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والصالة والسالم على رسوله محمد ژ  ،القائل:

«أنتم شهداء اهلل في أرضه» ،أما بعد:

فق��د ش��اءت حكم��ة اهلل تعال��ى أن أكتب عن

ش��خصيات عدة قابلتها في حيات��ي ،يجمع بينهم

خدمتهم لدينهم ،وحرصهم على تماسك مجتمعهم،

ونمو مشاريعهم.
ِّ

وقد كان لكل واحد منهم حق��ل أو حقول َب َر َز
ت بصم ًة بارز ًة في حياتِهِ وبعد
فيها ،و ُع ِر َ
ف بها ،و َغ َد ْ
مماتِهِ.
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هذا وقد غل��ب عل��ى كثيرين مم��ن ُيترجمون

للش��خصيات أن يكتبوا عن األموات خش��ية الفتنة
ٍ
مش��روعات
لألحي��اء ،إال أن التعبير والوصف عن
ألحياء قادها أصحابها ،وف َّكر بحملها أربابها ،هو من

األهمية بمكان ،وعرضها واإلشادة بها ،هو من الداللة

على المعروف ،وإش��اعته بين الناس؛ مما يبث روح

االجتهاد ،ونحن شهداء اهلل على خلقه في أرضه!

ونحن إذ نزكي البعض فإنما نزكيهم للناس وال

أحدا.
نزكي على اهلل ً

ثم إننا مهما وصفنا المشاريع الناجحة ،والبرامج

العمالقة التي آتت أكلها في الحياة ،فإنها لن تكون

صادق��ة وواضحة ما لم تذكر العقول التي رس��مت
تلك المش��اريع ،وبنت بفكرها ومعالم ش��خصيتها
خطوات النجاح لها.

ونحن اليوم نعيش عصرنا ،وفي زمن المتغيرات

والمحركات ما ليس باإلم��كان أن نتكئ في ذكره

على نماذج األقدمين ،وفكر الميتين فحسب!

مقدمـ ــة
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إن هذا الكتاب ليس تأبي ًنا لشخصيات ،أو ًّ
سدا
لفراغ ٍ عنهم في المكتبات!
إن هذا الكتاب رسالة الحياة لألحياء..
إنه حديث عن شخصيات مضت ،وأخرى باقية

تنبض بالحياة وتعيش عصرها.

اختلفت زوايا الطرح بحس��ب المناس��بة وروح

القضية ،إال أن الجامع بينها أنها تبحث عن اللمسات
علو مكانتهم ،وقوة مشاريعهم ،حتى
التي أدت إلى ِّ

رمزا بمشروعه.
صار ك ٌّل منهم ً

ولعل القارئ لهذا الكتاب سيدرك أنني لم أكتب

إال عن شخصيات عاصرتها وقابلتها فحسب.

آم�ًل�اً أن يكون هذا الن��وع من التراج��م الح َّية

نموذج��ا للتركيز على ما نبغ في��ه كل واحد منهم،
ً

رمزا فـي التجديـد واإلصـالح
واشتهر بـه بوصفـه ً

ال مجرد طرح الس��يرة اإلنشائية ،مع ذكر شيء منها

اقتضاه المقام في بعضها..

وأما عن روح الكتابة وعاطف��ة لغتها فمختلفة،
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فمقام الكتابة بعد موقف أو مشاهدة لمشروع شخصية

حيوية حية ،غير الكتابة بعد مش��هد الوداع ونظرات
الفراق لشخصيات سلَّمت الراية وم َّهدت الطريق!
واهلل أس��أل أن يغفر لمن مضى ،ويتقبل عملهم،
ويرفعهم في عليين ،ويجزيهم عن خدمة أُمة س��يد

المرسلين ژ .

وأن يوفق األحياء ألداء األمانة ،وحمل الرسالة،

والنهضة باألمة ،وأن يختم لهم بالرضوان.

ِّ
الج��د والتجديد،
وأن يعينن��ا على تلمس خط��ى

والتصفية للمفيد ،والسعي بقوة لما ينهض بأمتنا في هذا

العصر الجديد ،على خطا السلف الصالحين ،المستنيرين
والسنَّة ،والمجددين لروح ا ُ
ألمة.
بوحي الكتاب ُّ

رب العالمين ،وص ِّل اللهمَّ 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل ِّ
وسلِّم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف

في  27رمضان 1431هـ

عبد العزيز بن باز..
وإجماع الحب

عدون على أصابع اليد
لو قيل إن هناك خمسة ُي ّ

الواحدة عندهم كل مؤلفات هذا الشيخ ،وكل ما قيل

واحدا منهم!
عنه في كتاب لكنت
ً

وكتب عنه.
فلدي بفضل اهلل كل ما َكتب ُ
نسيج وحده!
هذا الرجل أعجوبة زمانه ،وهو
ٌ
ال أعلم رجلاً في العقود الماضية أطبقت الدنيا

على إمامته ف��ي كثير من األمور العلمي��ة والربانية

والخيرية والحياتية مثل سماحته.

إنه مدرسة متكاملة ،وجامعة متنقلة ،وجمعيات

عاملة في آن واحد.

إنه سماحة اّ
العلمة عبد العزيز بن باز . 5
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بدأت اهتماماتي بفتاواه وأنا طالب في االبتدائي

أسمع لفتاواه (نور على الدرب) كل إثنين وجمعة.

كثي��را ،كلم��ا أخبرته عما
وس��رَّ والدي بذلك
ُ
ً

سمعت.

وفي المتوس��طة والثان��وي أدمنت فت��اواه في

اليومين نفس��يهما ،وكنت أناق��ش فيها صحبي في

الفسحة الدراسية.

كثيرا عند زيارته لبيت عمي ش��قيق
وجالس��ته ً

والدي الشيخ داود العلواني في جدة.

وكم صفا لي الوقت للجل��وس بجواره متحدثًا

ومستمعا إليه ،ومتشرفًا بتقديمه الطعام سنوات
معه،
ً
طويلة ًّ
جدا.
ومن أهم جلساتي الحاسمة معه بعد العشاء في

منزل عم��ي وكان بمفرده ،فذكرت ل��ه ما قيل عن

الشيخ المحدث :عبد الرحيم الطحان ،وما أشيع عنه

من أخبار منقولة بطرق غي��ر صحيحة ،وآراء ألئمة

بحلا عامجإو ..زاب نب زيزعلا دبع
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بترت في سياق االستشهاد ،ففرح الشيخ بما أخبرته

به .ثم بش��رته بمش��روعي األضخم واألهم ،وهو

السنَّة) لسماحته
جمعي لكتاب فقهي على غرار (فقه ُّ
مجموع من كتبه ومجموع فتاواه ،وما وقَّع عليه في

فتاوى اللجنة الدائمة ،ولكن أمر اهلل كان سابقًا فلم َي َر
جزأه األول!
أعتقد أن ش��هرة الرجل وقبول الناس له تغنيك

عن التعريف بمزاياه ،وقصصه العجيبة.

لكني أُلفت النظر هنا إلى جوانب ثالثة لم يستفد

منها كثير ممن أحب��ه والتزم طريقته ،مع األس��ف

الشديد!!

اً
أول :أن الرجل كان على عالقة ممتدة وقوية مع

كل المنتمين إلى ساحات العمل اإلسالمي المختلفة،
يعطيهم ثقته ،ويقويهم بنف��وذه وإمكاناته ،ويبادلهم

وس��ع دوائر اهتمامه
نصيحته ،ويقبل نقدهم ،وهذا َّ

بهم ،واهتمامهم به ،ولم يس��ر على طريقته هذه إال
أندر النادر!!
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ثانيا :أن الرج��ل ال يقول إال م��ا يقتنع به؛ لذا
ً

فقوله مقنع للكثير ،وقد ُيسخط قوله البعض.

س��ديدا وقف معهم
ف��إن رأى رأي الحكومات
ً

وأيدهم ،رضي من رضي وس��خط من سخط ،وإن

رأى منهم خللاً كتب إليهم وناصحهم بالحق.

وهذه الصفة لم يأخذها منه إال أندر النادر!!

ثالثًا :أن عطاء الرج��ل الواضح ،وصدقه الظاهر

ماثل أمام كل األعمال.

فهو ال يمنع عطاء عن أحد ،وال يحرم نفسه من

فع��ل الخير مع كل أح��د ،وهو واضح مع نفس��ه،

صادق في دعوته ،عابد في تبتله.

وضوح س��يرته وطريقته لم تدع مجالاً ألحد أن

يتكلم.

صلواته في الجماعة ،ودروس��ه اليومية ،وذكره

الدائم ،وورعه عن مناصب الدنيا ،وشفاعته التي ال

تهدأ ،وتواصله م��ع الناس الذي ال يس��كن ،كلها
براهين واضحة ماثلة للعيان.

بحلا عامجإو ..زاب نب زيزعلا دبع
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ومما وقفته مع نفسي ،وتنفع اإلشادة بذكره هنا،

بعد معايشة حقيقية ،وقراءة تامة لكل ما كتب ،وتتبع

دقيق لكثير من التفصيالت ،أقول:

هناك مش��اريع مهمة تنفع الدارس��ين في منهج

حياة الشيخ عبد العزيز بن باز : 5

األول :فتاواه التي اشتهر بها ،وهي تشمل اعتماده

على الدليل ،وتحرره من أي مذهب.

وس��نجد أن الش��يخ له آراء واجته��ادات وفتاوى

عجيبة ،وتس��امح كبير في أمور ُيظن فيها التش��دد من

مثله ،وهي كثرة كاثرة ،تحتاج إلى جمع ،ودارس مهتم.

الثان��ي :قناعات��ه وأس��لوب دعوته م��ع الوالة

والح��كام والدع��اة والمتنطعي��ن والمتطرفي��ن
والعلمانيين المعارضين ،ففيها جوانب تحتاج متابعة

لألس��لوب والطريقة خاصة أن فيه��ا نتائج مبهرة،

وجمعا للكلمة ،وحلاًّ لكثير من العقبات.
ً

رحمه اهلل رحمة األبرار ،وجمعنا اهلل به مع النبيين

األخيار.

العالم الفقيه حسن أيوب
في أس��بوعين متتاليي��ن فقدت مص��ر َع َلمين

بارزين ،وش��خصيتين مؤثرتين هم��ا العالم الفقيه

الرباني الش��يخ :حس��ن أيوب ،والمفكر اإلسالمي

الكبير :عبد الوهاب المسيري.

وق��د تابع��ت القن��وات والصح��ف نب��أ وفاة

د .المسيري ،وتحدثت عن سيرته ومسيرته ،إال أن

العالم الكبير الشيخ حس��ن أيوب  5لم أقرأ أيام

وفاته أي خبر عنه ال في صحيفة إس�لامية وال في
موقع إلكتروني بارز!

رحمك اهلل يا شيخ حسن ،فقد رحلت في هدوء

كهدوئك ،رحلت بصمت ألنك كنت تعمل بصمت.
وكم هلل من حكمة!! فقد كنت أتحدث مع صديق

بويأ نسح هيقفلا ملاعلا
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لي إعالمي ونحن في القطار من أشبيلية إلى غرناطة

الع َلم الكبير إذ لم يسمع عنه من قبل!
عن هذا َ

وأخبرته أنني سأزور مصر في أول شهر شعبان

السنة ومن أعمالي هناك زيارة الشيخ حسن
من تلك َّ

أيوب ،ولما وصل��ت الفندق ليلاً أرس��ل لي أحد

اإلخوة من مصر خبر وفاته ،فلما توثقت من الخبر

قال لي :بادرتك بالخبر ألني أعرف مكانته عندك.

كبيرا في نفسي ،كيف
أثرا ً
إي واهلل ،إن للش��يخ ً

جارا لنا في حي األمير فواز بجدة َّ
عدة
ال ،وقد كان ً

سنوات.

لقاء خاص كل يوم
كيف ال ،وقد كان لي مع��ه ٌ

ثالثاء بين المغرب والعشاء.

لقد كان الشيخ حسن أيوب 5
نموذجا للعلماء
ً

الربانيين ،والدعاة المصلحين ،امتازت كتبه الفقهية

بالموس��وعية واالجتهادات العلمي��ة المتأنية ،دون

تقليد أو تعصب.

كلمات
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كما امتازت كتبه التربوية واالجتماعية بسالس��ة

األس��لوب ،وحكمة المربي ،وخب��رة العالم ،ورفق
البصير بأمور الناس على مختلف طبقاتهم من خاصة

وعامة.

وإذا ذك��ر خطب��اء العال��م اإلس�لامي فهو في

ِّ
مقدمتهم ،يصدق عليه قول القائل:

وإذا خطبت فللمنابر هزة
ال يدعك تف ِّكر في أي شيء ،ويتسارع الناس إليه

من كل م��كان في جدة إلى جام��ع (العمودي) في

أقصى الشمال ،وقد كان الخطيب األشهر ،وخطبته
تذ ِّكرك بقيمة الخطب العصماء الحارة ،التي افتقدناها
كثيرا!
ً

ولم تكن االبتس��امة المعهودة ع��ن المصريين

روح��ا خاصة عند الش��يخ،
تفارق��ه ،ب��ل إن له��ا ً

وخصوصا في درسه األس��بوعي بعد خطبة الجمعة
ً

على طريقة الشيخ كشك . 5

بويأ نسح هيقفلا ملاعلا
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مرة أدخلت عليه بع��ض من أعرف ومن ال
كم َّ

ً
ش��يخا يقرأ علي��ه ،أو يحل له
أعرف مم��ن يطلب

مش��كلة ،أو يفتيه في معضل��ة ،وكان يتعامل معهم
ب��روح أبوية ،ولم يك��ن يدع الس��ائل يخرج حتى

ينصحه ويدعو له.

يوما لشاب
لقد كنت أحسد نفسي على تخصيصه ً

يشاركه في إخراج كتب الفقه وهو يكتب ،واإلجابة

عن األس��ئلة الصغيرة والكبيرة التي تدور في ذهنه،
وتشكل عليه في مسيرته.

قصصا وروايات تد ُّل على أنه
وإني ألحفظ عنه
ً

رجل بأمة ،وجبل من جبال الدعوة.

حدثني أن من أصدقائه الذين َّ
قدر اهلل أن يجتمع

بهم ويسكن بجوارهم اإلمام حسن البنا  ،5وأنهما

كانا يخرجان مع بعضهما للصالة ،وعدَّ هذه الصداقة

نعمة ال تقدر بثمن.

وأنه ُس��جِ َن مع الشهيد (سيد قطب)  ، 5وفي
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يوم من األيام قال س��يد للشيخ حسن :إنني أريد أن
تشاركني في التأمل في تفسير بعض آيات لم أر من

كتب عنها بهذا المعنى ،وبعد س��ماع الشيخ حسن

تجليات الشهيد سيد في فهمه لها ،قال :أوافقك على

هذا التفسير.

وقبل الفجر أيقظ سيد الشيخ حسن وقال :الحمد

هلل ،إن التفسير الذي قلته لك ووافقتني عليه صحيح .

قال :كيف؟ قال :رأيت رسول اهلل ژ في المنام ،فقال

لي :يا سيدّ ،ثبت ما كتبت.

لقد كان الشيخ حسن أيوب  5من دعاة الطراز

األول.

روح صافية ،وابتس��امة دائمة ،ونفسية متفائلة،

وهمة عالية ،تواضع جم ،وعبادة متألقة ،وإنس��انية

آسرة.

ربى أجيالاً  ،واستفاد من دروسه وكتبه المسلمون
ّ

في كل بقاع األرض.

بويأ نسح هيقفلا ملاعلا
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ويكفي أنَّ حسنة من حس��ناته ،الشيخ الداعية:

أحمد القطان.

إن وداع الش��يخ حس��ن أيوب هاد ًئ��ا في قريته

بمنوف في مصر ،يحث المصلحين وجيل الش��باب
أن يس��تفيدوا من علم��اء ا ُ
ألمة األكاب��ر ،وخاصة

القريبين منهم قبل رحيلهم!.

وفدا ش��باب ًّيا من مكة زارني
وأذكر قبل شهر أن ً

وأراد أن أدلهم على بعض الدعاة للقاء بهم ،فعددت
لهم عد ًدا من أكابر علماء ا ُ
ألمة ومفكريها في مكة لم

يعرفوا عنهم ولم يدروا عن مسكنهم!!

إن الجل��وس مع ه��ؤالء األكابر يبع��ث الروح،

ويحيي الهمم ،وينير الفكر ،ويصحح المسيرة ،ويجدد

العهد على المضي في طريق الصالح واإلصالح.

رحمك اهلل يا ش��يخ حسن ،ورفع قدرك ،وأعلى

منزلتك ،وأنزل عليك شآبيب رحمته ،وإلى الملتقى
بإذن اهلل على الحوض.

منير الغضبان
السيرة وطيِّ ُ
فقيه ِّ
ب ال َمسيرة
عاما وفي المعتكف بمكة المكرمة،
قبل عشرين ً

كانت العشر األواخر من رمضان مختلفة ،ألن جاري

المبرزين ف��ي الس��يرة والفكر
كان أح��د العلم��اء
َّ

والتاري��خ ،إنه (د .مني��ر الغضب��ان) .كنت أختلس
لحظات قليل��ة بحكم أجواء العش��ر للس�لام عليه
والجلوس معه ،وأذهلني حاله حتى في هذه العشر،
وهو يقرأ القرآن ،ثم يشتغل وهو على سجادته بتأليف
كتاب ضخم يود إنجازه في هذه األيام المباركة.

وأنا ألحظ المصادر حوله ،وعش��رات األوراق
التي يكتب فيها ،أدركت بالتطبيق العملي عشق هذا
مرصدا
الرج��ل للكتابة ،واإلتقان والتن��وع؛ لتكون
ً
ألولي العلم والوعي.

يسَملا ُبِّيطو ةريِّسلا هيقف ن باضغلارينم
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درس في
ودارت األي��ام دورتها ،وبينم��ا كان ُي ِّ

معهد مكة المكرمة مادة التاريخ استأذنته في طباعة

كتابه (س��يرة الخالفة الراش��دة)؛ وعند اس��تالمي

النس��خة األصلية في قرابة ( )500صفحة بخط يده،

مع مقاطع في صفح��ات مصورة ،علمت أكثر مدى
الجهد المعرفي ،والحفر المنهجي في كتاباته.

وأنا أشهد على كثرة اتصاالتي به ،أن لديه قدرة

فائقة في تحليل وتحقيق المهم من مواقف التاريخ
الشائكة ،واستحضاره استحضار العاشق لتفصيالتها.

إن العالم الجليل (د .منير الغضبان) الذي وافته

بارزا،
المنية ظهر يوم األحد1435/8/3هـ ،كان
معلما ً
ً

بل موقع الصدارة المعاصرة ف��ي الكتابة المؤصلة

خصوصا،
والمنهجية والمتنوعة عن الس��يرة النبوية
ً
عموما،
ومراحل مفصلية ف��ي التاريخ اإلس�لامي
ً

وتاريخ الشأن السوري بصفة استثنائية.

وال غرو أن يكرمه س��لطان برون��اي في جائزة

السيرة النبوية ،على قدر العطاء الثر الذي قدمه ،ونال
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به إعجاب ومتابعة القراء والمهتمين في كل العالم

من أقصاه إلى أقصاه.

إنني ال أكاد ألتقيه كل بضعة أش��هر ،أو أس��مع

صوته إبان س��فره في اإلج��ازات إال ويخبرني عن

جديد سيصدره ،مما يعيد لنا األمل والثقة في أثر ما
نقرأ أو ُيكتب لنا.

ورغم ذيوع مؤلفاته العميقة في السيرة والتاريخ،

إال أن عالمنا الجليل كتب بإبداع وتفنن ووعي تام،

عن المرأة ،والشباب ،والفكر المعاصر.

نعم؛ ل��م يك��ن يكث��ر التحليل في ع��دد من

المواطن ،لكنه كان يكتفي بسبر كتب التراث والفكر
المعاصر ،ما يوصل أهم النصوص ،وأعمق المعاني.

ول��و أردنا أن نق��رأ َ ل��ه منطق ال��رد والتحليل

والمحاججة رغم بعدها عن شخصيته البا َّشة الهانئة

الوادع��ة؛ فثمة ما يكف��ي ،ولعل م��ن أجالها رده
َّ
المه��ذب على األس��تاذ الدكتور (محمد
المؤصل
َّ

يسَملا ُبِّيطو ةريِّسلا هيقف ن باضغلارينم
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المختار الش��نقيطي) في كتابه (الخالفات السياسية

بين الصحابة).

و(د .منير الغضبان) رغم انش��غاله بهموم أُمته،

ووطنه األهم سوريا ،إال أن بث روح الدعوة ،وتأهيل

أصحابها ،كانت شغله الشاغل.

فلم ينزو عن عمله الدعوي الواضح ،ولم يشغله

التنظير عن التفكير.

وفي األزم��ة التي حصل��ت بين (الس��عودية)

و(الحوثيي��ن) ،قبل ع��دة س��نوات ،ردَّ على بيان

(اإلخوان المسلمين) في مصر ،ببيان مثَّل (اإلخوان

المسلمين) في سوريا؛ ألنه وجد أن البيان المصري

به خلل ،وغير واضح ،مما جعل الس��لطة السعودية
ِّ
تقدر هذا االستيعاب والموقف.

وإ َّبان األزمة السورية وفي بداية حركتها ،سمعت

من مسؤول سياسي رفيع في الس��عودية أن السلطة

الس��ورية طلبت تس��ليم عدد من رم��وز اإلخوان
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الس��وريين المقيمين في الس��عودية ،ومن أوائلهم

(د .منير الغضبان) ،إال أن السلطة السعودية لم تفعل

ذلك ،وقدرت التاريخ الطويل الذي كان من الشيخ
وأمثاله ممن علَّ��م األجيال في البلد ،وأس��هم في
العملية التربوية في كل مجاالتها.

ورغم التوت��ر بين فترة وأخ��رى إال أنني آمنت

بحفظ اهلل تعالى له��ذه الكوكبة المؤمن��ة ،ورعايته

لمسيرتهم العطرة في سبيل الهدى والخير والنور.

وال بد للجيل المسلم أن يقرأ السيرة المختصرة

الرائعة (كش��ف المس��تور ..أفكاري التي أحيا من
أجله��ا) ،وهي خالصة لحياة عالمن��ا الجليل بخط

يده ،والتي أراها تعبِّر ـ بحكم معرفتي به ـ ،بطبيعته

ومواقفه الفكرية والسياس��ية والدعوية واألخالقية،

التي تجسد في كثير منها ،مضامين القيم والمبادئ

التي آمن بها ،وس��مات الوعي والتوازن واإلشراق

التي ُعرف بها.

وفي واحدة من الصفحات المش��رقة التي أضاء

يسَملا ُبِّيطو ةريِّسلا هيقف ن باضغلارينم
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بها (د .منير) من حوله ،صفحة عن األسلوب البديع

الذي كان يق��وم به أثناء التدري��س بالمعهد؛ حيث

كان��ت تدمع عيناه ف��ي الدروس ،مم��ا جعل لهذه

العاطفة الحارة أكب��ر األثر في نفوس الطالب .وكم

تجتاحني الحسرة على فوات هذا النوع من العلماء

المربي��ن ،الذين جمعوا بين عاطف��ة الروح ،وعمق
المنهج.

ونفس��ية (د .منير) كبيرة وواسعة؛ فكم من مرة

حوى طالبه الباحثين في الدراسات العليا ،وأحسن

في تواصله معهم ما استطاع .وكان من أجمل ذلك

مشاهده على منصة اإلشراف والمناقشة في (جامعة

مكة المكرمة المفتوحة) ،وآخرها رس��الة (أخالق

الحرب في السيرة النبوية) التي شارك في مناقشتها

(د .عبد الرحمن الس��ديس) ـ إمام الح��رم المكي
الشريف ـ ،الذي أشاد بأستاذية (د .منير) ،وعلو كعبه
وخلقه الذي ش��مل بمحب��ة ورحمة
التخصص��يُ ،

الطالب الباحثين والدارسين المهتمين.
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ومن صور رحمته ولطفه أنن��ي كنت معه منذ

تقريبا في رحل��ة للحج ،ولما
عاما
خمس��ة عش��ر ً
ً
وصلنا إلى مزدلفة ،ونزلنا لالستعداد لصالة المغرب

فقد زوجته ـ حفظه��ا اهلل ـ مع الزحام؛
والعش��اءَ ،

فكان صوته المخنوق ،ودموعه المتجمعة في عينه،
أكبر رس��الة وأبلغ موقف عن ش��عوره في غيابها

لدقائق!.

إن عالمنا الفقيد بحاجة إلى كتابات مطولة عنه،

ودراس��ات منهجية مؤصلة في ع��دة مجاالت عن

حياته وتجربته وعلمه ومؤلفاته.

وبعد؛ فها نحن نطوي صفحة من صفحات عالم
من علماء األُمة ،وداعية من كبار دعاتها ،ومفكر من

أوعى مفكريها ،ومؤرخ من أعمق مؤرخيها.

غادر الدنيا بس��عتها وثقل همومها ،غادرها وقد

حمل م��ن األعباء ما تن��وء بحمله الجب��ال الثقال،

قواها
وقاسى من اآلالم ما ال تتحمله إال النفوس التي َّ

وخ ْف ُق
اهلل تعالى ،وأمدها بالصب��ر والرحمة .غادرها َ

يسَملا ُبِّيطو ةريِّسلا هيقف ن باضغلارينم
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وحديث نفس��ه عن س��وريا ،وعاصمتها األشم
قلبه
ُ
يوما فقال:
دمشق ،التي ناجاها ً

«دمشق هذه التي أكبرها عقيدة ،وأعشقها موط ًنا،

عاما..
والتي حرمتها منذ ثالثين ً

أبحث عنك بحث العاش��ق الوله مع إطاللة كل

صباح ،وتسبيحة كل طير ،وتكبير كل روض.

أين أنت يا دمش��ق ،يا حبيبة الماليين ،وماليين

الماليين ،يوم كنت س��يدة الدنيا ،تحكمين األرض

من مسجدك األموي .والصين التي هي اليوم ُخمس
األرض وأكثر ،كانت تخطب ودك ،يوم وضعت قدم

ابنك ابن القاسم الثقفي في أقصى الشرق ،في السند
والهند ،وقدم ابنك اآلخر موسى بن نصير في قلب

إسبانيا ،يوم كانت األرض تأتمر بأمرك..

لقد طالبنا بعودة الحرية ،والهوية المفقودة ..لقد

طالبنا بذلك ي��ا حبيبة القلب ،ولس��نا نادمين على

ذلك .ففي سبيل اهلل ما لقينا ،ولن يضيرنا العمر كله،
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بعيدا عنك .وف��ي كل ذرة دم من دمائنا لوعة
مضيه ً
لفراقك ،وشوق إليك ،مقابل أن يعود إليك وجهك

اإلسالمي ،وتبقين منارة اإلسالم والعروبة».

رحم اهلل فقيدنا ،وجم��ع اهلل الجامع بمنِّه وكرمه

أحرار الشام على خير ،وتقبَّل جهادهم وشهداءهم.

وعوض اهلل تعالى ا ُ
خي��را ،وجزاه عن
ألمة عنه
َّ
ً
أجرا إلى يوم ِّ
الدين.
عطائه ومسيرته ً

زهرة الدعاة ..فتحي يكن

مهما كان اإلنس��ان مرتبطً ا بشخص أو أشخاص
قريبين منه يعلِّمونه ويوجهونه وينصحونه ويربونه،
فيجد لصدى كالمهم وحماس��تهم ومتابعتهم أثرها
المباشر في نفسه ـ مهما كان ذلك إال أنه في الوقت
نفسه يجد نفسه مربوطة ومشدودة ومتأثرة ومنفعلة
مع كل كلمة قالها أو كتبها أو س��مع عنها لشخص
يحبه ولو لم يقابله في حياته!
هذه هي ُسنَّة الحياة ،وهذه هي أسرار الروح!

لقد كان الشيخ الداعية الكبير (فتحي يكن) 5

فريدا بين الدعاة ،وإنس��ا ًنا نبيلاً جميلاً ال
ش��خصا ً
ً

ُيعرف عنه إال كل جميل.

32

كلمات

في شموخ إنسان

قرأت كل ما كتب الداعية الكبير ،وحصلت على
عدة كتب جديدة بإهدائه.
لقد اتسمت كتبه بالصدق ،والمكاشفة ،والشواهد
الكثيفة ،والقصص الواقعية.
لم يعش حالة الخوف من النقد ،أو التواري عن
مش��كالت الدع��وة ،فألَّ��ف (مش��كالت الدع��وة
والداعية) ،الذي لخصته بوصفه بح ًثا طُ لب منا في
مادة (فقه الدعوة) في المرحلة الجامعية ،كما لخصه
طالبي في دورة ثقافية ،لتسري فينا أفكار هذا الداعية
الرباني جيلاً بعد جيل.
قابلته مرات عدة ،وفي كل لقاء أنظر إليه وأتأمل
فيما يقول وفيما كتب من قبل ،وإنني أشهد اهلل ـ واهلل
حسيبه ـ أن القول يطابق الفعل.
تسحرك ش��خصيته األنيقة الجميلة ،فهو وإن كان
في العقد الس��ابع من عمره إال أن��ك ال تلحظ هذا،
رمزا لجمال الدعاة!
ألناقته وعنايته بمظهره ،حتى صار ً
وقد قلت له  5ف��ي بيته :أظ��ن أن اهتمامك

نكي يحتف ..ةاعدلا ةرهز
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الجميل بمنظرك هو مفتاح شخصيتك التي علمتك

إياه��ا جدتك ف��ي ج��دول األس��بوع!! ،فضحك

حينها . 5

وقصة جدته وهي امرأة صالحة «رحمها اهلل» أنها

كانت تعلق على ج��دار المنزل جدولاً لالس��تحمام

والنظافة ،حتى ال ينشغلوا وهم صغار عن هذا الواجب

وما يتبعه من أناقة مظهر ،وشعور بجمال المخبر!

ولقد آتى اهلل  4الفقيد روحانية آسرة ،وأخالقًا

ونفسا حبيبة.
رفيعة عالية،
ً

س��ألت عنه مرة ف��ي طرابل��س فأخبروني أنه
ُ

بمكتبه ،وإذ بمجموع��ات الناس الت��ي تنتظر منه

دوما .وأذكر أنني
مساعدة وشفاعة وفتوى ،هكذا هو ً
لقاء مسجلاً دام ساعتين ،سألته فيه
ُ
أجريت معه مرة ً

عن تجربته الدعوية والسياسية؛ ألني أعتبره من أميز

الدعاة الذين خاضوا المجال السياسي باقتدار ،حتى

فتحت له الحكومات أبوابها ،وقابل ساس��تها ،وهو
على قمة هرم سياسي دعوي منظم!
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كما حاز عل��ى ثقة كبار العلماء ف��ي كل العالم
عده س��ماحة الش��يخ عبد العزيز بن باز 5
حتى ّ
السنَّة في لبنان ،وكان ال يرتضي إال
مندوبا عن أهل ُّ
ً
شفاعته حتى لو أتت من عالم غيره!
ولهذه المميزات التي ال تخفى أس��رارها على
الداعية الحصيف طال اللقاء.
ولما وصلنا إلى مش��كالت الدع��اة والتيارات
تحسر على حالهم ،ومخالفة العديد منهم
اإلسالمية،
َّ
بكاء
لما كان عليه نبيه��م المربي ژ  ،وبكى حينها
ً
حارا على حال
مرا ،ما رأيت ـ واهلل
يش��هد ـ ب��كاء ًّ
ًّ
ً
الدعاة ما رأيته منه.
حكيما في دعوته ،ورفقًا
أسلوبا
وكان  5يملك
ً
ً
في نصحه ،ومن قرأ كتاب��ه (العيادة الدعوية) يبصر
دوره العالجي التربوي الرباني اإليماني.
وفي مقاب��ل ذل��ك كان الرجل البصي��ر ،قوي
اإليمان ،المناض��ل المجاهد ،المتجل��د في طريق
الحق ،الغيور على ا ُ
ألم��ة والعروبة ،ومن قرأ كتابه

نكي يحتف ..ةاعدلا ةرهز
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(أشواك في حقل العمل اإلسالمي في القرن الواحد
والعش��رين) ،يؤمن بدوره الريادي في المنافحة عن
ا ُ
ألمة وحقها المسلوب.
وقد تعرض في س��بيل اهلل لمحنة لم أش��هد أن
معاص��را حصل له مثله��ا ،إذ أصيب بمرض
داعية
ً
مفاجئ بفعل فاعل م��ن جماعة األحباش في لبنان،
واحدا سنتين
لم يستطع أن يتكلم بسبب ذلك حرفًا
ً
كاملتين ،وتعرض وقتها آلالم نفس��ية مضاعفة ،لم
يسعفه فيها ال طبيب وال راق!
وألن نـ��داءات الحـ��ق ال تمـوت ،فقد ش��فاه
الش��افي  2بقدرته ،وعاد يقول الحق بكل حكمة
تغيره الحوادث ،ولم تخرجه عن خطه
واعتدال .فلم ّ
الوسطي المواقف ،وزالزل لبنان المستمرة!
وهكذا غابت مدرسة من مدارس الدعوة والعلم
والسياسة الشرعية.
وياهلل ما أعجب األقدار!
فقد اتصلت على زوجته الداعية المربية د .منى

كلمات

36

في شموخ إنسان

حداد ،قبل ظهر اليوم الذي توفي فيه ،ألطمئن على
صحته ،وطلبت مني الدعاء له بالشفاء ،وما هي إال
سويعات ،ويسبق أمر اهلل كل أمر!
وذبل��ت وردة جميل��ة من ورود الدع��وة ،لكن
رائحتها الزاكية العطرة س��تظل تحتف��ظ بنضارتها،
وحيويته��ا ،وجمالها ،ووقف الماء عن س��قي هذه
الوردة عصر يوم األحد (1430/6/21هـ).
ٌ
َوجهت
أل��وف ت
نالت
ُ
ْ
تمنيت ما ْ

َ
علي��ك مع العص ِر
صلت
إلى ر ِّبها
ْ

اللَّهم اغفر للداعية فتحي يكن ،اللَّهم إن عبدك
في ُن ُزلك فأن��زل عليه يا مك��رم الضيف من أرزاق
لطفك ورحمتك ،وجازه ع��ن الدعوة والدعاة وأمة
اإلسالم خير ما جزيت عبادك الصالحين ،واكتب له
أجر كل سعي في تفريج كرب المسلمين برحمتك يا
أرحم الراحمين.

في سبيل اهلل أبا بدر

بقلوب مؤمنة محتسبة ما يصيبها عند اهلل ،ودَّعت

ا ُ
ألمة اإلسالمية من أقصاها إلى أقصاها الوالد العم
(أب��و ب��در) الش��يخ الداعي��ة :عب��د اهلل العل��ي
المطوع . 5

لقد كان وقته وعمله وبذله في سبيل اهلل ـ هكذا
نحسبه واهلل حسيبه ـ ،له أياد ٍ بيضاء على أكثر الدول
اإلسالمية والمسلمين في كل قارات العالم ،وفي كل
أبواب الخير ،بين نصرة للمجاهدين ،وبناء للمعاهد
والجامعات ،ودعم للمراكز والهيئات اإلس�لامية،
ومساعدة للفقراء والمساكين ،ومناصرة حقيقة لقضايا
ا ُ
ألمة بالقلم واللسان والمال والجاه.
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حي بين َم ْي َت ْين:

تقريبا لمكتب أبي بدر 5
عند زيارتي قبل عام
ً
(ب��درا) هو االبن
لتعزيته ف��ي ابنه  5أخبرني أن
ً

الثاني الذي دفنه بي��ده ،وأنه ينتظر رحمة اهلل وعفوه
ورضاه!

فقد توفي ابنه (محمد) قبل فترة طويلة ،ثم توفي

بعده ابنه األكبر (بدر) .وسمعت من (أبي بدر) قصة

وفاة ابنه (بدر) اً
قائل:

«كنا في مكة المكرمة ،وأخبرني ابني (بدر) أنه

يريد الذهاب للمدينة المنورة ألن أحد سكان المدينة

المنورة له حاجة عنده ،وقد وعده بها ،وهي صدقة

يريد دفعها له ،فذهب لهذا األمر برضا مني وتشجيع.

وفي اليوم التالي عاد ،وقد دعوت له بالتوفيق،

وذهبنا س��و ًّيا لص�لاة المغرب في الح��رم المكي

الشريف.

وبعد الصالة عدنا إلى المنزل ،وقال :يا أبي أريد

ب ابأ هللا ليبس يف
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الس��نَّة،
الس��نَّة في الداخل .وذهب ألداء صالة ُّ
أداء ُّ
وختم اهلل له بما يتمناه كل مس��لم وهو ساجد ذاكر

ـ والحمد هلل ـ ».
مواقف وذكريات:

ومرات،
ُ
التقيت بهذا الداعية َ
مرات ّ
الع َلم الكبير ّ

م��رة ألتقيه فيها تتج��دد عزيمتي ،وأخرج
وفي كل ّ
بمعان ٍ جديدة.
مرة في الحج ،وهو في مبنى رابطة العالم
زرته ّ

اإلسالمي بمنى ،معه الداعية المعروف :أليف الدين
ترابي .وكان الحديث عن حال المس��لمين في بالد
المشرق.
فلما س��لمت عليه قال :هل وصل إليكم العدد
األخير من مجلة (المجتمع)؟ قلت :نعم يا ش��يخ،
اشتريتها في طريقي لمكة في اليوم السابع.
ثم أخ��رج لي من تحت الس��رير العدد األخير،
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وكان على صفحة الغالف صورة الرئيس المصري:

حسني مبارك ،ومكتوب تحت صورته (ال يا سيادة

الرئيس)!!

ثم قال (أبو بدر)  : 5هذا العدد صغت عنوانه؛

ألني سمعت أن الرئيس المصري يدعو للتعاون مع

إسرائيل ،والتطبيع معهم؛ لذا وضعت هذا العنوان،

جمعت
ثم فتح  5بعض الصفحات ،وق��ال :لقد
ُ
بنفسي اآليات التي تتحدث عن اليهود ،ألبين له أن

ما فعل مخالف ألوامر اهلل تعالى .ثم قلت له :يا شيخ
هل تتوقع أن يصل إليه العدد .فق��ال لي (باللهجة

الكويتية) :يبه نوصلها لين كرسيه!!

وهكذا كان  5ال يخاف في اهلل لومة الئم ،وكم

كـان لمجلـة المسلمين في أنحاء العالم (المجتمع)

ـ أسس��ت في ع��ام 1966م ـ دور بارز ف��ي توعية

المسلمين بقضايا أمتهم ،وقد أقضت مضاجع دول

وساسة؛ لصراحتها ودقة معلوماتها ووضوح أهدافها،

حتى منعت في عشرات الدول ،ورحبت بها أخرى!

ب ابأ هللا ليبس يف
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وقبل خمس س��نوات زرته في بيته العامر الذي

يش��هد اهلل أنني لم أجد له مثيلاً في بالد العالم إال

منزل الشيخ عبد العزيز بن باز . 5

فقد كان يستقبل العلماء والمفكرين والدعاة من

أقاصي أنحاء العالم ،وإن كنت أنسى شي ًئا فلن أنسى

ذلك الموقف الرائع الذي يدل على عمق األخالق

ورقيها لديه . 5

وجدت عنده عد ًدا من العلماء
ففي بيته العامر،
ُ

والدعاة الكبار أمثال الش��يخ :يوس��ف القرضاوي،

والدكتور :عجيل النش��مي ،والشيخ :أحمد القطان،

والشيخ :جاسم الياسين وغيرهم.

وحين جاء وقت الغداء َّ
قدر اهلل أن أجلس بجوار

الشيخ يوسف القرضاوي ،ودار بعض الحديث في
بعض فتاواه ـ حفظ��ه اهلل ـ وراقب الش��يخ عبد اهلل

المطوع  5أنني أس��أل الش��يخ يوس��ف وأخدمه

كذلك .فكان يقوم بنفس��ه لتقديم الطعام بين يدي .
فقلت له :يا ش��يخ عبد اهلل حفظ��ك اهلل ،ارتح فإنني
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أخدم نفس��ي بنفس��ي .فقال لي :أنت اخدم الشيخ

يوسف ،ونحن نتشرف بخدمتك .وقام ،واهلل يشهد،

م��رات ،في كل مرة يحمل ً
صنفا من
أكثر من ثالث ّ
أصناف الطعام ويقدمه لي ،وبكل تواضع!

وكنت أتس��اءل كم هو عظيم ومهيب ومحبوب

هذا الرجل!!

مرة م��ن المرات في بيته ،وكان
وجمعني اهلل به ّ

عنده ضيوف كب��ار من اإلمارات ،وبعض رؤس��اء

المراكز اإلسالمية ،وكنت في طرف المجلس ألفسح

المجال للكبار ،واالستفادة منه . 5

وعندما انتهينا من الغداء قام  5لتوديعنا والسير

معنا إلى خارج المنزل والوقوف عند باب السيارة .

فقلت :يا شيخنا الكريم ،يكفي السالم والتوديع عند

الباب .فق��ال :ال ،انش��غلنا عنكم داخ��ل الديوان،

وحقكم اآلن توديعكم عند السيارة!

وبعد دورة قدمتها ف��ي الكويت ،أحببت زيارته

ب ابأ هللا ليبس يف
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في مكتب��ه ،فقابلت هن��اك الدكت��ور :عبد الرحمن
العشماوي ،فدار الحوار حول آخر قضايا ا ُ
ألمة .ثم
ملحا أن نلبي دعوته على الغداء في بيته،
طلب منا ًّ

وقد كان عنده ضيوف من الخارج .فقال له الدكتور

عبد الرحمن :يا شيخ عبد اهلل ،نحن إذا جئنا الكويت

ولم نمرَّ عليك ،ال نعتبر أنفسنا قد زرنا الكويت!

ومن روائع المواقف التي ال ُتنسى أنني زرته في

مكتبه وحدثته عن أحد المشاريع التربوية التعليمية

فقال :أبشر.

ومرَّ أس��بوع كامل ،ثم جاء للملتقى التأسيسي

لرابطة العالم اإلس�لامي ،ولم أك��ن أعلم بذلك،

فدخلت الح��رم المكي ألداء ص�لاة الفجر ،وبعد
الصالة رأيت ـ ب��دون ترتيب ـ س��ماحة اّ
العلمة:
محمد الحس��ن الددو الش��نقيطي ،والشيخ :جاسم

الياس��ين ،وبدون ترتيب كذلك رأينا بعض رؤساء

المراكز اإلسالمية في الغرب ،فجلسنا بضع دقائق،

تم عرض بعض حاجات تل��ك المراكز .فاتفق
ثم ّ
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الشيخ جاسم معهم على تنفيذ هذه المطالب .وهكذا

تعلمنا المواقف العملية الت��ي ال تحتاج إلى وقت

طويل.

وبعدها نزل��ت إلى صحن الح��رم ألصلي عند

(مقام إبراهيم) وبعدما انتهيت من الس�لام ،التفتُّ

فإذا بي أجد الشيخ عبد اهلل المطوع .ولما رآني قال:

يا أخي «وينك»؟

إن المشروع الذي حدثتني عنه قد أحضرت ماله،

وغ��دا مغادرتي
وهو معي في جيبي منذ أس��بوع،
ً
للكويت ،ودع��وت اهلل أن أراك ألعطيك تبرع هذا

المش��روع التعليم��ي ،وتذك��رت حينه��ا حدي��ث

الرس��ول ژ « :التاجر الصدوق األمين م��ع النبيين

والصديقين والشهداء» (رواه الترمذي).
هدفي رضا اهلل:

وفي ليلة ال تنسى في بيته في «أبها» ،الذي كان

يجمع في��ه كل ليلة ثالثاء أهال��ي الكويت الزائرين

ب ابأ هللا ليبس يف
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والس��ياح ،جلست معه جلس��ة طويلة ،نتحدث عن

مش��اريعه التجارية ،وأعماله الدعوي��ة ،التي قمت

بتسجيلها في لقاء طويل ـ آمل أن ييسر اهلل طباعته ـ.

سألته في هذا اللقاء عن هدفه في الحياة .فقال:

هدفي رضا اهلل!
وبعد:

وحبيبا،
فهكذا ه��ي الحياة ،ن��ودع فيها قريبً��ا
ً

وعالما ﴿ .ﭑ ﭒ ﭓ
وأخا ،وشيخً ا
وصدي ًقا ً
ً
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [األحزاب.]23 :

ودع الشيخ عبد اهلل الدنيا كما سنودعها ،ولقي
ّ

ودعها وهو بين
اهلل تعالى وهو في مكتبه بالكويتّ .

أعماله الت��ي يتقرب به��ا إل��ى اهلل ،وأمواله التي
ودعها في المكان الذي اجتمع
يستعملها في طاعتهّ ،

فيه العلماء والدعاة وأصحاب الحاجات والمشاريع
ودعها وهو يذكرنا بحديث النبي ژ «ِ :إ ْن
الكبيرةّ ،

كلمات
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َق ِ
الس��ا َعةَُ ،وفِي َيد ِ أَ َحد ِ ُك ْم َف ِس��ي َل ٌة َف ْل َي ْغر ِ ْس َها»
َ
امت َّ

(رواه أحمد).

و ّدعها ،وه��و يوصينا بما ُعرف عنه من حس��ن

تعامل ،وأدب ،وخلق كريم ،وهو يقول:

«اعلم أنه من ملك زم��ام التغافر فقد ملك زمام
األمور» .ومن حكمه التي س��معتها من��ه في منزله
بمكة« :علمتني تج��ارب الدعوة أن من ترك إخوانه
وكله اهلل إلى نفسه»!
فإلى لقاء يا أبا بدر ،إلى لقاء يا جامع القلوب،
إلى لقاء يا ش��يخ العاملين ،وأحسن اهلل العزاء فيمن
كبيرا:
تركت لهم فرا ًغا ً

تغيرت
انظر إلى األط�لال كيف ّ

من بعد س��اكنها وكيف ّ
رت
تنك ْ

س��حب البلى أذياله برس��ومها
َ

رت
فتس��اقطت أحجارها
وتكس ْ
ّ
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ومضى جماع ُة أهلها بس��بيلهم
رت
فتغيب��ت أخباره��م وتس�� ّت ْ
ّ

رحم اهلل الش��يخ أبا بدر ،ورفع قدره في عليين،
وجزاه اهلل عن أُمة محمد ژ خير الجزاء ،وجمعنا اهلل

به مع النبيي��ن والصديقين والش��هداء والصالحين

وحسن أولئك رفيقًا.

ؤ
األرنا�وط..
عبد القادر
قرآن يمشي على األرض
ليعذرني المئات من العلم��اء والدعاة والمربين

ممن عرفته��م ،وأدين له��م بالفضل ف��ي جوانب
استفدتها منهم ،والتمستها في شخصياتهم؛ ألني لم

أذكرهم ،ال لكثرتهم ،ولكني هنا أذكر من عاصرتهم،

كثيرا ،أو سافرت معهم ،وعرفت
أي :من جالستهم ً

كثيرا من أمور حياتهم ،وحصلت لي مواقف خاصة
ً

معهم تستحق اإلشادة ،والتحليل السليم!

وأول هؤالء وف��ي صدارتهم س��ماحة اّ
العلمة

المحدث الشيخ :عبد القادر األرناؤوط . 5
ّ

فهو صديق وال��دي الوفي ،ورفيق��ه في دربه،

وشيخي األول.

حضرت خطبه قرابة خمس سنوات ،وقرأت كل

ألا ىلع يشمي نآرق ..طوؤانرألا رداقلا دبع
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تحقيقاته المباركة ،ودرست على يديه في المصطلح

أول األمر ،ثم قراءة عامة في أحاديث مختصر شعب

اإليمان ،وفصولاً كثيرة من جامع األصول.

وهو عالم متمكن في علمه ،زاهد في معيش��ته،
عف في كلماته،
ورع في تصرفاته ،مؤثِّر في إلقائهٌّ ،

وسطي في أحكامه.
ٌّ

وقربني
فهو أول من علَّمني مصطلح الحديثَّ ،

من كت��ب الحديث ،وه��و أول من لف��ت انتباهي

وش��دني ألس��لوبه الخطابي العجيب ،ما بين رفع

صوت وخفض ،وما بين استرسال وصمت.

وكان��ت لقاءات��ه الدورية ف��ي بيتنا مش��هودة،

وإهداءاته المس��تمرة لتحقيقاته موضع اعتزاز وفخر
لي أولاً ولكل عائلتي.

وبموته  5خسر العالم اإلسالمي قامة نادرة لها

الفضل في إخ��راج كثرة كاثرة م��ن الكتب العلمية

اً ونهارا،
المهمة المحققة التي شهد ُته يحققها  5ليل
ً
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مرارا أنه كان يكتفي بكوب الحليب
ُ
وس��معت منه ً

صباحا لئال يش��غله شيء عن التحقيق آلخر
والخبز
ً
النهار!!

وكان من توفيق اهلل العظيم له ،أن وفقه الختيار

أه��م الكتب المفي��دة والعظيمة ،وهذا عندي س��ر
رباني!

وله قصة ظريفة مع سماحة اّ
العلمة عبد العزيز بن

نائبا لرئاس��ة الجامعة اإلسالمية
باز  5عندما كان ً
بالمدينة المنورة ،حيث كان إلقاء المواعظ في الحرم

النبوي بعد صالة الظهر ال يتطلب كبير عناء!

فقام الش��يخ األرناؤوط بعد صالة الظهر ،وذكر

ً
مختصرا كعادته في المواعظ
شريفا مع شرحه
حدي ًثا
ً
العامة.

وبعد فراغه طلبه الشيخ عبد العزيز بن باز وأبلغه

أن الحدي��ث الذي ذك��ره ضعي��ف ،وكان ال يعرفه

آنذاك ،فأخبره الشيخ األرناؤوط أن الحديث حسن،

ألا ىلع يشمي نآرق ..طوؤانرألا رداقلا دبع
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وله شواهد وطرق كثيرة ،فطلبها منه الشيخ ابن باز،
وهذا ما حصل ،وصار بينهما مودة وثقة كبيرة ،وكان
يعود إليه الشيخ ابن باز في التخريج والتوثيق.
كان ش��يخنا األرناؤوط يحض��ر خطب الجمعة
مبكرا ويكثر من األذكار ،ث��م يصعد المنبر فيروي
ً

حدي ًثا بسند مختصر مع إثبات رواته ومن صححه،

شرحا مفصلاً 
وبعد ذلك يرويه من حفظه ويش��رحه
ً

محررا ،يجمع بين أسلوب الوعظ واإلقناع.
ً

وكثيرا ما كان ُيطف��ئ الكهرباء في النهار ،فكان
ً

صوته وطريقة أدائه هو التيار الحيوي الحقيقي الذي

ُّ
يشد الناس ،وهو واهلل من أميز الخطباء الذين عرفتهم
وسمعت لهم.
ُ
وهو من أج ِّل علماء هذا العصر ،ممن جمع بين

العل��م والمعاصرة ،فهو لم يخ��ض فيما خاض فيه
بعض المنتسبين إلى العلم في السعودية من النقائص
أو االزدراء ألصحاب المذاهب األخرى ،كما لم ينح
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ما نحى إليه بعض تالميذ اّ
العلمة األلباني من الوقيعة
بينه وبين بعض العلماء.

ومن حكمه البديعة قوله :ال نريد صوفية تشطح،

وال سلفية تنطح.

مفتخرا بمنهج أهل
حكيما رزي ًنا وسط ًّيا
لقد كان
ً
ً

السنَّة ،وطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،ولكن
ُّ

دون ضجيج أو تسبب في فتنة!

وهو أول من وضعن��ي على خط الوعي العلمي

الصحيح.

وقد أكرمن��ي المول��ى  2باس��تخراج الفوائد

التربوية م��ن (جامع األصول) الذي حققه ش��يخنا

األرناؤوط ،بعد قراءتي المتأنية والطويلة له ،وأسميته

(بدائع الفصول من جامع األصول) ،وأجره بإذن اهلل
لس��ماحة ش��يخنا اّ
العلم��ة المح��دث :عبد القادر

األرناؤوط ،والذي أهديته كتابي (أمير األنام) ،ومما
قلته في اإلهداء:

ألا ىلع يشمي نآرق ..طوؤانرألا رداقلا دبع
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إلى شيخنا الجليل وأستاذنا القدوة
الصالح المحدث الكبير..

عبد القادر األرناؤوط 5

معلما في
الذي تخ َّل��ق بأخالق العلم��اء ،وكان
ً

توحيد الكلمة.

رفع اهلل قدره في عليي��ن ،وجمعنا به مع النبيين

والصديقين ،والشهداء والصالحين،،،

تلميذكم
علي

مع قوافل الشهداء
يا بطل فلسطين

عليك ورحمة اهلل وبركاته..
سالم
َ
ٌ
عليك يا أبا بكر..
سالم
َ
ٌ
س�لام على روحك الطاهرة ،سالم على أيامك
ٌ

العاطرة ،س�لام على كل ذرة في��ك ضجت بحب

القدس واألقصى.

س�لام على كل عضو فيك عمل ألجل الثكالى
ٌ

والجرحى.

ومنافحا
مدافعا
س�لام على كل حرف نطقت به
ً
ً
ٌ

عن الشهداء في فلسطين.

سالم على كل أرض وطئتها تسمع أهلها أخبار
ٌ

غزة والضفة والقدس..

نيطسلف لطب اي ءادهشلا لفاوق عم
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س�لام على كل يد ٍ صافحتك يا بطل ،وأعطتك
ٌ

حر ماله��ا تفدي بها أش��اوس الرجال ،وعوائل
من ِّ
األبطال.

عليك وأنت تمد يدك إلى يدي في عيد
س�لام
َ
ٌ

هذا العام وبعد شهر رمضان لعام 1429هـ ومجلسنا

في العيد فلسطين؛ ألن هتافك فلسطين.

عليك وأنا أمد يدي إلي��ك قبل وفاتك
وس�لام
َ
ٌ

بدقائق ألحمل األمانة بعدك ،فق��د كفيت ووفيت،
وأراد ربك أن تصافحك المالئكة بإذن اهلل.
عليك يا عبد الرحيم نصر اهلل..
سالم
َ
ٌ

فقد عرفناك من عشرات السنين ال تتكلم في كل

المجالس التي ش��هد رب��ي أني جالس��تك فيها أو

حادثتك فيها إال عن فلسطين وأبنائها.

عليك يا عبد الرحيم نصر اهلل..
سالم
َ
ٌ
ويدك الشريفة منذ عشرات السنين ال تجمع إال

الزك��وات والصدقات ألهل فلس��طين حتى عرفك
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الساسة والكبراء ،والتجار والدعاة ،بل حتى رجال
المخابرات واالستخبارات!

عليك يا عبد الرحيم نصر اهلل...
سالم
َ
ٌ
يا من ذقت ألم الروح وألم الجس��د ،وس��حب

جواز سفرك قبل وفاتك بأش��هر ،ورجا محبوك أن

يعود لتسافر للعالج ،ولكنه لم يعد!

عليك يا عبد الرحيم نصر اهلل..
سالم
َ
ٌ
يا من أكرمك اهلل الرحيم فرحمك وأرسل مالئكة

الرحمة ب��إذن اهلل بجوار رب��ي لتعيش ف��ي كنفه،

وليحمل جوازك من حرمك أمامك عند ربك «وعند

اهلل تجتمع الخصوم»!!

عليك يا عبد الرحيم نصر اهلل..
سالم
َ
ٌ
يا من جمع اهلل في اسمك أعظم صفتين فيك:
الرحم��ة الت��ي أس��هرتك وأنهكت��ك وأبكتك

وأمرضت��ك وأوقفتك ،وأنت صابر تس��عى ألرامل

وأطفال وأبناء فلسطين.

نيطسلف لطب اي ءادهشلا لفاوق عم
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محبوبا مألوفًا مطا ًعا
مهابا
ً
والنصر الذي جعلك ً

ته��دك حماق��ات الغافلي��ن وتربصات
موثوقً��ا لم
ّ

المخذولين.

عليك يا عبد الرحيم نصر اهلل..
سالم
َ
ٌ
فقد مضيت وإخوانك في غزة يمضون مع قوافل

الشهداء ...وقد رزقك اهلل الشهادة التي تمنيت بإذن

اهلل.

عليك يا عبد الرحيم نصر اهلل...
سالم
َ
ٌ
وسالم على كل من أحبك ودعمك ووقف معك
ٌ

ودعا لك.

وسالم من كل مالئكة السماء وشجيرات األرض
ٌ

ومنابر العلم الذين سيشهدون بكل ما قدمت وعبر
كل الميادين..

عليك يا بطل فلسطين في أرض الحجاز،
سالم
َ
ٌ

شهيدا بإذن اهلل.
وما أحسبك إال
ً

كلمات
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في شموخ إنسان

ي���ا أي��ه��ا الشهيد

ي���ا ط��اه��ر ال��دم��اء

فالح��ور ف��ي انتظارك

والصح��ب والمالئك

أب��ش��ر ب��ي��وم عيد
ف��اب��ش��ر ب��خ��ي��ر دار
ْ
س��ب��ي��ل��ك األب���ي���ة

دم�������اؤك ال��زك��ي��ة

لل��روح ف��ي الس��ماء

م��ن��ع��مً��ا ه��ن��ال��ك

ي��ا زين��ة الرج��ال

ت���ع���ط���ر ال����رم����ال

إلى اللقاء يا أخي ..إلى اللقاء..
وعزاؤنا في اهلل أن يرحم��ك ويغفر لك ،ويرفع
قدرك ويعوض ا ُ
ألمة ويخلفها عنك بخير.
وعزاؤنا إلخوان دربك خالد مش��عل وإسماعيل

هنية وبقية األبطال.

وعزاؤنا لكل األرامل والشباب والرجال والنساء

واألطفال.

وال نقول إال ما يرضي الرب ،وحسبنا اهلل ونعم

الوكيل.

العالم الرباني عمر األشقر

هناك قلة ممن تتحسس منهم اإلخالص ،وتحري
الدليل ،مع وفور الثقاف��ة ،وأدب المحاورة ،ورزانة
الموقف ،وشجاعة الحسم ،وإنصاف المخالفين.
إنه أحد هؤالء القالئل الذين شهدت لهم الدنيا
بذلك ،إنه العالم الرباني الش��يخ عمر بن س��ليمان

األشقر  5الذي وافته المنية الطيبة ـ إن شاء اهلل ـ 
يوم الجمعة المب��ارك في الليلة الوترية من العش��ر
األخيرة في شهر رمضان لهذا العام 1433هـ.
وقد حدثني الشيخ الجليل د .جاسم الياسين ،أنه
َّ سريعا لزيارته،
عندما سمع بمرضه قبل رمضان هب
ً

وأحسَّ بدنو أجل صاحبه ،رغم طلب بعض العلماء
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مرافقته وتأجيل س��فره اً
قليل ،لكن الشيخ «جاسم»

كان حدسه اإليماني أقرب.

نورا
وهذا (الحدس اإليماني) ال يبعد أن يكون ً

يقذفه اهلل في قلب العبد ،ورحمة تجمع شوارد النفس

الحزينة.

وقد حدثت قصة تؤكد تأصي��ل هذا المعنى مع

والدتي؛ حيث آثرت أن تبقى مع إخواني بالبيت في

جدة ،ويذهب والدي المريض إلى الرياض بصحبتي

وصحبة أخ��ي األكبر (محم��د) ،عل��ى أن نوافيها

باألخبار كل يوم ،وظللنا على هذا الحال عشرة أيام،

وفجأة طلبت زيارة الوالد بحرص شديد ،ووصلت
إليه وسلمت عليه ،ومكثت عنده أقل من ساعة ،ثم

عادت لجدة ،ليتوفى وال��دي في اليوم التالي ،وفي

موعد زيارتها نفسه!

ورغم هذا (الح��دس اإليمان��ي) تبقى للموت

هيبته ،وللس��اعة حكمها التي ال علم بها ،وال مردَّ 

لها.

قشألا رمع ينابرلا ملاعلا

61

لقد غادر دنيانا العالم الرباني عمر األشقر ،الذي

حرصت على تكريمه في (جائزة الش��باب العالمية
لخدمة العمل اإلسالمي) ،وكان ِّ
يقدم ر ِ اً
جل ،ويؤخر
متحر ًيا غاية حصوله على
أخرى ،ويبطئ في اإلجابة،
ِّ

الجائزة ،وأحقيته بالتكريم ،والثناء!

حتى إنه  5لم يستطع كتمان ذلك ،وأعلن عن

سر تأخر قبوله للجائزة سنتين متواصلتين؛ لتصحيح
النية ،وإصالح المقصد!

وشاهد آخر لم يستطع كتمانه كذلك وقد تجلى

في مقدمة كتابه العظيم (صفحات من أيامي) ،الذي
متأخرا ،وكان األولى أال تحرم
علَّقت عليه بأنه جاء
ً
األجيال مما في��ه من قص��ص ودروس وعبر .وأن
نقول :الحمد هلل على إصداره ،خير من العتاب على

تأخره ،فالعبرة في المآل باستجالء دروسه ،والعمل

بعبره.

وطالما أننا في خبر جائزة الشباب العالمية ،فإن

من المواق��ف التي تدل على حكمت��ه ووفور خلقه
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الرزين ،أنه كان في طاولة العشاء معنا الفنان (سامي

يوسف) ـ أحد المكرمين في الجائزة ـ ،فأثنى الشيخ

عمر األشقر على دوره ،ثم نبهه لتصويره عند (تاج
محل) في الهند ،وأخبره بوه��م من يظن أنه مجرد

متحف ،بل ه��و معبد ،ولم يأمره بتغيير المش��هد،

بقدر ما أخبره بتنبيه من يسأل عن أعماله.

بئ عن
وهذا األسلوب الراقي من الشيخ عمرُ ،ي ْن ُ

فهم عميق للواقع ،وشجاعة في بيان الرأي بالحكمة،

وحسن تقديره للنقاط اإليجابية ،وإقراره ـ ضمن ًّيا ـ 
بمشاهدة عمله ،والش��كر للفنان سامي يوسف على
دوره.

ثم ال نعجب أن نرى كتب الش��يخ عمر األشقر

فيصلاً إلثبات صحة العقيدة من عدمها!.

فقد كانت سلسلة كتب الشيخ عمر عن العقيدة

مرجعا أساس ًّيا لكل التيارات اإلسالمية ،والجامعات
ً

الكبرى ،لدى الس��لفيين ،واإلخوان ،والمستقلين،
وسواهم.

قشألا رمع ينابرلا ملاعلا
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وعندما حاول��ت مجموعة مدفوع��ة من بعض

العلماء تقليل دور علماء اإلخوان المسلمين في نشر

عقيدة الس��لف الصالح ،انبرى الداعية اإلس�لامي
الكبير الش��يخ المحس��ن عبد اهلل العلي المطوع في

وصادما في
مجلته (المجتمع) ،وكتب مقالاً مدو ًّيا
ً

عام (1413هـ) ،ب َّي��ن فيه أن كتب ش��يوخ اإلخوان
درس في كبرى الجامعات
المس��لمين في العقيدة ُت َّ

اإلسالمية ،ومعاقل السلفية ،ومن أهمها كتب الشيخ
عمر سليمان األشقر!!.

ورغم شيوع هذا الوصف ،إال أن كتابات الشيخ

األش��قر كانت مح��ل ثق��ة المثقفين وطلب��ة العلم

واهتمامهم ومدارستهم؛ لرسوخها ،وحسن سبكها،
ص َفةٍ.
ووسطيتها ،وإحكام الرد فيها ب َن َ
وفي ظني أن كل كتب الش��يخ بما فيها سلسلة

علما،
(محاض��رات إس�لامية هادف��ة) ،ممل��وءة ً

ووسطية.

وإن كنت ال آمل من تكرار قراءة كتابيه (صفحات
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من أيامي) و(صحيح القصص النبوي) لألجيال ،لما

فيها من دروس وعبر ،تنفع العلماء وعموم الطلبة،
وأيضا عامة الناس.
ً

إنني على يقين أن المضيَّ في الكتابة عن ال َن َفس

التربوي الذي ذاع عن الش��يخ عمر األشقر  5له
أهميته ،إال أنه ال بد من اإلش��ارة إلى عمق أبحاثه

الفقهية ،ولمساته العلمية المميزة التي يعرفها كل من

قرأ البحوث الفقهية التي أعدها طلبته وتقديمه لها،

أو اإلش��راف عليها ،وبخاص��ة الت��ي طبعتها (دار

بع َّمان ،التي أنشأها خدمة لنشر العلم بين
النفائس) َ

الناس.

لقد (رقَّى) العالم الجليل الش��يخ عمر األش��قر

طريقة الكتابة ،وفنَّ التأليف ،وأزاح عنه السطحية،

والتكرار ،والعجلة.

ومما يمكن اإلشارة إليه مواقفه في الشأن السياسي

التي كانت محررة في مضمونها ،حرة في رس��التها،

تس��مع فيها الحق بالحق ،دون خجل أو تهور ،ودون

قشألا رمع ينابرلا ملاعلا
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متابعة لعجلة الجماهير ،كما أنها دون رضوخ للغافلين
والوجلي��ن .ولعل في لقائ��ه مع اإلعالم��ي الداعية

(د .عزام التميمي) ببرنامج (مراجعات) ـ المنشور في

يبين
موقع اإلنترن��ت «يوتيوب» ـ لعل في ذل��ك ما ّ

نظرته السياسية الواعية.

رحم اهلل الشيخ الرباني (عمر األشقر) ،فقد كانت

مجالسه ،مش��افهة ،أو مدارسة لكتبه ،تروي الروح،
وترقِّي الس��لوك ،وتحفظ التدين ،وتصون اللسان،
وتقوم الفكر ،وتعالج الخلل.
ِّ

اتصلت عليه قبل س��نتين معز ًّيا في
ولئن كنت
ُ

وفاة أخيه الشيخ محمد س��ليمان األشقر  ، 5وما
اس��تطعت أن أبث كل ما في نفسي لمواساته لدوام

ومجاهدا
ومفكرا،
عالما،
بكائه ،فإنني اليوم أبكيك
ً
ً
ً

بالقلم ،وربان ًّيا بالقدوة.
ولن أ ُ ْت ِع َب بعد اليوم َو َل َدكَ أسامة في كل معرض
للكتاب؛ ألس��أل ع��ن أحوال��ك ،وآخ��ر إنتاجك
وأعمالك.

كلمات
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وال نقول سوى :الحمد هلل على كل حال ،وإ ّنا هلل

وإ ّنا إليه راجعون.

كن��ت أتمنى أن تحقق أمنيتك في تفس��ير
فكم
ُ

وابتسمت
كتاب اهلل ،الذي ُش��غلت به آخر عمرك،
َ
وأنت تشرح لي طريقتك وجهدك فيه ،لكنَّ األعمار
َ

مكتوب��ة ،واألعمال مح��دودة ،عس��ى أن يوفق اهلل
المهتمين بأعمالك إلصدار ما تمت كتابته ،وانقطع

عن (مجلة المجتمع) نشره.

رحمك اهلل يا ش��يخ عمر ،وج��زاك اهلل عن أُمة

خيرا عل��ى ما قدم��ت ،وال نقول إال ما
محمد ژ ً

يرضي الرب.

كان ُط ُ
الع ْم ِر ُي ْخلِ ُد واحدً ا
ولو َ
ول ُ

��ع َع ْن�� ُه َع ْي َب ُع ْم�� ٍر َع َم َّر ِد
و َي ْد َف ُ

احوا ِب ِ
��ه َي ْح ِم ُلو َن ُه
َل َك َ
ان ا َّل ِذي َر ُ

ِ
��ي ِب ُم ْخ َل ِد
يما
ْ
ُمق ً
ولكن َل َ
يس َح ٌّ
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قشألا رمع ينابرلا ملاعلا

والح ُت ُ
��وف َأ َما َم َنا
وح ونَغْ ُدو ُ
َ��ر ُ
ن ُ

َي َض ْع َن َل َنا َح ْت َ
الر َدى ُك َّل َم ْر َص ِد
ف َّ

رب العالمين ال��ذي ال يحمد على
والحم��د هلل ِّ

مكروه سواه.

فقيه الحجاز ..ناجي عجم

جلست مع
عاما
ُ
منذ ما يربو على س��بعة عش��ر ً

إخواني وزمالئي ف��ي مركز جامعة اإلمام محمد بن

سعود اإلس�لامية بفرعه بمدينة جدة؛ لنستمع إلى

محاضرة عن أس��رار الحج للش��يخ العالم والداعية
الدكتور :ناجي عجم  . 5ومنذ تلك اللحظة دخل

حب هذا الشيخ الجليل في قلبي ،وتوطدت العالقة
بعدئذٍ من خ�لال زياراتي المتكررة لمكتبه بقس��م

الدراس��ات اإلس�لامية بجامعة المل��ك عبد العزيز
بجدة.

وقد م ّثل العالم الش��يخ :ناجي ،وأخاه الش��يخ

اّ
العلمة :عبد اهلل بن بيه مدرس��ة الفق��ه وأصوله في

الجامعة ألكثر من عقدين من الزمان.

مجع يجان ..زاجحلا هيقف
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لق��د كان الش��يخ ناج��ي  5العال��م الفقي��ه

واألصولي المتمكن ،خريج جامعة األزهر الشريف،
نموذجا للعالم المعلِّم ،والمربي الموجه.
ً
لم يبخل عل��ى أي طالب جاءه للمش��ورة ،أو

الدراسة على يديه في علم الفقه وأصوله.

وكان ً
وقف��ا للعلم وطالبه ،تح��رص الجامعات

الخاصة على االستفادة من علمه ،فتسارع في بداية

كل فصل دراسي لالتفاق معه فترة من الزمن ليدرس

طالبها.

وسعى العش��رات من طالب الدراس��ات العليا

ليشرفوا بإشرافه على رسائلهم وحسن توجيهه لهم.

وخدم الشيخ ناجي  5طالب مدينة جدة على

وجه الخصوص خدم��ة جليلة من خ�لال التعليم

األكاديمي الطويل ،والدروس العامة والخاصة.

وكانت آراؤه واجتهاداته وفت��اواه الفقهية محلَّ 

اهتمام واحتفاء ،بل محلَّ ثقة وقبول.
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وللش��يخ  5هيبته ووقاره ،وس��مته وأخالقه،

وابتسامته ومداعبته ،التي يأسر بها كل زائر.

كان في غاية التواضع والسماحة ،والرفق واألدب

الجم ،م��ع المحب والمخالف؛ حي��ث كان يناقش

المخالف بأدب أهل العلم ،ولم ُيعلم عن أحد ـ فيما

أعلم ـ بغضه للشيخ.

وصالحا ،ومع
وهو مع ذلك من أه��ل اهلل ،رق ًة
ً

الناس وأهل بيته حبًّا وعاطف ًة وحنا ًنا.

أبدا قبل حوالي عشر سنوات عندما
ولن أنس��ى ً

اتصل بي يس��ألني عن حال أحد أبنائه البرره الذي

دائما،
حج في أحد المواسم معنا ،فكان سؤاله عنه ً

سؤال األب الحنون ،والمشفق الرفيق.

وبعد ،فإنه ال يعرف المعروف إال أهل المعروف،

وال يقدر األكابر إال األكابر ،و َفق ُْد الشيخ :ناجي 5

َفق ٌْد عظيم ،وال حول وال قوة إال باهلل.

والوصية الكب��رى في هذه اللحظات للش��يوخ

مجع يجان ..زاجحلا هيقف
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واألس��اتذة في قسم الدراسات اإلس�لامية بجامعة

خصوص��ا والجامعات األخرى
المل��ك عبد العزيز
ً

عموما أن يقتدوا بهذه الشخصية الكريمة؛ فيوسعوا
ً

من علومهم ،ويطيلوا البحث والنظر في تخصصهم،

ويتواضعوا ألقرانهم وطالبهم ،ويقدموا ألنفس��هم،

وأن يكونوا قدوة صالحة ألبناء زمانهم.

ووصي��ة للدع��اة وط�لاب العل��م أن يتقنوا

تخصصاتهم ،ويبذل��وا الوقت الكامل ليبرعوا في

ميدانهم ،ويرفعوا من ش��أن أمته��م ،وأن يتأدبوا

بأدب العلماء وأهل العلم ،وأن يصلحوا سرائرهم،

تميز به الشيخ
وأن يهابوا ربهم ،وهذا لعمر اهلل ما ّ

ناج��ي  ، 5ع��لَّ اهلل أن يب��ارك ف��ي أقوالهم

وأعمالهم.

وهكذا طوي��ت صفحة من صفح��ات العلماء،

وذبلت وردة فواحة في ري��اض الصالحين ،وانتقل

إلى جوار أرحم الراحمين ،وأكرم األكرمين الش��يخ

الجليل والعالم األصول��ي الفقيه /ناجي عجم 5

كلمات
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بعد معاناة مرض َّية دام��ت ألكثر من عام وبعد رحلة
طويلة في خدمة طالب العلم.

رحل الشيخ كما سيرحل الجميع طال الزمن أو

قصر.

فلنتدارك األعمار ،ولنكثر من التوبة واالستغفار،

ولنحذر الغفلة وطول اآلمال ،فالعمر مكتوب ،والزمن

مح��دود ،والموعد الحس��اب ،واآلخ��رة عند ربك

للمتقين.

ورحمة اهلل على اإلم��ام ابن كثير ف��ي «البداية

والنهاية» عندما أخبر أن أبيا ًتا وجدت على لوحة عند

قبر إبراهيم  ‰ـ مكتوب فيها:

اً
جه��ول َأ َم ُل�� ْه
إ ٰل َه��ي
وم��ن َدن��ا م��ن َح ْت ِف ِه

ِ
َ
��ر
وكي��ف َيبق��ى آخ ٌ
والم��رء ال يصحب��ه
ُ

أج ُله
ُ
يم��وت من َج��ا َ
ل��م تُغْ ِ
��ن عن��ه ِح َي ُله
م��ات عن��ه َأ َّو ُله
م��ن
َ

ف��ي القب�� ِر اَّإل عم ُل��ه

اللَّهم يـا أرحـم الراحمين ،يا أرحـم الراحمين،

مجع يجان ..زاجحلا هيقف
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يا أرحم الراحمين ،ارحم عبدك ناجي عجم ،وأسكنه

فس��يح جناتك ،وارزقه بم ّنك الفردوس األعلى من
الجنة .اللَّهم ارفع درجته في المهديين ،واخلفه في
عقبه في الغابري��ن ،واغفر اللَّهم لن��ا وله يا أرحم
الراحمين ،اللَّهم أ َ ِع ْن إخوان��ه العلماء والدعاة على

أداء رس��التهم ،وتدارك أعمارهم ،والطف بنا ً
لطفا

شاملاً كاملاً يا وهاب.

كثيرا ،وإن لم تغفر لنا
ربنا إ ّنا ظلمنا أنفسنا ً
ظلما ً

وترحمن��ا لنكونن من الخاس��رين ،وآخر دعوانا أن
رب العالمين ،وص ِّل اللَّهم وسلِّم على نبينا
الحمد هلل ِّ

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د .السميط ..عندما تبسم عال ًيا

جرب (خلف بن خليفة) آفاقًا جديدة من
حينما َّ

الحياة ،كان يتمن��ى أن تصل متعة تجربته ولذة قلبه

تبس��مت
(أعاتب نفس��ي أن
إلى اآلخري��ن ،فقال:
ُ
ُ
خالي ًا).
لكن تجرب ًة أكبر وأعظم ،وأثرى وأهم ،خاضها

(د .عبد الرحمن الس��ميط) في القارة السمراء ،فلم
خاليا ،بل عاتب أُمته التي
يعاتب نفسه ،ولم يبتسم
ً

تأخرت عن قطع الشوط هناك حيث األرض الخصبة

للدعوة إلى اهلل وعمل الخيرات ،ثم إنه أعاد االبتسامة

القلبية والنفسية قبل الجس��دية على الوجنات لكل
عاليا محبًّا هلل،
أعمار الحياة ،وألوان البش��ر ،وتبسم ً
محتسبا في بالئه.
صابرا على بلوائه،
راضيا بعطائه،
ً
ً
ً

..طيمسلا د
اًيلاع مسبت امدنع
.
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سيبدو لمن س��يكتب في سيرة (د .عبد الرحمن

السميط) أنه سيتيه في عالمه ،وتصعب عليه لململة

الحروف ولو لتأبينه؛ فضلاً ع��ن التعبير عن التأثر

بعمله الواسع في المكان ،الممتد في الزمان.

أداء ألمانة
ولك��ن ال بد من الكتاب��ة والتعبي��ر ً

ووفاء لسيرة أحد نوادر الزمان
التجربة التي خاضها،
ً

وواجبا لفهم فقه الدعوة وطريقة ممارسة
المعاصر،
ً
الرجل لها.

أردت أن أفيض في الكالم عنه بما ينش��ئ
ول��و
ُ

دراسة رصينة لفعلت ،وما استصعب القلم ذلك ،ولكن

مس��احة الكتابة عنه ـ بعد وفاته ـ ،في العدد الخاص
من مجلة (الكوثر) التي أنشأها ورعاها ،تجعلني أختار

األهم من المهم في حياة هذا اإلنسان الملهم.
 1ـ شخصية عبقرية:

هناك الكثير ممن قدموا مش��اريع مهمة وجيدة،

صعبا ،وشق
ولكن (د .السميط)  ، 5اختار طريقًا
ً
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جديدا ،وأدرك بعبقريته مكان الحاجة لطاقته،
مسارا
ً
ً

وهذه الخطوة التي وفق��ه اهلل إليها ،كانت االنطالقة

لسر نهضته في مشروعه األعظم.
 2ـ شخصية مهمة:

كان يمك��ن للس��ميط أن يعيش بي��ن الغابات

بإخ�لاص دون أن يعل��م عن��ه أحد ،لكن��ه واجه

وعرف الناس بمشروعه ،فأنشأ اإلذاعات،
التحدياتَّ ،
والمؤسسات ،وقابلته عشرات الفضائيات ،وحاورته

عش��رات المجالت ،وس��جلت تجربته عش��رات

التسجيالت.

كان يعلم أنه ركن في مشروعه ،وواجهة لمسيرة

العمل الخيري الكبير الذي أسسه ورعاه ،فلم يشأ أن

يخرج عن متطلبات عصره ،والتأثير على بني جنسه.
 3ـ شخصية عامة:

بعد وفاته ُ 5كتبت عنه مئات المقاالت الثرية،
وأكث��ر ال ُّكتاب ه��م ممن ل��م يلتق ب��ه! .لقد كان

..طيمسلا د
اًيلاع مسبت امدنع
.
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حاضرا بينه��م بأعمال��ه ،ولقاءاته،
(د .الس��ميط)
ً

ورحالته ،ومجلته ،ومؤسس��اته ،التي ترسم مالمح

كل مشروع بالصوت والصورة ،والقصة والمشهد.
حتى الصغار والعجائز ص��اروا يرددون قصصه
مباش��را؛ ألن
الصعبة ،ومواقفه المؤثرة .كان تأثيره
ً

أعماله مباش��رة ،يش��اهدها الناس ،ويندمجون مع

أحداثه��ا بس��هولة .بل ش��مل تأثيره المس��ؤولين
والح��كام ،والنخ��ب والعام��ة ،وكاف��ة التيارات
والمؤسسات! .وهذا من عجيب فقهه وممارسته في
الدعوة؛ مما يوجب على م��دارس العمل الخيري
والدع��وي وقياداتها االقتداء واالس��تفادة من تلك
التجربة الثرة.
 4ـ شخصية واقعية:

لم يتورط بالرضوخ لفتاوى ال تعرف واقعه ،ولم

يتسرع في مش��روعات تضيق على أعماله ،بل كان
واعي��ا .تقابله كل المحط��ات ،وتخالطه كل
واقع ًّيا
ً
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الش��خصيات والجنس��يات ،فيرى كل هؤالء أنهم

يعاصرون رجلاً س��بق زمانه في العمل ،والتخطيط،
والمبادرة ،بل إن من أهم مالمح واقعيته مشاركته في

المناس��بات وحضور مراس��م التتويج ف��ي القرى

والبلدان التي س��طرها في مقاالته الن��ادرة( :حقيبة
مسافر) .وهذه الروح أثَّرت بدورها على االستمرار،

والنشاط ،والعطاء.

 5ـ شخصية صادقة:
أحدا ،ولكن نزكيه للناس .كل
ال نزكي على اهلل ً

من خرج بعد اللقاء به مباش��رة سواء أكان في القارة

السمراء أم في جمعيته ،أم منزله ،خرج بجرعة إيمانية
وعملية ال مثيل لها ،واألعج��ب من ذلك أن يمتلئ

وعيا ،والعين
القلب يقي ًنا ،والنفس عافية ،والعق��ل ً
دمعا ،والروح نشاطً ا ،وهو يشاهده في التلفاز!.
ً

أبدا أن تكون خلواته المستمرة بين
بل ال أعجب ً

الغابات وف��ي الكهوف ،وعلى الت�لال وفي بطون

..طيمسلا د
اًيلاع مسبت امدنع
.
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األودية ،وفي لحظات اللجوء إلى اهلل وقت المخاطر،

لها أكبر األث��ر عليه وعلى كالم��ه وتصرفاته .وهي

مهمة تتطلب من المقتدين التطبيق!.

وال أبالغ بعد أن أمارس دور الفالسفة هنا ألقول:

إن التأمل في طريقة كالم��ه ،وإيحاءات عباراته ،ونوع

لباسه وتنوعه حسب حاالته ،وأسلوب استقباله ،وطبيعة

ً
مضاعفا وعميقًا ،مع جوهر
تأثيرا
جلوسه ،كلها تضفي ً

روحه .وهي خالصة عملية لصدق المظهر والمخبر.
 6ـ شخصية واضحة:

عني ش��خص ًّيا أعرف من كان يفت��ح له خزينة

ش��ركته الكبرى؛ ليحدد (د .الس��ميط) المال الذي

يقرره إلنجاز مشروعه الذي يدعو إليه في أي زاوية

كانت .إن الوضوح والمصداقية اللتين اتس��م بهما

(د .الس��ميط)  5فتحت له القل��وب والدروب .
فكيف لو جمعنا لها التواضع الكبير ،والخلق اآلسر،

والتوقير للناس؟!.
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 7ـ شخصية أُممية:
بحكم إدارتي لجامع��ة مكة المكرمة المفتوحة،

واالس��تيعاب لطبائع الرس��ائل الجامعية ،أستطيع

القول :إنه يمك��ن إعداد رس��ائل جامعية عنه وعن

تجربته ،وسيكون من ألطفها :رسالة عالمية في فقه
الدعوة من خالل مقاالت ورحالت (د .الس��ميط)،

في مجلته الكوث��ر .فالرجل رغم كونه تخصص في

العمل الخي��ري ،إال إنه كان يكتب ف��ي كل قضايا
ا ُ
ألمة بقوة ،ووسطية ،ووعي .يسعفه العقل الراشد،

والس��نَّة ،وسلف
والتجربة الثرة ،واالحتكام للقرآن
ُّ
ا ُ
ألمة.
 8ـ شخصية مستقبلية:
قد ال يدري الكثيرون أن (د .السميط)  5في
آخر ِس��نِ ِّي عمره تفرغ للكتابة عن تجربته المهمة،
واس��توعب أمانة نقل التجربة ،في حين كان العمل

بخط��ى ثابتة،
الخيري الهائ��ل الذي أداره يس��ير
ً

..طيمسلا د
اًيلاع مسبت امدنع
.
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ومتطورة ،وواضحة .وبهذه العقلية ،والمتابعة ،أعاد
للعمل الخيري هيبته ،واس ُتؤمن بفضل اهلل على نجاح

مشروعه واستمراره .سقاه اهلل من فضله ورعايته.
 9ـ شخصية أسطورية:

قد ال يص��دق أحد األرق��ام الثابتة في إس�لام
الماليين على يديه ،وفتح عشرات الجامعات ،وإنشاء
عشرات اإلذاعات والمحطات ،مما تعجز عنه الدول
والمؤسسات .بل قد ال يصدق المرء أنه كان يعاني
من أمراض مس��تعصية ع��دة ،وأن األدوية لم تكن
تفارقه ،وهو يمارس هذه األنشطة الشاقة التي ال تقل
عن جهاد المجاهدين وقتال المقاتلين بل تربو عليها
في األثر والعطاء .وقد ال يص��دق أحد أنه لدغ من
الثعابين مرات ،وواجه الحيوانات المفترسة ،واضطر
للشرب من المياه الملوثة ،واألكل مما يصعب ذكره
واستس��اغته ،والمش��ي بين الوحول واألنهار ،وبها
العقارب والميكروبات ،وهو في ش��يخوخته صابر
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مناضل .وهو به��ذا يعيد لألذهان س��ير الصالحين
واألبطال المجاهدين .ثم ق��د ال يصدق البعض أنه
أنقذ أطفالاً بعون اهلل من المرض ثم صاروا س��فراء
ووزراء ورؤساء.
 10ـ شخصية متوازنة:
من رحمة اهلل (بالدكتور السميط) أن كان كويت ًّيا،

استطاع الحركة ،والتفنن في المشروعات دون إيذاء
مباش��ر ،رغم تعرضه لمس��ائالت ومضايقات عدة،
سببها له الحاسدون األقربون والمغرضون من أعداء
محتسبا ومتواز ًنا .
اإلسالم .ورغم ذلك ظل في طريقه
ً

متواز ًنا بي��ن حاجات دعوته وحاج��ات أهله الذين

ش��اركوه مس��يرته ،فنجح في إكمال ما يريد .وكان

متواز ًنا بي��ن متطلبات الدعوة الداخلي��ة والعالمية .

وكان متواز ًنا حتى بين بع��ض الظروف االجتماعية

ومشروعاته القاريَّة .ثم ال عجب أن نعرف أنه برغم

كل المضايقات من عدد من الدول اإلفريقية والغربية

..طيمسلا د
اًيلاع مسبت امدنع
.
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والهيئات الكنسية لم يستطيعوا أن يجروه لمعركة ،أو

يستفزوه فيجنح لفعل يسوغ لهم غلق حساباته!.

وبعد :فإنني أكتب هذه الوريقات وأنا على يقين

أن كل فق��رة من (عش��اريات د .الس��ميط) تحتاج

لمدارسة ،ولكن حس��بي أن كتبت بعض مالمح ما

في نفسي لمن سأل ويس��أل وسيسأل عن شخصية

وتبسم
هذا الداعية النادر ،الذي لم يعاتب نفس��ه،
َّ

عاليا .وأفهمنا حقيقة الجبل ،كأنما عناه به سعد بن
ً

وقاص ،عندما حمل جن��ازة عبد الرحمن بن عوف،
فقال :واجباله.

رحم اهلل العب��د الصالح المجاه��د التقي النقي

(عبد الرحمن السميط) ،وأعان اهلل جنوده من بعده .
وه َّيأ اهلل من هذه ا ُ
ألمة من يقتدي بمس��يرته الحافلة
النادرة الصعبة ،وسيرته العطرة الصادقة الناطقة ولو

بسمت صالح.

وسبقنا الداعية المجدد
طارق خياط 5
إنَّا هلل وإ ّنا إليه راجع��ون ،وال حول وال قوة إال

باهلل ،وال نقول إال ما يرضي الرب ،وإن لفراقك يا أبا

أسامة لمحزونون.

جي��ل الدعوة رجلاً م��ن رجاالتها األفذاذ،
و َّد َع
ُ
متميزا مجد ًدا ،واب ًنا وف ًّيا من خير أبنائِها ،إنه
وداعي ًة
ً
األخ الداعية :طارق خياط ـ رحمه اهلل رحم ًة واسعة ـ .
بد أن نودعها ،ودَّعها وقد زرع
ودَّع الدنيا التي ال َ

لمة)
فيها االبتسام َة الحلوة في (ألطف لمة ،وأقوى َ

تلك البرامج التربوي�� ُة اإليماني ُة االجتماعي ُة الهادفة،
َ
رمز من رم��وز ِ التجديد ِ الدعوي،
ودَّعها وهو بح ٍّق ٌ

ومثَّ َل ومس��اندوه في مؤسسة (الخطوة الذكية) ًّ
خطا
ًّ
ممتدا مع البرامج الدعويةِ األخرى،
جديدا متجد ًدا
ً

وسبقنا الداعية المجدد طارق خياط 5
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وا ْع ُتبِ َر من المؤسس��ين المجددين إلدارة «التدريب

والتوجيه االجتماعي» في خط الدعوة.

سنين
مضت
يؤسس فكر ًة رائد ًة
ْ
َ
واستطا َع  5أن ّ
طويل ًة ل��م تضعف أو تتوان��ى ،إنها فك��ر ُة النزول ِ
ْ
الدعوي لعامةِ الن��اس في الميادينَ ،عب��ر البرامج ِ
ِّ
االجتماعيةِ والتربويةِ المتميزة ،واس��تطا َع ـ بفضل
اهلل ـ أن يفتح فرو ًعا َّ
مناطق المملكة بل
عد ًة شملت
َ
ِ
ِ
نور
حتى في حدودها القصوى كمنطقة تبوك ل ُي ْشر َ
ق ُ
التوجيه والدعوةِ في كل مكان.
ومضى في هذه الفكرةِ ب��اذلاً كل وقتهِ وجهدهِ
ِ
مئات الناس الذين حضروا
ووجاهته لِيشعَّ نورها بين
َ
ِ
برامجه ورحالته واستفادوا منها.

أبدا ،وستظلُّ
لم تكن االبتس��ام ُة تفارق محياه ً
ِ
أبدا ،وسيبقى
طيبته ودماث ُة أخالقه رسم ًة ال ُتمحى ً
ُ
طي ُب به كل من
(طيب العود) الذي مأل أرجاءَ بيته ُي ّ
ّ
ِ
والحب في
َزاره ،شذى َعبِقًا يفوح باإلنسانية الفضلى
ِّ
اهلل.
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يا اهلل!!

كم ليلةٍ جلسنا س��و ًّيا في داري وداره ،ومكتبي
ٍ
يوما عن ش��يء من الدنيا ،بل
ومكتبه ،لم يحدثني ً
كان حديث��ه كله في األف��كار والبرام��ج اإلبداعية

التربوية.

درس��ا بعنوان
يوما بعدم��ا
ُ
ولن أنس��ى ً
ألقيت ً

مفاهيم دعوي ًة ينبغي
وذكرت في��ه
(الداعية الطائر)
ُ
َ
ح��س الداعيةِ الرباني مهما ش��غلته
تغيب عن
أال
ِّ
َ
الدعوة .فطلب
س��اهم في بعض قضايا
الدنيا ،أو
َ
َ

وانهالت
أجلس معه منف��ر ًدا،
مني بعد اللق��اء أن
ْ
َ
الحرى في آن ٍ واح��د حز ًنا على
كلما ُته ودموع��ه
ّ
ِ
غاب عنها ولم
فوات بعض اللقاءات الدعوية التي
َ
يستطع حضورها.
ْ
األرض ش��رقًا
جاب
إن أخ��ي طارق  5ق��د
َ
َ

مدارس
جما ،والتق��ى َو َدرس في
ً
وغرباَ ،ع َر ًب��ا َو َع ً
َ
مختلفة ،وعلى ق��وم ٍ بديانات وأقطار متباينة ،ولك ّنه
مع هذا ظ��لَّ ثاب ًتا بدين��ه وقيمه ،وأصال��ةِ منهجه
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أب��دا ،ولم يختفِ عن
يتغير في ذلك
الدعوي ،ل��م
ً
ْ

الساحة ُرغم كل مشاغله.

وستش��هد له داره ـ بإذن اهلل ـ الت��ي إن رأي َتها
مضاء ًة فهي بأهل العلم ِ والدعوةِ
ِ
والخير عامر ٌة ،وإن
ُ
رأي َتها ُمطفأ ًة ف�لأنَّ طارقًا أضاءَ ببرامجه بقع ًة أخرى

من العالم.

رائعا الكيفيةِ إدارةِ العمل ِ
لقد تركَ 5
نموذجا ً
ً

ظهر
المؤسسي اإلس�لامي ،مهما كان
ُ
الثوب الذي َي ُ
ليس��تفيد منه أبناء الجيل والمسيرة ـ رحمه اهلل
به،
َ

رحم ًة واسعة ـ .

وبعد ،فقد انقضتِ األيام ،وانتهتِ األحالم ،وما
ِّ
والذكري��ات األَ َخوية
ك��ر الجمي��ل،
ُ
بق��ي إال الذ ُ
الخالدة.
تركنا أخي ط��ارق ليذ ِّكرنا بِغَدِن��ا ،وينبِّهنا من
ويخرجنا من ُعزلتنا.
غفلتناُ ،
سبقنا كما س��بقه إخوانه من قبل :نبيل حفظي،

كلمات
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وأحمد الغامدي ،وطالل بيما ،وعبد العزيز النهدي،

جميعا.
رحمهم اهلل
ً

واألمل
الحساب والجزاء،
حيث
سبقَنا إلى ربه،
ُ
ُ
ُ
فيما عنده من َرجاء.
ِ
صر ك ٌّل منَّا عيوبه ،ويت��داركَ ُع ُم َره،
س��بقَنا ل ُي ْب َ
ِ
ِ
وسوءات
وخطرات قلبه،
وينتبه من لهوه وس��هوه،
خلوته.

عجبً��ا ي��ا عم��رو م��ن غفلتِنا
وال��م��ن��اي��ا ُم��ق��ب�لات َع�� َن��ق��ا

ٌ
مس��رعة
قاص��دات نحون��ا
ٌ

ي��ت��خ��ل��ل��ن إل��ي��ن��ا ُّ
ال��ط��رق��ا

فق��دان أخ��ي
أذك��ر
ف��إذا
َ
ُ
��ب ف��ي ف��راش��ي َأ َر َق����ا
أت��ق�� َّل ْ

ُ
مث��ل أخ��ي
أخ
أي ٍ
وأخ��ي ُّ

قد ج��رى ف��ي ِّ
��بقا
كل خي ٍر َس َ
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س��بقنا وهو يرجو منَّا أطيب الدع��اء ،وجميل
الوفاء ،ـ رحمه اهلل رحمة األبرار ـ وال نقول سوى:

حسبنا اهلل ونعـم الوكيل ،وإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعـون .

﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [البقرة.]286 :

اللَّهم ربنا يا أعظم مسؤول ،ويا أكرم مأمول،

ش��آبيب
جمل ي��ا ُمتفضل ،أنزل
حس��ن يا ُم
يا ُم
ُ
ُ
َ
رحمت��ك على أخينا ط��ارق ،وارف��ع درجته في
واخلُفْ ه في َع ِقبهِ في الغَابرين ،وأسكنه
المهديينْ ،

الف��ردوس األعلى م��ن الجنة ،واج��زه عنا خير
َ
ووسع
الجزاء .اللَّهم عافه واعف عنه وأكرم نزله،
ِّ

مدخله ،وتجاوز عن سيئاته ،واغسله بالماء والثلج

رب يا
والبرد ،وارزقه برد عفوك
َ
وجميل لطفك يا ُ
رحيم.

اللَّه��م احفظ دعا َة المس��لمين ف��ي كل مكان،
الثبات حت��ى نلقاك وأنت راض ٍ عنا
وارزقنا وإياهم
َ

غير غضبان ،برحمتك يا أرحم الراحمين.
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ٍ
وإلى لقاء في جنات خلد ـ بإذن اهلل ـ يا أبا أسامة
دربك على سرر ٍ متقابلين.
أنت وإخوا ُن
َ
َ
رب العالمين ،وص ِّل اللَّهم وس��لِّم
والحم��د هلل ِّ

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اَّ
العلمة يوسف القرضاوي
ُ
صمام أمان األمة
[]1

والدي  5شخصية مارست العمل السياسي في

السفارات ،وقبلها وأهم من هذه الممارسة ،دراسته

في المدارس الس��لفية ،وتمس��كه به��ا ،ورعاية ما

استطاع من العلماء والمفكرين من ذوي هذا التوجه،

عندما كان مسؤولاً في عدد من السفارات في البالد

العربية ،وقد وعى من الممارسة السياسية والمدرسة

العلمية المزيد من التوازن والحكمة.

ورغم صداقته التي يفتخر بها ،وينتمي لمدرسة

أصحابه��ا ،م��ن أصحاب الفق��ه والفكر الس��لفي

(الداعين لمنهج الس��لف ،ال الس��لفية السياسية أو

المتسمية باسمها) ،أقول :رغم ذلك ،إال أنه كان يعد
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وجود نماذج من أصحاب الفكر المعتدل ،والتوسع

في الفه��م ،والعمق ف��ي معرفة قضاي��ا األمة ،مع

التمكن العلمي ،واألدب والمنهج ،ممن يصون بهم

المولى األمة ،أيَّا كانت مدرستهم الفقهية والدعوية.

يوما في مجلس عائلي :من ترى يا
وسأله عمي ً
ش��يخ حمزة أبرز علماء ا ُ
ألمة اليوم؟ فقال مباشرة:
أرى الش��يخ عبد العزيز بن باز ،والش��يخ يوس��ف

القرضاوي ،وأن كلاًّ منهما مدرسة ال غنى لألمة عن

فهمهما ،ودروس حياتهما .وقد صدق . 5

أما الش��يخ اإلمام عبد العزيز بن باز ،فقد سبق

الحديث عن��ه في هذا الكتاب ،وأما الش��يخ اإلمام
يوس��ف القرضاوي ،فه��ذا أوان الحدي��ث عنه في
ُّ
أس��د شي ًئا مما في
ش��ذرات ال توفيه حقه ،بقدر ما

نفس��ي تجاهه ،وحقه في أن يك��ون في مصاف من
أكتب عنهم في حياتهم.

الش��يخ يوس��ف القرضاوي (إمام عصره) ،وقد
أغناني ش��يخنا اّ
العلمة (عبد اهلل بن بيه) في ترجمة

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا
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هذا الوصف عنه ،إ َّبان كلمة ألقاها في حفل تكريم

الش��يخ القرضاوي في (إثنينية) الوجيه الس��عودي:
عبد المقصود خوجه.

ومن كلم��ة الش��يخ (ب��ن بي��ه) عن الش��يخ

(القرضاوي) ،قوله« :المحتفى به الذي نكرمه الليلة

عالما فقط ،وإنما هو إمام ..من هو اإلمام؟
ليس ً

اإلم��ام ه��و المتقدم عل��ى غي��ره ،واإلمام هو

المقتدى ب��ه ،واإلمام هو َم ْن يؤ ُّم��ه الناس من كل
ُ

صوب؛ ليج��دوا عنده م��ا يحتاجون إلي��ه ..بهذه
االعتبارات وبهذه المعايير نعتبر أخانا اّ
العلمة اإلمام
الشيخ :يوس��ف القرضاوي من أئمة المسلمين ،ال

فقيه ـ أيضا ـ 
نزكيه على اهلل ..الشيخ القرضاوي هو
ً
بما في هذه الكلمة من معنى ،فقيه عالم باألحكام،

فقيه مس��تنبط لألحكام ،فقيه نفسي ،وفقيه واقعي،

وفقيه عملي .كل كتبه تشهد على ذلك».

كما أنني أرى عبارة الش��يخ (بن بي��ه) عنه قد
ل َّ
خصت مشروع اّ
العلمة القرضاوي في الفقه والفكر
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والسياسة ،وذلك في قوله« :إن الشيخ (القرضاوي)

ليس من الفقه��اء الذين يكتفون بالع�لاج النظري
لقضايا ا ُ
ألمة االجتماعية واالقتصادية ،بل إنه رجل
ميداني ،ينزل إلى الميدان العملي والتطبيقي ،فيسهم

في إنشاء المراكز العلمية ،والجامعات ،والجمعيات

الخيرية.

وخالص��ة القول« :إن الش��يخ اّ
العلمة يوس��ف

القرضاوي إمام من أئمة المسلمين في هذا العصر،

وشيخ من شيوخ اإلسالم في هذا الزمان.

قد توافقه فتقتنع بحجت��ه وبرهانه ،وقد تختلف

معه فتحترم رأيه؛ ألنه رأي عالم تقي ،ال يصدر عن

جهل وال ع��ن هوى ،وهما ش��رطان ال غنى عنهما
لتكون للفتوى حرمتها ،وللكلمة قيمتها.

وهذان الش��رطان جمعهما ـ فيما أحسب ـ هذا

اإلمام».

وفي موضع نفيس آخر يقول الشيخ (عبد اهلل بن

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا
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بيه) عنه« :الشيخ يوسف يقول بعض الناس عنه إنه

ِّ
ويوس��ع ،وه��ذا دليل على فقه��ه ،فهو إذا
يرخص
ِّ

َّ
وشدد ُيهيئ
ووسع يهيئ الضوابط ،وإذا ض َّيق
ر َّخص َّ

المخارج».

وددت نقل ه��ذه الكلمات عن��ه؛ لدقتها
لق��د
ُ

ونفاستها وصواب وصفها ـ فيما أعتقد ـ ،وإال ففي

ذهني ونفسي ما سأقول بعضه ،وما سيوفق اهلل تعالى

لقول أكثره في وقت آخر.

غلوا في وصف
ولئن رأى البعض فيما سأقول ًّ

منهجية الشيخ العلمية والفكرية التي غ َّير بها فكر

الكثير من أقران��ه العلماء والدعاة فضلاً عن عموم
التالمذة والمتابعين في كل قارات الدنيا ،فهو مما

ً
منضبطا ،مس��تعيرين كلمات
يس��وغ طالم��ا كان

شوقي:

قيل ٍ
َ
قلتَ :هبو ُه
غال في ال��رأيُ ،

الغل��و ش��ي ًئا أصيال
يك��ون
قد
ُ
ُّ

كلمات
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ل��و نفوسً��ا
وقديمً��ا بن��ى الغُ ُّ

وقديمً��ا بن��ى الغل��و عق��وال

َ
استنهض الش��يوخ وأذكى
وكم

في الش��باب ِّ
الطم��اح والتأميال

معاصرا ـ بعد اإلمام حسن
عالما
إنني ال أظن أن ً
ً

البنا ـ كتبت عنه رس��ائل علمية عالمية (ماجستير ـ 
ُ
دكتوراه) ،بقدر ما ُكتب عن الشيخ القرضاوي ،كما

ال أظن أنه قد كتب في فكر أح��د ومنهجيته مثلما

ُكتب عنه ،وهو في كل ذلك يستحق اإلشادة وأكثر،

ـ وال نزكي��ه على اهلل ـ ،ولعل موس��وعة (يوس��ف

القرضاوي ..كلمات ف��ي تكريمه وبحوث في فكره

وفقهه) ،والجمع المبارك الذي شارك فيها ،والكتابة
التي صيغت من علماء ا ُ
ألمة ومفكريها ومثقفيها عنه،

لتد ُّل على مكانة الرج��ل ،وعلو كعبه ،وحجم دوره
في فكر ا ُ
ألمة وترسيخ هويتها.

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا
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إن مما فتح اهلل س��بحانه وتعالى به على الشيخ

أمورا نادرة ،ومواهب فريدة ،وخصائص
القرضاويً ،
جليلة ،يمكن اإلشادة ببعضها ،ومنها:

 1ـ رجل تاريخ ومرحلة :فالش��يخ ـ حفظه اهلل ـ 

عاش عمره المديد ،منذ ريعان ش��بابه في الدعوة،

وتعليم��ا .وعاص��ر مرحلة تكوي��ن الحركة
تعلما
ً
ً
اإلس�لامية ،وما أعقبها من الصحوة اإلسالمية ،ثم
تحوالت األم��ة ،وما صاح��ب ذلك م��ن تغيرات

وتجديدات ،عاش ذلك وهو بكامل وعيه ،وناضج
فكره ،وتمام فقهه ،وجميل س��يره ،ترقب ذلك في
ِّ
خط خطبه األولى ،وقصائده ومسرحياته في بدايات

عرضه��ا ،وكتبه ف��ي أوائل نش��رها؛ ومش��روعاته

ومؤسساته منذ إعالنها لترى الموازين الغالبة وثبوتها

منهجا ،وتطورها فنًّا.
ً

فف��ي الفق��ه :العم��ق ،والبح��ث ع��ن األدلة،

والمقاصد ،واالجتهاد.
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وفي الفكر :الشمولية ،والسعة ،والربط بالسيرة،

والتمحور حولها.

وفي الدعوة :البناء والتكام��ل ،والنقد الهادف،

ورسم السياسات واألولويات ،واالستقاللية.

وفي السياسة :الوضوح ،والحكمة ،والحق.
وفي المشروعات :المبادرة ،والمأْ َس َسة ،واإلنتاج،

صر َنة.
َ
والع ْ

وفي كل مجال ما يمكن رصده بعمق وتحليل..

َ
ضرمة) التي عاش��ها الشيخ يوسف ،لم
إن
(الخ ْ
ُتح َّقق ألكثر علماء جيله ،ب��ل حتى بعض أصدقائه
وتالميذه ،وهي فتح من اهلل وتوفيق ،س��اهمت في

تراكم خبرته ،وترتيب مرحلته ،وتوجيه رسالته.

وأرى من واجب دعاة اليوم ،وشباب ا ُ
ألمة قراءة

س��يرته ومس��يرته الت��ي دونها بي��ده (اب��ن القرية

والكتَّاب) ،فهي مسيرة حافلة بالعطاء وأعجب العبر،
ُ
وأبدع الدروس في عوالم السياسة والدعوة والتربية.

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا
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 2ـ رجل حرية وقيادة :لقد قادت حرية الشيخ أن

يقول رأيه من��ذ كان قول الرأي في مس��ائل صغيرة

وكبيرة تناله األقالم بالردود والتش��نيع ،واأللس��ن

بالتوبيخ والتصنيف والتفسيق.

لكنَّ الشيخ مارس حريته في محاضراته ،وخطبه،

وكتب��ه ،ومبادرات��ه ،وآرائه ،ومواقف��ه ،واختياراته،

وقراراته الحاسمة ،ولو خالفت فقهاء وساسة ،ودعاة
وجماعات وحركات إسالمية.

نعم قد يكون الشيخ ـ نفسه ـ رجع عن بعضها،

ً
اً راسخا ،في
واعتذر عن شيء فيها ،ولكنه ظلَّ جبل
خط��اب ال يتل��ون ،رغ��م َت َغ ُّي ِر بع��ض األحداث

لصالحه!

فهو مع الحق وللحق ،ال يه��اب ،وال يتزعزع،

ومع المنهج يدور معه حيث كان.

زانه في هذه المواق��ف (هيبة) منَّها اهلل  4عليه

به��ا( ،ومصداقي��ة) توش��حت قوله وفعل��ه ،فكان
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حضوره ،ولق��اؤه ،موضع احتف��اء وانتظار ،وتقدير
ونهم ٍ وإنصات وانشداه.
وإجاللَ ،
وس��انده في ذلك فصاحة وبالغة ،وتسلسل في

الحديث ومنطق ،وف ٌّن في جذب الجماهير ،وتحريك

مشاعرهم ،وإقناع عقولهم.

وقد سمعت له محاضرات وندوات وخطب في

عدد من دول العالم ،في مجالس وقصور ،ومساجد

وقاعات ،وهو إذا ناقش أقنع ،وإذا تكلم أسمع ،وإذا
دلَّل َم ْنطق ،وإذا تح َّمس أثَّر ،وإذا رقَّ بكى وغ َّير.

وفي ه��ذا الس��ياق أتذكر في إحدى جلس��ات

(المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث) عندما احتدم

الع َلمين
اله ْزل) بي��ن َ
النقاش حول مس��ألة (طالق َ
اَّ
العلمتين الشيخ :عبد اهلل بن بيه ،والشيخ علي القرة
وشردت بعض التعليقات هنا وهناك!
داغي،
ْ

فل َّما حان وق��ت نهاية النقاش َّ
تحدث الش��يخ

القرضاوي عن رأيه في المسألة ،وعرضه القديم لها

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا
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عاما من ُع ْمر
في كتابه (فتاوى معاصرة) قبل عشرين ً
الجلس��ة ،ثم داعب الش��يخ (بن بيه) اً
قائل :أنت يا

شيخ عبد اهلل أحيا ًنا تأخذ برخص ابن عباس ،وأحيا ًنا

تأخذ بشدائد ابن عمر.

ثم أثنى على الش��يخين ،وخت��م بدعاء جامع،
ذرفت له العيون ،ورقَّت له القلوب ،فأقبل الجميع
يقبل رأس الش��يخ القرضاوي على صنيعه وحسن
تأتيه ف��ي الموقف ،كم��ا أقبل الش��يخان (بن بيه)

و(الق��رة داغي) يقبل كل منهم��ا رأس اآلخر ،ويقر
بفضله ،وسابق علمه.

ومن المواقف التي تد ُّل على هيبة الشيخ يوسف،

ومكانته العلمية ،احترام أول��ي العلم له ،مهما بدا
االختالف بينهم ،وقد عرضت ألحد هذه المواقف

ذات
المؤثرة في روايتي (سلفي في الكافيه):
«حضر َ
َ
يوم لفندق (االنتركونتيننت��ال) بمكة ،أثناء فعاليات

أحد المجالس الفقهية للمجمع.

وقد حصل��ت س��خونة علمية في اللق��اء ،كان
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فرس��انها في المنص��ة الش��يخ عبد العزيز بن باز،

والش��يخ أبو الحس��ن الندوي ،والش��يخ يوس��ف

القرضاوي.

وكلما استش��هد أحدهم بحديث استشهد اآلخر

مفهوما استنبط
بحديث آخر ،وكلما استنبط أحدهم
ً
اآلخر داللة أخرى ،وطال الح��وار بين قول ٍ لفقيه،

واستشهاد ٍ لغوي من بيت شاعر أو تقعيد تأصيلي...

وعندما ختم الشيخ بن باز الجلسة ،نزل الجميع

لصالة الغداء ،وس��أل الشيخ بن باز  5قبل البدء:
أين الشيخ القرضاوي؟

نحن
قالوا :لم نره ،ربما ذهب ألم��ر ما ،فلنبدأ
ُ
ويدركنا.
قال الشيخ :بل ننتظره حتى يأتي ،وبقي العلماء

وأعضاء المجمع ينتظرون الدقائق المتتالية ،والطعام
تأدبا!!
دونهم ،لم يبدأوا ً

واس��تمر هذا الحال حتى قيل للش��يخ بن باز:

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا

103

س��يبرد الطعام ،والقوم ينتظرونك .قال الشيخ :ال،

حتى يأتي الشيخ القرضاوي!

وبع��د قراب��ة نص��ف الس��اعة ،حضر الش��يخ

القرضاوي ،فقال المقربون :هيا يا شيخ ،قل للناس:

(تموا ،اهلل يحييكم) .فقال الشيخ :أين هو؟ فاقترب

الشيخ القرضاوي ،فأمسك الشيخ بن باز  5بيده،
وقال :أهلاً بالشيخ اَّ
العلمة!».

ومن (هيبته) و(رس��وخه) ،أنه ل��م يكن له أن

قائدا.
يمشي على األرض إال ً

فهو ُم َّ
قدم وف��ي الصفوف األول��ى منذ مراحل

مبكرة من عمره ،وقيادته لألمة في الفقه والفكر كان

سر رباني في التوفيق.
قبلها وبعدها ٌّ

فبأي تفسير تصل كتبه إلى كل أنحاء العالم،
وإال ِّ

بل بعضها في ص��در المكتبات ف��ي أوروبا ،وفي

محاريب بعض المساجد في الصين؟!

وبأي تفس��ير ت ْلقى القبول في مش��رق األرض
ِّ

كلمات
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ويختار
ومغربه قبل عصر الفضائيات واالتصاالتُ ،
إلمامة الصالة على اّ
العلمة «أبو األعلى المودودي»

في الهند؟!

ويلقى وهو
وبأي تفسير تحسب له الدول
ِّ
حساباَ ،
ً
بمكانته العلمي��ة جل ح َّكام العرب ،ويس��تقبلونه،

ويحس��نون وفادته ،وهو يوجههم للحسنى ،وربما

َسى على من بغى منهم؟!
ق َ

وبأي تفس��ير كان ل��ه الدور البارز ،واإلرش��اد
ِّ

الظاهر ف��ي قيادة عدد من المنش��آت اإلس�لامية،

والمؤسسات الخيرية ،واالقتصادية ،وعمادة الكليات

والهيئات الشرعية ،والمجامع الفقهية ،في العديد من

قارات العالم؟!

[]3

 3ـ رجل رسوخ وعمق :افتح أي كتاب من كتبه؛

لتجد بش��كل غالب وظاهر ،عمق الكتابة ،ورسوخ
جامعا حول الموض��وع الذي يكتب فيه ما
الفكرة،
ً

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا

105

يصعب حصره في كتاب ،مع تعقيبات وتصويبات،

وفوق ذلك لمس��ات م��ن جمال األس��لوب ،ودقة

التحرير ،ووسطية الخطاب ،وواقعية التوجيه.

نعم قد يج��د المتخصص ما ق��د يعترض على

الشيخ القرضاوي في نتيجة ما وصل إليه ،واهتدى
ُّ
يشك أنه يزاوج بين عين النص وعين
لفهمه ،لكنه ال

المقاصد ،ويبحر في شواهد النقل ،مع واسع الفهم.
وهذه المنهجية يجدها من قرأ له في الفقه ،مثل

(فتاوى معاصرة ـ فقه الجهاد ـ أحكام الطهارة،)...،

أو حتى في الفكر ،مثل (مالمح المجتمع المس��لم

الذي ننشده ،السياسة الش��رعية ،)...،بل حتى في
موسوعة الطريق إلى اهلل ،مثل (التوبة ،الزهد.)...،

إن المتأم��ل المدقِّق ف��ي كل ما مض��ى ليجد

ليذوق كتابته بواسع
بوضوح أن الش��يخ لم يكتب
ِّ
النقول ،بقدر ما ه��و يقنِّن المس��ائل ،ويضعها في

نصابها بعد طول بح��ث ،وعمق فهم؛ ليصل بذلك

إلى كليات اإلسالم ومقاصده الكبرى.
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ومن هذه الغزارة ،يمكن القول إن الشيخ (يوسف

القرضاوي) هو من أوائل من َه ْندس (فقه األقليات)،

وضبط معالمه ،وبنى قواعده ،س��انده في كل ذلك

مخزونه المعرفي في األح��كام والمقاصد ،وخبرته

الطويلة ،وفهمه لطبائع النفوس.

لذا ال غرو أن يدرس العش��رات من كبار علماء

العصر اليوم هذه الحال��ة (القرضاوية المقاصدية)،

ويشيدوا بها ،بفلسفة ودراية ،ولعل من أواخر وأعمق
ما كت��ب عن الش��يخ القرضاوي في ه��ذا المعنى:

مبحث في كتاب (م��ن أعالم الفك��ر المقاصدي)
للشيخ المقاصدي الفقيه د .أحمد الريسوني .ومبحث
في كتاب (السياس��ة الش��رعية عند أع�لام الفقهاء

المعاصرين) ،وهو رس��الة دكتوراه في (جامعة مكة

المكرمة المفتوحة) ،للدكتورة :هند لرضي ،بإشراف

د .أحمد الريسوني ،ومن قبلها فقيه الدعوة األستاذ

محمد أحمد الراش��د في مبحث من كتابه (أصول

االجتهاد التطبيقي) .وسواهم ممن إذ سنحت الفرصة

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا
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عرضت لـ (ببليوغرافيا) بأعمالهم المهمة عن الشيخ

القرضاوي ،ومشروعاته.

وأظ ُّن أن للشيخ فتوحات وترجيحات لم ُيسبق

إليها ،كما ف��ي كتابه الحفيل (فقه ال��زكاة) وكتاب

العصر (فق��ه الجهاد) ،وموس��وعته البحثية (فتاوى

معاصرة) في أجزائها األربعة ،وسواها.

رأيت الرس��الة العلمية
وك��م اغتبطت بع��د أن
ُ

(فتاوى الدكتور القرضاوي التي خالف فيها المذاهب

األربعة في العبادات) للدكت��ور :عبد الرحيم توفيق
قاسم خليل ،والتي َّ
قدم لها الش��يخ المجاهد :رائد
مؤخرا عن (دار
صالح ،وهي رسالة دكتوراه مطبوعة
ً

بع َّمان.
الفاروق) َ

لذا أوصي عد ًدا من طلبة العلم في (رابطة تالميذ

اإلمام يوس��ف القرضاوي) ،أن يسهموا في تقريب
َّ
المسددة ،وترجيحاته الموفَّقة،
علم الشيخ ،ونظراته
وخاصة في قضاي��ا ا ُ
ألمة الكبرى ،وما يش��غل بال

شبابها ،ويؤثِّر على مسيرتهم.
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كما أن الفرصة س��انحة لكل جاد ليستلهم رؤى

كثيرا ما
الش��يخ في الفقه واألصول والسيرة ،والتي ً

يمنِّي النفس بالكتابة فيها ،وأظن أن فكرة مدارستها

مع الش��يخ بطريقة منهجية ثم طباعتها ،ستسهم في

تحري��ك بع��ض دوائ��ر الرك��ود في مث��ل بعض

الموضوعات المفصلية التي يتقنها الش��يخ ،وذلك
على طريقة كتاب (كيف نتعام��ل مع القرآن؟) بين

الشيخ :محمد الغزالي ،واألستاذ :عمر عبيد حسنه.

كما أعتق��د أن من مهام الجادين م��ن الباحثين

كتابة (فقه الشيخ القرضاوي) المنثور بين فتاواه في

أجزائها األربع��ة ،وكتبه المس��تقلة في موضوعات
فقهية بعينه��ا ،على غرار م��ا ُبذل وأُنت��ج عن فقه

سماحة الش��يخ اّ
العلمة عبد العزيز بن باز  5من
مجموع فت��اواه وبعض كتبه ،وص��در فيما بعد في

كتب ،مثل( :آراء اإلم��ام عبد العزيز بن باز الفقهية)
لياس��ين الحاش��دي ،و(اختيارات الش��يخ ابن باز

الفقهية) للدكتور :خالد آل حامد.

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا
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[]4

وح ْب :فبرغم قوة الشيخ الظاهرة
 4ـ رجل َج ْذب ُ

في عدد من المواقف ،إال أنه رجل عواطف ،بل ربما

عواطف ذات عواصف!

فالشيخ ـ حفظه اهلل ـ إنسان سريع الدمعة ،ظاهر

الخشية ،مشرق الروح ،غني اإلحساس.

إذا َّ
تحدث في الوجدانيات أشجى ،وإذا استغرق
في الروحانيات تولَّه ،وإذا ذكر الدعوة ورجالها تألَّق.
فله مع االبتسامة اآلس��رة ،والضحكات األنيقة،

ُم َلح وجلسات ،يؤنسك بها ،ويغريك بإزاحة الهم،

وفسح مساحة لألمل.

إنك لتخرج بعد الحديث مع��ه عن هموم ا ُ
ألمة

وقضاياها من ضيق إلى سعة ،ومن يأس إلى تفاؤل

وبشر!

يجذبك بس��ؤاله ،وت��ودده ،وإكرام��ه ،ولطفه،

وحنوه ،وكأنَّ شي ًئا من أثقال اليوم لم يكن.
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ما لقيته إال وسألني عن أعمالي وآخر كتاباتي،

وأحوال المشايخ في بلدي.

وإن س��ألته مبادلاً عن أعماله وكتاباته ،شاركك

همه وما يرغب بإنجازه ،وأمنياته ،ورغباته ،فال تشعر

في حديثه ال بفارق العمر ،وال بفارق الحب!

ف��ي كل م��رة تلقاه تج��ده كما هو ،ف��ي حبه،

وسؤاله ،وسالمه ،وابتسامه ،وحتى مصافحته.

نش��د ،أو أن
طلبت منه أن ُي
طلبا إن
َ
ال ير ُّد َ
َ
لك ً

يتحفك بعذب قصيدة ،وصوت حب ،أليس هو من
َ

يقول:

ٍ
بوصل
��د
يا حبيبي ُج ْ

ال تعذبن��ي كفان��ي

الوجد منها
بت أشكو
ُّ
ْ

واج َمع شتاتي
َ
دمت لي ْ
ِ
س��نوات
ما مضى من
ش��ار ًبا م��ن عبرات��ي

إنك تعيش مع الش��يخ في جلوس��ك معه حالة

أب��دا وأنت تقرأ له،
الوجد والجذب ،ولن تفارقك
ً

بعيدا عنه.
حتى ولو
كنت ً
َ

ألا ن امأ مامص يواضرقلا فسوي ةماَّلعلا
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اقرأ ما كتب��ه ويكتبه كلما ف��ارق صديقًا له ،أو

حبيبا ،اقرأ ثم اس��كب في نفسك مقادير من الحب
ً

والسكينة والعطف والتحنان والود.

وأحب أن يس��رع زمن العودة
إنني ال أفارقه إال
ُّ

إليه ،ولو للجلوس معه ،واألنس بوده وحبه وجذبه،

مثلي لوم؟!
فهل على
َ

[]5

 5ـ رجل موقف ومبدأ :إن اإلمام اّ
العلمة (يوسف

القرضاوي) ممن سخرهم اهلل تعالى؛ ليكونوا (صمام

أمان األمة).

صمام أمان ..فهو الذي أع��اد للعلماء مكانتهم

وهيبتهم في قول الحق ،دون أن يخشى في اهلل لومة

الئ��م ،ودون أن يتلون حس��ب األح��وال وتقلبات

الخريف بعد الربيع!

وس��ع على المسلمين أمور
وصمام أمان ..يوم َّ
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دينهم ،وم��ا جعلهم في حرج أمام ش��ريعتهم ،وال

العيش الطيب في عصرهم.

وصمام أمان ..يوم جاهر وواجه خطاب العنف،
وف َّكك أفكاره ،وأنار أمام العقول المغلقة ،بش��علة

البرهان والبيان الطريق للحائرين.

وصم��ام أم��ان ..بصوت��ه ،وفك��ره ،وقلم��ه،
ومؤسساته ،وعالميته ،حتى غدت ا ُ
ألمة في الملمات

تنتظر صوته ،ورأيه ،المثبِّت للحق وأهله.

وبعد ،فهذه كما قلت شذرات عن إمام معاصر،

وشاهدا
ادخر اهلل تعالى عمره الطويل؛ ليكون قدوة
ً
على سبيل أُولي العلم والهدى.
َّ
وسدده في قوله وفعله
زاده اهلل تعالى من نعيمه،

وعمره ،ونفع به األمة ،وجزاه في سبيل الحق والخير

والجمال والدعوة أحس��ن ما جزى عباده المؤمنين،

وأولياءه الصالحين ،ورفعه كلما صبر وناضل ونفع

واحتسب.

عبد اهلل بن بيه..
جامع العلم والعمل

من أج ِّل العلماء الربانيين الراس��خين في العلم

اليوم ممن عرفتهم ،وأنس��ت بهم ،واستفدت منهم
مبكرا ،س��ماحة اّ
العلم��ة الفقيه األصولي الش��يخ:
ً
عبد اهلل شيخ المحفوظ بن بيه.

وهو اليوم واحد من أش��هر علماء المس��لمين،

ونائب االتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

جارا لنا ولم ي��زل في حي األمير فواز أكثر
كان ً

من عشرين سنة ،وهو عمدة الحي الشرعي ،وآراؤه

وفتاواه محل قبول وثناء في كل األوساط.

بدأ أول ما بدأ معنا في الح��ي بدرس اقترحته

عليه ،ووافق على فكرته بعد طول تأمل منه كعادته
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عاما من
في (مس��جد الفتح) قبل خمسة وعش��رين ً

اآلن ،أي في حوالي عام (1410هـ) ،وكان في شرح
سيرة ابن هشام ،وتم تس��جيل الكثير من الحلقات

مفصل
على أشرطة ،وأفاض الشيخ في الشرح بشكل َّ

وعميق.

والشيخ ـ متَّع اهلل به ـ في السيرة النبوية أعجوبة،

ومعرفت��ه بدقائقه��ا مم��ا يلف��ت النظ��ر ،وحفظه

للمنظومات المتعلقة باألنساب وشجرة السيرة ملفتة،
مبكرا.
سر تعلقنا بدرسه وبسيرة المصطفى ژ
وهذا ُّ
ً
ثم بعد ذل��ك دامت صلتي بالش��يخ من خالل

دراستي مع بعض أبنائه وتالميذه في داره في شرح

كتاب (رس��الة ابن أب��ي زيد القيروان��ي) في الفقه

المالكي ،وكذا ف��ي عقيدته ،ومن ث��مَّ دروس في
أصول الفقه ،واللغة العربية.

وكانت ال��دروس في غاية العم��ق وبعد النظر،

ومن منهجية الشيخ في الشرح إحضار أمهات الكتب

للتأكد من راجح المذاه��ب المختلفة ،وكذا صحة

ب نب هللا دبع
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األحادي��ث ،وقد أث��رى الدروس أكث��ر من خمس

سنوات شبه متواصلة ،وأش��بعها بآرائه وترجيحاته
ونظراته العميق��ة ،حتى أكرمني المولى جل جالله،

فاخترت كتاب (الفتح الرباني شرح نظم رسالة ابن

أبي زيد القيرواني) التي درسناها على الشيخ خمس

س��نوات ،رس��الة علم َّية (للدكتوراه) ،مع الدراسة

والتحقيق لهذا الش��رح ،والتدقيق ف��ي نص النظم
وتوثيقه ،وتخريج أحادي��ث الكتاب وبيان صحيحه

من ضعيفه.

وخرج الكتاب الذي أصرَّ الشيخ (بن بيه) على

تقديمه بنفسه من غير طلب مني ،بل وحرص ـ متَّع
اهلل به ـ أن يكرم تلمي��ذه بالتقديم ،بل التأكيد على

تقديمه هو ،حتى كان مما قال فيه:

«لقد عني العلماء الراس��خون منذ القرن الثاني

وفي الطور الثالث من أطوار تدوين الشريعة بتجريد

الفروع الفقهية دون أدلتها بع��د أن محصت األدلة

المذاهب الفقهية وأصلت ونقحت من طرف جهابذة
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الفقه��اء وصيارفة المحدثين حس��ب عب��ارة اإلمام
أحمد . 5

تتويج��ا لطورين هما :أولاً 
وقد كان هذا الطور
ً

طور الرواية الش��فوية ال��ذي درج علي��ه أصحاب

رس��ول اهلل ژ وطور تدوين الحديث الذي نشأ مع
نهاية الق��رن األول وبداي��ة القرن الثان��ي بأمر من
الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز . ƒ
وفي نطاق تدوين الفروع وسياق ترتيب المسائل
تب��ارى حملة المذاه��ب فكان منهم المس��هب في
التفريع والتشعيب وافتراض الصور ،وكان منهم من
يعتمد التأليف الوجيز الذي يكتفي بعيون المسائل
ومهمات المقاصد والوسائل.
كما أن مؤلفي الفروع س��لكوا طرقً��ا مختلفة،
فمنهم من نأى عن االس��تدالل بنص��وص الكتاب
مكتفيا بقول اإلمام ،ومنهم من حافظ على
والس��نَّة
ُّ
ً

الصلة بدليل اإلمام من األصلين.

ب نب هللا دبع
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وقد كان للمالكية نصيبهم في تنوع المنهجية على

غرار النصوص األصلية لإلمام ،فقد تمثل منهجهم في
التوس��ع في الفروع واالكتفاء فيها بالرواية عن اإلمام

األصل األكب��ر للمذهب ،وهو مدونة س��حنون التي

رواها عن ابن القاس��م عن مالك  .5وتمثل كذلك
في االقتصار على عيون المسائل واالقتراب من األدلة،

األصل األصيل للمذهب ،وهو موطأ مالك  5الذي

هو كتاب فقه وأثر في الوقت نفسه.

وهكذا س��ار المالكية في تأليفهم في النهجين

المذكورين.

األجل خاتمة المتقدمين وفاتحة
وكان الش��يخ
ّ
المتأخرين اإلمام أبو محمد القيرواني المتوفى سنة
386هـ قد سلك السبيلين وجمع النيرين ،فقد ألف

على طريقة األولى كتابه النوادر والزيادات على ما
في المدونة وغيرها من األمه��ات في أزيد من مائة

جزء حس��ب عبارة المتقدمين ،وهو من أوسع كتب

نفعا.
المذهب ومن أعظمها ً
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وأ ّلف على الطريقة الثانية كتاب «الرسالة» الذي

وصفه هو بأنه :جمل��ة مختصرة م��ن واجب أمور
الديانة مما تنطق به األلسنة وتعتقده القلوب وتعمله

الجوارح....

والرسالة وهي التي نحن بصددها فهي كما يقول

الدباغ في معالم اإليمان :فانتشرت الرسالة في سائر
بالد المسلمين حتى بلغت العراق واليمن والحجاز

ومصر وب�لاد النوبة وصقلية وجميع ب�لاد إفريقية

واألندلس والمغرب وبالد السودان ،وتنافس الناس

في اقتنائها حتى كتبت بالذهب ،وأول نسخة نسخت
منها بيعت ببغداد في حلقة أبي بكر األبهري بعشرين

ذهبا.
ً
دينارا ً

ذهبا وكان
وقال ابن ناج��ي :بل بيعت بوزنه��ا ً
ثالثمائة دينار ً
ونيفا.
وغربا في ش��رحها
وقد تب��ارى العلماء ش��رقًا
ً

والتعليق عليها وتعليمها للناش��ئة؛ لينالوا علم ما ال
يس��ع جهله في االعتقاد الذي ال تختلف فرق أهل

ب نب هللا دبع
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السنَّة فيه والعبادات والمعامالت على مذهب اإلمام
ُّ
مالك واآلداب الشرعية.

أضافوا إلى ذلك طلب الحصول على بركة الدعوات

الصالحة لمؤلفها ابن أبي زيد حتى قيل :إن من حفظها

واعتنى بها وهبه اهلل تعالى ثالثًا أو واحدة من الثالث:

العلم والصالح والمال الطي��ب .كما يقول أبو العباس

القلشاني في تحرير المقال في شرح الرسالة.

وقد عدَّ بعض المستشرقين النمساويين لها ثمانية

شرحا كما يقول بروكلمان ،وقد عد بعضهم
وعشرين
ً

نظما على الرسالة
أكثر من أربعين
ً
شرحا أو تعليقًا أو ً

بحذف الشروح المكررة لمؤلف واحد فقد شرحها

القاضي عبد الوهاب البغدادي بشرحين ،وشرحها أبو
الحسن المصري بستة شروح.

ولكن اإلضافة المميزة للرس��الة هي تلك التي

قام بها بعض العلماء الشناقطة الموريتانيين لتسهيل

حفظ الرسالة واستظهارها عن طريق النظم بدلاً من
النثر وهو نظ��م اّ
العلمة الش��يخ عبد اهلل بن الحاج
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حمى اهلل الشنقيطي الذي أقبل عليه أهل تلك البالد

ً
واس��تظهارا ،إال أن الش��يخ العال��م الداه
حفظ��ا
ً

مقيما في جمهورية السودان
الش��نقيطي الذي كان
ً

خطا خطوة مباركة عندما ش��رح ه��ذا النص بفقه

غالبا من
مقارن للمذاهب األربعة مع ذك��ر الدليل ً
مهما للتعامل
السنَّة ،وبهذا يعتبر هذا العمل
تطويرا ًّ
ُّ
ً

مع باكورة المذهب.

ٍ
يحظ بتمحي��ص ٍ
إال أن عمله لم َ
كاف وتخريج
ٍ
واف إلى أن سمت همة ابننا الدكتور علي بن حمزة

العمري إلى وضع رسالته هذه التي نقدم لها هنا في

وتمحيصا،
وفحصا
خدمة هذا الشرح تحقيقًا وتدقيقًا
ً
ً

فرجع أقوال المذاهب المختلف��ة إلى أصحابها من

خ�لال مراجعها ،فحق��ق عبارات نقوله��ا ،وخرج

الس��نَّة مبي ًن��ا درجاتها،
أحاديثها بعزوها إلى كتب ُّ
مطلعا على دهاليزها وردهاتها،
متس��نما ش��رفاتها،
ً
ً
مش��كورا م��ن أبواب
وس��عيا
اً مذكورا
فكان عمل
ً
ً
ً

الطه��ارة إلى ال��ذكاة ،فس��د خلة في ه��ذا الباب،

ب نب هللا دبع
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جني فاكهته اللباب ،فنسأله سبحانه
واس��تخرج من
ِّ

وتعالى لنا وله القبول ونيل المطلب والسؤل.

وللدكتور علي قصة مع الرسالة ذكرها في مقدمة

بحثه إال أني أضيف إلى ما ذكر أن ذلك حدث في

مرحلة مبكرة من عمر هذا الفتى الذي ثاقف الشيوخ

وزحمهم بالركب في حلقات الدرس الخاصة التي
يرتادها إلى جانب ارتياده مع والده الشيخ الفاضل

المرحوم حمزة العمري المس��اجد ومواطن الخير،

فتربى تربية حس��نة علق��ت همته بمعال��ي األمور

وفضائل األعمال .وقد درسته الرسالة وسنه تقارب

سن الشيخ اإلمام أبي إسحاق الس��بائي الذي يرى
الدب��اغ أنه هو ال��ذي طلب من اإلم��ام أبي محمد

تأليف الرس��الة وهو في الـ  17من عمره وربما كان

الشيخ علي أصغر سنًّا في هذه المرحلة.

وتخريجا محققًا
فقه��ا مقار ًنا،
ً
لقد جاء التحقيق ً

وتهذيبا لألصل،
وتصحيح��ا للنظ��م،
لألحاديث،
ً
ً
وترجمة لعلماء غير معروفين في المشرق ،وهو بين
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يديك أيها المطالع فاغتنم الفرصة لإلفادة منه ،ولعل
االبن الدكتور علي ،مع انشغاالته ،تسمح له الظروف
بإكمال الكتاب على النس��ق الذي بدأه ،واألسلوب
الذي اتبعه؛ لما في ذلك من النفع .سائلاً له التوفيق
والسداد».
اّ
والعلمة (عبد اهلل بن بيه) له مميزات وخصائص،
من ذلك:
 1ـ رسوخه في العلم بالتلقي والمتابعة :فالشيخ

عبد اهلل راس��خ العلم من خالل ما تلقاه عن شيوخه
ف��ي موريتانيا عب��ر الطريقة التقليدية في الدراس��ة

والتمكين في حفظ الفنون المختلفة وضبطها ،لكن
الش��يخ فوق هذا التمكن زاد في استمرارية مطالعته
وتركيزه عل��ى كتب المتقدمين م��ن الفقهاء ،فصار

خبيرا بحق ،ملتقطً ��ا لدرر األئمة ونفائس��هم بفن،
ً

متمرسا في اكتشاف مظان األقوال بأعجوبة.
ً

 2ـ نذر وقت��ه للبحوث العلمي��ة :وهذه خاصية

ب نب هللا دبع
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فكثيرا ما ينكب على مسألة ،بل
عظيمة في الشيخ،
ً

يحدث��ك وعينه على مخط��وط ،أو هام��ش مليء

بالنفائس ،أو استجالء لرأي فقيه أحد المذاهب.

نظرا لعمق قراءته في دواوين العلماء،
والش��يخ ً
ومعرفته المميزة بمظا ِّن المسائل ،استطاع أن يوظفها
كثي��را ،وأثرت بها
في بحوث��ه القيمة ،الت��ي أثرته
ً

مس��تجدة،
المجالس التي ُيس��أل فيها عن مس��ائل
ّ

فيجدون فيها األجوبة الحاضرة ،واألقوال المقنعة،

والمناقشات المس��تفيضة المرتبة ،مع سرد لشواهد

ونقوالت وأبيات متنوعة وحاضرة ،وربطها بالواقع،
المبن��ي على معرف��ة ودراية بحقيقة المس��تجدات

والدراس��ات ،بل ما قيل في المسألة في لغة العرب

ومصطلح الغرب!

 3ـ يدع��و إلى الح��ق :فالش��يخ ـ يحفظه اهلل ـ 

دائما عن الحق ،ويقول به ،س��واء وافق رأيه
يبحث ً

الكثير أو خالفهم ،وهذا دليل صدق وقبول.

وقد أعجبن��ي تعليق اّ
العلمة الش��يخ يوس��ف
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القرضاوي على شيخنا اّ
العلمة (بن بيه) في إحدى

مؤتمرات (المجلس األوروب��ي للبحوث واإلفتاء)

ويسر في أخرى ،فكان تعليق
عندما تشدد في مسألةَّ ،

د .القرضاوي :أنت يا ش��يخ عب��د اهلل أحيا ًنا تأخذ

بشدائد ابن عمر ،وأحيا ًنا تأخذ برخص ابن عباس!

وهذه اللطيفة من اّ
العلمة القرضاوي في صديقه

اّ
العلم��ة (بن بيه) حقيق��ة ،ووصف��ة بليغة ،ولكن
اّ
العلمة (بن بيه) ف��ي موقفه بين ش��دائد ابن عمر
ورخص ابن عباس ،إنما يعود لفقه المس��ألة ،وقوة

أدلتها ،وطبيعة ورودها ،وكيفية تحقيقها.

ولذا فهو رجل ال ُيشق له غبار في بناء األحكام،
أو ما يسمى بأصول الفقه ،ولذا ُّ
يعتد برأيه في تصور

المس��ائل؛ ألنه يعرف ما يقبل من تخريجها وما ال

يقبل!

 4ـ لديه منظومة متكاملة مترابطة :وهذه ال يعرفها
اً
كثيرا ،واس��تمع له
إال من جالس��ه
طويل ،وس��أله ً

متحدثًا وقرأ له متعمقًا.

ب نب هللا دبع
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فالشيخ ـ حفظه اهلل ـ تس��تطيع أن تقول إنه ك َّون

لنفسه (منظومة متكاملة مترابطة) ،فأنت عندما تحدثه

عن مسألة ش��رعية ،أو قضية إسالمية فكرية ،فتجده

بسالس��ة ،يربط المس��ألة األصولية ب��رأي فقيه ،أو
بفتوى إمام ،أو ببيت ش��اعر في لحظة واحدة ،ومن
جهات مختلفة ،لينظم من خاللها رؤية ذات شأن!

وهذه سر صنعته ،ومكونات خلطته ،أُعلنها ألول

مرة على المأل ،ولكن دون ذكر تفاصيلها!

حدثه مثلاً عن دقائق االس��تنباط في الش��ريعة،

حدثه عن الديمقراطية ،حدثه عن البورصات ،حدثه

عن التجدي��د ،حدثه عن قضايا عصرية متش��ابكة؛

لتجد ما أقوله لك بالتمام.

ثم إنك عندما تسمع ستجد أن ما يقوله لقطات

تجمعها الفكرة والمنهجي��ة ،وال تجمعها المصادر

والمراجع!

وكثيرا ًّ
جدا للوصول إلى
كثيرا
ً
وأعتقد أنه تعب ً
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هذه الطريقة الخالصة للشيخ والمبهرة لكل من ناقشه

فيها.

متخصص��ا بالمعنى
ومع ذلك فالش��يخ لي��س
ً

األكاديمي في كل العلوم الدقيقة ،بل هو مستوعب
لها ،ولكنه يس��أل ويدقق ويتاب��ع مع المتخصصين
فيها.

 5ـ ق��دوة عملية :وهذه ربما التي يس��تطيع أن

يقول فيه��ا اآلالف من المحبي��ن والمتابعين آالف

القصص والشواهد ،فالش��يخ رغم كبر سنه وآالمه

العارضة والمستمرة ،يواصل األسفار بين القارات،

وجدوله مليء بالمؤتمرات والمحاضرات والندوات
مرة قلت لعش��رات الدعاة :إن
العالية القيمة ،وكم ّ

الش��يخ (بن ب َّيه) يخجلكم بكثرة تنقل��ه رغم كبر
سنه!!

ولدى الش��يخ قبول عند جهات كثيرة رس��مية

وحكومية وشعبية ودعوية ،خطبت و ّده في وزارات

وهيئات ولجان متعددة.

ب نب هللا دبع
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وفوق ذلك فالشيخ إنس��ان حاضر في المسجد

جماعة كل الفروض ،ال يغيب عنها ،ومعروف بتبتله

في الليل بعد العشاء ،وجلوسه في خلوته كل ليلة،

حتى فترة من الليل ،ثم يمكن بعدها االتصال عليه

وسؤاله عن أمر مهم.

وال غرو بعد هذا أن نقول :إنه عالم موسوعي،

فهو فقيه ،وأصول��ي ،ومفكر ،وسياس��ي ،وأديب،

وشاعر.

وبعد ،فم��ا قلت ما قلت إال ع��ن معرفة ودراية

ومجالسة طويلة ومستمرة ،عن عشرة دامت عشرين

عاما ،وعن إشراف مباش��ر لدراستي في الماجستير
ً

والدكتوراه.

مالزما له
وال زلت وبفضل اهلل تعالى مع الشيخ
ً

في لقاءات مس��تمرة ،وجلس��ات محضرة ،وأسفار

متعددة.

محمد الحسن َّ
الد َدو..
مشروع إمام
ألول وهلة

الذين تفزع لهم بعد اهلل في النوائب وعويصات

المسائل قليل..

وقليل منك يكفيني!
هو هكذا يمنحك ما يجعل��ك ترتاح ،ويغريك

بعلمه ليطمئنَّ قلبك..

قد ال تكون بحاجة إلى أن تتخيل حال السلف

في قدرتهم على الحفظ واالستنباط..
فهنا بقية من هناك!

ِ
يحمل ش��يئين فق��ط في ليل��ه ونه��اره ،وحلِّه

وترحاله :عقله وروحه!

امإ عورشم ..وَدَّدلا نسحلا دمحم
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رزقه اهلل مخزو ًنا من العلوم والمعارف ال تبصر

تسمع ُه
عيناك مثله ،وال تكاد تصدق أذناك أ ّن كل ما
ُ
ٍ
كتابا وال
تجو ُد به حافظ ُة إنسان ال يبس��ط بين يديه ً
ينظر إلى أوراق!

عفيف اللسان ،خفيض الطرفُ ،يؤ َذى وال ُيؤذِي.

تحيط��ه الرعاي��ة ،وتحفه المحب��ة ،وتقبل عليه

القلوب الطيبة ،والعقول المتعطشة.

تاجر علوم وأفكار ..هذه وظيفته!
يح��ل معك أينم��ا أردت ،فالبس��اطة وهدوء

النفس والرحمة والعاطفة تغريك بدعوته إلى أي

مكان.

في األعماق

ساكت ولكنه أبين ممن ينطق.
ٌ
منطق��ه ودليل��ه ووعيه وحفظ��ه ودقة
يقنع��ك
ُ

استنباطه فتصمت.
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إبهارا من حافظته،
قدرته على االس��تنباط أكثر
ً

وهذه خصيصة ال يعرفه��ا إال األقربون والمتابعون،

على حين أذهلت حافظته اآلخرين فما التفتوا لنباهة
فكره ودالئل شرحه!

يقترب منه الس��لفي فيقول :اقتنعت ،ويقبل إليه

الحركي فيقول :اقتنعت.

ولذا فهو يمش��ي على قدميه نحو ما يقتنع ال ما

يقتنع به اآلخرون!

ل َّماح متأمل ..لديه القدرة عل��ى أن يقود قاطرة

الفكر الشرعي باقتدار ،وأن يحمل الراية بحق.

ال تظن أنك ستطلب منه كل شيء في التحليل

والبيان ،وأنه متخصص في دقائق األمور ،ولكنك لو

سألته لقلت :هل من مزيد!

تضح��ك أحيا ًنا بال وع��ي وهو ُيعلِّ��ق من غير

تحضير على أحداث التاريخ أو أخبار السياس��ة أو

تفريعات األنساب!

امإ عورشم ..وَدَّدلا نسحلا دمحم
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حضر له المسائل وتسهر لرصدها الليالي ذوات
ُت ِّ
العدد فلربما َّ
خطأك فيما قرأت وفهمت!
وتبكي مرة أخرى بال شعور ،وهو يخطفك بآيات

فيهزك
خاش��عة ،وأحاديث بليغة ،بروح تشع بالنورّ ،
من داخلك ،لتحاسب نفسك ،وتسعى آلخرتك.

أثقال

ح َّمال هموم ،كما هو ح َّمال علوم!

تقول في نفس��ك :من أين له الوقت وهو يعيش

يوم ًّيا بالساعات مع العامة ،ويذهب للسوق ليشتري

حاجياتهم؟!

ومن أين له الوقت ليحفظ عش��رات اآلالف من

األبيات في كافة الفنون ،القديم منها والحديث؟!

وس��تبقى تتس��اءل ما دمت تجد لدي��ه الجديد

والجديد.

ال يعترف بالورقة وال بالقل��م ..ويدخل الحوار

والجدال بالنعمة فحسب!
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نعمة الحفظ والفهم والبديهة الحاضرة واستنطاق

التاريخ ومجادالت الفقهاء.
مذهل!..

لك أن تتجاوز حفظه وعمق فهمه ،لترى خالل

الب��ر واإلحس��ان والتواض��ع واإلنص��ات واألدب

والحكمة والمروءة.

من عاشره لن ينسى طيبته ،ولن يملك كلما رآه

إال أن يقف مؤد ًّيا التحية!

على طريقة الس��لف ..ال يش��تغل بهموم الدنيا

ومطالبها واس��تراتيجياتها المعقّدة ،تكفيه الس��يرة
النبوية العطرة هداية وإرشا ًدا.
يعيش عصره ويج ِّرب

معيشته في صحراء موريتانيا أعطته وأخذت منه!
أعط ْت ُه البساطة والوفاء والكرم وشفوف الروح،

امإ عورشم ..وَدَّدلا نسحلا دمحم
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والعطاء العالم��ي المتواصل ،والجلد وتحمل المر .
وأخذت منه عدم القدرة أحيا ًن��ا على االنفكاك عن

العامة ،وترتي��ب لقاءاتهم ،وتنظيم ش��ؤونهم على

حسابه أحيا ًنا!

ومع كل هذا (الحس��ب) يزي ُن ُه (النس��ب) فهو

ينتس��ب إلى رس��ول اهلل من جهة أمه الحسنية ،فال 

تعجب إن رأيت ولهه بالمدينة وحبَّه أهلها ،والدمع

عند ذكر صاحبها ژ .

قدره أن ال يك��ون محترقً��ا وال محترفًا لرص

الحروف في تس��ويق األعمال والدعاي��ة لها ،فغيره
يكفيه ،إنما هو ُي َناص��ر بالمهابة وما يرجوه من ربه

المعين!

إن لم يصيبها وابل فطل

يتحدر في الحديث واإلفتاء على نظام المطر!
يبدأ كالهتان وال��رش الخفيف ،ويخصب العقل

بما يكفيه.
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فالحا يريد الحرث تدفق عليه بوابل من
فإن رأى
ً

األدلة والشواهد والبراهين!

أمام أقرانه ..يكفي أن تقول :من حفظ حجة على

من لم يحفظ!

فكم َّ
هدأ من مائج ،وس َّكن من مضطرب ،وخ َّفف

من َهرج.

وبعلمه وفك��ره ووس��طيته وروحانيته وعاطفته

وإنسانيته قاد وال زال وس��يقود بمشيئة اهلل عشرات

اآلالف من الطلبة والدارسين ،ولعل رحمة اهلل قريب

في عصر الفضاء ووسائل التقنية ليستوعبوا ويتتلمذوا
على مدرسته.

يظلم نفسه من ظن أنه بمجرد اللقاء به سيعرف

قدرته على العطاء والبيان!

جربه ..وقل له :اشرح هذا الكتاب المعقد؟
ِّ
وعش عشر سنين واخلط شروحه لترى ـ بفضل

اهلل الكريم ـ ما يتدفق من هنا وهناك!

امإ عورشم ..وَدَّدلا نسحلا دمحم
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والس��نَّة بعلومه��ا ،والمدونات
القرآن بقراءاته،
ُّ

الفقهية ،وعل��وم اآللة ،وفنون اآلداب ...،واس��تمر

جديدا في كل شرح!
معنى
حتى تستوعب
ً
ً

وال غرو أن تجد الجاهل والمتعالم ال يستوعبه

أو ال يريد!

وقطعا تعلم أنه رغم حفظه يخطئ ويتوهم ،في
ً

عفوية بريئة ،وإنسانية ال عاصم لها.
ورغم كل ما ذكرت..

العلمة َّ
ما يزال اّ
الد َدو في وسط الطريق.
س��نوات حافل��ة بالعلم والعمل
وأمامه بإذن اهلل
ٌ

والعطاء الصادق المخلص..

فإلى األمام ..وإنك لمحبيك ولكوكبة وفيرة من

السائرين إمام.

محمد أحمد الراشد..
أمير البيان الدعوي

هذا الرجل وددت أن ألقاه بأي ثمن!
ًّ
ج��دا عن الناس ،ولكنه قريب
فهو بعيد ،وبعيد

من قلوبهم ،حاضر في فكرهم.

قرأت كتبه كلها ،ولم أكن أدري أنني في يوم من

األيام سأصير الناشر لكتبه!

بعد محاوالت عديدة عرفت أنه في سويسرا ،بل
على حدود فرنسا في منطقة نائية ًّ
جدا ،يعيش وزوجه
الفلبينية لوحدهما ،ولديه صديق وتلميذ مقرب يقوم

على شؤونه.

رتبت مع أحد الدعاة الذي��ن تواصلوا معه عبر

أحد األصدقاء في المغرب؛ ألن في سويسرا دعاة من

يوعدلا نايبلا ريمأ ..دشارلا دمحأ دمحم
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المغرب العربي كثيرين ،فأخبره هذا الداعية برغبتي
في زيارته ،فرحب ورت��ب الموعد يوم الجمعة بعد
صالة الجمعة بالمركز اإلسالمي بجنيڤ.
وصلت إلى المس��جد قبيل الصالة بس��اعتين،
وطُ لب مني إلقاء خطب��ة الجمعة ،فأخبرتهم أن هذا

الطلب يحتاج إلى ترتيب ،وأنا أس��تحضر في ذاتي
أنني أتيت ألستفيد قبل أن أفيد!

بعد صالة الجمعة سألت عن صاحبنا فكان على
كرسي في وسط المس��جد ينتظر ،فلما اقتربت وقد
زائرا ،ثم
سمع عني ،رحب بي ،وظنني شا ًّبا خليج ًّيا ً

عرف أنني أنا من أتى إليه من مدينة تبعد عن جنيڤ

ست ساعات بالقطار السريع!...
ش��اب يبدو أنه صغير ،والس��ماع عنه ـ غفر اهلل
لي ـ كبير ،وتدارك الشيخ األمر بالسؤال عن الدعاة
والدعوة ،فكانت إجاباتي مترادف��ة ومتعمقة ،حتى

أخبرته بسؤال الش��يخ عبد العزيز بن باز  5عنه،
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وسماعه لكتبه الثالثة( :المنطلق ،العوائق ،الرقائق)
وس��روره البالغ بها ،ثم أكد لي أن الش��يخ ابن باز
بعث له يطلبه في زيارة للحج ،لكن األقدار الربانية
لم تته َّيأ!
نعم ،إنه الشيخ والداعية اإلسالمي الكبير :محمد
أحمد الراش��د ،أو :عبد المنعم صالح العلي العزي
(االسم الحقيقي).
فرح بهذه الجلسة األولية ،ثم دعاني للغداء في

اً
جميل ،قصَّ فيه من
لقاء
أحد المطاعم العربية ،وكان ً

أخبار الشباب ما يمتع ،ثم صارحني بعد الغداء أنه

استأذن زوجته وقد تركها بمفردها ،ليبيت في جنيڤ
ثالث ليال ،وهي إك��رام الضيف .فلم��ا رأى أنني
خفيف وس��هل ،قال :بل نذهب إلى بيتي وتسكن
معي ،فحمل��ت حقيبتي وماء زمزم ال��ذي أتيت به
هدية للشيخ.
دفترا حوالي
في الطريق فوجئ الشيخ أنني أفتح ً

يوعدلا نايبلا ريمأ ..دشارلا دمحأ دمحم
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عشرين صفحة ،دونت فيه أسئلة عن تجاربه وخبراته،
ومواقفه العلمية ،والسياسية ،والتربوية ،واالجتماعية!

فبدأ اإلجابة ف��ي القطار ،وأنا أس��جل في دفتر

اً
جميل ،أو منطقة ذات
منظرا
آخر ،وكان كلما لم��ح
ً
بهجة قطع كالمه ،وطلب مني النظر إليها واالستمتاع

بها ،مع تعليق موجز عن المنطقة وطبائع أهلها!

واستمر على هذا الحال إلى أن وصلنا إلى بيته

الذي يذكرني باألفالم الغربية الكرتونية القديمة!

دخلنا البيت وصلينا المغرب والعشاء ،ثم أحضر

طعاما بيت ًّيا ،وأراني بعض لوحاته الفنية ،وكتاباته
لي
ً

ومشروعاته القادمة .واس��تمر الحال بين نقاش وسرد
لذكريات في غرفة مكتبته ،ولم يكن بيته سوى غرفتين

إحداهما للنوم ،واألخرى للمكتبة ،وصالة صغيرة!

عندما ح��ان موعد الن��وم أرش��دني إلى مكان

(الحم��ام) ،وموق��ع الح��ذاء الذي عل��ى الجدار،
والعطور ،وأدوات التنظيف!
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ول��م ال يفع��ل ذل��ك وكان وقتها ف��ي الرابعة
والستين ،وهو أستاذ الذوق والفن وجمالية الحياة؟
قبيل الفجر أيقظني ،ولم أكن قد اس��تغرقت في
النوم ،لذهول الموقف ،فصلَّى ب��ي الفجر بصوت
رخيم ،على نغم عراقي ،وأداء روحاني خاش��ع .ثم
قال لي بعد الصالة :يا أخي ،لقد قس��ت قلوبنا في
هذه الديار ،ألننا ما عدنا نسمع األذان!
دوما ،وأتخيل معها حاله وهو
أتذكر هذه الكلمة ً

يصف موقفه مع األذان وصالة الفجر الذي افتتح به

كتابه( :منهجية التربية الدعوية) ،اً
قائل:

«يوم كان��ت الهمة تامة لم تنحت منها الس��نون
بعد ،كنت أجمع بعض إخوان��ي الدعاة في جامعة
بغداد ،بعدد قليل دون العشرين كل أسبوعين؛ لنقوم
الليل ونتلو القرآن مع درس دعوي وموعظة مناسبة؛
وألن الرقابة كانت هاجسنا فإننا كنا نتجاوز المساجد
الظاه��رة العامرة إلى مس��جد عتي��ق رطب عريض
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الجدران واطئ الطاقات واألقواس ،بالي الفراش في

زقاق ضيق قديم يسمى مسجد حس��ين باشا ،وهو

تقريبا،
الوالي العثماني الذي بناه قبل أربعمائة سنة
ً

ويبدو أن يد الصيانة لم تمتد إليه آنذاك ،فكان التلف

ظاهرا في أكثر أرجائه ،والجص قد سقط من بعض
ً

حيطانه.

لكن أولئ��ك المائة الرواد الذين كان��وا يتناوبون

الحضور أفواج ًا صدروا عن إجماع جازم أنهم لم يروا

مكان�� ًا فيه البرك��ة الرباني��ة ظاهرة كمث��ل حرم ذاك

المس��جد ،وكان أي مش��ارك يحس بروحانية عميقة
تحت تلك األقواس ،ويشعر بشعور خاص إذ هو بين

تلك الجدران الهرمة يف��وق تأثير الموعظة ويضاعف

إخبات القلوب الذي يول��ده التهجد والتغني باآلي،
حتى إذا أقبل وقت أذان الفجر تص��دى لرفع األذان

الحاج أحمد  ، 5وكان رجالً
ميسورا لكنه يسكن في
ً

غرفة في المسجد تطل على ساحة واسعة ،فكان هناك

أبدا أذا ًنا جميلاً 
إجماع من إخواني أنهم لم يس��معوا ً
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مطربا كمثل أذانه ،وكان عادل الش��ويخ يقول:
آس��را
ً
ً

يصح المبيت في المس��جد ثمن ًا لسماع ذلك األذان،

وأنا أشهد بما ش��هد به  : 5أني حتى اآلن وأنا في

الرابعة والس��تين ما أتلذذ بس��ماع نغمات أذان تدق
أبواب القلب دقًّا كنغماته ،وآثار أذانه في نفوس أولئك
الدعاة تعدل ما يرجعون به من آثار التالوة والتهجد.

المهم ،بعد ص�لاة الفجر ،رجا من��ي أن أرتاح

ويرتاح ه��و قليلاً ألول الصب��اح؛ لإلفطار ،وإكمال

البرنامج.

اً
صباحا أفطرنا ،ثم
فعل ،على الثامنة أو التاسعة
ً

أكملن��ا حوارنا لحين الظهر ،فتغدينا س��مكً ا زهريَّ 

اللون ،شرح لي الشيخ فائدته ،ومكان وجوده!

ثم فوجئ الشيخ بطلبي العودة إلى بلدي!..
الملِح ،وقال :إن
استغرب الشيخ من هذا الطلب ُ
إكرام الضيف ثالثة أيام ،فقلت له :لقد أشبعتني في

يوم واحد.

يوعدلا نايبلا ريمأ ..دشارلا دمحأ دمحم

143

ثم سألني :هل زرت جنيڤ من قبل فهي من أجمل

بالد الدنيا؟ فقلت للشيخ :ال ،هذه أول مرة ،ويكفيني

ما رأيت ،وقد أتيت لهدف اللقاء بك ،والسالم عليك،

وإبالغك تحايا المحبين ،واالس��تفادة منك ،واإلجابة
عن جميع أسئلتي ،وقد حدث كل ذلك بفضل اهلل وفي

وقت وجيز ،هو أربع وعشرون ساعة!

لم يشأ الشيخ أن يثنيني عن طلبي ،وذهب معي

عبر الحافلة إلى المطار القريب من مدينته ،ووجدت

الرحلة المناس��بة ،ولما ضاق مالي لش��راء التذكرة

لعدم وجود العملة ،سألت عن جهاز الصراف اآللي،
فرفض الش��يخ ،وبادر بأمر عرفته بعدئذٍ ،أنه نادى

شخصا لالستدانة منه لشراء كامل التذكرة ،وفاجأني
ً

بذلك ،وعبَّر الشيخ عن ذلك بأنها من باب الضيافة

التي لم تكتمل!

غادرت تل��ك الدي��ار محملاً بحمول��ة إيمانية

ودعوية وفكرية عظيمة ،ومجالسة تضفي في النفس
ِ
ذابا!
أسرارا ع ً
ً
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نعم لست من نوع المريدين والمقدسين ،ولكنني

ـ غفر اهلل لي ـ من المتواضعين أمام أرباب المقامات

العالية.

بعد أقل من عام اش��تقت للش��يخ واشتاق لي،

ورتبت الزيارة له بحب كبير ،وعند وصولي للمطار،

تمَّ إيقافي ومنع��ي واحتجازي على ذم��ة التحقيق
كتبا ثقافية
خمسة أيام ،وبعد فحص الحقيبة وجدوا ً

عامة ،وشريطً ا للقرآن!

فاعتذروا لي ،وتذرعوا بالخطأ الذي اشتهرت به

كل سلطات الدنيا ،وما كانت سوى أخبار الكذب،
ومعلومات الملفقين!

وما كان الش��يخ يدري بحال��ي وإيقافي ،حتى

توالت اتصاالته هنا وهناك ،فع��رف الخبر ،وأدرك

أنني صاحب رسالة!

بعد أول لقاء به وسماعه خبري ،حكى لي قصة

عجيبة له في دولة خليجي��ة كان يعمل في إداراتها
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الحكومية ،عندما سجن فيها ،ووضع في غرفة تفتقد
حصيرا نت ًنا،
أبسط ألوان المعيشة اإلنسانية ،وأعطوه
ً

ووسادة بها رائحة الجيفة!

وعند خروجه من هذا النك��د وتلك الغرفة غير
المحقق :أنتم تعرفون أنني
الش��يخ
اإلنسانية ،سأ َل
ُ
َ

ممن يدعو إلى الوسطية واالعتدال ،وأكتب للشباب

أن يهتموا بالحضارة والفن ،وأسترسل بذكر اآلداب
والذوق الرفيع ،أفيعقل أن يكون من يتكلم عن هذه
الدقائق الذوقية والراقية داعية يدعو لغير السالم؟
جي��دا ،ولهذا
فق��ال له المحق��ق :نعل��م ذلك
ً

سجنَّاك!

لقد ُوجدت نغمة بوليس��ية آنذاك تس��توعب أن

إرش��اد الش��باب لفهم الحياة ،بل صناع��ة الحياة،

وتهذي��ب النف��س ورقيها ،س��يعمق فيه��م العمل
أمرا،
لإلس�لام ،والدعوة إليه ،والحرص على نشره ً

نهيا ع��ن المنكرات ،وم��ا يخدش الذوق
والدعوة ً

146

كلمات

في شموخ إنسان

واألدب ،فضلاً عن ترويج ما ال يرضي في ساحات

الحياة!

وامتدت األيام فصار بيننا العيش الطيب الكريم،

واالهتمام األبوي الحاني ،وأكرمني الكريم بنش��ر
كتبه الجديدة كلها ،والعناية به��ا ،ومراعاة صحته،

والحرص عليه.

األكل من
وزدنا على ذلك في لقاءات المؤانسة
َ

طعامه في داره من أكلة (الدولما) العراقية الشهيرة،

واألكل في داري من الس��مك ال��ذي ينحني ظهره

لتذوقه!

وقد حصل أن داعبن��ا مرة ،وقد كان على طاولة

الطع��ام ببيتي الدكتور طارق الس��ويدان ،أن قال له

الدكتور طارق :يا ش��يخ ،لماذا ال تمتنع عن بعض

اللحوم إن كانت ستؤثر عليك وعلى صحتك؟

فقال له األستاذ الراشد :أفعل هذا يا أخي ،ولكن

مثل ه��ذه الوالئم عن��د أه��ل القبائ��ل ال تعترف
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بامتناع��ي ،ويعدونها ع��دم رضا بطعامه��م ،فماذا

نفعل؟!!

وفي ذات الجلسة تحدث د .طارق عن مهارات

القائد ،وأن صفة الكرم ليست واجبة كما يقرر علم

اإلدارة الحديث ،فقرر األس��تاذ الراشد غير هذا من

خالل وقائ��ع التاريخ ،وأحوال الع��رب التي يجيد

أسانيدها ودالئلها.

ثم خرج األستاذ الراشد يبشر بوعي متكامل في

س��يرة الدعوة ،وجعل من أربابه أبا محمد ،الدكتور

طارق السويدان.

خلدون األحدب ..المعلم بحق
أول ما عرف��ت هذا اإلنس��ان الوق��ور ،العالم

المفك��ر ،الواعي المتقن ،كان عن��د حضوري مادة

الثقافة اإلسالمية ( )301في جامعة الملك عبد العزيز،

مع طلبة كلية الطب في المرحلة المسائية.

محاضر كبير السن ،مش��بوب العاطفة ،يتحدث

ً
واقفا ط��وال المحاضرة ،ليس بي��ده ورقة وال قلم،
يتكلم ويفكر في آن واحد!

تجد أن األفكار التي يطرحها ،والرؤى التي ينثر

آللئها ،هي نور من اهلل ،وفتح ألوليائه.

يتكلم من أعماق الفكرة المطروحة ،حتى تصل

لدرجة اإلقناع واليقين.
وقد شدني لسببين:

حب ملعملا ..بدحألا نودلخ
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األول :أنه يتحدث بلغة س��لفية المش��رب ،من

تصحيح األحاديث الشريفة وتوثيقها ،والتأكيد عليها،
وعمق النظر في معانيها ودالئلها.

الثانيَ :ن َفس العالم المستوعب ،الذي يرقى بمن

أمامه ،كأن شي ًئا ال يشغله إال هذا الدرس واالرتقاء
بِمح ِ
اض ِريه.
ُ َ
في نهاي��ة أول لقاء في المحاض��رة زال عجبي

عندما ذكر اس��مه لنا ،وفي وقت ساعاته المكتبية ..

قال لنا :أنا أخوكم خلدون األحدب.
ِ
ِ
الع َلم اّ
العلمة
��م َ
ون ْعم هذا االس��م الكبير ..ن ْع َ
المحدث المفكر الش��يخ الدكت��ور :خلدون محمد

سليم األحدب.

زال عجبي في نهاية اللقاء؛ ألني قد قرأت كتابه

(سوانح وتأمالت في قيمة الزمن).

نعم ..لقد لخصت الكت��اب ،ووزعته ،وألقيت

مضامينه في دروس شبابية كثيرة.
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تحس أن��ه يهتم ،ويب��ذل كل ما يمك��ن ليقرأ
ُّ

الشباب ،ويرتقوا.

عجبا عندما طلب منا كتابة بحث
ثم إني وجدت
ً

في المادة.

دلنا على المصادر والمراجع في مكتبة الجامعة،

ومظان وجوده��ا ،مع أوراق مصورة عن األس��ماء
مكتوبة ،واألرقام حس��ب ما هو مسجل في فهرسة

المكتبة.

ح ًّقا إنه ش��خصية نادرة في تعلم اإلتقان وجودة

األعمال.

حصل أن كنا ف��ي قاعة المحاض��رات الكبرى

بكلية العلوم ،وقدم أحد الطالب بحثه ،فإذا هو قليل

الصفحات ،غير منسق الشكل ،فنظر الدكتور خلدون

إلى البحث ،ورفعه أمام الط�لاب ،ثم وضعه على
الطاولة ،وقال أمام الجميعَ :ه ُز َلت!!

فهزت هذه الكلمة الحاضري��ن ..نعم ،إننا أمام

حب ملعملا ..بدحألا نودلخ
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طريق واحد للنجاح والتفوق( ،اإلتقان) وليس ثمة
شيء آخر بديل عنه!

ومرت الس��نوات وأنا أحتفظ في ذاكرتي بهذه
ّ
القامة العلمية الكبيرة ،ووصلت إلى قناعة مفادها :أن

خيرا جمع معه وبه الصالحين.
من أراد اهلل به ً

وبعد س��نتين من التخرج ،وأثن��اء وجودي في

معه��د البحوث واالستش��ارات ف��ي جامعة الملك
ً
موظفا بوصفي باح ًثا علم ًّيا ،وكنت أفكر
عبد العزيز
في طباعة رسالتي (كنوز الحسنات) ،بادرت مباشرة

للذهاب إلى مكتبه في كلية اآلداب التي كانت مقابل

المعهد الذي أعمل فيه.

خيرا ،إذ لقيته مباشرة في صحبة صديقه
وأراد اهلل ً

األثير الدكتور عبد اللطيف الصباغ ،والشيخ المرحوم

بإذن اهلل الدكتور ناجي عجم.

س�� ّلمت على الش��يخ خلدون ،وبقية مشايخنا

األحبة ،وقدمت له رس��التي (كنوز الحسنات) قبل

طباعتها ليبدي رأيه الحديثي فيها.
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موعدا ولم يخلف رغ��م كثرة أعماله،
حدد لي
ً

فهو أستاذ المواعيد.

وقدم لي ملحوظة واح��دة في عبارة كتبت خطأ

مني ،فشكرته عليها ،وعلى تقبله النظر في الرسالة.

وقد بارك اهلل في هذه الرسالة ـ كنوز الحسنات ـ،

وطُ بعت أكثر من عش��رين طبعة ،بعدة لغات ،و ُنشر

منها أكثر من مليون نسخة ـ والحمد هلل ـ.

وبعد طبعها ذهبت بعدة نسخ للشيخ خلدون في

مكتب��ه ،ففرح به��ا ،وبطريقة طبعه��ا ،خاصة أنني

أشدت بمراجعته العلمية للرسالة.

دار بيننا حوار قصير ،ذ َّكرته فيه بدراس��تي مادة

الثقافة اإلسالمية ( )301عنده ،واطالعي على مؤلفاته

واهتمامي بعطائه.

وفي ذات الجلس��ة عرفت أكثر أنني أقترب منه

في النظرة االجتماعية ،فقد عش��ت في سوريا التي

قرب النفوس ،وه َّيج الذكريات!
ُولد فيها ،وهذا مما َّ
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وفي لقاء آخر معه ف��ي ذات الجامعة ،كان ثمة
قريب ل��ه فيما أتذكر تأخ��رت إجراءات التأش��يرة
الخاصة به ،فس َّهل اهلل بتيسير األمر عن طريقي.
وإذا بالرج��ل ُيظهر وفاءه ونبل��ه وتقديره لفعل
صغيرا ،فحم��ل على يديه كتابه
المعروف ولو كان
ً
الموس��وعة الضخمة (زوائد تاريخ بغداد) في عشر
مجلدات إلى مكتبي بالجامعة!
س��أل عني بعد صالة الظهر ،وكنت في مكتب
مدير شؤون الموظفين ،أتابع معه بعض األمور ،وما
إن عدت لمكتبي إال قال لي أحد الزمالء :زارك شيخ
أكياسا ثقيلة...
كبير ووضع
ً
تعجبت!! من هذا الذي زارني في مكتبي ،وعلم
ُ
حبي للكتب فأتى بها من غير طلب؟!

فتحت أحده��ا وعلى طرفه رس��الة صغيرة في
ُ
بطاقة جميلة ،مكتوب فيها اإلهداء لي مع الش��كر
والتقدير وخالص المحبة والود والدعاء ،ثم اس��مه

الكريم (خلدون األحدب).
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بادرته مباش��رة بالزي��ارة لمكتبه وش��كره على

معروفه وتفضله بهذا اإلهداء ،وتواضعه الجم وحمله

لرسالته العلمية الضخمة بنفسه.

ثم في آخر اللقاء دعاني لزيارته في داره العامرة،

وأن ثمة طلبة من خيرة الدارس��ين النابهين يقرؤون

عليه كتاب (الباعث الحثيث) في مصطلح الحديث.
فشكرته على الدعوة ،ولبَّيت الطلب ،وامتد هذا

اللقاء األسبوعي لس��نين وسنين ،وكان آخر ما أقرأه
في مجلسه العلمي هذا( :الموطأ) لإلمام مالك.

ومنح الشيخ الحاضرين خالصة علومه ،وفهومه،

ودقائ��ق نظراته ،فوجدته قد حق��ق رجائي في أمور

ثالثة ،أغناني بها عن كثير سواه:

األول :رصانة البحث العلمي ،وقوته ،والتمحيص

الدقيق ،والصبر الطويل للوصول إلى النتيجة.

الثاني :الذوق الرفيع ،والدقة ،واألناقة ،والجمال،

فهو آية في حفظ المواعي��د ،والحرص على جمال

حب ملعملا ..بدحألا نودلخ
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المكان ،وحسن الترتيب ،فكل كتاب في مكانه ،قبل

اللقاء وأثناءه وبعده .وأشهد أنني رغم زيارته عشرات

المرات والم��رات يبهرني فيه وف��ي مكتبته وداره
الترتيب واألناقة.

الثالث :س��عة المعارف الثقافية ،ف�لا يكاد لقاء

يخلو من طرح كتاب ،أو تحقيق ،أو مشروع علمي،

قديما أو حدي ًثا ،حتى لتكاد أن تقول إنه متخصص
ً
ف��ي المصادر والمراج��ع لجملة كبيرة م��ن العلوم

والمعارف.

نعم لقد وجدت ضالتي ،وحمدت ربي على هذه

النعمة.

ومرة أخرى أكرر ما آمنت به من قناعة :إذا أراد

خيرا جمع اهلل معه وبه الصالحين.
اهلل بعبده ً
ويا سبحان مقدر األقدار!!

قبل تقاعد الشيخ من الجامعة ،عرضت عليه أن

يكرمن��ي باإلش��راف عل��ى الرس��ائل الجامعي��ة،
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طرحت إنشائها مع ثُلَّة من
والتأسيس للجامعة التي
ُ
كبار أهل العل��م ِ
والف ْكر داخ��ل المملكة وخارجها

وهي (جامعة مكة المكرمة المفتوحة) ـ للدراسات
العليا ـ .س��مع الش��يخ مني الفك��رة كاملة ،وبكل
تفاصيلها.

منشرحا للفكرة.
فاستخار اهلل تعالى ،ووجد نفسه
ً
وامتدَّ اللقاء بيننا ـ بفضل اهلل ـ ،وتواضع كما هو

رئيسا للجامعة ،وهو عميد لها.
عهده ألكون ً

ودامت اللقاءات أسبوع ًّيا في جلسات الجامعة،

ما بين حوار عن المجلس العلمي ،وواقع الطالب،

ووضع المنح ،مع مشاريع مختلفة ،وفوق ذلك وأهم

من ذلك حال أسرتي وأسرته ،وحاله وحالي.

وكان له ـ بعد فضل اهلل ـ السبب األكبر في بلوغ

(جامعة مكة المكرمة المفتوحة) المكانة عند علماء
ا ُ
ألمة الكبار في مش��ارق األرض ومغاربها ،وغدت

موضوعاتها مثار حديث عند المهتمين والمتابعين،

حب ملعملا ..بدحألا نودلخ
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بل أقول :وموقف س��كوت وقبول عند المعارضين
وشبه الحاس��دين! وقد ض َّمت الجامعة بين جنباتها

تخصص��ا ،بعضها مم��ا تميزت به
(ثالث��ة عش��ر)
ً
واستقلت.

الع َلـ��م الكبي��ر ـ د .خلدون
وال يـ��زال ه��ذا َ

األحدب ـ مور ًدا لي بعد اهلل ،في المناقشات الثقافية

المتجددة.

وإن كان اهلل ق��د أمدني بتوفيق��ه وكرمه ولطف
عنايته لالس��تفادة من الدكتور خلدون في الجامعة،
فاألمل في��ه تعال��ى أن يوفقني إلخ��راج مكنوزاته
العلمي��ة التي تن��م عن فكر ع��الٍ ،وثقاف��ة نادرة،
وتخص��ص حديثي متقن ،وأصال��ة منهجية عميقة،
وذلك عبر عدة مؤلفات ودراسات وكتابات ،بدأت
تخرج للنور ،والمستقبل للباقي من األهم ٍ
آت بإذن
اهلل.
وما حرصي هذا إال إليماني بم��ا حباه اهلل من
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سعة معرفية ثرة ،وموسوعية ثقافية متنوعة ،وحصيلة

علمية وواقعية ضخم��ة ،وأصال��ة منهجية محررة

متقنة.

ولكل من دعا معي وأ َّمن على دعائي بأن تخرج

هذه المكنوزات للناس ،األجر والثواب ،والنفع بما

سيقرأ!

سلمان العودة وحيوية المفكر

تعريف غير رسمي

ال مزايدة على تتلمذ عش��رات اآلالف في أصقاع

العالم على يدي هذا اإلنسان ،ومن لسانه الذي ينطق

بالعلم ويقطر بالحكمة التي استقاها من الهدي النبوي.
قد تكون العاطفة الهادرة هي التي قادتهم ،ولنعم

العاطفة في زمن مزج فيه هذا اإلنسان «بلوغ المرام»،

بالدرس الع��ام ،و«الخواط��ر البيتي��ة» ،بالحلقات

القرآنية الفجرية..

الس��لم المتقدم للصحوة المتوس��طة ،أو في
في ُّ

عمرها الثاني ،وفي أوجها في عمرها الثالث أو الرابع.
نع��م ال مزايدات؛ ول��ذا من األول��ى اَّأل ننتظر

صحويين» عما سيقال!
حكايات َّ
«الم َت َ
الص ْحويين أو ُ
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ال يهم أن يقرأ المنتس��بون للفكر اإلسالمي أو

المتحررون عنه ما سيؤول إليه الكالم.

وال يه��م أن تضم ه��ذه الكلمات في س��جل

الفارغي��ن الحاس��دين ،أو الناذرين أنفس��هم جمع

الحسنات له إلى يوم الدين ،المهم أن تملي الروح

وأن ينبض القلب.

ولو أرادت النف��س أن تبرهن عن منهجية بحثية

لما عجزت ،والتاريخ يش��هد! ولكنه��ا تعجز اليوم
وبكل تواضع أن تملي على الروح شي ًئا.

إنه باقتدار ،ولربما بحرك��ة أصبع ،تجتمع لديه

الصفحات لتصاغ األفكار ،أو تحتش��د المعلومات؛

لتحلل السنوات والساعات!
أبواب وأبواق

المتحدثون مألوا الس��احات ،فمنهم من قضى

نحبه ،ومنهم من ينتظر ،وهو ممن ينتظر!

دروس متفتحـة ،آفاقهـا واسعة ،أفكارها عالية،

ركفملا ةيويحو ةدوعلا ناملس
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ال س�لامة مطلقة في مآالته��ا ،وال آراء حالمة في

تطلعاتها ،وال أيديولوجيات في ردهاتها ،إنما العلم

للعلم ،والفك��ر للفكر ،والدعوة للدع��وة ،والحياة

للحياة ،والحق للحق.

اختلفت األساليب وتباينت ،لكن ليس في يوم

منها صراخ ،أو استيراد لفكر فرد أو مؤسسة أو طائفة

أو جهة!

القوي ـ ج��ل جالل��ه ـ بقوته،
إنم��ا يدعمه��ا
ُّ

ويمنحها القبول ،ويغشاها باللطف والرحمة.

أبواب مفتَّحة ..في هموم الناس العامة والخاصة،
وش��ؤون ا ُ
ألمة الكبرى والصغرى ،وفق��ه المرحلة

وتدريب الصحوة..

خطاب ِّ
قدر له أن يكون عالم ًّيا ،ورضي أن يكون

متواضعا في المش��اريع دون حص��ر أو احتكار أو
ً

توظيف وهمي!

حالة وعي حقيقية ،ولربم��ا طغى التالميذ فترة
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فلم تتح فرصة كافية للجلوس مع اآلخر أو الغير كما

يتمني د .فاروق حمادة!
ساحات ال مساحات

ال وق��ت ل��ه للمهات��رات ،وال س��بيل عن��ده

للمش��احنات ،وال فكرة لدي��ه قابع��ة للمغازالت

الحزبية!

فهما للواقع
س��بق ـ وقالئل مثله ـ زمانه وأقرانه ً

واستمرارا في كسب
وتفهما للمس��تقبل وعملاً له،
ً
ً

س��احات الحياة ،على الصعي��د المعرفي والمحلي

والدولي.

ومع ذلك قد تكون هذه الساحات على امتدادها

ً
وصفا دقيقًا لحالة وعي
وضخامتها وقيمتها ليس��ت

متقدم شابه بعض الحذر!

ولحكم��ة أراده��ا اهلل تأجلت مس��احات اللقاء

الفكرية ،وطبيعة المنشآت الصحوية ،وسبر أحوالها

من خالل االقتراب بقياداتها.

ركفملا ةيويحو ةدوعلا ناملس
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هنا ..تقاطعت س��احات التوس��ع بمس��احات
التفكر ،فاقتضت مراحل زحف جديدة!
الحياة كما أرادت!

كل الناس يغدو ...فمريح نفسه أو متعبها.
ال��كل في الحياة يعم��ل ولو كان ف��ي غيبوبة،
فالذين حوله ال يعملون إال ألنه يعمل!
هناك مشيئة ربانية ماضية ال نفاذ لغيرها.
وهناك قوانين ال مبدل لها ،ولن تجد لها تحويلاً.
هكذا أراد ،وهكذا أرادت!
أراد العطاء محل ًّيا وعالم ًّي��ا ،أراد النصرة صم ًتا

وجهرا ،أراد الحقيقة رخيصة أو ثمينة ،أراد الطريق
ً

الطويل في ليله ونه��اره ،وصيفه وش��تائه ،وحلوه

ومره...
أراده بحب ولو كانت القسوة تلمع في الطريق،
وأراده بحكمة ولو ثارت الرياح مرة.
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إنه سجل عطاء ...يسترق الفكر من حفيف ورق

الشجر ،وحركة النمل ،ونضج الخبز في الفرن!

المحيطون ال ينبغي أن يكون��وا محبين ،المهم

القليل الذين يبدو منهم خدمة الدين والعمل للنهاية!
احت��رام العطاء ...وضب��ط األوق��ات ،وتفعيل

الطاقات ،وتربية الذات ،زحفت به في ميادين الحياة

التي لم تقف ولن تقف.

شمعا أحمر،
كرباجا أو
ال يريد أن يرى سلكً ا أو
ً
ً

تماما أن للحق آهات كما أن للموت
لكنه كان يدرك ً

س��كرات وهو مس��تعد بإذن ربه وإلى أن يشاء اهلل

للقاءين!

رجوت اَّأل يغضب!؛ وألنه اختار
يغضب وربما
َ
ُ

حليم��ا ،اختاره المثل
لنفس��ه أن يبقى طول الخط
ً

نموذجا :اتق غضبة الحليم!
ً

نعم قد يبدو أنه لم تدخل قصائده الش��عرية في
دوائر الن َّقاد األدبيين ،وسجاالت األكاديميين ،ولكنها

ركفملا ةيويحو ةدوعلا ناملس
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قد تقف لتخلد كالتمث��ال أمام قارئها أو كاتبها ،ألن
العبرة في المآل قد تكون في المقاصد ال في ظاهر

النص!

قد ال يدرك الكثير بل حتى بعض المقربين أنه

يتردد!

فاألمر ليس في التخطيط وضبط المس��ير ،إنما
اً
تفاعل!
فيما تلده األيام ،وموقفه تجاهها ،تجاهلاً أو
يتزامن مع الحي��اة بال خج��ل ،ويتوغل بفهم،

ويبادر بحظ!

قد تكبر في خالي��ا دماغه األفكار ،ولكن صفاء

النفس ،وإيمان القلب ال يس��محان ألجهزة تحليل
الكلمات أن تثبت عموم نتائجه��ا ولو حلفت ألف

مرة.

أغوار

روح المغامرة جزء أساس من شخصيته ،ولكنها

المغامرة العفوية.
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هي هكذا خلطته الخاصة!
توس��وس في فكره قضي��ة التف��رق والتعددية،

وتبادل الكلمات المجانية عن ه��ذا وذاك ،وهؤالء
وأولئك!

لو فتحت س��جلَّ مواعي��ده لوجدته��ا واضحة

وضوح الشمس.

محاض��رات ،دروس ،مق��االت ،ش��فاعات،

مبادرات ،مؤتمرات ،مراجعات...
ماذا يريد؟

ال يريد أن يخرج ولن يخرج ولو أغواه ابن باز

أن يترك س��لفيته ،ولن يتزحزح ع��ن مقعد التعليم

والتفكير فهي بضاعته األولى ومنتجه األوفر!

تعقيدات الحياة جعلته يميل للبساطة والعفوية،

لذا لن تخطئ عيناك عبارة (األنانية ،الذات )...،في

كثير من مقاالته.

مشحون بالعاطفة التي تهديها إليه روحانية الليل،

ركفملا ةيويحو ةدوعلا ناملس
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ونسمات الشفاعة ،وأغاني الشعراء من ذوي التراث

أو من سدنة الحداثة أو الالشيء!

له حساباته الخاصة ..نعم ،كما أن لكل صاحب

ش��ركة تريد أن تكون عريقة حس��اباته ،ولكنها في

رسالتها ورؤيتها وأهدافها واضحة ،وتبقى آلياتها!

صري��ح لدرجة تق��ول فيها ال ي��داري ويداري

لدرجة تقول فيها يهاب!

لكنَّ هذا وذاك يعود لعقلية األيام والمواقف.
قد يعيش مع طائفة فيمتزج بينهم ،وقد يعيش مع

آخرين فيعتزل شعور ًّيا ،وقد ال يعيش مع أحد منهم!
قناعاته شبه َّ
مقدسة ،فاأليام والمواقف وجلسات

الحوار علمته.

يعتذر أو يظهر ببراءة وجهة نظره ،ولكنه ال يفكر

ويتحاور ليجادل نفسه.

وألنه إنس��ان قد توافقه ِّ
فتقدره ،وتخالفه ولكن

تحترمه.
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ومبادرته ورؤيته الحديثة لمشروع قد تشغل وقته،

وتحرق طاقت��ه اإليماني��ة وقوته النفس��ية وعالقته

الوطيدة وفريقه الجاد.

يتمتع بالجديد ،ويلهو بالجميل ،ويأنس بالمرح

المريح!

هل هو عالم أم شيخ أم مثقف ؟

وق��د تتس��اءل لتجيب��ك محاضراته ودروس��ه

واجتهادات��ه ومتابعاته التي ال غب��ار عليها إنه كل

ذلك.

يصنع األح��داث كما يراها ،فليس ش��رطً ا أن

يقبل مغازلة النفس ،وطرح القضايا الحساسة في
ا ُ
ألمة في اللحظة نفس��ها ،وبالحماس��ة نفس��ها،
فالحس��ابات تسندها سياس��ات؛ ألنها في األخير
كلماته ومواقفه!

إن شئته صحو ًّيا فهو في المقدمة ،وإن شئته رجل

عامة فهو في الصغيرة والكبيرة.

ركفملا ةيويحو ةدوعلا ناملس
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إلى أين؟

مصيره حتى هو ال يعرفه!
األيام حبلى ،وإنما يحمل معه قناعاته فقط ،التي

أهدتها إليه األيام.

فهو يريد الجدي��د والمفيد؛ ألنه ج��رب ما لم

يجربه الغير ،وتجاوز المبتدئين..

ولكن األقدار وحدها هي التي ال نفاد لها.
والحكم��ة أل��وان ،واألي��ام دول ،والمتغيرات

وفر ،فقد يالم وقد ال يالم،
ك��ر ٍّ
تحوالت ،وهو بين ٍّ
ألنه بشر غير معصوم!

د .راتب النابلسي..
العالم المستبصر في زمن المحنة
يدخل موقعه الشخصي يوم ًّيا قرابة المليون زائر،
ِ
أيضا قرابة مليون
ويحمل دروسه ومحاضراته يوم ًّيا ً
ّ
متابع .وهو عدد هائل يدل عل��ى اإليمان بما يقوله

الشيخ ويدعو إليه.

عاما بال 
َّ
فس��ر كتاب اهلل في خمس��ة وثالثي��ن ً

مجلدا).
انقطاع ،وسيطبع تفسيره في قرابة (28
ً

قال عن تفسيره وأسلوبه (د .أحمد نوفل)« :كنا

نقول لم يوجد بعد الش��عراوي من يق��رب القرآن
للناس بأسلوب ميس��ر محبب ،إلى أن جاء الشيخ

النابلسي».

واحد من علماء ا ُ
ألمة الذين لم يرفعوا صوتهم،

كثيرا بالشد والجذب لإلقناع ،إنما اعتماده
ولم يبالوا ً

ةنحملا نمز يف رصبتسملا ملاعلا ..يسلبانلا بتار .د
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على القلب الحي ،واألمانة في إعداد الكلمة الصادقة
المحررة ،واألس��لوب الذي يفتح به الف َّتاح سبحانه

على من يشاء من عباده.

ال غرو أن تجد أع��داد جماهي��ره التي تحضر

محاضرات��ه في أوروب��ا كتلك الت��ي تحضر له في

المسجد األموي ،والذين يصل عددهم إلى عشرين

ألف مس��تمع ومحب(.إنه فض��ل اهلل وحده)؛ وألن

وأي مكانة ،في قلوب الناس،
للعلماء الثقات مكانةُّ ،

فإنهم كم��ا انتظروهم ف��ي جدباء الحي��اة ليهذبوا

نفوسهم ،ويخففوا من جحيم الخطايا المستعرة في

قلوبه��م ،فإنهم بحاج��ة أكبر لهم ـ بع��د اهلل ـ عند

اش��تداد المحن ،وانتش��ار الفت��ن ،واالمتحان في

االبتالء الصعب.

وألن العالم القرآني (د .النابلسي) أحد هؤالء،

وألن األزمة السورية مما لم يأت له مثيل في العصر

الحدي��ث ،انتظر الناس صوت الش��يخ النابلس��ي

وموقفه ،وهم طالما س��معوا تفس��يره لآليات التي
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تدعو للتمسك بالحق ،وطالما أدمع عيونهم للثبات

على الحق .فكان ماذا؟!

 1ـ كان الش��يخ النابلس��ي منذ اللحظة األولى

مطالبا النظام الحاكم في س��وريا بالسماع لمطالب
ً
الناس ،وتحس��ين األوض��اع في البل��د ،في خطبة

مش��هورة (موجودة في اليوتيوب) بكى فيها الشيخ

وأبكى .وهي الدموع التي تعبر عن الكثير والكثير
مما ُيخاف من��ه ،من نظام ال تزال يده الباطش��ة لم

تجف من دم األبرياء ،وس��حق الفض�لاء في أقبية
واحدا ممن قرأ رواية
س��جون تدمر .وكان الش��يخ
ً

(القوقعة) التي فجرت كيانه من الداخل.

 2ـ بعد الشهور األولى من اندالع الثورة السورية

كتب الشيخ بخط يده بيان علماء سوريا من األزمة
بحضرة عدد من العلماء ،فكان من بينهم من تطوع

وأرسل نسخة من البيان إلى الجهات األمنية؛ حيث

وجدها الشيخ النابلسي صباح اليوم التالي لالجتماع
فوق طاولة مس��ؤول أمني! .وعند سؤال الشيخ عن
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البيان الذي قرر فيه وجوب العدل والرحمة ومناصرة

المظلوم ،وإيق��اف االعتداء عل��ى الحريات ،وفتح
الباب لمشاركة الناس في مسارات الحياة بال خوف

أو تخوف ،كان جواب الش��يخ بكل وضوح( :هذه

قناعتي!!).

 3ـ وبعد هذا الموقف تم س��حب جواز س��فر

الش��يخ ،ومنع من الس��فر ،وأظن أن هذه الرس��الة
واضحة وكافية ،وإجابة لما يراد من الشيخ أن يعلمه
ويعمل��ه .ولكنه أصر على أن يت��ذرع بالصبر ،وأال

سوغ له جرائمه .وهذه
ينطق بكلمة تؤيد الظالم ،و ُت ِّ
الحال لمن استشعرها في ظل نظام ال يرحم ،بل إن

فجوره جمع جرائم التاريخ في سجالته يجعل مثل
هذه المخاط��رة ُّ
جد ثقيلة عل��ى النفس ،لكن نفس

الشيخ النابلس��ي أبي ٌة عص َّي ٌة على التهديد والوعيد،
فسار الش��يخ في طريقه الذي رآه يرضي اهلل ويتسق

مع ما دعا الناس إليه من قبل.

كان وضع الشيخ النابلس��ي في صمته حي ًنا من
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ً
وموقفا
أم��را ُيقدر،
الوقت ،وكانت أج��واء متابعته
ً

سجل .والبطولة الكاملة ليست في أن تقول الكلمة
ُي َّ

وتقاد للقتل بعدها فحسب ،بل أن تقول كلمة الحق

وتس��جلها ،ثم تتبع الحكمة والصب��ر ،لتقول مثلها
وأكثر منه��ا في أقرب وقت؛ لتك��ون الدافع لنصرة

الحق ،وتثبيت أهله .ففي فترة الهرج والمرج قد ال
يعرف المرء ما هو أول��ى وأوجب ،إال من وفقه اهلل
َّ
وبصره.
وسدده َّ

يسر اهلل وحده خروج الشيخ من بلده،
 4ـ بعد أن ّ

بطريقة اس��تثنائية ،ل��م ُترض الكثير ،أعاد الش��يخ

ترتيب أوراقه وأحواله ،فالمهموم والمكلوم من بني

اإلنس��ان يمر بحاالت وابتالءات تتطلب التمس��ك

بحبل اهلل ،ليربط على قلبه.

مناصرا
 5ـ ومنذ أن فُتح الباب للش��يخ خ��رج
ً

قضية إخوانه في سوريا بأسلوبه وقناعته ،مع وضوح

كاف ،فشاهدناه في قناة الجزيرة ،وتابعناه يوم ًّيا في

صفحات (الفيس بوك وتويتر) ،يناصر أهل الش��ام
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ِ
والحكم الهادية آيات اهلل
ويدعو لهم ،ويقرر باآليات

ونواميسه في الكون ،وأحوال الظالمين.

 6ـ واليوم وبكل تماس��ك نفسي ،وعون من اهلل

الكريم ،نجد الش��يخ هنا وهناك في دروس متتالية،

يدعو فيها لنصرة الحق وأهل��ه ،وبيان آيات اهلل في

النصر والتمكين ،وهي رس��ائل من أعماق األعماق
تؤدي فعلها في النفوس الطامحة ،وتربط بين سلسلة

التضحيات التي تتشابك ،كل في ميدانه ،وما قدره

اهلل له.

كبيرا على شيوخ باعوا
 7ـ كان أس��ف الش��يخ ً
عذرا في
دينهم َ
بع َرض ٍ من الدنيا قليل ،ولم يجد لهم ً
تسويغ الظلم للظالم ،فيد اهلل باطشة على من تولى

وكفر ،وأيَّد الظلمة المجرمين.
ِ
 8ـ من لطيف حكَ م الشيخ النابلسي في الثورة
السورية قوله« :لقد طالت األزمة السورية وتوسعت،

بعكس ما كان في بقية بلدان الربيع العربي؛ ألن اهلل
اً
ش��امل ،واألجر
أراد ألهل الش��ام أن يكون البالء

كلمات
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اً
طويل ،لم
واس��عا» .وكأن الصمت الذي رض��وا به
ً

يكن ثم ًنا للتكفير عن��ه إال الهم الثقيل ،الذي يعقبه

النصر الكبير.

 9ـ ظن النظام الوحشي البعثي الكافر أن تجربته

في مج��زرة حماة وما أعقبها م��ن ُح ْكم دام ثالثين
ِ
عاما ،هو نفسه األسلوب الذي سيعامل به أهل الشام
ً
عاما قادم��ة! .ولكنه غفل أن
اليوم ليظفر بثالثي��ن ً
سوريا الصمت تحولت لسوريا الغضب ،وأن الشيوخ
المعممين الذين أرخص��وا خطبهم وفتاواهم للنظام

ركل الناس عمائمهم ،وأصغوا لنداء الحق والحرية

والكرامة ،واستعادت األجيال طهر الحياة ،وارتفعت

األدعية في السجود من أفواه الشباب الذي آمن بأنه:

«يا اهلل ما لنا غيرك يا اهلل».
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