يف

       (!الدؤوب
ا من جيهل دعائم اإلصالح اخللقي واالجتماعي والسياسي، كما جاء هبا اإلسالم، ليس سلفيًّ  ➢

وأعلى رايتها السلف، مث جيري هنا وهناك مذكًيا اخلالف يف قضااي جتاوزها العصر احلاضر، ورأى 
 .(اخلوض فيها مضيعة للوقت

 الصالة  بقبض اليدين يفتمون ابلصغائر، فإذا رأيت من يهتم اهتماًما هائاًل والصغار دائًما يه)       
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أكثر مما يستثريه قتل عشرة آالف  ؛ويستثري ذلك أعصابه - أهو فوق السرة أم أعلى الصدر -
وهذا  !وال دنيا الناس ،ال يؤمن على دين هللا ؛فاعلم أنك أمام مسخ من اخللق !مسلم يف تشاد
والسماء. واألمة اليت تسلم زمامها إىل هذا اإلنسان املخبول  األرضني عبء على النفر من املتدين

 ! (إمنا تسلمه جلزار، ودين هللا أشرف من أن يتحدث فيه هؤالء احلمقى

على  وإذا كان القتال الغيب ال مساغ له من أجل العقيدة فكيف إذا كان يف سبيل نقاب يوضع) ➢
إن البعض مستعد !؟ أو صورة ترسم على ورقة، الرأس أو غطاء يوضع على قافية، وجه امرأة

 ! حلرب أشد من حرب داحس والغرباء من أجل هذه القضااي احملقورة(
ا ومن الذي يزعم ان ابن حنبل هو ممثل السلفية يف ذلكم امليدان، وأن أاب حنيفة ومالكً  ➢

 من السلف؟  والشافعي، جاروا على الطريق، وأمسوا من اخللف ال

وبعض من مسوا ابحلنابلة الذين حكى اتريخ بغداد أهنم كانوا يطاردون ، هذا تفكري صبياينإن       
وأان موقن أبن ! ال وزن هلم ،صالة الفجر هم فريق من اهلمل الشافعية حلرصهم على القنوت يف

 ! (اإلمام أمحد نفسه لو رآهم ألنكر عليهم وذم عملهم

ابسم  –م تعصبني للفرعيات تسيطر على مسالكهم وهالواقع أن األمراض النفسية عند هؤالء امل ➢
ا إال ابحثً  - أبًدا - ينفسون عن داناي خفية! وعندما يشتغل ابلفتوى جزار فلن تراه - الدين

 ! (عن ضحية
أقصه على ضيق وتردد! إن البعض ينكر اجملاز، أو يستهجن القول به  وقريب من ذلك ما) ➢

ألن شدة احلر من  ؛براد بصالة الظهرل: تذكر حديث اإلسائ سألين! ويغمز إميان اجلاحنني إليه
فيح جهنم؟ قلت: نعم! قال: جاء يف الكالم عن فيح جهنم أن النار اشتكت إىل هللا، قائلة: 

، فأذن هلا بنفسني يف الصيف والشتاء، فأشد ما جتدون من احلر يف الصيف؛ ابعضً  يأكل بعض
 فهو من زمهرير النار! ،  الشتاءجتدون من برد يف فهو من أنفاس جهنم، وأشد ما
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براد قلت: ذلك تقريًبا معىن حديث صحيح! قال: أو تؤمن به؟ قلت: ال أدري ماذا تريد؟ اإل       
 وال يريد بكم العسر! ، وال غضاضة يف ذلك، يريد هللا بكم اليسر، ا لوقدة احلرابلظهر مطلوب جتنبً 

وأن هللا استمع  ،ث؟ أتؤمن أبن جهنم شكت ابلفعلقال: أسألك عن املعىن املذكور يف احلدي      
 إليها، ونفس عنها

فهم لبعض الناس، وهلم  :وطلبت ما طلبت، قلت يف برود: كون النار تكلمت بلسان فصيح      
سلوب أآخر أان أميل إليه، وهو أن هذا  يأن يقفوا عند الظاهر الذي اليتصورون غريه، وهناك رأ

 !لى اجملاز واالستعارةيعتمد ع يف تصوير املعاين

وقال: أكثري على قدرة هللا أن تتكلم النار؟ أما يقدر ربنا ، وهنا تنمر السائل وبدأ يف التشنج      
 أن تتكلم احلجارة؟ 

ن العلماء يفهمون النصوص على ضوء اللغة إهلية هنا؟ دخل القدرة اإل وأجبته بربود أكثر: ما  
ن العرب األقدمني أجروا على إوقدرة هللا فوق الظن والتهم!  !اهبلينا من تراكيإنقل  العربية، وما

 :ا نعلم حنن أنه ليس على ظاهره، وقد ذكرت يف مكان آخر املثل العريبالسنة اجلماد واحليوان كالمً 
ملخدوع: اوجاء مثل آخر على لسان الثور  !، قال: سل من يدقينينمل تشقُّ  :قال اجلدار للوتد

 !ما نطق والثور ،واجلدار ما تكلم! ألبيضأكلت يوم أكل الثور ا

ا: ومع ذلك فاذا كنت ترى أن اجلدار نطق والثور تكلم فلك مذهبك، وال دخل مث قلت ايئسً       
 للسلف أو اخللف يف املوضوع كله! 

 وعاد الشاب يقول: هل يف القرآن جماز؟       

لعلماء يف القرون الوسطى، مث الكه بعض ا ، وقلت: ماييف دم يوكتمت الغيظ الذي يغل      
 وشغل الناس به؟ مرة حديث الفوقية، ومرة حديث ،وانتهى أهله، تريدون اليوم إحياءه ،انتهوا منه
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 *فهي إىل األذقان فهم مقمحمون؛ إان جعلنا يف أعناقهم أغالاًل : )عن هذه اآلايت اجملاز؟ حدثين 
أو سد ، ترى هذه السدود هي السد العايل  !8، 9يس: ( اوجعلنا من بني أيديهم ومن خلفهم سدًّ 

أم هناك جماز يف القرآن ، توضع يف أيدي اجملاهدين الفرات؟ وهل األغالل هنا هي القيود اليت
 !وأان أجته إىل الضحك، ستأنفت الكالماو  الكرمي؟

تصنع وراقه اهلواء والظل، وتسلل األشعة بني األوراق والغصون  ،ر املتنيب بشعب بوانملا سُ        
 ثيابه، قال: شىت على دوائر 

 ا تفر من البنانداننريً          وألقى الشرق منها يف ثيايب

 :يسوغ مث قال يف جمون ال      

 ؟!أعن هذا يسار إىل الطعان شعب بوان حصاينبيقول 
 وعلمكم مفارقة اجلنان يأبوكم آدم سن املعاص

ن املتنيب أوألقى هذه اخلطبة العصماء؟ أم  ،هل وقف حصان املتنيب وسط احلديقة الغناء       
 لكالم ضداأنطق دابته هبذا الشعر؟ أظن احلكم على مذهبك أن احلصان هو الذي فسق هبذا 

 وجيب ذحبه! ، نبياءاأل

يفقه أزمات احلياة  إن هذا الشاب وأمثاله معذرون، والوزر يقع على من يوجههم، ألنه ال      
يبيت لألمة  حيس آالم أمته، وال خيطر بباله ما حداث، والتوى األاملعاصرة، وال يرتفع إىل مس

 .اإلسالمية ودينها العظيم من مؤمرات

ترتبص به املهالك، وتقصد إىل املوضوع  وال، تفرق، وترحم املخطئ إننا نريد ثقافة جتمع وال        
 (!تتهارش على الشكل وال

 ه، وعنفوا معه، وكتبوا فيه الكثري! كما أهنم مل يقصروا يف حقه، بل كادوا ل        
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  !؟ما رأيك يف الغزايل: وقال يل، بعضهم قابلين يوًمايقول شيخي القرضاوي:        

 ! وهو الذي وقف ضد الفالسفة وضد الباطنية، قلت: الغزايل حجة اإلسالم      

 ! إمنا أسألك عن الغزايل اجلديد؛ ال أسألك عن هذا الغزايل القدمي: قال      

ونذروا أنفسهم ، ومن كبار الدعاة الذين وقفوا حياهتم، هذا عامل من كبار علماء اإلسالم: قلت      
 ! ويف وجه التيارات اهلدَّامة واملضلِّلةئه، للدفاع عن اإلسالم، والوقوف يف وجه أعدا

 بكفره؟!  :قلت      ! ولكنا نفيت بكفره: قال      

 ! ملاذا؟ قال: ألنه رد بعض األحاديث يف البخاري     !  نعم بكفره وِردته :قال       

لو كان األمر كذلك حلكمنا ؛ قلت: وبرد حديث يف البخاري أو حديثني خيرج الرجل من امِللِّة       
ألهنا ردت بعض األحاديث على الصحابة الذين ؛ ابلردة على عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها

، ال ليس هذا صحيًحا: قالت -حبكم ثقافتها  -ولكنها ! عليه وسلممسعوها من النيب صلى هللا 
 !هذا مناقض لآلية الكرمية كذا ولآلية كذا

ال أنخذ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، السنة : اإلنسان يكفر لو رد السنة كلها، وقال       
عن رسول هللا صلى هللا  أما أن ميأل الرجل كتبه ابألحاديث! ليست مصدرًا للتشريع وال للتوجيه

وهو يف جوار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ويكتب فقه السرية وعينه ترتقرق دمًعا، عليه وسلم
 !؟ أما الرجل الذي عاش مدافًعا عن السنة يف كتبه وعن القرآن كيف حنكم عليه ابلكفر! ابملدينة
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 العلمانية اجلاحدةمعركته مع       
بدأ بوقفة من العلمانية والفكر العلماين بشكل عام، مث أجلي معركته مع فرج حيسن هنا أن أ      

 فوده ألمهيتها وأثرها:

يقول الشيخ يف )كفاح دين( كاشًفا أقنعة الغرب، الذي يتقنع حيًنا ابلعلمانية، وحيًنا       
ُمنصِّر حثيث، ولص  ابالشرتاكية، وحيًنا ابحلرية والدميقراطية، وأقنعة أخرى كثرية، ختفي كلها نوااي

 جمتاح: مستأصل، وسفاح خبيث، وقاتل

كنا نفكر أن سيطرة الغربيني على بالدان كانت جمرد غلب القوي على الضعيف، حىت صحوان )     
من منامنا، أو استفقنا من بالهتنا، فوجدان األوروبني الغزاة يطوون أفئدهتم على مجيع املشاعر اليت 

 زهاء قرنني من الزمان.« الصليب»ني حاربوا ابسم حركت أسالفهم األقدمني، ح

إهنم هم هم، بغضاؤهم لإلسالم مل تنقص، بل ظلت يف مناء، وسخطهم على أهله ال تزيده      
كل ما أفادوه من تقدم علمي يف إابن غفوتنا األخرية، أهنم غريوا الوسائل، :  الليايل إال ضراًما

اخلبث، وطوروا السالح، ليجعلوه أشد فتًكا، وأوسع هلًكا، وأضافوا إليها مقدارًا أكرب من اخلتل و 
مث ليمزقوا  ! حشدوا كل ما لديهم ليجهزوا على الكتاب والسنة، أي على رسالة حممد عدوهم األلد

 (!أمته شر ممزق، فيسلطوا عليها من صنوف البالء ما جيعلها تتعثر يف طلب النجاة دون جدوى

، والتغريب، واحلرب على اإلسالم؛ حتت أقنعة الفكر والثقافة وعن قتاله الضاري للعلمنة      
 واألدب، يقول شيخي القرضاوي متع هللا به: 

ولعل أبرز املعارك اليت خاضها الشيخ، وأطوهلا نـََفًسا، وأشرسها هجوًما، هي معركته مع       
ى الناس، وتعزل الدين حاكمية هللا خللقه، وسيادة الشريعة عل عارضالالدينية، اليت ت« العلمانية»

عن احلياة وعن اجملتمع، وحتارب الذين يدعون إىل اإلسالم الشامل، وتـَُعّدهم دعاة الرجعية وأعداء 
 التطور.
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وقف بقوة وحرارة يف وجه العلمانيني األصالء يف العلمانية، املبغضني عالنية لشريعة اإلسالم،      
 إىل تغريب اجملتمعات اإلسالمية.اجملاهرين بتحقري حكم هللا ورسوله، الداعني 

من الشدة واحلدة بقدر نفور هؤالء من اإلسالم،  ءكانت معارك الشيخ مع هؤالء تتسم بشيو      
وتنفريهم منه، ومعاداهتم للدعاة إليه. وكلما أوغل هؤالء يف عداوة الدين والشريعة كان قلم الشيخ  

هلا هليب، كما نرى ذلك واضًحا يف تعقب كأمنا هو شعلة من انر، انر تكوي وحترق، وال خيبو 
الشيخ لسقطات حممد سعيد العشماوي، ونصر أبو زيد، وفرج فودة، الذين أظهرت كتاابهتم مبلغ  

 كراهيتهم لدعوة اإلسالم، وحتكيم شريعته.

ة؟ واالسم قيقيملاذا ال نسمي هؤالء أبمسائهم احل والشيخ يقول عن هذا النوع من العلمانيني:      
هلؤالء: املرتدون. فهؤالء قد مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية، ومل يعد يف قلوهبم  يقيقاحل

 توقري هلل تعاىل، وال تعظيم لكتابه، وال احرتام لرسوله، وال انقياد لشريعته. 

ويعجب الشيخ من موقف هؤالء املرتدين يف حقيقة أمرهم، ملاذا حيرصون على أن حيتفظوا       
الم، وأن يظلوا حمسوبني على املسلمني، واإلسالم منهم براء، وهؤالء هم الذين ينطبق ابسم اإلس

 عليهم قول املثقب العبدي:

يين من غثِّي منك فأعرف بصدق أخي تكون أن فإما  مسَِ
 وتـَتَّقيين ..أتقيك اعدوًّ  واختذين ..فاطَّرِْحين وإال

ينة األشكال. فقد يلبسون لبوس اليسار الثوري، كان هؤالء العلمانيون يظهرون يف أثواب متبا        
وقد يلبسون لبوس اليمني الليربايل، وقد يتحلون بعباءة القومية العربية، وقد يبدون يف أثواب أخر، 
ولكنهم مجيًعا شركاء يف اجلرأة على هللا تباركت أمساؤه، ويف التعامُل عليه جل عاله، واالستدراك على 

وأنه تعاىل حني شرع هلم ما شرع مل  ،علم من هللا خبلقه، وأبر منه بعبادهشرعه! فهم يزعمون أهنم أ
 يكن يدري ما حيدث هلم من تطورات، وما جيري عليهم من أحداث، فهم لذلك يرفضون حكمه
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 وحكم رسوله، وال يرتضون مرجعية اإلسالم فيما شجر بينهم. 

يه، ومل يوح إليه شيء، وظن املغفل أنه زعم أنه نيب يوحى إل الذي ،إهنم ورثة مسيلمة الكذاب     
 يدرك اجملد هبذا الدجل املكشوف، فلم يدرك إال القاع، وبقي امسه إىل األبد رمًزا للكذب.

وتتابع الكذابون يف عصور مضت، فإذا أانس ال أثر هلم يف ميادين الفلسفة، وال أثر هلم يف      
مون ميدان الدين، مث يزعم هذا أنه نيب بعد جماالت العلم، وال ثقة بعقوهلم يف شيء طائل يقتح

 ! قد حّل فيه، وأنه جملي لبهائهحممد! ويزعم أن هللا

وظاهر أن االستعمار العاملي أراد الكيد لإلسالم، والنيل من تعاليمه، فاستغل هذه      
ندهم وحمدثني عن هللا، وسا ،وعّد أصحاهبا مؤسسي أداين، عند أصحاهبا، وروج هلا« املانيخوليا»

 بدهاء وإحلاح، فكان له ما أراد أو بعض ما أراد.

وعندما شرع املسلمون يفيقون من غفوهتم، ويثوبون إىل رشدهم، ويدمغون الكهان اجلدد،      
الحقهم االستعمار بنفر آخرين، هم امتداد للنبوات الكاذبة يف العصور السابقة، بفرض هؤالء 

ه من داخله، وال شيء لديهم من علم أو فلسفة إال ما أنفسهم على اإلسالم، بغية اإلجهاز علي
 واجلراءة والكهانة واالدعاء.« املانيخوليا»ورثوه عن مسيلمة وغالم أمحد وهباء هللا، مزيج من 

، ويوفر له األمن سنني (1)هذا دجال ظهر يف السودان أيخذ القرآن املكي ويرفض القرآن املدين     
 .(2) يقبل الكتاب وال يقبل السنة عدًدا! وهذا دجال ظهر يف مصر

وكال الشخصني ال يعتمد يف مزاعمه على إسناد علمي، وال ينجح يف مقارعة حجة حبجة. ماذا      
 تقول ملسيلمة أو لسجاح أو لطواغيت القاداينية والبهائية، أو لطالئع الغزو الثقايف الذين يقسمون

                                                            

 ( يقصد: حممود حممد طه، الذي قضت احملكمة العليا يف السودان بردته وابلدعوة إليها.1)
هاء األمة، والسلف الصاحل وعمر بن عبد العزيز، مقاالت هاجم فيها الشريعة والسنة وفق« املصور»( يريد: حسني أمحد أمني، الذي كتب يف جملة 2)

 ودافع عن طغيان احلجاج. 
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 الوحي قسمني، فيمسكون قسًما، ويطرحون قسًما؟

 هناك منطق عقلي أو جترييب حيكم املقوالت الفلسفية والقضااي املادية، أما هؤالء فمنزع آخر     
ه أمراض نفسية، واضطراابت ذهنية، ونوع من اجلنون املقدس أو عبادة الذات، وعلى الدمهاء  ،تسريِّ

 !أن تسمع وتطيع

 !ادر جديرة ابلتفرُّس واحلذروتعاليم اإلسالم يف هذه األايم هتب عليها رايح صفراء من مص     
حتت عناوين مفتعلة: االعتماد على القرآن  ؛إهنا اإلطاحة برسالة حممد كلها :وغايتها ال ختفى علينا

قد تكون  ؛وإطراح السنة! االعتماد على القرآن املكي وترك القرآن املدين! تعطيل نصوص قائمة
فلنلغ رمضان! وقد تكون معامالت اجتماعية   ؛عبادية كشريعة الصيام، فيقال: الصيام يضّر اإلنتاج

فلنتجاوزها  ؛كأنواع احلدود والقصاص، فيقال: إقامة هذه العقوابت تكثر العاهات وتشيع البطالة
 وأرعى للصحة العامة!، إىل ما هو أعدل منها

هاجم يقول شيخي القرضاوي: كما       
سالمة موسى، ولويس عوض، الشيخ رمحه هللا 
وقسطنطني زريق، وجورج  وميشيل عفلق،

هاجم لطفي و حبش، وغريهم من النصارى. 
السيد، وساطع احلصري، وطه حسني، ونزار 
قباين، وعبد الرمحن الشرقاوي، وصالح 
جاهني، وحسني أمني، وغريهم من املسلمني، 
سواء منهم من تسربل برداء القومية أو 

 االشرتاكية أو التحررية، أو أي رداء كان.
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قرأت للدكتور طه حسني، واستمعت    طه حسني:عن  «علل وأدوية»لشيخ يف كتابه يقول ا      
 وصددت عنه!، له، ودار بيين وبينه حوار قصري مرة أو مرتني، فصد عين

يدانيهم أو يساويهم،  قدأسلوب الرجل منساب رائق! وأداؤه جيد معجب، وهو بني أقرانه       
زن بينه وبني العقاد من الناحية العلمية أجد العقاد أعمق بل عندما أوا! ويستحيل أن يتقدم عليهم

 !وأكاد أقول: إن املوازنة اجملردة ختدش قدر العقادفكًرا، وأغزر مادة، وأقوم قياًل. 

وأسلوب زكي مبارك أرشق عبارة وأنصع بيااًن من أسلوب الدكتور طه حسني، ولوال أن الرجل       
 قتله اإلدمان لكان له شأن أفضل.

ودون غمط ملكانة الدكتور األدبية نقول: إنه واحد من األدابء املشهورين يف القرن املاضي، له      
بيد أنين الحظت أن هناك إصرارًا على جعل الرجل عميد األدب العريب، ! وعليه... وحسبه هذا

 وإمام الفكر اجلديد، وأنه زعيم النهضة األدبية احلديثة.

إن السبب ال يعود إىل الوزن الفين أو التقدير  !ا ألدرك السببومل أبذل جهًدا مذكورً      
السبب يعود إىل دعم املبادئ اليت محلها الرجل، وكلف خبدمتها طول عمره. إنه مات،  !الشخصي

 بيد أن ما قاله جيب أن يبقى، وأن يدرس، وأن يكون معيار التقدمي.

 «:العميد»تدبر هذه العبارة للدكتور      

لدين اإلسالمي جيب أن يعلم فقط كجزء من التاريخ القومي، ال كدين إهلي نزل يبني إن ا»     
فالقوانني الدينية مل تعد تصلح يف احلضارة احلديثة كأساس لألخالق واألحكام،  ؛الشرائع للبشر

ولذلك ال جيوز أن يبقى اإلسالم يف صميم احلياة السياسية! أو يتخذ كمنطلق لتجديد األمة )!( 
أشباًها  لتجد ؛وميكن الرجوع ملثل كتابه: مستقبل الثقافة يف مصر «.ة تتجدد مبعزل عن الدينفاألم

 هلذه العبارات السامة.
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شركة »وقف الطريان يف « إسرائيل»ويشاء القدر أن تقع عيين على هذه العبارة: وقد قررت      
ده هو الذي جيب إبعاده عن احلياة إن اإلسالم وح      يوم السبت احرتاًما لتعاليم اليهودية!« العال

وظاهر أن الدكتور طه  العامة، أما األداين األخرى فلتقم ابمسها دول، ولرتسم على هداها سياسات.
تعد خافية على أحد عندما طالب إبقصاء اإلسالم وأخالقه   حسني كان ترمجااًن أميًنا ألهداف مل

 .يا وفق شرائعه وشعائرهوأحكامه، وعدم قبوله أساًسا تنطلق األمة منه، وحت

قائل هذا الكالم جيب أن يكون عميد األدب العريب يف حياته وبعد مماته، وأن تشتغل       
 الصحافة واملسارح حبديث طويل عن عبقريته، ليكون علًما يف رأسه انر، كما قال العرب قدميًا.

  مع أن الرجل حارب الشيوعيةودفنها معه. و  ،وإسالمياته الكثرية، فيجب دفنه ،أما العقاد      
« احلر»مساندة خملصة جبارة، فإن العامل « الدميقراطية»وسائر النظم املستبدة، وساند ، والنازية

ينبغي أن يهيل على ذكراه الرتاب، ليكون عربة لكل من يتحدث يف اإلسالم، ولو ابلقلم! فكيف 
صمة والكفاح؟! هذا هو اخلصم اجلدير إذا كان حديثًا ابلفكر والشعور، والدعوة والسلوك، واملخا

 ابلفناء واالزدراء.

والقوى اليت تعمل دائبة على ختليد ذكري الدكتور طه حسني، وجتديد فكره، وإعالء شأنه       
إذ ال معىن لبقائها يف جحورها تلدغ مث تستخفي، وتنال منا  ؛معروفة لدينا، ونريد أن نكشف عنها

 ،وتطفئ جذوته ، وحيًدا: كيف تضرب اإلسالممن احلرية إال لوانً  ابسم حرية العلم، وهي ال تعرف
ذلك، إىل أن الريح تعصف اليوم ضدان أكثر مما كانت تعصف يوم أّلَف        ومتيت صحوته؟

الدكتور طه ضد ديننا وتراثنا. لقد أقامت اليهودية على أنقاضنا دولة تريد اجتياح حاضران 
طفال لتحقيق هذه الغاية، وتـَُعّد املدرسة ثكنة عسكرية، والثكنة ومستقبلنا، وهي تريب النساء واأل

 (.*) «ودولة  معبًدا دينيًّا، والتوراة ديًنا

 (/ القرضاوي: الغزايل كما عرفته.63 ،62)ص:« علل وأدوية» *   _______________
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 معاركه مع العلمانيني واليساريني:

 معركته مع صالح جاهني: 
ريين أن قد خيفى على كث     

عبد الناصر أقام ترسانة هائلة، 
عديدة الطبقات، من األبواق 
اليت تسبح حبمده، وتشيد 
بذكره، وجتعله يف أنظار 
املصريني والعرب الزعيم امللهم، 

قتلناك/  /األنبياء آخر اي القادر على كل شيء، بل جعلوه الزعيم النيب كما وصفه نزار: )قتلناك
 يصلي وهو ذحبناه إمام من قتلنا/ وكم رسول من واألولياء/ فكم صحابةال علينا اغتيال جديًدا ليس

 كربالء(!   كلها  حمنة/ وأايمنا كله  العشاء/ فتارخينا صالة

 وقد سخر عبد الناصر كل ما يستطيع ألداء هذه املهمة:       

 ،وعبد الوهاب، وعبد احلليم، وشريفة فاضل، وشادية، واألطرش، املغنني الكبار: أم كلثوم ✓
 ورتاًل طوياًل غريهم!  الصغرية، وجناة، وحممد رشدي، وفايزة أمحدكامل،   وفايدة

أغنية وطنية تعاون فيها مع أشهر امللحنني والكتاب،  66أكثر من وقد غىن عبد احلليم وحده )      
 /أبو خالد نوارة بلدي /انصر اي حرية»: هتغىن ابمسو دون منازع،  )عبد الناصر(وأصبح مطرب 

مطالب  /ضربة كانت من معلم خلت االستعمار يسلم /لينااا مالح ومعدينا عامل وفالح من أهريسن
 ! فنانني مع ثورة يوليو 7حكاايت  ( وغريها! التحرير/صورة /الشعب
 ،فاشا أبو وطاهر ،الصبور عبد جودت، وصالح حجازي، وصاحل ياملعط عبد أمحد والشعراء ✓

 غريهم! طوياًل  سرور، ورتاًل  وجنيب، مصطفى الفتاح وعبد ،الدين مشس الرمحن وعبد
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 طوياًل  األبنودي، ورتاًل  الرمحن حداد، وعبد جاهني، وفؤاد جنم، وصالح فؤاد أمحد: والزجالني ✓
 ! غريهم

، وحممود العامل أمني وحممود ،اخلميسي الرمحن وعبد رشدي ورشاد، احلكيم توفيق: والكتاب  ✓
 ! غريهم طوياًل  ورتاًل وسف السباعي، ، ويإدريس ويوسف، حمفوظ وجنيبالسعدين، 

 وحممد ،جاهني وصالح، وصاروخان ،ورخا، فرحات ومجعة، عثمان هبجت الكاريكاتري ورسامي  ✓
 ! غريهم طوياًل  ورتاًل ، حسني ومصطفى، حاكم

روز و آخر ساعة، واجليل وحواء كألهرام واجلمهورية، جمالت  وااألخبار وصحًفا وجمالت مثل  ✓
 !والكواكب واملصور اليوسف وصباح اخلري

وأنيس  ،وأمحد محروش، وأمحد هباء الدين، الفتحوأمحد أبو ، القدوس إحسان عبدوصحفيني ك ✓
 ،وكمال املالخ، وفاروق العشري، وعلي ومصطفى أمني، وجالل الدين احلمامصي، منصور

 وهيكل، ورتاًل طوياًل غريهم! ، ومكرم حممد أمحد، وحممود أمني العامل، وموسى صربي
 ،واعتماد خورشيد، أمحد مظهر -خصوًصا املمثالت والراقصات واملخرجني  -ظف السينما وو  ✓

وصالح ذو ، وشكري سرحان، وشريفة ماهر ،ومسري اإلسكندراين، وسعاد حسين، وبرلنيت
 ورتاًل طوياًل غريهم! ، شاهني ويوسف ،وجناة ،وصالح أبو سيف ،الفقار

 من عاضة ويستصدر منه الدعم، )فلم تصدرو)خصى( عبد الناصر األزهر، ليعجزه عن امل ✓
 وقف ابلعكس بل، بعيد وال قريب من احلاكم، ال النظام عارضت تصرحيات أو مواقف أي داخله

 الفتوى -احلصر  ال املثال سبيل على - ذلك مواقفه، ومن كل  يف الناصر عبد مجال جانبإىل 
 17 األهرام) جنيب حممد مع اعهصر  يف عبدالناصر مجال هبا يساند األزهر شيخ أصدرها اليت

 ابتفاقية يتعلق فيما ؛عبد الناصر مجال حكم لنظام األزهر قدمه الذي والتأييد(، م1954 فرباير
 عبد مجال حكم لنظام األزهر قدمها اليت املساندة وكذلك(، م1954 فرباير 26 األهرام) اجلالء
 عبد الناصر جلمال أتييده إبعالن م1967يونيو هزمية سبقت اليت إسرائيل مع األزمة إثر الناصر



266 
 

 وقد استمر(. م1967 مايو 25 األهرام)واالستعمار  الصهيونية عدوان صد يف خلطواته ومباركته
 وحسين، السادات أنور السابق الرئيس عبد الناصر مجال خلفاء مع النهج هذا على األزهر

 تدهور وابلتايل املسلمني وسنف يف األزهر مكانة إلضعاف كله  ذلك أدى وقد مبارك )والسيسي(
 املسلمني من الكثري وبدأ، املسلمني لكل واإلفتاء اإلسالمية للدعوة عليا كمرجعية  ومكانته دوره

 يف اإلسالمية احلركات خريطة) .اإلسالمية( للحركات ينتمون الذين الناشطني من العديد يف ثقتهم يضعون

 (http: //anhri.net/reports/islamic-map/map/03.shtml مصر
 واالجتماعية واالقتصادية السياسية القضااي كما وظف الطرق الصوفية فأيدوه بوضوح )يف ✓

 ضد صراعه يف عبد الناصر مع الصوفية الطرق مشيخة البداية؛ فوقفت من واخلارجية الداخلية
 م.1965 عام الرفاعي مولد يف بياانً  علوان حممد الصوفية الطرق مشايخ شيخ اإلخوان، وأصدر

 أمساه ما فيه استنكر بياانً  الصوفية للطرق األعلى اجمللس أصدر كما  املوقف؛ هذا فيه أبرز
 احلبيب تونس ورئيس ، حسني إيران، وامللك وشاه، فيصل امللك يدبرها اليت الرجعية املؤامرأت

 هفي يربر بياانً  الصوفية الطرق مشايخ شيخ أصدر وكذلك ؛(م1967 ابريل12 األهرام) بورقيبة
 األهرام) م1967 مايو يف سيناء من الدولية الطوارئ قوات بسحب عبد الناصر قرارات ويؤيد

لعبد  أتييًدا مصر يف رمسي صويف موكب أكرب سار م1967 ديسمرب ويف ؛(م1967 مايو27
 :http)واإلسالم  الناصر )عبد املنعم منيب/ عبد .يونيو( هزمية أعقاب يف الناصر

//iswy.co/e17ltv 
نشيًدا وأغنية كتبت يف مدح  1280وبلغ من جَلده يف ذلك أن أحصت هدى عبد الناصر       

 هي سنوات حكمه )موقعها على اإلنرتنت(.، أبيها واإلشادة هبا يف ست عشرة سنة

وال يزال منهج توظيف اإلعالم يف فرعنة احلاكم/ وقمع الشرفاء، وإرهاق الشعب )مع       
 اس ال يفطنون، وال يتعظون! ترقيصه( سياسة متبعة، والن

الذي استمات يف الدفاع ومن أشد الناصريني افتتااًن وتروجًيا لعبد الناصر: صالح جاهني،       
 بكتاابته، وأزجاله، وكاريكاترياته، وكرس نفسه للتسويق للعسر وزعيمهم، وقيل إنه صدم أواخرعنه، 
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 كتئاب حىت توفاه هللا تعاىل! حياته بعدما انكشفت له بعض احلقائق، فدخل يف نوبة ا 

مخسة املهم أن صالح جاهني دخل يف معركة مع الشيخ الغزايل رمحه هللا تعاىل، استمرت       
 على صفحات جريدة األهرام  تقعد. قامت فيها الدنيا وملم١٩٦٢من أايم سنة ،  يوًمانيوثالث

 اليت احنازت جلاهني حىت تدخل كمال الدين حسني! ، احلكومية

مث أورد ما قاله الشيخ عنها، ورمبا   ،ولعل من اللطيف أن أورد قراءات خمتلفة هلذه املعركة      
 داخلة يف سبب اشتعال املعركة: -كلها   -كانت وجهات النظر هذه 

القراءة األوىل كانت للشيخ العامل الودود اللطيف *** 
الغزايل، رمحهما   الفصيح عبد التواب هيكل، صديق الشيخ

: كان هو مدير مساجد وكنت فيها )بنصها(يقول تعاىل،  هللا
فتناول ، وكان هو خيطب يف األزهر، أان يومها مفتش مساجد

يف خطبته حديثًا من أحاديث النيب الصحيحة وهو: يعقد 
 .الشيطان على قافية رأس أحدكم ثالث عقد! اخل احلديث

فسخر صالح جاهني من الشيخ، وكتب عنه كتاابت        
إن هذا املنرب جيب أن خيتار له رجل فاضل، فأتيتم برجل قبيح الكالم، وأان طول  :وقال جدًّا، ةفظيع

الليل ما منت، وأان أحط إيدي على قفاي، خايف إن العفاريت تكون على قفاي؛ يتهكم حبديث 
 !ورسم له كاريكاتري، فغضب الشيخ، وبعث الرد، فضاقت الصحف أبن تنشره! رسول هللا

ونبه علينا أن ننبه على مجيع ، عتباره مديًرا للمساجد عمد إىل طريقته اخلاصة، فجمعناواب      
أن نتناول هذا األمر! ومنا إىل الرئيس هذه اخلطبة فتحركوا هلذا،  -يف اجلمهورية كلها  -اخلطباء 

وخلوا صالح جاهني يعتذر، وكان الشيخ يقول: أان ما غضبت ، اأرسلوا وفدً  أهنمحىت بلغنا 
 يتهكم عليه. شخصي؛ أان غضبت حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنل
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 صالح جاهني والغزايل.. هكذا خيتلف الكبار()حممد طلبة: ا هذكر للواقعة أخرى  قراءة*** ومثة 
 يبتحرير القانون املصر  1962عام  يف لرئيس مجال عبد الناصرطالب ا حممد الغزايلالشيخ هي أن 

واحملافظة على طبيعتها األنثوية، ، ية، كما طالب بضرورة احملافظة على احتشام املرأةمن أية تبعية أجنب
 ! ا أمهية ارتدائها احلجابمؤكدً 

 وهو خيطب يف رسم فيه الشيخ الغزايل ،ا لـصالح جاهنينشر األهرام كاريكاتريً  اليوم التايل ويف      
وقانون ، الواردة من اخلارج كالقانون املدينمن بالدان كل القوانني  ياجلماهري ويقول: جيب أن نلغ

 ية! األرضاجلاذبية 

، جاهني، وأوضح أنه مل يهاجم القوانني العلمية الثابتة بعدها اشتعل املوقف وهاجم الغزايل       
  !يا ابلقانون الفرنسحمكومً  وإمنا يرفض أن يظل الشرق العريب

فسها، فما كان من األستاذ حممد حسنني هيكل أبن حترتم الصحف السيارة ن وطالب الغزايل      
إال أهنا ترفض أن يتحول ، رئيس حترير األهرام آنذاك إال أن يقول إن األهرام تقدس الدين وحترتمه

 .إىل خالف ديين اخلالف بني جاهني والغزايل

أين : يسألون الغزايل، ا آخر يظهر فيه جمموعة من املشردينوعاد جاهني لريسم كاريكاتريً        
 ملاذا ال تتكلم إال عن مالبس النساء؟ ؟ الكساء اي ُمشرع األزايء

 وما ظهر من جسمكم ليس عورة! ، : ما ابتكلمش عنكم اي جهالء ألنكم ذكورفريد الغزايل      

 امث أتبعه، رسوم كاريكاتريية دفعة واحدة ستةعدد اجلمعة من نفس األسبوع نشر جاهني ويف        
 ، قال فيها:فيها الغزايلبقصيدة، هاجم 

 سالمة (الغزايل)زيد  هنا يقول أبو

 وعينيه ونضارته يطّقو شرار
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 أان هازم الستات ملبسهم الطرح

 أان هادم السينما على الزّوار

 أان الشمس لو تطلع أقول إهنا قمر

 .. يبقى من الكّفارعارضولو حد 

 ملا أقول ده فالن كفر يواي داهية دق

 ابألحجار جزاؤه الوحيد الرجم

 فأحسن لكم قولوا )آمني( بعد كلميت

 ده خضار يولو قلت اجلمرب 

خطبة قوية، هاجم فيها صالح جاهني؛ ودافع عن مكانة العامل،  يومها ألقى الشيخ الغزايل      
 ا على رسومات جاهني! األمر الذي دفع ابلكثري من احلضور للتظاهر أمام مبىن األهرام احتجاجً 

جعل جاهني هكذا  -بتصرف واختصار  (17/6/2017)الدستور يف  تهاكتبلثة  وجهة نظر اث*** 
 - وحىت وفاته، منذ ظهوره - خمالًفا بذلك الصورة اليت ظل الشيخ الغزايل، االغزايل مكفًرا وإرهابيًّ 

 ! وهى صورة الشيخ املتسامح الذي يصدر اإلسالم الوسط للناس رمحة هبم! يرمسها لنفسه

، معه خطبته مبا فعله صالح جاهني يف ، فنددخيطب اجلمعة يف اجلامع األزهر الغزايلكان و       
هاتفني  ،اجتاه جريدة األهرام من اجلامع األزهر يف، وكان أن خرج الناس ورفع رسوماته على املنرب

بل ألقوا ابحلجارة على مبىن ، ومل يكتفوا بذلك! قبة صالح جاهنيعاوطالبوا مب! حبياة الشيخ الغزايل
، املظاهرة احلاشدةكان مشارًكا يف   يالذ، رافضني بذلك ما يقوله جاهني عن الشيخ الغزايل، ألهراما

 !حيث محله املصلون على أعناقهم
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 كلمتها ابحرتام الدين  رمل تقد، و وللمرة الثانية تنشر رأيهاي، مل تقف األهرام مكتوفة األيدو       
 ! خواصل صالح جاهني رسوماته ضد الشي، فوتقديسه

رمسة جديدة وقف صالح جاهني بنفسه هذه املرة أمام منصة القضاء، ووقف الشيخ  ويف       
كان عنوان الرمسة: ، و على نصله كلمة اإلرهابقد كتبت و ، ظهره الغزايل خلفه يضربه خبنجر يف

 !«الغزايل يتهمىن ابخلروج عن اإلسالم»

نشرح له مرة : ما الغزايل أبدى رأيه بطريقته اخلاصة بعد )العبد هلل(، ودلوقيت أما التعليق فكان:      
 ! أخرى أهداف امليثاق

 اتصل كمال الدين، فاليت كان ال بد هلا أن تتدخل، أقلقت أصداء املعركة السلطة السياسيةو        
مكتبه  ويف! حسني انئب رئيس اجلمهورية هبيكل، رئيس حترير األهرام، لينهى املعركة اليت طالت

 !األهرام جلس الشيخ الغزايل وصالح جاهني لتقف بينهما احلرب املعلنةجبريدة 

ورغم تقارب الطروح السابقة، فهي تعكس كيف خيرج اخلرب من مصادر شىت خمتلًفا، وفيها        
 رمحه هللا عن القضية: -)حتابيش، وهبارات(! فماذا قال الشيخ نفسه 

 :، قال الشيخمؤمتر القوى الشعبيةيف  من مذكراته، بعنوان: 15احللقة يف       

عرفت أن مؤمتًرا كبريًا سوف ينعقد ملراجعة إقرار "امليثاق الوطين" الذي ستمضي البالد .....      
انعقد املؤمتر الكبري، وافتتحه الرئيس مجال عبد الناصر، وكان ! على ضوئه يف السنوات القادمة

 .غيابه، وكان األمني العام السيد أنور السادات، وينوب عنه يف نييعاونه السيد كمال الدين حس

 ؛طالبني التحدث إىل احلضور، وبعد األعمال التمهيدية أخذ األعضاء يسجلون أمساءهم      
ليشرحوا وجهات نظرهم، وكنت من أوائل الذين طلبوا الكلمة، وقد حددت موضوعي أبانة، 

 ! وقررت البعد عن التحدِّي واإلسهاب
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فهل يتحقق هذا  ؛إن الشعار الذي رفعناه هو حترير الوطن واملواطن :خوةاإل قلت: أيها      
وتسرّيه؟  وبقيت قوانينهم، وتقاليدهم، ولغتهم حتتّل جمتمعنا، ناأرضالشعار إذا أخرجنا اإلجنليز من 

 ا؟ إذا كانت تبعيـَّتُنا هلم ظاهرة، ووالؤان ملخلَّفاهتم قائمً  ؛فيم كان اجلهاد إذن

حرير احلق هو أن حنيي تراثنا، ونقدِّم لغتنا وأدبنا، وننفِّذ شريعتنا، وننبذ هذه القوانني اليت إن الت      
 وضعها املستعمرون لنا، وسلخوان هبا عن ديننا واترخينا! 

موازنني بني الربح واخلسارة! آالف من جرائم القتل تقع، ، ولننظر إىل مصلحتنا االجتماعية      
دام نفر قليل، وحيكم على األكثرين ابلسجن، مث متر األعوام، وخيرج السجني والذين يعاقبون ابإلع

 ابلثأر!  افيقتله أخذً  ،القاتل، ويرى اإلنسان قاتل أبيه أو أخيه يف الطريق

أيكفي يف عالج هذه احلال تكليف بعض الوعاظ مبحاربة عادة األخذ ابلثأر؟ ما الذي مينع       
ن جمتمعنامن القصاص الذي كتبه هللا لص  ! يانة احلياة وحتقيق العدالة؟ فنرضي ربنا، وحنصِّ

جائع يسرق ليقوت نفسه أو أهله، والشريعة يستحيل أن  طعوإين واحد من الذين أيَبون ق      
ذات  تقطع هؤالء البائسني؛ لكن إذا وجدان من يسرق مثىن وثالث ورابع ليعربد، وينفق عن سفهٍ 

كه؟ ملاذا ال حنمي الكسب احلالل من عدوان أولئك اجملرمني؟ إن اليمني وذات الشمال، كيف نرت 
 يًدا واحدة تقطع ستقضي على العصاابت اليت احرتفت اللصوصية! 

وبعد ربع ساعة ! ومضيت يف شرح احلقائق اإلسالمية الضائعة، مطالًبا بعودة اجملتمع إليها      
بتوحيد الزيِّ للرجال، وتوحيده كذلك مطالًبا  - يف أقل من ثالث دقائق - تكلمت عن املالبس

 (!) للنساء خصوًصا الطالبات

ووضعُت مواصفات سهلة: أن يكون رخيص السعر، وأن يكون من اإلنتاج الوطين، وأن يلبسه       
 الرئيس والوزراء، ويعد اللباس الرمسي يف كل ديوان أو حفل! 
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لوجه والكفني، قلت: ولعل أقرب مثل له وابلنسبة للنساء يكون ساتًرا للجسم كله ما عدا ا      
 أو الفالحات املصرايت! ، زيُّ الراهبات املسيحيًّات

ع، وكنت قبل احلديث قد دعوت هللا أن يوكنت يف حديثي سهل العبارة، متودًدا إىل اجلم      
ض وإن عّدها البع -ويظهر أن هللا استجاب يل، فإن كلميت ! يلهمين الرشد، وأن يفتح يل القلوب

وتصفيًقا ، بلغت أعماق النفوس، ولقيت ترحااًب واضًحا - شرًحا ماكًرا لدعوة اإلخوان املسلمني
 ! شديًدا

ا، أفزعهم هذا اجلو اإلسالمي، وزاد من ضيقهم أن وكان بني أعضاء املؤمتر سبعون شيوعيًّ       
 .سالمدي الصلوات يف األوقات، وتتحدث عن ضرورة التمسك ابإلؤ مجاعات ضخمة كانت ت

وقد اتفقت كلمتهم على توجيه ضربة سيئة يل توقف نشاطي، فأوعزوا إىل الرسام اهلزيل صالح       
يفقدها قيمتها! وظهرت صحيفة األهرام ، جاهني أال يدع الكلمة اليت ألقيتها متّر دون تعليق ساخر

نني اجلاذبية شّدهتا، ألن قوا ؛األرضساقط العمامة على ، يف اليوم التايل، وقد صورتين عاري الرأس
 وفق التطور العلمّي! 

ا يب، وإمنا هي رمز ونظرت إىل الصورة وقد متلكين الغضب، فإن العمامة ليست لباًسا خاصًّ       
      ! العلماء املسلمني! والرسام الشيوعي يريد اإلحياء أبن القوانني العلمية ستعصف ابإلسالم

امليثاق ابإلسالم خافية أو  ةدور يف وضع امليثاق، وصلورئيس حترير األهرام، فيما علمت، له 
 ! حائلة

قلت يف نفسي: بدأ اهلجوم! إنه بدأ يف األهرام واستمر يف الكلمات اليت تتابعت ابلرّد علّي       
 ! من شيوعيني آخرين داخل املؤمتر نفسه

ه إيلَّ من تساؤالت وهتم، وُأعطيُت ال                   ! كلمة، فقسمتها شطرينوطلبت التعقيب على ما وجِّ
 له هل ألعضاء املؤمتر حرية الكالم دون أن هتينهم الصحف أم ال؟ إن كان كل عضو هنا األول:
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حق عرض رأيه، فهل هذا احلق مصون، أم أنه ما يكاد يتكلم حىت يناوشه النباح من هنا ومن هناك؟ 
 ! وضوع املهمإنين أترك ألعضاء املؤمتر أن يتخذوا قرارهم يف هذا امل

الثاين: لقد عرضت حقائق إسالمية كثرية، عجز أعداء اإلسالم عن مناقشتها، وأخذوا       
يوجهون سهامهم إىل قضية املالبس وحدها، وإىل مالبس النساء ابلذات! فهل املطالبة ابالحتشام 

ل قضية املرأة جرمية أو خروج عن القانون؟ مث شرحت موقف اإلسالم من املرأة، وبّينت أخطار فص
 ! وفاقدي الشعور الديين يف بالدان، عن الدين، مث محلت محلة شعواء على اإلابحيني

واقرتبت مرة أخرى من نفوس األعضاء الذين تضاعف محاسهم لإلسالم، وظهر أن اجتاههم       
 إىل حتكيمه قوّي! 

، على حني كان نيال الدين حسوال بد أن أقول هنا: إين وجدت جتاواًب وترحااًب من السيد كم       
 ! غريه من املسؤولني يكاد يتميز من الغيظ

لكين طالعت الصحف يف اليوم التايل، فوجدت عدوى       
واجملالت، وأن احلملة علّي   الضالل قد انتقلت إىل بقية اجلرائد

اتسمت ابحلدة والقسوة! وحترك الشيوعيون داخل املؤمتر مرة 
ا، وتكلمت امرأة كانت وزيرة للشؤون أخرى، ومسعت هجاء كثريً 

ألين وجدهُتا تلغو  ؛فوصفتين مبا أضحكين! ومل أاتبعها، االجتماعية
 ! (م2011-1922 /حكمت أبو زيد )د. مبا ال يساوي مساعه

إن حدَّة عاطفيت تسيء إيّل كثريًا، وقد حزنت ألين أصبحت مادة لكتاب اتفهني، وتيقظت يف       
فشرعت أهاجم بضراوة، وأحتدث عن كبار وصغار ابحتقار، وأرسل إيّل بعض دمي غرائز القتال، 

 ! املسؤولني يطلب مين التحفُّظ

 وشاء هللا أن يشعر أعضاء املؤمتر أبهنم أهينوا يف شخصي، فكتبوا طلًبا للرئيس عبد الناصر       
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 ! أن ُأعطي الكلمة مرة اثلثة أُلسكت هذا الضجيج 

ليأخذوا إمضاء أكرب عدد ؛ عضاء من الصعيد، ومّروا به بني الصفوفمحل الطلب بعض األ      
وأحس الرئيس مجال عبد الناصر ابحلركة، وكان متيقظًا لكل ما  !احلضور، فإذا املئات يوافقون من

 حيدث، وجاءه الطلب، ومل أعرف الرأي يف قبوله! 

م، وكنت ايئًسا من أن أتكلم وأخذ األعضاء اسرتاحة حنو نصف ساعة، مث عادوا إىل مقاعده      
وعندما التأم مشل اجللسة الحظت أن الرئيس ! مرة اثلثة، فاخرتت أن أجلس يف مؤخرة الصفوف

 انصرف! 

كنت أسرتجع املاضي القريب! إنه من بضع سنني فقط كان رؤساء التحرير الذين سخروا        
النقالب املشؤوم، وزعموا أنفسهم صحفهم لشتمي من رجال القصر امللكي، وبغتة ركبوا عربة هذا ا

 ! طالئع احلرية

وافتتح أنور السادات اجللسة، وقال: هناك طلب وقعه كثريون أبن يعود الشيخ الغزايل إىل       
املنصة، فتعاىل التصفيق، وغلبت صيحات املوافقة كل شيء! فقال السادات يف هدوء: ليحضر 

 ! العضو احملرتم، وليتكلم

ألين يف آخر صف، وملا دّوى التصفيق تذكرت كلمة أليب يوسف الفقيه احلنفي:  كنت بعيًدا       
أيها الناس، أريدوا هللا بعملكم، فوهللا ما أردُت غري هللا بعمل إال ُخذلت، فطأطأُت رأسي، وتذكرت 
ريب، وقلت: أجعْلُت الوقفة له، فما أحب اخلذالن، وإذا غرَّين هذا التصفيق املتتابع َحبط عملي، 

 ! وأعجبت هؤالء األخوة، فال قيمة يل بعد أن خسرت وجه هللا، حىت لو جنحت يف كلميت

 أشرح وبدأت احلديث مع إخواين قائاًل: أهي جرمية ال تغتفر أن أقف إىل جانب اإلسالم، وأن      

      ية؟حر  بعض تعاليمه؟ هل احلرية تكفل لكل من أراد نصرة مبدأ ما فإذا انتهي األمر إىل اإلسالم فال
  الفقراء أين كانت أصوات الشاغبني علّي وأان أحامي عن املستضعفني، أنشُد هلم الكرامة، وعن
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  ؟القوت مأتطّلب هل

أين كان هؤالء يوم أّلفت كتايب اإلسالم واالستبداد السياسي، يف ظل أزمات عصيبة أوقعها       
لقد اعتقلت عاًما يف ! ، ومل أر هلم أثًرااتً إنين مل أمسع لواحد من هؤالء الشجعان صو  !القصر ابلشعب

 وهم يلهون ويلعبون! ، الطور

نتحدث عن اإلسالم يستباح هبذا األسلوب؟ اي عجًبا، إنه عندما كان امللك فاروق  أألان      
 يبحث عن الشهوات كان أولئك املهامجون يل من رجال الصحافة يشتغلون قّوادين للملك املاجن! 

وإمنا الذي أذكره أن  !بعد ذلك أتناول موضوع النـزاع، وال أدري ما قلت بدقةوانطلقت       
الرئيس السادات حاول ثيْنَ زمامي، وتذكريي أبين جتاوزت الوقت، فرفضت السماع له، وشفيت مما 

 ! انلين وانل املؤمنني معي

حة كانت فيما يبدو ويف اليوم التايل، وكان يوم مجعة، نشرت األهرام عشر صور هزلية يف صف      
 ا! خمصصة للنيل مين، ولكين هذه املرة مل أكرتث هلذا اهلزل، ومل أعترب نفسي مهزومً 

وألقيُت خطبة اجلمعة يف األزهر خمتارًا هلا موضوًعا أبعد ما يكون عن قضية الساعة،       
سجد وبعد الصالة سكنت مكاين دقيقة واحدة، انفجر امل جدًّا، وأحسست أن الزحام شديد

املكتظ بعدها بصياح اختلط فيه التكبري ابلبكاء وابهلتاف، ورأيتين حممواًل فوق الرؤوس، ال أعرف 
 ! ما أصنع

وحاولت اإلمساك أبي عمود يلقاين من أعمدة املسجد، وهيهات! فلما اقرتبنا بعد ألي من       
واالحتماء ، ألرضول ابالباب بذلت جهد اليأس يف اإلمساك به، وأعانين رجال الشرطة على النـز 

ا، انضم إليهم مثلهم من مسجد إبدارة األزهر، وكان املصلون يف املسجد يزيدون على عشرين ألفً 
احلسني واملساجد القريبة، وانطلقت املظاهرة إىل جريدة األهرام لتحرقها، وكلما قاربت هدفها 

يدة، فداَر اجلمهور حول تضاعف عددها، ولكن رجال الشرطة استدعوا جندات كثيفة حلماية اجلر 
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لو كانت هذه املظاهرة منظمة أو مدبرة ألحرقت نفسه يف غضب رهيب، وقال كبري يف الداخلية: 
 ! القاهرة

عندما أقبل صباح الغد علمنا أن املظاهرات مل تكن مقصورة على القاهرة وحدها، بل إن        
 !، وانقمة على النيل من علمائهبعض عواصم األقاليم حتركت فيها اجلماهري مناصرة لإلسالم

ولذلك قرأان وحنن نضحك ما كتبه األستاذ حممد حسنني هيكل يوم السبت، من أن الشيخ       
الغزايل سريَّ لفيًفا من تالمذته لتهاجم األهرام! إن احلشود اليت سارت صوب الصحيفة املتجّنية، 

 إليهم مبا حدث؟  فوق املائة ألف، فهل أولئك مجيًعا تالمذيت الذين أوعزت

إن أمتنا حتب دينها، وتريد أن حتيا وحتكم وتوجَّه به وحده! وقد رََبت ثقتنا يف أنفسنا عندما       
 استأنفنا جلسات املؤمتر، ومل نكرتث ملا كان يلوح على وجه مجال والسادات من ضيق مكتوم! 

ملقرتح، مهسُت يف أذن الشيخ سيد وملا تقرر أتليف جلنة لوضع التقرير املطلوب عن امليثاق ا      
فإن املهم أن يوضع تقرير تربز فيه الصبغة اإلسالمية ملصر، وخيسر  ؛قد بدأ قيقيسابق أن العمل احل

 ! هذا التيار اليساري املنكور

والواقع أن اجلهاد املضين بذل يف جلنة التقرير، واستمات فيه الشيخ سيد سابق، مع عدد من       
 ! الغرية، وأمكنهم تقليم أظافر الشيوعيني، ووضع التقرير املطلوبأويل اإلخالص و 

ومن اإلنصاف أن نوضح هنا أن عملنا كله كان سيذهب سدًى، لوال صالبة الرجل املؤمن       
املداهنة والعبث، ووفر احلرية كاملة لألعضاء، وهم ال يبغون  ، فقد أىبنيالصبور كمال الدين حس

 ! ابإلسالم بدياًل 

ولذلك امنحت امليوعة العقائدية اليت جتعل امليثاق املقرتح يصلح كما قلنا لدول أوراب الشرقية،       
 ! وجيعل الشعب املصري مبتوت الصلة بدينه وشعائره
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، ومنه نستمد، وجعلنا التقرير احملتفي بكتاب هللا مهيمًنا على ما ينوأثبتنا أننا على اإلسالم نب      
 ليكون جزًءا متمًما له! ؛ ه مع امليثاقسواه، وال بد من طبع

التقرير، وانل موافقة شبه إمجاعية! ومل تكن هذه النتيجة متوقعة، ومل يرض عنها مجال  ئوقر       
 ! عبد الناصر

حلق أن اخلصومة اليت وقعت بني كمال الدين حسني او        
ومجال عبد الناصر بدأت من ذلك اليوم، واتسعت اهلوَّة على 

األايم، حىت أُبعد الرجل الذي استمسك بدينه، وُدمِّرت  مرِّ 
 حياته املادية، وعاش بعيًدا عن أسباب السلطة! 

جيد مجال صعوبة يف طّي التقرير وإمهال إرادة املؤمتر،  مل      
 ! وفرض ما يريده هو على املصريني

أما أنور السادات فهو صوت سيده! كان أقّل وأذّل من       
هوى زعيمه قيد أمنلة! بل كان معروفًا أبنه الرجل الذي ُيسّلي وُيسرِّي، ويسارع يف  أن ينأى عن

 مرضاة سيده! 

 وعدت إىل عملي بوزارة األوقاف، وقليب مسرتيح ملا بذلت، وإن كنت حمزواًن ملا مّت!       

وان ضدي شيء مثني استفدته من هذه املعركة، أن الدعاايت اليت كانت يقوم هبا بعض اإلخ      
توقفت، وخرست األلسنة اليت استمرأت عرضي حيًنا من الدهر! وال أكتم أين كنت أهتاج إذا 

 مسعت من يقول: انضّم إىل احلكومة أو ابع دينه بَعرٍض من الدنيا! 

وال أزال أرى أن معاصي القلوب تفتك إبميان بعض املنتمني إىل الدين! وأن التماسهم للربآء       
 ! طل طاعتهمالعيب أمر يب
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وما أبرئ نفسي من التقصري، وإين ألعلم فقري املدقع إىل غفران هللا، ولكين بعيد عما أشاعوه       
 عين، وشاء هللا يف مواطن كثرية أن يكشف كذبه من حيث ال أدري! 

ومل يلحقين ضر  عاجل من موقفي يف املؤمتر، ويبدو أن القوم أمكر من ذلك، فقد تربصوا يب       
دة شهور، مث جاء وزير هبط يب من مدير للمساجد إىل مفتش هبا، أي رجع يب القهقري مخسة ع

 عشر عاًما يف سّلم الوظائف، ونقلين من مكتيب اخلاص إىل مكتب به بعض املوظفني واملوظفات! 

 

 مما كتبه جاهني يف الكاريكاتري:       

بت سرية احلجر األسود، وإن املسألة لو فيها تراهين اي أستاذ من جنيه لعشرة إين عمري ما ج      
  !؟حجر يبقى داخل راس سيادتك بس

ويف الثاين رسم إرهابيني مقنعني، ووراءمها قنابل وأسلحة، ميلي أحدمها على اآلخر: اكتب:       
كبري السيد األستاذ حممد الغزايل ابلقاهرة: أما بعد. تعلمون سيادتكم أان قد فقدان زعيمنا اإلرهايب ال

اجلنرال ساالن.. ويسران بعد اطالعنا على مواهبكم أن ندعوكم خلًفا له.. وشكًرا.. إمضاء: املنظمة 
 اإلرهابية ابجلزائر

 ويف الثالث غطي وجهه كله ابلعمامة: وهو يقول: أما امليثاق.. إين أرى.....      

 وحتت عنوان: أتمالت كاريكاتورية يف املسألة الغزالية، كتب:      

 الغزايل: انت اي ست انيت: مني مسح لك تشتغلي!  ▪
الغزايل: النهارده مفيش جلسة ميثاق.. أما أروح أشوش على مباراة األهلي وبنفيكا! الغزايل  ▪

 يلفق للعبد هلل أقوال ابطلة عن احلجر األسود! 
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 معركته مع خالد حممد خالد:
كبري األستاذ واملفكر اإلسالمي ال      

 /م1920يونيو  15خالد حممد خالد )
إسالمي  كاتب م(1996فرباير  29

مصري معاصر، مؤلف كتاب رجال 
حول الرسول الذي كان سبب شهرته،  
كما ألف عدة كتب تتحدث عن 

 ! السرية النبوية وأعالم الصحابة

بوزارة الثقافة، كان ذا أسلوب مبسط، خترج من كلية الشريعة ابألزهر، وعمل مدرًسا، مث عمل        
 كان عضًوا ابجمللس األعلى لآلداب والفنون.و 

، حىت تسبب كتابه األول "من هنا نبدأ" يف ذيوع شهرته يف مصر وخارجها أيًضا بشكل سريع       
طبع ست طبعات يف سنتني اثنتني، وترجم يف نفس السنة اليت صدر فيها إىل اإلجنليزية يف إنه 

ومقاالت يف أحناء متفرقة من أورواب وأمريكا، لكن ، وأحباث جامعية ،ئلأمريكا، وكتبت عنه عدة رسا
يقول إنه عندما رأى حفاوة أعداء  –فيما بعد  –اه تفطرة املؤلف النقية، ونيته الصادقة جعل

وظل يفكر فيما دعا إليه فيه من فصل الدين عن الدولة، ، اإلسالم ابلكتاب أدرك أنه أخطأ فيه
 -وهو الكاتب الكبري  -أعلن على املأل رجوعه عن هذا الرأي، فلم خيجل  حىت ؛ويقلبه يف ذهنه

وراح يصحح ذلك اخلطأ بكل قوته فلم يرتك وسيلة من وسائل إذاعة هذا ! من أن يعلن أنه أخطأ
مث مل يكتف هبذا كله، ! التصحيح إال أاتها: من مقاالت، أو حتقيقات صحفية أو إذاعية أو تلفزيونية

 اماًل أعلن فيه تصحيحه لرأيه األول، وراح يدلل على أن اإلسالم دين ودولة، وجعلفكتب كتااًب ك
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 "! شعار الكتاب هو: "اإلسالم دين ودولة.. حق وقوة.. ثقافة وحضارة.. عبادة وسياسة 

، غري املقاالت واألحاديث الكثرية خلف خالد حممد خالد ثروة علمية تربو على ثالثني كتاابً       
 !مع بعد... وقابلها الناس يف أحناء العامل ابلقبول، وترجم بعضها إىل لغات خمتلفةاليت مل جت

ومع صداقة الغزايل خلالد حممد خالد، فقد انتخى الغزايل، ورد عليه سريًعا بكتابه: )من هنا       
ما ( ينقض فيه آراءه، ويرد ابحلق الذي رجع إليه خالد حممد خالد سريًعا، ومل يفسد اخلالف نعلم

 بينهما، رمحهما هللا تعاىل! 

حتت عنوان: الدولة الدينية بني الشيخني حممد الغزايل، وخالد حممد خالد، كتب أ. حممد        
 السوسي:

وقام الشيخ علي عبد ، إذا كان االستعمار توجه أول ما توجه إىل أسلوب احلكم يف اإلسالم      
"اإلسالم وأصول احلكم" فإن الذي أاثر الشيخ الغزايل يف كتابه  ،الرازق بتبين موقف يف هذا الصدد

)من هنا : هو ما كتبه الشيخ خالد حممد خالد يف كتابه ،وحرك مكامن غضبه السياسي والفكري
ا يف مهوم ما يقاسيه اإلسالم واملسلمون من شاركا معً  ؛ا للغزايلا ورفيقً نبدأ( والشيخ خالد كان صديقً 

بل إن العاملني الشابني اتفقا على طرح ! ويف مصر ابلذات ؛اإلسالمية لدن الغرب وأذانبه يف البالد
ا عن فكرة إصدار وعقلية جديدة، ومل يكن خالد حممد خالد بعيدً  ،اإلسالم وأنظمته بفكر جديد

  .الغزايل لكتابيه "اإلسالم وأوضاعنا القانونية" وكذلك "اإلسالم واملناهج االشرتاكية"

 :قصيت مع احلياة، 324حممد خالد ص: ويف هذا يقول خالد      

فأين اهتمامنا ، "استقدام" الفكر الغريبـويومها سألت نفسي: إذا كنا شديدي االهتمام ب)....       
وإن علماءان األقدمني، قد ، "تقدمي" الفكر اإلسالمي والعريب؟ إن كال االهتمامني جليل ونبيلـب

ماذا أعطى العامل من فكره العريب  :جيلنا حنن !لكن حنن!  لفكرهم الثر العظيم هائاًل خلفوا ترااثً 
 وابلقضااي الفلسفية، ، واالشرتاكية، كالدميقراطية  –ا ابلقضااي الكربى يف عصر ميور مورً  ،واإلسالمي
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 ! ال بد أن حنمل تبعاتنا قدر إمكاانتنا وجهدان! واالجتماعية، والرتبوية

واتفقنا على أن يبادر أحدان  ،لشيخ حممد الغزايلومحلت خواطري هذه إىل أخي الكرمي ا       
إبصدار كتاب يف أي من موضوعات الساعة، وآثر الشيخ أن يكون املوضوع: "اإلسالم واألوضاع 

 ."مث يتلوه كتاب عن "اإلسالم واملناهج االشرتاكية، االقتصادية"

! يف هذين املوضوعنيفقه اإلسالم  يقلت: وإذن فأنت خري من يكتب هذين الكتابني، وجيل      
فشهدت  - اإلسالم واألوضاع االقتصادية - ومضى الشيخ يف محاس وشوق يؤلف الكتاب األول

قوي احلجة، ريق الكلمة، ،  يف االقتصاد حمكم التأليفكتاابً   - رمبا ألول مرة -املكتبة اإلسالمية 
كعلم له مصطلحاته  فيه جفاف االقتصاد  ال كتاابً ، ممتع العبارة، حىت كأنك تطالع قصة حب

 ! العسرة، وأرقامه اليت تتوه يف بيدائها

صباح الغد الذي سيبدأ  ،يف شوق عجول، وأسلمنا الكتاب إلحدى شركات التوزيع، وانتظران      
وإذا ابئع الصحف ! وإين ألسرع اخلطى يف أول بزوغ النهار، ألشرتي نسخة من الكتاب .فيه توزيعه

ومحال النسخ  ،وأنه منذ دقائق معدودات جاءه خمربان،  أنه صودرالذي كنت أتعامل معه، خيربين
 !اليت جاءته مع الصحف لبيعها، وحذراه من اجمليء بنسخ أخرى وبيعها، ألن الكتاب مصادر

صبح لنا فكر يرهب، وكتب تصادر؟ أية بداية سعيدة ألقد : ورأيت دموع الفرح تثب من عيين      
  !هذه، وأي إرهاص، وأي انتصار؟

وغادران منزله ! ا إىل منزل الغزايل، فألفيته مل يعرف نبأ املصادرة بعدوثبً  األرضقطع أومضيت       
نستعرض ابعة الصحف، فما وجدانه إال عند واحد منهم، أنبأان أنه استطاع إخفاء ، إىل الطريق

 - لفه واقف معهومؤ  - وراح يسألنا: ملاذا صودر؟ وماذا فيه؟ ومن مؤلفه، نسختني، فأخذانمها منه
 الكتاب أقوم ببيعها؟  نشرتي منه جمموعات مأل؛ وإذا كنتم تعرفون املؤلف فدلوين عليه

 وبعد حني أفرج عن الكتاب، وشحذ الشيخ الغزايل قلمه ليكتب مؤلفه الثاين: )اإلسالم       
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 .واملناهج االشرتاكية(

جهات الفكرية واملشاركة يف احلياة العامة ورغم هذه العالقة بني الشيخني الثائرين فإن التو )       
ا يف حركة اإلخوان، فإن خالد حممد ا نشيطً ختتلف ابلنسبة إليهما، فبينما كان الشيخ الغزايل عنصرً 

ن كان مقر اإلخوان هو الذي أاتح الفرصة للشيخني إا يف اجلمعية الشرعية، و خالد، كان نشيطً 
 ! دير واالحرتام للمرشد الشهيد )حسن البنا(ومجع بينهما التق، ليتعرف بعضهما على بعض

يف التوجه الذي جيب أن يركز عليه كالمها يف  اوافرتق، أي حال فإن الشيخني التقيا هناكعلى       
وابألخص يف اجملال السياسي، فحيث وقع خالد حممد خالد حتت أتثري مفروءاته يف  ي؛اجملال الدعو 

ا يف الدعوة الشيخ على عبد الرازق، فإن الغزايل كان متألقً  ومبا كتبه، اجملال السياسي األورويب
وحىت إعادة بناء ، وابألخص الدولة اإلسالمية، خوانية اليت تدعو إىل استعادة احلكم اإلسالمياإل

ن يستظلوا بطلها وكلمتهم موحدة ومجعهم ملتئم إ"اخلالفة" اليت من شاهنا أن جتمع مشل املسلمني، و 
 .واحد وصفهم مرتاض

 !للشيخ الغزايل؛ من هنا نعلم: واجلواب، من هنا نبدأ: ومن هناك كان كتاب خالد حممد خالد      

اختار الشيخ خالد هذا العنوان، ليسرد حتته مثالب احلكم الديين، كما تومهها،  :يقول الغزايل      
سروري  وكم يكون  .وكأنه يصف طباع وحش مفرتس األظفار، خمضب األنياب من دماء الضحااي

مث أابن بعد هذا احلكم عن اإلسالم، ، ا لو أنه جعل العنوان: )غرائز احلكم االستبدادي( مثاًل كبريً 
 .اودنيا الناس مجيعً ، وظلمه لدين هللا

وافتاتوا به على احلق اجملرد، ، إنه هبذا ينصف الدين من األوغاد الذين استغلوه شر استغالل      
، كهذا الذي وقع فيه،  مث هو هبذا ال يقع يف تناقض مع نفسه .ظلومةواملنفعة املنشودة للشعوب امل

 :عندما كتب حتت العنوان "غرائز احلكومة الدينية" يقول

 وإن ظفرت هبذه التسمية اليت -فاحلقيقة أن احلكومة الدينية  ؛هي بعيدة عن الدين كل البعد      
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بل من  ؛من كتاب هللا وال من سنة رسوله ال تستلهم مبادئها وسلوكها -توهم أن هلا ابلدين صلة  
دام دستورها  فلماذا إذن تسمى حكومة دينية؟ ما (! ومنافعهم الذاتية، وأطماعهم، نفسية احلاكمني

 ال ميت بصلة إىل كتاب هللا هي ضد طبيعته وشريعته؟ 

هبم  يبتل هو من صميم األسئلة اليت تطرح على هؤالء الذين ايطرح الشيخ الغزايل سؤااًل        
-بعدما تكلم عن طبيعة اإلسالم  -وملاذا مل يقرتح األستاذ خالد  :اإلسالم يف العقود األخرية فيقول

أو جترد من لقب ال تستحقه، وتدمغ ، أن تلتزم احلكومة الدينية حدود هذه الطبيعة الواضحة
 ابلصفة اليت تناسبها؟ 

 سبعة للحكومة، هي دو، وحيصى عيوابً على أن األستاذ مضى يف طريقه حيارب يف غري ع       
        .حيثيات إقصاء الدين عن السياسة، وطرده لألبد من الدواوين واملراسيم

ويف احلكومات الدينية اإلسالمية حدثت : )فلما أعوزته األمثلة اليت تشهد هلذه النتيجة قال      
ابد البقية الكرمية من صحابة رسول أ - وهو احلجاج –ا ا واحدً ا دينيًّ حىت إن حاكمً ؛ أهوال مروعة

 .هللا(

وما أظن أن احلجاج نفسه طمح إىل هذا  .وألول مرة يقرع مسعي أن احلجاج حاكم ديين      
ا فعلها، لكن األستاذ خالدً  !ا من املؤرخني أسبغ عليه هذا الوصف الغريبالقلب، وما أظن أحدً 
 ! صح له أن حيكما حيكم احلجاج ابمسه ال يوانتقل منها إىل أن دينً 

)اي أمري  :يصف احلجاج، قال ابن أيب بردة بن أيب موسى األشعري لسليمان بن عبد امللك      
 كان عدو هللا يتزين تزين املومسة، يصعد املنرب فيتكلم بكالم األخيار، فإذا نزل عمل  :املؤمنني

 (! يف حديثه من الدجال عنة. وأكذبُ الفر عمال

 .واستهتارهم الفظيع ابلدماء واحلرمات، ثل صارخ لفسق احلكام عن أمر هللاواتريخ احلجاج م       
 ومع ذلك فقد أصبحت تصرفاته يف .ولو لقى جزاءه يف الدنيا لكان الشنق أهون عقاب ينزل به
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 !ا لإلسالم، وتؤخذ حجة على كتاب هللا وسنة رسولهنظر خالد تفسريً  

إبضافة نفس اللقب إىل ، كم ديين على احلجاجويسخر الشيخ الغزايل من إطالق لقب حا       
اعتنق  - هللا عنه يرض -ونستطيع أن نضم إىل هذا الدليل أن انبليون بوانبرت  :انبليون فيقول

ولبس عمامة التقى والصالح على أيدي علماء األزهر، مث ارتكب بعد ذلك من اجلرائم ، اإلسالم
 ؛ا ودولة بعد تصرفات انبليون الشائنة اإلسالم دينً مما ال يصح معه قط أن يعترب ؛السياسية ما نعلم

 ! وتنطق خبطورة حتكيم الدين يف الشؤون العامة، فإن طبيعة احلكام الدينيني القاسية جتري يف دمه

من ( ويعد )الغرور املقدس، يزعم الشيخ خالد أن احلكم الديين يقوم على االستبداد األعمى      
ة والنقد، عارض عن املفضاًل  ؛وهي هلذا ال تقبل النصيحة وال التوجيهشر غرائز احلكومة الدينية، 

ال تسمح ، كل هذه املقدسات عملة زائفة يف نظرها  ؛وحرية الفكر، ةعارضوحرية امل، فحرية النقد
إذا حاولت أن تنقد ، وإن احلديث الذي قتل به احلسني ال يزال يف انتظاركا! بتداوهلا بني الناس أبدً 

 ! ين أو ختطئه(احلاكم الدي

 ل: أصحيح أن احلكم اإلسالمي يقوم يف هذا اجلو اخلانق النكد؟ ءوحنن نتسا      

ة جريئة يقظة، تتعقب  عارضإننا إذا رجعنا إىل تعاليم اإلسالم وجدانه خيلق أمام كل حكومة م      
 .كل خطأ ابلنقد، وتزن كل فعل يصدر عن احلاكم مبيزان ال جيور وال حييف

واجب توجيه احلاكم وإرشاده أو أتديبه  - إذا فرط جيل من املسلمني يف هذا الواجبف       
وانظر إىل قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إذا رأيتم  .فقد خرج على تعاليم اإلسالم -وإصالحه 

 هتاب أن تقول للظامل: اي ظامل فقد تودع منها(.  أميت

أعلى املراتب الشهادة  -يف نظر اإلسالم  -هو ق األخريوجماهدة احلكومات الظاملة إىل الرم       
 ! فقتله( ،فأمره وهناه، ورجل قام إىل إمام جائر ،يف سبيل هللا: )سيد الشهداء محزة
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فليس اإلسالم هو الذي خيلق  :وحيلل الغزايل عالقة احلاكمني ابحملكومني يف اإلسالم فيقول      
 ! وختضع هلم، بله أن تستنيم على ضيمهم ؛امهاتعجز عن أتديب حك، رعية جاهلة مستكينة

فلإلسالم كذلك تعاليم ، فإن يكن ذلك موقف اإلسالم يف أتليب األمم على احلكام املستبدين      
ال  ؛وتضعه يف إطار من العدالة والرمحة واالنتصاح، تكشف عن موقف احلكومة من الشعب ،حمددة

 ! عىن موضع آخرولشرح هذا امل .يسمح ابالفتيات واالستبداد

من مسلمني  :األمم كلها ؛ويقتلون بنيها، يلون أمورها، على أن األمم قد تبتلى برجال جمرمني      
 ! ونصارى، ممن هلم كتاب، وممن ال كتاب هلم، من العرب والعجم، ومن املاضي واحلاضر

احلكام اجملرمني؟ لقد قال  وحيمل احلكم اإلسالمي وحده أوزار هؤالء، فباهلل ملاذا حيمل اإلسالم      
 ! مة من قريش(يل)هلكة أمىت على يد أغ النيب صلى هللا عليه وسلم:

كما   ؛مة هي اليت يستقى منها الطعن على قواعد احلكم الديينيلفهل تصرفات أولئك األغ      
 ؟ ديفعل صاحبنا األستاذ خال

خطأ، وحرب كل منكر، سواء صدر على أن اإلسالم الذي اعترب من شعائره العظمى نقد كل       
 .من حاكم أو من سوقة، احتاط ضد الثورات الطائشة خشية عواقبها الوخيمة

وكلمة اخلروج  .هنا جيب أن نذكر أن حرية النقد شيء، وعملية الثورة املسلحة شيء آخرو       
الم أن يبيح هذا ا ينتظر من اإلسوال أظن أحدً  .ا تعين شهر السالح يف وجههعلى احلاكم كانت قدميً 

 احلق ملن يشاء مىت يشاء. 

 ؛وكل ما ذكره اإلسالم يف إطفاء بذور احلرب األهلية قول الرسول: )ستكون هنات وهنات      
وهذا حديث  .ا من كان(كائنً   ؛فاضربوه ابلسيف -وهي مجيع  - فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة

 .ال غبار عليه
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 مل بوحيه يف أايم حرهبا وسالمها، فإن حق الثورة املسلحة ليس كألوأرقى األمم الدستورية تع      
يقتل من أجلها ، ا على الدين وحكومتهة املشروعة خروجً عارضأما اعتبار امل! ا يرعاه كل غضبانمباحً 

 .ال موضع له يف أدمغة العلماء فهو ما،  من احلديث السابقاستدالاًل ؛ عارضامل

ا ألحكام تباعً اال ،  على طبائع االستبدادجرايً  ؛وا كثريا من الناسإن السفلة من احلكام قتل      
وأحاديث الرسول صلى هللا عليه ، هللا، فال ينبغي االعتذار للمجرمني أبهنم أتولوا آايت الكتاب

 .وال لرسوله حرمة، وقبيح بنا هذا االنتحالا، فهم ال يعرفون هلل حقًّ ؛ وسلم

فيما نرى  ؛ين أعطاان معامل واضحة عن أهدافه وعن أساليبهوقد يظن أن احلكم الدي....      
وعلة هذا الظن أن تلك األقطار وحدها هي اليت  .ونسمع يف بعض األماكن على وجه املعمورة

اليت بقيت مصرة ، هنا هي احلكومات املسلمةإتقطع يد السارق، وجتلد الزاين، وتقيم حدود هللا، أي 
 .اا شديدً ونفر منها نفورً ، قد جحدها يف عصر، على تنفيذ هذه األحكام

 ! وحنن ال منارى يف أن احلدود من اإلسالم، ولكننا نستغرب أن حتسب اإلسالم كله      

ال أن تقام احلدود  ؛وحنن نريد أن تقام احلدود لتحفظ احلقوق، ويوطد األمن، وحترس الفضائل      
ا على لص القناطري  يفكر يف إقامته أبدً لتقطع يد لص صغري سرق دريهمات، مث يدرأ احلد، بل ال

 ! املقنطرة من خزائن الدولة، ومن موارد الشعب

وأخرى تعاين ! إذا نظران إىل معيشة سكاهنا ؛وبعض األقطار اإلسالمية تعد من أفقر بالد هللا      
 ! ةوضمائر جاحن، وأصحاب يد طوىل وأخرى متتأل ابلكنازين، من ختلف شديد يف جل جوانب احلياة

عندما ، الذي نطق بفرية فرعون الكربى، وعندما يكون لسان احلال احلاكم هو لسان املقال       
 ا حمرتمة؟ ا، أو حدودً  قائمً أان ربكم األعلى( فكيف يقال إن هناك قانوانً : )صرخ يف أتباعه

 لذي ميسك عليها، لألمة، وللحاكم منه الفتات - أايم اخلالفة الراشدة -لقد كان بيت املال       
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مث يرمي  ،نصيب األسد  - أواًل  - أما يف بعض األقطار فبيت املال للحاكم، أيخذ منه .حياته فقط 
 بفضالته للمصاحل العامة؟ فكيف يقال إن هذه حكومات دينية، وإن حدود هللا فيها أقيمت؟ 

ا اجملرد، فإن مت هلا حباجة ماسة إىل ما حيفظ عليها كياهن - لألسف البالغ -إن هذه البالد       
 وقبل أن نصل إىل هذه املرتبة ال جيوز .ذلك أمكن أن ترتفع إىل املستوى الذي يرمسه هلا اإلسالم

 البتة أن يقال. هذه حكومات طبقت اإلسالم دينا ودولة. 

 وايهلل ما أمجل الطرح، وما أروع الفهم واالنتقاد!       

خ رمحه هللا من الشيخ الكبري خالد حممد خالد، حني ومن لطيف ما يساق هنا: موقف الشي      
 من شهادة العاملية: ه تدخل بعض صغار اهلمم، مطالبني بتجريد

 هنا من»: كتابه  يف خالد حممد خالد األستاذ على رد لقديقول شيخي القرضاوي متع هللا به:       
 ذلك، الغزايل استنكر عاملية،ال شهادة من األزهر جيرده أن الناس بعض اقرتح عندما ولكن ،«نبدأ
 هنا من»: كتابه  مقدمة يف وقال األزهر، على متكئة املوضوع، يف طرفًا السلطة تدخل أن يقبل ومل

 يعيش أن اخلطأ يناله ما وأقصى .احلياة حق وإعطاءه اخلطأ، محاية تعين ال الرأي حرية إن: »نعلم
 .ابلفكرة الفكرة حنارب أن نؤثرها اليت والطريق. ويتوارى يعدم ريثما

 على ينكسر سوف أنه موقنون ألننا عليه؛ هجوم أي هناب ال لإلسالم نعمل الذين وحنن      
 !حدوده

 أن أرى إجراء وهذا خالد، الشيخ من العاملية شهادة سحب رمبا األزهر أن الناس حتدث ولقد      
 قرارًا أصدر فقد ؛املوضوع هذا يف مكاييل بعدة بل بكيلني، يكيل األزهر فإن: واجب عليه التعليق

! أبطلهف عاد مث - «احلكم وأصول اإلسالم»: كتاب  صاحب - الرازق عبد على الشيخ ضد
 األمر أن زعم وقد - العام القسم إىل الكليات من الصعيدي املتعال عبد الشيخ بنقل واكتفى
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! الدائم التكرار ضييقت ال األمر وأن للوجوب، ال للندب والسنة الكتاب يف املستقرة ابحلدود
 !األشياخ هؤالء جرم هو خالد وجرم -.. .إخل

إنه خلق املبارز الشريف، أو قل: هو خلق وما أحسن ما فعل الشيخ رمحه هللا، وقال!         
 ُكونُوا:  آَمُنوا الَِّذينَ  يُـَّها)أيََ  :يدخله الرضا يف الباطل  املسلم، الذي ال خيرجه الغضب عن احلق، وال

 ،ِللتـَّْقَوىَٰ  َأقْـَربُ  ُهوَ  ،اْعِدُلوا ،تـَْعِدُلوا َأالَّ  َعَلىَٰ  قـَْومٍ  َشَنآنُ  جَيْرَِمنَُّكمْ  َواَل  ،اِبْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  ،ّلِلَِّ  نيَ قـَوَّامِ 
 !8املائدة:  (تـَْعَمُلونَ  مبَا َخِبريٌ  اّللََّ  ِإنَّ  ؛اّللََّ  َواتَـُّقوا
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 معركته مع عبد الرمحن الشرقاوي

 
وبني الغزايل والكاتب اليساري عبد الرمحن الشرقاوي قامت معركة عن اخللفاء رضي هللا عنه،       

جبامعة قطر يف الرد على مسلسل )علي إمام املتقني( الذي كانت تنشره بعد حماضرة ألقاها الغزايل 
 اء! املصرية. وقد أدت إىل أن يرفع الشرقاوي دعوى على الشيخ أمام القض صحيفة األهرام

د على العصر، هوكتب عن ذلك اإلذاعي عمر بطيشة، يف كتابة: عبد الرمحن الشرقاوي: شا      
 حقيقة اخلالف بني الشيخ حممد الغزايل وعبد الرمحن الشرقاوي.حتت عنوان: 

خاض معارك أخري مع رجال ( أنه 2015نوفمرب  27كما كتبت هبة عبد الستار يف األهرام )       
ويرتكب جتاوزات وأخطاء يف ، كالوا له االهتامات أبنه يسخر اإلسالم لصاحل املاركسيةالذين   ،الدين

! وانتقدوا ما وصفوه بعدم توقريه للشخصيات واألحداث اإلسالمية، تفسري بعض اآلايت القرآنية
الذي توسط إلهنائه الشيخ ، ومن أبرز تلك املعارك كان اخلالف بني الشرقاوي والشيخ حممد الغزايل

 .ا علي بيان تصاحلشهد توقيعً ، عرب ترتيبه للقاء بينهما ؛سن الباقوريح

 ومفكر، ومؤلف مسرحي، وصحايف، ( شاعر وأديب1987 - 1920)وعبد الرمحن الشرقاوي        
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خترج من كلية احلقوق جامعة فؤاد حاول أن يوفق بني الرتاث اإلسالمي والفكر اليساري،  مصري.
فعمل يف ، األنه أراد أن يصبح كاتبً  ؛لكنه هجرها، اته العملية ابحملاماةبدأ حي، و 1943األول عام 

مث صحيفة اجلمهورية، مث شغل منصب رئيس ، بعد ثورة يوليو يف صحيفة الشعبكان و ! الصحافة
 :منها، من املناصب األخرى اعددً  عمل بعدها يف جريدة األهرام، كما توىل ، مثاليوسف حترير روز

  ضامن اآلسيوي األفريقي وأمانة اجمللس األعلى للفنون واآلداب.سكرتري منظمة الت

خراج إمن ، حتولت إىل فيلم سينمائي شهري بنفس االسمض، اليت األر رواايته: ومن رواايته:       
 ! الفالح /الشوارع اخللفية /وقلوب خالية /م.1970يوسف شاهني عام 

ومسرحية ، ومأساة مجيلة، اومسرحية احلسني شهيدً ، امسرحية احلسني اثئرً  :من أشهر أعمالهو       
 ! الفىت مهران، والنسر األمحر، وأمحد عرايب

وعلى إمام املتقني، والفاروق ، حممد رسول احلرية :أما يف جمال الرتاجم اإلسالمية فقد كتب      
 ! ودة السحاروعبد احلميد ج، عمر. كما شارك يف سيناريو فيلم الرسالة ابالشرتاك مع توفيق احلكيم

، كما منحه معها وسام 1974الرئيس السادات جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب عام منحه       
 ونَفسه اليساري يف طرحه ال خيفى!  .اآلداب والفنون من الطبقة األوىل

تع وقد ضمن الشيخ احملاضرة كتابه: علل وأدوية، بعنوان: األمانة يف نقل الرتاث، دفاعه املا      
 :ا، مركًزاصً ، وها هو ملخهعن الصحابة رضي هللا عنهم، ومحيته، وغريته، وموضوعيت

على حنو حيرك ، وقد عجبت ملا رأيت األستاذ الشرقاوي يقص أخبار الفتنة الكربى......      
 يما عدا عل؛ لقد جعل العشرة املبشرين ابجلنة مبشرين ابلنار :احلزازات، ويهيج مجهور أهل السنة

عليه! أما البقية فأغنياء تكويهم  يكاد يهلك لوال فضل عل  حىت عمر بن اخلطاب !ن أيب طالببا
 ! ثرواهتم يوم القيامة
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أن يوصف طلحة والزبري  :هل جيد أعداء اإلسالم أفضل من هذا الكالم يف النيل من اإلسالم      
أبحقاد شخصية! وأن  وعائشة وغريهم أبهنم أشخاص متآمرون على السلطة الشرعية، ومندفعون

حىت أصبح لكل منهما  ؛واشرتاي اإلماء،  طائلة، بنيا هبا القصورطلحة والزبري انال من عثمان أموااًل 
ويرده ، بن أيب طالب فينتزع ما أبيديهما ي، وأهنما خافا أن يستقر األمر لعل(ألف أمة وألف فرس )!
هكذا يقول األستاذ الشرقاوي  -غنياء كما هي سياسته مع غريهم من األ،  إىل بيت مال املسلمني

ا على أمواهلما، وخشية على دنيامها، مث توسال ومة، حفاظً ؤ ومن أجل ذلك أاثرا هذه احلرب املش -
 ! ملوقف قدمي منها؛ االيت كانت تكره عليًّ ، إىل غرضهما ابلتآمر مع عائشة

لرسول صلى هللا عليه وسلم مسى األوىل أن ا أهذا كالم يقال أو ينقل؟ إنىن أعرف من دراسيت       
ا على حراميًّ  يومسلم، فهل يكون احلوار  يرسول هللا، ونقل ذلك البخار  يالزبري بن العوام حوار 

 النحو الذي وصف الشرقاوي؟ 

أنقلها بلغة العصر  ،فوجدت هذه القصة ؛ة الزبريو وعدت إىل صحيح البخاري أتعرف ثر       
 صحيح أيب عبد هللا وشروحه!  ن الوقائع املثبتة يفدون أن أميل قيد أمنلة ع؛ احلاضر

سأقتل  أظنين :: اي بينقبيل التقاء الفريقني يف موقعة اجلمل اندى الزبري ابنه عبد هللا قائاًل        
واهلم الثقيل الذي أشعر به هو ما ، إهنا الساعة اليت يشعر املرء فيها ابقرتاب أجله !االيوم مظلومً 

من  يَّ واقض ما عل، ا )!( بع كل ما أملكشيئً  من ثرويت يتبق حسب ديوينعلى من ديون! ما أ
 ! فيه بكذا وكذا يأوص شيء فإين يفإن بق ؛ديون

بقضاء ديونه، ويقول: اي  قال عبد هللا: وجعل أيب يوصيين.وتسع بنات، وكان للزبري تسعة بنني      
قال عبد هللا: فما دريت  ()! يالإن عجزت عن الوفاء ألحد من الدائنني فاستعن عليه مو  :بين

 يستعينه؟ قال الزبري: موالأمن موالك الذي  ؛اي أبت :ا؟ فسألته أعتقه أمسى موسرً قصده! أله موىًل 
 .زالسباع، قتله وغد يسمى ابن جرمو  يواغتيل الزبري مبكان يسمى واد! هللا
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 عوايل ها قطعة مثينة تسمى الغابة يفني منأرضإال ؛ اا وال درمهً قال البخاري: مل يدع وراءه دينارً       
 ! املدينة

 ألف ومئيت يوشرع عبد هللا يف سداد الديون املطلوبة بعدما قتل أبوه، فوجد ما عليه يبلغ ألف      
الزبري من  يفسأله: كم على أخ، ألف! وجاء الصحايب اجلليل حكيم بن حزام، وهو من كبار التجار

 الدين؟ 

ا يف نفسى، فقلت. مائة ألف! فقال حكيم: ما وأردت أن استبقيه سرًّ ، متهقال عبد هللا: فكت      
 ! أظن أموالكم تسع هذا الدين! وإن عجزمت عن شيء فاستعينوا يب

ن يستعني ابهلل وحده، قال عبد هللا: أولكن عبد هللا مل يستعن ببشر، لقد تذكر وصية أبيه        
 .اقض عن الزبري دينه! فيهون العسري؛ لت: اي موىل الزبريفوهللا ما وقعت يف كربة من دين أيب إال ق

ومكن عبد هللا ! ! جعل مثنها يتضاعفاألرضويبدو أن النجدة أتت من ارتفاع طرأ على سعر        
 على موىل الزبري! الذي كان ا معوانت الناس، متوكاًل بكل درهم كان على أبيه، رافضً  من أن يويف

 .الزبري يثق فيه

يف ماله(! وذكر الشراح أن  يك ما جعل البخاري يرتجم هلذه القصة بعنوان )ابب بركة الغاز وذا      
 ،اا شريفً كان اتجرً   : على خراج،ا، وال كان عاماًل مل يل منصبً  - وهو من السابقني األولني -الزبري 

 .يعمل يف األسواق جبهده

اب اآلخرة، الواثق من أن هللا سوف هذا الرجل الغىن الفقري، املهموم بديونه وهو على أبو       
ا على شواطئ عنه ما عليه من حقوق جتارية. هذا الرجل يقول فيه الشرقاوي إن لديه قصورً  ييؤد

وقمم اجلبال، وكل هذا الثراء الضخم مما كان يهبه له عثمان من بيت ، وضفاف األهنار، البحار
فر من أكابر الصحابة، ومن العشرة املبشرين بتلك العبارات املسعورة يريد أن يهدم كرامة ناملال! و 
  ابجلنة!
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 :إن املصادر املريبة اليت يتعامل معها األستاذ عبد الرمحن الشرقاوي حافلة أبعجب األوهام       
وعلى  (ا يف اليوم )!ا يف العراق خراجها ألف دينار ذهبً أتمل فيما حيكيه عن طلحة، إنه ميلك ضياعً 

 وذلك كله مما هنبه من بيت املال أايم عثمان!  (وره ألف أمة )!قص مرابطه ألف فرس، ويف

رسول  يوقد شلت يده يف معركة )أحد( وهو حيم، اا وخلقً إن طلحة من أشراف الناس خلقً       
هللا صلى هللا عليه وسلم من السهام املصوبة إليه، وجاء يف إحدى الرواايت عن الرتمذي أنه "من 

ومن ، فلينظر إىل طلحة"! وهو من السابقني األولني األرضعلى  يشسره أن ينظر إىل شهيد مي
العشرة املبشرين، ومن بناة اإلسالم املتواضعني، فهل يتفق هو وعثمان بن عفان رضي هللا عنهما 

 على أكل أموال املسلمني هبذه الصورة املنكرة؟ 

 منطق حتشر هذه املفرتايت يف اتريخ اإلسالم ورجاله؟  يأب      

ففي أي مصدر  ؛واألستاذ الشرقاوي قرأ حديث اإلفك يف كتب التفاسري، ويف كتب السنة      
ا للشائعة احملقورة ضد زوجته قال له: هي بن أيب طالب ملا رأى الرسول مهمومً  يحمرتم قرأ أن عل

 فالنساء غريها كثري!  ؛شسع نعلكم، طلقها

لوصف؟ ومن قال له: إن عائشة كانت ترهق وضيع اخللق فيصف امرأة مظلومة هبذا ا يهل عل      
 الرسول وتسئمه وتضايقه؟ 

الصحيح الثابت يف السرية الشريفة أن عائشة كانت أحب أهله إليه، وكانت هي شديدة التعلق      
به، ولقد جاء يف الصحاح أن النىب صلى هللا عليه وسلم قال هلا: "أان أعرف مىت تكونني راضية، 

 ."إذا كنت غاضبة قلت: ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية قلت: ورب حممدومىت تكونني غاضبة! 

 ،امرؤ متطفل يءفلماذا جي! ما أهجر إال امسك، تعىن أنه يف قلبها قالت: وهللا اي رسول هللا      
ويزعم أن عائشة كانت متعبة للرسول، مث ، ليتدخل يف شؤون ال تعنيه ؛السخف يابد، ثقيل الظل

 نت تكره األقباط يف مصر، ألهنا كانت تكره مارية! ماذا؟ مث إهنا كا
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 وكأن األستاذ الشرقاوي يريد أن يطبق عليها عقوبة إاثرة الطائفية، وهتديد الوحدة الوطنية!       

 !رضي هللا عنه أكرب من هذه التفاهات يإمام املتقني! وعل يكل ذلك ليكون عل        

فهو من السابقني األولني، واخللفاء ؛ يبنيه هدم اآلخرينإن أاب احلسن كرم هللا وجهه ال        
 .إليه هبذا األسلوب املنكر يءالراشدين واألئمة املهديني، والشرقاوي يس

 :مث ينعطف على عثمان ذي النورين ابإلساءة      

وحوله إىل ملك ، يتهم الشرقاوي اخلليفة الراشد عثمان بن عفان أبنه احنرف بنظام اخلالفة      
وجعل أقاربه وعماله جبارين على رقاب الناس، وأعاهنم على اختاذ القصور والضياع من ، عضوض

 : إىل أموروحنن نناقش هذه الدعاوى هبدوء، الفتني النظر أواًل  .مال األمة.. اخل

من الطريقة اليت جاء  -ولعلها أوسع  -)أ( إن الطريقة اليت جاء هبا عثمان إىل احلكم تشبه        
وال والية عهد، وإمنا هو حبث ،  من الشورى كان يضبطها، فليست وراثة ملكعمر! أي أن لوانً هبا 

 !ا برسول هللا عليه الصالة والسالم، ورعاية لشؤون الناس وأتسيً ا وهدايً عن أقرب الناس مستً 

)ب( إن الطعن يف خالفة عثمان مل يكن بدعة حمدثة، فإن بعض الفارغني اجلالسني على        
فرد إليه اجلميل برتشيحه ، نعم، رشحه عام أول: -ملا استخلف أبو بكر عمر  -ملصاطب قال ا

 هذا العام! 

وقائلو هذا اللغو حيسبون اخلالفة مصلحة شخصية، وما دروا أن أاب بكر وعمر خرجا منها        
بد هللا هلا، وقال: وقد أعيامها محل األعباء، وتعراي من كل مال ميلكانه! ورأى عمر أال يرشح ابنه ع

 حبسب آل اخلطاب أن حياسب منهم رجل واحد عن املسلمني! 

حىت كأن  ؛لليونته وسهولة نفسه ؛اخلالفة كان أحب إىل الناس من عمر )جـ( إن عثمان ملا ويل       
 :املرأة تدلل وليدها هبذا الكلمات
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 حب قريش عثمان!          أحبك، والرمحن!

  !ن عثمان أخذ الناس بسياسة امللك العضوض، ابطل من أساسهوزعم الشرقاوي أب      

 وحنن نتساءل: هل وقعت مظامل اقتصادية جعلت الناس يثورون ملا حل هبم من ضوائق؟       

 هل وقعت اضطهادات سياسية جعلت الناس يضيقون لغياب احلرايت وخنق اآلراء؟      

ري تغضب ملا حصل عليه من ميزات على هل كانت لعثمان خاصة ملكية جعلت اجلماه      
 حساهبم؟ 

ا، والضرورايت واملرفهات متأل ا، واملال وافرً ا من هذا كله مل يقع، لقد كان الرخاء عامًّ إن شيئً        
 :يف وصف احلالة االقتصادية أايم عثمان رضي هللا عنه يالبيوت. وتدبر ما يقوله احلسن البصر 

ا وال أنثى قد راهقت احللم، فما رأيت قط ذكرً  وأان يومئذٍ  شهدت عثمان وهو خيطب،)       
 ا، وال أحسن نضرة منه! مسعته يقول: أصبح وجهً 

 ا وافية! هناغدوا على أعطياتكم؟ فيأخذو  :أيها الناس      

 اغدوا على كسوتكم! فيغدون فيجاء ابحللل فتقسم بينهم!  :أيها الناس      

معشر املسلمني.. اغدوا على السمن والعسل، فيغدون، فيقسم  : اييحىت وهللا مسعت أذان      
 بينهم السمن والعسل. 

اغدوا على الطيب! فيغدون فيقسم بينهم الطيب واملسك  :مث يقول: اي معشر املسلمني      
 والعنرب وغريه! 

 ا(! منً مؤمن خياف مؤ  األرضواألعطيات دارة، واخلري كثري، وما على ي، والعدوان وهللا منف      

 ما يريده الشعب أكثر من ذلك؟ ما الذي يغضب اجلماهري من هذا العهد اخلصيب املغدق؟      
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 .حىت العطور توزع على الناس! )وما نقموا إال أن أغناهم هللا ورسوله من فضله( 

يصد أصحاب الرأى أن يقولوا ما يرون؟ من الذي شكا من ، اا مستبدًّ أكان عثمان حاكمً       
أيب ذر أال ميلك مسلم فوق حاجته!  يرين العباقرة أن عثمان كبت فكرة؟ يقولون: رفض رأاملفك

؟ إن مبدأ امللكية حمرتم يف يونقول: ومن من املسلمني وافق أاب ذر على ما نسب إليه من رأ
يف ء، وإمنا الكالم ي ابحلقوق، وإنكار امللكية الفردية ليس من اإلسالم يف شاإلسالم، وإن كان مثقاًل 

احلقوق اليت ترتبط به! فهل جاع مسلم على عهد عثمان وأختم آخر؟ أم إن الوفود املسرية ضد 
 .اخلليفة املفرتى عليه كانت تسريها مآرب أخرى؟ سنرى ذلك بعد حني

ا أكان الرجل حاكمً ي أهل اإلنصاف: ري ا من سرية عثمان لجانبً الشيخ بعد ذلك وشرح       
 مث قال: ؟ا هنج اخلالفة الراشدةملتزمً ، ا على الدنيا مرتفعً جاًل أم كان ر ؛  ملنصبهمستغالًّ 

ا على أمر ما، فقد رأيت بد من كلمة مستفيضة عن مصادر األخبار اليت تكون حكمً  ال      
 .األعاجيب فيما مسعت ورأيت وقرأت هذه األايم

ض عليهم! ملاذا؟ ألهنم ن مراسم الكهان القدامى أهنم يقولون فيسمع هلم! وحيكمون فال يعرت م      
حىت تعلمنا يف أدب البحث واملناظرة هذه الكلمة الغالية: )فإن كنت ! هم الذين قالوا وحكموا

ال يقبل من انقل كالم إال إذا بني لنا مصدره، فعرفنا أن   : فالدليل( أي فالصحة، أو قائاًل انقاًل 
 ه ابلربهان، فإن عجز سقط رأيه:إال إذا دعم يكما ال يقبل من مدع رأ!  تكالمه عن طريق الثقا

 .قل هاتوا برهانكم( ؟ ؛)أم اختذوا من دونه آهلة

على طريقته يف جتريح أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ؛كتب األستاذ الشرقاوي        
)كان طلحة والزبري يتطلعان إىل اخلالفة( وهذا ابطل، فإن الرجلني الكبريين انسحبا من ترشيح 

 اليت كلفها عمر بن اخلطاب ابختيار اخلليفة بعده، وقد أعطى الزبري، يف اجتماع جلنة الستةنفسيهما 
 فأين هذا التطلع؟  .بن أيب طالب، وأعطى طلحة صوته عثمان بن عفان يصوته عل
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عائشة  مث مضى يقول: )وكانت عائشة تريد اخلالفة لطلحة، وإمنا هو امللك ما يطلبون( يعين      
 ري! وطلحة والزب

بن أيب طالب: )إن أم املؤمنني قد صرحت من قبل أبهنا  يا علومضى األستاذ يف طريقه مناجيً       
ولكن ي، يقصد اي عل -ا للمؤمنني( ا أمريً وال تراك اي عليً ، األرضتفضل أن ترى السماء تنطبق على 

ي تعرض مهج املؤمنني واالفرتاء عليها: )... ه، يف جتريح عائشة يمث ميض -املطبعة نصبت املرفوع 
 .زوج أختها أم كلثوم(! تنزع األمر منك، وتعطيه طلحة يلك؛ للسيف

ونقول من ابب السخرية: وملاذا ال تعطيه زوج أختها أمساء؟ هذا النقل كله كذب، والتعليق       
 كبار! ا اخلالفة وال ما دوهنا، ولكنها الرغبة يف جتريح الصحابة الأحدً  يعليه هزل، وعائشة ال تعط

ليعرف منهما قيمة املروايت ؛ اونريد أن نذكر لألستاذ الشرقاوي جتربتني عرضتا له أخريً       
تفسريه  يواالستنتاجات العجلى، فعندما أخذ عليه األستاذ الشيخ عبد القادر العمار ، املخطوفة

مث ،  دولة قطريشغل أرفع املناصب الدينية يف، يأزهر  يمصر  يللتاريخ قال: والشيخ العمار  ياملاد
 أملح إىل أن دخله الكبري جيعله من املدافعني عن مصاحلهم! 

إنه ! وال ينال أكرب الدخول، وال حيتل أرفع املناصب،  وال أزهرايًّ والشيخ الفاضل ليس مصرايًّ       
 حيمد هللا على نعمة السرت! ي، قاض قطر 

 الصحابة، وطريقته يف القصص قال:  أان، فعندما رفضت أحكامه على يوالتجربة األخرى مع      

يف جامعة قطر كان شاهد ملك يف قضااي اإلخوان املسلمني، أدخل من  يحاضر ضد يوالذ      
 ومن شاء القبور! ، شاء السجون

  وها أنذا أنشر التكذيب! حىت ال يتدخل! فلما علم أنه كاذب قال: مل أذكر االسم املعين       
  !القانون ضده
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فلننسب إىل عائشة ما نشاء، وحنن يف محاية ، االفرتاء على الصحابة ال يؤاخذ عليه قانون لكن      
 ، وغيبة الضمري النزيه! يالفن القصص

حىت يتلقف  ؛ليصاابتإالكاتب الكبري أخباره؟ إن عائشة ليست كليوابترا، وال  يمن أين يستق      
 ! اترخيها من احلكاايت الطائرة، واخلياالت اجلائرة

إهنم  :وال سقط املتاع، وأصحاب رسول هللا عليه الصالة والسالم ليسوا من دمهاء اخللق       
 !يأرسله هللا من بدء اخلليقة إىل انتهاء الوح أشرف أصحاب احتفوا بنيب

، محلوا معه يى إلعجازه التارخي، وجملً يإهنم امتداد لكيان حممد صلى هللا عليه وسلم الروح      
 ؛ي طويلة، وصانوا الرتاث السماو وكافحوا املظامل الراسية على الثرى قروانً ، نوا البالغالعبء وأحس

 ..وشاهنا التحريف والتشويه، على حني ابدت مواريث أخرى

من صحراء اجلزيرة إىل أودية  يوانقلو الوح ،مث هم هادمو الطواغيت يف املشارق واملغارب      
والدعائم املستخفية حتت طباق الوجود ، ون لعاملية الرسالةاحلضارات، أي أهنم املنفذون العملي

 احلاضر!  سالمياإل

 : جزء من حياة حممد عليه الصالة والسالم نفسه، فالنيل منهم نيلإهنم كما قلت يف كتاب يل      
صلى هللا عليه وسلم  . وقد روى الرتمذي عن النيبمنه، واالستخفاف هبم استخفاف به نستعيذ ابهلل

 ! فمن أحبهم فبحيبيا بعد"هللا هللا يف أصحايب! هللا هللا يف أصحايب! ال تتخذوهم غرضً  قال:
فقد آذى هللا، ومن  ، ومن آذاينأبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاين يأحبهم، ومن أبغضهم فببغض

 ." آذى هللا فيوشك أن أيخذه

 أصحايب ا من تسبوا أحدً وروى أصحاب السنن أن رسول هللا عليه الصالة والسالم قال: "ال       
 ".ا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفهفإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبً 
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 ! " فقولوا: لعنة هللا على شركم، وعن الرتمذي: "إذا رأيتم الذين يسبون أصحايب      

ب إىل ا، ونسعدا عليًّ  جرح العشرة املبشرين ما -كما قلنا   -واألستاذ عبد الرمحن الشرقاوي       
ا، ا شائنة، وترك اآلخرين يكتوون يف النار مبا خلفوا من أموال، ألهنم كانوا أغنياء كبارً بعضهم هتمً 

 وتلك جرمية كربى! 

بن أيب طالب لضرب بقية األصحاب خطة قدمية لضرب اإلسالم ذاته،  يوالتحصن بعل      
 .ن يلدغ املؤمن من جحر مرتنيا فلوتقويض قواعده األوىل، وإذا كانت هذه اخلطة قد جنحت قدميً 

مع ضعف  -واستطاعوا ، واشتدت وطأهتم خالل القرنني الرابع واخلامس، لقد ظهر القرامطة      
بعدما ، أن يستولوا على أقطار كبرية، بل لقد اقتلعوا احلجر األسود من مكانه - الدولة العباسية

 قرن! وظل يف حوزهتم أكثر من ربع ، ابجلثث يوا احلرم املكؤ مل

وتبيت له الويالت، بيد أهنا أبطنت ذلك مظهرة ، والقرامطة حنلة فوضوية خبيثة تكره اإلسالم      
 إمام األئمة، واألسى ملصارع الطالبيني!  يالوالء ألهل البيت، والغلو يف عل

، والغضب ملا أصابه وأصاب يوقال قادهتا: نستطيع هدم السلف كلهم حتت راية الوالء لعل      
نيه! ومع هدم السلف، وضياع كرامة الصحابة يبقى اإلسالم بال قاعدة يعتمد عليها، وبال اتريخ ب

 !ذلك يف كتابه )فضائح الباطنية( جيدد مساره! وقد شرح أبو حامد الغزايل

ابلقرامطة، وميأل فمه ابالنتماء إليهم! ويعدهم  والغريب أن من العرب يف هذا العصر من يغايل      
 رتاكية حمرتمة، سبقت عصرها، ومحت مصاحل الطبقات الكادحة من فالحني وعمال! طليعة اش

أحب أن  ، لكينيمهما كان خطه الفكر  ؛وال أظن األستاذ الشرقاوي جيدد هذا املذهب      
 ينافق ويداور! فما يكون ا يف الدين، ألعباانً أسأله: لقد أبرزت عمرو بن العاص طالب دنيا، زاهدً 

 فتح عمرو مصر؟ دينك لو مل ي
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ويضيف إليه مثالب ، ومن ختدم عندما تستورد من الشائعات التارخيية ما يسقط مكانة عمرو       
 ال حتصى؟ 

بدل أن  ؛وحلساب من تنفخ الرتاب عن هذه القضااي املطمورة، وتشغل األمة مبآسيها القدمية      
 س على أفغانستان؟ وهدم املسجد األقصى، واستيالء الرو ، شغل بتهويد فلسطنينت

إن هذه املقاالت املنشورة يف األهرام على حلقات متصلة، أساءت إىل ديننا وتراثنا، ووددت       
 .ء آخريلو شغل الكاتب نفسه بش
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 معركته مع د. فرج فودة

 
رج فوده، ومن املعارك اليت ال تنسى، معركة الغزايل مع العلمانية، واشتباكه يف معركة علنية مع ف     

، شارك فيها عن اجلانب ١٩٩٢للكتاب عام  على هامش معرض القاهرة الدويليف مناظرة حية، 
والدكتور حممد عمارة. وعن اجلانب  واملستشار حممد مأمون اهلضييب الشيخ حممد الغزايل ي:اإلسالم
ناس، يف نقابة ، وشهدها مجع غفري من الشارك الدكتور حممد خلف هللا والدكتور فرج فودة العلماين

اهتموه إبابحة دم  وال تزال جراحاهتا تثعب دًما من عقول العلمانيني، الذين !      األطباء املصرية
، كما جاء يف البوابة جرى اغتيال فرج فودة بعدهافرج فوده، وأبنه تكفريي ظالمي! خصوًصا أنه 

 كثري!   اسم للكاتب( وغريهاإيراد دون  2015 أغسطس 02األحد اإللكرتونية )

جواز أن يقوم أفراد »، وهناك أفىت بـاكمة طلب دفاع املتهمني شهادة الشيخ الغزايلحملأثناء او       
«.  على حق السلطة، ولكن ليس عليه عقوبةاألمة إبقامة احلدود عند تعطيلها. وإن كان هذا افتئااتً 

ا أنه جيوز تطبيق حد الردة يً واثن، ا، أنه يرى أن فرج فودة مرتد! هذا أواًل وكان معىن ذلك واضحً 
 ! فرج فودة/لغز الغزايل؛ كما كتب د. أمين اجلندي يف مقاله: عليه، وهو القتل
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 حاصل على (1992-1945) فرج فوده كاتب ومفكر مصري علماينوالدكتور فرج فوده       
 من اجلماعة على يد أفراد دكتوراه الفلسفة يف االقتصاد الزراعي من جامعة عني مشس، ومت اغتياله

 يف القاهرة.  1992يونيو  8اإلسالمية يف 

طالب و الدين،  علماءا بني املثقفني واملفكرين و  واسعً أاثرت كتاابت د. فرج فودة جداًل وقد       
 .وليس عن اجملتمع، بفصل الدين عن السياسة والدولة

      هي اليت اغتيل أمامها.أسس اجلمعية املصرية للتنوير يف شارع أمساء فهمي مبدينة نصر، و       
سعيد العشماوي، وفؤاد زكراي، وحسني أمني، ونوال السعداوي، حممد : ضمتوهو من مدرسة 

ولويس عوض، وصبحي منصور، وعبد العظيم رمضان، وخليل عبد الكرمي، وسيد القمين، ونور 
رفعت السعيد، فرحات، ومكرم حممد أمحد، وأمحد هباء الدين، وصالح حافظ، وحممود السعدين، و 

 ! ومواقف أولئكم من اإلسالم معروفة مشتهرة! وأمحد عبد املعطي حجازي(

 :يف تتلخص أسس الدولة املدنية احلديثةوكان يرى أن       

نظام احلكم مدين، يستمد شرعيته من الدستور، الذي يساوي بني كل حيث العلمانية:  •
 .املواطنني، يكفل حرية العقيدة دون حماذير أو قيود

ا ننتمي إىل مصر بصفتنا مصريني، مسلمني  هي األساس يف االنتماء، مبعىن أننا مجيعً فاملواطنة: و  •
 .اكنا أم أقباطً 

 .مبضمونه احلضاري العام، االلتزام مبيثاق حقوق اإلنسانو  •
حتقيق العدل من خالل تطبيق القانون حيث تكون املصلحة العامة واخلاصة هي أساس و  •

(، والذي يعد 1983دة هذه األسس يف كتابه األول "الوفد واملستقبل" )طرح فرج فو و  .التشريع
، كما كتب يف  لفكره السياسي احلداثي، مث أسهب يف شرحها فيما تاله من أعمال (مانيفستو)

 .1993 -2حوار حول العلمانية. احملروسة، القاهرة. طكتابه: 
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ابت الدين، ومما ذكره ممدوح إمساعيل بسبب طعنه يف ثو  ؛وقد ارأتى الكثريون ردة فرج فوده      
 http://iswy.co/e181ks :ةذكرايٌت مع قضية فرج فوديف مقاله:  –يف ذلك 

 حىت )عن الشهادة يف قضية مقتل فرج فودة( منهم من اعتذر ،ذهبت لعدد من العلماء......      

نبهرت من فيض اصول الدين سابًقا، وقد أوصلت للدكتور الشيخ حممود مزروعة عميد كلية  
 وقوته يف احلق، ومت االتفاق معه ومع الشيخ الغزايل على الشهادة يف احملكمة. ، علمه

أقيمت عليه احلجة عدة  ، وإنهن فرج فودة مرتدإويف احملكمة قال د. مزروعة بكل وضوٍح:      
ردوٍد واضحٍة يف مناظراٍت و ، وعشرات من العلماء، والغزايل، صالح أبو إمساعيل :مرات من العلماء

فق معه الشيخ ، واتنه من مل يرتد عن شره إال بقتله، وجب قتله: إولكنه أصر، وعن قتله قال
 ولكن ال، ن من يقوم ابلقتل من آحاد الناس يعزر الفتئاته على سلطة القاضيإإال أنه قال: ؛ الغزايل

ل: ال أعلم عقوبًة على م عليه حد القتل )جاءين تصحيح من شخصية اتبعت كالم الغزايل أنه قاايق
فقد كانت شهادهتم  ؛وهامجوهم هجوًما شديًدا، وانشغلوا ابلعلماء، املفتئت(، وترك اإلعالم اجلرمية

مفاجأة للعامل كله. فرج فودة كان يسخر من القرآن ويستهزئ به وكما وصفه د. مزروعة يف شهادته  
ويفرحون ، املسلمني يدعمون الكفر بالديف  املصيبة أن بعض والة األمر....و .كان إذاعة للكفر

  !فهم ليسوا والة أمر املسلمني مطلًقا ؛ويقتلون الصاحلني الداعني للخري، ابلكافرين

 فماذا قال الشيخ الغزايل نفسه يف القضية؟     

 أن - أدلته احلق، وبسطت له شرحت إذا - طامًعا كنت  ألين فودة فرج مع مناظرة يف اشرتكتُ      
 أي. للبقاء أحكامه صالحية ونظامه، وينكر اإلسالم يكره وجدته اإلميان، ولكين إىل ابلرجل أعود

 ! بصراحة أعدائنا إىل شريعتنا، وينحاز على االستعمار أصدره الذي اإلعدام حكم يؤيد أنه

 على خروج فودة، من فرج إىل نسب ما كتااًب، تضمن  األزهر علماء من نفر أصدر وقد هذا     
 يل احلرية إال أمتىن هللا، ال إىل الدعاة من رجل إنين: أخريًا بتعاليمه! وأقول تهزاءواس اإلسالم
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 عليه، وينتقص جيار ديين أن من أشكو واملشاكسة، ولكين العدوان السواء، وأكره على وخلصومي
 سيئ طور يف الدين هذا إىل املنتمني اإلنسان، وأن حبقوق عصران يف يسمى ما أهله منه، وحيرم

 !الرايح مهب يف والعامة اخلاصة كراماهتم  تذهب ارخيه، وتكادمنت

 :القرضاوي عن اإلمام الغزايل( د.)عن كتاب  :الشهادة يف مقتل فرج فودةنص      

« الشهادة»ومن أخطر املواقف للشيخ، موقف       
قضية مقتل الدكتور  األخرية يف حمكمة أمن الدولة، يف 

، بل زلزااًل فرج فودة، تلك الشهادة اليت   يف أحدثت دوايًّ
دنيا السياسة وعامل الفكر والثقافة، وتناولتها األقالم 

 ومتوقف.، ومنكر، املختلفة ابلتعقيب ما بني مؤيد

لقد طلبت احملكمة حضور الشيخ بناًء على طلب       
دفاع املتهمني، ليجيب عن أسئلة معينة وجهها إليه 

 لته ابآليت، فأجاب: واحملكمة استدعت الشاهد فسأ! الدفاع

( سنة، وأعمل عضًوا مبجمع البحوث اإلسالمية، 76امسي حممد الغزايل أمحد السقا، وسين )      
 وحلف اليمني. -( ش قمبيز مبيدان الدكتور سليمان 10ومقيم ابلدقي )

 س: ما معلوماتك؟ 

 فاع.استجابة لطلب الد، بناًء على طلب احملكمة ؛ى من قبل الدفاعج: أان مستدعً 

 : هل اإلسالم دين ودولة؟ وما معىن هذه املقولة؟ الدفاعس: 

ومعىن هذه املقولة ! ج: اإلسالم عقيدة وشريعة، وعبادات ومعامالت، وإميان ونظام ودين ودولة
َياانً  ؛اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونـَزَّْلَناذكرته اآلية الشريفة: ) ( ِلْلُمْسِلِمنيَ  ْشَرىَٰ َوبُ  ،َوَرمْحَةً  ،َوُهًدى ،َشْيءٍ  لُِّكلِّ  تِبـْ
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( ُمَفصَّال اْلِكَتابَ  ِإلَْيُكمُ  أَنَزلَ  الَِّذي َوُهوَ ؛ َحَكًما أَبـَْتِغي اّللَِّ  َأفـََغرْيَ ، كما قال هللا تعاىل: )89النحل: 
مل تنفصل فيه ، ، فاإلسالم دين شامل منذ بدأ من مخسة عشر قراًن، وهو دين ودولة114األنعام: 

ملعاين الروحية، وقد جاءت النصوص متشاهبة يف إجياهبا لشىت األركان، فمثاًل: السلطة الزمنية عن ا
 يف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ   آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَيُـَّها، )183( البقرة: الصَِّيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ   آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَيُـَّها)

َلى . وجاءت هذه األقوال 216( البقرة: لَُّكمْ  ُكْرهٌ   َوُهوَ ؛ ِقَتالُ الْ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ ، و)178( البقرة: اْلَقتـْ
 يف عبادة جنائية كالقصاص، ويف عبادة شخصية كالصيام، ويف عبادة دولية كالقتال.

وإن اختلفت اجتاهات التشريع. ومعروف أن أطول آية يف القرآن هي اليت ؛ فالعبارة واحدة      
 ِإىَلَٰ  ِبَدْينٍ  َتَدايَنُتم ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَيُـَّهاصادية، واليت تبدأ آايهتا: )وهي عبادة اقت ،نزلت يف الدَّين

 ؛إال وحتدث فيه اشيئً  ترك ما والدولة، واجملتمع للفرد دين اإلسالم إن  ..( إخلفَاْكتـُُبوهُ  مَُّسمًّى َأَجلٍ 
 ون الناس.ؤ ما دام هذا الشيء يتصل بنظام احلياة وش

 تطبيق الشريعة اإلسالمية فريضة واجبة؟  : هلالدفاعس: 

 َحىتَّ  يـُْؤِمُنونَ  اَل  َورَّبك َفاَل يقول لنبيه: ) تعاىلج: أدع اإلجابة عن هذا السؤال للقرآن نفسه، فاهلل 
( النساء: يًماَتْسلِ  َوُيَسلُِّموا، َقَضْيت ممَّا َحَرًجا ُفسهمْ أَن يف  جيَُِدوا اَل  مثَّ  ،بـَْينهمْ  َشَجرَ  ِفيَما حُيَكُِّموك

ُغونَ  اجْلَاِهِليَّةِ  َأَفُحْكمَ ، وقوله يف آية أخرى: )65  !؟(يُوِقُنونَ  لَِّقْومٍ  ُحْكًما اّللَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  ،يـَبـْ
 .50املائدة: 

 : ما حكم من جياهر برفض تطبيق الشريعة اإلسالمية جحوًدا أو استهزاًء؟ الدفاعس: 

حىت دخل االستعمار العاملي  ؛م العامل العريب واإلسالمي كلهج: الشريعة اإلسالمية كانت حتك
فألغى أحكام الشريعة اإلسالمية، وأنواع القصاص، وأنواع  -وكرهه لإلسالم واضح  -الصلييب 

 ن. شاؤو زير، وأنواع احلدود، وحكم الناس ابهلوى فيما ياالتع
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ل الناس يطمئنون إىل ضياع مهمته هي جع ،وقد صحب االستعمار العسكري استعمار ثقايف      
 َوالزَّاين  الزَّانَِيةُ وأان كأي مسلم أقرأ قوله تعاىل: ) !دون أن يتربموا؛ وإىل تعطيل أحكام هللا، شريعتهم
ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ   فَاْجِلُدوا أجد اآلية مقلوبة يف اجملتمع، وأجد القانون ، 2:( إخل النورَجْلَدةٍ  ِماَئةَ  مِّنـْ

خصان إبرادة حرة على مواقعة هذه اجلرمية فال جرمية، وقد تسمى حبًّا، وتسمى يقول: إذا اتفق ش
فكيف يقبل مسلم هذا الكالم أو يسرتيح  !عشًقا. ولكن نص الشريعة ُعطل وروح الشريعة أزهقت

 جيب إقامة الشريعة؟  :وابلتايل كيف يسخرون مين إذا قلت ؟هلذا الوضع

الشريعة، وجيادلون يف صالحيتها، ويثبتون حكم اإلعدام  أعرف أانًسا كثريين يرون تعطيل      
إهنم  !اليت شرفنا هللا هبا ،الذي أصدرته احلكومات األجنبية أو االستعمار العاملي على هذه الشريعة

ويريدون تثبيت هذا اإلعدام، وجيادلوننا ابستهزاء أحيااًن يف صالحية الشريعة ، يعدموهنا إعداًما
وليس مبؤمن يقيًنا من جياهر برفض تطبيق الشريعة  !ت وكما قال هللا تعاىلهذا كما قل !للتنفيذ

 ملْ  َوَمناإلسالمية جحًدا أو استهزاًء، بل كما قال هللا تعاىل يف وصف هؤالء الناس يف قوله تعاىل: )
 ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اّللَُّ  َزلَ أَن مبَا محَيْكُ  ملْ  َوَمن، )44( املائدة: اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اّللَُّ  َزلَ أَن مبَا حَيُْكم

 َويـَُقوُلونَ . ويعرف اإلنسان أنه منافق من رفض حكم هللا. وقد قال تعاىل: )47( املائدة: اْلَفاِسُقونَ 
ُهم َفرِيقٌ  يـَتَـَوىلَّ  مثَّ  ،َوَأَطْعَنا ،َواِبلرَُّسولِ  اِبّللَِّ  آَمنَّا  ُدُعوا َوِإَذا* اِبْلُمْؤِمِننيَ  ُأْولَِئكَ  َوَما ،َذِلكَ  بـَْعدِ  مِّن مِّنـْ
نَـُهمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  اّللَِّ  ِإىَل  ُهم َفرِيقٌ  ِإَذا بـَيـْ ُمُ  َيُكن َوِإن* مُّْعِرُضونَ  مِّنـْ  َأيف * ُمْذِعِننيَ  ِإلَْيهِ  أيَْتُوا احْلَقُّ  هلَّ

( إىل آخر الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  ُأْولَِئكَ  َبلْ ؟! َوَرُسولُهُ  َعَلْيِهمْ  اّللَُّ  حيَِيفَ  َأن خَيَاُفونَ  َأمْ  ؟اْراَتبُوا َأمِ  ؟مََّرضٌ  قـُُلوهِبِم
 .50 - 47اآلايت يف نفس املوضوع النور: 

 وحترم احلالل؟ ، : ما حكم من يدعو إىل أن يستبدل حبكم هللا شريعة وضعية حتل احلرامالدفاعس: 

ُمْ  يـَْزُعُمونَ  الَِّذينَ  ِإىَل  تـَرَ  َأملَْ ج: ليس هذا مبسلم يقيًنا: يقول هللا تعاىل يف هؤالء: )  أُنِزلَ  مبَا آَمُنوا َأهنَّ
 َويُرِيدُ - ِبهِ  َيْكُفُروا َأن أُِمُروا َوَقدْ  - الطَّاُغوتِ  ِإىَل  يـََتَحاَكُموا َأن يُرِيُدونَ  ؛قـَْبِلكَ  ِمن أُنِزلَ  َوَما ِإلَْيكَ 

 .60( النساء: بَِعيًدا َضاَلاًل  ُيِضلَُّهمْ  َأن الشَّْيطَانُ 
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 خُيرج صاحبه من امللة؟  ؛س: هل يـَُعّد هذا العمل عماًل كفرايًّ 

 هو بال شك خيرج من امللة. -جحًدا واستهزاًء  -ج: نعم، فمن رفض احلكم مبا أنزل هللا 

 وعلم، : فما حكم املسلم الذي أييت هذا الفعل الكفري أو القول الكفري عن تعمدالدفاعس: 

 مبعانيه ومراميه؟  

وأبنّي له احلقيقة. وليست  ،وأدحض شبهاته -كعامل   -الشخصية هي أن أشرح له  ج: مهميت
 ؛ ولست أفرح إبيقاع أقدامهم يف احلبائل والشباك !مهميت كداعية إىل هللا أن أتلمس العيوب للناس

 وإمنا أان طبيب أعاجل املرضى، وأريد أن أنقذهم من اجلراثيم اليت تفتك هبم. 

ًدا يرفض كل ما أقول، وأيىب إال تكذيب هللا ورسوله، فال أستطيع أن أقول إنه فإذا كان عني       
 مؤمن.

مع اجملاهرة ورفض تطبيق ؛ : هل يصح إلنسان نطق ابلشهادتني االدعاء ابإلسالمالدفاعس: 
 الشريعة اإلسالمية، والدعوى إىل أن يستبدل بشرع هللا شرائع الطواغيت من البشر؟ 

( البقرة: مبُْؤِمِننيَ  ُهم َوَما ؛ِخرِ ٱآل َوبِٱْليَـْومِ  بِٱّللَِّ  َءاَمنَّا يـَُقولُ  َمن ٱلنَّاسِ  َوِمنَ تعاىل: ) ج: أواًل يقول هللا
نه إ، بل إن بعض الناس كان حيلف 8

ولكن ميله للكفار وجبنه عن  ،مؤمن
والدفاع عن اإلسالم نفى  ،مقاتلتهم

 اِبّللَِّ  َوحَيِْلُفونَ الدين عنه، قال تعاىل: )
ُمْ   قـَْومٌ  َولََِٰكنـَُّهمْ  ؛مِّنُكمْ  ُهم َوَما ،َلِمنُكمْ  ِإهنَّ

اَمْلجَ  جيَُِدونَ  َلوْ * يـَْفَرُقونَ   َأوْ  َمَغارَاتٍ  َأوْ  ًً
( التوبة: جَيَْمُحونَ  َوُهمْ  ِإلَْيهِ  لََّولَّْوا ؛ُمدََّخاًل 
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إلميان ابتفاق ال يقبل، وا - مع تكذيب أعماهلم هلم -مؤمنون : . ومعىن اآلية أن قوهلم57، 56
أي اخلضوع هلل، ومعىن  ؛قول وعقيدة وعمل. مث ألفت النظر إىل أن ديننا امسه اإلسالم :العلماء

 األمر والنهي خيرج اإلنسان عن امللة. فرفضُ  !ذلك أن إبليس كان يعلم أن هللا حق وجيادله

مفارقًا ، داًل لدينهمب ،: هل يـَُعّد من أييت هذه األفعال الكفرية، واألقوال الكفريةالدفاعس: 
 للجماعة؟ 

 ج: نعم، يـَُعّد مرتدًّا عن اإلسالم.

 : ما حكم هذا املرتد شرًعا؟ الدفاعس: 

فالرأي العام يف اإلسالم أنه خمطئ، وأن  ؛ج: حكم املرتد يف الشريعة واضح، وأان يل رأي خاص
فأان مهميت   ،لدليلاالرتداد قد تكون له أسباب، فيمكن أن يكون إلنسان ُشبهة وال حيسن فهم ا

 كشف الشبهة وبيان الدليل. وقد يرى احلاكم بدل أن يقتل أن يسجن سجًنا مؤبًدا ألمر ما.
وقد   وعندما كان اجلدال بني النيب وزعماء مكة يف صلح احلديبية فقد عرض أمر على الرسول.

ة وذهب إىل املدينة انتهى الرسول إىل أن من ترك املدينة وجاء ملكة ال مينعه الرسول، ومن ترك مك
ورأيي «. شر وأريد أن أبعده عنكم»مينعه الرسول، وقد سأل الصحابة الرسول يف ذلك فقال هلم: 

وحيض  ،ينفث مسومه :لو أن واحًدا من الناس ارتد ال أتعقبه، ولكن بقاءه يف اجملتمع جرثومةاخلاص 
 .الناس على ترك اإلسالم، فيجب على احلاكم أن يقتله

أو مل تبلغه احلجة،  ،قررمت فضيلتكم أنه قد يكون صاحب القولة الكفرية لديه شبهة: الدفاعس: 
 فماذا إذا بلغته احلجة؟ 

 وعصوا موسى، وهذا يكون ارتداًدا صرحًيا حامسًا. ،جحدوا وجود هللا :ج: هذا ككفر الفراعنة

 : من الذي ميلك إيقاع احلد على املرتد املستوجب قتله؟ الدفاعس: 
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 ،ويقيم التعازير، ض أن جهاز القضاء هو الذي يقوم هبذه املهمة، فهو الذي يقيم احلدودج: املفرو 
 وحيكم ابلقصاص، وال يكون ذلك آلحاد الناس حىت ال تكون فوضى.

 والقضاء ال يوقع احلدود؟ ، : فماذا لو كان القاضي ال يعاقب على الردةالدفاعس: 

 لقانون معيب.ج: هذا عيب القضاء، وعيب املسؤولني عنه، وا

 هل يبقى احلد على أصله من وجوب اإليقاع؟  :س: الدفاع: ماذا لو أن القانون املطبق ال يعاقب

 واحلد واجب اإليقاع. ،ج: حكم هللا ال يلغيه أحد

 أو مفتئًتا على السلطة؟  ،: ماذا لو أوقعه فرد من آحاد األمة، هل يـَُعّد مرتكًبا جرميةالدفاعس: 

 على السلطة، وأدى ما جيب أن تقوم به السلطة. ج: يـَُعّد مفتئًتا

 هل له عقوبة يف -بفرض أن السلطة توقع حدًّا - : هل هذا املفتئت على السلطةالدفاعس: 

 اإلسالم؟  

 ج: أان ال أذكر أن له عقوبة يف اإلسالم.

 س: من احملكمة: هل لديك أقوال أخرى؟ 

 ج: ال.

 «.حممد الغزايل»متت أقواله. ووقع 

 أثر شهادة الشيخ يف احلياة العامة:     

  زلزاهلا بعد شهادة الشيخ؛ ملكانته املرموقة يف مصر األرضزلزلت يقول شيخي القرضاوي:       
والعامل كله، واثرت اثئرة خصوم الفكر اإلسالمي، وأعداء احلل  ،والعامل اإلسالمي، والعامل العريب

فني منه، واملبغضني له، وتكالبت األقالم املسعورة اإلسالمي، وكل احلاقدين على اإلسالم، واخلائ
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واملأجورة على الشيخ اجلليل، وانتهزها الشيوعيون املهزومون، واملغرتبون املقهورون، والعلمانيون 
 املوتورون، انتهزوها فرصة لينهشوا من حلم الشيخ، انسني أن حلمه سم زعاف.

 شاهد، ومل يعبأ الشيخ مبا قيل ويقال.وسالت أهنار الصحف ابلكالم عن الشهادة وال      

، وهاجم الشيخ بوقاحة وسالطة، مع أهنم كانوا من قبل *حىت بعض األقباط دخل يف املعركة      
 ال جيرتئون على أن ميسوا بكلمة علماء اإلسالم! 

أو وذهب وزير مسؤول إىل الشيخ يف بيته ملحًّا يف الضغط عليه، ليصدر تصرحًيا أو بيااًن،       
 يفسر به موقفه مبا يشبه الرتاجع عما قاله يف الشهادة. -أو حنو ذلك مما يروق له  -يكتب كلمة 

ولكن الشيخ أىب إال أن يثبت على موقفه، وظل كالصخرة العاتية، اليت حتطمت عليها كل 
 احملاوالت، ومل جتد فتياًل.

بعد مرة، قال له يف صراحة وجالء: وكرر عليه القول مرة ، وملا أحل هذا املسؤول على الشيخ      
أان مل أكتب مقااًل يف صحيفة، وال ألقيت خطبة يف جامع، وال حماضرة يف مجعية، ولكين استدعيت 

فإذا كان يف  ؛وألقاه عليه ،الذي أدين هللا به ،للشهادة أمام حمكمة، فشهدت مبا أعتقد أنه احلق
 أان أشرح هلا موقفي.شهاديت بعض الغموض، فلتدعين احملكمة مرة أخرى، و 

 وهبذا حسم األمر، ومل يعد هناك جمال للقيل والقال.      

 
________________ 

 ( غايل شكري، يف جملة له يف مقال طويل عن الشيخ الغزايل.1)
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 معركته مع فؤاد زكراي
من معارك الغزايل اليت شارك فيها          

أيًضا مع العلمانية: معركته والشيخ 
زكراي، الذي رفع   مع د. فؤاد القرضاوي

شعار: العلمانية هي احلل، يف مواجهة 
الشيخني اللذين كان شعارمها: اإلسالم هو 

 احلل!

(:اإلسالميني العربأشهر املناظرات بني العلمانيني و يف ) رضا غنيميقول          

الثمانينيات، ُعقدت مناظرة يف دار احلكمة وسط القاهرة، بعنوان "اإلسالم  (سطأوا)يف       
والعلمانية"، أبطاهلا أستاذ الفلسفة فؤاد زكراي، والشيخ يوسف القرضاوي، واملفكر اإلسالمي حممد 

 .الغزايل

وقال إنه ُفهم أن املقصود وضع نوع من بدأ زكراي احلديث ابلتحفظ على عنوان املناظرة،      
أنه ال يصح  االتضاد بني اإلسالم والعلمانية، وهذا معناه أنه خسر املعركة قبل أن تبدأ، موضحً 

 .وضع اإلسالم يف كفة، والعلمانية يف كفة أخرى

طنون وسرد زكراي اتريخ العلمانية، وقال إهنا ظهرت يف عصر النهضة أبورواب، حينما اثر املوا      
على الكنيسة اليت كانت تتدخل يف كل شيء، يف الفلسفة والسياسة والعلم، وكانت تنصب حماكم 

 .أن العلمانية يف أورواب هي ردة فعل يف التفكري ضد الكنيسة اتفتيش للمخالفني هلا، موضحً 

ة، بل تبنت وأشار إىل أن تبين أورواب للعلمانية ليس معناه أهنا ختلت عن الدين، وأصبحت كافر       
 يف التفكري، هدفه حتييد الدين يف اجملتمع، وهو ما نريده يف العامل اإلسالمي، حبيث ال أسلوابً 

https://raseef22.com/contributor/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%ba%d9%86%d9%8a%d9%85/
https://raseef22.com/culture/2017/05/05/%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84/
https://raseef22.com/culture/2017/05/05/%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84/
https://raseef22.com/culture/2017/05/05/%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84/
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 .يستخدم احلاكم الدين كمربر لقمع املخالفني، أو الضطهاد األقليات 

يف املقابل، رفض يوسف القرضاوي العلمانية، وقال إهنا مضادة للدين اإلسالمي، ألن و        
ة هي اليت تنظم أبحكامها احلياة، وتضع هلا الضوابط، سواء فيما يتعلق ابألحوال الشخصية الشريع

 .أو اجملتمع، أو الدولة، وهبذا تناصب العلمانية العداء للدين

وأضاف أن العلمانية هي دعوة للعودة إىل اجلاهلية، أي إىل احلكم مبا وضع الناس، ال مبا        
 (!حنن أعلم مبا يصلح لنا منك): أنزل هللا، كأهنا تقول هلل

واتفق معه يف الرأي حممد الغزايل،        
الذي اعترب أن العلمانية مستوردة من الغرب 
االستعماري، وال تصلح يف بالد املسلمني،  
كما أهنا ضد الدستور الذي يستمد قوانينه 
من الشريعة اإلسالمية، وضد إرادة الشعب 

 (!الذي يلجأ لتحكيم اإلله

 العلمانيني قسمني: –بعد متهيد عن الواقع الزري لألمة  –وقد قسم الشيخ الغزايل         

o  قسًما له مقرتحات حسنة لإلصالح، لكنه ال يعرف الشريعة اإلسالمية، وال حقيقة الدين الذين
ينتمي إليه. فهو يظن أن ما يقرتحيه بعيد عن اإلسالم، أو ليس من اإلسالم، أو مما يضيق به 

 !سالم! ولو كان واسع اإلفق واسع األفق ألدرك أن ما يقرتحه هو من اإلسالم.......اإل
o  نوع آخر ال يدري فعاًل وال يعرف اإلسالم غري جمموعة مفاهيم خطأ، وورااثت غري صحيحة؛

 فهو ال يدري؛ ومنهم بعض الذين تبعوا اخلواجات!
o  ًا لإلسالم، ضائًقا ابلكتاب والسنة: لكن هناك صنًفا آخر، وجدته جريًئا على هللا تعاىل، كاره

ُْم قَاُلوا ِللَِّذيَن َكرُِهوا َما نـَزََّل اّللَُّ ) ِلَك أبَِهنَّ ُ يـَْعَلُم ِإْسَراَرُهمْ  ،َسُنِطيُعُكْم يف بـَْعِض اأْلَْمرِ  :ذََٰ  *َواّللَّ
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ُهُم اْلَماَلِئَكةُ  َفَكْيفَ   ُُم اتَـّبَـُعوا َما َأْسَخَط اّللََّ * ُهمْ َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْداَبرَ ؛ ِإَذا تـََوفَـّتـْ ِلَك أبَِهنَّ وََكرُِهوا ، ذََٰ
 هذا النوع من الناس ال بد أن أقف منه موقًفا فيه حسم!، 28-26( حممد:فََأْحَبَط َأْعَماهَلُمْ  ؛ِرْضَوانَهُ 

خيافها  .....فإذا تركت ديين تعبث به األهواء، وأميت تلعب هبا األهواء، ويرتبص هبا كل عدو، كان
قدميًا، ال يعرف من دين هللا، وال من الدنيا شيًئا؛ فإنين سأكون خائًنا هلذا الدين، وخائًنا هلذه األمة! 
ولذلك فإننا نرفض رفًضا اباتًّ كل من يقف بعيًدا، ينبح قافلة اإلسالم، ويؤذي هللا ورسوله، 

 هبوطه.....ويتحدث بصفاقة غريبة عن احلكم اإلسالمي، وعن رجعيته، وأتخره، و 

الشيخ )ما معناه(: أمل جتد العلمانية )هفية( هلا غري اإلسالم؟ رأيت أملانيا حيكمها احلزب  وسأل     
فرنسا حكمها اليمينيون، واآلن  حيكمها احلزب الدميقراطي املسيحي، الدميقراطي املسيحي، إيطاليا

لكنيسة الربوتستانتية، لو قلت هناك يطاردون االشرتاكيني، احملافظون يف إجنلرتا ملكتهم هي رئيسة ا
 الدميقراطي املسحي ال حرج، أما قلت الدميقراطي اإلسالمي يقول: اخرس! اإلسالم أل.........

يف مقابلة مع  وقد اعترب كل طرف نفسه منتصًرا يف املناظرة على اآلخر، فقال د. فؤاد زكراي       
د أن ما كتبه الشيخ يوسف القرضاوي عن هذه : أان أعتق2010صحيفة الشرق األوسط، يف فرباير 

املناظرة كان به تشويه كبري ملا حدث فيها، لكي يظهر نفسه ويعلن أنه هو املنتصر يف هذه املناظرة، 
، أان ا. وما حدث يف تلك املناظرة كان عكس ما مت الرتويج له متامً اويظهرين على أنين كنت متهافتً 

بطريقة سببت احلرج الشديد  ،لمانية والتنوير يف تلك املناظرةأعتقد أنين استطعت الدفاع عن الع
 !الشيخني الغزايل والقرضاوي ملناظريَّ 

لوجه يف هذا  اإلسالم والعلمانية وجهً اومجع الدكتور القرضاوي مادة املناظرة يف كتابه:        
 الكتاب من خالل حوار أداره د.يوسف القرضاوي، حول مجلة أمور أساسية:

يد املواقع أو اهلوايت لكل من الطرفني املسلمني والعلمانيني املتحاورين، أين هو وما هو؟ حتد-1 
 من أول األمر، وأين يقف كل منهما؟
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 املفهومني الكبريين اإلسالم والعلمانية. احتديد املفاهيم الرئيسية يف احلوار، وخصوصً -2 

 بينهما. االطرفان حكمً  حتديد املعايري اليت يرجع إليها عند اخلالف ويرتضيها-3 

 حترير مواضع النزاع بني الفريقني، حبيث يعرف املتفق عليه، واملختلف فيه. -4 

تتبع الشبهات املهمة اليت أاثرها د.فؤاد زكراي خاصة، والعلمانيون عامة، لتفنيدها والرد عليها، -5
هو التحرر من كل ألوان فيما يتعلق مبعركة التحرير احلقيقي للعامل اإلسالمي اليوم، و  اوخصوصً 

من  ااالستعمار، ويف مقدمته االستعمال الثقايف والتشريعي. وقد خصص ملعركة تطبيق الشريعة مزيدً 
وموقف االستعار والصهيونية منها، ورد ” الصحوة اإلسالمية“عن  ااحلديث، كما أنه أفرد حديثً 

 مزاعم د.زكراي حوهلا. 

إيضاح مفاهيم التبست حقائقها على الناس، من  إىلوار د.القرضاوي من وراء هذا احل رمىو       
خالل حماوالت دعاة العلمانية إاثرة شبهات بني الناس. وقد توصل يف هناية احلوار إىل عدة نقاط 
مهمة: أبنه ال مكان للعلمانية ال يف مصر وال يف داير العروبة واإلسالم، أبي منطق أو أبي معيار، ال 

يار املصلحة، وال مبعيار الدميوقراطية، وال مبعيار األصالة، وأن الشبهات اليت مبعيار الدين، وال مبع
-اإلسالم/https://www.muslim-library.com/arabic م!أاثرها العلمانيون، ال تقوم على ساق وال قد

 ...لوجه/-وجها-يةوالعلمان

 

 https://www.videotop.info/watch/watch/B3vlWad5Dp4                فيديو جلزء من املناظرة:
https://www.videotop.info/watch/watch/dAXIs2yI4vQ  

 

 

 

https://www.muslim-library.com/arabic/الإسلام-والعلمانية-وجها-لوجه/
https://www.muslim-library.com/arabic/الإسلام-والعلمانية-وجها-لوجه/
https://www.videotop.info/watch/watch/dAXIs2yI4vQ
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 تعاىل آخر معاركه، ووفاته رمحه هللا
حسن اخلتام أمر وال شك معترب، وابب للتفاؤل يف نظر السنة النبوية، وقد تكلم صلى هللا عليه      

وسلم عن بعض عالئم حسن اخلامتة، ومنها أن ميوت املسلم على عمل صاحل، كمن مات يف عمرة، 
 ذلك!  ساجًدا يف املسجد، يف اجلهاد، أو حنو ى ربه الرمحنأو وهو يقرأ القرآن، أو يلق

 أنس رضي عن سيدي الصحيحة السلسلة يف األلباين وغريه، وصححه الرتمذي يف وقد صح      
 صاحل لعمل يوفقه: )يستعمله؟ قال كيف:  قالوا( استعمله خريًا بعبده هللا أراد إذا)مرفوًعا:  عنه هللا

 َخرْيًا ِبَعْبدٍ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  دَ َأرَا الصحيحة: )ِإَذا السلسلة يف األلباين هذكر ، ويف مسند أمحد و (موته قبل
 َعَلْيِه(!  يـَْقِبُضهُ  مثَّ  َمْوتِهِ  قـَْبلَ  َصاحِلًا َعَماًل  َلهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  يـَْفَتحُ  َعَسُلُه؟ قَالَ  َعَسَلُه! ِقيَل: َوَما

، وكانت ن الدينع اجلهاد والدفاعولعل ميتة الشيخ رمحه هللا تعاىل كانت من هذا الباب، ابب       
 : ففي احلديث الصحيح الذي رواه الرتمذي مرفوًعا: )من قتلوقبًضا على عمل صاحل ،عًسال( له)

 ، ولعل ميتته(شهيد فهو دمه دون قتل شهيد، ومن فهو دينه دون قتل شهيد، ومن فهو له ما دون
وكثرة من ادة، ، وهي شهداء البطنأيًضا ابلسكتة تعد من  ولعل ميتته، من عاجل بشرى املؤمن

صلى هللا عليه وسلم، وابلبقيع،  دفنه يف مدينة املصطفىجبانب  ابحلرم النبوي الشريف، صلوا عليه
شيبته يف بني علمني من أعالم اإلسالم، وصالة عشرات األلوف عليه، ودموع املاليني، جبانب 

ه وهللا حسيبه، وال أحسب ،لعل ذلك من عالئم حسن اخلامتة ، وعيشه وموته مدافًعا عنه،اإلسالم
 ! أزكي على هللا تعاىل أحًدا

 لرسول حبًّا املدينة؛ يف يقبض أبن هللا يدعو هللا رمحه الشيخ ظليقول الدكتور وليد كساب:       
 قبض الذي العام جاء حىت - للغاية اصعبً ذلك ون ير وكان أهل بيته وتالمذته يستغربون و  - هللا

 يف استطال قد الغوغاء أحد أن ويبدو.. السعودية العربية ابململكة يةاجلنادر  ملؤمتر دعوة فيه، فتلقى
 النبوية السنة) :كتابه  بسبب السنة مبعاداة إايه احملاضرات؛ متهًما إحدى أثناء الشيخ على له تعليق
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 السنة فانفعل الشيخ وعال صوته وهو يدافع عن موقفه مناحلديث(!  وأهل الفقه أهل بني 
وخر ، وأصيب بذحبة صدرية (ال إله إال هللا األرضنريد أن حنقق يف )ر كالمه: وكان آخ  !املشرفة

 ا،  رمحه هللا تعاىل! ميتً 

 الشيخ بعث: قال -الزقازيق  آلداب األسبق العميد - الشيخ غنيمي رأفت الدكتور حدثين      
 شيخنا بتعليق سنشرف: اجللسة رئيس الكلمات، فقال بعض على التعليق يطلب للمنصة بورقة

 ختام!  خري ليكون؛ اجللسة هناية يف الغزايل

 وجاء: رأفت الدكتور صواًت، يقول له مسعوا حىت عميق نوم يف منتظًرا، لكنه غط الشيخ وجلس      
 ! يستيقظ مل أنه غري إيقاظه فحاولنا التعليق يف الشيخ دور

مفيت  عبد العزيز بن ابزالعالمة خ وبتوصية من الشي - ويل العهد -وأبمر من األمري عبد هللا        
 .اململكة نقل جثمان الشيخ إىل املدينة املنورة

 آلخر دينه محى فارس «الغزايل» الشيخ: لرحيله 21الـ الذكرى وكتب نواف القيسي يف       
 http: //thenewkhalij.org/node/61511أنفاسه/ 

 إن له، إذ وغفر هللا الدنيا، رمحه يف هل هللا حمبة على الشاهد وجدوا الشيخ جيب ...ويف.     
 ! البقيع يف مصر، وادفنوينإىل  تعيدوين فال هاهنا مت إن: كتب  الغزايل الشيخ

 عليه هللا الرسول، صلى مدينة يف يدفن أن قبل من بدعائه ملعرفتهم الشيخ تالميذ وبكى      
 ليموت ؛النحو هذا على ألمرا حيدث أن تتخيل تكن مل عقوهلم أن فيها؛ رغم ميوت وسلم، وهاهو

 .النهاية هذه يستشعر كان  الرقيق قلبه لذلك، وكأن وصيته يعد املشرفة، وهو امليتة هذه

حفظه هللا: ملا حضر جثمان الشيخ للمدينة فوجئنا أن هناك  يقول الدكتور زغلول النجار       
 للصالة على الشيخ الغزايل يف أتوا ؛ ا كثريينتقل انسً ، أتت من مجيع أحناء العامل ،طائرات خاصة



319 
 

 زاليوما ، وكنا ندفنه، وخرجنا ابجلثمان إىل البقيع، وازدحم املسجد عن آخره، املسجد النبوي
 ! الناس ابملسجد من كثرهتم

يقول الرجل الذي يتوىل دفن األموات ابلبقيع: إن صاحبكم هذا أمره غريب كلما شرعت و        
بني قربي انفع موىل  األرضوالنت معي ، معي حىت جئت هنا، ال تلني األرضيف حفر حفرة أجد 

، بني بني أهل الفقه وأهل احلديث! ومالك بن أنس صاحب املذهب املالكي، عبد هللا بن عمر
كان إمام أهل واتبعي من خري القرون،  مالزم للمصطفى صلى هللا عليه وسلم، مشهود له، صحايب 

 ! املدينة خاصة، وإمام األمة عامة

 ! اللهم ارزقنا حسن اخلامتة       
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 ختاًما:
 يف هب انعمجاو  ،يلاز غلا دمحم كدبع محر او  .ءيش لك  تعسو  يتلا كتمحر ب انيدلاو و  انمحر ا مهللا ▪

 !داو ج اي نانم اي ىلعألا كسو در ف يف ،عيقبلا لهأو  عفانو  سنأ نب كلام عم ىلعألا كسو در ف
 ريغ ادً حأ يكز أ الو  - تيلاعتو  تكر ابت – كيلع هيكز أ الو  ،خيشلا ىلع يتداهش هذه نإ مهللا ▪

 تنأف تز و اجت وأ تر صق نإو  ،ميظعلا كلضف نم كلأسأف ابً يصم تنك  نإف !تيكز  نم
 !ةر فغملا لهأو  ىو قتلا لهأ كناحبس
 امو كذبت يف شهاديت،   امف ،اريً خ الإ تدر أ امو  ،اقًّ ح الإ تير حت ام يننأ ملعت كنإ مهللا ▪

 !ةمايقلا مو ي يل ارً خذ اهلعجاف ،تو لغ الو  ،تلماج
 نمو  انيذاتسأو  انيدلاو و  اهئر اقلو  يل رفغاو  ،ماو دلاو  ،رجألاو  ،لو بقلا تاقر و لا هذهل بتكا  مهللا ▪

 ..ميحر لا باو تلا تنأ كنإ انيلع بتو  ،بحن

 ىلع ملسو  لصو  ،كيلإ بو تأو  كر فغتسأ ،تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ،كدمحبو  مهللا كناحبس       
 .نيملاعلا بر  هلل دمحلاو  ،هبحصو  هلآو  ىفطصملا يديس
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