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 إهداء
 إىل:

 إمام النبيني...
 د املرسلني...وسي  

 سي د األولني واآلخرين...
 دي:سي  

 حممد رسول اهلل 
 صلى اهلل عليه وآله وسلم

 



 وإىل:
 من كنت ميتًا فأحياني اهلل به..
 ومن كنت جاهاًل فعلَّمني اهلل به..
 ومن كنت غافاًل فذكَّرني اهلل به..
 ومن كنت ذلياًل فأعزَّني اهلل به..

ً فهداني   اهلل به..ومن كنت ضاّل 
 ومن كنت نسيًا منسي ًا فصرت شيئًا مذكورًا به..

 إىل: 
رحيانة قلوب العارفني  ،وقر ة أعيننا ،شيخنا وأستاذنا ومرشدنا

 الوارث احملمدي الشيخ:

 أمحد كفتارو

 قَدَّسَ اهلل سِرَّه العَزيز
 



 مقدمة الطبعه الثانية

 ،وأفضللا الةللأت وألت الم لل حت ب  ب حل رب العاملني ،احلمد هلل رب العاملني

 ،وب  آله وصح ه والمابعني بإب ان إىل يوم الدين حممد دي وموالي رسول اهلل سح  

 وبعد:

عة  هذه ط  ماب: جديدت ف محد من ك فاء مع الوارث املحمدي الشـــيخ أ رحلة و

 ،جداً  بفض ه وكرمه ل ط عة األوىل نجابًا ك رياً  لعاىلوقد كمل اهلل  ،-رمحه اهلل-كفتارو 

فقد  ،املؤلف بشكٍا م ارش ن طريقرها بلللر نشلللر يف األسواق واقمةلللفرغت أهنا مل لنش

مما دبا املؤلف بالرتيث يف إصدار الط عة المالحة لمكون أشما  ،جداً  قةريٍ  نفذت بوقٍت 

 وألت.

 مجحع القراء: وقد أبدثت الط عة األوىل صدًى إجيابحًا يف نفوس

ا الع امء واخلط اء وط  ة الع ت يف دمشلللق وغريها من املحاف ات من الذين مل أم  ف

شحخ شافهًة أو ب  -فقد كان الكماب هلت  ،لكمل هلت معرفة ال كام أخربين الكثري منهت م

 يف محدان الدبوت. ب نةً  وأسوتً  قدوتً  -اهلالف أو برب الربيد اإللكرتوين

 جاً مهح  هلت كان الكماب فوجال لللله من إخوانه ولأمذله وأما من برف الشلللحخ 

ومذكرًا هلت بم ك األيام وال حايل الروبانحة المي قضلللوها يف  ،نحو الدبوت إىل اهلل وم ه اً 

 .رمحه اهلل جمالس الشحخ

ما رأيك يف الكماب؟  :لقد كانت اإلجابة من املئات وابدت ب  سلللؤال وابد

صفحاله قرأت مع  كا   واهلل إن   -لوافقوا ب حهاوكأهنت -كانوا مجحعًا جيح ون  صفحة من 

هذا الكماب أبعاد مجع لنا دموع العني... لقد كنا ال نعرف الشلللحخ بق املعرفة... لقد 

والفقوا مجحعًا ب  الثناء  يف جم د وابد، والع محة ،والفكرية ،ةشلليةللحة الشللحخ الروبح

 . رمحه اهللفحاء من إخوان شحينا والشكر اجلزيا ب  املشاركني يف الكماب من األو



وال بد يل أنا أيضلللًا من لكرار الشلللكر اجلزيا لكا من شلللاره معنا يف هذا  ؛هذا

ف قد سامهوا  ،الذين نالوا رشف رضاء الشحخ بنهت رمحه اهللالكماب من إخوان شحينا 

رتف من الشلللحخ يع مؤمن منمفعٍ  وكا   حمل   يف رب ة الوفاء الواج ة ب  كا  لقري ًا مجحعًا 

 ب  الوفاء.إخوانه شحينا  وهكذا رب ى ،بالفضا وال ينكره

 لأكحدًا ملا ورد يف املقدمة األوىل أقول: و

رمحه  ٍق أب غ الموثحق حلحات الشلللحخ أمحد كفماروإن هذا الكماب كماب لاريٍخ موث  

ي   وخالٍ  ،خارجحةٍ  بعحدًا بن أي ضللل و ٍ  ،اهلل مداهنةٍ  ة جمام ةٍ من أ ألي طرف من  أو 

الحوم  بابٍث فحه قارٍئ له وكا   ف حع ت ذلك كا   ،األطراف املح ة أو املعادية لإلسلللأم

 ل قاءات صللولحةٍ  الوثائق من ل للجحأٍت  يم ك كا  أن املؤلف  ،بعد قرون من صللدورهو

 ومن أوراٍق مكموبٍة موقعٍة من املشاركني بمضمون الكماب. ،الشفهحة

يف ر الدبوت لكا أٍخ من إخوان شلللحينا القدامى الذين مل يشللللاركوا معنا وأكر  

وقد شللهدوا بأبحنهت لقادمة يف الط عة ا ،أن يضللعوا يدهت يف رب ة الوفاءالط عة األوىل 

 النجاح الك ري المي بققمه هذه الرب ة.

ائدت أسللللأل اهلل العع الع حت أن ي فر لنا مجحعًا وجيع نا مع أب ابه وأولحائه ب  م

 واحلمد هلل رب العاملني. إمام األن حاء واملرس ني سحدي رسول اهلل 

 

 حممد باست دمهاند.                                                               

  



 الطبعة األوىل مقدمة

والةللأت وال للأم ب  سللحدنا  ،احلمد هلل رب العاملني ،ب للت اهلل الرمحن الربحت 

 ومن ل عهت بإب اٍن إىل يوم الدين.  ،وب  آله وصح ه أمجعني حممدٍ 

ألبرز إنجازاله  ،رمحه اهللأقدم هذا ال لللفر امل اره بن بحات الشلللحخ أمحد كفمارو  

 لكا لحكون هديةً  ،وباملحمه اإلن للانحة ،وصللفاله املحمدية ،وأخأقه الربانحة ،اإلسللأمحة

 لحس ،لحكون قدوًت له وإماماً  ،كان من مدرسللة الشللحخ أو غريها سللواء ،داٍع إىل اهلل لعاىل

والذي اسللمطاع بموفحق اهلل  ،ألنه الدابي الناجح يف دبولهبا  ،ألنه الشللحخ أمحد كفمارو

إىل شط األمان وسط بحٍر هائٍج  وبام آلاه اهلل من احلكمة الربانحة أن ي ري بمركل الدبوت

ماريخ اإلسلللأمي ك ه ال ن ،يعرف من ق ا هحجاٌن مث ه وبرب ال  ه باش حتت بكتفإ

ل م للمعمر بمحا لارت أخرى با ومنها شللحوبحة لارت وب امنحة ذوي اجتاهات بكومات 

 . ب  اإلسأم مل ي  قه خطر اً طرخكانت  ،بمى بعحد االسمقأل يلالفرن 

وال  ،بم وا وي للل ك كام سللل كواق من يميذ الناجحني قدوًت يعما كام املوف  إن و

ة ؛جيعا هواه مانعًا له من ذلك االل اع ر اإلسأم ال لللللألن الدابي املي ص هلل هدفه ن

الثورات ماسلمي بوقد أث ت الماريخ السلحام يف ال لنوات األخريت زمن  هدف له سلواه.

حاسلللمه مع احلكومات أن منهج الشلللحخ رمحه اهلل  ب  احلكام العربحة هو املنهج يف سللل

الةللائل الةللححح الناجح؛ فإن كا ل ك الثورات فشلل ت ال سللحام يف سللوريا و ي  

 بنها من املفاسد ما ال يع مه إال اهلل.

امل اره هديًة لكا أٍخ من إخوان الشحخ جال ه وأب ه وسمع  رفم هذا ال كام أقد  

الشحخ إال من من مل يعرف املريدين سحام أن كثريًا من المنه لحزداد حم ًة ل شحخ واقمداًء به 

فحكون هذا  ،ومنهت من مل جيال ه ويدخا مدرسمه إال يف آخر أيامه ،خأل الدرس العام

 ال فر هلؤالء األب اب زيادًت يف معرفمهت وحم مهت إن شاء اهلل. 



 وخبن شللح تحتدثلحنضللت إىل سلل  لل ة كمل م هذا ال للفر امل اره أيضللًا كام أقد  

فحكون الكماب خالت رجال س   مها و رمحه اهلل فالشحخ أمحد كفمارالطريقة النقش ندية 

 ،رشللحات بني احلحات) منها: ،ت من ق ا بن رجال ال لل  لل ة الع حةألسللفاٍر كم خا ة 

لمكون هذه الرتمجة حلحات الشحخ لممًة وغريها..  (واحلدائق الوردية ،رمديةلواملواهل ال 

 م اركًة لم ك الرتاجت امل اركة. 

الذي كان سللل ل  يحامل اره وفاًء مع شلللحيي ومع مي ومرب  م هذا ال لللفر كام أقد  

املريدون وقد برمت من خدممه يف بحاله ل ناه بني ولقحام  ،بحات ق  ي ومعرفمي باهلل

 ق ل الشلللحخ بني وال يقطعني بنه يف  ه مني ويرض  هبذا الواجل. فأسلللأل اهلل أن يمق   

 يف الربزخ واجلنة إنه سمحٌع قريٌل جمحل. وسائر الع امء والةاحلني الدنحا وجيمعني به 

 يف هذا الكتاب  خطتي

 ،رست يف هذا الكماب ب  هنج الذين سلل قوين يف لراجت رجال ال لل  لل ة الع حة

اهماممي بذكر املناقل والةللفات واألخأق  وإنام كان جا   ،ف ت أهمت بال للحاق المار ي

ذا ما مل يذكره أبٌد من ق ا بن وقد جع ت فةللًأ بن روبانحمه وكراماله وه ،واملحزات

إال  ،فوا وكم وا بن الشحخوأل  املريدين فقد س قني الكثري من األب اب ورمحه اهلل  الشحخ

 لكنهت مل ،اهماممهت كان يف فكر الشلللحخ ومنهجه يف الدبوت والمةلللوف فح للللل أن  

أمجا مضلللمون هذا ال لللفر هو ذلك  ولعا   ،ضلللت له يف هذا الكمابيمعرضلللوا ملا لعر  

الذين  ؛إخوانهأقةد بو ،)الشيخ يف عيون إخوانه( :امل حق الذي أحلقمه به وسمحمه فةا

يمحدثون فحه بن شللحيهت وبن أياٍم  ،وهت أركان دبوله ،سللنة أربعنيصللح وه أكثر من 

 .وحل اٍت ال لن ى كانوا فحها بةح ة الشحخ

وفربًا  ،لفح  بالدمع بزنًا ب  فراق شلللحيهتثوين بنها وبحوهنت لقد كانوا حيد  

 وأمًأ أن جيمعهت اهلل به يف اآلخرت. ،بفضا اهلل أن جع هت من إخوانه ويف خدممه



شاركوا معنا يف هذا الفةا  سالذلنا ومشا نا وأب ابنا الذين  سحادنا وأ شكر أ فأ

وأدبو كا من مل يشللللاره معنا من الذين صلللح وا  ،الذي خممت به الكماب (اإلبريز)

ضحفه يف الط ع شحخ وبرفوه أن يمدونا بام بندهت لن شاء اهلللامال اتال واحلمد هلل  ،حة إن 

 .رب العاملني

 حممد باست دمهاند.                                                  

 



من إخوان الصــدق والوفاء مع  (اإلبريز)قائمة بأســ ء املشــاركني يف هذا الكتاب 

 الشيخ أمحد كفتارو قدس اهلل رسه:

 .رمحه اهللفضح ة الشحخ الدكمور: حممد بشري ال اين 

 فضح ة الشحخ الدكمور: رجل ديل بف ه اهلل.

 فضح ة الشحخ رمضان ديل بف ه اهلل.

 فضح ة الشحخ بمر الة اغ بف ه اهلل.

 .رمحه اهلل رمحه اهللبشري الرز فضح ة الشحخ 

 فضح ة األسماذ حممد خري الة اغ )أبو اخلري( بف ه اهلل.

 فضح ة األسماذ الشحخ ن مي الدسوقي بف ه اهلل.

 .الشحخ نةوح احلميص رمحه اهللفضح ة 

 فضح ة األسماذ الشحخ بشري املفيش بف ه اهلل.

 اهلل.فضح ة الدكمور األسماذ: حممد ديل بف ه 

 فضح ة الشحخ ب د احلمحد دلوان بف ه اهلل.

 فضح ة األسماذ الشحخ: أيمن أمحد املكي بف ه اهلل.

 فضح ة األسماذ فاروق آق حق بف ه اهلل.

 فضح ة األسماذ الشابر خالد الزيات بف ه اهلل.

 ال حد سعحد الكاشف رمحه اهلل.

 حممد( بف ه اهلل. ال حد س حت كريشان )أبو

 األسماذ حت ني نرص اهلل بف ه اهلل.

 ال حد خ حا قاست بف ه اهلل.

 الشحخ ديل امل ريب رمحه اهلل.



 ال حد حممد الكاشف بف ه اهلل.

 األسماذ ولحد بامود بف ه اهلل.

 ال حد أبو رضوان األلايس بف ه اهلل.

 ب ن( بف ه اهلل.ال حد يوسف )أبو 

 ال حد غازي بأل بف ه اهلل.

 الط حل فارس بواطة بف ه اهلل.

 الشحخ حممد باست دمهان )املؤلف(.د. 

 األسماذت ال حدت ص اح جربي بف ها اهلل.

 األسماذت إيامن الكا بف ها اهلل.

 الة اغ بف ها اهلل. بمراألسماذت منريت 

 األسماذت وصال خ حا قاست بف ها اهلل.

 ال حدت أم رضوان األلايس بف ها اهلل. -31

 وغريهم من املشاركني...

 
 

  



 فكر الشيخ أمحد كفتارو رمحه اهللقراءة رسيعة يف متهيد  يف 

وملا  ،اًم ب حاًم من أبأم الفكر اإلسلللأميب    محه اهللرملا كان الشلللحخ أمحد كفمارو 

ذاهل مممدت إىل رشق األرض وغرهبا ج رافحًا ممناولًة كا الديانات واملكانت دبوله 

وملا كان الشحخ رمحه اهلل م مقًأ يف فكره ومنهجه  ،ال اموية واآليديولوجحات الوضعحة

نه من الدبات المق حديني رأيت أن أوجز فكره ومنهجه  الدبوي م دبًا مممحزًا بن أقرا

صفحات ق ح ة لكي أبفظ  شماتالدبوي يف  وأجحل بن كثري من  ،بقا القارئ من ال

ك ريًا من القةللص واحلوادو والوقائع  كام   الم للاتالت المي سللمعرتضلله خأل قراءله 

لشواهد با سأدبها لن أسوق يف هذه القراءت الرسيعة او امليم فة املثريت وال ري ة أبحانًا.

 .يف مكاهنا يف الكماب حتت بناوينها

 يف هذه العجالة: سنوجزهاالمي  والعناوين 

شحخ  منهج -1 سةيف اال الدولة  :وما يمفرع بنها من ،لعأقة بني اإلسأم وال حا

غاية يف اخلطورت  وهي م ائا .واملشاركة ال حاسحة ل ع امء ،وخطاب احلاكت ،اإلسأمحة

 ول ناس فحها ل اتالت كثريت بن س وه الشحخ يف هذا املجال.

 .الرتبوي منهج الشحخ ال  وكي -2

والفرق  ،ال لللاموية والوضلللعحة :الشلللحخ الدبوي فحام  ص الديانات منهج -3

 واملذاهل اإلسأمحة والشاذت بن اإلسأم.

 أوالً: رؤية الشيخ رمحه اهلل للعالقة بني الدين والسياسة:

ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ژ  :قال لعاىل دين ودولة: -أ

 ب  احلضور جم س من جمالس الشحخ إال وقرأها فحه آية يكاد ال   و [50]املائدت:  ژىب

له فحها امل للل مني واحلكام لمحكحت رشع اهلل لعاىليف معرض دبوله  ، ولكنه رمحه اهلل 

 .ف  فة خاصة



رضاله أن اإلسللأم أها أن لقام يع ن يف سللائر حمالقد كان الشللحخ أمحد رمحه اهلل 

وأن اإلسلللأم هو  ،بدَّ أن لط ق يف املجممعوأن أبكام اهلل لعاىل ال  ،الدولةأصلللوله  ب 

وأن القومحة احلق هي القومحة اإلسللأمحة لح للت  ،الذي ضللمن بقوق األق حَّات الدينحة

ال لقدم ما ب  ما فحها من إجيابحات دنحة الديمقراطحة وأن الدولة امل ،وال غريهاالعربحة 

 قدمه اإلسأم من بدالة وكرامة وبرية لإلن ان.

وبكت الشللعل قراطحة السللحام أصللا بكت األكثرية وأصللول الديم وكان ينمقد

الوبي بعحدًا بن قد يكون الشلللعل و ،خطأ وهوىفقد لكون هذه األكثرية ب  لنف للله 

  والع ت وإرادت احلضارت.

شللرتاكحة والرأسللاملحة ويقارهنا باإلسللأم م حنًا خةللائص وكان ينمقد األن مة اإل

وله حمارضات قحمة يف املقارنة بني اإلسأم  ،الوضعحةاإلسأم ولفوقه ب  ل ك األن مة 

 .واألن مة الوضعحة

ما يراه الع امء من وجوب إقامة دولة دينحة أو غت ذلك كان رمحه اهلل ال يرى رو

دولة خأفة با كان يرى أن لكا زمن ولكا أمة ن ام سلللحايس يناسللل ها فهحئة احلكت 

سحة، ول شك ه هو مما  ضع لأجمهادات ال حا كن الثوابت المي ين  ي أن ل نى ب حها و

محه اهلل يرى أن  كان ر حة، و بت القرآن جيل أن لكون الثوا لذين هذه األن مة  الع امء ا

هنا أل أبدًا مناسلل ة غري األجواء ينادون بدولة إسللأمحة ب  الطريقة القديمة ال يرون أن 

 .ولفشا سمعامريةواإل مواجه بذلك قوى العامل الة ح حةإن أب نت ف و

 ،م من لق لللحت ل  لللودان إىل شلللاميل م للل ت2010وقد رأينا ما بةلللا يف بام  

شري  ،وجنويب خمم ف الديانات سة الرئحس ال  سحا سوء  بإبأنه الدولة ومن ق  ه ب  ل 

جرى بعد ما سمي بللللل)الثورات  وما ،وإقحام اإلسأم ال حايس غري الوابي اإلسأمحة

ش العربحة( سم ا ل ك  ،عوب السحام من ي مون باإلسأمحنيبعدما ثار من ثار من ال وا



ثت ب  من  الفهت من  ،اإلرضابات ال للل فحون فحم وا ال لللأح ب  احلكومات أوالً 

شعوهبا بن ألن لدافع األن مة مما دفع شعوهبت  شمع ت وبدت أراضحها وأمن  بالقوت فا

لك من كا ذ ،سلللفكت الدماء وهمكت األبراض ولق لللمت ال أدوال  دان باحلروب 

 . م ك جحوش قويةن مة أطحش من ي مون اإلسأمحني وجلوئهت إىل القوت مع 

املطال ة ق ا  القابدت الشلللع حةلربحة يقوم ب  رمحه اهلل كان منهج الشلللحخ لقد نعت 

ي: ال دئ باإلصلللأح أ ،من هذا الشلللعل أوالً وآخراً ومات فإن احلكبم ري احلكومات 

وكان يرى أن الدولة ال  لنةللل ح الدولة بكومة وشلللع ًا،إىل أن  ،من األدنى إىل األب 

 ،الطريقة القديمةلرف  اإلسللأم إذا برض ب حها برضللًا بضللاريًا صللحححًا لحس ب  

 لطور العامل سلللحاسلللحًا واقمةلللاديًا ولكن وجحًا،با ب  طريقة جديدت ممطورت لموافق مع 

بعكس املواجهات امل للل حة مع  ،ال شللللك طويا لكنه مضلللمون النمائجطريق وهو 

بماًم ال حتما حممود ويف النهاية الدماء الربيئة إراقة احلكومات الع امنحة فإهنا لقوم ب  

 ، والماريخ املعارص يقول ذلك وهو الشاهد.النمائج

  وال حاسة:العاملِ  -ب

 ال ب  طريقة ،ابمدئ الشللحخ رمحه اهلل بحاله الدبوية مشللاركًا قويًا يف ال للحاسللة

سحة، با مل  سحا سحني  أو اإلسأم ال حايس من لق  د مناصل  شحخ أن يكن يرى ال حا ال

هذه املناصللل يرى أن ندع ويناسللل الع امء، رئاسللحة الوزارية أو المناصللل ل رتشللح ال

 العاملِ أن يكون  ووجوب ،أن لكون احلكومة لحكنوقرات ووجوب ،ألها االخمةللا 

سياسة ) ما أط ق ب حهومنمهجًا  ،والموجحه بقدر الطاقةمأزمًا له ل نةح مابعًا ل حاكت م

ألبداو كان مشللاركًا يف او ،ر رئح للًا ل للوريةللللللفأزم سللمة بشلل ( يف اإلصــالح املمكن

 لوزراءيعظ او ،ألن لللل يف املجالس النحابحةكان يرشلللح افمدلحًا فحها برأيه ال لللحاسلللحة 

منكر فكت من  ،اإلسلللأمأصلللول لمعارض مع وزارية عرتض ب  قرارات يو ،باحلكمة



 .ب طف احلاكتنةللححة له...كا ذلك بن طريق بزفاسللد سللعى يف أزاله وكت من وزير 

مبتعدًا عن  ،مع الدولة احلوار الســـلميإىل ال جوء أنه جيل رمحه اهلل أى الشلللحخ أمحد رو

روبه اإلسللأمي الدبوي الك ري الذي كان  طط له للللل ناء مشلليقوم بوبذلك  ،املواجهة

وبدبت من الدولة المي سلللرتى أنه مةللل ح ولحس له  ب  املدى الطويا فعأً ورشع به 

 .بني ب  احلكت كاإلسأمحني ال حاسحني

ات بإنشلاء دبوت إسلأمحة ك ريه حونجح الشلحخ يف ال لمحنات إىل أواسلط ال ل عحن

ولكنه كان أيضًا ال يق ا بقوانني وقرارات  ،وال لةاربه يف بكمهاحلاكت  لواجهجدًا ال 

ختالف أصول القرآن، فكان ي عى إلزالمها باحلوار مع احلاكت وامل ؤولني وكان ينجح 

يف ذلك منط قًا من قوت إخأصلله أوالً، ومن بكممه ثانحًا، ومن صللدقه يف زهده باحلكت 

ثًا وكان كان احلكام الللللللل) ك منه  امًا ( الذين باش حتت بكمهت يع مون ذل16ثال

 وحيرتمونه دون سائر أقرانه لع مهت بزهده يف مناص هت بيأف أقرانه.  

يف الذي سلللحنعكس  لربحة املجممعالشلللحخ ذلك املنهج سلللعحًا منه إىل رأى لقد 

ب  م لللموى العامل  يف املجممع والدولةسللل مي بضلللاري  إبداو ل حري ب امل لللمق ا 

 .اإلسأمي ك ه

الع امين ال عث بزيب ابمدمت اخلأفات احلادت بني وملا ات حويف أواسللط ال لل عحن

سحايس ديني ال   و من العنف  امل  منيخوان واإل شلللللروع  ولولرت  ،الذين قادوا م

ة شديد ب  اإلسأمحني بام  سحة وكان رد  فعا بكومة ال عث الم ن رًا ملا  ال ابة ال حا

القمه بركة األخوان امل للل مني من لشلللجحع من أسلللامء ك ريت من خارت اجلامبة نمحجة 

من ومة إبأمحة إخوانحة ممكام ة ب  م لللموى العامل الربوبوغندا اإلبأمحة المي قادهتا 

بمومًا إخوان ولةللعدت المولرات ال للحاسللحة بني ال عث واإلسللأمحني  اإلسللأمي، 

بحنام سلللحطر اإلخوان ذروت يف بداية الثامنحنحات وبةلللا ما بةلللا إىل الوموالني هلت 



رب بني ب لللأبهت ب  مدينة محاه وبع  املدن الةللل ريت وأبحاء يف ب ل فكانت احل

وانمرصلل اجلحش وأباد الوضللع ب  ما  ،ومن واالهتامل لل مون إلخوان وا الدولةجحش 

 .ن ال ناقة هلت وال مجامم برياءآالف األراح ضححة احلرب كذلك وكان بأيام ق ح ة، 

وحيةللا من اخلأف الذي لطور خلأف  اضللحًا أبدًا بام بةللامل يكن الشللحخ ر

يقنع اإلخوان بالمهدئة ويعدهت بأن لمحقق مطال هت يف امل مق ا  فكان ب  جهة ،دموي

قال هلت  ما  بالقوتأن )ومن مج ة  قاوم  قاوم امليرزف األن مة ال ل  ك   يه ،العني ال ل

 لكنهت اهتموه بمواالت احلكومة (مورع بن قةلللف املدن...لالدبابات والطائرات وال 

وقابدهتت املع نة )إما معنا أو ب حنا(  ،ب  طريقمهت باهتام كا خمالف هلت بمواالت الط ات

وباول ض ط ما جيري بافظ األسد الرئحس وب  اجلهة الثانحة مجع الشحخ املفمني وقابا 

 بةا ما بةاو بودت،حتما امل ؤولحة  ولكن األمر قد ب غ م  غ الأ ضمن احلوار مع

ب  كا المي كانت ق ا األبداو يف أوجها فضلللحقت الدولة من رشخ ك ري يف الدبوت 

 ض ط األمن.ألجا وغريهت امل  مني اإلسأمحني من اإلخوان 

أمامه سوى باد الشحخ رمحه اهلل هبدوء إىل هتدئة األمور ومعاجلمها باملمكن ولحس 

قد رأى بأي ثمن هذا الطريق السلللحام و لة يف بأت  رد املممردين  لدو ونجح  ،بزم ا

يف وبادت الدبوت  (جممع أيب النور) يف ذلك وأسس املؤس ة اإلسأمحة الك ريتالشحخ 

إىل كا املدن  با ولوسللعت ،اتحإىل نشللاطها الذي كانت ب حه يف ال لل عحنالم للعحنحات 

بعدما فمح ل شللحخ باب اسللمق ال   ال للورية با إىل دول آسللحوية وأوربحة وأمريكحة كثريت

طأب الع ت من كافة الدول وب  ب لللاب مجعحة األنةلللار اخلريية المي أسللل لللها يف 

. كا ذلك اإلنمات كان نمحجة اخلم لللحنحات من القرن املاض ولطورت لطورًا م حو اً 

  لعاىل احلكحمة.رتية الشحخ رمحه اهلل



ممفهام ل شللحخ  بافظ األسللد الذي كان إىل بد  ك ريالرئحس مات م 2000يف بام 

فقد لعرف ب حه قدياًم من بني كان برل ة مقدم طحار، وكان الرئحس  أمحد كفمارو رمحه اهلل

 األسد ممن يثقون بالشحخ رمحه اهلل ملا يرى منه من زهد يف ال  طة ونةححة بانحة راشدت

قد ولكن الشحخ رمحه اهلل قد ب غ من العمر بمحًا بشار األسد لقاء الرئحس  ت احلكت واسم

سوى مرت وابدت طح ة الرئحس ، ف ت ي مق بجتاوز الثامن والثامنني من العمر شار األسد  ب

 .وملدت نةف سابة أربع سنوات

 منهج الشيخ السلوكي -2

ض طًا  ش نديًا من صوفحًا نق شحخ رمحه اهلل  ، با كان بكماب اهلل وسنة رسولهكان ال

شللحخ الطريقة النقشلل ندية، وقد نال رشف اإلذن باإلرشللاد والرتبحة من شللحيه بإذن من 

شهر رمضان  ةوفحة يف  ص  اهلل ب حه وس ت بعد خ وت أداها ب  الطريقة ال رسول اهلل 

 .سنة وسحأيت لفةحا ذلك البقاً  21وكان ابن 

مل ينقطع بن صلللأت ال حا  ،ذكر اهلل واملناجاهحيل اخل وت وكان الشلللحخ رمحه اهلل 

 ،با األصا بنده اإلسمقامة ،طح ة بحاله،  في كراماله وال يعمربها من أصول المةوف

جدد كثريًا يف الطريقة النقشللل ندية لممأءم  فحعرف المةلللوف أنه ب ت وبما وإخأ .

بركة احلحات وبن وكان ينهى بن المةللوف الره اين ال عحد بن  مع املم ريات والعرصلل.

وينهى بن الشلللطح وبن اخلروت بن املنهج الن وي امل لللوح باجمهاد  ،املشلللاركة فحها

شمهر بح ن أخأقه السحام الةرب واحل ت والرمحة والكرم واإلب ان إىل من  الع امء. ا

 .أساء إلحه

وكان مهه إدخال الع امء يف طريق المةلللوف لمححا ق وهبت فح ريوا يف واقع األمة 

وشللل اهبا، ويرى أن العامل بأ ق ل ذاكر كالكماب الذي ال بس له وال بركة بالرغت مما 

 حيم ه من الع ت ال زير. 
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 املذاهل الفقهحة -أ

بأقوال  واينضلل طال أن الدبات والع امء الواجل ب  يرى أن  اهللكان الشللحخ رمحه 

األربعة فح لللل با ال بد من الموسلللع يف كا األقوال وإضلللافة ما الفقهاء يف املذاهل 

يناسللل الواقع واملم ريات ف ح للت كمل الفقه قرآنا يم  با هي اجمهادات ن للمفحد منها 

وكان يرى أنه ال بأس أن  مار ةلللللر، ونيالفها بام يناسل بال امل مفمي ول ريات الع

فكان يقول املذاهل  ،ووضعه و روفه وواقعه ت من أقوال الفقهاء ما يناسل بالهامل  

وكان ينهى بن المم لللك  ،لح لللت إال صلللحدلحات ممعددت جيد فحها املري  ما يناسللل ه

المعةللللل املذه ي فمدار احلق بنده أي: ينهى بن احلق وبده ب  ابم ار أنه بمذهل 

ولكنه يف  ،رفححث وجد الدلحا كان احلكت ولو كان يف مذهل آخ ،ريحللللللالدلحا الةلل

ذات الوقت ال يق ا طرح اجمهادات الفقهاء أو ذمهت بال اجمهدوا يف م لللألة ال دلحا 

لقد كان يدبو إخوانه إىل قراءت كماب محزان الشعراين  ،رصيح ب حها من الكماب وال نة

ويرى أن يف هذا املحزان احلق فهو يدبو لأقمداء باألئمة وال يذمهت ويف ذات الوقت ال 

 .بد منهايمعةل أل

 مع الفرق اإلسأمحة: -لب

شحخ رمحه اهلل حيافظ ب  ابمقاده  - شحعة فكان ال شأ ب حه،أما مع ال وكان  الذي ن

يرى أن اإلسللأم ي للع اجلمحع كا من يعمقد بأركان اإليامن واإلسللأم، ولحس اخلأف 

سحًا  با ينهى بن هذه الم محات ويدبو ب  العودت إىل ل محة  سحا شحعي إال  ال ني ال

ولكن  ،حياور الشلللحعة السلللحام املعمدلني منهت لحس لم لللنحنهتفكان القرآن )اإلسلللأم( 

ختفحف األبقاد ب  طريق رفعها أللفة واالبرتاف باآلخر وألجا مجع الك مة ونشللللر ا



سممر ال قاء واملحاورت باحلكمة واملوب ة احل نة دب  ما لو ، امًا من الق وب إذا ما ا

 الطرفني من المعةل املذموم. دخا إىل كمل

شحعة خري من منهج لقد  شحخ رمحه اهلل يرى أن هذا املنهج يف المعاما مع ال كان ال

شمعاالً ال  فحة  وهذا ما جرى بعد وفاله رمحه اهلل يف  ،المةادمي الذي ال يزيد النار إال ا

م بحنام جلأ ال للل فحة إىل الشلللحن الطائفي املذه ي المكفريي وبشلللدوا  2011أبداو 

ات اآلالف من الطرفني ومل حتا املشك ة  الش اب املمحمس إىل محا ال أح ف قط ب

 .با ازدادت لعقحداً 

 ال  فحة:وأما مع  -

املةللللادمة المار حة بني المةلللوف خريًا يف كذلك كان الشلللحخ رمحه اهلل ال يرى 

وكان يدبو إىل الرجوع إىل  ،رغت ب مه بشللذوذ ال لل فحة يف م للائا االبمقاد ،وال لل فحة

ةوف مع ال  فحة ةادم الم ةوف لئأ يم سحام يف الم ةط حات القرآنحة ال فريى أن  ،امل

ي فالمةللوف هو لزكحة النفس الم ك ري،إىل بد   ت الةللوفحةاخلأف يف ج  ه باملةللط حا

لذلك كان يأمر وهو مقام اإلب للللان يف بديث جربيا؛  ،أمر اهلل هبا امل للل ت يف القرآن

سم دال وكان يعمقد بإخأ   ،والن وية باملةط حات القرآنحةاملةط حات الةوفحة  با

ه يف الدين  ،وإمكان احلوار معهت ،ال  فحنيبع  وصدق  ويةف املنهج ال  في باحلدَّ

 ،با وسللواهت من امل لل مني الةللوفحةلكفر ال لل فحة وخطأ المكفري ف ،مع بدم احلكمة

من أل اع ال  فحة لح وا إال ضححة شحوخ  كثرياً  نأويرى ولكنه كان واسع الةدر كثريًا 

 .حمهت ل  ق بم هتولعا ن ،خدبوهتممعة ني 

 وأما مع سائر الفرق: -

هنا الفرق الشللاذت بن احلق مط قًا الفرق ال اطنحة فكان الشللحخ رمحه اهلل  ونقةللد

خري  -وإن مل ي لللمجح وا-وإن دبوهتت إىل احلق  ،يرى أن ب  الدابي احلق ال أغ امل ني



وبللداوت ألن ذلللك ال يزيللدهت إال بقللدًا  ،من المهجت ب  بقللائللدهت والمشلللهري هبت

 .لإلسأم

ت حيثهت ب  العقأنحة ون ذ اخلرافة بطريقة غري وكان يف ج  للللاله احلوارية معه

 م ارشت.
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 مع امل حححة: -أ

 ،طويا ولاريخ بري  يف م ألة احلوار اإلسأمي امل ححي باعل شحخ رمحه اهلل 

ار الن ر بابم يوم القحامة قاده بنجات امل لللحححة وقد اهتت الشلللحخ كذلك باطًأ من قةللللَّ

 .ممححع الدياناتبوكذلك اهتت 

رسللالمني؛ األوىل:  واحلق أن الشللحخ رمحه اهلل مل يكن كذلك إنام كان يريد إيةللال  

سالة اإلسأم ال محة إىل رجال الدين امل ححي ملحاولة نزع األبقاد  هحدًا  لألخوت ر

وهي الواجل الذي ال ينفك اإلن لانحة فأ إكراه يف الدين، والثانحة: رسلالة ال أغ امل ني 

وقد نجح يف هذا ، بن كا داع قادر ب  الوصلللول إىل كا الديانات ال لللاموية وغريها

وخفف كثريًا  ،العما نجابًا منقطع الن ري فدخا من دخا منهت يف اإلسلللأم ب  يديه

 من األبقاد بن الكثري منهت.

 لل ك بحث أهنت وال بد من اإلشللارت إىل خطأ بع  الدبات الذين سلل كوا هذا امل

لعمقوا يف احلوار مع العقائد األخرى إىل درجة الذوبان يف بقائدهت ال اط ة فوصللللا 

 خمالفة بقائد القرآن القطعحة.األمر ب عضهت إىل قوله 

 مع سائر الديانات ال اموية والوضعحة: -ب



كذلك مل يكن الشللحخ يرى بأسللًا باجل وس واحلوار مع سللائر الديانات ال للاموية 

والديانات واإليدلوجحات الوضلللعحة كالشلللحوبحة  ،دية وال وذية واهلندوسلللحةكالحهو

  .غريهاوواملارك حة 

وقد نجح كذلك يف هذا  -ال أغ امل ني-ألجا إيةلال رسلالة اإلسلأم كا ذلك 

 مولو الحابانحة يف اإلسأم ب  يديه.املجال وأب ت نجاباله دخول طائفة األ

 اخلالصة:

 -رمحه اهلل–هذه باخمةلللار وإجياز اخلطو  العريضلللة لفكر الشلللحخ أمحد كفمارو 

 وشواهدها سمجدها يف الكماب يف مواضعها.

غفر اهلل لنا ول للللائر امل للل مني وربت اهلل ب امءهت الذين اخم فوا يف امل للللالك 

 ولوبدوا يف ال اية وهي نرصت اإلسأم.

 
 

 



 موالنا الشيخ أمحد كفتارو

 رمحه اهلل  

 الوارث املحمدي

 
 تعري :

املفكر  ،شللحخ ب امئها وبامل شللحوخها ،مفمي سللورية األكرب ألكثر من أربعني سللنة

د جمد   ،إمام الدبات ،مؤسلللس بوار احلضلللارات يف أربعحنحات القرن الع لللين ،الك ري

 بكحت األمة...  ،احلةحنة ق عٌة من قأع اإلسأم ،ال يعة

صلللابل  ،حمورًا ب حاًم من حماور الطريق النقشللل ندي -رمحه اهلل-وكان الشلللحخ 

 خالت ال    ة الع حة. ،الطريقةجمدد  ،الوالية الع مى

الع ت واحلكمه والقدرت ب   فهو الوارو املحمدي الذي ورو بن رسول اهلل 

 لزكحة النفوس.

 
********* 

  

                                                 

(1 ي ل  الكنيقلت:  ( ع مرالل: األوىل: والية العامة وه والية أرب ي  ،يف الطريقة النقش ندية لق ت ال والية الة رى وه ثانحة: ال وال

ه ي لشلللحخ الطريقة ،خل فاء الشلللحخ إمام الطريق والية الكربى وه ثة: ال ثال ٌ  ،وال ه ممحزٌت جتديدي ي واليٌة م ى وه والية الع م والرابعة: ال

ا أربعة قرون مرت وابدت. مكرر ك  ل



 بلوغه مرتبة املرشدسريته من والدته إىل  الفصل األول:

 والدته: أوالً: 

با كانت والدله  ،امل  مةالثأثة األخريت كانت والدت الشلللحخ يف هناية القرون 

 ( م. 1912)ولد بام بإذن اهلل هي المي أهنت ل ك القرون امل  مة 

سلللمعامر األوريب الدول اإلسلللأمحة وبما اإللقاسلللت لقد كان زمنًا م  اًم بحث 

 .وفمح املدارس المي ختدم ل ك ال اية ،جاهدًا ب  ل شري امل  مني

هذا الزمن م  اًم  كان  قد  ئًا أو ممع اًم!! بمى  ،ها أه هجلول قار كاد ال لرى  ل

وبمى ب امء الدين كانوا كام  ،سواٌء يف ب وم احلحات أو يف ب وم الدين نيأمحكانوا فاجلمحع 

 . (بني صويف راهٍل وفقحٍه مممذهٍل جامد)  :رمحه اهللقال شحينا 

 مبرشات: ثانيًا: 

وشحيه(: لقد سمعت هالفًا أمحد  الشحخ)وهو والد  رمحه اهلليقول الشحخ أمني  -

  .)أتاك الشيخ عبد الغني(بني ولد الشحخ أمحد يقول: 

ملا رزق بالشحخ أرسع خمربًا شحيه الشحخ بح ى  محه اهللرالشحخ أمني  يذكر أن   -

ثت فمح بحنحه وقال  ،إىل اهلل فأغم  الشلللحخ بح لللى بحنحه مموجهاً  ،رمحه اهللالكردي 

 كه وأمره باالبمناء به.رزقت صابل الوقت... وسامه )أمحد( وبن   : م ارهل شحخ أمني

ورج حلله رآه الشلللحخ أمني  يللديللهيزبف ب  الطفللا أمحللد كفمللارو  وملللا كللان -

: إن ب ومه وهدايمه رمحه اهللفن ر إلحه طويًأ.. ثت قال ل شلللحخ أمني  رمحه اهللالزم كاين 

 سمةا إىل ال ق وال رب!! 

أمحد ب  االهمامم ال الغ بالشلللحخ  رمحه اهللكفمارو لذلك بما الشلللحخ أمني  -

 لمحقحق بشارت شحيه والشحخ أمني الزم كاين قدس اهلل رسمها. 

                                                 

ق ال يعرف املذلة  قلت: (1) حا ب حاًم يف الطري لدن ون فحها العارف ب حاًم يف ا وفحة يك و أب  مقامات الة ي(: وه مقام )ب د ال ن

ش يف غاية العز واجلاه. ه أبدًا يعح  واملهانة يف بحال



بند امل مزم فدبا بثأو دبواٍت ومل هلل كفمارو رمحه اكان الشلللحخ أمني مرًت و - 

 ه بق ول دبواله وهي: ي ادر امل مزم بمى سمع هالفًا ي    

 .أن جيعا خ حفمه من ص  هاألوىل: 

يف منطقة ركن الدين  )هنر يزيد وأن يوسلللع اجلامع القديت إىل ما بعد النهرالثانحة: 

 (.بدمشق

 من أب ه معه يف اجلنة.   وأن جيمع اهلل كا   الثالثة:

 طفولته: ًا: ثالث

ي فكان يف  هر ذلك يف سللل وكه اجلد   ،ممحزت يف كا يشءالشلللحخ  ت طفولةكان -

 حقرأ يف كم ه يف أثناء فرصلللةلوكان هيجر رفاقه  ،مدرسلللمه االبمدائحة ال ل لللقط له بأمةٌ 

 ط ح ًا.  ةريحلوكان يعما جاهدًا  ،االسرتابة

فعما يف م للمودٍع وبما يف كراٍت  ،ونشللا ٍ  يعما بجد   وكان يف العط ة الةللحفحة

ثت أخريًا بعد ط  ه الع ت بما باإلنشللاد الديني وكان ذا صللوٍت  ،وبما يف سللوق اهلال

س حت احل واين  ،مجحٍا جداً  شحخ حممد  شام يةح ه معه إىل رمحه اهلل وكان ال شحخ قراء ال

 احلفأت واملناس ات. 

 يف اهلدف:  حتول  رابعًا: 

فشا ملا وذلك بنه األكرب ذمًا ال اهلل امرمحهسمع الشحخ مرًت من والده الشحخ أمني 

وبزم ب  المعوي  وكان ال يزال يف  الشللحخ أمحدثر ذلك يف أفيف ط ل الع ت ال للبي 

فذهل إىل الشللحخ  ،أن ي رت فحها املشللحية الشللحخ أمنيمن بمره ف حس مناسلل ًا لعائ ة  12

شحخ أمني به وكان ينم ر انقأبه هذا حتقحقًا (شحياً  ريأريد أن أص)أمني وقال:  !! فرح ال

أل  لله العاممة واجل ة وأرسلل ه إىل ب امء زمانه ف ،رمحه اهللل شللارت الشللحخ بح للى الكردي 

 ب  أيدهيت. الع ت االخمةاصحني لحط ل 



 طلبه للعلم: : خامساً 

ربحة لالع وم الشبرامج  بفظ املمون والقرآن وكا   ،كان الشحخ طاقًة ال لوصف -

وكان ال  ،ويف   امت ال حايل ،ويف أب  ج ا األربعني ،بني ال حت والشلللحوخ يف الطريق

جدًا فقد كان بريةللًا  ،فحام ال نفع فحه حيل صللح ة أبٍد يف الطريق بمى ال يضللحع وقمه

م للللافة  رجع من قرية برسلللما إىل ج ا األكراد وبدهأن مرًت حةللللا ف ،ب  الوقت

 حفظ يف الطريق المحة ابن الوردي يف األخأق. لحأن يةح ه أبد  مل يرض  و كت(10)

ف فت  ،كان مرًت بةللح ة الشللحخ أمني وإخوانه يف ب للماٍن من ب للالني ال وطةو -

نور ب- وقال رمحه اهللإيقا ه فنهاه الشلللحخ أمني املريدين فأراد أبد  ،بني الشلللحخ أمحد

 . سمألحه أياٌم ال يعرف فحها الرابة وال النوم!! : دبه .-بةريله

ويعطحهت يف أيام العطا  يعما بجد   ،وفحًا مع شلللحوخهمن أخأقه الراقحة وكان  -

 ًا هبت. من ماله الذي جناه من بم ه بر  

بحنام وذلك ولقد صلللرب يف طفولمه ب  أذى امل لللمهزئني من أربامه وجريانه  -

 ون به بأل للنمهت وبحركاٍت فح للمهزئ ،رللللللاخلام للة بشلل يرونه واضللعًا العاممة وهو دون

 لكنه كان موفقًا فمابع الطريق ومل يأبه ألبٍد منهت.  ،يقومون هبا

 الشباب: ما قبل سادسًا: 

 (14)وهو ابن  شلللحيه طل خط ة اجلمعة بإرشلللاٍد من  رمحه اهللبدأ الشلللحخ  -

شلللحيه ب  منهج بالمحديد والةلللوفحة، الطريق أها ينكر ب  يف بداياله وكان  ،سلللنة

ب  الذكر اخلفي واخلمت  ه ومريديهخوانإفوالده كان صلللوفحًا نقشللل نديًا جيمع  ،والدهو

 ممحررًا من المعةل املذه ي فحفمي ل ناس من كا  أيضًا الشحخ أمني  وكان ،ريفلللللالش

  يف زمن كان الشافعي ال يةع خ ف احلنفي والعكس.! املذاهل



شحخ أمنيهذان األمران جعأ  ضًا ك ريًا ل  شحخ أمحد معار شحخ وكحف ال و ،ال ال

 أمحد يط ل الع ت ب  يد ب امء منكرين ب  المةوف ومممذه ني ممعة ني ملذاه هت. 

ويذهل ل ةلللحد بني  ،ويف هذه األثناء كان الشلللحخ يركل اخلحا بمهارٍت فائقةٍ  -

 صحادًا ماهرًا.  كام روى إخوانه القدماء وكان ،الفحنة واألخرى

 التحول الكبري: سابعًا: 

وهناه ويف  ،الشلللحخ أمني كفمارو خرت الشلللحخ أمحد إىل احلج بةلللح ة شلللحيه -

ف دأ  ،وخوارق العادات  شلللحيه الشلللحخ أمني الكرامات رأى منإىل احلجاز الطريق 

وبعد بودت الشلللحخ إىل دمشلللق أدخ ه  ،ينجذب ق  ه إىل الطريق بعدما كان منكرًا ب حه

فةللللار خادم  ،ه من برناجمه الع ميائالشلللحخ أمني مدرسللللة املجاهدت والرتبحة بعد انمه

 الشحخ األول وانجذب إلحه جذبًة شديدًت. 

                                                 

(1 يه الشحخ أمني (  ح ة شح ه بندما كان يف ص ن مرت أن ثر م ينا أك ه اهلل-بدثنا شح ه اهلل-يف رب ة احلج أراد الشحخ أمني  -رمح  -رمح

ممها وازات أي خ ه )لفححز( اجل ن مع مل ،وم وجد ازدبامًا شديدًا ب  املك م ر ،ف ه ين وان ع إخ ج س م ه: يا بات مل  ،ف ول ل ا يق فإذا برج

ه اهلل-مني جت س هنا؟ فقال الشلللحخ أ ي-رمح ن االزدبام منعن واز لك وازات ،: أريد لفححز اجل وازه؟ فأراه اجل ين ج ا: أر  ،فقال الرج

ا: واهلل مفحزت؟! فقال الشلللحخ أمني  وازات مفحزت ؟! فقال الشلللحخ أمني:مل نفحزها!! قال الرج ا: هذه اجل ه اهلل -فقال الرج : إذًا -رمح

ين وان إىل ال اخرت! فقال شلح ه اهلل -ا هحا بنا يا إخ ي غري مفحزت ومل نفحزها أبدًا؟! فقال الشلحخ أمني -رمح ه اهلل-: يا سلحدي ه : يا -رمح

حر  ضه يف ال  ا أغرا ع ك ي باجًا م ه رأوا ال لطة اإلنك حزية لرم ت يف وسلط ت ال اخرت وه ع إىل سل  ف باهلل!! فةلعد اجلمح حي  ه  ي إن بن

يس:  ينا: فق ت يف نف وازه! فقال شح ه صعد ومل يفحز ج ه ألن وازات فن ر إلحها وهز برأس ي أبطحناه اجل )أك ناها( ف ام وص نا إىل ال ط

ينا  ت قال شح وا ..!! ث ه اهلل -وقال: هحا ادخ  ي غري مفحزت!! -رمح ت ه   : واهلل الع ح

و بع املفيش  ه اهلل قال: بدثنا أب وح احلميص رمح وان الشحخ أمني  -وبدثنا الشحخ نة ن إخ و م ه اهلل -وه ن  -رمح هوم قال:  -خدام

ه اهللر -كنا بمعحة الشللحخ أمني  مناول طعام ال داء يف احلج ويف طري -مح ن دربا ج  نا لن ولنا إىل الشللام قري اً م ا وص ودت وق  ق الع

ه ،وكان زادنا قد نفد يشٌء من ق يل  وان ومل ي  ت ومل أخرب الشللحخ أمني  ،فق مت الطعام بني األخ ت ألك  ه اهلل -ف  وكنت أج س  ،-رمح

ه و  خ ف ه فإذا ه ه يا أبا بع! قال: فأخذل ول: خذ هذا ك  ف خ ز ويق ف  هره إيل وفحها رغح ه يمد يده خ  ب  الراب ة ف ام انط قنا إذا ب

ي ه ت  ف لكنن رس هذا الرغح ج ت وحترقت ألبرف  مع ه يف بحايت ك ها ؟! ف ث  و خ ز مل أذق م ه فإذا ه ين طازت( فأك م ف )س رغح

ه ت أسأل ه وبندما وص نا ،الشحخ ف  و  ،إىل الشام بزمت أن أسأل الشحخ ف ألم ن ه ن أي ي واهلل ال أدري م ك الشحخ وقال: يا بن فضح

ول اهلل  ي رأيت رس ول اهلل  ولكنن ف رس ن ك و م ه أليب بع! فه ف وقال: أبط ين الرغح ون أيب بع  فأبطا هنمرت بح إىل يده!! فا

 فربًا.. ! 



 ثامنًا: اإلذن النبوي

وبرقمه لدخول الطريق  ،أخريًا وبعد اكمامل حم ة الشللحخ لشللحيه الشللحخ أمني -

 شحخ أمني اخل وت يف رمضان يف جامع أيب النور القديت. أدخ ه ال ،واملعرفة

دخا الشحخ أمني وقت ال حر ب   من رمضان ع ينالو ةم ااخل ح ة الويف  -

وقال  ،خ وت الشلللحخ أمحد ويف يده ورقٌة هي إجازٌت يف الطريق بكا ما أجازه به شلللحوخه

وأمرين أن أكتب لك هذه قظًة ي هلل يا ولدي اآلن زارين رســـول اهلل وا)الشلللحخ أمني: 

 فقط!!  ( سنةً 21وكان بمر الشحخ ) (.اإلجازة

 الشيخ املريب: تاسعًا: 

 ناكو ،رفًا بامًا ب  إخوان شحيهلللللمشفةار الشحخ أمحد ارلقى بعد اإلجازت  -

 مع مهت يف الع وم ال بحة ومرشدهت يف الطريق يف بال غحاب شحيه. 

بعد الفجر  يومي   ربحة يف درسٍ لللللللالشلللخوان شلللحيه الع وم فقد كان ي قي ب  إ

لك مرلني)أهت فقر   ما حة ابن  مه) ،(ألف قه الشللللافعي وأدل مايب ،(والف  :ثت قرأ ب حهت ك

يف الفقه املقارن وغريها  (البن رشللدوبداية املجمهد وهناية املقمةللد  - شللعراينل املحزان)

 . واألصولحة من الع وم ال بحة واملنطقحة

 أثناء اخلمت وابدًا وابدًا بإرشاٍد من شحيه.روبحًا وكان يموجه إلحهت  -

بمى أنه ك ام رآه ممع ًا أو مريضللللًا ي قى الحوم  ،وكان شللللديد احلل لشلللحيه -

 والحومني ي كي بزنًا ب حه. 

 ،نهثمكاما رشاء بحٍت يف الشللللام وال يم ك  الشلللحخ أمني ومرًت أراد شلللحيه -

شحخ أمحد شار ال سم ؟ فأن....؟ أم من فأن....مدين؟ من وقال له: ما رأيك ممن ن  فا

ركن منطقة من  املدخر ماله بكا   الشحخ أمحد سافرويف ل ك ال ح ة . أمحد ف كت الشحخ

فعاد  ،له أمني طرق ال اب ف ت يفمح الشحخ ،كت(10) إىل منطقة املناخ حةالدين يف اجل ا 



شحخ مرت ثانحة  وبعد الفجر نزل ،ل ك ال ح ةيف ومل ينت  ،سريًا إىل اجل ا ففاجأه  أمنيإىل ال

ال حت الثاين  اشرتىب اًم بأن الشحخ أمني  ،بنه رضاًء لاماً شحيه فرض  ،الذهلوأبطاه 

 فمأما!!  وي ار ب  أمه لححزن ق ل أبحه. مل حيزن الشحخ أمحدمع ذلك و ،لزوجمه الثانحة

 أم الشحخ أمحد:لزوجمه وكان الشحخ أمني يقول  -

  (.يف الطريق!! عامليه كأٍب لك)

 وكان الشحخ أمني يقول لع امء امل  مني:  -

  (.واهلل لوال األبوة والبنوة لقبلت يده!!)

قدس - أمني مكي الكماين الشحخ   سأل الشحخ  فقال: بدثنا شحينا أكثر من مرت  -

مها أصـــبحت أطلب ): كحف رضلللاه بن الشلللحخ أمحد؟!  فقال الشلللحخ أمني: -اهلل رس 

 (.رضاه!!

إخوانه ورغ هت يف ال ابه ومواص ة ال  وه يف  وفات الشحخ أمني دبا كا   وق حا -

 :يا بني إذا أتاكم رجل  يقول جاء اخلرضـــ هيا بنا إليه فقولوا له) أبضللللانه وقال هلت:

 .(خرضنا الشيخ أمحد

العزة يف املنام  رأيت الليلة رب  كأين يا بني ) وقال ل شللحخ أمحد ق ا وفاله ب حاٍل: -

ما  ،يا أمني؟! فقلت: يا رب ذهب ســـني ورق عظمي واقرتب أجل عل   فقال يل: متن  

  (.أردت أن تعطيني فبفضلك حوله إىل الشيخ أمحد!!

  (.!سمحي أن أخربكت بذلك.أواهلل يابني ) وكان شحينا حيدثنا بذلك ويقول:

 :الشحخ أمحد أوىص الشحخ أمني ولدهآخر ما و

 (.افعل ما تراه مناسبًا! ،إنك جمتهد  يف الطريق فال تقتد يبولدي يا)

 

 



  املرشد الشاب:عارشًا: 

وكان يدبو بذلك يف هتجده  ،الشلللحخ أمحد يف شللل ابه هداية العامل ك ه كان هت   -

  (.اهلل أكرب!! :ب منا اهلل أن نقول)بمى لوفاه اهلل ويقول: 

 ب حمةٍ  -
ٍ
صحراء صابل  ش ابه رأى أنه  سها بمى جع ها جنًة  ،ويف  غرس غرا

وقد  ، أهلا الناس أأن كا أٍخ من إخوانه سحكون شجرًت ب حمًة يمفح  ب :فمأوهلا ،خرضاء

 كان ذلك بفضا اهلل. 

 ومرًت سمع هالفًا يف سجوده ي  ه هبداية العامل ب  يديه!!  -

فكان ال ينام إال  ،ال لعرف الك ا وال امل ا صللابل مهةٍ كان الشللحخ يف شلل ابه  -

غمي ب حه أكثر من مرت لشللدت اإلرهاق والمعل يف العما وقد أ   ،ق حًأ جدًا وال هيدأ أبداً 

  فمأما..؟! يف محادين الدبوت

 
********* 

 

 

 

 



 أخالقه: الثاينالفصل 

إن األخأق هي املحزان األمثا ملعرفة معادن الرجال وقد قال العارفون: )من زاد 

حك يف المةلللوف( أي:  حك يف اخل ق زاد ب  قد  ،اإليامنيف ب  رمحه اهلل  حز الشلللحخ ول

  بمى صار ب اًم هلا وإلحك بع  الشواهد: بأخأقه املحمدية

  ورعه:أوالً: 

 ،ها الكامل دون غريهتألوهي صلللفة  ،الشلللحخالورع محزٌت محز اهلل هبا قلت:  -

رشبًا العما ولو جاز  ،رورتللللللإال بند الضلل لره الشلل هات والعما بالرخص :والورع

ال ويرتكوا الش هات هت أن يموربوا لكن األولحاء لفرض ب حهت واليم   ،باخمأف الع امء

 . لك فًا با خ قًا ثابمًا من أخأقهت

 وإلحك بع  الشواهد:

ت-بدثنا شلللحينا  -أ  يووالد يشلللحي يفلوبحنام فقال:  -مع اًم لنا أكثر من مر 

شحخ أمني بهد يل الرتكة ق مت ومع ذلك بني  ،يوأم إخويتباإلنفاق ب  من بعده  ال

ه ب  يد الورثة بمى م)إسلللنس( بطر ودهن يمن جح  تأخرجوبحت املؤونة  تق لللم

 .!! ألنه من الرتكة.نفد!! 

شحخ نةوح احلميص بدثني  -بللللل شحخ مرًت مع  تفقال: صعد -رمحه اهلل-ال ال

صًا ين شقلللللبا يف  (وال ا  فارٌغ من الركاب إال اثنمان من الن اء )باملأيا ،زل إىل دم

يف  بن ذلك وكنته ممن الكرايس!! .. ف للللأل الكريس األول فج س يف آخر صلللف  

 !!(ن اء يا ولدين معد بن ال)  خدممه فقال:

                                                 

(1 يشء. ( ن املرأت  ود ال ي هر م و ل اس أس  ل اس املرأه الشامحة قدياًم وه



فقال: رف  الشللحخ من  -بف ه اهلل-بدثني الشللحخ حممد رجل ديل  -جلللللل 

بع  املمرببني أن ي ني له مئذنمي امل للجد ب  ب للابه ألنه ط ل من الشللحخ أن يضللع 

 !! بالرغت من باجة الشحخ املاسة ل دبتاست املمربع ب حهام.. 

بامرأٍت بمى وكان مع ب حت مقامه ومع لقدم سنه ال يرىض أن   و بأمرٍد وال  -د 

  من العمر..!! لو كانت من الدابحات ال وايت جتاوزن ال مني

 !! ..ا أمردًا أبدًا إال من رأسه ويقول: أدبًا مع ال يعةوكان ال يق    -هل 

صن ور املاء بني غ ا العضو واآلخر بمى ال يقع  -و  وكان بندما يموضأ ي  ق 

 بمكروه اإلرساف يف الوضوء!! 

ضم  بدثنا حممد  -ز  سنوات  شحينا بثأو  نت سعحد الكاشف فقال: ق ا وفات 

ومرًت وضللعت سللحاريت وسللط  ،عما فحهال يوم أذهل إلحها  وكنت كا   ،شللحينا مزربة

فقالوا: سللحارت  (سللحارت من هذه؟)ر فقال: لللللفيرت شللحينا يممشللى بعد العةلل ،املزربة

 ،سللحارت أبو سللامر قالوا: نعت هي )كأهنا سللحارت أبد إخواننا؟(فقال الشللحخ:  ،نالضللام  

شمهحنا ضم   كتاحلمد هلل أن)فقال:  مشمشة أن نأكا نمت املزربة ألبد إخواننا بمى إذا ا

  !!(أو خوخة نأكا ونحن مطمئنني أهنا بأل

شحينا  -بللللل  املريدين أرس ت أبد )يف املج س العام فقال:  -رمحه اهلل-بدثنا 

وبندما بان موبد  ،اً كان صاب ه م ححح دكانبن اريت لحة حها يف الشام فوضعها يف 

فقال  ،رت بحده أمام بحني هذا األخللللفانك  -امل ححي–صابل املحا ل  حمها رفعها 

وبعد يومني باد األخ  ،ب  ب للللايب بعد يومني ألصللل حها الرجا امل لللححي: بد إيل  

سم مها ج  ها األخ  ،وملا أراد أن يدفع رف  امل ححي أن يأخذ إال أجرت املرت األوىل ،وا

وأخربين بام بةا فق ت له: ال جيوز يا ولدي ألننا رشبًا نحن الضامنون ما دام هذا  إيل  

وبرض ب حه األجر صللللابل املحا الرجا مل يفر !! باد األخ إىل الرجا امل لللححي 



حة فقال: ق ت لك ال آخذ أجر ثان باملرت ال فقال األخ: هكذا  ،ألنني املم للل ل اً املمع ق 

انمف   ،فقال امل ححي: ومن صاب ها؟ قال األخ: الشحخ أمحد كفمارو ،ط ل صاب ها

فأباد امل للححي له  ،: أهذه الن ارت ل شللحخ أمحد كفمارو؟! قال األخ: نعتوقال امل للححي

 !!..غ سأمه ل شحخلك األخ أن ي    ذمن  ط لاألجر األول و

 كان املهندس )خ دون خواجكي( مو فًا يف رئاسللللة الوزراء رئحس ق لللت - 

سة املشاريع وهو منةل ب    وكان يعرض ب حه الرشاوي الضيمة لمةدير  ،اسدرا

وب لل ل فقره الشللديد  ،وكان يرف  ل ك الرشللاوي ،املشللاريع بح للل أهواء الرشللات

 ال يرض اهلل لعاىللشبدثمه نف ه ب
ٍ
 ،بحديث نف ه انط ق إىل شحينا وأخربهيامنه إلو ،يء

نشلل ع يف الدنحا بني نجوع يف الدنحا ونشلل ع يف اآلخرت أفضللا من أن يا ) فقال له شللحينا:

ياف اهلل ومل يأكا احلرام بمى أبحا إىل أثرت فحه موب ة الشحخ فف ونجوع يف اآلخرت!(

 المقابد.

 زهده:  ثانيًا:

 :والزهد ،يط قون ب  الةويف: الزاهدةاحلون ن الاكو لمةوف هو الزهد بعحنها

با ي هر ج حًا بندما  ،انقطاع لع ق الق ل بالدنحا ال مه وال يمعارض مع ال نى والثروت

وال  مع  وال لعٍل  وٍ هوال يشللل ا وقمه ب  ،فرتاه ينفق ال  شلللى الفقر ،يكون الزاهد غنحاً 

 ش  ه باآلخرت. بالدنحا إنام كا  

 وإلحك بع  الشواهد: 

ةللمد يف الدبوت بمى ف ،بذلك ومل ي الِ  داية بحاله فقريًا جداً كان الشللحخ يف ب -أ 

 ك ريتالمزربمه لدخا نك ومن شلللواهد ذلك: أ ،وصلللار غنحًا جدًا ف ت يم ري   لهفمح اهلل 

 جدًا!!  مه قديمة وب حطةغرفة نوبمى   ،من كا م اهر الرتف ةخالحلراها  كلكن



ر لللومةيف أثناء الوبدت بني سورية بدثنا الشحخ أمحد راجح رمحه اهلل قال:  -بللل  

ريون الوفد بدبوٍت لللللوهناه أكرم املة ،ر ب  رأس وفٍد من ب امء الشاملللللبي إىل مةد  

الذي فضللللا أن  رمحه اهللفذهل الوفد ك ه إال الشلللحخ  ،لرتية األهرامات الفربونحة

لدبوت  ،الأذهل لزيارت األبجار!! أ)  :وقال م لللمنكراً  ،يطوف ب  الع امء ومراكز ا

  (.ريت!!..يوجد يف الشام أبجاٌر كث

 ومن زهده رفضه للمناصب السياسية:

قادرت الكثريت مجابمه كانت لكان أهًأ له وحًا سللحاسللمكانًا الشللحخ أمحد لو ط ل  

 ول للللت أنا مريب  لكنه كان يقول:  ) ،ت واخلم لللحنحاتوذلك يف األربعحنا ،ب  دبمه

  (.اً سحاسح

م بحنه الرئحس بافظ األسد بالمزكحة بضوًا يف جم س  الشعل 1971ويف بام  -أ

إخوانه )مروان  ألبدلكن الشحخ لنازل بن املنةل  ،بعد أن رف  دخول االنميابات

يف الوقت الذي كان بع  املشلللايخ يمناف لللون ب  مقابد املج س يمذربون  شلللحيو(

  دين.سأم دين ودولة ونحن نريد خدمة الإلبقوهلت: ا

 ،ام حونًا ثمنًا هل ونثأثفع له د   وهي ب ارت بن أرضم لوسللعًة ل مجمع قد   -بلللللل 

  (!!اهلل يدفع يل أكثر) فرف  وقدمها ل مجمع وقال:

 ،وبكوماتمن رتساء دوٍل وشهادات فيرية وثناءات دم له محدالحات ق   - جلللل

هذه يفرح هبا األطفال ابني ... ): وكان يقولًا هبا ها ومةادرها زهدال يعرف بددفكان 

 ...(.الة ار

 عمله بالعزيمة وتركه الرخصة: ثالثًا: 

 (.ب  العزائت الطريق النقش ندي م ني  )يقول:  رمحه اهللان الشحخ ك

 عرف إال األخذ بالعزائت.وال ي محه اهللرفعاش ومات 



  وإلحك بع  الشواهد:

 ل  ه مرًت أو مرلني ل عما بال نة ثت خ عه!! فقد  ،كان يرف  ل س اخلف -أ

 :يف صقحع الشماء مع وجود ال اخن وكان يموضأ باملاء ال ارد -بل

فقال: يف اخلم حنحات صنع الشحخ  -رمحه اهلل-ي لللللمةبدثنا الشحخ نةوح احل

 ،ن املاء مع خروجه من الةلللن ورلعاىل ل شلللحخ جهازًا ي لللي   -بف ه اهلل-رمضللللان 

دبنا نموضللأ باملاء ال ارد  ،اهلل يرىض ب حك ياشللحخ رمضللان)فأبجل الشللحخ به وقال: 

  (.ةمونعما بالعزي

وضوئه ف اد وهو ب  فراش املوت أباد الوضوء ثأو مراٍت ألنه شعر ب -جلللل 

ص له مع أن   المحمت!! بال ع يرخ 

اجل ان قال: منريت بمر الة اغ فقالت: بدثنا األسماذ غ ان  تبدثمنا األسماذ -د

فرأيمه يف  ،فقام لحةللع فجع ت أراق ه ،رت الةللأتللللللكنت مرًت بمعحة شللحينا فحضلل

باول أكثر من مرت بمى  ،ال للجود حياول بةللعوبة بال ة أن ينةللل قدمحه فأ لنمةللل

 ..؟!فان ر إىل وربه رمحه اهلل ،بضع شديد شحينا مةاب بضمورٍ ب اًم بأن  !انمة ت

 :املحمديةحبه تقمص الشخصية  رابعًا:

 ،ذ كان شلللاباً نوحيما العةلللا م ،وال يدع العاممة ،كانت حلحمه ق ضلللةً من ذلك: 

 
ٍ
 وي  ت بك ما يديه!!  ،وحيل المحامن يف كا يشء

إال  لرسللول اهلل  د أنه مل حتدو بادثةقرأ بحات الشللحخ جيالعجل أن من ومن  -

  وإلحك بع  الشواهد:  ..!ش حه هلاوبةا له 

حة بحنام اخم ف أبضللللاته:  با   -أ بأندنوسللل باندونغ  مشلللك ًة ك ريًت يف مؤ ر 

 حونشحوبالو ونع امنحالاملؤ ر ر لللللحيضوكان  أيقرتون الفاحتة أم يقفون دقحقة صمت؟

ضج   ،ففاجأ املؤ ر بأن اقرتح قراءت الفاحتة وقوفاً  ،نواإلسأمحو ةفحقف  ،ت القابة بالم



مل ا وضلللع احلجر األسلللود أثناء  ها الن ي المي ب   املشلللك ة ب شللل حهة إىل بد  بعحدوهي 

 الكع ة!! دت قريش بناء جد  

ل قال: قام بع  األبداء بمحاولة  -رمحه اهلل-ي لالشحخ نةوح احلمةبدثنا  -ب

شحخ  ،اغمحاله ذبحاً  سطح امل جديوكان ال ةحفحة احلارت نام ب   نزل ف ،يف ل ك ال ح ة ال

( أن ينام مكانه.. العوف إىل الشلللام وط ل من )الشلللحخ صللل حي -رمحه اهلل-الشلللحخ 

شحخ  وصعد ذلك العدو ففوجئ  هوضع ال كني يريد ذبحفسطح امل جد يريد قما ال

 ..!! وهي كحادثة اهلجرت  امًا..!! فرتكه ب ريه

بن الن ي وصللفوا كام ،و)بكوايت( (سللابر)أشللاع بنه احل للاد أنه  -جلللللل 

  ابر ويروي أساطري األولني. بال

حًة لإلخوان -د له جهادًا ولرب ية بحا بدا له بل  ،كانت  له وق ا وفا ية بحا هنا ويف 

 ! )بام الوفود( يف بحالهش حهًا بل( سنة لوافدت الوفود العاملحة إلحه 20)

 كان حيسن إىل من أساء إليه:  خامسًا:

ساء إلحهت فأق قا هت األو ،القةا  منهت يط  ون  حٌا هت الذين يعفون بمن أ

ساء إلحهت فأ ةفحون بمن أ قا من الق حا أو ،حيم ون يف ق وهبت بقدًا ب حهت الذين ي

ف حس هذا اخل ق إال خ ق األن حاء  ،با هت ندرت الذين يقاب ون من أساء إلحهت باإلب ان

ساء إلحه ،وك ار ك ار األولحاء شحخ كان هواه يف اإلب ان إىل من أ يقول: بمى كان  ،وال

  ب  ذلك ألنه مما هتواه نفيس(!!يأجريناهلل لعاىل الأخشى أن )

 وإلحك بع  الشواهد:

ص ل ع   ةلل   -رمحه اهلل-كان الشللحخ فقال: رمحه اهلل بدثنا الشللحخ رجل  -أ 

ر ال يع ت أبد هبا إال من يوص ها إلحهت لللللوبال  ٍت شهريةمعاشاله املشايخ املعارضني 

 ! ..ويأمر رسوله أن يكون يف غاية األدب مع املشايخ



ب  اإلخوان امل  مون مجابة  تلآمر اهلل فقال: محهرنةوح نا الشحخ بدث -بللللل 

وملا  ،معهت فقد كان ال يراهت أهأ ل حكتحتالفه الممنابه بن  قما شحينا يف ال محنحات

 ،العدالة بكموا باإلبدام شلللنقًا ونق ت املحاكمة ب  اإلذابة م ارشتبحد اجلنات وقعوا 

شحخ يرجونه أن يموسط بند رئحس الدولة ألج هت! ف ادر إىل  ف اربت زوجاهتت إىل ال

أن ي قوا يف  كن رئحس الدولة مل يرض  ب قاء رئحس الدولة وبةا هلت ب  العفو ول ذلك

 !! ىل خارجهاإ نفاهتفال أد 

مت بكومة الرئحس فقال: لقد   -بف ه اهلل-بدثنا ال حد أبوحممد كريشان  –جل  

 ،رمحه اهلل( ب لللن ب نكةالشلللحخ ) إىل الشلللحخ بحكت اإلبدام بحق نور الدين األلايس

املحكوم الشلللحخ اخلأف الك ري بني من رغت ب  ال ع ب  احلكتفرف  الشلللحخ أن يوق  

   فمأما..!!؟ -اهلل امرمحه-والشحخ أمحد 

إىل إسللاءت احلكومة ال للابقة  أمحد وأدى هذا املوقف األخأقي الرباين من الشللحخ

 الشحخ ف قد ب ت فحام بعد أن مجابة ،من أبٍد ثناًء وال شكوراً  أمحد ومل ينم ر الشحخ ،إلحه

ف ت هيمت لذلك  ،ر له هذا املوقفيء إلحه ومل لقد  للللما زالت ل  -رمحه اهلل–ب ن ب نكة 

 من هوى نف ه.  ألنه حترر   ؛وذلكومل يندم ب  موقفه 

ة اغ رمحه اهلل فقال:  -د شحخ بمر ال شحخ أمحد كفمارو بدثنا ال  رمحه اهللدخا ال

فحدثنا أبد  ،فوقف كا مو في األوقاف أبداًء له ،إىل األوقاف مفمحًا بامًا ل جمهورية

ك ار الع امء الذين كانوا يناصللل ونه العداء فقال: دخا شلللحيكت إىل األوقاف واجلمحع 

فق نا له: كحف؟ فقال: باألخأق واإلب لللان ملن  ،واآلن صلللار اجلمحع حي ونه ،أبداته

                                                 

(1 ك املنهج ( مقد ب طأن ذل حكام ويع ه ل  ه اهلل يعرتض ب  منهج الشللحخ أمحد يف مدارال ن ب نكة رمح ن  ،كان الشللحخ ب  ك م وذل

شأ الكره مقاد ن ك اإلب ن ذل ن وم ش ،بدت وصدق الشحخ ب  ت مراد ال ه فه هناية بحال ه يف  ه وبعد ن ره بني رأى لكن حخ أمحد وبكمم

ع الشحخ وت فاصط ح م جاباً ك رياً يف الدب ه اهلل. ،ن ه رمح م ول ن رج ك م  ول 



ت دائاًم لنا!! نا ويدبت ضعحفنا ويم    ءيعطي فقرا ،يء إلحه وحي ن إلحنالللأساء إلحه! كنا ن 

 ب ًا بح ن معام مه! فرمحه اهلل وأب ن إلحه كام كان حي ن إلحنا!! له ن ق ل ب ضنا إىل أ

 فقال: أب ن أبد ك ار ب امء الشللام رمحه اهللبدثنا الشللحخ بمر الةلل اغ و-هلللللل

كفر الشللحخ  رمحه اهلل( الشللحخ ب د الكريت الرفابياملمأثرين بمنهج األخوان امل لل مون )

يف ذلك ع املنشلللورات وصلللار يوز   !!!وط ل منه أن يع ن لوبمه ب  املأل !!أمحد كفمارو

الشللحخ أمحد كفمارو قال ب  اإلذابة:  ب لل ل أن  المكفري وذلك  ،ب  امل للاجد والناس

يريد بذلك األخوت اإلن للللانحة واألخوت الوطنحة  ،لألفًا لق وهبت )إخواننا امل لللحححني(

ود: ] ژ ے  ے    ھ  ھژ  ابمامدًا ب  قول اهلل لعاىل: ڭ  ۇ  ژ  وقوله لعاىل: ،[50ه

صللحل أ  ثت فحام بعد  وكان قوم صللالح وقوم هود كفارًا. ،[73األبراف: ]     ژ ۇ  ۆ

فام  ،(طأب الع ت)د مع أوالده د  بأزمة ومشللك ة وه   ب د الكريت الرفابي لشللحخاذلك 

 ،اطمئن أنا معك) كان من شللحينا أمحد كفمارو إال أن زار ذلك الشللحخ يف بحمه وقال له:

  !!(..إذا أصابمك شوكة يف قدمك كأهنا أصابت حلحمي

ب  هذه احلادثة ومع يشلللهدون  ه الحوم الشلللحيان أسلللامة وسلللاريةوأوالدقلت: 

شحخ أمحد رمحه اهلل. ةاره لنف ه  ذلك جيافون ال شحخ أمحد وبدم انم ضع ال فان ر إىل لوا

 يف س حا مجع ك مة الع امء.  

 كان كثري التواضع مع إخوانه: سادسًا: 

حس المواضللع بن منقةللٍة يف املقام با ال ي هر المواضللع إال من الذين هلت شللأن ل

وماذا يضلللع من شلللأنه ومقامه  امفالعاما واخلادم اللواضلللع هل ،ومقام اجمامبي مرموق

أصًأ موضوع؟ وإنام املمواضع من وضع نف ه وهضمها وأنزهلا من مقامها األب  إىل 

ذا مقام اجمامبي  ك ري لحس حم حًا فح لللل با  -رمحه اهلل-ولقد كان الشلللحخ  ،مقاٍم أدنى

ا ألكثر فهو فضًأ بن كونه مفمي سورية ألكثر من أربعني سنة ومفمي دمشق ق  ه ،باملحاً 



سنواتلللللمن بش شيةحة العاملحة الك ريت ورئحس مؤ ر األديانفقد كان  ،ر   اً ورئح  ال

يضع نف ه هلل  فمع كا ما أبطاه اهلل لعاىل كان لكثري من املؤ رات اإلسأمحة وال حئحة...

 وإلحك بع  الشواهد:لعاىل وافمقارًا إلحه وبحاًء منه. 

قرية إىل مرت الشلللحخ  نا بيدمةفقال: خرج رمحه اهللبدثنا الشلللحخ رجل ديل  -أ

حةب  ون  كان الشلللحخ يف يف الطريق فنزل  ،اجل   عال طأبه وبحنام  مطر غزير فم وثت ن

طأبه ومريديه خرت الشلللحخ خارت الةلللالون الذي كان جي س فحه مع ضلللحافة امليمار 

 ! مريديهمريد من م ح نعا ثامنني  أنهفحام بعد  وقال: ال يم عني أبد! ثت ل ني  

 صدفًة وهو يم ح نعال إخوانه ب ححمه!! مريدوه وكثريًا ما رآه  -بل 

 ت ب حهت ويدبوكان حيل األطفال ويوقف ال حارت واملرافقني ألج هت ي     -جللل 

 هلت!! 

بدثنا الشللحخ حممد  قال:ف بف ه اهللثنا األسللماذ ب د الفماح نارص الدين بد   –د 

ل بن بع  الفماوى لحشللاورهت وي للأأنه كان الشللحخ جيمع ب امء املجمع  رمحه اهللمحزت 

شاركهت يف الرأي وي مع منهت وحياورهت ةواب يف رأي أبدهت أخذ وإذا ر ،وي أى ال

 .رمحه اهللوكذلك أخربين الشحخ بمر الة اغ قلت: برأيه! 

 كان الشيخ كريً :  سابعًا:

الذي ال يرى إال  ،الزاهد الذاكر العارف باهلل لعاىل ووه ..؟كحف ال يكون كريامً و

 وإلحك بع  الشواهد: ب  ال ياء. جم وٌل هو ال وإولحس ويل  هلل  اهلل؟

يه وطأبهكان ينفق ب  كثرٍي من  -أ  يد قدم  ،ًا وجهراً الفقراء رس   مر قد  كان  و

 ن م حونًا!! وأرضًا لموسعة املجمع قحممها ثأث

وكان يعطي كثريًا من الدبات م الغ ك ريت لح ابدهت وحيم هت ب  ممابعة  -بللللل 

 العما. 



بحنام كان شحينا يشرتي قال:  رمحه اهلل يلللللالشحخ نةوح احلمةوبدثنا  -جللللل 

شحخ  شهوت وي دو األسف ب  سمكًا إذ ن ر إىل  ضاء ين ر إىل ال مك ب معمت ب ححة بح

 وأنا أبطحك الثمن.كغ سمكًا  3ه رس الشحخ ل  ائع قال له أبطأوجهه ف

 ن!! ًا وال يع ن وال يمن  يعطي رس  الشحخ رمحه اهلل من أخأقه أنه وكان 

ف ألني:  رمحه اهللكنت يف زيارت لشحينا  منريت الة اغ فقالت: بدثمنا احلاجة -د 

فقال:  ،سلللريت احل ش فق ت: (أي كماب؟) فقال: ،نعت :فق ت (؟ال لللريتها قرأت )

رايف أبطمني أم فادي زوجة الشحخ للللويف أثناء انة ،نعت فق ت: ،(ال ريت احل  حةقرئي ا)

ب اًم بأن ثمن الكماب ال س وقالت يل: الشللحخ أمرين بذلك لمشللرتي الكماب!!  ل. ألفي

 ل.س. 500يمجاوز 

احًا امًا كان الشيخ منبسط الوجه بس   ثامنًا:  ال يقول إال احلق: مز 

ما ال لطحقه اجل ال  يف ق  ه من احلزن الشديد ب  األمةحيما  رمحه اهللان الشحخ ك

 بني كثريًا ما أبكي واهلل يا)بمى أنه كان يقول:  ،وي هر ذلك من خأل كأمه وأبامله

لحس خشحة هلل وال  ،ويف بحت اخلأء بند قضاء باجمي ،ب  الوسادت بمى ل  ها دموبي

ما كان الشللحخ حيما يف ق  ه من  فمع كا .(بال امل لل منيسللوء كن ب  لو ،ب  الدنحا

من لوازم مقام اخل ق وهذا  ،اباً امًا مز  ب   جال هت كان إذا جالس الناس  احلزن الشديد

  وإلحك بع  الشواهد:  املريب.

ت الع ت األندنويس ألكرب : سن    هؤ ر يف خماماملقال رئحس  :يف مؤ ر باندونغ -أ

م الع ت لشللحينا ففهت بع  الةللحفحني األجانل أنه ألكربهت سللنًا.. فقد   ،املشللاركني

وبندما خرت الشحخ ! .ل هور ش ابحة الشحخ ( سنة .. فذها الةحفي54وكان بمره )

شحخ بداهًة  شحخ ب  بجٍا وقال له: كت بمره؟ ففهت ال ةحفي إىل ال من املؤ ر ألى ال

حتت )فأجاب الشلللحخ:  ،العمر لحس القدرن املراد بالكرب هو أأن الةلللحفي فهت خطًأ 



وفاله أن  بمر الشلللحخ يف كا  فمعجل الةلللحفي وصللللار يقول: أوه!! أوه!!  (املائة!!

 األبوال حتت املائة.

قال: باد شحينا مرًت من احلج ف أله  رمحه اهلللي الشحخ نةوح احلمةبدثنا  –بل 

نعت لقد كان )فقال الشحخ: ؟ زل هناه ب زارتند الرب    ماسمعنا أنبع  الع امء: صححٌح 

!! إن شللللاء اهلل مل يةللللل أبد : أوه.. أوه..فقال العاملِ  ( ر من ال حضللللة!!بجمه أصللل

  (.ال!!): مم  امً  ..؟! فقال الشحخ.بأذى

 (إين أصللعد ب  الشللجرت بأسللناين!!)ممازبًا:  ملريديهوكان الشللحخ يقول  -جلللللل 

فكا إن للان يةللعد الشللجرت  ،فحضللحك وال ينم هوا إال بعد بني !فحمعجل احلضللور..

 !! بأسنانه

بند  ،أسللللدانيوجد يف ب ل م لللجٌد ب  بابه  !سللل حان اهلل)وكان يقول:  -د 

 وبند صأت الفجر يكون ،إىل األسفا مهاألب  وقدماهام إىل اصأت العشاء يكون رأس

اهلل!! سلل حان )الناس قائ ني: أكثر فحمعجل  إىل األب (. هامإىل األسللفا ورأسلل مهاقدما

  .(ما شاء اهلل!!

 مهتً  هلم:  بامل منني كان الشيخ رحي ً  تاسعًا:

هو من ثمرات كثرت و ، ق الرمحة من األخأق الواج ة ل مريب املرشلللد الكاماخ

 وإلحك بع  الشواهد: الذكر والم ما.

الةلل اغ فقالت: بدثمنا احلاجة صلل اح جربي فقالت:  األسللماذت منريتبدثمنا  –أ 

اممه ألمر امل  مني زيٍف باملعدت ب  ل اهملللللبدت بج طٍة ق  حٍة وبن شحينا مراٍت أصحل 

وكان آخرها نزيفًا بادًا باملعدت أدى إىل وفاله ب لل ل رتيمه  ،هت ل لل ط العدوبني يةللح 

هكذا ) :كررولقد لأثر كثريًا وصللار ي ،يف العراق لعذيل امل لل مني يف سللجن أبو غريل

   (امل  مني بعد أن كانوا سادت األمت؟! احلد ب غ ذل  فعا بامل  مني؟! إىل هذا ي  



من  أنه كان ي كي يف ال حا ب  وسللادله بمى ل ما   :رمحه اهللحينا بدثنا شلل -بلللللل 

من أجع أو لدخا النار أبدًا  ال هت ال لوقف أبدًا بني يديك ل ح للاب)دموبه يقول: 

  ي!!(.ب  

كنت يف بحت شحينا وبعد صأت  الة اغ فقالت: مرتً  األسماذت منريتبدثمنا  -جللل

ق ت: كام لأمر سحدي أطفايل وبنايت  ا الحوم؟(دنبابا.. لنامي بن)العشاء المفت إيل وقال: 

 أن يوص ني إىل بحمي. -ال ائق-فأمر أبو اخلري ال عدي  ،وبدهت يف ال حت

 كان الشيخ إمامًا يف احللم:  عارشًا:

الواج ة ل مريب القحادي وكانت حل ت سلللحد األخأق وهو كذلك من األخأق ا

وهو بأمة  ،واحل ت من ثمرات كثرت الذكر وجماهدت النفس ،العرب ال ل لللحد إال ب حامً 

 وإلحك بع  الشواهد: هواء النفس.أب  خ و صاب ه من نزبات الشحطان و

 أبدكنت مرًت يف إبدى طرق دمشلللق في ع )فقال:  رمحه اهللبدثنا شلللحينا  -أ

وي دو أن لةللللرفه هذا لحس  ،باريًا أمام ال حارت يمنعني من ال ريثحابه ووقف  ش ابال

فمحت صلححفًة وج  لت أقرأ شليةلحًا إنام مدفوع من جهة ما، فقف ت باب ال لحارت و

رب ذلك لللبمى أرسا اهلل أبد ب اده فرأى املشهد فقام بضممجاهًأ  امًا ذلك الشاب، 

مذر مني،  ،وطرده شللللابال قدم واب فة ول يت الةلللحح  فطو
ٍ
هبدوء عت طريقي  لاب و

  (.وسأمة!!

 ،اتحبدثنا ال للحد أبو حممد كريشللان فقال: كنت مرت مع شللحينا يف ال للمحن -بلللللل

فةللادفنا ب  باب املةللعد وزير  ،ولني لحيرت أبد امل للجوننيفقةللد أبد ك ار امل للؤ

لشلللحينا فدفعني  غضللل ت   ،ه ل شلللحخ ك امت غري مؤدبةفوج   ،الداخ حة يف ذلك الوقت

م لللريلك معي  ،يا بني) داخا املةلللعد وأغ ق ال اب وقال يل:خل ف إىل الشلللحخ من ا

   (.ة ل شحخ فأغ ق أذنحك وامشِ إذا سمعت م     ،طوي ة



 كان الشيخ وفيًا غاية الوفاء:  عرش: أحد

مع شلللحيه الوفاء  األولحاء وال والية ملن ال وفاء له السلللحامأخأق و خ ق من ه

  وإلحك بع  الشواهد: .وهو خ ق يدل ب  ذوق رفحع لةاب ه ،مريديهو

يف رأس مريدي شحيه  زار مرًت أبد رمحه اهللأن الشحخ مريدي بدثنا بدد من  -أ

مع كا من أسدى أيضًا وهكذا كان  !!ج ا الةاحلحة رغت كا ما فحه من املرض والمعل

  !إلحه معروفاً 

شللحينا الزوات يف الوقت الذي برض ال للحد أبو حممد كريشللان ب  ومرت  -بلللللل

يا بني لحس من أم بمر مريضلللة جدًا فقال شلللحينا: ) كانت فحه زوجمه األوىل املربومة

 حاهتا وقد قدمت بحاهتا يف خدممنا(!أم العحال يف آخر بق ل األدب أن نجرح 

س حان اهللفقلت:  شحينا من األدب والوفاء وكت هو الفارق بحنه  ..!حا  كت رزق 

رون خواطر ن للائهت يف سلل حا للللللدون الزوجات ويك للالذين يعد  الع امء وبني أولئك 

اكثر ذمًا من وهذا المربير أراه ثت يربرون بم هت بال نة الن وية!!  ،االسمجابة لشهواهتت

مل  وجريمة من اجلرائت بحق ال لللنة الن وية وهت يع مون  امًا أن الن ي  ،الفعا نف للله

د وإنام كا بقوده  لقد لزوت الن ي  .الدولة كانت ملةالح الدبوت وسحاسةب  الن اء يعد 

  خدجية ب حها ال أم وهو يف سن قارب فحه العنوسة بالن  ة ملا كان ب حه العرب من

ومل يمزوت غريها بمى مالت رمحها األربعني وقد لزوجت ق  ه مرلني وهي يف  ،العادت

  ؟الحوم.. يخمن يعما بال نة من املشاهذه هي ال نة فأين  اهلل لعاىل.

شحينا وكان  -جللللل ة اغ فقالت: كنت يف مزربة  سماذت منريت بمر ال بدثمنا األ

وإذ بنا ن مع صوت  ،وملا خرت الوفد بقي الشحخ وبده يف الةالون ،أجن ي   بنده وفدٌ 

أم للكت بحده  ،ربني فإذا بشللحينا ب  األرضللللللدخ نا م لل ،ب  األرض وقوع إن للانٍ 

 ،فن ر إيل الشللحخ ن رت شللكر ،وأم للك أبو اخلري ال للعدي بالحد األخرى ورفعنا الشللحخ



بيط الشحخ ب   اً وبعد احلادثة بحومني أخربين أبو اخلري ال عدي أنه وجد اسمي مكموب

بدباء أو بطاء أو غريه فكمل  كافئني  املفكرت!! وفهت من ذلك أن الشلللحخ يريد أن ي

 معرويف!!   سمي بمى ال ين ىا

شاركة مع بدثنا ال حد بمحد رشف -د شحخ م أبو األخ ): كنت أبما بم ات ال

دت هبذا العما بفضا وملا مات أبو العطا لفر   ،يف آخر سنة من بحاله -رمحه اهلل- (العطا

 يل كان يعما ذياسلللت األخ ال ما) ات يقول يل:فكان شلللحينا بعد كا ج  لللة م للل   ،اهلل

  )إيه.. اهلل يرمحو ويرىض ب حه..(. فحقول: ،فأقول له: أبو العطا سحدي امل ات؟(

 كان الشيخ جباًل من الصرب: ثاين عرش: 

ولقد  ،ولكا مؤمن صادٍق يف إيامنه ،الةرب خ ق واجل لكا داٍع ناجح يف دبوله

 وإلحك بع  الشواهد:آية يف الةرب.  رمحه اهللكان الشحخ 

 صرب ب  الفقر يف بداية بحاله بمى أغناه اهلل!!  -أ

 صرب ب  إيذاء الع امء املمعة ني!!  -بل

شاء وية ه من  بعضهت كان يقص   - يةري كأم الشحخ كي رشيط الم جحا ما 

 كفر!! إىل ال

 !! ب  املنابرر الشحخ بعضهت كان يكف   -

ان روا هذا  :ل طأبربي وقال لللللبعضهت وضع صورت الشحخ يف معهده الش -

 الزنديق وابذروه!! 

 كانوا يشحعون بنه أنه بكوايت!! وأنه ماسوين!!  -

 اتمجابلشحعها بنه  تصرب ب  حتما اإلشابات احلقريت املؤذية المي كان -جلللل 

وغالل هذه اإلشللابات وهذا األذى من مجابة األخوان !! اوغريه اسللأمحة سللحاسللحة

 امل  مني ومن مشى خ فها.



 !! املمعاق ني صرب ب  إيذاء وزراء األوقاف -د 

 صرب ب  حمنة قما ابنه الشحخ زاهر!! -هل 

 ولكا ذلك لفاصحا طوي ة حتمات إىل جم ٍد ضيت. 

شحخ أمحد ب ون مفميالبد  لنا يف هذا املوضع أن نعرض خط ة و ل ني سورية  ال

ر سنوات لللللأكثر من بشمنذ يقول: ، يف الدبوت رمحه اهللمدى صرب الشحخ أمحد كفمارو 

كان هلت ابرتاض ب   ،إىل الحوم كان بندي ج  للللة لإلخوت األط اء وال لزال م لللممرت

ل هذا الفكر ما اسللمطعت  ،رمحه اهلل شللحخ الرابا الشللحخ أمحد كفماروال باولت أن أبد 

ب  فيطر يل طريقة أبرفهت هبا  ،ال ح ة ل شلللحخالمنقحص ولقد كان ممأصلللًأ فحهت فكر 

جمموبة من الحابانحني لع ن اإلسأم ب  فحه ريط مةور ل شحخ لللالشحخ أن آيت بشبقحقة 

يديه بحث ذهل إىل الحابان فمعرف ب  طائفة األمولو فجاتوا معه فأسللل ت قادهتا ثت 

 ..!!ن ألفاً وذهل هبت إىل العمرت وبادوا فأس ت ب  ل الشحخ من الطائفة وابد وب 

ريط املةور وق ت للللجئت بالشب  الشحخ ف املعرتضنيأردت أن أبرف أولئك    

 ،لشللحخارشيط درس ب حهت  برضللت ،الفحديوهلت: الحوم درسللنا سللوف نشللاهده ب  

رت بع  الوجوه ال يريدون أن ي لللمعوا الدرس ألننا دائاًم لألسلللف لقحمنا نأخذه  ، ع 

 ،من الناس بن اآلخرين فإذا بدو  اغماب الع امء ق ِ نا قوله دون أن نعرضللله ب  العقا

ج  وا ي ممعون الدرس مرغمني ف ام انمهى الدرس المفت الشحخ وقال: هناه ضحوف 

طقون بالشهادت: أشهد أن ال إله إال اهلل لنا سحع نون اآلن إسأمهت من الحابان وبدتوا ين

وأشللهد أن حممد رسللول اهلل لقد أسلل منا ب لل ل دبوت شللحينا الشللحخ أمحد كفمارو يوم 

ن رت إىل األط اء بندي  ،جاءنا إىل الحابان وبارض بنا ف ه الشكر وله الفضا وجزاه اهلل

ق ت  .هتبن سلللوء  ن يعمذرونكأهنت فرأيت الدموع يف بحوهنت جتري ب  خدودهت 

 هلت: أسأل كا الع امء الذين لك موا بن الشحخ يف سوريا كت شيص أس ت ب  



شق منذ أكثر من  شحخ أمحد جامعمه يف دم أيديكت؟ كت جامعة فمحمت؟ لقد فمح ال

ويف  ،ب  ألف طالل وطال ة يمع مون اإلسأم وين ونها رين سنة فحها اثنلمخس وبش

نا اهلل يوم القحامة ماذا فع نا الدبات العامل من لأمذت الشللحخ  أكثر من ثأثة آالف! إذا سللأل 

وامل حدين والحهود   للحححنيماذا فع مت يف ن لل دبولكت؟ أذه مت إىل امل نحن لإلسللأم؟

فدبو وهت إىل الرصلللا  امل لللمقحت؟ أم  فدبو وهت؟  أذه مت إىل الطوائف األخرى 

 بني بعضكت بعضًا؟  ج  مت لنمقدون الناس ولشن عون ب  الناس يف ما

 عزة الشيخ:  ثالث عرش:   

كاإلمام مالك  ،حيم ون فكر إ هار بزت اإلسأم  الع امء الذين ان الشحخ بةف  ك

فهو يف مقام )ب د ال ني( كام أسللل فنا يف  ،وابن امل اره والعز بن ب د ال لللأم رمحهت اهلل

 الشواهد:وإلحك بع  . وكان له هح ة وجألة ب حمة ،بشائر والدله

حلضور  ب  باب جممع أيب النوررئحس أساقفة إنك رتا كنا ننم ر بضور فمرًت  -أ

وملا نزل األسقف من سحارله خ ع بذاءه ومشى بافحًا خطوات  ،جم س الشحخ رمحه اهلل

ور الم فزيونحة والةللل   وبدا ب حه االرل اه!! إىل املجمع ب  اإلسلللف ت ق ا أن يدخا 

  ذلك ولةدقه. ل شهدل

الدين فقال: بدثنا األسماذ املربوم حممد  بدثنا األسماذ ب د الفماح نارص - بللللل

ب الع ت وبامة الناس إىل املة  من سنني القحط خرت الع امء وطأ محزت فقال: يف سنة

وأمجعوا ب  لقديت  ،ر ك ار ب امء الشاملللللوبض ،يف منطقة املهاجرين لةأت االسم قاء

ةأت  شحخ أمحد كفمارو ل  شحخ دمعت بني ف ،هبت وقالوا له: نريد أن ن م قي بكال ال

 .رمحه اهللأمحد 

إىل املجالس العامة يف سورية وغريها من ال  دان  رمحه اهللكان دخول الشحخ  -جل

فرتى  ،فحه من العزت ما يأخذ الق وب واألل اب ويعحد امل لل ت إىل صللدر لاريخ اإلسللأم



وقد  ،مه أو الن ر إلحه ولو من بعحدملس ج   ون إىل ف من املح ني يم ابقالرات اآللللللبش

وط ل من آالف امل  مني يف إبدى الدول  اسمق  ه باهلند أكثر من نةف م حون م  ت!

م حق اإلسللأمحة أن ي ةللق يف فمهت لحمربكوا ب ةللاقه!! وكا ذلك لةللدقه الةللور يف 

 الةور فراجعه هناه.

 كان الشيخ إمامًا يف األدب:  رابع عرش:

فهو خ ٌق ك ام زاد يف صللاب ه دل   ،ألدب يمحز الويل  الةللادق من املدبي ل واليةا

وإلحك  ،ز الشلللحخ بكامل أدبه وخاصللللًة مع الع امء ح  ولقد  ،ب  زيادت يف كامله اإليامين

 بع  الشواهد:

 لللمع منه قط ك مة نقٍص جتاه أبٍد من الع امء بمى الذين يناصللل ونه ف ت ي   -أ

 العداء!! 

 ،فكان يزور قربه ق ا درس اجلمعة ،الشحخ يف منمهى األدب مع شحيه كان -بللللل

هذا ن ك ام بةلللا ب  يديه فمٌح يقول: )وكا ،ه بني يدخا ب  مقام شلللحيهحو  ع نع 

 (.ك ه بربكة شحينا

شاي بم ٍح بدل ال كرقد   -جللللل  هو وضحوفه دبا  ف ام لذوقه ،م له خادمه مرًت ال

 فأرص   ،فابمذر اخلادم أدباً ( رب الشلللاي معنا؟لللللللأال لشللل ..فأن..أبا اخلادم وقال له: )

شحخ ش ،ال شك ةلللللف هبدوء فجمع الكؤوس من ب  الطاولة  ،رب اخلادم رشبًة فع ت بامل

 وخرت هبا!! فان ر أدب الشحخ مع اخلادم!! 

لو ك  فه ذلك بمى و وكان ال حيما املةلللحف وال يفمحه وال ي  قه إال بحمحنه -د

 !! سن هكرب جهدًا ل

سئا بن الذين  -هللللل  قال: أولئك  ،الةوفحة بالقفز رتلللللاحلضيؤدون وكان إذا 

  .(القفز أبدًا ويعده بدبة من ال دعأها قر أب اب اهلل )مع أن الطريق النقش ندي ال ي

 فقال:  الشحخ نةوح احلميص رمحه اهللثنا بد   -و



 ،كهأنبحنام كان شلللحينا جال للللًا يف الةللللالون بعد درس اجلمعة إذ اقرتب منه 

فوا بن أنف لللهت وقالوا: نحن يا سلللحدي من خدام ال لللحد مكي الكماين ونحل أن بر  

حامهام من املج س وب  الفور  ،ننمقا إىل خدممك؟ فربل هبت شلللحينا كثرياً  عد ق وب

 فأن..ألاين وبعد ال للأم قال شللحينا: ) رمحه اهللالةللا شللحينا بال للحد مكي الكماين 

يريد اسلللمئذانه كأنه  يء(لللللللب قمي وأنا واهلل ال ب ت يل بشلللوط  ا االنمقال إىل  فأن..و

 بق وهلام فقال له ال حد مكي الكماين: اآلن اطمأننت ب حهام. 

يدخ وا الطريق لراهت ف لذين مل  ها الع ت ا عاىل بيأف أ حاء اهلل ل ان ر أدب أول

 ..!!ةون بعضهت بعضًا ب دًا وبقداً ينق  

كماب  ال يق ا أن يوضلللع القرآن حتت كماب ب ٍت أو رمحه اهللكان الشلللحخ  -ز

با جيل أن يوضلللع املةلللحف فوق كا الكمل وحتمه كمل احلديث ثت باقي  ،بديث

 .الكملكمل الع ت ال بي ثت سائر 

أن يقرأ القرآن وهو املريدين من  ال يرىض ألبدٍ  رمحه اهللوكان الشلللحخ  -بللللللل

شدت ويقول: ،بوضعحة غري مؤدبة أنت حتادو اهلل وجتال ه ) با ويزجر من يفعا ذلك ب

 (.ؤدبة؟!املغري  أثناء قراءلك ل قرآن ها يق ا رئحس امليفر أن حتدثه وأنت هبذه اهلحئة

رمحه اهلل يف  ب للن ب نكةبدثنا ال للحد أبو حممد كريشللان فقال: كان الشللحخ  - 

 ،هالني الفراش بحت الشللحخ بحدي  وكنت أفرش له يف  ،اخلم للحنحات يزور شللحينا كثرياً 

نقحل شلللحينا زار  ،اإلفماءالنميابات  الشلللحخذلك وملا لرشلللح  ،ك ري ام ود  وكان بحنه

حممد  وكان بةلللح مه الشلللحخ ،األرشاف أ نه بارف احلمزاوي أو حممد سلللعحد محزت 

 ب لن ب نكة شلحينا: أمجع ب امء سلورية أن ينمي وا الشلحخلقال الذي  بوض رمحه اهلل

شحينا هبدوء:  ،مفمحًا باماً  سورية؟(فقال  شحينا مفمحًا لدمشق  )أل ت من ب امء  وكان 

قال شحينا: )ما بندي  ،ياسحدي نعت :الشحخقال  يريد إصأح ما فقال نقحل األرشاف

شحخ ب   ب ت بذلك( ثت قال له: ) القديت  ال لنس الود   :سأمي وحم مي وقا له ب نغ ال

نا نا جندي من جنوده ،الذي بحن فأ نا ف ايب  ،إن نجحت يف االنميابات  وإن نجحت أ



ثت بة ت االنميابات وفاز شحينا بفارق  إخوانك( رابحه لك ولكا  للللب  مة مفموٌح 

 فربت اهلل اجلمحع.  ،وابد صوٍت 

 خامس عرش: مهته

ة الشحخ كرامًة من كراماله فمن بحث املقةد الذي ي عى إلحه فقد كان  ،كانت مه 

لقد كان يعما دون لوقف  ،ي عى هلداية أها األرض مجحعًا وجيمهد كا اإلجمهاد لذلك

 ،أبدًا ال يعرف الك ا وال امل ا وحيفظ الوقت فكان ال يضلللح ع حل ًة وابدًت بأ بماٍ 

 وإلحك أمث ة ب  ذلك:  ،وجيمع العم ني والثأثة بوقٍت وابد

رمحه اهلل فقال: لقد كان شحينا يف ش ابه ال ينام  يلثنا الشحخ نةوح احلمةبد -أ

فكان األط اء يقولون لحس به بأس إال  ،ال حا لحايل ممعددت بمى أغمي ب حه أكثر من مرت

ط  وا منه وأرصوا ان يموقف بن العما ملدت شلللهرين مممالحني  اإلرهاق الشللللديد..!!

اقرتبوا ب حه أن يذهل إىل احلج يف ال حر ففعا  ،فرف  ذلك  اماً  ،لح لللرتجع نشلللاطه

ولقد مكث  ،فكان يف ال فحنة ال هيدأ يف الدبوت أبدًا..!! وكان ال ينام من ال حا إال ق حأً 

 ( سنة يقرأ ويمع  د وال يدخا بحمه إال بعد الفجر!! 50ب رفمه يف م جده وبده لحًأ )

ملدت نةف سابة يومحًا ب  ل كان قد خةص األط اء له رمحه اهلل ال  ابة  -بللللل

فكان إذا دخا امل للل ح ي دأ بقراءت سلللورت يس والواقعة  ،إصلللابمه بارختاء العضلللأت

 فإذا انمهى قال: انمهت النةف سابة!  ،ول اره

كذلك كان إذا دخا )اجلاكوزي( بأمر األط اء ي دأ بقراءت ال للور الثأو  -جلللللل

 وهو م مور العورت.  -بمى لنمهي

 قت برض األخ ار ال حاسحة ب  الفضائحات. وكان يأكا و -د

 ويوم اجلمعة ثأو حمارضاٍت.  ،وكان له يف كا يوٍم حمارضًت يف م اجد دمشق

ص وقمًا ق ا ال هر لزيارت امل ؤولني يف مكال هت لدبوهتت إىل اهلل.   وكان قد خة 



-بدثمنا األسماذت منريت بمر الة اغ فقالت: بدثنا األسماذ غ ان اجل ان  -هللللل

فقال:  ،فقال: لعطا العما يف بناء املجمع مرًت فالةللل نا بشلللحينا فأخربناه -بف ه اهلل

مه إىل  (كت حتماجون؟) بالشلللحخ ينط ق ب  الفور من مزرب نا: ثأثة مأيني.. وإذا  ق 

شم  وا ابني!! فان ر إىل ب و لللللاملجمع بدون لوقف حمض رًا معه امل  غ املط وب وقال: ا

ويامر طأب الع ت بذلك  بأن الشلللحخ رمحه اهلل كان يعما بالمجارت ب امً . رمحه اهللمهمه 

  كي ال يعحشوا فقراء وبالة ب  الناس.

ر مرضًا صع ًا ومل ينقطع بن لللللوللللل لقد جتاوز الشحخ الم عني وبج ده سمة بش

وكان ال ي للمع وصللايا األط اء بقطع املحارضت أبدًا ولعا  ،حمارضاله واسللمق اله الوفود

 ا إىل ال ابمني..!!حمارضله لة

 قراءة فصل )الشيخ يف عيون إخوانه(. رمحه اهلللالستزادة من أخالقه  -



 : الرشعية والكونية والفكريةدرجته العلمية  الفصل الثالث:

 يف العلوم الرشعية:  أوالً:

فقرأ كا ما يمكن قراءله يف  ،ربحةللليف الع وم الشإمامًا  رمحه اهللكان الشحخ قلت: 

 . إىل أن ب غ مقام االجمهاد كا الع وم ب  أسالذهتا امليمةني

وبقي يف  ،م1964ثت مفمحًا ل لللورية بام  ،م1951انميل مفمحًا لدمشلللق بام  -

مل حتةا  وهي سابقةٌ  ،م 2004م إىل بام 1964( سنة من بام 40منةل اإلفماء العام )

 بماريخ اإلفماء ال يف الشام وال يف غريها. 

ر الشحخ القرآن الكريت يف بحاله أربع مرات لف ريًا ب محًا لربويًا بضاريًا لللل  ف  -

 مل ي  قه إلحه أبٌد من املفرسين القدماء واملعارصين!! ،اً جتديدي  

 يف العلوم احلياتية )الكونية(: ثانيًا: 

ب لللائر الع وم الكونحة والفكرية والف  لللفحة ف نف للله يثق   رمحه اهللكان الشلللحخ 

فكان يقرأ يف ب وم الف ك والطل وال ذاء واجلحولوجحة واحلحوان القديمة واملعارصت، 

 خممص هبا. والف  فة ويمحدو هبذه الع وم وكأنه 

 الصوم الطبي

بمى شفى اهلل ب   ،يف كا سورية الصوم الطبي ثقافًة وتطبيقاً  رلللللقام الشحخ بنش

عة آالف مريٍ  ثت سللل    به أرب يدهيت يديه  ت األمر لإلخوان األط اء فشلللفى اهلل ب  أ

يومًا بح للل  50وهو صللوم ب  املاء فقط اليام من أسلل وع ب   من الناس..!! فالاآل

بالة املري  وباجمه ووضللعه الةللحي وهو صللوم مكمشللف روسللحًا ولكن المط حق 

 ا ب  يد الشحخ رمحه اهلل وهو صوم نافع جدًا ف نمابع الشواهد: الع مع له كان يف سوري

محى ال للحايا  (منال)بدثنا ال للحد أبو رضللوان األلايس فقال: أصللاب ابنمي  -1

فعرضللمها ب  سلل عة أط اء  ،سللنة (15) بمرهاوكانت  ،مجحع ج للدها إال ل للاهنا فشللا  



شفاتها ،خممةني وأبدهت طردين من العحادت وقال:  ،ومجحعهت أمجعوا ب  أنه ي مححا 

أشهر  ر كفنها!! ودامت ب  هذا احلال ل عةلللل  محمة؟! وآخر قال يل: بضإن انة لألحني بأ

ذه ت إىل  ،شللديدٍ  مع طننيٍ  شللديدٌ  صللداعٌ فأصللاهبا وزاد ب  مرضللها يف الفرتت األخريت 

 ؟(..النوريا بني أين أنت من مشفى جامع أيب فقال يل: ) ،ينا وقةةت ب حه القةةشح

ها طويًأ جدًا وملا ف دأ بالقراءت ب ح ،رهتا إلحه ب  العربةلللللللفأبضللل ،أمرين بإبضلللارهاف

( 35ق ت له: يا سللحدي إن وزهنا )نمي أريد منك أن لةللومي ب  املاء( يا بانمهى قال: )

لةلللوم يف الحوم األول فإن وقال: ) (يا بني جيل أن نأخذ باألسللل اب)كغ فقط! فقال: 

فار إىل لون  آخر...(ومًا نجحت نمدد ي يام حتول الةللل نا... وبعد ثأو أ وهكذا فع 

الزهر... ويف الحوم اخلامس ذهل أمل الرأس والطنني... وبدأت لمح لللن إىل أن أهنت 

ويف الحوم  )اآلن سللمأيت الفائدت اصللربوا(وقال يل الشللحخ:  ،رت أيام ف دأت لمحرهلللللبشلل

ثت بعد شللهر بركت يدها  ،يدها ر بركت أصلل عها األيمن ثت كفها ثتللللللاخلامس بشلل

وكنت ك ام زرله  ،ورج ها الح للار ثت وقفت ب  قدمحها وبادت إىل احلالة الط حعحة  اماً 

خرب بشللفائها وملا أ   ،بمى صللار يمةللا يب ب  اهلالف رمحه اهللسللألني بنها شللفقة ورمحة 

 ،وبعد شللهر من إفطارها زاد وزهنا بمى صللار ط حعحاً  (ذلك فضللا اهلل)قال ب  الفور: 

اذهل هبا إىل أولئك األط اء )ويف أول زيارت هلا ل شلللحخ ألمه ب  قدمحها فقال الشلللحخ: 

ا سلللألوه قا هلت: قرأ ب حها وإذ ،الذين يئ لللوا من شلللفائها وقا هلت: هذه مريضلللمكت

منال! ابنمي  ت له هذه وأول ما ذه ت إىل الط حل الذي طردين من العحادت وق الشلللحخ(

ق ت: واهلل هي! فقال: كحف شفحت؟ ق ت له: قرأ ب حها الشحخ  ،فقال: هذه لح ت منال

ثت قال له  ،فوق ب منا وفوق الطلوهي أمحد! فقال: واهلل هذه أرسار ال قدرت لنا ب حها 

يء غريه؟ ق ت: نعت الةوم الط ي! فقال الط حل: لقد درست للللالط حل: ها أمره بش



كا  وهكذا أب مت   .الةلللوم الط ي يف أملانحا لكن ال قدرت يل ب  لةلللويت أبد فوائد

 األط اء! 

بدثنا ال حد أبو رضوان األلايس فقال: أصابني ب ة ب ل )لشامنحا( يف يدي  -2

ويف إبدى املرات  ،قححاً  فزللللللرى وكذلك والديت وصللارت لنللللللالحمنى وقدمي الح لل

 ،ق ت له: ب ة ب ل يا سلللحدي (أصلللاب يده؟ما الذي )دخ ت ب  شلللحينا فقال يل: 

فق ت له: يا سلللحدي ذه ت إىل املراكز امليمةلللة لعأت هذه احل ة  (ماذا فع ت؟فقال: )

 إبرت!!  (40) قنفقالوا يل: جيل أن حت  

لأمر يا سللحدي؟ قال:  ذافق ت: ما (يا بني أين أنمت من مشللفى الشللحخ؟فقال يل: )

 وبعد ثأثة أيامٍ  ،ي معاً وبدأت الةلللوم أنا وأم   ،فق ت: أمره سلللحدي (الةلللوم الط ي)

ثت بعد سلل عة أيام قاربت ب  الشللفاء! لكني سللئمت الةللوم ف دأت آكا  ،بدأت جتف  

كحف )ف لألني:  ،زيف من جديدلللللسلكرت( فعادت إىل الن -تي)ب لكو بع  األطعمة

يابني أخربين )فقال:  ،زيف من جديدلللللق ت له: يا سحدي بادت إىل الن (صارت يده؟

 فقال يلت أو سكرت! يرابة أنا آكا أبحانًا ب كولللللق ت له: يا سحدي الة لفعا؟(ماذا 

فةللمت بعدها  ؟ إما أن لةللوم  امًا أو ال لةللوم(صللحام وكذب ما بحةللري) :رمحه اهلل

 ي  امًا. ( يومًا فشفاين اهلل وأم  28)

طاهر إسللامبحا أنه : أخربين الدكمور فقالبدثنا ال للحد أبو رضللوان األلايس  -3

ةمك وق ت هلت أن  ،ذهل إىل فرن ا وبما حمارضت بن ب ة ب ل وبرضت ب حهت ق

ك ريًا يف  الشلللحخ أمحد كفمارو يعالج بندنا احل ة بالةلللوم وكان هلذه املحارضت صلللدًى 

 أوسا  الطل بفرن ا. 

لوقف  جاءت إبدى األخوات لشلللكو إيل) فقال: رمحه اهللبدثنا شلللحينا  -4

شديد ةني فام أف حت ،بما ال دد ال عابحة يف فمها إثر بزن   ،وقد زارت األط اء امليم



 ،قالت: نعت ها لةلللومي ب  املاء؟! ،أيب النورفق ت هلا: أين أنت من مشلللفى جامع 

 .  عابحة إىل بم ها الط حعي  امًا(يومًا فعادت ال دد ال أربعنيفةامت 

قال: أ   -5 حد رشف ف نا بم هاٍب صللل ت بدث حة بالم  ،مزمن يف الفقرات القطن

صعل جداً  فقالوا يل مجحعًا: إن   ،ولق  ت بني األط اء شادهت ب   ،بأجه  سم قحت بإر ا

( يومًا وملا انمهحت من 21أخربت شلللحينا بذلك فأمرين أن أصلللوم ) ، هري شلللهرين

ت بم ت صللورت ل فقراثت الةللوم شللعرت أنني إن للاٌن آخر ومل أبد أشللعر باألمل أبدًا. 

رأى الةورت فقال يل: هذه لح ت  ،القطنحة وذه ت إىل الط حل )ب ام املالح( بف ه اهلل

فج  ت وأخذ يل صورت )إيكو( فقال  ،ريرلللللك! ق ت: واهلل يل! فقال: اج س ب  ال 

شهد أن ال إله  شحينا! فقال: أ ةوم الط ي بإرشاد  يل: ماذا فع ت؟ فق ت له: صمت ال

 إال اهلل!!

 ،ير أبو داوود أنه بانى من الربو ملدت ثامن سللنوات ممواصلل ةبدو ال للحد نذ -6

فأمره  ،رمحه اهللإىل أن ذكر ذلك لشلللحينا  ،وبذل ماالً كثريًا يف سللل حا حتةلللحا الشلللفاء

 فام ألت برنامج الةوم بمى بافاه اهلل  امًا من الربو.  ،بالةوم الط ي

طويًأ جدًا بمى كاد بدو األخ أمحد رنكو )أبو نضلللال( أنه بانى من الربو  -7

 وملا أب ت الشحخ أمره بالةحام فعويف منه  امًا. ،س من بحالهئيح

ص ت بمح ٍس شديد يف أ   بدثنا فضح ة الشحخ بمر الة اغ بف ه اهلل فقال: -8

جلأت إىل األط اء وب  رأسلللهت الدكمور بارف الطرقجي رمحه اهلل ف ت  ،اجلهاز ال ويل

شفاًء أبداً  شحينا فأمرين  !أبداً  يف   (ثقح ة العحار)ألدوية ومل لؤثر ا ،أجد  شكوت ذلك إىل 

  امًا!! لعاىلفشفاين اهلل  ،فةمت مخ ة ب  يوماً  ،أن أصوم الةوم الط ي

ب  ل كثرت املطالعة لع ت  بدثنا فضح ة الشحخ بمر الة اغ بف ه اهلل فقال: -9

ط اء بوضلللع أمرين األ ،اءسلللود اً بحناي وضلللعف ن ري بمى رصت أرى بعحني نقاط



إىل شللحينا فأمرين بالةللوم الط ي فةللمت  بايلشللكوت فن ارلني معًا أثناء القراءت!! 

 !!وإىل اآلن س عة ب  يومًا فشفاين اهلل لعاىل  امًا واسم نحت بن الن ارلني

يدي الشلللحخ من  -10 بالةلللوم الط ي ب   عاىل  فاه اهلل ل ومن أشلللهر من شللل

وكان  (حممد بع كأي)أسطورت املأكمة ال طا العاملي األمريكي  ،الشيةحات العاملحة

 ،( يوماً 40) موةوأمره أن يلشحخ يف مزربمه ملدت شهر اسمضافه ا barakensonمةابًا بمرض 

حام لكنه اضلللطر ل  لللفر فقطع برناجمه وق حا م ادرله لعل م ارات  ،يوماً  (25) بةللل

وقال ب  املأل ويف  ،وفاز فحها (ب  وينبامد )اآلسحوي اسمعراضحة مع ال طا ال وري 

ولكن ه  الةحف ال ورية: إين سأدبو أط اء أمريكا ألن يألوا إىل سورية لحمع موا الطل!

ا أقنعه األط اء بمناول بع  األدويةباد إىل مرضلللله فور بودله إىل أمريكا  فأرسللللا  ،مل 

سوء بالمه  منإلنمفابهت  الشحخ إلحه أن يعود إىل الشام لحعحد الةوم لكن  األط اء منعوه

 .الةححة

يدي الشلللحخ من  -11 بالةلللوم الط ي ب   عاىل  فاه اهلل ل ومن أشلللهر من شللل

الشلليةللحات العاملحة نائل الرئحس األمريكي نك للون امل للمى )روبريت كراين( وهو 

وبقي يف  ،أسللل ت وسلللمى نف للله )فاروق ب د احلق( ،امل لللؤول الثاين يف األمن القومي

( كان يعاين من مرض 1996-1994) ،مه ثأو سلللنواتصلللح ة الشلللحخ يف مزرب

 فاه اهلل من املرض  امًا بعدأمره الشلللحخ بالةلللوم فشللل ،الشلللقحقة ألكثر من أربعني سلللنة

 يومًا.( 15)

ومن أشلللهر من شلللفاه اهلل لعاىل بالةلللوم الط ي ب  يدي الشلللحخ من  -12  

دنس( امل للمى )حممد أسللعد( أسللماذ الماريخ يف جامعة  الشلليةللحات العاملحة )د.مايكا

والناطق باسللت املركز اإلسللأمي  ،وبضللو معهد ال حوو األمريكي ،أريزونا األمريكحة

( أمره 1995-1994اسللمضللافه الشللحخ يف مزربمه مابني ) ،يف والية أريزونا يف أمرييكا



حه كام أب ن ذلك بعد الشلللحخ بالةلللحام ومجع له مع الةلللحام خ وت ذكر هلل ففمح اهلل ب 

  إبدى حمارضات الشحخ.

....أخبارهم ستوعب يال  ،وغريهم كثري  جملد  كبري 

 يف العلوم الفكرية: ثالثًا: 

شحخ أمحد  سس ملمفكرًا ب حاًم  رمحه اهللكان ال سٍة فكريٍة ومؤ  ،م مق ةٍ جتديدت در

املعارصت ولعا من ال لللاموية والوضلللعحة واملذاهل الفكرية  اتكان يقرأ يف كا الديان

هنا  مه ي ن أ نل ك ري من مكم  جا باملي غري م للل تٍ ين ر يف  كمل فححز  ،مكم ة مفكٍر 

لعا هذه القراءت الوافرت ل شللحخ من و ،ك ري جدًا يف املكم ة الع امء والفأسللفة واملفكرين

 باملحًا مع ب امء رجال األديان والفكر يف العامل. أهت أس اب نجابه 

 قافمه ونضوت فكره ولنوبه:ومن شواهد سعة ث

مجعت حمارضات الشلللحخ المي ألقاها يف جامعات أمريكا يف جم ٍد اخمارله  -1

وسلللمي الكماب جامعة ال لللويد ل ع وم اإلن لللانحة لحكون مادًت أسلللاسلللحًة من موادها. 

 )الطريق ب  احلقحقة(.

للللللر أربعة بشللوهي جامعات ال حريات الكربى يف أمريكا ط ل منه جم س  -2

عة أشلللهرٍ  باٍم أرب كا  قدومه  لححارض بم ك  ،جامعة أن يعقد معهت بقدًا يمضلللمن 

 لكن ال روف ال حاسحة بالت دون ذلك.  ،اجلامعات

رين من  -3 سللللائر انمةللللار الشلللحخ بكا بواراله ب  اإلطأق ب  كا املحاو 

 األفكار واملذاهل ال اموية والوضعحة وسحأيت كثري منها البقًا.

 

 

 

 



 حكمته: رابعصل الالف

ةًأ كامًأ ل حديث بن بل شحخ رمحه اهلل ألهنا كقد أفردت ف محزٌت أكرم اهلل مة ال

هبا الشللحخ وفضلل ه هبا ب  كا من سلل قه من رجال ال لل  لل ة الع حة قدس اهلل أرسارهت 

 لعاىل: قال ،كانت بكممه وه حًة ال اكم للللابحةولقد ومن ب امء امل للل مني رمحهت اهلل. 
كان  ژې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئۇئ    ې  ېژ

مهه يف الدبوت لرقحة بقول امل للل مني باحلكمة ال سلللحام الدبات فإن الدبات والع امء فكت 

)كت من بامل ال يم ك مثقاالً وابدًا من احلكمة وكت من ويل من أولحاء اهلل  :كرر قائأً 

نةف درسه أو ث ثه يف ولع ك حتةلللي كان مع اًم ل حكمة ف لعاىل بق ه بقا األطفال(.

بمى  ،كا من جال للله وأب ه نال من بكممهمن خةلللائص االسلللمامع له أن واحلكمة! 

رفاله بكمًة للللللولرى يف لةلل ،من إخوانه فم للمع منه بكاًم ب حمةً  مجالس األميَّ لإنك 

 ،وأ هرله ب  سلللائر أقرانهإن هذه اهل ة اإلهلحة هي المي رفعت من مقام الشلللحخ بال ًة! 

ضحة شار دبوله يف أنحاء الكرت األر س ل انم س  اً  ،وكانت  يف بقن دماء امل  مني يف  و

 وإلحك بع  الشواهد ب  ب حت بكممه: الشام وغريها. 

 كان حسن التخلص: أوالً: 

ومفكرين وشلللحوبحني أرادوا قراءت الفاحتة  في مؤ ٍر باملي مجع رجال أديانف -1

وارجتت القابة وكاد  ،فثار الشللحوبحون وقالوا: با دقحقة صللمت ،ب  روح ب د النارص

(!! نقرأ الفاحتة وقوفاً )ربة وقال ب  )املايك(: لفقام الشحخ ممدخأً ب  ،املؤ ر أن يف   

  .فقد أرىض الطرفان ارجتت القابة بالمةفحق لهو فرض اجلمحع

شحخ أمام رئحس الدولة فقال له:  -2 أراد أبد امل رضني من امل ؤولني إبرات ال

شهحد أم ال؟ وم ضابطًا جول مجال  ن  أ ع ومها )جول مجال(  فدى فدائحًا،  اً م حححكان 

 ،: الالشللحخ وان ر هذا اإلبرات ف و قال ،ر نف لله ب ارجٍة بربحٍة فرن للحةٍ فج  بندما ب ده 



فقال  !رعللللللولو قال: نعت خالف الشلل ،آلخرينيعرتف با قالوا: الشللحخ ممعةللل وال

!! فضحك (اذهل واسأل ال ابا ،أنا شحخ امل  مني أفمي ل م  مني)الشحخ ب  الفور: 

 .من ب ن خت ص الشحخ الرئحس بافظ األسد

ا لمةللافح الشللحخ فابمذر م م للاًم يقول: مدت إبدى الن للاء األوربحات يده -3

من فمعج ت املرأت  (أن ال أصافح امرأت إخأصًا هلا! -زوجة الشحخ-باهدت أم بمر )

ب اًم بأن الشحخ ال يامنع من مةافحة  .ومل يةافحها دون إبرات ،اهمامم الشحخ بزوجمه

: )ال لفمحوا با املرات املمقدمة بالعمر يف مثا هذه ال روف احلرجة وكان يقول ل دبات

  ألمور ال  حطة(.اإلسأم معاره جان حة لشوه الدين من أجا مثا هذه ا

  بكل لطافٍة دون أذى:والفتن  من فادح البالءنقذ البالد كان الشيخ يثانيًا: 

ها ب للل ل ثورت  -1 حام ها ال لللأح وق لة ورفع لدو األخوان امل للل مون ب  ا

من  ربحة واحلد  لللللإغأق املعاهد الشالع امنحة قررت احلكومة باغمحاالت سحاسحة طائفحة 

 تففمح ،إىل الرئحس بافظ األسد وأقنعه بإل اء القرارالشحخ ف عى  ،نشا  اإلسأمحني

معاهد حتفحظ القرآن يف و ،ريعةلللوكذلك ك حة الش ،ربحة بعد قرار إغأقهالللاملدارس الش

 !يف بمق األزمةوكا سورية 

ال  رمحه اهلل الشللحخوكان  ،ب للكريبانقأب ب للني الزبحت قام بةللا أن  -2

 ،إىل ال ضلللللشلللحخ مما دبا ا ،ألهنا لزيد لولر األمة الع لللكريةيوافق ب  اإلنقأبات 

حل للني الزبحت.. وملكانة الشللحخ الرفحعة ومجابمه الك ريت غضللل ب للني  ة اركبدم املو

وبندما دخا  ،الزبحت واسمدبى الشحخ إىل مكم ه برب أخحه الشحخ صأح الدين الزبحت

حه ب  الطاولة!! وقال دون أن ين ر الشلللحخ ب  الرئحس وجده مولحًا له  هره رافعًا قدم

 إىل الشحخ: يا شحخ أمحد.. سأل  س الناس برنحطة وسأبما كام بما ألالوره!!

                                                 

(1 و حممد كريشان(.  ( ه ب حاق )أب وان ون إخ ا الشحخ يف بح  ان ر فة



)يف أوربا ق ا أن يةلللنعوا الدواء جيرون له بدت جتارب ب  بدد فقال الشلللحخ: 

سلللنضلللع  ،ونحن سلللنجرب ،فإن نجح صلللنعوه وإال بحثوا بن غريه ،معني من املرىض

نٍي من الناس ثت نرى ما هي النمائج ثت نقرر!!( ف كت الرئحس واسمدار برنحطة لعدٍد مع

ف ادر الشلللحخ الرئحس قائًأ: )يعني إذا أل  لللنا احلامر برنحطة ماذا  ،يقابا الشلللحخ بوجهه

فضحك الرئحس من طأقٍة وب اطة: )يةري م حو محار!!( ولابع الشحخ بيةري احلامر؟( 

 اهرًا ب حه العجل من بكمة الشلللحخ وانجذب الرئحس حلديث الشلللحخ  ،ق ق  هأبام

أنا م معد إلصأح الش اب ويف هناية اجل  ة: ضع يل برناجمًا وقال له  ،وسأسة بديثه

 كا ما لريده..؟! ل

س عة )سأله مرًت سفرٌي غريب: كت بدد امل حححني يف سورية؟.. فقال الشحخ:  -3

سكان فمعجل وسأل بن  (!ر م حوناً لللللبش شحخ:  كا بدد  س عة سورية؟ فقال له ال (

فقال الشحخ:  ،فقط %9امل حححني  فذها وقال: لكني أخربت أن ن  ة ر م حونًا...(!لبش

 ،اً أقول لك بدد امل حححني يف سورية س عة ب  م حونيف الدولة بن الدين أنا امل ؤول )

اإلسأم ! فقال الشحخ: )ال أفهت شحئًا..! فقال ال فري: وأضحفك أنا أيضًا م ححي(!!!

بامل لللححال يق ا إ ثه بن (سلللأم امل للل ت بمى يؤمن  بدي لابع  حاء يف . و نة األن  كا م

 ،ر هذه الك مة أينام با  يف أسفارهلللللبعد ذلك كان من ذلك ال فري أن نش اإلسأم....

 ردت فعٍا إجيابحٍة بن اإلسأم. وأبطت هذه الك مة

ويطالل ال رب بربه  ،فمنًة يف سلللوريةوكان هذا ال لللفري يريد أن يعما قلت: 

ك لللل لكن بندما أجابه الشلللحخ هذا اجلواب  ،بحامية امل لللحححني وإبطائهت بقوقهت

املن امت  رد  كحدمك  ني؛ األول: بني سأمة قةد امل  مني وبرية العقحدت يف دينهت، و

  !العاملحة يف نحرها



راد نزع م كحة املحأت ومنها موقفه اجلريء من الرئحس أمني احلافظ بندما أ -4

واسمطاع  ،المجارية يف األسواق الكربى يف دمشق من أصحاهبا وحتوي ها إىل م كحٍة بامةٍ 

 . بالكأم ال طحف واملقنع واملناسل الشحخ من خأل موقفه اجلريء ثنحه بن هذا العزم

 ومنها المن حق بني الرئحس األسد، والعقحد معمر القذايف إلنشاء فرع من ك حة -5

والذي كان له دوٌر ك رٌي يف ل ني خرجيي املعاهد  ،الدبوت اإلسللأمحة يف م للجد أيب النور

 هلت ممابعة دراساهتت الع حا. ححتلال بحة الذين أ  

ومن بكممه إقنابه ل رئحس ال للابق أديل الشللحشللكع بم ادرت ال أد ولره  -6

ب ب حه مما خ  ص املواجهة الع لللكرية مع الوبدات الع لللكرية المي أرادت االنقأ

 ال أد من مأساٍت كربى.

ودبوهتت ل حوار ومنها اإلفرات بن بدٍد من ك ار رجال اإلخوان امل للل مني  -7

 ل رئحس أنور ال ادات بذلك.  ه لرمحه اهللبعد إقنابال ناء 

 وخياطب كل قوم بلغتهم:  ،كان خيتار األلفاظ املناسبة يف موضعهاثالثًا: 

  من ذلك:

ب مة اإلسأم صورًا من جالس مرًت أبد القومحني امل حححني فعرض ب حه  -1

 ،لقومحة العربحةوالضحف يقاطعه ويقول: القومحة العربحة.. ا ،وقحادله ال حاسحة الناجحة

 )ال ال.. أنت ل للت قومحًا(قال الشللحخ:  ،قال: ب  فقال له الشللحخ: )أنت ل للت قومحًا(

لو كنت قومحًا آلمنت بالن ي حممٍد )فقال له الشلللحخ:  ...فقال القومي: أنا إمام القومحني

 بريب وابد؟( فكحف لؤمن بكا أن حاء الحهود وال لؤمن بن ي   ،العريب ألنه من قومحمك

 ف هت وسكت!! 

بعد حمارضٍت ألقاها بن اإلسأم فقالوا: يف أمريكا سأله بع  أسالذت اجلامعة  -2

  إلسأم وال لعدد املرأت الرجال؟!يف االزوجات ملاذا بندكت يعدد الرجا 



عج وا فم( ال لعدد يف اإلسلللأم با المعدد بندكت؟!فقال الشلللحخ ب  الفور: )

قالوا:  ت أهيا الرجال كت زوجة لمزوجون؟(باهلل ب حكوقالوا: كحف؟ فقال الشلللحخ: )

فضحك  ..؟!(دون ب ت الكنح ةوالمي ): -وهو يم  ت بمعجل- وابدت.. فقال الشحخ

بندنا يف اإلسلأم ثت اسلمدره قائًأ: )!! ...سلكموا... وقال مثا ذلك ل ن لاءالرجال و

 ورشح هلت بكمة المعدد فةفقوا مجحعًا.  المعدد ما هو إال لرضورٍت وباجٍة(

 : ملاذا بندكت بد  أسلللماذت جامعحةويف مدرٍت آخر وحمارضٍت أخرى سللللألمه  -3

اإلسلللأم قدس املرأت الشلللحخ: ) فقالالرجت؟! .. ألحس هذا إجرامًا وك مًا ل حريات؟ 

باحلجارت بمى املوت..! هنا من األزوات أن يرجت  بة من  و جت  (فجعا بقو فضللل

قال بالمةلللفحق ثت  له زوجمه كام وكذلك الرجا جي): بعد ذلك القابة  ل أن خت ص 

  (.  ص هلا

سألمه  -4 سماذت جامعحةويف مدرٍت آخر وبعد املحارضت   ..؟ت: كت امرأت لزوجأ

 ،-وجحه مشابرهت إلحهلجذب ووقةد الشحخ - امرأت!!( 17)فقال الشحخ ب  الفور: 

قال  قالوا: ال.. أوه.. أوه.. فقال: )أنمت أال لعددون..؟(: قائ ني امل لللممعونمعجل ف

أما  ،با لعددون بدون ن اٍم وبدون ب ت الكنح للة فضللابت بذلك األن للابالشللحخ: )

ب اًم أزيدكت )ثت قال هلت:  روٍ  وواج اٍت حمددٍت(لللوبشبأربعٍة د المعدد اإلسأم فقد بد  

 . ثت ذكر هلت ن لللل لعدد الزوجات يف العامل اإلسلللأميأين ل لللت ممزوجًا إال وابدت(

فقالوا: أصلللحل أبدكت بمرض ماذا يفعا؟..( إذا )ثت قال هلت:  ،وهي ب لللحطة جداً 

أم دواٌء حلاالٍت سكذلك المعدد يف اإل).. فقال: .رب الدواءللللليذهل إىل الط حل ويش

  مرضحٍة معحنة!(

سماذت جامعحةسألمه  -5 : ملاذا يف اإلسأم ال جيوز أن يمزوت امل ححي يف أمريكا أ

فقال الشلللحخ: )بفا ًا ب  برية  ؟من امل للل مة بحنام العكس جائز ألحس هذا لعةللل اً 



الةللأت ب حهام - امل لل ت يؤمن بامل للحح وبمحمدٍ ثت قال: )فمعجل احلضللور!!  املرأت(!

أما امل لللححي فهو يؤمن  ،لذلك إن لزوت بم لللحححٍة أبطاها بريمها الدينحة -وال لللأم

ف ذلك قد ال يعطحها بقها  -ب حهام الةلللأت وال لللأم- بعح لللى وال يؤمن بمحمد

امل لححي بامل ل مة وأجاز منع اإلسلأم زوات الدينحة فحرصلًا ب  بقوق املرأت  ،الديني

فمي للله بجواز زواجلله من نللا أامل للللححي بمحمللد وألحؤمن )ثت قللال:  العكس...(

  .م  مة..!!(

ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ  قوله لعاىل:بل ك افممح ك ممه ويف مؤ ر باندونغ بأندنوسلللحا  -6

أن يقرأها خطأ بوضلللع ك مة  دولعم   .[201]ال قرت:  ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

قال اهلل لعاىل حا( دون أن يقول:  لدن فهل  املشللللاركون من هنا  ،)اآلخرت( ق ا ك مة )ا

بون نص اآلية ال يفة  ،فأباد لأوهتا ولكنه لعمد مرت ثانحة أن يقرأها خطأً  ،وهناه يةوِّ

بدب وصلللوب  كا  حلارضون من  باد ا حا( و لدن مة )ا مة )اآلخرت( ق ا ك  فقرأ ك 

هتا ژٴۇۋۋۅژيقولون:  باد لأو ثة أن  طئ يف  فأ ثال مد ل مرت ال ولع

فالمفت إلحهت وب   ،ژٴۇ  ۋ  ۋ   ۅژ فثارت ثائرت الوفود يقولون: ،لأوهتا

أ ن  ،أهيا األخوت رتساء وأبضاء وفود املؤ رك ري وقال: )شفمحه ابم امة ذات مدلول 

ولكنني قرأهتا ب  هذا  ،أنكت لعمقدون أنه ال يوجد م للل ت  طئ يف لأوت هذه اآلية

إنكت ال لرضون أبدًا أن  ،الذين بذفوا الدنحا من ب اهبت ،الشكا ب  ان بال امل  مني

ل لفظ ك مة بك مة أخرى لقدياًم أو لأخريًا يف القرآن الكريت وذلك يف بحز األلفاظ ن د  

هذا المحريف ل قرآن الكريت يف األبامل عال ،فكحف نرىض أن يمت  طاق األف يف  ،ويف ن

لمكنولوجي لدى امل لل مني؟! أين الرقى خمم ف محادين احلحات..؟! أين المقدم الع مي وا

أين العزت والرفعة المي اخمص اهلل هبا نف لللله طور احلضللللاري يف بأد امل للل مني؟ والم

ر لللللب  أهنت اجتهوا يف األبة ب  يشء فإنام يدل   وامل  مني؟! إن واقع امل  مني إن دل  



وهذا حتوير  ،لدنحااألخريت إىل ط ل احلالة احل لللنة يف اآلخرت ولره احلالة احل لللنة يف ا

ملعللاين القرآن الكريت أخطر بكثري جللدًا من حتوير األلفللاظ والك امت!! ونحن ب امء 

 .(امل  مني نمحما امل ؤولحة الكربى يف إبادت لةححح األفهام ب ل منهج اهلل لعاىل

يعرب بن مدى ما مح ت هذه النفوس  ،وانفجر احلارضون بمةلللفحق باد طويا

1) فهوم الرائع حلقحقة اإلسأم.من إبجاب ك ري هبذا امل )  

 حسن عرضه لإلسالم:  -د

فقد كان يةور اإلسأم  ،كانت خطاباله يف املؤ رات العاملحة يف غاية احلكمةفقد 

 وإلحك بع  الشواهد: بأمجا صوره يمعجل منها ب امء الع امء واملفكرين يف ال رب.

شحوبي العاملي )روجحه غارودي( ب  -1 س ت املفكر ال شحخ  أ يد أبد إخوان ال

 ،رالللللوهو الدكمور مدبت شحخ األرض وهو سفري املم كة العربحة ال عودية يف سوي 

وملا ج س مع الشلللحخ قال له: كا يشء يف اإلسلللأم  ،ون ت له لقاًء مع الشلللحخ يف ل نان

حلدود له الشلللحخ: ،ب لللٌن إال ا قال  بدود يف اإلسلللأم..(. ف حه  )ال  جل روج فمع

شحخ: ثت قال ل !غارودي.. عإن اإلسأم )ه ال بد كثريًا لكنه يف ذات الوقت احلدود  رش 

ادرؤوا احلدود بالشبهات ما استطعتم فإن وجدتم :  فقد قال رسول اهلل ،من إقاممها

ب  فقام روجحه غارودي واسممر احلديث سابة،  (..للمسلمني فرجًا فخلوا سبيله

ئذن يل بأن لكون أسلللماذي..!! ولوالت ال قاءات بني اا يد الشلللحخ وقال له: وق   إثرها 

شحخ وروجحه غارودي شحخ وبق ه  ،ال وكان روجحه غارودي يزداد إبجابًا بشيةحة ال

 وب مه ويع ن ذلك ب  املأل. 

بحكمٍة بال ٍة وبق ٍل ك رٍي أن يقنع خالد بكداش زبحت الشلللحخ لقد اسلللمطاع  -2

بمى  ،اإلسأم خرٌي من ن ام الشحوبحة رق األوسط أن ن املللللاحلزب الشحوبي يف الش

                                                 

(1 وت والدبات ( ن احلميص ) ،الدب 2/62د. حممد ب  4.) 

(2 ي الكربى ) ( ن ال حهق 9/1سن 2 3 .) 



وكان . : اإلسأم الذي أسمعه من الشحخ أضعه ب  رأيس..خالد بكداش يقولأص ح 

وسللح ه فةللافحه شللحينا خالد بكداش أمام جامع أيب النور القديت أبرت ذلك بحنام 

نا ال لللأم؟( ال لللأم ب حكت.. أال )ب طٍف إىل امل لللجد بقوله:  وبدأت ل ك لرد ب ح

كنت أرى مشللا ي الذين لع مت ب  أيدهيت )يقول:  رمحه اهللوكان الشللحخ  ،ح ةالةلل

كا طريقهت أو أغ قوا أبواب حمأهتت!! كداش غريوا  لد ب خا قد ( الع ت إذا رأوا  وينم

  (.يفر من أيب جها أم يق ا ب حه لحدبوه إىل اهلل؟ ها كان الن ي )ذلك بقوله: 

حتاد ال وفحمي قال له بعد سابة: يف اال  ٍة مع زبحت احلزب الشحوبيويف ج  -3

 إذا كان اإلسأم كام لقول فاإلسأم يشٌء ب ن!! 

شحوبي  -4 سابًة وابدت مع نائل برجيحنحف يف العهد ال سأله ويف ج  ٍة دامت 

شحخ  شحمه!!   )ها اهلل موجود..؟!(يف هناية اجل  ة:  رمحه اهللال ف كت الرجا أمام با

وبعد بدت شلللهوٍر ذهل وفٌد برملاين سلللوري إىل اإلحتاد ال لللوفحمي )سلللابقًا( فحه مروان 

 وبندما خطل مروان خط ة قال له نائل برجيحنحف: أشللت   ،شللحيو أبد مريدي الشللحخ

ويف  ،من كأمك رائحة مفمي سلللوريا..!؟ فقال مروان شلللحيو: نعت أنا أبد لأمذله

 ناء وداع الوفد أخذه جان ًا وقال له: قا ملفمي سوريا: أنا مؤمٌن باهلل!! املطار أث

ال يوجد )أبد ك ار زبامء الشللحوبحة يف أوربا قال له الشللحخ: بوار مع يف و -5   

فقال  )أنت مؤمن..(فقال الشلللحخ:  ،فقال الشلللحوبي: أنا كافر (كافر ب  وجه األرض

فقال الشلللحوبي: أقول لك أنا  أنت مؤمن..(لشلللحوبي: أنا كافر.. فقال الشلللحخ: )با ا

)أال لؤمن قال الشلللحوبي: كحف؟ قال الشلللحخ:  )با أنت مؤمن!(كافر.. فقال الشلللحخ: 

أال لؤمن بللالمقللدمحللة ولكفر قللال الشللللحخ: ) .قللال: نعت بللالع ت ولكفر بللاجلهللا؟(

قال قال: نعت.  ؟(قال الشللحخ: )أال لؤمن بال نى ولكفر بالفقرقال: نعت.  (؟..بالرجعحة

قال: نعت. قال الشحخ: ة والوبدت ولكفر بالفرقة والضعف؟( أال لؤمن باجلامب)الشحخ: 



 فقال له الشللحخ: )هذا هو اإلسللأم..!!(قال: نعت.  )أال لؤمن بالعدل ولكفر بال  ت؟(

 فقال الشحوبي: إذن أنا مؤمن وال أدري!

ولكنها مرب ة من  ،لحس مراد الشللحخ بذف اجلانل العقدي من اإلسللأمقلت: 

، وبحان حماسنة بةورت مرابا جتمحا صورت اإلسأم يف بقول أولئك الذين يرونه ق ححاً 

 .م  طة غري معقدت

ه ال ابا يوبنا بولس الثاين احلرب األب ت  -6 إىل دمشلللق كًأ من  ل م لللحححةوج 

ئ نا نال أرينز( وزير األديان يف الفالحكان والدكمور )أنطواين لوكي(  ل رئحس )الكاردي

شحخ أمحد كفمارو ولوجحه دبوت رسمحة  احلزب امل ححي الديمقراطي يف إيطالحا ل قاء ال

بام  فالحكان وذلك يف أواخر  ولدى وصلللول الشلللحخ أمحد إىل  م.1985له لزيارت ال

بدأ فورًا  ،رفلوبقل اسمعراضه برس الش ،بارضت الفالحكان اسم ق ا اسمق االً رسمحاً 

 ،نشللللاطه املكثف من خأل ال قاءات والندوات واملحارضات يف الفالحكان ويف إيطالحا

بحث المقى الشيةحات الرسمحة والدينحة يف ال  دين وأفاد من هذه ال قاءات يف برض 

 صورت بحة لإلسأم وموقفه من القضايا اإلن انحة الكربى.

بدت حمارضات يف جامعة  مارو   روما وجامعة محأنو وجممعوألقى الشلللحخ كف

صعحد حتقحق المفاهت  ،الكرادلة ضايا هامة ب   شحخ كفمارو وال ابا طربت ق ويف قمة ال

بحث إن ذلك هو ال  حا األمثا  ،وبأت المناقضات القائمة بني الدين والعقا ،الديني

 لة.ملقاومة اإلحلاد الذي راح ي زو أوروبا منذ برص النهضة وانفةال الكنح ة بن الدو

وكان مقررًا ل قائه مع ال ابا ربع سابة اسمطاع الشحخ خأل دقائق أن جيعا ال ابا 

ومما حتدو به الشللحخ أمحد يف ل ك  ،ف قحا سللابة كام ة ،يط ل اسللممرار ال قاء بالشللحخ

أول ما ) مابدثنا شحينا فقال: ..دبنا :ر دقائق المي دبت ال ابا لحشري ملدير مكم هلللالعش

قال: ما  (ق ت ل  ابا: ها لدري يا فيامة ال ابا ما هو سللل ل نشلللوء اإلحلاد يف العامل..؟



قال ( ق ت له: وأنا أيضًا...!! ،وبعد أن ن ر إيل م م ربًا م مهجناً  أنت..!!)هو؟ ق ت: 

قا)ق ت:  يل: وكحف..؟ ناق  مع الع نًا يم ناس دي قدم ل  با.. بحنام ن مة ال ا يا  ،يا ف

.. ماذا سلللحكون جواب العقأء األبرار؟ إننا نقول .ارص الفكروحي ،ويةللللادم الفكرت

. وقالت .ثت نمجاوز ذلك فنقول: با قال اهلل إنه أسلللود. ،ل ثوب األبح : إنه أسلللود

 ؟... فامذا سللمكون النمحجة..والعني والعقا يرى أنه أبح . ،ال للاموية إنه أسللود الكمل

إذا مل يقت رجال األديان بمةللححح معمقداهتت وفق إرادت اهلل المي ال يمكن أبدًا أن لكون 

أ لعرس ال وم..!!  قال يل: وما برس ال وم..؟ (خمالفة ل عقا واملنطق فإن ب حنا أن نمهح 

راً لوكان م  ،ي روى أن أمريًا شابًا ورو م ك أبحه بعد موله)ق ت:  المفت  ،رفًا ِممأفًا م ذ 

وكثر  ، أهوائه وشللهواله وسللح ل أمر امل  ك وامل كة وراء  هره بمى خربت وف للدتإىل

لذي يعحش ب  اخلراب ها نعحق ال وم ا ها .فح يد ابنم قدمت بومة إىل أخرى لط ل  .. ل

ها فقالت: إين ال أق ا البنمي مهرًا أقا من مخ لللني قرية خراب. فقالت أم ال وم  البن

ولكن إن أطال اهلل بمر  ،ر مدائنللللللمى اآلن إال بشلل.. ومل  رب ب.اخلاطل: هذا كثري

ولعقد بحنئٍذ برس  ،رف فإين أس مك مخ ني قرية خراب خأل مخس سننيلأمرينا امل 

سمع (.ال وم!! ضحك ال ابا ملا  شحخ:  ،وبعد أن  . فإذا مل ن ري .يا فيامة ال ابا.)قال له ال

أو مناك للللًا ل فطرت فإن برس  فهمنا ل دين احلق الذي ال يمكن أن يكون خمالفًا ل عقا

 .(ال وم آت ال حمالة

الشلللحخ ال ابا قال ال ابا لشلللحينا: أنا أقرأ القرآن كا يوم. ودبا ويف هناية اجل  لللة 

 ولت  ذلك. لح قي حمارضاٍت بن اإلسأم يف الفالحكان...

يف قراءت ال ابا ل قرآن كا يوم مدلوالت ال ن مطحع أن نفهمها  امًا ها هي قلت: 

ال ابا ق ل لمم ع يشء يف القرآن لحنقضلله أم لزيادت يف الع ت أم لشللك  بامل للحححة وقع فحه 

ومن بكمة الشللحخ  ،يريد أن ي حث بن احلقحقة أم هي جمام ة ل شللحخ؟ كا ذلك حممما



رجا الدين األول  لللحححني إىل قراءت القرآن كام يفعا أنه اسلللم ا هذه الك مة لدبوت امل

سلللحام أمام رجال الدين امل لللححي وك ار با الفكان الشلللحخ يكرر ما قال له ال ا ،بندهت

    الشيةحات منهت.

ويف  ،رها كربمشوفلك مًة بض رمحه اهلليف مؤ ر األديان العاملي ألقى الشحخ  -7

؟ من هذا ؟..ي مز الذي بجان ه يقول له: من هذاصللللار كربمشلللوف الك مة إلقاء أثناء 

 الشحوبحة!!  رأسمعج ًا بعقا الشحخ وبكممه وهو 

ئة يف  ،يف حمارضٍت يف مؤ ر الروبانحني يف العامل بموسلللكو -8 وكان بنواهنا ال ح

ودباهت الشحخ  ،جذب هبا ق وب رتساء طائفة األومولو فدخ وا يف اإلسأم ،اإلسأم

ازدادوا إيامنًا وط  وا من الشحخ الذهاب فالشحخ شهر رمضان كامًأ  فةح واإىل الشام 

وبعد  ، أمام مقام احل حل املةطفى ب حامً روبحًا  اً وهناه بةا هلت كشف ،إىل العمرت

روا اإلسأم يف طائفمهت ودبوا الشحخ إىل ديارهت لللللهذه الرب ة انط قوا إىل الحابان ونش

 ملؤلفة املؤمنة!!. واسمق  وه أب ن اسمق ال باأللوف ا

فاسلمق  ه بكا  ،ب  نائل رئحس ب  اريا الشلحوبي -رمحه اهلل-دخا الشلحخ  -9 

 
ٍ
انق ل فشحئًا لكن اهلل فمح ل شحخ  ،(يل ه الرسالة وأمشأب   )فقال الشحخ يف نف ه:  ،جفاء

قام نائل ويف هناية اجل  للللة  ،بقي الشلللحخ حيدثه أكثر من سللللابةٍ و ،نائل الرئحس بال

شحخقاثت الرئحس وق ا يده!!  شهٍر يف احلج): ل ال سألني امل  مون  ،سأكون بعد  وإذا 

وكان الشللحوبحون يريدون ( ن امل لل مني فحها يف أسللوأ األوضللاعإ :بن ب  اريا سللأقول

لفمح جامع صلوفحا )فقال الشلحخ:  ،ك لل العرب إىل جان هت.. فقال له: اط ل ما لريد

فمح فوافق ب  ذلك و !!!أغ قمه الشحوبحة وجع مه زري ًة ل يحولوكان م جدًا  (الك ري

دت ك للوله خأل باٍم وابد فحه خط ة اجلمعة وجد   رمحه اهللوخطل الشللحخ  ،امل للجد

مة إىل الحوم. مفموبلًا زال يبط لل آخر من الشلللحخ!! وال  واجللدير بلاللذكر أن احلكو



ًا بم حون دوالر فرفضللت ال للعودية قد ط  ت من بكومة ب  اريا فمح امل للجد مشللفوب

 فمأما قوت روبانحة الشحخ! احلكومة ال   ارية!! 

كثرٍي من الدول المي كانت حتت العهد يف روسحا ويف وكذلك فعا بم اجد  -10

 يف ل ك ال أد دور الع ادت والزوايا وق ور الةاحلني رمحه اهللفقد أبحا الشحخ  ،الشحوبي

با بعد أن كانت مهم ة  امًا  برتمحمها وجتديدها وذلك ب للعحه لدى امل للؤولني ،ل زيارت

الشللاه نقشلل ند وقرب  ،كقرب اإلمام ال ياري ،العهد الشللحوبيطح ة بعضللها م  ق يف كان 

 !! ..قدس اهلل أرسارهت

له: كحف  -11 قال  لذي  مان ا باك للل خان رئحس  ويف خطاٍب بكحٍت مع أيوب 

قال الرئحس وقد بدا ب حه  (!!..ضلللعحفاً )فقال الشلللحخ:  ،وجدت اإلسلللأم يف باك لللمان

أريد أن أرى أمام كا م لللجٍد مةلللنع وكا مئذنٍة )؟! فقال الشلللحخ: ..ال ضلللل: كحف

فقال الرئحس معج ًا: اآلن وجدت الشلللحخ الذي أبحث بنه!! وق ده  ،(لعانق مدخنة

 وسام نجمة ال اك مان الع مى!!

قام هبا  رت مرت زيارتً لللللبض بدو األسماذ غ ان اجل ان بف ه اهلل فقال: -12

قام ال لللفري وقال ل شلللحخ: ألحمك سلللفريًا  سلللفري أملانحا إىل الشلللحخ وبعد ج  لللة سلللابةٍ 

 وخرجت من بنده ل محذًا!

ضحاء ال  جايت فقال: -13 شحينا  بدثنا األسماذ املهندس حممد  كنت يف مزربة 

 من أسالذت اجلامعات يف ال ويد أو نيب ت الشحخ بأن اثنفأ   ،ق ا وفاله بشهرين رمحه اهلل

األط اء املمك ت بال  ة املريدين النريويج ال أذكر.. سلللحزورون الشلللحخ بةلللح ة أبد 

ال ل مطحع أن لك مهت إال  -وكان يف بالة صححة صع ة جداً -وقالوا ل شحخ  ،الفرن حة

 ، ومكرب صللوتني وسللامبمنيثأو دقائق فقط!! أج  للوا الشللحخ ووضللعوا له وسللادل

اهلل أنزل القرآن  إن  ) ودخا الضحوف الثأثة فقال هلت الشحخ: ،ان صوله ضعحفًا جداً وك



ولحس  ،يف القرآن مدح أن حاء بني إرسائحا وبائ ة ال حد امل حح  ،ب  الن ي حممد 

ف و كان القرآن من لألحفه ملا  ،إال لرجا وابد وهو أبو هلل بت الن ي حممد  فحه ذم  

سج    ،. ول  ت ل ضحوف(زل العت منزلة األبلللللوالعرب لن ،ذمًا لعمها ب  نف ه كان 

لو لركوا الشلللحخ يرلاح خرٌي  ،فرتجت املرتجت كأمه وانمهى ال قاء!! ق ت: سللل حان اهلل

ها لرمجة!  لدقائق الثأو المي نةلللف هذه ا قاء من  عد ال  يف حتدثت مع الضلللحوف وب

بن هذا  جم داً د ونؤلف : سلللنذهل إىل ال لللويواالةلللالون سلللائًأ بن انط ابهت فقال

 ال قاء!! لقد لأثرنا كثريًا وب منا بقحقًة كنا نجه ها!؟ 

   حان اهلل كت آلى اهلل شحينا من احلكمة والربانحة.ف

ريف لزارين باملان ك ريان من األزهر الش)بدثنا شحينا أكثر من مرت فقال:  -14

بج ًا من هذا  :فقاال يل ،ب  كا م للل ت ويف أثناء بديثي معهام ق ت: إن ال نى فرٌض 

قاال: لقد قرأنا ال ياري ومل نقرأ هذا  ،احلديث مل ن لللمعه؟ ق ت: با هو يف ال ياري

ٺ  ژوهو يف القرآن أيضلللًا!! أمل يقا لعاىل يف صلللفات املؤمنني:  :ق ت هلت ،احلديث

أمل يأمر صححح ال ياري بإخرات الزكات؟ ها  رت  ژٿ  ٿ   ٿٿ

كات  عاىل يقولالز كأن اهلل ل كات أموالكت :إال ال ني؟ إذًا  حاء وأخرجوا ز ف ام  ،كونوا أغن

     (...!!سمعوا ذلك لعج وا أشد العجل

وأدويمه غايًة يف النفع وكان  ،كانت حت حأت الشلللحخ لألمور يف غاية الدقةلقد 

 وصح ه.  رمحه اهللي هر ذلك ج حًا لكا من لابع الشحخ 

 عمله عىل وحدة املسلمني واإلصالح بينهم:  – هـ

لأثرٍي خارجي أو ذايت كان الشلللحخ ممحررًا من كا  كان صللللابل ن رٍت ف ،لقد 

   وإلحك بع  الشواهد: ،واقعحةوموضوبحٍة 



 فحاور ب امء الشلللحعة ،اجمهد الشلللحخ كثريًا يف العما ب  وبدت امل للل مني -1

اخلأف بني ال للنة اجمهد بنزع و ،جمال للهتروه فأب وه وصللد   ،واقرتب منهت املعمدلني

 . وبقق يف ذلك نجابًا معقوالً  ،والشحعة ورمحه خ ف ال هر والعما باملشرتكات

أنه قرأ كا كمل مرارًا كام أخربنا  وكان يكن الشلللحخ جاهًأ بابمقادات الشلللحعة مل

 لراو الشحعة( جم دًا وحيوي كا 117الشحعة القديمة بام فحها كماب ال حار املؤلف من )

 دوب  نهت ولكنه كان يرى أن يوهو مل حياورهت يومًا لح لللن   ،كم هت احلديثةل مهمابعمع م

 ،لحقف اجلمحع يف خندٍق وابد ،امل لل مني ب  بدو  وابد وهو كا من يعادي اإلسللأم

وكان يرى أن هناه كثري  واهلل يوم القحامة حيكت بني الناس. ،مع ابرتام كا فريق لآلخر

 نافع.من معمديل
ٍ
  الشحعة املنفمحني يمكن الدخول معهت بحوار بناء

ص ونه العداء  منفحذ ويمهمونه بهلذا املنهج وكان كثري من الع امء من أها ال نة ينا

واري مع الشحعة يف األربعحنحات ون وا أن الشحخ بدأ بعم ه احل سحاسحة شحعحة،خمططات 

 .مع شحعة سورية ول نان ثت لوسع إىل إيران وباك مان سمقألاال ا ق

شحعة  شحخ يرى أن احلوار مع املعمدلني من ال  ام  حيدو كثريت ففوائد له لقد كان ال

ع بامة  احلوار واإلبرتاف املم ادل بني ال للنة والشللحعة ب  م للموى رجال الدين يمشللج 

 وال نة ب  الموبد والموادد.الشحعة 

كام كان مشللهورًا بنه وهو يف أمريكا حممد ألحجا رمحه اهلل الزبحت الشللحخ زار  -2

من الدبات  وبارضلله كثريٌ  ،بي الن وت ويم عه مخ للة مأيني م لل ٍت أمريكي أسللودد  مأنه 

قال له الشلللحخ: وملا بةللللا ذلك  ،لكن الشلللحخ أرص  ب  لقائه ،املمواجدين يف أمريكا

. فحدثه الشللحخ سللابًة فقام ألحجا .قال: نعت. أنك لقول أنك امل للحح املنم ر..!( ب  ني)

 ؟! وقال: ماكنت أب ت حممد من مكانه وق ا يد الشحخ أمام باشحمه



فحدثه الشحخ سابًة فقام .. .قال: نعت ثت قال الشحخ: )ب  ني أنك لقول كذا...!(

 ؟! ...وماكنت أب ت وقال: وق ا يد الشحخ أمام باشحمهمرت ثانحة ألحجا حممد من مكانه 

لحمع ت اإلسلللأم يف  (وارو الدين حممد)ثت أقنعه الشلللحخ أن يرسللللا إلحه ولده 

ا و لكن ألحجا حممد ،املجمع ما مل يكن يف احل  ان  بةاهناه و ،أرس ه إىل األزهرلعج 

ف ت يمع ت وأروثه ذلك بدت يف الدين،  ،الع ت املجرد بن احلكمةوارو الدين  لع تد فق

وبندما باد اخم ف  ،وكحف  اط ل امليالفون ،بوتالمدرت يف الداحلكمة يف أسللل وب 

 . زمناً  والده واهتمه بالكفر ف جنهألحجا حممد مع أبحه 

 الشحخ -الذي يم عه ثأثة مأيني-زار وارو الدين حممد  ،وبعد وفات ألحجا حممد

ل للحا بندما يرى الشللحخ كان و ،باشللقًا ل شللحخمريدًا الطريق وصللار بنه وأخذ  ، أمحد

 ..!! أمحد بمى قال ب  منربه: أنا وكا أل ابي ل عًا ل شحخ ،خديه دموبه ب 

شاب ممفوق من مجابمه لحقحت هلت  سنٍة بمئة  شحخ أن ي عث إلحه كا  وط ل من ال

قات ال للحاسللحة واألمنحة اسللمق ا الشللحخ مئة  ،دورًت ب محة دبوية روبحة ورغت كا املعو 

 شاب  منهت لقري ًا لكن ب  مدى سنوات ق ح ة ثت لوقف امل وع ألس اب غامضه. 

رئح للًا  الشللحخ أمحد ويف مؤ ري الةللوفحة العاملحني يف لح حا وال للودان انميل -3

 ،ل المةوف إىل احلحاتو كثريًا بن جتديد مةط حات المةوف وإدخاوحتد   ،ل مؤ رين

ن ووكان من ثمرات هذه الك امت النورانحة أن ألاه شلللحخ الطريقة المحجانحة ويم عه ثأث

 م حون مريد إفريقي فق ا يده وقال: أنا وكا إخواين حتت لرصفك..!! 

إىل ختفحف الفجوت  الشحخ رمحه اهللالةوفحني وال  فحني فقد سعى أما بوار و -4

ولقريللل وجهللات الن ر بحنهام من خأل لعريف ال لللل فحني بحقحقللة  ،بني الطرفني

ةوفحة ةوفحني يف اجلهاد والدبوت وهداية الناس ،ال وذلك خأل بواراله مع  ،ودور ال

 ،بدٍد من ك ار زبامئهت من أمثال الشلللحخ ب د العزيز ابن باز مفمي املم كة ال لللعودية



يف أبد املجالس بحضللور  از الشللحخولقد سللأل الشللحخ ابن ب ،ورئحس هحئة ك ار الع امء

الشلللحخ أيب احل لللن الندوي رمحه اهلل فقال: لقد بحضلللور بدٍد ك رٍي من ب امء املم كة و

ب  ني بنك خربان ممناقضان، بعضهت يقول: إنك صويف، وبعضهت يقول: إنك س في، 

فأنا صلللويف  ،كأ اخلربين صلللححح)فأهيام الةلللححح..؟!  فأجاب الشلللحخ ب  الفور: 

 : ولكنهام ال جيممعان..!! ال  فحنيب  بادت  ابن باز م ض اً  فقال الشحخ .!(..وس في

 أنا مجعمهام، المةوف بندي هو لزكحة النفس كام ورد ذكرها): أمحد أجاب الشحخ
1 – 14]األب :  ژجئ  حئ  مئىئ  يئ    جب  حب  خبمبی  ژ يف القرآن الكريت بقوله لعاىل: 5] 

وهو بندي  [10 – 9]الشللمس:  ژڦڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ  قوله:

أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه ))بن مقام اإلب للللان بقوله: ما ذكره الن ي

1).((فإنه يراك وأنا أدبو إىل لره هذه الم للمحات، واملةللط حات المي فرقت امل لل مني،  (

لنرفع ك مة المةللوف، ولنرجع إىل مةللط ح القرآن وال للنة، ولنرته ال دع المي دخ ت 

ب  المةلللوف كام دخ ت ب  أغ ل الع وم اإلسلللأمحة مثا األخ ار املوضلللوبة يف 

 ..( بقحقة اإلسلللأم الةلللافحةاألباديث، واألخ ار الفاسلللدت يف المف لللري، ولنعود إىل

باز ومن بوله من الوهابحني ومل يمفوهوا بك مة!! وما إن انمهى املج س  ف لللكت ابن 

 بمى قام الشحخ ال حد أبو احل ن الندوي وبانق الشحخ بحرارت معج ًا بطريقة برضه!!  

جرأت بجح ة ب  الميع بن كثري من  رمحه اهللويم ك الشللحخ أمحد كفمارو قلت: 

ال سللحام أتلئك الذين  مع ال لل فحة املةللط حات الةللوفحة يف سلل حا املةللاحلة وال قاء

يم عون هذا املذهل الشلللاذ بن سلللأمة ق ل ال يعرفون ما وراءه من خمططات صللل ح حة 

 .لمدمري اإلسأم

                                                 

(1 يار ( ححح ال  ت )ص 50ي رق ي  ،(0 ا الن  ن اإليامن ) باب: سلللؤال جربي 1/2ب ت )7 ححح م   باب بحان اإليامن  ،(9(. ص

1/3واإلسأم واإلب ان ) 9.) 



باجمهاداهتت الفقهحة المي خالفوا فحها املذاهل بابرتافه ل شلللحخ جرأت وكذلك 

  أبدًا. يفالةوالع مي منهجه اجلرأت ال لعني خت حه بن  ك لو األربعة.

موقفه من الديانات األخرى وعمله عىل جذب غري املســـلمني باحلكمة إىل  - و

 اإلسالم: 

بوار أباد ول من أان غري صلللححح أن نقول أن الشلللحخ أمحد كفمارو رمحه اهلل ك

يف فكر الشحخ رمحه اهلل إلن بوار احلضارات  ،رينلللليف القرن العشإىل احلحات احلضارات 

وأسللل وبه  م ف بن املجادالت واملنا رات المي كانت يف أزمان غابرت مجعت ب امء 

، إن احلوارات المي سطرها الماريخ اإلسأمي وغريهت امل  مني ورجال الدين امل ححي

نة والقوت  كانت منا رات وجمادالت مل يكن فحها الطرفان مم للللاويان من بحث املكا

با  ،فقد كان الع امء امل للل مون جيادلون رجال الدين امل لللححي والحهودي ،ال لللحاسلللحة

يف قةلللره بحث ال  وغال اً  ،با وخمم ف الفرق الكأمحة بأوامر من ال  طان ،والفأسفة

يم ك املجاد ل أي مكان لأبرتاض أو النقد، برأيي هذه بقحقة لار حة، وكان كثري من 

يف كم هت بعضلللهت أنةلللف بللافرتاض الردود  الع امء يقومون بمنللا رات افرتاضلللحللة

ما الشلللحخ فقد  ناءت مع امل لللحححة وبعضلللهت مل يفعا، أ بقد املؤ رات واحلوارات ال 

يف موقع القوت ال لللحاسلللحة بيأف ما  بعحدًا بن ال لللحاسلللحني، وكان املجاد لون توغريه

لمحقري ذكرنا من املجادالت المار حة، كان املجادلون ق ا الشلللحخ هدفهت اإلفحام وا

ية ال إكراهحة يف  ل طرف اآلخر، بحنام كان هدف الشلللحخ األول ن ذ العداوات حتت را

ر ب   ما بندنا من العقائد العق حة الةللللرفة دون حتقري أو الدين، واطأع الطرف املحاو 

ل فحه، وهذا هو األصا القرآين فقد أمر لعاىل جمادلة أها الكماب بالمي هي أب ن، ومل 

ول للفحه أها الكماب كام فعا ب امء امل لل مني يف الماريخ اإلسللأمي، وكام يأمر بمحقري 

 سن الفقهاء من أبكام جائرت بحق أها الكماب من لفاصحا اإلذالل واإلهانة يف لأدية 



 وغريها من األبكام المي كانت بدافع بزت امل  مني يف وقت اجمهادها. اجلزية 

هدف  كان  قد  يان ل بد أن ي   هت لحس إال الشلللحخ يف بواره مع األد هدف وا

فإنه مل يمنازل  ،مل ين اق وراء أولئك الذين يدبون إىل  ححع األديان ،اإلسأم بأغًا م حناً 

له ومل  ا بوار من دبو كا بوارا حدله يف  لدخول  لهيومًا بن بق ل م لللممعني من ا

مل للحححة باإلسللأم بشللكا غري م ارش ومل  ا كذلك جم  للًا من جمال لله من نقد بقحدت ا

 ،وغريها من الديانات املحرفة لكن ذلك كان يمت بإس وب مل يعرف يف الماريخ ك ه مثح ه

رت ح وال حي  لقد كانت فكرت الشلللحخ جديدت يف كا يشء  ،املجاد ل فإنه كان ينقد وال جير 

اسلللمندت ب  األصلللول القرآنحة يف الدبوت باحلكمة واملوب ة احل لللنة والأإكراهحة يف 

 وإلحك بع  الشواهد:كانت مدرسة بوارية م مق ة بأركاهنا وأس وهبا.  بقاً الدين، 

ابمفاالً باشلللدًا بمحأد  ،وألول مرت ،أقام يف جامع ي   ا يف وسلللط دمشلللق -1

ورفع  ،ودبا إلحه رتساء الطوائف امل حححة يف دمشق ول نان ،ب حه ال أم ال حد امل حح

 ،ووضلللع مكانه كرايس جي س ب حها امل لللحححون ب لللل بادهتت ،نةلللف فرش اجلامع

سمطاع هبذه ال فمة أن يزرع بذور األلفة والمآخي  شوا بني امل  مني ي لللللاإلن اين المعاي

فامل لللحححون  ،غري أن املمطرفني من الطائفمني مل يرضلللوا بن هذه امل ادرت ،وامل لللحححني

 ،ةلللوروا فحها لنازالً بام يؤمنون بهوامل للل مون ل ،منهت وجدوها ابرتافًا بن وت حممد 

ورأى فحها  ،امل ادرت نف لللها أثارت إبجاب أها العقا والع ت والوطنحة بأوًت ب  أن  

إبحاًء هلدي الرسول الكريت الذي كان ي مق ا وما أق هت رون للللريعة املم ةللللب امء الش

 فحكرمهت ويعرض ب حهت أبكام اإلسأم. الوفود يف م جده

مه احلرت سلللم  ونمحجًة  -2 بام جلهوده الع حمة وبكممه ال ال ة وموضلللوبح ي 

م من ق للا املنرب العللاملي المللابع لألمت املمحللدت رئح لللللًا وممثًأ لرجللال الللدين 1990



سمي رئح ًا ل ق ت الديني يف قمة األرض المي بقدت  ،والروبانحني يف العامل وكذلك 

 م.  1992يف الربازيا بام 

أن ذلك ابرتافًا من رأوا ن ممرًا لإلسأم لحس كام ابمقد كثري للقد ابمرب ذلك نةو

فإن لرأيس اإلسأم ب  مؤ ر  ،الشحخ بالديانات ال اموية والوضعحة املشاركة يف املؤ ر

ًا  ونلحس امل للل ميف الوقت الذي األديان ال لللاموية بالعامل  أكثر أها األرض يعمرب بز 

 ونرصًا لإلسأم.

 .ارات مع امل حححني يف مواضع أخرى يف الكماب فانم رهوسحأيت مزيد من احلو

 من منهجه العمل بفقه األولويات -ز

وهي من  ،من م ائا أصول الفقه املشهورت)لقديت األهت فاملهت(  فقه األولويات

أضلللافها إىل منهجه الدبوي  رمحه اهلللكن الشلللحخ أمحد كفمارو  ،أبواب احلكمة بموماً 

  وإلحك الشواهد العم حة: وربطها بالواقع املفروض ب  الدبات ،أيضاً 

شًا وابدًا يف غري ف هتمليقدم األهت فا رمحه اهللكان يف جمال النفقات  - ضع قر أ ي

 ذلك: موضعه أو ل ري فائدت، مثال

سنوات بديدت وهو يةلقد أخ   رف ما يألحه من املال لللللر ك وت املجمع اخلارجحة 

في أه  ،ًا لك لللوت جدران املجمعيطالحرخامًا إأبد املمرببني  قدموقد  ،لألهت من ذلك

 وأخره بمى بنى الموسعة األخريت فك ا به األرض فكان ذلك خريًا من ك وت اجلدران. 

ودون  ،ودون ثريات كري للمال ،وكان املجمع اإلسللأمي يف بحاله دون زخارف

من جريد  سول اهلل وكان يقول كا ذلك اآلن ال هيت لقد كان سقف م جد ر ،دهان

 النيا وكانت فرشه الرتاب واحلةا وقد جع ه اهلل لعاىل ق  ة العاملني.

نابي )وكان يقول:    بإنجاز قمٍر صللل حاء وبكام األمة اإلسلللأمحة  أطالل أغن

 وذلك خري  ،ر اإلسأم وإدخال القةص اإلسأمحة إىل امل ارح وال حناملإسأمي لنش



 . (ب حها املأيني ثت لح ت إال لةأت اجلامبةمن بناء امل اجد المي ينفق 

شحطًا يقدم امل لللللولعا مدرسة الشحخ أول مدرسة أنشأت م  ربحات لللللربًا ن

 وأبطاهلا من طأب الع ت املوهوبني. ،اإلسأمحة اهلادفة

إن جتهحز املحارضت بكامريات فحديو بديثة )وكان يقول يف هناية ال للل عحنحات: 

 . (الع ت والرتبحةجمالس لحس فحها  خري من بناء امل اجد المي

يف جمال الدبوت مع مرابات الواقع املفروض ومن بما الشللحخ بفقه األولويات  -

 ب  الدبات:

اذهل ) ر فقال له الشحخ:لللالقراءات العش جيمعأن باسمأذن أبد اخلرجيني الشحخ 

 (.أمريكا فحهدي اهلل بك ب ى أن لدبو إىل اهلل يف خرٌي لكفإنه ولع ت ال  ة اإلنك حزية 

ية خول من  هت من القرآن كام فهت بعضلللريحس مراد الشلللحخ أن ال  ة اإلنك حز

 ،هنت يعحشلللون يف كوكل آخر با يف جمرت أخرىأ  ق وكأصلللحاب الفهت الضلللحق واملن

  ت ال  ات أنفع ل دابي يف جمال الدبوت.كن مراد الشحخ أن لع   لو

الك ري لكنه مل يؤلف كمابًا بن فموباله وأرساره اإلهلحة ب   يفرغت أنه الةلللو -

ئ ،غرار رجال الطرق الةللوفحة اآلن  ما ينقةللنا ،هذه فاكهة) ا بن ذلك فقال: وقد سلل 

  اإلدام ف حس الوقت وقمها(.

 صور من حكمته يف الدعوة -

صعدت مرًت الرتومواي من دمشق إىل )بدثنا شحينا يف املج س العام فقال:  -1

فم  مت له  سحجارتي ف فج س مقابع شاب أخرت ب  ة الم غ وجعا يةنع  ،رسغايا

.. باول ق  ك الشحخ .فقاطعني قائًأ: يا شحيي ال حتاول ،وبدأت أدبوه لرته الدخان

.. وبدأت أبدثه .. فق ت له: أنت اسمع فقطفأن..والشحخ  فأن..بع الدقر والشحخ 

  (.من النافذت!!الم غ فام وص نا إىل منطقة الربوت بمى رمى ب  ة 



ولقد  ،با بام يف الق ل من ص ة باهلل ،فقط األلفاظ وب ن ال حانيف  ر  لللللحس ال ل

 ب ارات الشحخ كثريًا ف ت ننجح لعدم صدقنا غفر اهلل لنا. وغرينا بنا جر  

ملا كنت يف امل جد األموي أسري برفقة )بدثنا شحينا يف املج س العام فقال:  -2

 ،فقال: ال ؟(مضلللطربيكون بأ  بحمك الرئحس بافظ األسللللد ق ت له: ألرىض أن 

فقال الرئحس ب  الفور: إن شللاء اهلل سللأجدد  )بحت اهلل أب للن من بحمك!!(فق ت له: 

  .لعاىل ك بفضا اهللوبةا ذلولابع الشحخ األمر  ،ك وت األموي

ط  ت بدم قد بدثمنا األسلللماذت منريت بمر الةللل اغ فقالت: بدثمنا أسلللماذت  -3

فقالت: اسلللمأذنت شلللحينا مرًت بمى أتلف كمابًا بن ال ياري رمحه اهلل  ،ذكر اسلللمها

يء لولن لأيت بش ،هبذا العنوان ىيا بنمي املكالل مأل)فقال يل: فضائ ه ورب مه الع محة، 

 .اشم ع بالدبوت أفضا لك( ،جديد

بندي رشيط م لجا صلورت وصلوت بني الشلحخ أمحد ) :أبد الع امءقال  -4

كفمارو وبني بامِل ك ري من هذه األمة لويف  رمحه اهلل كان هذا العامِل يأخذ منهجًا آخر 

 ،حأخذ منهج الدبوت احلواريفأما الشلللحخ أمحد كفمارو  ،وهو منهج الدبوت اجلهادي

له منهج  ا وابد  ك  ما اجممعوا مع بعضلللهت ألن  نة  لقد بقي الشلللحيان ثأثني سللل

ف للمعت الشللحخ الذي كان  ،اجممعوا بندي يف ال حت بعد ثأثني سللنةو ،وأسلل وب

يقول ل شللحخ أمحد بال فظ: )يا شللحينا أصلل ت بالدبوت وأخطأنا( بنفحًا منهجه قمالحًا 

لدموع  يت ا كاء ورأ بال  هد  نا وانفجر الشلللحخ املجا يا لحم ل مر وجهه وهو يقول: )

 .س كنا طريق الدبوت باحلوار ال بالقمال(

 إخوانه(.قراءت فةا )الشحخ يف بحون  -رمحه اهلل-لأسمزادت من بكمة الشحخ 

 
 



 اإلمام الرباين: امسالفصل اخل

  

 روحانيته: أوالً: 

أما اجل لللد فإنه ضلللعحف هزيا ال  ،ن اهلل لعاىل خ ق اإلن لللان من ج لللد وروحإ

ر وأصللت ال ي للمع وأبكت ال ينطق والحيس وال لللللليقوى ب  يشء فهو أبمى ال ي ةلل

شابرت... أمدها اهلل لعاىل بطاقات  شعر... وأما الروح فهي العاق ة ال ارصت ال امعة ال ي

هائ ة ال يمةلللورها بقا من رسبة يف المنقا وخرق ل امدت وبروت روبي... لكن هذه 

سجن اجل د الذي ينمو الر ممت أرسارها ملا وضعها اهلل لعاىل يف  ت طاقاهتا وك  د  وح ب 

وال لعاد إلحها طاقاهتا إال إذا جاهد اإلن للان هذا اجل للد  ،ويقوى بمحةللحا الشللهوات

فقهره وقهر شلللهواله ولوجه بروبه إىل اهلل لعاىل ِذكرًا وشلللوقًا لم مس الروح أنوار اهلل 

ت يف م كوت اهلل لعاىل فمعحش مع األرواح وهي  لعاىل فميرق جدار سللجنها ولنط ق بر 

 ال لزال يف بامل األج اد.

لقد  ،ن يف بحات الشلللحخ إشلللكاالً بند كثري من أها الع تلقد شلللكا هذا العنوا

مة وربط األسللل اب  قا واحلك جا الع محه اهلل ر محد ر لعج وا كحف يكون الشلللحخ أ

 ،احلريص ب  المعقا يف كا يشء واألخذ باألس اب المي خ قها اهلل لإلن انبم   اهتا 

ئد ويمك ت بعحدًا جدًا ب هذا العنوان  رق العوا واحلق أهنت  ن العقا؟!ثت نراه فمحت 

    ے  ۓ  ۓڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ے  ژ غف وا بن قوللله لعللاىل:

 [.80]األنببببببب ببببببب ببببببب     ژۈ ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉې   ۆ  ۆۈ
 :فاآلية لذكر جان ني ب حمني من شيةحة داوود 

 اجلانل الروبي الرباين الذي اليض ط بقانون األس اب وامل   ات.     -1



الع محللة والعق حللة واجلللانللل المكن وجي الع لللكري امل ني ب  القوابللد  -2

  الفحزيائحة.

فقد مجع داوود بني مقام اإلب ان وهو ذروت المةوف وبني قحادت الدولة وصنابة 

فقويت بمى صللللارت لؤثر باجلامد )اجل ال(  لقد صلللفت روح داوود  ،احلضللللارت

 ،وإذا ذكر ذكرت بذكره ،واحلحوان )الطري(، فكان إذا مر  ب  اجل ال سللل  حت بم للل ححه

فأ لعارض إذًا بني الروبانحة وب وم احلحات .[10]سللل أ:  ژژ  ژ  ڑژ قال لعاىل:

قوت روبحة وإن الدابي الوارو الن وي جيل أن يكون صابل  واحلضارت والمكن وجحا.

ويكون أيضلللًا صلللابل ب ت وثقافة  ،جيذب هبا الق وب إلحه لم لللها ب حه بم حة الرتبحة

 واسعمني.

 حز الشللحخ بروبانحٍة قويٍة جذابٍة كام هو شللأن رجال ال لل  لل ة النقشلل ندية 

 قدس اهلل أرسارهت. 

اهلل وكثرٌي هت اللذين هلداهت  ،فكثرٌي هت اللذين هلداهت اهلل بن رٍت من ن رالله -

 وكثرٌي هت الذين هداهت اهلل برتية صورٍت فولوغرافحٍة له.  ،بك مٍة من ك امله

 ،رهتلللللللوكثرٌي هت الذين كانت روبانحمه ال لفارقهت يف سلللفرهت ويف بضللل -  

لللذكرهت اهلل وحتفظ اإليامن يف ق وهبت رغت االبمأء واالممحللان الك ري الللذي كللانوا 

 يمعرضون إلحه.

)مل نفعا إىل بكاًء يف ال حا إذا خأ بربه!! يقول:  ،ب للامًا يف النهاروكان الشللحخ  -

   شحئًا!(لإلسأم اآلن 

ره ب ات األلوف للللوكان الشحخ حيدثنا أنه إذا دخا املج س العام الذي حيض -

 ! املريدينيضع نف ه ق ا الدخول بني نعال 

                                                 

(1 ه. ( وان ون إخ ا الشحخ يف بح  ان ر فة



 وإلحك الشواهد ب  روبانحة الشحخ املممحزت:

يف املج س العام فقال: كان مرًت يةلللل  رمحه اهللرجل ديل  بدثنا الشلللحخ -1

شحخ ضوء ل  شحخ جيمد بوايل دقحقة ،الو شحخ  ،فإذا بال شحخ رجل أن يك ت ال فهاب ال

يا بني ألذكر ل شللحخ رجل: ) أمحدوبعد الةللأت قال الشللحخ  ،ثت لابع الشللحخ الوضللوء

 (ألذكر رئحس الوفد..؟)قال: نعت... قال:  (الوفد اهلندي الذي زارين منذ سللمة أشللهر؟

 ،لقد مات ق ا ق حا بحنام كنت لةللل ب  قدمي ماء الوضللوء)قال الشللحخ:  ،قال: نعت

نمه بجمهللللللولقد بضلل ط ل مني عهد ب  الذكر ألنه بحنام أخذ بني ال ،رت وفاله ولق 

نه الشهادت فحان الوفاء بذلك..!!  (.بضور وفاله أللق 

ح ًا فإن  الروح لقطع امل للللافات الطوي ة ب ح ة وابدت كام لحس األمر بجقلُت: 

وأقوى األدلة ب  ذلك ما حيةللا لإلن للان يف  ،أث مت ذلك األبحاو الع محة املعارصت

 ،املنام من رتية نف لله يف أوربا أو أمريكا أو يرى بع  أربامه الذين مالوا من سللنوات

ح لدن بامل ا بامل الربزخ ب ح ات كام لقول فإن  الروح انمق ت من ب د إىل ب د ومن  ا إىل 

 األبحاو: فإن  أطول منام ال يمجاوز ثأو ثوان. 

أنه رأى يف الحق ة مرًت يف سلللحر لح ة من  رمحه اهللبدثنا الشلللحخ رجل ديل  -2

رمضان كأن سقف ال حت قد ق ع وإذا بمكع ات سوداء لنلزل من ال امء ب  الشام وإذا 

حديه وهو يقول: أمحد بالشلللحخ  ياهلل ..ياهلل)يرفع املكع ات ب ياهلل..  ها إىل ( ..  بمى رد 

 فأولمها بأء ب حت رفعه اهلل بن الشام بربكة الشحخ رمحه اهلل!! ،ال امء

شاهد لف ريي لقول اهلل لعاىل: قلت: ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  واحلادثة 

    ژڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ
فقال: كنت يف خدمة شلللحينا يف صلللحٍف  رمحه اهللبدثنا الشلللحخ رجل ديل  -3 

كنت أراق ه من بعحد  ،وكان الشحخ ينام ب  سطح امل جد القديت ،بار يف اخلم حنحات



ويف أبد ال حايل سللهر إىل ق ا الفجر ب للابمني يراجع كمل  ،أللع ت منه بع  ال لل وه

راق مه من بعحد ب  مدى ال للابمني وهو نائت شللأن املحل  ،ثت نام ب  ال للطح ،الع ت

لوجه  ،الذي يمممع برتية حم وبه وق ا الفجر بربع سللابة اسللمحقظ فجأت وهو ب  فراشلله

وبعد ثواٍن رأيت سللل  للل ًة من نور خترت من ق  ه وهو ب ارت بن  ،ب  الفور إىل الق  ة

خرجت هذه ال    ة والة ت  ،لعاىل مكرر ممشابك مع بعضه )اهلل..اهلل...اهلل(است 

يء صار لللللثت لابعت ال    ة انمشارها وك ام الة ت بش ،بالفراش فةار الفراش نوراً 

وإىل  ،يء نورًا يذكر اهلل بمى وص ت ال    ة إىل أبايل ال امء بحث ال أرهالللللهذا الش

قول:  ي قطللة أراهللا وكللا مللا أرى صلللللار  ن بعللد  لك للللوت يف األرض وهو أ ج للا ا

 ،وسللأسللا نورانحة من األرض إىل ال للامء!! أ خذت أخذًا شللديداً  اهلل...(اهلل...اهلل...)

وبعدها بق حا دخا الشلللحخ أبو مةلللطفى  ،وإذا فجأت ينمهي كا يشء ويؤذن الفجر

إذا ذكر )اخلرفان فقال لشلللحينا: يا سلللحدي كحف يذكر العارف باهلل ..؟ فقال شلللحينا:  

 (ألحس كذلك يا رجل؟!)وقال:  ثت ن ر إيل (العارف باهلل ذكر الكون ك ه بذكره

وال مانع من  ،كام أسللل فنا وهذا احلال يشللل ه إىل بد  ك ري بال داوود قلت: 

 فكا معجزت لن ي جازت أن لكون كرامة لويل. ،ذلك

وقد  هر ذلك ج حًا يف  صللابل صلل ة روبحة بالن ي  كان الشللحخ رمحه اهلل -4

 أبوال إخوانه. 

يف الدرس العام فقال: قةللللدت املدينة املنورت رمحه اهلل بدثنا الشلللحخ رجل  -أ

ي ممحريًا ال لللللوبحنام كنت جال ًا أبكي ب  نف  ،وهناه بةا يل جفاء شديد ،ل زيارت

إذا يب أرى روبانحة شلللحيي الشلللحخ أمحد كفمارو من بعحٍد يشلللري إيل  أن  ،أدري ما أفعا

ريفة وإذا بالشحخ لللالشفم عمه أختطى رقاب الناس هائاًم بمى وص ت إىل احلجرت  ،ال عني

 ..!! يرفع ال مار بحديه فأرى رسول اهلل 



أكثر من مرت: أنه كان يف الزيارت )العمرت(  بدثنا الشحخ بشري ال اين رمحه اهلل -بلللل 

وكذلك اجممع  ،يق ًة يف مكة فحم  ه ال لللأم لشلللحيه الشلللحخ أمحد  فاجممع بالن ي 

 حة!! يف املدينة فحم ه ال أم مرًت ثان بالن ي 

من   :قال رسلللول اهلل  ،يف الحق ة يف الةلللحححني ودلحا رتيا الن ي قلت: 

  .رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة أو لكأن  رآين يف اليقظة ال يتمثل الشيطان يب

ال يفهت منها أن املحت  ،والرتيا بالحق ة هي رتيا روبانحة لممثا ج للللد املرئي  

ولقد اشلللمهر الشلللحخ بشلللري ال اين رمحه اهلل وهو أول خ فاء الشلللحخ أمحد  ،يقوم من قربه

 يق ًة كثريًا جدًا... برتيمه الن ي 

دثنا الشحخ بشري ال اين رمحه اهلل أنه ذهل ل زيارت مرًت وباد إىل الشام ومل ب -جللللل

ىل وفور وصللوله إ ،أبدًا ب  غري العادت فأخذه اهلت جيممع بروبانحة احل حل املةللطفى 

املطار اجته إىل شلللحينا الشلللحخ أمحد رمحه اهلل فشلللكا له بدم الرتية وااللةلللال؟ فم  لللت 

شاء اهلل!!(الحوم سحزوره يف وقال له: )شحينا  ويف ل ك ال ح ة زارت روبانحة  بحمك إن 

 الشحخ بشري ال اين رمحه اهلل!!  الن ي 

ثنا شلللحينا رمحه اهلل يف املج س العام فقال:  -د  ًء مع شلللحيي أبدزرت وفا)بد 

وكان أبو سللعحد قد أغمي  ،إخوانه امل للمى أبو سللعحد ب د احلق وهو ب  فراش املوت

ثت معه  ،ب حه ثأثة أيام مممابعة وملا دخ ت أفاق من سللل اله وفرح كثريًا بزياريت له وحتد 

ق حًأ ثت ق ت لإلخوان الذين بةللح مي: أشللت رائحة شللحينا الشللحخ أمني رمحه اهلل ثت 

 رت روبانحة الشحخ أمني رمحه اهللللللوما أن وص ت إىل أسفا امل نى بمى بض ،غادرت

 (.ورآها ابن أيب سعحد وق   أبو سعحد من سابمه!!

                                                 

حني: ) 1)  حح ع بني الة  (.56( اجلم



قال: كنت يف جم س شحينا يف جامع ي   ا  رمحه اهللبدثنا الشحخ رجل ديل  -5

ف فحت بحني ل ح ة فرأيت شأالً من النور ينلللزل من  ،وبحضور وفٍد من مشايخ اهلند

ال لللامء إىل ق ل الشلللحخ ثت يمفرع بن ق  ه إىل ق وب احلارضين من الضلللحوف وغريهت 

فمنهت من ي للمق ا من النور خحطًا ومنهت من ي للمق ا بزمًة ب حمة  ،وبشللكٍا ممفاوٍت 

لأخذ من ق ل  قدر اسللمعداده يا بني ب ) وهكذا... فانم هت ف للمعت شللحينا يقول:

  (.ألحس كذلك يا شحخ رجل !!؟)ثت قال:  الشحخ(

رات من مريدي الشحخ رمحه اهلل يف جمالس لللللوقد بة ت هذه الرتيا لعشقلت: 

 خمم فة.

بالشلللحخ روبحًا  -6 عاىل املشلللهود هلت يمةللل ون  باهلل ل عارفني  كان كثري من ال

 منهت:  ،وحيرضون جمال ه ويعرفون قدره

لطريقة النقشللل ندية من مشللللايخ ازار الشلللحخ أمحد يف بحمه شلللحٌخ من لركحا  -أ

وأبطاين  (ال أذكر  اماً قلت: ) - أو رسول اهلل -والقادرية فيط نا قاالً: رأيت شحيي

كمابًا وقال يل: اذهل إىل الشلللحخ بالشلللام!! وقد سلللمعنا ورأينا الزائر إبدى حمارضات 

 .وهلا بشارت بانمةار اإلسأمالشحخ العامة. وكان شحينا قد لأ

بدثنا الشحخ نةوح احلميص رمحه اهلل فقال: كان الشحخ حممد اهلاشمي رمحه  -بللل

شاذلحة حيض شحخ الطريقة ال شحخ يف م جد ي   ا وجي س يف آخر لللللاهلل وهو  ر جم س ال

وكان يف بحاله يرسا  ،وبند وفاله أوىص كثريًا من إخوانه بال اع الشحخ أمحد  ،الةفوف

 إلحه كثريًا من املريدين منهت الشحخ رجل ديل!! 

شحينا فرأى رمحه اهللبدثنا الشحخ رجل ديل  -جللللل : أنه كان جال ًا يف جم س 

 (ملاذا أنت نائت هنا؟)فقال له شلللحينا:  -أبو أمحد احلناوي-بجان ه رجًأ نائاًم ال يعرفه 

أبللد .!! لكنني أذكر أنني كنللت يف مقللام ففمح بحنحلله وهو م هوٌت وقللال: ال أدري.



شحخ وأقحت بنده لللللووجدت نف  العارفني شهر أزور مقام ال ي هنا..!! وأنا منذ ثأثة أ

زمانك..!! بارف  وأذكر أين رأيمه يف املنام وقال يل: ماذا لفعا هنا..؟! اذهل إىل ،أبحاناً 

 وال أدري بنفيس إال وأنا هنا ومازلت نائاًم!!

رأى الشلللحخ نا ت القرب  )رمحه اهلل يف املج س العام فقال:  بدثنا شلللحينا -د

يف الرتيا وكان يف أمريكا فقال: يا رسول اهلل أين أجده .. فقال  بف ه اهلل رسول اهلل 

  .(عند الشيخ أمحد بالشام!!له: 

ة اغ فقال: كان  -هللللل شحخ بمر ال ة اغ رمحه اهلل بمي بدثنا ال شحخ حيحى ال ال

 وهو من املجاذيل لحس من لأمذت الشلللحخ أمحد يقول: واهلل إين ألرى رسلللول اهلل 

 .يق ًة جال ًا بن يمني الشحخ أمحد يف درس جامع الشحخ حمي الدين

قال: كنت مرت يف ب داد يف م لللجد ب د  رمحه اهللبدثنا الشلللحخ رجل ديل  -و

فج  لللت ي قي موب ًة ب  مريديه  كفحفاً وكان إمام امل لللجد  ،القادر اجلحأين رمحه اهلل

وبعد املوب ة لقدمت إلحه وس مت ب حه فقال يل  ،فقال: أشت رائحة العارفني من الشام

ب  الفور: كحف سلللحدنا الشلللحخ أمحد؟!  فق ت له: ألعرفه..؟ قال: هو قطل دائرلنا!! 

األولحاء كمثا ال لللمك بني مث  ه بني )وبندما بدت إىل الشلللام أخربت شلللحينا فقال: 

 . احلحمان(

سأن مرًت ولوجهت  -ز شحخ أر شري ال اين رمحه اهلل قال: زرت ال شحخ ب بدثنا ال

لكن ي فوجئت بعدم بةلللول بال يل ب  غرار ماحيا  يل من أبوال  ،إلحه ألنال من ق  ه

ل ،بند زيارت ق ور األولحاء ٌ ممعج  ها من املعقول أال  ءلأل ا ف ادرت املقام وأنا ممحري 

شحخ أرسأن من األولحاء وكنت قد زرت ق  ه كثريًا من األولحاء ف م ت من  ،يكون ال

لوجهاهتت؟! وبعد بام كاما زارين شحٌخ من شحوخ الطريق يف ب ل فقال يل: ق ا ق حا 



الشلحخ أرسلأن وأخربين: بأنك زرله ف ت يعطك شلحئًا بمى ال لنقطع بن قرب كنت بند 

 حخ أمحد!! قدس اهلل رسهت العزيز مجحعًا.شحيك الش

سنة  -بللللل سافرت إىل 1966بدثنا الط حل فارس بواطة بف ه اهلل قال: يف  م 

فنللللللزلت يف بي األزهر يف القاهرت يف فندق  ،ر أللابع هناه دراسللمي اجلامعحةللللللمةلل

بأمي واحلمد هلل ،)رضلللوان( ًا ك ريًا  عاىل بر  قد رزقني اهلل ل ها يف ،و ناه رصت أرا  وه

ومل يكن بحنها الةللللاالت سللل كحة أو ال  ،فاضلللطربت كثرياً  ،الرتى املممالحة أهنا محمة

شحٌخ صويف ك ري ،س كحة وإذا بالوفود لنلللللزل  ،ويف أثناء إقاممي يف هذا الفندق نزل فحه 

ي: ملاذا ال أدخا وأس ت ب حه وأط ل منه لأويا للللفق ت يف نف  ،ب حه ولزدبت ب  بابه

 وسللل مت ب حه وسللللألمه بن لأويا الرتى؟ فن ر إيل وقال رتياي؟ وبالفعا دخ ت

ثت  ،: يا بني أمك ب  قحد احلحات وهي بةحٍة جحدت ال ختف وال حتزنبال هجة املةلللللرية

شحخ  شحخ أمحد وقا له ي  ت ب حك ال شحيك ال س ت يل ب   أل ع هذا الكأم قائًأ يل: 

سلل حان اهلل يا سللحدي وها لعرفه؟! قال: أرواح األولحاء لمأقى فأ  :)النويب(!!! ق ت

شحخ أمحد الرضوان وهو  ،حيج ها يشء فيرجت من بنده وسألت بنه فقالوا يل: هو ال

وبندما بدت إىل دمشق قةدت مزربة  ،من صحراء النوبة وهذا الفندق م كًا ألوالده

بت منه وق ت له: يا سللحدي ي لل ت فاقرت ،املريدين شللحينا الشللحخ أمحد كفمارو بةللح ة 

 ..!!)النويب؟( :ف ادرين بالقول وهو يم  ت ،ب حك الشحخ أمحد رضوان ومل أقا له النويب

بدثنا شلللحينا رمحه اهلل يف املج س العام أكثر من مرت أنه زاره الشلللحخ ب د  -يللللللل

اه احلكحت كفمارو وهو ابن بمه الشلللحخ صلللالح كفمارو رمحهام اهلل وقال له: رأيت الشللل

وأبطاه  ،نقشللل ند رمحه اهلل يف الرتيا ومعه إجازلان أبطاين إبداها وهي إجازت حمدودت

 األخرى وهي إجازت أشار إيل أهنا باملحة!!



 ،( م سللافر الشللحخ إىل أمريكا لحةلل ح بني خ فاء ألحجا حممد2000يف بام ) -7

ت امرأٌت صحفحٌة ويف أبد املؤ رات هناه وبعد املحارضت أس ت بدٌد من األمريكحني بحنه

ئ ت بن س ل إسأمها فقالت: لقد رأيت هالًة من  وقفت أمام الشحخ وهي لرجتف ف  

 النور بول الشحخ طح ة املحارضت فع مت أنه ب  احلق!!

فكان ي فه  ،كان الشلللحخ رمحه اهلل له لأثري بجحل ب  ج ح للله ولو كان كافراً  -8

 هد:وإلحك الشوا بروبانحمه بمى يقوده كحف شاء..!!

وبعد  ،اً هندوسلللحوكان بدثنا شلللحينا رمحه اهلل: أنه جالس رئحس وزراء اهلند  -أ

 سابة من املجال ة ط ل من شحينا صدقًا ال نفاقًا أن يرقحه!! 

 كذلك لكررت احلادثة مع كثرٍي ممن جال ه من الشحوبحني ورجال الكنائس..!

ثنا شلللحينا رمحه اهلل فقال: -بللللللل  أقوى  النم لللاوي كوينغكان الكاردينال )بد 

املرشلللحني إىل ال اباوية يقول يل: أنا ال آلحك إال بعد أن أصلللع كثريًا أللطهر بمى أنعت 

إنك رسول ..  ،محكوكان يقول يل: يا لحمني ل ك ال جادت المي لطؤها بقد ،بمجال مك

  إنك رسول .. !!(.

روا اهلل بإرشاف محه اهلل من الذاكرين الذين ذكلللللي ركان احلات أبو بع املفش -9

شحخ أمحد  ةدٍق وإخأ ٍ كفمارو ال وكان رمحه اهلل يف خا ة  ،وفمح اهلل بن بةريهتت ،ب

وملا  ،رخ رصخًة ب حمةً للللللكا حمارضٍت لشللحينا وأثناء قراءت المه ح ة وق حا االنمهاء يةلل

فقال: ك ام رشبت يف المه ح ة  ،لكرر ذلك اسللمدباه شللحينا وسللأله بن سلل ل رصاخه

 ،ينلللزالن من ال امء مع كا وابٍد منهام ط قًا ب حه هدايا يعطوهنا ل مة ني رأيت م كني

 ثت لنمهي المه ح ة فحةعدون وال يعطوين فأرصخ لذلك!!

 الشحخ وخفف بنه بروبانحمه ف ت يعد يرصخ بعدها!! وقد لرصف  قلت:



ة -10 ةوح احلم شحخ ن شحخ أبد لللللبدثنا ال ي رمحه اهلل فقال: لاب ب  يد ال

فةدق يف الطريق فحةا أن ألى الشحخ مرت وهو  ،الشحوبحني ولقن ه الشحخ الذكرك ار 

يف غاية االضللطراب يشللمكي جذبًة شللديدًت جع ت ق  ه ال يموقف بن ذكر اهلل فأذهل 

وكذلك صللار يرى كا ما بوله منقوٌش ب حه اسللت اهلل من نور ف ت يعد  ،النوم من بحنحه

 شحينا ب  الفور فأذهل احلال منه!!  فموجه إلحه ،ي مطحع الوقوف ب  قدمحه

بدثنا الشلللحخ بشلللري ال اين رمحه اهلل فقال: زرت أبد الزوايا الةلللوفحة  -11

ش ندية يف اهلند شحخ أمحد الفاروقي ال  ،النق رهندي لللللوحل ة دخويل رأيت روبانحة ال

ت جال للت شللحخ الزاوية وحتدثنا طويًأ وملا أ هرت له انم للايب لشللحينا أخر ،رمحه اهلل

صلورًا كثريًت لشلحوخ الطريق بمى برض بع صلورًت لشلحينا حيمفظ هبا يريد أن هيديني 

 إياها لكرياًم يل!! 

بدو الدكمور حممد ب ش أنه ألف كمابًا بول القراءات القرآنحة وط ل  -12

شحخ ) شحخ )صادق ب نكةمن ال شقحق ال  ،( رمحهام اهلل أن يقدمه لهب ن ب نكة( وهو 

لكن  ،( وبني الشحخ أمحد رمحه اهللب نكةالك ري بني مجابة الشحخ )وذلك لريأب الةدع 

ر لقديت الكماب كثريًا!! صادق ب نكةالشحخ ) ( رمحه اهلل ن رًا ملوقفه من الشحخ أمحد أخ 

إىل أن الةللللا بالدكمور ب ش وقص  ب حه رتيا رآها فقال: رأيت يف الرتيا أنني جالٌس 

ر طحل ماته وأبد الكرايس كان فارغًا فألى مع بدٍت من الشلللحوخ ب  كرايس بول هن

فقمت منلللزبجًا ورست بعحدًا بمى  ،فج س ب  الكريسكفمارو بعد ق حا الشحخ أمحد 

ثت أق  ت ب  النهر اخل حث أريد أن ألوضللأ منه  ،وصلل ت إىل هنر خ حث فج  للت هناه

ء ( رمحه اهلل ب  ضلللفة النهر ون ر إيل بازدراب لللن ب نكةفرأيت شلللحيي الشلللحخ )

مل لموضللأ هناه؟  وانزبات وقال يل: ماذا لفعا هاهنا؟ فق ت: أريد أن ألوضللأ فقال: ومِل  



!؟ ف ضلل وقال: ثأثني سلنة وإىل اآلن مل لفهموا ب  كفمارو فق ت: هناه الشلحخ أمحد

 الشحخ أمحد كفمارو..؟! قت..! قت..! واسمحق ت وأنا يف غاية اخلوف واالضطراب!! 

نا شلللحينا رمحه اهلل يف املج س العام فقال:  -13 ث كنت مرًت يف طريقي إىل )بد 

فموقفت يف منطقة شلللمورا قرب احلدود  ،ل نان يف ال لللمحنات إللقاء بع  املحارضات

شرتي لنا قارورت ماء ،ال ورية أمام مقهى انم رله يف ال حارت فإذا  ،وأمرت ال ائق أن ي

حارت  باسلللم راب ويممعن بوجهيألفاجأ برجٍا يقف خارت ال للل قال يل  ،ين ر إيل  ثت 

وإذا به  ،م لللمفهاًم: كفمارو؟! يعني ها أنت كفمارو؟ فم  لللمت وأومأت إلحه أن نعت

رخ بأب  صوله: كفمارو .. كفمارو... !! كفمارو يا ش اب... فاجممع بول ال حارت لية

لحةللافحني رات الشلل اب والن للاء ك هت يقول: كفمارو .. وأنزلني من ال للحارت للللللبشلل

وط ل مني أن أدخا املقهى ألرشب بنده القهوت وكان صلللابل املقهى ثت ل ني يل فحام 

مابعوا املحارضت المي كنت  ناس يريدون أن ي بال بعد أن هذا املقهى يمم ئ يوم الثأثاء 

  .ألقحها ب  الم فزيون ال وري!!

يل يف منطقة بدثمنا األسللماذت منريت بمر الةلل اغ فقالت: كنت مرًت مع أطفا -14

ب ودان اجل  حة يف فةلللا الشلللماء ويف إبدى ال حايل الشلللديدت الربد كان الث ج يم لللاقط 

ب زارت وكان صللوت بواء الذئاب والكأب يمأل املكان وكذلك صللوت بك  أ افرها 

إذ بنا ن مع صوت )زمور(  ،ب  باب ال حت ونحن يف باٍل ال نح د ب حها من اخلوف

شحينا وإذ ب ائق ا س ل بضوره؟ فقال: سحارت  سألناه بن  شحخ رمحه اهلل ب  ال اب  ل

فذهل من ا اخلوف  (روح لعند منريت واط من ب حها)ص حت العشاء مع الشحخ ثت قال يل: 

 ونمنا باسم راق، فكأنه قدس اهلل رسه شعر بيوفنا فأرسا من يطمئننا. 

ست دمهان أذكره -15 شيةحا أنا حممد با ةة بة ت معي  ا وأخريًا أبدو ق

أهتحأ ل ذهاب إىل حمارضت شلللحينا  مرًت ويف صللل اح يوم مجعة وبحنام كنت ؛كانني أبحشلللها



رت هلا الط حل فكشف بنها وقال يل بعحدًا بنها: لللللأبض ،بةا مع أمي إسهاٌل شديد

جيل أن لأخذها فورًا إىل املشفى وإال سمفقدها..!! وكان أخي واقفًا جان ي وكان  رت 

س وٍع إىل  شحخمعي وأمي كا أ ي: واهلل إن أخذهتا إىل املشفى لللللفق ت يف نف  ،جم س ال

ضللابت مني جمال للة شللحينا ورتيمه ف ن آخذها إىل املشللفى وك ه بمقدير اهلل!! ولركمها 

ج  لللت ل ذكر وأنا  ،وصللل ت ق  ه ب لللابة ،وبندها أخي وذه ت إىل جم س شلللحينا

يل: ال أب نت  وخاطٌر يقول ،خاطٌر يقول يل: أب نت هذا من بأمة الةدق ،مشوٌش 

بدأ يف  ،لقد قم ت أمك..!!  دخا شلللحينا كعادله وكنت يف الةلللف األول مقاب ه  اماً 

 ،لف للري سللورت األبراف واخلاطر الذي يقول يل قم ت أمك يزداد ف دأت أشللعر بالندم

وإذا بشلللحينا ين ر إيل و رت بن موضلللوع املحارضت يروي لنا قةلللة الدكمور مدبت 

شحخ أوالً ثت ذهل بعد ذلك  كحف كان إذا،شحخ األرض سفٍر ذهل إىل بحت ال ألى من 

فق ت له: يا بني اذهل لزيارت أمك ثت لعال إلحنا! فقال الدكمور )فقال الشلللحخ:  ،إىل أمه

ره ويف ل ك األثناء ن ر الشلللحخ إيل  امًا ال حيحد ن -مدبت شلللحخ األرض رمحه اهلل يل: 

مي وأيب وق  ي دي بأمي.. أنت أ: يا سللحدي شللوب-بني يروي يل قول الدكمور مدبت

لت:  وكع.. !!(. قد ق نار ورسرت ل ملاء ب  ال مة ب  ق  ي وقوع ا هذه الك  عت  وق

رسورًا ب حاًم باهمامم شحيي يب. بدت إىل ال حت بعد انمهاء املحارضت فرأيت أمي أب ن 

 باالً إىل أن شفاها اهلل.

كنت مرًت نائاًم ب  حيدو الناس يقول: أبو سلللعحد الكاشلللف رمحه اهلل  كان -16

بال هجة  يقول يلوكان شلللحينا بحنها يف روسلللحا وإذا يب أرى شلللحينا يف الرتيا  ،فرايش

 ثت غفحت !اسمحق ت ممعج ًا ...( يا أبو خ حا شوف مروان شحيو شو بدو): -العامحة

 دو؟(خ حا روح شللوف مروان شللحيو شللو ب يا أبومرت ثانحة فرأيت شللحينا يقول يل: )

وذه ت ب  الفور إىل األسماذ بدنان ب وش يف الثانحة  ،اسمحق ت وق ت: هي رتيا بق



ني ب  بحت مروان شللحيو ذه نا معًا وملا طرقنا ال اب إذا  ،لحًأ وق ت له: لعال معي ودل 

بمروان شلللحيو جالٌس ب  كريس يف داره خ ف ال اب أرقًا طار النوم من بحنحه ق ت: 

ق ت له: يف الةللل اح ال اكر  ،( ألف لريت70ريد ألجا االنميابات )ماذا لريد؟ قال: أ

 ومل يكن يف ذلك الوقت الةاالت س كحة وال س كحة. يكون امل  غ يف جح ك.

 يف املريدين بدثنا األسللماذ املهندس بشللار بأق قال: كنت مرت بجمٍع من  -17

صلللح ة شلللحينا رمحه اهلل وكان األسلللماذ أبو اخلري الةللل اغ ب  جان ه األيمن فقال له 

ر أبد للللفقال أبو اخلري الة اغ: بض (اذكر لإلخوان الرتيا المي قةةمها بع)شحينا: 

 ،درويس العامة رجا أ بجل بالدرس كثريًا ولكن ه ملا أخرب مجابة من املنكرين طعنوا يف  

هذا الرجا؟ فرأى يف الرتيا مأئكة فمعجل الرجا وابمار ف قة  ما بقح يا رب  قال: 

أي  أنا العذاب نزلت من ال للامء يف منطقة برزت لأخذ الناس إىل جهنت وباجلم ة أخذلني

يقول  أبو اخلري ولابعت املأئكة بم ها يف قود الناس إىل النار إذا ب لللحدنا رسلللول اهلل 

 ،( فرتكوين ورسنا مجحعًا إىل جامع أيب النور)ملاذا تأخذون أبو اخلري؟ دعوه..ل مأئكة: 

س وامل للجد ممم ئ بن آخره ثت حتول امل للجد إىل سللفحنة ك ريت فقال  وإذا بالشللحخ يدر 

ي ب  للللفقام الشحخ يقود ال فحنة وهي  ش قم إىل قيادة السفينة(ل شحخ أمحد: ) الن ي 

فقحا ل شللحخ: من  ،را  وإذا ب ع  من كان من إخوان الشللحخ يم للاقط يف النارللللللالةلل

  (.هؤالء إخواين أصحاب املة حة!!)هؤالء؟ فقال: 

ويف أثناء  ،أقمت درسللًا بامًا يف أمريكا بدثمنا ال للحدت ل ريد احل ش قالت: -18 

يم  ت يل وجي س ومل يره أبد وهو شحينا روبانحة دخا لالدرس ألفاجأ بال اب ي فمح و

 من احلضور أبدًا.

 ،كنت أم ك دكانًا يف سلللوق الم ن بدثنا ال لللحد أبو حممد كريشلللان فقال: -19 

شديدًا ولع قت به ،شاركني بع  األشيا  شحخ  ،فأب  مه ب ًا  وكدت أنقطع بن ال



 ،ف ت أبد أبرض إال املجالس العامة! شعر شحينا بروبانحمه بمشك مي ،لشدت لع قي فحه

ضللان ديل واألسللماذ ن مي الدسللوقي فكان مرت ي للوق ال للحارت وبةللح مه الشللحخ رم

ه وا اذ)قال:  ،قالوا: نعت سلللحدي (أبو حممد كريشلللان بمعرفوه؟ ،يا بني)وآخرين فقال: 

فق ت له: قا ل شحخ إن شاء  ،فألاين الشحخ رمضان ف   ني إلحه وقولوا له الشحخ يريده(

 ر ما يريد الشحخ وبعد درس االثنني قالوا يل: لعال وان ،اهلل أراه يوم االثنني بعد الدرس

فق ت: قولوا ل شلللحخ أراه بعد درس اجلمعة!! ثت زارين األسلللماذ ن مي وب  ني  ،منك

فذه ت برفقة رشيكي وال أسللمطحع  ،أذهل ألرى الشللحخنف للللللللي فق ت يف  ،مرت ثانحة

وص نا إىل جامع أيب النور ب  صأت امل رب يف يوم األربعاء وانم ر رشيكي  ،فراقه أبداً 

وإذا بشللحينا يةللع إىل  ،رت فاقمديت باإلمامللللللوجدت الةللأت بضلل ،خارت امل للجد

نزلت  (انزل إىل أرض الدار وافرش املةط ة وانم رين)قال يل:  ،جان ي! انمهت الةأت

 )أين م ابحكت؟(وقال لنا:  املريدين فألى الشحخ بةح ة اثنني من  ،وفرشت وانم رله

فقال  ،فق ت: يف ال حت (م للل حمك؟وأنت وين )فأخرت االثنان م للللابحهت وقال يل: 

 ا بمعرف أن امل لل حة سللأح املؤمن؟(يا بحل الشللوم.. زكرت بأ سللأح؟ م)م ضلل ًا: 

ج  للنا نذكر اهلل لعاىل فواهلل وواهلل ثت واهلل صللار الكون ك ه يذكر معي واسللم رقت يف 

ال )فع: فقال الشحخ بةوت مرل ،ولوال أننا سمعنا أذان العشاء ما قمنا من الذكر ،الذكر

له إال هلل لذكر (إ قال لألخوين:  ،وأهنى ا لذهاب  (اسللل قوين إىل اجلامع)ثت  باولت ا

شحخ شديدٍت ب   ،خ فهت هربًا من ال صفعٍة  شعرت بأمل  وق ا وصويل إىل باب امل جد 

وجدت الشللحخ  ،والمفت وجهي لقوت الةللفعة ،وجهي مع صللوت! ولحس أمامي أبد

يا أبو حممد صار إلك رشيك وصار )!! ثت قال يل: خ في بحوايل ب ت أممار وهو يم  ت

دخ ت امل لللجد وأنا أبكي ندمًا ب  ابمعادي  (يقطعك بن الشلللحخ!؟ انق ع من وجهي

سمأذنت الشحخ وانة ،بن الشحخ حنا العشاء ثت ا وجدت رشيكي ينم رين  ،رفتلللللص  



ويف  ،ديداً واهلل لقد رأيمه ب دًا أسلللودًا وكرهمه من سلللابمها كرهًا شللل ،ب  باب امل لللجد

فرض اهلل بن شللحينا كت  ،الحوم المايل أهنحت ما بحني وبحنه من بما وقطعت بأقمي به

 من الفضا ب حنا. له 

رت يف إبدى ال نوات للل  رى سعحد األمحر فقالت: لع لللبدثمنا ال حدت ي  -20

وق ا  ،وألت فحزا زوجي الشللحخ بمر الةلل اغ ،رب ة احلج ومل لأيت الفحزا المي باسللمي

ال فر بحومني فقط رأيت شحينا يف رتيا صادقة كأنه ينللللزل من ال امء وبحده ورقة وقال 

وإذا  ،روبة الةدرلللللرٌت مشلللللاسمحق ت وأنا م م ش (خذي هذه وال لقويل ألبد)يل: 

نا ذاهل  عال معي أ مارو يقول ل شلللحخ بمر: ل لدكمور حممود كف حة من ا هالف ملة  بمكا

قال ل  للفري: ال أرشب القهوت بمى لفحز اجلواز لزوجة  وهناه ،ل  للفري ال للعودي اآلن

الشلللحخ بمر!! ولت األمر وقال ال لللفري ال لللعودي: أرجوكت ال لقولوا ألبد!! ذات 

 الك مة المي قاهلا يل شحينا!!

: قال يل الشللحخ حممود الرنكويس  فقالرمحه اهلل بدثنا الشللحخ بمر الةلل اغ  -21

شحخ أبو اخلري ا شحخ  رمحه اهللملحداين رمحه اهلل: بدثني ال ل ب  ق ل ال فقال: األنوار لمن ز 

 أمحد كفمارو وهو يوزبها ب  األولحاء.

بللدثنللا الللدكمور أويس الطرقجي فقللال: كللان ابن بمي بمر العامدي يف  -22

ون رًا لضلللعف  ،وجرى بحنهام بوار بول وجود اهلل ،أمرييكا فالمقى بأبد الشلللحوبحني

فعاد إىل ال حت ممأملًا ق  ه أنه كان سللل  ًا يف  ،ثقافمه يف احلوار مع امل حدين اهنزم أمامه

مح كماب كذا صلللفحة كذا جتد اف) فرأى شلللحينا يف املنام فقال له: ،هزيمة اإلسلللأم

وملا اسلللحقظ المقى باألخ فادي ابن زوجة شلللحينا وبحث معه ب  اإلنرتنحت اجلواب(. 

فمحوا الةفحة املحددت فوجدوا فحها األجوبة ب  كا ل اتالت  ،ب فوجدوهبن الكما



شحخ  اماً  شحوبي كام أخربهت ال شحوبي وباوره وأقام  ،ذلك الرجا ال فعاد إىل ذلك ال

 احلجة ب حه.

فقالت:كانت ابنة خايل لكره شحينا كرهًا  (ط  ت بدم ذكر اسمها  -23

يات وط  ت منها أن لع مها وردًا لقرأه لرتى فمرًت اجممعت بإبدى الشلللح ،شللللديداً 

ففع ت ذلك  ،( مرت سلللورت القدر1000فقالت هلا ل ك الشلللحية: اقرأي ) الن ي 

انم رت طويًأ  ،ونامت فرأت نف لللها ب  موقف با  لنم ر با  يذهل إىل الن ي 

مايف ارك ي يا بنمي ) فإذا بشلللحينا يأيت ب  فرس أبح  ي  س ل اسللللًا أبح  يقول هلا:

ربة الةدر وصارت لوقامت منش ،فرك ت بعدما لرددت ( أنا آخذه إىل الن ي ،با 

 من العاشقات لشحينا.   

بدثنا شلللحينا فقال: قام أبد إخواننا بدنان ديرانحه يف أمريكا دابحًا إىل  -24   

له:  ،اهلل مه وقالت  ماذه أمريكحة ك ريت أبج مها خط  مه أسللل ت وبعد خط ة دبوية أل ومر 

سللللأهديك هدية ب حمة جدًا مكافأًت لك ب  جهوده الدبوية وأخرجت له صلللورت 

فان هرت وأرشق  ل شلللحخ أمحد كفمارو ففرح هبا األخ بدنان وقال هلا: هذا شلللحيي 

رت حمارضت لكاردينال لني بضوجهها وقالت: الشحخ أمحد هو س ل إسأمي وذلك أن

( فأثنى ب  الشللحخ واسللمشللهد بع اراله احلكحمحة كوينغ رئحس أسللاقفة النم للاالنم للا )

 فاممأل ق  ي ب  ًا لإلسأم فأس مت.

بموجحه من الشلللحخ رمضللللان ديل بف ه اهلل لعاىل بدو فأن مجعًا من  -27

ة فموجهت إىل مزربة إخوان الشلحخ رمضلان فقال: كنت أريد ال لفر إىل )فحنا( ل دراسل

ها بقوت  ،شحينا رمحه اهلل أريد أن أسموصحه ت شجرت ص ريت بحده يشد  وكان الشحخ يطع 

. مح ت النةلللححة وانط قت إىل )فحنا( (رابطة شلللديدت ال رابطة رشيفة ،يابني)فقال يل: 

وهناه لعرفت ب  بع  الطأب يف اجلامعة وأسلل موا بفضللا اهلل لعاىل ب  يدي فع ت 



ماذهت وكان ط ح ًا خ ريًا بع وم الطاقة جيري بم حاله اجلرابحة بدون بإسلللأم هت أسللل

جرابة بإمرار أصابعه ب  املوضع املةاب!! دباين إىل لقائه وملا رآين بانقني فأب  ت 

عاىل معاً  نذكر اهلل ل نه أن  عد بوار معه ط  ت م  ،كأن ق  ي يني ع بن ج للللدي!! وب

ولكن نقول  ،رياضللللة الحوكا؟ فق ت له: ال فضلللحك وقال يل: )يوكا( أي ب  طريقة

شحينا  شديدت مع  سمجاب يل مأطفًا فأغمضت بحناي وبم ت رابطة  اهلل... اهلل... فا

كام أوصاين ق ا سفري ورصت ألقنه )ال إله إال اهلل موسى وبح ى ويعقوب رسا اهلل( 

سا  ،ويقول ورائي سى وبح ى ويعقوب وحممد ر اهلل( فقال ثت لقنمه )ال إله إال اهلل مو

يل: أرى نورًا أبح  ب  شكا هالة حتحط برأسك!! من أين ألى هذا النور؟ فق ت له من 

وقد ب مت من سلللابمي ل ك أن معنى وصلللحة الشلللحخ رمحه اهلل:  .ذكري ل ن ي حممد 

 رابطة رشيفة(.رابطة شديدت ال )

 .لالستزادة من روحانيته قراءة فصل: )الشيخ يف عيون إخوانه( -

 من كراماته:ثانيًا: 

ثنا شحينا رمحه اهلل فقال:  -1 م والمقحنا فحها 1957ر بام لللللكنا يف زيارت ملة)بد 

ويف إبدى ال قاءات فوجئت ب حاب شحخ األزهر )حممود  ،ر واألزهرلللللك ار ب امء مة

فق ت ملرافقي الدكمور بارف  ،شلل موت( ف للألت بنه فأخربوين أنه مريٌ  يف املشللفى

ودخ نا غرفمه يف املشلللفى وإذا به م قى ب   ،الطرقجي رمحه اهلل: الواجل ب حنا زيارله

فقال:  ،وبعد ل ادل ب ارات املودت ق ت له: أنا سلللأقرأ لك ،الفراش ال ي لللمطحع احلركة

من  فوضلللعت يدي ب حه وقرأت له ف ام أهنحت القراءت ق ت له: ما رأيك أن لقوم ،نعت

ى ب حه ثأثة لللللفراشك لمممشى يف ال رفة؟ فقال يل: م مححا ال أسمطحع وكان قد مض

قال: ال أسمطحع م مححا؟ فأخذت  ،أشهر مل ي ادر الفراش أبدًا فق ت له: قت باست اهلل

ف هت ورتي  ،وشددله إيل  فإذا به يقوم خفحفًا جدًا كأنه نشط من بقال ،بحده وق ت: قت



شديد وصار يقول ممعج ًا: أنا أمشب  وجهه أثر الفرح  ي ..! أنا لللللممزوجًا بالعجل ال

هش اآلخر كحف يمشلأمش ي؟ فقال له: لي ..! ودبا ط ح ه ب  الفور فدخا الط حل فد 

منذ ثأثة أشللهر وأنت حتقنني اإلبر بمى صللار بدين كاملةللفات!! ان ر ماذا فعا الشللحخ! 

ش موت  شحخ حممود  شحينا لنا: وكان ال س  ي من اله ثت قال  ةوفموقف  لكن ه ملا  ،لم

رأى بعحنه بركة رجال المةللوف صللار بعد ذلك يو  كا وفد يرسلل ه إىل أي بقعة من 

  .دبوهت وشأهنت!! ،بقاع األرض: إياكت ومعادات الةوفحة

ثنا شحينا رمحه اهلل فقال:  -2 فق ت  ،ى إبدى كن ايت كثرياً لللللآذلني فحام مض)وبد 

فنامت يف ال حا ثت  ،هلا: إن مل لموقفي بن ذلك ب  ت  ل انك؟ ف ت لموقف بن إيذائي

 
ٍ
ط حعي يف ج للده اسللمحق ت خرسللاء .. فذه ت إىل األط اء فمعج وا وقالوا: كا يشء

فألمني وال يوجد سللل ٌل ل يرس!!   ،فابمذرت من ي فق  ت  منهافع مت أهنا ك ممي 

  (.ٍة نقحٍة.. فاسمحق ت وهي لنطق!!فقامت فرأت نف ها ل  ح يف برك

لع  ها مرات بديدت جف ت ال  د وقحطت فكان ملا ي ط ل منه الدباء أو صأت  -4

 االسم قاء لنلزل األمطار ولم اقط الث وت!! 

( م قحطت ال أد شهرين كام ني فط  ل منه صأت االسم قاء 1999ففي بام )   

ويف  ،فةلأها بالناس بعد صلأت اجلمعة... فيرجنا من امل لجد وبدأت لمجمع ال حوم

واشللمد اهلطول واشللمد... وكان اجلو غري بارٍد واسللممر  ،امل للاء بدأت األمطار باهلطول

لفجر انق ل اهلطول ث جحًا من ال ادسة ص ابًا وبعد صأت ا ،اهلطول بمى صأت الفجر

ست( !!... ويف امل اء لابع الناس ممن ئ 20ر  هرًا وصار سمك الث ج )لبمى الثانحة بش

األرصاد اجلوية وهو ممعجل..!! ألن هذا املنيف  لحس منيفضًا قط حًا باردًا وإنام هو 

احلرارت فجأًت ونزل الث ج  انيفضتربت رياح قط حة فلفجأت ل  ،منيفضًا بحريًا معمدالً 

 بدمشق وما بوهلا دون غريها من كا املدن ال ورية!! 



ت زوجة الشلللحخ أثناء احلما ب  رمحه اهلل بدثنا الشلللحخ رجل  -5 فقال: لومح 

 (أال لةلللربي بمى الفجر؟( لحًأ فقال الشلللحخ: )12 للللابة )ب حل بقٍر طازٍت يف ال

ت س)فيرت وفمح ال اب وقال:  ..فأرص  سعحد ( عحد ج  نا معك ب حليا أبو  وكان أبو 

فقام يف منمةف ال حا فزبًا كت  15 ي عد بن بحت الشحخ أبد مريدي الشحخ يف ال وطة

 وقال: الشحخ بدو ب حل!! فألى باحل حل إىل الشحخ ...!! 

ثنا شحينا رمحه اهلل فقال: ولدت خادمة الشحخ طفًأ... فقال األط اء أن  -6 وبد 

وخافت يف بطنه وهو بحاجٍة لعم حة جرابحة... فعادت إىل ال حت )مهاجرلان( خةحماه 

وقالت: واهلل ال أبما له هذه العم حة... وألت بنعا الشلللحخ ووضلللعمه ب  ب  ولدها 

بورله وصلللارت لقول: يا رب... يا رب... كرامًة لشلللحينا..!!  فإذا بيةلللحمي الطفا 

 ت ورزقه اهلل أوالدًا وذرية!!زالن إىل حم هام... وال زال هذا الشاب بحًا ولزوللن

والطريف أن الشللحخ بحنام أخرب بالقةللة كان ذلك الطفا يف املج س وقد صللار 

 شابًا يف الثأثني من بمره ورفع يده يةدق الشحخ.

ةوح احلمة -7 شحخ ن ثنا ال شحخ وفٌد من ب امء لللللوبد  ي رمحه اهلل فقال: زار ال

وكان أبو  ،املريدين ن يوجد أبٌد من ل نان وال يوجد بند الشلللحخ طعام ال داء ومل يك

ويف أثناء  ،فاروق األسلللطواين أبد إخوان الشلللحخ يف منطقة الزراب حة يعما ب حع ال  ور

عادت... ولكرر األمر... ثت  يده ثأو مرات ب  غري ال يف وقع قةلللله ل   ور انحرفت 

ويف الطريق قال:  ،واهلل إن  الشلللحخ يريدين... فرته العما وذهل إىل الشلللحخ: نف لللله

فمح  ،وبندما وصا وطرق باب الشحخ ،آلخذن ل شحخ طعام ال داء وشحئًا من الفاكهة

  (.وينك؟ كت خرب بعم ك؟ هات األكا.!)الشحخ ال اب وقال: 

 نجا الشحخ رمحه اهلل بفضا بناية اهلل ثأو مراٍت من االغمحال.  -8



ثنا  -9 م 1981: يف بام هلل فقالرمحه ا الف  للطح ني أبو ب للنمرافق الشللحخ بد 

وإذا بق  ي ينق   ق ضًا  ،رت كح ومرتاتلللللكنت يف منطقٍة بعحدٍت بن شحينا أكثر من بش

 ،فأخذله وقةلللدت الشلللحخ ،فق ت البنمي: أبطني الرتمس ،شلللديدًا ال أدري ما سللل  ه

أرشت له من بعحد فأبطاين ق ا كا  ،فمررت ب  بائع برق لللوس يزدبت ب حه الناس

وأول ما دخ ت ب حه قال  ،دقحقة 14ىل الشحخ بعد انق اض الق ل بللللل وص ت إ ،الناس

فمعجل أها ال حت وقالوا: منذ  ،رت يل؟ ق ت له: برق وسليل: يا أبا ب ن ماذا أبض

  (.سحأيت أبو ب ن معه برق وس!!)ربع سابة قال الشحخ: 

ثنا و -10 شحخ بد  ضًا مرافق ال مرًت قال: كنت رمحه اهلل  الف  طح ني أبو ب نأي

شحينا مأصقًا ل كريس أقول: يا رب ان ر يل يا رب.. انفحني بنفحٍة  جال ًا يف جم س 

وإذا بشحينا يقطع املحارضت وين ر إيل ويقول:  ،يا رب.. وشحينا م م رٌق يف حمارضله

 يط  ه املريد يعطحه اهلل إياه!)
ٍ
  (ما كا  يشء

ثنا وكذلك  -11 قال: ذه ت ه اهلل رمح الف  للطح ني أبو ب للنمرافق الشللحخ بد 

ثت قال  ،مرًت إىل لونس فج  للت يف بديقٍة من بدائقها فرأيت لون للحًا يمحدو بن اهلل

وأغمضت  ،أغم  بحنحك ،يل: ها لعرف أن لمك ت بن اهلل؟! فأ برجت ثت ق ت: نعت

ق ت: ما  ،وبعد ثواٍن رصخ رصخًة ب حمةً  ،بحني  أنا أيضلللًا وبم ت رابطًة مع شلللحينا

شحيًا مهح ًا ج س بجوارهلك؟ قال: أول م صفه يل؟  ،ا أغمضت بحنحك رأيت  ق ت: 

فقال: مربوع القامة.. ب  رأسللله باممة.. حلحمه بحضلللاء بقدر ق ضلللة.. وجعا يةلللف يل 

ت رابطةفقال: ) ،ت إىل دمشق وأخربت شحيناشحينا... بد املريد جيد  يا بني إذا صح 

  شحيه معه أينام با!!(.

ثنا ومما  -12 قال: خرجت رمحه اهلل  الف  للطح ني أبو ب للنلشللحخ به مرافق ابد 

مرًت إىل شللحينا يف م للجد لنكز وأنا ب  باب الدار قالت يل أمي: روح اهلل يعط ف ق ل 



 ،رت أبكي بمى وص ت إىل م جد لنكز أنم ر الشحخ ب  ال ابلللللفة ،الشحخ ب حك

  )صححح كأم أمك يا أبا ب ن!!(.وبندما وصا الشحخ ن ر إيل وقال يل: 

بدثمنا ال حدت أم رضوان األلايس فقالت: أصاب ابنمي منال وجعًا شديدًا  -15

ر سنوات للللوكانت ل  غ من العمر بش ،وباولنا بأجها ففشا الطل يف ذلك ،يف ق  ها

رورت سلللعحدت لقول: يا أمي رأيت للللللويف لح ة من ال حايل قامت من فراشلللها م للل ،لقري اً 

فقرأ يل وقال:  ،ق ت: نعت (أهنا األمل؟)وقال يل: شلللحينا يف املنام ووضلللع يده ب  ق  ي 

 ومن ذلك احلني إىل الحوم وهي يف  ام العافحة.  ،ف ت أشعر باألمل أبداً  (قويل ب ت اهلل)

شحينا كا أربعاء  -16 ضوان األلايس فقال: كنت أذهل إىل  ثنا ال حد أبو ر بد 

كحف هي األرض ): ف للألني مرتً  ،مةللطح ًا معي )أبو العطا( صللابل امل للات ،وأبد

ق ت له: يا سللحدي اشللرتيناها ب  أن فحها ماء ثت  لمي اشللرتيمها يف معضللمحة الق مون؟(ا

 هر لنا أنه ال ماء فحها أبدًا !! وق ت له: يا سحدي إذا أبطحممونا ورقة من يدكت!! فكمل 

فوضلللعمها فيرت املاء يف مزربمي دون كا  )ضلللعها يف ال ئر(يل الشلللحخ ورقة وقال يل: 

زارع وصاروا يقولون: الشامي بنده املاء.. الشامي خرت بنده املاء.. أخربت شحينا امل

  (.يا بني هذا بربكة حم مكت وصدقكت!!)فقال بمواضع: 

ثنا ال لللحد أبو رضلللوان األلايس فقال: كان شلللحينا كا بام يذهل إىل  -17 بد 

رجحت( واست زل ب  امرأت م حححة اسمها )جولللوكان ين ،طرطوس إىل منطقة ال ةريت

ألمه مرًت وانك  ت ب  قدمحه لقول له: يا  ،وكانت حتل شلللحينا كثرياً  ،زوجها )جورت(

ومل أدع  رجا كنح ة وال ط حل إال وقال  ،سحدي أرجوه كرمال حممد أنا بحاجة إىل ولد

سلنة وأنا حمرومة فأرجوه يا سلحدي!! وكان بحد شلحينا  18ويل  ،يل: ال لنج ي األطفال

قال هلا:  وإذا ( يألحك إن شللللاء اهلل حممود!)العكاز فوضلللعها ب   هرها وقرأ هلا ثت 

وبعد ل عة أشهر جاء حممود!  ،أس مِت يألحك أمحد وحممود ومةطفى! لكنها مل ل  ت



كنح ة هناه: )ابن كفمارو!!( رين سنة لقري ًا ويدبونه رجال اللللللوصار بمره اآلن بش

 ولقول أم حممود:  أنا ما صدقت مع الشحخ ولو صدقت أللاين الثأثة. 

ثنا ال حد ولحد بامود  -18 فقال: كان شحينا حيث نا ب  بضور  -بف ه اهلل-بد 

وأذكر أين لشللللاغ ت يومًا بن بضلللور  ،الدرس وينهانا بن لقديت أي يشء آخر ب حه

مي ل ع  املنكرين ب  الشلللحخ وإذا يب أرى ل ك ال ح ة وذلك ب للل ل جمال للل ،الدرس

 ي: أريد أن أسللأل الن ي للللللجيالس والديت ويمحدثان وأنا أقول يف نف للرسللول اهلل 

المزم شللحيك وال )إيل  وقال:  احلديث مع أمي والمفت بن شللحينا.. فقطع الن ي 

 !! فرض اهلل بن شحينا. (لنقطع بنه أبداً 

بدثنا ال حد ولحد بامود بف ه اهلل فقال: أخربنا ال حد ن حا أرنؤو  فقال:  -19

زار شحينا لركحا لمهنئة نجت الدين أربكان برئاسة الوزارت وبحنام الشحخ يف مكم ه إذ دخا 

شللليص ون ر إىل شلللحينا باسلللم راب ثت رصخ بأب  صلللوله: هذا هو .. هذا هو ..!! 

)أعطها لســـيد يف املنام فأبطاه ورقة مطوية وقال له:  ول ني  فحام بعد أنه رأى الن ي 

ففوجئ به يف مكمل  ،وأبطاها يف الرتيا ل شحخ وكان ال يعرفه رك!(ـزمانك وفريد عص

 نجت الدين أربكان!! 

ومما أكرمني اهلل به مما رأيمه من الحقني يف صح ة شحينا أنا حممد باست دمهان  -20

رمحه اهلل فاسللمشللهد بأبحات شللعرية يف موضللوع جم  للًا من جمالس شللحينا ت  رللللللبضلل

وبعد  ،وملا وصللل ت ال حت ن للليمها ب  أبد كم ي ،الةلللح ة كم مها ب  ورقة صللل ريت

وق ا نزويل  ،سللنوات اصللطح ت معي الكماب إىل مدينة محص لزيارت بع  األصللدقاء

أبثر من ال وملان وضللعت الكماب إىل جان ي ثت نزلت ون للحمه يف ال وملان ومل أسللمطع أن 

وبعد يومني يف  ،ب حه..! بزنت بزنًا شللديدًا ب  ل ك األبحات وكان ذلك يوم األربعاء

يا بوينت هاألبحات منني  :)بالعامحة( يوم اجلمعة بحنام كنت يف ل ك املحارضت وأنا أقول



شحخ ين ر إيل ويقول:   (ابني ط عوا ورقة وق ت واكم وا هاألبحات !!)بدي جح ها؟ إذا بال

رع بإمأئنا ل ك األبحات ذاهتا المي أبحث بنها!! دهشت  بمى أين  لللرقة فشأخرجت الو

)يللا بني اكم وا .. فن ر إيل دون كللا أهللا املج س وقللال:  ،أن ر إلحلله دون أيللة بركللة

 وهو يم  ت إيل قدس اهلل رسه. كانت ل ك األبحات لقول: اكم وا...(

 رأيللت الطللني فلللي احلللامم يومللاً 

 

 

 

للتبلللرأس احِللللِّ أثلللر   ثلللت ن  

 فق للت أمٌ للٌك هلللذا أم بل لللريٌ  

 

 

 

 

فقللللد صللللريلني فلللللي احلللللل 

 م للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرم

 

 أجللاب الطللني إين كنللت للربلللاً 

 

 

 

 

صلللللح ت امل لللللك صلللللريين 

 مكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرم

 

صلللللح ت أكلللللابرًا فلللللازددت 

 قلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدراً 

 

 

كلللذا ملللن صلللابل األولحلللاء  

 يكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرم

 

 وال حت األخري من لرصفت فحه ق حًأ.

مع رفاقي نعما ب لللوق اهلال ب  كنت  بدثنا ال لللحد ولحد الع حوي قال: -23

رنا باهلل وال نعرف أنه  ،ال  للطات وكان رجًأ ك ريًا ي دبى: أبو شللاكر خ حفة يع نا ويذك 

ام الشللحخ أمحد كفمارو رمحه اهلل مرًت قال لنا: ارك وا معي يف ال للحارت سللآخذكت  ،من خد 

ن من ق ا ال رك نا معه فإذا به يأخذنا إىل مزربة الشلللحخ! فوجئنا ونح مشلللوار ب و!

دخ نا املزربة وكان  ،نعرف الشلللحخ أبدًا وثحابنا ثحاب العما ال ل حق بمجال لللة الشلللحخ

ش والً بوفٍد من األوربحني شحخ م شحخ   ،ال انم رناه ثت دخ نا ب حه فج  نا بوله فقال ال

قال أبو شللاكر: من جتار سللوق اهلال!! ونحن  )من أين الشلل اب؟(رمحه اهلل أليب شللاكر: 

فوقعت هذه  (اهلل جيع كت من جتار الدنحا واآلخرت)اطحة!! فقال الشلللحخ: بامل ب لللط

الك مة يف أنف للنا كثريًا وبعد فرتت وجحزت جدًا انق  ت أبوالنا إىل ال نى وب للنواٍت ق ح ٍة 

رصنا نم ك مئات الدونامت ونقحت ب حها املشللللاريع الزرابحة الك ريت والمزمنا دروس 

 واحلمد هلل.شحينا كا أس وٍع دون انقطاٍع 

بقحادت  املريدين فقال: قمت مع مجع من رمحه اهلل بدثنا ال للحد خالد الزريل  -24

وبعد ج  ة لطحفة صافحة  ،يف زيارت شحينا يف املزربةرمحه اهلل  يللللالشحخ نةوح احلمة



انحة قمنا ن  ت ب حه ن مأذنه وهو ال يعرف أي أبد منا سوى الشحخ نةوح فاقرتب  ،رب 

شار وصافح شار!!(شحينا وق    أخي ب شحينا: )أهًأ ب وهو ال يعرفه وال  ا يده فقال له 

 !!يعرف اسمه أبداً 

فقالت:  -فضللل  ت أال يذكر اسلللمها -بدثمنا إبدى األخوات املح ات  -25

ذه ت  ،باول األط اء كثريًا ومل لنفع حماوالهتت ،كنت أجه  كثريًا وال يث ت يل محا

 ، رأيس ملدت دقحقمني فحم ت يف ذات الشلللهرفقرأ ب  ،إىل شلللحينا وشلللكوت له بالمي

وكنت ق ا والديت بشللهر رأيت أنني يف امل للجد األموي جانل  ،ورزقني اهلل ب نت لقحة

ربني ب   هري لححةللا للللللوخ في امرأت سللوداء لريد أن لضلل مقام سللحدنا حيحى 

فأ أدري كحف قويت ب حها وخ عت بنكها وقرأت يف فمها آية الكريس!  ،اإلجهاض

 فرض اهلل بن شحينا وجزاه بنا خري اجلزاء.  

ت بةللللا جفاف شللللديد  )بدثنا شلللحينا فقال:  بفضللللا اهلل لعاىل.. مر 

الفقراء  املريدين ورصت أبطي منه  ،فاشلللرتيت قمحًا كثريًا ووضلللعمه يف غرفة م طى

(.   باله ثأو سنوات مل ينقص منهف قي القمح ب  شحئًا وهذا بفضا اهلل بع 

 قراءة فصل )الشيخ يف عيون إخوانه(. -رمحه اهلل -لالستزادة من كراماته  -

 صريته: بثالثًا: 

 املراد بال ةريت: الفراسة.

رفاله يف الواقع غري ًة لللللكان كثريًا من لةلو ،جداً  كانت بةلريت الشلحخ بادتً لقد 

و كا ما بد  إن و ،الشلللحخ كان ب  بق رف أن  ب  دورله بمى إذا دار الزمن  ،نكر ب حهل  

 مث ة ب  ذلك: ومن األ بنه من لوقعاٍت غح حٍة نراها اآلن واقعًا مشاهدًا.

الموجه الع امين  وذوهو  ،إىل بضوية جم س الشعللرشححه لرياض املالكي  -1

وبعد ذلك بثأو  ،ريعةلللللالشمةطفى ال  ابي بمحد ك حة الدكمور الفقحه ب  ب اب 

فكان أن برف الع امنحون  ،الوضللع ال للحايس يف ال  د لةللالح الع امنحنيانق ل سللنواٍت 



محى الدبوت مما اجلامبات اإلسأمحة ف ت جياهبوا كا وقوف الشحخ بجان هت أثناء أزممهت 

 ،إسأمي ب اب مل يكن الشحخ لريشح ب امنحًا ب قلت:  !بفضا اهلل لعاىل من الفناء

أخرب إخوانه املقربني أنه رأى إشارت  وقد ،كان يرى امل مق ا بنور اهلل لعاىلولكن الشحخ 

فرصلللة الشلللحخ إخوانه بضلللعف أخرب  ذلكك ح رياض املالكيحرشللللفحد ل من الن ي 

وغري ذلك من املرجحات سلللمأيت يف فةلللا  ،ألسللل اب كثريت بالفوز بيالدكمور ال للل ا

 الشحخ يف بحون إخوانه فراجعها هناه.

 لدكمور زياد الدين األيويب وكان مو فًا أمنحًا ل فموى:ا الشحخ رمحه اهلل بشللللر -2

بعد لألوقاف وزيرًا  ني  ع  ف (وسلللمةلللري أنت الوزير!! ،اصلللرب ب  أذى وزير األوقاف)

 . ومل يكن من ق ا مرشحًا هلذا املنةل أبداً  ،موت الشحخ بثأثة أشهر

شحخ ب د احلمحد دلوان شحينا  زار -3  ،أبد إخوانه وهو من منطقة دوماوهو ال

فقال الشللحخ ( ؟رمحه اهلل  مفمحًا لدوما بعد الشللحخ أمحد الشللاميني  من ب  )الشللحخ:  للأله ف

 (مفمي دوما!!سلللمكون أنت )ب د احلمحد: ال أبد يا سلللحدي! فن ر إلحه الشلللحخ وقال: 

 وبعد س ع سنوات  امًا صدر مرسومًا ل يعحًا بمعحنه مفمحًا لدوما! 

بدثنا ال لللحد أبو رضلللوان األلايس فقال: اشلللرتت دار كفالة الحمحت المابعة  -5

 رهت الشحخ بأن  لللل  وبش ،جلمعحة األنةار أرضًا ب  ألوسرتاد دربا لم ني هبا سكنًا لأليمام

ه حا حة! وأمرهت الشلللحخ أن حيفروا يف األرض بئراً  اً يف األرض م حاه  ،كربيم فيرجت امل

 فحفروا ثانحًا ثت بفروا ثالثًا ب  بمق ،رهت به من ق اللللط حعحة! وأكد الشحخ ب  ما بش

ويمكن هلذه  .رمحه اهللم فيرجت محاه كربيمحة سلللاخنة وحتقق كشلللف الشلللحخ  (600)

 لعود أربابه إىل األيمام. األرض أن يفممح فحها م وبًا سحابحًا ضيامً 

                                                 

وار وابرتف 1) وان امل  مني بةلللام العطار ب  قنات احل ت األخ ي(  هر مؤخرًا زبح ى ال  اب حه ملةللطف يطأ احلزب يف لرشلللح  ،ب

وز.  مامل بالف ف االب ضعح ه  ول إن  وقال: إن الدراسة الدقحقة كانت لق



مرتجت الشحخ ورفحقه باألسفار فقال: اسمأذنت  بدثنا األسماذ فاروق آق حق -6

وكنت  ،ف ت يأذن يل ،الشحخ ل  فر إىل بريطانحا ب  ب ايب اخلا  إل ام دراسايت الع حا

فع مت  ،وبعد سللنة وابدت أرسلل مني الدولة ب  ب للاهبا اخلا  ،موفقًا فاممث ت األمر

 .رمحه اهللبحنها قوت بةريت الشحخ 

 جيمعأن  هبفظ القرآن لح لللمأذنكان قد ربي لللللللألاه أبد طأب الع ت الشللل -7

أنت ابما بقراءت بفٍص وبندما لنمهي ابفظ ما بقي ).. فقال الشحخ: .القراءات ال  ع

بوصلللحة فعما الطالل ( ..!!لك من القراءات... يا بني ادرس ال  ة اإلنك حزية أفضلللا

 ،نك حزيةر سنواٍت أرس ه الشحخ إىل أمريكا فحارض بال  ة اإلللللوبعد بوايل بش ،الشحخ

  وبرف بحنها بركة الشحخ.

ر الذه ي لللليف بداية الثامنحنات ب  املأل ويف العةشحينا يف الدرس العام قال  -8

شحوبحة:  سنلللللانم روا بش)ل  شحوبحة..!!وات ر  سمنهار ال سمعها كثرٌي مإوما ( و ن ن 

ر سنواٍت لوبعد بش ،ا بكأمهواملفكرين الشحوبحني واإلسأمحني وغريهت بمى اسمهزت

 الشحخ  امًا!!  ترابشبشكا رسيع جدًا وحتققت الشحوبحة  امًا اهنارت 

بكمة الشحخ من من غري امل  مني يعجل املفكرون اإلسأمحون وال ربحون  -9

موقف بحكمة بال ة ف ت لاملمعاق ة املمشللللددت حلكومات الع امنحة يف قدرله ب  مواجهة ا

ومل يعطحهت ما يممنونه من جلت الدين يف ينف خارت ال أد..؟ومل ي غ مشلروبه مل دبوله 

كانوا حي ونه ويؤيدونه  با  يديه خأل هذه وكحف املجممع  بةللللا اخلري الع حت ب  

 أنشأ املجمع اإلسأمي الع حت بام فحه من الك حات واملعاهد فالفرتت العةح ة 

 !! ...وقد سمعنا كثريًا منهت يمحدثون بذلك ب  املأل ..؟!ال بحة

 إخوانه(.)الشيخ يف عيون  :قراءة فصل -رمحه اهلل-لالستزادة من بصرية الشيخ 

 
 



   يدعوعمله ال :الفصل السادس

رجا الدبوت األول داخ حًا وخارجحًا بأ منازع  رمحه اهللأمحد كفمارو  كان الشللحخ

  وكام قحا: آثارنا لدل ب حنا. ،الواقع املشهود يشهد بذلكفلحس يف ذلك م ال ة و ،أبداً 

لقد كان الشلللحخ أمحد يعمقد أن الوراثة الن وية هي بني الدبوت ولحس الن ي حممد 

  ًتولح  ،إذا مل يكن العامل دابحاً  وإنه ال فائدت من حتةحا الع ت والشهادات ،إال دابحا 

الدبوت بما  با إناألقوال واملنابر واخلطل واملحارضات والمألحف فح لللل بالدبوت 

إسللأمحة مرتابطة لح للت قائمة ب  المعةللل  مؤسلل للاتنمات ولأسللحس إوسلل وه و

 ن  اإلسأم وهداية العامل.وابدًا هو  اً حتما مهبا لألشيا  

 عىل الصعيد الداخل: دعوته أوالً: 

 أسس مجابًة ب حمًة لعد باملأيني انم ت يف كا أنحاء العامل.  -1

ويف جامع  ،م ممع( ألف 50ر درسه يف امل جد األموي أكثر من )لكان حيض -2

ه كان يف جم س أو جم  للني ولكناجلمع لحس ذلك  م للممع( ألف 20أيب النور أكثر من )

بمى  ،( سنة قضاها ب  كريس المدريس75برب )بشكا دائت ومنم ت وم ممر  باصأً 

رت مرًت جم س الشحخ! للكاد ال جتممع بإن اٍن يف الشام أو يف سورية إال ويقول لك بض

يف لاريخ اإلسللأم أبدًا!!   من الع امءألبدٍ  ي لل قمل من امل للممعني وهذا العدد الضلليت 

شد فحه ا مل  مون هو جم س اإلمام أمحد بندما زار دمشق فقد روي أن أب ت درٍس ابم

ولحس مرادنا من هذه املقارنة املفاضلل ة  لأما!فقارن و ،آالف م لل ت مخ للةواجممع فحه 

  وكثرت رواده.ف كا زمان رجاله وأه ه ولكننا نريد بحان سعة جم س الشحخ 

ذات  شيةحات باملحةو أكثر من وفدر جم س الشحخ كا أس وٍع لللللكان حيض -3

 . ب  م موى العامل شأن



ًا اهمت بمع حت املرأت وبناء شلليةللحمها عرف يف لاريخ األمة اإلسللأمحة باملِ مل ي   -4

هد ب  غري ب ت يشلللأثارت من لديه ومن  ،اإلسلللأمحة مثا الشلللحخ أمحد كفمارو رمحه اهلل

ر للللللونشلل ،رات يف كا أنحاء العاملللللللى آالف الدابحات املنمشلللقد رب   حع منا به.ذلك ف 

 املممحز يف مجحع أنحاء سورية!!  األبح  احلجاب ال بي

وهي املرأت اخلارقة ( بف ها اهلل لعاىل إن احلاجة )منريت الق حس :ويكفي أن نقول

الن للاء الوايت  من وىلهي األأول ب للناله و هي ،المي مل يعرف الماريخ اإلسللأمي مث ها

 ومث ها الع ات ال وايت ال يق  ن بنها قدرًا وب اًم ودبوًت.  ،من مدرسمه نخترج

ويممحز  ،ت الشللحخ آالف الدبات ورباهت ب  الفناء يف خدمة دين اهلل لعاىلخر   -5

كا من انم ل إىل الشحخ بةدٍق بمفانحه يف خدمة الدبوت وبكثرت إخوانه ونشاطه املممحز 

 ولأثريه باملجممع. 

وآخر حمارضٍت ألقاها ق ا دخوله املشلللفى  ،وت بمى ماتمل يرته جمالس الدب-6  

 ( سنة!! 93) بمره( سابة و2.45بحومني بقي فحها ب  كريس الدبوت )

 عىل الصعيد العاملي: دعوته ثانيًا: 

ب  منهج جديد أول من أسلللس بوار احلضللللارات  الشلللحخ رمحه اهللكان  -1

كان بواره مع فقد  العقحمة.ومممحز بعحدًا بن املهالرات واخلةلللومات واملجادالت 

فقد كان ثابمًا ممم لللكًا بأصلللول العقحدت  ،رجال الدين امل لللححي يممحز بحكمة نادرت

مضلللمونه نقدًا جاء ًا يده إىل املحاورين حيدثهت بألطف الكأم الذي اإلسلللأمحة ماد  

وكلان جزءًا من خطللابله حيره  ،لعقللائلدهت ودبوًت هلت لقراءت القرآن القراءت العقأنحللة

حة مثال ب  ذلك رجال الدين ل قال يف خا ة أبد ال قاءات احلوارية: العواطف الدين

نحن امل  مني قد برفناكت من خأل قرآننا وأوامر  ،أهيا األخوت امل حححون): امل ححي

ودرسلللناكت من  ،وصلللافحناكت بأمر من ن حنا فةلللافحونا. ن حنا فابرفونا ب  بقحقمنا..



وبانقناكت فعانقونا وابرتمنا امل للحح وإنجح ه ال للاموي وأمه  .خأل ديننا فادرسللونا..

 .ت امل  مني بمث ها أو بأب ن منها(العذراء فردوا المححة ب  إخولك

منهت طائفة األومولو  ،من ال ربحني وال قحني دخا اإلسأم ب  يديه الكثري -2

  .وكثرٌي من املفكرين والفأسفة وامل ؤولني ،الحابانحة

 رت اإلسأم يف أذهان املفكرين ورجال الدين وال حاسة العاملحني. صحح صو -3

فح مقي فحها برئح لللها  ،مل يدع دولًة ب  ال الل إال وسلللافر إلحها دابحًا إىل اهلل -4

 ورجال أدياهنا وجامعاهتا ومراكزها اإلسأمحة. 

ى واشللرت ،أسللس مراكز ل دبوت العاملحة يف كا أنحاء العامل وخاصللًة بأمريكا -5

 إخوانه بددًا من الكنائس وافممحوها مراكز ل دبوت. 

 إنتاجه يف الدعوة: ثالثًا:    

 لكن منها ب  س حا الذكر ال احلرص:  ،ال يمكن برص إنمات الشحخ يف الدبوت

 حةٍ أسللس املجمع اإلسللأمي الك ري املؤلف من ل للعة طوابٍق بم للابٍة طابق -1

 .م( ألف 23)ب  ت: 

حةٍ  ويمضلللمن املجمع أربع حاٍت رشب هدين ل ذكور واإلناو ،ك  هدًا  ،ومع ومع

 وصاالٍت ل مؤ رات.  ،وك حات الدراسات الع حا ،لألجانل لمع ت ال  ة العربحة

 مجعحة األنةار اخلريية وهي أكرب مجعحٍة خرييٍة ب ورية. أسس  -2

ربون وينامون لللللل( يمحت يأك ون ويشلل6000دار لأليمام لضللت اآلن )أسللس  -3

 . ممواصا وكا بام والعدد بازدياد ،جماناً ويمع مون 

 ف: الون باآلي فاء الشحخ وبامع فكره يعد  بنى رجاالً حيم ون الدبوت ف -4

ة ال يمجاوزون أصللللابع الحد وهذا أمٌر ط حعي يف وهت ق    حونمنهت خ فاء روبان

  .فق ة ق ح ة هت الذين ي   ون مقام العارف باهلل يفوالة الطريق



شلللللربي أها الع ت منومنهت خ فاء  سحميرت  ال وهت باأللوف كا من خترت و

 بأدهت وأوطاهنت املفمني واملراجع الدينحة.  يفوكثرٌي منهت صاروا  ،من املجمع

 . ونرمذك   حونومنهت خ فاء بام -

رمحه فوا مئات الكمل المي قدمها الشلللحخ اب أل  ف جحشلللًا من الكم  خ   كذلك  -

 . اهلل

 . كام بح نا سابقاً  ،الك رياتومنهت الن اء الدابحات  -

كاألط اء  ،له باحلكمة فة الفامهة ل دين والدابحةومنهت خ فاء من الط قة املثق   -

ربحة إضافة إىل شهادله اجلامعحة لللالك حات الش يفبعضهت درس  ،واملهندسني واملحامني

 . بإرشاد الشحخ ومنهت من اكمفى بمجالس الشحخ

ع وبده بفظ القرآن كامًأ سلللورية: ففي املجم  ظ القرآن بكا فحمعاهد حت -5

 ! ت الشحخايف بح ةٍ وشاب ( ألف شاب  50)

 سورية: يف بحكممه إل اء ال  اء الرسمي الشحخ اسمطاع  -6

مطمعًا ل مرشحني الربملانحني وغريهت  رمحه اهللوذلك مل ا كان الشحخ أمحد كفمارو 

فكان من بكمة الشلللحخ اغمنامه  ،وجلامبمة الك ريت جداً  ،ملِا يمممع به من حم ة الناس له

م زاره مجحا مردم وكان رئح لًا ل وزارت 1947ففي بام  ،هذه الفرصلة لةلالح اإلسلأم

فقال له الشللحخ:  ،وكان اجلو يف ذلك احلني انميابحاً  ،لحك للل أصللوات إخوان الشللحخ

 حي ون الكأم واملوابحد الكاذبة( فالناس ال ،نحن نريد أن لةلنع لإلسلأم شلحئًا بم حاً )

 ء الرسلللمي الذي كانت أقاممه فرن لللا(أن ل  ي ال  ا)فقال: ماذا لريد؟ فقال الشلللحخ: 

وبعد  ذا العما ألب ن ل ناس لرشلللححي لك!(أنا بانم ار هفقال الشلللحخ: ) ،: نعتفقال

شحخ يف حمارضٍت بم جد ي   ا وبوله أكثر من بش إذا  ،رت آالف م ممعلللللأياٍم وكان ال

فقرأها الشحخ  ،طاه الورقةوصا إىل الشحخ وأب ،رطي يميطى الرقاب وبحده ورقةلللللبش



وأب ن ل ناس  (اهلل يرىض ب حه... هذا قرار إل اء ال  اء الرسلللمي يف سلللوريةوقال: )

وبندما نجح  ،وفعًأ نجح املرشلللح باملرب ة األوىل والثانحة ،مرشلللحه ورغ هت بانميابه

فط ل من أبدهت وكان م ؤوالً ك ريًا أن  ،ن إىل الشحخمرشح الشحخ ل ابق املرشحو

ما لك ألمٍر  ما  ،ي  ي بحع اخلمور الع ني لكن مل ي لللمطع ذ هذا الع كان  من أب ت ف

 . رمحه اهللنجازات الشحخ إ

 واسمطاع بحكممه أيضًا إبفاء امل اجد والكنائس من ثمن الكهرباء واملاء:  -7

قد  له الشلللحخ: )من ينلللللللزل الوزراء ج س مرًت مع رئحس ف )الكزبري( ف للللأ

اجلامع )قال: اهلل!! قال:  : اهلل!! قال: )من أبطانا بني الفحجة؟(الكزبري قال األمطار؟(

ها جيوز أن نأخذ من بحت اهلل ثمن ): رمحه اهلل!! فقال الشحخ ..قال: بحت اهلل ت من؟(بح

ف امذا لدفع امل للللاجد ثمن محاه )! قال: ..قال: ال ؟!(..املاء الذي أبطانا إياه ه ًة وجماناً 

 فأبفى رئحس الوزراء كا امل اجد من ثمن املاء.  (؟!..ال ب والوضوء

ت الشللحخ أيضللًا ب   ..واملاء ماء اهلل ..هنر الفرات هنر اهللالكهرباء وقال: ) ثت بر 

فأبفى رئحس الوزراء أيضلللًا امل لللاجد من  ؟(..!فكحف نأخذ ثمن الكهرباء من بحت اهلل

 هت ف نعت)؟ قال الشحخ: ..ثمن الكهرباء وقال ل شحخ: ألأذن يل أن أبفو الكنائس أيضاً 

ان ر إىل هذه الك امت ال  لللحطة ال طحفة احلكحمة المي قلت: . ما لنا وب حهت ما ب حنا(

ا هبا انجازًا ك ريًا لةالح الدبوت..!!  بة 

 ني مع بع  الع امء يف لأسحس ك حة ال يعة بجامعة دمشق. وكان من امل امه -8

 وكان من أهت إنجازاله لقرير مادت الرتبحة اإلسأمحة يف املدارس العامة:  -9

شحخ فقد  شع حٍة  ،ي منت االنميابات العامة ملة حة األمة رمحه اهللكان ال وكان ذا 

وله دوٌر ك رٌي يف نجاح املرشح أو رسوبه. وبةا أن بع  املرشحني ط ل  ،ك ريٍت جداً 

نه نه أن ينمي ه مع إخوا حة  ،م مادت الرتب يدخا  هد أن  حه الع خذ ب  فرض الشلللحخ وأ



ونجح املرشح  ،اإلسأمحة إىل املدارس العامة بعد أن أل مها احلكومة الفرن حة امل معمرت

ير اهلل بني هذا املرشللح وزيرًا ل رتبحة فوب بعهده وبعد مدت ولمقد ،بعدما انمي ه الشللحخ

 مع الشحخ. 

أمحد كفمارو وساهت يف لأسحس قنات اقرأ الفضائحة: بدو أن اجممع الشحخ  -10

اخلم للة وقد ب ت الشللحخ أن هذه  ARTبالشللحخ )صللالح كاما( صللابل قنوات  رمحه اهلل

ات مالك؟( قال: ب  )سلللمعت بنك أنك ال لؤدي زكفقال له:  ،القنوات ل هو وال عل

من كان يم ك إبًأ أتدهيا!! قال الشلللحخ: )با ال لؤدهيا( قال: ب  واهلل! فقال الشلللحخ: )

قال:  (فامذا يؤدي؟ كان يم ك غناًم فامذا يؤدي؟(قال: إبًأ!  قال  )ومن  قال: غناًم! ف

شحخ وهو ي م ت:  ضائحٍة؟...)ال يا أخي اجعا ) وبادره قائًأ: ومن كان يم ك قنواٍت ف

وكان باكورت  ،وب  إثر ذلك أس ت القنات .قال: واهلل ألفع ن ذلك قري اً  (وابدًت هلل..؟

لكن جهة ما اسلللم مت إدارت  رمحه اهللأبامهلا ل لللجحا بدد من حمارضات الشلللحخ أمحد 

 . القنات مل لعرض بعد ذلك حمارضات ل شحخ

مارو الشلللحخ)واهلل لقد وجدت من  أبد الع امء:قال  -11     رمحه اهلل أمحد كف

وبده يف ر ب  يديه للللللقد رأيت اإلسأم ينمش ،أبامالً لعجز بنها جمموبة من ألف بامل

الشلللهادت م لللمشلللار الرئحس برأيت يف بحمه يع ن اإلسلللأم  ،أمريكا يف أوربا يف الحابان

فاروق ب د احلق( :األمريكي لألمن القومي ى  لذي ل لللم  يت  ،)روبريت كراين ا رأ

ر للللهل إىل روسحا بحنام كانت الشحوبحة هي احلاكمة فاسمطاع أن يفمح سمة بشالشحخ ذ

ِع ت إسط أت ل  قر وال نتم جدًا أ غ قت منذ مخ ني س  (.نة وج 

شحخ ل م اجد امل  قة مابدثني به ال حد أبو حممود ال عحد قلت:  ومن افمماح ال

الدفاع يف منطقة املزت وكان بند قال: كنت يف خدممي اإللزامحة يف ال لل عحنحات يف رسايا 

فوجئنا يف يوم من األيام بأمر من قائد الثكنة بطرد املة ني  ،مدخا الثكنة م جد جامع



وبعد  ،من امل جد وإغأق امل جد هنائحًا واحلمد هلل ألين مل أكن من الذين ك فوا باملهمة

مل للجد وأها احلي فع مت فحام بعد أن جلنة ا ..!!أيام شللهدت امل للجد مفموبًا كام كان

ذه وا إىل وزير األوقاف حممد اخلطحل وبرضوا ب حه مابدو فمنةا وقال ال دخا يل 

 ،فقال: اذه وا إىل الشللحخ أمحد  وكان يناصلل ه العداء وأراد أن حيرت الشللحخ أمحد كفمارو

روا القفا وأذنوا لفذهل الوفد إىل الشحخ أمحد وبرضوا له مابدو قفال: اذه وا واك 

الةللأت وال ل الوا بأبد ولن حيةللا يشء إن شللاء اهلل لعاىل وإن بةللا فقولوا وأقحموا 

فكان فمح ذلك امل جد  ،ففع وا ومل يمعرض هلت أبد ب وء أبداً  الشحخ أمحد أمرنا بذلك.

  .رمحه اهللبربكة الشحخ 

  :من مواق  الشيخ الدعويةرابعًا: 

طوم زله بعد اقمحام س حت بالمنلقديت اسمقالمه من اإلفماء العام وابمكافه يف  -1

بادثة املقال اإلحلادي يف جم ة جحش الشلللعل إثر امل لللجد األموي اد اجلحش أبد قو  

وابمقال بع  رجال الدين اإلسللأمي  ،الةللادرت بن القحادت العامة ل جحش ال للوري

رئحس الدولة آنذاه نور الدين األلايس قد أدره  إال أن   ،وامل ححي املعرتضني ب  املقال

لذلك فإنه باجا هذا بزيارت ل حت  ،ما السلللمقالة املفمي العام من أثر يسء ب  احلكومة

شحخ سمقالمه ،ال شحخ قد قد   ،يرجوه فحها أن ي حل ا سمقالمه مذكرت إىل وكان ال م ق ا ا

  نقا  منها: رئحس الدولة األلايس ورئحس الوزراء يوسف زبحت اشمم ت ب 

ي لللمنكر  ،مفمي اجلمهورية العربحة ال لللورية هو أكرب مرجع ديني يف ال أد إن  )

م والذي يدبو 1967 /25/4ر يف جم ة جحش الشعل الةادرت بماريخ لالذي نش لاملقا

ى العقوبات لللللولني معاق ة كالل املقال بأقةؤه شيةحًا يط ل من امل وأن   ،إىل اإلحلاد

ل محارات اإلحلادية المي بدأت  األخأقحة واألديان ال اموية لوضع بد  بفا ًا ب  القحت 

                                                 

(1 حات ) ( ه احلميص الةف ورية د. لحن ون يف س ون العام ماب املفم 4ان ر ك 7/97/1 0 5/1 0 8/1 10.) 



ش ،ل هر يف ال أد سمحةلللللبعد ال امح لن كام ينمقد ال  طات ،ر مثا هذا املقال يف جم ة ر

  وأنه ال مربر له مط قًا......(. ،يب  ابمقال ال ادت ب امء الدين اإلسأمي وامل حح

رمحه - ب للن ب نكة الشللحخالعأمة ام بحق رفضلله الموقحع ب  بكت اإلبد -2

 الةادر بن الرئحس نور الدين ألايس. -اهلل

 :ومنها ،اصداره الفماوى اجلريئة -3

ب إىل أندية الرولاري وال حونحز وأشللل اهها من املؤسللل لللات حتريت االنم لللا -أ

 وإن كانت  اهر دبوهتا إن انحة. ،الحهودية

 ،ل حاسحة واالقمةادية واالجمامبحةأشكاله ارسائحا وبكا حتريت المط حع مع إ -بل

 ائحا كدولة يف ف  طني.رسإبرتاف بوحتريت اال

ريت المعاما االجمامبي واالقمةللادي وال للحايس مع احلكومة الفرن للحة حت -جللللل

 ولكفري فابا ذلك.  ،أثناء اسمعامرها ل جزائر

 ،ال ريبوجوب قطع ال رتول بن إرسائحللا وكللا دابت هلللا من دول العللامل  -د

 ولأمحت رشكات النفط.

وابم ار  ،املحما اإلرسائحع واألمريكيجواز العما الفدائي يف بمق العدو  -هللل

  .لعاىل ذلك شهادت ومن أفضا األبامل المي لقرب إىل اهلل

حةأن  ب امً  فدائ حات ال محه اهلل أول من أفمى بجواز العم  يف احلرب  الشلللحخ ر

م ية ال اك للل ند بام اهل حة ب  إق حت كشلللمري  ناء االبمأل م 1965ان وجدد الفموى أث

قال يف فم ،األمريكي األخري ل عراق مما  حات: )و نه جلواز ل ك العم  حا أال لرون واه وب

ن   نا الفدائحني لكان يف  وابدٍ  ه لو دفع مجحع العرب وامل للل مني دخا يومٍ معي أ إلخوان

ناذلك حتو   ولو دفع العرب  ،مع بدونا امل مةللللل ل ك ري يف ك للللل املعركة إىل جان 

                                                 

(1 ن ال ورية لاريخ ) ( 1ان ر جريدت ل ي 2 -7-1  م(.997

(2 ون الع ( ماب املفم وريةان ر ك ون يف س 1د. لحنا احلميص )  ،ام 0 9/1 1 0.) 



هت باألمس:حني لقال هيود الحوم ما قاله آباتوامل  مون نفقات يوم وابد ألبطالنا الفدائ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ژ 

 ژائ  ەئ

 ووضلللع بد   ،أجن حة ل دول الدابمة إلرسائحا لأممحازات ال وضلللع بد   -و

 السم أهلا ال شع.

 ومن فمواه احلكحمة:

ل  ،؛ ألن األدلة يف ن وله  نحةبدم لكفري من ال يعمقد بن وت آدم  -أ  لكنه بق 

وجيدر بامل  مني أن يرصفوا اهماممهت  ،م حنًا أن  اخلوض يف هذه األمور غري جمٍد وال مفحد

 إىل مجع الك مة والوقوف صفًا وابدًا.

رات للللال عودية يف اخلم حنحات لدفن يف أراض منى بش ا كانت احلكومةمل    -بلللل

فموى بجواز ذبح األضابي يف ب د احلات  رمحه اهللاآلالف من األضابي أصدر الشحخ 

ا ًا ب  وذلك بف ،الذي وج ت ب حه األضللححة هنف للالوقت بموكح ه من ينوب بنه يف 

لكن ملا  ،األموالريع بفظ للللمن رضوريات المش وألن   ،ريع ذبح األضابيللللشبكمة ل

 دت باد احلكت األصحا.ضابي مرب  صارت احلكومة ال عودية حتمفظ باأل

بذبح الفراريج  ،ي يف بحد األضحىاهلل ملن أراد أن يضح   أفمى الشحخ رمحه -جللللل

لوسلللعة ب   ،ى من ق ا باألنعامبدل األنعام بقحمة مايضلللحى به من األنعام ملن ضلللح  

 موحلباملقارنة مع زمن صلدور الفموى ممدنحة جدًا  وكان أسلعار حلت الدجات ،امل ل مني

  .األنعام

ت ب ويضللللة ح  ولق   ،طفا األنابحل إذا كانت النطفة من الزوتبما جواز  -د

 ومن ثت زربت يف ربت الزوجة ذاهتا. ،الزوجة

أفمى  رمحه اهللوهي فموى أفماها الحوم غالل ب امء امل لل مني ولكن الشللحخ قلت: 

 هبا يف م ادهيا فكانت بحاجة إىل جرأت ك ريت.  



 رسائله الدعوية:خامسًا: 

ر فحها ال فري األمريكي بذ   ،رسالة حتذير ألمريكا بن طريق سفريها يف دمشق -أ

من اشلللرتاه بكوممه مع فرن لللا وبريطانحا يف امل اهر الدولحة المي اشلللرتكت أمريكا يف 

وما كادت  ،اسللرتداد قنات ال للويس ولأمحمها ر يفللللللمراب ها األوىل ضللد بقوق مةلل

ال  دان الثأو إيران وباك للمان ولركحا لقف موقف املؤيد ل دول االسللمعامرية الثأو 

ص بإبادت ال حطرت س( األمريكي والذي يم ي  روع الذي لقدم به )دااللللللت يف املشاملمآمر

فقام الشلللحخ أمحد بإلقاء  ،األجن حة ب  القنات بن طريق إنشلللاء جم س دويل إلدارت القنات

نضلللامم ال  دان امل للل مة الثأو يف هذا المآمر اي لللمنكر فحها  ب  إذابة دمشلللقحمارضت 

 وكان موضوع املحارضت: م ؤولحة األخوت يف اإلسأم.  ،الرخحص

ل م وسقو  القدس إىل هحئة األمت 1967أرسا رسالة إثر هزيمة بزيران بام  -ب

اإلسللأمي وامل للححي يطالل فحها  ينوكا ب امء الدو كفماراملمحدت باسللت الشللحخ أمحد 

األمني العام لألمت املمحدت أن يعما ب  إبادت القدس امل مة ة إىل أصحاهبا  (أوثانس)

 ب.بما صهحوين خمر   ولكررت الرسائا إثر كا   ،ال بحني

جورت بوش ينهاه هبا  األمرييكيأرسا رسالة ق حا وفاله بأشهر إىل الرئحس  -جل

 بن ابمأل العراق وقما األبرياء.

كان يؤدي موقف الشلللحخ لكن   ،وإن كانت هذه الرسللللالة ال جدوى منهاقلت: 

 .لعاىلواجل ونارص ل حق بام آلاه اهلل لار ي 
  :بعض أسفاره ورحالتهسادسًا: 

فإن  ،ين  ي كاما العنوان ذقدريت ب  اإلباطة هبأسلللم فر اهلل لعاىل من بدم بداية 

وفحها من املحارضات وال قاءات والدبوت إىل اهلل ل عامة  ،باملئات رمحه اهللأسفار الشحخ 

                                                 

(1 ش.   ( جديد واإلصأح د. حممد ب  جه يف الم مارو ومنه  ان ر الشحخ أمحد كف



ر ب  أبد إبةاته بمى الذين كانوا يف خدممه يف للللواخلاصة واملواقف الدبوية ما يع 

 ه ال يرته ج ه.ما ال يدره ك    :لكن كام قحا ،ل ك األسفار

كثريًا إىل ل نان واألردن وف  لللطني وأنشلللأ مجابة  افممح الشلللحخ أسلللفاره بال لللفر

 دبوية ك ريت يف ل نان ك  ف فحها بددًا من إخوانه.

  :الرئح حة من أسفاره

ر إللقاء حمارضاٍت يف للللم ل قى دبوًت من بكومة الثورت يف مة1957يف بام  –1

ويف هذه الزيارت قام بنشاٍ   ،رللللليف إطار المعاون الثقايف بني سورية ومة ،جامع األزهر

 م موس. 

نة القدس المي يعمربها العرب وامل للل مون كافة 1966ويف بام  –2 م زار مدي

ا فحها رتسلللاء العرب وألقى خط ًة بريضلللًة مح   ،باصلللمة الدولة الف  لللطحنحة العربحة

 م ؤولحة سقو  القدس!! مما قال فحها:

الماريخ  وإن   ،يف أبناقكت ضحاع ف  طني إن   ،يا رتساء العرب ،يا م وه العرب)

وإن أباملكت مل ج ة ب حكت  ،م ككت ورئاسمكت ال لدوم كام أن   ،سح جا ب حكت ذلك

 ،وبن قةللوركت إىل ق وركت ،زلون بن بروشللكت إىل نعوشللكتللللللوقري ًا سللمن ،بند اهلل

وسلللح لللألكت اهلل بن  ،ار ال لللموات واألرضوسلللمقفون مكمويف األيدي بني يدي ج   

 وبن إمهال العما بم يع اإلسأم.... ،وبن ضعف اإلسأم ،ع امل جد األقىصضحا

يا رتسللللاء العرب وم وكهت.. إن سللل عامئة م حون م للل ت ين رون إلحكت ن رت 

شعوب امل  مني يف مشارق األرض وم ارهبا لحمط عون  إن   ،اجلندي واجلحش إىل قائده

لكت بفضلل ه ب للات الشللعوب  إلحكت لمقودوها إىل اإلسللأم... اإلسللأم الذي جعا

ومئات املأيني من الشعوب اإلسأمحة إخوت وأشقاء ي كون ب  ضحاع ف  طني بالدماء 

 والدموع ويفدوهنا باملهج واألرواح.



حة يا م وه العرب... اذكروا أن   ،فحا رتسللللاء العرب فان  ،وامل ك مؤقٌت  ،احلحات 

ونفمير وبندما  بندما نعمز   ،العرب... أهيا  واقمدوا بآبائكت وأجدادكت أيب بكر وبمر

فها  ،ف من نعمز وبمن نفمير؟ إننا نقول: فمنا الولحد ومنا الرشلللحد ،نرفع الرأس بالحاً 

ور الرشللحد؟ وبامذا كانوا حيكمون وإىل لدرون ماذا كان ل لليع الولحد؟ وماذا كان دسللم

وا دين ف ام أبز   ،؟ لقد كانوا حيكمون بالقرآن ويعمزون باإلسأمينممون ل يع كانوا أي

 (وملا نرصوا اإلسأم نرصهت اهلل... ،هت اهللاهلل أبز  

 ،وأهل ت مشللللابر امل للل مني ،وقد نق ت ك ممه هذه برب أكثر اإلذابات العربحة

وقد  ،ووضعت م ؤولحة م مق ا ف  طني ب  أبناق بكام العرب وم وكهت م ارشت

 باصمة بربحة. من أكثركان ذلك مناس ة هامة ل حديث بن العودت لإلسأم يف 

م ووقع 1967ق ح ة بمى جاء العدوان اإلرسائحع يف بزيران  إال شهورٌ  ومل   ِ 

يف  واشللمد   ،ر منه من ق اوسللقطت مدينة )القدس( وباد الشللحخ يذكر بام بذ   ،املحذور

مهامجمه ل عي بع  دبات القومحة يف هتمحش دور اإلسأم وابم اره قد اسمنفذ أغراضه 

وقد قام الشلللحخ  ،ون إىل القومحة وإىل اإلسلللأم مجحعاً ؤوكانوا بذلك ي لللح ،أيامهت وول  

اء ذلك بناًء ك ريًا وأذًى بال ًا حيم للل يف وقد لقي جر   ،بدور ك ري يف مكافحة هذا المحار

 ال اقحات الةاحلات.        

هت إلحه دبوت خاصللللة من رابطة جامعات ال حريات م وج  1966ويف بام  –3

وإلقاء املحارضات يف جامعاهتا وذلك يف  ،لزيارت الواليات املمحدت األمريكحةالكربى 

واسمجاب الشحخ ل دبوت بعد أن  ،رت جامعة أمريكحةللللبرنامٍج موسٍع يزور فحه أربع بش

أدخللا ب  الربنللامج بع  المعللديأت كي لشلللمللا زيللاراٍت مكثفللة ل ع  املراكز 

ا خأهلا يف بدٍد لنق   ،ين يف جولمه هذهى الشحخ شهرلللللوقد أمض ،اإلسأمحة يف أمريكا

بن بكحمة وناصللعة وبضللارية ونقا صللورت  ،( حمارضت44من الواليات وألقى فحها )



وقد لكررت زيارت الشحخ أمحد  املحشو بكمابات امل مشلللرقني. ال ريبفكر اإلسأم إىل ال

 إىل أمريكا بعد ذلك أربع مرات.

ويف أواخر العام  ،اهنحاره أكثر من مرتحتاد ال لللوفحمي ق ا وزار الشلللحخ اإل -4

وكانت  ،هت إلحه دبوت لزيارت هذا االحتاد ب  رأس وفٍد من ب امء سلللوريةم وج  1968

له برنامج  بد  وهناه أ   ،ف ب  أوضاع امل  مني فحهاالزيارت خاصة بآسحا الوسطى ل معر  

اإلدارت  خا  إللقاء حمارضات يف م للللاجد أوزبك لللمان ولقاءات مع رجال الدين يف

 الدينحة. 

 ،ه الشلللحخ أمحد كفمارو بمجموبة من املطالل إىل احلكومات املح حةلقد لوج  

مري إوأمكن من خأل ذلك إصأح ولرمحت أكرب م جد يف آسحا الوسطى وهو م جد 

وكذلك إصأح م جد شاه  ،يف بيارى رين ألف مةاٍ لكأل الذي يم ع خلم ة وبش

وإصأح مدرسمه ورضحيه إصأبًا الئقًا  ،ة ولرمحمهنقش ند مؤسس الطريقة النقش ندي

وهي  ،كذلك  كن من إل اء قحد الق ول يف مدرسة )مري برب( يف مدينة بيارى ،شامأً 

وكان بدد طأهبا ال  ،بحة الوبحدت المي كانت قائمة يف أوزباك لللمانشللللللللللراملدرسلللة ال

ادت بدد احلجات كذلك  ت زي .يمجاوز اخلم لللني طال ًا فممت مضلللابفة بدد الطأب

 بدون قحد بعد أن كان بددهت ال يمجاوز ب ين باجًا كا بام.

إبادت بدد آخر من امل للاجد إىل اإلدارت الدينحة وبددها ثامنحة م للاجد بعد  كام لت  

وم للجد ب د  ،وم للجد اإلمام ال ياري ،إصللأبها نذكر منها: م للجد زنجي هب وان

لشلللحخ والنمائج الطح ة المي ات المي بذهلا خلري  وكان هلذه اجلهود ا ... اخلالق ال جدواين

 اقرتنت هبا هذه اجلهود بالغ األثر يف نفوس م  مي االحتاد ال وفحمي.

 وقد شم ت هذه الزيارت مجهوريات أوزبك مان وطاجك مان وكازاخ مان.



ومن أطرف ما أخرب به زيارت خاصللللة قام هبا برفقة املفمي ضلللحاء الدين خان بن 

شان بابا خان سح رييا إي شامل األرض كأهنا من كوكل  ،إىل  ضاربة يف  ةحراء ال ل ك ال

 بحث ل  غ درجة احلرارت أربعني حتت الةفر. ،آخر

س   وملا بط   ت الطائرت هاله ما رأى من مجوع ت الطائرت يف املطار ونزل الشحخ ب  

امل مق  ني  ني اثنني منوكانوا قد نة وا صف   ،ت املطار لربل بهامل  مني الك ريت المي أم  

شحخ من وحتري   وفمحوا أفواههت بشكا غري مفهوم كمن لثائل ثت نيس أن ي  ق فمه!  ال

هؤالء جاتوا إىل  وبني سلللأل الشلللحخ أمحد املفمي ضلللحاء الدين أخربه بأن   ،هذا املشلللهد

وهت يقةلللدون أن يةلللح هت أثر من بركالك يف أفواههت لحيالط  ،املطار بقةلللد الربكة

ولكن الشللحخ ضللحاء أكد له أن  ،الشللحخ إىل الشللحخ ضللحاء الدين وابمذر ،ريقهت ريقك

الذي يمثا هلت مرياو الن ي  ،القوم حيزنون أشلللد احلزن إن مل  الط ريقهت ريق الشلللحخ

وراح الشلللحخ يمد إصللل عه امل   ة يف ل ك األفواه املشلللماقة العاشلللقة يف  .العريب حممد 

 مشهد ل حا له العحون وختفق فحه الق وب.

الشحخ كان يمحما يف كا سفر  رير املمنوبات من  األمور اخلاصة جدًا أن  ومن 

ش ربحة المي كان يط عها ب  ب ابه يف دمشق وينق ها إىل لللللاملةابف وكمل الع وم ال

د وجود ل ك الكمل يف ل ك الفرتت من الزمن لدى وقد كان جمر   ،ب امئهت بند كا سلللفر

ت هتمة الرتويج ألفكار معادية ل ن ام أبد امل للل مني سللل  ًا ل  لللجن واالبمقال حت

 املاركيس امل حد.

وكانت إيران من ق ا  ،بأول زيارٍت إليران خ أمحدم قام الشلللح1972ويف بام  -5

شماقها وأمًأ ي عى إىل حتقحقه  ألهنا لضت مخ ني م حون م  ت ؛موضع اهماممه وأمنحة ي

وأجرى  ، من املحارضاتوخأل هذه الزيارت ألقى بدداً  ،بحاجة إىل لةلللححح املفاهحت

وأنشأ ص ًة وثحقًة بالزبحت اإليراين آية اهلل الشريازي. كام  ،بددًا من ال قاءات واحلوارات



سابة ونةف بد  أ   سم رق  شاه إيران ا شحخ م دأ العودت إىل  ،له لقاء خا  ب طرح فحه ال

م وقد   ،وأفاض يف وصللف قوت هذا العامل اإلسللأمي وموقع إيران منه ،العامل اإلسللأمي

مة حة إيران احلقحقحة لممثا يف المزام موقف إسأمي م مزم  أكثر من اقرتاح ي ني فحه أن  

ولكن مل جتد هذه االقرتابات س حًأ  ،بقضايا العامل اإلسأمي وقضحة القدس خةوصاً 

 .ب  ل ب امنحة الشاه املمطرفة إىل النور

ل مناطق الكردية يف ئ له زيارت خاصلللة وط ل الشلللحخ من جلنة املراسلللت أن هتح  

وهو  ،وهناه بدأت صللل مه بعامل ك ري هو الشلللحخ بثامن رسات الدين النقشللل ندي ،إيران

قت الةللأت مع الشللحخ رسات ولوث   ،أبد أبأم المةللوف الك ار يف العامل اإلسللأمي

 الدين الذي انمقا فحام بعد إىل لركحا.

زيارت إىل إيران والمقى برمحه اهلل م قام الشللحخ أمحد كفمارو 1982ويف شلل ا  بام 

وأشار إىل ما جيل  ،ووافاه بمجربمه يف الدبوت ،لقاًء مطوالً مع رئحس اجلمهورية خامنئي

 ،فع ه لوضلللع بد ل حرب العراقحة اإليرانحة المي لشلللمعا يف املنطقة بأ هدف وال غاية

 ،مل اإلسأميهًا ب  آثارها ال عحدت يف خ ق جو من القطحعة بني ال نة والشحعة يف العامن   

 .ه اء منثورًا فال حاسة فوق كا ابم ارولكن سحاق األبداو جعا من هذه املقرتبات 

 ،بالزبامات الدينحة الع محة: رشيعممداريرمحه اهلل كام المقى الشحخ أمحد كفمارو 

 وك  ايكاين. ،ونجفي مربيش ،ومنم ري

وكان بحنذاه رئحس جم س  ،وبعد شهور قام هاشمي رف نجاين بزيارت إىل دمشق

وخأل  ،وقد أصللل ح فحام بعد رئح لللًا جلمهورية إيران ل مرت الثانحة ،الشلللورى اإليراين

 ،وهو خأف الربولوكول الدب ومايس ،جممع أيب النور بالزيارت زيارله هذه فإنه خص  

وحتدو طويًأ بن م لللمق ا اإلسلللأم  ،وهناه المقى بالشلللحخ أمحد كفمارو وإخوانه

  بوجود قحادات إسأمحة وابحة كالشحخ.م م  اً 



جامع أيب النور يف  قد زار  م أردي ع الرئحس األب  11/1984 /24وكذلك ف

وكانت مناسللل ة ل حديث  ،وألقى ك مة يف جامع أيب النور ،ل  للل طة القضلللائحة يف إيران

 بن الوبدت اإلسأمحة.

بام  قام مرت أخرى بزيارت إيران خأل  قد  فاد من 1987ومن أجا ذلك ف م وأ

أله القوية بالقحادات اإليرانحة ب ذل كا ما يمكن بذله من بجج وبراهني لقاءاله وصلللِ 

إلقناع أصحاب القرارات بإصدار نداء إسأمي لوقف احلرب العراقحة اإليرانحة وال دء 

 ب م مة اجلراح.  

وكان الكاردينال كوينغ رئحس  ،لنم لللاام قام الشلللحخ بزيارت 1979ويف بام  -6

والمقى بالشحخ  ،اقفة النم ا وله نفوذ الفالحكان قد وصا إىل دمشق يف زيارت رسمحةأس

ويف جامع أيب النور ألقى  ،لطحفوجرى بحنهام بوار إسلللأمي م لللححي  ،أمحد كفمارو

وقد أدهشلللله ما رآه من  ،الكاردينال كوينغ ك مًة بقل حمارضت ألقاها الشلللحخ كفمارو

م الشلحخ لضلحفه أبد وبقل املحارضت قد   ،لزابت ألوف الشل ان ل لامع حمارضت الشلحخ

وبعد بودت كوينغ إىل  ، ه الكاردينال ووضلللعه ب  رأسللللهفق    ،لفاسلللري القرآن الكريت

م 14/5/1979وسافر الشحخ يف  ،النم ا قام بموجحه الدبوت إىل الشحخ لزيارت النم ا

بةلللورت مجح ة  لقاءاٍت وبواراٍت مع أسلللاقفة فححنا برض فحها اإلسلللأم وأجرى هناه

 . م قة

بام  -7  لديمقراطحة دبوت م وج  1980ويف  حا ا ملان نائل رئحس مجهورية أ حه  ه إل

ون مت له لقاءات ممعددت  ،رسمحة لزيارت أملانحا الديمقراطحة ب رض المعريف باإلسأم

ل الزيارت المقى الرئحس األملاين )آريش هونحكر( وخأ ،لرجال الثقافة والع ت وال حاسة

كام المقى بكا من نائل رئحس  ،ويممنى ن من برض اإلسللأم بالةللورت المي حيل  و ك  



الدولة )كحوزي( ورئحس جامعة الةداقة بني الشعوب ال حد )كولحنكن( ورئحس احتاد 

 الكنائس اإلنجح حة يف أملانحا األسقف )بحشوف شني هري(.

أبرز ثمرات هذا ال قاء الك ري ج  لللة امل ابثات الرسلللمحة المي أقحمت وكان من 

مع رجال الأهوت يف جامعة برلني برئاسللللة بمحد ك حة الأهوت الدكمور بريهنارت 

وخرت الفريقان منها ب حان مشلللرته يعمرب اخرتاقًا  ،المي اسلللم رقت سللللابات طوي ة

ملألوفة حًا حلدود املجامأت ا ئة  قر  أ إذ ،واضللل ب امء الأهوت املجممعون وبددهت م

 رون باملًا الهولحًا باحلقحقة اخلالدت وهي وبدانحة اهلل ون وت حممد لللللللول لللعة وبشللل

 واضحة يف ذلك:الب ارت ال حان إلحك و ورسالمه. وااللمزام ب  ية ال حد امل حح 

ك   ،لقد اتفقنا يف اإلي ن باهلل الواحد األحد الصـــمد خالق الســـموات واألر 

ونشــهد كأناس تابعني للســيد املســيؤ رســول اهلل وللنبي حممد  ،نتفق يف أنه ال إله إال هو

لة من ق   باهلل وبالرســــائل املرســـ نا  بإي ن بل اهلل التي حتمل احلكمة واحلب رســـول اهلل 

 (.واإلخاء

ص ت ال قاءات مع رجال الأهوت يف أملانحا الديمقراطحة ول ع ذلك قحام  ،ثت لوا

الشلللحخ أمحد جممع أوالمها يف بحث ألقى يف  ،مرلني برهنارت بزيارت دمشلللقالدكمور 

حه بحضلللور اآلالف من  كفمارو حان املشلللرته الذي لت الموصللللا إل بدمشلللق نص ال 

  امل ممعني.

وألقى الشلللحخ أمحد كفمارو بددًا من املحارضات يف كنائس برلني أشلللار فحها إىل 

وذكر من كرامات ال حد امل حح مامل  ،وأمه العذراء لكريت اإلسأم ل  حد امل حح 

بمى بن اإلسأم ال يعمرب إسأم امل  ت صحححًا إذا مل  ،لذكره األناجحا األربعة جمممعة

 ،وكذلك ب عثة الرسا الكرام وبرساالهتت ،وبمعالحمه ال اموية يؤمن بال حد امل حح 

ومل  ،ل المعاون والمآخي بني الديننيفكان اإلسللأم مؤديًا الدور الذي يرتلل ب حه يف جما



ولقارب يقابا  ،بذلك إال أن يقوم الطرف امل لللححي بابرتاف يقابا هذا االبرتاف ي ق  

 هذا المقارب.

ومل يكد الشلللحخ ينمهي من إلقاء حمارضله هذه المي ارجت ها يف الكنح لللة بمى قام 

لدكمور )كونا( بضلللو جلنة الكنح للللة واملجممع مادت و ،أبد احلضلللور وهو ا مدرس 

عة برلني جام قد أث  فع    ،الأهوت المط حقي يف  له: ل حارضت بقو هذه امل ما  ر يف  ق ب  

ذلك أنني بندما كنت أن ر إىل الماريخ الذي  ،ذكر وه بن بقحقة اإلسلللأم لأثريًا ك رياً 

وهذا األمر هو الذي  ،كان هناه من حياول أن يعرض بكس ما فهممه منكت ،ب حنا مر  

وهبذا أرى أنه بات لزامًا  ،ىل أن نذهل يف طريق الم ابد كاألخوين يف الةحراءى بنا إأد  

 وأن نزيد من هذا المقارب والمفاهت. ،ب حنا أن نمقارب ونمفاهت

ربت ب حه بن اإلسللأم كام قام  الشللحخ باإلجابة ب  األسللئ ة الةللحفحة المي ط  

س   ،وموقفه صحفحاً  ، ه   وبن المعاون و م ندوات يف اإلذابة والم فزت وقد   ،وبقد مؤ رًا 

ومل يقف هذا المأثري  ،وكان هلا صلللدى طحل يف نفوس مجاهري الشلللعل األملاين ،األملانحة

وكان من  ،با جتاوزه وانمقا إىل أملانحا ال ربحة ،بند احلاجز ال لللحايس بني شلللقي أملانحا

ي ب حه لللللق ويمضنمائج هذا اإلبجاب يف أملانحا ال ربحة أن سامبمه مل يكد يعود إىل دمش

كام  ،بمى وص مه الدبوت إىل أملانحا ال ربحة إللقاء املحارضات بن اإلسأم ،يومان اثنان

 فعا يف برلني ال قحة.

حة وج   زد ب  ذلك أن   ية يف برلني ال رب لدسلللمور لدبوت إىل  رئحس املحكمة ا ه ا

ج  ات احلوار  كام أن   ،الشحخ ومعه وفد من أربعة ب امء ل محاور ب  شاشة الم فزيون

 ،الديني المي قامت بني  الشللحخ والوفد األملاين برئاسللة األسللقف )ألربيشللت شللوهنري(

واإليامن بعح لللى وحممد  ،انمهت بالفاق لام بني الطرفني ب  اإليامن باهلل الوابد األبد

 ب حهام ال أم رسولني من بند اهلل.



يف  كفماروأمحد ارت الشلللحخ األثر الطحل الذي لركمه زي ق ا ق حا فإن   وكام أرشت  

ر إىل دمشق لللللأن حيض وقاَّ  ،با لواصا يف دمشق بقل ذلك ،املجممع األملاين مل ينقطع

 وفد ديني أملاين إسأمي أو م ححي إال ويعرت إىل جامع أيب النور.

أبرز هذه الوفود وفد رابطة الكنائس الربول مانمحة األملانحة الذي زار دمشق  ولعا  

ش شحخ أمحد كفمارو يف جامع 1982الثاين بام رين للللليف ل م وأجرى بوارًا مطوالً مع ال

 أيب النور بدمشق.

إىل ب دان املن ومة االشللرتاكحة يف الثامنحنات لشللحكوسلل وفاكحا الشللحخ لوجه  -8

وكان  ،وكانت لعحش أيام الدكمالورية الشللحوبحة ،رقحة وب  اريا وبولونحاللللللوأملانحا الشلل

وهناه أمكنه أن  ،ق سللائر النوافذ املط ة ب  العامل اإلسللأميبكامها جيمهدون يف إغأ

راع بني العقا والدين آي ة إىل اندثار يوم لللللحمنة الة وأن   ،يمحدو بن م مق ا اإلسأم

 الذي حيرتم العقا وي وته منزلمه. ، الدين احلقيمج   

فول أ  ثهت بن قرب وحيد   ،وكان يف زياراله ل مراكز اإلسلللأمحة ي مقي امل للل مني

بالعما ،اإلحلاد حةوحيذرهت من العنف واإل ،املمواصللللا ويطال هت   من ويميري   ،نفعال

نح الدراسحة يف املجمع اإلسأمي فحمنحهت املِ  ،ش اهبت أفرادًا يةطفحهت ل ع ت ال بي

 ،الشللاب الطامح )نحديو غندجحف( الذي أقدمه معه من ب  اريا شللحخمنهت ال ،بدمشللق

بمى لع ت العربحة بطأقة ثت باد إىل ب  اريا لحةلل ح  ،وأسللكنه يف داره نحو سللمة أشللهر

 مفمحًا بامًا ل م  مني ال   ار.

والمقى القحادات  ،كذلك بالحابان وكوريا والةلللني رمحه اهللالشلللحخ وطاف  -9

 هناه ي كن ث ث سكانو وكانت ب دانًا ناشئة صابدت بقوت، ،اإلسأمحة يف ل ك ال  دان

مما جيع هت ب  مكانة باملحة قادمة، وملا كان امل للل مون جزءًا  ،هذا العامل بالمامم والكامل

 ك ريًا منهت لزم االهمامم هبت لحشاركوا بإسأمهت يف قحادت هذه األمت ب  األرض. 



 ،بددًا ك ريًا من املنح الدراسلللحة ألبناء امل للل مني الشلللحخ أمحد مفي الةلللني قد  ف

وألول مرت لعرف امل للل امت الةلللحنحات اهلجرت يف ط ل  ،الفمحات بمنح أخرى وخص  

  .ختةحص دار قرب املجمع اإلسأمي هلؤالء الفمحات ولت   ،الع ت

 ،كفمارو  ص مهاجرات الةلللني ومهاجرهيا بعناية مممحزتأمحد وكان الشلللحخ 

 إبدى يف اً افزفبدو أن بضللللر الشحخ رمحه اهلل و ،فح أل بن األبوال ويمفقد املنازل

شاب وفمات من ط  ة الع ت صحنٌي  ،قابات املجمع بني   ،يقحت يف املجمع وكأمها مهاجر 

ول ارى اخلط اء يف ك امت  ،با قام بنف للله بدبوت وجوه الشلللام ورساهتا إىل هذا الزفاف

ويف قابة أخرى ل ابقت سحدات  ،كام ل ارى جتار الشام بمكريت املهاجر الةحني ،املح ة

حة العروسلم ،دمشلللق ها بام ألقوا ب  جحدها من  ،كريت املهاجرت الةلللحن وأثق وا رق م

عاين األخوت  حك أبمق م عث ف هد مثري ي  مة يف مشللل لذهل واألبجار الكري فائس ا ن

 اإلسأمحة.

وقد  ،فزار اجلزائر مراراً  ،كذلك بال  دان العربحةرمحه اهلل الشلللحخ وطاف  -10

برف له اجلزائريون صلللححاله الةلللادقة المي كان ي ثها إبان الثورت اجلزائرية يف وسلللائا 

 مها يف م للاجد ي   ا ولنكز وكذلك املؤ رات احلاشللدت المي كان ين   ،اإلبأم ال للورية

ة وامل اهرات المي كان يقودها مع إخوانه من ب امء  ،رت الثورت اجلزائريةلللللواألموي لن

رت ل قضحة اجلزائرية ولضامنًا مع الكفاح اإلسأمي يف ذلك لدمشق نة الشام يف شوارع

 ال  د الةابر.

فقد المقى  ،ملشاركمه يف بدد من دورات م مقى الفكر اإلسأمي باجلزائر وإضافةً 

ي باحلركة الوطنحة يف لللللللمرارًا بالزبحت اجلزائري هواري بومدين وأنذره من م  ة املضللل

شاذيل بن جديدوهو املحذور الذي جتن   ،اجتاه غري إسأمي ثت جاء  ، ه بومدين وس فه ال



ب لللحقه بال  لللطار ف لللحقوا بذلك أمن اجلزائر واسلللمقرارها وأيق وا  الع لللكر بعدئذٍ 

 وأه كوا احلرو والن ا وال بول وال قوت إال باهلل. ،الفمنة

حة ألبناء مئات من املنح الدراسلللرمحه اهلل م الشلللحخ أمحد كفمارو وإىل ذلك فقد قد  

 ،وأكرم نزهلت وأب ن وفادهتت ،أ هلت يف الشام س ا حتةحا الع ت واملعرفةوهح   ،اجلزائر

 حيف ون له بواطف الوفاء واملح ة.  الع ات الذين ت منهتوقد ختر  

بي بحث د   ،م1989وكانت أول زيارت ل شلللحخ أمحد كفمارو إىل لركحا بام  -11

قاء حمارضات يف بع  املراكز  حةالشلللحخ  مقد  و ،الع محةإلل لدراسللل  ،بددًا من املنح ا

 ، ولوال دخول األلراه يف أكادمحات املجمع بمى صاروا باآلالف. لراهأل

لت:  نذ ق قاممي يف إسلللطن ول م م ب للل ل  روف احلرب كت 2012وخأل إ

اجممعت بن قضللوا يف املجمع سللنوات أو أشللهر خضللعوا فحه لدورات يف ال  ة العربحة 

 ال بحة وهت يف غاية االممنان من هذا املجمع.والع وم 

صللل ة طح ة مع ال لللحد نجت الدين  -رمحه اهلل-كام أسلللس الشلللحخ أمحد كفمارو 

الذي أدره بروبانحمه  ،زبحت بزب الرفاه اإلسلللأمي -الةلللويف النقشللل ندي -أربكان

النور يف وقد قام أربكان بزيارت جامع أيب  .يف رتى صادقة -رمحه اهلل-مقام الشحخ أمحد 

وهذا ما جيع ه  ،و يف املجمع بن منهج احلكمة الذي يم ناهم وحتد  1992دمشلللق بام 

ثت وجه دبوت إىل الشلللحخ أمحد كفمارو لزيارت  ،ب  خط وابد مع الشلللحخ أمحد كفمارو

 ،م قام الشللحخ بزيارت إىل لركحا بدبوت من بزب الرفاه اإلسللأمي1993ويف بام  لركحا.

 ي ذهلا إلبحاء دور لركحا يف العامل اإلسأمي. ن جهود احلزب الميضم  

 إخوانه(.قراءة فصل )الشيخ يف عيون  -رمحه اهلل -لالستزادة من أسفار الشيخ  -

 

 



 : يف حمارضاتهبه  ما يستشهدسابعًا: 

أسوق هنا بع  النةو  الن وية المي كان الشحخ رمحه اهلل يم وها ب  احلضور 

معاين دبوية ودفع ل م للل مني ل عودت إىل بناء إسلللأمهت بن كثريًا، وذلك ملا حتما من 

طريق الع ت والمع حت ب  م للموى العامة فإن الشللحخ كان يعد كا م لل ت م للؤول بن 

الدبوت بام يمك ك ويقول لحس أفضللللا من هذا الطريق الذي يعحد لإلسلللأم ألقه من 

 ر اهلل.،  وأخرى حتث ب  كثرت ذكوبعضها حيث ب  األدب واألخأق جديد.

قالوا: اهلل ورسللوله أب ت!  أال تدرون من األجود األجود؟:  بقول الن ي -1

ـــــاهلل األجود األجود وأنا أجود بني آدم وأجودهم بعدي رجل   تعلم علً  فنشــقال:  ر ـ

  .علمه حيرش يوم القيامة أمًة وحده

ــال أقواٍم ال يعل  وبقول الن ي  -2 ــا ب هوهنم وال وال يفق  مون جرياهنم م

بة  واهلل ليتعلمن   ،يعظوهنم قوم  من جرياهنم وليتفقهون وليتعظون أو ألعاجلنهم العقو

  .يف الدنيا

  .مهم القرآن وعل  خريكم من تعل  :وبقول الن ي  -3

 . (أهلحس من قرأ القرآن وقر  ) :ق قائأً ويع   

ــــة  عىل وبقول الن ي -4 لب العلم فريض  :ويضلللحف .كل مســـلمٍ ط

 . (وم  مة)

                                                 

(1 ين   ( جر الع قأ ن ب ظ ب حاف ه ) ،املطالل الع حة ل  وده وكرم 1باب : ج ماب:  ،(. وذكره صلللابل الرتغحل والرتهحل1/58 ك

ت ماب: اجلهاد  ،الع   ك

(2 3م نده)رواه أمحد يف  ( 2 ين يف الك ري ) ،(65 2والطربا 54 8 .) 

(3 ياري ) ( 4رواه ال  63 ا القرآن9 ماب: فضائ ه ،( ك ت القرآن وب م ن لع  ت م 2والرتمذي ) ،باب: خريك 83 2 .) 

(4 ن ماجة ) ( 2رواه اب ماب: املقدمة20 ت.  ،( ك ا الع امء واحلث ب  ط ل الع   باب: فض



كن عاملًا أو متعلً  أو مســـتمعًا أو حمبًا وال تكن اخلامســــة  وبقول الن ي -5

  .فتهلك

  .ة امل من أين  وجدها فهو أحق هبااحلكمة ضال  وبقول الن ي

رســـمه ومن يأيت زمان  عىل الناس ال يبقى من القرآن إال  : وبقول الن ي -7

  .اإلسالم إال اسمه

 .((أفال أكون عبدًا شكوراً )) : وبقول الن ي -8

نك تراه : وبقول الن ي -9 كأ نه  ،اإلحســــان أن تعبد اهلل  فإ فإن مل تكن تراه 

  .يراك

  .حافظوا عىل قضاء حوائجكم بالكت ن : وبقول الن ي -10

  .الناس منازهلمأنزلوا  : وبقول الن ي -11

ألريدون أن يكذب اهلل  ،ثوا الناس بام يعرفونبد  ) :وبقول سللحدنا بع  -12

  (.ورسوله

جيدد ألمتي أمر وبقول الن ي -13 عاٍم من  ئة  ما كل  عث اهلل عىل رأس  يب

  .ينفون عنه حتري  الغاليني وانتحال املبطلني وتأويل  اجلاهلني ،دينها

                                                 

(1 ي باب:  ( ن الكربى ل  حهق ا إىل ال ن مع اًم )املدخ ن باملًا أو م 1/2ك 88).  

(2 2رواه الرتمذي ) ( 61 ول اهلل 1 ن رس ت ب ماب: الع  ه ب  الع ادت.  ، ( ك ا الفق  باب: ما جاء يف فض

(3 ي يف م نده ) ( 1/1رواه الدي م 0 7 ) 

(4 ياري ) ( 1رواه ال  0 ماب: اجلمعة62 ي  ،( ك تباب: قحام الن  ه وس  ورمت قدماه.  ص  اهلل ب ح ى ل  بم

ياري ) (5) 4رواه ال  ماب: اإليامن8 ا  ،( ك   .باب: سؤال جربي

ين ) (6) 4/1م ند الرويا 4 ن املقرئ )5 جت اب 1/2( مع 1 جت الة ري )9 ين يف املع 2( والطربا 4 6.) 

و داوود ) (7) 4رواه أب ماب: األدب202 ت.  ،( ك ا الناس منزهل  باب: لنزي

ياري ) (8) 1رواه ال  ت24 ماب: الع  ت  ،( ك ن ب  بالع  وا.باب: م وم كراهحة أن يفهم وما دون ق  ق

و داوود ) (9) 3رواه أب 74 ت0 ماب: املأب  باب: ما يذكر يف قرن املائة.  ،( ك



)اإلسللأم وال لل طان أخوان لوأمان ال يةلل ح أبدمها وباحلكمة املأثورت:  -14

وما ال بارس له  ،فاإلسلللأم أس وال للل طان بارٌس وما ال أس له ينهدم ،دون اآلخر

  .يضحع(

ــان من أمتي إذا صـــلحوا صـــلحــت : وبقول الن ي -15 األمراء  ،صـــنف

  .والفقهاء

  .بمعروف فليكن أمره بمعروفمن أمر :  وبقول الن ي -16

مثل اجلليس الصالؤ وجليس السوء كمثل حامل املسك :  وبقول الن ي -17

ونافخ الكري إما أن حيرق  ،فحامل املســــك إما أن يبيعك وإما أن حيذيك ،ونافخ الكري

  .ثوبك وإما أن تشم منه رائحًة منتنة

والعللاملون ه كى إال  ،نيإال العللاملِ بحللاء: )النللاس ه كى يف اإل وبام ورد -18

 .واملي ةون ب  خطٍر ب حت( ،والعام ون ه كى إال املي ةني ،العام ني

 .    -بفمح الأم -(ةنيالينجو إال املي   )ق قائًأ: وكان يع   

وإن جالءها  ،أال إن القلوب لتصـــدأ ك  يصـــدأ احلديد : وبقول الن ي -19

  .بذكر اهلل وتالوة القرآن

  .((لو مل  ف اهلل مل يعةه ،نعت الع د صهحل))وبالقول املأثور:  -20

                                                 

(1 ن ) ،هتذيل األخأق ( حيرس الدي  (. 1/52باب: اخل حفة 

(2 ن ب اس  ( ن اب ت يف احل حة ب و نعح  .رواه أب

(3 ي يف شعل اإليامن ) ( 760رواه ال حهق 3( )99/6 .) 

(4 ياري ) ( 51رواه ال  0 ماب : الذبائح والةحد 8 ك.  ،( ك  باب: امل 

ول ل  زايل.  (5)  ق

وبات املكحة (6) وم ) ،الفم ت والعامل واملع  ن شللللاهني يف الرتغحل يف الذكر1/68باب: يف الع  ه اب 3وكنز العامل ) ،( وأخرج 92 4 )

(2/2 4 1 .) 

ت ) (7) ن احلاك رشح مم ت  1/1ايقاظ اهلم ن 10 ن كأم بمر ب  اخلطاب. ( م



  .((من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل)): وبقول الن ي  -21

 .أم كره اإلنسان أخو اإلنسان أحب  :  وبقول الن ي -22

بالتمن  :  وبقول الن ي -23 بالتحل  ليس اإلي ن  ما وقر  ،ي وال  ولكن اإلي ن 

  .قه العمليف القلب وصد  

 .أفضل اإلي ن أن تعلم أن اهلل معك حيث  كنت:  وبقول الن ي -24

 .ال ألربؤ عليهم اخللق لريبحوا عل   خلقُت  بن اهلل:  وبقول الن ي -25

 ثامنًا: كل ته املأثورة:

 يف احلكمة: همن كل ت -1

 . واحلحات احلقحقحة أن لعحش ألج ه احلقحقحة أن لعرف اهللالثقافة  -1

األمة بحاجٍة إىل من يعحشلللون يف سللل حا اهلل أكثر من باجمها ملن يمولون يف  -2

 س حا اهلل. 

 وكا مئذنٍة لعانق مدخنة.  ،أريد أن أرى بجوار كا م جٍد مةنع -3

يمكن أن ينج ا امل لللجد ذكر واجلامعة أنثى )إشللللارت إىل ب وم احلحات( وال  -4

 أطفاالً إذا مل يمزاوجا. 

 راهل وفقحٍه جامد.  صار امل  مون بعرص االنحطا  بني صويف   -5

ما ين  ي وجيل -6 ب  الشلللكا  ،يف الوقت الذي ين  ي وجيل ،احلكمة فعا 

 الذي ين  ي وجيل. 

 ه ال ي عى إلحه. املؤمن بةرٌي بكحٌت ال  اف املوت لكن   -7

                                                 

(1 1رواه الرتمذي ) ( ماب: الرب والة ة878 ك ،( ك ن إلح ن أب   .باب: ما جاء يف الشكر مل

(2 ا ) ( ن بن  4/4الزهد الب وب )9 وت الق  1/1( وق ن أيب شح ة )40  (.1/92( واإليامن ل 

(3 ي ) ( وط ع الة ري ل  ح 2اجلام 92 2/1( وب حة األولحاء )7 2) 

(4 ن ) ( وم الدي 2/2إبحاء ب  وب )50 وت الق  1/3( وق 0 7 ) 



ه بني يقاد حلكت ال اب أسللللٌد ولكن   ،دبى ل حق ب حٌل وديعاملؤمن بني ي   -8

 منحع. 

لكن ال نجعا  ،منهجنا كماب اهلل وسلللنة رسلللوله وكأم األئمة املجمهدين -9

 كأمهت قرآنًا يم !. 

 األن حاء أسالذت ال  ية.  -10

 الن ي هو مهندس أمة.  -11
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أما أصلللحاب وبدت  ،واحلقحقة أهنا إنام ختمفي بن املشللللاهدت فح للللل ،ختمفي النجوم

 وهذا جهٌا وخ ط..! .وابداً  والشمس أص حت شحئاً  إن النجوم :الوجود فحقولون

شني ،من الع وم والكمل ما مل يقرأه أبٌد ق ع قرأت   -40     ،وكا ذلك أبحعه بقر

 أما ما يف ق  ي فأ أبحعه ولو بامل الدنحا واآلخرت. 

ولو مل  ،خ حفة الشللحخ احلقحقي من حيما أخأق الشللحخ وسلل وه الشللحخ -41   

 خ حفة الشحخ.  يقا أين

كالشلللمعة املضلللحئة  ،حيحي الق وب ك ها بذكر اهلل ،ذاكٌر وابٌد يف املج س -42   

 لشعا أمًة من الشموع امل  مة. 

 ألنه املحطة النورانحة المي خترجكت من أسوار اجل د.  ،أدمنوا ذكر اهلل -43   

شمس يف لوجهها ب  األ -44    شحخ يف لوجهه ب  املريدين كال رض ال ق ل ال

لكن املحروم من يرخي ال للمائر فححرم نف لله دفئها  ، حز بني قرصللٍ ب حٍت وبحٍت صلل ري

 ونورها. 

 احلجر األسايس يف بناء شيةحة املؤمن ذكر اهلل لعاىل.  -45   

 الفقر احلقحقي إىل اهلل هو ق ول ما أنزل اهلل ب حك.  -46   

 كثر مما لريد. يعطحك اهلل أ ،كن مع شحيك بأكثر مما يريد -47   

 اإليامن احلقحقي أن لعزل نف ك ولق ا ب  ربك.  -48   

 بحات الق ل باهلل ال لنال إال باهلجرت.  -49   

 فحكون الرجا الفوالذي.  ،امل  ت ي مهني بالشدائد يف س حا اهلل -50   

 ة املاء يف احل حل.احلل احلقحقي أن لكون خ حًأ كي    -51   



  ق ل الرباين.فحةري ل مريد ال ،املريد من ق  هاملريب ي د  -52   

 ومن الشحخ له فشحيه الشحطان. ،الية ح املريد بني شحيني -53   

كت ي ك ام أبز  ائبنأ مواضعوا يادائاًم ممواضع ف الشحخ احلقحقي العارف باهلل -54   

 اهلل:

 ملللللاء ال لللللنابا لنحنلللللي بمواضلللللعٍ 

 

 شللللللوامخوالفارغللللللات رتوسللللللهن  

 كل ته يف األخالق:   -4 

 ال ين ى بند الرخاء من واساه يوم الشدت.  ،بط عه املؤمن ويف   -1   

ال هو باخلل املاكر وال ال للللاذت ،ه شللللديد احلذرل الق ل لكن  املؤمن طح   -2   

 ال افا. 

 له بني ال يكون اإلبأن بابًا ل مه كة. ي مع ن بعز   ،املؤمن بزيز -3   

 با أن لقما بداوله.  ،لقما بدوهالرجولة ال أن  -4   

 حمنة العطاء أخطر من حمنة احلرمان.  -5   

  وكان يكرر كثريًا: -7   

 . واهلل لو تسريون إىل اهلند الجتدون شيخًا مربيًا...الشيخ. فقدتم  ابني: واهلل إذا   

 وهذا ب حها كثري من الع امءيعرتض قد وهي من الك امت المي  ،يريد نف هقلت: 

الشلللحخ الكاما اجلامع  : امًا ولكن مراده يةشلللحولحس مراد الشلللحخ انمفاء امل ،بقهت

وبقًا قد رأينا بعد وفات الشلللحخ ث امت كثريت ب   ،ن جتدهألإليامن والع ت واحلكمة وقا  

سورية ب  األقا ًا. م موى  سد  ومن جهة ألخرى إن املط ع ب  بامل الروح  مل نجد هلا 

وقد أخربنا كثري من املشهود هلت بالوالية والةأح بع و مقام  ، مةيدري معنى هذه الك

 .واهلل أب ت ،الشحخ الروبي

 



 الوفاة واملبرشات: الفصل السابع

 ومحا معها األمراض الكثريت.  ،محا الشحخ ب  كاه ه هت الدبوت -

 ه اسممر بالعطاء. لكن   ،ب حه املرض يف ال نوات الع  األخريت اشمد   -

وأجريت  ،يف املعدت وذلك يوم األبد زيٍف بادٍ لق ا وفاله بع ت أياٍم بن صحلأ   -

فكان  ،إال أهنا أهنكت الشلللحخ لمقدمه بال لللن ،له بم حٌة جرابحٌة ناجحٌة يوم األربعاء

ي ما ب حه من للللللفحقضللل (وينئوضللل)ي مى ب حه ال لللابات الطوي ة ثت يةلللحو فحقول: 

 الة وات ويةع النوافا!! 

أذهللل  أريللد أن)ة بعللد العم حللة بحومني قللال لألط للاء: ويف صللل ححللة اجلمعلل

 أال يمكن ذلك؟!(. ،ل محارضت

موفق )يف ال حا فرأى ط ح ًا مناوبًا وهو الط حل اجلراح  ق ا وفاله ب ح مني صحا -

قال: أنا ط حٌل مناوٌب يف خدممك.. قال:  (من أنت؟)فقال له الشلللحخ:  ،(بني مرجة

شحخ: )ماذا بعد؟(مى أضع قال: ب (بامذا ختدمني؟) قال الط حل:  لك ال ريوم.. قال ال

بمى  (فامذا بعد؟)قال: كذا.. قال الشلللحخ:  (ماذا بعد؟)قال الشلللحخ:  أبطحك الدواء..

 وأنشد قائًأ:  (ثت املوت...)بجز الط حل بن اجلواب!! فقال الشحخ: 

ــــــــ إن   ــــــــب بطب  ــــــــهالطبي  ه ودوائ

 

ــــى ــــد أت ــــٍر ق ــــع أم  ال يســــتطيع دف

ــــداو    ــــات امل ــــداو   يم ــــوامل  نى وم 

 

ــ ــدواء وم   ؟ن اشــرتىالــذي صــنع ال

حل:   قال الشلللحخ ل ط  نك  )ألةلللع؟(ثت  نا من إخوا حدي أ حل: سللل قال الط  ف

 ففرح الشحخ!  ،امكوخد  

بعضللهن  ،ويف الحوم المايل رأى الشللحخ املمرضللات ال وايت يدخ ن ب حه خلدممه -

فق ن:  ،درس اجلمعة رنلللللودباهن لححض ،فدباهن إىل اهلل وإىل احلجاب ،بأ بجاب

 خدمن الشحخ!!  ألهنن   إن شاء اهلل!! وأمر زوجمه أن لكرمهن  



 وبعد ذلك اضطربت بالة الشحخ كثريًا وبرف األط اء أن بحاله بالت معجزت!  -

ف ت يدر  ،قام الط حل طاهر إسللامبحا لحضللع له الكاممة فكان الشللحخ يقرأ القرآن

رت لثنمي بشب حه ا ثت وضعها والشحخ ب  قراءله فأغمي ،كحف يضعها وهو يقرأ القرآن

فموقف  ،( كانت سابة النهاية2004-9-1 هرًا لاريخ:  ) تالوابد ةويف ال اب ،سابة

ڤ ڤ    ڤ ڤ  ژ  :س اهلل رسه ورمحه اهلل لعاىله قد  ق ل الشلللحخ وانمقا إىل جوار رب  

  ژڦ ڦ ڦڦڄ ڄ ڄ ڄڃ

نه  ما إن - مه وار وا ب  فراشلللله ي كون سلللمع إخوا له بمى دخ وا غرف فا بو

 إىل املشفى لحن روا إلحه الن رت األخريت! املريدون ولوافد  ،ويرصخون

كانت جنازت الشلللحخ أب ت جنازٍت برفمها بأد الشلللام برب لار ها اإلسلللأمي  -

 ن حوامل قري ًا من( سللللابة ومع ذلك كان احلضلللور 24 ت خأل )ج  اجلنازت ب   رغت أن  

 !! مشح ع

صأت ال هر ق ا اجلنازت ب   هور ص    -  امل  مون يف امل جد األموي الك ري 

ثت سارت اجلنازت  ،ى الةأت أبد أكرب خ فائه )الشحخ بشري ال اين(وأد   ،بعضهت بعضاً 

ص    شحخ بحث  وآالف  ت ب حه الن اء مرًت أخرىبني احلشود بمى وص ت إىل جممع ال

 يف املجمع بقرب شحيه وولده الشهحد.  رمحه اهلل. ودفن الرجال

  آن ه اهلل.. ومجعنا به يف م مقر رمحمه.. إنه سمحٌع قريٌل جمحل. رمحه اهلل..

 بعد وفاته:  مبرشات

 : منها ،رئي الشحخ بعد وفاله بآالف الرتى وامل  ات

رمحه اهلل الشحخ ب د الرمحن الشاغوري  ،رأى أبد خ فائه األصفحاء يف الرتيا -1

 ،بثأثة أشللهٍر فقال له: ها رأيت شللحينا أمحد وكان من ك ار األولحاء مات ق ا الشللحخ



فقال الرائي: أين هو اآلن؟ فأشار الشحخ  ،مت ب حهقال الشحخ ب د الرمحن: رأيمه وس   

 ب د الرمحن بأص عه إىل فوق! 

له:  –2 يديه وغفر يل)رآه أبد خ فائه بعد موله فقال الشلللحخ   أوقفني اهلل بني 

  (.وأكرمني اهلل بكرامٍة أن كا من برض جم يس أشفع له يوم القحامة! ،واحلمد هلل

ريف وإذا بةللورت للللللا يف اخلمت الشللكن   رمحه اهللوبعد وفاله بأسلل وبني قلت:  -3

شلللحينا ل هر يف مرآت الق ل جي س ب  األرض وهو م لللنٌد  هره إىل الق  ة إىل جانل 

سه م  شري إلحنا أنني ما  ،ًا بانعقاد اخلمت والدرسرورلللللكريس المدريس وهو هيز برأ وي

 حًا ومع اًم فأ ختافوا.زلت معكت مرب  

 

 لالستزادة من املبرشات بعد وفاته قراءة فصل )الشيخ يف عيون إخوانه(  -

 



 :قالوا عنه: الفصل الثامن

الدابحة اإلسللأمي العاملي، ورئحس  العالمة أبو احلســن عل احلســني الندوي -1

نذكر أن ) م1951ندوت الع امء باهلند بن كمابه: مذكرات سلللائح يف ال لللق العريب بام 

 :بامًا(39كفمارو بحنئذ كان  بمر الشحخ أمحد

بم ه،  يف ، نشحطٌ الفكر ٌع ناضج العق حة، واسع آفاق )الشحخ أمحد باملٌ مثقٌف مط  

ومنهجه يف اإلصأح يممثا يف وجوب  ...الرسمي يف سورياوقد  كن من إل اء ال  اء 

صأح املعارف ولوجحهها اإلسأمي، وهو قوي  لرئحس  لقد قال ب حت الثقة... األماإ

ك ها با  ل مطحع أن لكون زبحاًم ل  أد العربحة): ل  أدأركان احلرب احلاكت الع كري 

عامل اإلسلللأمي ك ه إذا هحأت لنف للللك  مةل  نت اإلسلللأ الزبا حة وابمضللل خدمة م

 (. اإلسأم(.

رئحس وزراء النحجر ال ابق واألمني العام ملن مة املؤ ر  الدكتور حامد الغابد -2

اإلسأمي احلائز ب  جائزت فحةا العاملحة خلدمة اإلسأمحني ك ممه المي ألقاها يف جامع 

 م:15/5/1995أيب النور ص اح اجلمعة 

م لقد قد  .. شلللحينا الشلللحخ أمحد كفمارو قدوًت حتمذى يف العامل اإلسلللأمي إن  )

ن من هدم كثرٍي من الةورت احلقحقحة الناصعة لإلسأم يف بواصت العامل الكربى.. و ك  

 ،املجمع اإلسأمي الذي أنشأه نموذٌت فريد وإن   ..رها أبداء اإلسأملالمي ينش األوهام

 أ نى ب  الرجال الذين إين  اإلسأمي.. أمي وخارت العامل ين  ي لعمحمه يف العامل اإلس

 األرض(.عدوا بةح مه أن يقمدوا به ويعمموا هذه الدبوت يف خمم ف أصقاع س  

 ال واء واملفكر اإلسأمي: حممد شيث خطاب -3

 .الع امء(وشحخ  ،الشحوخ)بامل 

 يف ال ق األوسط: األمني العام ل حزب الشحوبي خالد بكداش -4



.()اإلسأم الذي أسمعه من املفمي أضعه ب  رأيس 

الكري مالحة يف كالحفورنحا، الواليات املمحدت  رئحس الكنح ة د. روبرت شولر -5

فأنا أفعا  ه يقرأ صلللفحًة من القرآن كا يوم..؟)ها بقًا قال لك ال ابا أن   األمريكحة:

وأبدكت أنني لن أكون ب  ما أنا ب حه  ،ذلك أيضللًا...هذا ال قاء هو حتوٌل ك رٌي يف بحايت

 بعد هذا الحوم( 

 .؟(من لنا غريه لمعريف الناس باحلقحقة) مطران القدس: رباح أبو عسل -6

من ك ممه يف  يف الحابان : رئحس طائفة األمولو الدينحةالســـيد كيتارو ديكوي -7

 :وابمناقه اإلسأم م بقل نطقه بشهادت الموبحد19/04/1991جامع أيب النور يوم

شهد أن ال إله )  شهد أن حممدًا ب ده ورسوله...لقد ألحنا إىل هذا ال  د إال أ اهلل وأ

كام لع مون بدبوٍت من صللابل الشللحخ أمحد كفمارو، وشللهدنا أيام رمضللان امل اركة يف 

هللذا الفردوس الروبي يف جللامع أيب النور.. إنني أغ طكت ألنكت مع أسلللمللاٍذ ب حٍت 

، وإن انط ابي أنه بحنام هو إن اٌن بادي، لكنه يف احلقحقة ب  منهلمع مون منه كام لع منا 

 ص  اهلل ب حه وس ترٍي من اهلل الع حت خالق الكون، والن ي حممٍد ك  ص ٍة روبحٍة وإهلامٍ 

ألحس مدهشًا أن لقوم بائ ة األمولو بعد ألٍف وأربعامئة باٍم بالدبوت ألفكار الن ي حممٍد 

  .يف الحابان؟!( ص  اهلل ب حه وس ت

إنني أغ ط امل للل مني ) العاملي: أمني بام جم س الكنائس القس كونرا دريزر -8

احلكمة احلقحقحة واحلكمة من اهلل  ألهنت ي لللممعون لةلللوت ،الذين ي لللمعون منكت

  .(لعاىل

 م:1968 رئحس مجهورية ال اك مان  حممد أيوب خان املشري -9

كفمارو أمحد بموج ه منح الشللحخ  )نص املرسللوم اجلمهوري ال اك للماين الذي لت  

سام نجمة باك مان الع مى، لقديرًا جلهوده يف نرصت  ضحة ال اك مانحةو شري  :الق من امل



مان إىل  الشلللحخ  ية ال اك للل خان رئحس مجهور مححممد أيوب  عام أ مارو املفمي ال د كف

حة ال لللورية.. حتحة وبعد نا اخلاصللللة يف : ل جمهورية العرب نا نويل ثقم بأن لحع ت اجلمحع 

د فإننا نق د  الشحخ أمح ،منا يف لقدير خدمالكت ل اك مان إخأصكت وشيةكت، ورغ ةً 

ا يم عها من احلقوق واملكانة.. م مع كا مارت باك مانكفمارو لقل ومرل ة باما وسام س

املحدالحة لمحم وا دكت هذه إنني أق   ف هذا الوسللللام ه وفقًا ل مراسلللت المي ختص  وآمر بأن  

   .(لكت إياها هذا الوساماملرل ة واملكانة المي  و  

 مفمي أوزبك مان الوسطى: حممد الصادق -10

موه لنا من م لللابداٍت إسلللأمحٍة يف الع امء ب  ما فع وه وملا قد   إننا نشلللكر كا  )

 ،ولكنا ال نن للى ولن نن للى أبدًا ما كان يقوم به  املفمي األكرب ل للوريا ،احلق ة املاضللحة

ضلللًا بحث كان حيما إلحنا املةلللابف والكمل الدينحة المي كنا بأمس احلاجة إلحها معر  

                                                           .(الكريت ل م ؤولحة شيةه

ــترين -11 رئحس ال جنة ال ابوية سللكرلري الكنح للة الكاثولحكحة يف  د. روبرت س

ي لكن   ،كا مرٍت ألمقي بكت أجد نفيسللل غري جديٍر بوقمكت الثمني الذي هت وه يل)أمريكا: 

   .فإين أرى فحكت قائدًا دينحًا باملحًا( ،بكتال أرى القدوم إىل دمشق مناس ًا دون املرور 

 :القس أديب عو  -12

                                                                                                       .(مجحعاً صابل املدرسة المي نفمير هبا  ،) الشحخ هو سحدنا الك ري

 :الوابظ األول يف دولة اإلمارات العربحة املمحدت  الشيخ إبراهيم اليوس  -13

ه إىل سللحدي وموالي  الشللحخ د.أمحد كفمارو املفمي العام ل للوريا العارف )ألوج  

فأقول  .[120]النحا:  ژ  ٿ  ٹ    ٹ ٹژ باهلل والذي يركز دائاًم ب  قول اهلل لعاىل:

يا من  ،يا من ابمدت أن أخاط ك بحكحت الزمان ،ل للحدي: ال للأم ب حك يا أهيا األمة

 بمى حتقق فحك قول ب ح نا األب ت:  ،مجعت بني الع ت واحلكمة



)إن . ول للللت م ال ًا إن ق ت: ((أنتم عل ء حك ء فقهاء كدتم أن تكونوا أنبياء))

وملا جتمع كا هذا  ،ال لللع هذا الق ل ملا لراه من أمة اإلسلللأم وإال مل    قلبك قلب نبي(

هذا الق ل الك ري الربحت له يف مع ت  ،اجلمع الكريت بول  لذي لرتدد صللللدى ك ام ا

 ( أرجاء املعمورت

 مفكر ومؤلف إسأمي معارص: د. أمحد شلبي -14

)جاءلني دبوٌت من الدابحة اإلسأمي الك ري أمحد كفمارو لزيارت املؤس ة الرتبوية 

 شاهٍق مكوٍن من ثامنحة طوابق ف ححٍة، لشما الكثري من المي شحدها... وإذا يب أمام 
ٍ
بناء

املدارس واملعاهد والك حات وله فروٌع يف بدت دوٍل منها: مدينة )جركح لللك( بروسلللحا 

وسلللومطره(  يف إندونح لللحا، مدينة  االحتادية، مدينة )بشلللق أباد( يف لركامنحا، )جاوه

ت يوم اجلمعة هلذا امل للجد )م للجد وذه  ،األمريكحة )النك للرت(  يف الواليات املمحدت

أيب النور( فوجدت ما مل  طر بال ال، مجاهري غفريت جاءت لحس من أبحاء دمشق أو من 

                  .مدن سوريا فح ل، با من األقطار املجاورت..(

سابا  رف العام ب  الدبوت يف اجلمعحة اإلسأمحةللللاملش عبد العزيز ساربا -15

فكر العمحق، القطل الرباين اجل حا، الشلللحخ العارف باهلل د.أمحد )صللللابل ال العات:

يا  ،وأدام   ه ولوفحقاله وبركاله ونفحاله ذخرًا لإلسللأم وامل لل مني ،كفمارو بف ه اهلل

 .ل  كاء لفراقكت(

من ك للار ب امء الحمن وبضللللو جم س األمللة                                                               الشــــيخ إبراهيم الوزير -16

شحخ أمحد كفمارو هو  الحمنحة: جريدت ال أغ سحقول الناس لقد كان ال سنة  )بعد أربعني 

  .الشيص الذي برف الطريق(

  .قرٍن من دون معرفمه(باديناه وباربناه ربع )  :أحد اإلسالميني اللبنانيني -17



ول لللمع  ،)نحن نممنى ألجحالنا اجلديدت أن لمحاور معكت وزير إيطايل: –18

وكنت سعحدًا جدًا برتيمكت وسامع  ،فنحن ال نع مهت احلقحقة والدين ،منكت بن الدين

  .ونممنى أن ن مع صولكت يف روما، أنت أسماذ أجحالنا القادمة( ،صولكت ولعالحمكت

 فهد يف ال عودية: أسماذ مدرس يف جامعة امل ك حممد املجذوباألستاذ  -19

وا ضللحاع هذا العمر الذي اسللمه كناه  ،عت األب والرابي واملرشللد والةللالح)نِ  

ق ا أن نعرفه... شللكرًا ملن كشللف يل سللمور احلقحقة المي طاملا غف ت بنها بالن لل ة إىل 

هذا الدابحة العاملي فضح ة الشحخ أمحد كفمارو، فقد بج ت الدباية ال وء بقحقمه بن 

ال به شللليةلللحًا ثت ر اهلل يل االلةلللبمى إذا قد   ،بحني فعاديمه خمدوبًا بأقاويا اجلاه حة

الذي بشللت يف بمممه  فع مت هول اخلطا ،ب محًا انقدح يف ق  ي نور املعرفة الةللافحة

  .والذي بال بحني وبني هذا ال حر(

                                                                        

 تنبيه:

العاملية الحتجنا إىل الشخصيات قبل ي ما قيل عن الشيخ من ـــــلو أردنا أن نحص

 .وأحبابهه العزيز وجعلنا من ورثته س اهلل رس  قد   جملد كبري..

 
 



 الشيخ يف عيون إخوانه: الفصل التاسع

 يف هذا الفصل:  خطتي

قة المي سللمعمها من أصللحاهبا الذين فحه القةللص واحلوادو املوث   ابممدت   -1

وأمه ت مئات القةلللص واحلوادو المي  ،با فوق الثقة بارشوها بأنف لللهت وهت ثقة

من  وصللل مني بن طريق قحا وقال... ف ت أذكرها يف هذا الفةللللا وال يف أي موضلللعٍ 

 الكماب. 

 ،كأم شحينامن سحام المن األبحان ال  ة العامحة املحكحة  بع ٍ ابممدت يف  -2

وباولت جاهدًا وضللع الع ارات العامحة  ،مممحزت رشللاقةكام لف ت يف رسد الع ارت  ألن  

 بني األقواس. 

سحاق اجلمحع بذفت   -3 ةص املكررت من  سحاق  ،كا احلوادو والق وأث مها يف 

 األقرب ل حادثة أو القةة. 

ل ممحدثني كثريًا من الع ارات واحلوادو والقةلللص الشللليةلللحة  بذفت   -4

 شحينا.  المي هي خارجة بن موضوع الكماب أو ال ختص  و

مون شلللحينا خطًأ فهي واكان ذينال الع امء والشلللحوخ بع أسلللامء  بذفت   -5

وإنام ال بد  تلحس مرادي لنقحةلللهو ،توكان شلللحينا باملقابا حي لللن إلحه ،هل ؤون لللحفح

قة أن ل هر عاىل ،وب  اجلمحع ق وهلا يوماً  ل حقح قد  ،ومجحعهت انمق وا إىل رمحة اهلل ل ول

ول ك خة ة مححدت  ،ابرتف مجحعهت ق ا وفاهتت ل شحخ رمحهت اهلل أهنت أخطؤوا يف بقه

 يؤجرون ب حها.  

 ،هذا الفةلللا قابا لإلضلللافات والزيادات يف الط عات الأبقة إن شلللاء اهلل -6

ب ثافمن ذكر  مةً   أو قةللللةً ةً د يد  أو بك هبا إىل املؤلف برب الرب عث  ها ف ح  له ذكر فا

 أو ب ابات المواصا األبمامبي. ،االلكرتوين



من كذلك أدبوا كا   ،ومن أبل أن يشلللاركنا من إخواننا يف املحاف ات فحاب ذا

ص ةٌ  شحينا املقحمني  وأشحينا يف الدول اإلسأمحة والعاملحة ب كانت له  ص ٌة بإخوان  له 

شاركةيف اخلارت أن يم ... ولنعما مجحعًا حلفظ هذا الرتاو الع حت وفاًء مع ةا هبت ل م

 . رمحه اهللشحينا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فضيلة الشيخ رجب ديب

 ثنا عن أعجب ما رأيت من الشيخ من حالٍة روحية؟ س: حد  

مد هلل رب العاملني والةأت وال أم ب  سحدنا حممد ب ت اهلل الرمحن الربحت احل

كان ب  م موًى من احلال الروبي شحينا آله وصح ه أمجعني وبعد: وب 

وأخربنا ب ع  ما كنا  ،ثنا بام يف نفوسنارنا معه بد  لا إذا بضفكت كن   ،ام يدانىاالرلقاء ق   

حه  ناب  نه ينظر بنور  :وذلك وفق بديث الن ي ،من أبوال فإ اتقوا فراســــة امل من 

ملا كان ب حه من باله المع دي وهذا نمحجة .اهلل بداية  ،بممحة  فام شللللاهدناه ب حه 

 ،يكاد ي حطر ب  كا لح ة ..صح منا له من صأت قحام ال حا والمهجد وخ واله يف الذكر

 فإذا كان النهار أمضاه ما بني الع ت والمع حت والدبوت والمذكري. 

 منه ل هر األبةار!!  ع  ولقد دخ ت ب حه مرًت خ وله أثناء ذكره فرأيت أنوارًا لش

 ؟ رمحه اهلل ترصفه الشيخ حكيمٍ  س: حدثنا عن ترصٍف 

ه ما أراد أمرًا إال برضه ألن   ،ي والعقأنحةرفاله اممازت باحلكمة والرتو  للللكا لة

ال ي ايل بمن  ، ه ولركهوما مل يوافق جتن   ،ه وأمضللللاهفام وافق فع    ،ب  الكماب وال لللنة

 يرىض ومن ي يط لطاملا يرض اهلل ورسوله. من ذلك ب  س حا املثال: 

 إن ال للللابة): شلللحينا م قال له1970 باالنقأبملا قام الرئحس بافظ األسللللد 

حة ل لدين حة ا نان نارصية من خأل ب امء األزهر املندوبني إىل ال   ها احلركة ال  لللحطر ب ح

نان ع   ف ت   ،ل  ها أثٌر ف لك فح يا سلللامبة  ال؟(ال يكون  لك  ما لرى يف ذ قال الرئحس: و

لريى  ،أرى أن لرسلللا بددًا من الدبات العام ني يكون هلت لأثري شلللع ي)الشلللحخ؟ قال: 

قال الرئحس: ضلللع قائمة بمن لرى من الع امء  إلخوت ال  نانحون برصلللك ب  دينهت(ا

                                                 

(1 ولحد فضــيلة الشــيخ رجب ديب ( ي الك ري م 1: الدابحة العامل 93 وت اإلسللأمحة ،م1 وم الدب وراه يف ب  ي األول  ،دكم املدرس الدين

 يف وزارت األوقاف.

(2 2رواه الرتمذي ) ( 4 51.) 



ونحن  ،وب حنا لح للري أمورهت ،موى ال  نانحةق األمر مع دار الفون لل   ،والدبات العام ني

 ،موافقون ب  ذلك. وبالفعا فقد وضع سامبمه قائمة بأسامء مخ ة من الع امء والدبات

وقمنا بالدبوت فحها وال نزال بمى اآلن  ،وقدمنا بريوت ،وكنت منهت بموفحق اهلل لعاىل

 بحمد اهلل. 

مة قا بافظ األسللللد إ نه برض ب  الرئحس  مه أ دور لمحفحظ القرآن  ومن بكم

لح قى اسمك مقرونًا مع كماب  ،سمها معاهد األسد لمحفحظ القرآن)وقال له:  ،الكريت

وكانت وال لزال معاهد األسللللد لمحفحظ القرآن الكريت  ،الرئحس لذلك ورس   (اهلل لعاىل

 أرجاء املحاف ات والقرى يف كا القطر العريب ال وري.  لعت  

 ابي ورياض املالكي ح الشحخ مةطفى ال   ويف أوائا اخلم حنحات بندما لرش   

 ولذا سللأنميل ،مناسللل لرشللحح ال لل ابي غري إن  )قال سللامبمه:  ،لأنميابات النحابحة

مدباه إىل حمارضله العامة املالكي( نه مةللللا   ،واسللل واهتمه  ،صللللائت وأب ن الرجا أ

النكري ب   شحينا األخوان امل  مون مجابة  توأقام ،ونجح املالكي ،اآلخرون بالكفر

من كان يراهت ب ةلللريله أهنت وكان سلللامبمه قد غرس غرسللللًا طح ًا لدى  ،بمى اآلن

يف الدبوت إىل  كثريتً  قدموا له لح رياٍت وملا لولوا احلكت أبرجوا ف سح مولون ب  احلكت

األسماذ بةام العطار م باورت قنات احلوار 2008ويف شهر كانون الثاين بام  ،اهلل لعاىل

وأن هناه  ،وغري قانوين فابرتف أن لرشحح ال  ابي كان خطأً  ،امل  مني خواناإلرأس 

 بارضه ودبا أل ابه إىل بدم انميابه. اجلامبة من من 

 رت فيك تأثريًا بالغًا..؟ س: حدثنا عن كلمٍة أث  

 فمن ذلك:  ،ه شديد المأثري فحنا ويف كا من ي معهلقد كان كأمه ك   

 يا بني بالوقت ية ح اإلن ان سعحدًا أو )ه ب  ك ل الوقت: كان يقول: بض   -



سعادله يف الدنحا واآلخرت ،شقحاً   ،فمن برف كحف ي م ا وقمه برف كحف ي ني 

  (.ومن أمها وقمه فقد أوقع نف ه يف خزي الدنحا واآلخرت

ضحف ه ب  كثرت القراءت وبض   - يا ولدي إذا أردت قائًأ: )املطالعة: لكن كان ي

اقرأ قراءت ناقد ال أي  ،أن لقرأ كمابًا ف حطر ب  فكر كال ه وال جتع ن فكره ي حطر ب حك

 . قراءت م م  ت(

ةوف ملنهج الكماب وال نة)قال مرت:  - ش يا بني أخضعوا الم روح بأقوال لللللامل

 . (مل  منيواخرجوا من املةط حات المي لوقع اخلأف بني ا ،األئمة املجمهدين

 ثنا عن حادثة خاصة جرت بينك وبينه؟ س: حد  

سامبمه بداية معرفمه يب يف جامع ي   ا  /12وكان بمري / ،أهت ما بدو يل مع 

س    ،رت حمارضله األس وبحة يوم االثننيلللللبض ،سنة )ما فقال يل:  ،مت ب حه بعدهاو

أب  ناه فها أب  منا؟( يا رجل لقد  ،ما شاء اهلل)قال:  ،ق ت: رجل اسمك يا ولدي؟(

وكانت ل ك أول ك مة  قال: )فمعال إلحنا يف جامع أيب النور(. ،فق ت: إي واهلل يا سحدي

 أسمعها يف بحايت.  بل  

 ثنا عن ساعٍة كنت معه فيها وحدك؟ س: حد  

له ذات مرتٍ  لدبوت شلللكوت  قال يل:  ،أب اء ا لدبوت )ف بلء ا نت حتما  إن ك

وإن كنت حتما بقوت اهلل لعاىل فأ يزال اهلل لك  ،لك بنف للللك فالدبوت لح للللت بحاجةٍ 

 . (ومعنيٍ  خري نةريٍ 

عه مراراً  عاىل فحججت م قد أكرمني اهلل ل حا إال  ،ول نام من ال  فكنت أراه ال ي

يطوف أو يمهجد  ، للابمنيبزول إىل احلرم املكي أو املدين ق ا الفجر للللللوي ادر الن ،ق حأً 

ومل  ،فم عمه (ال عني إىل احلرم يا شلللحخ رجل)وقد قال يل ذات سلللحر:  ،ويدبو وي كي

)يا : -وكأنه يشللعر أن ال للابة سللابة إجابة ل دباء-فقال ،يكن معه بند الكع ة غريي



ق ت: يا سلللحدي أريد أن لدبو يل وإلخواين وملن  شلللحخ رجل اط ل مني أدع لك(

يوم القحامة ويف الفردوس   صلللح ني بالث ات معك يف الدنحا وبةلللح مك مع الن ي

بذلك ،ق ت: هذا ط  ي ومرادي وغري ذلك؟(أ)قال:  ،ألب ا جزاه اهلل بنا  ،فدبا يل 

 أفضا اجلزاء. 

 ثك عنها أخ  صادق؟ ثنا عن كرامٍة من كراماته رأيتها بعينك أو حد  س: حد  

وكان هذا اإلن للللان  ،ة قرب جامع أيب النوركان ل لللامبمه جار يف بارت الزين ح  

 ،وكان يعما سلائقًا ما بني دمشلق وب داد ،ومعاديًا ل شلحخ ،مرسلفًا ب  نف له باملعةلحة

 ،قال: إىل ممى سأبقى ب  هذا احلال ،وذات مرت وهو ب  مشارف ب داد ألمه نفحة إهلحة

شحخ ب د القادر اجلحأين وألوب هناه سأذهل إىل جامع ال  ،واهلل إذا وص ت إىل ب داد 

نا أب-ودخا امل لللجد وكان إمام امل لللجد رضيرًا  مه ذات مرت يف أواخر وأ رفه والمقح

فقال له  ،ت ب  إمام امل للجد وقال له: أرجوه أن لدبو اهلل يل بالموبةوسلل    ،-ال للمحنات

كحف لرته أولحاء اهلل الذين هت بجواره يف الشام ولألحنا  ..!يا س حان اهلل إمام امل جد:

بجوار الشلللحخ : من لعني ولقةلللد؟ قال: أل لللت أنت الرجا قال !ا الدباء؟لط ل من  

ولكن  ،: سلللأدبو اهلل لكالشلللحخ قال ،: ب الرجا م هولاً  أمحد كفمارو يف الشلللام؟ قال

وقدم إىل جامع أيب  ،وباد الرجا أدراجه ،اذهل إىل الشحخ أمحد وس ه أن يدبو اهلل لك

أما برفمنا بمى أرشدوه إلحنا ) فقال له سامبمه: ،النور ف قي  الشحخ وط ل منه الدباء

 عجل الرجا وبكى. مف(. ؟من ب داد

 ثنا عن بعض مواقفه الدعوية..؟ س: حد  

وكان من شللللأنه إذا جالس األمراء أو  ،أكرمني اهلل بةلللح مه يف بع  أسلللفاره

 الع امء أو العامة ال جيد بديثًا حيدثهت به إال الدبوت إىل اهلل وخدمة هذا الدين. 



ما جع ه ي هر  ،ال لللعوديةكان من ذلك بديثه مع امل ك فحةلللا رمحه اهلل م ك  -

وأريد أن لعمت هذا الفكر  بحاجمكبمى قال ل شلللحخ: املم كة  ،من ذلك الطرح الرائع

  ب  اجلمحع. النري  

 تذكر موق  إحسان شهدته جتاه خصومه..؟  س: هل

كان يم ذذ  ،با العكس  اماً  ،ما كان له موقف مضللللاد ألبدائه يومًا من األيام

 ومن ذلك:  ،با ربام سعى يف خدممهت إذا لزم األمر ، حايلبالدباء هلت يف   امت ال

وكان بندما حيرض سامبمه  ،كان يف إدارت اإلفماء بع  الع امء املعادين ل امبمه -

وكان  ، مكم ه وأغ ق بابه بمى ال يرد ال أم ب  سامبمهإىل دار الفموى دخا هذا العاملِ 

فقام  ،ح من و حفمهقد سلللجن ورس   -ال لللمحناتيف -هضلللًا ل دولة آنذاه  مناهذا العاملِ 

ش ،هر رمحه اهللسامبمه بمعحني ولده زا سم ت أول  ،رينحات من بمرهلللللوكان يف الع ف ام ا

سامبمه وقال:  رالٍل  سمدباه  ضمه. قال: )أين )له ا ال يا ولدي لق   الرالل؟( قال: ق 

 وجة العاملِ وأما هذا الرالل ف لللمضلللعه كا شلللهر يف  رف ول للل مه لحد ز ،رال ك مني

 وهكذا لت األمر.  اه من أجا أن ي قى الرالل لةاب ه( سوفإين مل أبني   ،املعمقا واملقال

 ثنا عن مبرشاٍت )رؤى( رأيتها يف حياته وبعد وفاته..؟ س: حد  

 ولع ه ما من مرتٍ  ،مرارًا ولكراراً   لقد أكرمني اهلل لعاىل بزيارت احل حل املةطفى

سللأم شللحيي إال رأيت   ت احل حل املةللطفى رفة وب   للللللرت املشللأمام احلج وقفت  

 يقول يل: ب غ ولدي أمحد مني ال أم وقا له: إين راٍض بنه.   وسمعت الن ي

 ؟ثنا عن حلظة س عك خرب وفاتهس: حد  

وكان يطمئنني  ،كان ولدي حممد قائاًم ب  خدمة سامبمه يف املشفى )دار الشفاء(

لكنه كان مرتددًا بع   ،وملا نفذ قدر اهلل لعاىل الةا يب ولدي وأخربين ،ب  صحمه دائامً 

ش  ،شحينا؟ فقال يل: ب ت اهلل أجركتيف فق ت له: ألو ،يء بإلقاء اخلرب دفعة وابدتلللللال



وال يع ت بحال  ،واسم  مت ألمر اهلل ،ة اهلل لعاىل غال ة ال حمالةمشحئ فأدركت بندها أن  

وكنت أجد سلل ويت باملجالس الع محة وصللح ة قدمت املشللفى. ثت  ،ق  ي بندئٍذ إال اهلل

ي بانحت من األمل معانات مل يع ت مداها وبقحقمها إال اهلل للللللفإذا خ وت بنف لل ،األب اب

إنني بشللت حتت   ه وب   ،رمحهام اهلل فراقه كان أصللعل من فراق والدي   إذ أن   ،لعاىل

  ژحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  ژ   لعاىل: لكنني أدره ما قاله اهلل ،مائدله سلللمني سلللنة ويزيد

[30]الزمر: 

 س: رسالة توجهها للشيخ بعد وفاته..؟ 

 ،يا سحدي: إنني وإخواين وأصحايب وأهع وأوالدي ب  العهد الذي فارقمنا ب حه

بمى ن قاه ب  احلوض املورود مع  ،سن قى أوفحاء لفكره وم ريلك ما بححنا بإذن اهلل

 ونحن قرت بني لك وله إن شاء اهلل. احل حل املةطفى

 
 
 
 

 

 

 

 

 



  الشيخ رمضان ديب 

ية اخلم لللحنات من القرن املاض دخ ت   -1    بدا فحها  إىل قابة جيممع أذكر يف 

وكانوا يع  مون رئح للهت لع حاًم  ،ب  احلكت آنذاه األخوان امل لل مون املمةللارعبزب 

جع مت رئح للكت أب ت من اهلل؟!  ،فقمت وسللط اجمامبهت وق ت هلت: ب  موا اهلل ،بال اً 

فأخذوين ووضلللعوين يف غرفة ولآمروا يف ال رفة الثانحة ب  قمع ولقطحعي أربعة أق لللام 

وملا دخ وا بع ق ت هلت وال أدري ما أقول:  ،يضلللعون كا ق لللت يف مكان لحضلللحع دمي

ضحع دمي فإنه ال  )إن قم مموين وقطعمموين أربعة أق ام ووضعمت كا ق ت يف مكان لح

 ولركوين.  فيافوا يضحع بند اهلل( ف  هموا وقالوا: ألع ت ال حل؟! 

شحينا: )انم ه اجلامبة يريدون قم ك فابذر ب  نف ك(     ويف الحوم المايل قال يل 

ويف الحوم المايل كنت أمحا لوح ب ور بةلللح ة مع مي يف منطقة )جوزت احلدبة( لرتكح ه 

فرأيت رج ني من بعحد وملا وصللل ت إلحهام ق ت هلام دون دراية ماذا  ،يف بع  الشلللقق

كانا من ذلك احلزب فمعج ا أشللللد العجل وقاال يل: أنت و ،أقول ما حيحكوه يل لقمع

 ،لع ت ال حل؟ ال يع ت ال حل إال اهلل! فق ت هلام: )أنا آخذ من بند اهلل(. ولركاين وذه ا

وإذا بق  ي يضللحق أشللد الضللحق وأشللعر وكأن ب حه ثقا أثقا من اجل ال! سللاربت إىل 

فقال يل مكاشفًا:  ،أقا له شحئاً  الشحخ أمحد ط ح ي الروبي دخ ت امل جد فرأيمه لكني مل

ق ت:  (حيدو لك أبوال يف الذكر؟)ق ت: نعت. قال:  (كحف بالك؟ ها لذكر اهلل؟)

قال يل: ) ال. وهو خذ معي يف الكأم ثت  عك؟يأ ما ق ت  (ماذا بةللللا م له  ق ت 

فق ت له:  (هات دلحًأ ب  أنك لأخذ ب ت ال حل من اهلل؟)فقال يل الشلللحخ:  ،ل رج ني

                                                 

(1 شحخ رجل ديل  ( ق األكرب ل  شقح حي ديل ال 1)رمضان ص  91 وت ،.....(-9 ه  ،لح انس ك حة الدب ي.  هرت ب  يدي داع بامل

ت وثقافة بالطل واألبشاب... ،ب ات الكرامات ماز بذكاء خارق وسعة ب   يم

(2 ه  ( ثريت ل جحأت ك حةلل ت ب  ل  ن إبطائنا وقت ل مقاب ة ف مذر ب وت اب ه اهلل بأبامل الدب ن رًا النشلل ال الشللحخ رمضللان بف 

ن  مارو ونق ت ما فحها م ن الشحخ أمحد كف ه اهلل-كأم ب مالحة إن شاء اهلل. -رمح ه يف الط عات ال مدارك ثري ن ثري الك  وفالنا الك



ويف كا ك مة منها كنت أرى نورًا  ،فقال يل موبيًا: يا ... يا ...  ا يا سلللحديال دلح

عه  ،ها ب  ت بقدلك؟)ثت قال يل:  ، رت من ل لللانه يدخا ق  ي فحن ف الق ل وي م 

ة الق ل؟ ت بةلللل  قال:  ،ق ت: نعت (ها انح   مام وجهي)ثت  عدت  ،(انق ع من أ ابم

ر الطرد ،وج  للت بعد أربعة أممار بد يمحم ني غريه إذا أفق ت له: يا سللحدي ال  ،فكر 

ل ب  )شئت اذبحني وخت ص مني وخ ةني. ثت قال الشحخ:  ال لعحدها مرت ثانحة ولمقو 

ي: ما للللللوأنا أقول يف نف لل ،قمت أريد اخلروت من بنده واهلل ق  ي مثا الربجكمور (اهلل

الذي ال يعرف ابني الشللحخ ا يشء بني؟ فقال الشللحخ مكاشللفًا: )هذا الشللحخ يعرف ك

 .(سكنات ولق  ات ق ل مريده لحس بشحخ

أمحللا معي دائاًم أربعللة قنللابللا كفمللارو كنللت ق للا أن ألمزم الشلللحخ أمحللد  -2   

إذا خت حت بن ت ذلك قال يل: )وم لللدسلللان وخنجر ف ام المزمت الشلللحخ رمحه اهلل وب 

وبقًا رصت أشعر بقوت اهلل معي  ،ففع ت (ال أح أبدلك اهلل بقوت خري لك من ال أح

فحةللا مرًت أين خرجت بال للحارت أثناء بوادو اإلخوان امل لل مني ومعي  ،أينام ذه ت

سمنت ألجا بناء امل جد ش ،زوجمي وأخمي إىل دوما ألشرتي بديد وإ راء لللللوبعد ال

ي أمام سللحارت لللللويف طريق العودت وأنا أمشلل ،مح  ت سللحارت الشللحن احلديد واإلسللمنت

رين جانل الطريق ل مطت يب وكانت سحاريت )الندروفر( لللا ب حارت )نوفا( حتةالشحن إذ

صحوت بعد ربع سابة لقري ًا  ،ربة وقعت ب  األرض بني املحت واحليلللللومن أثر الض

شحن فوق اإلسمنت  سحارت ال ة حح ثت رك ت  وقدت ال حارت ووضعمها بالقابون ل م

ويف الحوم المايل زارين الدكمور  ،دنحاوأرك ت أهع أمام ال للللائق وأنا شللل ه غائل بن ال

اصللطح ني إىل املشللفى  ،ذكرت له ما بةللا وأخربله بآالٍم يف  هري ،بدنان ب د احلي

                                                 

(1 وية. (  م  ات لرب



سفا ال هر ةوير  هر أن فقرت مك ورت معي أ فمعجل كثريًا كحف ال أرصخ  ،وبعد الم

 ه.فقط اسم قي ب   هره ثأثة أشهر ال لمحر ،أملًا! وقال يل: ال لة ح لك بم حة

فيرجت إىل امل لل خ وأخذت  ،ويف الحوم المايل اسللمع مت لضللححع ثأثة أشللهر   

صدر بقر ريش ب ام  س عة كؤوس وأنا من  وس قمها يف ال حت ورصت أرشب كا يوم 

ابما يف ال حا والنهار! وبعد أربعة أيام زارين الدكمور بدنان وقال يل: كحف لمحره! 

فوجد الفقرت كأهنا مل يةلل ها  ،ر ل عمود الفقريوأخذين إىل املشللفى وقام بإجراء المةللوي

فازداد لعج ًا. فهذه القوت والمحما واهلمة ك ها من بركة  فأخربله بام فع ت  يشء!!! 

وقد بةا معي مئات احلوادو املشاهبة دون م ال ة ال لقا  بن هذه  ،اسمجابمي ل شحخ

 امًا.احلادثة وأنا إىل اآلن وقد جتاوزت الم عني أمحا سمني كح و غر

لقنني الذكر وأخذ بع  العهد أن  اذكر أول ما المزمت الشللحخ أمحد رمحه اهلل -3   

غدًا )وبعد زمن ي لللري قال يل الشلللحخ:  ،أذكر اهلل كا يوم نةلللف سللللابة ذكرًا خفحاً 

ويف الحوم الثاين  ،ف ننت أين سأدخا خ وت يف غرفة منعزلة (سأدخ ك خ وت بعد الفجر

صابمني بالة نف حة كرهت فحها جمال ة الناس  ص حت الفجر وبعد الةأت ب  الفور أ

ي أذكر اهلل بعحدًا بن الناس وأنا يف بمع بمى صلللار الناس لللللللبدت أشلللهر أجد نف للل

ثت بعد ذلك دباين الشلللحخ وقال  ،يمهمونني باجلنون ويقولون: هكذا فعا فحك الشلللحخ

جتا)يل:  ناس؟!ملاذا ال  با يضلللحق صللللد (لس ال لذت  جد  حدي ال أ يا سللل ري فق ت: 

خرجت من بند الشللحخ فإذا ( إذًا يكفحك إىل هنا)فضللحك الشللحخ وقال:  ،بمجال للمهت

 فرض اهلل بنه. ،يب أنط ق بني الناس انطأقًا بجح ًا ال ي حل ق  ي بن ذكر اهلل

 ،وهو مري  مرض مرًت وقام بالدرس أذكر من روبانحة الشلللحخ رمحه اهلل:-4   

أه  املريدين فقال أبد  اجلال للني يف الدرس يف نف لله: يا رب امحا مرض الشللحخ بع  وبر 

يا بني ها ل مطحع أن حتما بن الشحخ املرض؟ )فقال الشحخ يف الدرس م مطردًا:  ،منه



محا بني وبن الشلللحخ قا: ال هت ا لك  عًا  (بدل أن لقول ذ لك األخ أرب ثت مرض ذ

ويف درس آخر  نى ذلك  الشحخ ب  الفور. يفشديدًا جدًا وبورين سابة مرضًا للللوبش

يا بني إذا مات فقال الشحخ يف الدرس: ) ،حه الشحخاألخ أن يموت يف الدرس لحةع ب 

 .(من سحقوم بالعما بعد وفات الشحخ؟ ،كا مريد يف بحات الشحخ كام يممنى

 ،مقامه أمام الناسكان شحينا ي  ت كا أموره هلل وال حيل أن ي هر باله و -5   

 وكان ال يعرف ك مة )أنا( أبدًا.

ان يقول وك (اهلل يث مك بالقول الثابت)كنت ك ام أدخا إىل شحينا يقول يل:  -6   

ة اغ:  ضان من اهلل لكي حيما بني احلما فإنني )لألخ أيب اخلري ال شحخ رم أنا طالل ال

ومقةلللود الشلللحخ من احلما: أين كنت أدافع بنه  (ال ي حق يب أن أدخا بني ال لللفهاء

فكت من ال لللفهاء الذين باولوا  ،وأرضب ال لللفهاء الذين يمطاولون ب حه ويؤذونه

 المعدي ب  الشحخ فدفعمهت بنه بالرضب بمى انرصفوا بنه أبدًا.

 ،وأذكر منهت مدير رشطة دمشللق أثناء اسللمعامر الفرن للحني كان يعما بالمجارت   

رطة يريد رشاءه لللان الشحخ أن ي حع بحمه فاشرتاه الشحخ منه وكان مدير الشأبد إخوأراد 

فةدف مرت أين كنت ب  دراجة هوائحة  ،ف ضل من الشحخ وصار ي  ه ويؤذيه ب  انه

مه لللللفرأيمه يمش ًا! ب ت الشحخ باحلادثة فقال: ي أمام بحمه فاقرتبت منه ورضبمه رضبة لف  ف 

فق ت: يا  ؟(هلرصارطة وم دسه ب  خلللهو مدير الشال ختاف منه وأيا شحخ رمضان؛ )

 سحدي أنا ابما بند اهلل فأ أراه وال أرى م دسه.

سلللنة  17 م وكان بمري1944اذكر أن الشلللحخ رمحه اهلل لقنني الذكر بام  -7   

لني إىل بع  اذا ال لمع ت القراءت والكمللابللة؟( مللل)وبعللد مخس سلللنوات قللال يل:  وبو 

ثت لابعت ط ل الع ت بمى فمح اهلل بع  بام فمح من  ،القراءت والكمابةاألطفال لحع مني 

 ب وم ال اهر وال اطن.



ألابع  ( سللنة وكنت أنوي أن69بةلل ت ب  شللهادت ال ح للانس وبمري ) -8   

 وبفضللا اهلل بع   (انشلل ا بالدبوت خري لك ،ك إىل هنايكفح)ل دكموراه فقال يل الشللحخ 

 ون الدكموراه.من لأمذيت حيم  كثريٌ الحوم 

كنت أبما يف شللل ايب بةلللنع )مدافئ املازوت( وكانت لك فني يف ذلك  -9   

وكان سواي  %100ل س( وكان بمع ممقنًا  35ل س( وكنت أبحعها بلللل ) 32الوقت )

ل س( ف للألت شللحينا ها أخف   من اجلودت كي  25من الةللناع ي حعون املدفأت بلللللل )

 وفعًأ كان ذلك. (ألقن بم ك والعاق ة لكال .. )خ: أخف   ال عر؟ فقال يل الشح

فمرت ألاه  ،ب  اإلخأ  املط ق هلل لعاىل املريدين كان شلللحينا يريب كا  -10   

أبد إخواننا فقال له: يا سلللحدي أنا أذكر اهلل مث ام أمرلني من سلللنوات وإىل اآلن مل يفمح 

! فقال له شلللحينا:  أنت ب د الفماح أم ب د أنت لذكر اهلل ألجا الفمح؟ )اهلل لعاىل بع 

فقال األخ: يا سلللحدي أنت ق ت لنا مرارًا من يذكر اهلل يفمح اهلل لعاىل ب حه؟!  (الفمح؟

وغاب األخ أيامًا ق ح ة ثت باد إىل  (مع الفماح وال لفكر بالفمحكن ابني )فقال شلللحينا: 

: له فط ل مني أن ي مقي بالشللحخ فأخربت شللحينا فقال يل شللحينا طرق ال اب ففمحت  

فأخربله ودخا إىل شلللحينا وأخربه  (اذهل وقا له: ال لزال ب د الفمح أم ب د الفماح؟)

ابني أنا وبدلك بالفمح إذا المجأت إىل الفماح )فقال له شللحينا:  ،بأن اهلل لعاىل فمح ب حه

فإذا لركت الذكر يومًا وابدًا  ،ابني بافظ ب  الورد ق ا أن يأيت يوم لفقد فحه ما بنحت

 .(ئطًا من ال ناء الذي بنحمههدمت با

دخا شللحينا بحمي يف امل للجد مرت بعد درس اجلمعة فأريمه الكامريا المي  -11   

ت بحركمها من بحمي وملا رأى من بحمي كا  ،صللنعمها ووضللعمها يف وسللط امل للجد أحتك 

اق ون من )قال يل:  املريدين أركان امل جد  اهرت ب  الشاشة وحتركات  ر  هكذا نحن م 

 .(يرى كا بركالنا وسكنالنا ونحن ال ندري اهلل



ةوم الط ي فةمت -12    شحخ رمحه أمرين بال ش ،أذكر أن ال ر لللللوبعد مخ ة ب

اصلللرب ال )يومًا لع ت كثريًا فأخربله أين أنوي أن أفطر ف ضلللل وقال يل بةلللوت بال: 

ةرب.. ضا اهلل  فق ت: ؟(.لعرف ال ةوم ثامن وأربعني يومًا بف سحدي وأكم ت ال أمره 

 عاىل.ل

شماء دون غطاء وربام كان الث ج يم اقط  -13    كنت أنام ب  باب امل جد يف ال

ي لللواجل حد ب  األرض وذلك بمى ال أغفا بن صأت ال حا وكنت أسمحقظ فأرى نف 

يا شللحخ رمضللان )م طًى فق ت لشللحينا ذلك  نًا أن هناه جن ًا يقومون بذلك فقال يل: 

ر لك غطاًء فأ للللوأنت لك  فني أن أنزل إىل الق و ألبض ،الدنحا برد ،أنا أغطحك كا يوم

وكنت ملا أسلللمحقظ لحًأ أرى شلللحينا سللل قني إىل امل لللجد يف  .(لعذبني لحس لدي وقت

  ركعمني ب ابة كام ة.ه يةع  قراءله وبكائ ال أم يف غرفمه ي  مع صوت

ان أبحانًا وك ،وكان ملا يذكر اهلل جي س ب  رك محه سللللابمان كام مان ال يمحره   

ت الن اء يف ال حا لكي ال يراه أبد فحةع ما شاء.  يةعد إىل سد 

رق وال رب للللوكا ذلك كان س ل روبانحمه وربانحمه المي خضع هلا ب امء الش   

 من امل  مني وامل حححني والشحوبحني وغريهت.

ي للللفرن  أربعامئةإبدى املجامع وفحه أكثر من  ترللللقد بضزرت فرن ا و -14

واهلل أنا : يلللللقال: فج  ت وق ت يف نف  ،ينم رون أن يدبوهت إىل اإلسأم وفرن حة

فق ت هلت:  ،واهلل ألصللل نهت بشلللحينا وهو أبرف هبت ،ل للللت أها لحس بندي يشء

وبعد ق حا إذا  ،ريفة مع شحيناللللأغمضوا أبحنكت وأغمضت بحني وبم ت الرابطة الش

ٌد ك ري منهت يف الشللام أقاموا بندنا ودخ وا مجحعًا يف اإلسللأم وزارين بد ،باجلمحع ي كي

 زمنًا!! 



( سللللابة مل أنت أو أقعد سللللابة 24كنت يف خدمة شلللحينا مرًت ألكثر من ) -15

وإذ يب ألفاجأ بشلللحينا ن ر إيل  ،بمى ب غ اجلهد أين كدت أسلللقط ب  األرض ،وابدت

لع ي  ثت لابع طريقه.. وإذا بكا (ألع ناه معنا يا شلللحخ رمضلللان)ن رًت ول  لللت قائًأ: 

ثت  ،وأبود إىل نشللللاطي بعد ل ك الن رت وكأين قمت من نوٍم طويٍا مريٍح  ،يضلللمحا

 لابعت بعدها العما إىل ما شاء اهلل. 

 
 
 



  الشيخ عمر الصباغ

احلمد هلل رب العاملني والةلللأت وال لللأم ب  سلللحدنا حممد وب  آله وصلللح ه 

 أمجعني وبعد:   

ما رئي  ،بحقحنه ورسلللوخه وثقمه باهلل ال ال ة وث اله ب  احلق أمحد رف الشلللحخب  

  .ويقنيٍ  وثقةٍ  وكحاسةٍ  يدل ب  فطنةٍ  ،ووجٍه ط ٍق ب امٍ  ب نٍ  ٍت مٌ الشحخ إال ب   

مع أنه باش  ،الشللحخ ب وسللًا وال ممجهاًم وال مممعضللًا وال مضللطربًا وال ق قاً  ر  مل ي  

 طح ة بحاله أبداو القرن الع ين املم اربة العاصفة اجل ام. 

ألن الفجر ال بد أن  ،كان الشلللحخ بابثًا ل مفاتل واألما والثقة والحقني بوبد اهلل

 ،ذلك ألن قوت احلق ال لقهر ،دائاًم وأبداً  رٌ للللوأن احلق منمة ،دامسٍ  طوياٍ  ين ثق بعد لحاٍ 

 ،رق مهام طال ال حا واشمد ال أملللللوأن الشمس ال بد أن لش ،وأن ال اطا ال بد زاهٌق 

ب   وأن اهلل غالٌل  ،وأن النور ال بد أن يطرد ال أم ،وأن اإلسأم ال بد أن يعود كام بدأ

شفا جرٍف  ،وأن األرض يرثها ب اد اهلل الةاحلون ،أمره  وأن رصوح ال اطا قامت ب  

كثريًا كان شللحينا  ،الشللحطان كان ضللعحفاً وأن كحد  ،وهي أوهن من بحت العنك وت هارٍ 

: وكثريًا ما قال( روا وال لنفروا وأنه ال يحأس من روح اهلل إال القوم الكافرونلبش) :يردد

وها هي مئات امل اجد ب  أرض أوربا ( رق من ال ربلللن شمس اإلسأم سوف لشإ)

كان حيث رمحه  ،فحها اخلري العمحت إسأمحةٍ  ر بةحوتٍ لللللوأمريكا لكمظ بع اد الرمحن ل ش

اصللللدقوا اهلل وأخ ةلللوا العما واسلللمقحموا واجمهدوا )اهلل ط  ة الع ت الفقراء بقوله: 

وها نحن نرى ل اشلللري ( وأنمت فرسلللان املحدان وأسلللحاد املوقف وسلللمألحكت الدنحا راغمة

األيويب: لدين الدكمور زياد ا للابق قال ال للحد وزير األوقاف الفقد  ،ذلك يف كا محدان

وقد حتقق ل شلللحخ ما كان  (أرجو اهلل أن لكون أنت الوزير القادمأن الشلللحخ قال له: )

                                                 

والحد  عمر الصباغ: ( الشيخ1) 1م 92 وم اإلسأمحة9 وت.  ،م ماج مري يف الع  ن والدب ول الدي ي أص وف يف ك حم مة  مدرس مادت ال



ويشٌء آخر كان رمحه اهلل يقول إلخوانه يف جمال لله يف أوائا ال للمحنات يف القرن  ،يرجوه

 (ت اجلامع ل جامعة وأن يكون األزهر يف جامع أيب النورأرجو اهلل أن يزو  )رين: لللللالعش

وق لللمني ل دراسلللات الع حا  ،ذلك وقد زوت اهلل لعاىل اجلامع أربع جامعاٍت  وقد رأينا

وذلك  ،يف خمم ف املرابا الدراسحة وطال ةٍ  رت آالف طالٍل لللبمى جتاوز بدد الط  ة بش

 . لعاىلبفضا اهلل 

 من كرامات الشيخ؟ ثنا عن كرامٍة حد  س: 

وإب لانه إلحهت بمى باد صلربه ب  إيذاء الع امء من مج ة ما أكرم اهلل به شلحينا: 

رمحه اهلل يقول لشلللحينا وأمام  صلللالح الفرفورفقد كان الشلللحخ  ،كثري منهت من أب ابه

شحينا كان  شحخ الع امء!!! رغت أن حمارضات  شحخ العوام وأنا  مجهرت من الناس: أنت 

شاملللللحيض سالذت جامعات  رها كثري من ب امء ال سوريا ومن أ سالذت اجلامعات يف  وأ

وكان الشلللحخ سلللعحد األمحر رمحه اهلل وهو من ك ار ب امء الشلللام حيل  ،وأمريكاوروبا أ

شحينا يف م جد لنكز شحينا  ،شحينا كثريًا وال ينقطع بن حمارضات  وكان يدافع بن 

فنةللحه كثريًا لكنه مل  ،بن إيذاء شللحينا فأنفحدثني: أنه كان ينهى الشللحخ  ،أينام با

سعحد األمحر  ،ي مع منه شحخ  يف املنام يأكا من )قطرمحز( ب ٍا  هرمحه اهلل: رأيمفقال ال

ذلك بم  اهلل ولقد او أمحد كفمارك ه ديداٌن!! فعرفت أن ذلك ب للل ل إيذاءه ل شلللحخ 

فان ر إىل كرامة شحينا بند  ،سنة ثأثة وب ونفدخا ال جن ملدت  ،بأًء ب حامً   الشحخ

                                                 

(1 حي ( وا  ن كان ن الع امء الذي و الح لللللضم شحخ أب ورية يف اخلم حنحات ال ي اجلمه مارو: مفم شحخ أمحد كف نلللللرون جمالس ال  ،ر بابدي

رض جم س اخلمحس ثأثاء ،والشحخ رمزي ال زم كان حي رض درس ال ي  ،والشحخ سعحد األمحر كان حي والشحخ العارف باهلل حممد اهلاشم

حيض رض درس اجلمعة ،ر درس االثننيلكان  ت القرب  كان حي يس ،والشحخ العارف باهلل الك ري نا  ود الرنكو ت  ،والشحخ حمم وغريه

ين والشلللحخ ب د  ما ي الك ين وال حد مك و اخلري املحدا ه كالشلللحخ أب واليم مقدون ب ه ويع ت الشلللحخ وبكمم ون بع  ج  وا يع ن كان ن الذي م

وق و ط شحخ أمحد ب ون وغري ،الرتوف أب ي احلايل ال شحخ واملفم ينا ال شح ه اهلل  كنت برفقة  شري الرز رمح شحخ ب ثري... وقال ال ت ك ه

ه اهلل يف مة ماً  ،رلللللأمحد رمح سافرنا وبقحت أنت ثاب ينا: )ك نا لركنا ال  د و شح ه اهلل فقال ل شحخ بع الطنطاوي رمح ع هناه بال مم فاج

ح م ت زار الشحخ أمحد مرت ثانحة الشحخ بع الطنطاوي وكنت بة ا اجل ال( ث وديةمث ه يف ال ع ودت ط ل الشحخ  ،ه يف بحم وبعد ج  ة م

ه الذكر ينا أن ي قن ن شح ه ب حها. ،بع الطنطاوي م ينا الطريقة النقش ندية وبايع ه شح  ف قن



ومنهت من  ،روا الدنحاللللمن الذين آذوا الشحخ فأذهلت اهلل وخ  اً وأنا أب ت كثري. لعاىل اهلل

ومالوا  ،هت اهلل وأكرمهت يف الدنحامات ب  غري هدى. وأما الذين أب وا شحينا فقد أبز  

 وكا ذلك رأيمه بعحني.  ،وهت ب  هداية لامة

مما أكرم اهلل به شلللحينا أنه بدو معه يف يوم انمياب اإلفماء بحنه وبني الشلللحخ و

شحخ مو فًا يف األوقافذلك  أنه كان ابن ،رمحه اهلل ب ن ب نكة سمدبى  ،ال وكان قد ا

رمحه  ب لن ب نكة الشلحخ والده من حيق هلت انمياب املفمي لحح فهت أيامنًا ب  انمياب

ويف لح ة االنمياب رأى  ،فح فوا أيامنًا ومن مج مهت الشللحخ رفحق ال لل ابي رمحه اهلل ،اهلل

الشللحخ بدر الدين احل للني رمحه اهلل يف الرتيا يقول له: انميل غدًا الشللحخ رفحق شللحيه 

ويف الحوم الثاين انميل الشحخ أمحد  ب ن ب نكة الشحخ أمحد كفمارو وال لنميل الشحخ

أمل لق ت يمحنًا؟ فقص ب حه الرتيا وقال:  وقال: ب نكة ب ن الشحخابن  فأمه ،كفمارو

قرتاع أن بةا وكانت نمحجة اإل ،م ب حه أبدأقد   ر وأما كأم شحيي فأأما الحمني فحكف  

شحخ أمحد كفمارو ب   شحخ صولاً  (18)ال صولًا  ،صولاً ( 17) ب  ب ن ب نكة وال و

   بحاديًا مل ينميل أبدًا. وابدًا كان

 كرم اهلل به شحينا: أ ومن مج ة مأ

يف غرفمه بامل لللجد ب  الشلللحخ  اأبد أربامه لحقم ه فدخ الشلللحخ أغرى أبداء

وشهر ال أح بوجهه وأط ق النار فحةا اسمعةاء ف ت يط ق امل دس  بحكت القرابة

                                                 

(1 ورت بدد ) ( 4أوردت جريدت الث 4 ماريخ: 6 2( الةللللدارت ب 7/1 0/1 وان: 964 ياب حتت بن ي )م كحفحة هذا االنم ياب املفم انم

ورية الع جمه ياب  (ربحة ال وريةالعام ل  ي وزير األوقاف انم واك  ن الك ور ب د الرمح مل الدكم فقالت: جرى م اء أمس يف مك

ورية جمه ي العام ل  ن مهنا وزير العدل ،املفم رض بم حة االقرتاع ال حد وزير األوقاف وال حد ب  ن  ،ب وقد ط ل وزير األوقاف م

ت ) 3املقرتبني وبدده رسية جماورت6 وا إىل غرفة  ت ( أن يدخ  حه ت مرش وا ب حها اس ا ناخل م  فًا وورقة بعد  ،لحضع ت ك وكان ي  

ت ه باالس مارو قد نال ) ،منادال ماذ أمحد كف وات ل ني أن األس 1ولدى فرز األص 8 ً ولا ين ) ،( ص ماذ )فأن...( املحدا 1ونال األس 7 )

ولاً ووجدت ورقة بحضاء ت صد ،ص ن ث مارو. وم ماذ أمحد كف ماء األس ك فاز بمركز اإلف ت )وبذل وم رق 2ر املرس 2 ماريخ 70 ( الةادر ب

3/1 1/1 مائج 964 ورية العربحة ال ورية وفقًا لن جمه محاً بامًا ل  مارو مف معحني سللامبة الشللحخ أمحد كف ن رئحس جم س الرئاسللة ب م ب

يابات.  م  االن



ثت مل يرق  ،شللحئًا فانق  الشللحخ ب حه وأسللنده إخوان الشللحخ وسللحق الرجا إىل ال للجن

  ل شحخ إبقاته يف ال جن فأسقط بقه وخرت الرجا مممنًا كثريًا ل شحخ.

 مدية..؟ س: حدثنا عن أخالق شيخنا املح

من مج ة أخأق شلللحينا املحمدية: أنه ط ل من رئحس نقابة املحامني أمحد  -

شحخ شحة  ب ن ب نكة العابد املحداين أن يموسط له لحزور ال رمحه اهلل يف مرضه لكن با

ب ن  فام كان من شحينا إال أن ذهل إىل بحت الشحخ ،الشحخ رفضت ذلك أكثر من مرت

 ، هره ب نكة ب نالشحخ واله وقرع ال اب وملا دخا يف منطقة املحدان رمحه اهلل  ب نكة

 أبدًا!! لشحينا الشحخ ذلك فحدثه شحينا ومل ي مفت 

 ،رمحه اهلل وبدو شحينا ب ن ب نكة زاره شحينا يف املرت الثالثة فالمفت الشحخ

وهو  بزاه شحينا ثأثة أيام!! فقال له الشحخ كريت راجح ب نكة ب ن وملا مات الشحخ

: واهلل يا شلللحينا لقد ب ممنا األخأق املحمدية... فان ر إىل بأبد لأمذت الشلللحخ املمو

 !! رمحه اهللأخأق شحينا 

 ومن مج ة أخأق شحينا املحمدية: 

كان وزير األوقاف  نات  ية الثامنح بدا نذاه حممد اخلطحل يف  أزالم وكان من -آ

يعادي شحينا معادات شديدت وآذاه إيذاًء شديدًا وكا أٍخ من وب ل شحخ  -رفعت األسد

وكان شللحينا ال يرد ب حه وال يأذن ألبٍد أن ي مابه رغت أن الشللحخ قال  ،يف كا سللورية

ومن مج ة إيذائه أوقف كا إخوان  (ما  نحت لقاء اهلل إال ألرلاح من هذا الوزير!)مرًت: 

لكن الرئحس بافظ  ،الشحخ بن المدريس واخلطابة وباول إقالة شحينا من اإلفماء العام

ف للد  ،(ما دمت أنا ب  قحد احلحات فالشللحخ أمحد كفمارو هو املفمي)األسللد قال ل وزير: 

ففوجئ  هموبعدما انمهت والية أوقاف ذلك الوزير ب للنوات مالت أ ،ال اب ب  الوزير

 الوزير ال ابق بشحينا يعزيه!! 



إن كللا الللذين بحنمهت يف  ،فقللال الوزير ل شلللحخ: واهلل إن أخأقللك ملحمللديللةٌ  

وأنت الذي باربمك وآذيمك  ،إىل المعزية ك مل يأت منهت أبدٌ األوقاف بدالً من إخوان

 إن فواهلل ،وأنت الحوم ل للللت بحاجمي وأنا من بامة الناس ،لأيت لمعزيني وختفف بني

 هذه ألخأق األن حاء. 

 : رمحه اهللومن مج ة ما أكرم اهلل به شحينا 

زرله ق ا وفاله بأشلللهر ق ح ة فأبطاين بةلللاه المي يمكئ ب حها )بكاز( وقال يل: 

وبعد وفاله ما وضلللعمها ب  مري  م لللمعٍص شلللفاته ب   (أذنت لك أن لرقي هبا!)

شحينا إال وشفي هذا املري  من سابمه وقام وكأنام نشط من  ر  لللالطل ودبوت اهلل ب 

 جدًا.  بقال!! والشواهد ب  ذلك كثريتٌ 

 س: حدثنا عن أعجب ما رأيت من الشيخ من حال روحي؟ 

وكذلك نراه يف  ،لقد كنا نراه معنا بحثام كنا ،لقد كان شلللحينا ب حت الروبانحة

امل للل مون  األخوانوأذكر مرت أنه قام  ،الرتى ي للللددنا ويوجهنا بمى ال نقع يف اخلطأ

شحينا أن يعمةت  ،باالبمةام يف امل جد األموي ثورًت ب  الدولة وكانوا قد ط  وا من 

ويف يوم  ،لكنهت مل ي معوا نةححمه ،فرف  ونةحهت بعدم فعا ذلك ،وإخوانه معهت

فاذهل  أخربين أن كا ب امء الشام يف األمويو أبدهتاالبمةام وإبأن الثورت جاءين 

لكنني ملا وص ت إىل وسط سوق احلمحدية شعرت  ،وذه ت ب  الفور ،وابمةت معهت

 ال واهلل ال أذهل بمى أسمأذن شحينا.  :فموقفت وق ت ،بيشء يف ق  ي

بدت إىل ال حت ويف ل ك ال ح ة رأيت شحينا حيما من ارًا ك ريًا يرى فحه امل مق ا 

شري إيل أن ال لذهل سحعود ب حهت باألذى!! ف  حان  وأن بم هت هذا يف ،وي امل مق ا 

ولقد فع ت احلكومة يف ذلك الحوم جمزرت يف الع امء اهلل وهذا الذي بةلللا م لللمق ًأ!! 

 وطأب الع ت.



بجزت )يعشلللق شلللحينا وكان يقول:  رمحه اهللكان الشلللحخ حممود الرنكويس  -

شحخ أمحد شديدًا أقعده  (الن اء أن ل د مثا ال وأذكر ق ا وفاله بثأثة أيام مرض مرضًا 

  بالفراش دون بركةٍ 
ٍ
وملا وصلللا شلللحينا إىل  ،وقد أراد شلللحينا زيارله ،شلللديدٍ  مع إغامء

ال حت قام الشحخ الرنكويس وكأنه نشط من بقال وباد إىل الش اب فاسمق ا الشحخ ب  

وكأنه ال بأس به ومن بوله  ال اب ثت دخأ وج  للا سللابة ورافق شللحينا إىل باب الدار

وملا ركل شلللحينا سلللحارله وفارقه وقع الشلللحخ  ،بمى  نوه قد شلللفي ،يف غاية العجل

ولويف بعد  ،الرنكويس ب  األرض ومحا إىل الفراش وباد كام كان ق ا زيارت شلللحينا

 ثأثة أيام رمحه اهلل. 

 س: حدثنا عن حلظة س عك خرب وفاته..؟ 

شديدت ةا ،خرب الوفات وقعة  اخم جت له خفايا النفس  ،ر الق ل أملًا وبزناً لللللبم

فاضلللطربت ن ضللللات الق ل ول للللاربت واممزجت مشللللابر احلل واحلنني مع األمل 

بند ذلك ازدمحت يف خمح مي مشللللاهد وفةلللول ومواقف وأبداو بقود من  ،واألنني

فحرتدد  ،كان فحها صلوت الشلحخ يةلدح ويةلدع من فوق منابر الدبوت إىل اهلل ،ال لنني

فمنادى له مجوع امل  ني امل للمجح ني املنح ني لأوي إلحه فمج س بني يديه  ،صللداه يف اآلفاق

 ل ث شكواها ولق ا أروابها ب ًا وكرامة.  ،وكأن ب  رتوسها الطري حتن ولئن

كانت بقودًا مديدًت مفعمة بج حا األماين واآلمال واألبامل اخلالةللللة والن امت 

جازات ما ،واإلن قد ان يا ل جت يف خ ا قادم املجهول وضللل بمني هواجس اخلوف من ال

أن يا ريب أكرم وفادت الشحخ إلحك وأب ت  ،ي دبوات وابمهاالت وآهات وآهاتللللللنف 

له األجر وأجزل املثوبة والعطاء وأبع قدره وطحل ثراه وابفظ م لللريله واجعا فحها 

عده أب  د ،اخلري العمحت نا ب نا ب  املنهج القويت وأن  عه وث م نا م رجات الق ول وأورد



احلوض وأمجع بحننا ب  خري يف  ا برشللللك وبوئنا معه مقابد الةللللديقني يا أربت 

 الرامحني ويا أكرم األكرمني... آمني. 

 س: رسالة توجهها إىل الشيخ بعد وفاته..؟ 

الوارو العارف  ،أهيا الدابي املأذون ،يا صابل اخل ق الرفحع ،شحيي ومع مي

لقد مح ت الراية وب  ت  ،ريعة واحلقحقة واحل ت والمؤدت واألناتلللللللالشلللاملجدد يا شلللحخ 

فوأدت الفمنة ورأبت الةللدع وبنحت ج للور  ،الرسللالة وأديت األمانة ونةللحت األمة

 روع هنضةٍ للللللقد أس ت ملش ،المأقي والمواصا والمعايش والمعاون والمواد والرتابت

 ،ط ت بحًا ومحماً  ،ب حك بام صربت وجاهدت سأمٌ  ،و كنيٍ  وبزتٍ  وإخأ ٍ  وان عاٍو 

طحل اهلل ثراه وبوأه درجًة بالحًة رفحعة وجزاه اهلل بنا أفضا ما جازى دابحًا رائدًا بن 

 قر بحنًا وطل نف ًا بفضا اهلل وبرمحمه.  ،أممه وبني جن ه

واجع نا ب  إثره  ،ال هت اجع ه رفحق الن حني والةللديقني والشللهداء والةللاحلني

 له سائرين ومقمدين. ومنوا

 
 
 



  الشيخ بشري الرز

 مقدمة: 

ب ت اهلل الرمحن الربحت احلمد هلل رب  العاملني والةأت وال أم ب  سحدنا حممٍد 

 وب  آله وصح ه أمجعني وبعد:

 ولح لللت خط ًا رنانةً  ،مزخرفةً  وال ب اراٍت  منمقةً  لح لللت الدبوت إىل اهلل ك امٍت 

ولكن الدبوت إىل اهلل سلل وه الدابي واسللمقاممه ب  الطريق القويت  ،مطولةً  وحمارضاٍت 

مديٍت ب   حمل هلل م للل لدبوت إىل اهلل لن ع من ق ٍل  مه رصا  اهلل امل لللمقحت. وا والمزا

 يممثا القرآن الكريت يف نف ه س وكًا قوياًم وبمًأ م مدياًم وخ قًا رضحًا.  ،مرضاله

فقالت: كان خ قه القرآن وكأنه   سللئ ت ال للحدت بائشللة بن خ ق رسللول اهلل

 قرآن يميش ب  قدمني. 

واإلن للللان إذا أراد احلق والمزام الةللللدق باألقوال واألفعال ال بد له من مرب 

 ،رباين يزرع يف نف للله صلللفالًا وقحاًم لؤه ه الجمحاز احلحات بأمٍن وسلللأٍم وطمأنحنٍة ووئام

ومع املجممع إىل أوت ال لللعادت  يقدم ملجممعه بةلللح ة فكٍر وزاد بما لريقى باملجممع

 واإلسعاد. 

وهي لعالحت الع امء العام ني املي ةلللني أن  ،من لعالحت شلللحينا املريب الرباين إن  

وأن نكون منفمحني ب  كا الناس خةللوصللًا أها الع ت  ،ن معد بن المعةللل الذمحت

نه:  ،منهت مه إلخوا عالح بابرتام ال)فهو يقول وهذه ل مةب حكت  وها ب  ولو رأيمم عام

أن املمعةلللل بعحٌد بن جمممعه و ،ألهنا شلللعار الع ت وهذا الشلللعار حيرتم ويوقر ،بةلللا

ألن يد اهلل ب   ،وال لشم ه رباية ال امء ،مفارٌق ل جامبة ال حيما زادًا من اخلري والوفاء

والذي ي مةللق باملجممع واحلحات واحلقحقة  ،اجلامبة وإنام يأكا الذئل من ال نت القاصللحة

                                                 

(1 والحد ) الشـــيخ بشـــري الرز: ( 1م 92 2-م3 رشيعة010 وق ول منس  العقحدت  بائز ب  درجة املاج مري يف ،م( ل منس بق

ق. ،اإلسأمحة ن م اجد دمش ور سابقًا وبدد م جد أيب الن ماء األب  وخطحل م  و جم س اإلف  بض



ويع ت األجحال  ،فحه اإلخأ  لإلن للان ول قحت المي لنمحه ول نحه ول نحه ولرقى بهنرى 

 .(بعد أن حيما زادًا من الع ت واخل ق بام هن ه من جمالس الع ت والرتبحة

 ،اهلل األجود األجود؟ أتدرون من األجود وهو يقول:  ولن ممع إىل رسول اهلل

نا أجود بني آدم جل   ،وأ عدي ر مهوأجودكم ب مًة  ،تعلم علً  فعل مة أ يا عث يوم الق يب

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ں  ںڻڻ  ژ لعاىل: وقال .وحده

[104]آل بمران:  ژڻ  ڻ  ۀ

  آلت إلحه بال امل  مني:بديث الشحخ بام  

وهو يقول:  وال نزال وهذا ما كنا ن معه ون م ه من شحينا  الشحخ أمحد كفمارو

وبحناي لذرفان الدموع أسًى ب  بال  ،النوم بحني سابات طوال واهلل يا بني قد جيايف)

وما أصلاهبت من وهٍن وضلعٍف نمحجة ن لحاهنت  ،امل ل مني وبزنًا ب  ما آلت إلحه باهلت

وذلك بال املي ةلللني من ب اد  ،احلق وبعدهت بن الواج ات الثقال املنو  هبت مح ها

فإن هت ضعفوا واسمكانوا فامل ؤولحة  ،يرون ال  حا إىل اخلأ  مع صعوبة حتقحقه ،اهلل

فتنة  تدع  الكريت فحام يرويه بن ربه قوله: بحث ورد بن الن ي ،واملؤاخذت ب حمةٌ  ك ريتٌ 

أال لرون أهيا اإلخوت واألب ة بال  ،ال مراء فحها وهذه بممحةٌ  ،احلليم فيهم حريان

القوت لح ت  ،فام وزهنت وما شأهنت  مني وهت يعدون أكثر من م حار إن اٍن يف العامل؟ امل

باأللفة واملح ة وال عد بن ال اع اهلوى وبمقوى اهلل المي هي رأس  ،بالكثرت وإنام القوت 

  األمر ك ه:

 إن اهلللللوان هللللو اهلللللوى قرصلللل اسللللمه

 

 فلللللإذا هويلللللت فقلللللد لقحلللللت هوانلللللا 

سمعوا الن ي الكريت    تداعى عليكم األمم ك  تداعى األكلة عىل وهو يقول: ا

ها قال: قصـــعت ئٍذ؟  بل أنتم كثري   قالوا: أبن ق ٍة نحن يوم ثاء  ،ال  ولكنكم غثاء  كغ

                                                 

(1 ع الزوائد ) ( 1/1جمم وده الرتغحل والرتهحل )66 1( باب يف ج 91( )1/68.) 

(2 1/2رواه الرتمذي الرتغحل والرتهحل ) ( 2.) 



ــيل ويصــيبكم الوهن حب الدنيا وكراهية قالوا: وما الوهن يا رسللول اهلل؟ قال:  الس

 ،ة ومعاناهتاواهلل يا بني!! وكأين أمحا يف صدري مهوم األم)ثت يقول الشحخ:  .املوت

ثأثة وما قاساه طوال   ري بن ق  ي بني ألذكر ما باناه ن حنا الكريتللل ولكن الذي ي

ةال نورة سنرين لللللوبش س حا ل  حغ الدبوت وإي ألن أفئدهتت  ،اهلل إىل ق وب الناس يف 

موصدت أمام سامع ك مة احلق واالسمجابة  ،كانت م  فًة بحل الدنحا وشهواهتا وأهوائها

 لعاىلوقال اهلل  .[24]حممد:  ژ  گ  ڳ  ڳ  ک  گ  گ   گ ژ  هلا كام قال لعاىل:

بن أولئك الذين كانوا أموات الق وب فأبحاهت اهلل بنور احلق واإليامن وهدي القرآن 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ژ       : ولعالحت املةلللطفى

]األنعام:  ژۓ  ھ  ے    ے   ھ   ھ     ہ  ھ       ہ    ہ     ڻ  ۀ ۀ  ہ  

بحنام قال اهلل بنه وكأنه مقدٌم ب    يا بني: أما ن لللمع قول اهلل لعاىل بن ن حه  .[122

نًا ب حهت ناس وبز عاىل ،إلأف نف لللله أسلللًى ب  ال ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ  :قال ل

 ويمابع الشحخ بديثه قائًأ:  [.6]الكهف:ژڦ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

با ب حنا أن ن للعى ونعما  ،راتلللللليا بني: ما ب حنا أن نكمفي بالدموع واحل لل) 

هد كد ونجم فاٍح  ،ون هاٍد وك مات إىل ج مة حت حات الكري حًة  ،فاحل والعحش اهلني لحس أمن

ها اإلن للللان نا كا ممكٍن لمحقحق  ،يمم بد من العما والعما املمواصللللا ب ذل  با ال 

ۈ  ژاالسمجابة هلل ورسوله لنححا احلحات ال عحدت والعحش الكريت يف الدنحا واآلخرت: 

  .[24]األنفال:  ژۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   
كام ة  نا ال نضلللمن النمحجة  قدر اإلمكان ولو أن نا إال أن نعما ب ما ب ح يا بني: 

ر اهلل ال لللللل)ماكا ما يممناه املرء يدركه( وبعد ذلك ل قى ثقمنا باهلل راسلليًة وإيامننا بنةلل

ال لللريت الن وية ويمكننا أن نربط ذلك بام ورد يف  ،وال بد من العطاء بعد ال ذل ،يمزبزع

                                                 

(1 مح ال اري ) ( 1ف 3/1 0 2( م ند اإلمام أمحد )7 وبان 2450 ن بديث ث  (5/2( باب: م 71.) 



ونربط ذلك بقول  عبد يف األر اللهم إنك إن هتلك هذه العصـــابة فلن تُ ال للليفة:

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  ژ اهلل ل اره ولعاىل: 

 .[3 – 1]النرص:    ژ ڎڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ   چ  چ

واسم فره ولح مقر يف روبك وكحانك أنه ال بد من الفرت بعد الضحق أي: نزه اهلل 

 وذلك ملن آمن وبما صاحلًا ثت اهمدى.  ،والنرص بعد الةرب

 . هذه هي الرسالة المي حيم ها املؤمن أسوًت برسول اهلل 

 س: حدثنا عن أول حلظة التقيت فيها بالشيخ؟

إىل جامع ال لللنانحة يف باب ول ما لعرفت ب  الشلللحخ كان ذلك بحنام كنت آيت أ

شاكر احلمة شحخ  شاكرلقد  رمحه اهلل يلللللاجلابحة وأج س يف جم س ال شحخ   صح ت ال

 يل أبواٌل  توٍم من األيام كنت يف اجلامع األموي أقرأ القرآن فحة لة ويف يلدًت طوي لم

أت الفجر، كنت جال للًا وإذا يب للللللان الوقت بعد صللللللللما كنت أفقه معناها وك روبحةٌ 

ي وقد صعدت أنا لللللبحناي ولكني ل ت نائاًم با كنت يف يق ٍة لامٍة فرأيت نف  ل م 

ان إىل لللللللوامل لللند الذي كنت أقرأ ب حه إىل سلللقف األموي ورست إىل اجلهة الثانحة وك

شحٌخ يقرأ القرآن فةار يض رب بع ويقول: إذا أردت أن لنام فاذهل ونت يف لللللجان ي 

ي بأنني نزلت وبدت إىل مكاين، له ثت رأيت نف بحمك، وأنا أسمعه وال أسمطحع أن أك م

 ومل يكن هذا منامًا أبدًا.

ثاين لركت ذاه املكان وج  للللت يف مكاٍن آخر أذكر اهلل، وإذا يب  ثت يف الحوم ال

ال أشللعر وأنا بحق ٍة لامٍة أن األموي ك ه ب للقفه وأرضلله وجدرانه وأبمدله ك ها لقول: 

بويل بأذين هذه، فأرسبت إىل الشلللحخ شلللاكر كان  ما الللللللوكنت أسلللمع ك ،إله إال اهلل

درسه ج  ت إلحه وق ت له  إىلوبعد أن اسممعت  ،انحةنيف جامع ال  رمحه اهللي لاحلمة

فالمفت إيل وقال:  ،بةا يل كذا وكذا يف املرت األوىل وبةا يل كذا وكذا يف املرت الثانحة



قال: اذهل وخذ  ها أخذت طريق؟ ما هو الطريق!  ما هو الطريق؟ ال أبرف  ق ت: 

ق ت: إين أسلللمع بنك أن طريقمك نقشللل ندية ف امذا ال  طريق الطريقة النقشللل ندية، 

يا بني إن شلللحيي  لعطحني أنت الطريق؟ فحنى رأسلللله ق حًأ ثت رفع رأسلللله وقال: ال 

نذ ثأو سنوات  للله مأرس ني من محص إىل دمشق ألبطي الطريق إىل رجٍا وابٍد أنم ر

الشحخ حمي الدين إىل  وقال: اذهل واركل يف لرامواي .لقري اً  لروكنت يف ال ادسة بش

ال لذهل إىل الشامل نابحة الشحخ حمي الدين ولكن اذهل واسأل بن جامع  ،آخر اخلط

قال: لرى هناه شللحيًا اسللمه الشللحخ أمحد كفمارو خذ الطريق منه! )ولمع قي  ،أيب النور

ق ت له: هذا الشللحخ أمحد كفمارو ها هو شللحٌخ  اهلل رمحه يللللللشللاكر احلمةلل بالشللحخ

)شحخ  )منحح؟( يعني شحخ جحد، فالمفت إيل وقال بةوٍت مرلفع وهو م ضل: ألقول

 فهو سحد زمانه!  ،منحح( واهلل ما يف ويل إال ي ب من بحر ذلك الويل

فدل ت ب حه  ،امع أيب النورلللللللبندئٍذ ذه ت ورك ت الرتامواي وسلللألت بن ج

ع صديٍق يل لللللفدخ ت امل جد وكنت م ،وكان ب ارت بن جامٍع قديت وم ابمه ص ريت

، فقام إىل الشحخ بعد انمهاء الدرس فحام بعد والد زوجميصار هو الشحخ رشدي الع  ي 

بندي اآلن ضلللحوف ال بأس أن ): شلللحينا وقال له: بشلللري يريد أن يأخذ طريقًا، فقال

عت، ومشحت مع بمي خطوات ق ح ة وإذا للللق ت: ن (ة اآللحةون ذلك يف يوم اجلمعلللليك

لعال، اج س هنا اج س اج س، أهًأ  ..يا بني يا بني لعال إيل لعال)بالشلللحخ يقول: 

وواهلل مل أقا له أية ك مة وابدت بن املوضوع!! وقال:  (يلللللبموفد الشحخ شاكر احلمة

يا بني)  بالشلللحخ ودامت الةلللح ةهذا أول معرفمي  لطريق!!بايعني ب  او (اج س 

 .رمحه اهللم  إىل وفات الشحخ وبعد وفاله 1949واحلمد هلل رب العاملني من سنة 

 س: ما أعجب ما رأيت من روحانية الشيخ؟ 

 األيام  ني كنت يف يوٍم منلوأذكر أن ،لقد كان الشحخ من النابحة الروبحة يف القمة



ان بحننا وبني الشحخ لللللمع والد زوجمي وكنا ن ممع إىل درس اخلمحس وك اً جال 

شحخ رشدي وهو هيمس يف أذين: أها اهلل لو قالوا:لللللم افٌة ك ريٌت فقال ل يا ) ي بمي ال

يا )، وإذا بالشحخ من مكانه يقول بةوٍت مرلفع: ( ع معهت يشء ب ولللمجال ال وبعة بحط

وأشللللار إيل!!  (عة بحط ع معهت يشء ب و مو هحك!!بني أها اهلل لو قالوا يا مجال ال وب

 وكان ذلك املثا قد قاله يل بمي كاهلمس يف أذين!!

ومرًت كنت أميش مع شيٍص ينكر ب  الشحخ وكنت أباول إقنابه )من منطقة  -

ا ما لوملا دخ نا امل جد إذا بالشحخ يمحدو يف الدرس بن ك ،ال  ع بحرات إىل اجلامع(

 ك قال: سأص ح من اآلن مريدًا مطحعًا ل شحخ. لذا الرجا ذللسمع هحتدثنا به، ف ام 

حة - حًة غري ط حع حاًت روب نا نعحش مع الشلللحخ ب قد ك كان أول أخ ويف   ،ل يل  و

 و (ها مها الشللحيان)فكان يقول  الشللحخ بندما يرانا:  ،رمحه اهللهوالشللحخ بمر الةلل اغ 

 (.ألى الشحيان)

ال  الني  فمشحنا بني ،امع ال اداتلللللا إىل جومرًت كنت بمعحة شحينا يف طريقن -

شحخ رشدي قد  املريدين بمى وص نا إىل ب ماٍن ألٍخ من  سعحد ال  عة(، وكان ال )أيب 

لدي لللللللقال ل مه األوىل لكن وا نه يريد أن يزوجني ابن بأ قًا  ألنه يريد مل يوافق ي سللللاب

فقال يل  ،ني أردت أن ألزوت إبدى بنات الشللحخ رشللديللللللفحزنت ألن ،له االسللمعداد

 أزوجك من ابنمي )نزهية( أريد أن ،خ أت لك ابنمي الةللل رى لقدالشلللحخ رشللللدي: 

 
ٍ
ساقحة ماء سعحد إىل جانل  سعحد  ج  نا يف ب مان أيب  ةحف فألى أبو  يف إبدى أيام ال

شحخ:  شحخ أمحد قال له ال س ت ب  ال ست اخلس  (اغ ا لنا خ مني)وبعد أن  وكان مو

فقال  ،فقال الشحخ رشدي: وجدت الوقت مناس ًا ل ؤال الشحخ بن زواجك من ابنمي

فق ت له: أمره يا  (يا شحخ رشدي بشري منحح)يل سحدنا الشحخ وق ا أن أقول أي يشء: 

 سحدي.



 يدغدغنيوملا كنت مرًت يف جامع ال للادات أصللع ويف أثناء ال للجود وإذ برجٍا 

ن رت بعد الةأت فإذا هو الشحخ رشدي فقال يل: لقد زكاه الشحخ ف ،من أسفا قدمي

  (.بشري منحح)وقال: 

 س: ما أعجب ترصف حكيم رأيته من الشيخ؟

رفاله ك ها بكمة وهذا معروٌف يف سريله لللشحينا كان شحخ احلكمة وبحاله ولة

 ويف الكمل المي حتدثوا فحها بنه لكن سمعت منه شحئًا أبج ني!!

بندما كنت يف الةللف اخلامس االبمدائي ): أمحد كفمارو رمحه اهلل الشللحخقال لنا 

سللنة دخا ب  الةللف مفمش املعارف أي مفمش الرتبحة وكان شللحيًا من  12وبمري 

ال: ما هو درسكت، قالوا: ال  ة لللللان الدرس بن ال  ة الفرن حة، فقلللللمشايخ الشام وك

لفرن لللحة يقوهلا لنا، فقمت وق ت الفرن لللحة، قال: ها هناه من حيفظ قةلللحدًت بال  ة ا

 قةحدًت بال  ة الكردية: 

 خلللللداي لشلللللريينه لشلللللريينه يفنلللللا

 

 درمللللللللاين دي ق للللللللل ه  برييلللللللللنه 

وقرأت القةللحدت ك ها، وكان ذلك الشللحخ ال يعرف ال  ة الفرن للحة من الكردية  

 (.فقال: صفقوا ألخحكت النجحل أمحد كفمارو!

ملدرسللللٍة يف قريٍة بال وطة وكنت آيت يف م للللاء ويف يوٍم من األيام كنت مديرًا  -

ال  ت أبود إىل  ي ص احللللوف ،ور وهكذا إىل م اء اجلمعةللللامع أيب النللللاخلمحس إىل ج

القرية المي كنت فحها مديرًا ل مدرسللة، ويف إبدى األسللابحع مل أنزل إىل اجلامع ب لل ل 

ويف اجلمعة  ،أنزل األمطار وكانت الطرق غري مع دٍت وك ها وبٌا وطني ف ت أسلللمطع أن

يف  لأِت  يا بشري، كأنك مل)وبندما انمهى الدرس قال يل الشحخ:  ،المالحة نزلت إىل اجلامع

ق ت له: نعت سحدي واهلل الطرق لح ت مع دت وك ها وبا وطنٌي من  ؟(اجلمعة املاضحة

لأيت ولو  ال يا بني أبدًا، ال بد أن)فام اسمطعت أن آيت، فقال:  ،املطر واألمطار غزيرت جداً 



أنت من  ذر ل ريه،للوال ب ،أيت، ال بذر لك أبدًا أبداً للب  رتوس احلراب!! ب حك أن ل

ةالون حتت ،أنا باوزه)بندئٍذ بكحت فقال يل:  (اخلاصة ال بذر لك أبدًا!! ( أريده بال

يا بني أنت ل ت من العوام، أنت من خوا  )زلت إىل الةالون، وإذا بالشحخ يقول: فن  

يا بني اهلل يرىض ب حك، ج  للللٌة وابدٌت مع ب حٍل من أب اب اهلل أب ت من  ،اخلوا 

ومل أكن أب ت ما فحه وخرجت  (هذا لك)ومد يده وأخذ  رفًا وقال:  (الدنحا وما فحها!!

ل.س فعدت إىل الشللحخ وق ت له: سللحدي .... فقال  7500ثت فمحت ال رف وإذا فحه 

فاشللرتيت بحمًا ك ريًا يف الشللام بل  (... اذهل! ال يا بني اسللمع الك مة روح ... روح) يل:

 ل.س. 6000

 س: ما هي الكل ت التي سمعتها من الشيخ و أثرت فيك تأثريًا بالغًا؟

يا بني أكثروا من ) كان دائاًم يف آخر كا درٍس يقول وال يقطع هذه الك مة أبدًا:

القرن قرن اإلسلللأم هحئوا يا بني هذا )وكان يقول:  (يا بني القوا اهلل)ويقول:  (ذكر اهلل

 فكانت هذه الك امت لأثر فحنا لأثريًا ك ريًا. (.أنف كت لمكونوا من رجاله

وكنا نق ا ب  ذكر اهلل بشلللوٍق وبرارٍت، فكنا واحلمد هلل نأيت يف م للللاء اخلمحس 

سابة  فنذكر اهلل إىل الدرس ثت ن مع الدرس وننام يف امل جد إىل ق ا الفجر ب ابة أو 

م قحام ال حا ثت ي دأ الدرس بعد صأت الفجر إىل ما بعد الشمس ثت نذهل ونةف ونقو

بعد ذلك ونعود ونةع صأت اجلمعة يف جامع أيب النور ونج س مع الشحخ لدرس بعد 

الوضوء و هنيء أنف نا إىل صأت العرص  ر ثت نقوم إىللصأت اجلمعة إىل ق ا صأت العة

ى قريل امل رب، أربعة دروٍس يف لللالعرص إلثت نةع العرص ويكون الدرس بعد صأت 

شهداء ودرٌس يف  سابة ال شق املطا ب   ضًأ بن درس جامع ي   ا يف دم يوٍم ولح ة، ف

جامع األمحدية يف سلوق احلمحدية ودرس جامع ال لادات م لجد األقةلاب يف العامرت 

 ودرس امل جد األموي... وكنا ال نقطع درسًا أبدًا واحلمد هلل.



 نا ب  االلمزام الكاما!حيث   وكان الشحخ

 ،يف يوٍم من األيام كنت بند والدي يف مشللل ا أبذيٍة يف سلللوق مدبت باشلللا -

د وكانت األمطار سيحًة جدًا أجرت للللل ٍة من لحايل العحلللللوكنت أبما باألبذية، ويف لح

سنذهل واألمطار  سمه بدر الدين محشو ن أل ونقول: كحف  ال حول، فكنت مع أٍخ ا

ال بد أن أذهل إىل  ،أبداً س الشلللكا، فق ت: ال واهلل ال أنقطع بن الدر وال لللحول هبذا

فذه نا ودخ نا إىل اجلامع مع أن ال ح ة لح ة بحد ولكا شللليٍص يف لح ة العحد  ،اجلامع

أبامٌل وأشللل اٌل والمزامات، فق ت: ربام لن يأيت الشلللحخ ال ح ة بابم ار أن ال ح ة لح ة بحٍد 

واألمطار غزيرت، فإذا وجدنا الشحخ وجدناه وإذا مل نجده بدنا، فدخ نا وإذا بالشحخ قد 

 .(واهلل أخذلت اآلن أنمت الشهادت الع حا بمجحئكت هبذا الوقت) س قنا وقال لنا:

ةف وكان الث ج هيطا ب زارتٍ  - وص ت إىل  ،مرًت خرجت ق ا الفجر ب ابٍة ون

زله إىل اجلامع أمام اجلامع وأصلل حت كومًة بحضللاء من الث ج فإذا بالشللحخ خارٌت من منِ 

قطع الدرس أبدًا وال نقطع جمال للللك فق نا: واهلل ال ن (ما هذا يا ابني)فن ر إلحنا وقال: 

شهادت)أبدًا هكذا أمرلنا، فقال:  هبذا ال فظ واهلل، وكان معي (. الع حا واهلل أخذلت أنمت ال

أٌخ آخر ودخ نا إىل اجلامع وبرضنا الدرس إىل ما بعد ط وع الشمس ثت ذه نا إىل بحولنا 

 . لعاىلبًا إىل اهلل وكنا نشعر بأن يف كا خطوٍت نيطوها قر ،وكان الحوم يوم مجعة

فكان ي قي الدروس من زمن الشلللحخ أمني ويف  ،لقد آلى اهلل شلللحينا مقامًا ب حامً 

باره اهلل بك، واهلل إين ألرجو أن لكون )بضوره وكان ي مفت إلحه الشحخ أمني ويقول: 

إفريقحا،  :فكام نع ت أنه مل يدع بقعًة من بقاع األرض ،، وهذا ما بدو(مرشللللد زمانك

 أسرتالحا، أمريكا، إىل ال ابا، إىل برجيحنحف، إال ودبا إىل اهلل فحها.

 



 س: حدثنا عن رؤيٍة مبرشٍة رأيت فيها الشيخ ؟ 

دي، للللللللمرًت رأيت يف املنام أنني خارٌت من ال حت ق ا الفجر فمنعني والدي وج

رسول اهلل، ومضحت يف  ت: إىل للل ت: إىل رسول اهلل، فشدوين، فقلللوقاال يل: إىل أين؟ ق

يب أرى مجابًة من الناس بني  د جامع ي   ا وإذاللللللللطريقي وإذا أنا يف سللللابة املرجة بن

ص  اهلل  ..طوي ة ويقفزون ويقولون: ص  اهلل ب  حممد اً  ون بةحلاخلم ني واملئة حيم

فأخذت بةللللا ورصت أقفز معهت ب حه وسللل ت...  فق ت: هؤالء هت مجابة الن ي 

 ت: ليقولون، وإذا برجٍا يأيت ويم ك يب من كمفي ويقول: اخرت من هنا، ق وأقول كام

هؤالء أب اب رسلللول اهلل، قال: اخرت هؤالء مجابة العراضلللة! اذهل إىل هناه،  ؟ملاذا

وإذا يب أرى الشحخ جال ًا ب  مرلفٍع يف ال ابة، فق ت: هذا الشحخ هذا الشحخ، فقال 

حخ هذا رسللول اهلل، فق ت: هذا الشللحخ، فقال: يل الرجا الذي أم للكني: هذا لحس الشلل

شحخ ن ر إيل وقال ل رجا:  سول اهلل، وملا وص ت إىل ال سول اهلل )هذا ر يا بني وارو ر

 !(ولحس رسول اهلل

 س: كم رأيت من كرامات الشيخ؟

، فالكرامة هي االسللمقامة، (ال لمحدثوا بالكرامات أبداً : )كان الشللحخ يقول دائامً 

مرضللات اهلل، واسللمقام ب  دين اهلل واسللمقام يف بحاله وأفناها ب  أن فمن اسللمقام ب  

ي بني الكرامة، وأذكر يف مرٍت من ليكون ب دًا خم ةًا هلل هذه هي الكرامة، فاالسمقامة ه

املرات كان شحينا يةع صأت امل رب يف جامع أيب النور فوصا بقراءله بعد الفاحتة إىل 

إن لللان يف كا  ي قف كى الشلللحخ ومل [112]هود:  ژ... ژڈ  ژ  ژ   قوله لعاىل:

واهلل أبادها الشحخ س ع مرات، هذا احلال وهذه الكرامة اإلهلحة.  ،املقمدين إال بكى

واهلل يا ) ال الشحخ مرًت:لكان شحينا من املقربني الذين ال  طر يف باهلت إال اهلل، فق

رلت لواهلل إذا بة ،الدمع إىل منمةف ال حا بني كثريًا ما كان النوم جيايف بحني وأنا أذرف



رت من كثرت ما أذرف من الدموع أسللًى ب  هذه األمة المي ضللابت للللللالوسللادت لعةلل

، فكان نمحجمه موت اإلسأم، فامل  مون اآلن أكثر لعاىلاه اهلل لومشت يف طريٍق ال يرض

 . (من م حار، فالقضحة لح ت بالعدد ولكن باملدد

 عك خرب وفاة الشيخ؟س: حدثنا عن حلظة س 

وكان م م ٍق  ،رين سابة كانوا يضعون له ال ريوملللأربٍع وبشلللق ا وفات شحينا ب

ة اغ  ب  شحخ بمر ال شه ال ي حل بن اهلل طرفة بنٍي بمى آخر حل ٍة، دخ ت مع ال فرا

وج  للنا  (.أهًأ باحل ح ني، أهًأ بالشللحخ بشللري، أهًأ بالشللحخ بمر)فالمفت إلحنا وقال: 

شاء)حل ات وكان بنده أط اء فقال هلت:  ص وا الع شاء، اذه وا و ص حمت الع سأل  (أ ثت 

ها لذكرون اهلل يا بني، ذكر اهلل هو مفماح ال لللعادت يف الدنحا  ،اهلل نلذكرو)أاجلال لللني: 

  (.واآلخرت يا بني..

مل للجد ثت دخا الشللحخ يف غح وبٍة بعد ذهابنا من بنده، ويف الحوم المايل كنت يف ا

األموي أفحص اخلط اء واألئمة فجاءين هالٌف بأن الشلللحخ انمقا إىل رمحة اهلل ... لقد 

قال لنا إخواننا األط اء: أن الشللحخ مل ي ل بن اهلل حل ًة أبدًا، وبقحت ال لل حة يف يده إىل 

 نف ه األخري.

 توجهها إىل الشيخ بعد وفاته؟ س: رسالة  

ده وأبطحمنا الطريق وط  ت لًا، مددت لنا يإننا ب  بهده يا سحدي ال ننقطع أبد

يف مجحع أوقالنا، وأن نكون ب  االسللمقامة المامة فنحن  لعاىلمنا أن ن للممر ب  ذكر اهلل 

وإين أسلللأل اهلل أن جيعا روبه بند الرفحق األب  مع روح الن ي  ،ب  بهده يا سلللحدي

أربت الرامحني يا أكرم األكرمني  وكنا دائاًم ندبو هبذا الدباء: ال هت يا رب العاملني يا

ال هت إنا ن للألك ونموسللا إلحك بن حك ن ي الرمحة يا رب العاملني أن جتعا روح شللحينا 

دبو لونيف املأل األب  وأن حت نا يف زمرله حتت لواء سحدنا حممد ي لمع روح الن 



صانا  شحينا أو ال لرتكوا ) وقال:اهلل أن ال ننقطع بن ج  ة خمت يوم األربعاء أبدًا ألن 

وندبو اهلل يف هناية رسللالمنا أن نكون ب  اسللمقامٍة كام ٍة كام بهد هبا (. يوم األربعاء أبداً 

 إلحنا، وأن لكون أوقالنا ك ها مرصوفًة يف طابة اهلل ومرضاله.

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وشكرًا لكم.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الصباغ ألستاذ أبو اخلريا

 ؟رمحه اهللس: كي  تعرفت عىل  الشيخ أمحد كفتارو 

حاءكنت يف شللل ايب أزور مقام  له أبد األول وبحنام مرًت كنت يف  ،ألنال من بركا

يف الرتيا يقول يل: يا بني ما لفعا هنا؟  هفرأيم ،رله إذ غفحت بحني وأنا أقرأ القرآنلللبض

سحدي شحخ  ،فقال يل: يا بني أنا كنت بركًة ألها زماين ،ق ت: أل اره بكت يا  اذهل إىل 

وبعد أياٍم ق ح ة بة ت معي الرتيا ذاهتا  ،زمانك! فانم هت دون أن ألدبر وصحة الشحخ

تالشلللحخ  لكن وقال يل: أما ق ت لك اذهل إىل شلللحخ  كان حيما بحده بةلللاً  يف هذه املر 

يم عني بالعةا هذا يف الرتيا إىل أن ربني هبا ففررت منه وهو لللورفع العةا لحض ،زمانك

شحخ أمحد كفمارو يدر   انم هت و ،هناه سوص ت إىل م جد أيب النور القديت ورأيت ال

وب  الفور ذه ت إىل م للجد أيب النور القديت دخ ت امل للجد فرأيت  ،من الرتيا فزباً 

فقال الشللحخ أمحد  ،ج  للت يف املج س كأين يف الرتيا!الشللحخ أمحد كفمارو يقحت جم  للًا 

فع مت  (بعةا ال حمونبه  نأيتب اب ال حمون من ال يأيت إلحنا يا بني : )رمحه اهللكفمارو 

 بحنها أن الشحخ أمحد هو صابل الزمان.

يا بني األنوار اإلهلحة لطوف يف الكون )يقول يف الدرس العام:  مرتً  وسلللمعمه -

ن الطري إىل بشلللله وإال لحه كام حيفإذا وجدله بنت إ ،قر بهلفمش بن مكان طاهر لم لللم

  (.بادت من بحث ألت

 حدثنا عن أعجب ما رأيت من الشيخ من حال روحي؟ س:

قال: رمحه اهللدخ ت ب  الشلللحخ  - يا بني قرأت الحوم ) ق ا درس اخلمحس ف

 وقرأ: ( بكحت ب   هت أربع سابات ممواص ة أربعة أبحات شعرٍ 

 بكحلللت بللل  رسب القطلللا إذ ملللررن

 

 

 

 فق للللت ومللللثع بال كللللاء جللللديريب 

 
                                                 

(1 ق ) ،حممد خري الة اغ ( 1دمش 92 مني سنة5 ن س ثر م حل الشحخ ألك ي  ،م( ص ثري الرتى ل ن  جارت. ك ا بالم  يعم



أرسب القطلللللا  هلللللا ملللللن يعلللللري 

 جنابللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله

 

 

 

 

 لعلللع إىل ملللن قلللد هويلللت أطللللري

 فجللاوبنني مللن فللوق غةللن أراكللهٍ  

 

 

 

 

 أال ك نللللللا يللللللا م للللللمعري معللللللري

 وكلللللا قطلللللاٍت مل لعلللللره جنابهلللللا 

 

 

 لعلللللش بلللللذٍل واجلنلللللاح ك لللللري 

وأذكر أنه دباين مرًت  ،كان شلللحينا إذا أذن ألبٍد فمح ب حه بالدبوت فمحًا ب حامً  - 

فق ت له: يا سحدي أنا ل ت بعاملٍ  ،وأمرين أن أبقد ج  ًة لطأب الع ت وأنا ل ت بعاملٍ 

وبعد ذلك  (ال اسلمعدادٌ  يا بني الطريق إمدادٌ م ك وقمًا لمحضلري الدروس! فقال: )وال أ

حتدو إ نت أ يدين ىل ك وواهلل ال أدري كحف يةلللف الكأم وكحف يؤثر يف ق وب املر

 احلارضين. 

أذكر أيضللًا كنت قد اسللمأذنت شللحينا بالعما يف منطقة اجلزيرت رشيكًا ل ع   -

شحخ ،جتار ال من هناه فأذن يل فقال يل:  ،وكنت أود أن ال أذهل بمى ال أنقطع بن ال

جلزيرت وكنت ال أرى أمي إال كا فذه ت إىل ا (يا بني ما دمت يف اجلزيرت أنت بكفالمي)

ابنك مادام يف  يفال ختافقال هلا: ) ،د اشلللمكت ل شلللحخ غحايبوكانت ق ،وابدتً  مرتً  سلللنةٍ 

بحني وبني  ك ريٌ  وبدو بعد مخس سلللنوات أن بةللللا خأٌف  (اجلزيرت فهو بكفالمي

لكن هذا  ،وبعد أخٍذ ورٍد أخذت بع  رأسلللاميل وأردت العودت إىل الشللللام ،رشيكي

وشهر م دسه  ،ريك كان رشسًا جدًا فدخا بع وأنا نائت ق ا بوديت إىل الشام بحوملالش

وإذا برجٍا يدخا ال رفة ويمنع رشيكي من  ،يءللللوأراد أن يقم ني وأنا نائت ال أشعر بش

 فاسمحق ت بعد أن رصف اهلل ال أء بني بربكة إذن شحيي وكفالمه.  ،قمع

زيرت ال لللورية كنت ألردد ب  صللللاحلحها وأذكر أيضللللًا أنني بحنام كنت يف اجل -

كابر أها اهلل رمحه اهللومنهت الشلللحخ أمحد اخلزنوي  وكان حيل شلللحينا  ،وكان من أ

فإذا  ،كثريًا.... وكنت ك ام رأيمه سألني: كحف شحيك؟ فأقول له: احلمد هلل ي  ت ب حك

فق ت  ،ورمحة اهلل أمب حه ال به يقوم ممكئًا ب  بندقحمه المي كان ال يرتكها أبدًا يقول: و



له مرًت: ملاذا ك ام ب  مك سللأمه لقوم؟ فقال )باحلرف الوابد(: ي حق بشللحيكت أن أقوم 

وملا وصا قال:  ،أراد شحينا زيارت اجلزيرت ال ورية فوابدين له ك ام س مت ب حه. ومرتً 

: وملا وصلل نا قال شللحينا لولده ،هفذه ت بةللح م )أريد أن أزور الشللحخ أمحد اخلزنوي(

ومل  ،فعدنا إىل ال حت ،فقال ولده: هو يف احل لللكة  دم احلجات األلراه ؟(أين الشلللحخ)

شحخ أمحد اخلزنوي  سحارت ال سمع زمور  سابات وإذا يب أ فق ت  ،رمحه اهلليم  ثأو 

له: ملاذا ألحت اآلن ولركت خدمة احلجات األلراه!  فقال يل وكانت ل مه العربحة ثقح ة: 

بديني وإيامين بندما سللأل شللحيكت بني سللمعت صللوله من احل للكة وواج ي أن آيت 

كةوأق    غدًا إىل احل للل يده وأبود  ح ،ا  قدس اهلل أرسارهت الع  ة كت ب  وا من ق ت: ف

 !! الكامل يف األدب

 ثنا عن كرامة من كراماته رأيتها بعينك؟ س: حد

 ما أكثر كرامات الشحخ: أذكر منها: 

يا سلللحدي والديت ممع ةٌ  - له:  من األط اء  وقال ثأثةٌ  دخ ت ب حه مرًت وق ت 

فقال يل الشحخ:  ،الحوم رطان وسحجرون هلا بم حةً لللللب  أبدهت ابن خالمي: أهنا مةابةٌ 

 ،اهلل ال يفجعكت هبا) وإذا به بعد دقحقمني يقول يل: ،ثت سللكت طويأً  (إن شللاء اهلل خري)

فوجدله أهنى العم حة  ،رًا مرسبًا إىل الط حل امل فلبدت م م ش( ما فحها يش ال ختاف

ق ت له: أنا  ،ق ت له: أين ال دت؟ قال: أرسلل مها ل مح حا ،واسللمأصللا ال دت من رق مها

ين ب  مها هي أفقال الط حل: وب  مها وما ط ع فحها يش أقول ذلك ثقة بكأم شلللحيي 

 بندنا بامليرب؟ ق ت له: ب  مها بند أها اهلل!!  

صحمها  ،ويف امل اء كانت نمحجة المح حا أهنا كم ة لح ت خ حثة وبادت أمي إىل 

 بفضا اهلل لعاىل. 



فكان يط ل منه  ،وأذكر أن أبد إخوان شحينا لطاول وأساء األدب مع الشحخ -

حينا يف درس اخلمحس أجابه فقال: وأذكر أن شللل ،ار ي ح ب حهأن يعحنه خ حفًة له! وصللل

ضع حلحمه ب  العم ات وي كي ويقول: يا رب ) شحخ بت ي شو خ حفة .. ال هلون وبس .. 

فة بك ممني ..!! بده اخلأ نت  هذا األخ وأرص بمى  (أبني .. وأ لك مل يفهت  رغت ذ

فةلار يدور يف  ،فحة ثت العقاطرده اهلل لعاىل وأذله وسل ل منه اإليامن ثت سل ل منه العا

 :الذي رواه ال ياري فاهلل يقول يف احلديث القديس ،الطرقات!! ن أل اهلل العافحة

 . من آذى يل وليًا فقد آذنته باحلرب 

 

 .واحلمد هلل رب العاملني

 
 
 
 
 



  األستاذ نظمي الدسوقي

 حدثنا عن أول حلظٍة تعرفت هبا عىل الشيخ؟ 

ب ت اهلل الرمحن الربحت احلمد هلل رب العاملني والةأت وال أم ب  سحدنا حممد 

 وب  آله وصح ه أمجعني وبعد: 

ويف الدورت الةلللحفحة كنت مكمًأ  ،م الكفاءت1946-1945كنت أدرس يف بام 

فكنت أدرس يف ال حت  ،بامديت الرياضلللحات وال  ة وبزمت ب  دراسلللة هالني املادلني

شاك حة( يف بي القنوات شاء  ،الذي كان قري ًا من م جد )ال صع امل رب والع فكنت أ

وألجا الةللدف المي لقررها القدرت اإلهلحة اجممعت يف هذا امل للجد  ،يف هذا امل للجد

فأجد فحهت  ،منهت يف هذا املكان الطاهر  اب بمعداد ثأو أو أربعٍ مع جمموبٍة من الشللل

عاطف واملح ةاألنس و خاصللللة يف  ال طف والم مأنس بقراءهتت ل قرآن و نت أسللل وك

فكان منهت األخ بدنان  ،جذبمني هذه الفئة من الشللل اب إىل المعرف ب حهت صلللأهتت.

فكنا نمجالس ونمجاذب  ،ب وش ومنهت حممد سفور واألخ أمحد اجل ه واألخ  حت محودت

 
ٍ
فكنت أزورهت  ، ة والمعاطفوهكذا لوطدت أوارص املح أطراف احلديث بود وإخاء

إىل أن فاجأين األخ بدنان ب وش يف  ،رللليف أماكن بم هت يف مكاٍن قريٍل يف شارع النة

وكان الوقت  ،أي بعد شلللهر رمضللللان من ذلك العام بحد الفطريوٍم وكان الوقت بعد 

م وكنت قد نجحت ودخ ت مدرسللللة جودت اهلاشلللمي 1946أوائا العام الدرايس 

ر حمارضًت ي قحها  لللقال يل األخ بدنان: ما رأيك أن نحضمع الطأب.  وكان يل فحها شأن

فدهشت بأن أسمع )الشيوعية واإلسالم(؟ الشحخ أمحد كفمارو يف جامع ي   ا وبنواهنا 

وكانت الشلللحوبحة يف ذلك الوقت لزبف إىل  ،م حمارضًت هبذا العنوانبأن شلللحيًا يقد  

ويدخا فحها اجله ة من العرب الذين ال  ،األقطار األخرى ولمضللللارب مع اإلسلللأم

                                                 

(1 والحد  األســـتاذ نظمي الدســـوقي: ( 1م 92 و ،إجازت يف ال  ة العربحة ،م6 يدرس مادت اخلطابة  ،ت اإلسلللأمحةإجازت يف ك حة الدب

ط والشعر و شابر املعهد. ،واخل  وه



وأبرز يل بطاقة دبوت مكموٌب ب حها:  ،يعرفون شللحئًا بن اإلسللأم وال بن لار ه الع حت

( ي قحها  الشحخ أمحد كفمارو يف الشيوعية واإلسالمبعنوان: ) حلضور حمارضتٍ  بامةٌ  دبوتٌ 

ر لللللللأبطني أكثر من بشللل فق ت له:جامع ي   ا يوم اإلثنني بماريخ كذا والدبوت بامة. 

حايب ها ب  أصللل نا أوزب قاٍت وأ طا بة اإلبأنات يف  ،ب ها يف لو بدت من قت وا وب 

وما كنت ألةلور أن م لجد ي   ا يمم ئ بامل لممعني ل محارضت هبذا الشلكا املدرسلة. 

سمكون جم  ًا لألن ار واألسامع ب  وما ،داخًأ وخارجاً  سامبمه  ةور حمارضت  كنت أل

والزمن الذي اسلللم رقمه املحارضت سللللابمني ونةلللف أو ثأو  ،هالشلللكا الذي رأيم

وضح فحها  الشحخ بن اإلسأم  ،بكا ما يف هذه الك مة من معنى كانت م حئةً ،ساباٍت 

وم ادئه اإلهلحة المي نزلت من ال امء وقارهنا مع امل ادئ المي وضعها اإلن ان وكحف أن 

ا اإلن ان كحف ل مع د اإلن ان وجتع ه وأن امل ادئ المي وضعه ،اإلن ان خ قه اهلل براً 

بحنام  ،فهو كاحلحوان ،رب ويناملللللم يرًا لآلخرين وال يعحش برًا با يعحش لحأكا ويش

وذكر أمث ًة  ،اإلسلللأم جع ه برًا مط قًا يقول ك ممه ويعحش برًا وال يكون ب دًا إال هلل

وهكذا  ،من العربوما برف الماريخ فاحتًا أربت  ،كثريًت بن لاريخ اإلسلللأم وب ممه

ويفاجئني يف األسلل وع  ،لوالت حمارضات  الشللحخ أمحد كفمارو يف م للجد ي   ا الدائمة

 )اإلسالم واالشرتاكية(.قي حمارضًت بعنوانه  المايل األخ بدنان ب وش بأن سامبمه سح

آخذ ال طاقات من األخ بدنان ألب قها يف لوبة اإلبأنات أنا ي األيام وللللو ض

وهكذا لمجمع مجوع الطأب والط قة املثقفة يف املدينة  ،اهلاشلللمي يف مدرسللللة جودت

لم ممع إىل ل ك املحارضت القحمة المي ج ت النفوس وبنت بقائق اإلسأم وبام فحه من 

ودامت  ،معاين االشللرتاكحة يف املأكا وامل  س وغري ذلك مما كان جيه ه كثرٌي من الشلل اب

 ،من بعد امل رب إىل ما بعد العشلللاء ،أكثراملحارضت بعد ذلك مدت سلللابمني ونةلللف أو 



دون ك ٍا أو م ٍا وكان كريس سللامبمه يف املحراب والناس من بوله ي للممعون إلحه مع 

 شدت الزبام والوقوف أكثر من القعود. 

ويفاجئني األخ بدنان ب طاقة دبوٍت حلضلللور حمارضت سلللامبمه يف جامع ي   ا 

 ،وكان الوضع كمثا سابقه إن مل أقا أكثر ،بمقدب  ما أ )اإلسالم والرأس لية(بعنوان: 

 وأكثر امل ممعني من الطأب واملثقفني وبامة الناس. 

ي أسللل وٍع من املحارضت الثالثة وكان يوم األبد ونحن يف فرصلللة لللللللوبعد مضللل

املدرسللة جاءين أربعة شلل اٍب من طأب ال كالوريا يف مدرسللة جودت اهلاشللمي بعدما 

شحخ أمحد يف جامع ي   ا شاهدناه يف حمارضات  ال ق ت  ،س موا بع قالوا يل: رأيناه و

والشلل اب هت: ب د العزيز  ،رون هناه؟ قالوا: نعتللللللهلت: نعت صللححح فها أنمت حتضلل

الة اغ وب د الرمحن الفقري )الذي أص ح حمامحًا فحام بعد( وب د الفماح سويد )وكان قد 

ضحًا فحام بعد(. فقالوا: نريد منك أن  صار قا صحدلحًا( واألخ لح ري قطل )الذي  ص ح  أ

س ل قي ك مة شللكٍر باسللت الطأب ب  هذه املحارضات القحمة ل شللحخ بعد انمهاء الدر

فقالوا: نحن  ،ولكنني ب  غري اسمعداٍد ملثا هذا املوقف :فق ت هلت ،يف يوم اإلثنني غداً 

ق ت:  ،نراه يف املناس ات وجتمعات الطأب ل م اهرات ل قي ك امت وحتمس الش اب

ولكنني ال أبرف ماذا أقول يف مثا هذه املناسللل ة!! فأجاب أبدهت: نحن ن نحك بن 

وأبرز يل ورقًة مدرسحًة مكموبة  ،ولحس ب حك إال أن ل قحها رنا لك الك مةلهذا فقد بض

فحها كا معاين الشلللكر والثناء ب  حمارضات سلللامبمه القحمة المي  ،صلللفحة ونةلللف

نت ل  اف ني بن ب ممه ومكانمه وما يف كماب اهلل وسللنمه حت بقائق اإلسللأم وبح  وضلل  

 ،من الضللأالت ال عحدتما ي نحنا بن م ادئ اآلخرين من شللحوبحة واشللرتاكحة وغريها 

وأن اإلن للان أٌخ لإلن للان  ،وأن اإلسللأم دين احلل واإلخاء وال للأم بني الشللعوب

 أبل أم كره. 



وهكذا بعد حمارضت  الشلللحخ الثالثة أو الرابعة ب  ما أ ن وقفت وألقحت الك مة 

ان باست الطأب واملثقفني شاكرًا ل امبمه ب  ما بذل وقدم من هذه املحارضات المي ك

وبعد انمهاء صللأت  ،هلا بمحق الوقع يف الق وب والنفوس وقد لأثر هبا كثرٌي من الشلل اب

فمقدمت إلحه  ،بعد املحارضت جيممع الشللل اب والكهول ل  لللأم ب  سلللامبمه ،العشلللاء

وهكذا  ،وسللل مت ب حه وسلللألني بن اسلللمي وباره يل ودباين ألوا ل ب  حمارضاله

 سامبمه يف دروس جامع ي   ا. أللابع  انفمح أمامي طريٌق جديدٌ 

دفاع اإلســالم عن املســيؤ ولابع سللامبمه حمارضاٍت بن امل للحححة منها بعنوان: )

سيدة العذراء ر يف امل جد بدٌد من امل حححني وبع  أب ارهت وحمارضٌت للللل( وبضوال

( ولقاطر الناس من كا بدٍب وصللوب مريم والســيد املســيؤ يف القرآنأخرى بعنوان )

 لأسمامع ملثا هذه املحارضات. 

بمى أصلل ح يوم االثنني جلامع  ،وي للممر سللامبمه يف إلقاء حمارضاله يف كا اثنني

 و رت الناس من امل جد أفواجًا أفواجًا...  ،ي   ا مةدر اجتاٍه ومعرفة

ع ي   ا وأنا كع ب  بضللور حمارضات الشللحخ يف جام نا ثابٌت ولم للارع األيام وأ

شلللعوٌر بالفائدت المي أل قاها وأبس هبا يومًا بعد يوم بالفضلللا اإلهلي الذي برفني هبذا 

وألعرف ب   ،وب ق بق  ي ب ه وبدأت أحت لس إخوانه امل مزمني به -رمحه اهلل-الشلحخ 

لله درٌس يف جلامع  ثت بعلد ذللك ب  ني أن  الشلللحخ ،الوجوه النقحلة والق وب الطح لة

س وع فكنت  ،ر أيضًا يوم األبدلللللق ت فنذهل ونحض ،ال ادات يوم األبد من كا أ

 ألابع يوم األبد يف م جد ال ادات يف بي العامرت بدمشق ويوم االثنني يف جامع ي   ا. 

ثت بعد ذلك ب مت بأن  الشحخ ي افر إىل بريوت كا ص اح ثأثاء لح قي حمارضًت 

ثت إذا يب  ،زل األربعاءلللللللوي حت لح مها بند بع  األب اب هناه وين يف اجلامع الك ري

 ،أب ت من األخ بدنان ب وش بأن سلللامبمه له درٌس يف جامع أيب النور يف بي األكراد



فط  ت منهت أن أكون معهت بندما  ،ومل يكن يل ب ٌت بم ك املنطقة وال أبرف بنها شللحئاً 

 يف م جد أيب النور.   رجون أو بني يذه ون حلضور دروس سامبمه

فرياين  ،أقف بجانل بموٍد يف امل جد القديت ،وأذكر أول مرٍت أدخا فحها امل جد

 سامبمه فحناديني باسمي وجي  ني بجانل كرسحه الذي جي س ب حه. 

فكان ل امبمه درٌس م اء كا مخحٍس وص اح اجلمعة بعد  ،ولابعت هذه املجالس

ر ودرٌس بعد صأت برص اجلمعة بمى ق حا للللعةالفجر وبعد  هر اجلمعة بمى ق حا ال

فكان درس م للللاء اخلمحس ي دأ بعد صلللأت امل رب يقرأ فحه اخلمت  ،غروب الشلللمس

وكان الدرس   دأ الدرس بعد الةلل وات ب  الن يثت ي ،النقشلل ندي املمعارف ب حه

  حيوي ب  صلللوٍر من بحات الن ي ،يمناول فحه الموجحه الرتبوي والروبي واألخأقي

ويث ت ذلك باآليات القرآنحة ونيرت من الدرس كأننا كنا يف باملٍ  ،وأخأقه ومعامأله

وكأننا يف محاٍم طهرت فحه  ،آخر يذكرنا باملوت وبالدار اآلخرت واحل لللاب واجلنة والنار

 أروابنا وأخأقنا وق وبنا. 

بمه أربعة أباديٍث من أباديث ويف درس صللل اح اجلمعة كان يمناول فحه سلللام

 ربها وابداً لللليم حها ب حنا فنكم ها ب  دفالرنا الة ريت اجلح حة ثت ي دأ بش  رسول اهلل

مل نكن نشعر بوجودنا وال بج وسنا الطويا بمى الضحى  ،س وٍب جذاٍب بعد اآلخر بأ

 ثت نةع صأت الضحى ونيرت إىل بحولنا. 

)وكان يقرأ فحه اخلمت النقشللل ندي( كان  ويف درس ال هريت بعد صلللأت اجلمعة

وكان ما يمناوله درس سللامبمه  ،يزدبت امل للجد لدرجة أن الواقفني أكثر من اجلال للني

وكان الشلل اب يمقاطرون إىل امل للجد  ،هو لف للري القرآن الكريت ب للٍح لوجحهي مركزٍ 

حمٍة بمى كان يضحق امل جد رغت إضافة )الق ت اخلارجي( الذي أضحف إلحه و  ا بي

 ك ريٍت لقي من الشمس واملطر. 



يمناول  وكان درس سللامبمه بعد صللأت العرصلل من يوم اجلمعة ملدت سللابٍة وابدتٍ 

ريع لللللللفحها بع  الفقه وأبكامه فحام يمع ق بمهام األمور واألبكام المي ختص المشللل

وبع  أقوال املذاهل األخرى يمجنل فحها المعةل  ،اإلسأمي ب  املذهل الشافعي

ما وكان يردد قوله لعاىل:ملذهٍل   ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ژ             

  
 س: حدثنا عن بعض زيارات الشيخ لغري املسلمني؟ 

 زيارة  الشيخ للمدرسة )العازارية(: 

وكثريون الذين  ،املدرسة العازارية مدرسة قديمة يف بي القةاع بجانل الكنح ة

م ب  أيدي إرسالحاٍت ل شرييٍة 1830لأس ت بام خالةةٌ  وطنحةٌ  يعمقدون أهنا مدرسةٌ 

وي ف ب حها دبات الم شري من  ،ل ذهيا املؤس ات الم شريية الفرن حة من فرن ا فرن حةٍ 

وق حٌا من أبناء دمشق من يمع ت أو  ،فرن حني يمقنون ال  ة العربحة ره ان وق اوسةٍ 

برض وبابم ار سامبمه كعادله حيل  ، وميدرس فحها ال  ة العربحة والرياضحات والع

ونحو اجلفاء بني م  ٍت وم ححي بطريق ال قاء ومنع األديان واالبمعاد اإلسأم ب  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ  لعاىل:بمًأ بقوله  ،ذلك

  .[64]آل بمران:  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  
يزور هذه املدرسلللة ملا سلللمع بنها من ن اٍم ولرلحٍل ودبايٍة فأبل سلللامبمه أن 

فربل به مدير  ،ففمح هالفًا إىل مدير املدرسللللة وط ل منه زيارت املدرسللللة ،ك ريت هلا

املدرسلللة ملا يع ت بن سلللامبمه من ب ه ل م لللامح الديني والمعاما مع أرباب الديانات 

سامبمه  ،شهر أو الحومم وال أذكر ال1950األخرى باحل نى. كان ذلك يف بام  وذهل 

 ،واسمق  ه بند مدخا املدرسة املطران ،ي األصالللللبنف ه واسمق  ه مديرها وهو فرن 

صدره الك ري ،وكان ك ريًا يف ال ن يف بدود ال  عني من بمره ضاء لك و   ،له حلحة بح

 وكان اسمق االً بارًا ل امبمه مع األسالذت. 



وبعد أن قدموا ل للامبمه  ،والك امت الطح ة ويف غرفة اإلدارت كان ل ادل الع ارات

بدٌد ك رٌي من صللور ك ار  ،الضللحافة سللأل الشللحخ بن الةللور املع قة ب  جدران ال رفة

مو في الدولة )ط عًا ما ق ا اخلم للحنحات( من رتسللاء مجهوريات إىل وزراء ورتسللاء 

جلدران فام إين أرى صلللور هؤالء ك هت ب  ا)وزارات وأمناء بامني.. قال له سلللامبمه: 

  ؟فأجابه املدير: إن هؤالء ك هت لأمذيت. ف أله سامبمه بن ل مه العربحة (.هو ال  ل؟

 ،رون سنةلللللفأجابه: أنا يا سحدي خريٌج من فرن ا وألحت إىل دمشق وبمري بش

وصار يل  ،روت املوجودت يف بابة املدرسةلللللوبندما جئت املدرسة زربت فحها هذه ال 

 هنا مخ ني سنة وبمري اآلن س عون سنة. 

 ،وملا خرجا إىل ال ابة كانت هناه رسوت ضللليمة أبعد طوالً من بناء املدرسللللة

 وبحنام كان سامبمه يمجول يف املدرسة مع مديرها وجد بابًا جان حًا ف أل بنه؟ 

 ىليدخا منه الطأب امل للحححون صلل ابًا إ ،فأجابه: بأنه مدخٌا خا  بالكنح للة

قال: ي قون يف ال ابة  ف أله الشحخ: )وأبناء امل  مني ماذا يةنعون؟(. ،الكنح ة ل ةأت

 بمى  رت رفاقهت ثت يدخ ون مجحعًا حلضور الدرس. 

سامبمه فرصةً  الطالل امل ححي يدخا )من المفكري العمحق ثت قال يل رسًا:  أخذ 

 ،وي قى أبناء امل  مني يف ال ابة ،الكنح ة لحم قى لعالحت امل حححة من اخلوري أو املطران

فأ هت يدخ ون الكنح لللة ولحس هلت شلللحٌخ أو مع ٌت يع مهت أمور دينهت إذًا فامل لللححي 

  (.ي قى ويمقوى بم حححمه وي قى امل  ت بأ ديٍن وال مع ٍت يع مه اإلسأم!!

: وأقول: وذلك لط حقًا ل قابدت الم شريية يف كماب الم شري واالسمعامر المي لقول

خذوا أبناء أغنحاء امل للل مني واجع وهت يف مدارسلللكت فإن مل ل لللمطحعوا أن جتع وهت 

 نةارى فالركوهت بحارى ال م  مني وال نةارى فححنئٍذ هيدمون اإلسأم بأيدهيت. 

 ق سامبمه فحام بعد ب  ك مة اخلوري مدير املدرسة العازارية بندما قال بن وب   



سللامبمه هؤالء ك هت لأمذيت فقال أصللحاب الةللور املع قة يف غرفة إدارله بأن 

أما ل محذ  ،إن ل محذ اخلوري يةللل ح بعد فرتت شلللحئًا مذكوراً ) مع قًا ب  هذه الع ارت:

  (.الشحخ ماذا ية ح بعد ذلك؟!

بام  - كا وفدًا من  ،م أبل سلللامبمه أن يزور وزير املعارف1953ويف  فشللل

وج س سامبمه  ،وذه نا بمعحمه إىل الوزارت ف ت نجد الوزير ،بدًا منهتالش اب وكنت وا

مع نائ ه يف الوزارت وكان يف ضللحافمه نائٌل يف الربملان وقمها واسللمه ب للني الربازي من 

فمك ت  ،وكان مشهورًا بطأقمه وب ن بحانه وزالقة ل انه كيطحٍل وممك تٍ  ،أهايل محات

وأص ى ملفهوم  ،ولكأمه اجلمحا ونةحه وإرشاده سامبمه معه وكان م ممعًا ل امبمه

بًا ك ريًا ف للللأل الشلللحخ: ها لك دروسللللًا  بالشلللحخ إبجا فأبجل  هذه الموجحهات 

 ،اً ودروسلللل وحمارضاٍت ل قحها ب  الناس؟ فأجاب سلللامبمه بأن بنده بدت حمارضاٍت 

 . فأجابه بأنه سححرض غدًا االثنني إن شاء اهلل ،وأمهها ما ي قحه يف جامع ي   ا

ويف الحوم الثاين اسلللمق  ناه يف جامع ي   ا وج س بجانل الشلللحخ ي لللممع إىل 

حمارضله بمى انمهى سامبمه بعد العشاء ب ابٍة لقري ًا. وملا انمهى سامبمه من املحارضت 

قام من مكانه وسلل ت ب  سللامبمه سللأم املعج ني وقال له: أهنئك وأهنئ هذا اجلمهور 

 الذي ي ممع إلحك. 

ك جت للل بمحللارضلللك ق وب امل لللممعني فمللأخللذ بمجللامع ق وهبت أوالً: إنلل

 ك هت ين رون وية ون إلحك.  ،وأسامبهت الك ري والة ري والعا  واملثقف

واهلل ال  ،رت حمارضاٍت لك ار الفأسلللفة والع امء يف أوربالللللللوثانحًا: فقد بضللل

جزيا الشللكر ب  إبجابه ثت ودبه  أرضللاهت أن يكونوا لأمذًت بنده. فشللكره  الشللحخ

وانرصللف. وإن كان سللامبمه ال ي ريه اإلطراء مهام كان نوبه ومن أي جهٍة صللدر ألنه 

 )من برف نف ه ال هيت ما قحا بنه( كام يقول املثا. 



 س: حدثنا عن لقاٍء كنت فيه وحدك معه؟ 

 يل ب  يف إبدى ال حايل ألى لزياريت األخ )مأمون ال للاطي( وهو صللديٌق قديتٌ  -

زل ومل للللفقالوا له: أين خارت املن ،زل وسأل بني يف ال حتللللوكنت خارت املن ،غري موبدٍ 

أرجع بعد. فقال هلت: بندما يأيت إىل ال حت قولوا له: أنني بحاجٍة إلحه ومضلللطر ملقاب مه 

زيل فأنا بانم اره. وبندما وص ت إىل ال حت أخربوين بذلك وقالوا يل بأن لللللف حأت إىل من

 ،رسبًا ملعرفة باجمه الرضوريةل. فيرجت مخ مأمون بحاجة لرتيمك لرضورٍت هامةٍ األ

ف ام طرقت بابه يف بي القنوات خرت بنف للله واسلللمق  ني يف غرفة االسلللمق ال وأرخى 

ف ام اسلللمقر يف املقام المفت إيل  ،ال لللمائر كأنه يريد أن حيكي يل رسًا  شلللى من إفشلللائه

كمل الثاين )أي مكمل خمابرات اجلحش( وجاءين لقريٌر وقال: يا أخ ن مي أنا أبما بامل

 ق صاب ه باملشنقة يف سابة املرجة. خطرٌي بالشحخ يع   

 فق ت له مم هفًا م مفرسًا: خريًا إن شاء اهلل؟ وما هذا المقرير؟ 

قال: إن هذا المقرير جاء فحه بأن سلللامبمه يمآمر مع امل ك ب د اهلل م ك األردن 

إىل املم كة األردنحة! فاسللم ربت املوضللوع ك حًا وق ت له: إن أبامل وقمئٍذ لضللت سللورية 

وله منهجه القائت ب حه وهو الدبوت  ،وال يمآمر مع أبد شللحينا وحتركاله ك ها مكشللوفةٌ 

ولومل لكن من أصللللدقائي األبزاء  ،إىل اهلل وال ي ري خطمه أبدًا. فقال يل: أنا قد ب  مك

شحخ ومعزله ب  نف ك لللللال  وأب ايب الكرماء ملا أبحت لك هبذا ر وأنا أبرف حم ة ال

شحخ لحأخذ ابمحاطه من هذه  ،وق  ك سمدبحمك وبدثمك هبذا املوضوع لم  حغ  ال هلذا ا

 ،وأنا أبرف الشلللحخ بق معرفمه ،المهمة اخلطريت. وخرجت من بنده وأنا مضلللطرب

ةللور الشللحخ ودارت الدنحا أمام بحني وأنا أل ،وشللحينا أبعد الناس بن مثا هذه األمور

وامليابرات وكحف حتقق معه يف هذا املوضلللوع وكحف لناوله أوقد اسلللمدبمه ال لللطة 

شعة وكحف  صد ال  ةورات أذه ت بقع إىل بعحٍد بعحد ورسبت يب نحو املقا المهمة؟ ل



ماء املطر نا أبرف الشلللحخ أنقى من  عد  ،يمهت الربيء وأ هل يب الميحأت إىل أب لذ و

ذا اخلرب وال حا قارب ب  االنمةللاف وشللحينا يرقد بعد وكحف أب غ  الشللحخ ه ،احلدود

 يف س حا اهلل.  يف الدبوت أو سهرتٌ  إن مل يكن له بمٌا  العشاء م ارشتً 

ى ال حا بطوله بع وأنا بني النائت والحق ان والمةورات ممعددت األشكال لللومض

 ،ويةلل ح الةلل اح وأنا ب  أبر من اجلمر ،أخرى لارتً  وم للكنةٌ  لارتً  مرب ةٌ  ،واأللوان

وأنا بندي  ،كحف أك ت سلللامبمه باهلالف ومثا هذا املوضلللوع ال يمحدو به ب  اهلالف

 مدريس يف مدرسمي يف بي ال ويقة؟ دوامٌ 

ي ال ابات بطحئة يف ل ك األوقات بمى ينمهي الدوام يف املدرسة  هرًا يف لللو ض

سار ،رت والنةفلللللال ابة احلادية بش سمه الشحخ داوود وأ ع من املدرسة إىل أٍخ لنا ا

ي رمحه اهلل )وكان صابل بقالحٍة يف بي القنوات( فاسمأذنمه يف اسمعامل اهلالف لاحلمة

وهالفت سللامبمه أين بحاجٍة  ،)وكان أيضللًا من أب اب الشللحخ املقربني( فأذن يل بذلك

ب  الشلللحخ داوود ملقاب مه يف أمٍر هام. فقال يل سلللامبمه: لفضلللا وال بأس. ف للل مت 

 ،وكنت أرى الطريق بعحدًا مع املشلللقة ،وسللللاربت إىل جامع أيب النور يف بي األكراد

فرك ت باف ة الرتامواي )ومل يكن هناه  ،فاسم ه ت الطريق واسمعنت باهلل ب  املشقة

مواصلللأت سلللواها إىل بي الشلللحخ حمي الدين( وكان وقت ال هريت والفةلللا شلللماء 

فوص ت إىل بحت سامبمه وأنا مم هٌف جدًا ل قائه واالطمئنان  ،فحفاً فال امء  طر مطرًا خ

طرقت ال اب ففمحت يل طف ٌة صللل ريٌت وقالت يل: إن سلللامبمه يف ال رفة  ،ب  سلللأممه

بانم اره حا  فة ،الع  جأين  ،فدخ ت ال ر فا حه بمى هلف ق  ي و ما أن وقع ن ري ب  و

وق  ني من  ابم ت ابم امًة لطحفةٌ ف ،يلللللال كاء وانك  ت يف بضنه وكأنه برف ما بنف 

قال: خريًا إن شللللاء اهلل!  مأمون  خ ف رأيس ثت  لذي نق ه يل األخ  له اخلرب ا فذكرت 

هذا األمر يشء منه كثري يا أخ الشلللحخ وهدأ بايل وقمها وقال يل: )فضلللحك  ،ال لللاطي



سحس والعمأء من لللللفإن جم   ،ن مي مجحع ي يف جامع ي   ا ويف أيب النور مم وٌء باجلوا

لكمل ولنقا ما يمحدو به الشلللحخ ولذهل هذه المقارير إىل  ،الدول األجن حة والعربحة

 .ة حتما يف طحاهتا ما يرض وما يرس(اجلهات امليمة

وخرجت من بنده مرلاح النفس وال ال وأرسبت إىل  ،ثت ضحفني بع  احل وى

 بعد هذا أبدًا.  ،دوامي يف املدرسة
ٍ
 ومل أبد أبايل بيشء

فوجدت سلللامبمه وقد  ،رًت إىل جامع أيب النور وكان وقت ال هريتوجئت م -

ف لل مت ب حه وبحاين كام هي بادله وبوله بع   ، ال هر بند باب اجلامع القديتصلل   

ها لدري من كان بندي منذ ) فمشللحت معه فقال يل: ،املةلل ني اخلارجني من امل للجد

را بندي للللللبضلل ،حفا املاسللويناثنان من امل)ق ت: اهلل أب ت! فقال: ( الةلل اح ال اكر؟

وكنت أبرف الكثري  ،(لحقنعاين باالنم لللاب إىل املحفا املاسلللوين وجيع وين بضلللوًا فحها

بن املاسونحة وهي الشعار الذي ختم ئ حتمه الحهودية العاملحة خلدمة ارسائحا والةهحونحة 

الحهود  إهنا لعما خلدمةاسللونحة يا سللحدي؟ فأجابني فورًا: )ف للألت الشللحخ: وما هي امل

لقد ج  للا بندي منذ )فعرفت أنه يع ت بنها كا يشء. وقال يل: ،(والةللهحونحة العاملحة

  (.ال ابة ال ابعة بمى الثانحة ب ت  هرًا ومل  رجا من بندي بيشء واحلمد هلل

 س: حدثنا عن أعجب ما رأيت من الشيخ من حالٍة روحية؟ 

نة أو سنمني اشرتكت للللمن املرات بعد أن لعرفت ب   الشحخ بفرتت وجحزت س مرتً 

باب رسجية أصع يف جامع  ويف يوم من األيام كنت يف ،يف المع حت ورصت مع ت مدرسة

ى ال حت وكان يوم لللللللثت ذه ت إل ،يف شللل ابه اً يةلللع فحه إمامديل كان الشلللحخ رجل 

ري ورصت كثيشء طحل  مفركة بطاطا ول نديت: بام ة لللي واللللالت للللق ،اخلمحس م اءً 

 ا معي لقمة )يعني اشمهحمهللللفق ت: يا لحت  الشحخ ياك ،أنا آكا وكانت أك ة لذيذت جداً 

شحخ بجامع أيب النور )درس يأ كا معي ولو لقمة(، وكان موبدنا يف امل اء مع درس ل 



امع لللمن ج رتلللجدًا، كنا ني وكان درس اخلمحس روبانحمه بالحةٌ  ،م اء يوم اخلمحس(

اين لللللكثرت ماكان الدرس محايس وروب نلللللنا يف بامل آخر ملللللأيب النور يوم اخلمحس كأن

م لقري ًا، 1948-م1947وكان يمحدو فحه بن اآلخرت وكان ذلك يف سنة  ،داً لورائع ج

سابة و نةف وبعده د امل اء كانلللللوبن سابة أو   اشحينا يقرأ اخلمت والة وات ملدت 

ا مفركة للللللاملريد الةللادق إذا بت ياك)ي دأ درس  الشللحخ، وهو يمحدو ن ر إيل وقال: 

عي ب  املائدت وأكا للللللوهو ين ر إيل وكأنه ج س م و(بطاطا بحشللمهي شللحيو ياكا مع

 معي!! )واغرورقت بحنا األسماذ ن مي بالدموع(. 

 ،ألذهل إلحه صلل اباً ال للابعة ال للابة  رمحه اهللمرًت من املرات وابدين الشللحخ   -

لعال ال لللابة  ..ن مي لعال)ففمح النافذت وقال يل:  ،فوصللل ت سللل عة إال مخس دقائق

 فمن أين رآين ال أبرف!! ،يف اخلارت وأنا واقٌف  ،(لعال..بعة لعال ا الصارت 

ثت أخرت الشحخ ن مي لنا صورت وقال: هذه صورت لشحينا يع مني فحها الرماية 

وبند الرماية كان يرمي الطائر  ،فام رأيت راكل خحا مث ه ،وكان يركل اخلحا ،من طحاً 

با كان بطًأ  ،يعني أنه مل يكن مع اًم ومربحًا فح للللل ،بكا يشء وهو يطري، فكان بطأً 

ضاً  برض  ب د النارص قدالرئحس وكان  ،ف و كان قائدًا ب كريًا لقاد اجلحش بجدارت ،أي

أنا و حفمي ) ر فرف  و قال:للللللومةلل أيام الوبدت بني سللوريا ب حه وزارت األوقاف يف

ألن هيدي اهلل بك رجاًل واحدًا خري  لك مما بوزارت األوقاف أنا و حفمي باجلامع  لح لت

ــطل وابمربها شحينا  (.أما األوقاف إذا أردت لدي أهًأ هلا عت عليه الشمس وغربتـ

 خالةة.  دينحةً  أما اإلفماء العام كانت و حفةً  ،سحاسحةٍ  و حفةٍ 

واهلل هذه الذكريات جيل أن ل للجا بحروٍف من ذهٍل وأنا إىل هذه ال للابة  آه..

 وق ت هذه األبحات بعد وفاله:  ،أقول: ما رأيت رجًأ مث ه

 أروين يف امللللللللللأ رجلللللللللًأ أبحلللللللللاً 

 

 

 

 

 

 يفلللللا الةلللللير بلللللالعزم  الشلللللديد

 

 

 



 وي نللللللي بللللللالفأ رصبللللللًا مشللللللحداً 

 

 

 

 

 يطلللللللاول فللللللللحه أبنلللللللاء اجللللللللدود

 رق ل املللللللالالشللللللفهللللللذا أزهللللللر  

 

 

 إىل  الع حلللللللاء بلللللللالع ت ال ديلللللللللد 

 س: حدثنا عن كرامة من كراماته رأيتها بعينك؟  

 وأص ح ،الشحخ إخوان ر الدرس فحهللللحيض ،امعًا ص رياً للللكان جامع أيب النور ج

يزداد بدد احلضور بمى صار اجلامع يمم ئ ب  م موى واسع جدًا، ويف يوم من األيام 

شحينا ال يم ك  كانو(. رقليوم ويةري هذا اجلامع أزهر الش سحأيت يا بني)قال الشحخ: 

وأباد هذه اجلم ة بدت مرات وقد  ،يعني إمكانحاله حمدودت ،مدرسللللة وال يم ك يشء

 بمربها من كراماله.احتقق ذلك، و هذه 

باحلج - باجلامع ،ومرت كان شلللحينا  وبندما ألى  ،وكنت بحنها بديث بهد 

س ت ب حه، وما يف ال أذهل إلحه وأي: بام أنه ألى من احلج لللللالشحخ من احلج ق ت لنف 

حت وقد رآين مة )دبوت( وال يشء وإذا بشلللحينا  رت من ال  مه ،بزي عانقني وبانق  ،ف

 كأين يللللللبنف للبحث شللعرت  ،فذبت وما بدت أبرف أين أصلل حت بالمي الروبحة

جرت معي والمي  فهذه بالة من احلاالت الروبحة المي..! سللل حان اهلل ،ل ريت ك حاً 

 أذكرها جحدًا. 

وأذكر أيضًا أنه يف ال حت كان رسيري هيمز بند صأت الة ح ألخرت إىل جامع  -

وغريهت ....  الشلللحخ رجل وأبو سلللعحد ال حام ،أخ (15أو  10) كنا نذهل ،أيب النور

نا بعضللللًا ونذهل إىل جامع أيب النور حتت األمطار  باب رسجية ونمر ب  بعضللل من 

كان الشحخ ي ح نا من وسط فرشنا رمحه  ..!س حان اهلل ،وال نشعر بالربد أبداً والث وت 

ومن ب  ون  ءرالللللللاخلضللل بنيإخوان يألون من املحدان وإخوان يألون من  اهلل، وهناه

زيل ل)الشحخ أمحدكناكري( وكان الث ج يةا إىل الركل هناه، وقال يل: أنا أخرت من من

 !! ..ق ا صأت الة ح بثأو سابات لكي أصع صأت الة ح يف جامع أيب النور



)رتيا( فذه ت إىل جامع أيب النور فوجدت الشلللحخ  رأيت أذكر أنني كنت قد -

يا بني ) جال لللًا يف وسلللط بديقة اجلامع القديت لوبده، كنت أبكي له الرتيا فقال يل:

شايخ ما بقي بعدي أحد إنام يقةد  ،يقةد مشايخ ال فات وال حىال (يمكن أنا آخر امل

 ألنه كان وارثًا حممديًا كامًأ.   ورثة سحدنا حممد

 حدثنا عن ترصفات شيخنا احلكيمة؟  س:

اسللم ت شللحينا معهد األنةللار من وزارت الرتبحة   م بحث1950أذكر بادثة سللنة 

أن يأخذها  )الذي كان مدرسللة لابعة لوزارت الرتبحة( وبأسلل وب بكحت اسللمطاع شللحينا

وأذكر  ،له لألوقاف واسللمعم ها كمدرسللةٍ  جيل أن لكون لابعةً  ب  أسللاس أهنا مدرسللةً 

 –م 1949أبما فحها بالمع حت  إىل املدرسللللة وكانت أول سلللنةٍ  كنت داخأً  يومها أنني

 ،جي س يف صللللدرها رجا سلللمني م وبند دخويل إىل املدرسللللة رأيت فحها غرفةً 1950

وك ري بال للن اسللمه )رضللا احلكحت( وكان هو مدير  ،راءللللللوجهه طفح ون ارله خضلل

 إىل ي سللأرى كحف كانت ردت فع ه ولأثري نقا املدرسللةللللللاملدرسللة سللابقًا، فق ت لنف لل

له: ال لللأم ب حكت له: الدابي  ،األوقاف، فق ت  فرد بع: وب حكت ال لللأم، فق ت 

ق ت له: إن فقال يل: أهًأ وسهًأ لفضا إج س، ف ،ن مي الدسوقي زمح كت يف المع حت

سة وكذالللللشاء اهلل ل مت من سماذ من ل حري املدر  ها ،فقال يل: ال ال يا بني ،زبجني يا أ

لع ت أن الشلللحخ أمحد كان ل محذي من الةلللف األول إىل الةلللف اخلامس بمدرسلللة 

وكان دائاًم األول بالةللف وما كان هناه أبد ينازبه ب  ذلك أبدًا  )وكانت  ،الةللاب ة

وقال يل أيضللللًا: يف يوم من  ،يف ذلك الوقت ل ةلللف اخلامس فقط( املدارس االبمدائحة

فقال:  ،رات إال بأممني ل عة ول عةلللللكا بأماله بش ،األيام أخذ ل عمني يف اجلأء

ر أباه الشحخ لفعما ثورت ما بني ال حت واملدرسة وأبض (ما بةري؟ كحف آخذ ل عمني؟)

فقالوا له يف املدرسلللة: ما لك يا بني ماذا لريد؟ فقال هلت:  ،أمني إىل املدرسلللة وهو ي كي



فضحك األسالذت  ،(راتلللللال يةح أن آخذ ل عمني جيل أن لكون كا بأمايت بش)

 وقالوا له: واهلل إنك ل محق ب ات وم حوا الم عمني ووضعوا له ب ات. 

ضًا: بندما كان يقام بندنا ابمفاٌل  س ةٌ  وقال يل املدير أي رمضان  27) نحةٌ دي أو منا

وكان صلللوله  ،رجل( كنا نقدمه لحقرأ القرآن يف أول االبمفال 27 –نةلللف شلللع ان–

شار فرن  ،مجحا وقراءله جحدت ي كنا نقدمه لح قي ك مة بال  ة لللللوملا كان يأيت إلحنا م م

شجاع وجريء سكت ل ح ات ثت ن ر إيل  ،الفرن حة ألن لف ه جحد وقراءله جحدت و و

وقال: ألع ت يا أسلللماذ واهلل كنت أجد بني بحني هذا الطفا شلللحئًا لو أراد أن يزبزح به 

ويع ق األسلللماذ ن مي بقوله: ويف الواقع إن الذي وصلللا إلحه ج ا قاسلللحون لزبزبه. 

 شحينا ما وصا إلحه أبد من الحابان إىل أمريكا.. ومن موسكو إىل أندونح حا .... 

إذا )موسكو ألقى بدت حمارضات بن اإلسأم وحتداهت باإلسأم وقال هلت:  ففي

وكان هذا الكأم يف  (.أن ألق  ها كان بندكت م ادئ خري من هذه امل ادئ فأنا م لللمعدٌ 

م( بحث ذهل إىل بدت مؤ رات 1979أو  1974احلكت الشحوبي يف ال  عحنات ) بهد

 هناه. 

 م ملا كان يف موسكو يف 1990كا، ويف بامحمارضت يف جامعات أمري (44)وألقى 

وق ا أن ل دأ  ،بامممهمؤ ر المطور والم وو كان  الشللحخ هناه هو رئحس املؤ ر بج مه و

له: أين حتل أن لكون  رف ب  املؤ ر الذي ين مه وقاللللللللاملحارضات ألى إلحه املشللل

يف الوقت الذي  ،بنديال فرق ) يف ال داية أم يف الوسط أم يف النهاية؟ فقال: ،حمارضلك

فقال له: ما رأيت أبد إال وقال  (ملاذا بجحل؟)قال شللحينا:  ،فقال له: بجحل ،(لريده

أما أنت ق ت يل ال فرق بندي! و قال لشللحينا:  ،يل أنا أريد يف األول وأنا أريد بالوسللط

الناس ملاذا األجر! نحن ألحنا ن قي حمارضت ونوجه ) قال له شحينا: ،كت لريد ب حها أجراً 

نحن مل نأيت لق    ،ر إىل اخلري ونيرجهت من بولقة سوء األخأق إىل حماسنهاللللمن الش



( بمى 4000أو ) (5000) ما من أبٍد إال واشلللرت  بع م  غ ،فقال له:بجحل (.املال

ويف الحوم المايل الةا  ،( دوالر!!! املهت كانت حمارضات شحينا آخر حمارضت10000)

لفضللللا أهًأ )فقال له:  ،بشلللحينا رئحس الوفد الحاباين وقال له: أل لللمح يل أن أزوره

سهأً  سماذ فاروق آق حق هو املرتجت، فقال له: من أين أنت(.و شحينا:  ؟وكان األ فقال 

 ،(.ر مثع مث كلللللأنا بش) فقال له: ،، قال له: أنت ما جوهره(أنا من الشام من سوريا)

فحك يشء مل أره يف غريه! فعندما كنت لمك ت يف األمس كان  رت من  إن ،فقال له: ال

ماديون ال يعرفون - فمك ب ا من النور إىل ال لللامء ناس  ئاً وهت أ  ألبوالبن ا شلللح

 (نحن م لل مون) ، فقال له شللحينا:يكون فحك يشءٌ البد أن وقال له أيضللًا:  –الروبحة

وحتدو له بن اإلسلللأم بوايل سللللابمني وبعد أن انمهى قال له: إذا دبحناه إىل الحابان 

أراه شلحئًا ب حاًم جدًا، فقال  إين ،ل قي لنا بن هذا اإلسلأم الذي لمك ت بنه بإمكانك أن

وهت ال يعرفون يشء بن األديان وال يعرفون شلللحئًا (. يمكن أن ألقي ك مة ،نعت)له: 

ئفة األومولو وهذه الطائفة لؤمن بأن هلذا الكون مهندس أو رب بن اإلسلللأم وهت طا

يدور  يديره فهو ال  ئًا ب حاًم  ناه شلللح له والرب، أي أن ه له ولكن ال يعرفون اإل أو إ

وبعد شللهرين أرسلل وا له بطاقة  ،وهت غري ب اد الشللمس وغري ب اد اإلمرباطور ،لوبده

حابان يوم حمارضت ل للللابمني ومنا رت ذهل شلللحينا إىل هناه وألقى كا  ،دبوت إىل ال

ل لابمني يعني ي لألونه فحها أسلئ ة، وكان الكأم يرتجت من العريب إىل اإلنك حزي ومن 

اإلنك حزي إىل الحاباين يعني كت كانت صع ة الرتمجة ومع كا هذا فإن اهلل س حانه ولعاىل 

شري ،ر األمورلللللي  شحخ ب شحخ الدكمور طرقجي واألسماذ آق حق وال  ال اين وكان مع  ال

 ،وبعد ذلك باد  الشحخ إىل دمشق وبقي شهر ،م وألقى هناه بدت حمارضات1990سنة 

ضان ألى الوفد الحاباين نف ه الذي اجممع معه يف مؤ ر موسكو وأذكر  ةف رم وبعد ن

نا )كت ك مة  نا وحتدث ماذ آق حق يرتجت ل أنني اسلللمق  مهت ب  درت اجلامع وكان األسللل



ىل أن وصللا  الشللحخ وأصلل ح يف الةللالون وإذا به يقول هلت: ب وت( معهت ورب نا هبت إ

الولد  ي مق ا كام ملا اسمق  وا  الشحخ اسمق  وه ،(لفض واا بندنا حمارضت حتت إذا بمح و)

شحيه وكام ،ال ار والده ةادق  شحخ  ،ي مق ا املريد ال يعني بأدب جت جدًا و ق  وا يد ال

رون حمارضات لللللوجهًا وقفا، ونزلوا لألسفا وبرضوا حمارضت  الشحخ وصاروا حيض

ر إىل امل رب كا لللللهلت ج  ة من العة الشحخ يف فرتت رمضان ك ها، وصار الشحخ يقحت

قي وب  أثرها ل  وا كأبحات بحضاء ووضعوا طوا ،ويعرفهت ب  اإلسأم احلقحقي يومٍ 

 بحضاء وصاروا ية ون الرتاويح والعشاء وصاموا رمضان. 

فالةا  الشحخ بال فري ال عودي وقال  ،بعد ذلك أراد  الشحخ أخذهت إىل العمرت

فقال له ال فري ال عودي: (. بندي مجابة يابانحني أس موا وبابحني نعما هلت بمرت) له:

 ب  رش  إذا بحط عوا بحع نوا إسأمهت هناه!

والةا بالرئحس بافظ  ،شحينا وال بك مة بعدها وانزبج وأغ ق اهلالفما لك ت 

 ،فالةا بامل ك فهد م ارشت وقال له القةة كذا وكذا ،كان م افراً  األسد ف ت جيده فقد

الةا مع  ل عودية الذي بدورها فانزبج امل ك فهد من ال فري والةا بوزير خارجحة 

شحخ وابمذر منه ال فري ال عودي يف دمشق وبعد ذلك الةا  ال فري ال عودي مع ال

مخ ة وثأثني وكت وابد يريد ال فر؟ وخرت يومها  ، فوا أهأً وسهأً لوقال له: إذا بم

شحخ رجل، وأخذوهت إىل هناه وبم وا طواف وبمرت كام ة اً شية ثت  ،من بحنهت ال

الحاباين ب  املقام وزاروه، وهناه بند املقام انكل رئحس الوفد    ذه وا إىل مقام الن ي

فقال هلت: رأيت بمودًا من النور هابط من   كي؟لملاذا  :ف ألوه ،كثريًا جداً  بكىو وبكى

وبعد فرتت من الزمن  ،وسللللافروا من جدت إىل الحابانال لللامء ب  مقام املةلللطفى

 وقال شحينا: ،ومعها أربع بطاقات إىل الشحخ بدبوتٍ  أرس وا برقحةً 



وألقى هناه  الشللحخ  (.ب دي ما اسللمق  وين مث هيف  اسللمق االً يا بني اسللمق  وين )

س موا ألهنت كانوا مؤمنون  (15) بن اإلسأم ويقال بأن هناه حمارضاٍت  ألف إن ان أ

شحينا ب  اهلل وب  اإلسأم وب مة اإلسأم باهلل وال أبد يعرف من هو اهلل، بر   فهت 

م هناه وباد  الشللحخ مرسللورًا جدًا والرسللا واألن حاء وكانت النمحجة فمح باب اإلسللأ

 من هناه. 

بام  ومرتً  - نت  الشلللحخ  نا ب لت إلح بائ مي مل  ،لمك ت مع زوجمي ،م1991أ و

ففي الحوم الثاين  ،فقالت هلا زوجمي بن الشلللحخ وحم ة الشلللحخ وكذا ،يكونوا يعرفوهنا

لكنها  ريةٍ للللللمةلل من امرأتٍ  أخربت الشللحخ وقالت له: األسللماذ ن مي الدسللوقي ممزوٌت 

قال:  ها الشلللحخ و  فت إلح فالم نا من يوم )حم ة،  يدل ماذ ن مي مر يا بنمي زوجة األسللل

سللنة )روح يا  30 – 20وبعد  !سلل حان اهلل.. -يعني األسللماذ ن مي-ق ت:  (ولدت!!

شحخ من أول ج  ة ثاين لللللن مي جح ها من مة شام( ومن يوم برفت ال ر ولعال إىل ال

 غريه لكفا(.ج  ة قالت يل: )لو ما يف ب وريا 

نة أو سلللنة اخلروت  مرًت أردنا - إىل الدرس وابني الةللل ري أنس كان بمره سللل

ويوم اجلمعة ال يوجد ط حل وإذا لركناه يف ال حت وبده ال يةح  ،ونةف وكان مري 

فألت ابنمي أنوار وكان  ،وإذا أخذناه معنا إىل امل جد ال يةح وأمه لريد بضور الدرس

 أنق ت هلا: أال ختافني  ،أنا أج س بنده ..سلللنوات وقالت: اذه وا بابا مخسبمرها 

وبعد  ،قالت يل: اهلل معنا؟ الختافني وكحف ق ت: ،جت يس معه لوبده؟ قالت: ال أخاف

رك ني أاملنام يف الشلللحخ  رأيتفرتت من الزمن كانت يف الةلللف الرابع قالت يل: )بابا 

 مألي وي قحني..بكفه  يمألماء لفور فوران  ن ع بجان ه فأخذين ب  سحارله وأنا جال ة

سقاين!( فق ت هلا: كنت أنا وأمك معكت؟ قالت:  تمألين ماء من كثر وي قحنيبكفه  ما 



واحلمد  ،قالت: بالكريس الذي وراءكت ،ق ت هلا: وأخوالك ،بالكريس الذي وراءنا

 هلل. 

بما انقأب اجممع شلللحينا بح لللني الزبحت وكان رئحس الدولة بعد أن  مرتً  -

شكري القولع وصار رئحس الدولة شحخ  ،ب   دائاًم: يف الدرس يكرر ق ا ذلك وكان ال

موقفك معه؟ أنت رصت أمني  يا لرى ماذا هو ،غدًا سللحوقفك اهلل وي للألك بن األمة)

 كأم الشلللحخ ل رئحس يعني يشلللري ب  ب لللني الزبحت، وامليابرات يوصللل ون (.األمة

ويف يوم من األيام أرسا وراء أخحه الشحخ صأح الزبحت وقال له: يا شحخ  ،زبجلللللفحن

 ،فقال له: إياه أن لقرتب منه ،صأح هذا الشحخ أمحد كفمارو باجلامع يشري إلحنا بكأمه

فقال ب لللني  ،إىل املوت بارت األكراد ك ها وراءه وبنده كا مريد يرمي نف للله هذا من

ش الزبحت: ماذا صأح: أبضنفعا؟ فقال له ال صأح إىل لللللحخ  شحخ  ره إلحك، وألى ال

وسللأل: أزرت أخي؟ فكا الناس  ،شللحينا وقال له: كحف بالك وكحف صللحمك ....

 فقال ل شحخ: شو رأيك لروح لزور ،بعثوا برقحات هتنئة بالرئاسة وباالنقأب إال شحينا

شحخ:  ،معي أخي لني الك ار وؤإي واهلل ما يف مانع أنا بحل إين اجممع مع امل )فقال  ال

ماذا )قال له  الشللحخ:  ،وذه وا إلحه ،فأخذوا موبد من الرئحس ب للني الزبحت (بالدولة

فقال: أريد أن ألم ع خطة  (لريد أن لفعا بعد أن سلل مك اهلل سلل حانه ولعاىل أمانة األمة

لم عها وما بققت منها يشء يعني شلللو ج ت  كانت الدولة الرتكحة)ألالوره، قال له: 

فقال: سللللأوبد ال  اس أل س الناس ك هت ل اسللللًا وابدًا وأل س الناس  ؟(يشء جديد

إذا ل  لللوا برنحطة ماذا يعني، إذا ألحنا بحامر ول  لللناه )ك هت برنحطة!! فقال له شلللحينا: 

بحامر وأل  ناه لفة الشحخ حمي الدين  رشا بحةري م رت ل شا؟ وإذا ألحنالللللبرنحطة لش

شحخ حمي الدين؟ ةري ال ضًا: وقال له أ (ي بس ها وبدت  ،أنا معك نوبد ال  اس نعت)ي

ل  ،ال  اس لوبد األمة؟ جيل أن نوبد الق وب  (سنة؟ 25الفرن حني ماذا أفادوا بأدنا ب



لحش ما ن ري بقول املجممع ) وأكما شلللحينا بديثه فقال: ،فةلللفن ب لللني الزبحت

ثت لابع  (بأدنا؟ل فرن لللحني وبم وا أشلللكال وألوان يف الذين مالوا وق وب امل للل مني 

الذي غري  –وب لللني الزبحت كردي-ملاذا ال نق د جده صلللأح الدين األيويب)قائًأ: 

جمرى الماريخ ووبد األمة العربحة ووبد األمة اإلسلللأمحة ثت هزم الةللل ح حني بمعركة 

واسللمطاع  (.اإلسللأمحة العربحة؟ ر الع حت فحقق الدولةللللللبطني وكان صللابل النةلل

 فمأما!  ،كرت الع منة من بقا ب ني الزبحتالشحخ بحكممه نزع ف

منك سللابة وابدت أج س فحها )أريد  أما مع أديل الشللحشللكع فقال شللحينا له:

سوف أرفع المك ف بحني )وق ا أن يمك ت الشحخ معه قال له الشحخ:  ،(نفرادامعك ب  

اجلنازت وما ال فة ب  أضع يأيت يوم  سوف ،نت كرئحس دولة و ال أنا كشحخأال  ،و بحنك

سمي أمحد كفمارو صار ا شحخ أمحد كفمارو  سمي فضح ة ال سوف يأيت يوم  ،باد ا وأنت 

لرفع الطاقحة بن رأسللللك وحتطها ب  اجلنازت وما باد اسلللمك سلللحادت الرئحس أديل 

شكع بني يدي اهلل شح سمك أديل ال صار ا شكع  شح  ،وسح ألنا بن األمة أنا وأنت ،ال

لحك ال لرئاسللة ألحت إأنا  ،بن األمة واحلاكت سللح للأله اهلل ،مةبن األ  سللح للأله اهللالعاملِ 

ش ،إطأقاً  شحئاً وال لوزارت وال ملركز وال أريد   أنا ألحت ،يء واحلمد هلللللللأنا ما بحاجة ل

ووبدت  ،ونعما يف سلل حا هنضللة األمة ،بعضللنا إلحك بمى أب مك ونحط أيدينا بأيدي

ولعا اهلل جيعا  ،واألمة العربحة اآلن بحاجة إىل زبحت يقودها إىل شاطئ ال أم ،الةف

ر معه ل شحشكع للللل.....إلخ ولك ت معه كأمًا كثريًا. وأبض (ب  يديك أنت هذا املقام

وهو يكشلللف مجحع املؤامرات االسلللمعامريلة وامليطط  ،كملاب الم شلللري بلاالسلللمعامر

لعقحدت اإلسللأمحة يف امل لل مني فحام بعد كام حيدو االسللمعامري يف سلل حا حتطحت وهتديت ا

رين وامل معمرين: خذوا أبناء أغنحاء امل  مني واجع وهت يف لللللوأراه ك امت امل ش ،اآلن

فإذا مل ل للمطحعوا أن جتع وهت نةللارى اجع وهت بحارى ال م لل مني وال  ،مدارسللكت



يموجل بع  أنا ماذا)شللحينا له:  نةللارى فححنئٍذ هيدمون اإلسللأم بأيدهيت، ومما لك ت

غري  ،أنا و حفمي باجلامع ، بمعلكن ال ل ري   ،من طرفك أنا م لللمعد إين أسللللابده فحه

وقال له أديل الشحشكع: أنا درست يف  ،ولك ت معه كأم مجحا جداً ( هحك أنا ما بعرف

حك)مدرسللللة  ها الميبحامت واخلطة  (الأي نت موجودت حتدثت بن ما  ،أ حياولوا  هت 

أكثر الش اب هناه ف موا اإلسأم  ،اسمطابوا نزع العقحدت اإلسأمحة من نفوس امل  مني

ط قه لكن ال أبد يشلللعر فحنا بمى ال ألوقال لشلللحينا: ابما يل برنامج  ،وف موا الدين

ومنهت الدكمور طرقجي والشللحخ  مريديهجمع شللحينا فيقوم االسللمعامر ب حنا ويأذينا. 

الذين معهت املريدين األسلللطواين و ... يعني ك ار  ين والشلللحخ ب د الرتوفبشلللري ال ا

شاء الربنامج لكي ،ر معهت أبحاناً لللللشهادات وأنا كنت أبض ي مطحعوا ل حري  وبدأ بإن

 –الموجحه املدريس واإلبأمي واإلذابة وهبذا الموجحه وهذه الثأثة أشلللحاء ) املدارس

يعني يضلللعون برنامج كحف  ،اإلذابة( إذا صللل حت صللل حت األمة ك ها –الةلللحف

زايد لك ت ب  املنرب الدولة وانمقد وهبذه األثناء أبد املشلللايخ  ،يءلللللللينفذوا هذا الشللل

ناقص له مركزه  ،و بة وأوقفوا  ثاين منعوه من اخلطا بة ويف الحوم ال حه اإلذا فقطعوا ب 

رائ  ولواقحع ضلللد بجز هذا الشلللحخ، وبم وا باألخوان امل للل مون وب  أثرها قام 

يوقع هلت ب  أن شلللحينا ما رض  ،وذه وا إىل شلللحينا ألجا أن يوقع هلت ب  الورقة

فام رضوا إال أن يوقعها الشحخ،  (أبد أوالدي يوقعها بني ،دبوها يل)الورقة وقال هلت: 

حةً  مرتً  ،وكانوا يضللللايقون شلللحينا كثرياً  نا  أن قالوا له: نريد ثان قال هلت:  ،أنتلوقع ل

م للك الورقة ثت وقع أف ،أنت لوقع ..قالوا: ال (مني رس اجلمعحةأحوقع أبد إخواين سلل)

ها وهو يقول:  باهلل)ب ح بالرئحس لح   ه  (ال بول وال قوت إال  ثاين الةللللا  ويف الحوم ال

 ،فعرف الشحخ أن املوضوع قد ب  ه ..ما رد أيضاً رابع يوم  ،ثالث يوم ،فام رد ،باملوضوع

 ال اب ب  الربنامج الذي كان يعما ب حه شحينا!  وأغ ق



 وهذه من مفاسد األخوان امل  مون والذين خربهت شحينا  امًا.قلت: 

 ومن مجلة مواقفه احلكيمة: 

زله سللللامي احلناوي ومعه لللللللم ألى إلحه يف من1951يف أول يوم العحد سلللنة  -

: سللحدنا ألى ال واء املريدونفقال  ،دق ال اب ،وابدٍ  ومرافٍق  ممورسللكا وابد كحرسٍ 

 ،من بوله ي اركون له بالعحداملريدون كان شللحينا جال للًا يف ال رفة و ،سللامي احلناوي

قوموا إىل اخلارت ودبوا يل جمال ألحتدو معه ب  رابمي أنا والرئحس ب  )فقال هلت: 

أنا  ،ه: برفمني؟واسمق  وه وهمفوا له ودخا إىل بحت الشحخ وقال لاملريدون قام  (انفراد

قال له: أنا  ،(شلللايفك بس رايح بن بايل وين)قال شلللحينا:  ،بزماين رافقمك يف مشلللوار

إىل اجلحش لم قي حمارضات ب  احلدود من أجا لشلللجحع اجلحش  ذه ت رافقمك بني

 ورافقمك من القنحطرت إىل هناه مرتً  ،م1947جلهاد ضللد الحهود يف ف  للطني سللنة ب  ا

يس هوب  الطري ،وابدتً  شحخ ماذاذا ق ق ت يف نف وفحه فئات  ؟مع اجلحشسحمحدو  ال

ملا  ،واإلسللأم أشللكال ألوان ،م للحححة من مماولة وكاثولحك وأرثوذوكس وفحه إسللأم

أبد إال كانت  واهلل ما بقي ،ضللللابط 100جندي و  700ألقحت حمارضلك كان هناه 

لكن  ،لك هذا املوقفى وقال له: أنا ال أن لل ،بحنه لدمع من كأمك يعني لأثر بكأمك

شحينا:  ،أنت يومها غ طت غ طة وابدت شحطان قال له: (ما هي؟)قال  س  ت ال  ،أنت 

شحينا: شحينا( شو فحها يعني؟) قال  شحطان باجلحش!! فقال له   قال له: يوجد ب ادين 

ما خطر  ،اد الشحطان ما ب  ت ب اهبتب  ت ب اب لكا يشء بس ب   ): -مم  امً -

 (.حش ب ادين شحطان!!!اجل ب ايل أنه يف

 وقال لشلللحينا: أنا والدي بامل وجدي بامل وبائ ة احلناوي يف محات أكثرها ب امء.

ال )فقال سامي احلناوي: ما هو؟ قال شحينا:  (أريد أن أقول لك موضوعقال شحينا: )

فقال سللامي احلناوي: قا يل  ،فاملرافق كان قابد (أسللمطحع أن أقوله لك إال بحني وبحنك



فقال سللامي احلناوي:  ،(لحوم أكون أنا وإياه وبدنا دبها)قال شللحينا:  ،يوجد أبدال 

شلللاء اهلل!  وقال ل شلللحخ: خريًا إن ،ثت قال ل مرافق: قت إىل اخلارت ،جيل أن لمك ت اآلن

)محشلللحا بكا( وزيرًا  ووضلللعمت ،ك ريتً  الوزارت غ طمت غ طةً  شلللك مت ملا)قال الشلللحخ: 

محشللحا بكا وزير  يكون أن ها جيوز)احلناوي: شللو فحها! قال له:  فقال سللامي (ل رتبحة

 ب  الديانة اإلسأمحة ثت من الكنح ة ومنكرٌ  رودمط لربحة ب  أمة إسأمحة؟ م ححي

حة كا )قال له شلللحينا:  ،فقال سللللامي احلناوي: ما وجدنا غريه !(لعحنوه وزيرًا ل رتب

ف كت سامي  (ي محق ي م ت الوزارت غريه؟!هاملجممع العريب اإلسأمي وما يف م  ت 

 احلناوي ثت قال: إلك بع بهد رابع يوم العحد مرسوم ل يعي بم حري وزير الرتبحة.

ريعي بم حري وزير الرتبحة وبحنوا بحنها لللوبالفعا رابع يوم العحد صدر مرسوم لش

 ع شحينا وذهل. وبعد ذلك ود   ،)هناد القاست( وزير الرتبحة

 لرصفات شحينا احلكحمة وإنجازاله المي ال يع مها إال اهلل. هذه من مج ة 

 من العقا ..... بحرٌ  من الفهت... من الع وم... بحرٌ  ماذا ألذكر؟ بحرٌ 

 (ال لمهوروا ،ال لمهوروا): األخوان امل لل مونمجابة أذكر كحف نةللح شللحينا  -

ال جيوز أن م ألى إىل شلللحينا مجابة ناقمني ب  ال عثحني: هؤالء كفار 1965سلللنة  ويف

نا: . ي لللم موا احلكت قال هلت شلللحي ماذا   كون؟ هت يم كون ف حارات ) بات وط با د

 ،يعما برب جيل أن يكون بقوت بدوه أو أقوى منه الذي ،وأنمت ماذا معكت ،ومدفعحة

منهت نمت أقوى  بقوهتت وال أ نمت  قللال أبللدهت: نحللارهبت بللال للللكللاكني ف ؟(فأ أ

ما سللمعوا  كا  ب   ،(بواطف يمك ت ال نريدبقا )نريد والشللواكحش!! فقال شللحينا: 

طوا وسلللق   ،ج  لللوا يف األموي ،ك ريتً  كأم شلللحينا وقمها، ونزلوا ب  األموي م اهرتً 

                                                 

(1 ه اهلل-كان الشحخ  ( مقاد -رمح حي وبني االب ي امل ح وار اإلسأم ت ،يمحز بني احل ححني ب  بقحدهت و ال يقر امل ح ا كان ينقضها  ،فه ب

ا  وار بابًا ملعرفة أه ون احل ا الديانات األخرى لحك ححة وك ع امل ح وار م ه إىل احل وقت ذال و يف ال ه ويدب رضال نقضللًا ب محًا لطحفًا يف حما

ماريخ.  ن برب ال وهها رجال الدي ي ش  الديانات بقحقة اإلسأم الم



نزل اجلحش وبارص األموي وكان ب   ،و نوا أهنت اسلللم موا احلكت ،الدولة وإىل آخره

 رت ال اب ودخا اجلحش وبارصهت وكانوالللللفألت دبابة وك  ،(س حت باطوم)رأسه 

شللليص جال لللني يف وسلللط اجلامع منهت من قما ومنهت من أرس ومنهت من  (5000)

م يف ذلك الوقت الشحخ اسمقالمه من  ،طرد خارت ال أد ومنهت من خرت بكفالة وقد قد 

 . باإلصأح تووبد تابمذرو احلكومة رفضمها لكن ،اضًا ب  املجزرتاإلفماء ابرت

ف و  ،لعمرب أكرب األبامل وأبكمها بافظ األسللد ل رئحس كام أن مرافقة شللحينا -

كان ل مجابات أخرى من العداء وال لللل والشلللمت والمكفريبما شلللحينا مثا ما بما 

 ،من الفهت والذكاء واحلكمة وباًء كامأً  كان الشللحخلقد  ،انمهى اإلسللأم من سللابمها

وكان معارضوه من اجلامبات اإلسأمحة يمهمونه بمواالت الن ام ال عثي ومل يكن كذلك 

 حيل اإلصأح باحلكمة واملوب ة احل نة ال بالعنف والقما واحلروب.با كان 

قالوا  (ألو نعت)شللحينا ال للامبة قال: رفع  مرتً نموذت ب  بقدهت وق ة أدهبت: و

شحخ أمحد كفمارو؟ قال: لللللله: بض شاتوا من األذى (نعت)رلك ال فأغ ق  ،قالوا له: ما

 شحينا ال امبة! 

                                                      

  واحلمد هلل رب العاملني.

 
 

 
 
 



  الشيخ نصوح احلميص

 س: كي  كان أول لقاٍء بينك وبني الشيخ؟ 

احلمد هلل رب العاملني والةأت وال أم ب  سحدنا حممد ب ت اهلل الرمحن الربحت 

 وب  آله وصح ه أمجعني وبعد:

م وذلك أنني كنت أبل جمال للة الع امء 1949ب  الشللحخ كان بام  يفبداية لعر

ر خط ة املفمي العام للللي أبحث بن شحٍخ يمأل ق  ي وبقع فكنت أبضللللوكنت يف نف 

شحخ أبو الح  شحخ  رمحه اهلل ر بابدينلللللال يف جامع الورد وكنت أبل الةأت خ ف ال

 يف جامع الطاووسحة وكان ذو صوٍت مجحٍا جدًا.رمحه اهلل ب د الةمد إسامبحا 

واحلرضت المي يقحمها ورغت  رمحه اهللرت مرًت جم س الشحخ حممد اهلاشمي لوبض

جللة هل- الروبللانحللة العللالحللة المي غ  للت ب  املج س إال أنني مل أفهت ب حلله مللا يمك ت

 كأنه يمحدو ب ري ل ة. -جزائرية

شحخ  سمع بن ال شحع بنه املنافقون من أقواٍل ال ل حق  (أمحد كفمارو)وكنت أ ما ي

 ال أباول بمى بضور دروسه. ممأثرًا هبا فكنت  ،بعامة الناس

ومرًت ول موفحق اإلهلي دخ ت م للجد ي   ا ألصللع العشللاء وإذا بمن ٍر مل أره من 

ر آالٌف مؤلفة يركل بعضها بعضًا بحث ال مكان لللللبحٌر من ال ش ،ومل ألوقعه أبداً  ،ق ا

وكان  ،والشللحخ يمحدو برشللاقٍة وبطأقٍة ول ٍة جذابة مل أسللمعها من شللحٍخ ق  ه ،لقدمٍ 

سمعها وضحكت ضحكًا  أول ما سمعت منه قةًة طريفًة ضحك امل جد ك ه بندما 

  ي وبج ت كحف حتول ق  ي ثت بعد ق حٍا كان وب ه شديدًا فشعرت برقٍة يف ق ،شديداً 

فة  الشحخ بنا وقرأ وإذا يب أبكي وأبكي  ،أقحمت الةأت ثت ،ب ح ةٍ  من باٍل إىل بالٍ 

 يف بحايت.  وأبكي وألول مرتٍ 

                                                 

(1 والحد بام ) الشيخ نصوح عدنان احلميص: ( 1م 93 2-م1 1ف ب  الشحخ بام م( لعر009 94 ت ب  يد ك ار ب امء 9 م ط ل الع 

جد الفاروق ين بني  إمامًا ومدرسًا يف م  وا ت احل  ا يف قراءت القرآن. ،الشام وقرأ القرآن ب  يد الشحخ س ح وت مجح ممحز بة  ي



فانيرطت  يده  ناس وازدمحوا ب  الشلللحخ يق  ون  انمهت الةلللأت ولراك  ال

إيل بحناٍن  معهت ف ام وصللل ت إىل الشلللحخ ق  ت يده فأم للللك يدي ومل يط قها ون ر

اهلل )ق ت: نةلللوح ... قال:   (ما اسلللمك؟)وابم للللامة جذابة جذبت ق  ي وقال يل: 

وأثناء خروجي من امل لللجد  ،فاممأل ق  ي من هذه الك مة حم ًة له (جيع ك نةلللوح ...

الشلللحخ  :والثاين ،األول: الشلللحخ رجل ،فوجئت بشلللابني أبرفهام  امًا من أها احلارت

مت ب حهام ولعانقنا ثت أخربهتام أين الشحخ رجل صديقي يف املدرسة ف     كان،رمضان

فدباين إىل جامع الطاووسللحة ثت بةلل ت  ،أريد أن أبفظ القرآن وألمزم دروس الشللحخ

 الةح ة واحلمد هلل. 

من بضلللوري جمالس الشلللحخ أمحد يف جامع أيب النور قال يل  وبعد أسلللابحع ق ح ةٍ 

فرفعت يدي  ،فقال الشللحخ ،ن يأخذ الطريق ارفع يدهالشللحخ رجل: إذا قال الشللحخ م

 وأخذ بع العهد وهو جالس جانل املحراب ب  األرض. 

 . نابربكة شحي ويف ج  ة الذكر األوىل بةا فمٌح ب حتٌ 

 ،وأذكر مرًت أين ج  لللت يف املكان الذي جي س فحه  الشلللحخ بندما يعطي الطريق

ئة اجل وس وإذا يب أرى الشلللحخ و له مأخذان )بريز( فنمت ب  هح معه رشيط كهرباء 

ةعقت  شديدت ف ضع طرفه األول يف ق  ه والطرف الثاين يف ق  ي فوص ت إيل كهرباء  ي

 واسمحق ت وأنا أرجتف. 

لقد أكرمني اهلل لعاىل بيدمة شلللحيي فكان يل لح ًة أو لح مان يف األسللل وع كنت 

فكان ال ينام  ،العجلأن ف له ال رفة وأج س ب  ال اب انم ر أمره وكنت أرى منه 

نام ق حأً  ،من ال حا أبداً  نام ي ما كنت أدخا بعد خروجه لةلللأت الفجر  ،وإن  فكثريًا 

وكنت أسلللمع بكاءه يف هتجده إىل  ،ألن ف وأرلل له ال رفة فألفاجأ بأن فراشللله كام هو

 فكنت أضلللع له ب  ال لللحور نةلللف رغحٍف  ،وكان ال يأكا إال ق حأً  ،خارت ال رفة



لان ج نٍ وقطعمي  كا ربع رغحف وقطعة ج نٍ  ،وخحار قد أ فأراه  عد الفجر   فأدخا ب

 وخحارت!! 

يةً  - نت األرض بجر قاق رامي( وكا مه يف )ز خدم نت أسلللري يف  فإذا  ومرًت ك

شدت فقال يل: للللل)بطنرب( وال ائق يض كت أنعت اهلل  يانةوح  ان ر)رب ال  ا بال و  ب

  (.ط ب حنا هذا ال امل... ؟!ا ال  ا وس   ماذا كان بإمكاننا لو خ قنا مكان هذ ،ب حنا

ما رأيك ) سلللنة: 18فقال يل وكنت مل أجتاوز  ،ومرًت كنت أسلللري معه يف خدممه -

 (.بعنوان املحارضت الفأنحة؟

فإذا به  ،ومرًت صلللعدت معه ال ا  فكان يف ال ا  امرألني يف املقعد األمامي -

مع  !(يا بني يوجد ن للاء!)فقال:  ،فق ت له: يا سللحدي لو لقدممت ،جي س يف آخر املقابد

 !! ثت ج س حيره ال  حة بمى وص نا. األسود الع ت أن االمرألني ل   ان املنديا

يا ) ومرًت كنت يف خدممه ب  ضلللفة هنر يزيد الذي يمر يف امل لللجد فقال يل: -

  (.نةوح أرى نفيس آخر رجال ال    ة النقش ندية!

فرأيت الشلللحخ وبده يف  ،رلللللللدخ ت اجلامع القديت بني ال هر والعةلللومرت  -

فألحمه وج  ت بني  ،املنرب وي دو ب حه المعل ب  ل اجلو احلار امل جد م ندًا  هره ب 

فأبطحمه فكمل يل بيط يده ب ارًت ثت أط قها  ،فق ت: نعت (معك ورقة؟)يديه فقال يل: 

اب د اهلل )فإذا فحها:  ،ألقرأ ما كمل يل رباً للللللفيرجت م لل ،وأبطانحها وأمرين بالذهاب

 . (كأنك لراه

يء لللللوبندما وضعت ال فة ول  ت اجل ة بإذنه بعد ط ل الع ت وأنا أشعر بش -

إىل آخر  ينق ون أكحاس اإلسلللمنت من مكانٍ  املريدين من العجل ألحت امل لللجد فإذا ب

حةٍ  قال:  فن ر إيل ن رت لرب فة واجل ة وبم ت  (ابما معهت)و عت ال  فوفقني اهلل في 

 معهت. 



رو  أبرايبٌ  ومرًت كنت يف درس فجر اجلمعة أسلللممع إىل الشلللحخ فدخا رجٌا  -

ر الدرس ال يفهت شحئًا؟ فإذا لللي: هذا ملاذا حيضلللفق ت يف نف  ،الثحاب ي دو ب حه األمحة

لشلللحخ لحش بت ما بحفهت ب  ا فأن..يا بني ال لقول )بالشلللحخ يقطع بديثه ويقول: 

   (.حيرض الدرس؟ لو كشف اهلل لك بن ق  ه لرأيت أنك نقطة يف بحره؟

ومرًت دفعني الشللوق إىل الشللحخ لزيارله يف ال حت بعد صللأت العشللاء فدخ ت  -

أنا أريد أن أذكر )ثت قال يل:  (لوضللأ وصللع)فقال يل:  ،فق ت: ال (أصلل حت؟)فقال يل: 

فق ت: نعت لكنني ال أمحا ال لل حة )رجاء أن يعطحني سلل حمه( فقال  (ألذكر معي؟ ،اهلل

ثت  ،ثت ج  لللنا نذكر اهلل سلللابة كام ة (ان ر هناه ب  الرف م لللابح خذ وابدت)يل: 

 خممها بذكر ال إله إال اهلل باملد كام هي الطريقة النقش ندية!!

 نها: ومرت كنت أن ف وأرلل غرفمه فرأيت أبد كم ه كمل ب  أول صفحة م -

 ويل اهلل للللللللللحس لللللللللله أنلللللللللحس

 

 

 

 سلللوى اللللرمحن فهلللو لللله ج لللحس

 يلللللللللذكره فحلللللللللذكره  فح كلللللللللي 

 

 

 وبحللللد الللللدهر جللللوهره نفلللللحس 

  بن باله فكم ه؟!فأ أدري أهو من لألحفه أم هو ألبد الشعراء أبج ه ألنه يعرب   

 (ألحس لديك بما؟)فأول ك مة قاهلا:  ،ب  الشلللحخ أثناء النهار دخ ت مرتً  -

 لقد كان الشحخ حيل العما كثريًا وحيثنا ب حه. 

ومرت دخ ت ب  الشلللحخ ألخربه أنني ك فت بإمامة م لللجد يف دمشلللق وكان  -

فهممت أن أذكر  ،خطحل امل لللجد من أبداء الشلللحخ الذين يطح ون أل لللنمهت يف بقه

فواهلل ما  (هص وال ك مة)فإذا بشلللحينا يضلللع يده ب  فمي ويقول:  ،اخلطحل بنقصٍ 

 يل أن أقول ك مة بحق بدوه!! سمح

( فرأينا طنرب مم وء بالفاكهه يف املهاجرين يف خدممه )بط عة العفحف كنت مرتً  -

ربه بشدت وإذا بالدابة ل قط من للللإىل أن لوقف وصاب ه يض بال ةٍ  يةعد اجل ا بةعوبهٍ 



وأنا  رمحه اهللشدت احلما وصار صاب ها ي م حث الناس لحنقذوا املوقف ف ارع الشحخ 

يف برقه!! ثت لوجه  معه فدفعنا الطنرب بمى وقفت الدابة ب  قدمحها والشلللحخ غارٌق 

وصللار  (الل للمطحع جتاوزها... ... الدابة هلا طاقة حمدودتبابا)الشللحخ لةللاب ها قائًأ: 

جا ين ر إلحه بإبجاب ثت قال له: )أسماذ وين بمعما والر ينةحه ب طافة وب  ة بامحة..

 يت هذا الرجا يف دروس الشحخ بعد ذلك كثريًا!!  ولقد رأ دروس؟!(

 وص  اهلل ب  سحدنا حممد وب  آله وصح ه وس ت .  وشكرًا لكت...



  الشيخ بشري املفيش

احلمد هلل رب العاملني والةلللأت وال لللأم ب  سلللحدنا حممد وب  آله وصلللح ه 

 وبعد:  ،أمجعني

ا وأن جيزي بن   ،يشكر سعحكت س فاً فإين أسأل اهلل الع حت رب العرش الكريت أن 

وإنه ل ٌف ب حٌت  ،وأن يرفع مقامه يف أب  ب حني إنه سمحٌع جمحل ،شحينا أفضا اجلزاء

 وأرضاه.  رمحه اهللأن أساهت يف صنع هذا ال فر امل اره بن بحات شحينا الرابا 

 س: حدثنا عن اللحظة األوىل التي عرفت فيها الشيخ ..؟ 

بحث كان والدي رمحه  ،منذ نعومة أ فاري رمحه اهلل شحينار دروس لكنت أبض

 ،يأيت بنا أنا وإخويت إىل دروس سلللامبمه ومل أبرف حل ًة ق  ها كنت أجها الشلللحخ اهلل

  .واسممرت هذه الة ة واحلمد هلل بمى انمقا الشحخ إىل الرفحق األب 

 ؟! حدثنا عن أعجب ما رأيت من الشيخ من حاٍل روحي أوترصٍف حكيمٍ  س:

قام هبا الشللحخ إىل  هو زيارتً  رمحه اهلل إن املوقف األكثر لأثريًا يف بحايت من شللحينا

شهادت الدراسة  رلللللدي وكنت يف الثالثة بشب مان وال من بمري بعد أن بة ت ب  

ولكن  روف بائ مي املادية مل ل لللمح يل بممابعة الدراسلللة يف املرب ة  ،االبمدائحة بمفوق

ش ،اإلبدادية والثانوية فعم ت يف  ،يلللللفموجهت نحو لع ت برفٍة أك ل منها لقمة بح

رآين  ،ى بع يف هذه احلرفة قري ًا من سنة ونةفلزلحة ومضلبرفة لنجحد املفروشات املن

( إىل أين وصلل ت يف الدراسللة؟)الشللحخ يف ذلك الحوم ويف ل ك الزيارت املحمونة سللألني: 

با أبما يف برفة  حدي إنني ال أدرس  يا سللل لنجحد املفروشللللات ألن أهع مل فق ت: 

                                                 

(1 ن وال  حممد بشري بن عبد اللطي  املفيش: ( ول الدي وت وأص ت املرياو يف ك حات الدب ع مراد  ،يعةمدرس مادت ب  وخطحل جام

 ً ق بالحا ق ويف املعهد الش ،باشا النقش ندي يف ال ويقة بدمش ويات مدينة دمش وت لللللومدرس مادت الرتبحة اإلسأمحة يف ثان ي ل دب رب

ق وك حة الش ي اهلل بالدراسة يف الك حة ال بحة بدمش ت املرياللللواإلرشاد سابقًا. أكرمن ت بة ت ب  شهادت املاج مري يف ب  و ريعة ث

مان.   يف جامعة الدراسات اإلسأمحة يف باك 



وقال  –وكان جال ًا إىل جان ه–فالمفت الشحخ إىل والدي  ،ي محوا يل بممابعة الدراسة

فقال يل  ،فقال والدي: أبوالنا املادية ال ل لللمح( مل مل لضلللعوا بشلللري يف املدرسلللة؟)له: 

فأرسبت  (إذا هحأت لك مدرسلللًة ال لك فكت شلللحئًا ها لعود إىل املدرسلللة؟)الشلللحخ: 

وكان الشحخ رمضان ديل بف ه اهلل بارضًا وكان خادم الشحخ  ،وق ت: نعت يا سحدي

شلللحخ ):  رمحه اهللم فقال الشلللحخ 1952وقد لزوت أخمي أم أمحد ق ا فرتت وجحزت سلللنة 

ربحة يف للل.. وكانت الك حة الش.(ربحةللل ه يف الك حة الشرمضان غدًا خذ ابن بمك وسج  

شحخ رمضان إىل  ،لنقحلمنطقة العامرت يف زقاق ا صهري ال ويف الحوم المايل ذه ت برفقة 

سعحد احلمزاوي نقحل األرشاف يف ذلك الوقت شحخ  ممحانات وأجرى يل بع  اإل ،ال

ريعة بجامعة لللربحة وخترجت منها ثت لابعت دراسمي يف ك حة الشلللوق  ت يف الك حة الش

 محة يف مدارس وزارت الرتبحة. وبعد أن خترجت ق  ت مدرسًا ملادت الرتبحة اإلسأ ،دمشق

إن الفضا يف هذا المحول من بامٍا ب حٍط إىل ما أنا فحه يعود ك ه بعد اهلل لعاىل إىل 

 . رمحه اهلل لوجحه شحينا

 حدثنا عن كلمٍة أثرت فيك تأثريًا بالغًا ..؟ س: 

ص اح  ص ابحٍة بعد الفجر من  شحخ حت حا ال ريت الن وية العطرت يف دروٍس  بدأ ال

وإن الذين داوموا ب  بضللور هذه املجالس قد انط عت يف  ،يوم األبد من كا أسلل وع

ب  ل حت حا املواقف   رفة ل ريت سحد ولد آدم سحدنا حممدلللأذهاهنت ل ك الةورت املش

شحخ  ،الن وية يف بحاله الكريمة شحخ يمناول طعام اإلفطار ب  ال الل يف بحت ال وكان ال

وهو و بن شامئا رسول اهلل ف معت الشحخ حيد   ،معهتر لوكنت ممن حيض ،رمضان

بل رسول  ثت أل ع ذلك بك مٍة أهل ت يف   ،وأخأقهيمناول طعامه ويذكر من صفاله 

وهذا يدل  (يا ب ح ي الن ي ما بحمق د)وبل المأيس ب لللريله العطرت بحث قال: اهلل 

 يف كا ص ريٍت وك ريت.  كان حياول أن يمأس برسول اهلل  رمحه اهللب  أن الشحخ 



 س: حدثنا عن كرامٍة من كراماته رأيتها بعينك أو حدثك عنها أخ  صادق؟ 

شلديد الوفاء ألب ابه ومنهت أبو بع املفيشل )والدي( وكان  رمحه اهللكان الشلحخ 

الشللحخ ال يراين مرًت إال ويرتبت ب  والدي وي للألني بن ابن بمي ب د الوهاب الذي 

 كان رفحقًا ل شحخ يف املدرسة االبمدائحة مدرسة الةاب ة بجانل جامع أيب النور. 

لشلللحخ ومع ذلك كان إن ابن بمي امل لللكني مل يكمل له أن يكون من لأمذت ا

 الشحخ ال ين اه وي أل بنه وبن أبواله. 

ثت حممد  ،ثت حممد ب د ،ثت حممد أمني ،أنا وإخويت أربعة: حممد بع وهو الك ري

لقد أقعد املرض أخي الك ري وانقطع بن بضور جمالس الشحخ وكان أواخر أيامه  ،بشري

شللحخ يقف أمامه وي للأله جي س ب  كريس يف طريق دخول الشللحخ إىل امل للجد وكان ال

وملا البظ الشللحخ رغت ضللعف ج للده  ،بن أبواله وهو إن للاٌن ب للحٌط من بامة الناس

 كانت هذه يف أواخر ،برف أنه مقعد قرر زيارله يف بحمهوملا  ،ل حل حممد بع سلللأل بنه

 ،لكن الشحخ رمضان بف ه اهلل قال ل شحخ سأبرضهت إىل املزربةرمحه اهلل بحات الشحخ 

وكان ال قاء مع الشللحخ الذي مل يرته شللاردت وال واردت يف بحالنا إال سللأل بنها واطمأن 

ش ،ب حنا شحخ يده ال ريفة ب  قدمي أخي حممد بع وأغم  لللللويف آخر ال قاء وضع ال

 ،فقام حممد عل يميش عىل قدميه بإذن اهلل وما به مر  ،ر من القرآنللللبحنحه وقرأ ما لح 

 فضا اجلزاء. جزى اهلل بنا شحينا أ

 س: حدثنا عن حلظة س عك خرب وفاته ..؟ 

قد اسلللمحق نا يف ال لللابة الوابدت بعد منمةلللف كنا ذلك الحوم كنت يف العمرت و

ال حا وذه نا إىل م لللجد ال لللحدت بائشللللة لإلبرام برفقة كوك ٍة من بف ة كماب اهلل 

مدير معهد حتفحظ القرآن الكريت يف جامع املحمود  (يارس برخش)وأهالحهت مع األخ 

 يف دوما. 



ش صأت الضحى يف احلرم ال سك العمرت وص حنا  ريف لللللوبعد اإلبرام أدينا منا

واسللمحق ت يف  ،ولوجهنا إىل الفندق ولناولنا طعام اإلفطار ثت أخذنا ق للطًا من الرابة

وكان ب  اخلط  ،ال للابة العارشت والنةللف من ذلك الحوم ب  صللوت جرس اهلالف

فأرسبت إلحه فوجدت دموبه  ،وأخربين بأنه بحاجٍة إيل (يارس برخش)األخ الشلللحخ 

فق ت: ما اخلرب؟ فقال: نحم للللل شلللحينا يف ذمة اهلل !!..  لقد كانت حل ًة  ،ب  خديه

ضاء اهلل م م  مًة لقدره  ،شديدًت كمن لعرض لكي بالنار ضحًة بق واهنمرت الدموع را

ق ت لألخ يارس:  ،اره اهلل لشللحينا خرٌي مما نشللمهحه من بقاء شللحينا معنافام اخم ،سلل حانه

ف ألنا أب ابنا فقالوا: أنمت معنا ونحن  ،فقال يل: األفضا أن ن أل ،نقطع بمرلنا ونعود

فآثرنا أن نكون مع  ،معكت واألفضللللا أن لمموا برنامج العمرت ألن معكت أناٌس غرباء

 وإن كانت أج ادنا يف الديار املقدسة.  إخولنا املودبني لشحينا بأروابنا

جزى اهلل بنا الشلللحخ أفضلللا اجلزاء ولق ا ب لللناله وضلللابف أجره وأسلللكنه 

 الفردوس األب  يف مقعد صدٍق بند م حٍك مقمدر. 

 س: رسالة توجهها للشيخ بعد وفاته ...؟ 

أقول لشلللحينا وب ح نا وقرت أبحننا بعد وفاله: كن يا سلللحدي قرير العني مرلاح 

وسللم قى إن شللاء اهلل ولزداد نموًا  الفؤاد فإن م للريلك المي انمهجمها ما زالت م للممرتً 

وألنك  ،يومًا بعد يوم فقد لركت أناسلللًا أمناء ب  هذه امل لللريت يربوهنا وكأنك موجود

ن للم هت منك الةللرب ب  الشللدائد ومحا لواء الدبوت إىل  ،موجوٌد بروبك وروبانحمك

وإنا إن شللاء اهلل ب  العهد ماضللون وب  النهج القويت  ،حل للنةاهلل باحلكمة واملوب ة ا

فجزاه اهلل  ،فقد نةلحمنا وأرشلدلنا بحًا ومحماً  ،ط ت يا سلحدي وطاب مثواه سلائرون.

نا اهلل ب  حتقحق شلللعار اإلخأ  يف بحالنا إهلي أنت مقةلللودي  بنا كا خرٍي وأبان

 د وب  آله وصح ه وس ت. ورضاه مط ويب. وشكرًا لكت وص  اهلل ب  سحدنا حمم



 الدكتور حممد رجب ديب

 س: حدثنا عن أعجب ما رأيت من الشيخ من حالٍة روحية؟ 

ب ت اهلل الرمحن الربحت احلمد هلل رب العاملني والةأت وال أم ب  سحدنا حممد 

 وب  آله وصح ه أمجعني وبعد: 

با  ،بالع ت واملنطق فح لللمل يكن حيدو جمال للحه  رمحه اهلل شللحينا رمحه اهللإن 

ولذا ما جال للله أبد إال قام من جم  للله  ،كان باله الروبي يؤثر بج ح للله ق ا منطقه

 بمى ولو كان بدوًا له أو كان غري م  ت.  ،مش عًا بالع ت مقمنعًا بام قال

م/ م ايعة بدد من اإلخوت 1993وحتديدًا بام / ،رت ذات مرتلللللللولقد بضللل

يف م جد أيب النور يف الةالون الذي كان ي مق ا فحه  ،عةالفرن حني له بعد صأت اجلم

منهت العريب ومنهت الفرنيس الذي  ،ر شيةاً لللوكان بددهت يزيد ب  اثني بش ،ضحوفه

وهت ممن أكرمهت اهلل لعاىل بالمم مذ ب  يد سلللحدي فضلللح ة  ،اممن اهلل ب حه باإلسلللأم

وصلللح هت إلحه  رمحه اهلل الذي برفهت بدوره ب الشلللحخ ،الشلللحخ الدكمور رجل ديل

ثت ب مهت  ،وهت ي كون ق ا أن ي دأ املرتجت الرتمجة ،حيدثهت شلللحينالح ايعوه. وأخذ 

عة عد ،كحف لكون ال ح بإغامض  شلللحينا رمحه اهللوأمرهت  ،وكان أبدهت مل ي للل ت ب

وانمهت  ،وكان هذا األخ امل لللححي جيهش بال كاء ،نهت ذكر اهلل لعاىلوأخذ ي ق   ،بحوهنت

وخرجت بةلللح مهت إىل بحمي  ،شلللحيناثت أخذوا بع  الةلللور المذكارية مع  ،ال حعة

وبالط ع أب ن  ،وكان هذا األخ امل للححي طح ة الطريق ي كي بكاًء بجح اً  ،بحث إقاممهت

فق ت له: ما ي كحك كا هذا  ،واسلللمه ب د الرمحن ،إسلللأمه فور االنمهاء من ال حعة

وملا أمرنا  ،نورًا  رت من ق  ه إىل ق  ي رأيت حيدثنا شلللحيناال كاء؟ قال: واهلل منذ أخذ 

                                                 

ولد حممد رجب ديب( 1) 1: ل وراه يف ال  ة العربحة وآداهبا ،953 ماء العام ،دكم ي يف إدارت اإلف ن  ،مدرس دين ا خطح اً بني بدد م لنق

ق.  م اجد دمش



بأكم ه منه بتَّ  بإغامض العحون غمرين نورٌ  وكنت أفهت كأمه ق ا أن يرتجت  ،املكان 

 املرتجت. وربت اهلل من قال: إن العارف باهلل إن نطق اخرتق وإن سكت ابرتق. 

سأم باملٍ 2003رت بام /لللللكام بض ضابطًا يف  م/ يف مزربمه إ بالماريخ وكان 

 ،وكان طح ة املج س ي كي ،)أمحد( شللحينا رمحه اهللوملا أسلل ت سللامه  ،ال حرية الفرن للحة

وقال: كنت أرى نورًا بجح ًا  رت  ،وأنا الحوم خ قت من جديد ،: أنت أيبشحيناوقال ل

 من بحني الشحخ فحيرتق ق  ي. 

 س: حدثنا عن ترصف حكيم ترصفه الشيخ؟ 

ام ومنذ ذلك احلني كان ق    ،اتحمنذ منمةللف ال للمحن شللحينا رمحه اهلللقد وبحت 

لكنه يع منا احلكمة بعم ه كام يع منا إياها  ،يرته جم  للًا إال ويمحدو فحه معرفًا باحلكمة

 من ذلك ب  س حا املثال:  ،بمنطقه

شحينا اسمطاع  ،واإلخوان امل  مونيف الوقت الذي اشمد فحه الرصاع بني الدولة 

لدولة  رمحه اهلل لدولة أن يقنع ا كا بأن اإلسلللأم ال حيارب ا مه مع  وبافظ ب  بأق

كي ال لنعكس  ،وهو حياول أن ي لللدد ويقارب ،من رأس اهلرم فام دون ،قحادات الدولة

فام كان من الدولة إال أن قدرت له هذه  ،األمور س  ًا ب  كا اجلامبات الدينحة يف القطر

من املال ل ناء  جحدٍ  ولربع الرئحس بافظ األسللد يومئٍذ بم  غٍ  ،ة والوطنحةامل لل كحة الدينح

ت ثت لربع وزير الدفاع العامد مةللطفى طأس بأرس   ،وكان قحد اإلنشللاء ،جامع أيب النور

 ،ربي من املحاف ات ال وريةللللل ق ت الداخع الذي يقوم ب  خدمة طأب الع ت الش

 ومن الدول العربحة واإلسأمحة واألجن حة. 

إن الذين كانوا يرون اإلسلللأم نارًا جع هت الشلللحخ بفضلللا اهلل لعاىل يرونه نورًا 

 وهداية! 

 



 س: حدثنا عن كلمٍة أثرت فيك تأثريًا بالغًا ..؟ 

ومع صدق  ،ر الزمن والوقت يف األمور امل معةحةلللللكان  الشحخ يركز ب  بنة

مط ع الثامنحنات أن أكون مدرسللًا بامًا لدى  شللحينا رمحه اهللوأراد  ، لعاىلالمجائه إىل اهلل

عام ماء ال ئدت ال داء يف  ،إدارت اإلف ما ئٍذ ب   والمقى بوزير األوقاف حممد اخلطحل يوم

فقال الوزير يل: قدم أوراقك والوثائق املط وبة لمو حفك غدًا  ،وأشار ب حه بذلك ،دارنا

فأنت الوزير وبإمكانك إصللللدار لعححنه  (ومل؟): شلللحينا رمحه اهللفقال له  ،يف الوزارت

رف للللللوانةلل ،بقول الوزير شللحينا رمحه اهللفقال يل  ،قال: األفضللا كام ذكرت ،م ارشت

يا ولدي إن الزمان كفحا بمحقحق مامل ل لللمطع حتقحقه ): شلللحينا رمحه اهللالوزير فقال يل 

 لو أردت صنع طعامٍ ب يل مثًأ فقال: )( ثت رضواصرب فإن الةرب يف باق مه مجحا ،اآلن

ثت مل يم   (ها جيهز الطعام؟ إنه حيمات إىل الوقت ،ولوفرت لديك كا م للم زماله ،ما

 شللحينا رمحه اهللب  أن فكرت  ،بمى صللدر قرار لعححني شللحينا رمحه اهللوبممابعة  ،زمن

 بشأن الوقت لةح ني يف كا شأن من شؤون بحايت اخلاصة والعامة. 

 ؟ دثنا عن حادثة خاصة جرت بينك وبينه س: ح

كان يل صابل ممن يأزم حمارضات  ،رملللإبان أبداو الثامنحنات من القرن املنة

ةا  ،شحينا رمحه اهلل وجاءين دون  ،ف ريوا له فكره ،بجامبة األخوان امل  مونلكنه ال

ق ت:  ،فقال: أريد مقاب ة  الشللحخ يف مكم ه بن طريقك ،أن أب ت  امًا ما يدور يف خ ده

وبرفمه باألخ فعرفه  ،شلللحينا رمحه اهللودخ نا مكمل  ،سلللأخربه يف الوقت املناسلللل

وإذا هبذا  بنده(ا هات م)قال:  ،وق ت: يا سلللحدي إن له بنده باجة ،وبرف والده

وهو  ،شحينا رمحه اهللب   بنحٍف  وهجومٍ  الذعٍ  وكأمٍ  صاخٍل  اإلن ان ينفجر بحديٍث 

شحينا رمحه و ،وأنا أباول أن أهدئه ،حيم ه م ؤولحة كا ما حيةا ل م  مني يف سورية

وملا  ،مذه ةٍ  هكذا بمى أهنى ما يف جع مه من قذائف وممفجراٍت  ،يشلللري إيل أن دبه اهلل



أبقي )قال:  ،قال: نعت (انمهحت يا ولدي؟)قال له  الشلللحخ ب  لللممه املعهودت:  ،سلللكت

قال:  ،قال: نعت ( ت األمانة؟ب   ): شلللحينا رمحه اهللقال  ،قال: ال ؟(آخر ه يشءٌ بند

واسللمأذنمه  شللحينا رمحه اهللفاسللم للمحت من  (جزاه اهلل خريًا لقد وصلل مني الرسللالة)

وال حيدو ما بدو  ،عني ومن معيوكنت أ نى لو لنشللق األرض ول م  ،رفناللللللوانةلل

  ي ووجودي. ب    

 س: حدثنا عن ساعٍة كنت معه فيها وحدك؟ 

بن  رمحه اهلل وهو حيدثني ،شلللحينا رمحه اهللم كنت يف مكمل 1977يف أي ول 

س حا ل  حغ الدبوت كنت إذا حتدثت بديثًا ل فزيونحًا )ومما قاله يومئذ:  ،بع  معاناله يف 

عد بةللل نات ب يذاع يف ال لللمح ثه الم فزيوين  بدي نا ر اجلمعة وق ت: لللللللوكان  إخوان

مجابة يقوم املعارضللون واملناهضللون يل من اجلامبات األخرى وخاصللة  ،...امل للحححني

 ۈ ژ   ويكم ون ب  ألواح امل للاجد ،فحع نون النكري يف م للاجدهت األخوان امل لل مون

وكنت كأين مل أر  ،ويع مون أل ابهت مهامجمي يف هذا األمر 10]احلجرات:  ژ      ۋ ٴۇ

ومل أسمع ما حيدو. ثت اشمد األمر فأرس ت إىل بع  زبامئهت وهو الشحخ حممد امل اره 

ويف هذا املكمل ق ت له: يا شللحخ حممد أنت قرأت القرآن ألحس كذلك؟ قال:  ،رمحه اهلل

قال: نعت عاىل: ،نعت. ق ت: وقرأت صلللححح ال ياري؟   ق ت: أوما قرأت قول اهلل ل
  ڄژ ،[73]األبللراف:  ژ  وئ وئ ەئ ەئ ژ ،[ 65]األبللراف: ژ ۋۋ   ٴۇ ۈ ۈژ

مدين  ،قال: ب  ؟[85]األبراف:    ژ ڄ ڄ ڄ باد وثمود و نت  كا ها  ق ت: و

مؤمنني بمى يكونوا إخوت ألن حائهت؟ أم أهنا أخوت الوطن والقربى؟ ف لللكت الشلللحخ 

قال: هذا هو الةللححح  ،حممد امل اره. ثت ق ت له: أقرأت صللححح ال ياري؟ قال: نعت

 ،(...ق ت: افمح الكماب ب  الةلللفحة )كذا ،( فجاء به...ائمني باجلزء )كذا ،يف املكم ة

شارت ب  احلديث ،ففمح شحخ حممد ،وكنت وضعت إ و عن يف  ،ق ت: اقرأ احلديث يا 



فام لقول يف هذا؟  ،بئس أخو العشــريةل ري امل لل ت وهو يقول له:   قول رسللول اهلل

فام ف كت الشحخ حممد امل اره. ق ت: هالان بجمان من كماب اهلل وسنة رسول اهلل

شحخ حممد امل اره فق ت: لكنكت ال  م كون إال أن هتحجوا  ،ردكت ب  ذلك؟ ف كت ال

  (.من؟ القوا اهلل وكفاكت ما لفع ونامل  مني ولثريوا الف

 س: حدثنا عن كرامٍة من كراماته رأيتها بعينك أو حدثك عنها أخ  صادق؟ 

فقال: مما بدو  رمحه اهللفقد بدثنحها فضح ة األسماذ ن مي الدسوقي  األوىل:أما 

معي أواخر األربعحنات أو بداية اخلم لللحنحات أين رك ت ال ا  فجرًا ممجهًا إىل جامع 

ق ت:  ،بوابة الةللاحلحة رأيت أبدًا ينم ر ال ا  وملا اقرتب ال ا  من منطقة ،أيب النور

فقال يل  ،وأخذنا نمحدو ،وإذا به والده الشحخ رجل ،إن شاء اهلل يكون أبدًا يؤان ني

وسللححدثنا شللحينا هبذا يف  ،والده: يا أسللماذ ن مي.. إن الضللعحف ب  األجواد حممول

صأت الفجر ،املج س اآلن وأثناء بديثه قال:  ،اهللشحينا رمحه دثنا أخذ حي ،قال: وبعد 

  (.ألحس كذلك يا شحخ رجل؟! ،يا ولدي.. إن الضعحف ب  األجواد حممول)

فذكرها يل األسماذ صفوح برقادي وهي: كان األخ بشري شياشريو : ثانحةالوأما 

وج س  رمحه اهلل فأخذ هبا إىل  الشحخ ،يشكو لقوًت أصابت أخمه )المواء يف الفت واحلنك(

ما بك يا : )شحينا رمحه اهللفقال  ،رت بنه قدر شربينهي بن يمحنه ممأخق المه وج  ت 

بحده إىل  شحينا رمحه اهللفأشار  ،قال: يا سحدي أخمي مريضة ووضعها كذا وكذا (بشري؟

شكو من يشءوجهها وقال له: ) س حمة  ،(ان ر إلحها ،إهنا ال ل قال: فن رت فإذا هبا واهلل 

 اهلل ب حها بالعافحة.  ومن   ،كأهنا مل لةل بيشء من ق ا

 س: حدثنا عن بعض مواقفه الدعوية..؟ 

 ،م/ وبعد أن أهنى زياراله ولقاءاله الرسلللمحة1996كنت مع يف لونس بام / -

سورية وأرص ب حه مفمي لونس والقائت باألبامل ل  فارت ال ورية كي  ،قرر العودت إىل 



فحعالج فحها بأجًا يداوي ي قى يومي اجلمعة وال  ت لحدخا بع  محامات )قربص( 

حه و هره ها يف رج  عاين من كحف لريدون مني أن )فأبى وقال:  ،كثريًا من آالمه المي ي

وغدًا )اجلمعة( بندي حمارضت بامة يأيت حلضللورها  ،أبقى هنا أسللمجت يف هذه احلاممات

اآلالف من دمشلللق وبريوت وبامن ومحص وب ل وإدلل والأذقحة؟ ماذا أقول لريب 

ثت سافر يوم  (ني غدًا بن هؤالء؟ أأقول له لركمهت ألجا رابمي واسمجاممي؟!إن سأل

 اخلمحس وألقى املحارضت يوم اجلمعة. 

 ،وأما الحوم الذي لت فحه خ ع احلجاب يف شلللوارع دمشلللق وبع  املحاف ات -

ر صأت العحد مع الرئحس بافظ األسد يف لللوبض ،وألى إىل دمشق ،فقد كان يف موسكو

بندما لقومون ب ناء ج ور أو سدود أو معاما )بدثه بشأن احلجاب وقال: و ،الأذقحة

وكذلك فإن احلجاب رشع اهلل لعاىل وال ين  ي ألبد  ،نثني ب حكت وال نمدخا بشللأنكت

من القحادت القطرية بعدم  . ثت لابع األمر بعد ذلك بمى صللللدر قرارٌ (أن يمدخا فحه أبداً 

 المعرض ل محج ات ولدي صورت بنه. 

أنه  ،لكنها بعحدت املدى ،ومن األمور الدبوية ال  لللحطة المي قد ال يأبه هلا أبد -

قد أهنى حمارضله األسللل وبحة يف جامع لنكز وملا وصللللا ال اب  ،يف أبد املرات كان 

بع  األطفال أن ي لل موا ب حه ويق  وا يده فمنعهت بع   رقي من امل للجد هت  للللللالشلل

هره ملرصاع ال اب ونادى األطفال وانحنى هلت وأسند   شحينا رمحه اهللفوقف  ،الرجال

ثت قال ملن بوله من  ،يم للح ب  رتوسللهت وي لل ت ب حهت وي للأهلت بن أسللامء آبائهت

ال لزبجوا هؤالء الة ار بمى ال ل قوا يف أنف هت أثرًا س  حًا  ،انم هوا يا ولدي)العامة: 

با أب نوا معام مهت  ،ربام يمنعهت يف ش اهبت من دخول امل اجد وبضور جمالس الع ت

 . ( فهت وصحة رسول اهلل

 



 س: حدثنا عن مبرشاٍت رأيتها يف حياته وبعد وفاته ..؟ 

فرفعت غطاء  ،والنعش أمامي ،يفقد لو  م/ رأيت أن الن ي1976يف بام / -

فإذا يب أرى وجه  الشللحخ وكأنه لحس   النعش أريد أن أن ر إىل وجه احل حل املةللطفى

و من بويل يقول: با هو ويشء يف داخع أ ،ي أن هذا شحييلفأخذت أبدو نف  ،محماً 

 واهلل أب ت.  ،وذلك من شدت الش ه رسول اهلل 

شلللحينا ل ك ريتٌ  وأما بعد وفاله بشلللهرين أو ثأثة فقد رأيت أنه سلللمقام حمارضتٌ  -

سللللاربت إىل  ؟ ثترمحه اهلل يففق ت: كحف وقد لو ،ب  مدرت مكم ة األسللللد رمحه اهلل

م جى  شحينا رمحه اهللفإذا به مدرت ضيت وب  مرسبه فراش أبح  و ،مدرت املكم ة

فج  لللت أمامه أن ر إلحه  ،لكن وجهه مكشلللوف ،ب  ذلك الفراش وم طى بال حاض

 ف بمه.  ،وأمرين ب به ،فإذا به يةحو ويعطحني إبريقًا م حئًا باحل حل

وأخذت أسلللعى يف  ،القحامة قد قامت ويف بداية ال لللمحنات كنت قد رأيت أن -

 ،فإذا خحمة ب حمة نةللل ت فدخ مها ،مواقف القحامة أبحث بن  الشلللحخ وبن والدي

واخلحمة مكم ة باخل ق  ،ال يوصلللف أبدًا برفت أنه اهلل لعاىل وهو يقرأ القرآن فإذا بنورٍ 

و   سحدنا حممد -كام خحا يل ال أقةد المج حت–وفحهت سحدنا آدم وبن يمني الرمحن 

 الشحخ وأسماذي )والدي( قربه. 

 س: حدثنا عن حلظة س عك خرب وفاته..؟ 

 ،ذلك أنني باينت مرضه ق ا وفاله بأس وع ،مفاجئًا يل رمحه اهلل يكن خرب وفاله مل

. إال أنني ومن رمحه اهلل ثت ل فت بيدممه يف املشفى حل ة وصوله إلحها إىل يوم لشححعه

 ،ي األخ ار من األط اءللللون مقة ،و اهلل لعاىل له بالشفاءكان معي من األب اب كنا ندب

يوم  شلللحينا رمحه اهللإذ دخا  ،ب  أمره لكن اهلل غالٌل  ،وكانت هناه مؤرشات طح ة



صابمه باجل طة  ،ما جع نا نموقع الوفات ،االثنني لح ة الثأثاء يف غح وبة وقد كنت أخشى إ

 منذ أن ب مت أهنت سحجرون له بم حة جرابحة. 

ويف يوم الوفات كنت ب  صللل ة دائمة مع الدكمور صلللأح الدين كفمارو نجا 

سابة لقري ًا يط عني ب  آخر األخ ار ،شحينا رمحه اهلل ثت إذا به يأخذ بحدي  ،وكان كا 

مما جعا ن ضلللات ق  ي لمزايد  ،إىل ال رفة الداخ حة من اجلناح املقحمني فحه وأغ ق ال اب

ما أخ ار شحينا؟  ،ال أريد سامبه.. ق ت: خريًا إن شاء اهلل ربة خوفًا من اخلرب الذيلب 

كان اخلرب  ،ومل نمم ك إال أن ن  ت األمر إىل اهلل لعاىل ،لقد وقع املحذور ،اآلن يفقال: لو

ما كمل له اخل ود من ق ا بمى يكمل   لوال أن رسلللول اهلل ،ألحاًم جدًا ال لطحقه اجل ال

ال أريد أن أ هر باجلزع  ،ضللل طت أبةللللايب كثرياً  ،جتم ت بالةلللربألبد من بعده. 

  ،والفزع
ٍ
ومل يكن هيدئ  ،مل أكد أصلللدق ،يف   لكنني ما بدت إىل بحمي بمى اهنار كا يشء

  ژحئ مئ ىئ يئژ  وقوله لعاىل: ، من مةح مي إال لذكري وفات احل حل املةطفى

وكت أخذت أكرر هالني  [185]آل بمران:  ژں ں ڻ ڻڻ  ژ  وقوله لعاىل: [30]الزمر: 

 . رمحه اهلل اآليمني يف كا صأت جهرية بعد وفاله

 س: رسالة توجهها للشيخ بعد وفاته ..؟ 

ال أم ك إال أن أقول له: جزاه اهلل بن اإلسلللأم وامل للل مني خري ما جزى باملًا 

ومرشللللدًا ودابحًا بن هذه األمة وهذا الدين. رفع اهلل مقامك يف أب  ب حني مع الذين 

سا  أنعت اهلل ب حهت من الن حني والةديقني والشهداء والةاحلني وب ن أولئك رفحقًا. 

أن يزيا ال مة بن   اهلل يف جواره وجوار ب ح ك املةطفىاهلل يا سحدي وأنت إن شاء 

وأن جيمع بني ق وب أبنائك وإخوانك وأب ابك بمى ي لللممروا ب  هنجك  ،هذه األمة

 إىل أن ي حقوا بك غري مفمونني. 

 



 ومن ذلك:  ،شحينا رمحه اهللوأقول: كت ن مت من الشعر يف 

 أضلللللللنحمني يلللللللا سلللللللحدي بنلللللللواه

 

 

 

 فلللللداهولكلللللت وددت بلللللأن أكلللللون 

 واهلل يشلللللهد أننلللللي للللللك خم لللللٌص  

 

 

 أبلللللللللدًا إىل أن ألمقحلللللللللك هنلللللللللاه 

 روبللي هتللحت بللرتب روضللك سللحدي 

 

 والللللنفس لنهللللا مللللن نعللللحت هللللداه 

 والعقلللا يلللروى ملللن ب وملللك ب  لللامً  

 

 وهلللللدًى يعلللللت األرض ملللللن ريلللللاه 

  

 



  الشيخ عبد احلميد دلوان

وب حه نموكا وهو رب العرش الكريت   ،وبه ن لللمعني ،ب لللت اهلل الرمحن الربحت

وال بول وال قوت إال  ،وإلحه يرجع األمر ك ه ،ن لللممد املدد من اهلل الذي بحده اخلري ك ه

باهلل العع الع حت. لقد أكرمنا اهلل ل اره ولعاىل صللللابل املدد بيدمة شلللحينا اجل حا 

 اً ي رياله إال جزءًا جحهوإننا يف احلقحقة ال نعرف بن الشحخ وكراماله ولو ،قدس اهلل رسه

يا )ي بيدممه يقول لنا: لللللونحن نمش رمحه اهللوأقا من الح ري. كثريًا ما كان يف مزربمه 

صدقوا مع اهلل وأخ ةوا يف الط ل )كان يقول: و ،(ولدي أنا أل اره بنعالكت يا ولدي ا

ب حكت  يا ولدي)كان يقول لنا دائاًم: و ،(وسلللح نحكت اهلل وي لللعدكت يف الدنحا واآلخرت

 ،ال لكونوا غأظ املعام ة ،روا ب  الناسلللللي  ،باجلهاد الك ري هو جهاد الدبوت إىل اهلل

ابرتموا أها  ،ال حتم وا يف ق وبكت بقدًا ب  أبد ،كونوا م للاحمني ،كونوا ممواضللعني

 . (لأدبوا يف جمال مهت ،الع ت والفضا

وما وكان الشلللحخ م كنت خطح ًا يف جامع بع بن أيب طالل يف د1980يف بام 

مفمي دوما يةللع اجلمعة يف امل للجد وبعد هناية الةللأت قال يل رمحه اهلل  أمحد الشللامي

الشللحخ أمحد الشللامي: يا ب د احلمحد كحف بال سللحدي الشللحخ أمحد كفمارو؟ ق ت له: 

فنحن نعحش  ،ا يل قدمه وقا له خادمك أمحد ي ل ت ب حكفقال يل: ق    ،واحلمد هلل بيريٍ 

شحخ ،بربكمه ولكن ال أبد يع ت ةورت  امًا ل  شحخ ) ف كى وقال: ،فنق ت ال يا ولدي ال

 . (الزموه ولأدبوا معه ،أمحد الشامي ويل زمانه

يا شلللحخ ب د يف املزربة فقال يل: ) شلللحينا رمحه اهللدمة م كنا بي2000ويف بام 

شامي؟ شحخ أمحد ال سحديفق ت ل (احلمحد من مفمي دوما بعد ال فن ر إيل  ،ه: ال أبد يا 

 وجزاه بنا خري اجلزاء.شحينا اهلل بن . رض (أنت سمكون مفمحًا بعده): راً لم ش وقال

                                                 
ي منطقة دوماالشيخ عبد احلميد دلوان: ( 1) ه يف الةأت. ،مفم وب ا وخش ه اجلمح ول ه العالحة جدًا وبة  برف بأخأق



  األستاذ فاروق آقبيق

 كي  كان أول لقاٍء بينك وبني الشيخ وكي  حصلت الصحبة واملحبة؟  س:   

ةأت وال أم  ب ت اهلل الرمحن الربحت احلمد هلل رب العاملني الرمحن الربحت وال

 ب  سحدنا حممد وب  آله وصح ه أمجعني وبعد:

ا كان ذلك بن طريق أصدقائنلقد . لعاىلالمعرف ب   الشحخ ه ٌة من اهلل إن أوالً: 

وبندما بدت سللألني أخي  ،أخذونا إىل جم س  الشللحخ ،م1953يف املرب ة الثانوية بام 

سمعت سمعت ك ،الك ري: ماذا لع مت وماذا  سمطحع  ،أمًا مجحًأ جداً فق ت:  لكني ال أ

رنا نذهل هلذه الدروس وخاصة درس لللفأب  نا هذا املج س فة ،أن أكرره وأبحده لك

 ،وكانت حم ة الشللحخ لزداد يف ق وبنا شللحئًا فشللحئاً  ،م للاء يوم اخلمحس ودروس اجلمعة

وكان بع  أصدقائنا بحنام ب موا بأننا نذهل إىل دروس الشحخ بدتوا يمك مون بالذي 

وكنت أقول: سللل حان اهلل!! كنا ن عل معهت  ،ال يناسلللل أبدًا بالطعن وال مز بالشلللحخ

بالشدت والورق ونذهل معهت إىل ال حنام ون عل الشطرنج ف ت ينةحونا أبدًا ال بةأٍت 

شحخ بدوا وكأهنت يريدون احلفاظ ب  ديننا بال  اب لكن بندما ذه  ،وال بع ادت نا إىل ال

إنام الفضا ك ه  ،لكن اهلل س ت واحلمد هلل بدون أي فضٍا منا ،والشمائت واهلمز والطعن

 هلل لعاىل. 

 س: كي  وصلتم إىل مقام املرتجم الشخيص للشيخ؟ 

له ،هذا حم  الموفحق اإلهلي ت أدرس يف بدأ بندما كن ،هذا أمٌر مل أكن أخطط 

نادوا لفاروق )اجلامعة أدب انك حزي وكان بندما يأيت ضللحٌف إىل شللحينا يقول الشللحخ: 

يء لللللهذا الش !س حان اهلل ،فط عًا كنت م مدًئ وما زلت أدرس يف اجلامعة ،(لحرتجت يل

شحخ شحينا فأص حت أجمهد بمى ألرجت جحدًا ل  وكام  ،الذي وص ت إلحه هو بفضا 

                                                 

ه ال ال ة.األستاذ فاروق آقبيق: ( 1) ع وخدمم ه الرفح ه العالحة وأدب ه يف األسفار برف بأخأق ت الشحخ ورفحق  مرتج



رت جيرح ذقن ومرت يقص أذن مع الشللعر(  فكان شللحينا دائاًم يقولون: )صلل ي احلأق م

ويوجد أخوت كثريون يف امل جد  ،يشجعني وأنا بفضا لشجحعه يل واحلمد هلل أص حت

 الفضا أوالً وأخريًا لشحينا.  ،يرتمجون ل شحخ أيضًا. فأ يعود الفضا يل

 س: حدثنا عن أعجب ما رأيت من الشيخ من حاٍل روحي؟ 

هذا ال للؤال بدت مرات وال أسللمطحع أن أقول أن هناه من  الشللحخ لقد سللئ ت 

لكني أقول أن   ،فكا أبواله يف غاية العجل ،يء األبجل يف مرت من املراتلللللللالشللل

لكن املشلللك ة يف املريد فإذا كان ذو أه ٍة  ،دائاًم بنده بطاء ،الشلللحخ كان كال حر الزاخر

فحجد نف لللله أنه يرلفع إىل  لعاىلكر اهلل من الذنوب مكثرًا من ذ روبحٍة جحدت وكان مقأً 

رًا ف لل حان اهلل يشللعر بأن للللللوإذا كان مقةلل ،مزيٍد من العطاء الرمحاين الرباين الروباين

لذلك يدخا إىل امل لللجد كثرٌي من الشللل اب كا وابٍد  رت بانط اع   ،العطاء صلللار أقا

مت شحئًا من الشحخ وآخر يقول: ما لع  ،فأبدهت يقول: كنت وكأين أطري يف بامل ال امء

س حان اهلل !!! فأ ن مطحع أن نقول أن هذا بجحل وهذا ..وك ه كأم مكرر ومعاد!!! 

 م لللم ،أبجل
ٍ
كان دائاًم مر وفأنا ال أسلللمطحع إال أن أقول أن  الشلللحخ كان دائاًم يف بطاء

إىل  يف كا وقٍت يأيت اإلن لان لحمع ت ما يقربه :أي طازجة(يا بني سلفرت اهلل دائاًم )يقول: 

 يكون العطاء وال ذاء طازجًا والمعًا وطح ًا وهذا هو انط ابي واحلمد هلل.  لعاىلاهلل 

فمجرد اجل وس  ،كان  الشلللحخ يك منا بن راله وبروبه ق ا أن يك منا بكأمه -

إلحه وخاصلللة إذا كان اإلن لللان م لللمعدًا روبحًا وارل ط روبحًا فحجد أن المحار الروبي 

والذي ن لللمحه الموجه ب للل ل وفضلللا املح ة والمي ن لللمحها الرابطة فنجد أن المدفق 

 والعطاء يشٌء ال يمكن أن نقحمه أبدًا أبدًا باأللفاظ املادية. 

شك ٍة داخ حٍة يف نف أذكر مرًت من املرات أين ذه ت  - شحخ يف م ي وكان لللللإىل ال

 ،م  اماً 1955م ق ا أن ألقدم إىل اممحان ال كالوريا أي يف شلللهر أيار 1955هذا بام 



فدخ ت  ،جلامع القديتفدخ ت إىل غرفمه اخلاصلللة خ ف كرات موقف سلللحارله مقابا ا

ن أسابده فأردت أ ،فقام بنف ه ووضع الشاي إلحه فقال: )ها حتل أن ل ب الشاي؟(

شاي (ال ل ابدين ،ال)فقال:  شعا )ال  ور( وصنع ال  ،هو وضع املاء يف اإلبريق وهو أ

سلل حان اهلل ف هذا المحريك الذي  ،ووضللع ال للكر  ثت سللكل الشللاي وبره بامل عقة

ومل ي لللألني ما هي مشلللك مي ومل أخربه بأي  ،بره به ال لللكر كأنه بره شلللحئًا يف ق  ي

 ملشك ة يف احلال وإىل األبد. مشك ة وذه ت من ق  ي ل ك ا

 س: حدثنا عن ساعٍة كنت فيها معه وحدك؟ 

صة. فمرًت كنت معه يف بام  - سفري بوادو كثريت خا شحخ بحكت  كان يل مع ال

فألقى حمارضات يف واشللنطن يف  ،وكان الشللحخ حيل دائاًم أن يممشللىيف أمريكا م 1966

إبدى اجلامعات أو الكنائس ثت ذه نا إىل الفندق وكان ذلك يف شلللهر نح للللان أو أيار 

شوارع مجح ًة جدًا فن   (ما رأيك أن نممشى؟)فقال يل:  شنطن وكانت ال شحنا يف وا زلنا و 

ذاء من يا ولدي لقد كنت أل س احل)فقال يل:  ،أبنحة مجح ة جدًا وبدائق غناء ،وبريضلللة

زل لللللال حارات وكانوا يربطونه بامل امري وكان ي   ها أفقر الناس وينإطارات خم فات 

فان ر كحف أن االسمقامة والعما يف س حا اهلل إىل  ،الدم من أقدامنا ب  ل هذه امل امري

بندما يعطحه اهلل  لعاىلفاإلن للان جيل أن يشللكر اهلل  ،وصلل نا إىل واشللنطن ،أين وصلل نا

 (.كنا وكحف رصنا..؟كحف  ،شحئاً 

جيل أن لكون نفقات الرب ة إىل م: )1966يضًا وهذه ال أن اها بام وقال يل أ -

أمريكا من أموالنا وب  ب لللابنا لكي ندبو إىل اهلل لكننا الحوم يف أمريكا دفعوا لنا قحمة 

 ،نناوأنزلونا يف الفندق ب  ب اهبت ويطعمو ،لذكرت الطائرت يف املركز الثقايف الذي دبانا

فاهلل بندما  ،فهذا يعني قدمنا لكت كا يشء فقوموا وادبوا إىل اهلل طاملا أننا حتم نا بنكت



حيما بنا هذه النفقات يموجل ب حنا أن نكون يف أب لللن الع ودية وأب لللن العطاء 

  (.فاحلمد والشكر هلل ب  ما أبطانا

يث ا - حلد حيدثني ا حات فج س  فة العم  حدًا يف غر عه وب نت م حل مرًت ك لط

كنت أشلللعر أن هذه اهلم لللات احل وت من الشلللحخ  ،فأبحش بححاٍت روبحٍة ال لوصلللف

واالبم امة والرقة العذبة لدخا إىل سويداء الق ل فمن فه ثت يممكن هذا الق ل فحة ح 

 فهذه ال ح ات دائاًم مجح ة وطح ة.  ،اإلن ان يف أب ن ما يريده الشحخ من مريده

شحينا إىل زيارت  - سطن ولومرًت دبي  سٍة لع ت الع وم اإلسأمحة يف ا هذه  ،مدر

املدرسللللة يألحها الطأب من ك حات احلقوق والع وم ال لللحاسلللحة والماريخ واجل رافحة 

لذلك طأهبا بعضلللهت دون درجة  ،واآلداب يف لركحا لحدرسلللوا أشلللحاء بن اإلسلللأم

ر املدرسة فأخذنا مدي ،الميرت )ال اكالوريوس( وبعضهت ب  م موى الدراسات الع حا

 ،الرتكي ودخ نا أول صللف وقال هؤالء طأب الدراسللات الع حا ألونا من جامعة أنقرت

فق ت ملدير املدرسلللة يف  ،ثت دخ نا صلللفًا آخر فحدثهت شلللحينا ،ف دأ شلللحينا حيدثهت

اسلللطن ول: ما رأيك أن نجمع الطأب مجحعًا يف بابة املدرسللللة ويك مهت الشلللحخ مرًت 

فقاطعت شحينا وق ت:  ،غرفة إىل غرفة؟ فقال: ال بأس وابدت أفضا من أن نذهل من

 ،بذرًا يا شلللحيي نريد منك أن لعود إىل غرفة اإلدارت وال قاء سلللحكون بعد مخس دقائق

لكن  ،فكانت هذه ق ة أدب مني أن املريد يقاطع شلللحيه ويقول له لوقف بن الكأم

درسة لش ه ال حوت وكانت امل ،بر  ب  رابة الشحخ هو الذي دفعني وأبطاين اجلرأت

وكان هناه  ،وضلللعوا لشلللحينا كريس ،العربحة القديمة فحها أرض دياٍر واسلللعة وبحرت

وبعدها  ،فمحدو شحينا سابة ونةف ،مرتجٌت لركي جحد درس ال  ة العربحة يف بأدنا

ثت بعد ذلك ذه ت مع الشلللحخ إىل الفندق وأم لللكت بحده لحةلللا إىل  ،أسلللئ ة وأجوبة

شللحيي لقد أسللأت األدب وقاطعمك ولكني ال أريده أن لمعل يف فق ت له: يا  ،غرفمه



أسأل اهلل أنك  ،أب نت الةنع يا ولديفقال يل: ) ،حلديث يف كا صف لدخ هلكرار ا

 (كام لعمني يب يف شلللحيوخمي أن يرسللللا اهلل لك من يعمني بك بندما لكرب يف ال لللن

 واحلمد هلل هذه أقطفها اآلن كثريًا بربكة دبوت شحيي يل. 

ومرًت كان يف ج  لللٍة مع أبد ك ار أسلللالذت اجلامعات وبندما انمهت اجل  لللة  -

يا فاروق هذا األجر الذي ن ناه من )فقال يل:  ،ط ل شحينا أن يممشى ق حًأ فكنت معه

أنت لرتجت  ،لحس ك ه لك ولحس ك ه يل ،هذه الدبوت هلذا الرجا نةٌف لك ونةٌف يل

وكنا غرٌس طاب )ا شللحيي فأنا ينط ق بع قول: فق ت له: األجر ك ه لك ي (وأنا ألك ت

فأنت غرسلللت  ،وهذا قول أيب فراس احلمداين يمدح به سلللحف الدولة (غارسللله فطاب

 . لعاىلون أل اهلل أن يكون طح ًا بند اهلل  ،وأنت كنت الطحل فيرت منا اليشء الطحل

 س: حدثنا عن كرامٍة من كراماته رأيتها بعينك؟ 

وكان ال  ،رف بكاما العقأنحة رغت قواه الروبحةللللدائاًم يمةمحزت شحينا أنه كان 

فمرًت ذهل أبد أصدقائنا األسماذ: صفوت  ،يم نى بيوارق العادات لكن أخربكت شحئاً 

وكان خريج ك حة الةحدلة إىل شحينا وكنت معه فقال: يا شحيي أنا ب   ،زين العابدين

سلللنمني ثت أبود ألفمح صلللحدلحًة يف فإما أن أفمح صلللحدلحًة يف الريف ملدت  ،مفرتق طرق

دمشلق أو أن أدرس يف ك حة الةلحدلة كمعحد ألهنت سلريسل ونني بعد ذلك آليت بشلهادت 

أو أن أبما يف رشكٍة يف  -فوقًا يف بم ه ودراسمه يف الك حةوكان مم–دكموراه من فرن ة 

ديل( فقال  دباية األدوية وأذهل لزيارت األط اء فأروت لألدوية األمريكحة )رشكة إيأي

فقال له: لقد فمحت صحدلحًة يف الريف )لا  (ماذا بشأن الةحدلحة يف الريف؟)له شحينا: 

وأنا أذهل مرت أو مرلني يف األس وع  ،ك خ( بمحاف ة محص مع شيٍص يدير الةحدلحة

فقال ( أنت فمحت صحدلحًة باسمك ها هذا يامنع؟)فقال له الشحخ:  ،ألرى كحف العما

وبالن للل ة ل جامعة ها )فقال الشلللحخ:  ،قانوين جدًا وال يوجد أي مشلللك ةله: هذا أمٌر 



قال: ال يا سلللحدي ألين  (يمضلللارب بم ك كمعحٍد يف ك حة الةلللحدلة مع لوزيع األدوية؟

قال: يا سللحدي أقوم  (والدباية لألصللناف الدوائحة؟)فقال:  ،أدرس الطأب ق ا ال هر

ب نًا إذًا ابقى ب  هذه )فقال له:  ،اهتت م اءً هبا بعد ال هر ألن األط اء يذه ون إىل بحاد

س حان اهلل(. األمور الثأثة ةحني به  !!فحقول هذا األخ بعد فرتت:  يا فاروق إن الذي ن

ركات لللللألنه بعد سنمني منع العما يف الدباية لألدوية يف الش ،الشحخ كان بني الكرامة

 بم ت خدمة الريف أثناء بمع وأنا احلمد هلل ،األجن حة إال أن يكون أهنى خدمة الريف

وبالن للل ة ملعحدية  ،ومل يكن هذا القانون مط وبًا يف بداية األمر فأنجزت خدمة الريف

ف و  ،اجلامعة فم ري الوضللع ال للحايس وكنت ممدينًا ف ت يرسلل وين إىل دراسللة الدكموراه

حدلة وأمه ت األبامل األخرى لذه ت مني ل  حة الةللل ك بقحت يف بمع كمعحد يف ك 

 ف كرامة من شحينا أبقاين ب  األمور الثأو وكان فحها اخلري الك ري يل.  ،الفر 

 س: ما أعظم مظهر عز رأيت عليه الشيخ أمحد كفتارو يف أسفاره؟ 

لكن  ،ة( وكان دائاًم باملقدمةشللحينا دائاًم يف )أب للن أهب   ،هذا ال للؤال لحس بادي

سكو بمؤ ر رجال األديان م كنت يف معحة 1990رين اآلن يف بام لللللحيض شحينا يف مو

فقال  ،فكان امل لللؤول المنفحذي ل مؤ ر )أكحو محمومورا( رجا دين ياباين ،والربملانحني

حة قاب ت كا الروبانحني لكني مل أر أب ت منك روبان نا أفمير أن  ،لشلللحينا: لقد  وأ

جدارت ل محق لقد انمي ت رئحس الروبانحني يف العامل وب ،لكون أنت رئحس الروبانحني

وأنا أرى فحك شلللحئًا آخر أب ت من ذلك فجمحع الناس الذين أدبوهت حلضلللور  ،هذا

وبادًت الك مة لكون  اء الك مة المي سلللن قحها؟املؤ رات ي للللألونني كت سلللمدفع لنا لق

فنريد ب  اخلطاب  !ب  الك مة نريد دوالراً  :فكانوا يقولون له ،مكونًة من ألف ك مة

! رهتا أي دوالرلللللأنت ف ت لط ل مني خأل مجحع املؤ رات المي بضأما  ،ألف دوالرٍ 

فأقول  ،ومجحع الروبانحني أيضلللًا حيددون وقت إلقاء ك ممهت ،فأنت بقًا رجٌا روباين



! فأن..؟! فللأقول بعللد  فأن..أم ق للا  فأن..فحقولون بعللد  ،هلت: يف الحوم الفأين

يد أن  لك: لك ت يف الحوم الفأين يف  ؟فأن..كون ق ا نفحقولون: نر نت فنقول  ما أ أ

فأنت بحق  ،ال لللابة الفأنحة فأ ل لللأل من الذي يكون بعده ومن الذي يكون ق  ك

ألنك  ،جيل أن لكون لحس فقط رئحس الروبانحني با رئحس الربملانحني با رئحس اجلمحع

سللماذنا الروبي فأنت أ ،رجٌا ب  خ ٍق ك رٍي ولواضللٍع جت وال لفكر يف نف للك إطأقاً 

 م( يف الحابان. 1994-1993-1992وكرر ذلك القول يف لقاءاٍت ثانحة يف بام )األكرب. 

 س: كي  كان شيخنا يقيض أوقاته يف السفر؟ 

كان  ،دائاًم وباسلممرار سلفري معه برفت باداله مجحعاً  شلحينا رمحه اهللأنا راق ت 

شحينا مممحزت ،دائاًم يف أوقات الفراغ يقرأ كمابًا جتده معه بحده ضع النقا   ،وقراءت  فهو ي

وال ي مطحع إن ان آخر يقرأ الكماب بعده  ،الرئح حة ب  اهلامش يف الكماب الذي يقرته

فكان  ،رد قراءٍت وابدتأن يضلع النقا  الرئح لحة بشلكٍا أفضلا مما يضلعه شلحينا وبمج

فاروق ال لن لللى أن لضلللع يل الكماب يف احلقح ة ايقول يل: ) يا  لةللل ريت المي يا بني 

ويف الطائرت وبعد أن نةلللعد يضلللع الناس بقائ هت يف  (.سلللنحم ها إىل داخا الطائرت

فمنهت الذي يضع بقح مه ومنهت  ،املكان امليةص حلقائل الحد ثت ين رون إىل بعضهت

أبطني ف مجرد صلللعوده إىل الطائرت يقول: )أما شلللحينا  ،الذي ال جيد مكانًا ب  الرف

 ،  ع اجل ة وإذا كان هناه بر   (.أبطني الطاقحة ال حضلللاء الةللل ريت ،خذ ال فة ،الكماب

ثت يم للللك الكماب وي لللم رق يف القراءت وال لزال الطائرت كام هو مع وٌم ب  األرض 

وكان أيضللًا إذا ج  للنا يف املطار ننم ر طائرًت  ،ولطري الطائرت والشللحخ يقرأ طح ة الرب ة

ناس ويدبوهت إىل اهلل فإذا  ،(أبطني الكماب)أخرى يقول يل:  مل يكن يقرأ  اطل ال

 بألطف ب ارٍت وأمجا األلفاظ.. س حان الذي أبطاه. 

 



 س: كي  كان الشيخ يعامل املقبلني عليه من غري املسلمني؟ 

حا يف  كالحفورن ندق يف والية  فة يف الف ها إىل ال ر حٌة مع طف م مه امرأٌت أمريك مرًت أل

سان فران ح كو يف فندق احل سامبة الشحخ ابنمي مريضة وأريد مدينة  حات وقالت له: يا 

فوضللع الشللحخ يده ب  رأس ل ك الطف ة ودبا هلا كام يدبو ألب ابنا  ،منك أن لدبو هلا

وإخواننا وقرأ شحينا ونفخ يف وجه ل ك الطف ة. فاملرأت ألمه وهي لح ت م  مة إنام هي 

لةادقة وبالمايل حي ون أن يمقربوا م حححة أو ربام غري ذلك فكانوا جيدون فحه الروبانحة ا

 وهذا األمر شاهدله أكثر من مرت.  ،منه

 س: حدثنا عن جلسٍة للشيخ مع أحد الغربيني أثرت فيك تأثريًا بالغًا؟ 

 يف احلقحقة ال قاءات كانت مجحعها مؤثرت ألبد األس اب: 

أي إن ان كشحينا مل يكن يأيت الناس من فوٍق وبمعاٍل با كان يألحهت بمواضٍع  إن  

كنا يف مؤ ٍر يف اسلللطن ول وكان املؤ ر  ،وبمى أوضلللح هذه الفكرت ،مع إن للللاٍن آخر

ومن رشو  املؤ ر أن لكون غرف الفندق  ،إسلللأمحًا بحت ملناقشلللة قضلللايا إسلللأمحة

يف غرفمي أن نزل بروفح ور من ال اك مان يف الع وم   يلللللنةح فكان ،يش  ها شيةان

فة الوابدت يةللل ح فحها يشٌء من املودت والمعارف أكثر والةلللح ة يف ال ر ،اإلسلللأمحة

فق ت له: كحف وجدت اإلقامة؟ فقال: برصابة بندما قالوا لنا بأن مفمي سورية سحأيت 

إىل املؤ ر ق نا يف أنف لللنا: ال بول وال قوت إال باهلل!! نحن هنرب من مشلللا نا الك ار يف 

زلون إىل م مواه وغري م معدين ألن لللنال اك مان ألهنت ال ي م مون ل شيص أبدًا وال ي

ونحن ألحنا إىل هذا املؤ ر  ،ي لللمعوا من اآلخرين ولراهت دائاًم يف الربت العايل من فوق

فامذا نفعا إذا دخا ب حنا مثا هذا الشحخ الك ري؟  ،اإلسأمي ملناقشة القضايا اإلسأمحة

رين شيةحة من العامل اإلسأمي لللللرين أو مخ ًا وبشلللللوكان املؤ ر مة رًا يضت بش

 والعامل ال ريب من دباٍت إىل اهلل ورتساء املراكز اإلسأمحة. 



فقال الربوفح ور: وجدناه بندما يدخا إىل ال رفة ين ر إىل املقعد الفارغ فحج س 

وإذا ط ل الكأم يرفع يده يط ل اإلذن من مقرر اجل  ة فإذا  ،فحه وي ممع إىل املحدو

وبندما يمك ت كان يمك ت بكأٍم مجحٍا جدًا ومق ول بححث أنه  ،م يمك تسلللمح له بالكأ

ش شة ب  ب نللللللنمهي املناق
ٍ
شحخ الدكمور زكي  ،يء ويف آخر املؤ ر كان مدير اجل  ة ال

 شللحخ: فقال يف هناية املؤ ر ل ،ال دوي وهو باملٌ مرصللي ومدير مركٍز إسللأمي يف لندن

شحينا املفمي هل ك ألنه كان ه–لوال املفمي هل ك ال دوي سئ ًة معقدت جدًا ف وال   نالك أ

فهذه شللهادٌت من هذا الربوف للور  شللحينا رمحه اهللأي أن هذا شللكرًا منه ل ،زكي ال دوي

شحينا كان  فححثام با   ،ري بمواضع الشحخ وغزارت ب مهلللللال اك ماين وهذا العامل املة

 مق والً وحم وبًا وكان الناس يط  ون منه املزيد. 

 ؟ كًة عظيمةحدثنا عن ترصٍف حكيٍم صدر من الشيخ يف أسفاره أثمر بر س:

بام  نا  قة  شلللحي نت يف رف ما ك ند طة 1966ب حمارضاٍت يف راب قاء  م دبي إلل

ممشح ان(  ،أنديانا ،جامعات ال حريات الكربى المي لضت جامعاٍت يف واليات )أوهايو

جراء بم حٍة جرابحٍة يف املنطقة ألقى شحينا أربعًا وأربعني حمارضت ثت دخا إىل املشفى إل

وكان شلللحينا  ،القطنحة يف  هره بعد هذا اجلهد الطويا وكانت هذه نةلللححة األط اء له

كا ويف  هل إىل أمري يذ بام  17ق ا أن  كا وبن 1966نح للللان  م قرأ كثريًا بن أمري

وبندما وصلللا إىل هناه سلللأل بن الدبات  ،امل للل مني ال لللود الذين ابمنقوا اإلسلللأم

فقالوا: كحف  (أريد أن أجممع به)فقال:  ،مني فأجابوا: أن زبحمهت هو ألحجا حممدامل لل 

وأن اإلن للان األسللود هو ن للا آدم  ،جتممع به وهو يقول بأن اإلن للان األبح  شللحطان

ة يف الدين وبالمايل كا من هو أبح  من ن للا الشللحطان ويعمقد ابمقاداٍت كثريٍت منحرف

فالط حل  ،وب حه أن يذهل إىل مثا أولئك ،ن ط حلرجا الديفقال شحينا: ) ،الةححح

ثت اجممع بأبد األشللليا  ون لللق  ،(ال يذهل إىل األصلللحاء با يذهل إىل املرىض



ف افرنا من مدينة ديرتويت إىل مدينة شحكاغو بعد خروت شحينا من املشفى  ،موبدًا لنا

وبند وصلللول  ،ملشلللفىم ارشًت إىل الطائرت وإىل لقاء ألحجا حممد ثت بعد ال قاء باد إىل ا

ي وبةابة ك ريت ويفمشون للللالشحخ أخذوا حيذرونه بأن هذا الرجا بنده برس شية

 اإلن ان ومأب ه بإهانٍة!! 

زله وبندما نزل شللحينا من ال للحارت بانقه ألحجا حممد ووجدناه للللللوصلل نا إىل من

وفرح به  ،ر لحس أسودًا كثريًا وهو أش ه بالن اه والزهادللللشيةًا نححًأ يمحا إىل القة

سابمني ق ا ال داء  ،ألن زبامء اجلامبات اإلسأمحة ال يعرتفون به شحينا معه  واجممع 

شحينا ي مفهت منه  ،وسابمني بعد ال داء شحينا وألحجا حممد فكان  وكنت املرتجت بني 

حا بنه ما ق قد ،بن   ،)اإلسلللأم لحس هكذافحقول شلللحينا:  ،ويقول: نعت هكذا أبم

ينكل ب  يدي  شللحينا ويق  هام بندما يةللحح له هذه األمور فكان  (...اإلسللأم كذا

 ويقول: مل أكن أب ت! 

ووبد شحينا بأن يرسا ابنه الذي يدرس يف األزهر يف العط ة الةحفحة إىل جامع 

وبعد سللنني بديدت صللار ابنه وارو الدين حممد خ حفًة ألبحه  ،أيب النور لح مقي بشللحينا

وألى وارو الدين حممد  ، مجابة وارو الدين حممدوكان هناه الةللال بني املجمع وبني

شحخ  شق واط ع ب  أبوال املجمع وأخذ الطريق من ال شيةحًا إلحنا وزارنا هنا يف دم

وفعًأ يف كا سنٍة يرسا لنا  ،وقال: جيل أن نرسا لكت طأبنا لحمع موا اإلسأم بندكت

إىل أن  ،سنوات وأف ح مع مهتر طال ًا وطال ة ملدت أربع أو مخس لللطأبًا قرابة مخ ة بش

وكان وارو الدين حممد هنا يف  ،صلللارت احلرب ب  العراق فموقف بن إرسلللاهلت إلحنا

ومما قال وارو  ،الطابق الثالث يف املجمع يمك ت وكنت ألرجت له وكان شلللحينا موجود

الدين حممد: ألحس بجح ًا أن األسلللماذ فاروق كان يرتجت لوالدي واآلن يرتجت يل بكاًم 



ب حمًة من شحينا أثمرت بةادًا طح ًا؟! دائاًم ن أل اهلل أن نمابع االلةاالت معهت بعد 

 شحينا. 

س: كي  كانت نظرة رجال الكنائس إىل شـــيخنا؟ هل كانت نظرة مداهنٍة أم 

 نظرة صادقة؟ 

أذكر كحف كان رئحس أسللللاقفة أمريكا يق ا يد شلللحينا و ا هذا الرجا الذي 

وكان يقول يف  ،يأيت كا سلللنٍة ل قاء شلللحينا يف فرصلللة بحد املحأدالمقحنا به يف نحويوره 

إبدى مقاالله المي كم ها: إذا كان حممٌد هو سلل ل هداية ألف م حون إن للاٍن من الوثنحة 

أفأ حيق لنا أن نقول بأنه مرسلللٌا من ق ا اهلل لكي هيدي هؤالء  ،إىل اإليامن باهلل الوابد

 نكارًا لن وت حممد ورسالمه وقد هدى م حار إن اٍن. الناس؟ فكأنه يريد أن يقول: كفى إ

سلل حان  ويف كا مرٍت يأيت كان يق ا يد الشللحخ وكان هناه مودت خاصللة بحنهت...

 !! ..اهلل

 س: كي  كانت حالة شيخنا الصحية بعد عودته من األسفار الطويلة؟ 

نا ال أبرف كان ،هذا ال لللؤال يوجه ل دكمور أويس الطرقجي أ نه   لكن أب ت أ

 يمعل كثريًا وأبحانًا ي زمه لنفس اصطنابي كام هو يف آخر أسفاره!! 

 س: حدثنا عن مبرشاٍت برؤى منامية رأيتها يف حياته أو بعد وفاته حصلت؟ 

بام كان شلللحينا يقول يل  كا  نا يف أمري نام م: )1966بندما ك ماذا رأيت يف امل

شحيي إين مقا يف الرتى  (ال اربة يا فاروق؟ شحئاً فق ت له: يا  سألني بعد  ،ال أرى  ثت 

فاروق أخربنا؟)يومني:  يا  نام  يت يف امل قا يف  (ماذا رأ ياشلللحيي إين م فق ت: واهلل 

ق ت: يا سللحدي لقد رأيت يف املنام  ،وبعد بضللعة أياٍم رأيت مناماً  ،املنامات ال أرى شللحئاً 

  فابم مت. نك ال لرى شحئًا يف املنام؟(أمل لقا إ)فقال ضابكًا:  ،كذا وكذا



ن إبدى أخوالنا وبعد وفات الشلللحخ كانت لط ل أن لرى : إلكني أقول لكت -

إن كنت لريدين فألاها يف املنام وقال هلا: ) ،مٍ ت يف ذلك كا يوشلللحينا يف املنام وأحل  

  (.فمعايل إىل امل جد وأنا أكون هناه ،الشحخ فأنا موجوٌد كا يوم مجعة يف جامع أيب النور

 س: حدثنا عن حلظة س عك خرب وفاته؟ 

ولكن بالن  ة يل مع األمل س حان  ،ال إله إال اهلل ... واهلل هذه كانت مؤملة لنا كثرياً 

شحينا لعل جدًا جداً  وكام لع مون بقي آلخر بمره وهو يعما  ،اهلل فربت وذلك ألن 

رح ألخحه املؤمن إذا واملؤمن يف ،وآن ل فارس أن ي لللرتيح وهو يف ذمة اهلل ،فأهنك كثرياً 

ففي أبامقنا فربنا أنه  ،فطاملا أنه رصف بمره هلذا العما ،كانت هنايمه مثا هناية الشلللحخ

ورغت مرور  ،وال بد ل عني أن لدمع ،انمهى من هذا العذاب ولكننا لأملنا كثريًا ب  فراقه

 وأسكنه ف حح اجلنان.  رمحه اهللوقٍت طويٍا ب  وفاله ال زلنا نذكره 

 س: رسالًة توجهها للشيخ بعد وفاته؟ 

الرسللالة المي أوجهها هي ما أقوله بحنام أزوره يف مقامه: يا شللحينا  ،ال إله إال اهلل

اشللفع  ،كنا رفاقك يف هذه الدنحا بفضللٍا من اهلل بزوجا ولحس لنا الفضللا يف ذلك أبداً 

  رفقاءه ورفقاء الن يلنا الث ات واسأل اهلل لنا أن نكون  لعاىللنا بند ربك واسأل اهلل 

 ،وهبذا يربح ال حع وبدون ذلك لكون اخل ارت األبدية المي لحس بعدها خ ارت ،يف اجلنة

فنط ل من اهلل أن ي اره لنا يف جهاد شحينا فحنا وأن يزيدنا من فض ه وأن لكون إن شاء 

 . رمحه اهللاهلل النهاية ب  أب ن ما يرىض به شحينا

  سحدنا حممد وب  آله وصح ه وس ت.وشكرًا لكت وص  اهلل ب 

 
 

 

 

 



  األستاذ أيمن أمحد املكي

 س: حدثنا عن اللحظة األوىل التي عرفت فيها الشيخ ..؟ 

أول لقاء كان مع الشللحخ أخذين إبجاب شللديد بطريقة كأمه الفريدت وأسلل وبه 

فقد أدهشللني كحف ينمقي الك امت واملرتادفات  ،رح وال حانللللللق اجلذاب يف الشللالشللح  

با  ؛ثًا فح للللفهو مل يكن حمدِّ  ،املمناسلللقة المي ختدم املعاين واألفكار المي كان يأيت هبا

ئًا بالفكر املمجدد والدبوت النري    ،ت ب  مجحع امل لللمويات والرتبحة املؤثرتكان كأمه م ح

ص ريًا أم  ،ل حانك ت بقوت احلال كام كان يمك ت بجامل افكان يم   شد إلحه كا من جال ه  ي

ين ى امل ممع نف ه وين  خ من الزمان ويدخا مع  ،ًا أو ممع اًم بربحًا أو أجن حاً ك ريًا أمح  

ورسبان ما لنمقا معه إىل بامل معء باحلل اإلهلي  ،اذهذا الشلللحخ يف بامل روباين أخ  

فرتاه يربط  ،ت وقوت اإلسللأمز  وبعهود ب  والعشللق الرباين والةلل ة املمحنة برسللول اهلل

قة  عاىل والث باهلل ل قة الك ريت  نا الث نا ويعطح حلارض الضلللعحف لريقى ب با ملاض العزيز  ا

إسأم غار  ،اإلسأم بمعانحه ال امحة: إسأم الق ل والروح بحممحة انمةار اإلسأم.

حم ة اإلن ان إسأم  ،إسأم املعام ة وال  وه ،إسأم األخأق والمزكحة والرتبحة ،براء

سأم الع ت والمقدم واحلضارت ،ألخحه اإلن ان شواهد وكان يطر   ،إ ز كأمه ويؤيده بال

وكأهنا بندما لأيت ب  ل انه  ،القرآنحة المي لأيت ل ابًا مرل ة من قة ق ام ل معها من غريه

 ،قد أنزلت غةللة طرية يف ذاه الوقت بح للل طريقة برضللها ورشبها وبحاهنا اجلمحا

ريفة المي كان يأيت هبا يف معرض رشبه وبحانه وكأنك ل معها للللوكذلك األباديث الش

وكذلك األشللعار الواضللحة المي ختدم املعاين ولرقى هبا كامالً  ،من فت الن وت والرسللالة

وكان رمحه اهلل لعاىل يممحز باخمحار وانمقاء القةلللص بكافة أنوابها من قةلللص  ،ومجاالً 

 ر حة وكان كثريًا ما يأيت بالفكاهات والنوادر يف جمال لللله مما يشللللد  قرآنحة أو ن وية أو لا

                                                 

(1 ق–إجازت جامعحة  األستاذ أيمن أمحد املكي: ( وت –إجازت يف ال  ة العربحة والدراسات اإلسأمحة  ،ك حة ال يعة بدمش ك حة الدب

ق –لح حا–اإلسأمحة  ي بريوت ل نان،دراسات ب حا ،فرع دمش ق. ،ك حة اإلمام األوزاب جد الشهداء بدمش  خطحل ومدرس يف م 



ولكن رسبان ما  ،وكان يفمح املج س العام بالضلللحك ،طه ويرحيهامل لللممع إلحه وينشللل  

ناهضًا بج  ائه بقوت باله  ،يشده إىل العربت والع ة واحلكمة من ل ك القةة أو النادرت

له إىل ب و   قا ن وم مة وإىل ا باملعروف والنهي بن ك ري يف اهل لدبوت واألمر  فاع نحو ا د

 د باحلكمة والك مة الطح ة. املنكر والمقح  

 أثرت فيك تأثريًا بالغًا ..؟ سمعتها من الشيخ حدثنا عن كلمٍة س: 

امل للل مون الحوم كيراٍف يف وادي )الك مة المي أثرت يف لأثريًا بال ًا هي قوله: 

منكت م لللؤول بن الدبوت إىل اهلل وهداية اخل ق  يا بني كا وابد)وقوله لنا:  (.الذئاب

 (...درسة واجلامعةيف ال حت يف ال وق يف امل ،إىل اهلل

؟   س: حدثنا عن كرامٍة من كراماته رأيتها بعينك أو حدثك عنها أخ  صادق 

شحخ أمحد كفمارو قدس اهلل رسه سمطاع أن  ،إن أب ت كرامة رأيمها من ال هي أنه ا

ربحة ل ناء الدبات للللللوت إىل اهلل ولأسللحس املعاهد والك حات الشللي للممر وينه  يف الدب

والع امء العام ني ب  املنهج الن وي يف وقت اشلللمد فحه المضلللححق ب  الع امء والدبات 

ب لل ل  روف صللع ة مرت هبا ب دنا نمحجة المط حق اخلاطئ ل دين واألسلل وب اخلاطئ 

رين بال اع أسللالحل العنف والمكفري يف المعاما مع اآلخ األخوان امل لل مونالذي ال عه 

ال  د إىل بالة صع ة جدًا اضطر فحها الكثري من الع امء والدبات  مما جر   ،حس الدينحول 

وهذا من منط ق قنابة الشلللحخ أن  إىل الموقف بن الدبوت أو ال لللفر إىل خارت ال  د.

وصدق معام مه وجود الشحخ العامل الرباين املم ع لألس وب الن وي يف بكممه وأخأقه 

 هو أساس نجاح اإلصأح يف املجممع. 

 س: ما هي الرسالة التي توجهها للشيخ بعد وفاته..؟ 

 أهيا الشحخ الرباين ... وأنت اآلن يف بامل الربزخ ... 

 فإنك مل لربا بنا بحالك وصورلك ...  ،إلن رب ت بنا بج ده



ماث ة ه وقحمك المي بشللللت ب حها فم ادت ، ك بنا املوتإلن غح   ومت ب حها 

لن نمي  بنها وسلللم ا شلللع ة اإليامن واملح ة المي أوقدهتا يف الق وب  ،نةلللل أبحننا

وإن راية الدبوت المي رفعمها بحد من بديد وبزم رشللحد  ،ت ب  مر العةللورمضللحئة نري  

                                                . . واحلمد هلل رب العاملني.سم ا خفاقة ب  سوابد الع امء والدبات

 



 األستاذ الشاعر خالد الزيات

 بللللللللللذكر اهلل أبمللللللللللدئ اخلطابللللللللللا

 

 

 

 وأفمللللللللمح القةللللللللحدت والكمابللللللللا

 فللللللللللللللذكر اهلل لإلن للللللللللللللان روح 

 

 

 

 

 هبللللللا يرقللللللى وي مهللللللل المهابللللللا

 وأسللللللأل كحللللللف أصلللللل حنا دبللللللات 

 

 

 

 

 إىل اإلسللللللأم نيللللللرتق الةللللللعابا

 اووملللللن هلللللذا اللللللذي نادانلللللا ه  للللل 

 

 

 

 

 أمللللللللًا  بلللللللذاباأملللللللا يكفلللللللحكت 

 أملللللللللللللا آن األوان إىل خضلللللللللللللوع 

 

 

 

 

 إىل اللللللللرمحن إن نلللللللدبوه أجابلللللللا

 اسلللللللألت أب ملللللللي بنللللللله فقلللللللالو 

 

 

 

 

 هللللو الشللللحخ امل للللاره مللللن أنللللاب

 أيلللللا ملللللن منلللللك أب  نلللللا الكملللللاب 

 

 

 

 

 ويللللا مللللن منللللك ن للللممس الةللللوابا

 ويللللللا مللللللن إن نطقللللللت نثللللللرت دراً  

 

 

 

 

 وياقولللللللًا مللللللن القللللللول أصللللللاب

 أغللللللللاو اهلل فللللللللحكت كللللللللا أرضٍ  

 

 

 

 

 فأن مللللللللت امل للللللللاجد والق للللللللاب

 وم للللللجد نللللللوركت هللللللذا مثللللللاٌل  

 

 

 

 

 ل للللللذى مللللللن معحللللللنكت وطابللللللا

 إىل ن لللللللع اهللللللللدى جئنلللللللا مجحعلللللللاً  

 

 

 

 

 ومللللن مللللاء اهلللللدى بزنللللا رشابللللا

 فلللللام أبللللل  رشاب اللللللدين ملللللنكت 

 

 

 

 

 ينجلللللذب انجلللللذابا وفحللللله احللللللر  

 ىرشاب اللللللللدين بنلللللللدكت مةلللللللف   

 

 

 

 

 فللللأ بكللللٌر بلللله يللللؤذي الةللللحابا

 رضر ورٌش  ف لللللللللللحس بدرسلللللللللللكت 

 

 

 

 

 ولللللللللأبون الشللللللللمائت وال لللللللل ابا

 وي للللللمع درسللللللكت زيللللللٌد وبمللللللرٌ  

 

 

 

 

 فللللام شللللعروا بدرسللللكت اضللللطرابا

 لقلللللللد جئنلللللللا وكنلللللللا يف بلللللللذاٍب  

 

 

 

 

 ذابافأصللللل حنا بكلللللت صلللللح ًا ِبللللل

 وكنللللللللللا قلللللللللل  كت بركللللللللللان رٍش  

 

 

 

 

 وكلللللان العقللللللا دونكللللللت رسابللللللا

 فأصللللللللل حنا بلللللللللدبولكت هلللللللللداتً  

 

 

 

 

 وأقللللللللامرًا وقللللللللد كنللللللللا لرابللللللللا

 قنللللللللللاٌت م للللللللللمقاتٌ  فللللللللللدبولكت 

 

 

 ملللللن امليملللللار ملللللن بلللللاهلل ذابلللللا 

                                                  

(1 مارو  خالد الزيات: ( وان يف مدح سامبة الشحخ أمحد كف ه دي ي ك ري ل ه اهلل-خطحل وشابر إسأم ي خترت  -رمح ه الم ومدح مدرسم

 منها. 



 قنللللللللاٌت مللللللللن معللللللللنٍي رسمللللللللدٍي 

 

 

 

 

 وفحلللله املةللللطفى ي للللقي اهلضللللاب

 وفحللللللللله املةلللللللللطفى ل لللللللللامء روح 

 

 

 

 

 وروح امللللللاء للللللروي ملللللن أجلللللاب

 سللللللامبة شللللللحينا جئنللللللا إلللللللحكت 

 

 

 

 

 وسلللللهت احللللللل ل ق لللللل أصلللللابا

 إذا ألقحللللللللت درسللللللللك يف ألللللللللوٍف  

 

 

 

 

 ل للللذى كللللا مللللن سللللمع اخلطللللاب

 لللللللللزود كللللللللا بقللللللللٍا م للللللللمنري 

 

 

 

 

 وكللللللا موفللللللٍق بللللللاز النةللللللابا

 فلللللذا ي كلللللي خشلللللوبًا يف بضلللللورٍ  

 

 

 

 

 وذا يشلللللفى وقلللللد كلللللان املةلللللابا

 وذا ين لللللللى الوجلللللللود بلللللللذكر رب 

 

 

 

 

 وفحللللله بلللللن وجلللللود ال لللللري غابلللللا

 وذا يرقللللللللى وي للللللللمو يف املعللللللللايل 

 

 

 

 

 يللللرى يف الللللدرس طلللله والةللللحابا

 لقللللللد ب ممنللللللا كونللللللوا ج للللللوراً  

 

 

 

 

 لمجملللللللازوا الةلللللللعابال عضلللللللكت 

 وكلللللللت ناديمنلللللللا كونلللللللوا مجحعلللللللاً  

 

 

 

 

 وال لمنللللللللازبوا ل قللللللللوا بقابللللللللا

 وال لمفرقللللللللوا يف الللللللللدين يومللللللللاً  

 

 

 

 

 لكلللللحأ لةللللل حوا قطعلللللًا نكابللللللا

 وإيلللللللللاكت إذا ملللللللللا نلللللللللت فلللللللللردٌ  

 

 

 

 

 نمحملللللة باسلللللٍد ي لللللعى خرابلللللا

 ب   لللللللت بللللللل كت كونلللللللوا لقلللللللاتً  

 

 

 

 

 وداووا بللللللللللللالعأت االلمهابللللللللللللا

 بلللللللامليوكونلللللللوا أهلللللللا ديلللللللٍن  

 

 

 

 

 لكلللللا قضلللللحٍة أبطلللللى اجللللللواب

 وكونللللللوا ل شللللللآم ربللللللى ريللللللاضٍ  

 

 

 

 

 وكونللللوا يف الللللورى أسللللدًا نجابللللا

 لقلللللللد ب ممنلللللللا بلللللللل الربايلللللللا 

 

 

 

 

 نزيلللللا ملللللن النفلللللوس االكمئلللللاب

 نللللللللداري باملح للللللللة كللللللللا قللللللللومٍ  

 

 

 

 

 ون علللللللد بال قلللللللاءات الضللللللل اب

 فأل للللللللللاع الرسللللللللللاالت كللللللللللرام 

 

 

 

 

 بللللل  اإليلللللامن نجمملللللع صلللللحابا

 يف األرض سلللللللواءٌ فكللللللا النلللللللاس  

 

 

 

 

 وبنللللللد اهلل يزكللللللو مللللللن أنللللللاب

 سلللللللامبة شلللللللحينا أنلللللللت امللللللللريب 

 

 

 

 

 وق  لللللك واللللللد قلللللد كلللللان بابلللللا

 أجللللللازه رل للللللة اإلرشللللللاد بللللللدالً  

 

 

 

 

 وإنةلللللافًا وربلللللك قلللللد أصلللللاب

 



 فكنلللللت ومل لللللللزل شللللللحيًا ج للللللحأً 

 

 

 

 

 وكنللللت ومل للللللزل ل نلللللي الشللللل اب

 وهللللذا اجلمللللع مللللنكت صللللار مجعللللاً  

 

 

 

 

 القرابلللللللاون علللللللًا منللللللله ب أنلللللللا 

 فملللللن حيملللللا ملللللن امللللللاء فملللللنكت 

 

 

 

 

 ومللللن فضللللا اإلللللله سللللقى وطابللللا

 كؤوسلللللك سلللللحدي يف كلللللا بلللللي 

 

 

 

 

 ومللللاته سللللحدي يللللروي الللللرتاب

 وينملللللللو زرع طللللللله يلللللللا ب ح لللللللي 

 

 

 

 

 زهلللللور رسلللللالة ينهلللللي العلللللذاب

 فحلللللا ن لللللع اهللللللدى ملللللن ملللللاء طللللله 

 

 

 

 

 ويلللللللا أصلللللللًأ بطللللللله اسلللللللمطاب

 ويلللللللا ق  لللللللًا طهلللللللورًا م لللللللمنرياً  

 

 

 

 

 ق  للللللللك اسللللللللمجابألمللللللللر اهلل 

 ربلللللللاه اهلل يلللللللا شلللللللحيًا أصلللللللحأً  

 

 

 

 

 ربللللللاه اهلل يللللللا ب للللللًأ مللللللذابا

 ف للللللللواله سللللللللحدي أيللللللللن كنللللللللا 

 

 

 

 

 ومنلللللللا كلللللللان بوملللللللًا أو غرابلللللللا

 ولللللوال األصللللا لللللوال اجلللللذر ممنللللا 

 

 

 

 

 وال وردًا وال كنلللللللللللللا رطابلللللللللللللا

 ولللللوال األصللللا لللللوال اجلللللذر ممنللللا 

 

 

 

 

 

 

 

 وملللللات الفلللللرع ينمحلللللل انمحابلللللا

 غلللللللوو الربايلللللللافحلللللللا رباه...يلللللللا  

 

 

 

 ب ابللللللك خللللللالقي ب للللللد أنللللللاب 

 أغثنللللللا خللللللالقي خللللللريًا ولقللللللوى 

 

 أيلللللا ملللللن ل منلللللادي ملللللا أخلللللاب  

 وأنعشللللللنا بأهللللللا الفضللللللا دومللللللاً  

 

 وأهلمنلللللللا احلقحقلللللللة و الةلللللللواب 

 بلللللذكره خلللللالقي أهنلللللي اخلطلللللاب 

 

 وأخملللللللمت القةلللللللحدت والكملللللللاب 

  
 
 

 
 
 



 األستاذ حتسني نرص اهلل

 رمحه اهلل؟كفتارو س: متى وكي  كان أول لقاء لك بالشيخ أمحد 

ب ت اهلل الرمحن الربحت احلمد هلل رب العاملني  والةأت وال أم ب  سحدنا حممد 

 وب  آله وصح ه أمجعني وبعد:

بمدائي بحنام أخذين أخي الك ري معه إىل درس  كنت طال ًا يف الةللف ال للادس اإل

شحخ  فكنت دائاًم أفكر فحه  ،ه إىل ق  ي من أول ن رتودخا ب    ،يف جامع ي   ا رمحه اهللال

وأنام وأسللمحقظ ب  كأمه العذب الذي أسللمعه ب  امل للجا الذي كان بند  ،وبحديثه

ر القديت وكنت ك  خايل الذي كان ال ينقطع بن الدرس أبدًا وي لللجا ب  امل لللجا ال   

ثت  ،الطريق بمى ال لفولني رتية الشلللحخأمجع النقود بوايل نةلللف لريت سلللورية أجرت 

ويف الةلللف الثامن  ،انمقا الدرس إىل جامع دنكز بني امل رب والعشللللاء يوم الثأثاء

وذات يوم اسموقفني وسألني  ،شحينا رمحه اهللباولت الذهاب إىل املزربة بحث سكن 

ست والدي وسألني بن هنر بردى سمي وا ضٍع منه بن ا  ، مهفمع قت به أكثر وأب  ،بموا

حارت بمى يقع ن ره  وكنت أغمنت الفر  يف الدرس ويف املزربة وبند ركوبه يف ال للل

واحلمد هلل دخ ت من باب اخلدمة المي كانت يل رشفًا ب حاًم يف  ،ب حنا وي م ت يف وجهنا

لع ت قحلادت )ثت قلال يل:  ،ت لربحلة النحلا ولربحلة األرانللفوجهني إىل لع    ،صلللح مله

بمى  (اصللعد وسللق بنا)ن ال للحارت يف طريق املطار ويقول يل: زل مللللللفكان ين (ال للحارت

ثت  ،فحةلل ت ب حها( ربحةللللللباول أن لأخذ الثانوية الشللثت قال يل: ) ،لع مت القحادت

له  ها ها بربكة لوجح ها وخترجت من فدخ م لدبوت  حة ا وجهني وشلللجعني إىل دخول ك 

فمحولت بربكمه من فأح مزارع إىل أسلللماذ يف  ،وبم ت يف المدريس بالثانويات العامة

 الع وم ال بحة والعربحة.

                                                 

(1 1) حتسني نرص اهلل بن يوس  ( وت اإلسأمحة955 ق الشحخ ملدت ) ،( إجازت يف الدب 1سائ  ( سنة.8



 قد كانت لعطحني ف ،من أبجل ما رأيت من الشللحخ من بال روبي ن راله إن  و

الحوم مل )وكان يقول يل ونحن يف ال حارت:  ،دفعًا روبحًا ب حاًم ك ام لك ت معي أو ن ر إيل

رغت آالمه وضلللعفه ولقدمه  (.ثأو أجزاء!!أنت إال الق حا وقرأت يف صلللأت المهجد 

  بال ن.

ي يف املزربة كان دائاًم مةحفه بحمحنه يراجع بف ه لكماب لوكان بندما يريد املش

 اهلل كا يوم.

 ،بمى بندما كنا نركل يف ال لللحارت يطالع بمى بعد الدرس ،وكان كثري املطالعة

فكان ال يضلللحع حل ة  (اخل فيا الضلللوء    يا بني شللل) ويف طريقه إىل ال حت كان يقول:

 وابدت.

أما بن بحاله الحومحة ففي ال ابة ال ادسة كنت أخرت له القهوت الة ابحة وهو 

زوجمه ويف ال ابة الثامنة  امًا أخرت له الفطور وي مع ن ت األخ ار  جي س مع أم بمر

ان ال هر ثت زل إىل وزارت األوقاف )إدارت اإلفماء( بمى أذللللللويف الماسللعة ين ،من املذياع

رب املاء لويط ل مني ق ا الطعام ب ابة كأس من املاء ألنه كان ال يش ،نعود إىل املزربة

ثت يأخذ ق لللطًا من الرابة بمى  ،أثناء الطعام ال ابًا ل  لللنة المي كان يمقحد بدقائقها

وبعدها نيرت له طعام  ،ر وي مق ا الزائرين بمى ال ابة الثامنةلللر ونةع العةلللالعة

أطفئ املولدت ) ويف الماسعة يقول يل: ،ء ويشعا الم فاز ويشاهد األخ ار املةورتالعشا

أو يشللعا ضللوء ب  بطارية ال للحارت  ،وقت النوم :أي (ق ا أن لأيت الكهرباء إىل املزربة

 ويقرأ يف ال حا أبحانًا.

ر هلا لوكان يعطف ب  احلحوانات المي يف املزربة من قطط وكأب براسة ويك 

 (.يا بني ال نعرف بربكة من ي فر اهلل لنا) أرجا الدجات ويطعمها بحده ويقول يل:ب ت 



أخذت الطعام إىل )ويف أبد األيام كان يف املشفى وبعد العم حة اجلرابحة قال يل: 

فكان  ، بن ب ه ووفائه ل شلللحخناطق يعرب  الوكان هذا الك ل احلحوان غري  (.الك ل؟

لو كان يف آخر ال  مان يأيت مرسبًا وير ي حتت أقدام بندما ي مع زمور سحارت الشحخ و

 الشحخ.

وكان يف األبحاد يعطحني قائمة فحها أسلللامء كثريت من األقارب واألربام والفقراء 

    من حلت ونقود وغري ذلك...  )خذ هذه األغراض إلحهت(ويقول يل: 

 من كراماته: 

الدين احل لللني )أبو بدر( ويف ا معه يف الزبداين وكان معه بفحد الشلللحخ بدر كن  

 (أخرت بنهامامنا سلحارت الند روفر فقال يل: )طريقنا إىل الشلام ويف ط عة المكحة كانت أ

فيرجت بنها وفوجئت ب لللحارلني يب إم ومرسلللحدس وجهًا لوجه فوضلللع أبو بدر يده 

شحئاً  شحئًا ألن احلادو  ،ب  بحنحه ال يرى  شاهد  شحخ اهلل.. ويف هذه ال ح ة مل أ وذكر ال

وب ح ة وابدت الأدري ماذا بةا انمهى املشهد بشكا ط حعي ووص نا  ،واقٌع ال حمالة

 إىل الشام ب أم.

رمحه زل إىل ب حأ لزيارت الشحخ ب د احلكحت كفمارو لللأبحانًا ين شحينا رمحه اهللكان 

وأبقى أنا يف املزربة وبعد سابة أو  ،وأبحانًا يذهل وبده ،قمهزله وكنت برفللللليف من اهلل

ي ل مزربة املقفول الذي كان ي عد لسابمني أخرت بأ إرادت بمى أصا إىل ال اب الرئح 

ولقد بدو ذلك أكثر من  ،وصلا ل مو وأفمح له ال اب شلحينا رمحه اهللمرت فألمقي ب 50

 مرت.

ش سحعودرنا وبثقٍة لامٍة بأن لللللكان دائاًم ي  وأن م جد أيب النور القديت  ،اإلسأم 

وهذا ما  ،وكان هذا األمر يف ذلك الوقت م لللمححأً  ،سلللوف يةللل ح ذو شلللأٍن ب حتٍ 

 شاهدناه بأبحننا.



بمى يف يوم من  ،رف ب  بناء امل جد بنف ه ويمفقد كا مرابا ال ناءلللللوكان يش

وحيثنا  ،ب  سري العما رفلذنة لحشومرت ب  املئ ،األيام صعدت بمعحمه ب  سطح الق ة

و لقد شاركت بفضا اهلل بكا مرابا ال ناء من هدم املة  القديت إىل بناء  ،ب  اخلدمة

شاميل ب  طول امل جد ساس امل جد اجلديد بمى الطابق ،اجلدار ال األخري وهلل  ومن أ

لقد و ،ومل أكن ممزوجًا بعد (.هذا املعهد يا بني لكت وألوالدكتوكان يقول: ) ،احلمد

ودرسللللت أنا وزوجمي وخترجنا من ك حة  ،لزوجت ورزقت بأوالد ودرسلللوا باملعهد

وكان ي رس بنا األما واالبمزاز باإلسلللأم واإلب للللاس بالوجود معززين  الدبوت.

 رمحه اهلل. مكرمني بندما نذكر أننا من لأمحذ الشحخ أمحد كفمارو

                         س: حدثنا عن حلظة س عك خرب وفاته؟

أجهشلللت و شلللحينا رمحه اهللجاءين الن أ بوفات بندما كنت يف اسلللرتابة ب لللحمة 

بال كاء أنا وابني وأب لل للت وكأين غريل يف هذا الكون وأنني فقدت أغ  ب حل ب  

 .وكانت صورله ال ل حل بني أبداً  ،ق  ي

 س: كلمة توجهها إىل الشيخ بعد وفاته؟

سح ري ب  هنجك وب  طريقك  شاء اهلل كا وابد منا  شحينا وإن  رمحك اهلل يا 

        باقون يا شحينا بمى آخر األنفاس.وب  العهد  ،لعاىلبمى ن قى اهلل 

                                                      

 واحلمد هلل رب العاملني.

 
 
 
 



 رمحه اهلل عن والده سعيد الكاش  ناالسيد حممد حيدث

 

 ؟ رمحه اهللس: حدثنا كي  تعرف والدك رمحه اهلل عىل الشيخ أمحد كفتارو 

ب ت اهلل الرمحن الربحت احلمد هلل رب العاملني والةأت وال أم ب  سحدنا حممد 

 وب  آله وصح ه أمجعني وبعد:

يف  أبما يف حما ص ريٍ  فقريتٍ كنت من بائ ة بدثني والدي كثريًا بن ذلك فقال: 

ل و( وبرض  م( زارين يف دكاين املربوم )أنور1940ويف أبد األيام سلللنة ) ،القحمرية

خفت من المأخر بن ال حت إلرضلللاء والديت  ،بع أن أصلللع امل رب يف جامع األمحدية

رت الدرس وكنت للللفحض ،أقنعني باحلضور ،وكنت ابنها الوبحد ووالدي قد لوفاه اهلل

شحخ لمواىل بع  ،بدت بعد الدرس وصأت العشاء إىل ال حت ممأخراً  ،أالبظ ن رات ال

رمحه  ويف األسلل وع الثاين باد أيضللًا أنور ل و ،وبال مني والديت وأخربهتا بام بةللا معي

يدبوين فت ب  الشلللحخ وبرف اسلللمي ،اهلل  حة لعر ثان ويف  ،ولكرر األمر ويف املرت ال

ويف أثناء الدرس ناداين فقال:  ،الدرس كثريًا بعد العشللاء األسلل وع الثالث أطال الشللحخ

)يا سلللعحد أخذت وبعد انمهاء الدرس والةلللأت قال يل:  (يا سلللعحد اج س أمامي!!)

 (أنت أخذت طريق؟!)ق ت: واهلل ما بدا بطاين يشء؟! ثت كرر الشلللحخ:  طريق؟!(

 ،نني الذكر وب منيثت لق (طريق ذلعال خ ما بدا بطاين يشء؟! فقال يل: )فق ت: واهلل

ل وملا انمهت ال حعة ق    ،ري يف ج ديلوملا وضع الشحخ يده يف يدي شعرت بكهرباء ل 

 ،(يا سلللعحد ما بندنا يف الطريق خوالت!)الشلللحخ يدي ورأى فحها ثأثة خوالت فقال يل: 

شحخوب  الف شديد المع ق هبت ال  ،(ابمفظ هبتفقال: ) ،ور نزبمهت وقدممهت ل  وكنت 

قاق أدري كح حت يف ز بدت إىل ال  لأخرت كثريًا وملا  طة ورسور!!  ف ق  ت ذلك ب  

                                                 

(1 1)سعيد الكاش  )أبو خليل(:  ( 91 4 -1 ن998 جازي ن األولحاء الةاحلني امل ثريت.  ،( م ه كراماٌت ك  ل



نانرجة فإذا هو مقفا من الداخا وكان الوقت ممأخرًا  ،ال وضلللعت املفماح يف ال اب 

ي لللللفق ت يف نف  ،كررت املحاولة مل أنجح ،واملكان م  اًم جدًا بمى أنك ال لرى يده

لديت من أرض الديار )ف لللحة ال حت( أردت أجلأ إىل جرياننا فأط ل منهت أن ينادوا وا

باب اجلريان نا  ،مل أجد ال اب رأيت جدارًا لعج ت أن أطرق  باب دارنا وأ بدت إىل 

 ،ي يف داخا بحمنا!! ضلل طت ب  زر الكهرباء فاسللمنار املكانللللللأل م لله فوجدت نف لل

شعر يب  شحت بيطوات خفحفة كي ال ل ن رت إىل باب الدار فرأيمه مقفا من الداخا! م

 ماو ،(!!ف ام رألني رصخت وقالت: )ب لللت اهلل.. ،وكانت لراقل من داخا الدار ،أمي

فقالت: من أين دخ ت وال اب مقفا؟!  ،زلت إىل هذه ال لللابة أ ن أن أمي  زح معي

عرت أن يب يشء غريل وقالت ب طف: باهلل ق ت هلا: أنت  زبني معي؟ ضلللممني وشللل

ثت  ،ب حك قا يل بةلللدق أين كنت؟ فأخربهتا وأخرجت اخلوالت من جح ي لمةلللدقني

غدًا  ،فقالت أمي: أنت إن للاٌن آخر ،رله أمام بحني أميللللللانط قت إىل بوٍد كان يل فك لل

 سأذهل معك إىل شحيك! ويف الحوم الثاين وص ت إىل بحت الشحخ بةح ة أمي وداللة

فذت ص ريت( وملا قربت ال اب فإذا بالشحخ ين ر إلحنا من قنة حة ال حت )نا ،املريدينأبد 

وملا فمح الشلللحخ  ،وهو ال يعرف أمي من ق ا (أم سلللعحد سلللأفمح ال اب ...ياهلليقول: )

ونحن  بم  قحه أنت ،ال اب بوجه سلللعحد ل  قي يا أم سلللعحد ال لرجعي)ال اب قال: 

ال )ورجعت أمي خطوت من صللدمة الك مة! فقال هلا الشللحخ:  أنا وأمي هبت   (بنفمحه؟!

شحخ ب  حلحمه  ،رفاق ال وءقالت أمي: أنا أخاف ب حه من  !(يف.. ال ختايفختا فم ح ال

فقالت: اهلل  ،(بج ناه خذيه؟أبج ناه الركحه بنا وإذا ما أإذا رفاق ال وء نحن وقال: )

 . (لعايل بمى أبطحك طريق..)  ثت قال هلا الشحخ: ،هينحك به ب ت بع ت

 س: هل تزيدنا مما سمعت من والدك أيب خليل رمحه اهلل عن روحانية الشيخ؟ 

 م كان والدي يعما 1946بدثني والدي أكثر من مرت هبذه القةة: يف بام  ،نعت



وكانت  ،يف أبد معاما الن لللحج بدمشلللق وط ل ل  لللفر إىل يافا لحعما هناه

ضون  سورية وف  طني بعهد االنك حز فألى وفد من رشكة )أبو اهلول( يعر مقاطعة بني 

فقحا هلت: اط  وه  ،باولوا كثريًا ف ت يف حوا ،فرف  والدي ،ب  والدي العما بندهت

فأرسا الشحخ  ،من شحيه فإنه ال يرد له أمرًا! زار الوفد شحينا وبرضوا ب حه سفر أيب

وا بنا كاسة شاي ب حنا أن نكرمهت( اجلامبة رشب)فقال له الشحخ: ر لللللفحض ،إىل والدي

وأخشللى أن  ،لكن هناه مقاطعة بني سللورية وف  للطني ،فقال أيب: أنا بارض يا سللحدي

سافر والدي ويف فأرجو أن يكون سفري ن امحًا ال هربًا من احلدود..  ،أب س بف  طني

مل لللؤولة بن الن لللاء العامأت أثناء وجوده يف ف  لللطني لرأس إدارت املعما وكانت ا

وكان  ،م لللحححة )سلللمةللل ح أمي فحام بعد( وكان والدها امل لللؤول بن العامل الرجال

 -م لللحححة -وكانوا من ثأثة ديانات )إسلللأم ،ت صلللأت العاملفقد ن    ،والدي بكحامً 

ورغت  ،هيود( وهناه برضلللت خالمي ب  والدي أن يمزوت بأمي رغت أهنت م لللحححون

فأرسلللا إلحه  ،فقال أيب: بمى أسلللمأذن الشلللحخ ،دي ممزوت وبنده أوالدب مهت بأن وال

شحخ جوابًا بالق ول ،ي مأذنه  ومل يم ِ  ،وبةا الزوات بحمد اهلل ،وبعد فرتت أرسا ال

وذيا الرسلللالة بع ارت:  ،لة ثانحةإىل أيب رسلللا رمحه اهللزمن طويا بمى أرسلللا شلللحينا 

فاقشللعر ج ده وأخرت الرسللالة وصللار يممعن يف  (.جعا اهلل رزقك بندنا يف الشللام)

ت ال حت وباع األثاو وأهنى بقد وب  الفور اختذ قرارًا بالعودت إىل الشللام ف لل    ،قراءهتا

وملا وصللا بريوت سللمع مذياع  ،واسللمقا سللحارت ممجهة إىل بريوت ،العما بحوم وابد

فوقع يف  ،بأبجوبةفع ت أنه نجا  ،ال للحارت يقول: أغ قت احلدود بني سللورية وف  للطني

يا أم سلللعحد أنت ر قول الشلللحخ ألمه: )ولذك   (جعا اهلل رزقك بندنا يف الشللللام)ق  ه: 

 . (ل كري ال اب ونحنا نفمحه!

                                                 

(1 ط الشحخ  ( ن الرسالة بي ورت ب حق ص ه ا-ان ر امل   . -هللرمح



فا أجتول يف أبد  - يا ملا كنت يف  قال:  به والدي رمحه اهلل  ما بدثني  ومن مج ة 

فمعج ت  ،بعحد أسللواقها القديمة املكم ة امل طات ب للقف بديدي إذا يب أرى شللحينا من

 ،وصللار الشللحخ يشللري إيل أن أل عه وهو  رت من ال للوق ،وأنا أب ت أن الشللحخ بالشللام

لعج ت من ذلك ومل  ،وملا خرجت من ال لللوق مل أبد أراه ،ركضللللت خ ف روبانحمه

سقط ال قف ب  رتوس أها ال وق وبة ت كارثة يم ِ  فرض  ،إال دقائق بمى 

 اهلل بن شحينا! 

ما  - بامًأ فقرياً ومن مج ة  قال: كنت  لدي رمحه اهلل  به وا ودخا إىل  ،بدثني 

 ،باول خرباء من أملانحا إصأبها ففش وا ،سورية بعد احلرب مكنات ن حج م معم ة

فاشللرتطت لذلك أن أبقى يف املعما أيامًا دون أن  ،برض بع أن أباول يف إصللأبها

حدي ماح املعما ب بد وأن يكون مف حت دخ ت وأغ  ،يدخا بع أ قت ال اب وصللل 

افعا  أسلمع هالفًا بةلوت الشلحخ يقول: )فإذا يب ،ريفةلللللركعمني وبم ت الرابطة الشل

فإذا يب أرى أصللل عًا نورانحة  ،بدأت بذكر اهلل ومل أسلللمجل ل هالف ،(كذا.. افعا كذا..

شري إىل موضع شحخ يقول: )افعا كذا..( ،العطا ل سممر  ،وهالف بةوت ال سأ ق ت: 

فقمت فن رت إىل  ،(قت.. قت.. وابما كذات الشلللحخ يقول يل: )فإذا بةلللو ،لذكريف ا

فرصلللت ألم عها بمى أصللل حت ب للل مكنات!! بم ت قطعة من  ،ل ك الحد النورانحة

ق ت له: ما رأيك هبذا الن حج؟ قال:  ،الن حج وذه ت إىل صابل املكنات وأريمه قطعة

قال: نعت. ق ت  من أين هذه؟ ق ت: هناه مكنات بديثة ألت ال لللوق ألشلللرتي منها؟

 ،ق وذهاف ت يةللللد   ،فقام معي فأدخ مه إىل املعما وأريمه بما املكنات ،له: قت معي

فألت م ؤولة  ،ركة األملانحة أن املكنات بحالة جحدت واسمطعنا إصأبهالوأرسا إىل الش

قالوا هلا: )أبو خ حا(  !وملا سلللألت: من أصللل حها؟ ،أملانحة ورأت املكنات ومل لةلللدق

 فقالوا هلا: لعايل وقت كذا.. وملا اجممعت معي وبرفت القةة  ،قالت: أريد أن أراه



 بادت إىل أملانحة وكم ت مقاالً بن جامع أيب النور والشحخ أمحد كفمارو وأيب خ حا!! 

 س: هل حدثكم والدكم عن كرامة من كرامات الشيخ أمحد كفتارو؟ 

بإبرتٍ  ،نعت ها: مرض والدي مرًت وبقن  يده  كثريًا جدًا.. وأذكر من يف الوريد يف 

لدي وي دو أن باقن اإلبرت كان جاهًأ فأخطأ يف بقنها مما أدى إىل لورم يد وا ،الحمنى

قال: جيل برتها ب  الفوروملا  ،بمى صللللارت أثين من فيذه وكان  ،رآها الط حل 

فقال ل ط حل: ها ممكن لأخريها ل  د.  ،املشلللفى الدكمور بارف الطرقجي رمحه اهلل يف

وه إىل أج   )فقال شلللحينا:  ،ثت الةلللا الدكمور بارف بشلللحينا وأخربه اخلرب ،قال: نعت

ر الشحخ إىل املشفى ورأى والدي فوضع منديًأ ب  يده وجعا للللوبعد ق حا بض (ال د

قد لضاءل إىل النةف  يقرأ ب حها طويًأ.. ويف ص اح الحوم المايل فوجئ األط اء بالورم

ب نة ثقو كان احلق حد اً ورأوا بول م حًا لفرغ ال عددت لنزف قح قال األط اء: ننم ر ،مم  ،ف

 وخأل أيام ق ح ة بادت الحد إىل بافحمها  امًا!  ،وجع وا يراق وهنا

 س: احلديث معكم ممتع جدًا هل تضيفون شيئًا جديدًا؟ 

 ،الفراش وانقطع به بن إخوانه أذكر أن والدي مرض مرضللًا شللديدًا أقعده ،نعت

وقد رأيت  ،ألن والدي كان من الذين يرقون من املس وغريه ،ه روبحاً وكان مرضللًا أ ن  

نه  هذا املجالالم ئل يف  لدي يف مرضلللله ،عجا نا ال اب  ،وبحنام وا بامرأت لطرق ب ح إذ 

لديت: هو مري  ولقول: أموجوٌد أبو لت وا قا حا؟  جيل أن أراه ،خ  لت املرأت:   ،قا

فدخ ت ب  والدي وجع ت  ،ف ام ذكرت الشللحخ أذنا هلا ،أرسلل ني الشللحخ أمحد كفمارو

وشلللط ت قدمحه ونزل منهام الدم ثت قالت: قت ال بأس  بجح ةٍ  لقرأ ب حه ولرقحه بيفةٍ 

 فإذا هي قد اخمفت فجأت  ،رلل عناها لن أهلا بن ال  ،وخرجت ونحن يف ذهول لام ،بك

 وب عمها؟! من احلارت وكأن األرض انشقت 



فنرجوا أن  ،س: يبدو من حديثك أنك قمت أيضــــًا بخدمة الشـــيخ وصـــحبته

 حتدثونا عن أموٍر عجيبة وقعت وعاينتموها بأنفسكم؟ 

شحينا رمحه اهلل شحخ  ،أنا أقا من أن أحتدو بن  ولكن يف الواقع لقد رأيت من ال

  .كثريًا حل ه لوالديلقد كان الشحخ بفضا اهلل حي ني  ،بج ًا بعد وفات والدي رمحه اهلل

شحخ أريده ألمرٍ  -1 ةدت مرًت مزربة ال ص ت املزربة  ،خا  أذكر أين ق وملا و

أوقفت ال للحارت واقرتبت منه فق  ت  ،وجدت الشللحخ يممشللى بةللح ة بع  الضللحوف

فإذا  ،ىل اخل فإ رجعت خطواٍت  ،(وسللللآلحك ،أخر ال لللحارت إىل هناه)فقال يل:  ،يده

ق ت: دباتكت سحدي.. وأنا أريد  (يف يش خا  بده مني؟ بابا أنتبالشحخ يقول يل: )

وملا دخا املةللعد ن ر  ،ومل أخربه..! ودخا الشللحخ م نى املزربة ول عمه من بعحد أراق ه

ق ت: دباتكت  (بابا أنت يف يش خا  بده مني؟جديد بني الضحوف وقال يل: ) إيل من

بعد ق حا أرسا يف وف وصعد الشحخ غرفمه مع الضح ،ولقدمت إلحه وق  ت يده ،سحدي

 ،يللللللثني ربع سللابة يف كا ما يف نف للفج  للت وجعا حيد   (اج س!ط  ي وقال يل: )

بابا أشلللكر اهلل )وملا انمهى ال قاء امل اره قال يل وأنا أق ا يده:  ،جيح ني بام أردت  اماً 

شحخ موضع أبوه شارت ،(الذي وضعك يف ق ل ال وخرجت وأنا  ،فربت جدًا هبذه ال 

 يف سعادت روبحة ال يع مها إال اهلل. 

وارلعش هنا املمحدو ممأثرًا بام -وائذن يل أن أبدثك بن يشء خا  جدًا  -2

ي كحف مات شحينا وقد أخربنا أنه سحعحش لللللو نف كنت أبد  ثت قال:  -سحمحدو به

شحينا رمحه اهلل بثأثة أيام اخلروت إىل سنة؟! وأردت يومًا بعد وفات   ، درس اجلمعةمائة 

وق ا خروجي من باب الدار قال يل ولدي وهو خ في: بابا رحية  ،اصلللطح ت ولدي

شحينا يقف خ فه يق ًة ين ر إيل ويم  ت  شحينا وجدو.. المفت ألن ر إلحه فإذا.. واهلل ب

ائة ق ت له: يا سحدي أين لركمنا..؟ أمل ختربنا أنك سم قى معنا م -باد املمحدو ل  كاء–



غ ب  ل اين: أنا كنت ال يا بابا أنا ما لركمكت أنا معكت وب   يل شحينا يق ًة: ) بام؟! فقال

بمى لةلللريوا من  :غ ب  ل للللاينوب    ،ل عوام واخلوا  وأنا اآلن ل يوا  اخلوا 

خرجت من  ،واخمفى الشلللحخ فجأت ،(اخلوا  اخلوا  باف وا ب  الذكر مع الرابطة

سابة ،ال حت وأنا يف بالة روبحة ال يع مها إال اهلل ةف  ص ت إىل اجلامع بعد ن فإذا  ،و

ق ت لإلخوان: القةللة كذا.. كذا.. قالوا:  ،بالشللحخ بشللري ال اين بف ه اهلل ينهي الدرس

شري ال اين يقول ذات الكأم!  ..!س حان اهلل شحخ ب سابة  امًا كان ال ةف  وبعد ق ا ن

فرصللخ ولدي: بابا.. بابا.. نفس الرحية الع  ،ة نزلت إىل زيارت مقام شللحيناصللأت اجلمع

 شمممها بال حت قدس اهلل رسه العزيز. 

 ،وبعلد فرتت زمنحلة مح لت زوجمي بلآخر ،فوللد يل طفلا ،أكرمني اهلل لعلاىل -3

وكان يف األيام  ،رفضت زوجمي اإلجهاض (يا بني ما بدنا أوالد)أخربت شحينا فقال: 

نه بأ مججمة ،األوىل بالةلللورت )إيكو( أ ملا خت ق اجلنني  هر  قال يل األط اء: ال  ،و و

فعال مها وق ت هلا: برف الشحخ بالكشف أنه لن يعحش  ،وصار اإلجهاض حمرم ،يعحش

وصللللدق  ،ف امذا مل نعما بوصلللحمه؟.. وق ا والدت زوجمي بيمس دقائق مات اجلنني

وملا مح ت  ،ولدت يف مشللفى ال زايلكشللف الشللحخ!! وبعد فرتت زمنحة مح ت زوجمي و

فق ت خماط ًا اهلل: يا رب ق  نا هديمك ولكن ناقةة!!  ،املولود رأيت شفمه الع حا مشوهة

بابا هدية اهلل ما بمجي ناقةلللة وإذا ناقةلللة )فإذا يب أرى شلللحينا يق ًة أمامي يقول يل: 

 ،ومل ي ق إال بأم خط رفحع جداً  %99وبعد فرتت زمنحة ذهل المشلللوه بن للل ة  ،(بكم ها

يا بني ما ق ت لك اهلل يقول: )وكنت مرًت أمحا طفع ف لللمعت هالفًا بةلللوت شلللحينا 

له  (!..بحكم و. هلا: أين أجريت  به إىل أبد األط اء يقول  مه  عد ذلك ك ام ذه ت أ وب

 ومثا هذه العم حات ق حًأ ما لنجح!! فجزى  جدًا! ي دو أهنا ناجحةً  ،بم حة المجمحا

  واحلمد هلل رب العاملني.                                                    اهلل بنا شحينا كا خري.



  السيد أبو حممد كريشان

 س:  حدثنا عن أول حلظة التقيت هبا الشيخ؟

والةأت وال أم ب  سحدنا حممد ب ت اهلل الرمحن الربحت احلمد هلل رب العاملني 

 وب  آله وصح ة أمجعني وبعد:

فمرت بعد صلللأت  ،كان أها املحدان من الشللل اب الزكرلاوية وكنت وابدًا منهت

ال للأم )العشللاء كنت ب  باب امل للجد فمر يب الشللحخ ومل أكن أبرفه من ق ا فقال يل: 

ذهل ثت باد  ،دري ما هيوشللعرت نحوه بجذبٍة ال أ ،فق ت: وب حكت ال للأم (ب حكت

لمعرف  ب  كاٍ ( فق ت له: ال أبرفك! فقال: )بابا أنا ب حمك إنت أب  منا؟وقال يل: )

ان ر الوقت الذي  ،ب حنا فمح  بندي يف دروس امل للللاجد يف ي   ا ولنكز وأبو النور

الدرس ك ه موجه  فذه ت إىل الدرس وكانت حل ًة ال لن للى وكأن   ،(يناسلل ك وزورنا

ن الفجر قت يا بني أذ  ) الحوم المايل رأيت شلحينا يف املنام يف أرض دارنا يقول يل: ويف ،إيل

وبقحت هذه احلالة سمة أشهر كا يوم أراه ويوق ني إىل صأت الفجر مل  ،فقمت فةع..(

 ومن بحنها لولعت بالشحخ.  ،يمي ف يومًا وابداً 

ب د الرزاق ب وب ومرت كنا نعما يف األبذية يف مرب ة الشللل اب وكان األخ  -

 ،لوقف سوق الكويت ،ر بضابمه إىل الكويتوكان يةد   ،ي مع منا نمحدو بن الشحخ

وكان باكت ال ودان إبراهحت ب ود وكان ن امه أال  ،فحول إىل سوق ال ودان أم درمان

وأراد أن ي لللحل أمواله  ،لدخا بضلللابة وخترت بضلللابة ،خترت أموال ال لللودان أبداً 

إبراهحت  ،ضللاق صللدره فق ت له: لعال ألدلك ب  با ،نحةفرفضللت احلكومة ال للودا

 ،فادخا ب حه واشمكي لع ه حيا لك مشك مك ،يفمح بابه ل م  ومني ب ود كا يوم أبدٍ 

وربام ال جيحل ط  ي؟ ق ت له: اسللممع إيل  ك ريٌ  قال يل: كحف أدخا ب حه وهناه ازدبامٌ 

                                                 

ن )( السيد سليم كريشان : 1)  ثر م ييص ألك ق الشحخ الش  ( سنة.65مراف



الشحخ أمامك إىل أن لةري ي لللأغم  بحنحك وابما رابطة مع شحينا بمى يمش ،جحداً 

فعا الرجا ذلك فمحرس األمر وشكا أمره ف ؟  ممكم هي ر هو ي ألك ماللللداخا القة

ف لللحل إبراهحت ب ود ورقًة ب  الفور وكمل ب حها: ي لللمح ل ماجر  ،إلبراهحت ب ود

وملا  ،ر فحأخذه بضابةلللال وري ب د الرزاق ب وب سحل أمواله من ال ودان إال العش

المجار ال ودان لعجل وقال له: كحف وافق الرئحس ب  ذلك؟ فقال له: ذهل إىل أبد 

كذا .. كذا.. بد إخوان الشلللحخ ب مني  مه ،أ قال: أبطني رق حدو معي طويًأ  ،ف فم

وبعد فرتت )سللنة لقري ًا( أخربين ب  اهلالف وقال يل: أنا يف  ،وسللألني بن اسللت شللحيي

وأول ما  ،مطار املزت السلللمق الهفذه ت إىل  ،بريوت وبعد سلللابة سلللأكون بمطار املزت

وصللل ت بانقني وقال يل: ق ا كا يشء خذين ل شلللحخ أمحد كفمارو..! ذه ت به إىل 

وإذا  ،(أهأً )وواهلل ق ا أن أطرق ال اب وإذا بشلللحينا يفمح ال اب ويقول:  ،شلللحينا

 ثت قام ومل يمك ت بك مة...!!!  بالرجا ينكل ب  رج حه ي كي وي كي سابةً 

ف إىل بحمي وب  العشللاء ق ت له: واهلل مل أفهت بنك وبن شللحينا وذه ت بالضللح

ما الذي بةلللا؟ فقال يل: أنا ابن طريقة رفابحة وشلللحينا يف ال لللودان يف )أم  ،شلللحئاً 

ثت نقوم  ،األمويك ك ريٍ  يف م للجدٍ  اً لربوي اً درمان( كا يوم مجعة بعد الةللأت يقحت جم  لل

ويف األس وع املاض ونحن أثناء احلرضت أخذ الشحخ أخذًت  ،رتلمجحعًا بعد الدرس ل حض

ب حمًة ورصخ وقال: ال ل رتوا بشللحيكت .. ال ل رتوا بشللحيكت .. أنا أغرتف من ق ل 

شام  شحخ أمحد كفمارو بال شحخ ق ا ذلك؟ قال  -شعر!دون أن ي-ال فق ت له: أيعرف ال

 جامع ي   ا ناداه الشلللحخ يل: ال يعرف الشلللحخ وال يعرف الشللللام!! ويف الحوم الثاين يف

 وإىل الحوم هو يمةا بنا!!  ،وأج  ه بجان ه

 

 



 س: ما أعجب ما رأيت من حال روحي للشيخ؟ 

سللنة شللحخ كقوت  200وأ ن أنه مل يأت منذ  ،شللحينا بأ لردد هو صللابل وقمه

شحينا دائاًم يموارى وال ي هرها ولكنه كان ي ذي ق وبشحينا الروبحة.   ،إخوانه كان 

ئه يقول: )يا رب إخواين..إخواين..!!( يأمرين أن ال أحتد   وكان أكثر دبا و بن وكان 

 هذه الروبانحات والكرامات إال بعد موله؟! 

أبو  املريدين وكان أبد  ،ر آية النور يف حمارضت اجلمعةللللللمرًت كان الشللحخ يف لل -

رى هذا املقعد وإذا بنا ن ،ر يف امل جد ب  الكريسلللللحيض -وكان مش والً -حممد رنكو 

ة صولًا للللليقوم من ب  الكريس وي شحخوج (بل..بل. بل ..)رخ   ،عا يزبف إىل ال

)امح وه ثت قال:  ،فوضلللع رأسللله ب  رك ة الشلللحخ وقرأ له ،(افمحوا لهفقال الشلللحخ: )

 . وأبحدوه(

ا يف م للجد أيب النور القديت بندما ينمهي الدرس نقوم بةللعوبة وكأن ب  وكن   -

شللللللكن بندما بض ،أكمافنا ج االً  شحخ ،عر بذلكرنا يف اجلامع اجلديد مل ن  ،ف ألت ال

زل بأء من ال لللامء يم قاه أوالً العارف باهلل ثت يوزبه ب  للللللليا بني بندما ينفقال يل: )

نوبهت فإين أمحا ال أء  أما الحوم فقد كثر األب اب وقا   ،بقدر اسلللمطابمهت املريدين 

  (.وبدي!

فإذا برجا أسلللود يرمي  ،احلج وكنا بول شلللحينا جال لللنيوأذكر مرت كنا يف  -

ة الشحخ ثت ق ا رك  ،والشحخ يضع يده ب  رأسه ،نف ه ب  قدمي الشحخ ي كي وي كي

ئاً  ويف الحوم المايل كنت بيدمة الشلللحخ ب  موبد مع امل ك ... وقام... ومل نفهت شلللح

ةا) شحخ نزيا ب (ب د احلمحد الكردي)وكنت نزيًأ بند  (فح  ،(شاكر مأطاين)ند وال

ف حثوا  ،ل ري املوبد من ق ا قرص امل ك فقدم من بعد صأت العشاء إىل بعد صأت الفجر

شحخ فإذا بالرجا  ،بني ف ت جيدوين شحخ وبده. ج  نا بول الكع ة ننم ر ال فذهل ال



: أين والده؟ فقال: لحس بوالدي -وكان معنا-األسلللود يأيت إىل الشلللحخ رجل ي لللأله 

! أجت س أمام شحيك ب  احل وت! جيل أن جت س فقال: يا ق حا األدب ،ولكنه شحيي

فالمفت إلحه الشحخ رجل وقال له: ما مح ك ال اربة أن ل قي بنف ك ب   ،ب  رك محك

قدمي الشلللحخ؟ فقال: دخ ت احلرم فشلللممت رائحة أها اهلل ف حثت بنها بمى رأيت 

 فعرفت أنه صابل الوقت!!  ،نورًا  رت من ق ل الشحخ إىل الكع ة

ها - نت لعمربين ابن كا قدياًم  حدان  جارت يف امل نا  نت ل ها من مريدي  ،كا وكان ابن

 ،وق حا وفاهتا شللا نةللفها ال للفع ،الشللحخ وكانت خماوية اثنان من اجلن وكانت لرقي

شفاء لك إال ب  يد الشحخ أمحد كفمار  ،وفرأت يف املنام إخواهنا من اجلان وقالوا هلا: ال 

فأخربها إخواهنا من اجلن  ،ر هلا بجاب فاسمححى من الشحخلللط  ت من ولدها أن حيض

 ،فذه ت إىل شلللحينا ودخ ت ب حه وبوله الكمل ،فأخربلني ،(أليب حممد)أن لقول 

األوىل لضللعها حتت وكمل ورقمني وقال: ) ،(لكرم)فضللحك وقال:  ،وأخربله بالقةللة

 ،(اس قني)قمنا ل ةأت فقال:  ،ثت أذن امل رب (رهبا ب  كأس ماءلللالوسادت والثانحة لش

الشللحخ  إىل فالمفت ،قمت وملا وقفت شللعرت بحد لشللد وجهي إىل الشللحخ دون أن أراها

 ،(إما أن  وت جارلك بعد ثأو وإما أن لشللفىفقال يل: ) ،بعحدًا بني يضللحكه فرأيم

 وفعًأ مالت يف الحوم الثاين! 

وص ت إىل  ،بائدًا مرت من درس شحينابدثني أبو خ حا الكاشف قال: كنت  -

 ا قوكنت أبل املوسلللحقا والعود  -وكنت بديث بهد بمج  لللله-منطقة املح للللات 

وبعد  ،ف للمعت هالفًا يقول يل: ها هناه ن مة مثا ن مة الشللحخ ،المزامي بند الشللحخ

 مائة مرت أيضًا لكرر اهلالف بدت مرات. 

                                                 

ه اهلل1) مذر ل حدنا الشلللحخ رجل ديل بف  ور الن  حة ،( نع ن األم ا األدب. واألدب م و كام ظ ل حان  ،فه وإنام سلللقناها هبذا ال ف

ا القةة.   لفاصح



وذه ت املريدين عت جمموبًة من أذكر مرًت بندما نجح يف انميابات اإلفماء مج -

طفت كا املحاف ات وكان آخر  ،إىل املحاف ات بمى أمجع رأي املفمني بول شلللحينا

ف ت يرض أن  رمحه اهللدخ ت الك ماوية مدرسللة الشللحخ حممد الن هان  ،املحطات ب ل

( 60فدخ نا بعد العشللاء بوايل ) ،فعج نا من ذلك ،ي للمق  نا وقال: لعالوا بعد العشللاء

فقال الشحخ: ما اسمك؟ ما اسمك؟ وبفظ  ،ا فإذا س ل المأخري هو حتضري العشاءرج

واقفًا  (حممد الشامي)وبدأ ي حث لنا بحث األدب .. ثت ن ر فرأى الشحخ  ،كا األسامء

 ،فقال: يا سحدي أنا لارًت أقوم ولارت أقعد ،فقال له: أال جت س؟ ،ساندًا  هره ب  اجلدار

طال الوقت  (شللحيك مل يةللا إىل مرل ة خادم!! ،هذا املقام ولك وصلل ت إىل)فقال له: 

ثت قام رجٌا فقال: ما رأيك بالشحخ  ،وقام بدت أشيا  ي ألون الشحخ والشحخ جيحل

أمحد كفمارو؟ فقام الشلللحخ ووقف ب  قدمحه وقال: الشلللحخ أمحد كفمارو سلللحد أها 

يا بني ل شللحينا: )ما بدت وأخربت الشللحخ قاالطريق ب  اإلمجاع وأنا خادمهت. وبند

 . (هذا بمكت يف الطريق

؟   س: حدثنا عن كرامٍة من كراماته رأيتها بعينك أو حدثك عنها أخ  صادق 

شحينا  - يا بني الويل الكاما  جا أن ال حيل أن ي هر الكرامات ويقول: )كان 

 (.والكرامات شأن ص ار األولحاء ،يرفع رأسه إىل ال امء

 (أبو حممدع أيب النور القديت فقال الشلللحخ: )جم س جاموأذكر أيضللللًا: كنا يف  -

هحؤوا أنف للكت أمامنا سللفر ال للابة )قال: نعت .. قال:  ( شللحخ رجل)ق ت: نعت قال: 

امأل  ،يا بني سللفرلنا إىل طرطوسى ال للائق يدبى )معروف( وقال له: )أل (.الفأنحة!!

ر لنا سجادت للللاإلسم نة وأبضزين وبري الدوالحل وهحئ للللالردلري باملاء وامأل )دبو( ال ن

بج نا من ذلك إذ لحس من بادت الشحخ أن ي أل ويط ل هذه الط  ات ...!  (الةأت ..

 (ما هبا؟فقال الشللحخ: ) ،يا( ففورت ال للحارتالمناج ا وأصلل حنا يف ) ،انط قنا بال للحارت



  فقال: يا سلللحدي ن لللحت أن أمألها باملاء؟! وقفنا جانل الطريق وأخذنا املاء من بع

حارات عد  ،ال للل قال ال للللائق: )ثت يف الطريق ب حارت ف فت ال للل لك لوق غت من ذ فر

ويف طريق الأذقحة القديت بني اجل ال وابمذر: مل أجد وقمًا لمع ئة ال حارت...!  (زين!!لال ن

يف الق  ة األوىل وقع الشحخ  ،إذ بإطار ال حارت ينفجر وانق  ت ال حارت إىل الوادي العمحق

وإذا بشللحينا  ،ويف الق  ة الثانحة صللار شللحينا فوق الشللحخ رجل ،رجل فوق شللحينا

شام..  (..... يا عظيم.يا عظيم)يرصخ:  وإذا بنا ب  الطريق العام فوق وال حارت جتاه ال

طار ال لللحارت وواهلل ال ندري من رفعنا ومن وضلللعنا ب  الطريق العام!! ن رنا فإذا بإ

م ض ًا: – ر اإلسم نة!! فقال الشحخلللأبض قال: سحدي مل ،فقال الشحخ: )بدله( ،مفجور

أنت ال لة ح أن ال: يا سحدي ن حت!! فقال الشحخ: )ق (أبطنا سجادت الةأت لنةع)

 ،ذه ت إىل احلدود ال  نانحة الشلللاملحة وأبرضلللت إطاراً  (.لكون سللللائقًا ل شلللحخ!!.

وأبفى ال للائق  ،ثت قاد الشللحخ ال للحارت بنف لله ذهابًا وإياباً  ،واسللم رق ذلك وقمًا طويأً 

 من خدممه. 

سك( يف  هره ال ي مطحع  - ةاب بللللل )د صديق يف الأذقحة م وأذكر أنه كان يل 

حام والقعود نا الشلللحخ:  ،الق قال ل حة)فمرًت  نا إىل الأذق نا ومل يكن هناه  (اذه وا ب فذه 

سحارت إىل الأذقحة وأخذنا معنا اخلحت ،طريق إىل ال  حط ص نا إىل الأ ،أخذنا  ذقحة وملا و

ويف  ،أخذنا األخ إبراهحت شكولع ب  ممن )لنش( له إىل ال دروسحة فنة نا هناه اخلحام

ويف هذه األثناء  ،ل ك ال ح ة نزلت أمطاٌر غزيرٌت جدًا سللللدت الوديان وانقطعت الطرق

وقال: ألق  ونا ضحوفًا؟ دخا  ،اسمه أبو بمر الشامي قطعت به سحارله ب  ٌي  ألى رجٌا 

ت قال لشلللحينا: ذاه بحمي ال عحد ب  شللللاطئ ال حر! أرجوكت لفضللل وا ولعرفنا ب حه ث

بعد صللأت وبعد لوقف املطر  ،(نعتقال شللحينا: ) ،ملريدين بعد لوقف املطرابندي مع 

زلنا )بال نش( مع الشحخ فن   ،(اذه وا بنا إىل هذا الرجا احل  ير قال لنا الشحخ: )لللللالعة



 فقال الشحخ: )ال يا بني!!( يفالشحخ ب  أكمابمر والشحخ بشري ال اين وأردت أن أمحا 

 ،دت مرت أخرى ألمح هباولت وب ،خفت ب  إبراهحت شكولع ألنه مةاب بالدي ك

فحم ه! ويف ال حر قال الرجا: يا سلللحدي ارمي يل  (يا بني هو حيم نيقال الشلللحخ: )

طاه فأب ،ثت قال الشللحخ بشللري ال اين: أبطني سللحدي أرمي بنك ،فرمى الشللحخ ،الشلل ك

ملا وصللل نا أذن  ،وبحنام نحن ن لللري هناه ابرتضلللمنا فجوت بني ج  ني ،م20فرمى طول 

 ،وقال لةابل )ال نش(: أنت صع يف )ال نش( ،(نةع ونذكر)فقال شحينا:  ،امل رب

زل ففرح بذلك فن   ،ثت أخربنا صابل )ال نش( إبراهحت شكولع فحام بعد أنه كان جن ًا!!

ص  ةأت ذكرنا ثت ذه نا إىل ،بال حر واغم ا ثت  شامي وبعد ال وملا رجعنا  ،أبوبمر ال

كغ( 11سحل صابل )ال نش( الش ك المي رماها الشحخ فإذا فحها سمكة ك ريت جدًا )

)يا شللحخ بشللري بحة والمي رماها الشللحخ بشللري ك ها بحات! فكان شللحينا يامزبه بقوله: 

  وابدت لكفي !!!(.

فق ت له: ما لك؟  ،س بالأذقحة وبنكه خم وعأذكر مرًت رأيت الشلللحخ أمحد أنح -

 ،ربوين وخ عوا بنكي وب قوا ذقنيلللللللضلللف األخوان امل للل منيمجابة ني لقال: أخذ

وشحينا يقول  ،فأرجوه خذين إىل الشحخ يف الشام!! ذه ت به إىل شحينا فشكا له ذلك

ال يشء )وهو يشلللمكي والشلللحخ يقول له:  (ال بأس ب حك ال يشء يف بنكك !!)له: 

شحخ كان يرقحه بن بعد! فانكل  (فحك!! فن ر إىل نف ه فإذا ما به من يشء!! فع ت أن ال

ب  الشلللحخ يق للا يللديلله ورج حلله وي كي!! وقللد رأيللت ذلللك بعحني!! فرض اهلل بن 

 شحينا!! 

 س: ما أعجب ترصف حكيم رأيته من الشيخ؟

لعال )الةا يب الشحخ وقال يل: ربحة بقرار بكومي لللللبعد إغأق املعاهد الش -

ف لللافرنا إىل  ،(ىل ال داءإلقد دبانا الرئحس بافظ األسلللد  ،إيل أرسللل ت إلحك ال لللحارت



 ،الأذقحة وإذا بالرئحس يف منطقة برت إسلللأم وبده لحس هناه سلللوى بارس وابد

شحخ يل شحخ  فمح الرئحس ال اب وقال يل: يا أبو حممد الره ال ص نا وأنا مم ك بحد ال  ،و

وبحنام نحن ب  ال داء دخا  ،فأخذ يد الشللحخ ودخ نا إىل )الربندت( فعانق الشللحخ وق  ه

فقال بافظ األسللد: ال  ،وقال: أريد أن أتسللس معهدين رشبحني بالأذقحة مجحا األسللد

وودع شلللحينا ودباه إىل األسلللد  مجحايف بالدنحا!! ثت قام  .. ال .. بعد معاهد الشلللحخ ما

قال الرئحس:  (أريد أن أبادثك ب  ة الفأبني)لشلللحخ ل رئحس: ثت قال ا ،ال داء غداً 

ون كانوا ملا يع ئ ،ها بنل ب دي  ريفبندنا مدينة بال وطة اسمها دوما فح)كحف؟ قال: 

شاري ةندوق ويروسونه بمى يرىض ال ائع وال وأنت وأنا  ،صناديق العنل يم ؤون ال

الرئحس: أل لللنا نرض  فقال ،(بمى نرض اهلل( فقال: كحف؟ قال: )بحاجة إىل لروي لللة

د فمح أري مجحا األسللللديقول لك قال: كحف؟ قال: ) ،(.. ال أنت وال أنا.القال: ) ،اهلل

امل اجد الحوم م  قة واملعاهد م  قة..!! واهلل إن مل حتمها  معهد رشبي ولقول له ال..!!

دي قال الرئحس: ما بن (فإن الذي سلللحأيت بعده سلللحفمحها مخارات كالشلللحوبحة ،أنت

فقال  ،قال الرئحس: ابمرب كا يشء انفمح (واآلن صللار بنده خرب)! قال الشللحخ: !!خرب

أريد أن أسلللمي املعاهد معاهد )قال: ما هو؟ قال:  (أريد منك يشء آخر؟)شلللحينا: 

أبود فأقول لك إذا مل حتمها )فقال الرئحس: لمحمي من بداخ ها؟ قال الشحخ:  (األسد!

سحدي هذا ي مونه  (.أنت ال حيمحها الذي بعده..!! شحينا: يا  ويف أثناء بودلنا ق ت ل

املنافق الذي ينافق ملةللللاحله  ،يا بني أنت أبرف الناس يب)املشللللايخ نفاق!! قال يل: 

وقال يل هو  ثت ذكر يل بديث املدارات (الشيةحة وأنا ال مة حة يل إال نرصت اإلسأم!

 يف )اجلامع الة ري(.

سللل حت )إىل ال لللجن بزمن  (رمحه اهللب لللن ب نكة ) الشلللحخالعأمة أدخا  -

يف  (ب لللن) من الذين يعذبون الشلللحخ رشطيويف أثناء ذلك ألى إىل الشلللحخ  (باطوم



ال أنا مح مك األمانة! فقال الشللحخ: )ال للجن وقص ب حه كحف يعذبونه وقال لشللحينا: 

ا وصللا ملو ،الةللا شللحينا بالرئحس أمني احلافظ وط ل موبداً  (بول وال قوت إال باهلل

له: ) قال  حلافظ  بد أوالده أخطأإىل أمني ا بدت أوالد وأ لك  قد جعا  كان اهلل   ،إذا 

إذا كان املجممع ب للن بمى ي للجن  ما ذنل الشللحخقال: ) ،( قال: الألعاقل اجلمحع؟

 قال: ال ب ت يل!! ثت الةلللا باهلالف بوزير الداخ حة وقال: انق وا الشلللحخ ك ه خمطئ؟(

ع نور وبعد االنقأب ب  أمني احلافظ وق  إىل املزت وابمربوه الجئ سلللحايس..  (ب لللن)

وط  وا من الشللحخ أن يوقع  (رمحه اهلل ب للن)الدين ألايس بكت اإلبدام بحق الشللحخ 

يريد المهرب  ريدين(.املال لدخ وا بع أبدًا بمى هر الشحخ باملرض وقال: )فم ا ،ب حه

فطردهت الشلللحخ ومل  ،بة الشلللحخ وط  وا منه الموقحعوإذا بقوت دخ وا مزر ،من الموقحع

من ال للجن. ويف أثناء  (ب للن)ثت بذل الشللحخ جهدًا ك ريًا بمى خ ص الشللحخ  .يوقع

من ال للجن وهو ب  الدرت وكان شللحينا بةللح مه ط  وا من  (ب للن) خروت الشللحخ

فرف  الشللحخ  ،لمعرض الةللورت بالةللحف (ب للن) روه مع الشللحخالشللحخ أن يةللو  

ر وال أبد اآلن يع ت هبذه القةلللة ورف  أن يمةلللو   ،(ألبدأنا بم ت هلل لحس )وقال: 

يا بني لعال معي نزور قال يل شلللحينا: ) (ب لللن)وملا مرض الشلللحخ  ،من أها املحدان

كرر الشحخ املحاولة فم ري  ،ف ام دخ نا ب حه أبرض بنا يف املرت األوىل ،(ب ن الشحخ

شحخ أمحد لعال اقرأ بع القرآنويف املرت الثالثة ق ،احلال ق حأً  شحينا  ، ال له: يا  فرقاه 

 . (ال إله إال اهلل ! أب وا بالشفاء)( دقائق ثت قال شحينا: 10)

                                                 

(1 ص مقام الشلللحخ ( ف لنقح حدو واملؤل ن لحس مراد املم ه اهلل ب  ين رمح ت  ،املحدا ف إ هار ب  حدو واملؤل ن املم ا م وإنام مراد ك

ع ك مة امل  مني ه الدتوب ب  مج ه وبم  جال مع مارو وبدم اس ن وإن كان يف لرصف الشحخ ،الشحخ أمحد كف ي  ب  يشء فه ه اهلل  رمح

ه اهلل لعاىل. ه رمح حر ب نال  سحئة يف ب

(2 ح ة بني الشلللحخ  ( ف بادت األلفة وامل ت نب نرى كح ت القدي مفاه وء ال مارو بعد س ه اهلل وبني الشلللحخ أمحد كف ن  ،رمح وا م فنرج

ح ة. مةالح وامل يني يف ال وا سنة الشح م ع يني أن ي وان الشح  إخ



ي ن أن الشللحخ ن ممفوجدنا سللحارت شللحينا بأ إطارات!! إيذاًء  خرجنا من بنده

اسللمأجرت سللحارت  ،وال بول وال قوت إال باهللرمحهام اهلل  (ب للن)أمحد يعادي الشللحخ 

 وأوص ت الشحخ إىل بحمه. 

ند الشلللحخ  - نت ب نة ك نذ سللل خمدوبني  (ب د ال طحف فرفور)م نا  قال يل: ك ف

الشللحخ ب للن ب نكة والشللحخ صللالح فرفور والشللحخ ب د )امل لل مني مجحعًا  خواناإلب

اآلن  ،أن الشحخ يعما ل ري اإلسأمونا لقد أومه (الكريت الرفابي والشحخ كريت راجح

لقد زرت الشلللحخ وق  ت قدمحه و ، اطاالب   كناق واحلب   كان لنا أن الشلللحخ ل ني

 (.عمت ب  امل لل مني؟!اآلن وقد ضللح  )وابمذرت منه وبكحت وبكى هو أيضللًا وقال يل: 

سللارية وأسللامة الرفابي والشللحخ )والشللحيان  (ب د الفماح ال زم)وكذلك فعا الشللحخ 

 . (كريت راجح!!

وأدخا ال لللجن وكان خطحل جامع  (حممد شلللامع)إىل القاض  وجهت هتمةٌ  -

وكنا بند الشحخ مرًت فدخ ت امرأت إىل الشحخ ومعها كحس ورق وقالت:  ،صأح الدين

بزمانك هيان اإلسلللأم وأنت املفمي!؟ ثت أخرجت  ،أنا زوجة القاض حممد الشلللامع

ع شحينا ووبدها قمحص زوجها وك ه دم من المعذيل الذي يأقحه يف ال جن!! اسرتج

ألى مفمي الما  ،(حممد اخلطحلالما ر مفمي لللللاذهل إىل الما وأبض)ثت قال يل:  ،بيري

 ،مجحعهت ب  ال داء يوم الثأثاء( قت وادبو مفمي سلللورية ،األمر كذا وكذا)فقال له: 

 ،وخرت باجلمحع ،وهبذا الوقت أخذ الشحخ موبدًا من بافظ األسد ،روا مجحعاً لللللفحض

و ن  ،ت ب  املشللايخ مجحعًا وج س جانل الشللحخودخا الرئحس وسلل    ،انم رنا الرئحس

هذا اجلمع من أجا با   عل أن  ئٍذ يف جم س الشللل قائت وقم ها يعمرب دين  ،اخلأف ال

 ،الدولة اإلسلللأم أم الع امنحة؟ قال الرئحس ألبد اخلدام: أبطني دسلللالري سلللورية ك ها

دين الدولة اإلسلأم؟ قال الشلحخ: ريخ دسلمور يقول وقال ل شلحخ: ان ر ها هناه بالما



ب د اهلل )فقال الرئحس: واهلل كنت نائاًم فالةللللا يب  ،(مل نأت ملثا هذا ،ال لعجا ب حنا)

 وقال يل: ان ر ما بةا بحامت!! واهلل ال أب ت!!  (األمحر

.. وقال: .ك ها دم (حممد الشلللامع)القاض كحس الورق وثحاب الشلللحخ أخرت ف

نك ) ما هيان رجال الع ت بز نتأ ندي ب ت!! ثت أمر  (الرئحس؟! وأ ما ب له: واهلل  قال 

وشحع الرئحس شحينا إىل ال اب  ،اجلمحع أن يذه وا وخأ بالشحخ أكثر من نةف سابة

شحيو)نزل  ،ويف طريق بودلنا وص نا إىل املرجة ،ثت افرتقا من ال حارت ل ع   (مروان 

 ،حل جاكحمي ثت قال يل: )اقرأ املكموب ب  الطريق(ضع ورقة بجشؤونه وإذا بالشحخ ي

فمحت الورقة بعد  ،رفلللبج ت هلذا المة (افعا ما يأمره به أبو حممد!)وقال ل  ائق: 

وقا  مفمي الما اذهل إىل الشحخ حممد اخلطحل)أن أوص نا الشحخ إىل املزربة فإذا فحها: 

! سللل حان اهلل!! فألى الشلللحخ ذه ت إلحه فقال يل: اآلن كنت معه! ،(له: الشلللحخ يريده

لذهل مع أيب حممد ولدبو نواب رئحس اجلمهورية )حممد اخلطحل معي فقال له الشحخ: 

وملا رأيت الشللحخ بعدها قال يل:  ،(يف ذلك الوقت يوم كذا ال للابة الثانحة  هراً  ،األربعة

ا ق ت له ي (ر أربع مناسللف كام ة وأربع أراكحا وطاولة زهر!!لللللليا بني اذهل فأبضلل)

ووضللعنا أمام  ،ق ت: أمره؟! جاء الضللحوف (نفذ)سللحدي: لريد أن لفمح قهوت!! قال: 

-شلللحينا  كا ضلللحف خاروف كاما!! فقال أبدهت: كثري هذا واهلل يا شلللحينا! فقال

يا  !(!لحس كثريًا أنمت لمع ون كثرياً ): -ممهكامً  قال أبدهت: واهلل  وبعدما أك وا ورشبوا 

أنمت ضللحوف! هذا أبو طعام بدو أركح ة!!  فقال شللحينا: )هذا ال ،شللحينا بدنا نق ا أدب

ووضللعت هلت األراكحا!! ثت قال  ،فق ت: يا سللحدي جاهزين ،(حممد سلل وه ما شللئمت

شحخ:  صار بدها طاولة!! فقال ال ضحوف أبو حممد)أبدهت: واهلل  سحدي  ،(أنمت  ق ت: 

: جيل أن ي عل (األمحرب د اهلل  -وملا أرادوا أن ي ع وا قال أبدهت )أبو جهاد ،جاهز

                                                 

ا ورع الشحخ !! قلت: ( 1) مأم و األركح ة وطاولة الزهر ..! ف ع ه ك وربًا أن يض ينا ذل  قال شح



فقام مفمي الما  ،(قت فأب هت) فقال شحينا ل شحخ حممد اخلطحل: ،املشايخ مع ال عثحني

فقام  ،ر ب حهت مجحعاً للللفانمة -وكان ي عل الطاولة يف ش ابه ق ا املشحية–ولعل معهت 

ال ال .. )ر امل  مون ب  ال عثحني!! فقال شحينا: للللب د اهلل األمحر ورفع يده وقال: انمة

-جاداً -شحينا  ر  برام؟ قاللقالوا: يا شحينا ألحس الش ،(هناه رش  جيل أن حتققوه

 (ب!!حممد الشامع يف ال جن يعذ  القاض رب وللللالنواب نحن نأكا ونش رتلللليابض): 

 فقال ب د اهلل األمحر: غدًا ال للللابة الثامنة صللل ابًا يكون يف بحمه! وفعًأ خرت يف الحوم

 مني.اهلل بن شحينا وبركاله ب  امل  وفرض  ت ال أد.الثاين وسافر خار

فاسلللمأذن  ،رغ ة أن ي قي حمارضات يف الأذقحة (ديلرجل )كان ل شلللحخ  -

 (أمحد أنحس)دخ نا جامع العجان فإذا بالشللحخ  ،(خذ معك أبو حممدفقال له: ) الشللحخ

قام وأراد  -كثرياً وكان يعرفني من ق ا فكنت أبدثه بن الشحخ -وملا رآين  ،ي قي درساً 

 (ب د ال مار ال حد) سمع بذلك الشحخ ،أن جي  ني أل ت الدرس فمممه الشحخ رجل

قةةنا ذلك ب  شحينا  ،بذلك وباول إيقافنا ونجح بإيقاف الشحخ رجل ف ت يرض  

فكان ق ا ذهايب كا شلللهر إىل الأذقحة يعطني  ،(اذهل أنت كا أول شلللهر)فقال يل: 

شحخ سأمي)ويقول يل:  ال حد ب د ال مار هدية ل  سنوات ،(ب  ه  كا  ،وهكذا ل عة 

ل   ه ) وقال يل: ،بمى أبطاين مرًت هدية الشهر املعمادت )ب اءت( ،هدية رلللللإثنا بشسنة 

لك نع ك فأ لرض ألنه  يدر  بالالع اءت ثت  مه (عامل!!ال ي حق ذلك  حه يف بح نا ب   ،دخ 

يء إال لفمعج ت ألن الشحخ مل  ربين بش ،عقدمت له اهلدية وأل  مه الع اءت ومل يدر يل نع

فعدنا إلحه لننام بنده! وبعد صللأت الةلل ح  ،خرجنا من بحمه ف ت ندره ال ا  ،وبةللا

الشلللحخ بدثني  ،حقدمه يل!! فق ت: ال ... ال... واهللودبني ورك  ي حث بن نعع ل

 خ؟! : هلون البقنا الشحب د ال مار ال حدبن كا ما سححةا معي!! فقال الشحخ 

 



 س: حدثنا عن رؤيٍة ومبرشاٍت رأيت فيها الشيخ؟ 

ر لللللأنا م ش)فقال يل:  ،شمورا يف ل نانمدينة أذكر مرًت كنت مم كًا يد الشحخ يف  -

  حك زمان يمأل صولك ال ق وال رب!(.يأيت ب  ،من ق ا شحيي

أخربين األخ أبو حت للني بف ه اهلل قال: رأيت شللحينا يدخا م للجد أيب النور  -

فأبطى كا وابد منا سللل حة وقال:  ،وأنت )أبو حممد( وأبو اخلري الةللل اغ جال لللني

يده يف يدي يف  يضلللع رمحه اهللوفاله ورأيمه بعد  ،(بالذكر املريدين اذكروا اهلل وشللل  وا )

أردت أن  ،صللالون امل للجد ثت مشللحنا فشللق لنا اجلدار ب  ب للمان من أمجا ما خ ق اهلل

 فع مت أن يف العمر بقحة.  )أنت شو دخ ك؟!!(أدخا معه فدفعني وقال يل: 

اجع وا دبللاءكت أن ال يفرتق )ورأيملله يف الرتيللا يف هللذه األيللام فقللال يل:  -

  املريديون(.

 ثنا عن حلظة س عك خرب وفاة الشيخ؟س: حد  

ففمح بحنحه وكان يف غاية المعل  ،فدخ ت ب حه ،ق حا وفاله بق حا ط ل رتيمي

ارفع يديك وقا  ،وكنت صلللادقًا معي ،أنت كنت رفحقي يف احلحاتيا أبو حممد )وقال يل: 

؟ قللال: املريللدونق للت للله: و ،(آمني ..اهلل يرىض ب حللك وب  أوالده وب  إخوانللك

 وأغمي ،(أشللهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسللول اهلل)ثت رفع أصلل عه وقال:  ،)نعت(

 ودخا األط اء ..  ،ب حه

                                                       

 واحلمد هلل رب العاملني.

 
 

 



  السيد خليل قاسم

 

 ،وخت حةكت لنا من مكاب الشحطان ،سحدي الفاضا: هذه لذكرت بفض كت ب حنا

 سحدي صابل الوقت ودلحٌا ب  ذلك: 

يوسلللف )ف ام اجممعت بالشلللحخ  ،(جمنونة)كان يل والدت يقال بنها يف ب دلنا  -

ة شحخ أمحد  (اهللر لللللن ةأت ف ألمه أين لع مت هذا الع ت؟ قال يل: بند ال وب مني ال

 فقال: يف يوم اجلمعة.  ،فق ت له: خذين معك ،كفمارو

نزلت معه إىل جامع أيب النور سلللريًا ب  األقدام إذ ال لوجد سلللحارات يف ل ك 

حادلكت بأن وكان الدرس بن الشلل اب لن حهًا هلت بن ال للحنام وبف ت ب ارت سلل ،الفرتت

وبمر بن اخلطاب( ق ت  ،األفأم المي ل للمى باسللت الةللحابة الكرام )خالد بن الولحد

سحدي: إذا كان صابل املن فمقول:  ،زل بنده فأرت فإنه يضع هلا باملةحدت جوزاً للللللنا يا 

 ،وما أن لضع الفأرت فمها باملةحدت بمى لط ق ب حها و وت ،زل أكرمنيلللللصابل املن

 ،فقام أقاريب بمنعي من درسللكت ،وهذه األفأم ال للحنامئحة المي ي ثها االسللمعامر كذلك

مه هو ووالده  نا بعحني رأي ملال لقطعونه بن أها اهلل وأ يا ب ادين ا فقالت والديت هلت: 

ي يقةف لللللر ويةدون القنابا بأيدهيت بندما كان اجلحش الفرن لللللي   ون لفاٍت خض

  رت الوفات رسول اهللللللوقالت يل أيضًا: بندما بض هت ورثة رسول اهلل ،دمشق

يا فاطمة رأيت عمودًا من نور خرج من صدري فتحققت به فإذا هو بالشام ينتقل قال: 

 . من صلب رجل إىل صلب آخر حتى قيام الساعة

 

 

                                                 

(1 رشت. ( ه اخلطاب ل شحخ م ا وج حدو أن ي  أراد املم



 وأول كرامٍة رأيمها منكت يا سحدي: 

وكنت  ،وب قمه برق ميبندما كنمت باحلج أبطحمموين سلللواكًا وضلللعمه بيحٍط  -

وملا انمهحت من العما ن للحت  ،وقمها أبما باملهاجرين جانل بحت الشللحخ بشللري ال اين

وملا رجعت إىل م للجد أيب النور لفقدت ال للواه ف ت أجده ف كحت ورجعت  ،ال للواه

مام امل لللجد ،ل مهاجرين وبحثت وبحثت ف ت أجده وكنمت أنمت  ،وج  للللت أبكي أ

أت العشاء وكنمت يف جم س الوزراء بعهد صربي الع ع فجئت لأمرونا أال ن هر بعد ص

فنفذت األمر  ،(أغ ق الكرات وال عني)فق ت يل:  ،ووجدلني أمام امل جد جال ًا أبكي

وهذه  ،وكنت قد دخ مها وأنت لرلدي احلذاء ،ول عمك إىل ال رفة المي لطا ب  امل قة

رت لللت ب  كريس اخلحزران وأبضفةعد ،أول مرت وآخر مرت أراه فحها لرلدي احلذاء

اشم ا ب واكك وال هبداية  يا خ حا وين بق ك بديسواكًا من  هر اخلزانة وق ت يل: )

  األمة؟(.

 ،كنت أربى املابز يف رتوس اجل ال املط ة ب  ب دلنا وبويل الكروم والزرع -

يةعد إىل ال امء من دمر كالةاروخ وارلفع م افًة ال  (ب اس)وفجأت شاهدت الشحخ 

سمطحع لقديرها واجته نحوي ب فمه وج ده ومر بجان ي وصار ي  ت بع   أك مه  ،بحده أ

فشاهدت  ،وبعدها مل أبد أراه ،سابات ثأووال يرد وصار حيوم فوق ال  دت ما يقارب 

فقال  ،ماذا يوجد يف ال  دتف للألمه:  (نارص أمحد الشللعريي)رجًأ من أها ال  دت اسللمه 

المفت  ،فكنت يف سللكرٍت فةللحوت ،يفصللدممه سللحارت يف دمر ولو (ب اس)يل: الشللحخ 

فن رت ل كرم  ،رأس رينلللللبشيمحنًا وي ارًا ل امبز فإذا هبا نائمة بويل مجحعها وبددها 

ف ننت أن الذئل قريل لذلك نامت  ،والزرع بويل فوجدله مل يؤكا ومل يمس ب لللوء

سحدي ولذهلفن  ،بويل وبند امل اء رجعت  ،رت نحو اجلنوب فوجدلك لودبني يا 



ل   دت وأخربهتت بام رأيت فقالوا يل: إن الشحخ ب اس كان حم ًا ألها اهلل فأذن اهلل لروبه 

 أن لنطق ولودع أب اهبا. 

ويف ل ك  ،ملا لزوجت أم إبراهحت )أمحنة رمضللللان( وكنت قد أخرتهتا يل زوجة -

عد قراءت القرآن عاء ب بة كا يوم أرب حدي يف اإلذا يا سللل لدرس  نا  ،الفرتت كنت  وملا نزل

ةالون صحن اجلامع القديت أمام بوض ال حمون وال  ،لدرس اجلمعة وكان الدرس يف 

ي ن املريد يف بني اخلرضاء وبالزبداين )كان أول ما افممحت به الدرس يا سحدي قولك: 

رب ب  رأس لللللل مو شللايفو! بدو ي للمع القرآن واحلديث لنضللالشللحخ مو شللايفو! واهلل

العروس مالح هترب  ،رب ب  رأس ق  كللللق  ك اسمع القرآن واحلديث والبق لنض

 . (من بضنك

شو الشحخ بحع ت بال حل؟ فياط ني: لللللفحدثت نف  الشحخ ال يع ت )ي بعدها: 

سة املؤمن فإنه ين ر بنور اهلل شحخ ،بال حل ولكن القوا فرا  الذي ال يعرف مريده كت وال

ورضبت لنا  ،(يروح يأقي قن دجات وي لللكن فحه ،يمق ل بالفراش هذا مو شلللحخ مرتٍ 

فقال الةللحابة: أل للنا إخوانك يا  وددت لو أين أرى إخواينقال الن ي  ،مثًأ آخر

إخواين الذين يأتون بعدي آمنوا يب وبرســــالتي ومل  ،أنتم أصـــحايبرسلللول اهلل؟ قال: 

 وأمثالكت يا سحدي.  ،يروين

زل ل م لللجد سلللريًا ب  األقدام كنا نعود ل  حت م لللاًء ويف وقت لللللللبندما نن -

ف هر يل ضلل ع  ،ويف أبد األيام وصلل ت إىل سللحا وادي العجا بأرشفحة الوادي ،ممأخر

فقطع الطريق بع وصلللار هيرول بويل وأنا ال أمحا شلللحئًا  ،والدنحا كانون وال حا م  ت

ف جأت إىل جانل الطريق وألقحت  هري إىل جدار مهجور وط  ت من اهلل  ،أدافع به

ضوًء  سحدي أمامي... بمى رأيت  ض ع أن يقرتب مني أجده يا  أن ي حثني وك ام أراد ال

بني وبندما  اً مرت  للنيمخقادمًا من بعحد فإذا به ضللوء سللحارت وذهل الضلل ع ما يقارب 



ةف الطريق فأنقذلني وأبض ومل يكن يف  ،رلني ل   دتلللللاقرتبت ال حارت وقفت يف منم

 هذه القرى سوى هذه ال حارت بحث كانت بالمة حح بدمشق. 

سألمني: لللللسحدي بندما دبولكت إىل ال داء يف بني اخلض - راء يف أبد ال نني 

ووبدلني بأن  ،مشويًا وس طة وأرز بال حت ق ت لكت: حلامً  (ماذا سمط خ لنا يا خ حا؟)

رت ما ي زم ل ولحمة لفذه ت ل   دت وذبحت اخلاروف وأبض ،لأيت يف  ام ال ابة الثانحة

 ،وملا انمهحنا الةللل نا بكت وكان وقمها ال يوجد سلللوى هذا اهلالف يف ال  دت ،مع إخواين

فق ت لكت:  (األكا جاهز؟)كررهتا مرًت ثانحة:  ،فق ت: نعت (األكا جاهز؟)وق ت يل: 

صندوق ال حارت وبعد لللللوق ت ل  حدت أم بمر أن حتض ،نعت ر طنجرت ال يار معها يف 

زل للللوملا وص ت إىل القرية وال حارت ال لةا ل من )ضعحها بال حارت!!(جدال ق ت هلا: 

خذ طنجرت ال يار واذهل )أوقفمها بالشللللارع العام وق ت يل:  ،ألن الطريق غري مع د

ي أمامك فقال يل لوكان معك الشحخ ب د الرتوف األسطواين فيج ت أن أمش (ل  حت

فرجعت ل وراء بمى ابمعدت بنكت  ،الشلللحخ ب د الرتوف: اسلللمع الك مة واذهل

فقالوا يل:  ،وأرسبت ل منزل وق ت لوالديت وشللقحقايت خذوا هذه الطنجرت من الشللحخ

وكانت وقمها لعما خادمة  ،فقالت هلت شلللقحقمي: ربام هي هدية ،ملاذا؟ فالطعام جاهز

 فأخذت أفرش الطعام ،فوضلللعوها جان ًا وبمى ل ك ال ح ة ال نع ت شلللحئاً  ،بندكت

باألرض وق ت يل: )أبطحمهت طنجرت ال يار؟( مامكت  مه أ لك: نعت ووضلللع  ،فق ت 

ف ت جيدوا  ،وأرادوا سلللكل الطعام ووضلللع ال حت فوقه ،(اهلل يرىض ب حكت)فق ت: 

سحاً ال حت م  وقًا با ال ي فوضعوا ال حت م ارشت بالطنجرت وس قوه ونحن  ،زال نحئًا قا

فقالت ال حدت أم بمر: الموبة إذا بيالفك مرت  ، ه نا بإنزال الطعام بمى اسموى ال حت

 ثانحة يا شحخ أمحد )أمام الن اء( وازدادت الفربة واخلشوع بحضوركت وكرامالكت. 

وي يف وادي بردى ويف أبد األبوام سلللحدي ملا كنت يف كا بام أقرأ املولد الن  -

امل للل مني يف قرى وادي بردى ومنعونا بواسلللطة مدير النابحة من  خواناإلقام فئة من 

أربعة  دبوناقراءت املولد وألحت إلحك م هوفًا والدموع ب  خدي وق ت لك: يا سلللحدي 

ش ضًا وكانت ال ابة  رلللللب  هرًا  1.30قرية واخلط اء جاهزون والكرايس وامل  س أي



سطواين قاض ال ع األول وأخربله الف والة ت بالشحخ ب د الرتوف اإلفأخذت اهل

 وأرسلل مني إلحه وهو أيضللًا الةللا بمدير منطقة الزبداين وقال له: ابق مكانك ،بام جرى

فذه ت وأخذت سلللحارت إىل  ،بطه املوافقةبمى يأيت لعنده خ حا قاسلللت من ق  نا وأ

وك ام  ،ي أمام ال حارتلللللالزبداين وطوال الطريق أنت يا سحدي بج مك وصورلك  ش

 الثالثةوكانت ال لللابة  ،ن رت وجدلك أمامنا بمى وصللل ت إىل مدير املنطقة وأخربله

مدير فأخذ مدير املنطقة اهلالف والةللللا ب ، هراً  2مع الع ت أن الدوام ينمهي ال للللابة 

ى لالنابحة وقال له: أرسا بنارص ال طة ملنع أي لعدي ب  القائمني باملولد وإذا اقمض

وكان الع امء واخلط اء ينم رون جوابًا  ،روه إيللللللوأبضاألمر أوقفوا من يمعدى ب حهت 

وبإذن ورثة  مني وملا وصللل ت فق ت هلت: بارشوا بقراءت املولد بإذن من رسلللول اهلل 

 و ت قراءت املولد واحلمد هلل.  ، رسول اهلل

 
 
 
 
 



  احلاج ديب املغريب

 

 ،ب ت اهلل الرمحن الربحت والةأت ب  سحد املرس ني وب  آله وصح ه أمجعني -

 وبعد:

لعرفت ب  شحينا بن طريق والدي الذي كان أبد مريدي الشحخ احلمد هلل فقد 

ا ( وقال يل: ق   -بم ة بثامنحة– )جمحديمرًت وأبطاين إلحه أخذين  ،رمحه اهللأمني كفمارو 

ففع ت ذلك فرتىض بع الشللحخ  ،يد الشللحخ وضللعه يف يده وكان بمري سللت سللنوات

وكان  رمحه اهللوكان بجان ه شلللحينا الشلللحخ أمحد  ،وق  ني من رأيس نابحة أب  ج همي

لقديت إىل ومن ذلك احلني ال زلت مأزمًا م جد أيب النور ا ،شابًا غايًة يف اجلامل والنور

 . رمحه اهللوفات شحينا 

شحينا يف املزر -  ف ام  ،بة وكان ذلك يف بداية الم عحناتوبدو أنني زرت مرًت 

رآين وكان جال للًا قام بةللعوبة ووقف يل فمعج ت! وإذا به يق ا رأيس من املكان الذي 

رأيت شحيي ق  ك من هنا فأب  ت أن وقال يل: ) رمحه اهللق  ني منه شحيه الشحخ أمني 

ووقع أضع شفمي ب  املكان الذي وضعه شحيي وقمت لك ألنك ممن أدركت شحيي 

 فمأما وفاء الشحخ وحم مه!!.  ن ره ب حك فأنا أل اره بك!!(.

كنت يف اخلم حنحات وال محنات أضمن األراض الزرابحة يف ال وطة وضمنت  -

وكان الرئحس يأيت إىل املزربة كا  ،ه شلللكري القولعحس اجلمهورية آنذامرًت أرضلللًا لرئ

راع بني لللللللوكان زمن انميابات الربملان والةللل-ق ت له مرًت  ،زهيوم مجعة مع أه ه ل من  

سحادت الرئحس من ننميل واهلل ابرتنا كا  :-ممعددت دينحة وب امنحة وشحوبحةب ابزأ يا 

وهو -فقال الرئحس ب  الفور  أنا خلدمة الوطن واإلسأم!! :وابٍد من املرشحني يقول

                                                 

رسهاحلاج ديب املغريب: ( 1) وان الشحخ أمني قدس اهلل  ه اهلل بعد صدور الط عة األوىل بشهر وابد. ،أبد إخ ويف رمح  وقد ل



مارو لك الشلللحخ أمحد -ال يع ت أين من إخوان الشلللحخ أمحد كف لذي يقول  : انميل ا

إنام  ،كفمارو بنه! ق ت: ومل؟ قال: ألن الشللحخ كفمارو صللادق ال يريد سللحاسللة وال جاه

سفاره فوجدناه ال هيمت إال لإلسأم ،يريد خدمة اإلسأم والوطن ام بحن ،لقد لم عناه يف أ

فوجدناهت جيممعون )اإلخوان امل  مون( من اجلامبات اإلسأمحة ال حاسحة  غريهلم عنا 

 فرن ا( فع منا أهنت غري م مقحمني. ،انك رتا،مع بمأء الة ح حني )أمريكا

ف معت شحينا يمأسف ب   لعاىل: لقد أكرمني اهلل ومن مج ة ما بدو يل معه -

يف  م2000هدم معهد بدر وبدم لعوي  املحاف ة له وأنا أم ك أرضللللًا بم للللابة 

ي وذه ت لللللفحم ت نف  ،فق ت سأقدمها ل شحخ لمكون بوضًا بن معهد بدر ،زم كا

إىل شللحيي يف املزربة بةللح ة أبضللاء مجعحة األنةللار وقدمت املزربة لشللحيي ففرح 

وكمل الكماب وأخذ  ،(د هلل الذي بوضلللنا بن معهد بدراحلم)الشلللحخ كثريًا وقال: 

ة ريف وبةت الورقللللالشحخ إهبامي بحنام أردت أن أبةت ووضعه يف فمه وب  ريقه الش

 (نا من لوسللعة امل للجدلعما بعد انمهائسللن ارش اوذلك لشللدت فربه بذلك وقال يل: )

 ،ربي وإىل اآلنللللم إال أن مرض الشحخ بعدها أخر بناء املعهد الش1998وذلك يف سنة 

 . رمحه اهللفأرجو أن يقوم إخوان الشحخ وامل ؤولون بعده بمحقحق أمنحة الشحخ 

 ومن مج ة الكرامات المي رأيمها من شحيي:  -

ئذنة دروس  كنت مؤذنًا يف م لللجد زم كا القديت الك ري وكنت أضلللع ب  امل

س وع شحينا كا أ سامع يعرتض وال حيل ة ني وكان أبد امل ،وحمارضات  شحينا وال 

ف ضل مرًت ودخا امل جد ورضب امل جا بقدمه وكرسه ورمى الشحخ بعدها  ،دروسه

فواهلل ما  مشى إال بضعة أمماٍر بمى وقع يف  ،بعدت ك امٍت ال ل حق.. ثت خرت من امل جد

 األرض مش والً وبقي ب  ذلك بمى مات!! 



ف للمعني  ،ريفةلللللللشللوكنت مرًت يف احلج فأب  ت أن أبظ الناس يف الروضللة ا -

فق ت: واهلل ال  ،إن فع ت يأخذونك إىل ال لللجن سللل فحةوقالوا يل: هنا ك هت  املريدين 

 ت ب  اهلل ريفة مع شللحيي ثت لوك  للللللفوقفت وأنا أبما الرابطة الشلل ،أبايل اهلل حيمحني

 ،وبدأت أنةلللح الناس بذكر اهلل وباألخأق الفاضللل ة كام كنت أسلللمع من شلللحيي

ر من أمامي لقف ولن ر إيل وال  نعني!! وبقحت أبظ الناس أكثر رطة  لللفأص حت الش

 من ثأو سابات!! فمأما بركة الرابطة وحم ة شحينا!! 

 ،يف امل جد األموي وذه ت مرًت إىل شحينا وق ت له: أريد منك إذنًا بالمدريس -

فق ت: يا سلللحدي أنا جاهز سلللأجحل ب   (جيل أن نعما لك فحص!فقال الشلللحخ: )

شحيًا غريهاألسئ ة بالذي لع ممه منك فأنا ال أبر شحخ وقال: )اذهل  ،ف  فضحك ال

فأقمت الدرس يف امل لللجد األموي وإذا بالناس لزدبت ولزدبت بمى  أنت مأذون...(

واهلل  ،ر الدرس املئات وأنا أمي مل ألع ت ولكني كنت أحتدو ب  ان شحييلللللصار حيض

رطة لدخا امل جد وك ام وجدت لللأنه هو املمك ت وال أبرف ماذا أقول!! وكانت الشوك

فكانوا يمرون  ،أبدًا يدرس سللللألمه بن لك حف األوقاف فإذا أ هره لركوه وإال منعوه

 ي ممعون وال يقولون يل شحئًا أبدًا!  بع  

ام وكنت مرًت يف صلللح ة شلللحينا يف رب ة احلج وأبجل ما رأيت منه أنه ال ين -

نام قابداً  ،أبداً  نام  فإذا  نا  ،دائاًم يف ب ادٍت ولوجٍه إىل اهلل  وكان طح ة رب ة احلج مع اًم ل

رب والنوم لللللللأسلللف ب  ب امء الحوم كحف يذه ون إىل احلج لألكا والشللل اومربحًا!! فح

 واجل وس بفنادق مخس نجوم!! 

باملقام! وكام هو مع وم م مةقًا   ومرًت يف رب ة احلج أراد أن ي  ت ب  الن ي -

ربون هبا الذي للللللالوهابحة يمنعون االقرتاب من املقام وكانوا بحنها حيم ون العةللا يضلل

ر الوهايب أن للللللفجأت أراد العنةلل ،وإذا بالشللحخ واهلل يقرتب من املقام ،يقرتب من املقام



 يرفع يده ويقول له مع ن لللللليضلل
ٍ
رت رب الشللحخ ورفع العةللا وإذا بشللحينا وبكا هدوء

فكأن الرجا قد أصحل بفالٍج ثت وضع العةا ولره الشحخ  ل: )أنا ضحف امل ك!(غض

ونحن معه بمى أهنى ال للأم!! ول ع ت مل يكن شللحينا يقةللد بامل ك م ك ال للعودية 

 وإنام برضت اهلل!! 

شحينا كان فحام حتدو به أن رغل احلضور لللللوأذكر أين بض - رت مرت جم  ًا ل

امل اجد لمكون مدارس إسأمحة.. فعزمت بحنها ب  بناء باإلنفاق ب  امل اجد وإبامر 

شحخ ق ا بم 600م جد يف أرض يل يف زم كا م ابمها  سمأذن ال ناء لكني أردت أن أ

سمأذنمه فقال يل: ) ،امل جد سحكون؟فا سحكون؟ قال:  (ها أنت جاهز ملا  ق ت: وماذا 

ر هلت م جدًا؟ فق ت: ملاذا وأنا أريد أن أبم   (ك؟نيا بني سحؤذونك ويرضبونك وهيحنو)

فق ت: جاهز ياسلللحدي يف سللل حا اهلل أحتما  (معك !! سلللححةلللاما ذا يا بني )هفقال: 

وكان أبد م جدين يف م425وفعًأ قمت ب ناء امل جد بم ابة  ،األذى كام ب ممني

ن مرت وأنا فوق ريب أكثر مللللقد قاموا بض ،فحةا معي ما أخربين به الشحخ  اماً  ،زم كا

.. فربت .زالوا إىل اآلن وأنا مؤذن امل للجد أهان وأرضب وأسللل ماالثامنني!! وكانوا و

 اهلل شحينا ب  هذه ال ةريت. 

فكت وكت نراه يف  ،زال واهلل معناما انمقا إىل جوار ربه و ،رض اهلل بن شللحينا -

 ،روراح الةدللللغاية انشرنا و فف بنا آالمنا فن محقظ ونحن يف للللهنا وي شالرتيا يوج  

 واحلمد هلل رب العاملني.  ،جع نا اهلل معه يف الربزخ واجلنة

 
 
 
 



  األستاذ عميد رشف

 

 ؟ -رمحه اهلل-س: كي  وصلت إىل رشف خدمة مساج الشيخ 

لقد بشت بحايت يف بضور جمالس الشحخ وبضور ج  ات الذكر مع احلمد هلل 

أبد املذكرين يف امل للجد وكنت أ نى أن أدخا ب  الشللحخ وأقوم بأية خدمة وأن حيفظ 

الشحخ اسمي إىل أن رشفني اهلل بذلك فالةا يب األخ أبو اخلري ال عدي وقال يل: الشحخ 

 -مرض الوفات- امل ات مري  جدًا حيمات إىل م ات فها أنت جاهز؟! وكان القائت ب 

هذا املجال ،وب  الفور ق ت: نعت نا أم ك خربت جحدت يف  جديدت  ،وأ بًا  حا ل  للللت ث

وبفضللا اهلل لعاىل  رمحه اهللولطح ت وذه ت ب  الفور إىل املزربة ودخ ت ب  شللحينا 

وأذكر أن امل للللات األول كنت يف غاية الوجا ويف نفس الوقت يف  ،أكرمني اهلل بذلك

 مع الشللحخ امولقد أكرمني اهلل بج  للمني أسلل وبحمني دائممني أج س فحه ،غاية ال للعادت

 وكان يدور بحننا بديث طويا... رمحه اهلل.  ،دون أن يشاركنا أبد

ل الشــيخ س: يف أثناء خدمتك للشــيخ هل تذكر لنا حالة روحية عجيبة من أحوا

 عاينتها بنفسك؟ 

 من ذلك:  ،نعت .. كثريًا جداً 

كنت مرًت يف خدمة املربوم الويل الةللللالح أبو خ حا الكاشلللف أبد أكرب  -1

شحينا واملأذونني منه شامي بعد وبكة  ،إخوان  شحينا يف مشفى ال فط ل مني أن نزور 

ويف  ، سلللحاريتفحم ت أبا خ حا ب  الفور إىل ،كان ذلك يف أوائا الثامنحنات ،صلللححة

صللعدنا إىل غرفة الشللحخ وأردنا الدخول  ،الطريق لوقفنا وأخذنا معنا شللحئًا من الزهور

موا فقال املربوم أبو خ حا: قد   ،رفون ب  خدمة الشللحخ بأمر من األط اءللللللفمنعنا املشلل

                                                 

والحد ( عميد رشف1) 1: م وات األخريت 962 ا يف خدمة م ات الشحخ الع  سن مةاد وجتارت.  ،بم  لح مانس إق



وإذا  ،زلنا الدرت األولفن   ،ثت قال يل: هحا بنا نعود ،ل شللحخ هذه الزهور وب  وه سللأمي

ن؟ فقال أبو خ حا: ماذا لريدو ،: أبو خ حا.. أبو خ حا وهت يم عونااملريدين بأصلللوات 

فقال أبو خ حا: ها  خ حا دبوه يدخا!(ين أبو قالوا: الشلللحخ طن اجلرس وقال: )أ

 ذكرلت له أين ألحت؟ قالوا: ال واهلل! بمجرد م ادرلك طن اجلرس!! 

 ل: فقا -بف ه اهلل-بدثني أبو بمر دياب  -2

ري وكان من املعرتضني جدًا ب  الرابطة للللشحينا ال فري املةضحافة كان مرًت يف 

شحخ بإبضار الطعام ةح ة فن   ،وك فني ال شرتينا ما أمرنا  املريدينزلت إىل ال وق ب وا

رما( فقال لللل: سأج ل ل شحخ )ضنضمريدينونحن يف ال وق ق ت ل  ،رائهللللالشحخ بش

أشلللعر اآلن كأنه يقول يل أبرضللل  ،ذلك! ق ت: ب : مل يط ل الشلللحخ منك املريدين

ويف هذه األثناء  امًا كان شحينا يف املزربة يمحدو مع ضحفه فأخربه بن  ،رما(للل)ضنض

فقال شللحينا  ،بن الطعام فقال ال للفري: يا لحت ط  ناها من امل للؤول ،رما(للللل)الضللنضلل

الطعام اجلاهز أمام وملا وص ت املزربة وضعنا  (.سححرضها معه إن شاء اهلل!ل  فري: )

فق ت: جاهزت يا  (رما يا أبو بمر؟للللللين الضللنضلل)أفقال يل شللحينا:  ،شللحينا والضللحف

ف هت ال فري املرصي املنكر ب  الرابطة! ب اًم بأنه يف ل ك األثناء مل يكن اجلوال  ،سحدي

 مموفر أبدًا!! 

وراه يف كان أبد إخواننا يدرس الدكم)ثنا شلللحينا مرًت يف املزربة فقال: بد   -3

وكان ن ام الدراسللة هناه يوجل ب  الطأب أن ي للاكنوا العائأت الفرن للحة  ،فرن للا

فكان بةللللة أخحنا بائ ة لمألف من  ،بمى لممكن ال  ة والثقافة الفرن لللحة يف النفوس

وبعد فرتت من الةلللح ة قالت  ،وكنت أوصلللحت األخ ق ا سلللفره بالرابطة ،بجوزين

ك ام دخ ت ال رفة ب حنا وك ام خرجت من  ،بجحل العجوز ألخحنا الطالل: أنت أمره

فإذا هبا لةف  ،وجع ت لةف هذا الرجا ،ي خ فكلللللبندنا أرى رجًأ روبانحًا يمش



روبانحة الشلحخ ابني ها ل نون أن ل شلحينا ب  هذه القةلة فقال: )ثت بق   (.الشلحخ!

  (. حل بنكت؟ل

فكان  ،لةوفرت يف ال ودان جم س لللللبدثنا األخ يارس رمضان قال: بض -4

الشلللحخ املرشللللد ين ر إيل كثريًا ثت قال يل بعد انمهاء املج س: من أنت ومن شلللحيك؟ 

وقا له أنني أرشب من  ،فقال يل: ب  ه سللأمي ،رمحه اهللفق ت له: الشللحخ أمحد كفمارو 

 سنة ومل أره ومل يرين.  ثأثنيق  ه منذ 

 س: حدثنا عن كلمة أثرت فيك..؟ 

إال أنني أذكر أنا كنا مرت بحرضله بمعحة بدد  ،الق ل كا كأم الشحخ كان ينعش

 ف أله أٌخ بن با ملشك ة يواجهها فقال له شحينا: ،املريدين من 

فاحلكحت الذي ي  ك طريق املمكن  ،ابني اإلن ان بني طريقني ممكن وم مححا)

  هحه إىل أن يةري امل مححا ممكنًا(.وإن مل يكن فحه ما يشم

هذه احلكمة من  هبا بفضللللا اهلل مشللللاكا كثريت فأخذت  فت الشلللحخ وب  ت 

 واجهمني. 

 س: هل تذكر شيئًا قاله قبيل وفاته رمحه اهلل؟ 

ةالون ،نعت شى يف ال شفى  ،كنت مرًت مم كًا بحده نمم وكان ذلك ق حا دخوله امل

 لعةللفور ما من هذا القفص .. يا بني ها يا بني ها)صللار يكثر من القول:  ،بأسلل وبني

 رمحه اهلل.  (لقفص ما باد ي حق بالعةفور..!

 س: حدثنا عن أدٍب جم رأيته من الشيخ؟ 

ق ت:  ،اهلالف أذكر مرًت يف لح ة مخحس كنت يف مكان بمع )مطعت معجنات( رن  

مكت يا سحدي بمحد ق ت: خاد (ال أم ب حكت أنا أمحد كفمارو إنت مني؟))ألو( فقال: 

ألنني  ،رت أشيا  غدًا بعد صأت اجلمعة م ارشتً لللللشأريد طعامًا لعفقال يل: ) ،رشف



مدبو إىل الزبداين ب  ال داء وبدي وأريد أن أصطحل معي الوفد الحاباين وهت لح وا 

فق ت:  ًا هلت بمى ال حيرت صللابل الدبوت!(فأريد أن آخذ طعام ،مدبويني إىل الولحمة

حخ إىل ال للحارت وقال يل: ويف الحوم المايل بعد صللأت اجلمعة صللعد الشلل ،أمره يا سللحدي

اهلل )ق ت: أن لدبو يل يا سلللحدي! فقال:  )كت الثمن؟(ق ت: نعت. قال:  )جاهزين؟(

  (.يرىض ب حك..

 س: هل تذكر كرامة من كرامات الشيخ حصلت بينك وبينه؟ 

ويف احلما الثاين قال  ،ريةلأذكر أن زوجمي ولدت ابنمي األوىل )ال كر( قحة ،نعت

ذه ت إىل شحينا وأخربله فقال:  ،رية(لللللاألط اء: ال بد من إجراء بما جرابي )القحة

فأخذها ف  ها بريقه وكمل  (أبطني ورقة)ثت قال:  (ال يا بني ل د إن شللللاء اهلل ط حعي)

ر مع اسمه يشء يف األرض وال يف ال امء وهو ال محع لللللب ت اهلل الذي ال يضب حها: )

ضلللعها يف صللللدرها ق ا دخوهلا غرفة قال يل: )و ت .. الع حت .. الع حت .. الع حت( حالع

رية( ق ت: ال واهلل لللللوملا اقرتب موبد الوالدت قال األط اء )قحة ،فوضعمها ،(املياض

حة قال والدت ط حع حة  ،أرجوكت انم روا ق حأً  ،الشلللحخ  ثان حة  وفعًأ ولدت والدت ط حع

 ت بربكة شحينا. وثالثة ورابعة بفضا اهلل ث

أخربت أبا  ،رخ رصاخًا ب حامً لللوأذكر أن ابنمي ضحى كانت ل محقظ يف ال حا لة

 ،فقرأ هلا فشفحت بإذن اهلل  اماً  ،رف األذىلللوكان مأذونًا من الشحخ بة ،خ حا رمحه اهلل

أخربت  ،راخلللوبعد سنوات ويف ال ح ة المي مات فحها أبو خ حا رمحه اهلل بادت إىل الة

 . رمحه اهللوإىل الحوم وبعد وفاله  ،فقرأ ب حها فشفحت بإذن اهلل ،شحينا فأمرين بإبضارها

 س: هل تذكر موقفًا حكيً  من مواق  الشيخ؟ 

كنا يف املزربة وكان يف ضحافمه أذكر مرًت  ،كان شحينا كام هو مع وم شحخ احلكمة

وملا بانت  ،حكت خدممي ل شللحخك ري من الع امء واملشللايخ وكنت جال للًا معهت ببدد 



أشار بع الشحخ أن لقدم وصع بنا!! بج ت ألنني ل ت شحيًا وال  ،الةأت وأقحمت

لكن ل ني يل فحام بعد أن ذلك كان ب  ل بع  الشحناء  ،واجلمحع أوىل مني ،طالل ب ت

مًا النزبج اآلخر وهكذا ،املوجودت بني احلارضين ما كان صللل  أبدهت إ فحا  ،ف و 

 الشحخ املشك ة وقدمني وكنت بحاديًا! 

                                                      

 واحلمد هلل رب العاملني.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  األستاذ غازي بالل

 

 س: حدثنا عن اللحظة األوىل التي تعرفت فيها عىل الشيخ؟

أذكر  ،دراسللمي اإلبداديةكان ذلك يف أثناء  ،ب للت اهلل والةللأت ب  رسللول اهلل

ن الدرس يف لف ري القرآن الكريت وكا ،رت يف م جد ي   ا الدرس األوللللللأنني بض

ورت االنفطار] لقد  ،[3االنفطار: ] ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  :ورشح الشحخ قول اهلل لعاىل ،[س
واملشايخ ومل آنئذ الع امء  ،فريدًا وكأنه درس يف الكحمحاء كان رشبًا ب حاًم ولف ريًا قرآنحاً 

أين كنت قد صلللادف ذلك و ،يمحدثون يف الع وم الكونحة أبدًا با كانوا أجها الناس هبا

رح من أسماذ الكحمحاء يف حت حا املاء إىل لللسمعت ذات الحوم ص ابًا يف املدرسة ذلك الش

فوضللع األسللماذ غاز  ،وأن اهلحدروجني ي للابد ب  االبرتاق ،هحدروجني وأوك للجني

يف قللارورت واقمطع قطعللة صلللل ريت من الةللللوديوم امل مور يف  اهلحللدروجني النللالج

وبحنام كان  ،اإللك لللح ني ألنه يموهج وحيرتق من اهلواء الط حعي لو لعرض ل هحدروجني

سقطت يف قعر القارورت المي حتوي  ةوديوم يف القارورت لمموهج  سماذ ينزل قطعة ال األ

ر ووهج للللللو هر غاز أمحر وأخضللق حًأ من املاء فحدو انفجار قطع فحه الزجات قطعًا 

 واألسماذ يقول: ال ختافوا... ال ختافوا... لقابةك ري وهرب الطأب إىل آخر ا

وأذكر مما قال يف يوم القحامة:   ،كا ذلك لقري ًا سللمعمه من الشللحخ يف لف للري اآلية

لمفكك القوانني  :أي  ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀژ  يقول اهلل لعاىل:)

ويمفكك  ،أي يمفكك املاء إىل هحدروجني وأوك لللجني ،المي وضلللعها اهلل هلذه األرض

األوك للجني ( الشللحخ يةللور لنا احلالة ويقول: )امل ح يف ماء ال حر إىل ك ور وصللوديوم

 ،غللاز ل حرق واهلحللدروجني يموهج وحيرق بعللد أن كللان مللاًء ل ححللات وإطفللاء احلريق

                                                 

(1 ق بام ) ،غازي بأل ( والحد دمش ن م 1م ق. ،(950 ن جامعة دمش وير( م مة ون )ق ت ال  بائز ب  إجازت يف الفن



 ،رقهاختحرقها وفم من الطرف اآلخر خلرجت نقطة منه ب  كفكوالك ور لو وضلللعت 

ماء يف درس  (اهلحدروجنيوالةلللوديوم معدن يموهج إذا المس  نة مع نقطة  قار بامل و

حا الع حمة لنفجر صلللوديوم وك ور وهحدروجني فهي  ،الكحمحاء لةلللورت بحار الدن

  وأوك جني.

شحوخ ال شحخ ب اًم ما كنا نعهده من ال سمعت من ال ذين كانوا يف ذلك الزمن لقد 

من رأيت .. ال يمحدثون غال ًا إال بن الوضلللوء ونواق  الوضلللوء والزوات والطأق

لقد كانت حمارضت الشللحخ ممم ئة باألسللالذت  ،الشللحخ ما يفوق ب وم املدارس واجلامعات

 فعشقت الشحخ واإلسأم.  ،والطأب والض ا 

 بعينك؟هل تذكر كرامًة من كرامات الشيخ رأيتها  س:

دودت من األكابر مع إن الكرامة بند): كان شلللحينا حيل إخفاء كراماله ويقول

 .(كانت لنرصت دين أو ج ل منفعة لإلسأم مج ة ربونات النفس إال إذا

اب الذين دونوا هذه الكمل واملؤلفات وأرى من كرامات شلللحينا هؤالء الكم  

 وار ربه.المي هي من أبامله المي مل لنقطع بعد انمقاله إىل ج

اهلل ب حهت بللاهلللدايللة ب  يللديلله  من كرامللاللله هللذا العللدد الك ري من الللذين منَّ 

 واملنم ون يف العامل ك ه.

 ألحس صمود شحينا كا هذه ال نني رغت كا العوائق من كراماله؟ 

 ألح ت سحاسمه احلكحمة النابعة من ب مه الواسع يف الدين احلقحقي من كراماله؟  

 ألحس اجمهاده وبعد ن ره من كراماله؟ 

ألحس إنشللائه هلذا الرصللح الع حت ل دبات واملمع مني من خمم ف أصللقاع األرض 

 من كراماله؟



ألحس اجمامع اجلن حات امليم فة من كا أنحاء العامل يف هذا املجمع الضيت أش ه 

 ما يكون بامل جد الن وي ال يف من كراماله؟

 :ومن كراماته

 ،وكنت الوبحد يف العائ ة املحل لشلللحينا ،أراد أيب ال لللفر ل عما يف الكويت 

شحخ ش ت ولأملت لفراق ال ضة ال فر فف فذه ت مع  ،بهفأردت أن أود   ،باولت معار

فاسللمأذنا بالدخول ومعي م للج ة  ،أسللماذي إىل اجلرجانحة بحث كان مةللحف شللحينا

 ،مأنس بةوت الشحخ هناهأردت هبا ل جحا كأم شحيي آلخذها معي وأس ،ص ريت

فقال له األسللماذ: إن األخ غازي أكرهه والده ب  ال للفر فأبل أن ي للجا ك مة وداع 

 سللفره القةللري هذا أوصللحك يا ولدي غازي يف: )رمحه اهللفقال الشللحخ  ،وأن لدبو له

يف سفره القةري ن قوله: )لكني لعج ت م ،وأمرين بالرابطة وكثرت الذكربمقوى اهلل...( 

سللللافرت يف الحوم  أيب هناه ويريد اصلللطحابنا ل عحش معه. وأنا أخربله بأن بما (هذا

وكنت يف كا  ،ووالدي يضللحك مني ،المايل وكنت كا يوم أسللمحقظ صلل ابًا وأذكر اهلل

فعدت  ،ي ب  فراق الشللحخ بمى قالوا يل: اذهل إىل الشللامرلللللليوم أبدي ألهع حت لل

وصدق شحيي بني قال يل:  ،ل شحييوبحدًا إىل الشام وبشت مع جديت وأخمي بجان

 (.يف سفره القةري هذا!!)

 هل تذكر موقفًا حكيً  من مواق  الشيخ الدعوية؟ س:

وقال:  ،ملنورت وكنت مقحاًم هناهملا  هرت الفضللائحات جاء شللحينا إىل املدينة ا -

 ،وكان هذا الرجا يؤجر القنوات الفضلللائحة (إين ذاهل إىل جدت ملقاب ة صلللالح كاما)

 ،ر الدبوتلللللوكان شحينا يطمح أن يقنع هذا الرجا باسمعامل إبدى هذه القنوات لنش

 .(لكنه وبدنا خرياً  ،أن الرجا مل ي مجل كام نريدل)بملح وبعد بودله 

                                                 

(1 حت قنات اقرأ ( مم ظ ،وب  أثر زيارت الشحخ اف ه فحها ب ن ل ن الشحخ مل يك ن جهة  ،لك ن جهة واألزهر م وهابحة م سحطر ب حها ال وقد 

ممث ححح امل ي الة ن جهة والفكر االسأم ي م مناقضات بني الفكر ال  ف ن جهة اخرى.ثانحة وصارت م حئة بامل ف م  ا باألزهر ال ي



 ،وكان الشللحخ يف ال للمحنحات أول من سللجا الدروس ب  امل للجأت القديمة

ثت نرس ه  ،ريطلللم ئ الشريط طويا ي جا أربع أو مخس حمارضات بمى يملللوكان الش

ح امً ً بن املحارضت مةلللورت ومرت أريمه ف ،ومن بعدها إىل الأذقحة ،إىل األخوت يف ب ل

فكنت أمجع بدت  ،دقائق مخ ةريط الوابد مدله لللوكان الش ،سحنام أرس ها يل أيب بكامريا

وقد ط ل  ،ةرشائط يف رشيط وابد بمى يمجمع ملدت نةلللف سلللابة أو أكثر ممواصللل 

وكان بنده نقحل  ،الشحخ مني يومًا إبضار ال حنام إىل املزربة وط ل مني برض الفح ت

يةور والده الشحخ أمني  و نى يومها لو كان هناه فح تٌ  ،املحامني أ نه )رياض العابد(

 كفمارو ويراه فحه.

ريت رت له كمالوت بن كامريات فحديو ك لثت ملا  هر فحام بعد لةوير الفحديو أبض

ورشبت له بأهنا لةور الدرس كامًأ صوت وصورت وأنه يمكن االبمفاظ بالدروس 

هبا كثريًا  ر  لللللف  ،ويمكننا إرساهلا إىل األخوت بدل أرشطة الكاسحت ،كام ة مع الةورت

برضت... فقال الشحخ ل موجودين:  ،ر إىل الةالة بعد درس اجلمعةلوقال يل أن أبض

وبعد  ،وسعرها ربت لألخوت بن الكامريالللللفش (يشءاألخ غازي يريد أن يقول لكت )

 (لعال األسللل وع القادم وأبد ب حهت)وقال يل: ( شلللايف ك ما بدا رداالنمهاء قال يل: )

 ،رت.. فقال أبدهت: أنه يوجد كامريات ص ريت يف اإلمارات ربام أبرض وابدتلوبض

 رت الدروس ون ت واحلمد هلل.   ثت مضت األيام وصو  

يف املزربة وكان شللحينا جي س يف غرفة ب  ال للطح ويم للك كمابًا وكنت مرت  -

فمعج ت من  ،ر له إنجحا يوبنا من الةالة يف الدور األوللللفط ل مني أن أبض ،وق امً 

ولعج ت من  شحينا وهو شحخ اإلسأم  ،رله من ب  الطاولة وأبطحمه إياهلط  ه وأبض

رت الدرس يف لف ري سورت للل اًء بضويف ذات الحوم م وبنده إنجحا يوبنا يقرأ فحه!!!

ووبدانحة اهلل  مريت وإذا به ي مشهد بكأم من إنجحا يوبنا بن ال شارت بالن ي حممد 



كان يف املزربة حيرضللل   ،اإلنجحايف  نه  لدرسفع مت أ هلذا ا فهذا من ب حت بكمة  ، 

 شحينا وسعة ثقافمه.

الفندق إىل احلرم لةللأت رفت بنقا شللحينا من للللللكنت يف املدينة املنورت لشلل ملا -

س   ،الفجر شحخ أمام املدخا  ،اإلسمنمحةع ولرفع األبمدت وكان برم املدينة يو فوقف ال

يا بني املال الذي يرمى ب   ،آه يا بني لو كان األمر بحدي ما بنحت يف احلرم يشء)وقال: 

سأح لححمى به احلرم ةانع  بنى   يا بني الن ي ،األرض ويف اجلدران الزم ي نى فحه م

يا بني الةللأت لق ا ب   ،دولة اإلسللأم وكان يةللع يف احلرم ب  الرتاب وب  الطني

 (.األرض وب  ال طح ويف أي مكان..

من الدبات يومًا ل قاء الشلللحخ وأخذ رأيه يف الموقف فرتت زمنحة  ذه ت جمموبةٌ  -

 ،حنحاتب لل ل بوادو الثامن بقد اجل  للات العامة واخلاصللةبن قةللريت بن الدبوت و

ها ط ل منكت )فرد ب حهت وقال:  -برأهيت الذي أمجعوا ب حه-وذلك ملةلل حة الدبوت 

يا قال: ) ،( قالوا: الح له؟ها رضب أبٌد أو هدد أبٌد أو مل  )قال:  ،قالوا: ال (ذلك؟

نا ن لللعى بأرج نا وإن ربطت أرج نا  ،بني ال نقف بن الدبوت أبدًا... إذا ربطت أيدي

ب حنا من مجحع  ن قى ندبوا إىل اهلل بمى ي للللد   وابدتٍ  إن بقي فحنا فمحة أنٍف  ،ف أفواهنا

لقي ب حه الوسخ وبورص يف أ  ب ورض   الن ي  يا بني: ،مادام فحنا برق ين   ،نوابحنا

وهدد بالقما وهاجر ومل يموقف بن الدبوت...  ،دخول مكة شعل أيب طالل ومنع من 

ما ي ذله  وأن   ،حه الحقني بأن اهلداية من اهلل وبدهاألخ ي ذل جهده ما اسلللمطاع ولكن ب 

 قدس اهلل رسه.   (األخ هو أنه مأموٌر بالدبوت وأن أجره من اهلل

حمة( بع  ك ار الع امء بأبد املنازل ب  ضللفاف بردى )ب لل   مع المقى الشللحخ -

إن وزير أخربهت الشللحخ فقال: ) وكنت مك ف بإيةللال بعضللهت إىل املزربة ب للحاريت.

وأنه  ،سلللوءاً مون ل وطن إن نور الدين األلايس ومجابمه ي ح   الدفاع بافظ األسلللد قال يل:



فأقررله ب  خوفه يامٍ إثت  ،خائف من بدوو ذلك  بأن نور  نه جاءين بعد أ وأخربين 

وسلللمضلللحع بذلك أمأه الناس  ،لايس اختذ أمرًا بإبراق إدارت الطابو بعد أياماأل الدين

وأن هذا أمرًا سلللحئًا وأنه خائٌف من  ،ق الشلللحوبحة ل دولةوسلللممحول إىل مشلللاع ولمحق

إذا كان  :فام رأيي؟ فق ت له ،بإنقأب ب لللكريوأنه يفكر يف منع ذلك  ،بدوو ذلك

 (.ملنع املد الشحوبي فنعت

شحينا بالدرس العام فقال:  :قلت شوبعد )وبدثنا  سا إيل  اً يوم رلللللمخ ة ب أر

بافظ األسلللد رئحس امليابرات اجلوية ال واء )حممد اخلويل( لح لللموثق مني ويرى: ها 

شحوبحة مازلت بند رأي يف الوقوف معه سورية من ال ؟ فق ت ل واء حممد: ألجا محاية 

نقأب والةا الرئحس بافظ وبعد ثأو أيام أب ن اإل ،نعتقا ل رئحس بافظ األسد: 

وقال الشلللحخ  (.بدون خ للللائراألنقأب  ،يل: األمر ك ه  اماألسللللد يب هالفحًا وقال 

لو لت ما يريد األلايس لكان طار رأسللك يا شللحخ ب د الرتوف.. ل مشللايخ بعد ذلك: )

 أبدم الشحوبحون ب امء الدين.  :أي ..(شحخ بمر وأنت يا وأنت يا شحخ بشري..

 س: كي  كان تواضع شيخنا؟

ملا كنا صللل ارًا كنا نذهل إىل املزربة ل عل  ،لقد كان شلللحينا إمامًا يف المواضلللع 

رأينا الشلللحخ مرًت ينادينا وقد وصلللا بائدًا من دار الفموى بعد ال هر وفمح  ،وال للل ابة

 وكان يف الةندوق (املريدينيا بني خذ هذا ووزبه ب  )غطاء صندوق ال حارت وقال: 

 ،واجلو بار جداً )بو ة وأسلللكا وأكأت أطفال( ثت ب منا أنه رأى بائع ب  الطريق 

 لحجرب خاطرهت.  مريدين فاشرتاها منه ك ها لحجرب خاطره وجاء هبا ل

فكان شللحينا  (هات من ال للحارت طعام القطمرًت ملا نزل إىل ال للحارت قال: ) وأذكر

 حيرض معه طعام ل قط الذي يف املزربة ويطعمه بحده أبحانًا.



 ،ملزربة دراجات هوائحة كثريتوكان يف ا ،كنا يومًا ب  طعام ال داء مع الشلللحخ -

وكان ذلك  (يا بني إن شللاء اهلل سللم دل هذه الدراجات ب للحارات)فن ر الشللحخ وقال: 

 صاروا أصحاب سحارات وبقارات... املريدين فكثري جدًا من أولئك  ،بفضا اهلل

  وكان شيخنا صاحب فتوة:

ي لللليقض ،ئأً يرد سازلمه الع محة واألدبحة لراه ممواضعًا ربحاًم ال للللرغت ارلفاع من

 ملن يقدر. م ألة ال ائا أو حيح ه

 ،قةللللدله يومًا يف دائرت اإلفماء وشلللكوت له   اًم وقع بع يف ك حمي اجلامعحة -

أممأكد من ذلك؟ بمى اللريق ماء )هو يكمل يل ورقة إىل وزير المع حت العايل: وفقال يل 

  .(وجهنا

زالً صلل ريًا يف ج ا للللللباع من ،حمل ل شللحخ وخدم امل للجد كثرياً  كان لنا أخ -

وبقي ما  ،ف جن هذا األخ   امً  ،دون أن يع ت ذلكألخوان امل  مون قاسحون ل ع  ا

 ،فك ت الشللحخ فحه ،زوجة وأوالد لهأشللهر يف ال للجن وقطع بنه رال ه و سلل عةيقارب 

سد وقال  ، يؤخذ أبٌد بندنا   امً فقال الرئحس: أنه ال ،فك ت فحه رئحس الدولة بافظ األ

هذا ابني زاهر )فقال شلللحينا:  ،له: ها أنت ممأكد بأنه م  وم؟ أنت بندي ثقة صلللادق

 وخرت األخ إىل أه ه وباد إىل بم ه بعد أيام. ،قدم ابنه مقابا ذلك :أي (الضامن

 س: هل شهدت موقفًا من مواق  إحسان الشيخ ملن أساء إليه؟

وكان إذا  ،بحنام كان الع امء يذمونه ب داً  ،أبدًا من الع امء مل ن مع يومًا أنه ذم -

 دون وكان يشلللري إىل خطأ ذلك العاملِ  ،لقي أذًى من أبٍد منهت يمدبه يف املج س العام

وكان دائاًم يدبو إىل ابرتام ولقدير كا  ،أن يذكر اسمه أو يشعر أبد من احلضور بذلك

 من يضع العاممة دون الممححز بني أبد.

                                                 

(1 و ( ه القةة ل ف يف زم كا واكد يل ابن ه منذر الدقاق وكان جار املؤل ه اهلل. يفاسم  رمح



يدبو كام كان  كلدى امل لللؤو هلت وي لللعى  ئه لني ل ميفحف بنهت  نا أهنت من أب

 (.هؤالء رموز اإلسأمويقول: ) ،وإخوانه

يا بني بدا )قدم يومًا إىل املدينة املنورت وج  لللنا بوله يف صلللالة الفندق فقال:  -

ن ئف لللأل بن باله لحطم ،فق ت له: نعت رمحه اهلل( حممد بوض) بت يشلللوف الشلللحخ

يللا بني واهلل ك مللت الرئحس فحلله فقللال يل: نحن مل نيرجلله هو خرت )ثت قللال:  ،ب حلله

جان ي ج  نا خ فه يف احلرم وب ،ويف ذات الرب ة ذه نا إىل احلرم بةح ة الشحخ (.بنف ه

 الشحخ حممد بوض رمحه اهللألسماذ أمحد راجح فدخا األخ أبو كاست راجح وهو أٌخ ل

رور وابمعد لللللل  الشللحخ  هر ب  وجه بدم ال للوملا اقرتب من الشللحخ ووقعت بحناه ب

ربًا دون أن ي  ت ب  الشحخ!!! فوكزين األخ أبو كاست يف خارصيت غاض ًا وقال: للللم 

ومرت  ،ها رأيت...؟ فمذكرت بل الشحخ هلؤالء وسعحه لدى امل ؤولني وردت فع هت

وكان يف  رمحه اهلل الشحخ أبو النور خورشحد تذيام وسمعت من أبد األخوت من لأماأل

ولقد  ،املدينة معممرًا أو باجًا يقول هلت: املشللللايخ هنا م مفمون ب  ال طون ومجع املال

وهو الذي أنمج يف الدبوت  ،ث ت لنا أن الشللحخ كفمارو هو أث منا وأصللربنا وأنه ب  احلق

 وخدم اإلسأم.      

 س: كي  كان تأثري الشيخ الرتبوي عىل إخوانه؟

يشلللكر من يفعا اخلري وجيمهد ويشلللجعنا نحن الشللل اب ب  كان شلللحينا وفحًا 

فعم نا  ،ره ك ار املدبوينللللأذكر مرت كان سحقام بفا يف صالة امل جد وسححض ،العما

ربحة ففكرنا برسللت خ فحة لللللرح جديد وكان من الربنامج م لللللللجاهدين يف بما م لل

ثأثني  يقاربأممار فعم نا بشلللكا ممواصلللا ما  ثامنحةوكانت من ر ط حعي طوله بوايل 

وبندما ج س  ،رح ب  قطعة قامش ك ريتللللورسمنا خ فحة امل  ،سابة بأ نوم وال رابة

وكنت  ،املدبوين وفمحت ال لللمارت شلللهق بعضلللهت ابمهاجًا ل ي فحة اجلديدت واجلمح ة



وأنا أن ر إىل وجه شحينا فن ر يمحنًا  ،أقف بني النائت وامل محقظ انم ارًا لردت فعا الناس

ش  ت إىل ال فري ال عودي فقال يل: )من فقدمت إلحه وهو يمك ،ار إيل أن لعالنحوي وأ

( اهلل يرىض ب حك.. اهلل يرىض ب حك..فقال يل: ) ،رسلللت هذه ال وبة؟( فق ت له: أنا

 ت يده وكأن األرض ال ل للعني فربًا ون للحت ال للهر وشللعرت أهنا خترت من ق  ه فق   

 العما يف س حا اهلل ك ام دبحت إلحه.والمعل.. واممألت مهًة ونشاطًا ب  

بندما حت للنت األبوال املادية ل ع  األخوت ول عوا أبامهلت شلل  مهت دنحاهت  -

وذلك  ،إلبادت هؤالء ل م جد ففكر بع  اإلخوت الدبات بفكرتٍ  ،بن بضور الدروس

 ،وبعد دراسة وحتضري طويا ،بعما أبامل جتارية يشاره هبا هؤالء فحعودون إىل امل جد

شحخ يا بني... الذي لربى وقال وهو الدابي املريب اخل ري: )م  ت ف ،برضوا ذلك ب  ال

يا بني األخ ي ذل  ،ال خري فحه ،ولع ت وابمعد بنا من أجا املال ثت ال يأيت إلحنا إال باملال

بر  كثريًا ب  هداية بمه  الن ي  ،جهده يف الدبوت وال اقي ب  اهلل يف لق ا األخ

يا بني األخ يدبو نف لله أوالً ثت األقرب  ،ط ل من اهلل ولكن بقي ب  كفرهأيب طالل و

من وقت يدبو بائ مه بالدرجة األوىل دينًا ودنحا ويعما لح ني أه ه ماديًا وما زاد بنده 

                                                      اآلخرين إىل اهلل...(.



 احلاجة صباح جربي )أم فادي(

سمه )مكايف  –1 شحينا يف أمريكا قال الدكمور امل ؤول وا (: يفإبدى بم حات 

سابمني خرت الدكمور، ن رنا إلحه خائفني فقال  سابات. بعد  إن العم حة ل م رق أربع 

وهو ممه ا الوجه: أنا بقًا مندهش، لقد كانت أصابعي  ر ب  الع ام ب هولة ولعما 

لوبدها، كان هناه من ي للللابدين، كانت هناه معونة ربانحة، فعًأ مل يمر بع مري  

 ا األط اء إىل بعضهت وهت ي كون وحيمدون اهلل. مث ه من ق ا!! ن ر إخوانن

وبعد العم حة أدخ وا شلللحينا غرفة اإلنعاش، وكنت قري ة منه، فحدثني مطمئنًا 

ما أب  فناء اجل للللد يف  هوين ل ق  ة... و مت:وج  )ومن ثت لحمت وقال:  ،إياي أنه بيري

مد هلل أنا بيري... ال احل) ال هر ثت ناداين ثانحة وابم لللت يل وقال: صللل    (.سللل حا اهلل!

رين أن أبقى خلدمة ديني.. الدنحا منام يا بنمي.. .. املهت ل  حغ اإلسلللأم.. اهلل يقد  يفختا

  (.ال هت ال بحش إال بحش اآلخرت.)وصار يكرر:  (.املهت أن نيرت منها برضاء اهلل..

 يا اهلل يا اهلل.  :كانت دموبي لنهمر، وشفماي لمرضبان

بحث أن امل لللمشلللفى كان -انت رئح لللة الراه ات فى وكجاءت مديرت امل لللمشللل

وأمنحه  ،وقالت لشللحينا: سللمعت أن رجًأ ب حاًم يف مشللفانا، فجئت ألباركه -اً كن للح  

 ثت قال هبدوء م مضًا بحنحه:  ،(أهًأ أهأً )بركة امل حح! قال شحينا بةوٍت ممهدت: 

نحن رجال  ،بأبناء بموممناأبناء الديانات ال لللاموية أبناء بمومة وقرابة فأهًأ ) 

  (.الدين مدبوون ق ا غرينا إلل اء احلواجز فحام بني األديان

المفت إلحه األط اء بدهشلللة ووقفوا بيشلللوع ي لللمعون كأمه وبضلللضلللت ب  

 شفمي خوفًا ب حه. 

                                                 

صباح جربي:( 1) سنة احلاجة  ي ب ت  ن اثنم ثر م شحخ ألك شحخ يف  ،زوجة ال ن بحات ال ه ب ماٍب ألفم ن ك ا نقًأ ب ا مايف هذا الفة ك

ن بحات الشح وان )ق  ات م ه بعن مارو(. بحم  خ أمحد كف



جيل أن نرته اجلمود )ولابع شلللحينا بةلللوٍت من األبامق وهو م م  العحنني: 

ب  كا أها اإليامن إنقاذ اإلن ان واإلن انحة والمعاون والمعةل واألنانحات، واجٌل 

 . (ب  احلل واخلري والعطاء

وباولت  ،كانت يدي لمحره حتاول شلللحئًا ما ربام إيقافه بن بذل مزيٍد من اجلهد

 ولكنه مل هيمت، ولابع بمةمحت:  ،ه بم حة خطريتأن أرجوه أن يرلاح فهو قد أهنى لمو  

وأبناتهت خم وقات اهلل؛ الرسلللالة وابدٌت  ،األن حاء إخوتيا بنمي املؤمنون إخوت، و)

وهي لوبحد اهلل وحم مه وطابمه وك ه إلسعادنا ب  هذا الكوكل، العامل اآلن أص ح بحمًا 

 وضت أصابعه من هًا:  (بداً وا

بعضًا، أو يضمر  أو يؤذي  بعضهت ،ال ين  ي ل اكني ال حت الوابد أن يمقال وا)

كحف نفعا ذلك ،فالناس ك هت خ قوا من نفس وابدت ،بعضلللهت ل ع  بداوًت أو رشاً 

  ؟!(. [1]الن اء:  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ  واهلل جا شأنه يقول:

بدتوكرر: ) بدت ،من نفٍس وا مه: أرجوه  (.من نفٍس وا نادي ابم عت دموبي و

 أرجوه! لابع بضعف: 

 ،نحن اآلن يف معاناٍت ك ريت ،لمكريت اإلن للان كا اإلن للان وإسللعادهاإليامن جاء )

ف نعد إىل  ،واإليامن وبده الدواء الناجح لشللفاء هذا العامل ،وامل للمق ا خطري لإلن للانحة

ولنمعاون إلبادت اإلخاء واحلل  ،اهلل ولعالحمه المي جاءت ل عادت اإلن ان كا اإلن ان

 . (أسات قادمة وسمحا بنا مجحعاً وإال فامل ،وال عادت إىل كا إن ان

 هبمت رئح ة الراه ات وصارت ل كي وانحنت أمامه وقالت بيشوع: 

 أنت بقًا إن اٌن م اره.  ،باركني ف ح اركك اهلل ،باركني ف ح اركك اهلل

قًا ب   به مشلللف يث وهو حي س دمو حلد لدكمور أويس طرقجي يرتجت ا كان ا

 شحينا. 



ما أرسع ما  ،وقالوا: رجاًء دبوه إنه مازال خمدراً ن ر األط اء بإجأٍل مندهشلللني 

 لك ت!! 

رنا إلحنا بحناٍن ثت رسبان ما غط يف نوٍم بمحٍق وقد ارل مت ب  وجهه بأمات 

 االرلحاح. 

بعد يومني بادت رئح ة الراه ات شوقًا إىل ك امت شحينا امل حئة بمح مه لإلن ان 

 كا اإلن ان. 

 بام دار بحنهام ولكنه مل يذكر شحئًا!  فه ب حها وأذكرهباولت أن أبر  

لت الراه ة: مر   قا قد غريت معنى اإلسلللأم يف ق  ي  ،بع يومان مل أنت فحهام ف ل

وبقع، أشلللكر اهلل الذي ألى بك إىل مشلللفانا أللذوق معنى اإليامن احلقحقي! ربل هبا 

 بني راً وهو حياول أن جي س بم للللابدت الدكمور أويس الذي قال يل: كان شلللحينا خمد  

 حتدو إلحها لذلك لن يمذكرها. 

اطمأنت ب  بالمه وقالت: إهنا أوصللللت اجلهاز اإلداري والط ي بفائق العناية 

هلذا الرجا امل اره، ثت بادت وانحنت أمام رسيره وقالت: باركني أهيا الشلللحخ لقد 

ك املك دخ ت أبامقي وأبحت بزيممي ألخدم  ،بعثت روبي ثانحًة، لقد غريلني  اماً 

 فعًأ إنك إن ان ب حت ف ح اركك اهلل، رشفت مشفانا.  ،جلمحعا

 قال شحينا مم ائًأ:

  (.يا لرى لو نزل سحدنا حممد وسحدنا امل حح ها يمعانقان أم يمشاجران؟)

يا بنمي اإلن لللان هو اإليامن، إذا مل يممثا )فمابع شلللحينا بحنان:  ،فةلللارت ل كي

ن رت إلحه وقالت: فعًأ لقد برفت  ،(شلللحطانأوامر اهلل فام هو إال وبش أو بحوان أو 

ما أبوت إن للللان هذا العرصللل اجلائع يف روبه وإيامنه )ولابع شلللحينا بجهد:  ،احلقحقة

 . (إىل أن يعود إىل لعالحت اهلل، وإىل اإليامن احلقحقي ،ال افا بن ربه وص مه به ،وبقحدله



شلللفمحه ولابع بقوٍت  ف  ا ،قربت كأس املاء إىل شلللفمحه ب ه يرلاح من بناء الكأم

لنعحد  ،شلللجابةٍ  ممجددٍت خم ةلللةٍ  نحن رجال الدين بحاجٍة إىل ثورٍت إيامنحةٍ ) ولةلللمحت:

ونعما بام حيل اهلل وبام يرضللحه بنا ريثام  ،اإليامن احلقحقي إىل نفوسللنا ونفوس من بولنا

 رددت: آمني آمني.  ،(ننمقا إىل جنمه األبدية

لابع: هد طويًأ ثت  نا ) لن بد ل قاربال  حاء  ،أن نم لدينني إخوت؛ األن  نحن رجال ا

إخوت؛ آن لنا أن نمعاون مجحعًا لنعحد ال أم والطمأنحنة هلذا العامل املممزق، وإال فاخلراب 

هذا  ئة وبكا بحاٍت ب   با وباحلحوان وبال ح باإلن للللان فقط،  لدمار سلللححا لحس  وا

اإليامن )ع بةوٍت بمحق: وأغم  بحنحه أملًا ولاب ،باول أن يمحره بةعوبة ،(الكوكل

جاء اإليامن لمةلللنحع  ،باًء؛ اإليامن لحس طقوسللللًا ج للللدية بأ روحاد  ال لحس انمامًء و

صفاٍت مأئكحةٍ  صفاله احلحوانحة الوبشحة إىل  ، ربانحةٍ  اإلن ان اإلن اين، ولريقى به من 

 . (حلحاٍت أبديٍة، جلنٍة بأ بدود

 ه  فف بنه األمل، ولابع شحينا بمةمحت: باول الدكمور رفع الرسير ب   

وني ةهت من مشكأت  ،ون ابدهت وهنمت ألج هت ،لنحل كا خم وقات اهلل)

خالق اجلمحع وجيل أن نيدم اجلمحع ونربى أروابهت  الفقر واجلها والم للل ط؛ اهلل 

 . ( عدلممةا باهلل فم عد ول  

وجيل أن نيدم اجلمحع؛  ممت رئح للللة الراه ات بحزن: اهلل بقًا خالق اجلمحع 

 نحن آسفون.  ،بقًا كت غابت بنا ل ك املفاهحت والقحت

 وأحب اخللق إىل اهلل  ،اخللق كلهم عيال اهلل)) : يقول الن ي حممد) :قال شحينا

1).((أنفعهم لعياله  إذا مل حيةا ال أم بني اإلن ان وخالقه، ومل يممثا أوامره،   (

                                                 

(1 ين يف الك ري  ( ع الزوائد ) ،رواه الطربا 8/1جمم 91) 



ولعالحت اهلل جاءت ك ها  ،ال للأم ي دأ يف أبامقنا ،ف ن حيةللا سللأٌم ب  األرض

  ا(.لمدلنا ب  ال عادت وال أم وبمى اإلخاء والرمحة فحام بحنن

لقد  ، ممت بيجا: صللدقت صللدقت! أنت إن للان ب حت، لقد بددت اهلدف

وأسأل اهلل لك طول العمر لمكون  ،والعامل مريٌ   أنت ط حٌل  ،ل اره مشفانا بوجودكت

 وأرجو أن لرلاح.  ،الدواء هلذا العامل املري 

 مل ت غطاء الرسير بيشوع وهي لقول: آمني آمني. 

 وابرتاٍم وهي لمممت: اإلن للللان هو اإليامن، و إال فهو 
ٍ
لراجعت إىل الوراء هبدوء

  ال أم ي دأ يف أبامقنا ... بمى ي  ا من بولنا. ،أو بحوانٌ  وبٌش 

المفت إيل وهو حياول أن يممدد ألسلللابده فأرسع الدكمور حياول م لللابدله وهو 

 ي الل دموبه. 

يا بني الناس ك هت بيري املهت أن ننقذهت من أنف لللهت ق ا فوات ) مت شلللحينا:  

 . (املهت أن يمعرفوا ب  بقحقة اإلسأم وال أم ،األوان

  اين غطى وجهه وهو يمممت:ورسبان ما أغم  بحنحه وابم امة رائعة وهدوء نور

 . (أرجو أن أكون قد أديت بع  األمانة)

فت يف أواخر الم للعحنات، زارلنا أخٌت فرن للحٌة م لل مة اسللمها سللوزان؛ لعر   –2

ركة؛ بحث كانت لللللب  اإلسأم من خأل مراق ة مو ٍف باك ماين م  ٍت معها يف الش

كانت ل حظ غ  برصه؛ ولراقل صأله وبده  ،لشعر أن  يف لرصفاله شحئًا ممحزًا وحمرياً 

قه  حدٍت غري م اٍل بن رات اآلخرين ول للللاتالهتت؛ ل حظ اسلللم را يٍة بع منعزالً يف زاو

لقد أب ت أن يف صأله  ،وخشوبه يف الةأت فمحس بربشٍة يف ق  ها ك ام سجد وركع

. سللألمه مرًت: أين أسللمطحع أن ألعرف ب  اإلسللأم؟ ل حث بنه دائامً شللحئًا بقحقحًا كانت 

 فأخربها أنه درس اإلسأم يف سورية بند الشحخ أمحد كفمارو. 



جاءت إلحنا يف زيارٍت وكان شحينا جال ًا يف احلديقة حتت شجرت املشمش املمدلحة 

وقالت: سلللمعت  ،وامل   ة ب حه، وبندما رأله ن رت إلحه ودموبها لرتقرق يف بحنحها

 ك الكثري وأبل أن أسمع منك بن امل حححة وبن اإلسأم. بن

وط ل منها أن جت س ولرلاح، ثت لابع وهو  ،(أهًأ وسلللهأً )ينا: حربل هبا شللل

األن حاء إخوت وهت سلللفراء اهلل إىل الناس؛ وال لللفراء )ين ر بعحدًا وكأنه يقرأ يف األفق: 

هلل إىل اةللأت وال للأم سللفريان وامل للحح وحممٌد ب حهام ال ،رسللالمهت وابدت، فاهلل وابدٌ 

كانت ل للمعه بق  ها ودموبها ل للحا ب   .( للعدوا للعدوا وي  لح   ،الناس لزرع حم ة اهلل

 خدها. 

جاء  ،رسللولنا جاء خا ًا ل رسللا والرسللاالت)ن ر إلحها شللحينا بحناٍن ثت لابع: 

العامل جاء ل ناء اإلن للان الفاضللا واملجممع الفاضللا و ،رلللللشلللللللرمحًة ل عاملني، لكا ال 

ر، مجع فحه قةلللص كا األن حاء لللللللالقرآن الكريت رسلللالة اهلل إىل مجحع ال شللل ،الفاضلللا

مذ أرسللل ه اهلل إلحنا لحةلللحح كا  اً والقرآن وابد حمفوظ مل يم ري منه برف ،ورسلللاالهتت

والقرآن يقدس كا  ،الرسلللاالت مما طرأ ب حها من ل ريات ولشلللوهيات مع مرور الزمن

ر للللاإلسأم هو الرسالة األخريت إىل ال ش ،ويقدس مريت وبح ى ب حهام ال أم ،األن حاء

  . (الدين م ؤولحة وامل ؤولحة ل يف ولكريت لإلن ان ،أمجعني

اإلسلللأم يعني ) قالت: أرجوه ماذا لعني ك مة إسلللأم؟ ابم لللت شلللحينا وقال:

اب مي يا بنمي أن  ،ام ةً االسم أم ألوامر اهلل وحتريت كا ما برم اهلل وطابة اهلل طابة ك

ڄ  ژ  كا ما أنزله اهلل هو ملة حة اإلن ان وسعادله... يقول اهلل لعاىل خماط ًا اإلن ان:

ه:  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ائ  ژ  ويقول اهلل لعاىل: ، عدإذًا لم عد ول  :[2 – 1]ط

ه:   ژۇئ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ژ ويقول: [123]ط

ه:  ژىئ  ،اإلسأم برنامج ال عادت، ومن يعرض بنه يشقى يف دنحاه وآخرله ،[124]ط



وإذا أسلل مت  ،وما أوجل اهلل شللحئًا ب  اإلن للان إال ألن سللعادله ال لمحقق إال بأدائه

فأنت م  مٌة وم حححٌة معًا ألن رش  اإلسأم أن لؤمني بكا األن حاء وبكا الرساالت 

عاىل:  قال اهلل ل حة كام نزلت وكام  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں    ڳژ صللللاف

ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ    ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 . ([285]ال قرت:  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 كانت لن ر إلحه كالعطشى ول مع ك امله بق  ها ق ا أذنحها. 

األديان اآلن حتمات لمةللفحة ولنقحة وثورت ب  )لابع شللحينا بقوت وبةللوت بال: 

 . (الدين منافحًا ل عقا ومؤخرًا لإلن انحةاملمعة ني الذين جع وا 

سلللمعنا أذان ال هر فةلللممنا مجحعًا، ن رت إلحه بابرتام وقد اغرورقت بحناها 

ومجعت يدهيا وقالت بمهدت: ك ام سلللمعت األذان غمرين سلللأٌم يف ق  ي فأبس بقريب 

 ولابعت ب كاء: سحدي، أريد اإلسأم!  ،من اهلل

عا  ،يده اآلن أن يمحققولكني أر ،هذا ب ٌت  ا يراودين ماذا أف ماذا أقول و

 ألكون م  مة؟ ابم ت شحينا ب عادت ثت ن ر إلحها م حًا ثت قال:

 . (قويل أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل)

نطقت بالشلللهادلني باكحًة وسلللط بكائنا مجحعًا، وقد أغم  شلللحينا بحنحه لأثرًا 

 ورسورًا. 

أسللل ام! ثت ن رت إلحنا بعماب وقالت: ف ح لللاحمكت  دي  قالت بحزن: آه لو أن وال

 ،رون يف إبأغ الرسالةلفعًأ امل  مون مقة) فقال شحينا بقوت: ،نالت يف بق  اهلل لقد قرص  

 . (وأنت حم و ة إذ جئت ل حثني ولنشدين رابة ق  ك وسأمة إيامنك

 . (بقهتلقد أنطقها احلق باحلقحقة، نحن مجحعًا مقرصون يف )ت شحينا: مو 

 ن رت إلحنا بمفحص ثت مدت يدهيا ال حضاوين وأبكمت وضع اإليشارب الذي 



وقالت بفرح: هكذا أكون م  مة؟ أريد  ،كانت ل دله ب  رأسها بندما دخ ت

 أن لدبوين باسٍت إسأمي. 

شحينا قائأً  سول): ضحك  شة إهنا زوت الر ست بائ ؟ وقد ب  ت  ما رأيك با

فقالت: كنت أرغل يف هذا االسلللت ملا سلللمعت بن  (؟ الكثري من أخ ار الرسلللول

وأرجو أن أب غ  ،، وكأنك لقرأ ما يف ق  ي! إذًا أنا بائشللة اآلن قةللمها مع رسللول اهلل

سالة  ،بن اإلسأم صمد أمام اآلخرين، ولح ابدين اهلل أن أب غ ر شحيي أن أ أدع يل يا 

ألنني مو فة يف رشكة  اإلسللأم بمى ال أ  ت نفيسلل وغريي، أدع يل أال لفولني صللأت

 ك ريت، أدع يل أن ي ا ق  ي بحًا باهلل. 

آمني آمني آمني، ولكن إذا مل ل ذيل ما   كني فإن اهلل ال ) رفع شلللحينا يديه وقال:

أرجو أن  ،بذل العما ثت الدباء، بندها ي مجحل لك اهلل ،يعطحك بالدباء ما ال   كني

لك ك  )) ورد وكام ،وال أ نه  ذل من يط  ه ،يقويك اهلل عبدي كن يل ك  أريد أكن 

كانت فربًة مذهولًة ال  ،ل للللاقطت دموبها وهي لمنهد ولقول: يا اهلل يا اهلل .(((تريد

  (...احلمد هلل ..احلمد هلل)لدري ما لقول، وصار شحينا يردد: 

  .احلمد هلل. ..فةارت لقول: احلمد هلل

 ،الةلللأت، ولقنها شلللحينا ذكر اهلل  ت لرتدد ب حنا أسللل وبني لع مت خأهلا 

ولع مت الفاحتة وبع  ال ور الة ريت، وصارت لذكر اهلل كثريًا، وكثريًا ما كنا ندخا 

 ال رفة فأ حتس بوجودنا! كانت حم قًة دائاًم، سعحدًت وكأهنا ولدت من جديد. 

كانت حتمد اهلل كثريًا، وشلللكرت شلللحينا ب   ،بند انمهاء إجازهتا جاءلنا مودبة

وباهدله أال لرته الذكر  ،وباهدله ب  أن لعما ما يف وسللعها لم  غ رسللالة اهلل ،طائهب

به كثرياً  ورجمه أن ال ين للللاها من الدباء هلا لمحافظ ب  صلللأهتا  ،أبدًا ألهنا لرلاح 

وبجاهبا. غادرلنا وهي ل كي وحتمد اهلل ب  بطائه الك ري وباهدت شلللحينا ب  ل  حغ 



إنه )وقاهلا وأبامهلا. فقال شلللحينا وهو يضلللت يديه م  لللًا:  رسللللالة اإلسلللأم بحاهلا

 .( ژڦ  ڦ   ڦ   ڄ      ژ  اإلسأم...

ي لللجاءت برفقة رجٍا فرن  ،مر شهران أو أكثر ق ا أن لعود إلحنا ممشوقة مم هفة

قدمت الرجا بأنه زوجها امل لل ت! برفمه ب  شللحينا وقالت:  ،يشللع اإليامن من وجهه

 ف  ت ب حه شحينا وس ت الرجا بابرتاٍم وهح ة..  إنه رئحس ال كة المي لعما فحها! 

 بدأت بائشة احلديث بأن قةت ب  شحينا كحف لع قت بالةأت فقالت: 

رع لللللجحه وألضسحدي كنت ال ألةور أبدًا أن يمر النهار بدون أن ألقى اهلل أو أنا

  .((الصالة معراج امل من))لرن يف أبامقي:   إلحه؛ وكانت ك املك حلديث رسول اهلل

كانت صأيت ابمفاالً خاصًا ب قاء اهلل، وك ام وقفت ل ةأت رن صولك يف أذين: 

إذا وق  املصل يصل ذر الرب من رأسه إىل أمخص قدميه، فإذا ركع علته رمحة اهلل حتى ))

  .((والساجد يسجد عىل قدمي الرمحن فليسأل ولريغبيسجد، 

 كنت أردده ق ا كا صأت بمى أشعر أين بكا خأياي مع اهلل.

كان يمي ا بديثها ب اراٍت بربحة وكانت ل ف ها بأناقٍة وفرح، كانت سلللعحدت 

ألهنا لع مت بع  الك امت العربحة ويف طريقها أن لمع ت األكثر، كانت لم نى بالعربحة 

لابعت قائ ة: كنت أدخا غرفة األرشلللحف  ،: سلللألع ت ل ة أها اجلنة كام ق ت يلولقول

كنللت أدخللا أبامق ال رفللة بمى ال  ،وهي ب للارٌت بن غرفللٍة ك ريٍت ك هللا خزائن كثريت

وهناه أكون وبدي مع اهلل... أناجحه كحفام أشللاء فأ يشللوشللني  ،يكمشللف أمري أبد

ة اهلل، وبندما كنت أسلجد كنت وبندما كنت أركع كنت أبس بيضلوبي لع م ،أبد

سمطحع أن أرفع رأيس بن قدمي اهلل،  أبس كأنني فعًأ اقرتبت من اهلل وال أختحا كحف أ

ةار أو الرسبة، فأنا مع  سمطحع االخم ولكنه العما وخوف العحون! رغت ذلك مل أكن أ

 اهلل وال لكاد الدنحا ل عني. 



صللادف ق  ًا خالحًا  ..ن اهللسلل حا ..سلل حان اهلل)ابم للت شللحينا مشللجعًا قائًأ: 

  (.فممكنا

ولابعت: وبعد فرتت أب لل للت بدت مراٍت وكأن ال اب يفمح ويدخا شلليٌص ما 

فمممت  ،يراق ني ثت يعود، مل أخف ودبوت اهلل أن يوصا نوره وحم مه إىل ق ل من يم عني

 . (لقد أهلمك اهلل الدباء ،أب نت أص ت اهلدف)شحينا: 

 رفة أكثر أبحث بن مكاٍن آمٍن، با أكثر أمنًا وانعزاالً  ت يف اللابعت فربة: لوغ  

فال راحة ))وكنت دائاًم ألفكر  ،ل قاء اهلل ألناجحه، ألكون وبدي معه، ألبرت يف م كوله

 فأبس أن هذا هو ال قاء املقةود.  ،((مل مٍن إال بلقاء اهلل

أرحنا ))باره اهلل فحك كام كان يقول رسللولنا الكريت: ) أومأ شللحينا موافقًا وقال:

1).((بالصالة يا بالل  . (الرابة أبدًا بالة ة احلقحقحة باهلل (

وصللار الشلليص الذي  ،بالةللأت أكثر قت  لابعت األخت بائشللة ب للعادت: لع   

صدقني يا شحينا كنت أبس أنني يف  ،يم عني يراق ني أكثر ويذهل ق ا أن أهني الةأت

صدقني مل ل ل  ،العأ وقد فمحت أبواب ال امء ووسعني ما وسعني من القرب من اهلل

 بمى معامل 
ٍ
ك املك بني حل ة وكنت ألذكر كا صلللأٍت صللل حمها معكت وكا ذكٍر ودباء

لزيد املزربة كانت ك ها يف خحايل، وحل ات نطقي بالشلللهادت كانت حتم ني إلحكت دائاًم و

 إيامين وحم مي هلل... 

ش سمدباين مدير ال شيص الذي يم عنيلللللويف أبد األيام ا  ،ركة، وأيقنت بأنه ال

و ننت بأنه سلللحهددين باإلنذار أو الفةلللا إذا بدت هلذا األمر؛ وبزمت أن أخربه بن 

وبن الةلللأت الرائعة المي جتمعني بريب وبن ل ك الرابة  ،اإلسلللأم وبن لقائي بكت 

وهي لقول: مل  كانت ل كي ،دخ ت إلحه ومل أكن خائفة ،لمي لعني اإلسلللأموال لللعادت ا
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م يل مفماح غرفٍة وقال: إذا أردت الةلللأت واالنفراد فادخع ل ك با قد   ،يكن غاضللل اً 

لقد كنت أرى نورًا يف  ،واسلللعدي بةلللألك كام لشلللائني ،ال رفة واقف حها من الداخا

! أبده بأنه لن يعكر لنور يف غرفمي أيضللللاً ال رفة المي كنت لةللل ني فحها! أريد هذا ا

 ب حك ل م ك أبد. 

 ،اغرورقت بحنا شحينا ون ر بحناٍن إىل زوجها الذي أخذ بحد شحينا وأم ك هبا

 ،ولابعت هي ممهدجة: بكحت كثريًا فربًا بأين سللأبقى مع اهلل ولن يعكر اخلوف صللأيت

مه بكا ك مٍة ق مها يل وبام بدث ،بعد فرتٍت اسللمدباين وط ل مني أن أبدثه بن اإلسللأم

 ،فقال بأنه يريد أن يمزوجني، فق ت: ال! أنت ب  غري ديني ،كنت أقرأ بن اإلسلللأم

كان زوجها ين ر إلحها  ،قال: سللأسلل ت ونذهل إىل سللورية لح اره لنا املفمي هذا الزوات

أب  ت معمزًا فيورًا وين ر إىل شحينا بمح ٍة وابرتام، ثت وضع يده ب  يده وقال: لقد 

فقال شلللحينا واالبم لللامة  أل وجهه وهو  ،اإلسلللأم وأب  مك من خأل بديثها بنك

وال يكون  ،اإلن للللان هو اإليامن ،أب ك اهلل الذي أب  مني من أج ه) يم للللك بحديه:

 أن ي ريه أو لاإليامن إال بالطابات وكثرت ذكر اهلل؛ فإذا بحي ق  ه بنور اهلل ال يمكن ل
ٍ
يشء

وال بد أن يوصللا لآلخرين أباسللح لله ويقحنه هبذا اإليامن وي للعد باممثاهلت هلل  ،يضلل ه

ما من ب ٍد يكون مع اهلل )ثت ن ر إلحنا مجحعًا وهو يقول :  ،(وهذا فرٌض ب  كا مؤمن

يف الق ل ذرت ال ي لللقحها إال نور اهلل وحم ة اهلل واإلق ال ب حه،  ، امًا ويشلللقى أو  طئ

الدين وابد وهدفه وابد  ،راٌت وفشالللاله ك ها هت وغت وب ومن مل ي فر بذلك فحح

 . (وهو إسعاد اإلن انحة ك ها

قال زوجها بيشوع: كت نشكر اهلل ب  لقائنا بك، ونريد أن ن مأذنك يف أن لرته 

وبمى ينشللللأ أوالدنا يف ربايمها ورباية  ،زوجمي بم ها بمى لمفرغ لع ادهتا وذكرها



 أن لمع ت اإلسلللأم والعربحة، ويكون هلا يف كا أسللل وٍع وقد ط  ت منها أيضلللاً  ،اإليامن

 حمارضت يف ال كة ل معريف باإلسأم والةأت. 

 بقًا كام يقول اهلل س حانه ولعاىل يف احلديث القديس:)فقال شحينا: 

1)((من تقرب مني شـــربًا تقربت منه ذراعاً )) لقد  ،صللللدقت اهلل فةللللدقك اهلل ،(

. وودبنا (باره اهلل فحكام وجعا اخلري منكام وإلحكام ،بف ت اهلل فحف ك اهلل وسللابده

الشلللعوب الراقحة ال حتمات إال ل ق حا بمى لعود إىل اهلل ألهنا ) بال كاء و مت شلللحينا:

 . (اهلل يوفقنا خلدمة دينه ،ل حقحقة اخلالدت، س حان اهلل وممشوقةٌ  ممهحئةٌ 

 فهو مل ينت مع ت لح ه وهوكان صلل اح اجلمعة بارًا جدًا...كان شللحينا ممع ًا  -3

مه ناول الكثري من أدوي وكان يمح لللس صللللدره  ،يعاين لقطعًا يف دقات الق ل وقد ل

إنه أملٌ )سللللألمه ب هفٍة وق ق: أرجوه ما بك؟ فقال ب ري اهمامم:  ،وحياول الضللل ط ب حه

رمحه الده الشللحخ أمني بدأ ذلك األمل بعد إبدى سللفراله إىل بريوت ملعاجلة و ...(قديت .

لقد كان اجلو باردًا جدًا وكان زجات نافذت ال حارت مك ورًا فقام شحينا ب د النافذت  اهلل

بةللللدره طوال الرب ة خوفًا ب  والده وشلللحيه! اغرورقت بحناي وق ت مموسللل ة: 

لاح ق حأً  قًا:  أرجوه نت ق حًأ.  ،أرجوه ار بان فاين  لحس يل رغ ةٌ )فن ر إيل  بالنوم ك

 . (اً نومًا، غدًا سننام كثري

 . (اهلل يرىض ب حك) فقال باكحًا بانحًا:  ممت بريى: واهلل بريلني ماذا أفعا؟

شحينا بعدم الذهاب إلبطاء درس اجلمعة ألن اجلو  ةح  جاء الدكمور أويس ون

وألن ازدبام اجلامع سحزيد رطوبة اجلو وبرارله وبالمايل سحزداد لع ه ولكنه  ،بار جداً 

وقال بأنه خت ف بن واج ه األسللل وع الفائت ب للل ل احلر، والحوم  ،زولأرص ب  الن  
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ر املحارضت وفٌد ك رٌي من أسالذت اجلامعات وم ؤولون من هحئة األمت املمحدت للللسححض

 زول... لذلك البد من الن  

ةار يردد:  س حان اهلل.. كان جيل أن ن افر إلحهت )رجوله كثريًا ف س حان اهلل.. 

ن يألون إلحنا ونمأخر ب حهت! هذا فرٌض يا بنمي هذه فرصللللة لنعرفهت باإلسلللأم.. اآل

 . (ل معريف باإلسأم

كان  ،ولوضأ وص  الضحى ثت نزلنا بال حارت ،ثت قام وهو حياول إ هار النشا 

 . (احلمد هلل ..س حان اهلل)يضع يده ب  ج حنه ورأسه ويردد: 

 . (إن شاء اهلل ،إن شاء اهلل)فرد مشفقًا بع:  ،رجوله أن ال يطحا الدرس

فوبدهت  -كام قالوا -ر الوفد لمأخره يف لدمرلوطال الدرس ومل حيض ،بدأ الدرس

رص ونام طويًأ وبندما اسمحقظ للللم اًء. بند العودت كان ممع ًا فمناول لقحامٍت وص  الع

فأج مه: بأنه قد لت لأخري املوبد إىل صللل اح ال للل ت مع أننا مل  (ها جاتوا؟)قال ب هفٍة: 

لاح من جمهود يوم  لك لري ناًء ب  لع حامت األط اء وذ بدًا يوم ال للل ت ب عد أ نكن ن

 بندها  ا ممددًا مرلابًا بمى امل رب.  ،اجلمعة

كنت ألفقد ن ضلله وضلل طه من بنٍي آلخر وهو م م  العحنني ذاهٌا بن كا ما 

 الذي سحجري غدًا. سوى احلوار 

قاً  كان نومه ق  كان يمنفس بقوٍت وبةلللوٍت  ،كنت أبس بمع ه ،يف امل للللاء  قد  ف

  (.أنا بيرييف ال ختا)كنت أمل ه برفٍق ألطمئن ب حه فحقول:  ،م موع

ر ألنه يف الش اب كان لللللاسمحقظ لةأت المهجد والفجر رغت لع ه، وصار يمح 

 لفطور لناول أدويمه ونام طويًأ. ي محقظ ق ا الفجر بثأو سابات، ثت بعد ا

 ومل أسمطع إغامض بحني خوفًا ب حه.  بقحت بجان ه ق قةً 

 ها اسمحقظ شحينا؟  :نواملريديول اءل  ،وصا الوفد وصار يمجول يف املزربة



كان ما يزال نائاًم ولكني خفت من انزباجه إذا لأخر بن موبده، فدخ ت ال رفة 

 ه ي محقظ بنف ه. حمدثًة بركًة خفحفًة ب   مشفقًة ب حه وباولت أن أحتره 

فرفع صللوله بحدٍت مم للائًأ:  ،فأرشت له: نعت (وصللا الوفد؟: )فمح بحنحه و مت

فقام ب هفٍة وسابدله يف ارلداء  ،نعت اآلن وصا : نعت..ق ت وج ةً  (ها وصا الوفد؟)

 . ل اسه، ولقدم إىل غرفة الضحوف ب عادٍت وبنفواٍن إن اين هبام لع ه ومرضه

ض ة بعمٍق وكأنه هيد   شت وردله املف سه و سمقر يف ج و ئ أمل ق  ه برائحمها ما إن ا

 وسكون. 
ٍ
 الزكحة بمى دخا الضحوف هبدوء

نا بإيامءٍت خفحفٍة، وقد وضلللعت الن للللاء غطاًء ب  رتوسلللهن هح ًة  كانوا حيحون

 وابرتامًا. 

ات رائحٍة مجح ٍة م شحينا لرئحس الوفد وردًت أخرى رائعة ذبعد ل ادل المححات قد  

فأجاب رئحس  (هذه بحات اإلن ان هبذا اجل د ب  هذا الكوكل) قائًأ بةوٍت ممعل:

 الوفد م ماًم وم ديًا أسفه: فعًأ ل وء احلظ إهنا بحاٌت قةريٌت جدًا. 

ال .. أبدًا هذه احلحات جع ها اهلل لإلن ان )رد شحينا م م اًم وكأنه اسمعاد نشاطه: 

 . (وجنة األبد ،بحات األبد ،واسمعدادًا حلحاٍت أرقى وأمجا هحدًا 

ر  أن يدرس للللللبشلل) ثت لابع شللحينا ضللابكًا: ،ن ر الضللحف إلحه م حًا ممفكراً 

اإلن للان بجد وبما يف مدرسللة اهلل بمى يةللري إن للانًا بقحقحًا، اهلل خ ق هذا اإلن للان 

ندما نيرت من هذا اجل د، وأرسا إلحه خريطة النجاح وال عادت بواسطة أن حائه، غدًا ب

لعود أروابنا إىل بارئها إىل م كوت ال موات  ،هذا اجل د من الرتاب وإىل الرتاب يعود

ر ولو كان لللإن خريًا فيري وإن رشًا فش ،واألرض، لمحةد ما زربت ب  هذا الكوكل

ضحوف م م  ،(مثقال ذرتٍ  شحينا ل  اًم  مت مع ت أفراد الوفد بع ارٍت غري مفهومة!!! ن ر 

 مطمئنًا ولابع وقد هتدت صوله: 



اجلنة ممنوبٌة ب حنا ما مل نمحاب يف اهلل ونعحد ال أم هلذا الكوكل، يقول رسولنا )

والذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة حتى ت منوا وال ت منوا حتى حتابوا، أوال )):  الكريت

1)((أفشوا السالم بينكم ،أدلكم عىل يٍء إذا فعلتموه حتاببتم )). 

سالم بينكم))كرر بقوت:  شوا ال سأمًا ب  )ثت قال:  ،((أف يعني أن يكون اإلن ان 

أه ه وجريانه وكا اآلخرين، يده سأم ول انه سأم ورج ه سأم بمى يكون املجممع 

العامل اآلن مهدٌد بأخطاٍر ك ريٍت كان اإلن للللان  اف من )ثت لابع بحزم:  ،(ك ه سلللأم

صار اإلن ان  اف من اإلن ان! الوبوش هتاجت بواقع جوبها  ،الوبوش لكن اآلن 

صار اإلن ان أكثر وبشحًة  ،واآلن اإلن ان املميت هو الذي هياجت ويعمدي وي مةل

واإلن للان اآلن يم ك الةللواريخ  ،من الوبوش! كا ما يم كه الوبش أ افره وأنحابه

  (.فأين ال أم؟ ،يف د بمى ال حئةواألس حة لحقما هبا اإلن ان واحلحوان والن ات و

 ران اهلدوء ب  اجلمحع ون روا إلحه فكأنه قرأ ما جيول يف أفكارهت. 

لنهد بقوٍت وحت للس ن ضلله ولابع وبحناي لأبقان بركاله ودموبي لموسللا إلحه 

ما أبوت إن لللان هذا العرصللل أن يعود إىل املنقذ الوبحد مدرسلللة اهلل... )بوجا وقال: 

  (.برجاله احلقحقحني.. نلكاإليامن... و

سللأله أبد م للؤويل هحئة األمت الك ار: ما الذي يمكن أن لفعا؟ أال يمكن هلحئة 

 األمت وجم س األمن أن يفعأ شحئًا؟ 

يا بني ك نا يع ت ما لوصا إلحه اإلن ان من )ابمدل شحينا يف ج  مه قائًأ بحزم: 

حات اإلن للللان واحلحوان والن ات وب ملدمرت حل حة ا هذه الكرت األسللل  مى الوجود ب  

ت أبكامهت بحث ش    ،لقد وضعوا ال  ت يف أساس هحئة األمت وجم س األمن ،األرضحة
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ة ح العامل...  ،بكت جم س األمن ب  نف ه باإلبدام فأل حت العدالة ،بالفحمو ما هبذا ي

 (.ما هبذا يعت ال أم!!

 كان يوزع ن راله ب  اجلمحع وأبس اجلمحع بأنه يقةدهت فحام يقول ولابع: 

صار اإلن ان الضعحف كال نت بني احلحوانات املفرتسة.. القوي يقما الضعحف )

اآلن مهام  فأي حمكمة؟... وأي هحئة أمت؟.. وأي جم س أمن؟... وأي سأٍم سحكون ؟!

 (أمانه أن حيحق األذى باآلخرين ضلللعف اإلن لللان فإنه ي لللمطحع من خأل خوفه وبدم

 وبال اإلن ان املقهور اآلن كالقةة المالحة: ،مع أين ال أقر بذلك): ورفع إص عه

بدأ القةللللة ولمع ه ط ل من املرتجت  ...(كان ألبد لأمحذ والدي رمحه اهلل قط

سماذ فاروق إ امها صاب ه فحة)  :األ ره يف ال رفة لللللومن جوبه كان يفعا ما أزبج 

وبندما مل جيد  ،العةللا يريد قةللاصلله فهرب القط إىل مكاٍن مرلفع يف ال رفة وأم للك

القط أمامه سلللوى العةلللا انق  ب  الرجا وبضللله يف بنقه لدرجٍة اسلللم او الرجا 

ضلللحك اجلمحع ولابع شلللحينا (. ولوال دخول أه ه إلنقاذه لكانت ال   ة ل قط! ،بأه ه

فح للمأسللد... فأ ي رت  ، محتالضللعحف إذا وصللا إىل درجة الحأس... محٌت ) بضللعف:

ال لللأم ال يكون إال إذا بدأ بني اإلن للللان وربه، أي إذا ) ثت لابع قائًأ: .(القوي بقوله

واممثا أوامره وانمهى بن حمارمه... والمزم لعالحت أن حائه الذين هت  ،صالح اإلن ان ربه

ها  إلن لللان..سلللفراٌء إللٍه وابد وما جاءت ل ك المعالحت إال ل لللعادت اإلن لللان كا ا

امل لللححي اآلن يمثا سلللحدنا امل لللحح ولعالحمه؟... ها امل للل ت هكذا؟ وأشللللار بحده 

 . (ال)نافحًا...

سلللأله أبدهت وهو ين ر بمحد: ما لقول يف اجلهاد يف اإلسلللأم؟ ألحس بعحدًا بن 

اجلهاد يف األصلللا بذل اجلهد من أجا صلللنع اإلن لللان ) ؟ قال شلللحينا هبدوء: لللأمال

ولمحقحق ال عادت لكا أصناف  ،اإلن ان الضعحف من اإلن ان ال املالفاضا وإلنقاذ 



سللة بني واجلهاد األكرب الذي جع ه اإلسللأم ب حاًم هو االنمةللار يف املعركة املقد   ،ال  لل

ة الدنحا ق ا الرغ ة واألنا وبني أوامر اهلل ولمكون ال   ة ألوامر اهلل، فحعحش اإلن لللان جن  

 وكأنه يمك ت من مكاٍن بعحد: ثت لابع شحينا  (جنة اآلخرت
ٍ
 هبدوء

ب   ،بقدر ما ي عد اإلن للللان بن اهلل يفقد ال لللحطرت ب  نف لللله، ب  شلللهواله)

ل لل طه، فحمحا إىل العدوان وال  ت رغ ًة منه يف حتطحت اآلخرين وإخضللابهت ملةللاحله، 

  وبال لللحطرت ب ،ويشلللعر بالموازن يف نف للله ،وبقدر ما يقرتب من اهلل حيل اهلل فحطحعه

 ،ويقوده بل اهلل وخوف بذابه إىل ابرتام اآلخرين وم للللابدهتت ،نوازبه ال للليرت

واهلل مادمنا ن للري ب  ) :قويوأق للت بةللوٍت  (اإلسللأم جعا اإلن للان أخًا لإلن للان

ألن خالق اخل ق أب ت بام يةللل حهت  وسلللعادت العامل حمققةٌ  خمطط اهلل فالنمائج مضلللمونةٌ 

ك: ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ژ يقول لعاىل يف قرآننا الع حت:  ،وي لللعدهت ]امل 

1 4]) . 

باإليامن لن نك للل ال للأم فقط با املح ة )قال هبدوء:  وفجأتً  ،كان صللوله يع و

ألنه ما من ب ٍد يكون مع اهلل بقًا ويةللل ح  املًا، فاإليامن يريب خشلللحة اهلل يف  ،والرمحة

ولحس خوف  ،ن بمى من نف ه خشحًة هلل ولع حاًم ومراق ًة لهالق ل وهذا ما حيفظ اإلن ا

وبندها يمزكى اإلن لللان الداخع ولفنى رغ ات  احلدود وخوف القةلللا  والقوانني!

اجلمحع وحينو ب   ويةللل ح اإلن للللان إن للللانًا مأئكحًا رمحانحًا حيل   ،النفس ومجوبها

 . (اجلمحع

 ر وبدأ اجلمحع بارلشافه م مممعني بنكهمه. حيم ون الشاي املعط  املريدون دخا 

 ذت مم ائًأ: ولكن ملاذا بجز اإليامن اآلن بن اإلصأح؟ لقال أبد األسما

هز شلللحينا رأسللله  ،وهز مع ت أفراد الوفد رتوسلللهت وكأهنت موافقون ب  رأيه

 م م اًم وهو يشت الوردت بعمق قائًأ:



وجعا  ،وإسعاده يف كا شؤونه ،يف األصا جاء اإليامن لمةنحع اإلن ان الكاما)

فح عد  ،اهلل هذا اإلن ان باقًأ سمحعًا بةريًا لحفهت دوره ب  هذا الكوكل وينجح فحه

وغابت  ،ولكن رجال األديان جع وا الدين ملةلللاحلهت ف ابت أصلللالة اإليامن ، لللعدوي  

إذا مل يكن  -يء ال يعطحه ل ريهلفاقد الش-لعالحت اهلل فحهت فعجزوا بن إيةاهلا لآلخرين 

وإذا مل يكن الن ي قدوله يف كا أخأقه وبكممه  ،اإليامن راسلليًا يف سلل وه رجا الدين

لذلك لو صدق رجال  ،ثه وبالمايل لن حيدو ذلك الم ريوس وكه لن يةا إىل ق ل حمد  

 ،ولعاد ال لأم إىل كا الشلعوب ،الدين لعاد اإليامن قائدًا لإلن لان ل  لعادت والةلأح

 .(جاء م عدًا لكا ال   يف آن وابدألن دين اهلل 

فقال أبد الضلللحوف: ال ندري كحف  ،رفعت يدي مموسللل ًة أن كفى فهو ممعل

 فش ت كا ل ك احلضارات يف اخلأ  مع أهنا أث مت جدارهتا يف املاض؟ 

يا بني ... آخر ما وصلل ت إلحه ) ئًا:وين ر إيل مهد   فأجاب شللحينا وهو يمنهد بقوتٍ 

أن حتفر قربها بمحفار ب مها وثقافمها ولقدمها... أي لقدم؟ لقدمت احلضارت أهنا لريد 

 لقدم إال روح اإلن ان ألهنا بعدت 
ٍ
سحارت ثت طحارت... كا يشء صارت الدابة  اآللة... 

ال منقذ سلوى اإليامن... وخأصة  ،بن لعالحت اهلل. مل يمقدم اإلن لان إن لانحًا وال إيامنحاً 

   إىل الرمحة، وقدولنا رسلللولنا الكريت ،إىل اإليامن ، احللاإليامن أن نقود العامل ك ه إىل

  .([107األن حاء: ]ژک  ک  گ  گ  گگژ مهممه بقوله: لعاىلبحث بدد اهلل 

ناقضللللات...  فالعامل ك ه مم قالت إبدى الزائرات بموسللللا: فعًأ نحن ق قون 

أنمت  ،سللحدي بديثكت مألنا بال للكحنة واألما ،با نحن يف برٍب دائمة ،واحلروب آلحة

إذا أردنا يكون احلا.. ولكن ممى نريد؟ )فام احلا؟ فقال شحينا:    كون ب والً بقحقحةً 

يد.. ما نر نا  به فمكون  إذا ب م نا أن نعما  ناه.. وما أرد نا الواجل أوبرف ما إذا جه  أ

 :ثت لنهد شحينا قائأً  ،(الكوارو من بحث نموقع أو ال نموقع



أكرر وأقول: مل يعرف اإلن للللان خطرًا أب ت من اخلطر الذي يعحشلللله إن للللان )

رنا هذا، ال أح كان ب حطًا ولحمه بقي هكذا... فأي إن اٍن هذا الذي يقما أخاه لللللبة

احلا أن هنحئ مؤسللل للللًة من بقأء وبكامء  ،بالقنابا النووية واجلرثومحة والكحمحائحة

 عما بمعالحت اهلل الوابد األبد األصح ة المي نزلت ي األديان، ولضع برناجمًا لللللوخم ة

ب  كا أن حاء اهلل والمي مل  الطها أي ل دٍل أو ل ري واملوجودت يف القرآن الكريت بحث مل 

مذ أنزله اهلل نه برف  حه ال لريبح ب حهت ،يم ري م نا  ،فاهلل خ ق اخل ق لريبحوا ب  كا م

 رفع يديه مقررًا وقال:  .(اهلل جيل أن يةحح م ريله يف احلحات ب ل لعالحت

مة.. اإلبأم.. ثت اإلبأم.. ثت اإلبأم..) لأيت مهمة اإلبأم الع ح وجيل  ثت 

 .(أن يديره أناٌس معمدلون خم ةون مؤمنون بقاً 

إذا مل يكن يف ق  ك وجداٌن ) لنفس بعمٍق ون ر إىل كا وابٍد منهت بث اٍت ولابع:

وحيل  ،لعالحت اهلل فححرتم اإلن للللان كا اإلن للللانبقحقي وضلللمرٌي بي نابٌع من روح 

اإلن لللان كا اإلن لللان ال يمكن لكا أسللل حة العدوان أن حتقق شلللحئًا سلللوى الدمار 

واخلراب والضللحاع، وال يمكن لكا وسللائا اإلبأم أن حتقق ال للأم واحلل واإلخاء 

 (.والرمحة ل جمحع، وهذا هو  جوهر اإليامن وغايمه

لأبرتاق ما مل نعد إىل لعالحت  العامل مهحأٌ ) وقال بمهدت: وجه شلللحينا منفعأً  امحر  

اهلل، ونحن م لللؤولون، وسلللنحاسللللل غدًا أمام حمكمة اهلل، لنعما مجحعًا يف دائرت ما 

 كثريتٍ  ،ن مطحع، وال بدود لقدرلنا إذا أردنا
ٍ
 العقا إذا مل ل عفه قوت ال امء يقع يف أخطاء

ولكن ماذا كانت  -تخططوا هلا كانوا أصلللحاب بقوٍل ك ري الذين–كاحلروب العاملحة 

ق با جيمع، جيمع اإلن لللان بإن لللانحمه الدين بأصلللالمه ال يفر   ،النمحجة... دماٌر ل جمحع

 .(وروبانحمه، القةة قةة األنا ونحن

 كان اجلمحع ين رون باهمامٍم صاممني فقال هبدوء: 



ما  ،الشللقاء وال للعادت بحد اإلن للان ،ولكن المفاتل بأ بما هو أماين أنا ممفائٌا )

 ،ر محاٌم روبي إيامين ل  ا ال  ار العالق بإن انحمه لحعود مأئكحاً لللي زم إن ان هذا العة

أولحس األبرى باإلن لللان أن يعما لحجعا من اإلن لللان اجل لللد، الوبش يف النفس، 

ا الع و والم للللامي لأباه النفوس الةللل ريت ولعانده، ولفضلللل ،إن للللان الروح والنفس

االنحطا  واهل و  يف مةاحلها املادية وشهواهتا اجل دية، ولكن اإلرادت واإليامن دواٌء 

ورف  اإلن لللان لعالحت اهلل دلحٌا ب   ،نحن م لللؤولون بن ل حري ما بإمكاننا ،لكا داء

أنمت م لللؤولون بني يدي اهلل بن كا ما  ،ل شلللهوالهضلللعف بق ه وطفولة إرادله ول    

املجنون يف قاموس ) أشللللار بحده ممع ًا وقد أهنى بديثه:  (نل لللمعوه لمنق وه لآلخري

 (.اإلسأم من يعيص اهلل.. املجنون من يعيص اهلل..

بوه بكا بل وابرتاٍم و نوا له شلللكروه كثريًا، ثت ود   ،قاهلا وكأنه  مت بديثه

 وبعدها  ا بدت أياٍم ممع ًا.  ،بمرًا مديدًا لححقق أمانحه وأماين الةادقني أمثاله

ناديمه فزبة:  ،ر من آب كان ممع ًا جدًا وأغمي ب حه مرلنيلللويف ص اح الثامن بش

  (.املهت اإلسأم... املهت اسممرارية الدبوت)شحينا.. قال وهو  م ج: 

نقا إىل مشلللفى الشللللامي إىل  ،جاء الدكمور أويس وبعد مشللللاوراٍت مع األط اء

دت بما الق ل... وذه وا إىل غرفة العناية املشللددت، باولوا وضللع بطاريٍة مؤقمٍة مل للاب

وبزن: لقد  قال الط حل بأسلللٍف  ،العم حات... وبعد سللللابمني لقري ًا باد ممع ًا مرهقاً 

ألع ناه كثريًا ولع نا كثريًا بمى أوصلل نا سلل كًا رفحعًا من احلالل إىل ق ل شللحينا، وكان 

 األمر يف غاية الةعوبة.

 مت الدكمور أويس:  ،وقعد يةعربة لللللت ب رير بمى لحم  لللللمل يكد يةا إىل ال 

 كان هناه ب  ةٌ  ،شلللحينا... ركع طويًأ وسلللجد طويأً  مل ي الِ  ،أرجوه ال لمحره كثرياً 

ب  جانل  رت سنمحمرتات مث مةً للللرين سنمحمرتًا وبرض بشللللبطول اثنني وبش بديديةٌ 



شاكرًا ذاكرًا هلل  
ٍ
صأله هبدوء شحينا يع    ،احلالل!! أهنى  س حان اهلل...  منا قال ط ح ه: 

 اهلمة واإلرادت والةرب ب  املكاره.

لم لللابد ق  ه املمعل ونةلللحوه بالنقاهة ملدت  دائمةً  موا له بطاريةً بعد ثأثة أياٍم ث   

شللهرين ب  األقا... ولكن ها ل للمطحع النفوس الع حمة أن لرلاح؟ كان يدبو إىل اهلل 

ر دينه إال للللللليرض اهلل هبا وينشللل يكمل وال يدع فرصلللةً بمى يف امل لللمشلللفى ويقرأ و

واغمنمها... كان يود ال لللفر إىل أمريكا ل  حًة لدبوت الدكمور شلللولر رئحس الكنح للللة 

مالحة ولكن ي دو أن اهلل أراد له أمرًا آخر، ومل ينه فرتت النقاهة ك ها بمى باود  الكرسللل

لنا أروع بزيمٍة وإرصاٍر ملواص ة نشاطه ك ه وحمارضاله ولقاءاله بالوفود، وبذلك سجا 

 وبندما كنت أرجوه أن يرلاح ق حًأ لح ممر طويًأ كان يكرر:  ،جهاده ل دبوت إىل اهلل

نا أدبو اهلل أن أموت وأنا يف جهاد ) يا بنمي ال سلللن ل مقابد يف الدبوت إىل اهلل أ

نا ب   رمحه اهلل وجزاه اهلل بنا كا خري.. (الدبوت ب  كريس الدرس يف اجلامع وجع 

 هنجه وهبممه... ال هت آمني.  

 ،وكان ذلك ،بعد بوادو العراق ط ل ال فري الربيطاين موبدًا من  الشحخ – 4

كان ال للفري  ،يف غرفة الضللحوف شللحينا رمحه اهللاسللمق  ه  ،وملا بان ال قاء وجاء ال للفري

شحينا وب  احلضور ب  اقٍة  ،رجًأ أشحل الرأس طويا القامة دخا ب طٍف وس ت ب  

شحينا بمعاٍل وكأنه يقول له:  ساق ون ر إىل  ساقًا ب   سند  هره جحدًا ولف  وج س وأ

 وأنت ماذا بنده؟ ربل به شحينا ب طٍف زائد. 

بدأ األسلللماذ فاروق مرتجت الشلللحخ احلديث قائًأ أن ال لللفري يفهت العربحة ألنه 

 قال شحينا:  ، مطحع أن يمك مها ولكن بةعوبةدرسها يف مرص، وهو ي

كت ل ًة )، ثت ن ر مم للللائًأ: (ل ات اإلن للللان كثريت... ول ات احلحوان أكثر)

 وهو ين ر يف بحني ال فري بث ات:  ضحكنا مجحعًا ولكنه لابع بقوتٍ  (ل ححوان يا لرى؟



 اين، ل ة ر أن يمع ت ال  ة اإلن انحة، ل ة احلل اإلنللللما أبوت إن ان هذا العة)

 .(بل اإلن ان لإلن ان، واملهت أن يفهمها اإلن ان ويمي ق هبا

ثت ن رت إىل  ،وكنت أن ر إىل شلللحينا بحنان ،كنا سلللعداء جدًا باحلديث املوجه

لابع شللحينا  ،ال للفري فإذا به قد ابمدل يف ج  للمه وأنزل سللاقه وبدا االهمامم ب  وجهه

وال  ،اإلن للانحة إال إذا خرت من األنا إىل نحنال يمكن لإلن للان أن يفهت ال  ة )باسللاًم: 

مدرسة اهلل المي يعرب بنها بالدين من غري أن  م ف  ،لكون إال إذا دخا مدرسة األن حاء

. انحنى ال للفري وبدا وجهه (أبدمها بن اآلخر ألهنت مجحعًا خترجوا من مدرسللٍة وابدت

يألف اإلن للان اإلن للان وينفع وال اية أن )ولابع شللحينا وهو هيز رأسلله:  ،جديًا ممفكراً 

ضحةٌ  يف  ،مثا النهار اإلن ان اإلن ان ويمعاون اإلن ان مع اإلن ان وهذه المعالحت وا

: من رضبك ب  خده األيمن فأدر له خده الكمل املقدسة ك ها أال يقول امل حح 

فها من يفعا  ،ر، ثت ب  الرأسلاأليرس! نحن نرضب اآلن ب  اخلد األيمن، ثت األي 

  (.؟من امل حححني بمعالحت امل ححمن آمن يفع ه ها من آمن بامل حح أو منا الحوم ذلك 

 باول ال فري أن يقول شحئًا ولكن شحينا لابع هبدوء: 

بالمقدم الع مي ن لللحنا المقدم الروبي واألخأقي، بقدر ما لرلقي احلضللللارت )

و أم املللادت وال  ت ولقنحمهللا بقللدر مللا هتوي األرواح واإلن لللللانحللة يف محئللة الرذي للة 

ثة اإليامن ك ه بكمة، واحلكمة معاجلة  ،والمعدي، وهذه أول هزائت احلضللللارت احلدي

الع ت ال  ،العقا والرقي به، احلكمة أن لعما ما ينفع نف ك وينفع اآلخرين من بولك

الع ت أث للت رضر  ،يفحللد بأ إيامن، اهلوى ي  للل الع ت ولكن اإليامن ي  للل اهلوى

أما املؤمن  ، لللكرات، وهو ب ٌت بدهيي ومع ذلك نرى اإلن لللان يمعاطاهامليدرات وامل

فحممنع بنه اممثاالً ألمر اهلل ألنه أيقن بأنه وه ه العقا لإلدراه ف امذا ي  حه؟ الع ت وبده 

 لقد خدم الع ت اإلن انحة ولكن اآلن مع المي ف  ،إذا مل يرافق اإليامن ال يفحد شحئاً 



 .(ين صار الع ت خطرًا وصار يؤذي اجلمحعاألخأقي والمي ف اإليام

 : فعًأ القضحة حتمات إىل لفكري. قال ال فري برسبةٍ 

شحينا  سامً -قال  ط حعة  ،لدمري ال ناء واإلسمنت ق حٌا أمام لدمري اإلن ان) :-با

اإلن ان وط حعة احلحات لقول: إن الضعحف مهام كان ضعحفًا بندما يقع يف بالة الحأس ال 

 ححٌز بني احلأل واحلرام، وال يفكر بأخأقحة بم ه أو ال أخأقحمه، وهذا  ي قى يف بق ه

ينط ق ب  قةة جارنا مع قطه! فقد كان جلارنا يف احلي قط ألع ه، وأراد أن يمي ص منه 

فحرصه يف غرفٍة وأم ك العةا يريد أن يرضبه، وبندما مل جيد القط سوى العةا قفز 

شدت لوال أن جارنا إىل مكاٍن مرلفٍع يف ال رفة وا صاب ه وكاد أن يؤذيه ب نق  ب  وجه 

 ضحك ال فري وضحك شحينا الذي لابع:  (اسم او بأه ه فأنقذوه من القط!

الشاهد من القةة أن الضعحف مهام كان ضعحفًا يمكن له بوجود هذه الوسائا )

 هز   (العنف!رنا احلارض أن يأخذ بقه بأي طريقة، ولذلك ربام ي جأ إىل لللرت يف بةاملدمِّ 

 ال فري رأسه بأسٍف وقال: هذه هي احلقحقة. 

دبحت إىل مؤ ر ال حر األدريالحكي بول الدين والع ت وال حئة  ما )لابع شلللحينا: 

ر بالنفس اإلن انحة ولقم ها لهيمهت ل وو ال حئة المي لرض باجل د، وف اد ال حئة المي لض

واإلن انحة المي جع ت اإلن ان أخطر من كا أين االهمامم هبا؟!! ف اد ال حئة األخأقحة 

الوبوش! كت قم ت ال  اع منذ بدء اخل حقة إىل اآلن؟ ما قم ه اإلن ان من اإلن ان أكثر 

مما قم مه ال  اع من اإلن ان، فاإلن ان وبٌش يف أخأقه وس وكه، با أكثر وبشحًة من 

 للان الضللعحف أن الوبوش! هذه األسلل حة المي صللنعها اإلن للان القوي اسللمطاع اإلن

حمت دفابه بن نف للله وبحاله وأوالده يةلللا إلحها ويدافع هبا بن نف للله؛ وبندها سلللم  

ما يمع ق باجل للللد فأين بأت ما يمع ق بأمراض النفس  ،إرهابًا!! لقد أوجدنا بأت 

صار اإلن ان بحوانًا ال يعرف إال ممط  ات ج ده،  وط حاهنا وبدواهنا ب  اآلخرين؟ 



لو وجدت وسائا اإلبأم هذه زمن األن حاء  ،عرف إال إيذاء اآلخرينوصار شحطانًا ال ي

 وجع وا كا من فحه إخوًت وأب اء! ال لللأم أن ال يؤذي أبدنا اآلخر، أما لوبدوا العامل  

اإليامن بمعناه احلي واإلسلللأم بمعناه اجلامع لكا األديان فهو أن ي لللعد أبدنا كا 

 ،هت ويعطف ب حهت ولحس أبناء وطنه فح لاآلخرين ويقدم هلت ما ينفعهت، با ويرمح

اخللق كلهم عيال اهلل، وأحب اخللق )):  با أبناء العامل أمجع كام يقول رسلللولنا الكريت

له 1) .((إىل اهلل أنفعهم لعيا مآخي والرتابت والعطف ( فأ  ،أن نعحش مجحعًا حتت  أل ال

با إخوت ممحابني عالحت اهلل جيل أن نعما نحو  ،يكون هناه  امل وم  وم  إذا فهمنا ل

رص اإلن ان كام لللرين قرنًا مممحزًا يف بلللهذه ال اية، جيل أن نجعا القرن احلادي والعش

ف حعما  ،حيل اهلل واألن حاء... هنالك نكون قد لقدمنا لقدمًا ك ريًا، لقدمًا إن انحًا بقحقحاً 

نا مجحعًا كا وابد منا يف بدود طاقمه نحو حتقحق هذا اهلدف  وإال ف لللححا الدمار ب

  (.وسنقود العامل إىل كارثٍة وقحامٍة لن ينجو منها أبد

قال ال فري بحذر: أنت لعرف أن هذا المفكري اإليامين ال يم كه الكثري من العرب 

 وامل  مني وال يمعام ون به. 

اإلب ا  الذي )قال شلللحينا وهو جيمع أصللللابعه حماوالً ب طٍف إقناع ج ح لللله: 

ل ح ه يف بقا اإلن لللان العريب وامل للل ت سللل  ه غحاب األما يف انفرات األمور مما أدى 

. قال ال فري برسبة (ل حأس واالنفجار، املشك ة هي الوصول وطريق الوصول إىل احلا

  المي ص من اإلرهاب هو احلا! وكأنه يريد أن يفرغ قناباله:

ملشللك ة وال حت ها جيل أن اسللمعامل ك مة إرهاب لزيد ا) قال شللحينا بنفاذ صللرب:

جتاه  ما حيةللللا من القوي  عل وأخطر، وهو  عدوان هو أصللل با ال عدوان،  نقول ال

 (!!وابمداء ال امل ن محه لقدمًا وحترضاً  ،دفاع املعمدى ب حه ن محه إرهاباً  ،الضعحف
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ي ب  العدوان لللللللالعدل هو الذي يقضللل)ضلللحك شلللحينا ق حًأ ثت لابع بحدت: 

بالعدل واإلب لللان، العدل أن لعاقل املعمدي بام ي لللمحقه  واإلرهاب، واإلسلللأم أمر

وإفشللللاء  ،ال لللأم من أسلللامء اهلل لعاىل، واهلل يأمر بال لللأم ،ولحس معاق ة كا الناس

هذه لعالحت  ،يعني يمد يده ل  لللأم واألمان ،ال لللأم، وحتحة امل للل ت: ال لللأم ب حكت

 . (ال امء من بند خالق األكوان

شحينا إىل األما سوا )م ون ر إىل حمدثه ثت لابع: انحنى  جيل ب  اآلخرين أن يدر

لكي يعرفوا اإلسللأم ب  بقحقمه ولكي يط قوا  بقأنحةً  واقعحةً  اإلسللأم دراسللًة جديةً 

ها عالحت اهلل بحقحقم قت  ،ل نا الو حارات، ولوفر ب ح نا امل  إن العودت إىل اإليامن لوفر ب ح

حات نان ها احلروب واأل كا الكوارو المي جتر عًا بن  نا مجح عد صللللارت  ،ال ايل، ول 

األن حاء لك موا ب  ة العقا واملنطق والعطف واحلل  ،رلللاملعجزات بحد إن ان هذا العة

احلروب ولوفرٌي ل محزانحات احلربحة، ف و  اإليامن العقأين املقنع هو دواء ،لكا إن للللان

أنفقت ل ك األموال ب  الفقراء واجلهأء واملرىض لةللللار اإلن للللان إن للللانًا بقحقحًا 

ما يفعا  ،ولكافأنا اهلل بعدها بجنة األبد بقحقحةً  ولكانت بحالنا ب  هذا الكوكل جنةً 

حتول اإلن ان إىل اآلن هو أكثر وبشحًة من الوبوش، ها مات الضمري اإلن اين؟ ها 

بجٍر ال يمأثر بآالم املعذبني؟ ال هيمه م لللمق ا اإلن للللان مع هذا المقدم الع مي الذي 

ق:  ژچ  ژ   : أول آيٍة نزلت ب  سحدنا حممد ،ر ولمدمري اإلن انلللللاسمعم ناه ل ش ]الع 

 صمت شحينا ق حًأ ثت قال: (.تيعني لع    [1

 نحن بحاجٍة لنعرف ،بكافة جوان هكت ل لللعد اإلن للللانحة بندما لأخذ الع ت )

ف بمعالحت اهلل الع حت، وهذا أقرب وأسها الوسائا لمحقحق إن انحة اإلن ان ولن ونعر  

ميدم ل مةللالح االسللمعامرية إال إذا رفعنا القناع يمحقق ال للأم الذي اسللميدم إن اسلل  

سحمحقق اإلخاء واحلل والرمحة، وكام يقول رسول اهلل  ،املشوه ل دين مثل )): بندها 



1).((امل منني يف توادهم وترامحهم كاجلســـد الواحد أن نقطع  اإلرهاب شلللجرٌت ال يمكن (

شجرت بكام ها ضحة  ،غةنًا وابدًا لنجمثها با جيل اجمثاو ال هذه ك ها رشحاٌت من ق

وقما أه هت وأطفاهلت  ،ف  طني، الف  طحنحون الذين ابم ت أراضحهت من مخ ني باماً 

ش    إذا مل  ،وا من ق ا أن يوجدوارغت وجود جم س األمن، وهحئات األمت املمحدت الذين 

بقًا وصا اإلن ان إىل  ،يوجد العدل ف ن يكون ال أم مهام كان اجلانل اآلخر ضعحفاً 

شويٌه لدين اهلل، بضارلنا مشوهةٌ   ،ناآل القمر، ولكنه مل يةا إىل العدل والرمحة، هذا ل

مه طاق كا يف بدود  نا أن نممنى ونعما  قة اإلن للللان إذا أراد ،ب ح طا يف  ،وال بدود ل

ويقال:  ،ر من جذورهلللرارت لنحرق الشلللاألمثال: )رشارت حترق بارت( ف نكن ل ك الش

ر والعدوان مهام كان ق حًأ، للللللقد لفمك بمدينة( لذلك جيل أن ال نحمقر الشلل )جرثومةٌ 

ضوء ما وصا أليدي اإل ن ان من األس حة الفماكة يمكن لألمور أن لمأزم وحيا فع  

  (ولكن ها نريد؟ الطريق واضٌح  ،ال أء باجلمحع

ها نريد بكا ق وبنا أن نةللللا إىل طريق النجات؟ إذا أردنا )كرر شلللحينا هبدوء: 

  ،وصدقنا وص نا
ٍ
ولكن احلقحقة أننا ال نريد احلق! ونريد أن ن رت الشمس  بحدنا كا يشء

برغحف! قد ن للرتها بن أبحننا بمى ال نراها ولكن لن ينعدم وجود الشللمس؟ القضللحة 

 . (وسه ٌة جدًا إذا أردنا ،كثريًا إذا مل نرد معقدتٌ 

بن ل ة رجال  قال ال لللفري مرل كًا وممأثرًا: رجال ال لللحاسلللة يمقنون ل ًة خمم فةً 

 ان، ولكن أرجو أن نةا مجحعًا ل  اية املشرتكة الن ح ة. األدي

الرب ))ألن رسللولنا الكريت يقول:  ،إذا بدنا إىل ضللامئرنا ال اخمأف) فرد شللحينا:

واإلثم ما مل تسكن إليه النفس ومل يطمئن إليه  ،ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب

2).((القلب وإن أفتاك املفتون ) 
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ها ولكن أي  ق ل؟  نه بريء  نت الةلللحف أ له املحكمة وأب  املجرم إذا برأ

يةللدق يف قرارت نف لله أنه بريء؟ أرجو أن ي هت اجلمحع أن  دموا اإلن للان واإلن للانحة 

بام م كهت اهلل من قوٍت وس طان، وال بد يومًا ما من فراق ذلك اجل د ولقاء اهلل، وبندها 

 . (رنا ومةرينا األبدي نةنعه بأيديناوب اب اهلل لنا ينم  ،لن يكون لنا سوى أباملنا

انحنى ال للفري بابرتاٍم شللديد لشللدت ما ل ري وجهه والنت مأحمه املمةلل  ة و مت 

 وأرجو أن لكون مثمرت.  وهو يمأهل ل وقوف: كانت زيارًت قةريتً 

كان  ،ب حكت وجيل أن يمفهت كا وابٍد منا اآلخر يفرين لعرللللللي لل)رد شللحينا: 

ة ح ال اية األخريت وابدتً  وأن يكون إمجابنا  هناه اخمأٌف يف الرأي ولكن أرجو أن ل

 . (إلنقاذ العامل واإلن انحة وهو إنقاٌذ لنا مجحعاً 

قال ال لللفري: شلللكرًا لكت رسرت بزيارلكت مل ألوقع ما سلللمعمه ولكن أنمت يف 

 . الطريق الةححح، شكرًا... لقد غابت ل ك احلقائق بن ضامئرنا

 أكرر أسفي وابرتامي وشكري لكت. 

يف صلل اٍح ربحعي مجحا اسللمحقظ شللحينا نشللحطًا كعادله. رن اجلرس فأرسبت  -5

ن ر إيل راضحًا  ،ر املفضالللللوأنا أمحا له كأس الشاي األخض ،إلحه أجح ه بأب  الك امت

ات ق ت له: بندي أخوايت الدابح (ماذا لفع ني؟ ،اهلل يرىض ب حك)م م لللاًم وهو يقول: 

لنعما )وقد أهنحنا ج  لللة الذكر، وكنا نمذاكر حمارضت اجلمعة الفائمة ووصللل نا لقولك: 

شمهى  ضحع املمكن وامل سنة الكون، وإال ن سنة المدرت  شمهى  ةا إىل امل املمكن بمى ن

فائًأ:  . رس  (ونمحرسللل ب  فوات كا يشء اهلل جيع ك مطرًا أينام لقعني )كثريًا وقال مم

 احلمد هلل،)فقال: . أج مه بح ور: ال هت آمني بمى لرىض بني دائاًم. (ين ت الزرع ويثمر
  . ([88:  ] ژڦ  ڦ   ڦ   ڄ   ژ 



سويًة يف املزربة كانت ،قام فموضأ وص  الضحى، ثت أل  مه ثحابه بمى نممشى 

ولكنهن بندما ب من بعزم  ،وكن م لللمعجأٍت  ،األخوات يمهحأن ل عودت إىل منازهلن

ج  للللت  ،شلللحينا ب  المجول يف املزربة ل اطأن لع هن حي ني بن رٍت منه أو حتحٍة له

حت قن بوله وكان  ،ثت ناداهن لحألني إلحه ،وشلللحينا ب  الكريس بعد أن مشلللحنا ق حأً 

قق أمع اهلل حي)فقال:  ،فق ن بح ور: آمني ...(.قولوا آمني)سعحدًا هبن ثت بادرهن قائًأ: 

يقول ذو  ،يا بنمي زارع الفا ال جيني شلللوكاً  ،فحكن فمكونوا نورًا ألنف لللكت ول ريكت

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ       ڀ  ڀٺ  ژ اجلللأل واإلكللرام: 

ــاس هلكى إال العــاملني، والعــاملون هلكى إال العــاملني، ))ويف األثر: . [٥8األعراف  ] الن

 . (((عظيم املخلصني، واملخلصون عىل خطرٍ والعاملون هلكى إال 

فاض وجهه نورًا وقال:  حه وقد  املعام ة مع اهلل، واهلل ال  دع وال )أغم  بحن

يا لرى ما هو  ،القطار سلللحقف يف حمطات، أما العمر ال يموقف إال يف آخر حمطة ،ينيدع

وزنك بند اهلل ق ا أن لأيت املحطة األخريت؟ ها لزكحت؟ أين املريب؟ املهت ق ٌل مم وٌء 

هبا قه بكمة القرآن والعما  لدبوت  ،بنور اهلل وذكره، وبقٌا يف بندها لنط ق رشارت ا

ق  ي مم وٌء رجاء أن يكون هذا القرن هو  ،وين ثق اإلسأم شم ًا ليضء ولدفئ املجممع

 هتحؤوا بالعما واهلمة وال لضحعوا من أوقالكت دقحقًة وابدت.  ،اإلسأمقرن 

 بقلللللللدر اجللللللللد لكم لللللللل املعلللللللايل

 

 ومللللن ط للللل العللللأ سللللهر ال حللللايل 

امل للل ت أينام وجد يمحول جم  لللله إىل جامع، جيمع ق وب من بوله ب  حم ة اهلل  

من بركاله حي للللل  كا بركةٍ  [١8التوبة  ] ژہ  ہ  ہ  ہھ  ژ  يقول لعاىل: ،ورضللللاه

 .(ب اب اهلل وخاصة بندما يزين لك الشحطان ال وء ب ناً 

يا شلللحينا نا  له: ادع ل فقال:  ،باول األخوات أن ي ادرنه بمى ال يمعل فق ن 

 ،ب وًا، وال عحد قري ًا، واملكروه لنف ك حم وبًا هلا اسألوا اهلل الموفحق؛ الموفحق جيعا املر  )



واسلللمعحذوا باهلل من العجل، العجل حي ط العما والكرب أن لمكرب ب  اآلخرين: من 

ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبٍة )) : ! يقول رسللول اهللفأن..؟... أنا فأن..

1).((من كرب إيامنك ودينك هو  ،اهلل كام لقةدون دنحاكت لرصلت ب امء واهلل لو لقةدون (

األسللاس يف الدنحا واآلخرت، العرب ما برموا الوصللول إال بإمهاهلت ولركهت لألصللول 

إذا فقد األصا فأي فائدٍت يف الفروع؟ إذا فقدت الشجرت  ،وهي الع ت والمزكحة واحلكمة

قانون اهلل أن ل ذري ول لللقي ولعمني  ها؟  حاٍت يف فروب ئدٍت وأي ب فا فأي  ها  جذور

شمهيفمحةدين ما ل ةا إىل ما ي  ،شمهني؛ ولكن الذي  الف قانون اهلل والط حعة لن ي

  (بقدر الكد لكم ل املعايل ولكن ما الذي يمنعك؟ ما احلاجز؟

حا واآلخرت) ن ر مم للللائًأ: يقول اهلل  ،هواه وأناه؟ إذا اسلللمج ت لربحي الدن

ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڳڱ  ڱڱڱںںژ  لعاىل:

وبللة:  ژہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ 1]الم بامرت امل لللجللد  .[8

لح للللت بامرت احلحطان وال  وه، ولكن بامرت امل لللجد احلقحقحة هي املع ت وهي روح 

يعمر امل لللجد ب ناء اإلن لللان املؤمن  ،امل لللجد وأسلللاسللله وثمرت المع حت بناء اإلسلللأم

إذا أردت حيةللللا  ،هلل الذي نزل به القرآن الكريتاحلا هو اسلللمعامل خمطط ا ،احلقحقي

يا بنمي أهت يشء احلل؛ احلل طريق الم حري إىل  ،وإذا مل لريدي ال حيةللللا املراد ،املراد

إذا أب  للت الع حت وذكرت الع حت يكون الم حري إىل األرقى  ،األب  وإىل األسلللفللا

أما  ،ق والمفوق ب  النفسلزوده بقدراٍت غري حمدودت ل مح ح واألسمى؛ ذكر اهلل طاقةٌ 

سفا ال اف ني سقًا فحنزل بك إىل أ ةًا فا بل اهلل هذا هو اإليامن  ،إذا أب  ت إن انًا ناق

يرون ج ال املةللابل كالرسللاب فحيرتقوهنا  ،الذي جيعا إرادت األطفال إرادت األبطال

 ،راتوال يروهنا وهذه ثمرات احلل... ثمرات بل اهلل أن لمفقدي إيامنك، لفقدي الثم

                                                 

3( م ند اإلمام أمحد )1)  657.) 



ك ام كان املرء ب حاًم ك ام كانت  ،جيل أن يكون بقحقًة ال رسابًا ال أصللللا هلا وال وجود

ورفع يديه  (أنمن مؤ نات). صللمت ق حًأ ثت لابع ممهدجًا صللوله: (سللامحةٌ  مهمه ب حمةٌ 

 اإلن ان بأ إيامنٍ  ،اإليامن روح ،اهلل يعطحني من الوقت أللابع العما اإلسأمي)دابحًا: 

مة جثة، بأ إيامنٍ  ح   ،محت اإلرادت ،محت العزي ح  م ماتت العما، م أكا،  ،لعل ،ت اإلن

اجلامع موضللع المع حت، كان اجلامع املدرسللة  ،مثا الرباغحث والذباب ،رشب، لناسللا

نحن اآلن يف صلللحراء؛ ما يف دلحا!  ،األوىل ل ةلللحابة، والرسلللول اهلادي املع ت األول

مجه؟ املهت أن يكون لديك اإلرادت، ولكن إرادت وال شلللامل جنوب رشق ال يعرف أين ي

 ،إذا  نى ومل يعما... فهو يضلللحك ب  نف لللله ،اإلرادت لثمر العما ،بما هذه أمنحة

إذا صللدق ي لل ق الذي سلل ق، العربت  ،األمنحة: يريد وال يعما باألسلل اب لمحقحق أمنحمه

ب ،ملن صللللدق ال ملن سللل ق مدرت  نا املشلللمهى بن ال مدرت  ،املمكنجيل أن ال يعمح ال

إال بالمدرت واالسللممرار، والولد ال  واالسللممرار سللنة الكون، ال ذرت ال لكون شللجرتً 

بمى ال يكرب األمر ولكون  وانم هوا ل  للوس من أول ث رتٍ  ،يكون يف شللهٍر أو شللهرين

 . (معاجلمه صع ة

ثت سللأهلن بن م للموى لع حمهن وبن بضللورهن ملجالس  لوقف شللحينا برهةً 

قال:  لذكر ثت  لدابحة احلل )الع ت وا الع ت والقراءت ال يعمأن دابحة؛ الذي يةلللنع ا

ونمحجللة الربط ب  ب لللللل من يرل ط بلله  ،ألن احلللل يربط بني املمحللابني ،والللذكر

سول الكريت(اإلن ان 1).((فلينظر أحدكم من خيالل)):  . يقول الر املهت اإلخأ ..  (

وخطر. االجتاه إىل اهلل بكا طاقمنا  واإلخأ  مع الوبي.. ف دون وبٍي قد يكون رضرٌ 

شاطًا فحكون هو الذاكر احلقحقي نجاهد أنف نا  ،واالجتاه إىل الق ل بكا قدرلنا لحعطحه ن

 بند ذلك يفاض ب حه من األنوار  ،بكا ق وبنا ونعما قدرلنا وننم ر الفح  من اهلل

                                                 

2( رواه الرتمذي )1) 3 و داوود )78 4( و أب 83 جيالس )3 ن يؤمر أن  4/2( باب: م 59.) 



أهــل ذكري أهــل ))يقول اهلل لعللاىل يف احلللديللث القللديس:  ع ت واحلكمللة.وال

من جيالس اهلل بق  ه وبواسه يفح  اهلل ب حه من الع وم وال عادات المي ال  .((جمالستي

وذكر اهلل هو الق ل  ،الع ادات قالل ،يعرفها إال من ذاقها وهو روح كا األديان اإلهلحة

ق  ك أرضك؛ ازربي فحها ما  ،حلرب ل دأ من الق لال أم ي دأ من الق ل وا ،والروح

كا قفٍا له مفمابه اخلا ؛ ال لفمح كا األبواب بمفماح ،لشللائني لمحةللدي ما لشللائني

احلكمللة أن ختللاطللل النللاس ب  قللدر بقوهلت؛ وبللاحلكمللة واحلللل لفمح كللا  ،وابللد

  .(األبواب

 ،وب ورًا وهن يدبني له بطول العمر والشللفاء هتحأن ل ذهاب، وقد م ئن سللعادتً 

مللذكرات  أنللِت ). (ال أريللد دبللاءكت فقط، أريللد بم كت أوالً )فقللال خللا للًا بللديثلله: 

أن أبدو بام رأيت  ،لرن يف م امعي ولدفعني أن أفعا شحئاً  ال لزالك امت  ...(الشحخ

ڤ  ڦ   ژ وما سللمعت وما فهمت، فربام أسللابد يف وصللا ما مل ينقطع ولن ينقطع...

 . [55]الذاريات:  ژڦ  ڦ  ڦ

 اسمجر أبد إخوان شحينا األصح ني إىل بمٍا أساء به إىل شحينا إساءًت ك ريتً 

 ،مما أوصا األمر إىل الةحف والقضاء ،بن طريق لزوير بع  األوراق بموقحع شحينا

ال حورين لحقنعوا شحينا بأن يفعا شحئًا أو يع ن شحئًا  املي ةني املريدين جاء كوك ٌة من 

 وحتدثوا وحتدثوا... كنت خائفةً  ،وأ هروا لشلللحينا الوثائق واملقاالت ،جتاه هذا األخ

 صدى هذا احلادو قد ضجت به فعًأ الةحف واملحاكت. ب  شحينا ألن 

ب  هذا اسلللممع إلحهت شلللحينا م حًا ثت خرجوا وهت ي نون أن األمور سلللمنق ل 

أو بمى يةحح الوضع لريفع بن نف ه ما ذكر  ،األخ، أو أن الشحخ سححدو أمرًا ضده

فإذا به قد وضلللع يده ب  ج حنه وكأنه يق ل األمور، ن ر إيل  دخ ت ب حه وج ةً  ،بنه

  (.كا المنازع ب  هذه الدنحا! ما يف لنازع ب  اآلخرت؟ س حان اهلل!)باساًم وقال: 



بمى طرق بابنا هذا األخ يريد أن يرى شللحينا!! وأسللقط يف وما هي إال حل ات 

يدي: كحف يدخا؟ قد يكون شلللحينا ممولرًا وقد لزيده زيارله لولرًا وانفعاالً، وكنت 

رجوت أبد املشلللايخ أن ي قى بجانل شلللحينا لع ه هيدئ من انفعاله  ،أن ينفعا خائفةً 

 دخا األخ بني لرباب شحينا:  ،بند مقاب ة األخ

أنمت أربعة أجحال يف  ،ما شللللاء اهلل ،أهًأ وسلللهأً  ،هًأ، أنت بركة اجلامعأهًأ أ)

اهلل  ،والده؟ اهلل يرمحهت مجحعاً  يفممى لو ،اهلل يرمحه ..جده؟ اهلل يرمحه يفاجلامع، ممى لو

نا وهلت ولابع شلللحينا  ،كان الضلللحف مرل كًا، يمممت باإلجابات ثت آمني آمني (ي فر ل

  (.بني، ال هت ال بحش إال بحش اآلخرت، كت ب  ت من العمر؟الدنحا منام يا )ب طف: 

  مت الضحف: س عني بامًا. 

شحينا:  شاء اهلل العمر ك ه يف خدمة دين اهلل، )قال  شاء اهلل ال قوت إال باهلل، إن  ما 

 . (اهلل يث منا مجحعًا ب  رصاطه امل مقحت

كان األخ ين ر مندهشلللًا إىل شلللحينا خجًأ ال يدري ما يقول ويمممت بةلللوٍت ال 

 يكاد ي مع: ال بول وال قوت إال باهلل. 

اإلن للللان يا بني لحس خم وقًا هلذا ) ن ر إلحه شلللحينا بحناٍن ثت اسلللمأنف هبدوء:

بد من اخلروت بد من الوالدت، ال  فاجل للللد  ،الكوكل، هو مثا اجلنني يف بطن أمه، ال 

موطٌن لمهحئة الروح وهو هلذا العامل األرض ولكن الروح خالدت، وغدًا أين؟  هذا هو 

 ال إله إال اهلل.  .... فكرر الضحف: ال إله إال اهلل(املهت

ال إله إال اهلل لح لللت قوالً ولف ًا، با أن ختالط روبنا )قال شلللحينا ب طٍف زائد: 

 للل ت احلقحقي يا بني لحس مهه هذه امل ،وبق نا وإرادلنا وبواطفنا وبم نا وإخأصلللنا

ڇ  ڇ  ژ ...ژڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ژ الللدنحللا، بللا المهحؤ احلقحقي لآلخرت...

  (.[26]األبراف:  ژڇ  ڇڍ  



الدنحا منام، ال اربة  ،س حان اهلل س حان اهلل) ووضع يده ب  ج حنه وصار يردد:

ش اب، واآلن... يا بني ال عادت يف الروح ولح ت يف اجل د ولذاله، اهلل  كنا أطفال، ثت 

نا  لعاىل فإذا بدنا بن الطريق ورسنا يف الةلللحراء امل  مة وباقت ب نا الطريق  نار ل أ

 . (األخطار فهذا اخمحارنا ولحس إج ارًا من اهلل

 ي امره ويأطفه بمى انمهت الزيارت. ثت باد  خحت صمٌت كئحٌل ل ح اٍت 

 بًا شحينا فقال شحينا ب طٍف زائٍد وابم امٍة هادئٍة بانحة: وقف الضحف مود  

أن يكون هناه جلنٌة لعرض ب حها األوراق المي جيل أن أوقعها املريدون ارلأى )

 . (هذه األمور  بايللدراسمها ألنني بابا أص حت أن ى وال ل قى يف

هذا هو  ،واهلل ال يش  ني إال اإلسأم ،بابا أنا ل ت هنا)وقال:  ورفع يده ب طٍف 

اهلل  ،األهت، الدنحا فانحة مل لدم ألبد، املهت المهحؤ ل قاء اهلل، والعما ل دبوت إىل دين اهلل

  (.أنت بركة اجلامع....!! ،يرىض ب حك... اهلل يرىض ب حك... وب  والديك

 ،يعرف من أين يمجه إىل ال اب اخلارجي وخرت األخ مذهوالً خجًأ مرل كًا ال

 ومل يمهمه، ومل يعاق ه أو يوبيه!! بقًا:  ،لقد اهتت نف ه (أص حت أن ى)س حان اهلل ... 

 إنللللام األمللللت األخللللأق ملللللا بقحللللت

 

 فلللإن هلللت ذه لللت أخأقهلللت ذه لللوا 

 ژۇ    ۆ  ۆ    ژ  :بقًا إنك ياشلللحيي ب  هدي الن ي حممد  

  بقًا كاد احل حت أن يكون ن حًا. [128]الموبة: 
زف الدم من معدله لللللوجه شلحينا ال ايل امل لم ل ت املطمئن وهو ينكان لقد  -7

رف بنا اخلوف، أن ال يدبنا نمهاوى لللحياول أن هيدئ من روبنا، وأن ية ،املرت ل و املرت

كنت أبس بقواي ختور وألول  ،خوفًا ب حه ونحن نرى الدم ي لللحا بمى غطى الفراش

رصخت  ،حتت قدمي وهتز كحاين وبأن األرض هتمز   ،مرٍت معه شلللعرت بيوٍف بقحقي

 وأنا أغص بال كاء: سحدنا أرجوه! 



 
ٍ
وكأن األمر ال  كنت أم لللح الدم املرت ل و املرت، وكان م لللم للل اًم بودابٍة وهدوء

كنت  (؟عاملمنميل كنز الها بنده )وجاءين صلللوله من بعحد... من األبامق:  ،يعنحه

له قال ل دكمور  ،أبكي يف داخع وأرجوه أن ي قى مل أسلللمطع بمى أن أومئ برأيس  ثت 

حه:  دكمور ها بنده منميل كنز )أويس وقد رآه حياول أن يمامسللللك والدموع يف بحن

صلللأح ها بنده منميل كنز )وقال:  -ولده-ومن ثت انمقا إىل صلللأح  (العامل؟

 : نعت سحدنا بندي.  مت صأح (العامل؟

رفنا بن هذا األمل إىل اإليامن والع ت لللللللكان يريد بمى يف حل ات األمل أن يةللل

 ،زف فق ت باكحة: شلللحينا أرجوه ال لرتكني وبديوبندها لكرر الن   ،والدبوت إىل اهلل

ال! أنا أريده صللللدقًة جاريًة يف صلللححفمي؛ ال أريده أن )وبندها المفت إيل لحقول: 

 (.هت اسممرار الدبوت، املهت اإلسأملذه ي معي، امل

ر اخلوف الذي لفني وال كاء لللللونق وه إىل امل مشفى وسط ذهولنا وحماوالله ك 

وهناه يف امل للمشللفى كان ي ح ب  العودت إىل املزربة، كان ي للأل األط اء  ،الذي خنقني

ب حك، أنا اهلل يرىض )وكت مرت قال:  ،واملرافقني بني باسممرار، ويط ل أن أبقى بجان ه

لن  يفال ختا) وكان دائاًم يقول يل: (راٍض بنك؛ أنا راٍض بنك؛ املهت ها أنت راضلللحة؟

 . (ألركك، سأ ا معك

با  ،وكان حياول أال جيع نا نحس بأمله ،كان يف العناية املشللللددت ومل يكن يئن أبداً 

وأن الوقت ضاق، وأنه خجٌا من ربه لمقةريه  ،رونلللوأننا مقة ،يمحدو بن اإلسأم

كان يمحدو بن بودت اإلسللأم؛ اإلسللأم بروبه  وبقحقمه، وأن هذا القرن  ،يف الم  حغ

كان  ،قرن ال لللأم والرمحة واإلخاء ل عامل ك ه ،قرن العودت إىل اهلل ،هو قرن اإلسلللأم

د أن حيدو برنامج ويري ،يمحدو بن آماله؛ يريد أن ي ني م لللمشلللفى لأليمام والفقراء

ال أدري ما  ،ل ذكر ل فكر وساباٍت  وأن جيعا فحه ساباٍت  ،الرتبحة يف املدارس ال بحة



الذي كنت أبس به، كأن شلللحئًا ثقحًأ يك  ني، فأ أدري ماذا أقول وماذا أفعا، أنا يف 

ي للللللال أدري كحف كنت أمشلل ،أو ابرتاض بدون أي بركةٍ  م للم لل مةٌ  ذهول مأخوذتٌ 

لدر عد ا مل أكن أرى أبدًا رغت االزدبام  ،ت وأنزله، مل أكن ألك ت مع من بويلوأصللل

ال هيت، احلمد  ،ال أدري ،نعت ،كانت خترت بةلللعوبة: ال أريد ق ح ةٌ  ك امٌت  ،واإلزبات

 شى مع األط اء يف ال رفة بةعوبة، وكنت أشفق  ،ويف يوم االثنني ،هلل... وبعد العم حة

لعرب بن أمله أو لع ه رغت وضللوح ذلك ب حه؛  بك مةٍ   تب حه أن يمحره ولكنه مل يكن ين

اإلسللأم قادم..  ،أنا ممفائا)رغت كا لع ه كان يقول بضللعف:  ،كان ق  ي يئن بدالً بنه

أنمت مؤ نون، أنمت مؤ نون... ب حنا ل  حغ الرسالة  هتحؤوا لةنع اإلسأم، الناس بيري..

 ...(. ما يف خدمة دين اهللوهذه هي األمانة...يا لحت يل ج دًا قويًا ألب

رس يل بديثًا، ن ر إيل ل، وناداين ألج س بقربه وكأنه يريد أن يت ج س وهو لعلث

 ،كنت أغالل دموبي وال أسلللمطحع أن أن ر إلحه ،وباول أن ي م لللت بمى أطمئن ب حه

 ،هحا)يا اهلل... وسلللمع أذان امل رب فقال يل:  ،رع إىل اهلل وأنادي: يا اهلللللللللكنت ألضللل

شاء اهلل يف املزربة شاء اهلل(ولزودوا؛ غدًا إن  شاء اهلل.. لابع:  ،. ق ت: إن  مل نذهل )إن 

 . (إىل اجلامع هذه اجلمعة ألحس كذلك؟...فالنا جم س املأئكة ورياض اجلنة

 ح بحديه املنمفيمني من إبر ال ريوم حترسًا ب  فوات جم س الع ت. وصار ي و  

 ،، وأبى إال أن ي   ه بمى ل   ت املأءات عدي(ال أيب اخلري)ط ل الوضوء من 

أسديل ال مائر وأغ قي ل: )ذه ت أللوضأ فناداين ي معج ني، فألحت إلحه وأنا وج ة. قا

ريره للللط ل بإحلاٍح أن يمجه ب  ،كنت أحتره بةمٍت ال أبرف ما الذي با يب .(ال اب

واآلالم املرافقة لذلك،  شللد األنابحل املوزبة يف ج للده منإىل الق  ة مع ما ي لل  ه ذلك 

ةوٍت م موع  صأت امل رب وب ةع  اجته  امًا إىل الق  ة ووقفت بجانل رسيره وبدأ ي

ركع طويًأ... وسللجد طويًأ... ورفع يديه: اهلل أكرب... أب لل للت  يل بدأ: اهلل أكرب...



انمهت صأت امل رب، ورجوله كثريًا أال يرفع يديه  ،باألنابحل لؤمله يف رفعه ويف سجوده

ثت صللل  ال لللنة وكنت باكحة، موزبة الق ل بني  ،بمى ال يشلللد األنابحل ولكنه مل ي ايل

 ب حه.  يفصأيت وخو

وأب للل للللت أنه حي ق بعحدًا بعحدًا، وغطت وجهه هالٌة نورانحٌة، كان يمحره يف 

ورصت أن ر إلحه بطرف بحني وال أفهت ذه ت  ،النور ويركع يف النور وي للجد يف النور

ما حيدو، نوٌر ما رأت بحني مث ه وكأن الشللحخ لحس هنا أبدًا، إنه مع ربه يناجحه، يمةللا 

به، وأنا أبدق فحه ال أدري ما الذي حيدو، دموبي لنهمر وصلللويت  منق، وضللل اٌب 

 وصللل  صلللأت األوابني سللللت ركعاٍت، وال أدري أنا كحف ،ي فني ال أدري ما يكون

صللل حمها ألنني كنت أراه يرلفع وكأن املكان املوبش أصللل ح نورًا رصفًا وهو حي ق إىل 

 . (اهلل أكرب... سمع اهلل ملن محده... احلمد هلل رب العاملني)أب ، وصوله يرجع: 

 ال أدري ماذا كانت مشابري!  ....خمدرتً مندهشةً  ..ضاربةً  ..غ ت معه وج ةً 

نا له  لدخول فرفع صلللو ياه من االقرتابباول أبدهت ا حًا إ نا أكثر من  ،ه وبقح

سابٍة ن رق يف النور والم  ححات املأئكحة:  ةف  سمع اهلل ملن محده ... )ن اهلل أكرب... 

 . (س حان اهلل الع حت... اهلل أكرب

وأب لل للت بااللةللال وبعني اهلل لرباه وهتدهده...اهلل أكرب... ولفمني سللكحنة 

وطالت الةأت والنور ين كل يف  ،ال عحد وبدنا مع اهللوكأننا معًا هناه هناه يف األفق 

حٌد إهلي يردده  ،وجهه ويديه يداه بحضللللاولني منورلني.. اهلل أكرب نشللل كانت  يا اهلل كت 

 بيشوع: ال أم ب حكت ورمحة اهلل... ال أم ب حكت ورمحة اهلل. 

 كان اجلو مأئكحًا رمحانحًا. ،ن رت بويل ال أدري أين أنا ومن أنا

رير، وال أرى سلللوى النور لللللللال أرى ال للل ،دقائق يدبو اهلل رافعًا يديه بم ما بقي

 وكنت   ،ي مرنا وكأننا يف األبايل هناه... يف باملٍ آخر ك ه نور، باملٍ ساموي نوراين



 أحتره بأ وبٍي وال إدراه وكأن شحئًا ما حيركني ال أدري كنهه. 

رير وأنا للللللا وأبدت له ال للدخا الدكمور أويس ق قًا مندهشللًا فربل به شللحين

، ربل هبت شحينا بعد دقائق جاء األخ خالد مشعا وشحٌخ أردينٌ  ،كامل حورت املأخوذت

ب  كا وابٍد منا أن يمجند إليةللال بقحقة هذا اإلسللأم لحعت )كثريًا ثت بدثهت قائًأ: 

 . (بمى نحقق ما فحه ،األمن والرمحة جيل أن نفهت القرآن ك مًة ك مة، ومج ًة مج ة

 ،أنمت سمقودون املعركة، وسح هر اإلسأم) هت بالنرص وقال هلت ممفائًأ: لثت ب

 . (وباإلسأم فقط سحعت ال أم واألمان ل جمحع

ووصاهت باالسمم اه بالعروت الوثقى وبالدبوت إىل اهلل، وباجلهاد ل وصول إىل 

مة نه ال )وقال:  ،العزت والكرا فإ عالحت اهلل،  يعرف بق اإلن للللان إذا برف اإلن للللان ل

فح ل، با وبق احلحوان وبق ال حئة... وال ية ح اإلن ان إن انًا إال إذا دخا مدرسة 

ال لحأسللوا  ،خريطة اهلل هي خريطة ال للعادت الدنحوية واألخروية ،اهلل... مدرسللة األن حاء

 (.اإلسأم قادم وأنا ممفائا

شحينا شاء اهلل يا  راش املرض لدبو إىل وأنت ب  ف ،فقال األخ خالد مشعا: ما 

 اهلل وإىل اإلسأم، باره اهلل فحك! 

أما شحينا فحمد اهلل كثريًا وصار  ،رهت به شحينالللللخرجوا مجحعًا ممفائ ني بام بش

أنا ممفائا املهت  احلمد هلل.. احلمد هلل... الشللكر هلل... اإلسللأم يا بنمي قادم...)يدندن: 

نا اهلل من  جد لذي أو هدف ا ما ل  ية أن نيطط ونع لدنحو نا ا عادل هذا سللل أج ه ويف 

 . (واألخروية

فحاولوا غ للللا معدله وإخرات ما  ،بعد حل اٍت من اهلدوء أبس بأملٍ يف معدله

 (.أشعر كأن ج دي ك ه زجات)فحها، فأبس بالمعل وقال: 



وضللعنا له بدت أغطحة وأم للكت يده ال اردت ألدفئها وأنا أخمنق  ،وصللار يرجتف

، سلللأبقى معك، لن ألركك، األهت هو اهلل، األهت هو يفختا ال)بال كاء!! فةلللار يمممت: 

صللرب، ال  أمر املؤمن ك ه خري إن أصللابمه رساء شللكر، وإن أصللابمه رضاء ،اهلل، ك ه خري

 . (لن  ذلك اهلل أنا راٍض بنك، اهلل يرىض ب حك يفختا

ج حنه بحدي وأنا أرجتف خوفًا ب حه. فجأت رأى األط اء أن  بن كنت أم ح العرق

خرجت باكحًة  ض طه قد انيف  كثريًا فط  وا مني اخلروت بمى يضعوا له اإلنعاش...

ال أرى طريقي، ودخا شحينا رمحه اهلل يف غح وبمه األخريت، وأب  ت وقمها أن األما 

 قد ضاع، وكان ذلك يف م اء االثنني. 

اء، وضلللع له الط حل أويس م لللج ة ب  أذنحه ل لللامع القرآن يف صللل اح الثأث

 ولكن النور كان ي مر وجهه ويديه.  ،الكريت، كانت بركمه بطحئة

رين والذهول ي فني، كت ناديمه... كت لللللللال أدري كت وقفت بجان ه واألمل يعمةللل

 ،دبوت له... أص حت الدموع المي كنت أقاومها هتزمني ولأبقني بمى كدت أخمنق

 باول األخوات هتدئمي وهن ي كني ولكني كنت يف غح وبٍة ال أفهت شحئًا.

كان يرمقني وأنا  ،لفحص شلحينا (معن املالكي)يف صل اح األربعاء جاء الط حل 

أب  ب  شللفمي وأقول يا اهلل ثت يعود لفحةلله، ولكنه كان يمعاما مع شللحينا بطريقٍة 

وما   قد اخمار لشحينا الرفحق األب ...رغت اآلمال العريضة، بأن اهلل ،أيقنت من خأهلا

 هي إال سابة بمى أخربين الط حل أويس بأنه جيل أن أرلاح يف بحمي وأن هذا أفضا يل. 

والعربات لنهمر من بحني كآلٍة فقدت حمركها  ،خرجت وقد أصللل ح ق  ي فارغاً 

نت أن ارمها  ،ال أدري إىل أين أذهل وماذا أفعا كان ابني وزوجمه يف انم اري وكا

 حتوطاين، كانا ي كحان ومها  ففان بع بأن اهلل سحشفحه ويعحده لنا وأن اهلل لن  ذلنا. 



قت روح شللحينا إىل بارئها وقد بعد ق حٍا من خروجي وق ا وصللويل ال حت، ب   

 ،ق كا من الةا بهأدى أكثر مما ب حه ولره بةممه ووصاياه ب  كا من بوله ويف أبام

كت كان يقول بأن ج لللده قد لعل، ولكن روبه مازالت شلللابة لريد العما لإلسلللأم، 

لقد ن للج لنف لله ج للدًا جديدًا من أبامله وأقواله لحمابع  وكت  نى ج للدًا آخر قويًا...

 دبوله إىل اهلل وخدممه لدين اهلل ولإلخوان ول عامل ك ه. 

ب حني مع األن حاء والشلللهداء والةلللاحلني رمحك اهلل ياشلللحينا، وجع ك يف أب  

ب حنا بةللح مه يف  وب للن أولئك رفحقًا...ال هت كام مننت ب حنا بمرافقمه يف الدنحا، امنن

نا وصلللرب   ،بحات الربزخ ويف اآلخرت، وث منا ب  هنجه وفكره حتت لواء سلللحدنا حممد

 آمني آمني آمني.  ،ال هت ب  ما قضحت

كنت لك ال ا األمني، كنت لك لوبة ف للحف للاء، لضللع يف ما لشللاء ولنزع  –8

مني ما لشلاء. كان شلحينا رمحه اهلل لطحفًا، ممع ًا، مريضلًا، يامزبني وي لامرين، ولو كان 

ممع ًا أو مريضللًا، وكنت أل للاءل دائاًم كحف ي للمطحع أن حيمفظ ب طفه وابم للاممه بمى يف 

ي بكا ما ي لللمطحع وي ذل كا جهده ألكون ب  األوقات احلرجة؟ كان حياول إسلللعاد

:  وألعاما معه بحديث رسلللول اهللكنت أشلللعر وأنا أك مه  ،سلللجحمي يف كا أموري

1).((وإذا حط عىل عوٍد نخٍر مل يكرسه ،امل من كالنحلة يأكل طيبًا وخيرج طيباً )) )  

إذا اسلللمحقظ ق ع كللان حيللاول رغت لع لله أن ينه  من الفراش ويمجلله ل حامم 

 وال أدري كحف ال حيدو الرسير صولًا بندما يمحره؟ ،ب طف

 ربةً للللللمرًت فمحت بحناي فإذا به واقفًا حياول الوصللول إىل احلامم، هنضللت م لل -

 : أرجوه ماذا أفعا أنا؟..أنا هنا ألخدمك وأبحنك! فقال يل: بال ةً 
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بابا أنا ال أسمطحع أن أزبج قطة فكحف أوق ك؟ وقد أب  ت بك م م رقة يف )

  (.ساحمحني أزبجمك!)ثت يعمذر بن إيقا ي ويمممت:  (لنوم؟!ا

 فأكاد أبكي من رقمه ولطفه قائ ة: أرجوه سعاديت ورابمي أن أكون يف خدممك. 

كان أسللماذي الشللحخ رمضللان ديل ينةللحني منذ لزوجت شللحينا فحقول يل:  -

  .شحينا لطحٌف جدًا ولكن إذا أثرلحه فهو بة ي ،غضل احل حت يالق

رف معه لأو بندما كنت ألة ،هذا با بالعكس بندما ي مع وشايات بنيمل أجد 

بابا ألين أب ك أبل لك الكامل، ال )بطفولة أو بمرسلللع كان ين ر إيل بحناٍن ويقول: 

 . (أريده ص ريت با أريده أمًة، أريده شحيًة ك ريت

فهذه  ،بندما كنا نممشى يف املزربة كان بديثه ممنوبًا فهو يع ت كا أمور الزرابة

رات.. لللالشجرت ي زمها سامد بمى لقوى منابمها فأ لةفر أوراقها ولم  ل ب حها احلش

رب أكثر.. وهذه حياول أن يزيا لللللللوهذه جيل أن نحفر هلا أكثر يف جذورها بمى لشللل

أوراقها ال للف  بمى لقوى ويشللمد سللابدها.. وجمرى املحاه جيل أن يكون أقا ال للابًا، 

ة ح ضيمة..  وأبمق بمى ال لذهل املحاه سدى.. وهذه جيل لق حت بع  فروبها لم

لو كنت ممفرغًا ألريمك كحف لةللل ح ) كان يعمل ب  امل لللؤولني بن املزربة، ويقول:

وإذا سللألمه: ما شللاء اهلل أين درسللت الزرابة؟  (.ولكن ال وقت وال قوت! ،هذه املزربة

 بالعقا يدره، س حان اهلل!)يقول: 
ٍ
  (.يا بنمي كا يشء

 شلللحنا ين ر موقع قدمحه فأقول له: شلللحينا ان ر إىل املنا ر واألشلللجار  كنا إذا

سه اجلمح ة! فأبود وأن ر ل ط حعة وأبدثه: ان ر  ،فرينو ب رصه ق حًأ ثت يعود ويطرق رأ

ل ك الشللجرت، ان ر ذلك العةللفور، ان ر غحاب الشللمس...فحجام ني، ولكنه مل يكن 

 ، معطاًء يف كا حل ٍة بمى يف صممه. صاممًا أبدًا...كان املع ت احلنون أبداً 



ها وأط ت من خأل اإلسلللف ت - عت رأسللل قد رف مًة  نا ن  قال يل:  ،مرًت رأي ف

ام لللكحها، افركحها، كحف وجدهتا؟ طريًة ألحس كذلك؟ غضلللة ومع ذلك اسلللمطابت )

وبالةللللدق والعزيمة وباإلرادت  ،النفوذ برب اإلسلللف ت القايس..! بالمدرت والمكرار

ص ت ملا لريد شق النور و ثت  (ب  ت ما لريد، ألهنا لريد النور ول حث بن النور... وبع

إذا صللللدقت وبم ت وصللل ت... وهكذا املؤمن جيل أن ال لعجزه احلواجز )ردد: 

با جيل أن لكون بالن  ة له درجات لريلقي ويةعد وي قح روبه بالنور،  ،واملةابل

 ري بحاله لألفضللا وبحات مر ولكون له بةللمة إيامنحة نورانحة يف هذه احلحات لح  ويعما ويث

 . (غريه لألسعد

ما  - مرًت البظ بلأنني كلدت أدوس ب  نم لٍة فلدفعني بعحلدًا وكلاد يقع وبنلد

سحدي؟ قال يل:  سحدي كدنا  (كدت أن لدويس ب  نم ة!)رصخت: ماذا بك  ق ت له: 

وهي ألحس هلا روح؟ ألحس هلا ب امًا لمكرس؟ من )ر قدمك! قال: لنقع ويمكن أن لك 

  (سحمكفا هبا؟ من سريمت هلا قدمها؟

 و ا طوال الطريق يع مني بحمًا من الشعر: 

 فللللأ لللللؤذ نمللللًأ إن أردت كاملللللك

 

 فلللللإن هلللللا نف للللًا حتللللس كللللام لللللك 

رت لبش) كرره بمى أبف ه وكان كا مرٍت يضع يل بأمة بمى بف مه فقال بفرٍح: 

الرب من ال يؤذي الذر، ألع مني ما هو الذر؟ الذر هو النما )ثت قال:  (.. رتللللللب  بشلل

ژ  ژ     ڑ  ژ الة ري، وإذا أردت أن لكوين من األبرار الذين وصفهت اهلل لعاىل بقوله: 

طار:  ژڑ      1]االنف حاويل أن ال [3 محًة  لؤذي بمى النم ة... ف جيل أن نكون ر يا بنمي 

 . (ل عاملني لكا خم وق

 

 



بعد درس اجلمعة الذي اسممر ما يقارب ال ابمني.. وبعد لأخر شحينا أكثر  –9

يف  الك ار املريدين من سللابة مع وفوٍد وإخواٍن جاتوا من خارت دمشللق، سللألني أبد 

شحينا بعد هذا اجلهد؟ واهلل إنني أدخا بحمي بعد العما يف  سحكون بال  اجلامع: كحف 

املجمع، فأقول ال لللأم ب حكت إيامًء، ل لللألني زوجمي: ها لريد أن لأكا؟ ها لريد أن 

لحس لدي القدرت ب   ،وال أسلللمطحع أن ألك ت بمى الةللل اح ،لنام؟ أومئ برأيس فقط

 مناقشة أي أمٍر ألنه ال وقت لدي، بمى بوائجي هناه من يشرتهيا يل! 

ورغت لع ه بعد -ق ت له: سلل حان اهلل، أنت يف منمةللف بمر شللحينا، وشللحينا 

درس اجلمعة ورغت اجلهد الذي ي ذله غال ًا يف اسلللمق ال وجمام ة الضلللحوف وحمادثة 

نان ب  أمور اجلامع واملجمع يدخا ال حارت م م اًم الوفود والرد ب  أسئ مهت واالطمئ

وبندما أسلللأله مشلللفقة: كحف  وحيححني وي لللأل بن بايل. ،مرب ًا يب وبمن يف ال لللحارت

 بالك أنت؟  يقول مطمئنًا يل وم م اًم كعادله: 

 . (ض طي بعد الدرس أفضا وأنا أبس بنشا  ،احلمد هلل ك ه  ام)

زربة ممع ًا أو ض طه مرلفعًا. ال أكاد أسمع منه ك مة  ادر املي مع أنه غال ًا ما كان

 إنني ممعل أو ال أسمطحع أن ألك ت إال فحام ندر بندما يكون أمله قد جتاوز كا بد. 

مللاذا كللان الللدرس ومللا هي اآليللات )ويف طريق العودت ل مزربللة ي لللللألني: 

  (.ما هي الومضات المي اصطدهتا؟ واألباديث؟

ما ند عد كثريًا ب كان ي للل ها والع ارات  و كار المي بوا لدرس واألف له ا أرسد 

ثت أخلص له الممهحد  ،املوجزت اجلامعة ألفكاره الع حمة والمي سلللمعمها بق  ي ق ا أذين

أص حت )فحضحك ويقول:  ،والعرض واألمث ة واحل ول والم   ا املنطقي لكا منها

احلمد هلل لقد جئت  شحية ك ريت، رباه اهلل ومحاه، وجع ك يف خدمة دينه ال هت أمني..

سدادًا من بوز، لقد جئت يف الوقت املناسل، لقد اممن اهلل بع بك، كنت آما كثريًا أن 



أب ى بزوجلٍة مثقفللٍة لفهمني و  للك هلذا احلس املرهف لفهت ملا أريلد وإليةللللالله 

 . (لآلخرين، ما شاء اهلل ما شاء اهلل

ي لللللسعحدًا وقد ن فحمممت ه من ثمره وبةاده. بندها أضحك وأقول: هذا ك   

أرجو أن لكوين أبللدًا صلللللدقللًة جللاريللًة يف  ، ژڦ  ڦ   ڦ   ڄ    ژ لع لله:

ض ه راجحًة من اهلل الث ات... وبند . (صححفمي سعادًت وأمحد اهلل ب  لوفحقه وف فأمم ئ 

ال داء جي س بامدًا شلاكرًا اهلل ب  نعمه م لممعًا لألخ ار، مشلفقًا ب  بال امل ل مني، 

رًا ب  هذا اجلهاز الع حت )الم فاز( الذي جع وه ل م لل حة وال هو بمى ي فوا للللللممح لل

وبمى ي معدوا بن دينهت وي رقوا يف امل ذات واألهواء فحن وا  ،امل  مون يف نومهت أكثر

 وكان يردد دائاًم:  ،م ؤولحمهت يف الدبوت إىل اهلل ويف العودت إىل اهلل

 بج لللللًا لقلللللومي والعلللللدو ب اهبللللللت

 

 سللللمطابوا ال هللللو وال علللللكحللللف ا 

حة )ويقول:   هذا اجلهاز لعرض اإلسلللأم العرض احلقحقي ولرتب لو اسلللمعم وا 

 (.ال أم يف األرض ولعادت األخأق وانمهت احلروب.. األخأق لعت  

ضا من هذا بكثري ولكن إذا )ويمابع:  سحكون هلذا اجلهاز م مق ا أف أنا ممفائا، 

ال بد  ألداٍت هادفٍة ل عادت املجممع وإيامنه وارلقائه..لوه اسمحقظ ضمري اإلبأمحني وبو  

رنا الطريق لللللللأن يأيت هذا الحوم ويكون الم فاز مع اًم ل مأيني وبندها نكون قد اخمةللل

  (إن شاء اهلل.. ،إن شاء اهلل ،الطويا إليقاظ العامل وإصأبه

 ثت يم ح وجهه بحديه دابحًا إىل حتقحق اهلدف. 

 دابحة لزوجت منذ سلللنمني وكنت أسلللمع دومًا بن بدمجاءت إلحنا أخٌت  –10

بدثمني كثريًا بن شلللكوكها وبدم لفرغ زوجها هلا وأهنا مل ل ن  لوفحقها هبذا الزوات..

خاصة مع دابي إىل اهلل! نةحمها كثريًا بح ن الم عا والةرب  ،أن احلحات الزوجحة هكذا

 أنت قادرت ب  إبادت املحاه ) وكثريًا ما كان شحينا يوكا يل هذه األمور ويقول ضابكًا:



 . (إىل جمارهيا ولمقنني بث الروح يف احلحات الزوجحة

 أرصت األخت ب  رتية الشحخ لع ه يدهلا ب  با ملشك مها فرتلاح. 

ال رفة وس مت ب حه وأخربله قةمها وشكوكها بأنه ربام قد بما هلا أبٌد  دخ ت

أو ربام ب للد بع  األشلليا  قد أف للد  ،ما بمًأ )سللحر( ف حل بن بحمها ال للعادت

هذا ك ه وهت، ال جيل أن نع ق )ب حها بحاهتا...ضحك شحينا ثت ن ر إلحها جادًا وقال: 

ش نا ب  أموٍر ومهحٍة، الوهت ي  ل الع ت أيقنت وصدقت به.. يا بنمي ال حر غري  إذا ف

واملؤمن ال يؤثر ب حه يشء، نعت هناه  ،وال لللحر ال ي ري من ط حعة اإلن للللان ،بقحقي

ب للللد ولكن لح للللت كا مشلللك ٍة نعزوها ل ح للللد فنياف اآلخرين ونموقف بن 

ملاذا ال يعمقد األجانل بال حر واخلزب أت؟ يا بنمي  ،طموبالنا ألن هناه من حي دنا

ر للللنحن يا بنمي يف بة ،رهللللذا ابمقدت أن هناه قدرًت فوق قدرت اهلل فهذا نوٌع من الشإ

لوقفكت أو لمع كت، وال لركنوا إىل خحاالٍت  ،الع ت والمع ت فأ لدبوا األوهام ل   كت

وأوهاٍم ل نون ب حها فممزق بحالكت ولن للون غاية بحالكت احلقحقحة يف هذه الدنحا، نحن 

نا يف أنف نا وس وكنا ولرصفالنا جتاه إذا نق    ،ةال اإليامن لكا من بولناما خ قنا إال إلي

الزوت أو الزوجة سللنكمشللف أخطاء كثريت، وجيل أن نكون صللادقني يف اكمشللافها ق ا 

الكلمة )):  قال رسللول اهللملاذا  ،فوات األوان، وأن نحاول لةللحححها ولقويت بحالنا

1)((الطيبة صــدقة كال للحر وهلا بحانًا جي و كا بداوت وكا ضلل حنة.. ملاذا ؟ ألن هلا لأثريًا  (

2) ؟((تبســـمك يف وجه أخيك صـــدقة)):  قال رسلللول اهلل  ألهنا لقرب الق وب ولفرق (

حاء جه ة، واإلسلللأم دين الكامل ودين العقا ،الشلللكوه والعقا مع  ،ال لكونوا أغ 

ۈ  ژ  [44]ال قرت:  ژھ  ےژ        كت مرًت قال اهلل لعاىل: ،اإليامن يقود دائاًم إىل النجاح

                                                 

ياري )1) 5/2( رواه ال  ن ب ان ) ،(8856وأمحد يف امل ند ) ،( باب : طحل الكأم 241 4اب 72.) 

1( رواه الرتمذي )2) ن ب ان ) ،( 956 52اب 9 .) 



ألح ت هذه دبوت السمعامل العقا بمى نة ح بقأء بكامء؟  [50]األنعام:  ژٴۇ

احلكمة يا بنمي هي العقا يف قممه، واحلكمة أن ال نفكر إال صوابًا، وال نقول إال صوابًا، 

  (.وال نفعا إال صوابًا..

 ومهحة ال بقحقة هلا، أين  دائاًم نرمي أخطاءنا وفشلل نا ب ) وهتدت صللوله:
ٍ
أشللحاء

روك ـــروك بيشٍء مل يضـــواعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن يض)):  بديث رسول اهلل

يء مل ـــــيٍء قد كتبه اهلل عليك .. واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بشـــــإال بش

ـــينفعوك إال ب 1)؟((يشٍء قد كتبه اهلل لك..ـ ذا بف ت أوامر ؟ إ((احفظ اهلل حيفظك))أين:  (

ها بف ك اهلل باء الرسلللول ،اهلل وط قم ــــأ مل )) : أين د ما مل يش كان و ــــاء اهلل  ما ش

2)((يكن لو أمرت أحدًا أن يسجد ألحٍد ألمرت املرأة )) :الذي يقول   ...؟ ورسول اهلل(

ها جد لزوجها لعظم حقه علي 3)((أن تســـ حات  ( بٍد ل ح ئٍد وا قا حت ب لك لحموازن ال  وذ

لركنا كا  ،فأ  رب ال حت بالمشللللابن والشلللكوه ،ل وصلللول إىل بر األمان واحلل

صلللمت  (احلقائق اإليامنحة وبدنا إىل جاه حة اجلها: سلللحٌر وشلللعوذت وب لللد وكأن...

قال:  باهلل)ق حًأ ثت   جها ب  كا إذا كان زواجكت غري موفق ف ،ال بول وال قوت إال 

قال ال نا يف كا بأقٍة كام  يا بنمي دلح  باإلسلللأم!!  واهلل ال )) : ي نأبدكام أو ك حكام 

ـــه 4).((ي من أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفس سللل حان اهلل.. ولو كنمت ب  لعالحت  (

-اهلل مثًأ، ومع ذلك ال وفاق ف كت بزاٌء يف القول: الةللللابرت ب  سلللوء خ ق زوجها 

 . (كاملمشحط بدمه يف املعركة -سوء خ ق زوجمهوالةابر ب  

                                                 

(1 2رواه الرتمذي ) ( 51 6.) 

(2 و داوود ) ( 50أب ول إذا أص ح. والرتغحل والرتهحل )75  (.975( باب : ما يق

(3 ي الكربى ( ن ال حهق ور ) ،سن ماب: الق ت والنش 1ك 4481.) 

(4 ياري ) ( 1رواه ال  حيل لنف ه )3 ه ما  حيل ألخح ن اإليامن أن  1/1( باب: م حه ) ،( 4 حح ت  يف ص 4وم   5.) 



أطرقت برأسلللها خجًأ ثت انحنت مودبة ولراجعت بيطواهتا إىل ال اب وهي 

 ل كي وشحينا يدبو هلا بالموفحق واحلكمة وال عادت. 

 كان اجلو ربحعحًا مجحًأ والشمس دافئًة، والزهور قد أط ت برتوسها وشذى –11

كنا نممشلللى ب لللعادٍت وقد أم لللكت يده الطرية بك ما يدي ودخ نا  ،ب ريها يمأل املكان

الطريق الرتايب وق ام يةا إلحنا أبٌد يف ذلك الطريق، ولكن بعد ج وسنا بدقائق جاء أٌخ 

كريٌت وبدأ بديثًا لناق ه من بع  األشللليا . باول شلللحينا هتدئمه ولذكريه بقوله 

ولكن األخ أكللد احلللديللث [6]احلجرات:  ژٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ    ل للاره ولعللاىل:

بندها قال له شحينا بضحٍق:  ،وباول إثارت املوضوع ثانحًة وكأنه مل ي مع نةححة شحينا

زل بدون أي أدلٍة أو بجٍج وكأنك لللللللبدو كذا، أو سلللمعت كذا، وكأنه وبٌي من)

؟ ...الةير يردد الةدى! أنت صير؟... أنت مجاد؟ ... أنت حماسل! ها أنت غافا

كأنك ال   اء! أال لفكر يف بقحقة األمر، أين دلح ك ب  ما لقول؟ يا بني لو لعحد القةللة 

الكماب  ،كان ما لقوله قرأله يف كماٍب فحجل لنقححه والمأكد من صللللدق ذلك احلديث

ولحس كا ما لقرته صلللححح، هذا يؤدي النحأل املجممع وفقد  ،هو إن لللان له وب حه

 وكام يقول الشابر: ،األخأق

 القلللللوم يف أخأقهلللللتوإذا أصلللللحل 

 

 (.فلللللأقت ب للللحهت ملللللأ ًا وبويلللللأ 

ها يعقا هذا؟ ال ن لرجحح  ،ل ن فأنًا كذا فمةللللدق  نك)ثت لابع بحدت:     

   (.أبد الشحئني ب  األخر ب ري دلحا!

الحقني هو الع ت من خأل )باول األخ أن يمك ت ولكن لابع شلللحينا بحدت:  -

قاطعٍة وبراهني لٍة  يا بني امش وراء الع ت، وال  ش وراء اهلوى ووراء الشللللك..  ،أد

بندما ل مع كأمًا من باسٍد أو بدو فإن كنت صادقًا فانةحه رسًا وأص ح أمره، أما 

لنعد إىل إسلللأمنا وإال نحن  أن لمك ت ب حه ولفضلللحه، ثت لقول أنت م للل ت! يا بني



 ،ٌا ولكن هناه م ؤولحة أمام اهللاالهتام سه ،اخلارسون أوالً، األمور لوبدها ما بمةري

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  ی ی  ژ : لعللاىليقول اهلل 

ره وق  ه فأ ي مع لللجعا اإلن ان رقح ًا ب  سمعه وبة لعاىلاهلل  [36]اإلرساء:  ژی

ما ييسلللء إلحه، وال يمك ت بام ي  ت به نف لللله أوالً، وإذا بم نا هبذه اآلية ها ننجح أم 

مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  ژ  ا؟ وصلللدق اهلل الع حت:نفشللل

ها إسللأمنا صللححح؟ ها ن للمطحع بدون ل ك األخأق وهذه  .[46]فةلل ت:  ژحخ

 (اآليات أن ندخا اجلنة أو أن ننجوا من احل اب؟

غادرنا األخ منفعًأ حم طًا ألنه فشللا يف اسللمفزاز الشللحخ ب  إن للاٍن معني، وكان 

صار يردد:  ضًا و س حان اهلل)شحينا منفعًأ أي  ،ال بول وال قوت إال باهلل العع الع حت، 

فاملوضوع ال يعنحني ولكني لضايقت ب حه، باولت هتدئمه  ،. ارل كت ق حأً (س حان اهلل

 وختفحف األمر فق ت له: س حان اهلل كا له وجهة ن ر. 

قال بقوٍت وبزم:  طا لن )ف نه ال ا إنام هو اهلوى، إنام هي األنا، بمى ولو أيقن أ

ق ف للرتجح األنا ولن يرىض باحل ،ال سللواء ...األنا يف كفة واحلقحقة يف كفة ،ي ري فكرله

  [23]اجلاثحة:  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  ژ : لعاىلأبدًا. يقول اهلل 
بدنا بةمٍت وأنا أردد يف ق  ي: بقًا إنام هو اهلوى، إنام هي األنا وكام قال رسول 

1).((اتقوا فراسة امل من فإنه ينظر بنور اهلل)):  اهلل )  

بأمانة ولكن لقد ل دت له احلقحقة وكت يمةلللور اإلن للللان أنه يناقش أو حياور 

ولكن كام يقول شلللحينا: أي  ،ل زغ من الق ل أوالً ثت إىل ال  للللان ،احلقحقة يشٌء آخر

 ق ل؟ ... إنه لحس أي ق ل!! 

                                                 

3( رواه الرتمذي )1) ن ) ،(127 ع الزوائد: باب: ما جاء يف فراسة املؤم 1جمم 0/3 68 .) 



وكانت لمعرض لإلخوان بمى أن  ،كان هناه ك  ة رشسللللة لأزم اجلوار –12

 الكثريين قد ناهلت األذى من بضاهتا، فكانوا  شون بع منها!! 

فاجتهنا إىل  ،شللحينا مرًت وكان الةلل اح ربحعحًا واجلو هادئًا مجحأً كنا نممشللى أنا و 

فاألشلللجار م مفة واحلشلللائش يف كا  ،كنت أبل هذا الطريق ،الطريق الرتايب الداخع

كان املن ر لقد والشللعور باالنفراد يريح النفس ويفمح آفاق احلديث مع شللحينا.  ،مكان

ه بشللل ٍف واهمامم فدائاًم لوجد أفكاٌر رائعًا فج  لللنا ب  الكريس وبدأت أسلللمع بديث

لقد كان  ،جديدٌت وممنوبة، وكنت أبس وأسمشعر خةوصحة الع وم المي ينعت هبا بع

مربًا يةل الع ت يف قالل مرٍح ب حٍط ويعحد اآليات واألشعار كثريًا لح محف ني إياها 

أثة كا وابٍد الث املريدين فجأت رأيت ل ك الك  ة لمجه إلحنا ورأيت  ،باسلللاًم صللل وراً 

قد  املريدين ق ت له: إن  ،حياول أن ي عدها وين هنا إىل خطرها ولكن شلللحينا مل ي الِ 

فجاءت  ،فضللحك وناداها: لعايل ،جربوا أسللناهنا بدت مرات، وأهنت خائفون ب حنا منها

وقد نك ت رأسها إىل األرض ممذل ًة له، وص ت قدمحه ون رت إلحه وهي هتمهت فمرر 

 . (أهأً  أهأً ) ب حها بكازه وهو يربل هبا:

شحينا يده هلت فابمعدوااملريدون باول  شحينا  ،الم ويح هلا باالبمعاد فرفع  ولابع 

ت قدمحه وهي هتمهت فانق  ت ب   هرها و رغت بالرتاب حت  (كحفك؟)بديثه معها: 

 ،(أه ني)بةللوٍت لطحٍف وكأهنا حتدثه، فةللار يمرر ب حها العةللا ويأب ها ويقول هلا: 

فقامت وهي  ،(هحا مع ال لللأمة)بعد دقائق قال هلا:  فاسلللمكانت وهي هتز ذي ها بفرح.

ين رون بدهشٍة ولعجٍل ثت جاتوا إىل شحينا وقالوا له: إهنا رشسة املريدون ي وللللل ش

هن نالت من مع ت جدًا وإ قال:املريدينا  سللل حان اهلل ال طحف، ) . ضلللحك كثريًا ثت 

سلل حان اهلل ال طحف، بال طف يا بني لك للل بمى ق ل أبدائك ولق ل مزاجهت وكام 

وهذا مع اإلن ان واحلحوان ومل  ،يقال: األس حة ثأو: ال طف، ثت ال طف، ثت ال طف



فمك للللل  ،املهت أن يطابق املفماح القفا ،أجد خم وقًا ال خري فحه، وكا وابٍد له مفماح

ٺ  ژ   : خماط ًا رسللوله لعاىل املعركة ولنجح يف اسللماملة الق وب والعقول. أمل يقا اهلل

الدبوت أساسها ال طف، وأن حتل  [159]آل بمران:  ژٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   

 ألخحك ما حتل لنف ك. 

خوفًا ب  الشلللحخ من أي إزباٍت  من بعحٍد يراق ون األوضلللاعاملريدون كان  –13

كنا نممشلللى، وكان يع مني الكثري، مل يكن يرته حل ًة إال  أو ضلللحٍف غري مرغوٍب فحه.

كا ك مٍة كان هلا  ،ويع مني فحها آياٍت وأباديث ويقص القةلللص والعرب واألشلللعار

ج  لللنا لنرلاح ب  كريس يف  ،بحناٍن وبل وبكمة مدلوهلا الذي يريد أن ي رسلللله يف  

الح من بعحٍد ش ح رجٍا يمجه إلحنا وما  ،ودخ وا املنزلاملريدون هة الق  حة فابمعد بنا اجل

بندما  ،ثنحه بن لقاء الشللحخ ولكنه كان قد وصللا إلحنااملريدون كاد يقرتب بمى باول 

زوجمي مريضللة  ،قال الرجا: أرجوه أبطني بعضللًا من املال ،رآه شللحينا ن ر إلحه م حاً 

. اسلم ربت املوضلوع، (اهلل يعطحك)جرابحة. فقال شلحينا ب طٍف: بم حة جدًا وي زمها 

ن ر إيل  ،غادرنا الرجا بانك للللاٍر، وهو يمممت ك امٍت غري مهذبة ،ووددت لو أنه أبطاه

ألع مني من )شللحينا ملا رأى اسللم رايب ودهشللمي وأيقن أين سللأك مه يف األمر فابمدرين: 

 ثت  ممت بيجا: ولكن ي دو أنه فقرٌي وحممات!  ق ت: ط عًا ال...( هذا الشيص؟

كان يم ك  ،والد هذا الشيص كان اسمه م ك ال وطة) رت:لللللفقال شحينا بح 

مع ت أراض ال وطة، وبندما لويف لره هلذا الشلللاب لقري ًا مع ت ثروله ولكن الرجا 

خلمر كان ولدًا يف بق ه ولدبريه وبام ب حه )أوالد آدو( أصلللحاب ال لللوء فجروه إىل ا

 . (والن اء والقامر بمى فقد كا أمواله وصار يمكفف الناس

يا بنمي اإلن لللان ي حث  ،يا بنمي الةلللابل سلللابل)لابع بحناٍن وهو ين ر إيل: 

 مناسلللٍل وبن ثوٍب يعج ه، ولكن بند الةلللديق ال يفكر وال  مار 
ٍ
شلللهورًا بن بذاء



  رسللول اهلل ،بنهاجل حس الةللالح، وين للى بأنه سللح للب من أخأقه وسلل وكه رغاًم 

لل)) يقول: خيا حدكم من  له، فلينظر أ 1).((املرء عىل دين خلي حٌة يف  ( الةلللح ة نق ٌة نوب

شللاء أم أبى. هذا الرجا لركه أصللدقاته دون أي  ،شلليةللحة اإلن للان إما جنة وإما نار

 بعد إفأسه!
ٍ
  (معونٍة أو وفاء

 وبزن:
ٍ
وسللابدله، ولكن قد جاء إيل بدت مراٍت وأشللفقت ب حه ) ثت لابع هبدوء

وأرسللل ت ال لللائق لحوصللل ه مرًت إىل داره  ،بندما لكرر ط  ه رفضلللت إبطاءه أي م  غٍ 

وأخربت زوجة الرجا ال للللائق  ،ب رض المعرف ب  أه ه فوجدهت يف بحٍت فقرٍي جداً 

 بمى أغراض ال حت
ٍ
ولكن زوجمه ط  ت  ،رت أرسا هلا مؤونةً لللللفة ،بأنه باع كا يشء

حع بمى املؤونة لح عل بالقامر وي ب امليدرات وال بأس بنده بدم اإلكثار ألنه كان ي 

 إن   ،أن ي قى أوالده بمى بدون طعاٍم أو ل اس، وقالت إهنا ختفي بنه ما كنا نرسللللا هلا

بمى أه ها رفضللوا اسللمق اهلا مع األوالد لذلك فضلل ت ال قاء يف  ،بالمهت صللع ٌة جداً 

هذا ال ؤس لعا اهلل يفرت بنها يومًا، با صللارت لعما بمى ل للابد أوالدها ولع مهت 

 . (ولعح هت

بزنت كثريًا وأيقنت بأن شللحينا أبطاين درسللًا لن أن للاه وفكرت ماذا فعا هذا 

ي ال  وقما شلليةللحمه بمى أوالده ملبنف لله وكحف اخمار هذا الطريق؟ لقد قما نف لله 

فعًأ كام قال شللحينا:  [5]الن للاء:  ژڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ژ  هبت!  وصللدق اهلل الع حت:

 . (لقد باع بق ه ل شحطان)

املوفق يا بنمي من ي ارع إىل لةححح خطئه ق ا فوات األوان وق ا )لابع شحينا: 

املوفق من ي حث بن مرب يع مه ويزكحه فريى  ،أن ي رق فأ ي لللمطحع أن ينقذ نف لللله

باطًأ وجيمن ه حه ويرى ال اطا  نا الطريق  ،احلق بقًا ويموجه إل نار ل نا... اهلل أ اهلل يوفق

                                                 

2( رواه الرتمذي )1) 3 و داوود ) ،(78 4وأب 83 ن يؤ3 جيالس.( باب: م  مر أن 



 ،ثت أبطانا العقا لنمجه إىل رصاطه امل لللمقحت والذي يأبى هو اخلارس األول ،ده لناوب   

سول اهلل سول اهلل؟  ((أبىكلكم يدخل اجلنة إال من )):  كام قال ر قالوا: ومن يأبى يا ر

1).((من أطاعني دخل اجلنة، ومن عصــاين فقد أبى)) : قال يا بنمي دائاًم نمهت القدر بأنه  (

 .. ق ت: آمني آمني.  (اهلل ي همنا احلق دائاًم ويةحح خطوالنا ،ال  ل، اخمحارنا هو قدرنا

بندما لرى شلللحينا كان بندنا قطة مجح ة شلللعرها نابت وطويا، وكانت  -14

شحئًا للللللأبقه ول ري معه، وإذا ج س جت س بجان ه، وإذا غادرله أنا ألبض ر كمابًا أو 

انمهزت فرصة بدم وجودي لمقفز إىل بضنه وحيادثها شحينا ويم ح ب   هرها فمنام 

يف بضلللنه وكأهنا فرصلللمها لرتلاح!! وبندما أبود وأراها قد اسلللم للل مت ل نوم أبس 

فحن ر إيل شلللحينا  ،فمقفز بعحداً  ،دهيا وأتن ها: اذه ي اذه ي يا غ ح ةفأنا ،بضلللحٍق منها

أب للل للللت بمنمحٍا يف رجع ومع ذلك مل أبركها بمى ال أزبجها يف ) بعماٍب ويقول:

يم للخ من شللعرها!  ثوبكفأقول ممضللايقة: إن  !(.وجئت أنت بق للوت فأيق محها ،نومها

ضابكًا: صدق ) فحقول  س حان اهلل ..  إن الرفق إذا دخل )) : رسول اهللس حان اهلل، 

نه 2).(((يف يٍء زا حدًا فحقول يل  ( لذهل ك ام لراين هترب بع طة  لك صللللارت الق عد ذ ب

س حان اهلل أب ت بعدم رغ مك فحها، )ودارهت )شحينا:  ان ري إهنا لرته لك املكان، 

 . (ما دمت يف دارهت(

وكان شلللحينا حينو ب حه بمى الك ل الذي يف املزربة كان يأزمنا بندما ن لللري، 

ويداب ه وي للل ت ب حه ويطعمه بحده ويو  به إذا سلللافر. كنت أخاف منه كثريًا ولكنه 

ر خويف، وجيع ني ودودًت له بمى ألفني وصار يأزمني بندما أميش ل ا حياول أن يك 

 وبدي وكأنه حيرسني من اآلخرين.

                                                 

ياري )1) 673( رواه ال  مةللام بال نة7 ماب: االب ول اهلل  ،( ك ن رس مداء ب ن 83وم ند اإلمام أمحد ) ،باب: االق ماب: 73 ( ك

ن. ثري ي م ند املك  باق

حه )1) حح ت يف ص 2( رواه م   و داوود ) ،(594 2وأب 4 78 .) 



االنرتنحت بندما  جاءنا مرًت بروفح ور أمريكي لعرف ب  شحينا بن طريق -15

وأبجل  ،أدهشلللله الفكر اإلسلللأمي الرائع -احلقإىل طريق ال-( The way of truthقرأ كمابه )

شحينا يف برض اإلسأم ولفهت األديان ك ها سا املجمع وأب ن إسأمه،  ،بطريقة  فرا

ثت جاء إىل الشللام والمقى بشللحينا يف املزربة وأب ن إسللأمه أمامه وج س مع شللحينا 

ومل جيد هلا  ،ب مه، وي للمفرسلل بن بع  اإلشللكاالت المي طاملا شلل  ت فكره ينها من

 جوابًا يف دينه ال ابق. 

املريدين ودله ب   ،رح، ثت ما ل ث أن ب مه ذكر اهلللللكان شحينا ي مفح  يف الش

روٍر مل أبهده لللللفأق ا ب حه شحينا ب  ،لح ابدوه يف كا أموره. ق ا سفره جاءنا مودباً 

واغرورقت بحناه وبحنا شلللحينا بالدموع. قال الضلللحف: ياهلل كنت   ،مع إن للللاٍن آخر

صًة يف باالت الذكر كنت أراه وأنت وبده ،أبرفك لن  ،صدقني كنت معي دائاًم خا

سه وج س حيادثه بن حم ة  بش  أن ى ن رالك وكأهنا اخرتقت ق  ي.  شحينا وق ا رأ له 

وبه بحواس روبانحٍة ختم ف بن اهلل، وكحف أن ذكر اهلل وطابمه لرقي امل لل ت فمححى ر

فمفمح نوافذ الق ل والعقا فح رص بقائق احلحات ويمجه ل يري،  ،بواس اجل د املعروفة

صاالً مع الع حت صًأ وو ص ًة ولوا ةأت  ة ح ال  ،فم مو روبه وحت ق مع بارئها، ول

ة ح باجمه إلحها أكثر من باجمه ة ح رابمه وسعادله هبا ول  ويعحش امل  ت مع اهلل لم

أرحنا هبا يا )) بأل:يقول ملؤذنه  راب، ولذلك كان ن حنا الكريت لللللللإىل الطعام والشللل

1).((بالل فأ رابة إال ب قاء اهلل. ثت بدثه أن األديان ما جاءت إال ل للعادت اإلن للان كا  (

هذا اإلطار لعمرب خروجًا بن اإلطار الذي ،اإلن للللان به  وكا بقحدت خترت بن  جاء 

وأن كا ما  الف قوابد العقا واحلقحقة هو خارٌت بن  ،األن حاء والذي أوىص به اهلل

ألن أديان ال امء ال لناق  بحنها، وإذا وجد المناق   ،إطار وبي ال امء وجوهر الدين

                                                 

ي )1) ثم وائد ل هح ع الف ع الزوائد ومن  1/1( جمم 4 5 .) 



فهو ب للل ل لأويأت رجال الدين وم االهتت فأ يوجد يف هذه احلحات يشٌء يؤثر ب  

ب  بقا اإلن للللان ولطوير بحاله إىل األفضللللا، لذلك ب  إليامن اإلن للللان كمأثري ا

من استوى يوماه فهو مغبون، )): قد وردف ،اإلسأم ب  المقدم يف كا حل ة ويف كا يومٍ 

ومن كان  ،ومن كان أمسه خريًا من يومه فهو حمروم، ومن مل يكن يف زيادٍة فهو يف نقصان

1) .((يف نقصاٍن فبطن األر  خري  له )  

لقد وضللع اإلن للان برب م للريت بحاله ب  األرض )ولابع شللحينا باسللاًم بانحًا: 

حة لكنها ك ها زالت ألن مةللللدرها من اخل ق ال من اخلالق ومن  ،م ادئ كثريت أرضللل

ولكن األديان رغت ما دخا ب حها من مشللوهاٍت شللوهت مجاهلا  ،األرض ال من ال للامء

ولو أمكن برضللها إبأمحًا مةللفات من الشللوائل المي ختالف  ،مع كا هذا بقحت خالدت

سمطاع أي إن اٍن يف العامل أن يرفضها، با يعشقها، فإنه كام  العقا واحلقائق الع محة ملا ا

ال يمكن ل عني أن لكره اجلامل، وال لألنف أن يرف  الروائح العطرت، وال لألذن أن ال 

ا اإلن اين ال يمكن أن يرف  احلقائق لطرب ألصوات العةافري، كذلك النفس والعق

اإلهلحة المي سللل مت من لشلللويه اإلن للللان وبدم فهمه. إن خ ود القرآن إىل يومنا هذا 

وبدم حتريفه جعا كا من يط ع ب حه ويفهمه يةلللا إىل اإليامن به وي لللمشلللعر أنه من 

 . (خالق اخل ق

ت وهيز رأسه بها املرتجلللللل كان الضحف يكمل كا ك مٍة يقوهلا شحينا بعد أن ي

لذلك  ،إننا غارقون يف أمورنا العم حة الحومحة !موافقًا لكا ما يقول ثت قال: سلل حان اهلل

ال يم نى لنا الوقت لنن ر إىل أنف نا كثريًا، بمى إننا ال نعرف كحف ن عد أنف نا، فعًأ 

فاجلانل الروبي يف بحالنا يكاد يكون معدومًا وهذا سللل ل بأء كا  ،كنت لعح للللاً 

 ممعات ال ربحة. املج

                                                 

ت )( ب حة األو1) 8/3لحاء أليب نعح 5.) 



 اح: قد سعدت باإلسأم بقًا ولو ل نى لآلخرين ما ل نى يل لنعموا لولابع بان

 ،ثت أم لللك يد شلللحينا بحناٍن وقال: شلللكرًا لكت أنمت أبححمت روبي ،ةللل ة اإلهلحةبال

أبدكت بالعودت مرارًا بمى أزداد قربًا من اهلل وفهاًم ل دين وادع  ،وأبدلت الموازن حلحايت

 ب غ الرسالة إىل من بويل. يل أن أ

الك مة احلقة احلكحمة قد ل قى يف بداياهتا صلللعوبة كأية ) قال شلللحينا م م لللاًم:

قة ،ولكن بعدها لمحول اآلالم إىل فرٍح ورسور ،والدت واهلل  ،ال يشء مقدٌس إال احلقح

 . (هو احلق وجيل أن ن دأ ونقرر ال دء بمعريف اآلخرين بام ي عدهت بقاً 

رع: للللللكرًا وهو يدون ك امت شللحينا يف مفكرله ثت قال بمضللصللمت الضللحف مف

. قال بث ات: سألت الكثري من رجال (اسأل ما لريد)قال شحينا: ! سؤاٌل أخرٌي يا شحينا

با جع ه مكروهًا  مدخني، منهت من برمه ومنهت من مل حيرمه  لدين بن موضلللوع ال ا

ما رأي ) م حًا وقال:وأريد أن أسلللألك ما رأيكت بالمدخني؟ ضلللحك شلللحينا ون ر إلحه 

هبت الضلللحف، كان ين ر أن شلللحينا سلللحقول برام أو ال بأس  (.الع ت يف المدخني؟

 مكروه. قال الضحف بعد إطراقه: فعًأ الع ت أث ت رضره الشديد. فقال شحينا: 

الدين ال يمناق  مع الع ت با ي لللرتشللللد به ويمفق معه، إذا قال الع ت أن هذا )

1)(( رضر وال رضارال))ر فاإلسأم يقول: لللللمض وب مت أيضًا أن الذي ي منشق رائحة  (

 مت الضحف: هذا صححح، هذه  (.الدخان مع أنه ال يكون مدخنًا حيةا له رضٌر ك ري!

الكثري ال لنقةلللله احلقحقة أو الع ت ولكن ينقةلللله جتاوز ) بقحقٌة ب محة. قال شلللحينا:

ًا شللكرًا جوابكت بكحت، . فقال الضللحف: شللكر(أهوائه وشللهواله لحنقاد ل حق واهلدى

ع الضحف شحينا والم ت شفماه رك ة شحينا وهو يمممت: فعًأ أنمت شحخ احلكمة. ود  

 . (محاه اهلل لإلسأم وأسعدنا ب قحاه دائامً )

                                                 

2( م ند اإلمام أمحد )1)  ي الكربى ) ،(867 ن ال حهق 1وسن 1 ه ) ،(658 ن ماج 2واب 341.) 



ما فحه يربل بضللحوفه  دخا شللحينا م م للاًم ب  اسلله األبح  املعهود وكا   –16

 . (ما شاء اهلل ،ب ت اهلل)طأب الشحشان الذين يدرسون يف املجمع وكان يردد: 

ال لللأم )اهت وابدًا وابدًا وهو ي قي المححة: بندما ج س ن ر إىل اجلمحع وبح  

حه (ب حكت... . بوجهه ويديه بمى حتول إىل كم ة سلللأٍم ونور. كان اجلمحع ين رون إل

أبوذ باهلل من ) :ر وال عادت ل قائه. قاللللللي وح ب  وجوههت ال ش ،م هورين م م مني

شحطان الرجحت ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ب ت اهلل الرمحن الربحت:  ،ال

فاهلل يأمر ن حه أن ي  غ املؤمنني إذا  [54]األنعام:  ژٹڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  

أقول   وأنا نحابًة بن رسللول اهلل ،أمره أن ي   هت سللأم اهلل هلت ،ألوا لحمفقهوا يف الدين

 فردوا ال أم بح وٍر ك ري.  (اهلل ب حكنلكت: سأم اهلل ب حكت وسأم 

أال  ،ط ل الع ت يعمرب جهادًا يف سللل حا اهلل، با أب ت من اجلهاد) لابع شلللحينا:

1).((طلب العلم فريضـــة  عىل كل مســـلمٍ )):  يقول رسلللول اهلل وكام قحا: يوم القحامة   (

الع امء. الع ت يف اإلسلأم يا أبنائي وبنايت هو كا ما  -بحرب- يوزن دماء الشلهداء بمداد

صللل  اهلل ب حه وسللل ت كام ب ت الن ي يعود معرفمه باخلري ب  الناس يف دينهت أو دنحاهت 

ف عد أن كان العرب ق ائا ممفرقة  ،سلعادهتت يف دينهت ودنحاهت وهو املع ت األول الناس

سامهت القرآن: صاروا أب ت  ،[110]آل بمران:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  ممنابرت 

وبللابرتاف ال رب  ،يف زمللاهنت منيبللاملح منيوا أب ت دولغري   ،أمللٍة أخرجللت ل نللاس

فأنمت اآلن يف ط  كت ل ع ت  ،وال ربحني هت الذين نق وا احلضارت والع وم إىل األوروبحني

مه ا  نواٌب ووكأٌء بن رسلللول اهلل مما ب  ناس  مه  لن ييف لع حمكت ال مهمة  ،ألم

 أمر اهلل ن حه  ،امل جد يا أبنائي لعني مهمة إمامه
ٍ
ومهمة اإلمام أن يع ت الناس ثأثة أشحاء

 أن يع مها الناس: 

                                                 

ت )1) ماب الع  وائد: ك ع الف ع الزوائد ومن  1/1( جمم 1 ط.  ،(9 ين يف األوس  وقال: رواه الطربا



ــاب:  -1 يعني القرآن ولحس املراد من لع ت القرآن أن يمع ت أن يعلمهم الكت

يشللفى، املهت أن يأخذ لأوله أو النطق به فقط.. إن وصللفة الط حل إذا قرأها املري  ال 

الط حة كام يقول يف  لعاىلبند ذلك ي مفحد منها. القرآن هو وصفة اهلل  ،الدواء وي معم ه

[82اء: ]اإلرس ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ژ  القرآن:

ر شللفاًء من لللللشللفاًء من الشلل)ن ر اجلمحع إىل شللحينا ن رت اسللمفهاٍم فألت بديثه: 

شفاًء من كا  سواء أكانت أقواالً أو أبامالً رسًا أو بأنحة، ورمحًة الرذي ة،  األمور املعح ة 

ومن الذل إىل العز، ومن الضلللعف  ،باالنمقال من اجلها إىل الع ت ومن الفقر إىل ال نى

. يعني فقريًا ..[8]الضلللحى:  ژگگ  گ  ژ  يقول القرآن يف هذا املعنى: ،إىل القوت

ذل ... نق كت من ال [123]آل بمران:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿٿ  ژ ويقول: ،فأغناه

ر لللوالنة [51غافر: ] ژٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ  إىل العز. ويقول:

 نق ٌة من الضعف إىل القوت، ومن ل  ط العدو إىل االسمقأل. 

لقد نفذت هذه المعالحت بفهت وصلللايا رسلللول اهلل من بدود فرن لللا إىل اهلند ب  

 محات، فانةهروا مجحعًا حتت ك مة اإلسأم وحتت راية:اخمأف ال  ات واأللوان والقو
امل منون يف توادهم وترامحهم ))با أكثر من ذلك:  [10]احلجرات:  ژۈ  ٴۇ  ۋ ژ 

1).((كاجلســـد الواحد إذا اشـــتكى منه عضـــو  تداعى له ســـائر اجلســـد بالســـهر واحلمى ) 

 . (فالعضو مهام كان ص ريًا هيمت له كا امل  مون ويعمنون به

فإذا الشللل اب حيم ون الشللللاي األمحر بامء الزهر فذت رائحة بطرت والمفت   ،ن

والذي  حز شلللحينا بمقديمه ل جمحع. محا شلللحينا كأسللله ولكنه مل يرلشلللف منه رشلللفة 

ساًم:  ضعاٌف )وابدت ولابع بديثه با امل  مون يف برصنا فقدوا ثمرات اإلسأم وهت 

م للللحطٌر ب حهت اقمةلللللاديللًا ممي فون وم للللمعمرون بميم ف أنواع االسللللمعامر و

                                                 

ت )1) 2( م   ت. 585 واد املؤمنني ولرامحه  ( باب: ل



وال لل ل افمقار املجممع اإلسللأمي ملن يع ت الكماب واحلكمة ويزكي  ،و...وسللحاسللحاً 

نائل ومهمة النائل أن يفعا كام  ،النفوس له  قائد الطائرت  حاء؛  الع امء هت وكأء األن 

وأنمت  .ولكن إذا كان وكحًأ باالست وال حي ن قحادت الطائرت فهو فاشٌا إذاً  ،يفعا القائد

اآلن يف دراسمكت ال ل نوا ك مة باملٍ بقراءت الكماب وأخذ الشهادت، ولكن إذا ما لرمجمت 

القرآن من لأوٍت إىل أبامٍل إىل بكمللٍة إىل أخأٍق زكحللٍة وهنضلللمت بللأممكت نحو الع ت 

سللل ل  باملعنى احلقحقي العمع. إن    فمكونوا ورثًة ووكأء ل ن ي ،واحلكمة والمزكحة

لعامل اإلسللأمي يف كا العامل هي الك حات واجلامعات اإلسللأمحة من األزهر فام ف اخت   

قا األمة من  ألهنا ال خترت الوارو املحمدي....  ،دون لذي ين عامل املحمدي هو ا ال

 اجلها إىل الع ت، إىل كا ب ٍت ينفع، إىل كا ما حيمات إلحه امل  مون. 

وال لحارات وباقي خمرتبات العرصل المي فها يع ت امل ل مون صلنابة الطائرات 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ القرآن  اطل امل لل مني فحقول:  لعطي لإلن للان القوت؟

نفللال:   ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   قق  [60]األ حت مى  ب  ...

 انمةارًا ب  العدو يف كا املحادين. 

 ت امل  مني احلكمة؟  الديني يع   فها إمام امل جد والعاملِ  احلكمة: -2  

 ،ها يع مهت فقه النجاح يف احلحات؟ احلكمة هي الةلللواب يف القول ويف العما

أي أن ال يعما بمًأ خاطئًا وال يقول قوالً غري صلللححح. ها إمام امل لللجد يداوي 

 ي أمراض املجممع يف أخأقهت وسللل وكهت فحنق هت من الرذائا إىل الفضللللائا؟ الن 

الوارو ين  ي أن يفعا ذلك ألجا أن يكون وارثًا بقحقحًا ال وارثًا هكذا فعا والعامل 

بال فظ فقط.. الوضلللوء ذكر يف القرآن يف آيٍة وابدت ... والةلللوم ذكر يف ثأو أو أربع 

ف الع امء يف الوضوء والةأت كم ًا مثا اجل ال !!! أما احلكمة فقد ذكرت يف آيات ... أل  

ا جع ها القرآن نةف الن وت ونةف اإلسأم فقال رات املرات، بلللللالقرآن الكريت بش



املقةلللود بللاحلكت: احلكمللة،   [79]األن حللاء:  ژہ  ھ  ھ  ھھ  ژ  بن األن حللاء:

واحلكامء هت الذين ال  طئون يف قوٍل أو بمٍا، يف االقمةللاد أو الفكر أو األخأق، ويف 

  سلللحدنا حممد ولذلك وصلللف  ،كا ما ينفع صللل ريًا أو ك ريًا وهذا نةلللف اإلسلللأم

1)((حك ء عل ء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء)) امل  مني الةحابة يف زمانه بقوله: )   

وذكر احلكمة ق ا الع ت!! الن ي....من هو الن ي؟ الن ي هو الذي يةلللنع األمة 

 الفاض ة القائمة ب  احلكمة والع ت والمزكحة.

  التزكية: -3

املنهات يف الك حة، واجمهدوا لمأخذوا الع ت الرباين أيضًا لذلك اجمهدوا يف دراسة 

وأن لمفقهوا يف القرآن لمقرتوه بالفهت  ،من طريق الق ل ومن طريق جمال ة اهلل يف الذكر

ألداء الرسالة وال لحأس  ... فمثًأ إذا ذكر القرآن نوبًا لفهت من نوح أن لةرب يف بم ك

كحف خت و باهلل بمى يفح  اهلل ب حك من ب مه ... وإذا قرأت الكهف لمع ت وال  ا

وإذا قرأت قةة مريت يف سورت آل بمران  ،وبكممه كام أفاض ب  ش اب أها الكهف

ڻ  ڻ   ۀ  ژ  لمع ت املرأت أن جتمهد يف العفة لمةا إىل سمو املأئكة األطهار:

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    

ى الةحابة ب  الةرب وب  حتما رب    الن ي[43 – 42]آل بمران:  ژڭ  ڭ  ڭ

فاسمطابوا أن  ،وا بأنف هت ما هو معروٌف لنا مجحعاً املشاق لط ل املعايل فمحم وا وضح  

با دولًة باملحًة،  ،ي نوا دولًة ال كدولة سحدنا داوود وس حامن دولًة قومحًة ص ريت يف ف  طني

صربوا ب  الشدائد الك ريت بكا ما يم كون من طاقٍة ل ةمود أمام املحن وبداوت 

إن  النرص مع )):  امل كني ولعنمهت بمى فازوا وانمرصوا فحققوا قول رسول اهلل

                                                 

ا يف 1) ول اهلل.( زاد املعاد: فة  قدوم وفد أزد ب  رس



1).((الصرب لو صار املؤمنون مؤمنني بقحقحني ل طا اجلهاد وبط ت احلروب، وحتقق  (

ال أم واإلخاء واملح ة ولمحققت األمة الوابدت المي ختضع إللٍه وابٍد ولربنامٍج وابٍد 

 .(م ؤه ال عادت لكا ال  

وهنا محا أبد الشلل اب بزمًة من الورود وأبطاها لشللحينا فةللار شللحينا يقدم 

محا وردله املفضلل ة ذات الرائحة احل وت وصللار يشللمها مرارًا، وكأهنا وردًت لكا أٍخ ثت 

 حتما له قوًت أو طاقًة جديدت ل ابده ب  إ ام ال قاء وزيادت النشا . 

شحينا قائأً   كانت املرأت ل قي املحارضت يف اجلامع وكان من لأمحذها ب د): لابع 

 الةني!! هكذا رفع اإلسأم من امل ك بن مروان الذي كانت بدود مم كمه من اهلند إىل

سماذ أب ت خ حفٍة يف ذلك الوقت...  ملا قرأ امل  مون قةة يوسف  شأن املرأت فكانت أ

   زاهة والورع وال عد بن الفوابش كام أراد اهلل من ل ك القةللللة، صللللاروا من الن

ويف فن احلرب، ونجحوا يف لوبحد نةللف العامل بفقه ونجحوا يف ال للحاسللة واالقمةللاد 

2).((العل ء ورثة األنبياء)):  وهذا معنى قول الن ي الكريت ،احلكمة وبثقافة القرآن )  

... وال ل نوا أن هذا أمٌر م لللمححٌا أو صلللعٌل ألنه ما األن حاءأي يعم ون كام ب

بةدق اإلرادت يمحقق كا مراد، وبةدق العزيمة والمةمحت ي مطحع امل  مون اآلن أن 

جيع وا الكرت األرضلللحة ب دًا وابدًا وأمًة وابدت. أنا زرت مع ت بأد العامل من طوكحو 

ما  حتاد ال لللوفحمي برب الكرم ني و كا برب اال مام إىل غرب أمري جدت بثرًت لقف أ و

 شييص 
ٍ
اإلسأم. دباين بابا روما ثأو مرات إللقاء حمارضاٍت يف الفالحكان، ويف لقاء

اسللم رق سللابًة كام ة أهنى ج  للمه معي بقوله: أنا أقرأ القرآن كا يوم!!! وط ل مني 

إلقاء حمارضلني وابدت منهام ألقحمها يف الفالحكان بحث كان بنده كرادلة العامل وكان 

 بنوان املحارضت: م مق ا اإلسأم وامل حححة يف العرص احلديث. 

                                                 

3( رواه الرتمذي )1) 2 2وأمحد ) ،(55 54 6 .) 

و داوود )1) 3( أب 64 ت. والرتمذي )1 ماب الع  2( باب: أول ك ه. 682 ا الفق  ( باب: ما جاء يف فض



يقول   الن ي لذلك أبنائي وبنايت إن اهلل رشلللحكت ألمٍر ب حت، وب حٍت جدًا..

قال ألبدكت:  لكت أريد أن أجع كت وكأئي ونوايب... إذا امل ك أو رئحس اجلمهورية 

هذا فأي رشٍف  نائ ًا بني،  حك لمكون  يد أن أرشللل نا أر هذا  ،أ جمٍد يعرض ب   وأي 

به؟ لذلك العامل بمعناه  اإلن للللان؟ ثت أي واجٍل يرتلل ب  هذا اإلن للللان أن يقوم 

احلقحقي والعاملة بمعناها احلقحقي هت املع مون بأبواهلت وأقواهلت وأفعاهلت وأخأقهت 

 ي نون بق ها وأخأقها وروبها.  ،وهت من ي   ون اإلسأم ويقودون األمة

 وقادت األمت األخرى إىل كا خري.  ،وبنحت األمة ،ع ت وجد اجلامعإذا وجد امل

 ً ي حع اجلامل يف ال لللوق !! ومن هو سلللم لللاراً ماذا كان بمر ق ا اإلسلللأم؟ كان 

 ،ر سننيلخالد ق ا اإلسأم؟ لقد بطموا االسمعامر ال قي وال ريب ك ه يف أقا من بش

 .  وهذا ك ه بفضا اإلسأم ومدرسة القرآن وأسماذ اإلسأم حممد

وأنمت اآلن يف دراسللمكت الع وم اإلسللأمحة مدبوون لقحادت األمت ب للل املنهات 

القرآين وسلللحكون ب كت من ثمرات اإلسلللأم المي ذكرهتا بقدر ما ل ذلون من جهٍد 

رنا رغت خت ف امل  مني لي ش  ومهٍة لم عدوا شع كت ول عدوا كا من بولكت. الن ي

نه وليس مني يف ))اآلن بقوله:  خري أمتي أوهلا وآخرها وبني ذلك ثبج  أعوج لســــت م

1).((يء فأرجو اهلل أن  ،را  امل مقحتللللليمربأ من الوسط الذي يعوت بن الة ي الن   (

 يكون بم كت لحس يف الشحشان فقط ألن امل  ت ال بدود لوطنه. 

وفقهمت        ،بقحقحللًا وبم مت بللأوامره وانمهحمت بن نواهحلله إذا فقهمت القرآن فقهللاً 

احلكمة فقهًا بقحقحًا فأنمت خري زمانكت وبندها يعزكت اإلسللأم ويرفعكت ويرفع الناس 

  (.بكت. أسأل اهلل لكت الموفحق وأن حيقق بكت اآلمال واحلمد هلل رب العاملني..

                                                 

ول1) وادر األص ت الرتمذي يف ن ي أوهلا وآخرها ،( رواه احلكح ج د  ،باب: خري أمم ن لحمحة )امل ماوى اب  (. 11وف



ت بالشحشاين.. ال إله إال اهلل.. ثت أنشدوا أنشود ،وقفوا مجحعًا م م  ين وابدين

  ھ ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ۀ  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ژ     :ثت قرأ أبدهت قوله لعاىل

ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ    ۇ     ۇ  ۆ   ۆ     ۈ     ڭ ۓ  ڭ   ڭڭ      ۓ  ے    ھ  ھ  ے    

   ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ ۇئۆئ  ۆئ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې ې  ىى  ائ

حب  خب       جب جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ     ی ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی 

مخ  جس    جخحخ  يت  جثمث  ىث  يث  حج  مج  جح     مح  ىت   مت   خت      ىب  يب       جتحت        مب

  ..الفاحتة اقرتوا ،[14 – 10ف: ]الة ژحس   خس  مس     حص  مص   

 ودمعت بحنا شحينا آمًأ بأن يكونوا ب امء أممهت الوابدين. 

وق ا الفجر ب لابمني اسلمحقظ شلحينا ولناول ب ًة  ،كان الوقت ربحعًا بارداً  –17

 مل مه بحنان: ما بك سحدي؟ .. ها لريد شحئًا؟ قال:  ،خفحفًة ل نوم

أرقت ق حًأ وأنا أفكر باإلسلللأم ولقةلللرينا جتاهه، لقد رأيت الرئحس يف املنام )

ى جهدنا؛ جيل أن ن للارع يف العما وال حث دائاًم بن للللللوق ت له: جيل أن ن ذل أقةلل

واهلل يا بنمي لحع وهناري بمى يف نومي ال يشلل  ني )ثت قال يل:  ى..(احل ول لعا وب لل

 . (إال اإلسأم وامل  مني

 رجوله أن أسقحه كأسًا من ال  ن فوافق بودابٍة ورشب الق حا منه. 

مل أسللمطع النوم بعدها )سلل حان اهلل كحف يشلل  ه اإلسللأم رغت كا ما ي ذله من 

 ولوضلللأت ألصلللع 
ٍ
جهٍد ولعل(. بندها أيقنت بأنه قد غط ثانحًة يف النوم فقمت هبدوء

به بمن سللواه. مل ألت ركحعايت بمى  أن يشلل  ني لعاىلركحعاٍت ق ا الفجر أدبو فحها اهلل 

ما من امرأٍة ))أين:  ما شللللاء اهلل لةللل ني وال لوق حني؟) أبس يب فن ر إيل وقال بال ًا:

1) ...قامت يف الليل وأيقظت زوجها  فقام مرسبًا لحموضأ. ( ؟(((

                                                 

ي الكربى ) (1) ن ال هق 4سن ا.419  (: باب الرتغحل يف قحام ال ح



وأغ ق األبواب والنوافذ المي فمحمها  ،ربٍة وحلقمه بمى أسللابدهللللللسلل مت ب لل

أغ قمها برسبٍة فأبدو باب األملنحوم املؤدي  ،لم حري هواء ال حت بمى ال يشعر بالربودت

بس بدي  يفأنا ما بدي ب مك أنت بمعر) ن ر إيل بحناٍن ثت قال: ل  لللفة صلللولًا قويًا.

كنت ل لللمطحعني رفع ال اب  [55]الذاريات:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  ذكره:

ن رت إلحه آسلللفًة بعحنني م رورقمني بالدموع ألنه )ق حًأ بمى ال حتدثي هذا الةلللوت.

أريده  ،بابا أنا أب ك أريد نق ك من النقص إىل الكامل) فقال: ،هبع أن أزبج كان يعز  

 .  (رمحًة ل عاملني

 كنا يف الةحف وكنا يف بحت مضايا وكان اجلو بارًا.  -18

ق ا النوم كنت أضع قال ة الناموس الكهربائحة املعروفة بمى لقيض ب  الناموس 

ولكن ي دو يف ل ك ال ح ة كان الكثري من ل ك احل لللات الطائرت بحث  ،فأ يوق نا لحأً 

صللار اجلهاز يةللدر أصللوالًا ممكررت كثريت، بندها رفع شللحينا رأسلله م ضلل ًا وقال يل: 

مل حترقحهت؟ افةللل حها... افةللل حها...  ،ت ي للل حون اهللإهن ،مالك ومال هذه امل لللاكني)

بداخا ال رفة يكفي ،برام.. برام ما  ولكن أن يكون ال اب مفموبًا ويأيت  ،أن لفني 

  .(بعضها من اخلارت فححرتق هذا برام يكفي يكفي

بندما  ددت بجان ه قال يل  ،أرسبت بفةللللا اجلهاز وإغأق ال اب وأنا وج ة

يف ثأر بحنك وبحنهت؟  ولابع ممازبًا: (فع وا لك لمفني اجلمحع؟ م للللاكني ماذا)ب طف: 

ةة الن ي الذي أبرق قرية النما فعال ه اهلل: (ربتمن ال يربت ال ي   ،برام . ثت ذكر يل ق

هذه  [107]األن حاء:  ژگ  گ         ک  ک  گ  ژ  هأ نم ة! وقال: اهلل لعاىل يقول:

 رمحًة ل عاملني.  ،خم وٍق دبوٌت لنا مجحعًا لنكون رمحًة لكا 
ها بنده )ي يف ف للحة ال حت يف مضللايا ف للألني باهمامم: للللللمرًت كان يمشلل -19

ري لللال ولكن أبض)ماذا لريد؟.. ها أبما لك ل ولة؟ قال:  ،ق ت: نعت (برغا نابت؟



ضعي ) ربة وأبطمني ق ضة الربغا النابت. قال بحنان:لللللجاءت األخت م  .(كمشةً 

  (.النما!هذا الربغا أمام بحت 

لذخريت  قا ا كاٍن ين كا م ما من  جاء الن ثال و باالمم بادرت  دهشللللت ولكن 

ذخريت الرمحة واحلل لكا خم وقات اهلل. ومل نجاوز املكان بمى فرغ النما من  ،املفاجئة

مل يضحعوا ) رسوٍر بالٍغ واهمامٍم قائًأ:لللللنقا طعامه األثري إىل داخا قريمه وشحينا ين ر ب

هناه ) لابع بحنان:(. ومل يرتددوا با ساربوا إىل المزود باخلري ملا رأوه الفرصة ومل  افوا

سلللورٌت كام ة ل نما حتكي بر  النمأت ب  بحات بعضلللهت بعضلللًا وإبذارهت جلند 

 س حامن بأهنت قد يدوسوهنت بدون قةد، ومع 

 يقول:  ذلك ال نمع ت ذلك من سلللورت النما وال نق دهت. رسلللول اهلل الكريت

1)((امرأة بغي دخلت اجلنة ألهنا ســـقت كلبًا عطشــــاناً إن )) إن امرأًة )) :ويف بديث آخر (

كل من خشــــاش  تأ دخلـت النـار بقطـٍة حبســـتهـا فال هي أطعمتهـا وال هي تركتهـا 

2).((األر  اخل ق ك هت بحال اهلل ولحس اإلن ان فقط، فالرمحة ل جمحع ورمحمه أكرب من  (

.( [156]األبراف:       ژٿ   ٹ  ٹ  ٹژ  لعاىل:قال اهلل  رمحة األم بولحدها.

بزينًة وق ت له: إن هناه من يمك ت بع بكذا وكذا من ال لللوء.  ألحمه مرتً  -20

 فقال باساًم وهو يربت ب  كمفي:

كت ندفع لنشرتي صابونًا لن  ا ثحابنا؟ بابا كأم الناس صابوٌن ي  ا صحائفنا )

نا هذا النقص أن  ،ونتيمك مون ما يشللللا من الذنوب وب أش.دبحهت املهت إذا كان فح

العاقا ي للممع ملا يقوله أبداته بمى يقوم  ،وإذا مل يكن فحنا أن نحذر أن نقع فحه ،نعاجله

 .  (م ريله إن كان فحه هذا العحل

                                                 

(1 معددت. ( ت بألفاظ م ياري وم    رواه ال 

(2 معددت. ( ت بألفاظ م ياري وم    رواه ال 



وج  لللوا مع الشلللحخ يف  ،وصلللا األسلللماذ ب لللام الزين وفريقه الم فزيوين -21

رور قائًأ: بحاه اهلل لللللن ر األخ ب ام إىل شحينا ب  ،صالون املزربة يف الطابق الع وي

منذ زمن لموق نفيس هلذه اجل  ة بمى أذن اهلل أن ألقاكت يف  ،سحدي وأطال لنا يف بمره

 فمرب ًا بك يف هذا ال قاء... ،هذا املكان الذي له يف نفيس ذكريات كثريت

 .(اهلل يرىض ب حك رضاًء ال سيط بعده)ينا: قال شح

 سحدي دبني أبدأ أوالً ب ؤال طربه كثريون: أسئ مه: بدأ األسماذ ب ام الزين 

 ٌ رجال الفكر ك هت يوثِّقون أفكارهت بمؤلفاٍت  ،وجتديدٌ  ،وبطاٌء مممح زٌ  ،فكٌر نري 

شحخ أمحد كفمارو ملاذا   ،وكمل لرته لراثًا ملن بعدهت من األجحال مل يؤل ف كمابًا خأل ال

 ثامنحة بقود من الدبوت إىل اهلل...؟

أل ف إخواين وأبنللائي الق  ح ني كم للًا كثريت يف أباميل وبحللايت )أجللاب شلللحينللا: 

 ،وقد ب  ت الكثري واحلمد هلل ،وسللج وا كا حمارضايت لكا ال أد المي زرهتا ،ومنهجي

ناء ق  حني وروبحني بأب م اهلل بع  ماب بمع  ،ومن فضللللا اهلل لكرَّ بٍد منهت ك كا وا

روا يف مشارق األرض وم ارهبا من الحابان إىل أمريكا وك هت يقومون بالدبوت لللللوانمش

وهذا خري من  ،إىل اهلل وحمارضالنا م لللج ة يف وسلللائا الم لللجحا كاإلنرتنحت وأمثاهلا

 .(المألحف والكمل

الوقت له ب للام الزين: يعني بناء شلليةللحة الرجال بندكت وإبطاء  قال األسللماذ

غوا ل مألحف اقمداًء بقول الشابر:  أوىل من أن جت  وا ولمفرَّ

 ي نللي الرجللال وغللريه ي نللي القللرى

 

 شلللمان بلللني قلللرى وبلللني رجلللال 

 هزَّ الشحخ برأسه موافقًا م م اًم.... 

ِرف  الشحخ أمحد كفمارو يف األوسا  بأنه رجا احلوار وبالذات  سحدي  الشحخ: ب 

فمنهت  ،جدالً يف األوسا  الفكرية (بوار األديان)وقد أثار مةط ح  ،يف بوار األديان



من يراه بمعنى اندمات األديان األخرى لحكون دينًا جديدًا ي  ي بع  م ادئ العقحدت 

ومنهت من يراه ل معاون فحام  ،ومنهت من يراه ل معايش بني أل اع الديانات ،اإلسلللأمحة

 نمفق ب حه من املشرته...

 لرون ولن رون إىل بوار األديان؟ سامبمكت كحف

ولقد باور اهلل  ،إن بوار األديان موضوع ك ري يف القرآن الع حت)أجاب شحينا: 

وما معنى الدبوت إىل اهلل؟ أن ندبوا األهنار  ،فحه الحهود والنةارى وبمى امل كني لعاىل

 للاين.. اإلن للان واجل ال؟!.. أم نمحاور مع من جيها لعالحت اهلل لحكون هبا اإلن للان اإلن

 الفاضا الذي بذل فأسفة الحونان لةنعه كاَّ اجلهود..

سًا يف النهار    ش ،وكام يروى بن بع  فأسفمهت أنه رتي حيما فانو ي يف للللليم

ف لللألوه: ما هذا العما ؟!  فانوس مضلللاء يف النهار!! أجاب:  ،الشلللوارع وهو مضلللاء

واإليامن احلقحقي ي هر بطريق  ،فالقرآن ك ه من أجا اإلن للللان .(أفمش بن اإلن للللان)

 احلوار مع من ال يفهت بقحقمه.

الحهود  وكت نقرأ يف القرآن الكريت كحف باور الن ي  ،لذلك احلوار واجل   

وبنوان سللورت ال قرت هو بنوان  ،ركني مرات ومراتللللللوالنةللارى وكحف باور املشلل

وسورت  ،إرسائحا معجزت سحدنا موسى وثأثة أبزاب منها يذكر فحها قةة موسى وبني

 ،من آياهتا ما ي دأ بوالدت مريت ووالدت بح لللى  -سلللورت بائ ة امل لللحح-آل بمران 

 لارت بطريق احلوار وأخرى بطريق القةص. ،فالقرآن جامع لكا ما ي مو باإلن ان

فوهنت بللاهلل الع حت وقللدرللله،    وقةلللص األن حللاء ك  هللا بوار مع أقوامهت لحعر 

 رس ه.وباإليامن به وبمأئكمه و

بالدبوت إىل اهلل وكذلك أصللحابه  ل ك الطريقة المي هنجها سللحدنا رسللول اهلل 

بمى جحش امل  مني وأسطوهلت غربًا إىل شواطئ إس انحا ورشقًا إىل الةني ..  ،من بعده



والعرب اآلن إذا مل ي لل كوا هذا الطريق بةللح ة مرشللد بقحقي  هذا يف بضللع سللنني.

 (فن لللأل اهلل أن يمحفنا بنفحة منه لنقذنا مما نحن ،ف لللن قى نمي ط فحام نحن فحه ،بارف

قال األسللماذ ب للام: فهمت من سللامبمكت أن احلوار لم  حغ رسللالة اإلسللأم ولحنقاد هذا 

حون قضللحة اندمات اإلسللأم يف غريه من العقائد  ،اإلن للان هلذا الدين لكن كحف لوضلل 

 يف إندونح حا أو بع  ب دان العامل اإلسأمي..؟ ب  نحو ما جرى يف بع  الدبوات

 ابم ت شحينا ثت قال وهو يش ك أصابعه: 

 ،االممزات أو االلمقاء  م ف باخمأف من يفهمه.. فإذا فهت ب  بقحقمه القرآنحة)

والقرآن  ،ألن مةللللدرها وابد ،فإن اإليامن بوبدت األديان هي فرض ب  كا م للل ت

ڇ  ڇ ڍ    ڇ ژيف سلللورت املائدت: لعاىلقول اهلل حيوي كا ل ك األديان كام ي

4]املائدت :      ژڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ إذا فهمنا مثا هذه اآلية  ،[8

 .(نعرف بقحقة هذا االلمقاء

سلللحدي قممت باحلوار اإلسلللأمي امل لللححي يف لاريخ دبولكت الطويا ألكثر من 

ألل اع )مارلن لوثر( يف  رين ... يا لرى من خأل بواركتلللللس عة بقود يف القرن العش

رقحة يف لللأملانحا واحلوار مع ال ابا يوبنا بولس الثاين يف الفالحكان واحلوار مع الكنح ة الش

هذا الكت اهلائا من احلوار  ،ريانحة وبمى مع املوارنة يف ل نانلللللسوريا واألنطاكحة وال 

ماذا لعمقدون أنكت بققمت من إنجاز يف ل  حغ رسللللالة ال أغ امل  ني المي لمحدثون ... 

 بنها إىل العامل امل ححي...؟

شحينا أوالً ب  كا م  ت أن ي  غ اإلسأم إىل كا من ال ) :إلحه م حًا ثت قال ن ر 

وامل للل مون مأمورون بال اع سلللنة وطريقة رسلللوهلت  ،فهذه مهمة رسلللول اهلل  ،يعرفه

ةالح اإلسأم إىل القارات ا ،الكريت س فنا ال صا  واآلن إذا  خلمس.وهبذه الطريقة أو

لت الميطحط ووضلللعت اخلريطة اخلاصلللة لمحقحق هذا املعنى بوجود وسلللائا اإلبأم 



عارصت عارصت ،امل نا امل حا الكثري من مشللللاك  نا بعون اهلل ون حد قول وأمع  ،سلللن لللمع

فهت م للؤولون أمام  ،بامل للؤولني يف ال أد العربحة واإلسللأمحة أن يقوموا هبذا الواجل

روبنا الدرايس والمع حمي يف ك حات جممعنا ومعاهده جاءنا شللللللللللبمونحن  .لعاىلاهلل 

لحمع موا اإلسلللأم وهذا من  ،من أوربا وأمريكا والحابان ،طأب من كا أقطار الدنحا

وامل ل ت ال يكون م نحًا ب  ال لكون أو ال  ،آثار ربأيت يف العامل.. فاإلسلأم ك ه بركة

وأرجو من اهلل أن يمحره امل لل ت ويمحره فحه  ،فاحلركة بركة ونامء ،حما له من اإلبراب

 ،واحلاكت ب لل طانه ،إسللأمه لحقوم بأداء الواجل لم  حغ رسللالة اإلسللأم.. ال ني بامله

 .(وكا م  ت بام يم ك من طاقة

إين أقرأ يوبنا بولس الثاين قال لكت: قال األسللماذ ب للام: سللمعت منكت أن ال ابا 

كا يوم هذه الع ار ،القرآن  ها يمع ت اإلسلللأم؟ يفهت ما معنى  ت يف ن ركت فعًأ؟.. 

رون ذلك؟ وملاذا نق مت للللاإلسأم؟ يدرس اإلسأم؟ ها هو م  ت بقحقة؟.. بامذا لف 

 هذه الع ارت لكا الناس؟..

ب  سلل حا املثا: من يرى لون هذه الع اءت وشللك ها ها )أجاب شللحينا باسللاًم: 

ه؟ م مححا...! ولو أنكرها جلحدها وما ي مطحع ق  حًا وبق حًا أن ينكر بقحقمها يف نف 

لذلك نحن نعما ما أمرنا اهلل به من ل  حغ يموجل ب  كا م للل ت  اضلللطر أن يذكرها.

لدبوت ب  اهلل با قة أن يقوم  طا ما يمم ك من  كا  باملعروف  ،ب باب األمر  هذا من  و

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ژ      كام يقول لعللاىل: ،والنهي بن املنكر

 ژں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

رون يف أداء هذا الواجل. مع أن م وكهت وأغنحاءهت يم كون لللللامل  مون مقة

ت أوالً أن يعممدوا ك ار الدبات ألخذ آراءهت واسمشارهت هفالواجل ب ح ،الطاقة لذلك

 يف كا األمور.



د الن ي      ؟ ...؟ وبامذا وصا خ فاته إىل بدود النم ا...العامل وبامذا وب 

.أجاب نف ه: باإلسأم.... فإذا مل نعد ؟!.بالعروبة؟! أم بالقومحة؟! أم باإلسأم

 إىل اإلسأم ف ن قى مم دين ممفرقني أذالء.

بندما  ،قال األسماذ ب ام: سحدي .. اآلن وضعت األص ع ب  األمل وب  اجلرح

 ..روجحه غارودي ،مراد هوفامن ،ك ار الشلليةللحات أمثال: كحمارويدخا يف اإلسللأم 

وجيللل دبمهت  ،وهؤالء هت املؤلفللة ق وهبت؟ مللاذا جيللل ب  امل لللل مني أن يفع وا

 ولشجحعهت.

وهناه لقةلللري ك ري يف بقهت من ق ا رتسلللاء )ولابع وهو هيز برأسللله آسلللفًا:    

كام أنه يوجد لقةلللري أيضلللًا من امل للل مني الذين ال  ،وم وه وأمراء وأغنحاء امل للل مني

 .(يقومون بالدبوت إىل اهلل باحلكمة واملوب ة احل نة

قال األسللماذ ب للام:  الشللحخ؛ العأقة بني العامل واحلاكت برب الماريخ أخذت بعدًا 

والناس دائاًم لراهت يةلللفقون ل عامِل الذي يقف يف وجه احلاكت ولرتدد ب ارت  ،سللل  حاً 

وقد ينمقدون من يضللع يده يف يد  ،وحيحون من يقوم هبذا (ة بق بند سلل طان جائرك م)

لكن سلللامبمكت لكت منهج خا  يف المعاما مع  ،احلاكت ويمهمونه باملداهنة والنفاق

يف العأقة بني العامِل واحلاكت... كحف لن رون إىل هذه العأقة بعحدًا بن النفاق  ،احلاكت

م هت   هبا من ي  ك هذا ال  حا؟..  وبن املداهنة المي ي 

يقول سلل حانه ولعاىل يف كمابه العزيز يف هذا )هزَّ شللحينا رأسلله بأسللف ثت قال: 

ولحس فقط  [43]طه:  ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ژ        املوضوع خماط ًا موسى وهارون:

فذهاب العامِل إىل احلاكت  [44]طه:  ژہہ ھھھھ   ے     ے  ژ    با قال: ،اذه ا

 .إن  األع ل بالنيات: بح ل نحمه... وكام يقول رسولنا الكريت 

                                                 

(1 ياري ) ( ححح ال   (.1/1ص



وإذا ذهل  ،فإن ذهل لح للم ا ب مه بند احلاكت ألهواء نف لله فاألبامل بالنحات 

 يع ت ما  في وما يع ن. لعاىلفاهلل  ،اممثاالً ألمر اهلل وم اربة ملرضات اهلل

وأن يقوم كا بامِل بكفاءت وجدارت لحقوم بأداء  ،يوفقنا لإلخأ فن للللأل اهلل أن 

 وأن يعطي ل حاكت بقه من اإلجأل واالبرتام. ،الواجل باحلكمة واملوب ة احل نة

لعاقل ب حكت بدت بكام  ،قال األسلللماذ ب للللام: من خأل م لللريلكت الطوي ة

ل احل ،ل منطقة يف سللوريا أو يف بأد الشللام كام آنذاه قد أوقعكت يف ها لذكرون أن  ل د 

مأزق أو يف حمنة يف المعاما مع احلاكت؟ أم أن منهجكت كان هو العةلللمة يف ط حعة هذه 

 العأقة...؟ 

شحينا وقال:  سنة )ابم ت  سوريا  سمقأل  بفضا اهلل... وبكرم اهلل... من بني ا

م إىل سللللابمنا احلارضت ما جرى اخمأف بحني وبني أي بكومة من احلكومات 1946

فها الع امء: ،ألن اإلن للان الدابي إذا ال ع يف أموره احلكمة ،ملمعاق ةا فعا ما  وهي بام بر 

ال يفشللا بإذن اهلل. إذا مشللى  ،وب  الشللكا الذي ين  ي ،يف الوقت الذي ين  ي ،ين  ي

أما إذا خرت بن هذا اخلط فهناه اخلطر.  ،القطار بدوالبه ب  خطه احلديدي فأ خطر

ما وجدت ب با كا لكريت ولربحل طح ة  ،فضللللا اهلل أي أذى وال أي جفوتف ذلك 

 .بحايت من كا بكومالنا من بهد االسمقأل إىل اآلن

من أمريكا إىل  ،قال األسلللماذ ب للللام: قممت سلللحدي بزيارت إىل مجحع ب دان العامل

 ،الةني ،رق؛ إىل ال اك مانللللبمى إىل دول املش ،االحتاد ال وفحمي ال ابق إىل دول أوربا

 ف رأيمت لق  ا اآلخرين لإلسأم؟كح ،والمقحمت بزبامء

شحينا: وألذكر لك اآلن  ،مل أجد يف بحايت ك ها إن انًا ال يمق ا اإلسأم) أجاب 

وكنا ن كن يف بي  ،رقلللللهو زبحت الشحوبحة يف سوريا ويف املش (خالد بكداش)مثاالً: 

ةافحًا وق ت .. فمرت أق  ت ب حه .وكان إذا المقحنا ال ي   ِّت ،وابد ومددت يدي إلحه م



ةافحنا س  ت ول . فابم ت األخ (له معال ًا: ال أم هلل يا خالد! ملاذا ال ل   ِّت؟! وبالط ع 

أم للكت بحده وأدخ مه إىل م للجد أيب  ،مل ألركه)وضللحك شللحينا ولابع قائًأ:  ،ب للام

ي وفمحت وأخذت كمابًا من مكم م ،النور يف غرفمي وق ت له: لن ب كأسًا من الشاي

يعطى ملذهل الشللللافعي يف موضلللوع الزكات: باب الزكات ول وت ما أريد أن أل وه يف ا

كان يعما وإن  ،الفقري وامل لللكني كفاية بمره ال الل؛ إن كان مزاربًا يعطى أرضللللاً 

.. وكان بعد ذلك يردد دائاًم: بالمجارت يم ك رأس مال ... ووضلللحت له أمور الزكات

رت هذه الك مة ملة حة لللاملفمي أضعه ب  رأيس.... وقد نشاإلسأم الذي أسمعه من 

 ف   ت بافظ األسد. ،وأذبمها يف درويس العامة ،اإلسأم

 ،بابزوقد ذكر يل خالد بكداش بندها أنه بحنام كان يف اجمامع مع رتسللللاء األ   

فام هو م  غ اخلرب من  ،: يللا خللالللد ب  ني أن املفمي أسللل مللكقللال للله بللافظ األسلللللد

ف امذا أج مه؟ قال  ،أبرفك صللادقاً  فق ت له: ،روى خالد القةللة يل بنف لله ؟!..الةللحة

ه ب  رأيس. لذلك فاإلسلللأم خالد: واهلل إن اإلسلللأم الذي أسلللمعه من املفمي أضلللع

ال للحارت إذا قادها من حي للن القحادت لوصلل ه إىل ما حيل من نزهة أو حما جتارت  ...ناجح

 حي ن القحادت سمه كه وهت ك من معه.أو قضاء باجة.... وإذا قادها من ال 

وإذا مل حي ن  ،هكذا اإلسأم... إذا وجده من حي ن المعريف به سِعد  وأسعد    

 .(الرتمجة ف ح ل اإلساءت لكون النمحجة

م  1910قال األسللماذ ب للام: سللحدي ملا أذن اهلل سلل حانه ولعاىل وولدلت يف بام )

م احلرب العاملحة 1939ويف بام  ،كانت هناه بداية احلرب العاملحة األوىل ،هللللللل(1330

برأيكت  الشللحخ ها هناه  ،واآلن لشللهدون أوىل بروب القرن المي لقرع ط وهلا ،الثانحة

من س حا لمجنل العامل وخت حةه من احلروب لحنعموا باألمن وال عادت؟ كحف لن رون 



المي قد لطحح بكا القحت والكرامة وهتدر الدم  رابات الدولحة وأسلل اهباللللللإىل هذه الةلل

 اإلن اين؟

شحينا:  ي بام   ك لللللهذه احلرب وقى اهلل العامل رشها... يمكن أن لقض)أجاب 

قدرت بحكمة  مدره من يم كون ال فإذا مل ي للل كا بحات اإلن للللان.  حة ب   من أسللل 

ها انك رتا وقد لكون باملحة.. ومعروف أن هدف أمريكا ولابعم ،وإخأ  سمكون نقمة

 ،فإذا مل ينم ه العرب خاصة وامل  مون بامةلعم حة ومطمعها ك ه هو ال رتول. من هذه ا

ويؤس وا هلت هحئة اسمشارية من بكامء الع امء يف مثا هذا املوقف وغريه لحكون الرأي 

 . (موبدًا وبكحاًم ويد اهلل مع اجلامبة وإال فاألمر خطري

. ين ر إىل هذه األبداو من زاوية. وابدقال األسلللماذ ب لللام: سلللحدي اآلن كا 

نات  لة.. يف الثامنح حما منهت من يرى امل للل مني ال بول هلت وال قوت وهت مقهورون ال 

 ،ر سنوات وسم قط الشحوبحة وينهار االحتاد ال وفححميلللللسامبمكت ق مت: انم روا بش

ن القادم قرن وفعًأ يف مط ع الم عحنات انمهى االحتاد ال وفحمي. ون مع منكت أن القر

رين سحكون قرن اإلسأم.. ب  أي أساس بنحمت الرتى واآلمال مع أن للللالوابد والعش

 ،رون لنا هذا األمالللللما نراه مجحعًا هو صوٌر قا ة يف احلرب ب  اإلسأم... فكحف لف 

 وبأن القرن القادم هو قرن اإلسأم؟.

وثانحًا:  .لعاىلأوالً: أب لله إهلامًا ق  حًا من اهلل )رنا شللحينا إىل ال للامء بن ره وقال: 

وك كت لقرتون ول للمعون يف وسللائا  ،العامل  غري اإلسللأمي أصلل ح يفمش بن احلقحقة

وكام ق ت لو هتحأ اإلبأم  ،اإلبأم يف أمريكا ويف أوربا الكثري ممن يعمنقون اإلسلللأم

بأن هذا القرن سحكون قرن  اإلسأمي بفرسانه ب  جحاٍد أصح ة ف وف نحقق ما ق مه:

بالممني كام ورد يف  ،اإلسلللأم قد اإلسلللأم... ولكن ال لكون األمور  قد ب هذا الع و

ليس اإلي ن بــالتمني وال بــالتحل ولكن هو مــا وقر يف القلــب وصــــدقـه احلللديللث: 



مع قوت احلكت وقوت املال  ،فإذا المقت القولان: قوت الع ت واحلكمة والق ل  .العمل

ية لدنحو مة اإلسلللأم ولطري فوق  ،والقوت ا ها لرلفع أ ند طائر... ب با ال نا عاون ج ول

 .(وق  ي حيدثني أن هذا سحكون بقحقة ،ال حاب إن شاء اهلل

م وبمى اآلن 1948قال األسلللماذ ب لللام: سلللحدي القضلللحة الف  لللطحنحة من بام 

ت بمرابا بةح ة.  ،م2003  مرَّ

ى بذرلت للللألقحمت ك مة يف امل جد األقة ،م ق ا ابمأل القدس1960يف بام    

 ،زبامء العرب والعامل من هذا اخلطر الداهت.... الحوم ابم ت القدس وصلللار ما صلللار

واآلن لشللهد القضللحة الف  للطحنحة  روفًا صللع ة ل  اية بححث صللارت املقاومة إرهابًا 

 ت من يقومون بالدفاع بن النفس.وصار الحهود بزبمهت ه ،حمرمة ب  أصحاهبا ،وبنفاً 

وكحف ين ر إىل لطور القضحة؟ وكحف ال  حا إىل  ،كحف يرى سامبة الشحخ أمحد كفمارو

 اخلروت من هذه األزمة يف هذه امل ألة...؟

ر اهلل للللللأوالً جيل أن نكون واثقني من نةلل)أغم  شللحينا بحنحه ثت قال بعزم: 

لعللاىل:  لروم: ] ژھ  ے   ے   ۓ    ھ  ھژابمامدًا ب  قول اهلل  وأين  [47ا

چچ  ژ    ر الذي وبدنا اهلل به قحده بقوله لعاىل:للللاملؤمنون..؟! ولكن هذا النة

ۇ  ژ  رلنا لدينه؟.. ويعدنا:لللللوأين نة[40]احلج:  ژچ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ

.(هذا هو الطريق إىل نرص اهلل[7]حممد:   ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ

هو ال  حا لعودت ف  طني إىل األمة العربحة واإلسأمحة بعد قال األسماذ ب ام: ما 

 اسممر ألكثر من مخس ومخ ني سنة؟ هذا الضحاع الذي

ۇ  ۆ  ۆ  ژ [152]ال قرت:  ژى   ائ  ژ يقول اهلل لعاىل: )أجاب شلللحينا: 

 وقضللحة ف  للطني هي يف الواقع معجزت من معجزات رسللول اهلل [7]حممد:  ژۈ  

                                                 

(1 1كنلز العامل ) ( 1/2 1 5.) 



تقوم الســــاعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول احلجر وراءه اليهودي يا ال ))يقول:  بحث

ـــلم هذا هيودي ورائي فاقتله 1)((مس  .... مل يقا: يا بريب.. يا قومي... قال: يا م للل ت...(

سأمي وقومي وبريب ضحة ف  طني حتمات إىل القحام بواجل إ وهت  ب  كا العرب ،فق

 ممهت يف قضلللحة ف  لللطني ومجعوا قواهت فإن هت وبدوا ك ،لح لللوا ق ة ولح لللوا فقراء

بدين اهلل حيقق اهلل  عاىلو  لللكوا  بده: ل   ژھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ  ژ  هلت و

موقوفة ب  بم نا ونحمنا وكحف؟  وكام ق ت النهاية مضلللمونة ولكن ممى؟[47]الروم: 

وصدق  ،أما إذا أردت وما صدقت ف ن لةا ،فإذا أردت وصدقت وص ت ،وبزيممنا

أن  لعاىلفأسلللأل اهلل       ژٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ    اهلل:

قة ،يوفق كا م لللؤول من ب امء وبكام وأن  ،وأن يمهحأ كا منهت بام يم كون من طا

عاونوا مام اهلل  ،يمأقوا ويم لة ك ريت هلت أ فامل للللأ عاىلوإال  حا ثت يف اآلخرت ،ل لدن  ،يف ا

 .(والقةا  من اهلل ب  المقةري

قال األسماذ ب ام: سحدي والدكت الشحخ حممد أمني ب حه رمحة اهلل ورثكت مشحية 

وقممت ب  رأس هذه الطريقة فوجدلت املفهوم بن المةلللوف كام  ،الطريقة النقشللل ندية

.. الكثري من ال دع المي يةلللفوهنا خارجة بن اإلسلللأم... كحف .يراه االجتاه اآلخر

 يديكت أو لأمذلكت الذين لم مذوا ب  أيديكت؟لن رون إىل بقحقة المةوف ولربحة مر

إن هذه الك مة بادثة  ،أكرر دائاًم إلخواين: لنرفع ك مة لةللوف)أجاب شللحينا: 

هتا من كا ما ال حيل ولكن مع ذلك المةوف احلقحقي لزكحة النفس وطهار ،يف اإلسأم

هوا  ،لكن ملا دخا يف هذا ال  ك طفح حون وم رضون با وم حدون  ،اهلل ويرضاه لحشوِّ

فمنهت من  ،المةللوف خاصللة.. واإلسللأم بامة.. بةللا لشللويش ل عامل اإلسللأمي

وهو ال يعرف احلقحقة.. وأما الذي يعرف احلقحقة فأ  ،بارب المةوف من هذه النابحة

                                                 

(1 ياري ) ( ححح ال  2ص 768.) 



فالواجل ب  من ال يعرف احلقحقة أن  ،يمكن ملن يرى الشمس أن يقول بن النهار لحأً 

 .(وإذا أردت وصدقت بام لط ل وص ت إىل املط وب ،يمعرف ب  احلقحقة ممن يعرفها

قال األسللماذ ب للام: سللامبة الشللحخ: يف بحالكت يف ال حت لعحشللون مع أرسلكت 

 ف كانت بحالكت األرسية واألبوية؟كحف كانت احلحات مع احلجة أم بمر رمحها اهلل؟. كح

كانت الزوجة الةاحلة املي ةة المي أفنت  ،ب حها رمحة اهلل)بم ت شحينا وقال: ا

حمها كانت من الفجر إىل العشاء يف  ،بحاهتا معي يف خدمة الدبوت اإلسأمحة ب  رغت أمِّ

يألونني ئة الطعام ل ضلللحوف الذين  ولكني  ،وبعد وفاهتا كانت نحمي أن ال ألزوت ،هتح

أل ثامن وأربعني سلللابة ين  ي أن لمزوت... ق ت ألخي سلللمعت شلللحئًا سلللامويًا: أنه خ

صاحلة... فانمقى يل زوجمي احلارضت  ضان: ابحث يل بن زوجة  شحخ رم اهلل يرىض -ال

ولقحت اآلن درسني  ،وهي جمازت من اجلامعة ال ورية ثت أجحزت من ك حة الدبوت -ب حها

دل يف دمر. واحلمد وم جد العا ،يف جامعني من م اجد دمشق: م جد بدر يف املالكي

 ،ونعممه ب حكت مجحعاً  ،وأسللللأل اهلل أن يمت نعممه بع ،هلل أنا أبحش معها بحات سلللعحدت

 فالزوجة الةاحلة نعمة من نعت اهلل.

قال األسللماذ ب للام: سللحدي رغت لقاء الرتسللاء والوفود والدبوت وال للفر رشقًا 

يف ج  للللة  ، للللامرتها كنمت جتدون وقمًا ل ج وس مع أوالدكت يف ج  للللة م ،وغرباً 

 كحف كانت هذه العأقة؟ ،طعام... غرس قحت إقامة بوار؟

ي لأنا ل ت هنا.. أنا مع الدبوت إىل اهلل، وجمال )ن ر إلحه شحينا م حًا وقال باساًم: 

هة  ه إىل اجل جت  ها أ غت من ية والةلللأح... ولكن إذا فر هلدا يد ا كا من ير بة ل مفمو

لدبوت إىل اهلل  نامي هو ا ي الوبحد يف لحع وهناري ويف يق مي وم عاىلاألخرى، فهمِّ . ل

ومرادي ونحن نقرأ معًا لحًأ وهنارًا،  يفومن نعمة اهلل بع  أن زوجمي احلارضت حتقق هد

املطالعة لكون هي أيضًا مش ولة باملطالعة. وإذا كان بندي ضحوف فإذا كنت مش والً ب



نقوم بيدمة دين  -إن شلللاء اهلل-يكون بندها أيضلللًا لأمذهتا من الدابحات ونحن معًا 

 اهلل دبوت وذكرًا بام نم ك من طاقة، بفضا اهلل وكرمه.

وإلابة  قال األسماذ ب ام: جزاكت اهلل خريًا سامبة الشحخ ب  إلابة هذه الفرصة

هذا ال قاء ل مواصلللا مع املشلللاهدين ومع العامل اإلسلللأمي من خأل هذه العدسلللة... 

 خمامًا كحف لن رون إىل هذه العدسة الم فزيونحة المي لنقا األباديث إىل العامل؟

ن  )قال شللحينا: 
هذه أب ت وسللح ة وأب ت قوت وطاقة إلبأء ك مة اهلل إذا أ ب للِ

اتهااسمعامهلا وأرشف ب حها أكِ   .(فَّ

خمت األسلللماذ ب لللام: كا الشلللكر والمححة واملح ة لوالدنا سلللامبة الشلللحخ أمحد 

كفمارو املفمي العام ل جمهورية العربحة ال لللورية إللابة الفرصللللة هلذا ال قاء المار ي 

 وشكرًا. 

جاءت مديرت املعهد ال بي األخت رانحة املأح مع مدرسات املعهد ل قاء  -22

رن اهلل ريثام يةلللا الشلللحخ.سلللامبة الشلللحخ، فربَّ  وصللل نا إىل   ت  هبن وج  لللن  يذك 

ال للأم )إلحهن م حًا حمححًا إياهن ب  للانه وحمحَّاه  قائًأ:  شللحينا رمحه اهللالةللالون... ن ر 

ب لللت اهلل الرمحن الربحت، ) ، ثت ج س إلحهن وم لللح وجهه وقال:(ب حكت ورمحة اهلل

سحدنا حممد وب  آله وصح ه  احلمد هلل رب العاملني وأفضا الةأت وألت الم  حت ب  

أبادها ثانحة ثت [39]النجت:    ژمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مبژ  أمجعني، يقول اهلل لعاىل:

سل )[39]النجت:  ژجب   حب  خبژ  لابع: يعني لحس ما  نى با ما بما واجمهد، فإذا لنا

نة واحلةللللاد وفري، ثت يقول اهلل ل جة مضلللمو فالنمح ىب  ژ  عاىل:العما مع الواجل 

 يعني ل فحص واالخم ار هلذا العما. [40]النجت:  ژيبجت   حت  خت

لقد أص ح إف اد األخأق  ،يا بنمي نحن م ؤولون بن ل حري ما بإمكاننا ل حريه)

بمى شاره امل  مون  ،وهلا محزانحات طائ ة ،ون  الرذي ة صنابة وجتارت وخطة حمكمة



ذلك ك ه ل حل ب ا  القحت اخلالدت املممث ة يف هتديت اإلسأم و زيقه من الداخا... 

باإلسلللأم من ق وبنا وبقولنا. إن  من كحد الةللل ح ني أن ن لللوا بحننا وبني العامل فكرت 

حت املجممع حة لمفم حة  ،القوم حة أشللللد من احلروب الةللل ح  نحن اآلن يف برب صللل ح 

نا وإسلللأمنا، األوىل... كانوا يريدون األرض، واآلن يريدون بقولنا وق وبنا ولقالحد

ا كللا  يشء. مللاذا يفعللا الم فللاز؟!... ادرسلللوا مللا  ط ط لكت  وبنللدهللا يم كون منللَّ

ة. نًا وروبًا ورشفًا ومِهَّ ب أوالدنا، دي جع وا  وألوالدكت، فهو يعرض ويةلللنع ما  رِّ

جع وا مههت طعام جديد وفمات وكوال...  ،أبطال األطفال الوبوش والفئران والقطط

كفى لمهديت األمة. ونحن أيضللللًا سلللمحنا هلت هبدم كا احلواجز الخ.  طعام وجنس و

س ون وك ها فمن. ،لحم   وا إىل ق وبنا وبقولنا وبادالنا سنقف  ،ك نا م ؤولون وحما و

پ    پ   پ  ژ  كام يقول لعاىل: ،ر وأخفىللللالذي يع ت ال  لعاىلأمام اهلل يف حمكمة اهلل 

ك:  ژڀ   ڀ  ل  وامل لل مون نحام...! ،فنا وأرسارناب حت بنوايانا وأهدا ،[13]امل  وأوَّ

سكة  ،خطوت: نحن بحاجة ملن يوق هت ب طف ولحس بف ا ة وق وت... امل  مون ب  

سنتي عند فساد أمتي له )): قال وقطار اإلف اد قادم فامذا نفعا؟.. ،القطار املتمسك ب

1).((أجر شـــهيد لحأسلللوا... الحأس شللللأن فوا.... ال ال ختا)ثت ن ر إلحهن بحنان قائًأ:  (

ب لل ي اهلل  وشللأن العاجز المواكا.. الحأس أن حيكت احلي ب  نف لله باملوت.. ،العاجز

يعني لكفحني لعالحت اهلل  ،ألركها هلل دون بما أو ختطحط؟! ب للل ي اهلل :ت الوكحاونع

 ،ولحس لرديدها فقط... إذا دخا املؤمن أي معركة ،لرتشللللدين إىل ما أفعا ،ألب مها

لذا المع حت إج اري يف  ، له خمطط النجاح وخمطط النرص يف كا بما من أباملهوضع اهلل

 ،من أولويات الع وم: أن يمع ت كماب اهلل فط ل الع ت فريضة ب  كا م  ت. ،اإلسأم

 ويف ح يف بحاله وآخرله. قام رسلللول اهلل  ،فممزكى نف للله ،يفهمه.. ويط قه.. ويع ِّمه

                                                 

(1 93كنلز العامل ) ( 6.) 



ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ  هبذه املهمة:

والكماب ما فرَّ  اهلل فحه من يشء حيقق سللعادت اإلن للان ولفوقه     ژڇ

واحلكمة نةللف  ،ومن صللفاله: الكماب احلكحت ،ونجابه و ح زه بن سللائر املي وقات

يا بنمي: احلكمة يف قممها      ژہ  ھ  ھ  ھژ يقول لعاىل:  ،الن وت

ناجحًا بمامً  ،فكٌر وسللل وٌه وأخأٌق وبال هبا يكون  بدالً من أن يةللللا  ،فمن خت  ق 

 . (اإلن ان إىل مط  ه وبقه بالعنف أو بال  اب واإلهانات

ورفع سللل ابمه وأشلللار بحده نافحًا: ولن يةلللا..! با ي لللمطحع أن يم ك الق وب 

ڇ  ڇ  ژ با:[83]ال قرت:  ژى  ې    ېژ  باحلكمة وال طف واإلب ان:

دين  ،جيل لقديت األب لللن. اإلسلللأم دين اإللقان   ژڍ  ڍ  ڌ   ڌ

عا: كا أمر وف ک  ک    گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ژ       األب لللن يف 

ة ت:   ژڱ  ڱ س وككن  [34]ف صمت ق حًأ ثت خاط هن برجاء: أرجو أن يكون 

  .من كان له صبي فليتصابى له: كام أمر الرسول 

2). ((عليك بالرفق؛ فإنه ال يكون يف يء إال زانه)): وقال  )  

وبللاحلكمللة..  ،مهمللة املع ت اممأه النفوس والق وب بمى يةلللللا إىل العقللا

 واملودت.. والمواضع.. واحلنان.

 : ب بحمه بأناه   يا بنمي إب حس بعد ب ادت آالف ال نوات صار ألعن اخل ق!... خرَّ

ِبت؟ ها ر   ژەئ  ەئ  وئ  وئژ  س؟ ها ر  األنا جيل أن بح إب حس؟ ها ق دِّ

إىل رضاء اهلل... األنا  ،والع مة أن نمي ص من األنا إىل )نحن( ،األنا هي اهلوى ، حى

بت كا  ٱ  ٻ  ٻ   ژ يشء!.. كا يشء!.. يقول اهلل لعاىل: إذا دخ ت ولعمقت خرَّ

                                                 

(1 ن معاوية ) ( ن ب اكر ب 1رواه اب 4/1 2 5.) 

(2 ححح األدب املفرد ) ( 1/1ص 91.) 



وباإلخأ   ،لعاىلكونوا يف موقع الشعور بامل ؤولحة أمام اهلل  .[23]اجلاثحة:  ژٻ      ٻ  

قال س حانه ولعاىل بن سحدنا  ،والرجاء مع العما يكن لكت ما لريدون ،بال  ان والق ل

واألمة مع ت  ،يعني وبده أمة [120]النحا:    ژٹ   ٿ  ٹ    ٹژ  :إبراهحت 

 ،فمح امل  مون نةف العامل القديت يف أقا من سنة)وقال: . وابمدل جال ًا (الناس اخلري

ها  ،وهت مل يقرتوا هذه املج دات والكمل..! يا لرى لو قرأ أبدنا كا هذه املج دات

واممزات  والمي ما وص وها إال بح هت لرسول  ،سح  غ أبدنا درجة الةحابة الع حمة

الةح ة؛ خت ا احلل يف الق ل  ولق حدهت إياه بمى يف أب ط أمور احلحات؟ ،الروح بالروح

1)((املرء عىل دين خليله)) :بمى ية ح مث ه ،راينيلواخلأيا والش بمى لرسي فحه أخأقه  ،(

 . (وإيامنه

املرأت الضللعحفة املضللطهدت )بكأس املاء لح للب ثت لابع:  شللحينا رمحه اهللأم للك 

؟... ن ح ة رض اهلل بنها لقول لرسول ماذا صارت بحل رسول اهلل  ،ق ا اإلسأم

 ،وروبي لروبك فداء ،يف املعركة وهي لةد بنه الرماح: صدري لةدره وقاء اهلل 

 ،ر جم  ها ب د امل ك بن مروان يف اجلامع األموي بدمشقلأم الدرداء الة رى كان حيض

نوا يم كون نةلللف العامل!.. هذه هي املرأت يف وأي م وه؟ كا ،صللللارت مع مة امل وه

هذا شلللأن القطة!.. املرأت يف  ،لح لللت املرأت المي لريب أوالدها فقط مدرسلللة اإلسلللأم.

اإلسللأم هي المي لريب ولةللنع أبناء وبنات اإلسللأم والعربت بمن يةللنع العقا فحم ؤه 

مة يه بك حة ومراق ة هلل ،وي ذ كذا ل ريت املر ،والق ل نورًا وخشللل هذه املرأت ه أت و

يا بنمي ) ثت ن ر إلحهن بحنان وهو يضللع كأس املاء دون أن ي للب منه ولابع: (.قدولنا

يأل  وال ي ل : كام يقول الرسلللول  يأل  وي ل  وال خري فيمن ال   ،امل من 

                                                 

(1 ا ) ( ن بن  80م ند أمحد ب 1 5.) 

(2  (.679كنز العامل ) (



 ژٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹژ  :وربنا سللل حانه ولعاىل  اطل ن حه 

النفضلللوا ومل لقت قائمة اإلسلللأم وهو سلللحد ولد آدم وكام وصلللفه لعاىل: 

ولو أبد الدرس إبدادًا  ،املع ت ال يع ت باألقوال [4]الق ت:     ژڱڱڱ  ں  ںژ

قدوت ،جحداً  بال خلالق  ،باألخأق وال للل وه ولع حت احلكمة ،با المع حت  لمنجح مع ا

خاصللة يف بال ل  ل اهلوى  ،ثت المزكحة والمذكري باهلل وبذكره يف كا األبوال ،واخل ق

وإال جيللل إرجللابهللا إىل مرب للة الم مللذت  ،كللذا جيللل أن لكون املربحللةه ب  المقوى.

ولن لمع ق الم محذت باهلل إال  ،إلبدادها أوالً ق  ًا وقال ًا... صاب ة الق ل لةنع الق وب

باهلل حةإذا ارل طت بمن لع َّق  نات اإليامن حة ال  ناء شللليةللل قة... مهمة املع مة ب  ، بقح

زها ب  العما ،الروبحة ل نجاح والمفوق...  ،لأسلللمقامة ،المع حمحة والع محة... حتفِّ

!. با بالمواضلللع وال طف واحلنان   ك  ولكن لحس باجلفاء والق لللوت والعنف والمكرب 

نا الكريت  ومن ثت العقول. ،الق وب وكان جي س  ،ع رداءه لألبرايبكان    رسلللول

 . (ب  الرتاب لِح ج س ضحفه ب  ب اءله

؟)ثت سأل األخوات:   (ماذا يقول رسولنا الكريت يف المكرب 

   . ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كربقالت إبداهن: 

د شحينا:  الذرت؟ من لواضع يا بنمي ألعرفني )ثت أل ع:  (رب...مثقال ذرت من كِ )ردَّ

 الق وب ال   ك بالشللدت وال بالعةللا!. با   ك بالةللفح والعفو وال طف.. ،هلل رفعه

 ،والمي قد لكون مريضة أيضاً  ،كا وابدت منكن جيل أن لكون كاألم مع ابنمها الوبحدت

 لضلللع هلا ال لللكر يف الدواء بمى لق  ه. ،فكحف يكون إق اهلا وبطفها وربايمها هلا؟

إن  بعثت ألمتم وقال أيضًا:  ،وهو اجلناح األول إن  بعثت معل ً يقول:  رسولنا 

                                                 

(1 ن الرتمذي ) ( 1سن 999.) 

(2 ن  ( وم الدي 1إبحاء ب  ف. 8/1 ضعح ي   قال العراق



المع حت  ،وهو اجلناح الثاين؛ ألن اإلسلللأم يقوم ب  األمرين معاً  ،مكارم األخالق

باملعرفة الةلللحححة بن اهلل واحلحات  ،والرتبحة لمعهد النفس ول لللمو هبا ،ينمي العقا 

الوارو احلقحقي الذي لكون  ،وما كا قريل ل محت يكون وارثاً  ،األن حاءالع امء ورثة 

 .(األخأق ،احلكمة ،المزكحة ،مهممه كمهمة الن ي: المع حت

فإذا أب لللنمن  ،ال نات أمانة يف أبناقكن)رشب الشلللحخ ق حًأ من املاء ثت لابع: 

أدهت وفمحوا الرتبحة فكا بنت سللمكون مدرسللة... كثري من طأبنا خترجوا ورجعوا ل 

 معاهد لإلسأم يف بأدهت ويف ال ق وال رب.

حة احلنون مع اجلمحع... ام كوا     كا  منكن  املرب جيل أن لكون  نايت:  يا ب وأكرر 

تبســـمك يف : ولذكروا قول رسلللول اهلل  ،الطال ات بال  لللمة احلانحة والك مة الطح ة

 .الكلمة الطيبة صدقة ،وجه أخيك لك صدقة

  ،ام كوا ق وب ال نات امل لللحئات ،إذن أكثروا من الةلللدقات"وابم لللت بحنان: 

والدواء  ،وابذلوا هلن من الدواء بح للللل ما لمق ا نفوسلللهن ،بام وهنَّ كأهنن بنالكن

 لحس بال و !.... هذا لحس أساس المع حت. 

حة فوقها كا بربنحن اآلن يف برب  ملذه حون املمعةللل ون  ،أخرى صللل ح  وا

اإلسأم بعدم فقههت لعمق اإلسأم وكنوزه... والة ح حون اجلدد دسوا ال ت يف موا قز  

يوشــك األمم أن ))صللدق رسللولنا الكريت:  ،ويف لقالحدنا وأخأقنا ،طعامنا ويف بادالنا

4) ،((تداعى عليكم ك  تداعى األكلة إىل قصعتها    (.فانم هوا وابذروا.. (

                                                 

(1 ي الكربى ) ( ن ال حهق 2سن 0 571.) 

(2 ن الرتمذي ) ( 1سن 956.) 

(3 ن خزيمة ) ( ححح اب 1ص 4 1 4.) 

(4 ه ) ( ن ماج ن اب 4سن 2 97.) 



كام لقرأ الةححفة  سريت ن حنا لقرأانقرآننا ويا لحت )ولنهد وهو يق ل كفحه قائًأ: 

بمى نمع ت كحف نمحما  ،كا ما بدو بن رسلللول اهلل ،والقةلللة... كا آية يف القرآن

 ونحن الرابحون بقًا. ،كحف نياف ب  ديننا ،وكحف يكون بم نا ك ه هلل ،املشاق

. المع  ت ال اية والعربت منها لكون قشلللورًا وطقوسللللاً  يا بنمي كا ب ادت إذا مل لؤدِّ 

وال لكون  ،واهلدف سلللعادت الدنحا إىل أن نةللللا إىل سلللعادت اآلخرت ،والمع حت ب ادلان

وبرنامج اهلل القرآن؛ هذه  ،وخمطط اهلل ،سللعادت الدنحا واآلخرت إال بال للري ب  منهج اهلل

 خريطة اهلل المي لكفا سعادت مجحع ال  .

ريِّ  رسول اهلل )م ،يا بنمي كوين األم املشفقة احلكحمة املي ةة بني أمرين إال  ا خ 

ما مل يكن إثاًم( مها  خذ أيرسللل نا جربًا وقرسلللاً  ،أ بمى ال يقع  ،ونحن ال نفرض آراء

قاظ  ،اآلخرون يف احلرت مة األكرب إي بة؛ امله ملادت املط و مة لح للللت فقط لع حت ا وامله

باحلل اإلهلي كا يشء يم ري... فالرتبحة  ،اإليامن والضمري يف ق وهبن و كني الة ة باهلل

والناس  ،هذا هو اهلت الذي جيل أن نعما له ،والمزكحة ولعمحق مراق ة اهلل يف النفوس

ۇ    ژوإسأم:  ،وإسأم الك مة؛ ك مة ال إله إال اهلل ،اآلن جيه ون إسأم الق ل

   ژگ  گ    ڳ  ڳ ژ وإسلللللأم:  [128]الللمللوبللة:  ژۆ  ۆ  ۈ  

 [60]األنفال:    ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ   [8]املنافقون: 
قوت  ،القوت يف اجلحا اجلديد من الش اب: قوت الع ت والعما واإلخأ  والمع حت

أن لكون كا  ،الدبوت إىل اهلل... وهذا ال يكون دفعة وابدت... أنمت يف نعمٍة من ذهل

بمى لكون هللدايمهت وصلللأبهت ودبوهتت يف  ،هللاديللة هلت ،منكن مع مللة لآلخرين

بذلمن أروابكن مة... واهلل لو  حا ها إىل يوم الق ها أكثر  ،صلللححفم مة المي أنمن فح فالنع

                                                 

(1 ياري ) ( ححح ال  3ص 3 67.) 



1). ((فواهلل ألن هيدى بك رجل واحد خري لك من محر النعم))بكثري...  زوا ب  بل  ( ركِّ

؛ رسولنا الكريت يقول: وب  لعمحق الشعور بمعحة اهلل ،يف اهلل وب  احلل ،اهلل ورسوله

 . املرء مع من أحب

ئاً  ،واحلل يف اهلل ،إذا مل جتدوا برارت احلل هلل املهت أن لع موهنَّ  ،لن جتنوا شلللح

ويةللل حن قرآنًا  ،بند ذلك يممث ن أوامر اهلل ل ذذًا ورسوراً  ،بلَّ اهلل وبل الرسلللول

مث هت مثا األرض العطشلللى... املهت  ،والناس بيري ،ممحركًا ل م للل مني وملن بوهلت

ضارت شذهبا من احلشائش ال إذا  وبال طف واحلل.   ،كحف نحرو األرض ون قحها ون

ب حاًم بند اهلل وبند الناس. قد  أب لللنمن أداء هذه األمانة فقد أنجزل نَّ بمًأ ب حاًم...

وفقكن  اهلل  لوجد مدارس رشبحة كثريت لكن ال لوجد يف كثري منها لربحة روبحة بقحقحة.

 .(وجع كن  غحثًا ين ت الزرع أينام ب  من   ،خلري اإلسأم

غادرت األخوات ويف ق وهبنَّ وأنف لللهنَّ بزٌم ونحٌة صلللادقة ب  اممثال وصلللايا 

 ورجاًء من اهلل أن جيع هن من ال وايت ي ممعن القول فحم عن أب نه. ،الشحخ

املشلللمش املمدلحة ج س شلللحينا يف بابة الطابق األرض يف  ا شلللجرت  -23

. كان اجلو ربحعحًا رائعًا... ج  للللت بجان ه وهو حيمد اهلل ب  نعمه الكثريت ،أغةللللاهنا

ط ل من الش اب إبضار بع  احل وب ل حامم الذي جتمع بولنا... ن ر إلحهت سعحدًا 

جًا. نائس  م مه فد من جم س الك كان جل وس و مذت الشلللحخ هيحئون امل كان بع  لأ

ال حاسة واألبامل املهممني وجمموبة من رجال  ، ال فري األمريكياألمريكحة وسكرلري

 بشؤون ال ق األوسط.

لقدم رئحس الوفد الذي كان قد زار  ،بعد ق حا وصللللا الوفد وكان بدده ك رياً 

ثت فمح يديه ورفعهام بالحًا ولنفس ن لللائت  ،شلللحينا ق ا سلللنوات وصلللافحه بود  ك ري

                                                 

(1 ياري ) ( ححح ال  2ص 783.) 

(2 ياري ) ( ححح ال  581ص 6.) 



بقللًا إننللا  ،الرائع أن ن قللاكت وأنمت بيري وصلللحللة جحللدت من  الط حعللة واجلامل قللائًأ:

إنه ملن املممع أن ن معكت ثانحة لمقوى مهمنا لعما يشء  ،مرسورون لزيارلكت مرت أخرى

   نحن فعًأ حم و ون ب قائكت.. ،ينقذ ال  ية

 ،ج س اجلمحع ب  ال للجاد ممح ِّقني بول الشللحخ ربل هبت شللحينا م م للاًم...

لة المةلللوير. مه وآ له وق  ما مفكر بد منهت حي كا وا قاء و بال   ،كانوا مرسلللورين 

ن كا يشء بوهلت. ل هبت شحينا ثانحة قائًأ:  يمفحةون بممع   ربَّ

اللهم ربنا ورب كل يء يدبو بعد كا صللأت:  كان رسللولنا الكريت حممد )

 . (((أشهد بأنك أنت اإلله وحدك ال رشيك لك وأن عبادك كلهم إخوة ،ومليكه

 : فام أبوت إن ان هذا العرص إىل هذا املعنى  ،وأن عبادك كلهم إخوةوكرر بمأن 

الذي ألت به رسا اهلل مجحعًا من ق ا... وأبمقد أننا رجال الدين نمحما م ؤولحة ك ريت 

 األفكار وحتوي ه إىل واقع وبما.يف حتقحق هذا املعنى من الك امت و

 ،ولن يمحقق ال لللأم ولنمهي احلروب واملجابات والفقر إال بن طريق اإليامن

ما آمن يب ســاعة من هنار من أمســى شــبعان :كام قال رسللولنا الكريت  ،واإليامن فقط

 .وجاره جائع وهو يعلم

أن حتلَّ قري ك كنف للك. كام قال ذلك من ق ا إبراهحت وبح للى ب حهام ال للأم: 

شعر هبذه امل ؤولحة ةورت رجال الدين امل  مني وامل حححني ين  ي أن ن والبد  ،نحن ب

 ،من وجهة ن ري من إجياد ثورت روبحة دينحة جتمع شلللمات اإلن لللان الذي رشد بن اهلل

ونحن ال للل ل يف ذلك!... ألن األن حاء ك هت ما جاتوا إال من  ،وان مس يف األخطاء

ولقد خاط ونا بالعقا واحلجة لننعت باحلحات الةللللافحة  ،اد اإلن للللان وبنائهأجا إسلللع

 .(الروبحة مع اهلل

                                                 

(1 ن خزيمة ) ( ححح اب  (.972ص

(2 ي الكربى ) ( ن ال حهق 1سن 94 52.) 



 ابمدل شحينا يف ج  مه ولابع باساًم: 

وخاصللة املذكورين يف القرآن أسللاسللًا يف  ،اإلسللأم يعمرب اإليامن بكا الرسللا)

سحدنا بع  اإلسأم.  اطل امل ححي: إننا  اخل حفة الرابع ل ن ي حممد  رمحه اهللوكان 

الننهاه بن امل لللحححة با نأمره هبا ويف قرآننا الكريت نجد ثاين أكرب سلللورت من سلللور 

وسللورت أخرى باسللت مريت أم امل للحح ووالدت  ،القرآن بنواهنا: آل بمران بائ ة امل للحح

شرته..؟! ونجدد اآلراء  . بح ى أفأ يموجل ب حنا إذًا أن ن مقي ولو هبذا القدر امل

لدين الةللللاال قة المي دخ ت ب  ين وع ا فالقرآن  يفعمح مام العقا والفكر.  له أ وبكر

واهلل خ قنا لنمعارف  ،ولعالحمه أصلللح ة مل لم ري أبدًا من بدء اخل حقة ،احلكحت جيع نا بائ ة

 ون ر إىل اجلمحع وكأنه حيم هت م ؤولحة ما حيدو قائًأ:  .(ونمحاب ونعني بعضنا بعضاً 

با لقد بةللللا ما هو أخطر من ذلك...!  !..لقد ابمعد الدين كثريًا بن العقا)

وب حنا م للؤولحة  ،اإلن للان فحام برمه اهلل ب حه من الك ائر واجلرائت واحلروبغرق فقد 

 . (وسح أل بنها وحياس نا ب حها ،ك ريت أمام اهلل 

نا العما وأ نى لو كانت صحمي جحدت لكنت جئت إلحكت وأبكم)ولابع باساًم: 

ومكثت يف الزيارت األوىل شلللهرين أبارض يف  ،ولقد زرت أمريكا أربع مرات سلللوية.

مه قة اإليامن وأصللللال وكحف يمكن  ،جامعات ال حريات الكربى بن اإلسلللأم وبقح

شاء اهلل ش اب ما  وأرجو أن لثمر جهودكت يف إنقاذ ال  ية من  ،العودت إلحه. أنمت اآلن 

 . (وأهًأ وسهًأ بكت ،رشورها

ألننا  ،يف احلقحقة ما لفض مت به من ك امت لضعنا أمام حتد  ك ريرئحس الوفد: ) قال

وب حنا أن ن ذل أكثر وأكثر. وإن أبد مهام  ،رون جدًا يف حتقحق املراد اإلهليلللللللمقةللل

 ،ورغت جهودنا ال ال ة ،مؤسلل للمنا المي نعما من خأهلا: أن نيفف من اجلوع يف العامل

ه قال  .األكما ل قضللللاء ب  اجلوع العامليذه املهمة ب  الوجه مل ن لللمطع أن نحقق 



]الزلزلة:    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ژ  :لعاىليقول ربنا )شحينا مشجعًا: 

درهم سبق أل  ))ويقول رسولنا الكريت:  ،فاهلل ال يضحع األجر ولو كان ال ذل ق حأً  [.7

والذي يم ك امل حون أنفق ألف  ،فالذي ال يم ك إال درمهني أنفق نةف ماله ((درهم

لذي ي لللمطحع ،درهت قدر ا بال بذل  حة والعما  ،كأمها  ية وإىل الن واهلل ين ر إىل ال دا

فالعطاء ال بد أن يثمر ولو كانت ال داية ممواضلللعة واهلل يعطي األجر الك ري  ،الدتوب 

 ،. وبندما ن ذل ما يف وسعنا ي ابدنا اهلل ويممت بم نا ب  كا خري نفع ه ولو كان ق حأً 

 .واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيهوكام قال رسولنا الكريت: 

نون الك امت املرتمجة وهت يرنون بحل وإبجاب إىل الشللحخ...  ،كان اجلمحع يدوِّ

لنعرف  ،اإلسلللأمي امل لللححيوأ نى أن يكون هناه جم س مشلللرته ل معاون )فمابع: 

وإن  يأكل الذئب وقال:  ،يد اهلل مع اجل عةورسولنا الكريت يقول:  ،بعضنا بعضاً 

فحجل أن نكون معًا يف مواجهة ل ك املحن واملجابات المي حتا  .من الغنم القاصية

 . (بالعامل ق ا أن لقيض ب حنا مجحعاً 

فد:  جال الو بد ر جيل فعًأ أن  يف احلقحقلةقال أ هذا فكر رائع وب حت...! و

 ،فامل لللحح يقول: جعت  فأطعممموين ،نمعاون معًا لمح لللني الواقع احلحايت لكا أبناء اهلل

إننا مل نفعا ذلك معك..!  ،ومرضت فعد وين. فقالوا: أهيا الرب ،وبريت فك و وين

فزر وهت  ،اجةلكت إخوت وأخوات وقعوا يف املرض واحل ،فكحف لتَّ ذلك..! قال: نعت

 فكأنام أبطحمموين ذلك.   ،وأبطحمموهت

                                                 

(1 ن خزيمة ) ( ححح اب 2ص 2 4 7.) 

(2 ي الكربى) ( ن الن ائ 72سن 84.) 

(3 ن الرتمذي ) ( 2سن 1 66.) 

(4 ول ) ( ن أباديث الرس ول م ع األص 71جام 64.) 



شحينا:  ضًا يف اإلسأم ... فاهلل يعالل اإلن ان اجلاها بربه )قال  وهذا املعنى أي

يا رب كي  أعودك وأنت  :. قالتعدينيا بن آدم مرضت فلم ))القحامة بقوله: ودينه يوم 

تعده أما علمت أنك لو عدته  مر  فلم ..فالناً  عبديأما علمت أن  :رب العاملني. قال

يا رب وكي  أطعمك وأنت  :. قالتطعمنييا بن آدم اســتطعمتك فلم  ،عنده لوجدتني

أما علمت أنك  ؟فلم تطعمه فالن.. عبديأما علمت أنه استطعمك  :قال ؟رب العاملني

يا رب كي   :. قالتســقنييا بن آدم اســتســقيتك فلم  دي؟لو أطعمته لوجدت ذلك عن

سق سقاك  :قال ؟يك وأنت رب العاملنيأ ست سقيته  فالن.. عبديا سقه أما إنك لو  فلم ت

1).((ي؟وجدت ذلك عند ولكن ألوان  ،املاء من ين وع وابد)ثت ضللحك شللحينا قائًأ:  (

الكؤوس ختم ف...! فام أمجا الحوم الذي لمأقى فحه الرسللللالمان ال لللامويمان من أجا 

 ذلك الحوم سحكون ابمفال ال امء واألرض.وأبمقد أن  ،لقدم اإلن ان وسعادله

شكر جهود اإل شكام ن رية وندبو اهلل أن لللللخوت ملا يقومون به من جهود خلدمة ال 

وهذا هو األهت  ل رجوع هبت إىل اهلل الوابد األبد  ،يوفقنا أيضللللًا إلطعام جحاع اإليامن

هذا الق ق واخلراب عد  نة ب هت الطمأنح مه األصللل ،بمى ل فَّ عالح ن ح ة المي لؤم  ولفهت ل

 .(ل   ية سعادهتا ورقحها وسأممها

ثت لابع شحينا بجدية وقد ش َّك أصابعه: اإلسأم ي عى إىل هذا األمر يف القرآن 

ماً  ،الكريت ضلللمن برنامج كاما هذا العما ،واألمر مهحأ  ا  ،ولكن نحمات ألن ن دأ 

وما زلت  أدبو  ولحس بالعواطف فقط. ،وبذلك نيدم اإليامن وال أم بالواقع والعما

 ،ويف احلقحقة ب حنا أن ن للابد بعضللنا بعضللاً  ،إىل هذا المعاون وال للأم منذ أربعني سللنة

 وأن ن ني كحاننا ب  القحت الربانحة األصح ة. 

                                                 

(1 حه ) ( حح ت يف ص 672رواه م   1.) 



وأرجو من اهلل أن أرى قطار اإليامن قد بدأ ي للري بدوالبه ب  ال للكة الربانحة ق ا 

حي ن القحادت نحو هذا اهلدف  ،جو أن نح ى بقائد بكحت هلذا القطارأن ألقى اهلل. كام أر

 ،الذي بما له األن حاء مجحعًا بوصللاياهت ولعالحمهت المي أنزهلا اهلل الوابد األبد ب حهت

نا لحس االلفاق والمعاون  ،ونق وها لنا صللللافحة من كا شللللائ ة ... وك ها لفرض ب ح

والرمحة... كام وصف ذلك رسولنا الكريت  وابدًا وباحللفقط... با أن نكون شيةًا 

 :(( ترى امل منني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلســــد إذا اشـــتكى عضـــوا

1).((تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى )  

انللدالع العنف األخري يف القللدس انزبج كثري من  ثت قللال رئحس الوفللد: لللدى

نا الفرصللللة لنعربِّ ل رئحس ك حنمون ،األمريكحني نا أن  فانمهز نا ورغ م نا وق ق بن اهمامم

ولكا أبناء الديانات الثأو. وب  ناه معارضلللمنا ألي  ،لكون القدس لكا األطراف

بما ي ري من وضللع القدس واسللمنكارنا ألي بما ي عد الف  للطحنحني بن القدس المي 

 هي موطنهت األصع. 

وثأثون قائدًا لثأثني كنح لللة من جم س الكنائس حتت  وقد وق ع العريضلللة ثأثة

  وس ِّمت شيةحًا ل رئحس ك حنمون. ،رباية سكرلري بام جم س الكنائس القومي

ونشكركت ب  منارصت  ،ر هذا العمانحن نقد  )ثت قال:  ،كان شحينا ين ر باهمامم

 .(احلق واحلقحقة

ا من ن ي إال منها أو وم ،بأد الشللام لشللما ف  للطني وجرياهنا)ولابع موضللحًا: 

وأال حيرم أه ها  ،لذلك جيل أن لكون القدس باملحة ولألديان الثأو ...هاجر إلحها

 ،ولكن الضللعحف ال ي قى ضللعحفاً  ،األصلل حون منها..! وهت اآلن ضللعفاء ومضللطهدون

رت لمعكري سلللأم املحما وامل  وم ال ي قى م  ومًا... وسلللم قى ل ك االضلللطهادات بؤ

                                                 

(1 ياري ) (  (.5665رواه ال 



وأرجو ممن يؤججون هذه احلروب أن ي هموا الةلللواب إلبادت احلق إىل  .واسلللمقراره

ريد للللللأال لكفي مخ للون سللنة من احلروب وسللفك الدماء ولشلل)ول للاءل:  .(أصللحابه

 ،هذا لحس من مةلل حة الحهود ألصلل حني ولحمحت األطفال ولرمحا الن للاء..؟!اال للكان 

والماريخ شللاهد ب  أمث ة  ،نوكام لدين لدا ،ألنه ال بد من أن لعود دائرت ال للوء ب حهت

لذي هو  عدل ا قدرت ب  إبقاق احلق وال قة وال طا كا من يم ك ال كثريت. وجيل ب  

 .(رشع اهلل ووصايا رس ه أن يقوم بواج ه

شحينا آمًأ:  نرجو )كان اجلمحع ي ج ون الك امت بمأثر وبضور بالغ بحنام لابع 

وي همنا نحن رجال األديان أن  ،اهللاهلل الع حت أن ي هت اإلن للللان أن يعود إىل مدرسللللة 

ية اإلهلحة ونط قها ونع مها لآلخرين ... لححا أخريا هلدا با  ،لحس اإليامن فقط ً نفقه ا

 .(والرمحة ،واإلخاء ،وثمرله: ال أم

 ،لقللد زرت يف أسلللفللاري مع ت ب للدان العللامل)ثت قللال:  ،أومللأ اجلمحع موافقني

الشللحوبحة المقحت يف الكرم ني أكثر من بمى يف روسللحا  ،والمقحت برجال دين وسللحاسللة

 ،وجرى بوار بحني وبني قادهتت سللللابات ويف أوقات خمم فة ،مرت بك ار الشلللحوبحني

 .(فرأيمهت يق  ون اإليامن النقي الةايف الةححح ال عحد بن كا المأوالت والمشوهيات

ضت يديه قائًأ:  شيةحًا ممفائا دائامً )و القرن وأقول يف كا حمارضايت: إن  ،وأنا 

لن ئ  كام أن أباديث الرسللول الكريت حممد  ،الوابد والع للين قرن اإليامن احلقحقي

وجيل ب حنا نحن رجال الدين أن هنحئ  ،بأنه سحمت لقاء اإلسأم وامل حححة هنا يف دمشق

 . (ونع  د طريق ال قاء والمعاون وبودت ال أم واحلل لكا ال   ،اجلو لذلك

َّ رئحس الوفد  كثريًا وقال: حترضللين ك امت القديس بولس إذ يقول: إنَّ من ثامر رس 

وكا   ،وال طف ،والةلللرب ،وضللل ط النفس ،اإليامن أن يكون هناه احل ور وال لللعادت

 األخأق الكريمة ... وبدوهنا ال يمكن أن يكون هناه إيامن.



 ري... ون ع اهلل ال يم ،هذه الك امت ك ها من من ٍع وابدٍ )ابم لللت شلللحينا قائًأ: 

وأن نعود إىل اإليامن  ،ولذلك نحمات إىل لةفحة ولنقحة ،واإلن ان هو الذي غريَّ األصول

  (األصحا الذي نزل من ال امء وبذلك نك ل بحات األرض وبحات ال امء

ر بما كنائس ال للق األوسللط املممثا باألخ رياض  قال رئحس الوفد: نحن نقدِّ

 "مها اخلوري"ولللل ،ضًا أكرر شكري له وإلخوانهوأنا أي)ابم ت شحينا وقال:  وزمأئه.

 .(ف ها سهت ك ري يف المواصا والمعاون

وقف اجلمحع مرسلورين مودِّبني... قال رئحس الوفد: نشلكر سلامبمكت ب  هذا 

حة ،احلديث الرائع حة ربان نا أن نراكت يف  ،أنمت لن رون برتية م لللمق   نود  من كا ق وب

 أمريكا لنحقق ما سمعناه منكت.

ل هبت الشحخ ثانحة:  أهًأ وسهًأ بكت مجحعًا... وإىل لقاء آخر وجهود م اركة )ربَّ

رية إىل اإليامن احلقحقي األصحا وإىل ب ادت الوابد األبد واممثال أوامره... لإلبادت ال ش

 .(ال هت آمني

نمهز فرصللة هذه الةللح ة أإال و ،ما مل يأِت أبد الزائرين لحشللاركنا امليشلل - 24

 يضحك مرسورًا ويردد:  ،وك ام رآين أكمل ما يقول ،يقولها ما ألسجا ك

 الع للللللت صللللللحٌد والكمابللللللة  قحللللللده         

 

 قحِّلللللد صلللللحوده باحل لللللال الواثقلللللة 

احلمد هلل.. الزوجة الةاحلة من نعت اهلل ب  اإلن ان )وهيز  رأسه شاكرًا قائًأ:     

هذا ما كنت أرجوه. أن يرزقني اهلل زوجة مثقفة.. هذا ك ه من فضلللا اهلل  ،.. أب لللنت

ح  مك. ،فأقول له: با بعَّ أنا .(بع ہ  ژ  احلمد هلل:)فريدد:  الكا يممناه ويممنى صللل 

 [8]المكاثر:      ژھ  ھ  ھ  ھ  ے   

وكعادله وضع شحينا بكازه  ،ي ج  نا ب  املقعد احلجريلللللوبعد فرتت من املش

 وابممد بقدمحه ب حها.



 ،ووضعوا كرسحًا لرتلاح قدماه أكثر ،جاءنا الش اب بالشاي األخرض مع النعناع

ِجًأ أال يكون أهًأ لنعمه. ،ن ر شحينا إىل املزربة بامدًا سعحدًا بعطاء اهلل  و 

ًة: واهلل إين أخاف من هذا الكأم... ! ِج   إذا كنت خائفًا يا سلللحدي أال  ق ت له و 

 لكون أنت أهًأ لنعت اهلل..! فام نقول نحن املقرصون؟!

يا بنمي يعحش اإلن ان ويموت وال يرى إن انًا خم ةًا. كا  هؤالء )أجاب هبدوء: 

نا بح هت وبنايمهت املريدين  عاً  ،حيحطون مًا. ،اهلل يرىض ب حهت مجح ما  وجيع هت ل ممقني إ

يعني -لو ي اخــذين ريب أنــا وابن مريم ب  جنتــه هــاتــان : يقول الرسلللول الكريت 

  ؟!(ماذا نقول نحن إذاً  .لعذبنا وال يظلمنا شيئاً  -أصبعيه

 ،جيللل أن يكون بللال املؤمن دائاًم بني الرجللاء واخلوف)وردد:  ،أغم  بحنحلله

 . (والنجات يف اإلخأ  فحه ،واألما يف العما

ه  ،ي ل مزربةللللللبالشللحخ من ال اب الرئح للدخا رجا لحس ب  بأقة طح ة  واجتَّ

ومهس  (من القادم؟ خري..)قال شحينا:  هرع إلحه الش اب يرجونه أن ينم ر ق حًأ. إلحنا.

ولابع بةلللوت أب :  .(ونعوذ بك من رشه ،ال هت إنا ن لللألك خريه)بةلللوت خافت: 

له ب حها) قدرت  له ،م لللكني لقد زت  نف لللله بمشلللك ة ال  واآلن  ،مع كا نةللللائحي 

قالوا: وكي  يذل  ،ال ينبغي للمسلم أن يذل نفسه :ي م حث...! صدق رسول اهلل 

 .نفسه؟ قال يتعر  من البالء ما ال يطيق

يا بنمي كا  منا له ط حعمه.. وال يم  ل )فقال شلللحينا بحنان:  ،ن رت مموجِّ للللة

وهذا هو المط  ع ..  ،ب حها إال بحل اهلل وطابمه.. جيل أن يكون ال لللع فوق الط حعة

                                                 

(1 ن ب ان ( ححح أب ع وبزاه إىل ص وام ع اجل ت يف احل حة ) ،ذكره صابل مج و نعح 1وأب 70 64 .) 

(2 ه ) ( 2رواه الرتمذي يف جامع 2 54.) 



له لذي يرقى فوق ذا  ،بندها ي  ل نف لللله وهواه .. اإلن للللان هو املي وق الوبحد ا

  .إن مل تبكوا فتباكوا  .إن  العلم بالتعلم واحللم بالتحلمفلفحة حها ويزكحها..

 فالنجاح[9]الشمس:   ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  بحدنا القدرت ب  الم حري والرتقي:

وال  ،احلقحقي وال لللعادت القةلللوى هي يف حتكحت العقا مع الق ل من خأل أوامر اهلل

يكون ذلك بقًا إال باملع ت املريب... املهت أن يكون بم نا باجتاه اهلدف اإلهلي.. وال ع 

 .(درٌع يا بنمي

ولكن الشحخ أشار هلت أن  ،روا له كرسحاً لوصا الضحف وس َّت ب  شحينا فأبض

يا بني؛ )قال شللحينا وكأنه يمابع بديثه:  ال دابي ألنه يريد أن يواصللا رياضللمه الحومحة.

 (.ولكن كحف..؟ من أين ن دأ..؟ ،ارلقاء وسمو ،ورع ،خشحة ،بما ،اإليامن: ب تٌ 

وال للع  ،املهت أن يكون العقا مقودنا)ولابع بمنهد:  ،أشللار إىل رأسلله ثت إىل ق  ه

 .(نمعرف ب  بحوبنا بمى نمفوق ب  ط ابنا وأخأقنا ،ئدناقا

وسأل شحينا وجًأ:  كحف بالكت  ،وصار يمنحنح فوجئ األخ بم ك املقدمة..!

 سحدي؟ أرجو أن لكونوا بيري. 

بني؛ الشللحخ بقا املجممع يا ه وكأنه مل ي للمع كأم الضللحف: )لابع شللحينا كأم

وهو الذي ي ري مفهوم الزمان ل عًا ألوامر اهلل... م لللكنٌي امل للل ت: ال بقا له  ،ومقوده

 .(وال مع ت وال شحخ.. العقا بدون لربحة إيامنحة هو بقٌا حمدوٌد قزم

 قدر اهلل وما شاء فعا.        ،ردَّ الضحف بجرأت: هكذا أراد اهلل

شلللنا بق نا ثت نقول: هكذا )ردَّ شلللحينا بةلللوت بازم:  أراد اهلل!؟ ولعالوا مهَّ

بند املعةلللحة نحمج  بالقضلللاء  وال يأمر إال باخلري. ،وخ ِّةلللونا!؟.. اهلل ال يريد إال اخلري

                                                 

(1 ط ) ( ى ب األوس ه الطربان 3/1أخرج 1 ت 8 2، رق 663). 

(2 ت يف امل مدره ) ( ه احلاك 872أخرج 3.) 



ونضللع امل للؤولحة ب  اهلل..! ولقةللرينا  ،والقدر! وبند املةللح ة نن للى القضللاء والقدر

يعني  .إذا أردت أمرًا فتدبر عاقبته :ملاذا ؟ قال رسول اهلل  ،وسذاجمنا هي ال  ل

 وإن كان ،هذا هو املهت.. فإن كان خريًا فأمضلللهِ  ،فكر كحف سلللمكون النمائج والثمرات

وملجرد  ،املهت أن ال ندخا معركة خارس ملجرد الم جح ،بنيرشًا فانمه.. املهت النمائج يا 

ڀ  ڀ  ڀ   ژ وكللأننللا مللا ل ونللا كمللاب اهلل:  ،أن يقللال بللأننللا نعرف كحف نمك ت

ما لع مت؟!  .[3]املؤمنون:      ژٺٺ   ماذا يفحده  ها بم ت هبذه اآلية؟!.. 

 لكنكت كام قال الشابر:  ،قرألت القرآن

 قللللللرتوا ومللللللا فهمللللللوا مواب لللللله               

 

 فكللللللأهنت قللللللرتوا ومللللللا قللللللرتوا 

وا فرائضللللللللله                  سللللللللمعوا ومللللللللا أد 

 

 فكلللللأهنت سلللللمعوا وملللللا سلللللمعوا   

 (.اكاالذين  رسون الوقت يف ال  و والرتهات واملشيا ابني أكثر اخلارسين:  

ما يقول شلللحينا ،ن ر إيل  الضلللحف منٌزبجاً  حه شلللحينا  ،وكنت أكمل  فن ر إل

ل ا دائاًم كا وقمك بني  ،يا بني إذا مل لرزق خشلللحة اهلل ومعحة اهلل)زاجرًا... وقال بقوت: 

 .(لمقاذفك أوامره ووساوسه ،يدي الشحطان

 قال الضحف برسبة منفعًأ: كا برص فربون فحه وموسى..   موين سحدنا.. 

با كا شيص فربون فحه وموسى.. كا شيص فحه )رد  شحينا وهو هيز رأسه: 

اهلل ال جيرب أبدًا.. اهلل  ،أنت ختمار ،يمكنك أن لكون م كًا أو شلللحطاناً  ،جان ان خري ورش

بني  ينهى بن الفحشلللاء واملنكر.. يا ن اهللوال  مار ال لللوء ألبد... إ ،ال يأمر بال لللوء

الةلللح ة يا ابني لعزز الوازع اخلريي  ،الةلللح ة: قا يل من لةلللابل أقا لك من أنت

ه  مؤنِّ ًا:  .(وبالعكس ،واإليامين  (.أنت ختمار ج ح ك ل عًا ملا حتل أن لكون...)بأ صول 

                                                 

(1 ع ) ( وام ع اجل 1ذكره صابل مج 64 ن امل اره. ،(5 ه إىل اب  ون  



د شللحينا ون ر إىل األخ منفعًأ وهو هيز رأسلله قائًأ:  الةللح ة مائدت بق ك )لنهَّ

 كام  ،هناه من جتال ه من أها الف ق فحنجس ق  ك دهراً  ،وق  ك وس وكك وأخأقك

 قال الشابر:

لللقيِّ إىل المقللليِّ رسيعلللٌة               بلللدوى الشَّ

 

 (واجلمر يوضللللع يف الرمللاد فحيمللد 

 

 

كا إن لللان يا بنمي ال ينفك  بن  ،الةلللح ة رابطة)ثت ن ر شلللحينا إيل لع ًا ولابع: 

  ژڃ  ڃ   ڃژ  واهلل يقول: ،أنت ربطت نف ك)ولوجه إلحه الئاًم: . (رابطة

هناه كحنونة مادية وكحنونة روبحة.. الكحنونة )ولابع:  ،لنهد وم لللح رأسللله [.119]الموبة: 

حد دائامً  قد ال لف بًا إال من ربت ريب،اجل للللدية  ما الكحنونة الفكرية  ،وقد لكون بجا أ

 ،بطريقمهت ،بفكرهت ،بحاهلت  ،والروبحة فهي األهت. كونوا مع الةادقني:  بمجال هت

 .(بأخأقهت وبكممهت

قال الضللحف بنفاذ صللرب: سللحدي ال يك ف اهلل نف للًا إال وسللعها.. المك حف ال 

 بدو الذي بدو.  ،يكون إال باالسمطابة

ولكن املؤمن احلقحقي بقوت بل اهلل )هزَّ شللحينا رأسلله وهو ي م للت مؤن ًا قائًأ: 

ع اسمطابمه  ،وباإلرادت اإليامنحة ال بدود لقدرله واسمطابمه وي مطحع يف كا آن أن يوسِّ

به ،وطاقمه رس  ضا. ،ويمحما آثار بم ه ول ضج ويم ري وينمقا من بال إىل بال أف  فحن

بني كن مع الةللادقني، ب ًا وخت ًأ..  إذا بدأ احلل يا  فًأ!سلل حان اهلل..! أنت ل للت ط

 .(بدأ المي ا، وبدأ الم حري اجلذري ل   وه

 حتره الش اب باجتاهنا حماولني اإليامء ل ضحف بأن ال قاء قد طال. 

ه إىل ضللحفه قائًأ:  املرء : صللدق رسللول اهلل )وقف شللحينا ولابع سللريه ولوج 

هنا يكون المقححت اإلن اين الوجداين، سنيمرص الزمن.. زمن ال ف ة  .عىل دين خليله

                                                 

(1 ن أيب هريرت ) ( 80رواه أمحد يف م نده ب 1 5.) 



أوالً بمى نعود إىل اهلل ثت مةلللاحلة  بن اهلل وزمن الرتبحة، ول دأ مةلللاحلم نا ألنف لللنا...

اآلخرين مجحعًا... زمن اإلنابة إىل اهلل والعودت إلحه بأيدينا، واهلل يط  نا وينادينا وينم ر 

 .(لوبمنا

ملقعد الثاين، وقد أجهد شللحينا احلديث ماشللحًا.. ورفع يديه دابحًا.. ج  للنا ب  ا

 .(ال هت اجع نا مع الةادقني)مؤذنًا لضحفه باالنرصاف: 

ًا:  املريدين ون ر إىل  بالع حت يورو القوت، فممي ا ب ممه يف )باشلللل  االرل ا  

ڭ  ڭ        ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓژ     فكره وس وكك ونف ك وأباملك، صدق اهلل لعاىل:

نا، ولكن ممى..  ؟بندما نريد.  ژڭ  ڭ يا ابني بحده  قدرت الم حري بأيدي

يفشا اإلن ان بندما يموقف بن املحاولة ويردد لنف ه:  القرار.. بندما لنوي ل مطحع.

شمس:  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  .. صلدق اهلل:هذا صلعل ال أقدر ب حه من هرب  ،[10]ال

ها إىل الرذائا واملعا  والذنوب ،بحوهبامنها ل افا بن  بدا  .(ف ت جياهدها با بطَّ

 ،مع سأمة اهلل) وشحينا يقول: ،احلرت واضحًا... فوقف األخ مودبًا وانرصف مرل كاً 

 س حان اهلل..! )ثت لنهد قائًأ:  .(مع رباية اهلل

لللله               بحون 
ِ
 مللللن لللللحس  يفللللمح  ل ضللللحاء

 

 رالي  ةلللل هحهللللات يومللللًا وابللللدًا أن 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ صدق اهلل الع حت:  ،يا بنمي الموفحق أن نرى ون مع بق وبنا 

ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ

[.179]األبراف:       ژڦ

 .(م خ األج اد أخف  من م خ العقول يا بنمي؛ اهلل ال يم خ بقولنا...!

كان شحينا يشكو أملًا يف صدره يف  ،يف أوائا الم عحنات ومن بداية زواجنا -25

ب ت القص بعد لعرضللله لربد شلللديد يف سلللحارت مك لللورت النافذت أثناء مرافقمه لوالده 

 إىل بريوت. -رمحه اهلل-الشحخ أمني 



فح  ل بريت لألط اء الذين ارلأوا أخريًا أن يضعوا  ،ولكن األمل كان يزداد أبحاناً 

وبمى  ،جهازًا مأصللقًا لق  ه موصللوالً بقارئ خلطو  الق ل ملعرفة مةللدر ذلك األمل

 يمأكدوا بأن هذا األمل لحس ناشلللئًا بن ضلللعف يف الق ل أو بن قربة هاجعة يف معدله.

وط  وا مني ذلك  وبدم اسلللمق ال الضلللحوف. ،ط ل األط اء من شلللحينا الرابة المامة

 ول جحا كا الم ريات. 

بة يدم األمر طويًأ يف املزر كانوا  ،مل  نه  ألن كثريين من أب اب الشلللحخ وإخوا

بمى وصلللا  ،وكنت بندما ألدخا يف األمر لزداد مضلللايقة ال ع  يل ،يريدون مقاب مه

 أو.. الخ. ،ي فقطلللللاألمر بأبدهت أن اهتمني بأنني أبعد الشحخ بنهت! أو أبجزه لنف 

ه  ،زل أبد إخوانه خارت املدينةإال أن ط  وا منه الذهاب إىل من فام كان من األط اء ب َّ

مكثنا وبدنا  حي ى ب ع  الرابة ويم للنى يل مراق ة ق  ه برب اجلهاز ملعرفة سلل ل األمل.

بحث كان يفمقد  ،وكنت أرباه حماولة ل للل حمه بشلللمى الوسلللائا ،وال لللعادت ل مر ق  ي

 وكان ين ر إيل م م اًم ويقول: ،وانهدبوله وإخ

 يللا لللِك مللن قللنللربت خللأ للللللللللللك             

 

 

 اجللللللللو   ف حضللللللللللي واصللللللللللفري

 وانللقللري مللا شلللللئللت أن لللنللقللري              

 

 

دَّ يومللًا أن لةلللللادي فللابللذري  ال بلل 

 دامت إقاممنا أكثر من أس وع.  !فأقول ضابكة: هذا ما أراده األط اء 

ومل ي لللمطع أبٌد الوصلللول إلحنا  ،ولأمني ط  النا ،خدممناكان هناه من يقوم ب  

 أو زيارلنا... وأنا أسجا سابة ب ابة وقت مرور األمل أو ازدياده. 

 واحلمد هلل لقد خفَّ األمل كثريًا ومل يعاوده. كنا نممشللى يومحًا ونقرأ أو نكمل معًا.

فأوقعها ب  األرض  ،ويف منمةلللف آخر لح ٍة أب للل لللت بحده ل حث بن ب  ة الدواء

ج  ت ( بفوًا ها أيق مك؟)فقال معمذرًا:  ،أضأت النور ،ول عثر الدواء ،حمدثة صولاً 

 برسبة وق ت: أرجوه سحدنا بام ل حث..؟ ماذا لريد..؟  

 .(هاِت ب ة فالحوم)قال وهو يمنفس بةعوبة ضاغطًا با مكان األمل: 



 وأبطحمه احل ة.  ،قفزت وأنا أبحث بن الع  ة

سأله: ما الذي بدو ..؟! أبدت   أرجوه ما بك يا  ب ات الدواء إىل الع  ة وأنا أ

ورصت أرطل مكان األللللللت به.  ،أخذت بياخ العطر (األمل نف ه...)قال:  ؟!سحدي

ي يف للللقد رأيت نف )وقال بمهدت:  ،وهو يض ط مكان األمل ،ريرلللج س معمدالً يف ال 

شة بامحة بحني وبني أبدهت.. ق ت له: نحن ال  ،اجمامع مع ك ار امل ؤولني وكانت مناق

وواقعنا يفرض ب حنا أن  ،...  نريد ب والً رسيعةف  للفات ال يدري نمحجمها إال اهللنريد 

ر للللللن دأ وننقذ بأدنا... الكا  طط لف للادنا وإهأكنا واسللم أل ثروالنا.. نحن ني لل

نحن لدينا خمطط من  و ذاه املنهج.ولحس يف صلللاحلنا أن نجرب هذا الربنامج أ ،الوقت

نا اهلل باإلسأم ماذا كانوا ؟!.. وماذا  ،ومهام نرد القوت ب ريه يذلنا اهلل ،اهلل؛ نحن قوم أبزَّ

 ن رت إلحه بدهشة قائ ة: سحدنا أرجوه..! صاروا باإلسأم؟!..

نا اآلن كطابون الربى لدور لحًأ هناراً )ثت لابع:    ولكن ال لمقدم ،ذكرت له أن

وجيللل أن نلل للقللى ضلللللمللن هللذا امللليللطللط اإلهلللي.                                          ،شلللللربًا.. لللقللد خللطللط اهلل لللنللا

مابع يقوده اآلخرون إىل بحث يريدون طاٌل ل عقا... أال جيل أخريًا أن  ،ال حد إب والمق 

حدنا لآلخرين... نا....! من قحود لق  نا ؟...من ق ور جهاالل ! أال ن عث من ق ور غفأل

  (.جيل أن نمحرر من لقزيت شيةحمنا...!

أما  ،اهلل ال يدلنا ب  يشء نيرسللل فحه)كان يضللل ط ب  مكان األمل ولكنه لابع: 

 .(النفس واهلوى واألنانحة وحتنحط العقا ف ن لوص نا إال ل ي ارت األكحدت

لقد حتم ت اهتامات ال يع مها  سحديكنت أن ر إلحه بدهشة وبزن ومه ت  له: 

فكحف  ،وألخفف بنك إرهاق االجمامع إلحهت بمى لرلاح ،ألجن ك الضلللحوف ، اهللإال

يل أن أبعد بنك ضحوف األبأم ؟!.. أال لرلاح ق حًأ؟!... واهلل بريلني!... ماذا أقول 

 ل ط حل؟!..



 ،يا بنمي؛ ال دواء لق  ي سلللوى نجاح اإلسلللأم)م لللح ب  رأيس بود  وقال: 

 .   (دبوت لحًأ وهناراً وقحامنا بال ،وبودلنا إلحه

وهو يمذكر اجل  للللة  ،أغم  بحنحه ن رت إلحه بريى قائ ة: واآلن ماذا نفعا؟

واحلديث الذي دار.. ف ألمه بحنان: ها أبرض لك شحئًا ؟... ثت قمت وأبطحمه م عقة 

 ،ب لا يضلعها حتت ل لانه. ورصت أضلع له كامدات باردت ب  مكان األمل فيف  ق حأً 

لقد أرسلل ك اهلل  ،لقد جئت سللدادًا من بوز ،اهلل يرىض ب حك) وربَّت  ب  كمفي قائًأ:

 .(رض اهلل ب حك وب  والديك وب  الشحخ رمضان ،يف الوقت املناسل لميففي بني

 سألمه: ها نممشى ق حًأ... ؟ ألن هذا كان  فف األمل أيضًا.

ا )ا وهو يمابع بديثه:  شللحن ،كان اهلواء منعشللًا....قمنا إىل ال للفة ج  يا بنمي؛ الرَّ

الرجا ...هو الذي يؤثر يف زمانه وال يمأثر بزمانه.. ما ال نمع مه من احلكمة قد نمع مه 

يا  د فوات األوان...!عولكن ب ،من املةللائل واملشللاكا المي سللمحا  بنا من كا جانل

 (.ولكنَّ املجد يف آخره... ،بنمي طريق الورد أوله الشوه

يا سحدنا صحمك اآلن هي األهت... أنت رجا  ،أردد: اهلل حيمحك بحامه رتلللفة

 ال بدَّ أن حتر  ب  صحمك...  ،فإذا ذهل رجاله ضاع ،اإلسأم

الطفا يضع نف ه يف اخلطر ألنه جاها وألنه ي معما )ولابع وكأنه مل ي معني: 

فح للمعما كا بواسلله  ،أما الرجا إذا كان بق ه ك رياً  باسللة وابدت بمى يفهت األمور.

 وبالع ت واالسمقراء والدراسة يكمشف بقحقة األمور ويمدبر نمائجها. ،وبق ه

 .إذا أردت أمرًا فتدبر عاقبتهص  اهلل ب  سحدنا حممد: 

لألسلللف امل للل مون اآلن رجال األج لللاد أطفال العقول... باإلسلللأم واإليامن 

 نامج اهلل الذي يوص نا إىل النجاح يقحنًا... ية ح الطفا رجًأ فحعرف احلقائق ويمفهت بر

                                                 

(1 ع ) ( وام ع اجل 1ذكره صابل مج 64 ن امل اره. ،(5 ه إىل اب  ون  



بد من املع ت املريب الذي يع ت اإلسلللأم احلقحقي بحاله وبم ه وقاله  ولكن ال 

احلمد )صار يمنفس بقوت وقال:  ،ج  نا ق حًأ...كان اجلو رائعًا والقمر بدراً  .(وأخأقه

 .(ما شاء اهلل ... ما شاء اهلل .. ال در كاما)ن ر إىل ال امء وقال:  .(هلل ذهل األمل

 فق ت له مما ب مني إياه:  

 بللللللللللللللللللدري أرق  معاملللللللللللللللللللًا          

 

 والللفللرق مللثللا الةللللل  للح  للاهللر   

 

 

 (.اهلل يرىض ب حك وب  فادي....)ضحك مرسورًا وقال: 

 بمى يفربني.  (فاديكان إذا رسَّ مني يدبو البني )

ي ب حك وب  لطفك لللللوألطفك!  أنا أغ ط نف رسرت بقًا وق ت: ما أروبك 

  يا بنمي قانون اهلل: ها جزاء اإلب للللان إال اإلب للللان ؟!. ون حنا )فقال:  وبنانك.

 من أوتى إليه معروف فوجد فليكافئه ومن مل جيد فليثن به فإن من اثنى به فقد))يقول: 

1).((شكره ومن كتمه فقد كفره  . (يا بنمي أفأ أكون ب دًا شكوراً  (

ما ذهل يف نوم رددت: احلمد هلل.. احلمد هلل.. نا إىل ال رفة ورسبان   ثت  شلللح

 بمحق برابة وهدوء.                                             

 شحينا رمحه اهللطال سهرنا ومل ن مطع النوم فقد كان ( م1994)صحف يف  -26

فقد جاء أبد املقربني م لللاًء وأط عه ب   ،لع ًا ومرهقًا.. ومع ذلك ج س يقرأ ويكمل

مع أنه يف اآلونة األخريت كان حيس  ،بقحقة شللليص كان يثق به فدهش جدًا وآمله اخلرب

د يل أنه بزين..  يأما أن لم ري األبوال ويؤوب الرجا إىل بق ه. أكَّ ذلك ولكن كان 

خ من با ألنه  شلللى ب  هذا األ ،لحس ألن ذلك الشللليص قد أخطأ يف بق الشلللحخ

وأنه  اف ب  إيامنه وسلللححاول  ،ويريد أن ينقذه من امل للللاءلة يوم القحامة ،بذاب اهلل

رجاين  نةللحه معذرت إىل اهلل لع ه يةللحو من غف مه ويعود إىل رشللده ويةلل ح سلل وكه.

                                                 

(1 ي ( ه الكربى ) رواه ال حهق 1يف سنن 1 81 1.) 



نام اآلن..  ،رلاحكثريًا أن أذهل إىل غرفة أخرى ألنام وأ نه لن ي لارت يقرأ فح دو أ كان 

ولارت يطفئ النور ألجع وحياول أن ينام ومن ثت يقوم ويكمل أمورًا خاطل فحها ذلك 

 .(ال بول وال قوت إال باهلل العع الع حت)الشيص ... يقنعه بالعدول بن أبامله ويردد: 

 ثت أخذ يكمل أبحات من الشعر لقول: 

و ولع لللللللو               دبلللللللوت اهلل أن ل لللللللم 

 

للللللري يف ك للللللد ال ملللللللاءب للللللوَّ    الطَّ

للللللللللدت                ف مللللللللللا أن  ع   ب لللللللللوت  ب 

 

 فكلللللان إذًا بللللل  نفيسللللل دبلللللائي 

 كنت أن ر إلحه بائرت... ف ت يكن بوسعي أن ألك ت أو أن أفعا شحئًا... 

قائ ًة:  له  لة فرجو حلا هذه ا حدًا وهو ب   كه وب طاوبني ق  ي أن ألر ولكن مل ي

قني سأطمئن  وأرلاح    ،ق قةوإذا ذه ت ل رفٍة أخرى سأ ا   ،أكثر إذا بقحت بجان كصدِّ

ف حفعا  ،وطمأنمه أين سللأنام باالً فأنا بقًا نع للةولن أنام بمى أراه قد أطفأت النور. 

 ،ولن أسلللمطحع أن أهمت به ،رجاين بأين سلللأكون غدًا ممع ة ما بدا له ولح  ِق الن ور مضلللاء.

ومن ثت نمت فعًأ  ،سللللأنام فوراً  ،فموسللل ت إلحه: أرجوه.. أرجوه.. أبقني بجان ك

باسم راق... انم هت من نومي فزبة ب  صوت انك ار الزجات! حت  ت الفراش ف ت 

 ،انم هي!!... ال لدويس)... هربت إىل الةلللالة فةلللاح:  -وكان قد أطفأ النور-أجده 

سلللألمه بيوف: باهلل ب حك  ،نى ب  األرضن رت إلحه وقد انح .(لقد انكرسللل الكأس

ماذا لفعا؟. رأيمه يرفع قطع الزجات املك لللور ب  األرض... ج  لللت إىل جان ه ب  

 : د  ردِّ ال بول وال قوت إال باهلل ... أيق مك ؟!... لقد ب ق الرداء بكأس )األرض فةار ي 

شفمي بمى ال أبكي وق ت خممنقة: ب .(رلللللاملاء فوقع وانك   نًا وماذا بضضت ب  

خشللحت أن لدويس )رفعت بقحة القطع املمناثرت ثت أم للكت بحده فقال:  لفعا اآلن ؟!..

 اغرورقت بحناي بالدموع وبدنا ل  رفة. .(ب  الزجات وجتربي نف ك

 ن رت إلحه قائ ة: أيعقا هذا ؟!.. نادين..!. ربَّت ب  كمفي وقال: 



ال يمكن أن  ،لمع ي من أجع يا بنمي: ها جزاء اإلب للان إال اإلب للان ؟.. كت)

لذر يا بنمي: الرب   من ال يؤذي ا بك ..  جات جتر فكحف أتذي زوجمي  ،ألره قطع الز

 (وهي لرباين؟!

خريكم ))  :فق ت يف نفيسلل: ما أرمحك !.. وما ألطفك !.. صللدق رسللول اهلل 

1).((خريكم ألهله وأنا خريكم ألهل كت لفمقد الزوجات بطف وبنان أزواجهن رغت  (

ال هت اجعا  أهنت م للل مون .. لحمهت جيع ونك قدوهتت بحكممك وبطفك واهماممك.

 وورثمه أسوت لنا مجحعًا..ال هت آمني. رسول اهلل 

ور يوم اجلمعة وحتديدًا يف ال رفة امليةةة يل حلضويف  م1998صحف  يف -27

( يف Parismathارلنا األخت الفرن لللحة مديرت صلللححفة )زجم س شلللحينا يف م لللجد أيب النور 

فقد كانت لرمقني أنا  ،ولفت انم اهها انشللل ايل بكمابة املحارضت ،أواخر الم لللعحنات

حة هتا املموال هدوءًا. ،واملوجودات بن را بأن يكنَّ أكثر  هتا إيامءايت  نت  ومل يكن يفو كا

ان بحناها لدوران فحام بوهلا ممأم ة برم امل لللجد الذي  م ئ بجموع الرجال والشللل  َّ

سلل َّمت  ،وبندما انمهى الدرس واألطفال رغت انشلل اهلا بمدوين ما ل للمع برب الرتمجة.

ثت ج س  ،يف صلل اح يوم ال لل ت  شللحنا يف املزربة بع ورجمني أن ل مقي مع الشللحخ.

ش ،ورسبان ما لوالت محائت املزربة كعادهتا لزيارلنا لح رتيح شحينا ق حأً  حخ ف ع ال

 (؟ال حيل اخلري ؟.. من يرف  العطاءمن الذي ) يطعمها بمفاتل وب ور قائًأ: 

 فجأت ابمعدت احلامئت مع وصول ل ك الةحفحة ومرافقها.

وها هي لطا ب حنا بقاممها الطوي ة وغطاء رأسلللها اخلفحف الذي ي لللرت شلللعرها 

سللل وكها بدت وقد ط ع الزمان ب  وجهها و ،وقمحةلللها الفضلللفاض وبنطاهلا اخلاكي

ت  وق وت  الرجال.  شدَّ

                                                 

(1 ن ) ( 3رواه الرتمذي يف ال ن 895.) 



ملوضللات لرلدي بقًا لقد دهشللت بند رتيمها وق ت يف نفيسلل: أفرن للحة من ب د ا

ركشللة ملاذا ال ل  س ما صللمموه ل نالنا من ثحاب قةللريت ضللحقة مز ؟!ثحابًا بادية بم حة

ٌت  لكاد ل هر أكثر مما ختفي؟! ملاذا ال لضلللع ب  وجهها شلللحئًا من األصللل اغ المي لطَّي 

ت  فات واملذيعات.. وبمى العجائز؟! وشللوهت وجوه فمحالنا الةلل ريات واملو سلل مَّ

 ج شحئًا ما...!مب حنا وبحناها لن ر إىل شحينا بث ات ممفحةة املكان بولنا وكأهنا ل من

ل هبا شحينا باسامً   اربة حمارضلكت واسم ربت رت الللللف ادرله قائ ة: بض ،ربَّ

 ازدبام املكان ب  رب ه بالش اب والشابَّات!... 

ابم للت شللحينا وهزَّ رأسلله.. ثت لابعت: ما أثار دهشللمي رصابة جدية زوجمكت 

لدرس حه ،والمزامها يف بضلللور ا كار املطروبة ف ها لألف مابم قائكت  ،وك ين ل  مما شللللدَّ

حاً  حديث ال ،شللليةللل مهزفالزوجة آخر من هيمت ويقمنع ب قا كان رجا  ،وت وم ولو 

من نعمة اهلل بع وب حها )ثت قال:  ،ضللحك شللحينا طويًأ ن ر إيل بود  وبنان !....دين

 .(وبف ها اهلل ف قحت مريدت -ل محذت-أن جاءت مريدت 

قة الشلللحخ وابدت مل لم ري ها وق ت: وألن بقح با إن كامله  مممد  إىل  ،ن رت  إلح

: بةلل رابة لقد صللح ت الشللحخ يف كا للللللبحاله اخلاصللة كام يف بحاله الدبوية. ولابعت 

فام بهدله إال يزداد أن لللًا ولطفًا... وبكمة  ،ره وسلللفره ومرضلللهلللللللأوقاله يف بضللل

 وإخأصًا.. وب اًم ولع حاًم. رغت كا ال روف الةع ة المي حتحط به.

 وكانت هي لنقا ن راهتا بحني وبني شحينا. ،كان الشحخ يرمقني باسامً 

فمابعت  قائ ًة: مع ت الع امء الذين قرأت بنهت أو درسللت شلليةللحمهت مل لكن 

با إن الكثري منهت كانت بحاله اخلاصة  ،جوانل بحاهتت اخلاصة كام ة كححاهتت العم حة

كا بحاله فإن صلللورله يف  ،بائ لللة.. با خمج ة!.. وواهلل ما رأيت يف الشلللحخ إال الكامل



ومهام حتدثت بن شيةحمه  ،با مطابقة لكا ما يأمرنا ويوصحنا به ،مجح ة ورائعة ومرحية

 فالواقع أمجا وأروع. ،ال أوفحه بقه

ت : أوو  ثت قالت وهي لضحك: أنِت شابرٌت وباشقة.... ..مه    

صورت اإلسأم يف  زت:  شحينا ممحفِّ سألت  ضحكنا مجحعًا ثت أخرجت أوراقها و

  ؟!..ولونحوم: اإلرهاب... فامذا لقالعامل ال

شحينا قائًأ:  ولحس  ،أوالً: اإلرهاب بمفهوم اإلسأم هو ختويف العدوِّ )ابم ت 

م االبمداء ب  أي خم وقكام لفكرون..! فاإلسأم  إذا ))يقول:  ورسولنا الكريت  ،حيرِّ

صاحبه فه  يف النار قيل يا  سيفيه  فقتل أحدمها  سل ن ب سول اهلل هذا القاتل تواجه امل ر

1).((ف  بال املقتول قال أراد قتل صاحبه )  

 ،ويف القانون اإلهلي بمى الذي ي لللابد ب  القما يعمرب قالأً  ،فابمربه قالًأ بنحمه

مكتوب بني  تعاىلمن أعان عىل قتل م من بشطر كلمة لقي اهلل ))ففي احلديث ال يف: 

ــه آيس  من رمحــة اهلل 2).((عيني ــائهم ))واملؤمن يف اإلسلللأم:   ( ــاس عىل دم ــه الن من أمن

3).((وأمواهلم اإلسلللأم هنوض  ،املع ت الكفء لحعرف الناس ب حه اإلسلللأم حيمات إىل (

عادت  بال للل حه وب  اآلخرين  لدنحوية المي لعود ب  حة وا لدين باإلن للللان يف كا أموره ا

اآلن ومنذ مخ لللني سلللنة.. ما حيدو يف ف  لللطني )ثت رفع صلللوله نا رًا إلحها:  .(واخلري

عل أبزل من ال لللأح ألحس ما  شللل بًا؟!.. ق  ها حة؟!. ،إر مة وبشللل د  ألحس جري رش 

طاء  ،اإلرسائح حون الف  لللطحنحني وهجروهت إىل مجحع ال أد وإذا أراد جم س األمن إب

ها ،بق ب لللحط هلت عارض و نع !.. ف ها لم نارصها يف   م كا ومن ي هذا  لقف أمري

                                                 

(1 ه ) ( ي يف سنن 4رواه الن ائ 1 2 9.) 

(2 ن الكربى ) ( ي يف ال ن 1رواه ال حهق 564 3.) 

(3 ن ) ( ي يف ال ن 4رواه الن ائ 90 9.) 



ف لإلن لللان وإن للل طال ون به ؟!.  ألحس هذا ها هذا هو ال لللأم الذي ي انحمه؟!م لللِّ

 ثت لابع شحينا وقد اكم ى وجهه بزنًا وأسًى:  (.؟!..إرهاباً 

ها هذه هي لعالحت  ؟!..؟! ألحس هذا قمًأ حلقوق اإلن لللان..ألحس هذا خمجًأ )

كا هذا االبمداء ب  ؟! ؟!.. ها هذه هي لعالحت سلللحدنا موسلللى  امل لللحح 

 (.ل والن اء جائز هلت !... ودفاع امل  وم بن نف ه إرهاب وغري جائز!..األطفا

 أين الةحافة اإلن انحة؟! أين الضمري العاملي؟!)كانت هتز  رأسها موافقة فمابع: 

 (.ثت نقول: امل  مون إرهابحون! ،يف اإلسأم بمى ال اكت بن احلق مؤاخذ وحماسل

 ،ولكن اهلل ال هيماسللل حان اهلل! ال إنةللللاف وال بدل!.. )نف  يديه وقال: 

ينونة األمر أشد ب  القالا ورشيكهواحل اب قادم.  . (.. غدًا يف بامل الدَّ

ألحس  ،يقال أن اجلهاد فرض يف اإلسللأمة: ابمدلت يف ج  للمها وقالت مموجِّ لل  

ثع ان؟.. العقرب؟.. من لقال ني أنت؟.. ال) ردَّ ب حها هبدوء مم للللائًأ: اجلهاد قماالً؟ 

 . (الذي يؤذيك وهيامجك !! أما النعجة والدجاجة فأ باجة ل جهاد ضدها

اجلهاد يف سللل حا اهلل لحس ابمداء با رد  البمداء )ضلللحك اجلمحع فمابع شلللحينا: 

اجلهاد هو بذل اجلهد  ال امل وبدوانه وهو لحس هجومًا با دفابًا بن النفس واإليامن.

وئ  ۇئ  ۇئ  ژ يقول:  لعاىل واهلل وم من اإلن للان ال امل اجلائر.إلنقاذ اإلن للان امل  

قرت:  ژۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  1]ال  قوت [.90 ل ا

ريعة العادلة وإيةال اهلداية ل جمحع ولحس لاحلربحة إنام وجدت ألجا املحاف ة ب  الش

بندها يكون  ،وشلللهواهتاألجا اإلكراه أو ال  ت.. وأب ت اجلهاد جماهدت هوى النفس 

.(اإلنةاف من نف ك والعدل  لآلخرين



ت أسلللارير وجهها لعرب  بن ارلحابها، فعادت ل لللأل ثانحة: سلللمعنا كثريًا بن  ب د 

د:  حة يف اإلسلللأم .. ولابعت برتد  املنحى يف الكنائس فام وهناه أيضللللًا هذا األصلللول

 هز  رأسه م م اًم وقال هبدوء:لقولون؟.. 

فها روجحه غارودي:  أوالً ما معنى األصللولحة؟جيل أن نعرف ) األصللولحة كام بر 

واألصلللولحة يف اإلسلللأم غري  ،بأهنا فرض  أبد الطرفني رأيه ب  اآلخر فرضلللًا إج ارياً 

هناه أصلللولحة يف الشلللحوبحة، فهي لفرض معمقداهتا ب  اإلن للللان وكذلك  موجودت.

ة.. وكذلك الفاشللحة. فاإلن للان  العقحدت ب  أي إن للان.أما اإلسللأم فحمنع فرض  النازيَّ

بر فحام يعمقد، والدبوت إىل العقحدت لكون باحلوار.. واإلقناع.. والربهان.. والدلحا.. 

اربة فرض العقحدت ب   وبندها له اخلحار واملشحئة. لذلك يكرر القرآن يف سور ممعددت حم 

اإليامن يف  باإلكراه.اآلخرين، ويع ن أن اإلن للللان بر فحام يعمقد، ألن اإليامن ال يكون 

ما ال هيوى.. عاىل: الق ل وال يمكن إكراه الق ل ب          ژ ی  جئ    حئ  مئژ  يقول ل

ف:   ژڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چژ  ويقول أيضللًا:  2]الكه بمى أن اهلل [.9

ه الكريت حلرصلللله الشللللديد ب  هداية قومه:  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ يعالل ن حَّ

ونس:     ژڃ  ڃ   فاإلسلللأم بدو  األصلللولحَّة، وهي لح لللت منه وهو لحس [.99]ي

نس يف  حا وجود الكنائس والك  لدل ها...واإلسلللأم أبطى احلرية لكا معمقد... وا من

 .( اإلسأميملالعا

سامبة  : بفوًا  شحخ ف ألمه  ٌت منفع ة، ولكنها كانت ل  دي ارلحابًا إلجابات ال بد 

قال أن حًا مجحًأ يف  الشلللحخ..: ي  ة، ولكن ي دو أن لديكت جتمعًا دين حَّ سلللورية دولة ب امن

سلللوريا لكا الديانات.. كثرٌي من الدول لح للللت ب امنحة وال يوجد أي ل للللامح بني 

املجموبات الدينحة امليم فة فحها، وب مت  أنكت منذ مخ للني سللنة حتاولون المقريل بني 

 الطوائف الدينحة امليم فة. 



إذا مل يكن هناه ل للامح بني )ت أجاهبا وهو يم للح وجهه بحديه: ابم للت شللحينا ث

ل أن يكون  األديان فهذا يمناب مع المعالحت اإلسلللأمحة وغري اإلسلللأمحة، ألن اهلل حي 

 .(املؤمنون به كاجل د الوابد يف لعاطفهت ولرامحهت

فكرهتا ثت قالت: سؤال أخري وأرجو أال  أكون قد ألع مكت.   ن رت يف م 

غادروا إىل ب ممت  باحل م ة المي مفادها أن مع ت الحهود املوجودين يف سلللوريا 

أجريللت إلخرات الحهود من  فام رأيكت هبللذه احلم للة المي ،نحويوره أو إىل لللا أبحللل

اإلن ان بر  يف لنق ه؛ اإلسأم ال جيرب أبد ب  م ادرت )ضحك شحينا وقال: سوريا؟ 

ولكن قد لكون هناه  ،الماريخ اإلسللأميوهناه شللواهد كثريت ب  ذلك يف  ،أي مكان

  .(أمور سحاسحة ال بأقة هلا باإلسأم

لحقنعوا  ،وهنا بقل األسماذ فاروق آق حق: سحدي هناه مح ة شنَّها الحهود بالذات

 هيود سوريا باخلروت خوفًا ب  سأممهت. 

أي  منذ نشوء دولة إرسائحا إىل هذه ال ح ة مل حيةا)ابم ت شحينا هبدوء وقال: 

ومما ب مت أن كثريًا ممن ذهل إىل  ،ابمداء ب  أي هيودي يف سللوريا ال بك مة وال بعما

مما هت  ،إرسائحا ندم ب  ذهابه ألهنت وجدوا أنف للهت أهنت كانوا أسللعد باالً يف سللوريا

 .(يف إرسائحا وغريها اآلن

ةحفحة وقالت:  وأنمت ل مت مفمي بام با مفمي  .إجابمكت بقحقحة..ضحكت ال

حه بع ارات  ورمقمه  بعني الود واالبرتام مثنحة ب ،ب حت جدًا. ضحك احلضور وصفقوا

  مح يل أن أج س مع زوجمك ق حًأ؟ثت قالت: ها ل ،الشكر

 ،ر هو المعريف بهلللللما ينقص اإلسأم يف هذا العة)ابم ت شحينا موافقًا وقال: 

ه  أبامل بع  امل ه  والمي  ، لل مني المي ال لنط ق وال لمأقى مع بقحقة اإلسللأمفقد شللوَّ

كان أغ  ها ردت فعا ل  ت اآلخرين وجتربهت .. اإلسللأم ال يفرق بني إن للان وآخر مهام 



يقول يوم  تعاىلإن اهلل )): ويقول رسلللولنا الكريت  ،القومحةاخم ف الدين أو ال ون أو 

و رفعت أنســــابكم فاليوم أرفع نســـبي القيامة: أمرتكم فضـــيعتم ما عهدت إليكم فيه 

1).((وأضع أنسابكم أين املتقون أين املتقون إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم )   

باسلللاًم:  ما سلللمعِمِه اآلن صللللار أمانة يف بنقك لموصلللح ه إبأمحًا )ثت المفت 

  (.لآلخرين

عًا. ،ج  نا غري بعحدين بنه شجِّ هًا وم  جِّ مو  قنا بني الفحنة والفحنة م   وكان يٌرم 

بنات العائأت ذهني: ما الذي حيدو يف سوريا؟ سؤال وبحد يدور يف قالت يل: 

!..كانت الشوارع إىل الدين وحيف ن القرآن والفمحات املرتفات خاصة يرجعن ،املرموقة

سوريا لزدبت بالفمحات ال افرات الأهحات ذوات الش ا والثحاب القةريت يف  جَّ عر امل ر 

ٌت إىل زوجة املرافق وكأهنا آسلللفة ملا لقول فقد بدت وكأهنا  ،والوجه املةللل وغ. ن   ر 

ق ا  وبضور يف امل اجد وبفظ القرآن!.. ،.. بجاب ومانطو.لةفها ثت لابعت: اآلن

باجلواب  انمقا الشلللحخ بشلللري ال اين رمحه اهلل وج س معنا ومهس يل لك مي ،أن أبدأ 

أين ال نات باإلنك حزية بمى ال ي ري املرتجت احلديث. ن رت إلحه مم للللائ ة ثت لابعت: 

ث ب  املمورسلللحكأت وال لللحللارات ال لللف ور يف الشلللوارع؟! أين الشللل للاب املينللَّ

الفارهة؟!..ما الذي بدو؟ أين األغاين واملوسلللحقى العالحة والشللل اب الضللللائع يف 

كحف بدو هذا الم حري؟!.. إنه يشء غري ط حعي! قحا يل  ر؟..لللالشوارع؟!.. ما هو ال 

 (.وقد رأيت اجلامع فعًأ مزدمحًا بآالف الش اب والشابات ،إن الشحخ وراء ذلك ك ه

 وكحف رأت هذا؟! ول ان بايل يقول: ما الذي لريده  ؟! ،كنت أن ر إلحها باسمة

 ؟...ولكن ملاذا !..ءكا يش ،نجابنا وفش نا ،فعًأ إهنت يدرسون بركالنا ولرصفالنا

 بندما لمعرف اإلن انة ب  طعت اإليامن  ..!ق ت هلا هبدوء وبنان: س حان اهلل

                                                 

(1 ت يف امل مدره ) ( 3رواه احلاك 72 5.) 



وابرتام من كا  ،ورابة وثقة بالنفس ،احلقحقي جتد نف لللها يف لوازن وسلللعادت

وألن الدين  ،خاصلللة أن ل ك العودت دائاًم لكون بيحارها وبريمها ،اآلخرين مهام كانوا

وجيع ه أسمى وأطهر وأسعد فح ارع لمةححح خطئه مع ربه  ،ين ف اإلن ان من بحوبه

هذا ال لللمو  ،ومع نف للله ومع اآلخرين.. بندها يم ذذ روبحًا بطابة اهلل وب ه ورضلللاه

فحفكر يف إهداء ل ك ال لللعادت لآلخرين املقربني  ،الروبي ي لللعد اإلن لللان الداخع فحه

ألنه حيل هلت ما  ،بمى ل فهت ال لللكحنة وال لللأم والطمأنحنة ،هألب ة الق ل ممن بول

ال ي من أحدكم حتى حيب ألخيه : كام قال رسولنا الكريت  ،أبل لنف ه من سعادت

كام أن إبأغ رسلللالة اإلسلللأم وخدمة ب اد اهلل فرض يف اإلسلللأم  .ما حيب لنفســـه

فكا م لل ت جيل أن يكون  ،نوهذه أولويات اإليام ،كفرض الةللأت والزكات والةللوم

 يف الدبوت إىل اهلل ول  حغ رسالمه.  وقدولنا وأسولنا فعا رسول اهلل  ،دابحًا ل ريه

 ،وأخريًا ولحس آخرًا رأينا ما وصلللا إلحه املجممع بندكت بعد أن ابمعد بن اإليامن

ةابات اإلجرام  ،وبن أوامر اهلل من معانات اجلرائت وامليدرات واألمراض اجلن حة وب

 فاإلن ان بأ إيامن: وبش وبحوان أو شحطان. ،مما جع نا نرسع بالعودت إىل اإليامن

: نعت خفنا وبدنا... باسم راب!.. ن رت إيل   ونرجو أن يعود الشاردون  فمابعت 

. ،إىل حم ة اهلل قالت برسللبة: ولكن يف فرن للا مل يةللا األمر  ألنه ال سللعادت هلت بعحدًا بنه 

 إىل هذا احلد!.. 

قد بتَّ  ،مها: نحن نرى يف الم فاز أن هذا اهل و  األخأقي والف اد واإلجرامأج 

 وبمى يف مدارس األطفال واملراهقني يف فرن ا وأمريكا وغريها. ،كا بأد ال رب

وسلللنفقد  ،نعت وجدنا أن ال عد بن اهلل ودينه سلللحجرنا إىل نفس ال ع ة القذرت

 .لعاىلها وابمعدنا بن لعالحت اهلل أصالمنا وأنف نا وأوالدنا إذا انزلقنا إلح

                                                 

(1 حه ) ( حح ياري يف ص 1رواه ال  3.) 



لشللعا ال للحجارت لارت ولن للاها  ن ما أقوله بمشللنج ولمحره بعةلل حة..كانت لدو  

  ولقف ولمحره ممع ة. ،ثت لنفث فحها بدت نفثات ممأبقة ،أخرى

لأم مها م حًا م م ربة بدم لوازهنا!.. وأب  ت هبا وكأهنا ب ة بوشار يف املقأت 

 وكأهنا أب ت ما بداخع من دهشة فقالت بق وت:  ،لمق ل بعذاب

رابة أنمن مرتفات للللللوبةلل ،أنمن ن للاء العرب مرلابات وهادئات أكثر مما جيل

 .نمن ل من ق قات بالن  ة ل م مق الذلك أ ،وحماطات بمن  دمكن ويرباكن

؟ أال يوجد أغنحاء كثريون ينمحرون؟! با وضحوف ق ت هلا م م مة مم ائ ة: ملاذا

 وال رابة؟! وال حي ون سأماً  ،مون لألط اء النف حنيمأز

لذلك لرين  ،ثت لابعت: بزيزيت نحن باإليامن أقوياء وسللعداء وال نيشللى إال اهلل

يف اإلسلللأم بأت هلذا الق ق واجلهد . ولحس الربود كام لفكرين ،ال لللكحنة والطمأنحنة

ئا. طا ز: وكحف؟! امل ذول بأ  لت بمحف  عاىل  قا ىت  يتجث  ژ  يقول:ق ت: اهلل ل

2]الربد:  ژمث  ىث  يقول: لفكر سابة خري من قحام لح ة. وابن ب اس .[8

يدفع املرء إىل األمام سلللواء يف  ،لفكر سللللابة يف ب مة اهلل ونعمه وخ قه وكونه

ر بق ه ،بحاله الروبحة أو املادية أو الع محة فحعود ب حه ب اًم  ،مما حيحي ق  ه وروبه وينوِّ

شح إلحه لطائف من  ،وطمأنحنة ورابة ويقحنًا بأنَّ اهلل لن  ذله صدقه ولوجهه لر وبقدر 

 صفات اهلل فم فه ال كحنة وال عادت وال ةريت يف كا أمر. 

قالت برسللبة: كحف....؟! ب محني...! نفد صللرب مرافقها الذي كان يشللري إلحها 

: إذا جئمنا ثانحة بأ موابحد وال -نا رًت إلحها-لابعت   بإهناء احلديث مدبحًا لأخرهت...

ني الرابة واالطمئنان وال أم الذي ل حثني بنه.  ،أش ال أب مك ذلك  ولربام حت ِّ

هحا...  وقف مرافقها وصللار يشللدها بقوت دون أي لطف أو هتذيل ويةللحح هبا:

 ول معحد إن انحمها المي  ب َّها بقًا لرلاح ،بحنام هي ل جا رقت هالفي لمعود ،هحا لأخرنا



 ن حمها برب انش اهلا ولناف ها بأبامهلا ودنحاها.

بدثمه بحديثها وذكر له  ،راً للللللبدت إىل جم س شللحينا بحث كان باسللاًم م للم شلل

ه   م  الشحخ بشري ال اين رمحه اهلل موقف مرافقها الذي باول رصفها بن سامع احلقحقة ول رب  

 بشوقها لمع ت الع وم اإلهلحة...

( بني قال: ج للل)أما سللمعمت )ثت شلل ك أصللابعه قائًأ:  ،سللعد شللحينا كثرياً 

 .(ال نات يف بأد الشام بؤبؤ بحني مدارس

مل يعج هت ما نحن فحه  ،يراق وننا يف كا أمورنا بمى اخلاصلللة فحها ،بحوهنت ب حنا 

ولكن من  ،إهنت  ططون لنا بمى يف لللدوا ب حنا إسلللأمنا من سلللأم وإيامن وسلللعادت.

 أدوا ما فرضه اهلل ب حكت من واج ات يوفِّ اهلل بوبده وينرصكت. ،ر اهلل ينرصه اهلللللينة

إهنت ال يريدوننا نةللللارى وال يريدون لنا دينًا..! ألن اإلن للللان بأ دين بحوان ال هيمه 

يريدون أن ي لللمدرجوا أوالدنا وبنالنا إىل ما انحدروا إلحه من  سلللوى بطنه وشلللهوله.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  صلللدق اهلل الع حت:  ت وشللل ق وجريمة وأمراض...!فوىض ولف

[27]الن اء:   ژٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ولكن ابدتوا  ،ال لحأسلللوا... الحأس موت وشللل ا) وقال وهو ي لللمعد ل وقوف:

 .   (والعطاء  ي م زم العطاء  األكرب من اهلل ،بالعما

س حان )وقال ممعج ًا:  ،ثت ج  نا ل  داء وهو حيمد اهلل ،لوضأنا وص حنا ال هر

اهلل! ماذا يريدون أكثر مما فع وا ويفع ون بنا؟!... سللل حانه!... هو امل جأ وهو املنقذ إذا 

 .(وأنا ممفائا بأن ال د سحكون بإذن اهلل لإلسأم ،المجأنا إلحه ختطحطًا وبمًأ ولرضباً 

بعد إسأم رتساء طائفة األمولو يف الحابان بفضا اهلل ثت بناية شحينا رمحه  -28

كان ي للمق ا اسللمق االً بافًأ وحتشللد له كا  اهلل بر  ب  ل  حة دبواهتت ومؤ راهتت.

 اإلمكانحات ل امع بديثه بن اإلسأم وكان يرافقه دائاًم ط  حه اخلا  ومرتمجه.



الط حل رغت إحلابي بذلك ب  من يدبر أمر سلللفرنا ولكن يف هذه املرت مل يرافقه 

نَّ بحالك وصلللحمك أغ  ما ورجوله: إ ،مرددت لشلللحينا: إن أهت ما يف الدبوت رجاهلا

وأن  ،رله بانفعاله إلرسافنا يف نقطة املاء واسلللمهأه الكهرباءوذك   ،جيل أن نحافظ ب حه

حنني؟ اهلل لللللب ممك ب  نف )صحمه أغ  وأغ ... فن ر إيل بحنان وقال:  ي بمى حتاجِّ

 ،واملهت أن نمواصا مع هذه الطائفة بمى يزداد إيامهنا ،أنا واحلمد هلل بيري ،يرىض ب حك

ال هيمني سلللوى الدبوت إىل )ولنهد قائًأ:  .(لعا اهلل جيعا اخلري فحهت يف الحابان وغريها

 .(اهلل وإبأء ك ممه

ننا لوقفنا يف دولة اإلمارات بدت ال سلللحام وأ ،كان ال لللفر إىل الحابان ممع ًا جداً 

وبثهت ب  اإلخأ   ،سابات المقى خأهلا شحينا بإخوانه املقحمني فحها بةالة املطار

وال يمنازبوا فحدبوا  ،وأن جيمعوا شلللم هت ،يف خدمة دين اهلل واالنشللل ال بام يرضلللحه

 اإلسأم ل حل بنهت وي قى هلت منه ال قل واملرياو...!.شمس 

إىل مللدينللة هونغ كونغ بحللث كللان ين  ي ب حنللا امل حللت فحهللا لح للة ثت انط قنللا 

 واالنطأق ص ابًا إىل الحابان.

بمى جاء أبد لأمذت شللحينا الةللحنحني الذين درسللوا  ،ومل نكد نرلاح يف الفندق

يف جممع الشحخ أمحد كفمارو وكان يعما إمامًا ومدرسًا دينحًا يف م جد هونغ كونغ فذكر 

 األسماذ فاروق آق حق لقاًء مع امل  مني وامل  امت يف م جده. لشحينا أنه ن ق مع

ولو كان  ،فهذا ما هيمه ويريده وما سللافر ألج ه ،بدت ال للعادت ب  وجه شللحينا

ال رابة يل إال برضللاء )فردد كعادله:  ،ن رت إلحه مم للائ ة وبق ق ال للفر طويًأ وممع ًا.

 .(ي لحس له سن لقابد إال ب قاء اهللإهنا األمانة يا بنمي ... يا بنمي الداب ،اهلل

 كان اجلو بارًا ورط ًا. ،وأثناء ذهابنا إىل امل جد



مل يموان الكثري من الةحنحني بإرسال المححة بابرتام وود  رغت وجوده يف ال حارت 

بحث اسلللمأذن مع مهت من أبامهلت ق ا انمهاء  ،وكأهنت يعرفونه...! بدأ اجلمحع بالموافد

 حمارضت شحينا.  لححرضوا ،الدوام

واممأل املكللان ... وج  لللوا  ،وبحوه من بعحللد وابرتام ،دخ وا هبللدوء وب ور

 وكأن ب  رتوسهت الطري... خحت اهلدوء لفرتت.  ،يذكرون اهلل بةمت

 بعد ب ت اهلل الرمحن الربحت:   ،بعد ق حا بدأ الشحخ بةوله الرخحت

 (.ال أم ب حكت ورمحة اهلل وبركاله....)

 رددوا بةوت بمحق مأل املكان : وب حكت ال أم ورمحة اهلل وبركاله. 

 وبدتوا بكمابة ما لرمجه املرتجت هلت.... ،وأخرت كا فرد منهت دفرته وق مه

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  يقول اهلل لعاىل:)قال شحينا هبدوء: 

چ    ڃ      ڃ  ڃ  ڃ        ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ        ٹڤ  ڤ

 [54]األنعام:  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ
رو  لللللللوم فرله بشللل ،ال فار هو اهلل ولحس أبد غريه)ثت أباد اآلية ثانحة ولابع: 

]طه:  ژگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱںژ  بددها لعاىل يف آية أخرى:

فاإلسلللأم هو انمقال )صلللمت ق حًأ ثت قال:  ،كان اجلمحع يكم ون ويرنون إلحه بود .[82

ومن إن ان رشير إىل إن ان  ،رية بالموبة من الرذائا والنقائص إىل الكامالتلال شالنفس 

والعقا اإلن للاين من الأبقحقة واخلطأ  ،اخلري والع ت... اإلسللأم نق ة ل فكر اإلن للاين

فقال لعاىل:  ،اإلسللأم رفع الفوارق ال ونحة والعرقحة واجلن للحة إىل احلقحقة والةللواب.

حة والع ت ).[١٣احلجرات  ]  ژڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ بالعقأن خذ  لأ هنا القحت المي  إ

ومن اجلها واخلرافات  ،وحترر اإلن للللان من ب ادت اإلن للللان ،واحلكمة ولزكحة النفس

فاهلل لعاىل  ،واألنانحة... حترره من ب ادت ج للللده وأهوائه إىل ب ادت اإلله اخلالق العادل



چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌڌ   ژ  يللقللول:

                                 [.90]النحا:      ژڎڎڈ  ڈ  ژ  ژڑ  

فاإلن لللان  ،وجع نا إخوت ،وباألخأق الفاضللل ة ،ز إال بطابة اهلل الع حتوال  ح  )

 أخو اإلن ان...وأكد ب  وجوب وصول القمة اإلن انحة يف بأقة اإلن ان بأخحه 

1).(((ال ي من أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه)): اإلن ان بقوله  ) 

هذه أب  املقامات )قائًأ:  ،أباد احلديث بمؤدت ...م مضلللًا بحنحه... رافعًا رأسللله

لح لللود الود واحلل والرمحة. شللللابت اآلن  ،وحم ة اخلري هلت ،إيثار اآلخرين ،اإليامنحة

 ،ومافحات ال لللأح واجلنس ،والمعدي واإلرهاب ،القحت المي ل لللحطر ب حها االبمكار

فمع أهنا بققت إنجازات هائ ة يف اجلوانل  ،واحلضارت ال ربحة الحوم لشهد أزمة صع ة

 .(الع محة واملادية فإهنا لعاين أزمة خطريت يف اجلوانل الفكرية والروبحة واالجمامبحة

 ثت لابع شللحينا: ،سللاد صللمت قةللري خت  ه ك مة )اهلل( لنهد هبا بع  احلارضين

ولكن قد  ،ألنه أرسا له منهجًا سامويًا هيديه وي عده ،امل  ت إن ان اخمةه اهلل برمحمه"

لضعف يومًا ما إرادله فم   ه نف ه... ولكن ما إن ي محقظ اإليامن يف ق  ه بمى ي معحد 

ا لق حد الغحًا من سللل وكه ك ،فحعود إىل ما يم حه ب حه اإليامن فقط ،مهمه وبافحمه وإرادله

 فالمق حد إبطال لعما العقا وحتجحمه. ،لآلخرين أو معمقداهتت

وهو اآلن يف خطر الفناء  ،ر ب ومه بام  ص اجل للد فقطللللللإن العامل ال ريب بةلل

ألنه وإن كان لقدم بحضارله  ،الروبي وفقدان اإليامن وهذا سحقوده إىل الكارثة ال حمالة

 وربه. وصنابمه فإنه فقد روبه وبقحقمه وجها نف ه

 ،واإلسأم بأصالمه ب  ب  الع ت بام يمع ق باجل د والروح ب  هذا الكوكل

 .(ويف العامل اآلخر الذي سننمقا إلحه بأروابنا ال بأج ادنا

                                                 

(1 حه ) ( حح ياري يف ص 1رواه ال  3.) 



عًا:  ماب هذا األمر)وأق ا ب حهت م  ،اخلطأ حيةللللا بندما ال نححط بكا نوابي 

واملؤمن ي عى دائاًم لرتقحة نف ه ولزكحمها... وهوية امل  ت يف أبامله وأخأقه م ممدت 

أب لللن ال أغ هلا ... وب ت بأ بما  ،وإذا أب لللن العما هبا ،من ال للليعة ال لللمحاء

نا جة اهلل ب ح مائج األبامل  ،ب فالع ت يف اإلسلللأم هيمت بن بده ال يكفي...  فالع ت و

ط بعقحدت اإلن للللان بمقديت ما هو نافع ل   لللية... فالط حل وأهدافها ال للللامحة ويرل 

ي لللب الكحول ويع ت رضره... وقللد يمعرض ألمراض اجلنس واإليللدز وهو يع ت 

حه قدم ب  ما ي نه م  وب من نف لللله وهواه ،خطورت  ولكن  ،فاهلوى ي  ل الع ت ،أل

: ولنا الكريت كام قال رسلل ،سلل طان اإليامن وبده ي  ل اهلوى وجيع ه ل عًا ألوامر اهلل

1).((ال ي من أحدكم حتى يكون هواه تبعًا ملا جئت به)) ) 

كانت األناما لم لللابق مع األقأم لم لللطري الع ارات... والعحون لأبق بركة 

 شفاه املرتجت كي ال لفوهتا الك امت.

 ،لذلك برمها اهلل ب حنا بمى ال نؤذي أنف نا ،املحرمات ك ها مؤذيات لإلن ان)

لذلك  ،ولكن الطفا يضع نف ه يف اخلطر ألنه جاها.. وكا من يعيص اهلل يكون جاهأً 

ابمنى اإلسللأم كثريًا بمنابة اإلن للان النف للحة بمى ي للمطحع جماهبة وحماربة الشللهوات 

احلرب ب  كا نقائةه  واملثريات واملحرمات المي ليسء إلحه ولؤذيه يقحنًا... بمى يع ن

ج ها من  به فحقم ع مه وبحو بل اهلل ولع ح فاإليامن يوقظ يف ق ل املؤمن  ها...  ذور

إن لربحة اإليامن هي لربحة  با امل للللابقة إىل رضللللاه. ،وخشلللحمه... واخلوف من غضللل ه

.([4احلديد: ]        ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  لربحة معحة اهلل: ،اإلن ان من الداخا

كا إن للللان  ،الرقحلفحع ت أن اهلل رقح ه ونا ره ولو غاب )ورفع صلللوله قائًأ: 

له يع ت اخلطأ من الةلللواب فالقط إذا رسق قطعة ال حت  ،بفطر واحلأل من احلرام. 

                                                 

(1 ن بطة ) ( 2اإلبانة الكربى إلب 91.) 



ها حأك  حدًا ل هبا بع لك ،هيرب  لك شللللاكرًا  مامك وهو يموء  ها أ يأك  له  ها  قدمم  ،وإذا 

وقد كرمه  ،فأ يكون اإلن ان أقا منه فقهًا يف ذلك فاحلحوان فقحٌه يف احلأل واحلرام...!

 بالعقا..!اهلل 

 ن افة العقا وبكممه لوصا إىل احلق واحلقحقة دون أخطاء.

 .((اللهم أرنا احلق حقًا وارزقنا اتباعه)): كان من دباء الرسول الكريت 

 هذه الرتية ب ري بني اجل د... با ب ةريت الق ل المي لقوهيا طابة اهلل ورضاته. 

اهلل سلللير له ال لللموات و ،اإلن لللان يف اإلسلللأم هو أهت خم وق يف هذا الكون

يًا وروبحاً  ،واألرض ماد فة يف األرض لحعمر الكون  ولحقحت بكت اهلل يف  ،وجع ه خ ح

وقادر ب  النجاح والممح ز ب  سللائر  ،واملؤمن احلقحقي صللابل إرادت ووبي األرض.

وال يكون ذلك إال بمدبر برنامج ال لللعادت؛ برنامج الكماب الع حت؛ قرآننا  ،املي وقات

وبم نا هبا اسمطعنا أن نعحش بحات رائعة ب   ،فإذا فهمنا ل ك الرسالة اإليامنحة الكريت..

فالقرآن حيوي مفردات احلحات ال لللعحدت ل فرد  وما بعد هذا الكوكل. ،هذا الكوكل

اإلن للللان لمعالحت اهلل دلحا ب  ضلللعف بق ه وطفولة واملجممع والعامل ك ه... ورف  

 .(إدراكه ول  ل شهوله

رفعت يدي لريفق  .ن رت إىل األسللماذ فاروق ومه للت: شللحينا ممعل أرجوه

أرجو اهلل أن جيع كت )ثت رفع يديه دابحًا فقال:  ،بنف للله... فابم لللت شلللحينا مطمئنًا يل

من  ،خأقي والروبي واحلضللللاريمؤمنني بقحقحني لمقودوا العامل ك ه إىل ال لللمو األ

واحلمد  ،خأل لعالحت اهلل اخلالدت... وص  اهلل ب  سحدنا حممد وب  آله وصح ه وس ت

 .(هلل رب العاملني

 ثت انحنوا مودبني شاكرين.  ،اقرتب اجلمع منه ق حأً 



هونغ  خرجنا من امل جد لم  حة دبوت العشاء يف مقر اجلمعحة اإلسأمحة يف -29   

كان اجلو يف اخلارت بارًا جدًا ورط ًا بحنام كانت صللالة الطعام مكحفة بدرجة لربيد  كونغ

وبعد لناولنا ل عشاء اسم ا احلضور وجود الشحخ وبدتوا بإلقاء أسئ مهت املمع قة  بالحة.

 والشحخ جيحل بود واهمامم.  ،بأمورهت الدينحة

 فرجوت مرتمجه ا ألسماذ فاروق آق حق أن ن ادر املكان برسبة. ،أب  ت بمع ه

وفجأت أخرت ما يف  ،وق ا أن نرلاح لوجه الشحخ إىل املوضأ ،وص نا غرفة الفندق

 ب اًم أنه مل يمناول إال لقحامت. ،معدله بدت مرات

مم ويًا من األمل  ،يلللف ت لعد حتم ه قدماه ب  املش ،لراخى بني يدي وخارت قواه

وأمارات الشحوب واالصفرار ل دو س ممع ًا رير. ج للللةعوبة بال ة أوص مه إىل ال وب

ل اءلت بيوف ودهشة: نعت..!  (معك ورقة وق ت؟)أسألني وأنا أم ح وجهه:  ،ب حه

 وأنا أن ر إلحه والدموع ،أرب ني ما يفكر فحه (معك ورقة وق ت؟)أ: ماذا..؟! رد بحزم

بن مفكريت وأنا أرجوه باكحة ضللللاربًة: أرجوه بعد أن  يف بحني: نعت ... نعت .بحثت

 ممللت م م عللة دموبي: بللارض..  ....(اكم ي ... اكم ي)بأ صلللوللله ممع للًا:  لرلللاح.

 ولكنه بدأ بةوت مرلعش:  ،وجدت ق اًم بجانل الرسير ون رت إلحه ضاربة بارض.

 (.إخواين وأب ايب: ال أم ب حكت ورمحة اهلل وبركاله...)

أب ت ال عادات يا أبنائي وبنايت )جاءين صوله من بعحد وكأهنا وصحة مودِّع!...: 

وهذه هي االسمجابة  ،أن ي مجحل اإلن ان لمعالحت اهلل وندائه فحعما بام يريده اهلل لعاىل

 .[٢٤األنف ل  ] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېژ  احلقحقحة كام قال لعاىل:
 ،ألن فحها بحات الق ل والفكر والروح والعما ،وهذه بقحقة اإلسلللأم وروبه

 .(وال غاية هلا إال إسعاد اإلن ان.. كا إن ان



ًة ب  شللفمي بمى  ن رت إلحه م حًا وكأين يف ب ت ويداي ختطان ما يمع بع  باضلل 

! وهربت ألفمحه فإذا بزوجة املرتجت ...ال يع و نشلللحجي. سلللمعت صلللوت ال اب

 ها بحناي م للمنجدت فمعودان باخلح ة واحلريت ألهنا مل األسللماذ فاروق لدخا بع ول للمق 

 واسرتسا الشحخ بديثه مومئًا إيل بممابعة الكمابة: لكن أب ن باالً مني.

بالكت ) قالكت و ما لمع موه ب مدبر والع ت والع بال هيا األب ة اقرتوا القرآن  أ

نًا فحعما  . وأخأقكت به يقح  بمعالحمه القرآن نق ة  بضللللارٍت ولقدم لكا إن للللان يؤمن 

 (.ووصاياه

فن ر إلحها شللحينا فانكمشللت ل للم حث اهلل بأ  ،فاروق األسللماذ لنحنحت زوجة

 ون رت إيل أن اكم ي. ،بول وال قوت

ال سأم ل عامل ،كونوا أبناء ال امء  ،كونوا أبناء ال امء)هزَّ رأسه ممأملًا ولكنه لابع: 

 . (وأكثروا من ذكر اهلل ،بودوا إىل لعالحت اهلل ومدرسمه ،إال باإليامن احلقحقي

كونوا أبناء الشحخ بقًا ال )فمابع:  ،وامجًة خائفةً  ،ن رت إلحه غري مةدقة ما أسمع

       ژٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀژ : بنوت اجل لللد المي قال اهلل لعاىل فحها لنوح 

 .(والفكر المي لورثكت ص  ة اإلسأمبا بنوت الق ل والروح 

 دوى صوله يف أذين:  ،لنهدت باكحة وفقدت األما أن يرلاح ق حأً 

هوية  ،وال بمى بالدباء فقط ،وال لنجح باألماين والك ا ،أبنائي ال لمت األمور)

امل للل ت احلقحقحة يف جهاده لنف للله ودبوله إىل اهلل باملعروف وهنحه بن املنكر قاالً وباالً 

 ،يف رضللاه وغضلل ه ،وصللدق مع ربه يف رسه وجهره ،كا من صللدق يف إيامنه وسلل وكًا.

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ أما قال اهلل لعاىل:  ،سحكون اهلل معه وسحةدقه وينرصه

أي يموب  إذا لابوا؛ إذا أنابوا  .[24ألبزاب: ]ا     ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ

 (إىل اهلل..



مل ت يده راجحًة: سحدنا كفى  ،فجأت لراخى الشحخ ب  الرسير و اَّ مموجهًا إيلَّ 

ثت أردف ممابعًا:  ،كأنه أصللل ح يف بامل آخر ،أرجوه لقد لع ت ... وكأنه مل ي لللمعني

  (.أبنائي؛ ال يشء إال بثمن)

  ،لحطمئن بأين أدون كا ك امله ،ريرللللللوج  للت بجان ه ب  ال للاقرتبت منه أكثر 

ولكن بلالعملا  ،أب لائي؛ الموفحق والنجلاح لحس بلاألملاين) فن ر إيل شللللاكرًا وللابع:

اخرتبوا  الدتوب لحًأ وهنارًا. ال لكونوا كالحهود الذين رضبت ب حهت الذلة وامل للكنة.

بدلكت( جع وكت أمة العرب وأمة و لكت القومحة بمى لممزقوا فحهدموا إسأمكت )رس  

. يفصو س في.. وهايب.. شحعي.. سني.. ش  ونا بالمفرق املذه ي:العجت وأمة اهلند. 

واهلل جا شللللأنه يقول: ،وغايمهت  زيق وبدلكت ،وبرضلللوا كا فئة ب  لكفري غريها

حاء:        ژڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿژ نا [92]األن  أين واقع

 (..ها صححنا سريلنا؟. هذه اآلية؟.. من

 نال مني اجلهد وزاغت بحناي غري أنه لابع غري م ال بن رايت: 

. (ورضاء اهلل وحم مه وخدمة دينه ،لحكن مهكت بال حا والنهار إبادت بناء اإلسأم)

ابنوه أوالً يف أنف لللكت وبقولكت وسلللمعكت ويف )أغم  بحنحه ولنفس بعمق ثت قال: 

ر اإلسأم بحلللللاله لللللينش ،القدوت احل نة لكا من بولهامل  ت احلقحقي هو  ،مقاصدكت

 .(وقلاله وأبلامله وأخلأقه

ولكن  ،مل لنطق زوجة األسماذ فاروق بك مةر..لللل ما ممحركًا ون ر إلحنا بمح  

 رع إىل اهلل بحركة شفمحها أن حيمحه ويشفحه.لللولمض ،كانت لشجعني ب  الكمابة بن راهتا

ن ق حًأ:بعد ق حا بأ صللوله وكأنه  يممثا  ،ي ب  األرضللللللكونوا إسللأمًا يمشلل) حت لل 

ون ر إلحنا بث ات ولابع وكأنه ب  منةللللة  ،ثت لنهد شلللحينا بقوت .(القرآن يف بحالكت

 ال يمكن اخلروت مما نحن فحه من ضعف ولشمت إال بالعودت إىل القرآن الع حت.)مؤ ر: 



عًا يف املعركة نا مجح جتمع األبداء ضللللدنا وهدفهت  زيق امل للل مني واإلسلللأم..  ،ك 

 با ن ارع يف حتقحق أهدافهت. ،ولألسف نفعا كام أراد لنا األبداء ونميش ب  خمططهت

تداعى عليكم األمم من كل أفق ك  تداعى )) :الكريت لكال وا ب حنا كام ذكر رسلللولنا 

هااأل 1).((كلة عىل قصـــعت قة ولمحم وا ( هذه احلقح حة ب حكت أن لفقهوا  وكا  ،امل لللؤول

مه. طاق عاىل يقول:  ب للللل  يعني من     ژچچ  چ  چژ واهلل ل

بندها ينرصه اهلل ويرفعه  ،ره ويكون م  اًم بقحقحاً لللللر دينه وينشللللليعما بمعالحمه وينة

با أفضا مما يريد ... ال هتَّ يل سلللللوى كحفحة العلللللودت إىل اإلسلللللأم  ،ويعطحه ما يشاء

 .  (وكحف ننقذه

 ،ونحن نموسا إلحه بن رالنا ولأوهالنا أن يرلاح ق حأً  ،كانت قواه ختور شحئًا فشحئاً 

ولكن بعد  ،رعلاجمهدوا لحًأ وهنارًا يف الدباء والمض) ثت أخذ يمابع: ،ولكن بأ جدوى

فمشلللوا أنف لللكت: ها أنمت م للل مون بقحقحون!؟ أول كامل  ،الع ت والعما والمع حت

ةحححه ول حري ما بنف ه ةه ويمفقده وي عى لم شا لفضا  ،اإلن ان أن يعرف نق وبا

 .(اهلل أن  ح نا

  ائط مم ائ ة يف نفيس: إىل ممى؟أسندت رأيس إىل احل

لابع:  نه  قًا ولك نا واثق و)ن ر إيل مشلللف ئاأ فا واألما هو املحره احلقحقي  ،مم

رنا اإلسلللأم وأجهضلللنا افرتاءات األبداء لللللللل عما.. إذا احتدنا وبدنا لمعالحت اهلل نشللل

أنمت  ،ولحس ل م  مني جن حة إال دينهت ...ولكن باحلكمة واملوب ة احل نة ،وكحدهت

 ،إمكانكتال جيوز أن يفرقكت ن لل وال ل ة وال وطن... ابم وا ما ب ،إخوت يف اإلسلأم

 .(واهلل هلت باملرصاد

                                                 

(1 2رواه أمحد يف م نده ) ( 2 4 50.) 



ن رت إىل ال اب م للمنجدت ب للى أن يكون األسللماذ  ،سللمعت بركة يف اخلارت

ال لكونوا رجال  ،ق  ي حمروق ب  اإلسأم وامل  مني)ر قائًأ: لفن ر إيل بمح  ،فاروق

 نحن ب  سلللفر واهلل لعاىل الدنحا أطفال اآلخرت.. أرجو أن يوفقنا اهلل ملا حيل ويرىض..

نحن م لللللافرون ونحمللات       ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ  يقول:

ادت .   (ل زوَّ

ومع ذلك  ،صلللار لنف للله م لللموباً  كنت أكمل وال أدري كحف لقع الك امت..

شوا زوادلكت ب ى أن لكون ك ها ب نات ،وحمطة ل مزود ،احلحات ممر ال مقر)لابع:   ،فم

سعادلنا األبدية.. سمني.. من يزرع فع حها لعممد  شوه ال يقطف الحا هوية امل  ت يف  ال

ومدرسللمنا كماب اهلل  ،أسللاسللهاوهبا لفمح له أبواب ال للامء فحمحدد مةللريه ب   ،أبامله

من يشء حيقق سعادلنا  :أي [٣8األنع م  ]       ژڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌژ  الذي قال فحه: لعاىل

شلللمس احلقحقة؛ شلللمس اإليامن قري ًا لن ثق لفوقنا و حزنا يف ديننا وآخرلنا.  ،ونجابنا

  (.ولطا ب  العامل... واإلسفار بدا... أطحعوا أويل األمر منكت ...

ةحنحني الذي درس بندنا  شحخ ال سماذ فاروق مع أبد لأمذت ال صا األ أخريًا و

ن ر األسماذ فاروق إىل شحينا حياول أن  ،لنهدت طويًأ نا رت إلحه م منجدت ،يف املجمع

لابع شللحينا ،حنى األخ الةللحني أمام الرسللير والدموع لنهمر من بحنحهيقول شللحئًا.. وان

ةماًم:  ضاً  ،كونوا مجحعًا وال لمفرقوا ،كونوا ج دًا وابداً )م  ،كونوا جرسًا ل عضكت بع

راع األمني ل فحنة اإلسأم بمى لةا مرفأ النجات وال أم...  هذه هي لللللكونوا كالش

كونوا شللموسللًا بمى  حوا ال أم واجلها  ،كونوا نوراً  ال للعادت بني يدي كا م لل ت.

 .(وال  ت والعدوان



شار إيل صحمي ألبنائي مجحعاً )وأخذ املفكرت وكمل:  ،حت ن ق حًأ وأ وكا  ،هذه و

وشلللاهد ب  ذلك فاروق  ،وأوصلللحكت هبا خرياً  ،ما فحها أم حمه ب  زوجمي املي ةلللة

 وبركاله.ثت وقع ب حها:  وال أم ب حكت ورمحة اهلل  ،وزوجمه رض اهلل بنهت مجحعاً 

                                          

 
شحينا اخلا  ةا بط حل  شفى، كان األسماذ فاروق يمَّ  الدكمور نق ونا إىل امل م

حي فحشلللري ب حنا بام نفعا. ،أويس طرقجي يف سلللورية  وحيطه ب اًم بحال الشلللحخ الةللل 

ني بن راله قضللحنا النهار  ق  ك  ه يف امل للمشللفى، وها هي بوادر المح للن ل هر ب حه، فريم 

ا رأى خو مل  قًا بعَّ  كائي ويقول: يفمشلللف مك ) وب قد ألع  نا بيري، ال ختايف ل احلمد هلل أ

ت ب .(معي بِّ مذرًا:صللللار ير لك الثواب فحام )   كمفي مع ك ه خري، وأرجو أن ي كمل 

 .. احلمد هلل..مد هللاهنمرت دموبي هام ة: احل. (بانحِت 

إىل الحابان  ف ادرنا صللل اح الحوم المايل مموجهني ،واحلمد هلل مرت األزمة ب لللأم

وص نا املطار بحث اسمق  نا أبضاٌء كثريون من مجابة األمولو الدينحة إىل مؤ ر األديان. 

 باألبأم والفرح وبحون لفح  دمعًا وفربًا ب أمة الشحخ.

الرئح للحني وكانوا ق قني ب  صللحمه ج س سللابة حيدثهت بن المقحنا باألبضللاء 

ثت وضللح هلت أسللس اإلسللأم يف  ،وكحف يرقى اإلن للان بذكر اهلل ،اإليامن ومدرسللة اهلل

ا اإلسللأم كا فرد م للؤولحمه يف هذه احلحات ،لربحة الفرد واألرست واملجممع  ،وكحف حي  مِّ

هذا اإلن للللان هو فقدان احلل وأخربهت أن أكرب خطر يواجه  ،لحكون رمحة لآلخرين

فحوادو  ،فقد انقرضت العاطفة العائ حة كواجل وم ؤولحة ،والرمحة من ق وب الناس



وال دواء إال  ،وامل لللكرات وامليلدرات لفملك بعقوهلت ،الطأق لزداد يوملًا بعلد يوم

 بالعودت إىل ن ام اهلل ومدرسمه.    

املعدنحة لريلاح  (نانو سلللالوه)وبعد انمهاء اجل  لللة أخذونا إىل منمجع ومحامات 

 ،وكان ال يفمأ حيمد اهلل ب  كا يشء ،احلمد هلل حت لللنت صلللحمه الشلللحخ ق ا املؤ ر.

 وق قي ب حه.  يفوي طمئنِّي بأنه بيري ك ام رأى خو ،وي ألني بن بايل مشفقاً 

ج س شحينا سعحدًا وأنا بجان ه ق قة أن ر  بدنا إىل مدينة أيايب بحث بقد املؤ ر.

 كانت ك مة شحينا مهمة بحث قال فحها: خشحة بدوو يشء آخر. إلحه

ولننقذ العائ ة اإلن للانحة ال بد من العما بقانون  ،ريةللللللكحأ ل رق سللفحنة ال شلل)

األنانحات ب  والذي ال يمححز ألبد إال ل حق بحثام كان. لقد سحطرت األهواء  ،ال امء

ذلك  ،أو صلللارت لراه وال لم عه ،فمعامت بن احلق ،العقول فأصللل حت باجزت أمامها

 . (ألن الروح اإلن انحة ضعفت ألهنا بعدت بن ص مها بالقوانني اإلهلحة احلكحمة

وشللدد ب  وجوب  ،وخممها بوجوب لعاون األديان خلدمة اإلن للان وسللعادله

وال بد من العناية بكا  ،فاإلن ان ج د وروح)ن افة ال حئة الروبحة واألخأقحة قائًأ:  

فأ  ،وألن اإلن للللان أهت ما يف الوجود منهام بمى لكون بحاله مموازنة ال خراب فحها.

ألن ضلل ط الع ت املادي وك للل العحش  ،لكون سللعادله إال بالعودت إىل اإليامن احلقحقي

 وإال ،وال سلللند لروبه وق  ه إال لعالحت اهلل ،أضلللعف لأثر اإلن لللان باإليامن وممارسلللمه

وسلللح ا جيري  ،ف لللححا به الدمار الروبي والق ق واالنحراف والفوىض األخأقحة

وسلللمعجز  ،وراء األهواء واملادت والشلللهوات بمى لرلكس إن لللانحمه إىل أسلللفا منحدر

 .(ال  ية بن العودت إىل إن انحمها ورقحها

 بانقه رجال األمولو وهت يقولون: ،صفق احلضور ونزل شحينا مرسوراً 



لقللد أفضلللمت ب  املؤ ر من روبللانحمكت ولعللالحت دينكت  ،ون بكتحن معمز  )ن

 وصاروا يأخذون الةور المذكارية. .(الكثري.. نحن شاكرون لكت كثرياً 

 وب ت احلحوية والنشا  وجهه احل حل. ،أب  ت ب عادت شحينا ال ال ة

ًا وجاء كثري من مديري هحئة األمت املمحدت حيحونه قائ ني: نرجوا أن نمعاون مجحع

 جلعا كوكل األرض فردوسًا مممحزًا بالرمحة وال أم كام ذكرلت.

ومفهوم أب  من  ،وقال أبدهت وهو يشللللد ب  يديه: أنمت لن رون من بامل آخر

نا ملادي ،بامل عامل ا هذا ال حد... من وراء  ولرجون ل حري الكثري..  ،إنكت لن رون من بع

 هلل خلري هذه ال  ية وسعادهتا..محاكت ا ،رتيمكت رتية ن ي حيل اخلري لكا ال  ية

وقد أق لللمت ب حه أال ي لللافر إال برفقة الط حل لرباية  ،بدنا أخريًا إىل دمشلللق

 ألن أهت ما يف الدبوت رجاهلا املي ةون. ،صحمه

سح     -30 شحخ يف ل ك ال ح ة المي  ي دبحنا إىل مؤ ر يف بريوت... الزم األرق  ال

اهلل ممن ي ذل جهده يف وضلللع النقا  ورتوس األقأم وكان رمحه  ،صللللاب ها الدبوت

بحث قام بدت مرات لحضلللحف فكرت أو ب ارت بمى اقرتب  ،ل محارضت المي سلللح قحها

حنا صلأت المهجد ومن ثت الفجر ثت ط ل الفطور ب َّه ي لمطحع النوم قمنا وصل    الفجر .

 . بعدها س حان اهلل إذا أمهه أمر امل  مني مل يعد ي مفت ليشء آخر

كان يراقل  ،كنت أباول إضافة بع  ال قحامت خفحة إىل صحنه بمى يأكا جحداً 

نًا:  مان فياط ني بزي وي لللمع الم فاز وهو ي دي ق قه ل مطورات ال لللحئة يف أف ان للل

س حان   جتاه أخحه امل  ت!ره وحيما سأباً لللللان ري بامممه ب  رأسه وحلحمه إىل خة)

إذا تواجه املسل ن بسيفيه  فقتل أحدمها ))ورسولنا الكريت يقول:  أين اإلسأم؟!.. اهلل!

1).((صاحبه فه  يف النار قيل يا رسول اهلل هذا القاتل ف  بال املقتول قال أراد قتل صاحبه ) 

                                                 

(1 ه ) ( ي يف سنن 4رواه الن ائ 1 2 9.) 



أين  أين بقوهلت؟!.. هللا هؤالء م للل مون بقحقحون؟!..)ول لللللاءل آسلللفللًا: 

؟!.. وضللعوا ال للأح يف أيدهيت وم ؤوا إيامهنت؟!  أي م للمق ا  طط هلت امل للمعمرون 

م اكني!.. يذبحون أنف هت بأ  ق وهبت بالعداوات والمعةل األبمى!.. م اكني!..

طائا!.. من الرابح يف هذه املعركة؟.. ها هذا جهاد؟!.. اجلهاد األكرب يف الم  ل ب  

مة واألنا اهلل لعاىل  ،هذا م دأ إب حس ژ  ەئ  ەئ   وئ  وئژ ،اهلوى وبل الزبا

كا م دأ مثايل  ژٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀژ يقول: 

 ،يا بنمي؛ اإلسللأم حيما يف صللمحمه كا امل ادئ اخلريت ل جمحع هو يف صللمحت اإلسللأم.

وهناه من رض اهلل بنه. رصنا  وحيارب ل شلللحطان.. لكن هناه من يعما ل شلللحطان..

وضلللد اجلها  ،أبداء اإلسلللأم... القرآن ك ه جهاد مع األنا والنفس ...!أبداء بعضلللنا

واحلرب والعداوات.. القرآن هو الدسلللمور الفكري احلحايت اإليامين الذي يوصللللا إىل 

 ،مشك منا األوىل أننا ال نعرف اهلل الرصا  امل مقحت؛ إىل ال عادت وال أم لكا العاملني.

نا فقه فاالً ألبداء اإلسلللأم  ،القرآن العمع وال نعرف أوامره وال نط ق بجه  رصنا أن

 .(وغنائت سه ة هلت

خربت بحت امل للل مني... القرآن صلللار  -مع أهنا بقحقة–ك مة بركة )قال حممدًا: 

واهلل لعاىل يقول:  ،ل  ناء والطرب والربكة!..أين المدبر؟!.. الربكة يف فهمه والعما به

ڄ  ڄ   ژ [24]حممللد:     ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳژ 

بق       ژڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ قرآن  ل هؤالء ا لأ  هللا 

ال بول وال قوت إال بللاهلل العع  لأوللله؟!.. هللا فهموا مللا يريللده اهلل فعم وا بلله؟!..

 .(الع حت

 ،لقد أسللهرلك معي طويًأ وسللن للافر بال للحارت)ثت قال يل بعد الفطور مشللفقًا: 

 .(لعايل ونامي بمى لرلابي ،ولربام لمع ني



 سأباول ولكن بعد أن أهني بمع يف لرلحل أمور ال فر.    :ق ت له

ي أهنحت الرتلح ات فقال معال ًا: ،اسمحقظ بعد سابمني فقط  وكنت لموِّ

نامي؟! ألع مك يف ال حا) باسلللمة: املهت أنك نمت ق حأً (مل ل أرجو أن  ،. ق ت 

 ،ي أ ايا من النعاسلا يف ال حارت ومل    دقائق بمى وجدت نف رك ن لكون مرلابًا.

ن رت إلحه شلللاكرت  .(ارلابي... ضلللعي رأسلللك)فاقرتب مني وقال مشلللريًا إىل كمفه: 

 . (ال أنا مرلاح)قال: . وق ت: ال أرجوه... أخشى أن ألع ك

صوت ال ائق  وما هي إال حل ات بمى لفني نوم بمحق. انم هت من غفويت ب  

 يا بجة قاربنا الوصول إىل احلدود... هيمس: يا بجة اخلري ال عدي أبو

ةعوبة شحينا  س  هر يدي  ،أين أنا مل أدرِ  ،فمحت بحناي ب وأب  ت بأناما 

 . (بفوًا هات ال فة بابا)ب طف زائد معربًا بن أسفه إليقا ي: 

سؤال ال ض ا  إال إلقاء المححة ب حه و سه وما كان من ال دباء وضع ال فة ب  رأ

 وبعد أن جتاوزناهت بق حا برض بع ممابعة النوم.  ،هلت

ثت أم ك كمابه  ،فق ت ضابكة: ال.. احلمد هلل.. نمت جحدًا واسمعدت نشاطي

 ومعام مه ألزواجه.  وبدأ يقرأ يل بع  مقمطفات من سريت رسول اهلل 

يفارقه أبدًا. فكمابه ال  ،بمى يف ال لللحارت ،وكعادله رمحه اهلل ال يرته القراءت أبداً 

كللان ينمقي يل الكثري من ال طللائف الن ويللة المي لنط ق ب  بحللالنللا اآلن وب  واقعنللا 

 اإلسأمي... بمى ال أسمنكر أو أدهش مما يقع معي ويمكرر دائاًم. 

 ،ان ري إىل الةحابة الكرام ،ر كثرياً للللولن يم ري ال ش ،رللللنحن بش)لابع بحنان: 

حه فالرسلللول  بد من االخمأف والم اين يف  ،بحنهت والوبي ينٌزل ب  لك ال  ومع ذ

املهت أن نكون مث هت: أوابني  ،وقد يكون هناه بع  المنازع والشجار ،اآلراء واألبامل

ن  غ رسلللالة  ،وقوت رادبة ل   ت ،جتاه العدو ج لللدًا وابداً  ،حمكمني كمابه ،ألوامر اهلل



بندها نكون م لل مني بقحقحني فح للمجحل لنا  ،ااإلسللأم إىل مشللارق األرض وم ارهب

 .   (نرجو من اهلل أن نكون مجحعًا كام أراد لنا دباءنا وينرصنا.

نال بع  اإلخوت واألخوات درجة الدكموراه يف الع وم ال بحة من جممع  - 31

 ،رور وال عادت ب  ق  هللللولحدخ وا ال  ،رى نجابهتللللفجاتوا لحزفوا إلحه بش ،شحينا

أهًأ ) رفع يديه رادًا المححة باشللللًا: ،دخ وا إلحه فربني م للل ِّمني بثمرت لع ه وجهده.

 . (ال أم ب حكت ورمحة اهلل وبركاله ،أهًأ وسهأً  ،وسهأً 

ال كمل وال مكم ات وال برامج وال  ،كان الةلللحابة أمحني)وابم لللت وقال بقوت: 

كانوا ربات  كام قال الشلللابر:): غ َّ اإلخوت طرفهت بحاًء... فمابع شلللحينا .(شلللهادات

فقالوا وقد ن روا  ،وصللمت بمى يرددوا معه لممة بحت الشللعر (.مجال ق ا هنضللمهت...

 .وبعدها م ؤوا اآلفاق  دينا............... بحارى: 

 ،وأنمج العزت والكرامة يف ذروهتا ،ب مهت أنمج األخأق يف قممها)لابع شلللحينا: 

وما برفوا اهلزائت  ،وأنمج ال نى والثروت بأب ت وسلللعمها.. ووبد األمة بأقوى ما لكون

وأب مها جربولًا وبددًا وبدت. هذا ك ه ألى من صللح ة  ،يف معركة مع أغنى دول العامل

ېئ   ىئىئ  ىئ  ژ  ومن الع ت الذي وضلللحه املفهوم القرآين: ،رسلللول اهلل 

يف  وهذا الع ت الرباين دباهت لحكونوا ورثة بقحقحني لرسلللول اهلل           ژی

ل  حغ الدبوت واإلسلللأم إىل مشلللارق األرض وم ارهبا. مح وا اإلسلللأم دبوت وجهادًا 

وماذا جيل أن  ،فع نا ؟! ونحن ماذا ،ول  ح ًا بمى وصلللا اإلسلللأم إىل ما وصلللا إلحه

فامذا فع نا به؟  ر جاهز..لللللل نجاح والنةمنهات اهلل )ن ر إلحهت بحنان ولابع:  نفعا؟(.

بندما هنزم اجلها واجلاه حة يف نفوسنا ويف غريها باحلكمة نقرته بركة وأن امًا وجتويدًا. 

ونرف  أن نكون  ،نةللل ح ذلك اإلن لللان الرباين الذي أراده اهلل لنا ،واملوب ة احل لللنة

الد ولزاوت ودفاع بن اإلن لللان احلحواين. فأ يكون مهنا مثا الدواب: أكا ورشب ولو



ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ        بحات اجل للللد.. با نكون كام قال اهلل لعاىل:

كام قال  ،بندئذ نكون مةابحح ل هداية يف   امت ال حايل واأليام [10 – 9]الشمس:         ژڃ

 .وورثتي وورثة األنبياء ،وخلفاء األنبياء ،العل ء مصابيؤ األر : رسول هلل 

إن العامل ليســـتغفر له من يف الســـموات ومن يف األر  واحليتان يف : وقوله 

    ژېئ   ىئىئ  ىئ  یژ  يقول اهلل لعاىل:) :كرر شلللحينا .جوف املاء

ولقوى  ،وال عللد بن كللا مللا هنى اهلل ،فللالمقوى: ب ت وبمللا بللاممثللال أوامر اهلل

وأال حيل يشء أكثر  ،اهلل لقوى الق ل بأن ال ي فا بن ذكر ،الق وب خاصلللة ل يوا 

ال أن لقول ولردد فقط: ال إله إال اهلل ؛  ،وهذا معنى أن لشلللهد أن ال إله إال اهلل ،من اهلل

وال مطاع إال اهلل... ال هت لك سلللوى رضلللاء اهلل... بندها يقذف  ،أي ال مع ود إال اهلل

ها...اهلل يف  باء سللل لدبوى واالد نك وزير!.. ق  ك النور والع وم. ا لدبي أ قد  أن 

 (.ولكن ها يةدقك اآلخرون؟ يطاوبك ل انك..

جدوا واجمهدوا...الشهادت قراءٌت وإطاٌر وال  ،أب ايب)ثت ن ر إلحهت بحنان قائًأ: 

وال ل مر الق لل بمح لة اهلل... اللدنحلا منلام والعمر  ،ولكنهلا لوجلد اإليامن ،بلد منهلا

با اإلن للان هو الذي يةللنع الزمان... يةللنع   ،يميضلل... والزمان ال يةللنع اإلن للان

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ ملا قاله لعاىل:  ،وم لللمق  ه الدنحوي واألخروي ،بارضه وغده

املوت  ،س بدماً يعني افحص أباملك ق ا أن يأيت املوت... املوت لح   ژٹ

 ب اب يعني صار وقت احل اب كام يقول الشابر: 

 ولللللللللو أنللللللللا إذا ممنللللللللا لركنللللللللا           

 

 لكللللان املللللوت رابللللة كللللا بللللي  

 ولكنلللللللللللا إذا ممنلللللللللللا بعثنللللللللللللا            

 

 ون  لللللأل بعلللللدها بلللللن كلللللا يشء  

 
                                                 

(1 ع ) ( وام ع اجل 1ذكرت صابل مج 4 2 63.) 

(2 ين يف م ند الشامحني ) ( 1رواه الطربا 200.) 



ف الزمان ويقدسه هبممه وهدفه وبم ه وثمراله...أرشف العةور  اإلن ان ي ِّ

أبد الع امء  كا العرب ؟! ما قحمة العرب؟!.. ولوال سللحدنا حممد  ،صللنعها حممد 

ت ال  ة الألحنحة األجانل يقول: لو وجد ل  ة الألحنحة كماب مقدس كالقرآن ملا لفرق

دسها األبداء لحفرقونا... اإلسأم يقدس الوطن  برص القومحة دسح ة .إىل ب ين ل ة

بل العرب إيامن وب ضهت )ورد:  فإذا خان امل  ت الوطن فقد خان إسأمه. ،والعروبة

 .(فمن أب هت ف ح ِّي أب هت( ،نفاق

وال يشء ينال  ،أبنائي؛ اإلن للان بأصلل ريه ق  ه ول للانه)ن ر إلحهت بحنان وقال: 

 .(وابم وا لمة وا إىل ما وصا األوائا جدوا واجمهدوا ،بالممني والك ا

ولك موا بةوت خفح  : إن شاء اهلل.. إن شاء  ،كانوا يرنون إلحه بحل وخجا

وأرسللا لنا كمابه ورسللالمه مع ب ح ه املةللطفى  ،لقد شللاء اهلل هدايمنا)فردَّ بحامس:  اهلل.

 .(اهلل وكام يرىضاملهت أن لكون مشحئمكت كام حيل  شاء اهلل وقدر لنا كا اخلري. ،حممد 

الفرق بني الرجال بند اإلرادت.. يقول رسللول اهلل )لنهد وصللمت ق حًأ ثت لابع: 

 :فكحف  ،وله ال سلللحفهصللل .صـــوت أيب طلحة يف اجليري خري من أل  رجل

ثت  دكموراه.. اج مري..م ،اإلسأم صنع اإلن ان الفوالذي: لح انسبشيةه ك ه؟! 

املهت أن نيرت من أمحة ال امء.. وبعدما بة مموه من  مدرسة الروح والق ل والعقا.

والعكوف واإلنابة إلحه..  ،لذكر اهلل باخل وت مع اهلل ،بودوا ل م للل حة ،درجات الع ت

فة الروح ،خذوا دكموراه يف الق ل قا لذوق بل اهلل ،يف ث حة اهلل  ،يف  يف الشلللعور بمع

ولكونوا  ،ت أمع وال يضلللحع لع يآما من اهلل أن حيقق فحك ومراق مه لنا يف كا أمورنا.

وقدروا فضلللا  ،قدروا النعمة المي أنمت فحها ،دبات بقحقحني ب اًم ولع حاًم وأخأقًا وباالً 

    ژوئ    وئ  ۇئ  ۇئژ كام قال لعاىل: ،واشكروه بمًأ وقوالً وق  اً  ،اهلل ب حكت

                                                 

(1 ع ) ( وام ع اجل 1ذكرت صابل مج 3 857.) 



 ال لكونوا ممن قال فحهت الشابر: 

 فهلللذا اللللذي إن بلللاش ال حيمفلللى بللله               

 

 وإن مللات مل حتللزن بلل للحلله أقللاربلله 

 

 

 .(لحكن لكت بةمة نورانحة يف املجممع بامة وب  من بولكت خاصة

يف أوائا شللل ايب بندما جاء االبمأل )ثت لابع بحزن:  ،صلللمت الشلللحخ ق حأً 

بنحة لفريج  ال ياري باإلسللنادصللححح دباين الع امء واملشللايخ إىل قراءت  ،يللللللالفرن لل

شت وخج ت! مع ابرتامي ولقديري وق ت هلت:  ،وأنا يافع بالن  ة هلت الكرب... ده

يف مثا هذا ال رف؟  كحف فعا رسول اهلل لةححح ال ياري ورجاله وبركمهت؛ لكن 

هحأ ال لللأح!.. بفر اخلندق!.. ل س الدربني!.. قام بالمحضلللري ل حرب بإبداد العدت 

؟ ماذا لفحد القراءت [7]حممد:  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ  صلللد العدوان... أين فقه:ل دفاع و

هذا ك ه إل اء ل عقا  ختاذ األسللل اب وامل للل  ات؟!..  دون فهت أو بما؟!.. دون ا

واهلل يقول ويكرر يف كمابه الكريت: أفأ لعق ون؟!  أفأ لمفكرون؟! أفأ  وهتمحش له..

 .(يا أويل األل اب....يا أويل األل اب...)وبأ صوله:  (يمدبرون؟! أفأ ل معون ؟!

 ثت لابع وهو هيز رأسه:  ،مشفقنياملريدون لنهد شحينا وأغم  بحنحه...ن ر 

سألت أبدًا: كحف بالك؟ كحف صألك؟ كحف ق  ك؟ ي) ردد س حان اهلل! إذا 

ال  ق ك!هذه الك امت حتفر فراغًا يف نف لللك! يف ب (...بأسلللى: ما يش احلال بت ندفِّش

ام ؤوا  بالشلللهوات الطفولحة! بال للل  حات واخلرافات!   ؤوا بقولكت بال للليافات!

م ات! ام ؤوا ق وبكت بحل اهلل ورسوله ونرصت دينه...  ،ق وبكت باألسمى ال لرضوا بالف 

إذا كنمت   كون القللدرت فممى  خططوا لمعمحق بنللاء اإلسلللأم يف كللا من ل مقون...

انم هوا وبولوا  انم هوا أن لمف ت زمام األمور من بني أيديكت.. ؟.ممى ل دتون؟لفع ون

 .(انفحوا فحهت من روح اإليامن واإلسأم من بولكت من األدنى إىل األب ..



ومن مئات  ،ر والف للادللللللالكا  طط لنا الشلل)ن ر إلحهت وابدًا وابدًا ثت قال: 

هائ ة حات  حث ومحزان غا ،ال لللنني... وبمةلللمحت وبرنامج خ  ئ ون..غاف ون..  ونحن 

ب واهر األبكام وشك حة الع ادات.  ،ب فاسف األمور ،مش ولون باألدنى مذهولون..

نائي حة لإلسلللأم ،يا أب بادت الروح احلقحق باجلمحع ،أنمت م لللؤولون بن إ  ،ول نهوض 

الللدين يعللالج  [93النحللا: ]ژۈئ   ېئ  ېئېئىئژ  ،لمكونوا رمحللة ل عللاملني

يداوي أسللل اهبا ق ا أن لةللل ح  ،كمحريت اخلمر والزنا والربا ،املشلللكأت ق ا وقوبها

 ،ي احلا واملعاجلةلللللأمراضللًا خطريت...ق ا أن ي للم للي خطرها يف املجممع وي للمعةلل

با لكا بادو ومشللك ة با يف اإلسللأم.  ،ولكنها بندما لقع ال يقف مكموف الحدين

    فاقرتوا القرآن بممعن:   ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  وصللدق اهلل الع حت:

وسحكون لكت شأن ب حت إن شاء  [45]األنفال:   ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئژ 

حأسلللوا ،اهلل حأس لع ة الك للللاىل ،وال ل حأس هو فقد  ،فال حأس موت ق ا املوت..  ال ال

عدم ،اإلرادت حه. ،مما يثري العجز والك للللا وال ما هو ب  قاء األمر ب   املهت الوالدت  وب

 .(بمى ن دأ بالم ري  والم حري ،العق حة ،اإليامنحة ،الروبحة ،الق  حة

ال لللابقون قةلللدوا وأرادوا وبم وا فكان هلت )ثت ن ر إلحهت بود ولوجه ولابع: 

لو نزلت ب حها بحار  ،فوق ما أرادوا بفضلللا اهلل ورمحمه...ال لكونوا كاألرض ال للل ية

كونوا كال حث أينام حت ون يزهر الربحع  ،كونوا شلللمس بأدكت ال لللامء ال لن ت شلللحئًا...

فاء  ،وفقكت اهلل لمكونوا أط اء الق وب والعقول ولكون ال أل والثامر. لمكونوا الشللل

ف لللريى اهلل بم كت  ،ل مجممع ك ه بكا أجزائه ورشائحه. جدوا واجمهدوا وابم وا

 .(ورسوله واملؤمنون...والقوا اهلل إن اهلل ال يضحع أجر املح نني

 .(وما خ قكت اهلل له ،آما أن حتققوا ما أردله لكت)ديثه بقوله: وخمت ب



ةوت م مو والذهاب فمهحأ األخوت واألخوات ل  أم  ،عودمعت بحناه وأنَّ ب

 وم ح وجهه وهو يردد:

 .(واحلمد هلل رب العاملني ،وص  اهلل ب  سحدنا حممد وب  آله وصح ه أمجعني)

 بنونًا لطحفًا ولو كان مريضللًا فهو نادرًا ما ي ضللل -رمحه اهلل-كان شللحينا  -32

مله.   ،با وحير  ب  رابمهت ،كان دائاًم  شلللى أن يزبج اآلخرينمع شللللدت لع ه وأ

ويعما إلسلللعادهت ولو كان ذلك ب  ب لللاب صلللحمه ولعل ق  ه. وقد جت  لطفه يف 

يروق يل بعد سللللائر أبواله اخلاصللللة والعامة وداخا املنزل وخارجه... وكثريًا ما كان 

بابا خذي رابمك )فحقول يل:  ،ال داء أن أسلللرتيح بجان ه بمى أنام وأنا مطمئنة ب حه

فللأقول راجحللة: هكللذا  .(واذه ي وارلللابي يف غرفللة أخرى بمى ال أوق للك بحركمي

فريدد:  أرجوه أبقني بجان ك. ،أطمئن ب حك أكثر وأكون يف خدممك إذا ابمجت شحئاً 

 .(ديكاهلل يرىض ب حك وب  وال)

وكعادله كان شللللديد االنم اه أن ال  ،وبدو أن رقدت مرت بجان ه بعد ال داء

مهللا الزين أن  وإذا يب أنم لله من غف مي وهو يشلللري لألخللت ،يمحره بمى ال يوق ني

بحث كانت ل ك األخت  ،ي صللولك. ن رت إلحه بحنان واغرورقت بحنايللللللأخفضلل

نا المي كان  ،ل حث بني يف كا غرف ال حت وبندما مل جتدين لرددت مرلني ب  غرفم

 (.ماذا لريدين؟)ف أهلا م مفهاًم بحده دون أن يمك ت:  باهبا مفموبًا ومل لرين بجان ه.

 فأجابت بحريت: سحدنا مل أجد احلجة!...ال أدري أين ذه ت!..

 فأشار إيل بحده وط ل منها اهلدوء بمى ال أسمحقظ.

 ومل مه بحنان شاكرت وناجحمه: ما أروبك! ،دهشت من فر  رقمه ولطفه

 (.إن شاء اهلل ارحتت؟ ،اهلل يرىض ب حك)فقال:  وما أشد بنانك!

 ق ت له وأنا أرنو إلحه: كت أنا حم و ة بك...! وكت أنت رائع...! 



ل كي بحرقة فوجدهتا  لثمت  كمفه  ويديه وقمت إلحها أسلللمفهت ماذا لريد مني...

صويت..  مه!أختحا إن انًا ب طفه وحممل  ولقول: كت هو بنون؟!  !كان  شى أن يوق ك 

ها ل كي ك ام رألني نه...! ك ،  ت يوم نًا بحنا يت إن للللا ما رأ ال  ت هو رقحق!ولردد: 

 محاه اهلل.. بف ه اهلل.. ..!أصدق ما رأيت!..كت هو لطحف

كان شلللحينا مثال ال طف والرمحة يف لعام ه مع اآلخرين حه  ،بقًا لقد  جت ت ف

صللفات الوارو املحمدي الذي ال ي ضللل لنف لله. ولو بدو أن أثاره يشء فكان بعد 

ابذريني بابا لقد  ،بابا إذا لعل اجل للد لعجز الروح بن المحما)ق حا يقول يل معمذرًا: 

مك وضللللايقمك هذا...  أرجوه ال  .(أبزن لدموع وأقول: ال لقا  با ناي  فم رورق بح

 أنا من أخطأ ول ت أنت.  مل أفهمك  امًا... لعمذر.

 رمحه اهلل ول مده بف حح جناله وجع نا ب  منهجه وهديه ومجعنا به ثانحة. 

                                               

 .واحلمد هلل رب  العاملني

 
 



 األستاذة احلاجة إي ن الكل

 س: حدثينا عن اللحظة األوىل التي عرفت فيها الشيخ ..؟ 

 ،وب  آله وصح ه ومن مواالهاحلمد هلل والةأت وال أم ب  سحدنا رسول اهلل 

لكن برفمه يف ب مه ويف شللحخ يف شلليةلله منذ نعومة أ فاري، وأنا من الذين برفوا ال

مازلت إىل وفاله بعد و  ق  ه ويف ابموائه إلخوانه ويف لفانحه لإلسلللأم ووراثمه ل ن ي

شحخ، مواقف حتةا معي الحوم لذكرين  ،الحوم شحاء جديدت بن ال يومًا بعد يوم أبرف أ

 بالشحخ. 

 س: حدثينا عن أعجب ما رأيت من الشيخ من حال روحي..؟ 

كان شحينا أنح نا يف ج  ة اجلمعة وكانت هذه الث ث سابة أو النةف سابة  -

نأيت  ،ال نوات األخريت كانت هي األنس لنا خأل ل ك ،لحجال ناشحينا فحها يأيت المي 

 .يف الدبوت بمى وقفنا ب  أقدامنا ،ون ممع ونشعر بروبانحة بالحة

ى األباجحل المي رأيناها من الشلللحخ و لكن ل  ورت هذه لللللللال لعد وال حتةللل

األشحاء بعد وفاله لقد كنا يف بحات الشحخ ال ن مطحع أن نضمر يف ق وبنا شحئًا إال ويذكر 

 يف درسه هذا اليشء.

سامةم - شحخ يريد أن ي عث لك خرب من أجا أن لرتكي األسماذ أ  رًت قالوا يل: ال

وأنا ال أسلللامح نفيسللل أبدًا وآلخر بمري أبقى -فأبجل ما رأيت من الشلللحخ  ،اخلاين

فورًا ق ت هلت: الشلللحخ ال يط ل ذلك أنا أثق ثقًة  -كذلك وأرجو من اهلل أن ي للللاحمني

أنا  ،وق ت هلت: الشللحخ لن يط  ني ولن يقول يل أن ألره األسللماذ أسللامة ،ك ريت بالشللحخ

ي يعني أنا ال ألوقع أن لللق نف ي وأصد  لللب نف ورصت هنا أكذ   ،أبرف بكمة الشحخ

                                                 

حاف ات ال ورية ي ن الكل:األســـتاذة إ( 1) ق وامل ممحزت يف دمش ق  ،دابحة م والحد دمش 1م رشيعة جامعة  ،م959 ل مانس ك حة 

ق مارو.  ،دمش ع الشحخ أمحد كف وت اإلسأمحة جمم  ل مانس ك حة الدب



سنة هكذا كانت ثقمي بحكمة  رلللللمخس بشيقول يل الشحخ أن ألره إن انًا لربحت بنده 

 يد أن حيدثك.إىل أن ألى اخلرب: اصعدي إىل الشحخ ير ،الشحخ

 زيق الللدبوت يف جللامع أيب النور من أبللداء وهو  ،اً وأقول: كللان األمر خمططلل

أنا  ،لذلك كنت باسلللمة باملوضلللوع لن أسلللمح ل دبوت يف اجلامع بأن لممزق ،الدبوت

سامة اخلاين سماذ أ شحخ أمحد كفمارو ومع األ رصت  ،جمهادي هكذا كان اسأبقى مع ال

هذه -إذا قال يل الشحخ أن ألره األسماذ أسامة سألره جامع أيب النور  :يللللأبدو نف 

وأنا أبجل كحف ق ت ذلك ولكنني ق مها يف  -ي ب حها أبداً لالك مة المي ال أسامح نف 

هنا ل كي املمحدثة أملًا ب  سللوء - صللعدت إىل الشللحخ ... ،ق  ي ومل أق ها ألبد إطأقاً 

وقال:  رمحه اهلل ال اهلل ... ال إله إال اهلل.... ون ر إيل.. دخ ت... ال إله إ- نها بالشلللحخ

أسللامة.. اهلل األسللماذ . اهلل يرىض ب حك وب  .أسللامة.األسللماذ اهلل يرىض ب حك وب  )

األسللماذ أسللامة له أيادي  ،.. بابا ال لرتكي األسللماذ أسللامة.يرىض ب حك وب  أسللامة

أنا كالذي صللعق  ،يل... يشء غريلسلل حان اهلل..! يشء غر( بحضللاء كثريت ب  اجلامع

أي  ،أي بضلللٍن ق  ٍي لديه... اهلل أكرب ،ب  وجهه ولكن لحس ب  خدي با ب  ق  ي

سلل حان  ،فربت وطار بقع ،سللعة ق ٍل هذه...! ولكن لألسللف أفهت ذلك بعد وفاله

 فةار يمك ت معي لوبدي ويمك ت ويمك ت ويمك ت ومن مج ة ما قال: ،!س حان اهلل !اهلل

بابا إذا كان هناه شللليص مأب للله ن حفة وبت ينفضلللوا سلللجاد أمامه ال ي قى )

ومن أراد أن حيافظ  ،يةح ه ال  ار بمى ال ،جالس... ولحس من احلكمة أن ي قى جالس

 (.ب  مأب ه ن حفة جيل أن ي معد بن املكان الذي فحه لنفح  سجاد.

 (.ش ع خمك وافهمي بن شو بت أبكي!!)وقال يل: 

ومل أفهت إشارله  ،بنده مرسورت ألنه مل يقا يل ألركي األسماذ أسامة وخرجت من

 س حان اهلل..!  ،اخلفحة برته األسماذ أسامة



بن طريق الرتيا... قال يل األسللماذ أبو اخلري الةلل اغ بف ه اهلل: يف الحوم المايل و

وبنفني  ...ال يةلل ح فحه إال الةللدق أنت لضللحكني ب حنا أم ب  نف للك؟ هذا طريق

  كثريًا..!

أنا وضعي  ،وبعد أياٍم صعدت إىل الشحخ و ق ت له: سحدي ماذا لأمروين أن أفعا

لكن رأيه كان بعحد بن خاطري كثريًا  ،فقال يل شحينا رأيه ،مع األسماذ أسامة قد انمهى

ولكن بقع  ،زللللب  ل بوادو كانت قد س قت مل أقا لشحينا أي يشء وبدت إىل املن

فةللعدت مرت أخرى إىل الشللحخ وق ت له سللحدي أنا كنت بند  ،مل هيضللت هذا املوضللوع

  (.فعع كذاابابا )  فقال يل: ،اآلن ة الفأنحة وأبل أن أبود

 ،فعدت إلحه مرت ثالثة وق ت له: سلللحدي أنا أقوم بذكر اهلل مع أبو اخلري الةللل اغ

 (.فعع كذااأي بابا ما يف مانع ولكن )فقال يل: 

بابا أمامكت أيام )وقال يل: ،ويف ذلك الحوم لك ت معي بحدت ،وبقي بند كأمه

  (.لكت!!خري  أطحعوين ،سوداء

 (أمامكت أيام سلللوداء)بعد وفات شلللحينا وهبذه ال لللنة لذكرت ك مة شلللحينا:  -

واآلن حتدو معي أمور أنا لو أنني مل أسلللمع ك مة شلللحينا بم ك األيام فإن إيامن الكا 

 !من محادين الدبوت اسممحى ك ه

 ،لكن طاقاله كانت كأهنا غري حمدودت اً ب  ،ريةلللفوق ال ش اً رللللقد كان شحينا بش

كنت يف الحوم الذي لشللمد بع األمور جدًا أذهل إىل الشللحخ فأ ي للمحوا يل بالدخول 

 ويقولون يل: الشحخ مري !! وإذا بالشحخ يف ذات الحوم أو بعده يط  ني!!  ،إلحه

فدخ ت إىل جامع اجلرسللل  ،األبوال كثريًا كثرياً  يف يوم من األيام ضلللاقت بع -

يف ذلك  اً وكان الشللحخ بمر الةلل اغ بارض ،سيدر   رمحه اهللوكان الشللحخ بشللري ال اين 

وأنا جال للللة فوق أن ر إلحهت ن رت إبجاب من نابحة ون رت  ،الدرس رض اهلل بنهام



 ...ال حت قال يل: مامابني بارض يف ذلك الدرس وهو ص ري وملا بدنا إىل وكان ا ،غ طة

ت سلل    :فقال ،بحعرفك الشللحخ بشللري ال اين؟ فق ت له: ل للت أدري إن كان يعرفني أم ال

هؤالء هت لأمحذ الشلللحخ  ..!يشء غريلق ت:  !وقال يل: قا ألمك نحن معك بع  

 ولحس الشحخ ... فمأما!!

وم ألقحت ويف ذلك الح ،صللع ةٍ  يوم من األيام بندما كنت واقعة يف أزمة نف للحةٍ  -

يريد الدخول إىل   ونزلت وأنا أخرت من املةعد وإذ بالشحخ بمر ،حمارضت يف الك حة

 ..!(هحك من ال اب ل طاقة... )يففقال يل: بابا أنت بيري.. بابا أنت بيري ال ختا ،املةعد

 شحينا!   تذهؤالء لأم

ول ال للؤال األأقدم مادت يف الك حة )مادت بديث( مل أبرف ال طال ة كنت  أذكر -

يعني مل أبرف يشء أبدًا! فوضلللعت أوراقي فوق بعضلللها  وال الثاين وال الثالث وال ...

ل للت أدري  ،امل حضللة وامل للودت وورقة األسللئ ة ومهمت أن أقوم ألسلل ت ورقمي فارغة

فعدت وفردت  (أجتمعني مع الك لللا بجزًا؟) يل صلللورله وك مني بعزم:  هرتكحف 

ونجحت  ،وكم ت كا يشء من بقع ،سأكمل كا يشء أبرفهي لللأوراقي وق ت يف نف 

 كهذه.  تكثري اً وكان هناه أمور ،باملادت

قال  ،رمحه اهللنمت فرأيمه  ،األبوالبع  يف يوم من األيام المي اشلللمدت فحها  -

با أليل:  با له برأيسفهزز( سلللكرت؟أك ني ك)  ،فأخرت من جح ه سلللكرلني ،نعتأن  ت 

ومل أبد أسلللمطحع أن  ،ك  لللحة ها ط شلللورتفحفمحمها آلك ها وإذ  ،وابدت له ووابدت يل

 ،زبجللللللخاصللة بندما وجدله قد فمح سللكرله وأك ها ومل ي ص ومل يمأمل ومل ين ،أغ قها

 وبقي ين ر إيل   ،فأ أسللمطحع أن أخ ئها أو أضللعها يف جح ي ،يأك ها وهو ين ر إيل م م للامً 

سأفعا ة ،لحعرف أنا ماذا  ضطررت أن آك ها ف مل أجرت أن و وأغص  ضمها رت أقلللللفا

 ،زبجة وأنا م م مةلمنال فأ هر له أنني ل ت ممضايقة و ،أب عها أمامه ألنه كان ين ر إيل  



فهززت له برأيس  (سكرت!؟ ك نيألأبابا ) جح ه األخرى وقال يل:إىل يده  مد   ،وملا أهنحمها

ولكنها كانت من ال لللكاكر  ،فأخرت سلللكرلني فأخذ وابدت وأبطاين وابدتنعت أن 

.. فأك مها أك ت ط شلللورت .. يعني بعد ما ففمحت ال لللكرت وأك مها ،جدًا جداً ال ذيذت 

الثانحة بمى لأكع األوىل  ك نيلأال  ..بابا) وأنا آك ها صللللار يضلللحك وقال يل: ،بنهت

 فاسمحق ت من النوم وأنا أسمع هذه الك مة.(. ؟فهمت

درس ال ريت الشحخ رمحه اهلل ي قي يف ج  ة من ج  ات األبد الة ابحة كان  -

دقائق ل رتفحه. فحدثنا  رلبشيةعد إلحنا نحن الن اء وجي س معنا  ومن ثت   ،بند الش اب

بابا أنا ) فقال: ،جدًا وم م لللتمن  لللط بن رتيا كان قد رآها وهو ممفائا ومرت شلللحينا 

طريق موبش يف  يش لريد أن رأيت بنت ص حة  ،أقوهلا لكتالحوم رأيت رتيا وأبل أن 

فة ومربوبة خائ كذا وكذا ،وهي  بك؟ فمقول يل  ما  هلا:  هلا: ال هتممي  ،فأقول  فأقول 

وبعد أن قطعنا ثأو أرباع  ،فمشحت معها لقري ًا ثأو أرباع الطريق ،ي معكلللللسأمش

أكما الطريق معك فق ت هلا: أنا ال أسلللمطحع أن  ،الشلللمس سلللم ربكانت  ،الطريق

فقالت يل: كحف أكما الطريق لوبدي؟ فق ت هلا: قطعت لك  ،سلللم رب الشلللمس

 ،مرب ة اخلطر قطعناها ،من ال حا يفوال ختا ،وهذا فانوس دبحه معك ،مرب ة اخلطر

 وألركها وأميش. ،صححح سممشني يف ال حا ولكن أبطحمك فانوس لمضحئي به الطريق

وقطعت بكت مرب ة  ،ال نت هي الدبوت ،الدبوتفأولمها بم لللريت فقال الشلللحخ: 

 . (وال ختافوا من ال حا ،وأبطحمكت ق وب نريت لذكرون اهلل هبا ،اخلطر

وكان جدي وأبو أمحد محدي الشلللااليت طوال بمرهت مع بعضلللهت ممآخني يف  -

مع بع  ويةع ب حنا شحينا( وقاهلا شحينا مولنا اهلل وكان دبائهت )إن شاء اهلل يكون 

برفنا  يفأمحد الشللللااليت لو ان أبإ :كان جدي بال ح وبة وألى خايل وقال لنا ،وفاهتتيوم 

جدي  يفلحًأ ولو الماسللعةأبو أمحد الشللااليت يف ال للابة  يفلو ،بأن جدي ال ح ة سللحموب



لحًأ بحنهت سابات! وخرجت جنازت كا منهام يوم اجلمعة إىل جامع أبو الوابدت ال ابة 

 .املريدونعًا الشحخ والنور وص  ب حهام م

 ..؟ عن كلمة أثرت فيك تأثريًا بالغاً س: حدثينا 

إن قدر لك أن لعحش بني أموات فأنت بني أمرين ) :شحينا رمحه اهللأثر يف قول  -

 (.إما أن  وت مث هت وإما أن لمحما روائحهت وحتافظ ب  بحالك

 اسمفدت من هذه الك مة كثريًا وأثرت يب بححث أقابا الناس ب عة. 

 ك إذا مح ت محًأ من اهلل فامح ه فإنه ما مح   مهام كان العما ثقحأً ) وك مة أخرى:

 (.إال لحعحنك

 وهذه الك مة جع مني أبافظ ب  امل ريت الدبوية.

يكفي إىل هناية زين ما لللللللإذا كانت سلللحارلك ال حتموي ب  ال ن) وك مة أخرى:

رسبان ما سمجد املحطة  ،زين املوجود يف سحارلكلللالطريق فأ لقف إميش ب  قدر ال ن

صول إىل هناية الطريقلللللاإلهلحة قد هحأت لك بن فأ حتكت ب  نف ك من أول  ،زين ل و

  (.وإنام ابذل طاقالك وإمكانحالك و ال اقي ب  اهلل ،الطريق ال أسمطحع وال أقدر

شحينا   [26]مريت:  ژڀ   ڀ  ڀ  ٺٺژ يف لف ريه ل ورت مريت:وقال 

چ  ڇڇ  ژ  ويوم بادت إىل قومها: ،فال لللحدت مريت فع ت كام قال هلا رب العاملني

 ژڈ  ژ   ژ  ڑژ ألت املحطة اإلهلحة: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ   

 . [30]مريت: 

مل أرى الشللحخ يعنف أبدًا أبدًا  ،كان شللحينا بريةللًا ب  الدبوت كا احلر  -

حة يف الك حة وسللللأل كا طال ة: ثان نة  كحف فحةللللك؟ كحف ) إال مرت وابدت كنا سللل

 لت: بام ة مادلني أو رسللل ت أو....فمنهن من قا (.نمحجمك؟كانت دراسلللمك؟ كحف 

 ،من ب د إىل ب د ومن مكان إىل مكاناملال أسللعى ببابا أنا ): ناهراً  ف ضللل الشللحخ وقال



من أجا أن لنجحوا ال من أجا حتم وا  فأن..وأكرس نفيس ل فأن..ي للللنف ر لللوأك 

مادلني ماب  (12)ماذا يعني بنمي ا ،مادت و هذه الكمل لقرأ  ،مادت (12)ماذا يعني ك

 (. نة!؟حتمات ل هذه ،بشهر وابد

 أخريًا: 

كان شللحينا ي قي حمارضات يف ج  للات خاصللة ل ن للاء يوم األربعاء بعد صللأت 

وبحوم من األيام ألى معه ضحف أجن ي فطوال فرتت الدرس وهذا الرجا يديه  ،رللللالعة

بادله أن يقوم  رمحه اهلل فكان شلللحينا ،ب  بحنحه وهو ي كي وصلللار لون وجهه كالموت

سؤال ةأت فرض امل رب معنا ومن ثت يعود وجي س معنا من أجا إن كان هناه أي   ،ل

شحينا و...والن اء حي  ن الفوىض و... ضجحج  قام  ةأت ف مع  وقمنا نحن وبدأنا ال

وبعد ذلك ج س شللحينا وج  للنا بوله فاسللمأذن الرجا من شللحينا بالكأم وقال لنا 

رف هكذا أمامه و... والكأم الذي بف مه ب  للل وال يةح المةب  ة الموبحخ: هذا باملِ 

  .(بيم ني سنةهذا رجا لن لعرف قحممه إال بعد فقده ): ل انه

 س: رسالة توجهيها للشيخ بعد وفاته..؟

 رباه حقق لشيخنا رجاءه

 أبللكللي فللراق الشلللللحللخ دهللري كلل لله

 

 

 

 

 وأنللادي قللومللي أن هلل للمللوا 

 واسلللللللللللللللللللمللللللللللللللللعللللللللللللللللوا

 

 

 

 لحس ال كللاء لفقللد شللللحٍخ قللد هرم

 

 

 

 

فحلله أولع كنللت  بعللد بللل   أو 

قًا يف بحره  غار  ما كللللللللان شلللحيي 

 

 

نًا يقود وي دع  طا  با كللللللللان ق 

 اسلللمقى ففحوضلللهمن ذكر ملللللللواله  

 

 وللللونع  ن سناهلللؤيت جنلللاها ملللل 

 وجه هت ضلللعف امل للل مني   أضلللناه 

 

نادي ها هنا من ي لللمع   ف دا ي

مٍة جللللللللاب الضلللنى ممللللللللأمأً    وهب

 

 

 

 واقللع مللواله قللريلل للًا  وبللد  أن

 نلللللللرصللله  قد ألاكت  أبني جللللللللدوا 

   

 إين أراه كللام أراكللت فللاقللنللعللوا 

مأكللللللللد  فإنلللللللني م حأسللللللللللن   ال ل

 

 لةلللدقوا امللللللللوىل يعز ويرفعإن  

 



لك لللل وا ثرى ال  ل ثريللا بللا ل  ارشوا ا

 

 ريب فللحلللللللللللكللت أسلللللمللودع لللوفللحللق 

لدجى  حا ا لت املوىل يف ل قد سللللأ  ول

 

حل املضلللجع  ندي ال يط  إذ كللللللللان ب

بهللده  خم ةلللللًا يف  كت  ن م  من كللان 

 

 بللطللحلله نللورًا يف الللورى يللمشلللللعشلللللع 

 ولزودوا  أكثللللللللروا  بللا ال ل ف وا 

 

 

 

 يللطللحللل املللجللرع ذكللر مللوالكللت   مللن

كروا  فمللذ فللللللللرقللٌة  كت  ل برت  وإذا ا

 

 

 بللأنللللللللي فحكت ممللللللللوزع قولللللللللي  

خرٍ   ني وق  ي يف أ بح كت  بعضلللل  يف 

 

 أذين ل لللللاين واحلشلللللا واألضلللللللللل ع 

بي بللا مجلحلع فلؤادي وكللذا    جلوار

 

لنللادي   كت بللالللت  ع مج بوا يف  هر  فللا

نوا   أمللةً   كو ف كع...    كت  م ح ط ب  أ

 

بوا  مللللللللور ف ملللللللل وين بللاألنللا  ق ل  ال 

 وارمحوا املعنى  ال حترقوا ق  للللللللي  

 

 يقرع كت بةللللللللوٍت لللللللنادي  ثك للللللى 

 أزف الللفلللللللللللراق فلل للادروين مهللةً  

 

 

 

ممط ع نللللللللي  ن لربللللللللحللا فللإ  ق للا ا

 فللحللكللت أرى نللور ال لللللأم وجللنللده 

 

 

 ي لللطع  ال لللعللادت وبشلللم كت فجر  

نا  نا بزم قد قد ب  ل حللللللللك شلللحيي 

 

 

 

نلللللللللا   لرى  كحام ح  ل مع   نجومللاً  ف

 يللا فللقللحللد لللوائللنللاقللد كللنللت أدري  

 

 

 أن امللللنلللايلللا يف اللللدروب ل للللللارع 

بنللدمللا  حهللا  ف فوجئلللللللللت  ني   لكن

 

 

 

 نللالللمللنللي فللحللللللللللكللت وابللرتاين املللفللزع

نت  يدوم لق  قد ك ناللللللللأدري لن   ات

 

 ...ألوقع.... خائفاً   ..دهرًا ... حت لوبك 

 وأغمضللللت  القضللللاء  بمى إذا بق

 

 بللحللنللاكللت بللنلللللللللللا وربللت لللودع 

 ونللزلللت يف جللدٍو ورد لللرابللكللت 

 

 ولللركللمللنللا يف بللريٍت رمحللًة لللمللوسلللللع 

 ربللاه بلللللللللللقللق للل للفللقللحللد رجللاءه 

 

 وأسللللل للغ رمحللًة لللمللوسلللللع فللحلللللللللللنللا 

 وأنلل لله يللا ريب جللوار  املةلللللطللفللى 

 

طلللللللل ع  ي نللللللللوٍر  ب فعوضللللنللا  لنللا   و

 وإذا غللدونللا مث هت فللاجلللللللعللا لنللا 

 

 دربللًا إلللحللهللت فلللللللللللي نللعللحللٍت نللرفللع 

ن ي  ل ب  ا قويل بللالةللللأت   وخمللام 

 

 

 طللل الللقلل للوب ال لللللحللد املللمشلللللفللع 

 

 



 وسلللأمنللا هيللدى لةلللحللل املجم ى

 

 ولكللا ملللللللن ي للللعى بةلللللدق يم ع 

 وزرت قربه ف رت من لراب قربه فكم ت هذه  األبحات: 

 مكتضللل للللن أب لللد القلللرب اللللذي قلللد

 

 كلللللأ وللللللو فلللللرق الفلللللؤاد بنحنلللللا 

 ف للللئن أصللللاب لرابلللله مللللن بطللللركت 

 

 ف قللللد أصلللل نا بللللزًت ونعللللحام )معحنللللا( 

 وإلن أبلللللللا  جلللللللداره برفلللللللالكت 

 

 ال للللللاري أباطللللللت فحنللللللافعنايللللللة  

 وإذا أراد ف لللللللللللللاكٌن ال يقلللللللللللللدر 

 

 وإذا أردنلللللللا للللللللن نجلللللللد للللللللوهحام 

 ملللللا ق لللللت ذا كلللللربًا ولكلللللن النلللللوى 

 

 ملللللللأل الق لللللللوب حترسلللللللًا وأنحنلللللللا 

 فموجهللللللت ل قللللللرب حت للللللد لربلللللله 

 

 فوب مهللللللا  كللللللي ال  ختللللللا  الللللللدينا 

 أشكر لكت اهماممكت وص  اهلل ب  سحدنا حممد وآله وصح ه أمجعني.  

 
 
 



 مالحق

 :نموذج عن حوار الشيخ مع الديانات يف امل مترات العاملية امللحق األول:

 أخوة  حتت راية اإلي ن. -1

من ك مة  الشللحخ أمحد كفمارو املفمي العام ل جمهورية العربحة ال للورية يف املؤ ر 

 م يف النم ا:1993اإلسأمي امل ححي من أجا ال أم الذي انعقد يف أواخر آذار لعام 

وأقدس المححات وأبطرها  ،رب املي وقات أمجعني ،ب لللت اهلل الرمحن الربحت

حاء واملرسللل ني ومن ل عهت  يه بح لللى وموسلللى وب  مجحع األن  ب  حممد وب  أخو

 بإب ان إىل يوم الدين. 

إنني أشكر اهلل لعاىل الذي ألاح لنا فرصة هذا ال قاء مع أخوت لنا يف اإليامن 

دت، ويف احلقحقة منذ أن نزل القرآن الكريت الذي أمرنا ويف أب  ناهت منذ قرون بدي

مناس ات بديدت أن نؤمن بجمحع األن حاء واملرس ني ونقدسهت ونح هت وخةوصًا 

يع امنا  ص  اهلل ب حه وس توكأين بالقرآن ورسول اإلسأم حممد  ،بح ى وموسى

ولعا  ،ن كا اإلن انوبإحلاح بأن األديان وابدت وهدفها وابد أال وهو إسعاد اإلن ا

بعضنا فحنا ي م رب هذا أو ينكره أو جيه ه ويعمرب مثا هذا الكأم من ق حا املجام ة لحس 

ولكن وكام لع مون فإن امل حححة واإلسأم يؤمنان باإلله اخلالق الوابد وبحوم  ،إال

 هذا ما ،الدينونة وبالعما الةالح الذي ينقذ اإلن ان من بذاب اهلل ويدخ ه فردوسه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     ژ قال لعاىل: ،أب نه القرآن ودبا إلحه اإلسأم

ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ       پ    پ   پ

 أبناء الكماب املقدس هؤالء بقوله: كام واممدح القرآن الكريت .[62]ال قرت:  ژٹ  ٹ
    ۆ   ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ

  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ېې   ېى   ۆۈ  ۈ   ٴۇۋ



ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ     ژ       وقللال أيضلللللًا:

ۅ   ۅۉۉ  ې  ې        ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈ   ۆ  ۈ    ۆ

  .[82]املائدت:  ژې ې  ى  ى  ائ

إن كا من يمةلللفح القرآن ويدرس سلللريت رسلللول اإلسلللأم ولعالحمه جيد بأن 

مدافعًا ومؤيدًا ل م للحح ورسللالمه با وجلمحع رسللا اهلل ورسللاالهتت ال اإلسللأم قد ألى 

وإنك لمجد القرآن  ،ناقضًا وال مهدمًا هلا با جامعًا هلا ودابحًا لإليامن والعما بمقمضاها

ف أولئك الذين يمهاونون يف العما حيث أها المورات واإلنجحا ب  ال اع كمابحهام ويعن  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    ڤ ژ  قال اهلل لعاىل: ،هبام

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  وقال أيضًا: .[47]املائدت:  ژچ  چ

 [68]املائدت:  ژں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  

 ،وكان سللحدنا بع يقول ل م للححي: إننا ال ننهاه بن امل للحححة ولكن نأمره هبا

وإنك لمجد نفس المعنحف منةلل ًا ب  امل لل مني الذين مل يم عوا لعالحت اإلسللأم واكمفوا 

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  يقول اهلل لعاىل: ،باالنمامء إلحه

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 – 123]الن للللاء:  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

وكأين هبذا الموجحه اإلهلي يضلللع كافة املؤمنني من كا األديان أمام م لللؤولحاهتت   [124

جتاه خالقهت وجتاه اإلن ان وال يشفع هلت جمرد االنمامء الشكع إىل هذا الدين أو ذلك با 

نالوا اخلأ  احلقحقي كا ق وهبت وبقوهلت وأبامهلت لح يقول اهلل  ،ب حهت أن يم عوه من 

 ژ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ژ لللعللاىل:

فللاألديللان لح لللللت إال سللل ًأ جتعللا املؤمنني يقرتبون من اهلل ولنمعش  ،

 يقول الشابر العريب امل ححي:  ،أروابهت بأنواره وبقوهلت بحكمه وآياله



 لعملللللره ملللللا األديلللللان إال نوافلللللذ

 

 

 لللللللرى اهلل منهللللللا مق للللللة املمع للللللد

 ملللريت يف القللرآن بح للى بللنفللأملس  

 

 وأملللللللح يف اإلنجحللللللا روح حممللللللد

فكا ن ي ألى مقرًا برسللالة من  ،اإلسللأم يؤكد أن األديان يكما بعضللها بعضللاً     

وهذا املعنى ي هر ج حًا يف سلللورت  ،ق  ه ومضلللحفًا ب حها وم  لللًا بن ي آخر يأيت من بعده

بحث يقص اهلل ب حنا سريهتت وجهادهت يف دبوت أقوامهت من  ،األن حاء يف القرآن الكريت

 ،إىل إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وداوود وس حامن وبح ى وحممد إبراهحت 

ويف هناية املطاف  مت القرآن هذه ال لللري العطرت م حنًا أن ال اية هي لوبحد مجحع أفراد 

عاىل: باهلل ل حتت م  ة اإليامن  حة  عائ ة اإلن للللان ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀ ژ  ال

 .[92]األن حاء: ژٿ  ٿ

أن بناء رصح هذا الدين ما كان لحكمما لوال م للامهة كا  حممد  ويشللري الن ي  

هو ل ك ال  نة  وأنه قد بقي موضلللع ل نة وابدت فكان حممد  ،ن ي بوضلللع بجر فحه

ناء ل جمحع جمممعني ولحس لوابد فقط دون اآلخرين ،األخريت هذا ال   ،فالفضللللا يف 

دًا ل عائ ة اإلن انحة ومناديًا بابرتام مجحع األن حاء والرسا ون رًا ألن اإلسأم ألى موب  

فقد فمح ال اب  ،ب  إث ات بقوق اإلن لللان وخاصلللة برية املعمقد وألح   ،ورسلللاالهتت

حاء حه أفواجًا ك هت يؤمنون بن وت هؤالء األن  بالدخول ف فهت بحنام  ،ل شلللعوب واألمت 

فمن كان  ،ديد ال يمنكرون لن حهت ورسللللالمهت المي كانوا يؤمنون هبايؤمنون بالن ي اجل

فإن ذلك يزيده إيامنًا وب ًا لعح لللى يأمره  ،يؤمن بعح لللى ثت آمن بمحمد  ألن حممدًا 

وإن أي ن رت منةلللفة لم ني أن أكثر من ألف م حون إن لللان يف العامل اإلسلللأمي  ،بذلك

ولكن بفضلللا اإلسلللأم لراهت الحوم  ،نامكانوا من املمكن أن ي  وا وثنحني ب دت األصللل

 ولعالحمه.  يامهنت بمحمد باإلضافة إىل إ ،مؤمنني بموسى ولوراله وبح ى وإنجح ه

 فحا لرى ما هو موقف أبناء موسى وأبناء امل حح من اإلسأم الذي بول أكثر من 



ألف م حون إن لللان إىل مؤمنني حي ون ويقدسلللون مجحع األن حاء وخاصلللة موسلللى 

وكمابحهام ال امويني؟ فهأ بادروا برد المححة بمث ها؟ ومل يكمف اإلسأم بذلك وبح ى 

با ضمن ل حهود وامل حححني يف بأده الواسعة الشاسعة والمي اممدت من الةني رشقًا 

إىل فرن للا غربًا، بندما كانت دولمه  ثا الدولة الع مى الوبحدت يف العامل، دور ب ادهتت 

ويف إبدى الفرتات اشلللرته امل للل مون وامل لللحححون يف ب ادت اهلل  ،وبرية معمقداهتت

الوابد األبد يف مع د وابد يدخ ونه من باب وابد يةع امل  مون يف ق مه ال قي 

 ،وذلك يف دمشللق يف امل للجد األموي ،وامل للحححون يف ق للمه ال ريب وملدت مخ للني باماً 

 ص  اهلل ب حه وس تالن ي حممد  اسمق ابندما كان كنح ة وم جدًا يف آن وابد، ومرت 

يف م جده وفدًا م حححًا، وبندما بان وقت صأهتت أراد بع  امل  مني منعهت فقال 

وفمح هلت م لللجده الن وي فأقاموا صلللأهتت  (()):  هلت الن ي

برباية وب غ من ب حت إيامن امل  مني باهلل ولقدي هت لمعالحمه المي لنادي  ،امل حححة فحه

ثاين بعد  –املؤمنني من أها الكماب أن وايل محص يف بهد بمر بن اخلطاب  اخل حفة ال

قدم اسللمقالمه لعمر ألنه قال مل للححي: )أخزاه اهلل( فوجد أنه ال ي للمحق أن حممد

ناس ولو اخم ف دينهت وبرقهت  حًا باكاًم ألن احلاكت امل للل ت ال يفرق بني ال يكون وال

وهذا بمر بن اخلطاب يعاقل ابن باكت مرصللل لرضلللبه ق طحًا أثناء  ،ولوهنت ومعاشلللهت

وكاد  ،وكان ذنل هذا الق طي امل ححي أنه س ق ابن باكت مرص يف ال  اق ،س اق اخلحا

وهنا قال  ،بمر أن يعاقل والده بمرو بن العا  ألن ابنه رضب امل لللححي ب للل طانه

 ت أمهاهتت أبرارًا(. )ممى اسمع دلت الناس وقد ولدهت :بمر ك ممه املشهورت

وابرتامًا حلقوق اإلن للللان يرى الدارس لإلسلللأم كحف أنه حير  ب  رباية  

وكحف أنه خةلللص ل م لللحححني من اخلزينة العامة بطايا  ،شلللحيوخة غري امل للل مني

وإن لعطا أبدهت بن العما ضمن له اإلسأم مرل ًا  ،لضمن هلت احلحات الكريمة اهلانئة



ولحس املجال هنا ألن نعدد بشلللكا م لللمفح  أبواب الضلللامن  ،طاملا هو يف باجة إلحه

وييسللء كا  ،االجمامبي لكا أبناء األديان ولو كانوا أق حة ق ح ة يف بحر األمة اإلسللأمحة

مؤرخ إىل الماريخ واحلقحقة بحنام ي ن أن احلروب المي قامت بني امل  مني وامل حححني 

إلسللاءت إىل أبد و  مه أو إراقة دمه من كأ مل ي للمح اإلسللأم با ،كانت ألسلل اب دينحة

، الدين منها اسللمعامريةً  أطامبحةً  لقد كانت ل ك احلروب ختدم أغراضللًا أنانحةً  ،أجا دينه

سط من االسمعامرين الفاريس  ،براء ب  العكس بندما برر اإلسأم بأد ال ق األو

مضطهدين من ق ا وال حزنطي فإن أول من سعد هبذا الفمح هت امل حححون الذين كانوا 

وبندما ألى اإلسلللأم أرجع لكا الطوائف معابدهت وممم كاهتت  ،بكامهت امل لللحححني

ها كانوا حمرومني من كانوا  ،املةللللادرت وبرية ب ادهتت المي  ألن بكامهت امل لللحححني 

يفرضون ب حهت مذه هت األرثوذكيس رغاًم بنهت، ومل ي عدوا بالرابة والكرامة إال يف 

أن كنائ للهت يف  ا اخلأفة الع اسللحة ب غ لعدادها مخ للة ب لل ألف  ا اإلسللأم بمى 

فامذا يدل ذلك سوى أن اإلسأم ابرتم وقدس وكرم أبناء كا األديان وخاصة  ،كنح ة

وكا من يممعن صأت امل  مني وين ر فحام يقرتونه من القرآن يف  ،أبناء موسى وبح ى

أهنت يقرتون المورات واإلنجحا صلللأهتت المي يؤدوهنا كا يوم مخ للللة مرات يراهت وك

 ،يقرتون فحها سللريت موسللى وأن حاء المورات ولعالحمهت وسللريت بح للى وأمه واملؤمنني به

 فها ي مطحع أبد أن يمهت اإلسأم بال  ت واجلور واإلرهاب؟  

 .[107]األن حاء:  ژککگگگژ: لقد وصف اهلل رسالة حممد بقوله

 ما هو املط وب من امل حححني الحوم جتاه اإلسأم وامل  مني؟  :ولعا سائا ي أل

واجلواب أقول: كانت امل للحححة طوائف شللمى فمنادت يف النةللف الثاين من هذا 

معاون لف ت ال  ،القرن إىل مجع الك مة وااللفاق فحام بحنها رغت خأفاهتا العقائدية الكثريت

ًا جديدًا جديرًا أن  د يدها إلحه ويمد يده مع اإلسلللأم يف بركمها الموفحقحة ولعمربه طرف



إلحها طاملا أنه يؤمن بامل للحح وأمه ويقدسللهام وحيرتم لعالحمه ويقر أنه ك مة اهلل ألقاها إىل 

هبا ب  ب اده  له ب للللل اإلسلللأم هي ب وم اهلل المي جت   مريت؟ وبكمة اهلل وك ام

ة ك مة اهلل، أي أنه رجا ينطق إال  وما بح ى  ،رفوا بأمرهلللللاملؤمنني فنطقوا هبا ول

ولئن ذهل بع  الناس إىل لألحه امل حح فذلك لشدت انعكاس نور اهلل  ،بع ت اهلل وقدرله

 .يف ق  ه كام لعكس املرآت الةافحة نور الشمس

 قال الشابر العريب: 

 
ٍ
 إذا سلللللكن ال لللللدير بللللل  صلللللفاء

 

 وجنللللللللل أن حيركلللللللله الن للللللللحت 

 بلللللدت فحللللله ال لللللامء بلللللأ املللللرتاء 

 

 الشللللمس ل للللدو والنجللللومكللللذاه  

 كلللللذاه ق لللللوب أربلللللاب اللللللمجع 

 

 يلللللللرى يف صلللللللفوها اهلل الع لللللللحت 

قاء  قا  كثريت لألم حا نةللللا إىل ن باحلوار اجلم عد  ،هكذا و فحنمفي اجلها وال 

 ولقد اختذ الفالحكان ق ا فرتت ،وحيا حم ها املودت واملح ة والمعاون وال لللأم ،واجلفوت

خطوت ج ارت يف هذا الةللدد قدره وشللكره ب حها كا العامل  اإلسللأمي أال وهو ابرتافه 

وب ذا لو ل عها خطوات أخرى  من أوارص اإليامن الذي  ،بأن اإلسلللأم دين سلللاموي

بحث أن دبوت مجحع األن حاء وابدت،  ،أراده اهلل يف مجحع األديان ال لللاموية موبدًا وقوياً 

   ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿژ  حممد: فالقرآن يقول بن رسللللالة

 . [19 – 18]األب : 

واخلطوت األخرى المي ال بد أن نميذها نحن أبناء الدينني هي أن نمنادى إىل إدانة 

ال  ت واالضطهاد مهام كان مةدره، وأن ال نكمفي بإلقاء الم عة ب  ال حاسحني ونقف 

فأ بد ل م لللحححني يف كا العامل أن يدينوا اجلرائت المي لرلكل يف بق  ،مكمويف األيدي

سك ويف ف  طني مهد األديان الثأو سنة واهلر ضًا اجلرائت المي  ،امل  مني يف ال و وأي

ندت وبني امل للل مني يف  كل يف بق امل لللحححني بعضلللهت مع بع  يف شلللامل إيرل لرل



ف رجال األديان يف لكالف ولعاون وبندما يق ،أف ان لللمان وسلللواها من ب دان العامل

بإله وابد ويعم ون يف سللل حا هدف وابد أال  فإهنت يث مون ل جمحع أهنت أخوت آمنوا 

وهو إنقاذ اإلن للللان من ال  ت والعدوان  ولمحقحق ذلك ال بد لنا مجحعًا أن نعود جلوهر 

نا عالحت أديان فإن دين اهلل يف األرض مهدد ،ول بالزوال وال  وإن مل ن ادر إىل ذلك فورًا 

شرته لنقاء اإلن ان من األخطار املححطة به  سوانا، وبمعاوننا امل يمحما م ؤولحة ذلك 

كامليدرات واألوبئة كاإليدز وأخطار اإلبابحة والأم االت والمي لكاد لقيض لحس فقط 

ضًا أن ن عى جاهدين إىل إنقاذ  ،ب  وجود اإلن ان الروبي با املادي كذلك والبد أي

جيل  ،رض من الم وو والمةحر وخرق ط قة األوزون ومن االنفجار ال كاينأمنا األ

 ،أن ن عى ألن لكون الرمحة نةحل اجلمحع لحس فقط اإلن ان با احلحوان والن ات أيضاً 

  .((وأحب اخللق إىل اهلل أنفعهم لعياله ،اخللق كلهم عيال اهلل)) : يقول ن ي اإلسأم

 .((بسبب هرة حبستها حتى ماتتدخلت النار امرأة )):  ويقول

  .((دخلت اجلنة بغي  بســـبب كلب كاد يموت من العطري فســـقته)):  و يقول 

 .(ف فر هلا ،فشكر اهلل صنحعها

 :بل سنعيري معاً  ،لن نعيري حواراً  -2

ماريخ  عامل ل جمهورية ب مارو املفمي ال م يف 24/8/1985قال  الشلللحخ أمحد كف

 شحينا رمحه اهللاإليطالحة، الذي جاء مهنئًا  omonita Di S.Egidioك ممه الموجحهحة مع وفد مجعحة: 

لذي انعقد يف براغ ) وز  يان ا حة بني األد عامل ئاسللللة جلنة احلوار ال م(: 1985بفوزه بر

ضاء ب  احلحات ك ها، كام وأننا حماطون ) وجود اإلن ان حما  اآلن بالفناء والدمار، والق

اإليامن  ،بي بللانمشللللار اإلحلللاد واإلبللابحللة يف العللاملبفنللاء أب ت، أال وهو الفنللاء الرو

ورسللالمه،  باإلسللأم ال يكون صللحححًا ومق والً إن مل يرافقه إيامن بال للحد امل للحح 

يف القرآن أكثر منها يف األناجحا األربعة، فنحن منذ مخ ة  فمعجزات ال حد امل حح 

ب  قرنًا نجعا ال حد امل حح ورسالمه يف ق وبنا وبقحدلنا، وأوجل اإلسأم ب  م حار 



وبإنجح ه، مع قدسلللحة وطهارت أمه العذراء ال مول،  م للل ت اإليامن بال لللحد امل لللحح 

لذلك  ،أن يرد المححة بأب للن منهان ل عامل امل للححي ، فآكركن أصللحا يف صلل ل إيامننا

حت من بحوت اهلل  أن نمعاهد ب  أن نعما  لعاىلأرجو إن كنمت لق  ون مني ونحن يف ب

بةدق وجد وإخأ  ب  المآخي والمعاون، ونحن امل  مني ال خحار لنا يف ق ول هذا 

ون منا هذا ال لق  أالعهد، ألن حم ة ال حد امل حح ركن أصحا يف إيامننا اإلسأمي، وأنمت 

 ،اإلخاء، و دون أيديكت إىل أيدينا املمدودت إلحكت؟ نحن ابرتفنا بال لللحد امل لللحح 

وجع نا هذا االبرتاف جزءًا أصللحًأ من إسللأمنا، أنا ال أقول لكت ال للابة اق  وا كا ما 

جاء به سحدنا حممد، ولكن أقول بإحلاح ادرسوا ما جاء به سحدنا حممد بروح القريل، ال 

اإلن للان يف أوربة بمى مائة سللنة خ ت، كان مق دًا كان لابعًا،  ،ملمعةللل ال عحدبروح ا

زيه، والفكر الوابي املوضوبي ملا جاء به لللواآلن صار بابثًا مفكرًا، فحكموا ال حث الن

صنع ال أم أي بالة اهلدنة بني حماربني، ولكن مهممه  اإلسأم، ولحس مهمة اإلسأم 

بت والمعاون العاملي، بندها لن نعحش بوارًا، با سللنعحش صللنع اإلخاء واملح ة والرتا

 .(معاً 

مع انفعاٍل باٍر بدا ب  الوجوه، قال شاٌب من الوفد: نشكركت  وبعد لةفحٍق بادٍ 

ب  نةللائحكت القحمة سللحدي، لن ن للمطحع المع ري بن بواطفنا اجلحاشللة، لقد سللمعنا 

 هذه األفكار إىل مجعحمنا يف روما. كأمًا رائعًا بن اإلسأم وال أم والمآخي، وسننقا 



 امللحق الثاين: 

1):الشيخ أمحد كفتارو يف قلوب املسيحيني ) 

 ةاملطران ايسيدور بطيخ

إنه شللحينا الوقور العامل اجل حا رائد الدبوت إىل الوبدت واحلوار أمحد كفمارو وقد 

برفمه فأب  مه والمقحمه يف كا املناس ات الدينحة والوطنحة  ،مىض ب  رقاده أربع سنوات

فأبج ت بمناق ه وصلللفاله العديدت أيام إبجاب ف كحت ربح ه بنا ولعزيت بمن قام 

س ف مفمي اجلمهورية العربحة ال ورية الدكمور أمحد   ،مكانه وقد كان خري خ ف خلري 

 ق وبنا.وبزاتنا ك نا يف نج ه كا يف موقعه ومكانمه يف  ،ب ون

كان الشحخ أمحد كفمارو رجًأ مؤمنًا باهلل والوطن واإلن ان مع اًم من فح  ب مه 

فهو العامل املمع ت يفمش بن بقحقة رس العزت اإلهلحة يف ك امهتا املنزلة واملوىص  لعاىلباهلل 

هبا قاربًا كا أبواب املعرفة واحلوار يعحش فحه اإليامن أفعال رمحة وحم ة واسلللعة اآلفاق 

لعددت صلللفاله  ،لح مقي وجه الربحت يف رمحة اإلن للللان وحم ة اخلالق يف ق ل املي وق

 فها يل أن أرسد بعضها؟ وهو املثال والقدوت يف مححد اخلةال.

إيامنه املنقطع الن ري بأمهحة المع حت والرتبحة يف رقي األمت  أول صــفاته البارزة هي:

د األمة العربحة بحث لنال مكانمها ال امحة ولقدمها وسؤددها رقحًا باألفراد الذين هت بام

شلللللبني األمت الراقحة يف هذا الكون وبمقدار ما ن  سس املعرفة يف نفوس لللللرع يف ن ر أ

يء باألجماد واملممحز لللللالناشللئني نكون قد سللامهنا يف حتقحق آمال أممنا ذات الماريخ املضلل

 بقحت احلق واخلري والم امح األروع من كا مجال.

هذه الصـــ حه فات هيثاين  مة الطح ة المي مألت ب  ناهي ل ك  محاسلللله الأمم  :

جوانحه بالدفاع بن بق الك مة وك مة احلق فوسلللع دائرت جماالله الثقافحة واملعرفحة 
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فام لره منابع ل فكر إال  ،من احلحوية والنشللا  واملثابرت مم للعٍ  وأمده اهلل سلل حانه بفح ٍ 

رائق املعرفة أو جتارهبا املمنوبة إال وانمها منها وما سلللنحت له فر  اإلطأع ب  ط

وإذا ما صادفمه حتديات الماميز بني كأم وكأم  ،وأخذ منها ما طاب له من كأس الكأم

وقف من بحنها فارسلللًا مناضلللًأ مدافعًا بن احلق والعدل والةلللواب بمى إذا دخا يف 

ا إىل الرأي وال ي لللرتيح له بال بمى يةلللل ،مزدبت من األفكار املمداخ ة مل يأل جهداً 

الةللححح فحجهر فحه بن إقناع وفهت وال  شللى يف اهلل لومة الئت بمثا جهره يف صللأت 

 الة ح والعشاء.

أمانمه املط قة ون رله الع محة الواقعحة يف كا ما ابمقد ويف  ثالث هذه الصـــفات:

مجحع ما انمهج وهلذا فقد نال ابرتام نف للله ولرسلللحخ ثقمه بنف للله وبةلللا ب  ابرتام 

 حه ولقدير حم حه من م  مني وم حححني فركن إلحه الكا ينه ون من بديثه العذب مناف

الذي كنت أسم ح ه يف كا املناس ات المي أص ي فحها إىل بديع فكره املرن وبأغمه المي 

 كنت أبجل هبا يف كا ال قاءات.

شحخ الرابا سكنه جنات  وقد دخا لاريخ األقوال املأثورت جواب ال رمحة اهلل وأ

 ود لقداسللللة ال ابا يوبنا بولس الثاين لدى سلللؤال هذا األخري بن بدد م لللححي اخل

 مردفًا: رية الحوم؟ فأجاب شحينا اجل حا: )ثامنحة ب  م حونًا(سو

إن كا م  ت يف سورية يؤمن بالن ي بح ى كام أوىص القرآن الكريت لذلك نحن )

منا من أس ت بن طريق  ،لعاىليف سورية ك نا م حححون أو باألبرى ك نا م  مون إلحه 

 .(حممد ومنا من أس ت بن طريق بح ى

ثقمه املط قة بالقحت واألبراف األخأقحة س وكًا وهدفًا يف كا  رابع هذه الصفات:

معامأله فكان يؤكد ب  أنه بمقدار ما لمح لللن الوسلللح ة وخت و من كا درن نةلللا إىل 

جمممع بارف بحق أفراده وواج اهتت ضلللمن األخأق المي كانت لنا دربًا واقحًا يف كا 



ضاء بال اية الكربى من  وبنده أن اإلسأم ك ه ،ى وكا مكروه بةالللللبدو مض م

 .)إن  بعثت ألمتم مكارم األخالق(القرآن الكريت 

مؤكدًا ما ق مه دومًا بن ن ام  ،انفمابه املرن وق وله لآلخر خامس هذه الصــفات:

بحشنا يف سورية احل ح ة: إننا قد قررنا إل اء برف الراء من ك مة آخر لحة ح اآلخر أخًا 

إليامن باهلل الوابد وأخوت ألم وابدت هي أرض سلللورية وأخوت ا ،فك نا أخوت يف اخل ق

العزيزت المي حتضننا مجحعًا مم اوين يف الواج ات واحلقوق لنكون حتت سامئها كاجل د 

 الوابد إذا اشمكى من بضو لدابت له سائر اجل د بال هر واحلمى.

لن أسرتسا أكثر من ذلك يف لعداد الةفات وما أكثرها لئأ أفضح فح  حم مي 

 ل رابا الك ري با أخمت منشدًا كام أنشد املربوم حمي الدين الدرويش كام يف أسماذه:

 غ للللت بنللللا وفضلللل ك اجلللللت بللللاق                  

 

 أبللد الللدهللر لللحللس  شلللللى نللفللادا 

 

 

شحينا الك ري مل  شع ي مثًأ مفاده: )يع خ ف ما مات(...نعت إن  نقول يف إرثنا ال

لحارًا معمدالً وهنجًا من احلكمة والوسلللطحة وروبًا منفمحة يمت ألنه لره إرثًا ب حاًم 

بد منهت..ألنه خ    ما أن أكون وا مأجج يف الكثري من أل اع فكره النري..وآ عًا ل ف جمم

برف أن يرتجت أقواله وقحمه إىل أبامل لربحة ورمحة وبناء ...هكذا برفنا املجمع الذي 

يوم وفاله فأصللل ح جممع الشلللحخ أمحد  كان ين للل النور يف بحاله وقد محا اسلللمه الك ري

كفمارو مرجعًا هامًا يف سللورية احلديثة حمج الكثريين الذين يؤمون سللورية مط عني فحها 

ب  خربات المعايش احلقحقي بني امل لل مني وامل للحححني وقد أصلل ح العامل قرية صلل ريت 

س ا المعايش املفروض ضمن لعددية أوجدها رب العاملني ا لذي مل ي حث سكاهنا بن 

ژ          يشأ أن يكون خ قه أمة وابدت با أممًا يمحابون سابني أن حيققوا قوله لعاىل فحهت:

جرات:  ژ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ ومن روائع المقوى وجت حاهتا ب  أرض الواقع لقوى الحد  .[13]احل

ن وال  ان ولقوى الشهودية ولقوى المعاون ب  الرب والفضح ة يف صورت هبحة من اإليام



هو امل اره الذي يعفو وحي لللن يف كا ما يةلللدر بنه من  ،يكون فحها األنقى واألفضلللا

    .[105]الموبة: ژ ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋژ      قول أو بما: قال لعاىل:

ربت اهلل شللحينا الك ري وأسللكنه ف للحح جناله لحكون لشللعل سللورية شللفحعًا يوم 

م هاًم ملا فحه خري ال أد والع اد ومثًأ حيمذي به كا من أراد أن يكون فعاالً يف  ،القحامة

 بناء الوطن..

1) رئيس طائفة الرسيان األرثوذكس بحلب إبراهيماملطران يوحنا  )                                                                  

كنت ب  أه ة االسلللمعداد حلضلللور املؤ ر العاملي الثامن ب للل ل حوار ما بني  

، بندما نعت وزارت األوقاف وب امء األمة 2004ل / اي و 7-5األديان ب محأنو بني 

وجم س اإلفماء األب ، واملن امت واملجامع اإلسأمحة الدولحة واملح حة، فقحد  اإلسأمحة

مة الوطن واإلخاء الديني، وأبد ك ار رواد احلوار امل لللححي اإلسلللأمي  الشلللحخ العأ

سح  اً ق ت لنفيس: إذأمحد كفمارو.  شحخ أمحد كفمارو  حل وجه املفميمرت أخرى  العام ال

حمةورت بأبناء  مل ل ق   ت بأن اخل ارت المي ب ت بربح هشعربن هذا المجمع العاملي! و

هذه اخل ارت الفادبة الفقحد وآله، وال بمن يمثا من ب امء األمة اإلسأمحة، با شم ت 

خي واملح ة والم لللامح والعحش املشلللرته، لحس فقط يف سلللورية والوطن كا دبات المآ

 .العريب، وإنام يف كا العامل

عاملي أنقا بع  االنط ابات بن فقحدنا ال ايل. كان ومن وبي مؤ ر محأنو ال 

ةحاغة روبانحة جديدت لإلن انحة( برضه  ،شعار مؤ ر الديانات والثقافات: )اجلرأت ل

أكثر من ثأثامئة مشللللاره، يمث ون سلللمني دولة ب العامل، ومن أديان ومذاهل ممعددت، 

كانت ك مة   ، وبادتً لوزبوا ب  سللت وثأثني طاولة م للمديرت، حتدو فحها الع للات

س وبه اجلذاب، وفكره  املفمي كفمارو وابدت من أهت املداخأت، ن رًا لع مه ال زير، وأ

                                                 

(1 ن جريدت ال عث العدد) ( 1نقًأ ب 1( لاريخ2428 9- 9-  2004 . 



طأبه الواسع، وخربله املم مة باجلرأت الأحمدودت إليةال الك مة إىل من له االناضج و

صاغحة شد الروبي العام جلام ،آذان  بة وبندما ذكرت أمام أبد من مي املؤ ر وهو املر

سلللانت إجيحديو وهو املطران بالحا اإليطايل ن أ هذا املةلللاب اجل ا، قال يل: سلللأبوح لك 

 بولس فق ت: وما هو؟ أجاب: كنا يف ج  للة خاصللة مع قداسللة ال ابا يوبنا ،هبذا الرسلل

املفمي كفمارو، فعرض ال ابا فكرت   ، وكان قد المقى ق  ها1985خر سلللنة الثاين يف أوا

 ،ديان إىل قمة روبحة فريدت من نوبها يف مدينة أسللحزي/ إيطالحااأل رتسللاء وممثعدبوت 

وقال ال ابا ل مو: ق ا أن أبدأ بمحقحق هذا احل ت الك ري الذي راودين ونحن نعحش يف هذا 

العامل املضلللطرب، كم ت إىل مفمي سلللورية العام، أسلللمشلللريه ب هذا املؤ ر اهلام، فجاء 

عللك، نوافق ب  هللذه القمللة ألن فحهللا خريًا نحن م"جواب املفمي العللام ب  الفور: 

سحزي بني رتساء وممثع األديان "ل   ية مجعاء، وفقك اهلل ... بةا ال قاء يف مدينة أ

نت حتارب  كا لدول المى  كا ا كا مكان، خاصللللة ألن  حًا يف  جياب الك ريت، ولره أثرًا إ

مةللاربة واملمنابرت اسللمجابت إىل نداء ال ابا يف ذلك الحوم وأب نت هدنة بني اجلهات امل

وأخذت مجابة سللللانت إجيحديو ب روما ب   .وكان ل هدنة أبعاد ك ريت يف ذلك الوقت

من سللنة  لقاءات أخرى بةلل ت بدءاً  أل الدبوت إىلبالقها مواصلل ة هذا ال قاء من خ

سنة  1987 ضًا بروما  سنة  1988يف روما، ومرورًا أي سو  سنة  1988، ووار ، وباري 

، وأسحزي  1993، ومحأنو سنة  1992وبروك ا سنة  ،1991، ومالطا  سنة  1990

،  1997، وال ندقحة سللنة  1996، وروما سللنة  1995، وف ورن للا سللنة  1994سللنة 

، وبرش ونة سنة 2000نة ، ولحش ونا س 1999، وجحنوا سنة  1998وبوخارست سنة 

هذه ال لللنة  محأنو ، ويف2003سلللنة  رخره يف آخ، وآ2002، وبالريمو سلللنة 2001

شاركت شيةحات دينحة وفكرية ب  م مويات باملحة  ،2004 ويف كا هذه املؤ رات 

بمداخأت وأباديث شلللمى، ولكن كانت شللليةلللحة املفمي العام العأمة أمحد كفمارو 



ولره بضوره مع م امهاله يف بع  هذه املؤ رات ابرتامًا ك ريًا  ،األوىل واملممحزت فحها

وبرفت سللامبة املفمي أمحد كفمارو ب  ،لشلليةلله، ثت ل  ده، ف وطنه العريب الك ري أوالً 

مؤ رات باملحة أخرى، منها: يف موسلللكو بندما دبا الرئحس غوربالشلللوف إىل مؤ ر 

شعار: )نحو بامل شيةحة دينحة وفكرية وصنابحة  ألفا باملي برضه ةادية بول  واقم

وأذكر كحف أن ك مة الشلللحخ كفمارو يف هذا  ،1987خال من األسللل حة النووية( سلللنة 

فهو الذي كان يعرف كحف  ،ك ريًا ب كا األوسللللا  المجمع العاملي قد لركت صللللدًى 

ذا س وب ب حط ولكنه جذاب، وهأبينمقي الك امت، ويةوغ الع ارات، ويقدم األفكار 

ومن لقاءاله اهلامة لرتسه لقاًء ملفكرين، ورجال دين،  ،كا مكان برض فحه يف كان دوره

مة وإلقاء حمارضت قح   18/5/1979النم للللا يوم يف وطأب جامعحني، ب جامعة فححنا 

قال بن فكرت  ،موضلللوبها: وبدت األديان ال لللاموية وال قاء بني اإلسلللأم وامل لللحححة

قحقة بمى لرتكز يف بقول األجحال ولنط ع هذه احل) وبدت األديان بكا جرأت ووضوح:

حد بني  عاون وثحق، ولأٍق أك بذل ول هلا من جهد و بد  ناس وق وهبت ال  جدان ال يف و

املفكرين يف العامل، ومن شلللمى رجال الديانات ال لللاموية، وهذه فكرت وبقحدت أبما هلا 

و يذكر فه ،(ر هبا كا مؤمن وخم صللللللمنذ مخس وثأثني سللنة وال أزال، وأو  وأبشلل

 اً ويذكر جهاد ال نوات المي أمضاها من أجا فكرت ال قاء بني اإلسأم وامل حححة م مند

ن بني امل للل مني آلقد جعا القر) ن الكريت ويقول:يات القرآإىل دراسلللات وأبحاو يف آ

شون حتت  أهلا ممكالفني ممعاونني ، وال يرته أن لفوله (وامل حححني رابطة روبحة يعح

ف امذا ال نرى يف برصنا هذا مثا )الفرصة وهو يمحدو بن ماض العأقات فحم اءل: 

هامًا  وراً وإيامنه ك ري بأن ل ع امء ورجال الدين د ،(المفمح والمعاون والمأقي فحام بحننا؟!

له:  قة وإنام حيثهت بقو بذكر احلقح هلذا ال يكمفي  جال، و هذا امل نا نحن)يف  ب امء  أل للل

ورجال دين بإمكاننا أن ن للللاهت وإىل بد بعحد يف لوبحة الشلللعوب من خمم ف ال  دان 



ال   وأن نأكد لكا الناس أن اهلل وأن حاء اهلل وخاصللة أبناء شللجرت إبراهحت ،واألديان

لرىض إال األخوت وال أم واملح ة بني أبناء ال  ، وأن احلقد والعدوان لح ا من لعالحت 

وهو  ، خاصةً ك ريٍ  فجرأت هذا الشحخ اجل حا الفمة ل ن ر إىل بدٍ  ،(اياهت ؟!األن حاء ووص

ي و  يف أبامق اإلن لللان لحنمشللل ه من أمراض احلقد والمعةلللل واحلروب والدمار، 

ر، ممفائا وال لللللإنني ممفائا وم م ش)بالمفاتل وم حئة باإلجيابحات يع ن:  بامرتٍ  رتيةٍ بو

ن، إهنام م مقحان آاإلنجحا ال بد وأن يمةافح مع القر حعانق امل  ت، وأنسبد أن امل ححي 

1)بندنا يف ال للق منذ القديت ، لكني أرى أهنام سللح مقحان مرت أخرى بإذن اهلل يف برصللنا (

احلديث وفق كا أنحاء العامل، لحضلللحفا ب   الكون روبًا جديدت يشلللت منها اإلن لللان 

ق ا ربع قرن أراه يمامشلللى مع  هذا الكأم الذي قاله (رائحة احلل واإلخاء وال لللأم

روح ال قاء األخري يف محأنو وشلللعاره، األديان والثقافات: )اجلرأت لةلللحاغة روبانحة 

 يف لقاء القمة الديني ب  ج ا هحي شحينا رمحه اهللولن أن ى ك مة  ،جديدت لإلن انحة(

(monte hiei كحولو الحابان بني )بت يل ألا ، وكنت بارضا ومشلللاركًا، وقد 1997أب  4-2

، وكانت ك ممه الرائعة شحينا رمحه اهللخر أن أكون قري ًا من الفرصة أكثر من أي وقت آ

يف معاين العطاء  شللحينا رمحه اهللوهنا اسللرتسللا  ،بعنوان: )بطاءات الدين يف املجممع(

وقد كانت  ،الذي لناول بدت م لللمويات، منها: األرست، ثت الوطن، فاملجممع العاملي

وأذكر أنه غادر املؤ ر ق ا الوصول إىل  ،ة ك ريت يف أبامل هذا املؤ ر العامليك ممه م امه

صابل ال امبة ونحن ما زلنا بحاجة  شاركني: إىل أين لذهل يا  هنايمه، وسأله أبد امل

 ت كا مأمح وجهه ال شللوش:فقال هلت واالبم للامة مأل ، للامهالكإىل بضللوره وم

 (.ووجوده يعني وجودنا ،ا املؤ راملطران يوبنا إبراهحت يمث نا يف هذ)

                                                 

(1 ون يف اإلسأم ( حح ا امل ح ه اهلل أن يدخ جالس اخلاصة. ،مراد الشحخ رمح  كام كان  ربنا يف امل



وقد لركت هذه الك مة أثرًا ك ريًا يف نفيسللل، وما زلت ألأما يف املعنى العمحق 

كحف ال وهو الذي كان يردد يف مناسلل ات ممعددت، ب الوطن ،شللحينا رمحه اهلللع ارات 

 وخارجه، بندما كان ي أل بن بدد امل حححني يف سورية، فحقول هلت:

، وي ألونه بن بدد امل  مني، "سورية بددهت مخ ة ب  م حوناً  امل حححون يف"

فحضحكون، ويضحك   "مخ ة ب  م حونًا !!"فحقول هلت بدد امل  مني يف سورية: 

سورية المي لوفربرية  ،معهت، نعت هذه هي سورية اإلخاء الديني والعحش املشرته

ن الناس مم اوون من بحث ألبنائها وبناهتا دون  ححز يف الدين أو املذهل، خاصة وأ

  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ڄژ : ن الكريتآب يمهت، ب  بد قول القر

كان من دبات املةاحلة الكام ة بني أبناء  شحينا رمحه اهللو [13احلجرات: ] ژ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڌڎ

بحامية أموال وممم كات أها نجران النةارى ب بهد  وبنات الديانات، ي مشهد دائامً 

، ويؤكد ب  احلريات العامة وب مقدممها: احلرية الدينحة، واالبمقادية، وبق الرسول 

ممارسة الشعائر، وصون أماكن الع ادت، خاصة وأن القرآن الكريت قد بذر من قضحة 

وهبذا املعنى خاطل الشحخ كفمارو  ،[256ال قرت:  ] ژجئ  جئ    جئ  یژ  :قال لعاىل ،إل اء اآلخر

ضحف سورية الك ري قداسة ال ابا يوبنا بولس الثاين يف زيارله المار حة مل جد بني أمحة 

لقد بشنا يف هذه ال أد امل اركة قرونًا طوي ة ) :، قائأً 2001أيار/ /6الك ري يوم 

رها، ونعمنا بفضا م  مني وم حححني، واقم منا خرياهتا، ولشاركنا يف ب و احلحات وم

عانق اهلل فحها... وما الواقع امل موس الذي شاهد وه بأم أبحنكت من المآخي والمعاون، ول

، إال برهان ساطع ب  وبدت إيامنحة مممحزت نفمير هبا، وندبو العامل امل اجد والكنائس

مي لحقمدي هبذا العحش اإلجيايب املشرته، وكا ذلك نابع من المزامنا بمعالحت اإلسأ

وأذكر هنا كحف أنه كان  .(احلنحف، والمزام أخولنا امل حححني بالمعالحت امل حححة ال محة

يمابع أخ ار نشاطات الكنائس امل حححة ب سورية، ويقوم بواجل المهنئة باألبحاد إىل 



ال طاركة ورتساء الطوائف امل حححة، مشاركًا إياهت أفرابهت، ويمق ا هتنئمهت بأبحاد  

ومرت كنت إىل جانل قداسة ال طريره يعقوب الثالث بندما جاءه مهنئًا بعحد  ،امل  مني

كت اسمممعت الحوم ) يف دار ال طريركحة بدمشق، وقال لقداسمه:  محأد ال حد امل حح

ص اباً بيط ة العحد المي اسممعت إلحها من إذابة دمشق، فإىل جانل فةابمكت ول مكت 

فحها، لع مت الكثري من املعاين ال امحة لعحد محأد العربحة المي لدل ب  طول بابكت 

 بن ال طريره يعقوب الثالث إنام كان يعرب   شحينا رمحه اهللومل جياما  ،"ال حد امل حح.

مشابره وأباسح ه الةادقة  جتاه رجا دين ك ري ربطمه به بأقة صادقة وصداقة ممحنة، 

بقاً غاب وجه املفمي العام  ،احل حلكانت قدوت لكثريين من رجال الدين يف سورية ب دنا 

الشحخ العأمة أمحد كفمارو بربح ه بن هذه الدنحا، ولكن مواقفه  اإلن انحة، ورتيمه 

الةحححة لعأقة اإلن ان بأخحه اإلن ان، ولط حقه آليات القرآن الكريت يف  صور احلحات 

واطن،ك ها بةامت املمنوبة، ولقديت ذاله قدوت ل عما املشرته من أجا خري الوطن وامل

خالدت ط عها يف صفحات بحات املؤمنني الةادقني باهلل الذين يضعون اإلن ان ق ا أي 

فإىل  ،يشء آخر يف بحاهتت، وخدممهت له لنط ق من إيامهنت خلدمة الوطن واإلن انحة

وإىل كا الذين  ،مةاف الذين أرضوا اهلل بأبامهلت وان انحمهت نودع هذا الشحخ اجل حا

العزاء ه ومريديه وحم حه قده من أبنائه وأبفاده وأه ه وأصدقائه ولأمذلرزئوا بف

وإىل هذا الوطن العزيز الذي بما من أج ه كا بحاله، وسير كا اجلهود  ،اخلا 

 واأللعاب إلبأء شأنه، النرص واالزدهار وال ؤدد.  

1):قلت يف إبدى الدورات النحابحة األسماذت امل حححة  رمحه اهلل وقد رشح الشحخ (

دبمه هلا وكانت وال زالت لشلللكر ب للل ل ونجحت يف االنميابات  (كولححت اخلوري)

قول: إنه ةفه فمول ،الشحخ أمحد كفمارو ب  ذلك ول مشهد بأقواله يف املؤ رات العامة

                                                 

(1 ف. (  املؤل



مل حححة لإلسأم إىل قد كان الشحخ أمحد كفمارو رمحه اهلل باربًا يف ق ل بداوت الجدي. 

القرن رمحه اهلل يقول: )وكان  ودون امل اس بالعقحدت االسأمحة. ،وابرتامٍ  حم ٍة ولكريتٍ 

هذا األس وب إن  و .(وسمعانق فحه امل حححة اإلسأم ،رين قرن اإلسأملللاحلادي والعش

ولقد  ،يةلللعل ب  كثري من الع امء نمهجهاحلكحت ال طحف املمقن الذي كان الشلللحخ ي

ما أراه إال فمحًا إهلحًا ربانحًا ب  ق ل الشلللحخ  ..باول الكثري أن ينهجوا منهجه ففشللل وا

 .رمحه اهلل

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول بأهم األسفار واملشاركات يف حياة الشيخ أمحد كفتارو :ثالثامللحق ال

 البيان العام الدولة 

جاز   1  احل
 هل1346

192  م7
مارورب ة احلج برفقة   .والده الشحخ أمني كف

 ال اك مان 2
 هل 1377

 م1957
ي يف كراليش  .مؤ ر العامل اإلسأم

 مرص 3
 هل 1377

 م1957

ورت يف مرص ن جم س قحادت الث وت م  بدب

ورية( ع وفد ب امء س  .)م

 أوربا 4
 هل 1379

 م1959

ن املراكز اإلسأمحة وت م رضات بدب  إللقاء حما

رسايف  وي  .إيطالحا-إس انحا-أملانحا-س

 ف  طني  5
 هل 1386

 م1966
رساء واملعرات  .مؤ ر القدس بمناس ة اإل

ومال  6  الة
 هل 1384

 م1964
ي  .مؤ ر العامل اإلسأم

 العراق   7
 هل 1382

 م1962
ي يف ب داد  .مؤ ر العامل اإلسأم

وسحا   8  أندن
 هل 1385

 م1965

ج س  وًا يف امل يل بض مة انم املركزي ل من 

غ وية يف باندون  .اإلسأمحة األفروآسح

9 
واليات   ال

حدت    املم

 هل 1386

 م1966

حريات األمريكحللة  ن رابطللة جللامعللة ال  وت م دب

رضات يف  حما قاء  1)الكربى إلل عة أمريكحة يف  (4 جام

ن وإنديانا و ومحش   .واليات أوهاي

 ال اك مان 10
 هل 1386

 م1966
ن وزارت  وت م  .اخلارجحة ال اك مانحةدب

 ال اك مان 11
 هل 1387

 م1967

ي بمناس ة مرور  رض املؤ ر اإلسللأم 1)ب 4) 

ن الرئحس  وت خللاصلللللة م قرنللًا ب  نزول القرآن بللدب



جمة باك مان  حه ن ه ومن مكريم وب خان ل ين أي ال اك ما

ى  .الع م

وسحا 12  أندن
 هل 1387

 م1967

ج س املركزي مث   مامبللات امل وريللة يف اج ا س

وراه  لدكم وية ومنح ا حة األفروآسلللح ل من مة اإلسلللأم

يرية  .الف

13 
 اإلحتاد 

ي  ال وفحم

 هل 1388

 م1968

ى  وسط ي آسحا ال ن اإلدارت الدينحة مل  م وت م دب

مان  .وكازاخ 

14 
 اإلحتاد 

 ل وفحايتا

 هل 1389

 م1969

ك قرب  ورس ألديللان يف زاغ املؤ ر الللدويل ل

و وسك  .م

وسحا  15  أندن
 هل 1390

 م1970

عام ل من مة  ية إىل املؤ ر ال ور فد س لرأس و

وية  .جاكرلا ،اإلسأمحة األفروآسح

 اجلزائر   16
 هل 1391

 م1971

ي بللاجلزائر  ى الفكر اإلسلللأم مق شللللاره يف م 

ممحة احلضارت وان اإلسأم وب ى ك مة بعن  .وألق

ويت   17  الك
 هل 1392

 م1972

ن وزارت الشللللؤون  رضات م وت إللقللاء حمللا دب

 اإلسأمحة

 إيران 18
 هل 1392

 م1972

رضات يف  ومة اإليرانحة إللقاء حما ن احلك وت م دب

عة  جام هد و ت ومشللل حة يف ق وزات الع م ع واحل جام امل

 .طهران

 اهلند 19
 هل 1393

 م1973

وريللا إىل مؤ ر طللائفللة ال هرت  لرأس وفللد س

ي باهلند  .اإلسأم

 اهلند 20
 هل 1395

 م1975

ق إلزالة اخلأف  وفح واملةللللاحلة لرأس جلنة الم

ن مؤ ر الندوت  وت م بني اجلامبات اإلسأمحة يف اهلند بدب

 .اإلسأمحة العاملحة باهلند

ودية 21  ال ع
 هل 1395

 م1975
وريا ن ب امء س ع بدد م  .أداء فريضة احلج م

ودية 22  ال ع
 هل 1395

 م1975

ي يف جامعة اإلمام حممد  ه اإلسلللأم مؤ ر الفق

ود اإلسأمحة  ن سع  .الرياض –ب



 

23 
 اإلحتاد

ي  ال وفحم

 هل 1396

 م1976

ص لذكرى مرور ثأثني  ية ي امل املؤ ر العامل

 .طشقند –بامًا ب  لأسحس اإلدارت الدينحة 

ودية 24  ال ع
 هل 1396

 م1976
ودية جد يف ال ع  .مؤ ر رسالة امل 

 النم ا   25
 هل 1399

 م1979

رضات يف  ن كاردينال النم ا إللقاء حما وت م دب

يجامعة فححنا   .واملركز اإلسأم

26 
 أملانحا

 ال قحة

 هل 1400

 م1980

ن نائل رئحس الدولة وت م ثات  ،دب وأجرى م اب

ن بحان مشرته يضت ب وت   وار يف ك حة الأه  .وب

27 
 اإلحتاد

ي  ال وفحم

 هل 1401

 م1981

عهللد  م وم و ع  ل ك حللة ا رضات يف  لقللاء حمللا إ

ن املؤس ة األكادمحة يف  وت م و بدب وسك م اق بم االس

و وسك  .م

 لح حا 28
 هل 1402

 م1982
وت اإلسأمحة باجلامهريية  .مؤ ر الدب

 إيران 29
 هل 1402

 م1982

ورت  ححفة الث  -زيارت إليران بمناس ة أبحاد ص

ع الدينحة الع حا ل شحعة ى فحها باملراج مق  .ال

30 
 اإلحتاد 

ي  ال وفحم

 هل 1402

 م1982

ي إلنقللاذ  -أيللار  مؤ ر رجللال األديللان العللامل

ووية ن الكارثة الن  .ال  ية م

 اهلند 31
 هل 1402

 م1982

رضات يف اجلمعحات اإلسأمحة  وت إللقاء حما دب

وم اهلند وفحة اإلسأمحة لعم ن اجلمعحة الة وت م  .بدب

32 
و   لشحك

وفاكحا  س 

 هل 1403

 م1983

ي ل  أم  عامل ه رئح ًا  ،املؤ ر ال يل فح وانم

 .براغ –مشاركًا 

33 
 اإلحتاد 

ي  ال وفحم

 هل 1404

 م1984

مابعة أبامل املؤ ر  مامع الطاولة امل مديرت مل اج

ي لرجال األديان يف العامل  .العامل

 إيران   34
 هل 1404

 م1984

وريللة إىل مؤ ر أئمللة اجلمعللة  لرأس وفللد س

ي   .طهران –واجلامبة العامل



35 
 اإلحتاد 

ي  ال وفحم

 هل 1406

 م1986

مابعة أبامل املؤ ر  مامبات الطاولة امل مديرت مل اج

ين لرجال األديان يف العامل  ثا و –ال وسك  .م

36 
 اإلحتاد 

ي  ال وفحم

 هل 1406

 م1986
جان  و -أذربح ي ،باك ي العامل  .املؤ ر اإلسأم

ولندا  37  ب
 هل 1407

 م1987
رضات يف اجلامعات ومحة إللقاء حما وت بك  .دب

38 
 أملانحا

 ال قحة

 هل 1407

 م1987
رضات يف اجلامعات ومحة إللقاء حما وت بك  .دب

 إيران 39
 هل 1407

 م1987

ية بع  ور ها رئحس اجلمه ى فح مق يارت إليران ال ز

ي  ين ،خامنئ جا ورى رف ن  .ورئحس جم س الش

40 
 أملانحا

 ال قحة

 هل 1405

 م1985
رضات ن نائل رئحس الدولة إللقاء حما وت م  .دب

 الفالحكان  41
 هل 1405

 م1985

كان  فالح حا وال طال رضات يف إي حما قاء  وت إلل دب

وار ال ابا  .وب

ونحا   42 ول  ب
 هل 1406

 م1986
حي ي امل ح حوار اإلسأم  .املؤ ر الدويل ل 

 اإلمارات 43
 هل 1406

 م1986
ي  ه املالك يل رئح ا ل مؤ ر ،مؤ ر الفق  .انم

 الفالحكان 44
 هل 1407

 م1987
ع  ين م وت لعقد لقاء ثا  .ال ابادب

 ب  اريا 45
 هل 1408

 م1988

ن  وت م بدب يا  رضات يف ب  ار حما قاء  وت إلل دب

ي امل  مني ،وزارت اخلارجحة ال   ارية  .ومفم

46 
واليات   ال

حدت   املم

 هل 1408

 م1988
ي ن جم س األديان العامل وت م  .دب

 لركحا  47
 هل 1408

 م1988

ع م ؤويل  قاءات م رضات وإجراء ل قاء حما إل

ي بزب الرفاه  .اإلسأم



48 
 اإلحتاد 

ي  ال وفحم

 هل1410

 م1990

ن املراكز الع محللة  رضات يف بللدد م إلقللاء حمللا

 .واجلامعات

49 
 اإلحتاد 

ي  ال وفحم

 هل1411

 م1990

حدت ت املم ن األم وت م يل رئح اً مشاركًا  ،بدب انم

ين ل ربملانحني  ا ال قاء اإلن ا ن أج ور م مط ملؤ ر ال حئة وال

 .والروبانحني

 الحابان 50
 هل1411

 م1990

حدت لرتتس مؤ ر املنرب  ت املم ن األم وت م دب

ين  ا ال قاء اإلن ا ن أج ي م و –العامل وكح  .ط

 الةني 51
 هل1411

 م1991

رضات يف اجلمعحة اإلسلللأمحة يف  لقاءات وحما

 .بكني

وريا 52  ك
 هل1410

 م1991

ي سلللحؤول وت مفم رضات يف  ،دب حا وإلقللاء امل

ورية  .رابطة األديان الك

53 
واليات  ال

حدت  املم

 هل 1409

 م1989

محللة يف  كز اإلسللللأ ملرا ن ا ن بللدد م وت م دب

رضات يف  حدت األمريكحللة إللقللاء حمللا واليللات املم ال

وره  وي مات ونح مس وكحنكح م وس ن ومللاسلللللاث واشلللنط

 .وزار املراكز اإلسأمحة فحها ،ولك اس

 إيران 54
 هل 1409

 م1989

ور مؤ ر  ين حلض جا ن الرئحس رف ن وت م دب

ورت األف انحة ححفة الث رصت ص ى أيضللًا بمرشللد  ،منا مق ال

ي ورت ال حد بع خامنئ ححفة الث  .ص

55 
واليات    ال

حدت    املم

 هل 1410

 م1990

و  ن جم س األديان  -سلللان فران ح ك وت م دب

ي  .العامل

 الحابان 56
 هل1411

 م1991

حضلللري ملؤ ر  ي ل م ن مؤ ر املنرب العللامل وت م دب

ي بام  1األديان العامل  .م993

 لركحا 57
 هل1411

 م1991

حي ي امل ح إجراء لقللاءات  ،املؤ ر اإلسلللأم

ول من  رضات يف اس وارات وحما  .وب

 ال ودان 58
 هل1411

 م1991

وم ي بللاخلرط ن  ،مؤ ر األديللان العللامل وت م بللدب

ن الرتايب ور ب   .الدكم



 ال ودان 59
 هل1411

 م1991

ن  وت م ي بدب ي العريب واإلسلللأم املؤ ر الشلللع 

ن الرتايب ور ب   .الدكم

ونان 60  الح
 هل1411

 م1991

ي ح ه الة رض ل رف ي يف أثحنا مل حي  ،مؤ ر دين

ه بالنحابةأ   م  .لقحت ك م

 مرص 61
 هل1412

 م1992

هرت لقللا وت  ،ا ل للدب ي  لعللامل ج س ا مؤ ر امل

 .واإلغاثة

ا 62  الربازي
 هل1412

 م1992

و ن  ،دي جللانريو مؤ ر قمللة األرض يف ري أب 

ي  ماريخرئح ًا ل ق ت الدين مل  ،يف أكرب قمة لعقد يف ال

ور ن احلض ن م ممك  .ي

ويت 63  الك
 هل1412

 م1992

محللة وي لك ن وزارت اإلبأم ا وت م وإجراء  ،دب

ثات رسمحة  .م اب

 إيران 64
 هل1412

 م1992

ن اخلللارجحللة اإليرانحللة إللقللاء  وت م زيللارت بللدب

رضات  .حما

 النم ا 65
 هل1413

 م1993

ن األمانة ا مث   ف م مك ح جامعة الدول العربحة ب

ا اإلن انحة ن أج  .العامة يف مؤ ر ال أم م

 الحابان 66
 هل1413

 م1993

ا ال قللاء  ن أج ت م م حري القح املؤ ر الللدويل ل

ين ه اإلن ا ي فح يل رئح اً ل ق ت الدين ى ك مة  ،وانم وألق

حًا لشعار املؤ ر حح ت اخلالدت( جاءت لة وان )القح  .بعن

 الحابان 67
 هل1413

 م1993

و  ول ن أبضاء طائفة األوم وت م زيارت خاصة بدب

ت  .بعد إسأمه

 لركحا 68
 هل1413

 م1993

ي ن بزب الرفلاه اإلسلللأم وت م ور  ،دب حلض

ك وسنة واهلرس ا ال  ن أج ي م  .املؤ ر اإلسأم

 مرص 69
 هل1413

 م1993

ج س األب  ل شللللؤون  املؤ ر اخلللامس ل م

 .اإلسأمحة يف القاهرت

 اهلند 70
 هل1414

 م1994

وم اهلنللد إللقللاء  ثقللايف لعم ج س ال ن امل وت م دب

رضات  .حما

ن يف ال ودان  هل1414 ال ودان 71 وم –مؤ ر الذكر والذاكري  .اخلرط



 م1994

ونس 72  ل
 هل1414

 م1994
ون حة ورية الم ي اجلمه ن مفم وت م  .دب

 لح حا 73
 هل1414

 م1994

حة  وت اإلسلللأم ي ل دب عامل ج س ال يف مؤ ر امل

 .طراب س

ودية  74  ال ع
 هل1415

 م1995

ن  ع بدد م ودية ولقاءات م زيارت رسللمحة ل  ع

ونحة حفحة ول فزي  .امل ؤولني وأباديث ص

 قرب  75
 هل1415

 م1995

16/1 حة  1 حادت الشلللع  ين ل ق ثا عام ال املؤ ر ال

 .اإلسأمحة العاملحة

 مالحزيا  76
 هل1416

 م1996

وت رسللللمحللة إىل مللالحزيللا  وت مؤ ر  -دب الللدب

 .اإلسأمحة

 بروناي  77
 هل1416

 م1996

ن  زيارت رسمحة لربوناي ولقاء ال  طان سعحد ب

ه  .ب قح

 اإلمارات  78
 هل1416

 م1996

ن وزارت األوقللاف اإلمللارالحللة  وت م ولقللاء  ،دب

ن س طان ع الشحخ زايد ب  .خا  م

ن  79 حري  ال 
 هل1416

 م1996

ن حري ن وزارت الللعللدل  ،زيللارت للل   وت م دب

 .والشؤون اإلسأمحة

 لركحا   80
 هل1416

 م1996
ع رئحس اإلدارت الدينحة يف أنقرت ثات م  .م اب

جان 81 و هل1416 أذربح ع رئحس اإلدارت الدينحة يف باك ثات م  .م اب

   

 تنبيه:

زار شلللحينا بعد هذه األسلللفار أمريكا وبع  دول أوربا وبع  الدول العربحة 

 (92) م وكان قد جتاوز (2002: سللنة )املمحدت العربحةأسللفاره إىل اإلمارات  وكان آخر
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نموذت بن احلجل المي كان الشحخ يكم ها إلخوانه وحيةا 

 ب   ها الشفاء بإذن اهلل
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 للحجب الرشعية بخط يده رمحه اهلل.هذه صورة 



 نموذج عن إهداءات الشيخ إلخوانه:    

 

 
 

 همقد   ز الع لـــــهذا إهداء وجد عىل كتاب مسند اإلمام أمحد وهبامشه منتخب كن

شيخ أمحد كفتارو  صباغال شيخ عمر ال شيخ البالغ يف  ،إىل ال شارة إىل اهت م ال ويف ذلك إ

يف دروس الفجر مع من الدعاة عىل إخوانه أ الشـــيخ هذا الكتاب وقد قر ،ســـنة النبي 

 . يفالرشح الوا



 :        امسامللحق اخل

 السلسلة النقشبندية

 ص  اهلل ب حه وس تسحدنا الن ي 

 سحدنا أبو بكر الةديق

 سحدنا س امن الفاريس

 سحدنا القاست بن حممد بن أيب بكر الةديق

 ب حه ال أم سحدنا اإلمام جعفر الةادق

 الشحخ أبو يزيد ال  طامي

 الشحخ أبو احل ن اخلرقاين

 الشحخ أبو بع الفارمدي

 الشحخ يوسف اهلمذاين

 الشحخ ب د اخلالق ال جدواين

 الشحخ بارف الريكري

 الشحخ حممود اإلنجريي الف نوي

 الشحخ بع الراممني

 الشحخ حممد ال ابا ال اميس

 الشحخ إمري ال حد كأل

 الطريقة النقشبندية خواجه هباء الدين املعروف بشاه نقشبندشيخ 

 الشحخ بأء الدين العطار

 الشحخ يعقوب ال خي احلةاري

 الشحخ ب حد اهلل أبرار

 الشحخ حممد الزاهد

 الشحخ الدرويش حممد



 الشحخ حممد خواجه أمكنكي

 الشحخ حممد ال اقي

 جمدد األلف الثاين الشحخ أمحد الفاروقي الرسهندي

 الشحخ حممد املعةوم

 الشحخ سحف الدين

 الشحخ نور حممد ال دواين

 الشحخ شمس الدين جان جانان امل هر

 الشحخ ب د اهلل الده وي

 ذو اجلنابني ، موالنا الشحخ خالد النقش ندي املجددي

 

 رييالشحخ خالد اجلز الشحخ بثامن رسات الدين الطويع 

 ال  كيالشحخ صالح    الشحخ حممد الفرساين

 

 الشحخ ب ن النوراين

 

 الشحخ قاست اهلادي        الشحخ ب د اهلل ال حداري        

 

 

 الشحخ بح ى أبو شمس الدين الكردي

 الشحخ حممد أمني الكردي الزم كاين

 الشحخ حممد أمني ن ري الكرمي الشهري بكفمارو

 الشيخ أمحد كفتارو



 :ادسامللحق الس

ابنه وخ حفمه الشلللحخ أمحد  العأمة الشلللحخ حممد أمني كفمارواإلجازت المي أجاز هبا 

 :كفمارو
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 ألبوم صور السابع:امللحق 

 تنبيه هام: 

 صلللور ل شلللحخ مع شللليةلللحاٍت حم حٍة وباملحٍة م للل مةٍ حيموي هذا األل وم ب  

وال يعني وجود الشلللحخ مع أي شللليةلللحٍة من هذه  ..وم لللحححٍة وشلللحوبحٍة وغري ذلك

جيالس  رمحه اهللوإنام كان الشلللحخ  ،الشللليةلللحات لولحه مذه ها أو موافقمه البمقادها

ومل يكن الشحخ يف يوم من األيام يداهن  ،اجلمحع لح  غ األمانة باحلكمة واملوب ة احل نة

 امل ني.بال أغ وإنام قةده العما  ،أبدًا ملة حٍة شيةحةٍ 

 

 مع رئيس الدولة أمني احلافظ



 468 

 

 مع رئيس الدولة سامي احلناوي

 

 

 مع رئيس الدولة أديب الشيشكل



 469 

 

  
 شيخنا رمحه اهلل والع د مصطفى طالس

 
 أكرم احلوراين رئيس الوزراء السوري

 



 470 

 
 م2001 مع الرئيس بشار األسد

 

 
 م1971 مع الرئيس حافظ األسد خارجني من املسجد األموي الكبري

 



 471 

 

 يف جامع تنكز وإىل يمينه رئيس الوزراء حممد عل احللبي

 
 مع الرئيس شكري القوتل ورجال الدين املسيحي



 472 

 
 العل ء خالل مأدبة رئيس اجلمهوريةس حته يلقي كلمة السادة 

  
 حسني بن طالل  مع امللك األردين

 

 



 473 

 في  بعدسابقًا امللك  مع األمري عبد اهلل بن عبد العزيز ويل عهد السعودية

 
 م1960 عبد النارصمجال س حة الشيخ والرئيس 
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 مع الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم

 
 سابقاً  ملك السعودية مع امللك فيصل بن عبد العزيز               



 475 

 
 الشيخ جابر األمحد الصباح ،مع أمري الكويت

 

 
 سابقاً  رئيس اليمن ،مع القايض عبد الرمحن األرياين



 476 

 

 
 مع الرئيس املرصي أنور السادات

 مع شخصيات إسالمية عربية

 

 
وعبد  -رئيس احلرس الوطني السعوديونائب  -إىل يمينه قايض قضاة اإلمارات 

 احلكيم عابدين



 477 

 

الدكتور معروف 

الدواليبي مستشار 

الديوان امللكي السعودي 

 يتحدث إىل س حته

 

 

مع الدكتور أمحد حممد الرشي  

 أمني مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية

 

 
 األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي ،مع الدكتور عمر عبد اهلل ناصي 
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 رئيس رابطة العامل اإلسالمي ،س حته مع الدكتور عمر العبيد

 

 
 رئيس املجلس اإلسالمي يف أمريكا ،مع األستاذ عبد الرمحن العمودي
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 مع رؤساء دول إسالمية غري عربية

 

 
 مع الرئيس اإلندونييس سوكارنو

 

   
 هاشمي رفسنجاينس حته والرئيس اإليراين 
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 أيوب خان رئيس اجلمهورية الباكستانية 
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 مع شخصيات إسالمية خمتلفة
 

 
إىل يمينه س حة اإلمام حممد مهدي شمس الدين وإىل يساره الشيخ  ،يف جممع أيب النور

 قباين مفتي لبنانالدكتور رشيد 

 

 

 

 

 

 

 

 رشيعة مداري يستمع إىل حمارضة لس حته



 482 

 

 
 

 
 رئيس املجلس اإلسالمي يف العراق يف جممع أيب النور ،باقر احلكيم

 
يف غرفته اخلاصة وإىل جانبه الشيخ عل عبد العزيز املرشد العام حلركة الوحدة 

 اإلسالمية

 



 483 

 
 إمام مسجد موسكو 

 
 يف املجمع بعد املحارضة الداعية الكبري الشيخ ناظم عديل احلقاينالعارف باهلل 
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 )وارث الدين حممد( يعرب عن بالغ تقديره لس حتهالزعيم يف جممع أيب النور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 485 

 مع شخصيات إسالمية

 

 
 الباحث اإلسالمي املرحوم الدكتور فتحي يكن



 486 

 
 س حته مع بعض عل ء دمشق متجهون إىل اجلامع األموي الكبري بدمشق

 

 املبارك محد كفتارو  حممدأ عمر هباء األمرييمصطفى الزرقاء مصطفى السباعي 

 
 صورة تذكارية مع عدد من الفعاليات اإلسالمية



 487 

 مع شخصيات مسيحية عاملية

 

 
 مس ولوا الفاتيكان يرحبون بس حة الشيخ أمحد كفتارو

 
 استقبال س حة الشيخ أمحد كفتارو يف الفاتيكان



 488 

 
 البابا يوحنا بولس الثاين يرحب بس حة الشيخ أمحد كفتارو والشيخ بشري الباين يف

 الفاتيكان

 

 



 489 

 س حة الشيخ أمحد كفتارو يف الفاتيكان

 

 
 س حته مستعرضًا حرس الرشف يف الفاتيكان

 
 حرب الكنيسة الكاثوليكية يف العامل بدمشق –البابا يوحنا بولس الثالث 



 490 

 

 

 

 

 البطرك

أغناطيوس 

 هزيم الرابع

 

 

 

 

 

 

 

يف دير معرة 

 عيواصصيدنايا: وإىل يمينه البطرك زكا األول 
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 بابا األقباط يف مرص والعاملشنودة 

 

 
املرتجم ينقل رشوحات س حته عن اإلسالم إىل بطرك روسيا بين  ويبدو إىل يمينه 

 السيد حمدينوف السفري الرويس بدمشق



 492 

 
 الشيخ أمحد كفتارو يستقبل رئيس أساقفة إنكلرتا

 

 
 رئيس الكنيسة الكريستالية ،حوار مع الدكتور روبرت شولر



 493 

 
 ور وليم بيكر، رئيس منظمة مسلمني ومسيحيني بال حدودالدكت

 خالل زيارة الكاردينال )كوينغ( 1979الشيخ أمحد كفتارو يلقي كلمته يف دمشق عام 

 



 494 

 
 مع بطرك الرسيان يف سوريا

 



 495 

 
 يف جلسة حوار مع رئيس الكاثوليكية يف أملانيا

 
 

 
للدكتور جورج كريي رئيس أساقفة بعنوان إننا قادمون يقدم صورة املسجد األقىص 

 كانرت بري

 



 496 

 
 أسق  بولونيا بياوتسيك يستقبل س حة الشيخ كفتارو

 

 
 الشيخ أمحد كفتارو ورئيس رابطة اإلحتاد املسيحي يف بولونيا



 497 

 
 املساجد يف بولونياس حة الشيخ أمحد كفتارو يتحدث إىل مجهور املصلني يف أحد 

 
 س حة الشيخ أمحد كفتارو يف م متر السالم العاملي الذي عقد يف براغ
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 الشيخ أمحد كفتارو يلقي كلمته يف امل متر الدويل للحوار اإلسالمي املسيحي يف بولونيا

 

 
 البطريرك بيمن يرحب بس حة الشيخ أمحد كفتارو يف موسكو



 499 

 
الشيخ أمحد كفتارو يف جامع أيب النور والسيد جورج كريي رئيس أساقفة كانرتبري 

 بدمشق

 

 
 س حة الشيخ أمحد كفتارو يف م متر األديان العاملي يف اإلحتاد السوفييتي
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س حة الشيخ أمحد كفتارو مع البطريرك بيمن بطرك روسيا ويبدو السفري الرويس يف 

 دمشق حميدينوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 501 

 مع شخصيات عاملية خمتلفة 

 

 اللورد ليفي مستشار رئيس وزراء بريطانيا توين بلري

 

 ژ ڤ  ٹ ٹ    ٹ ٹ ٿ ژ

 

 يلتقي س حته يف دمشق ،زعيم أمة املسلمني يف أمريكا ،لويس فرقانالزعيم 

 



 502 

 

 
 يقدم فيها اعرتاضه عىل احلرب األمرييكية عىل العراق مع السفري األمريكي بدمشق

 
 املالكمة حممد عل كالي خالل زيارة لس حته طلبًا للعالج بالصوم الطبيبطل 
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 ومع رئيس وزراء اهلند ووزير األديان

 
 عن اإلسالمن رئيس طائفة األوموتو ومعه بقية أعضاء وفده يستمتعو



 504 

روجيه غارودي 

وروبرت كراين يتابعون 

باهت م حفل اختتام الدورة 

التأهيلية الثالثة لألئمة 

 والدعاة الناطقني بغري العربية

 

روجيه غارودي يصغي باهت م إىل زو

 جته التي ترتجم له حديث س حته له

 

 

 

 

 

 

 



 505 

 جهاده املعتدين بالسالح واللسان

 

 
يتدرب عىل السالح ضمن تدريبات اجليري الشعبي  ،شيخ الصوفية ،الشيخ كفتارو

 ويبدو يف الصورتني رئيس اجلهورية األسبق شكري القوتل
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ويبدو إىل جانبه صاحب الفضيلة  يف مظاهرة عارمة يلقي كلمته أمام رساي احلكومة

 الشيخ أبو اخلري امليداين رئيس رابطة العل ء
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 مع عل ء دمشق عىل درج الربملان

 
 موسس حركة املقاومة اإلسالمية )محاس( ،الشيخ أمحد ياسنيمع 
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 رئيس املكتب السيايس حلركة محاس يف دمشق ،مع خالد مشعل

 



 509 

 

 

 

يف جممع أيب 

النور وإىل جانبه 

رئيس مكتب حركة 

اجلهاد اإلسالمي 

الدكتور  ،بدمشق

رمضان عبد اهلل 

 شلؤ
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 ومشاركًا يف م مترات عاملية ،حمارضًا يف جوامع دمشق وجامعاهتا

 

 خالل حمارضته العامة التي كان يلقيها يف املسجد األموي الكبري بدمشق
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 حمارضًا يف م متر باندونغ اإلسالمي

 
 خالل تسجيله ألحاديثه القيمة للتلفزيون السعودي يف مدرج جامعة دمشق 
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 حمارضًا يف أحد امل مترات يف اهلند          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلقي خطابه التارخيي يف الكريملني: يف لفتة إىل رئيس وأعضاء الكرملني
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 حمارضًا يف امل متر اإلسالمي يف باكو أذربيجان

 
 



 514 

 
 من املستقبلني نص  مليونبه أكثر من  وقد أح    يف مسجد الشيخ الدهلوي باهلند



 515 

أثناء زيارته الواليات املتحدة األمريكية عام 

 حمارضًا يف جامعات أنديانا وأوهايو وميشغانم 1966

 

 



 516 

 
 

 
 الشيخ أمحد كفتارو يف مساجد أمريكا



 517 

 مستقباًل لوفود أجنبية خمتلفة

 

 

 ةمريكياأل اتامعمن أساتذة اجلس حته حييط به وفد 

 

 
 ليستفيدوا من جتربته يف الصوم الطبي س حته يلتقي الوفد الطبي األملاين



 518 

 
 مع التلفزيون اهلولنديس حته يف مقابلة 

 
 أساتذة اجلامعات يف زيارة لس حتهمن وفد أملاين 

 



 519 

 
 م1971الشيخ أمحد كفتارو خالل أدائه مناسك احلج  



 520 

 
 س حة الشيخ أمحد كفتارو يرتأس الوفد السوري يف باندوغ

 
 س حة الشيخ أمحد كفتارو يف إيران
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 س حة الشيخ أمحد كفتارو يف إيران

 
 الشيخ أمحد كفتارو يف إيرانس حة 



 522 

 
 -إيران-س حة الشيخ أمحد كفتارو يتحدث إىل حشود املصلني يف قم

 
 الواليات املتحدة -س حة الشيخ أمحد كفتارو يف جامعة البحريات الكربى 



 523 

 
 الواليات املتحدة -س حة الشيخ أمحد كفتارو يف جامعة البحريات الكربى 

 
 يمينه الكاردينال كوينغ يف ندوة احلوار النمساالشيخ أمحد كفتارو وإىل 

 



 524 

 
 رشيعتمداري يف لقاء خاص مع س حة الشيخ أمحد كفتارو

 
 الشيخ أمحد كفتارو يف كوريا

 



 525 

 
 س حة الشيخ أمحد كفتارو يف كوريا

 
و يبدو يف الصورة  1962لشيخ أمحد كفتارو الرئيس عبد الكريم قاسم يف بغداد ا

 احلاج أمني احلسيني



 526 

 

 
م يلقي خطاباً حيمل العرب مس ولية 1966الشيخ أمحد كفتارو يف املسجد األقىص 

 سقوط القدس

 
 الشيخ أمحد كفتارو قبيل إلقاءه كلمته يف امل متر اإلسالمي العاملي يف باكو

 



 527 

 
 الشيخ أمحد كفتارو يديل بترصيؤ للصحفيني خالل امل متر

 
 مستقبالً الشيخ أمحد كفتارورئيس الوزراء الرتكي نجم الدين أربكان 
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 الشيخ أمحد كفتارو ورئيس الوزراء الرتكي نجم الدين أربكان

 
 الشيخ أمحد كفتارو مع الشيخ يوس  القرضاوي

 



 529 

 
 لشيخ أمحد كفتاروواجاد احلق سابقاً شيخ اجلامع األزهر 

 
 س حة الشيخ أمحد كفتارو يلقي حمارضة يف إيطاليا



 530 

 
 -إيطاليا -كفتارو قبل إلقائه كلمته يف العاصمة روماس حة الشيخ أمحد 

 
 س حة الشيخ أمحد كفتارو يلقي كلمًة يف العاصمة اإليطالية روما



 531 

 
 س حة الشيخ أمحد كفتارو يف الص  األول يف قاعة م متر الفكر اإلسالمي 

 

 
 اليابانيةالشيخ أمحد كفتارو مستقبالً السيد كيتارو ديكوي زعيم طائفة األموتو 

 



 532 

 
الشيخ أمحد كفتارو يتحدث إىل السيد كيتارو ديكوي زعيم طائفة األموتو والسيد جاي توكوي 

 رئيس مركز طوكيو والسيد سناكا رئيس القسم الدويل يف طائفة األوموتو

 
س حة الشيخ أمحد كفتارو يلقي كلمته يف م متر رجال الدين من أجل انقاذ البرشية من 

 النووية موسكوالكارثة 
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 نجل إمرباطور النمسا مستقبالً الشيخ أمحد كفتارو

 
 الشيخ أمحد ياسني يف حمارضة الشيخ أمحد كفتارو
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 الشيخ أمحد كفتارو مع املفكر اإلسالمي حسن الرتايب

 
 الشيخ أمحد كفتارو مع املفكر املسلم الفرنيس الكبري روجيه غارودي
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 الشخصيات اإلسالمية األوروبيةالشيخ أمحد كفتارو مع أحد 

 

 
 الشيخ أمحد كفتارو يف صالون املسجد اخلاص يف الضيوف بعد املحارضة األسبوعية

 



 536 

 

 
 الشيخ أمحد كفتارو مع أحد الرؤساء األوروبيني

 

 
 الشيخ أمحد كفتارو مع أحد الشخصيات اإلسالمية الرشق آسيوية



 537 

 
 الكلية الرشعيةالشيخ أمحد كفتارو يف املجمع يتفقد طالبات 

 
 الشيخ أمحد كفتارو يف مزرعته وبضيافته الزعيم األمريكي املسلم الكبري لويس فرقان

 



 538 

 غالف كتاب 

 العلوم اإلنسانية الذي يدرس يف جامعة احلقيقة(إىل طريق ال)

 عىل حمارضات الشيخوحيتوي يف استوكهومل 



 539 

 يف اجلامعات األمريكية

 



 540 

 
 قي املجمع حمارضته األسبوعيةالشيخ أمحد كفتارو يف 

 

 
 الشيخ أمحد كفتارو يف حمارضته األسبوعية



 541 

 
آخر حمارضات الشيخ أمحد كفتارو قبل وفاته بعرشة أيام بعد حفل تكريمي أقامته 

 -رمحه اهلل-إدارة املجمع للشيخ 

 



 542 

 األسبوعيةالشيخ أمحد كفتارو يستقبل وفدًا أملانيًا علميًا رفيع املستوى يف حمارضته 

 
 إحدى حمارضات الشيخ أمحد كفتارو يف الث نينات

 
 حمارضة  عامة  للشيخ أمحد يف الستينيات

 



 543 

 
 ويبدو يف الصورة من اليمني: ،صورة نادرة إلحدى زيارات الشيخ إىل القاهرة

 -؟  -الشيخ حممد بشري الباين  –أمحد راجؤ  -؟  -؟  -الشيخ عبد الرمحن حبنكة 

الشيخ كريم راجؤ  -الشيخ حسن حبنكة  -؟  -الشيخ حسني خطاب  –الشيخ أمحد كفتارو 

الشيخ عبد  –الشيخ عبد احلميد حباب  –الشيخ حممود الرنكويس  -؟  -الشيخ أمحد الدقر  –

 الرمحن بركات.

 
 –الشيخ أبو اخلري امليداين  –عبد الرمحن عزام  –الشيخ أمحد كفتارو  –من اليمني الشيخ أمحد الدقر 

 الشيخ حممد سعيد محزة )نقيب األرشاف( –الشيخ مكي الكتاين 
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الشيخ أمحد كفتارو يرتأس اللجنة العلمية املكلفة بمناقشة رسالة الدكتوراه للطالب 

 احلارثي يف جامعة الدراسات اإلسالمية بكراتيش

 
 كفتارو يف اجلامع األموي الكبريإحدى حمارضات الشيخ أمحد 
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 اإلسالمية يف الصنيج عة الشيخ أمحد كفتارو يف إحدى زياراته لل

 

 
 رؤساء اجلامعات اإلسالمية خالل زيارهتم ملجمع أيب النور

 عن يمني الشيخ: بروفسور عل أمحد بابكر رئيس جامعة أم درمان اإلسالمية

 اإلمام رئيس جامعة القرآن الكريمعن يسار الشيخ: بروفسور أمحد عل 
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 لويس فرقان زعيم أمة اإلسالم يف أمريكا خالل زيارته للشيخ 

 
من  عقب إحدى حمارضات اجلمعة التي تعترب بحق م مترًا إسالمياً ينعقد كل مجعة

السيد  -اليمني: الربوفسور روبرت كرين الذي اعتنق اإلسالم وتسمى فاروق عبد احلق 

الدكتور عباس املحجوب عميد كلية الدراسات العليا بالسودان  –تيجاين خالد من السودان 

 وضيوف من بروناي وباكستان والكويت



 547 

 

 
 الشيخ أمحد كفتارو يلقي كلمة يف معبد السيخ يف سان فرانسيسكو

 )لعله الصوت اإلسالمي الوحيد الذي اخرتق تلك املعابد(

 ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ چ  
 

 



 548 

 مع رئيس الوزراء املاليزي مهاتري حممد

 
 مع الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان أمري دولة اإلمارات العربية املتحدة

يقدم  ،قال الشيخ كفتارو: آمل أن أرى يف س ء هذا الكوكب قمرًا صناعيًا إسالمياً 

 الصورة الناصعة لإلسالم

 

 

 مع سلطان ع ن قابوس بن سعيد
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 مع الشيخ جابر األمحد الصباح

 
 مع أمري البحرين الشيخ عيسى بن سل ن آل خليفة

 
   مع الفريق عمر حسن البشري رئيس السودان
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الشيخ أمحد كفتارو 

مع الرئيس الفلسطيني 

 يارس عرفات

 

 

 

 

 
 بونزير بوتو رئيسة وزراء باكستان خالل زيارهتا لدمشقمع السيدة 



 551 

 أين وصلت آمال إقبال يف جتربة أر  اإلسالم الطاهرة؟

 
 مع سلطان بروناي سعيد بن بلقيه

 

 
 واألمني العام السابق لألمم املتحدة ،كورت فالد هايم رئيس النمسا

 األمم(قال للشيخ: )إن أفكارك العظيمة جتسد املثل العليا لوحدة 



 552 

 

 
السيد ميخائيل غورباتشي  عندما كان رئيساً لالحتاد السوفييتي يلقي كلمته يف م متر 

ويبدو الشيخ كفتارو عىل رأس امل متر ممثالً رجال األديان يف  ،البيئة الذي نظمته األمم املتحدة

 العامل

 
 مع السيد عصمت عبد املجيد األمني العام جلامعة الدول العربية
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 رئيس الوزراء اإليطايل جوليو أندريويتمع 

 روما تتسائل هل هناك رسالة عربية أخرى لروما

 
 مع رئيس الوزراء اإليطايل جوليو أندريويت



 554 

 
 الشيخ أمحد كفتارو يف ضيافة الرئيس البوسني عل عزت بيكوفيتري

 

 

 
 م1968وسام نجمة باكستان الذهبية من رئيس اجلمهورية الباكستانية 
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ورئيس الكهنة يـنـطق بالشهادتني يف جامع  كيتارو ديكوي زعيم طائفة األموتو السيد

 أبو النور بدمشق بحضور عرشة آالف من املصلني

 
 املسلمون يف الصني يرحبون بس حة الشيخ أمحد كفتارو
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 مع طبيبه ومرتمجه الشيخ أمحد كفتارو أمام سور الصني

 
اإلسالمية من جامعة رشي  هداية اهلل اإلسالمية دكتوراه فخرية يف علم الدعوة 

 م1968احلكومية يف جاكرتا 
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 ة تحشد من املسلمني يف أحد مجهوريات اإلحتاد السوفيتي يرحبون بس ح

 
 ة تمسلمون من مجهوريات اإلحتاد السوفييتي أمام أحد مساجد موسكو يرحبون بس ح

 



 558 

اإلحتاد السوفييتي ويبدو الشيخ س حة الشيخ أمحد كفتارو خيطب يف أحد مساجد 

 طلعت تاج الدين إمام مسجد موسكو يف ذلك الوقت
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 حد مساجد اإلحتاد السوفييتيأس حة الشيخ أمحد كفتارو خيطب يف 

 س حة الشيخ أمحد كفتارو س حة الشيخ أمحد كفتارو يزور رضيؤ اإلمام البخاري يف طشقند
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جامعة البحريات الكربى  أساتذةس حة الشيخ أمحد كفتارو يتحدث إىل جمموعة من 

 خالل رحلة إىل الواليات املتحدة

 
 مفتي بلغاريا السابق وس حة الشيخ أمحد كفتارو
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الشيخ عبد اهلل عقيل أمني عام املجلس العاملي للمساجد خالل زيارته جلمع أيب النور 

 بدمشق

 
 كفتارو يف ندوة التقريب بني املذاهب اإلسالمية س حة الشيخ أمحد
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السيد إريري هونيكر رئيس الدولة يف أملانيا الديمقراطية وس حة الشيخ 

 أمحد كفتارو

 

 
مجوع  من العل ء يصلون عىل جنازة الشيخ أمحد كفتارو مرًة ثانيًة يف جممع الشيخ أمحد 

 األموي الكبريكفتارو بعد صالهتم األوىل عليه يف املسجد 
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