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ديار الهجرة بين بالد العرب والغرب، حاصلة على كاتبة فلسطينية، نشأت وترعرعت في 
درجة الماجستتتتتير في الطن لكن هذا لن يمنعها من اانشتتتتغال بطلن العلن الشتتتترعي 

 والدعوة واألدب واإلعالم والكتابة في قضايا األمة المسلمة.

عملت في مجال الدعوة في الغرب وكان لها نشتتاف في إلءاا المضااتترات في المستتاجد 
 اا الجالية المسلمة أصول دينهن وعءيدتهن وكذا لغتهن العربية.وتعلين أبن

عملت في مجال الدعوة على اإلنترنت لإلشتتتراا والعضتتتوية في منتديات لطلن العلن 
والدعوة. وحاصتتتتلة على دورات في التستتتتويق والتضرير الاتتتتضمي وكذا التاتتتتمين 

 حالًيا كاتبة في موقع أمة بوست... الدعائي.
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 يمتقد

 سن هللا الرحمن الرحينب

ْلَنا كَْيَف  اْنُظرْ ﴿قال عز وجل:   ﴾ياًل َتْمِض  َوَاكَْبرُ  َدَرَجات   َاكَْبرُ  َولَْْلِخَرةُ  َبْعض   َعلَى َبْعَضُهنْ  َفضَّ
 .اإلسراا (21)

اُا َوَمْن ُيْؤَت اْلِضكَْمَة َفَءْد ِاوِتَي َخْيًرا  َمنْ  اْلِضكَْمةَ  ُيْؤِتي﴿ وقال ستتتبضان : كَِثيًرا َوَما َيشتتتَ
كَُّر ِااَّ ِاولُو اْاَْلَباِب   .البءرة (269) ﴾َيذَّ

ا:  َتِبُءوا ُمَولِّيها، ُهوَ  ِوْجَهة   ِلُكل  ﴿وقال أيضتتتتً  اللَّ ُ  ِبكُنُ  َيْاِت  َتكُوُنوا ما َاْينَ  اْلَخْيراِت، َفاستتتتْ
 .البءرة (148)﴾نَّ اللََّ  َعلى كُلِّ َشْيا  َقِدير  اِ  َجِميعًا،

ى آل  وصضب  ومن وااه، أما والضمد هلل والاالة والسالم على رسول هللا وعل بسن هللا
قاموا لهذا الدين ولهذه األمة، حملوا على كاهلهن أمانة  .فلكل عاتتر  أعالم  ورجاات   .بعد

التبليغ والعلن والعمل، لن تشتتَغْلهن أاتتواا الشتتهرة بل شتتغلهن العطاا والمستتاَبءة باتتد   
فًة في قائمة أعالم زمانهن. حتى ُنِءشت أسماؤهن  مشرَّ

ْت بها األمة اإلستتتتالمية، كان ابد لنجن   وحتى في أحلك الضءن وأظلن المراحل التي مرَّ
 ، ، هي أن هذه األمة ولود  شر  لتتأكد قاعدة  متواَرثة  شمس أن ت أن يبزغ وقمر أن ينير و

ع عل التمّيز والنموأن العبءرية متجذرة  في الءلوب المؤمنة المباتتتترة، التي حملت مشتتتت
 للناس.

ضارتنا ورفعوا لواا  صمضات تاريخ األمة على مر األزمنة بأعالم  أناروا لنا ح وكما تزدان 
قيمنا وتضضياتنا وإنجازاتنا عالًيا تغِبُطنا علي  األمن بل تضسدنا، تتزين صمضات عارنا 
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نا أن نمخر به بأعالم  ُحقَّ ل لدولة العثمانية إلى اليوم،  ن ونثمن عطااهن منذ ستتتتءوف ا
َيرهن وتذاكر إنجازاتهن والتباتتتر في  ونتوارث ولو جزًاا بستتتيًطا من جهادهن بذكر ستتتِ

 احاتهن.أسباب نج

َير أعالم المستتلمين  وإن كانت قد ستتبَءنا بها األولون، وبرف فيها الستتابءون، فكرة جمع ستتِ
ار، لتكون  شهر أعالم هذا الع ِسَير أ ارة  ا تأريًخا وتوثيءً إا أننا نجمع هنا بطريءة  مخت

مختاًرا ينمع الساعين للنجاح والعاملين على نهضة أمة اإلسالم، وكذا باب إلهام  وربما 
روا  ! لمن أاتتتناه ظالم ليالينا و ول مضنة أمانينا، فأراد أن ينظر ألولاك الذين ستتتطَّ حل 
الستتير الشتتامخة في زمن التراجع وااستتتضتتعاا وأراد أن ينظر للجانن المشتتر  في 

 ليا بءاص المشل والخيانة والءهر.نا المعار

ذاتية  لنمستت  بستتاعد الجد والعمل  فُيلِهَن روح  ويشتتضذ همت  ويءدم على خطِّ ستتيرة  
َير من قرأ مان أو أاتتعف اإلي .وحبر التماني في البذل فتخرج ببهجة  ا تءل تميًزا عن ستتِ

رت  وااًعا بها في مسي أن يستنبط أسباب النجاح وركائز الثبات ومعالن التمّيز فيستعين
ناتتن عيني  هذه النماذج البشتترية المستتلمة التي تخطب وتاتتين وتاتتض  وتستتاِبق، 

 تدي بإحسانها ويتعلن من تجاربها.فيء

َير األعالم  ءُت في إعطاا كل ذي حق حء  وكذا استتتتتوفيت أهن ستتتتِ أرجو أن أكون ُوفِّ
! بَّ قدوة  حلٌّ وربَّ حل  المعاصرة، وُربَّ سيرة  قدوة  ور  فرج 

 د. ليلى حمدان

 م 2017
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نا نءاتل من أجل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو  إن
 وليس لنا أن نختار دون هذا.... نموت
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 الشيخ عمر المختار
عرفت  الاضراا والبيداا والجبال والهضاب، اشتهرت سيرت  بين األجيال وصار مضرًبا 
د استتتُم  قدوًة، وما إن ُيذكَر اإلباا حتى يكون ب   لألمثال، ما إن تشتتتتعل ثورة  حتى ُيردَّ
ا  ! إن  أستتد الاتتضراا وشتتيخ المجاهدين عمر المختار، َمْن لءن اإليطاليين دروستتً اقتداا 

 المسلن المجاهد كل عدوان  وظلن. مؤلمًة حمرْت في ذاكرتهن إلى اليوم كيف يتضدى

 نشأته
في جنزور شتتر  مدينة برقة الواقعة في شتتر  ليبيا، ونشتتأ  1862المختار عام ِلد عمر وُ 

على آِي الءرآن الكرين في بياة  اجتماعية  بستتيطة  لن تتلوث بضن المادة والستتعي خلف 
ن كما أن  تربى يتيًما، بعد أ ملذات الدنيا. فءد كانت حياة كماا  ورًاا بما قسم  هللا لهن.

ر بن عمر وهو في  ريء  إلى مكة المكرمة باتتتتضبة زوجت  وافت المنية والده مختا
 عائشة بنت مضاِرب وهي والدة عمر.

ينتمي الشتتتيُخ عمر لءبيلة منمة، تزوج وُرِز  أواًدا، وقد كان لزوجت  دور  رائع في شتتتد 
أزره خالل مستتتيرت ، تعكستتت  كلماتها الرائعة التي كانت تءولها لزوجها في كل مرة يريد 

خيمة، فءد كانت ترفع ل  باب الخيمة، وحين يستتتتألها لماذا تمعل ذلك في الدخول إلى ال
كل مرة، ويكمي  أن ينضني ويدخل، فتءول بباتتيرة المعتزة بدينها، حتى ا تضتتطر ألن 

 .تنضني إا هلل

 فترة شبابه وصباه
ي العلن واانطال  ب دأت خطوات عمر الابي تعتاد الذهاب واإلياب من زاوية جنزور لتلَءِّ
ثن رحل لمزيد  من التعلين إلى الجغبوب فمكث فيها ثمانيَة أعوام   ،ي مستتيرة تضاتتيل ف
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نهل فيها من معين كبار علماا ومشايخ السنوسية كان أشهرهن الشيخ المهدي السنوسي 
قطن الضركة الستتتنوستتتية، وهناا درس اللغة العربية والعلوم الشتتترعية وحِمَ  الءرآن 

 مسائل العءيدة ولكن  لن ُيِتنَّ تعليم  كما كان يرجو. الكرين عن ظهر قلن، فضاًل عن

جذب عمر أنظار أستتتاذه الشتتيخ المهدي الستتنوستتي حين لم  في  النجابة ورزانة العءل، 
صم   شيوخ والعلماا ورؤوس الءبائل وأعيانهن عن ، وقد و سبًبا في حديث ال فكان ذلك 

 الشيخ المهدي قائاًل: 

 ."لمختار اكتمينا بهنلو كان عندنا عشرة  مثل عمر ا"

وهكذا وصم  كل من عرف  عن قرب، فءد جذب الناس بما وهب  هللا من جشاشة صوت  
ل  والبدوي و القة لسان  الداعي وبالغة خطابت  الساحرة، فكان أن ذاف صيُت  والتف ح

 امة في كل مكان.عجموف المسلمين واقى قبول ال

 ارتباط شخصيته بالجهاد
يرُة على اإلستتتتالم وحرمات الدين والِعرأل واألرأل، لهذا كان من أول َمْت مع عمر الغنَ 

شاد  سودان الغربي وت سيين في المنطءة الممتدة في ال اد المرن شاركين في الضرب  الم
 والتي كانت وقتذاا ُتَعدُّ من منا ق ليبيا الجنوبية.

 الءبائل في جمع وألن َعلَمنا كان يتميز بشتتتتخاتتتتية  إستتتتالمية  قوية  قيادية، فءد نج 
الليبية المتمرقة تضت قيادة  واحدة، استتتتتجابًة ألمر هللا بااعتاتتتتام ووحدة الاتتتتف 

هذه الءبائل مجتمعًة  1911كالبنيان المرصتتول لتضءيق أستتباب الناتتر، وقد قاومت عام 
 على قلن رجل  واحد  الغزو اإليطالي لليبيا الذي كان ُيسمى بالضرب العثمانية اإليطالية.
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ضءبة من النضتتتال استتتتءر فارستتتنا عمر مدًة من الزمن في قرو يءاتل في وخالل هذه ال
سبيل هللا، ثن راَبَط كشيخ لزاوية عين كلك ليستثمر وقت  في التعلين والدعوة لإلسالم 

 في بءعة  بعيدة  من األرأل، فترا ل  األثر الطين.

ار، عمر المخت ا يمكن أن نمت  صتتتتمضات تاريخ ليبيا وجهادها وا نذكر بطلها بال منازف
 لءد عاش عمر حرب التضرير والجهاد منذ بزوغ شمسها يوًما بيوم.

ويظهر ذلك من خالل استتتتتجابت  الستتتتريعة للجهاد فور أن أعلنت إيطاليا الضرب على 
وبعد أن بدأت البارجات الضربية ترمي بضمن الءذائف على  ،م1911ستتتبتمبر  29تركيا في 

ن انطلق عمر م ،ابلس، وكذا  بر  وبنغازي والخمسالمدن الليبية الستتاحلية كدرنة و ر
جتالو التي كتان يءين فيهتا، ليتوجت  إلى مراكز تجمع المجتاهتدين وليكون لت  يتد  في 

 تأسيس بنيان  وتنظين حركة الجهاد إلى أن وصل السيد أحمد الشريف.

بساًا م بلغت المعارا َاْوجها وسجل التاريخ است1912ومع انسضاب األتراا من ليبيا سنة 
شهوًدا، كان منها واقعُة يوم الجمعة عند درنة في  شرُة 1913مايو  16وإقباًا م م إذ قتل ع

اتتتتباف  وستتتتتون جندًيا وأربُعماة فرد  بين جري   وممءود في الجانن اإليطالي انتهت 
تاركين خلمهن أستتتتلضتهن وُمَؤنهن وذخائرهن للنجاة  بانستتتتضابهن فراًرا من قستتتتورة، 

 عشوائية  تعكس درجة الرعن الذي عاشوه في المعركة.بأنمسهن بطريءة  

وتماجأ اإليطاليون بضراوة الءتال وصرامة المجاهدين في التادي لءواتهن، وتكرر ذلك 
المشتتتتهد الرائع في اإلقبال على الموت بكل يءين  في الضياة، في عدد  من المعارا منها 

ووصتتل جهاد ليبيا لدرجة   ،م1914في فبراير  ،والزويتينة ،وشتتليظيمة ،معارُا أم شتتخنن
يدة  مع  جد لة   َمر واانتاتتتتار، حتى  ر  أبواب مرح جاح والتنظين والظَّ بة من الن رهي

 انداف الضرب العالمية األولى.
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كانت األحداث تتستتتتارف وصتتتتمضات األحداث تتدافع، وكان عمر يرُقُن كل هذا بءلن  
كل مستتتتلن  يرجو رحمة رب  نابض  يدرا حجن المستتتتؤولية الملءاة على عاتء  وعاتق 

غ فيها هذا الشو  لخدمة دين   ونارة دين  وتضرر بالده، وكأن  يستعد ألول فرصة  يمرِّ
ورحيل  ،1922وو ن ، وآن أوان هذه المرصة بعد اانءالب الماشي في إيطاليا في أكتوبر 

بعد أن عهد باألعمال  ،لستتتنوستتتي من ليبيا تضت اتتتغوف  كثيرةالستتتيد مضمد إدريس ا
عستتكرية والستتياستتية إلى عمر المختار بينما كلف أخاه الراتتا اإلشتتراا على الشتتؤون ال

 الدينية.

 الُمختار قائًدا لحركة الجهاد
نا جاا دور العبءرية لتظهر في أروف صور البذل والتخطيط والابر والشجاعة، وكانت ه

 النواياانطالقة عمر بالتمرس في مشتتتهد الاتتتراف، وقد وصتتتل إلى درجة اليءين بشتتتأن 
م والتءى الستتيد 1923الخبيثة التي كان يضملها اإليطاليون بعدوانهن، فءاتتد ماتتر عام 

إدريس وتشتتتاور مع  في األحداث الجارية، وما إن عاد حتى شتتترف في تنظين الءوات، 
وتوزيع األدوار وتنظين المجاهدين، فجعل حسين الجويمي على دور البراعاة ويوسف 

سماري على دور  سةبورحيل الم ضيل بوعمر على دور الضا وقام هو على  ،العبيدات والم
 دفة الءيادة العامة.

وقف فارستتتنا يترصتتتد حركات العدو الذي ما إن غزا المءر الءيادي لليبيا، مدينة إجدابيا 
غاةً  كل المواثيق والمعاهدات بين الطرفين مل وكان على المجاهدين  ،حتى أصتتتتبضت 

حف بجيوشتتتتها من عدد  من ااتجاهات نضو الجبل اانستتتتضاُب بينما انطلءت إيطاليا تز
 األخضر.
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هدين تثق في عمر  جا نت جموف الم كا ية  و ياد كة  ق تاج لضن ًما ويض تأز كان الموقف م
المختار، فما إن شتتتتاهدت تءدم الجيوش اإليطالية حتى هبَّت لالنضتتتتواا تضت قيادت . 

اف العتاد والسالح وأنوبينما استجاب الشعن الليبي الواعي بإمداد المجاهدين بالمؤن و
 التسهيالت كلها لضركتهن.

فكان هذا المشتتتتهد من التكاتف والتالحن بين المجاهدين والشتتتتعن الليبي ستتتتبًبا في 
تعطيل عجلة تءدم الجيوش اإليطالية، التي اتتتتاقت ذرًعا من الهزائن المتوالية على 

كمنطءتتة   فمكروا في قطع اإلمتتداد عليهن فتراات لهن الجغبوب ،أيتتدي المجتتاهتتدين
ية لًة كبيرة في  استتتتتراتيج ها حم ما لبثوا أن وجهوا إلي غاهن، ف فبراير  8تضءق لهن مبت

وستتءطت المدينة بالمعل في أيديهن، األمر الذي كان عاقبت  ستتياًة على صتتموا  ،م1926
َت جنوده وستتءى  المجاهدين، لكن  لن ُيثِن عزم عمر المختار الءائد الاتتلن، بل ثَبَت وثبَّ

عين التضريض وحتتن الجهتتاد حتى ا َيِهنوا وا يضزنوا وهن األعَلون هممهن من م
 المؤمنون.

ستتتتتراتيجية التي إن ستتتتءطت في اإليطاليين تدلهن على المواقع اااستتتتتمرت عيون و
أيديهن شتتددوا من الطو  على المجاهدين وستتببوا الشتتلل في حركتهن وكانت المضطة 

لكنها فشتتتتلت في احتالل ، م1928لة  في يناير هت إليها حمالثانية، منطءة فزان التي ُوجِّ 
لذي شتتتتد من عزم  بن المءاومة الشتتتتديدة. األمر ا ًظا بستتتت باه بل دفعت الثمن  فزان 
روا  المجاهدين رغن ما كانوا يعانون  من انضستتتتار المدد ونءص المؤونة، فكان أن ستتتتطَّ

 ،ن كاملينأبريل التي استتتمرت يومي 22البطوات والمالحن كما تشتتهد بذلك معركُة يوم 
 والتي انتهت بانتاار  عظين وغنائَن كثيرة.
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 سياسة المفاوضاتفطنته لما وراء 
مام هذه الءيادة المذة وأمام هذا العزم الالمنتهي، وأمام هذه اانتاتتتتارات المتوالية أ

ستتتتراتيجي  يغير من المعادلة على األرأل، االيا عاجزًة عن تضءيق أي  ناتتتر  وقمت إيط
في  ريءة ُتكستتتبها بعض األهداا المرجوة من حمالتها، فأمر موستتتوليني فمكَرْت ملًيا 

 ،م1929لياتتتب  بادوليو حاكًما عستتتكرًيا على ليبيا في يناير  ،بتغيير الءيادة العستتتكرية
والذي ظهر بوج   مختلف  عن ستتابء ، فءد لبس لبوس الستتياستتة وأقنع الليبيين برغبت  

سن الوقت  سالم، كل هذا ليك في تنميذ خطت  وتضءيق أهداف ، فكان أول الجادة في ال
ما  لب  هو المماواتتات مع الءائد الُماتتاِبر عمر المختار، وبالمعل استتتجاب المجاهدون 

 م.1929أبريل  20لطلب  وانطلءت المماواات في 

ولكن خالل المماواتتات تماجأ عمر بعدم جدية الوفد اإليطالي الذي كان يرأستت  بادوليو 
س  وهو الرجل ال شليانو، الذين التءوا بنم ثاني بعد بنيتو موسوليني، وكان مع  نائب  سي

 م في سيدي ارحومة.1929يونيو 19ي وفد عمر المختار ف

سن الوقت، فءد  ا  أنها للمما لة وك وعرأل الوفد اإليطالي على عمر خيارات  من الوا
إنهاا الجهاد   لبوا من  إما مغادرة البالد إلى الضجاز أو ماتتر أو البءاا في برقة بشتترف

اذا فم ،والذي ا يخرج عن نطا  ااستتتستتالم مءابل األموال الجزيلة واإلغرااات الكبيرة
! إا -نضستتب -كان ينتظر اإليطاليون من رجل  باف نمستت  هلل وخرج جهاًدا في ستتبيل هللا

بل أعلنها مدويًة، لن نتوقف عن مواصتتتلة الجهاد حتى  رفَض كل تلك العروأل الهشتتتة،
ولن يكتِف عمر الءائد النبي  بتنبي  جنوده  ناتتتتر  أو شتتتتهادة. :الُضستتتتنيين إحدى ننال

م يضذرهن 1929أكتوبر  20ألاعين الغزاة اإليطاليين بل وج  نداًا إلى الشعن الليبي في 
 التامة وأخِذ حذرهن وحم  صموفهن.من اانجرار خلف أوهام العدو ويطالبهن باليءظة 
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ولن يستتتتتمرَّ صتتتتبُر اإليطاليين كثيًرا حتى انتشتتتترت  ،ختارفما كان إا ما توقع  عمُر الم
ماا في  نة في الستتتت با ناير  16 ائراتهن الج ها على جموف 1930ي قذائم م لُتلءَي بضمن 

المجاهدين. لكن هذا الُجبن وهذا الخداف والغدر لن يكن لُيثنَي الءائد عمَر عن مستتتتيرت  
ذا ما صتتتتعن مهمة إيطاليا بل جمَع الاتتتتموا وحرأل الجموف ووج  الءوى بنظام، وه

كثيًرا، ودفعها إلى تغيير الءيادة العسكرية، فكان وصول الءائد الجديد غرسياني السماح 
دين وواتتتتع حد  نهائّي وكانت مهمت  إبادة المجاه .الذي ُيعَرا بوحشتتتتيت  ودمويت 

 لمءاومتهن.

أة  برقة الُمَهدَّ
خطوات  الماكرة لضاار المجاهدين ما إن استلن دفة الءيادة حتى شرف غرسياني في و

أة"وقد لخاها في كتاب  بعنوان   قائاًل: "برقة الُمَهدَّ

 ائكة لمنع وصول المؤن والذخائر. قمل الضدود الليبية المارية باألسالا الش -1

 م. 1930إنشاا المضكمة الطارئة في أبريل  -2

 وقرية  ونان المشانق في كل جهة.فت  أبواب السجون في كل مدينة   -3

خاتتتيص مواقع العءيلة والبريءة من صتتتضراا غرب برقة البيضتتتاا والمءرون ت -4
 وسلو  من أواسط برقة الضمراا لتكون مواقع ااعتءال والنمي والتشريد.

 ."العمل على حاار المجاهدين في الجبل األخضر واحتالل الكُْمرة  -5

غات  ءدم في فزان واحتالل مرز  و ية من الت طال نت أخيًرا الءوات اإلي في فبراير تمك
م، أعءبها عمليُة قاتتتف  بال رحمة نمذت  الطائرات اإليطالية التي ألءت بناتتتف  ن  1930

من الءنابل على الجوا والتاج، ولتنطلق في نوفمبر الضملة من إجدابيا إلى جالو إلى 
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 28بار زيغن إلى الجوا. ولتستتتتُءَط الكُْمرُة تلك المنطءُة الضيويُة للضركة الجهادية في 
 م وهذا ما كان ل  بالغ األثر في جانن المجاهدين. 1931 يناير

ومع كل خطوة  في هذا التءدم المستتتعور من الجيوش اإليطالية جًوا وبًرا، كانت أعينهن 
تبضث عن أي دليل يءودهن إلى الءائد الملَهن عمر المختار، وشتتتتاا هللا أن تستتتتءط من 

 يين ليستتلمها بعد ذلك لءيادت ، فعلقفارستتنا نظارت ، وأن يعثر عليها أحد الجنود اإليطال
 عليها غرسياني قائاًل: 

 ."وسيتبعها الرأس يوًما مااآلن أصبضت لدينا النظارة، "

 وقوعه في اأَلسر
ءد كانت األواتتتتاف الميدانية خطيرًة للغاية، ورغن معرفة عمر المختار بتلهف األعداا ل

سبتمبر من عام  11لشجاف في وترباهن بكل ما يتضرا حول  للوصول إلي ، خرج الءائد ا
م، يستتتتطلع منطءة استتتلنطة مع كوكبة  من فرستتتان ، وستتترعان ما وصتتتل الخبر 1931

ااره  سلضة لض سلت الءوات المدججة بأنواف األ للضاميات اإليطالية التي ما لبثت أن أر
مستتتنودًة بتعزيزات  ا ُتضاتتتى، فكانت لضظة المواجهة الضاستتتمة، وتءاتَل المريءان في 

نت كبيرة، ااتتتتطر عمروادي بو كا عدو  قة، وألن قوة ال مك الطو    ا نده ب يأمر ج أن 
 .والتمر 

وفي تلك األثناا اسُتهِدفْت فرُس  فسءطت صريعًة من تضت ، ووقع ثءلها على يده التي  
ُشلَّْت تماًما بسبن َوْقع الادمة وثءل المرس، فوجد نمس  عاجًزا عن تخليص نمس  من 

التءاف بندقيت  ليذود عن نمستتت ، وكانت أقدام اإليطاليين  هذا الواتتتع وغير قادر على
المجرمين تءترب من  رويًدا رويًدا لتضاصتتره من كل الجهات، وبالمعل ِالِءي الءبض علي  
لُينَءل من فوره إلى مرستتى ستتوستتة ومن ثن إلى بنغازي فِاوِدف الستتجَن الكبير بمنطءة 
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ر اإليطاليين لضتتتمان نجاح نءل ستتتيدي اخريبيش. وكانت هذه الطريءة األستتتلن في نظ
 يءطعوا عليهن  ريق البر لتخليا .الءائد عمر خشيَة أن ينتءن ل  جنوده و

صموا الليبيين واإليطاليين على حد   شك أن الضادث كان عظيًما، وَوْقَع  ُمزلِزًا، في  ا 
ر األستتُد والءائد والشتتيخ الَجستتور، َمِن استتتعاتتى ستتنيًنا على الجي  وشستتواا، فءد ِاستتِ

األمر، وهو الذي كان غارًقا في قاف  بادئالغازية، بل حتى غرستتياني لن ياتتّد  ذلك في 
الضتتيق واانزعاج والضزن كوَن األقالم اإليطالية تمرغت لنءده والستتخرية من  ووصتتم  

 بسرعة إلى ورجع غرسياني .بالمشل لتأخره في إحراز أي تءدم  ملموس اد المجاهدين
 "المضاكمة الخاصتتة“لتتتتتت م موعًدا 1931ستتبتمبر  15ليعلن تاريخ  ،ستتبتمبر 14بنغازي يوم 

 .للبطل األسير

 أسد رغم اأَلسر
دي  رغبة  جامضة  لمءابلة عمر المختار األستتتير وقد وصتتتف للكن  قبيل المضاكمة كانت و

أة قائاًل:ذلك اللءاا ف  ي كتاب  برقة الُمهدَّ

اية " شخ ضر أمام مكتبي تهيأ لي أن أرى في   آاا المرابطين الذين التءيت وعندما ح
سل سال اضراوية. يداه مكبلتان بال سور والجروح ،بهن أثناا قيامي بالضروب ال  رغن الك

ًيا رأستتت   ،التي أصتتتين بها أثناا المعركة  (بالجرد)وكان وجه  مضتتتغوً ا ألن  كان مغطِّ
ل لي أن ال ،ويجر نمستتت  باتتتعوبة نظًرا لتعب  في أثناا الستتتمر بالبضر ذي وباإلجمال ُيخيَّ

ر ها هو  ،يءف أمامي رجل  ليس كالرجال ل  منظُره وهيبُت  رغن أن  يشتتتعر بمرارة ااَستتتْ
 "يجين باوت  هادئ  وواا .واقف أمام مكتبي نسأل  و

 هذا الضوار الهادئ بين الرجلين: وهنا دعونا نءف وقمَة تأمل  أمام
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 صلة الضكومة الماشستية؟دة  متواقال غرسياني: لماذا حاربت بش

 قال عمر: من أجل ديني وو ني.

 ؟الذي كان في اعتءادا الوصول إلي ما  قال غرسياني:

بون، ألنكن …قال عمر: ا شتتيا إا  رُدكن  الناتتر وما علينا فرأل   فهي الضرب أما مغتاتتِ
 .هللا عند من إا

خضتتتعوا لثوار بأن يقال غرستتتياني: لما لك من نموذ  وجاه، في كن يوم يمكنك أن تأمر ا
 لضكمنا ويسلموا أسلضتهن؟

 ل عمر: قا

 كلنا نموت أن أقسمنا أن سبق الثوار نضن جدوى، وبدون …ا يمكنني أن أعمل أي شيا
 السالح. نلءي أو نسلن وا األخر، بعد الواحد

وعندما وقف ليتهيأ لالناتراا كان جبين  واتاًا "ويكمل غرستياني وصتم  لءااه بعمر: 
لًة  ها عارا كأن  خاأل م لذي  نا ا لة الموقف أ فارتعش قلبي من جال ب   من نور تضيط 

بت بأستتتد الاتتتضراا. ورغن هذا فءد كانت شتتتمتاي  الضروب العالمية والاتتتضراوية ولُءِّ
فأنهيت المءابلة وأمرت بإرجاع  إلى  ،ترتعشتتتتان ولن أستتتتتطع أن أنطق بضرا  واحد

حاول أن يمد يده لماتتافضتي  وعند وقوف  ،الستتجن لتءديم  إلى المضاكمة في المستتاا
 "ألن يدي  كانت مكبلًة بالضديد. ولكن  لن يتمكن
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 محاكمة المختار
ى مجاهد  صتتتتنديد  مجندل  حانت ستتتتاعة المضاكمة الجائرة، من عدو  لدود  ظالن علو

 بالضديد!

جَرْت فاتتتول هذه المضاكمة في مركز إدارة الضزب الماشتتتستتتتي ببنغازي مستتتاا يوم 
م، ولن تستتتتمرَّ ستتتوى قرابة 1931ستتتبتمبر  15اعة الخامستتتة والربع في الثالثاا عند الستتت

 نًءا حتى الموت على أسد الاضراا!الساعة لتضكن المضكمة باإلعدام ش

سمع بطلنا! إا أن رد بكل هدوا  ويءين:   هلل إا الضكن ِانِ "فما كان وقع هذا الضكن على م
 ."لراجعون إلي  وإنا هلل إنا .المزيف حكمكن ا …

ألًما من األهالي فضاًل عن كل المعتءلين من كل  20وقد عمد اإليطاليون األوباش إلحضار 
 لمشاهدة تنميذ الضكن في قائدهن. مكان

وتءدم الشيخ عمر المختار مكبل األيدي، لكن مالم  الراا والتسلين لءدر هللا بادية  على 
الجيش اإليطالي تشوش في حين كسْت السماَا  ائرات  .وجه  تكسوها ابتسامة  هادئة

 .المشهد بأزيزها المزعج

بأزيز مجلِجل حتى ا يتمكن عمر  وبدأت الطائرات تضلق في المضتتتتاا فو  المعتءلين 
المختار من مخا بتهن، ولُفَّ حبل المشتتتنءة حول عنء ، وستتتمع من كان على مءربة من  

سمع  يردد  ضهن  االة، وبع صوت  خافت  أذان ال شيخ عمر يؤذن في  أيتها النمس يا "ال
 ."نة ارجعي إلى ربك راايًة مرايةً المطما

بعد أن أدى ما علي  وترا إرًثا من اانتءام -نضسب -ل البطل على أيدي أعدائ  شهيًداوُقتِ 
 إلى غير رجعة  من ليبيا المسلمة.ِمن خلم ، كان السبن في  رد الغزاة 
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 وقفات مع حياة المختار
ستتتتنة، في مثل هذه الستتتتن  73قد بلغ من العمر لنا أن نتأمل الشتتتتيخ عمر المختار وو

، بعد عمر  من الجهاد والرباف، أوليستتْت -نضستتب -دمة، ُيءَتل شتتهيًدا في ستتبيل هللاالمتء
ًضا اانضناا  .سيرة نجاِح مؤمن   سالم حتى لءي رب  راف عرا كيف يثُبُت على  ريق اإل

 !لغيره

إننا نءاتل من أجل ديننا "وقد صتتتتدقت كلمات الشتتتتهيد عمر المختار األخيرة حين قال 
. فتءبلك هللا يا أستتتد "وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو نموت، وليس لنا أن نختار دون هذا

 .الاضراا عمر وعّوانا في فءدا ألف عمر
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 السميط عبد الرحمن

  

ˮ 

ˮ  

ارون -العرب-د هللا على أننا نضنشهِ وهللا اِ  ارون ثن مء ارون ثن مء مء
م لو يع نمستتها لإلستتالإخواننا في إفريءيا، كل إفريءيا مستتتعدة أن تبتجاه 

يعرأل عليهن الدعوة اإلستتتتالمية ولكن ما نريد أن نأتيهن  اوجدت إنستتتتانً 
وَمن ُيْؤَت الِضكَْمَة َفَءْد }بالعاتتتتا، ا نريد بالءوة، أنا أريد أن نرفع شتتتتعار: 

 {ِاوِتَي َخْيرًا كَِثيراً 
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 السميطالدكتور عبد الرحمن 

تتستتتابق العبءريات المستتتلمة في مضتتتمار العطاا والبذل، لكل  منها  ريءُتها ووستتتيلُتها 
وأهداُفها، وا شك أن الدكتور عبد الرحمن السميط من تلك األسماا الالمعة التي وجدت 
ًسا وزرع   سو ًسا وأثره مض ضة األمة، كان وجوده ملمو سبيل نه سها مو َب قدم  في  لنم

نا أن نتناستتى مثل هذا الَعلَن الذي ا شتتك يمخر ب  قدوًة الكثيُر من شتتباب مباركًا! كيف ل
م همت  للمءبلين الكثير من اإللهام والمكر الالمعة، ذلك أن  حءق ما لن  المستتتتلمين، وُتءدِّ
تضءء  الءوى والعستتاكر ولو كثرت، فءط بإقبال الواثق ورؤية العامل الوااتتضة وعزيمة 

 د الرحمن سيرَة بطل  َيِشعُّ بالعبءرية.المؤمن المنهمرة، خطَّ عب

 نشأته
في بيت عائلة  مستتتتلمة   1947أكتوبر  15لد َعلَمنا عبد الرحمن بن حمود الستتتتميط في وُ 

طن في  كالوريوس ال هادة ب حاماًل شتتتت غداد  عة ب جام طن وتخرج في  مة، درس ال كري
حة، بدبلوم   الجرا ها  عة ليمربو أردف جام ية من  مدار نا ق ال عام في أمراأل الم ل في 

،ثن أكمل دراستتات  العليا المتخاتتاتتة في األمراأل البا نية والجهاز الهضتتمي في 1974
ِت  المضببة، ب  المطاا إلى ممارستتتتة مهن الطنِّ في  جامعة ماكجيل في كندا لينتهَي 

الكويت، لكن هذه المهنة المضببة لن تكن مضل اهتمام  الوحيد، فءد التمت َعلَمنا لثغر  
  في  األثر الكبير والءدرة على العمل والتضاتتتتيل إن  العمل الخيري عظين  وجد لنمستتتت

تزوج َعلَمنا وأنجن خمستتتة أ مال، وكان يعيش حياًة مستتتتءرًة آمنًة ُمزِهرة  التطوعي.
 باألهداا النبيلة.
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كان  بيًبا وكان داعيًة إستتتالمًيا، كان النموذج الذي ُيضتذى ب  همًة وُخلًُءا في أوستتتاف 
منع  تخاا  في األمراأل الداخلية والجهاز الهضمي من اانخراف في المسلمين، لن ي
 العمل الخيري.

 مكافحة الفقر والتنصير
عر فشتت وزار إفريءيا، بدأ قاتتة إبداع  عندما أصتتب  في الخامستتة والثالثين من عمره،ت

حينها بضزن  عميق وهو يباتتتتر مشتتتتاهد الجوف والمرأل والمءر تنتزف األمل من عيون 
ناس هناا  بذل الناتتتتارى المتماني في خدمة هؤاا ال وهو يشتتتتاهد في ذات الوقت 

الُمْعِوزين والمضتاجين واستتتتغاللهن لهذا الواقع في أداا رستتتالة التبشتتتير، فاتخذ قراًرا 
ساعد الماليين من  االضهن. لي س  ل ضضَي بمهنت  ويكرس نم سًما، وهو أن ي ايرًيا حا م

مأوى ولو مال في الضاتتتتول على التعلين وال ل ، في األ  لك ك ياة، وأهن من ذ ازم الض
 إننا التضرر والرقي بعءيدة اإليمان واإلستتتالم الستتتامءة ليعيشتتتوا أحراًرا  يلَة عمرهن.

نتضدث عن تسع  وعشرين عاًما من حيات  قضاها علمنا في الءيام باألعمال الخيرية في 
 لعالج الطبي.ا يعود إلى مو ن  الكويت إا في زيارات  قايرة  أو لتلءي ا إفريءيا،

كان هم  الذي شتتتَغَل حيات  وفكره وكرس ل  كل ما يمكن  أن يبدل نظرات األستتتى في 
كان هذا  أعين األ مال المضتاجين في إفريءيا لبريق ستتتعادة وأمل واستتتتءرار وراتتتا.

وقد أقر هللا عين  ب  إقراًرا لن يكن ينتظره  ،اإلنجاز الذي تتو  نمس  مالمست  وتضءيء 
 الرحمن ولعل  كان استجابًة لدعاا  صاد   ورغبة  حءيءية  وقبلها إخالل.الدكتور عبد 

فكَّر عبد الرحمن بكل ما يمكن  أن يمعل  ليغير الواقع البائس الذي يعيشتتت  هؤاا الناس، 
وأسس لذلك مشاريَع وجمعيات  ومراكَز وكل ما هو من قبيل البناا واإلصالح والتشييد 
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ًعا الخطط، والتمويل والتطوير، فكان أن بارا هللا في وتءدين العون والمستتتاعدة، وااتتت
 دولًة أفريءيًة أفاد منها المالييُن من الناس. 29هذه الجهود ليال عمق أثرها ألكثر من 

إن ستتيرَة ناتتِف قرن  من العطاا جعلت الدكتور عبد الرحمن َعلًَما مشتتهوًرا خلدت ذكراه 
 عبءريت  في إدارة المشاريع الخيرية.في أذهان الماليين من البشر الذي أفادوا من 

تشتتتتهد ل  ماات دور األيتام والمدارس والمستتتتاجد التي بناها، وفو  هذا كل ، اعتنا  
مليوًنا من األفارقة اإلستتتتالم على يدي ، في رقن يبدو أستتتتطورًيا، ولكن  ا  11حوالي 

 ا ُيستتتغَرب مع صتتاحِن همة  وباتتيرة  وعمل  دؤوب. ومن يجود بنمستت  في ستتبيل هللا
 يعجن من كرم هللا علي .

 بعض من مساهمات الدكتور عبد الرحمن
حتى وفات  في عام  1987وعمل أميًنا عاًما في عام  ستتتتس عبد الرحمن وكالة إفريءيا،أ

 2013 – 1987. وهو أيًضا مؤسس وكالة اإلغاثة في الكويت وعمل رئيًسا تنميذًيا من 2013
 .كينيا في الكويت دولة لسمارة الاضي الملضق منسق منان أيًضا وشغل

ا من فيض، فءد أستتس عبد الرحمن قائمًة  ويلة من المؤستتستتات  وهذا ليس إا غيضتتً
الخيرية وااجتماعية التي تخاتتتتاتتتتت في خدمة الناس وإغاثة المنكوبين وتءدين 
المساعدة للمضتاجين برسالتها اإلسالمية السامية نذكرها هنا لالتعاظ وااستذكار. كان 

 رحمن إًذا:عبد ال

  مؤستتتتس ورئيس فرف جمعية األ باا المستتتتلمين، الوايات المتضدة األمريكية
 .فرف كندا ،1976وكندا عام 

  ،1976ت1974وعضًوا مؤسًسا لمرف مونتريال لجمعية الطالب. 
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  1980 الكويت –وعضًوا مؤسًسا في لجنة مسلمي مااوي. 

 .وعضًوا مؤسًسا في لجنة اإلغاثة الكويتية 

 سًسا في الهياة الخيرية اإلسالمية العالمية بالكويت.وعضًوا مؤ 

 ،في المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة بالكويت. وعضًوا مؤسًسا 

 .وعضًوا في جمعية اإلنءاذ الخيرية بالكويت 

  ،1999 – 1981واألمين العام للجنة مسلمي أفريءيا. 

  ،الكويتي األحمر الهالل جمعية وعضو 2008 – 1999ورئيس العون المباشر. 

 ،2013 حتى وفات  في ومضرر ورئيس مجلة الكوثر. 

 .وعضو مجلس أمناا منظمة الدعوة اإلسالمية في السودان 

 .وعضو مجلس أمناا جامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن 

 .ورئيس مجلس إدارة كلية التربية في زنجبار 

 .ورئيس مجلس إدارة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في كينيا 

 .ورئيس مركز دراسات العمل الخيري في الكويت 

وفي الواقع يءف المرا متعجًبا بل مذهوًا، حين ينظر لعدد المناصتتتتن التي وقف عليها 
 را بضق أن العبءرية ا حدود لها.َعلَمنا، ويد

وكيف ا تبهرنا لغُة األرقام في وقت  يءف خلف هذه اإلنجازات رجل  واحد، لكن يكمي 
سالة  ، أدرا أن ر سلن  أِبي  سبن عزيمة م أن نتأمل قلياًل لنجد أن هذه الجهود قد أثمرت ب
اإلستتالم ا تنضاتتر في مجرد أداا  للعبادات في مستتجد  قرين أو إحستتان  لذوي الءربى، 
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ايرت  أن يال إلى  ريءت  األروف في نشر اإلسالم والتي علينا أن إن  رجل  استطاف بب
 نمءهها ونتعلن منها ونتدارسها ونتوارثها.

ثن لنزيد من اانبهار، فلنلِق نظرًة أخرى على لغة األرقام، فإنجازات عبد الرحمن لن تءف 
ذل ار بعند ما بستتطناه بل كان ل  صتتدقات  جارية  ا تكاد تضاتتى، فمي إفريءيا كانت ثم

مركز   200مستتجد  وإنشتتاا  5.700 الن  وبناا  95.000من األيتام وتمويل 9.500الدكتور دعن 
شاا  ساا وإن سًة و 860لتدرين الن سالمية وحمر  102جامعات  و 4مدر  9.500من المراكز اإل

ج هذا العطاا الذي ا ُيبارى بطباعة  ها لمااحف وتوزيعمليوًنا من ا 51من اآلبار وأخيًرا ُتوِّ
 في شتى األماار.

صة والعامة، وا عجَن، سميط على إعجاب الخا ال الدكتور عبد الرحمن ال ل   ح وقد أهَّ
شهادات بما في ذلك الجائزة المرموقة  شرا والعديد من الجوائز وال ذلك للموز بمرتبة ال

 اوالعالمية من الملك فيال لخدمة اإلسالم. فيا لَ  من لءن  رائع، أن تكتن سيرتك خادمً 
لإلستتتتالم، وتبءى جهودا تنمع الناس وتذكر باهلل وترستتتتن في فضتتتتاا العالن هكذا هي 

 إنها عبءرية  مذهلة... الم الماجدة.حضارة اإلس

 وفاته
وحزن لوفات  الماليين، وإن كان  2013أغستتتتطس  15في  ءد توفي الدكتور عبد الرحمن،ل

   ولمن انتمع بضستتن صتتنيع  فيرحل المكافُ  المثابُر، إا أن  يم  ا زال يترااى لمضبي
ن   ها من عَبق همت ، فرحن هللا خادًما لإلستتتتالم عرا كيف يخدم دي كل زاوية  نثر في

 وأمت  وكل من بضاجة ل . 
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 .اإلسالم بك أو بدونك سينتار، أما أنت فبدون اإلسالم ستضيع وتخسر
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 أحمد ديدات

كثيًرا ولمع أكثَر في ستتاحات الدعوة لإلستتالم. خاأل حروب البيان باللستتان استتن  تردد 
لءد كان حًءا أحد العمالءة الذي ناتتروا خاتن  وأفضن مناظري  من أهل الشتترا والضتتالل،

األديان في زمن الخذان، واستتتتتضق لءن الداعية اإلستتتتالمي الكبير إن  الشتتتتيخ أحمُد 
 ديدات رحم  هللا.

 نشأته
شيُخ وُ  سيرات بالهند عام ِلد ال سين ديدات في مدينة  ، والتي لن يلبث فيها 1918أحمُد ح

 وياًل ُبَعيَد وادت  حتى هاجر والُده إلى دولة جنوب أفريءيا فبدأت حياة الشتتتتيخ في 
رحاب علوم اإلستتتتالم فضم  كتاب هللا ودرس الشتتتتريعة الغراا وأولى عنايًة خاصتتتتًة 

سول سيرة الر سة  سل-بدرا ا   وقويٌّ واهتمام  -نصلى هللا علي  و ، وقد كان ل  ميل  وا
صلى -متواصل  وثريٌّ بالكتن التي تُردُّ على شبهات المستشرقين حول رسول هللا مضمد  

 والءرآن الكرين.-هللا علي  وسلن

أينما ُتذكَر حلبات المناظرة مع الناارى ابد أن يتردد اسن فارسها وقائدها الشيخ أحمد 
ا بشتتتتجاعت  وبراعت  في الدفاف عن دين هللا وُعِرا بءوة الرد ديدات الذي اشتتتتَتهر فيه

-على األبا يل والشتتبهات التي كان يثيرها أعداا اإلستتالم من ناتتارى حول رستتول هللا

، وما أذهل متابعي  فضاًل عن متانة وقوة علم ، تلك البايرة في -صلى هللا علي  وسلن
ابهن هن، ليُردَّ بها ع لى شتتتبهاتهن هن، أعان  في ذلك كتاب إظهار استتتتنباف األدلة من كُتَّ

م  للرد "رحمة هللا الهندي"الضق للمؤلِّف الهندي  ، الذي ُيَعد ممتاح آفا  أحمد ديدات وظَّ
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اًل تأصتتياًل  على شتتبهات الناتتارى وكان بضق بداية منهج  حواري  مع أهل الكتاب مؤصتتَّ
 تبهن المضرفة.شرعًيا يوافق المنهج الءرآني يرد بالضجة والبرهان على ك

إلى  يا أهل الكتاب تعالوا)بتتتت ما زالت مكتبة الدعوة لإلسالم تمخر برسالت  التي ابتدأها 
سواا  بيننا  اارى على يدي  من  والتي (وبينكنكلمة   ضعة آاا  من الن سالم ب تتوجت بإ

لون اِّ سن أن ما ُيض   شتى أنضاا العالن وارتءى منهن ثلة  ليءوموا على ثغر الدعوة، ونض
اآلن من فضتتتتل  وخير  كدعاة  لإلستتتتالم هو في ميزان َعلَمنا أحمد ديدات. فهل بعد هذا 
بق من ستتبق  كيف وحين نباتتر هذا العدد من المعتنءين لإلستتالم نستتتذكر حديث  الستتَّ

 .(اَْن يهدي بك هللا أحًدا خير  لك من ُحُمر النعن) :-صلى هللا علي  وسلن-رسول هللا

 إنتاجه الفكري والدعوي
ماذا يءول "ءد ترا أحمد ديدات إرًثا في التأليف، ولعل أشتتتتهر كتب  وأولها كان كتاب: ل

والذي صدر في الخمسينات، وكان  "؟ -صلى هللا علي  وسلن-الكتاب المءدس عن مضمد  
، ثن اشتتتهر بعده الكتاب الذي نشتتره باستتن:  هل الكتاب المءدس "ل  صتتًدى واستتع  ومؤثر 

 يءل أهميًة وسمعة.. والذي ا "كالم هللا؟ 

وقد عمل الشتتتيخ رحم  هللا في تأليف العديد من المؤلَّمات في مءارنة األديان ومناظرة 
 "مسألة صلن المسي "الناارى والرد على شبهاتهن وتبديد أوهامهن، من أبرزها كتن: 

 ."هل اإلنجيل كلمة هللا"، "الءرآن كلمة هللا"و

م في الكتابة والتأليف 1959إلى غاية عام قطع أحمُد ديدات الشتتتتوف األول من حيات  
َف بالمجان وذلك إلدراك   وصتتدر عن  ما يزيد عن عشتترين كتاًبا، وُ ِبع المالييُن منها لُتوزَّ

 .أهمية التأليف وحم  العلن ونشره
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لكن  توقف عن  ليتمرغ لمشتتروف حيات  وأهن هدا  كان يكاف  لتضءيء  أا وهو الدعوة 
يمستتر نشتتا   البارز في إقامة المناظرات الندوات والمضااتترات. وهذا ما  إلى اإلستتالم،

نشاف  كان ابد ل  في  من ِحل  وترحال  و واا  ببالد العالن، تمكن من خالل  خوأل أبرز 
المناظرات منها مناظرُت  الشتتتتهيرة التي أجراها مع كبار رجال الدين المستتتتيضي أمثال: 

لى فيها بالًا حستتًنا وانتاتتر لإلستتالم أنيس شتتروش. والتي أب-جيمي ستتواجارت-كالرا
ها  ى ألحمَد آاُا المضااتترات والمناظرات التي ُ ِبع بعضتتُ والءرآن خيَر انتاتتار ، وُيضاتتَ

 في كل أنضاا العالن فأصب  في نظر الناارى رقًما صعًبا ا يمكنهن تجاهلُ  أو تخطي .

ااة والتي حملت على عاتءها مستتتؤولية البال غ والدعوة هلل، كان ابد مثل هذه الهمة البنَّ
، منها كان تأستتتتيُس أحمد لمعهد الستتتتالم لتخريج الدعاة، والمركز  لها من آثار  وثمرات 

 بجنوب إفريءيا.  "ديربان"الدولي للدعوة اإلسالمية بمدينة 

فال يكمي أن تنجز بنمستتتتك  وهذا يعكس الطريءة التي تمكر بها عبءرية أحمد ديدات،
ل ابد من رؤية  بعيدة  وبايرة  تمتد لألفق، ا بد من تأسيس وتضءق اإلنجازات لوحدا ب

 . المعاهد والمدارس وإعداد جيل يتوارث هذا المجد ويضمل األمانة بكل قدرة  ووعي 
رة في حم  الِعلن والدعوة اِجِهضتتتتت تلك الجهود الجبارة التي  ولوا هذه الطريءة النيِّ

ْرَف ونمع ب  األمة.كان يبذلها الشيخ في سبيل نشر اإلسالم. فب  ارا هللا هذا الزَّ

 محنته ووفاته
ين الشتتتيخ و ، وألن هللا يمتضن عباده العاملين وصتتتبرهن، ِاصتتتِ ألن اابتالا ستتتنة  وقدر 

، فءطع  هذا البالا عن التواصتتتل بالهاتف أو الضديث 1996ديدات بالشتتتلل الدماغي منذ 
 مع زواره ولِبَث في كُمون  يرجو رحمة رب .
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ل  ولكْن في  بذ تاج  ناس يباتتتترون ن كان ال يدات ُيثِمر و مد د كان زرُف أح ناا  هذه األث
وعطائ  ولعل من أبرز ما ياتتف هذا التءدير لمكانة الشتتيخ، فوُزه بجائزة الملك فياتتل 

هذا إن لن نتضدث عن  "أستتتتاذ"م وتضاتتتيل  درجة 1986العالمية لخدمة اإلستتتالم عام 
ها المكتبات  لدعاة ويستتتتتءي من نور ِعلمها  بعات كتب  التي كانت تتداول ها ا ويتناقل

 المءبلون على اإلسالم.

لَِّي علي  بعد صتتتتالة المغرب في  َي أحمُد ديدات بعد عمر  حافل  بالجد والعمل، وصتتتتُ ُتُوفِّ
كن شتتتتمالي مدينة ديربان في جنوب  30أحد مستتتتاجد مدينة فيرلن التي تءع على بعد 

ُثون َعلًَما من أعالم األمة، وجد لنمستتت  إفريءيا وقد حضتتتر جنازت  جموف المستتتلمين يرْ 
مءاًما ستتامًيا ستتدَّ ب  ثغًرا حامًيا. فاللهن اْجِزِه عن اإلستتالم خير الجزاا وباِرا في دعوت  

 وجهده.
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ˮ ˮ  ًومهمتتا أثءلوا الثمن إّن من  األرأل،ا من ا واحتتدً ا تبيعوا اليهود ولو شتتتتبر
 .ا يءطع  هللا قطعًة من نار جهنن فيها يتلّظىيبيعهن أو يءطعهن أرًا 
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 عز الدين القسام

، ركام   في وقِت انضطاف  وتءهءر ، توا أ في  الءريُن والبعيد على شتتتعن  ممجوف  مكلوم 
طخة  بالخيانات األنجاس، ذاكرة  مل اإلنجليزمن المآستتتي واألحزان، ومن مجازر اليهود و

نا، ليبدد ذلك الظالم  اام، هناا برز نوُر َعلَِم ئد الل لد  ِبيَع على موا والمتاجرات بءضتتتتية ب
النموس اليائستتتة ويزرف بستتتمَة أمل! عزُّ الدين الءستتتام، نضتها بستتتيرت   يوِق الضالك و

ن كلَّ شتتتيا  ويضءءو وااتتتضًة جليًة، لن ُتعَدم أمُة اإلستتتالم من أعزة  أباة  يبدأون من ا
، إنها ستتتيرة  عنوانها البطولة والمداا، المعجزُة واليءين، ونهايتها، نهاية المؤمنين،  شتتتيا 

 .ءِبلينوخاتمة الشهداا المُ 

 نشأته
التابعة لءضتتتتاا الالذقية في ستتتتورية، في يوم  من أيام عام  (جبلة)أحد بيوت بلدة  يف

تنارت حياُتها بالعلن وازدانت ، ُوِلد عزُّ الدين، يضتضتتتن  داا أستتترة  ريمية  قد استتت1882
بالتءوى، فأبوه الشتتتيُخ عبد الءادِر ماتتتطمى الءستتتاُم من المشتتتايخ الذي اعتَنوا  يلة 

 لعلنَ حياتهن بعلوم الشتتتتريعة اإلستتتتالمية، وأمُّ  حليمة قاتتتتاب من عائلة لن تزل َتُعدُّ ا
 والدين منهاًجا في حياتها.

اب  بدأ س في كُتَّ عز الدين يباتتر نور الضياة وهو يشتتاهد أباه منشتتغاًل بنشتتر العلن، يدرِّ
الءرية الءرآَن الكرين والعربيَة والخط والضستتتتاب ويبث روح الجهاد بتعلين األناشتتتتيد 

ية التي مة الشتتتترع ت  إلى المضك ية، تءوده خطوا ماستتتت ية والض لدين مدة   ا ها ل مل في ع
 ُمستنِطًءا.
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اب البلدة لتعلُّن  وعلى هذه الطريءة بدأ عز الدين مستتتتيرت  في العلن، فءد بدأ بارتياد كُتَّ
الءرااة والكتابة وتالوة الءرآن الكرين، فكان أن تميز بنبوغ  وتموق  على أقران  ولعل 

 أكثر ما كان ُيالَح  علي  ذلك اإلبضار في التمكر و ول التأمل والتمكير.

اب، وما إن أتمها، حتى انتءل إلى مار  نسنيتمو  عز الدين خالل  وقد دراست  في الكُتَّ
والتضق باألزهر وما أدراا ما األزهر في ذلك الوقت، فءد كان األزهر منارًة كبرى لنشتتتتر 

 ة وُحلًُما غالًيا لكل  الن علن.علوم الشريعة والعربي

ه، ونَهَل عبدألزهر، فضضر دروس الشيخ مضمد عزُّ الدين إلى مءاعد الدراسة في ا وصل
 لمذ على معظن شيوخ حلءات األزهر.من علم  وفهم . كما تت

 َعلَمنا يومياِت  بين العكوا على أروقة مكتبات األزهر، منشغاًل بدروس  وحلءات . وقضى
واهتمام  من جهة  أخرى بضركات التضرر التي كان يغذيها رجال األزهر، لتترسخ المماهين 

 م ديُن عزة  وقوة  وتضرر  وجهاد.درا أن اإلسالالناصعة في ذهن عز الدين ولي

ماتتُر في ذلك الوقت خااتتعًة لالحتالل البريطاني المباشتتر بعد ثورة عرابي عام  كانت
، ولن يهنأ هذا ااحتالل باستءرار  وأمان  مذ قام تيار المءاومة اإلسالمي العازم على 1882

ع في بداية شتتتتباب ، وفي ذات مواجهت  والتاتتتتدي ل ، وقد عاَيَش عز الدين هذا الواق
المتغربين على اإلستتتتالم فكًرا وحضتتتتارًة وتاريًخا، ورأى  مكرينالوقت عايش هجوم الم

اهيوني  شروف ال ار الم سالميين، وأب اراف الدائر بين هؤاا وبين الممكرين اإل ذلك ال
ي  تط ية، ولن َتْخَف عل مة اإلستتتتالم ت  على األ مدى خطور قّدر  عاده، و عات اليهود بأب ل

 وأ ماعهن في فلسطين.
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 هن العلن في مدرستتة الشتتيخ مضمد عبديضمل في قلب  هذا كلَّ ، استتتمر َعلَمنا يطل وهو
اب  مماهين الجهاد  ار لت شامي المءين في م اا ال شيد ر شيخ مضمد ر سة ال وفي مدر

 والدفاف عن حءو  األمة وااضًة تماًما في عيني  اِلبنا.

ليس  1906ر، عاد عزُّ الدين إلى مسءط رأس  عام عشر سنوات  من الدراسة في األزه بعد
ليرتاح بل ليضاتتتل على شتتتهادة األهلية، ولينطلق في رحلة  إلى تركيا يبضث عن  رِ  

 التدريس في جوامعها، ولينءل من أسرار هذا العلن لءريت .

 القسام ينشر علمه في الناس
جامِع الستتلطاِن ابِن أدهَن عودت  عكََف عز الدين على التدريس في زاوية والده، في  عدب

عَد الءرااة  لدة قوا مال الب تدريس أ  غل في  لده اشتتتتت طا وا هدين. وعلى ُخ طِن الزا ق
 آن الكرين، وبعض العلوم الضديثة.والكتابة وتضمي  الءر

منبر مسجِد المناوري الذي يتوسط البلدة ليلءَي في  خطبة الجمعة ويءدم في   واعتلى
ل  كل مودة، حتى بلغ ذلك الدروس والمواع ، فكان أن أ وا  حب  الناس واحترموه وكَنُّ

المنا ق المجاورة، وهو يءدم اإلستتالم بمهم  الواستتع الشتتامل، فكُثرت صتتداقاُت  وازداد 
 أتباع  وَعُظن شأن ، وذاَف صيت .

 مسيرته الجهادية
عزُّ الدين يعايش أحداث أمة اإلستتتتالم في كل األماتتتتار، وما إن دخلت الءوات  كانو

عام اإل يا  ية  رابلس في ليب لة 1911يطال نا مظاهرًة  افت شتتتتوارف جب قاد َعلَم ، حتى 
أَل الناس على التطوف لءتال الءوات اإليطالية بل وجمَع  تأييًدا للمستتتتلمين هناا، وحرَّ

  لن يتمكن من السمر إلى ليبيا ألن السلطات التركية منعت لكن التبرعات لألسر المنكوبة، 
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عكوفهن أربعين يوًما يضاولون الوصول، فذهبت تلك األموال لبناا ورفاَق  من ذلك رغن 
 مدرسة  بمال المتبرعين لتعلين األّميين.

عت فلستت وما طيُن والعراُ  تضت كادت الضرب العالمية األولى تضتتع أوزارها، حتى ُواتتِ
تداب اإلن تداب المرنستتتتي،جاان ضت اان ناُن ت يُة ولب عُد بلموَر  ليزي، وستتتتور وخرج و

 م. 1917نوفمبر  2فلسطين وذلك في ُم إلنشاا و ن  قومي  لليهود في المشؤو

األراية المكرية وبذلك المء  المتين الذي كان يضمل  عزُّ الدين، كان ابد أن ُيعلََن  وبتلك
، وذلك في الساحل الشمالي 1920الجهاُد اد الءوات المرنسية التي اجتاحت سورية عام 

سالح في الثورة فكان في  ليعة المج للبالد، برفءة  (1920تتتتت1919)اهدين الذين حملوا ال
البيطاِر رحم  هللا، وألجل هذا األمر هاجر من بلدت  على الستتتاحل، وباف بيت   رَ الءائِد عم

فاشتتترى أربًعا وعشتترين بندقية، وانتءل بأستترت   ؛وستتخر كل ما يملك لمشتتروع  الجديد
.موقع  حاين  ُيِعدُّ لإلى قرية  جبلية  ذاِت   ما هو آت 

تمكنْت فرنستتا من التغلن على ثورتِهُن المتيِة لءلة ذخيرتهن وأستتلضتهن، ولضتتعف  ولكن
تنظيمهن، وأصتتدرت بضء  حكًما باإلعدام، وستتاوموه بغرأل إلغاا هذا الضكن ومزيد  من 
المال والجاه على أن يترَا الستتالح ويجاِرَيهن في ستتياستتاتهن فرفض. ونتيجًة لتمستتك  

هاد ح يار الج ي  ابخ عة  من  لديوانكََن عل ية وعلى مجمو الُعرفي المرنستتتتي في الالذق
أتباع  باإلعدام، واحء  المرنستتتيون فلجأ إلى دمشتتتق ومنها إلى فلستتتطين. وانتهى ب  

 التهويد فيوالتي كانت قاعدًة من قواعد -في ااحية الياجور بالءرب من حيماالمطاُا 
 م.1922ذلك الضين عام 
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حيما خطَّ عزُّ الدين الذكرياِت برفءة أصتتتتضاب ، فنزل الجميع مع عائالتهن في بيت   في
هّجرين من واحد  كبير  في الضي الءدين من المدينة، ذلك الضي الذي جمع المالحين المُ 

 ود لها وتو ينها لبني ِملَِّتهن.قراهن بعد احتالل اليه

شهد كان ابد لعبءرية عزِّ الدين أ أمام سن، هذا الم ن تتماعل وتتضرا وتعطي العطاا الض
ن الواتتع ااجتماعي وااقتاتتادي لهذا المجتمع الاتتغير الذي  فبدأ يدُرُس كيف يضستتِّ
أصب  مجتمع ، وكانت البداية بالتادي لألمية بءيادة الدروس والضلءات التعليمية في 

  وا إحستتانلهذا الهدا، فطر  قلوَب المالحين الذين قابل هارحاب مدرستتة  ليلية  خاتتاتت
 ء  وكرم  بكل ااحترام والمودة.ومضبت  وُحسَن ُخلُ 

ًسا في المدرسة  وفي شاغُل التدريَس، وقد عمل مدر شغُل عزِّ الدين ال هذه المرحلة كان 
اإلستتالمية بضيما، وهناا كان َيُبثُّ  الب  من همت  وعزيمت ، يرفع درجة وعيهن بأهمية 

 لذي يتربص بهن مع وجود المستعمر.الخطر ا العمل لمستءبل  أفضَل، ولزوم الضذر من

عن ثغر التدريِس وإعداد الجيل المستتلن الءادر على تضمل أعباا المراحل الءادمة،  فضتتاًل 
نا على ثغر الخطابة العظين، فكان إماَم وخطيَن جامِع ااستتتءالل بموافءة  من وقف َعلَمُ 

 يني رحم  هللا.اج مضمد أمين الضسممتي الءدس وزعين الضركة الو نية الض

اتتتتة من فو  منبره ويذكِّر المستتتتلمين الملستتتتطينيين:  ولطالما أن ب)ردد عباراِت  المضرِّ
 .(نسيطرة على البلد وتأسيس دولتهاليهود ينتظرون المرصة إلفناا شعِن فلسطيَن، وال

يكتِف َعلَمنا بالتدريس والخطابة بل أاتتتتاا لها جهوًدا دعويًة جبارًة بإدارة حلءات  ولن
دروس والعلن في المستتجد استتتغلها في إعداد المجاهدين نمستتًيا وعلمًيا للءتال، وقد ال

 وسهن.برف في َ ْرِ  قلوبهن وترسيخ المماهين الراقية في نم



 

 

 

ام                                            الطريقنجوم على   عز الدين الءسَّ

39 

 للتنصير والتصدي المسلمين جمعية الشبان

آثار هذا البذل والتماني في دعوة المسلمين وإيءاظهن وتنبيههن لما ُيَضاُا لهن وكذا  منو
داِدِهُن اإلعداَد الالئَق ِلما ينتظرهن، كان تأستتيس جمعية الشتتبان المستتلمين لتتاتتدى إع

شيرية التي تدعو إلى  سلمين والتي قادها اإلنللجمعيات التب اير الم مكر  ودهاا  ليز بجتن
 م. 1928انُتِخن رئيًسا لها عام  قدكبيرين، و

شباب ال في سعى َعلَمنا لتربيِة جيل  من ال شلهن من خطر هذه الجمعية  سلن، الذين انت م
َشْغلِ  سية الءاهرة، و سيا اادية وال ستغالل الظروا ااقت صالحاانضراا وا  هن بما في  

 أنمسهن وو نهن.

لة في  وتتجلى هذه المرح ها في  مل ب كان يع ءة التي  لدين أكثر في الطري ية عز ا عبءر
لمءير ي والشتتعن افلستتطين، فمضتتاًل عن ااهتمام الكبير الذي أواه بالشتتارف الملستتطين

، وجذِب شتتباب  ها ببعض  المظلوم، كان يعمل على ربِط قيادات المدن الملستتطينية بعضتتِ
 .جليةً تنظين الجهاد الذي بدأت تظهر مالمُض   صمواالمنا ق المجاورة، لكسبها في 

كان جهد عزِّ الديِن في الجمعية يعكس ما يضمل  من حرقة  في الءلن وإحستتتتاس   ولءد
بالمستتؤولية وعزم  على تغيير هذا الواقع المرير الُمَعاش، فءد كان إاتتافًة لما يءوم علي  
 ، من أعمال التدريس والخطابة والتضريض، يلءي مضااتترًة دينيًة مستتاا كل يوِم جمعة 

بوف  إلى الءرى، يدعو الناس ويرشُدهن ويذكرهن بواقعهن أس لويخرج برفءة أصضاب  ك
والضلول الالزمة لتغييره. فكانت ثمرات هذه الجهود إنشاَا عدد  من المروف للجمعية في 

ا وكثير  من قرى اللواا الشتتتمالي من فلستتتطين، فتو دت عالقت  بالءرويين الذين اقتنع
 تماًما بمكر ُملِهمهن ودعوت .
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بة العلن خبرت  في ال وبضكن كان يركز على  ل لذي برف في  وفا ،  بة، ذلك المن ا َخطا
والمشتتتايخ في ناتتتض  ومواعظ ، وقد ركز عليهن تضديًدا ألنهن مماتيُ  الخير وِاستتتُس 
رهن  البناا في المجتمع المستتلن، باتتالحهن تاتتلُ  األمة، وبيءظت  ُتضَم  الهمة، وقد حذَّ

النموس، وإخراج جيل  َاجَوا، ا يملك من  باستمرار  من مغبة إاعاا الوازف الديني في
اإلستتالم إا ااستتن، ومن خطورة فاتتل الدين عن الستتياستتة وااكتماا بالوع  النظري، 
عن المءر  ي  الشتتتت قت  يعيش ف ياة، في و ية الترفع عن النعيِن في الض ونبههن إلى أهم

ا ومعنوًيا مستتتيً وإعدادها ن مةوالضاجة، ومن أهمية توحيد الخطاب الدعوي لتجييش األ
ليزي واليهودي، وخشية هللا من اإلنما  الالمبالي في زينة المساجد جلرفض الوجود اإلن

 في حين أن الجهاد ا بواكَي ل . وزخرفتها

شرعية عام  وبضكن شرعًيا لدى مضكمة حيما ال ، استطاف أن يال إلى 1930عمِل  مأذوًنا 
 حركت  الجهادية وشعبيت .ك دائرة معظن فاات الشعِن الملسطيني واتسعت بذل

نج  في هذه السبيل كوَن  ركز على تأليف الءلوب ونشر المضبة وإزالة الخاومات  وقد
وتعميق الوازف الديني في النموس، وكذا رفع الوعي بما ُيضاُا لهن من مؤامرات  من قبل 

 لاتتبرومذكًِّرا بمضتتل ا البريطانيين واليهود، مضذًرا من خطورة الهجرة وبيع األرااتتي.
،  تضلى هللا مخرًجا. لوالرباف إلى أن يجع ، وُخلُق  حستتن  َعلَمنا عزُّ الدين بعءيدة  راستتخة 

سرًعا وا مندفًعا رغن ما  صانة واليءين، لن يكن مت باللباقة والضلن، والضكمة والعءل، بالر
 كان يمأل قلب  من حن  للعمل وحرل  على اإلنجاز.

ءد ناِا حاتتتتن   ل لدين في ب جهادي  قوّي، اعتمد في خطت  لتضءيق ذلك على  نج  عزُّ ا
س  اقات كل فرد وتوظيمها  التربية السليمة لجيل المجاهدين، وقدرت  الءيادية في تمرُّ
بضستتن الضاجة إليها وواتتعها في مكانها المالئن، وكان يختارهن من الذين يضضتترون 
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فأستتتس بهذه  هن،دروستتت  ومواعظ ، ويجتمع بِهُن اجتماعات  ستتتريًة ليضراتتتهن وُيِعدَّ 
 كل ااستعداد للتضضية والمداا. الطريءة خاليا جهاديًة، مستعدةً 

 إنشاء الوحدات الجهادية

دات لكل وحدة مهمتها الخاصة بإنشاا عدد  من الوح 1925هذه الجهود في سنة  انتهتو
 بها:

 اصها شراا السالح وتوفير العتاد.اختا :األولى 

 ضركات العدو البريطاني واليهودي.مراقبة توحدة خاصة لالستخبارات و :الثانية 

 التدرين العسكري والعمل المدائي.وحدة خاصة ب :الثالثة 

 والدعاية في المساجد والمجتمعات.وحدة خاصة بالدعوة للجهاد  :الرابعة 

 الجماهيري وااتااات السياسية. وحدة العمل :الخامسة 

 رعاية أستتتر المعتءلين وحدُة جمع المال من األعضتتتاا واألناتتتار، و :الستتتادستتتة
 والشهداا.

إن اشتد سا  الضركة الجهادية حتى شرعت بتنميذ عملياتها المدائية المماجاة اد  وما
المستتتتتو نات اليهودية واعتمدت في ذلك على الكمائن والهجوم على أهداا  مضددة  

 يضعوا حًدا لهجرتهن إلى فلسطين. من اليهود حتى

ة عن هذه المرحل (فلسطيُن عبر ستين عاًما)ي كتاب  تضدث األستاذ إميل الغوري ف وقد
أما األعمال التي قام بها الءستتتتاميون فكانت من أروف ما قام ب  المجاهُد في )قائاًل: 

فلسطين، وعلى الرغن من كثرتها وتعدد أشكالها ومظاهرها، فإنها ظلت مضا ًة بالسرية 
هذه األعمال، بل كانوا ا يعرفون  مع  أكثُر الناس يجهلون مادر انوالِكتمان إلى مًدى ك
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أبًدا بوجود حركة الءستتتتاميين، وكان من هذه األعمال: مالحءُة وتأديُن الذين يخرجون 
عن الشتتتعن وماتتتالض ، مثل التعاون مع الضكومة اتتتد الضركة الو نية، والتجستتتس 

اي لليه ساب المخابرات البريطانية، أو بيع األرا سرة عليها لألعداا. و ودلض سم ان كأو ال
من أعمال الءستتاميين العديدِة الواستتعِة النطا ، التاتتدي لدوريات الجيش والشتتر ة، 
وقطِع  ر  المواصتتالت واإلغارة على ثكنات الجيش ومراكز الشتتر ة، ومهاجمة حرس 

 .(المستعمرات اليهودية، وزرف األلغام والمتمجرات فيها

ام  وقفات مع مسيرة القسَّ
ة من تاريخ حركة عز الدين الءستتتتام لَيدعو المرَا الرجوف لتلك الاتتتتمضات الماجد نإ

للتعجن! فءد رفع َعلَمنا المجاهُد راية الجهاد في فلسطين وكان عمره قد جاوز الستين! 
وبهذا العمر كان يتدفق عزًما وحزًما وحًبا للمداا. وقد كان ترا حيما وراَبَط في جبال 

رجال  على قرى المنا ق الجبلية . إذ كانت خطت  تءضتتتتي أن يتوزف اجنين الءريبِة منه
وحين ياتتب  عددهن مكتماًل، يهاجن مدينة حيما ويستتيطر على دوائر الضكومة ومراكز 
الشتتر ة والميناا، وحين ينتهي من هذا ويستتتتنُّ األمر بيده يعلن قيام حكومت ، وعلى 

 م.االضكن في البالد من أيدي اللا نذات الخطة يعمل أعوان  في سائر المدن، فينتزعو

الجهة المءابلة حاولت الضكومة البريطانية التاتتتتدَي لهذا المد الجهادي المخيف،  في
ولتماُعِل الناس الرائع مع ، فعراتتت مكافآت  ماليًة اتتخمًة لمن يدلي بأيِّ معلومات  عن 

وكانت هذه نءلًة جديدًة في روتين الضياة في فلستتتتطين،  هؤاا المجاهدين المدائيين،
ن  وُمباغِ جومن خلمهن اإلن هودالي فألول مرة يتماجاِ  ، لن ُيضَسْن لليز بجهاد  قوي  منظَّ   ت 

.  يوًما حساب 
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انعكس هذا الذعر، بنشتتتر شتتتبكِة استتتتخبارات  يهودية  بريطانية  تراقن الضركَة في  وقد
الليل والنهار، وتاتتتتاعدت ااعتءااُت التي كانت تاتتتتين كل من في  ريءهن لمجرد 

 الشبهة.

ات البريطانية في نهاية المطاا من الوصتتتتول إليهن في أحراِش يعبد في الءو وتمكنت
، بعد اشتتتباكات  عنيمة  بين عناصتتَر من حركة 1935تشتترين ثان  عام  20منطءة جنين يوم 

عز الدين الءستتام وشتتر تها إثَر قتِل أحِد الجنود اليهود في المنطءة، فأرستتلت بريطانيا 
،  ءوة  أرتالَها العستتتتكرية ب وهناا على ثرى تلك األرأل دارت رَحى معركة  تاريخية  كبيرة 

بال ع بات واإلق ها مالحَن من الث طانيين الغزاة، ستتتتَطروا في هدين والبري جا  لىبين الم
 .الموت، بشجاعة  قل لها نظير  

 وفاته رحمه هللا
كانت نهايتها الدموية، باستشهاد قائدهن ومعلمهن وُملِهمهن عز الدين الءسام برفءة ثلة  ف
إخوان ، وسءط جسده على أرأل الءتال، شهيًدا مكرًما، قد أعذَر عند رب ، ولن يرأَل  نم

أن يموت ميتَة ذل  على فراش الخذان والءعود، وقد بكت قلوب المسلمين في فلسطيَن 
ا في اإلباا والعزة والجهاد.على هذه الثلة المؤمنة التي لءَّ  لى و بعت ع نت العالن دروستتً

 أننا أباة  ا نركع إا هلل. ،طينصمضات تاريخ فلس

االُة على  ُنِءل سرى إلى معاقل الغزاة، وِاِقيمت ال شهداا إلى حيما، وُنِءل الجرحى واأل ال
، فخرجت  الراحلين بدمائهن في جامع ااستتتتءالل، وصتتتالُة الغائن عليهن في كل مكان 

 لمدائيين.ليز واليهود وترثي األبطال اجمؤلمة  من المسلمين تندد باإلن جموف  

الءسام كان بضق  ُثلمًة! ثلمة  ا يمكن أن يتناساها المسلمون في فلسطين، وقد  استشهاد
كان لها عظين األثِر في شتتتباب فلستتتطين في تلك المرحلة وبعدها، وألن  نور  ستتتطع من 
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ام شيَخ ثّوار فلسطين بال وسط ركام الخذان، فءد عدَّ المؤرخون الشيَخ عزَّ الديِن الءس
 ف.مناز

تاريخ  حافل  خطَّ  َعلَمنا من سوريا لمار لملسطين، مضى إلى رب  مضرًجا بدمائ ،  وبعدَ 
 ولكن  ترا خلم  إرًثا ثءياًل وأمانًة عظيمًة، وحمل الراية من بعده إخواُن  وتالميذه.

الواقع فإن أثر حركة عز الدين الءسام كان عميًءا أصاب كبد األعداا الغزاة، وبدايت   وفي
مًة ولوا الخذان من جوار فلسطين ومن عالَن  ُيءال عن  إسالمّي! لكان  كانت قويًة ومنظَّ

تها شأن  آخر،  لهذه الثورة والمءاومة شأن  آخر، بل لضاار فلسطين وساحة الاراف ِبُرمَّ
 ليءضَي هللا أمًرا كان ممعوًا. ولكن

الشتتيِخ أحمد فرج عءيالن  ستتيرة هذا البطل، رحم  هللا وتءبل ، نذكر هنا شتتهادة وِلنختنَ 
كنت شتتتاًبا فكان  "وكان من جنود الءستتتام في بداية نشتتتأة الكتائن الجهادية فءد قال:

الءستتتتام يجمعنا في آخر الليل، فنختمي عن آبائنا وأمهاتنا للتدرين والتكوين، فكنا نبدأ 
تدرين ك بالثن بءيام الليل ثن بءرااة حزب  من الءرآن، ثن بعد ذل باألذكارالتدرين دائًما 

، فلما اتتا  وقت الموعد كادت  العستتكري ثن نختن بالدعاا، فأمستتكت بي أمي ذات ليلة 
ج ؟ على  تضتتتتيق ي  ستتتتألتني: إلى أين تت نا ف ما أ ما رأت أمي  َبت، فل ما َرُح األرأل ب

ا من ذلك، فيءو : فخرجْت أمي في إثري، فلما رأت ما نضن في  لفاتتتارحتها ولن أجد ُبدم
ش شيخ عز تأثرت ب  تأثًرا  سلم  لل ها، فءالت: خذ هذا و ديًدا، فجاات من الغد تضمل ُحِليَّ

كة النستتتتاا في الدين يعين  على الجهاد في ستتتتبيل هللا، ومن ذلك الوقت بدأت مشتتتتار
 ."الجهاد في فلسطين
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هلل أن جعل هللا لملستتطيَن وألمة اإلستتالم عزَّ الديِن الءستتام يذكر بواجن الجهاد  فالضمد
ن  حر  كري على الدين الءوين وعزة اإلستتالم مهما يكن الثمن، فإما حياةُ وبضتترورة الثبات 

 أو ممات حر  شهيد.

  



 

 

 

 مالكوم إكس                                            الطريقنجوم على 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالكوم إكس

 

 

  

ˮ 

ˮ  يك المستتتتاواة حد يمكن أن يعط ية، وا أ يك الضر حد يمكن أن يعط ا أ
 والعدل، إذا كنت رجاًل فضءق ذلك لنمسك.
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 مالكوم إكس

ُض هللا لهذه األمة من يضم  لها دينها وينتاتتتتر لها ويضتتتتضي في كل زمان ومكان  ُيءيِّ
كة  ية في ممل ضدة األمريك يات المت ناا في الوا يار الكمر، ه ها، حتى في عمق د ألجل

 األمريكي "مالك شباز"أو  "مالكوم إكس"العنارية على أصولها، برز الداعية اإلسالمي 
َم م ستتيرة الضركة اإلستتالمية في أمريكا في األصتتل والجنستتية، والذي قيضتت  هللا ليءوِّ

أحلك األوقات، داعًيا للعءيدة الاتتتتضيضة ومتضماًل ألجل ذلك الكثير الكثير ومضتتتتضًيا 
 بالغالي والنميس حتى لءي رب  مءتوًا غدًرا. فَهلُنَّ نتذاكر سيرت  كي نمهن!

 نشأته
من مايو  29 /تتتتته1343من ذي الءعدة  6و مالكوم إكس من مواليد مدينة ديترويت في ه

م نشأ في أسرة  من السود األمريكيين، وكان والده قسيًسا وأما أم  فكانت هنديًة، 1925
وكان يءاستتم  هذا العش ستتبعُة إخوة. وقد تعلق مالكوم كثيًرا بوالده الذي كان ينااتتل 
سة الُيتن بعد أن  ساد اغير وهو في عمر ال شاا هللا أن يعرا المتى ال ارية، و اد العن

ده أمام عيني ، على يد جماعة  من العناتتريين البيض في مشتتهد  فظيع  ا يءوى ُقِتل وال
فءد قامت جماعة  من البيض العناريين بتهشين رأس  على مشاهدت  فًتى بءلن  صغير!

 والده وواعوه في  ريق حافلة كهربائية دهمت  حتى فار  الضياة.

 مريكا. فكَِبر مالكوم يضمل فيوزامن ذلك أوج التمييز العناري بين البيض والسود في أ
سرت  المءيرة بعد مءتل  اد البيض. وازداد هذا البغض مع ما اقت  أ ًضا متجذًرا  قلب  بغ
ُمعيلها الوحيد من صتتتعوبة  وفءر  شتتتديد. لدرجة أن عملت والدت  خادمًة في العديد من 

 المنازل ولكنها كانت ُتطَرد بسرعة بسبن لونها.
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بالًغا، رفضتتت أم  كل المستتاعدات التي يتءدم بها البيض حماًظا وألن الجرح كان نازًفا و
لكن الضتتغوف الضياتية والمستتؤوليات التي حملتها على كاهلها كانت أكبر  على كرامتهن.

كوم لمن أن يتضملها عءلها الُمجَهد، فِاصتتيبت بمرأل عءلي، ودخلت للمشتتمى. وتشتترد ما
كومة التي قامت بتوزيعهن على بيوت  وأصبضوا أ ماًا تضت رعاية الض ،وإخوت  السبعة

 مختلمة.

استتتهل مالكوم حيات  بالطرد من المدرستتة. ألن  كان الزنجي الوحيد. وكان متموًقا ذكًيا، 
فأراد المعلمون تضطيم  نمستتتًيا ومعنوًيا، وكن ستتتخروا من  ومن حلم  أن ياتتتب  يوًما 

 مضامًيا.

سائ سة وانتءل إلى مدينة نيويورا وعمل ك ، فترا المدر ة  كثيرة  شاقَّ ر الزنوج في أعمال  
فكان نادًا في مطعن. ثن عاماًل في قطار. فماستتتتَ  أحذية  في المراقص. حتى أصتتتتب  
 راقًاا مشهوًرا ُيشار إلي  بالبنان، وبدأ يشرب الخمر ويدخن السجائر ويدمن لعبة الءمار.

أن وصتتتتل ب  األمر وغال في حياة  ملونة  بألوان اللهو والعبث والمستتتتاد والمجون، إلى 
سيارات. كل هذا وهو لن  سرقة المنازل وال لتعا ي المخدرات بل وااتجار فيها، ومن ثن 

واستتتغرقت هذه المرحلة المظلمة خمس ستتنوات   يبلغ الواحد والعشتترين من عمره بعد.
صدروا بضء  حكًما مبالًَغا  شر ة. فأ ضة ال كاملة  من حيات ، حتى وقع هو ورفاق  في قب

 جن لمدة عشر سنوات بينما لن ُتجاِوز فترة السجن للبيض خمس سنوات.في  بالس

سجن  شارلز تاون"هناا في  اية  مؤثرة  في حيات  وهو  "ت شخ تعرا مالكوم على أوِل 
الذي زعزف قواعد الكمر واإللضاد في نمستتتت  ووجَّ  نظره تجاه الدين وعظيِن  "بيمبي"

بالتعلن  ض  بيمبي  ما ناتتتت مالكوم على التعلن في أثِره على النمس. ك والءرااة فضرل 
 السجن وبالمعل تعلن اللغة الالتينية.



 

 

 

 مالكوم إكس                                            الطريقنجوم على 

49 

 إسالم مالكوم وتغيير حياته
لك إلى ستتتتجن نُ  عد ذ مالكوم ب لك"ِءل  لك")ينورفو ند"وزاره أخوه  (أم نيورفو جال  "وي

. وهي حركة "إليجا مضمد"بزعامة  "أمة اإلسالم"ليخبره أن  أسلن وأن  انضن إلى حركة 
وفي  ،ا اإلستتتالم ولكن منهجها اتتتالل، ُخِدف فيها األمريكيون المستتتلمون ابتدااً عنوانه

 األخير َهدى هللا َمن َهدى وحءت الضاللة على من حءت علي . 

عي أن  نبيٌّ  وقد لعبت أستترة  مرستتل  من عند هللا للستتود فءط! فءد كان إليجا مضمد يدَّ
في اإلسالم. وفعاًل استجاب مالكوم مالكوم دوًرا كبيًرا في إقناف مالكوم إكس بالدخول 

 بإعالن إسالم .

 وأثرها في حياة مالكوم "أمة اإلسالم"

ف تماًما عن التدخين وأكِل لضو ن الخنزير، في الستتتتجن ُوِلد مالكوم من جديد، لءد توقَّ
تن في شتتتتتى وعكف على الءرااة واا اات الك ن  التهن م جة أ ضث إلى در  الف والب

ستتس لنمستت  ثءافًة عاليًة مكنت  من استتتكمال جوانن النءص صتتنوا العلن والمعرفة فأ
 في شخايت  فضاًل عن استدراا ما تمّيز ب  من نبوغ  وذكاا  في  مولت .

س  وعلى الءرااة ألكثر من  ًاا على تثءيف نم ستمر مالكوم حري ساعة يومًيا حتى  15وا
سمة والدين. وتألءت لدي  روعُة الخطابة ئ  وبدأ في دعوة زمال أن  قرأ في التاريخ والمل

 واشتهر بينهن بأسلوب  الرائع في الخطابة. "أمة اإلسالم"بالسجن لدخول 

ايت ، ولََمَت  شخ َسَمْت  سنت ب  أخالق ، و سالم تغيير  جذري تض كان لدخول مالكوم اإل
سلوكُ  الءوين إدارة السجن، وكذلك نشاُ   في إلءاا الخطن والمناظرات داخل السجن 

ستمر للدعوة إلى اإل سراح  وربما كان ذلك كي ا ي صدر بضء  عمو  وِا ِلق  سالم. حتى 
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وبضكن مخالطت  ألنواف المستتاجين وقستتاوستتة  َعلَمنا في دعوت  المستتاجين لإلستتالم.
وكانت تجربًة غنيًة وقمزًة  الستجن، فءد كستن مالكوم قوًة في فن المضاورة والمناظرة.

 بهمة  عالية. حءيءيًة لألمام للشاب الُملَهن والُمءِبل

م ولكن َمْن خرج لن يكن ذاَت  مالكوم إكس الذي دخل 1952خرج مالكوم من السجن سنة 
ع  الستتتجن، لءد خرج بروح  جديدة  وكأن  ُوِلد من جديد، فانطلق بتعطش  وشتتتغف  يوستتتِّ
معرفت  بتعالين إليجا مضمد، وحتى يتعلن عن كثن  حياة اإلستتالم، ستتافر إلى أخي  في 

ن إلى المستتتتجد، فتعلن الماتضة، وتأثر كثيًرا بأخال  المستتتتلمين، وفي ديترويت، وذه
، واألخرى "إستتالم: حرية، عدالة، مستتاواة"المستتجد شتتد باتتره عبارتان األولى تءول: 

. فوقعت في قلب  وشتتتعر بعمق "عبودية، ألن، موت"مكتوبة على العلن األمريكي، وهي: 
 معانيها وصدقها.

إليجا مضمد زعين  "مالكوم إكس"ين اإلستتتالمي، قابل في بداية مشتتتوار ااكتشتتتاا للد
 والتي كانت َتخمى علي  حءيءة اتتتاللها. حركة أمة اإلستتتالم والتي انضتتتن إليها احًءا،

وقبل أن يال مالكوم لهذه الضءيءة، أصب  منشغاًل بدعوة الناس، يخا بهن باللغة التي 
من المدن الكبرى، وكان همُّ   يمهمونها؛ فاهتدى على يدي  كثير  من الستتتتود، وزار عدًدا

 ."أمة اإلسالم"األول هو 

ى األولى عتيلة، على استتتتن 1958تزوج مالكوم إكس في عام  م وُرِز  بثالث بنات، ستتتتمَّ
م فءد بدأ يظهر في 1959الءائد الذي نهن روما، ثن بدأ صيت  يعلو وخاصة مع نهاية عام 

سن حركة أمة اإل سائل اإلعالم األمريكية كمتضدث با سالم، وظهر في برنامج بعنوان: و
، فلمع نجُم  وأقبل علي  الناس، وتناولت  الاتتتتضافة، "الكراهية التي ولدتها الكراهية"

وزاده هذا همًة فشتتتتارا في الكثير من المناظرات التلمزيونية واإلذاعية والاتتتتضمية؛ 
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ا خاصتتًة بعد عام  الوقت  م،وبدأت في ذلك1961فلمت إلي  أباتتار الستتلطات األمنية أيضتتً
 موجُة تعلُّن اللغة العربية بين أمة اإلسالم؛ ألنها اللغة األصلية للرجل األسود.

ن في  النباهة والءيادة وقدرة اإلقناف؛  فوثق إليجا مضمد أكثر في مالكوم إكس وتوستتتتَّ
وهنا برزت  بنيويورا. 7فجعل  في مجلس إدارة الضركة، وكلم  مناتتَن إمام  لمعبد رقن 

لدعوية المائءة الذي استتتتهدا تجمعات الناس في الجامعات والضدائق قدرات مالكوم ا
 والسجون وغيرها.

 اكتشاف اإلسالم الصحيح

لكن ألن هللا مخزي الظالمين، في بداية الستتتينات ااتتطربت حياة مالكوم وتزايد قلء  و
وتأكده أن زعيمهن الروحي،  بعد تنامي أخبار عن عالقات مشتتبوهة لزعيم  اليجا مضمد.

 ي  عدد  من األبناا غير الشرعيين. فبدأت قناعة مالكون تترسخ في فرا  صاحب !لد

نا على  وتوازى هذا التغيير مع قرار مالكوم إكس في الذهاب إلى الضج، وهنا أقبل َعلَم
، إذ التءى مع العلماا ته1379 /م1960موعِد منعطف  خطير  في مسيرت  وكان ذلك في عام 

الضرمين، وعِلَن أن حركة أمة اإلستتالم خارجة  عن دين اإلستتالم بما والمشتتايخ في بالد 
 تعتءده من االات.

سالم.  الُّون أبًدا في جماعة أمة اإل االة كما يجن أن تكون، فإنهن لن يكونوا ي وتعلََّن ال
يوًما رأى فيها إسالًما  12وحين رأى مشهد الكعبة المشرفة افتتن بءداسة المنظر، ومكث 

 الذي سمع عن  ونادى ب  في السنوات المااية.  مختلًما عن
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شده كثيًرا م سلمين على اختالا ألوانهنلءد  صمَر وأحمَر، نظر الم سوَد وأ ، من أبيَض وأ
حد،  ها لرب  وا بادة ذات نن في الضرم المكي يؤدون الع ًبا إلى ج جميُعهن يجلستتتتون جن

 .سواسيًة كأسنان المشط ا عناريَة تمرقهن وا ِكْبَر يانمهن

غّير مالكوم استتم  لياتتب  الضاج مالك شتتباز والتءى بالملك فياتتل آنذاا والذي أ لع  
على الكثير من روائع اإلسالم ونبه  أكثر من الوقوف في  ر  الضالل، وبعدها زار عدًدا 

يوًما فءط ما لن يتعلم   يلة سنوات عمره  12من الدول اإلفريءية األخرى. ليتعلن خالل 
 المااية.  39الت 

وكانت زيارة مالك شتتباز إلى البلدان اإلستتالمية بهدا تعلُّن كل ما يتعلق باإلستتالم وقد 
زار مار والسودان والضجاز، والتءى مع شيخ األزهر ومع الشيخ مضمد حسنين مخلوا 

ديدًة وخطيرًة ممتي ماتتتتر، ثن عاد ألمريكا وأعلن إستتتتالم  من جديد، وبدأ مرحلًة ج
 وأخيرًة من حيات .

 أهل السنةجماعة 

، ألمريكا ولكْن هذه المرة لنشتتتر الدعوة تتتتتتته1380 /م1961عد ستتتنة  كاملة  عاد َعلَمنا في ب
والعءيدة الستتتتليمة، ورغن مضاولت  إقناف إليجا مضمد بالضج، إا أن األخير رفض بتاًتا 
نايضت  و رده من الضركة، ومن هنا أسس مالكوم جماعت  الجديدة وأ لق عليها اسن 

، وأخذ في الدعوة للدين الاتتتضي ، فانضتتتن إلي  الكثيرون، ومن "الستتتنة جماعة أهل"
 لهن: وااس بن إليجا مضمد نمس .أوَّ 

وبهذا اإلعالم، كان مالك شتتباز أول من أستتس المذهن الستتني في األرااتتي األمريكية 
وأول من فضتت  اتتالل إليجا مضمد وحذر من دعوت ، وبدأ بالمءابل بدعوة الشتتباب من 
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م الضق وبالمعل استتتجاب ل  الكثيرون، وأستتلن على يدي  جماهيُر غميرة  جديد  لإلستتال
 كالي.على  : المالكن الشهير مضمدكان من بينها

فأعلن إليجا مضمد الِعداا الضاّد لمالكوم وهدده بالءتل، فواج  حملًة إعالميًة شتتتترستتتتًة 
ِضي قدًما في دعوت   صراًرا على الُم شويه ، ولكنها لن تِزْده إا إ وهنا برز الدور الءبي  لت

للاضافة األمريكية التي سبق وأن فتضت الباب على ماراعي  لمالكوم حين كان يدعو 
لعءيدة  فاستتتدة  اتتتالة  ولكن ما إن استتتتءام واتزن وبدأ يدعو لدين هللا الضق، وعءيدة 

ضييق شتركْت مع إليجا مضمد في الت سليمة، حتى أغلءْت علي  الباب وا سالم ال لى ع اإل
 تنا اإلسالمي ومهاجمت .داعي

 مالك شباز اغتيال
ستمر في دعوت  يجذب الناس إلي  بعبءريت  في ت جاهل مالكوم تماًما تهديدات إليجا وا

من  21 /تتتتتته1381من شتتوال ستتنة  18الخطاب والدعوة واإلقناف واإللهام حتى كان يوم 
ار على مالك شتتباز م، وهو اليوم الذي أ لق في  ثالثة  من الشتتبان الستتود الن1965فبراير 

ئ  لمضااتتتترة في جامعة نيويورا، فمات على المور، وكان في األربعين من  ءا ناا إل أث
عمره، وكان ذلك بعد أن نشتتبْت مشتتاجرة  في الاتتف التاستتع من الضضتتور التمَت إليها 

 رصاصًة في صدره. 15نضوه أكثر من الجميع لينتهز المرصَة هنا الءتلُة وياوبوا 

ل  فاصتتلًة في مستتيرة حركة أمة اإلستتالم، فءد كشتتف وكانت عملية اغتي ال  نءطَة تضوُّ
حادث ااغتيال فستتتتاَد هذه الضركة وتركها الكثير من أتباعها ليلتضءوا بجماعة أهل 

 نوًرا للُمَضلَِّلين وسبن هداية.السنة، وعرفوا الدين الضق. فكانت دماا مالك شباز 
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ث أن مات إليجا مضمد وبموت  تغيرت أفكار وألن المكر الستتتيا ا يضيق إا بأهل  فما لب
ى بوارث الدين مضمد، وقام  مَّ الضركة، وتولى وااس بن إليجا مضمد رياستتتتتها، وَتستتتتَ

ر اسمها إلى   نسبة إلى بالل بن رباح. "الليينبِ ال"بتاضي  أفكار الضركة تماًما، وغيَّ

يًدا مخضتًبا بدمائ ، وهكذا انتهت قاتُة رجل  عظين  رحل بعَد عمل  عظين  ليلءى رب  شته
ولكن  ترا من خلم  أثًرا عظيًما، ويكمي أن  أجبر الضكومة األمريكية على ااستتتتتجابة 

 "نيجرو"لطلب  بالموافءة على إعطاا السود حق التاويت في اانتخابات وشطن كلمة 
ا تعمَي على الو نية أ"أقوال  الخالدة. من  أي أستتتتود من الستتتتجالت األمريكية لألبد.

  ."بغضِّ النظر عّمن صنع  أو فعل نا عن رؤية الضءيءة، فالخطأ خطٌا أعين

ا"  ."ا تستطيع فال السالم عن الضرية، فال يمكن ألحد  أن ينعن بالسالم ما لن يكن حرم
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 كشكعبد الحميد 

 

  

ˮ ˮ  أن نعيش في با نها! األفضل فمن بكرامةإن لن نضيا على هذه األرأل 
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 عبد الحميد كشكالشيخ 

سس األمراأل واألخطار  شدة الضرل على تض سلمين، و س  بهموم الم سا تميز بعمق إح
ها والرقي  بأمة اإلستتتتالم، فضتتتتاًل عن الستتتتعي الضثيث لمداواتها وتأمين التي تتربص 

 بضضارتها وإقامة عدالة اإلسالم الزاهرة تستظل بها.

شعبيًة في الرب شرين كيف ا ا رين أن  من أكثر الدعاة والخطباا  ع األخير من الءرن الع
وكذلك حمل استتتتَم   وقد حمل المستتتتجد الذي كان يخطن في  خطن الجمعة استتتتم ،

الشتتارُف الذي كان يءطن في  بضي حدائق الءبة. وانتشتترت شتترائط  المستتجلة في بيوت 
المستتلمين في ماتتر وفي ستتائر البالد العربية وقد جذبت المستتتمعين باتتيرُت  وقدرت  

 ة واقع حياتهن ومعالجة همومهن.على مالمس

 نشأته
م في قرية شتتتتبرا خيت من أعمال 1933مارس عام  10ِلد الشتتتتيُخ كشتتتتك بماتتتتر في وُ 

 مضافظة البضيرة. فنشأ في أسرة  فءيرة  متوااعة.

ا بلغ الستتادستتة من  ُابُتلي في صتتغره بمءدان باتتره فكان الضتترير الاتتغير، وكان ذلك لمَّ
صاب  صديدي  أ اره  عمره إثر رمد   شرة من عمره، لكن  في عيني  أفءده ب سابعة ع في ال

وحاتتل على الشتتهادة اابتدائية وأردفها  حم  الءرآن الكرين ولن يبلغ الثامنة من عمره،
لُيِتنَّ  %99بالشتتهادة الثانوية األزهرية التي حاز عليها بتمو   وكان ترتيُب  األول بنستتبة 

ا مشتتتواره التعليمي باالتضا  بكلية أصتتتول  الدين التي حاز على شتتتهادتها بتمو   أيضتتً
 مستوى جمهورية مار.تكريم  على  وجرى
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ن رستتمًيا خطيًبا في مستتجد الطيبي   ر  أبواب الخطابة في أوائل الستتتينات حين ُعيِّ
سيدة بالءاهرة وكان ممثل األزهر في عيد العام  ومن  ،1961التابع لوزارة األوقاا بضي ال

سجد عين سودان في عام  ثن اعتلى منبر م شارف مار وال في منطءة دير  1964الضياة ب
 المضبن، والذي برف في ، الخطابة.المالا فءام على ثغره 

وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر نال  ما نال صموا اإلسالميين من مضنة ااعتءال، 
 1968، ثن من  إلى ستتجن  رة ثن ِا لق ستتراح  عام 1966فِاوِدف في ستتجن الءلعة عام 

 لكن بعد أن َاثخن في  التعذين.

 شدته في الحق
فبدأ  1972رغن األذى والتضييق الذي عانى من  الشيُخ إا أن  بلغ ذروة النشاف في عام و

يكثف خطب  حتى ذاف صيت  وانجذبت الجماهير لضضور الاالة عنده في حشود  هائلة  
 ه إا أن يواج  ُقوىموَّ وما كان لمثل هذا الخطين الم تعكس مدى تعلق الناس بخطيبهن.

على إثر معاهدة كامن  1976النظام المعتدية وبدأت الماتتتتادمة على أشتتتتدها في عام 
َدَف  هن الضكومة بالخيانة لإلستتتالم وصتتتَ ديميد والتي أثارت غضتتتن واستتتتياا َعلَمنا فاتَّ

مع  1981بالضق يعرأل صتتور المستتاد في ماتتر في كل مجاات الضياة. فاعُتءل في عام 
اري  عدد  من شهيرة للرئيس الم سبتمبر ال َسمى قرارات  سيين فيما ُي سيا اين ال المعار

وبعد عام ِافِرج عن ، لكن  ُمِنع منًعا باًتا من الخطابة أو إلءاا الدروس إلى  أنور الستتتادات،
 الساسة في ذلك الوقت ولكن  أبى. يوافقغاية وفات ، كما ُ ِلن من  أن يمتي بما 

من العروأل المغرية ليرحل من ديار ماتتر، ولكن  رفضتتها  وصتتلْت الشتتيخ كشتتك العديد
م. وكان ذلك الوقت ذهبًيا 1973ولن ُيءِدم على الخروج إا ألداا فريضتتتتة الضج في عام 

 مؤلًما.115حتى بلغت مؤلمات   1994إلى  1982للشيخ فءد تمرغ للتأليف منذ 
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 ميراث الشيخ الضرير
ما زالت تزخر بها المكتبة اإلستتتتالمية وقد ألف عن  عاًما كاملة خرج بها ِبُدَرر  وذخائرَ  12

، (في رحاب الءرآن)أتن تمستتتير الءرآن الكرين ليخرج قاتتتص األنبياا وعن المتاوى كما 
ويضرا المشتتاعر، إذا خطن أستتر اذ الذي يالمس الوجدان تميزت مؤلمات  بأستتلوب  األخَّ 

ات دموعهن ر وأنذر فا شاعرهن، إذا حذَّ سامعي  وألهن م سط،  قلوب  اضك وانب وإذا أ
 يرهن واضكوا على سخريت  البليغة.انبسطت أسار

وا ننسى أن نضيف إلى جانن هذا العطاا في التأليف ما بلغ قرابة ألمي شريط كاسيت 
سجد عين  لضياة افيها أكثر خطب  التي ُتَعد جملة الخطن التي ألءاها وهو يعتلي منبر م

 كان ميراث الشيخ الضرير.

تءادات للشتتيخ بستتبن إيراده بعض األحاديث الضتتعيمة والتي قد تكون ورغن بعض اان
 يخرج من دائرة لكلِّ فارس  كبوة.أحياًنا مواوعًة، إا أن هذا ا يمضو بضر حسنات  وا 

لن يكن هذا الجهد من َعلَمنا بالسهل وهو يمتءد للبار! فلنا أن نتأمل هذه الهمة الُمساِبءة 
ا!! لءد كان الشيخ كشك يضمل البايرة التي أنارت ل  الطريق، كيف لو ِاوِتَيت باًرا سليمً 

وفكًرا إصالحًيا، تجلى في آرائ  اإلصالحية لألزهر ومن أفكاره في هذا الشأن رؤيت  أن 
ت   كان بالتعيين وأهمية عودة األزهر إلى م خاب ا  باانت يكون مناتتتتن شتتتتيخ األزهر 

عام  قانون التطوير  بل  مة، ق ءدي ع 1961ال يات وأا تت ي  الكل لدراستتتتة ف جاات ا دى م
ذلك أن الشتتيخ كان يرى أهمية أن  الشتترعية وهي أصتتول الدين واللغة العربية والدعوة،

ا مد ليستتتدوا الثغر فيتبءى الوظيمة الرئيستتتة لألزهر هي تخريج دعاة  وخطباا للمستتتاج
 يمو  ماة ألف مسجد  في مار. 
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يضرأل على أن تاتتتب  المستتتاجد  وألن المستتتجد ا يمكن أن يكون للعبادة فءط، فكان
 منارات  يهتدي بها الناس فكرًيا واجتماعًيا، وترتءي بها األمة في جميع المجاات.

ا شك أن المستمع لخطب  امس ذلك اإلحساس العميق والضن العظين لإلسالم والءدرة 
ا رً الهائلة على استتتتخراج المعاني واستتتتنباف الموائد وتءدين الخطن تءديًما جذاًبا مؤث

اًا. واألهن من ذلك شتتتتدة قرب  من الشتتتتارف ومن الهموم اليومية للعامة، فأحب   هادًفا بنَّ
 ُم  َعلًَما تمخر األمة بأمثال .الناس في بالد المسلمين كافًة، وبءي اس

ها أهنَّ رسالة   ولعل السر في تميز واشتهار َعلَمنا هو أداؤه لرسالة المسجد التي كان َيُعدُّ
سترز  منها  في قلن األمة سلن، فلن يكن ينظر إليها كوظيمة  ي سالمية، والمجتمع الم اإل

ستتًة ومدرأو مناتتن  يتطلع إلي  لترقية، بل بذل جهده ووقت  في أن يجعل داًرا للعبادة، 
وً ا لتأدين  ومعهًدا للتربية، للتعلين،  …نالخارجيومأًوى للمضتاجين والمستتتتاكين، وستتتتَ

 رستتالة إعادة في كشتتك نج ): قائاًل  المرنستتي خابراتالم رجل (جيلزكيبل) وصتتم  وقد
  .(المالينخلية نضل تكت  بضشود فءد تضول مسجده إلى  في اإلسالم، المسجد

ثن من جهة  أخرى أستتتلوب الشتتتيخ في الخطابة والذي ازدان بكلمات  الستتتاخرة العميءة 
عة، مة الرائ مة الظري ت  الطري بار عة وع بديع الشتتتتعر و الالذ يل مستتتتنودًة ب م  وجم ظري

الءاتتتتص ومضتتتتارب األمثال، فكانت خطب  تطرد الملل وتشتتتتد انتباه الستتتتامع، وبهذا 
اختالا ثءافاتهن ومعارفهن األستتتلوب تمكن من الوصتتتول إلى  بءات الناس كافًة على 

 ل  قلوُبهن واقت دعوُت  قبولهن.ولهجاتهن فُمِتضت 

 مقتطفات من خطب الشيخ
 لشهيرة:ههنا مءتطمات  من خطب  ا مافيو
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لءد التءيت بأحد رجال بورسعيد. يوم اإلثنين )ُخ عبد الضميِد كشك رحم  هللا: قال الشي
أتدرون لماذا يضزن؟ ألن  ستتتتبضان هللا. مالي أراا حزيًنا؟ المااتتتتي ورأيت  حزيًنا. قلت

األهلي أحرز هدًفا في الماتتتري. فأردت أنا اآلخر أن أدخل مع  في نءاش حتى أثبت ل  
وما رأيك  ؟"الخطين " وماذا كان موقف ؟"زيزو "عًيا. قلت ل : ماذا فعل أنني لستتت رج

فءال: يا ستتي  ؟"حستتن شتتضاتة  "وماذا تءول في  ؟"ستتيد عبد الراز  "الشتتخاتتي في 
 عندا معلومات تمام. فءلت: أبًدا.الشيخ. إنك 

ا رأيت الجهل في الناس فاشًيا   لتتتجاهلت حتى قيل إني جاه ***ولمَّ

عي المضل ناقص   فوا عجًبا كن  .(ووا أسًما كن ُيظِهر النءص فاال ***يدَّ

 م17/3/1978ن خطبة  ِالِءَيت يوم م

احذروا الغزو الثءافي. احذروا الغزو الثءافي األمريكي والاهيوني )وقال في مءام  آخر: 
عندما عراتتتوا مستتتلستتتل  في  "عباس مضمود العءاد"عراتتتوا مستتتلستتتل العءاد عندما 

. لن  الُممستتِديون. . وا خالد  . وا لعبءرية عمَر. وا عثماَن. وا علي  يعراتتوا لعبءرية  مضمد 
سف  ومخجل. شبابنا بمنظر  مؤ سالمّي  إنما أظهروه أمام   ،كتن العبءريات ،العءاد كاتن  إ

وكتن عن  ،وكتن عن عثمان ،وكتن عن عمر ،عن أبي بكر كتن ،كتن عن الرسول مضمد
كتن عن قضية األلوهية. ولكن لما أراد الممسديون ، هللاكتن عن  ..وكتن عن خالد. ،علي

 إنما عراتتت  على ،الميةوا لكتب  اإلستتت ،يعرأل العءاد لن يعرأْل لعبءريات  لماتتتري  أنا
 "ها يضن فتاًة استتتم، مراهق  وعلى أن  شتتتابٌّ  ،(روميو)أن   ىوعل، (حبوب)أستتتاس أن  

ة   إلى غير ذلك.  "َمْي "ويضن أخرى اسمها  "سارَّ

ا شتتتغل ل  إا ، على أن  شتتتاب رقيع ،"حبوب"ءاد على أن  ستتتاقط. على أن  وا الععراتتت
 خذوا الءدوة من عباس :يا شتتباب ماتتر :ليءولوا لشتتبابنا ،إا المشتتي مع النستتاا، النستتاا
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دوة؟ ك هي الءوعلى صلة بالنساا. أهذا هو العءاد؟ أتل ،ياتكونوا على صلة  بالمت ،العءاد
 .(أهذه هي التربية؟

ا:  قال أيضتتتتً ية ا)و ما بأعلى صتتتتوتي. إذا أردتن ح فأغلءوا إنني أقول  مة.  عا ألموال ال
 ُمروا النساا، ارى سيتي. أغِلءوا صاات الءمارأغلِءوا صض ،أغِلءوا شارف الهرم ،الخمارات

مستتجد إن شتتيخ األزهر لن يستتتِطع حتى اآلن أن يطهر ميدان  أن يخرجن مضتشتتمات.
ن باهلل لو كنت ستتِ قْ واِ  ..أمر بذلك فلن يستتمْع ألمره كالم. ،اإلمام الضستتين مما يرى حول 

ْمُت بيتي حماًظا على كرامة اإلستتتتالم. ميدان اإلمام الضستتتتين ن  لَلَِز ُترَتكن في   مكا
 م. 21/12/1973ن خطبة  ِالِءَيت في م      (الجرائن باسن الدين.

خ أو ال راكض خلف ُمغِريات كذلك كان الشتتتتيخ قدوًة في حيات  فلن يكن بذلك المتبذِّ
هذا دون أن ننستتى صتتموده أمام النظام  الدنيا بل جذب الناَس زهُده وتوااتتُع  وورُع .

بالمعروا  بدين  وظلَّ آمًرا  ت  على مبادئ  لن يبدل ولن يتاجر  وحمالت ااعتءال وثبا
 منكر داعًيا إلى هللا.ناهًيا عن ال

 وفاته رحمه هللا
ه آن أوان رحيل تلك الهمة الُمثاِبرة، وآن لذلك الجسد حين بلغ الثالثة والستين من عمرو

أن يرتاح ولذلك البار أن يهنأ، وقد لءي رب  وهو ساجد  قبيل صالة الجمعة في الخامس 
م، وهي ما نضسبها ُحسَن خاتمة، 1996ديسمبر  6فق هتتتتت الموا1417والعشرين من رجن 

 ولمزيد معرفة   وراتتتي عن .طين وأستتتكن  فستتتي  جنات  فرحن هللا الشتتتيخ الَعلَن الخ
 .(مذكرات الشيخ كشكقاة أيامي، ) بعبءرية الشيخ كشك أنا  بءرااة
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ابي  عبد الكريم الخطَّ
 

  

ˮ ˮ ااستعمار يموت بتضطين أسواق  ااقتاادية، وُيدَفن بسالح المجاهدين. 
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 الكريم الخطابيعبد 

المغرب، تستتتمر البطواُت اإلستتالمية في البزوغ،  يف المرابطين ودولة األدارستتة،  من
حميد  ار  بن زياد ويوستتف بن تاشتتمين، ستتليُل مجد  تليد  أبى أن يخنَع للغزاة الطغاة، 

ًسا عبد إن  األمير مضمد  ستعمار درو سيرت  مواجهُة اا ابي، َمْن حمرْت في  الكرين الَخطَّ
حِظَي بها  التيالمتوالية تتعلن منها وتمخر بها وتتعجن لتلك العبءرية ا تزال األجيال 

 َعلَمنا الانديد.

 نشأته
في أحد البيوِت الدافاة بإستتالمها في بلدة أغادير في الريف المغربي شتتماَل شتتر   نااه

الكرين، وهناا أيًضا نشأ وترعرف، عبد ُوِلد تم1883الموافق هت 1301في أحد أيام عام البالد 
قد اعتادت أقدام  الاتتتتغيرة الذهاب في كلِّ يوم  إلى درس الءرآن واللغة العربية إلى و

ده فأرستتل  والده إلى جامعة  شتتتدتأن ا  "فاس"في مدينة  "الءرويين"ستتاُق  وبلغ َاشتتُ
فتلءى علوم الضديث والمء  اإلستتتالمي  عاصتتتمِة العلوم ومركز الضضتتتارة في المغرب،

ضاة  ليبرف فيها ويتميز بها، وُيتوِّ  اَي ق ن قا سبيل العلن بأن ُعيِّ ابر والبذل في   َج هذا ال
 ولن ُيجاِوز الثالثين من عمره.

تلك األثناا التي كان فيها َعلَمنا منشغاًل بثغره، يءضي بالعدل وينا  بشمءة  ويدعو  في
ى مؤتمَر الجزيرة  الناس هلل، كانت على أحد موائد اللاام تدور تماصتتتتيُل مؤتمر ، ُيستتتتمَّ

، تضضره اثنتا عشَر دولًة. وفي هذا المؤتمر سجل التاريخ أوَل ظهور  1906ضراا، عام الخ
إلى ااتماقات الدولية بعد أن كستترت  وَ  العزلة ونءضتتت عهدها بعدم  لتنضتتنألمريكا 

 ولية، وهو ما ُعِرا بمبدأ مونرو.التدخل في السياسات الد
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عت عة الطاغية، التي اتخذت من وتجمَّ ااستتتتعمار وستتتيلًة لبءائها وتعميق  الدول الَجشتتتِ
سين  يعكس تلك العءلية  سالمي؛ تء سين بالد المغرب اإل شها وظلمها، لتخرج بءرار تء بط

ب  الغرب، إلذال الشتتتتعوب وستتتتلب لذي امتاز  لداهي ا ها حرياتهن الشتتتتيطانية والمكر ا
 .وحءوقهن باسن الضءو 

كِّينة في أرااتتي المستتلمين واقتطعت الءستتن  فغاصتتت الجنوبي من مملكة المغرب الستتِّ
ى ونزلت إل لتأخذه فرنستتتتا، وانماتتتتلت فيما بعد موريتانيا عن مملكة المغرب الكبرى.

الشتتمال من الاتتضراا لتظمر بمنطءة وستتط المغرب الضالي. أما إستتبانيا فضازت الءستتن 
واقتطعت من الساحل الشمالي للمغرب  الغربية. ااالذي يلي  في الشمال وأسمت  الاضر

ا  عت بءية المدن على كل من ألمانيا وبريطانيا  وهي منطءة الريف المغربي.أيضتتتتً وُوزِّ
 السرقَة األولى! تبكل وقاحة. وليسوهكذا تءاسن بالَد المسلمين السارقون 

 طريق الجهاد
بد عشك أن مثل هذا الضدث العظين قد وقع في قلوب المسلمين وعلى رأسِهُن الشيُخ  ا

لذي  ابي، ا ن  مضمد  الكرين الخطَّ ب  اب فزف لثغر اإلعداد، والتوعية والتضريض، إلى جان
ولتتجلى عبءريت  النافذة، فءد َعِلن أول أستتباب اانتاتتار، وهو وحدة الاتتف الداخلي، 

المتناحرة وتجميعهن تضت راية اإلستتتالم، وستتتارف لمراستتتلة  ءبائلفءام بتأليف قلوب ال
 تالل.حالخليمة العثماني آنذاا سعًيا في دحر ُقوى اا

 "حروب العصابات"عبقرية 
في  بيعة المواجهة والُءوى في ِكال المعستتتتكرين، معستتتتكِر الغزاة ومعستتتتكر  بتمرس  و

المسلمين، أبار بطلنا  ريَق نور  يءود لباحات النار، إنها حروب العاابات التي ا تزال 
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إلى يومنا الضاار أكبَر تضد  يواج  الطغاة وأفضَل وسيلة  يستعين بها الثوار على أنواف 
أستتتس حرب العاتتتابات ونظمها تنظيًما متءًنا، ودعمها باختراف  َعلَمناالظلن، لءد واتتتع 

نظام حمر األنما  الممتدة تضت األرأل، تلك األنما  التي تاتتتل إلى غاية ثكنات العدو، 
ظيًما، استتتتتلهم  الءادة في أصتتتتءاف األرأل، باعتراا الزعين الميتنامي فكان اختراًعا ع

ابي في قتال الميتنا ميرالذي أكد أن  اقتبس  من األ "هوشي من " كيين ميين لألمريالَخطَّ
 بعد ذلك بسنوات.

التخطيط المذ وبهذه العبءرية العستتتكرية المباتتترة، تمكن الخطابي من أن يثخن  وبهذا
سال جيش  في األعداا، وتلءى  سبانيا إلى إر سبان الهزائن المتوالية، ودفع ذلك ملك إ اإل

جرار  من مدريَد تضت قيادة صتتتديء  الجنرال ستتتلمستتتتري، ليتلءم  المجاهدون بءيادة 
 أنوال الشهيرة. ركةبطلنا، وليسجل التاريخ مع

 معركة أنوال
، التءى الجيشتتتان ِبُءًوى غيِر م يف ، وتضَت ستتتماا  شتتتاهدة  ، فءد كان أرأل  مغبرة  تكافاة 

ابي ا يتعدى ثالثة أاا مجاهد يمتشءون البناد  البدائية الانع، أما جيش  جيش الَخطَّ
ر أبطال  ، فستتطَّ العدو فءد بلغ تعداده ستتتيَن ألف جندي  بتمام ُعدِتهن وعتادِهُن العستتكريِّ

ي   ج  ف هد  يتوا كل مشتتتت مة  تتكرر مع  ية  عظي الضق المستتتتلمين البطواِت وُرِفع ذكُر آ
اِبِرينَ  َمعَ  َواللَّ ُ  اللَّ ِ  ِبِاْذنِ  كَِثيَرةً  ِفَاةً  َغلََبْت  َقِليَلة   ِفَاة   ِمنْ  كَنْ  ”والبا ل،  هللا نومكّ  ،”الاتتتتَّ

، وأسر عشرات اآلاا، فانءلبت معركة أنوال لكارثة  18 قتِل  من اإلسالم آساد ألَف أسباني 
 .قابل األيام أنوال، يندب فيها اإلسباُن قتالهن ومايرهن إلى

ساحة المعارا يتابعها وهو  أمريكّي  صضمّي  قال شين"كان موجوًدا آنذاا في  سن   "فان
الكريِن في خند   أمامي  والطائراُت اإلستتتبانية عبد دخلت على "وهو يضكي ما شتتتهده: 
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والمرنستتتية تءذا المنطءة بضمن  هائلة  فوجدت  متبستتتًما مِرًحا ُمءِباًل يءول هللا أكبر ما 
يضتترب ببندقيت  الطائرات، فتعجبت من هذا الرجل  الاتتالضين  سأجمل وأحستتن نمو

الذي استتتتطاف أن يضاف  على إيمان  وعءيدت  في خضتتتن الظروا المضيطة ب ، وكنت 
أتمنى أن أمكث أكثَر فأكثَر مع هذا الرجل العظين الذي تضيط  هالة  من الَوقار والجالل 

تافهة  فال أكاد أجد وجًها للمءارنة  ر  المشتتتغولين بأمووأقارن ب  ستتتاستتتة أوربا التافهين 
ما وتمنيت أن أظل أكثر مما ظللُت مع هذه الظاهرة البشتتتترية المري دة التي تأثرت بها أيَّ

 ."تأثر

 القضاء على وهم التدرج في إقامة الشريعة
 هذا اانتءال الرائع من ذروة الضتتتتعف إلى ذروة الءوة، تجلت أهداا الخطابي من بعدو

ر، فءد أعلن َعلَُمنا إقامة إمارة الريف اإلستتتتالمية في شتتتتمال المغرب  هذا الجهاد المؤزَّ
، واستتتتظل بضكمها 2نك 20.000اإلستتتالمي، تلك اإلمارة التي انبستتتطت على مستتتاحة  من 

وُعِمل فيها بالشريعة اإلسالمية، وارتءى فيها المجتمع وبرزت  ،ناُف المليون من األهالي
سالمية الماجدة، فِانِشات المدارُس والمستشميات والمرافق التضتية مالم  الضضارة اإل

، تضت   .سءف اإلسالم العادلفَنِعَمْت اإلمارة بعيشة   يبة 

، تعلن الناس فيها أستتس دينِهُن ا  الستتليمة، وعرفوا  إلستتالميِّ دامت خمستتَة أعوام  ذهبية 
م بية الءبيلة إلى َسَعة اإلسال عن الضرية في توحيد خالءهن وعبادت  وارتَءوا ب  من عا

، ولن يكتِف الخطابي بهذا النجاح المضلي بل  وتوحدت الاتتتموا بغير عاتتتبيات  منتنة 
 أرسل بعثات  علميًة إلى دول العالن.

كان لمثل هذا النجاح أن ُيستتِعد الغرب وا أن يراتتَيهن ومازالت مرارة الهزيمة على  وما
هدون ما آل إلي  البطُل المستتلن األشتتن، وكانت يدي  تغص بها حلوُقهن في كل مرة  يشتتا



 

 

 

ابي                                            الطريقنجوم على   عبد الكرين الخطَّ

67 

، فتآمروا علي ، وترباتتتتوا ب  حتى تمكنوا من أستتتتره،  تربطهن تلك األيام معاهدُة هدنة 
  . ولكْن كان للَءَدر مءال  آخر.وحكموا علي  بعشرين سنًة من الءهر واألسر رغن ِكَبر سن

 رحمه هللا وفاته
الخامُس استتتتءالل المغرب، فضاول المرنستتتيون ، أعلن ملك المغرب مضمد  1947عام  يف

شارل ديغول أوامره بجلن األمير الخطابي  صدر  ضغط على الملك بورقة الخطابي، وأ ال
 .الهنديإلى باريس من منماه بجزيرة  في مجاهل المضيط 

 إن وصلت للمكان وفي وماوألن مشياة هللا غالبة، فءد مرت السمن من قناة السويس؛  
سي من الملك فارو ، أثناا مرور ال سيا سعيد  لن َعلَمنا النبي  حق اللجوا ال باخرة ببور

اَر بءيَة أياِم  حتى وافت  المنية في فبراير  ستجاب ل  فوًرا ليءين في م ، وُدِفن 1963فا
 ة الشهداا بالءاهرة.في مءبر

 أقواله المأثورة
ستعمار ف ومنها قول : كلمات َعلَمنا تتردد في ذاكرة تاريخ المغرب، ازالتم ي لءد قتلنا اا

دَق  الذي أثبتت ص وقول  . وإذا لن تستِطع فال عزاَا لها.الريف وما على الشعوب إا دفُن 
ن بستتتتالح تجارُب َمْن بعَده: ااستتتتتعمار يموت بتضطين أستتتتواق  ااقتاتتتتادية، وُيدفَ 

 .هللا َعلًَما أعز اإلسالم وأذل الكمار فرحن" المجاهدين.
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 .من عاش صغيًرا مات صغيًرا، ومن عاش ألمت  عظيًما مات عظيًما
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 اب  َخط  القائد 

ثائر  أو مضرأل  أو  كل جمع   طن وفي الكتن وفي المءاات وفي  م  في الخ تردد استتتت
فة  ضا ناوين الاتتتت ْن ع هذا إن لن نضستتتتِ نا،  ماخر  ببطوات المستتتتلمين في عاتتتتر مت

 جيوش األعداا! ستخبارات وتءاريرواا

اب  عنوان الشتتجاعة والءيادة، ستتيرة النجاح وعلو الهمة،  ريق المالح والجهاد، هو  خطَّ
وتتع  من تضتتتتضيات   الرمز الذي على األجيال أن تتذاكر ستتتتيرت  وتتماخر بإنجازات ،

 .وعطااات 

اب؟  من هو األمير خطَّ
اب ألن  كان مولًعا أشد الولع بسيرة خلا  يمة المسلمين عمَر بِن الَخّطابشتهر باألمير خطَّ

صال  بن  سم  الضءيءي هو ثامر بن  اي هللا عن ، لكن ا سويلن العريني، منعبد ر  هللا ال
م في مدينة عرعر. ستتليُل عائلة  1969إبريل  14فق هتتتتتت الموا1389بالد الضرمين، ُوِلد عام 

ستتتتاا هللا ُعِرا في منطءة األحعبد اشتتتتتهرت بالشتتتتجاعة والشتتتتهامة حتى أن جده 
 دة من أصل  النبيل.فورث تلك الخاال الضمي "بالنشمي"

أم  هي بنت إستتتتماعيل بن مضمد المهتدي، وهي تركية األصتتتتل ستتتتورية المولد، هرب 
والدها من تركيا عند سءوف الخالفة اإلسالمية واستيالا كمال أتاتورا على تركيا ولعل 

سياحت  في األرألنهذا الِعر  التركي كان حكمًة ربانيًة ِلما ينتظر َعلَم ستءباًل خالل   .ا م
اب  في عرعر حتى انتهى من الاتتتف الرابع اابتدائي وعمره عشتتتُر ستتتنوات،  مكث خطَّ
شدائد، فءد حمرت  ابر على ال سلوب والده في تعلين أبنائ  مهارات التضمل وال وتأثر بأ

عة لرحالتهن األستتتتبوعية برفءة لذكريات الرائ لك ا اب  الاتتتتبيِّ ت طَّ لده  في ذاكرة َخ وا
 .هن مءابل جوائَز وحوافَز مغرية  وإخوت  إلى المنا ق الجبلية امتضان شدتهن وصالبت
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وا تزال مشتتتتاهد حلبات العراا والاتتتتراف بين  وبين إخوت  تترااى في  يف  مولت  
حتى اشتتتدت ستتواعُدهن وتستتربت الءوة إلى وجدانهن، في هذه اآلونة بدأت تظهر آثار 

 اب وتميز باورة  افتة.النجابة والشجاعة على خطَّ 

ثن انتءل مع أستتتترت  إلى مدينة الثءبة بالءرب من الدمام وهو وإخوت  األربع الذين كان 
اب  في بيت يستتتضتتيا بضن اإلستتالم وتعظين  في الترتين أصتتغرهن. وهكذا نشتتأ خطَّ

ى غير عادة شتتتعائره يولي اهتماًما كبيًرا بالشتتتريط اإلستتتالمي والمجلة اإلستتتالمية عل
 ت في ذلك الوقت.البيو

اب  على أمل الضاتتول على  وكما كان حال أكثر الشتتباب في عمره، اقتاتترت أحالم َخطَّ
لهذا كان يجتهد بِجد حتى ُعِرا بتموق  الدراستتتتي وقد تخرج  ،الوظيمة والرتبة العالية

في الناف الثاني، وكانت أمنيت   94تتتفي الثانوية العامة في المرف العلمي بمعدل فا  ال
اابتعاث خارج البالد، للدراستتتتة وفعاًل تضءءت أمنيت  ودخل في ذلك النظام التدريبي 
واستتتمر في  قرابة الناتتف عام فتميز من بين الطالب في فاتتل  ونال إعجاب معلمي  
وزمالئ  ولكن لن تُدْم هذه الضال  وياًل فءد قطعت أحداث أفغانستتتان  ريق المستتابءة 

 ى فضاا المسابءة العالمية.منا إلالدراسية لتنتءل بَعلَ 

اب  بكرم  وُجوده الذي ا ُيبارى،  فضاًل عن تموق  الدراسي ونجابت  الملضوظة، تميز خطَّ
اى، ونذكر منها  صضاب  بذلك في مواقَف عديدة  ا يمكن أن ُتض شهد ل  إخوان  وأ وقد 

تج  م على سبيل المثال ا الضار، قات  مع الرجل السوداني الذي تعطلت سيارت  وهو
اب أوصتتل  إلى ُوجهت  وتكمل بستتيارت ، وكان الرجل قد وافق  إلى المطار، فلما لِءَي  خطَّ

اًباولكن  أامر الخوا عل  .ى سيارت  كون  ا يعرا َخطَّ
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وبعد أن ستتتافر متوكاًل على هللا، رجع من ستتتمره فوجد ستتتيارت  قد ِاصتتتِلضت وبانتظار 
اب، وحين  لن أن يدف ع ل  المال الذي صتترف  إلصتتالحها، رفض عودت ، فتماجأ من َخطَّ

ا، وخرج الرجل من بيت  ا شتتديًدا، مع العلن أن مال التاتتلي  كان مءتَراتتً خطاب  رفضتتً
اب ووجه  يتهلل فرًحا وعجًبا.خ  طَّ

ل ل  وهو  وكذلك تعددت مواقف الشجاعة واانتاار للمستضعمين، وكن من موقف ُسجِّ
 ضع حًدا لمن يهاب  الناس. را، ويينبري بنمس  ليرد ظلًما عمن ا يع

 تلبية نداء الجهاد
مرت تلك الستتتتنوات والذكريات كالستتتتهن حين حل الموعد الماتتتتيري، فبعد أن تعلن و

ثانوية األمريكية، في عام اإلنجليزخطاب  اللغة  لدراستتتتة في ال ُعدة ل ، 1987ية وأعدَّ ال
أرأل أفغانستتتتاَن وبدأت أحالم  تطر  باب الضءيءة، كان حدث  جلل  يشتتتَغل العالن في 

سي الغازي، وفي الوقت الذي كان  اد الجيش الرو صل الجهاد إلى ذروت   سلمة، وو الم
اب  إلى الوايات المتضدة األمريكية ليواصتتتتل حيات  في التعلن وحيازة  يتوج  في  خطَّ
اب إلى  ر ب  مجرى حيات ، لءد توج  فؤاُد خطَّ الشتتتتهادات العلمية العالية، قرر قراًرا غيَّ

اب ت الجهاد، والتضق بأصتتدقائ  الستتابءين إليها، ومنذ ذلك الستتاحا تاريخ لن يرجع َخطَّ
 أبًدا.

 جالل آباد :المحطة األولى
 أت قدما الشتتاب الاتتغير عند وصتتول  ألول مرة  معستتكر تدرين  في جالل آباد في و

أفغانستتتتتان، فما إن شتتتتاهد جموف المجاهدين تتجهز لعملية  كبيرة  اتتتتد الروس. حتى 
ضن شر من عمره،  ان سابعة ع للمتطوعين الذين يريدون الءتال معهن، وكان ما زال في ال
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ل  شتتعر   ويل  ولضية  لن يكتمل نموها بعد. ورغن إلضاح  البالغ على الءائد ليرستتل  إلى 
 ا نظًرا لضداثة سنة وقلة تدريب .الخطوف األمامية رفض قائد المعسكر رفًضا قا عً 

هذا الشتتبل الاتتغير إلى مءاتل  وقائد  من أشتتجع وأبرف  ستتنوات  تضول ومع مرور ستتتِّ 
 المجاهدين الذين عرفهن العالن في الءرن العشرين.

، ولن يُ  ًما بعد إصتتتتابةلن ينبط  أماَم قاتتتتف  ًعا أو أل خاأل كل أنواف الهجوم  !ظهر َجَز
والءتال، وواج  الءوات العادية الروستتية والخاصتتة، كما شتتهد أكثر العمليات الكبرى في 

 1993ومنها فت  جالل آباد وخوستتت وفت  كابل في عام  1988لجهاد األفغاني منذ عام ا
وقد شتتهد ل  رفاق  باتتالبت  وصتتبره وقوة احتمال  الشتتيا الكثير. فضتتاًل عن شتتجاعت  

، يؤمن أنَّ  ا  وأن ما أخطأه ما كان ما أصتتاب  ما كان لُيخِط  ومواجهت  لألخطار بءلن  قوي 
 ليايب .

 طاجيكستان :ةالمحطة الثاني
ِزم ااتضاُد الستتتتوفيتي وخرج الروس يجرون أذيال الهزيمة بعد أن ُقِبر استتتتُن دولتهن هُ 

على ثرى أفغانستتتتان بستتتواعد األناتتتار والمهاجرين الذين باعوا أنمستتتهن هلل، فما إن 
اًبا التمت لنداا  آخر  واتتتتعت الضرب أوزارها حتى عاد من عاد وبءي من بءي، ولكن َخطَّ

، ومكثوا 1993تان، فهن برفءِة ثلة  من أصتتتتدقائ  إلى ذلك الثغر في عام من  اجيكستتتت
 هناا سنتين يءاتلون الروس في الجبال المغطاة بالثلوج ينءاهن الذخائر والسالح. 

اب  إصتتبعين من أصتتابع يده اليمنى، حين انمجرت قنبلة على يده، ورغن  وهناا فءد خطَّ
ى بعالجها بالعستتتتل الطبيعي، ورفض العودة إلى إصتتتتابت  البالغة والمؤلمة، إا أن  اكتم

بيشاور لتلءي العالج، واستمر على تلك الضال يربط أصابع  برباف لن يمار  أصابع  إلى 
 يوم اغتيال .
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اب  ومجموعت  الاغيرة إلى أفغانستان في  وبعد رباف سنتين في  اجيكستان عاد َخطَّ
اب  معلًءا على  م وزامن هذا التاريخ بداية الضرب1995بداية عام  شان. قال خطَّ شي في ال

شانية مرتديًة  شي شات التلماز قائاًل: عندما رأيت المجموعات ال شا شان على  شي أخبار ال
عاابات  مكتوًبا عليها ا إل  إا هللا مضمد رسول هللا ويايضون صيضة هللا أكبر علمُت 

 أن أذهن إليهن.على  أْن ثمَة جهاًدا في الشيشان وقررت أن  يجن

 الشيشان :المحطة الثالثة
اب  بالنمير إلى أرأل الشتتتتيشتتتتان التي لن يستتتتبق أن و بهذا بدأت المرحلة الجديدة لَخطَّ

م مع ثمانية من رفاق ، عرا خاللها أنها ستتتتاحة  1995و أتها قدُم  وكان ذلك في ربيع 
ءًا  بِجدُّ أخطُر بكثير  من الستتاحة األفغانية، إذ يءول المستتؤولون في الجيش الروستتي 

إلحاتتاااتهن أن عدد الجنود الذين ُقِتلوا خالل ثالث ستتنوات  من الضرب في الشتتيشتتان 
 نوات  من الضرب في أفغانستان.فا  أاعاا عدد الجنود الذين ُقِتلوا خالل عشر س

في هذه األرأل الباردة كان لَعلَمنا تاريخ  حارٌّ زاخر  من الجهاد والتضتتتضيات وفيها برزت 
دفع لإلعجاب، كان الءائد العربي األول، واليد اليمنى للءائد الشتتتيشتتتاني عبءريت  بروًزا ي

 .شامل باَسييف في عمليات  كثيرة في الشيشان وفي داغستان

اب لنتأمل كيف قاموحتى نمهن  ري  ان نمستتتت  لءرار البءاا فيحتى تطم-ءة تمكير َخطَّ
اعنة لتءى بعجوز  بجولة  بين الناس وتءمص دور مراسل تلمزيوني فكان أن ا-الشيشان

ج الروَس خرِ ؟ فءالت العجوز: نريد أن نُ ألها: ماذا تريدون من قتال الروسفي الستتتن ستتت
فءالت: ليس عندي  ؟حتى يرجع إلينا اإلستتالُم، فستتألها هل عندِا شتتيا تءدمين  للجهاد

اب  عظيًما حتى  "المعطف"سوى هذا  سبيل هللا. فكان وقع الجواب على َخطَّ أجعل  في 
 ت  البءاا بال رجعة  في الشيشان.أجهش بالبكاا وابتلت لضيت  وقرر في لضظ
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وألن  رجل  ذو باتتيرة  وقياديٌّ مضنك، جعل الءيادة بيد الشتتيشتتانيين ليضم  الاتتموا 
لُها، وأصتتب  الءائُد المذُّ تضت قيادة جوهر دوداييف الءائد الشتتيشتاني من أي فتنة  ُتخلِخ 

الستتابق، والذي كان معجًبا بشتتخاتتيت ، وا يزال جواب  الراقي على ستتؤال ستتأل  إياه 
اب  حين قال: ما هو هدفكن من الجهاد يا جوهر دوداييف فءال جوهر: كلُّ  مل   ؟َخطَّ

 يضلن أن يرجع اإلسالم إلى أرا . ينمن الءوقاز هجر إلى المهجر عشرات السن

اب   وما زال التاريخ يسجل ذلك اللءاا األول بين الءائدين، حين قال جوهر دودايف لَخطَّ
فأين أنتن؟ أين  ية الضرب  بدا نذ  ل  م قاب نت أول عربي  أ ي  أول مرة: أ حين تعرا عل

سلمين ْسنا م سالميًة و ألن نعلنها  .حكومات الدول العربية لن تعترا بنا؟ َاَول لبنا دولًة إ
بة جا ية ولكنهن إلى اآلن ا استتتتت لدول اإلستتتتالم نا في ا طاب:  .اعتراا إخوان ءال خ ف

 .فأ رقت برأسي خِجاًل ولن أستطع الرد علي 

ولكن  استدرا بعرأل ما جاا إلي  وبَسَط للءائد الشيشاني أفكاره وخطط  وبرامج  وما 
، ب  جوهر ورحن ب  وقدم ل  كل التسهيالت فِاعِجن  يملك  من خبرات  قتالية  وعسكرية 

اب   .لينطلق في العمتتل من مضتتاوات  ثن اغتيتتل جوهر دوداييف بعتتد ذلتتك ونجتتا َخطتتَّ
 اغتيال  بمضل هللا.

بعد سنين من الجهاد والرباف والمنافسة للءاا هللا، انسضبت الءوات الروسية الغازية من 
اب وُمِن  م فالتمت الشتتعن الشتتيشتتاني 1996الشتتيشتتان في خريف  لبطلهن الءومي َخطَّ

ميدالية الشتتجاعة والبستتالة من قبل الضكومة الشتتيشتتانية. ورتبة لواا  واحتملوا ب  في 
 ءادة شامل باسييف وسلمان رودييف.حضره ال
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 معهد القوقاز إلعداد الدعاة
اب  من أن يستولي على قلوب المسلمين على اختالا مذاهبهن ومشاربهن ل ءد تمكن َخطَّ

ة، فءد كان ستتلميَّ العءيدة والمنهج ولكن  لن يكن متعاتتًبا، بل ناصتتًضا وداعًيا إلى المءهي
ُيلِزم في   "معهد الءوقاز إلعداد الدعاة"هللا ُمشتتتِمًءا، وكان مما ستتتعى إلي  بِجد  إنشتتتاا 

الراغبين في الجهاد لدورة  علمية  مكثمة  لمدة شتتتتهرين، فأقبل علي  النافرون يطلبون 
 تتالتتن  جتتاؤوا من التتر وداغستتتتتتتان  400حتى وصتتتتتل عتتددهن إلى  ،العلن والجهتتاد

 .ستان وأوزبكستان واألنغوش وغيرهاو اجك

شأ داًرا لتضمي  الءرآن،   سلن، أن شباب الم شو  واإلقبال لدى ال ولما اح  َعلَمنا درجة ال
ن ليوواع برنامًجا إلعداد الدعاة، وبرنامًجا آخر إلقامة مضاارات  في الءرى، ودورًة للتع

األساسي، ودورًة لرفع مستوى الدعاة، وجعلوا لهن ُممتًيا َمرِجًعا يرجعون إلي  في كل ما 
من منطءة الدمام بشتتتتر   يستتتتتشتتتتكل عليهن، وهو الشتتتتيخ أبو عمر الستتتتيف الخالدي

 السعودية.

: رأينا أثر هذا العمل  اب   على مجاهدين في تضضياتهن وبذلهن.وكما قال َخطَّ

اب ونظريا  ته الحربيةعبقرية خطَّ
اب  في جهاد  متواصتتتل، في ك يف نلخص تاريخ خمستتتة عشتتتر عاًما تءريًبا قضتتتاها َخطَّ

منا َق مختلمة  من العالن اإلستتتتالمي، في أفغانستتتتتان، و اجيكستتتتتان، وداغستتتتتان 
 .  ويركَُن لخبرة  متينة  متنوعةوالشتتيشتتان، يستتتمد قوة المنهج من كتاب هللا وستتنة نبي

، ا ايت  متءن  ألربعِة لغات  شخ سى  شتو، دون أن نن سية واإلنجليزية والبو لعربية والرو
المثاِبرة وهمت  المستتتاِبءة وعزيمت  التي ا ُتبارى! فأخرج بعد هذه الخمستتتة عشتتتر فكًرا 
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س نظرياتُ  جهادًيا نااتتًجا،    الءتاليةلءد أصتتب  مدرستتًة ومنهًجا جهادًيا ُيءتدى ب  وُتدرَّ
 المشهورة، وهي ثالث:

 التربية :ىالنظرية األول

أساسها إنشاا مضااَن دعوية  هي أساس الدعوة والجهاد في الساحة التي ينوي العمل و
 فيها.

 التجهيز :النظرية الثانية

نة قبلَها ويعتني بدقة و التي ُتَعدُّ مرحلًة أستتتتاستتتتيًة ا غًنى عنها، فكان يجهز َعتاد الستتتتَّ
ستخبارات حول العدو وكل ما  ،الترتيبات سكن والطريق واا ويدخل في هذا الطعام وال

 هو متال  بضلءة العمل.

 القتال :النظرية الثالثة

س في المدارس العسكرية، وقد  الن بعض ا  شك أن خبرت  الءتالية أصبضت ِعلًما ُيدرَّ
س أفكاُره العستتتتكرية في جامعاتهن،  فرغن صتتتتغر الخبراا العستتتتكريين الروس أن ُتدرَّ

اًبا برف في التخمي بجنوده  مساحة الشيشان وانكشافها تكنولوجًيا وعسكرًيا، إا أن َخطَّ
والضماظ عليهن ونج  نجاًحا باهًرا أن يستتتهدا الءوات الروستتية ويلضق بها الخستتائر 

 الجسيمة.

اب  وقفات مع القائد خطَّ
ضضية، والإ اب  مرادا  لمزيد  من الت مداا لرجال  من كلِّ خطر، وما ن الءيادة في نظر َخطَّ

اب  برصتتتد الطريق بنمستتت  لضتتتمان  زالت ذكريات رفاق  تتألن كلما تتذكر كيف قام َخطَّ
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ستتتتالمت  وأمان  وستتتتهر الليالي الطوال المتواليات يمكر في أمر الجرحى والمراتتتتى 
. ويءول من عاَيَش مع  الخطر: في مواتتتع آخر: كان الءائد  واألصتتتضاا على حد  ستتتواا 

العام يبضث لنا عن  ريق  ستتتتهل  علينا يضاف  في  على ُقوانا و اقتنا فعرأل نمستتتت  
للخطر أكثر من أربِع مرات  كل ذلك حتى يجنبنا اإلرها  وذلك باتتعوِد جبل  شتتاهق كان 
يعرا أن  ستتتتُينِهك قوانا لو ستتتتلكناه أوًا فضاول اإلبءاا على قوانا ولكن دون جدوى، 

ى لءد اعتن ت مضتتتتطًرا بالاتتتتعود إلى الجبل الذي تجنب  أوًا.فأمرنا أخيًرا بعد المضاوا
خطاب  كءائد  بكل ما يضم  وحدة الاف وكل ما يجنب  تضييع الوقت والطاقة والجهد، 

ًضا:  عجًبا لبعض الناس ستتتِلن من  المالحدة والناتتتارى ولن يستتتلن من  "وكان يكرر ملمِّ
 مهدها. ن المتنة ويءطع دابرها فيفيسكِّ  ."إخوت  المسلمون

اب  اغتيال خطَّ
م لوستتتيلة جبانة قذرة وهي  2002حين عجز الروس عن الوصتتتول إلي  لجأوا في عام و

وقد استتتتتعانوا ألداا ذلك بعميل  لهن كان قد نج  في  .اغتيال  عن  ريق دس الستتتتن
اًبا رستتتالًة مستتتمومًة مات على إثر قرااتها بعد أن  ااندستتتاس بين المءاتلين وستتتلن َخطَّ

جسده. وقد اختلمت الروايات في  ريءة تسميم  ولكن النتيجة األخيرة أن  امس السن
ااغتيال كان نتيجَة ُسن  ُدسَّ ل  غدًرا وخيانًة، وما لبثت أن تسربت أنباا استشهاده بعد 

اب  في أيدي الءوات الروسية.وقوف شريط الميديو الذي صوره المجاهدون لجثمان   خطَّ

اب  الءائُد المذُّ  الشجاف ولكن كلمات  لن ترحل، وما زالت أجيال المجاهدين التي  رحل خطَّ
من عاش صتتغيًرا مات صتتغيًرا، "تتخرج في معستتكرات التدرين تردد مءولت  الخالدة: 

 ، فرحمك هللا يا أيها الءائد المسلن البطل!"ومن عاش ألمت  عظيًما مات عظيًما
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ˮ 

ˮ 

الستتر يكمن في اإلرادة، وإيمان اإلنستتان بالمبدأ الذي يستتير علي ، فالدنيوي يءول: لو أن 
سان المؤمن الذي يؤمن أن  ذاهن  إلى جنة   ، لكن اإلن شيا  سرُت كل  الدنيا ذهبت فءد خ

ها  ماواتعراتتتت نة  الستتتت مأني حة والط ية  إلى الرا فان يا  ءل من دن يد أن ينت واألرأل ير
لمين، فهو ينتظر هذا اليوم، ويستتتبستتل ويءاتل من أجل الموز وااستتتءرار عند رب العا

 .في هذا اليوم، وَيْثُبُت في الميدان حتى آخر رمق  في حيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحمد ياسين

  



 

 

 

 أحمد ياسين                                            الطريقنجوم على 

79 

 الشيخ أحمد ياسين

َعلَن  من أعالم فلسطين الباذلة، بل رمُز العزيمة والثبات وحامل مشعل الجهاد واإلباا، لن 
أعداا الدين، فكان غاًة في حلوقهن لن يشِف  ُيِعْءُ  الشلل عن مواصلة المسير وإرهاب

 ، فكان أن أحَيوا كلماِت  وذكره.غليلَهن َسجُن  فعمدوا إلى قام 

 نشأته
و الشيُخ أحمُد إسماعيل ياسين أحد مؤسسي حركة حماس الملسطينية في بداياتها، ه

كان بمنزلة عاتتتتبها الروحي والستتتتياستتتتي المتميز الذي قامت ب  صتتتتموا المءاومة 
 رين.ال الءرن العشسطينية، وا رين أن  ُيانَّف أحد أهن رموز الجهاد الملسطيني  والمل

وهو العام الذي شتتتهد أول ثورة   1936حزيران  /ُوِلد في قرية جورة عستتتءالن في يونيو
اهيوني ال اد النموذ ال سلضة   سطينية.م اي المل شأ وترعرف يت متزايد داخل األرا يَن ن

لن ُيجاِوز خمس ستتتتنوات  بعُد، فواج  الضياة منذ  مولت   األب فءد مات والده وعمره
 لى نمس  ويواج  التضديات بممرده.عاامًيا، يعتمد ع

استمرت حياة أحمد ياسين في ظل احتالل  قمعي  يهودي  بشع  ألرأل فلسطين المباركة، 
 .بالغ التأثير في شخاية َعلَمنا فكان لهذا الواقع المرير

شاهد بأم عين  الهزيمة العربية  12كان يبلغ من العمر  ويكمي أن نعلن أن  حين عاًما فءط 
رت بعمق  في حيات   1948الكبرى المستتتتماة بالنكبة عام  ليخرج منها بدرس  بل دروس  أثَّ

المكرية والستتياستتية ورستتخت في ذاكرت  قاعدة العاتتامية كضل  وحيد  لضل الءضتتية 
اعد الملستتتتطينيين أنمستتتتهن بعد هللا الملستتتتطينية، وأن  ا ممر من ااعتماد على ستتتتو

 .الحتالل الغاشناسترجاف الضءو  والتادي ل
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سبيل التوبة  سر هذه األغالل والتخلص من العدوان اليهودي هو  سبيل الوحيد لك وأن ال
ستغناا  عن كل ما  ستءالل  وا سطيني والعمل با شعن المل سلي  ال واألنمال، عن  ريق ت

ى دوًا عربيًة مجاورًة أ تجار بالءضتتتتية ا متآمًرا دَاُبُهُن الخذان واإلو مجتمًعا دوليً ُيستتتتمَّ
.الملسطينية إن لن ي  كن الخيانَة والبيَع بثمن  بخس 

ولنتأمْل كلمات الشتتيِخ أحمد ياستتين، وهو يتضدث عن تلك الضءبة بوعي  تام  حين قال: 
  ا ا بضجة أنلءد نزعْت الجيوُش العربية التي جاات تضارب إسرائيل السالَح من أيدين"

نا  َمْت ُهِزْم ما ُهِز ها، ول نا ب فارتبط ماتتتتير ينبغي وجود قوة  أخرى غير قوة الجيوش، 
وراحت العاتتتتابات الاتتتتهيونية ترتكن المجازر والمذاب  لترويع اآلمنين، ولو كانت 

 ."بأيدينا لتغيرت مجريات األحداثأسلضتنا 

وواصل الدراسة بها حتى الاف  والتضق أحمُد ياسين الطمُل بمدرسة الجورة اابتدائية
ْت بملستتتطين وشتتتردت أهلها عام  حرمت  كغيره من  1948الخامس، إا أن النكبة التي ألمَّ

أ مال حق ااستءرار ومزاولة التعلين وأجبرت  على الهجرة مع أسرت  المكونة من سبعة 
ء ، فءد تغير كان ينتظرهن واقع  ا يءل مرارًة عن ستتتتاب ت أحوال أفراد  إلى غزة، وقد 

هّجرين في ذلك الوقت، وواج  الجميع مرارة المءر والجوف أسرت  كما حدث مع سائر المُ 
والضرمان، إلى درجة  ِاجِبر فيها على الذهاب إلى معستتكرات الجيش الماتتري مع بعض 

ون ب  رمق أهليهن وذويهنأقران  ليتايدوا ما يزيد عن حاجة الجنو  .د يُسدُّ

ا إلى تروفي ظل هذه الظروا الءاه   (1950تتتتتت1949)ا الدراستتة لمدة عام  رة ااتتطر أيضتتً
انشتتتغل خاللها بإعانة أستتترت  بعد أن عثر على عمل  في أحد مطاعن بيع المول في غزة، 

 جديد  بمءاعد الدراسة مرًة أخرى.لتتدراك  رحمة هللا ويلتضق من 
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 إلزامه الكرسي المتحرك
الشيُخ أحمُد ياسين والذي أقعده في  ثيًرا ما يجهل الناس سبن الشلل الذي عانى من ك

كرستتي  للمعاقين، منع  تماًما من الضركة، وفي حين تتماوت التخمينات في ستتبن هذه 
، تعرأل  اإلعاقة، تبءى مضطة السادسة عشرة من عمر أحمد ياسين مضطة ابتالا  عظين 

ستر في خاللها لضادثة  خطيرة  هي التي غيرت مجرى حيات  تماًما وذلك حين ِاصتين بك
، والذي تبينت درجة خطورت  بعد 1952فءرات العنق في أثناا لعب  مع بعض أقران  عام 

سيعيش  اًضا أن   اع رقبت  داخل جبيرة من الجبس والتي ما إن نزعها حتى بات وا و
 عمره رهين الشلل إلى آخر أيام . بءية

 زهرة حيات  ُمءباًل هكذا كان ابتالا الشيِخ أحمد ياسين وهو ا يزال في عنموان شباب  و
بهمة  ونشاف  وعزم  وحرقة  لتغيير واقع  يعيش  الملسطينيون جميًعا، وامتضن هللا صبره 
بأن ابتاله فضتتتاًل عن الشتتتلل التام بعدد  من األمراأل ُتَعدُّ عءبًة حءيءيًة أمام أيِّ إنستتتان  

ة  في بت بضربيضمل في داخل  هدًفا سامًيا، لءد فءَد البار في عين  اليمنى بعدما أصي
 . أثناا التضءيق الءاسي على يد المخابرات اإلسرائيلية خالل مدة سجن

وِاِصيبت العين اليسرى بضعف  شديد  في قدرة اإلباار كذلك، وعانى من التهاب  مزمن   
في األذن وحساسية  في الرئتين وبعض األمراأل واالتهابات المعوية األخرى فكان حًءا 

صبر  حءيء شكر وحِمَد هللا، ولن ُيثِن عزم  هذا التضدي عن في امتضان  صبر و ، ولكن   ي 
مواصتتتلة المستتتير فكان من على كرستتتي  يعلمنا كيف تضءق اإلرادة والعزيمة الاتتتادقة 

 ما ا تضءء  عند السلين المعافى.للمسلن المعا  

وخرج لستتاحة العمل  1958 /57أنهى أحمد ياستتين دراستتت  الثانوية في العام الدراستتي 
ينشتتد فرصتتًة كغيره من الشتتباب الذين تخرجوا من الثانوية بكامل صتتضتهن ولياقتهن، 
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ولءد نج  في الضاتول على فرصتة عمل  رغن ما اقاه من ااعتراأل في البداية بالنظر 
لضالت  الاتتتتضية، ولكن نجاح  في إثبات قدرت  على التدريس مكن  من الضماظ على 

 ها يذهن لمساعدة أسرت  المءيرة.لمهنت  الجديدة التي أصب  غالن مدخو

ين بالشتتلل ويعتءد أن أقاتتى أماني  ستتتكون الضلن  قد يتخيل المرا يوميات رجل  ِاصتتِ
بءدرت  من جديد  على المشتتتتي حًرا  ليًءا أو الضاتتتتول على حياة دعة  وراحة  وخدمة  

، لكن الشيَخ أحمَد ياسين لن يكن من ذلك النوف الذي يبضث لنمس  عن حل  بل ول  مريضة 
 .كان يبضث ألمت  عن حلول  

 بداية انشغاله بهموم األمة
 العدوان الثالثي

ضين كان في العشتتترين من العمر خرج في المظاهرات التي اندلعت في غزة احتجاًجا ف
ولن يكتِف بالخروج للتنديد فضسن  1956على العدوان الثالثي الذي استهدا مار عام 

، ودعا رفاق  كذلك بل أظهر قدرات  خطابيًة وتنظيميًة م ميزًة وقال كلمت  يومها بال وجل 
 .هذا اإلقلين إلى رفض اإلشراا الدولي على غزة مؤكًدا لزوم عودة اإلدارة المارية إلى

وهنا ُنبار في مشهد  رائع  كيف يمكن للمرا تجاوز كل العءبات لياَدَف بالضق ويؤثر في 
ولو  رِمُع صوَت  ويؤثر في الجماهين حول  ويءوم لءضيت  بروح  وإن قعد جسده فُيسمَ 

 كان من على كرسيِّ ُمءَعد.

 ، ا شتتتك أن ظهور أحمد ياستتتين لمت النظر إلى مواهب  الخطابية التي بدأت تظهر بءوة 
ظار  هذا التطور ِلَيخمى عن أن ثل  كان لم ما  عاِة غزة، و ُم  يلمع وستتتتط د بدأ نج ها  ومع

يَ  ت من تأثيره في جموف المستتتتلمين المخابرات الماتتتترية العاملة هناا، والتي خشتتتتِ
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امن حملة ااعتءاات التي شهدتها الساحة السياسية المارية  1965فاعتءلت  في عام 
 .1954جماعة اإلخوان المسلمين عام وهي حملة  استهدفت كل من سبق اعتءالُ  من 

جن  بل أبءت  حبيس الزنزانة اانمرادية ُقرابَة شتتتهر  وهي أقستتتى درج   ةولن تكتِف بستتتَ
سجن  قد يعرفها السجين، وبعد أن أثبتت التضءيءات عدم وجود أي عالقة  تنظيمية  بين 
، وقد  الشتتتيخ وتنظين اإلخوان المستتتلمين ِافِرج عن  لكن  خرج بنمستتتية  جديدة  مختلمة 

إنها عمءت في نمستتت  كراهية الظلن، "تركت مرحلة ااعتءال آثارها التي عبر عنها بءول  
 ."بضق اإلنسان في الضياة بُضرية سلطة  تءوم على العدل وإيمانها وأكدت أن شرعية أي

 1967هزيمة 

اكن الشتتتتيُخ أحمُد ياستتتتين مراحل ااحتالل اليهودي لملستتتتطين بكل ألن  وأمل  وبعد و
التي احتلت فيها إستتترائيل كل األرااتتتي الملستتتطينية بما فيها قطاف غزة  1967هزيمة 

والدعوة ورفع وعي المستتلمين فاتتّن  اقت  وجد الشتتيخ نمستت  أمام واجن التضريض 
رة  في إلهاب مشتاعر الماتلين من فو  منبر المستجد العباستي الذي شتهد ُخَطب  المستعِّ
لمءاومة المضتل، وفي ذات الوقت أدرا أهمية العمل الميداني فَنَشط في جمع التبرعات 

ء طااة الُمستتتتاِب هذه الروح المع هداا والمعتءلين، ومع  نة أستتتتر الشتتتت عاو كل وم ة رغن 
 رئيًسا للمجمع اإلسالمي في غزة. التضديات عمل

ستغناا  ، ا يمكن اا ستور حياة  ، د سين منهاَج حياة  شيِخ أحمد يا سالم في نظر ال كان اإل
 .  عن  بأيِّ بديل  آخر، فكان صاحن رسالة  يرى الهدا بواوح  شديد 

ولهذا بذل نمستتت  ووقت  وكل ما يملك في ستتتبيل نشتتتر هذه الدعوة المباركة إلى درجة  
ووجهت إلي  تهمة  1982أزعج نشتتتا   الستتتلطاِت اإلستتترائيلية فأمرت باعتءال  في عام 

جن  عاًما، وألن مسألة  13إنشاا تنظين  عسكري  وحيازة أسلضة  وأصدرت علي  حكًما بالسَّ
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وج من  هي مشتتياة  ربانية  فءد أ لءت إستترائيل ستتراح  رغن البءاا في الستتجن أو الخر
 ع الجبهة الشعبية لتضرير فلسطين.خالل عملية  لتبادل األسرى م 1985أنمها في عام 

 "حماس" حركة المقاومة اإلسالمية

جن  وا قهر بل خ رج الشتتتتيخ وقلب  ينبض حًبا في العمل والتضدي بل لن ُيْثِن عزَم  ستتتتَ
مع مجموعة  من قادة  1987ى تغيير واقع فلستتطين النازا، واتمق عام ازداد إصتتراًرا عل

العمل اإلسالمي في قطاف غزة على إنشاا تنظين  إسالمي  لمضاربة ااحتالل اإلسرائيلي 
سميت   سطيَن واتمءوا على ت سالمية"هدف  تضرير فل ش "حركة المءاومة اإل تهر والذي ا

في الدور المهن الذي لعبت  خالل اانتمااتتة  ، وكانت بداياتها،"حماس"اختاتتاًرا باستتن 
الملستتطينية التي ُعِرفت بانتمااتتة المستتاجد، وهكذا انطلق َعلَمنا في العمل الذي  الما 
ث نمستتت  بوجوب ، وحءق هدًفا ستتتامًيا من أهداف ، واستتتتضق ألجل  لءن  حلُن ب  وحدَّ

 المءاومة اإلسالمية في فلسطين. الزعين الروحي لضركة

مال اانتمااتتة وتاتتاعد معها قلق الستتلطات اإلستترائيلية التي بدأت في تاتتاعدت أع
التمكير بجدية  في وستتيلة  إليءاا نشتتاف الشتتيخ أحمد ياستتين، فعمدت إلى دهن منزل  

وهددت  بالنمي إلى لبنان في مضاولة  منها لتخويف  1988آب /وتمتيشتتتت  في أغستتتتطس
 من نشا  . دِّ والَض  الشيخ

ولكن لن يشتتتهد اليهود بعدها إا ازدياًدا في عمليات قتل الجنود اإلستتترائيليين واغتيال 
أيار /مايو 18العمالا الملستتتطينيين فاشتتتتا ت غضتتتًبا وُحنًءا، وقامت باعتءال  في يوم 

مع الماات من أعضتتتتاا حركة حماس. لُتاتتتتِدر بضء  حكًما بالستتتتجن مدى الضياة  1989
في إحدى المضاكن  1991تشتتتترين األول /أكتوبر16وذلك في عاًما أخرى!  15إاتتتتافة إلى 

شيخ  شاف ال سببها ن سرائيلية، وهو ما يعكس درجة اإلغاظة والمتك التي  سكرية اإل الع
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هت للشيخ  أحمد ياسين في صموا اليهود، وقد جاا في ائضة ااتهام أن هذه التهن ُوجِّ
 بن تأستتيستت  لضركةبستتبن تضريضتت  على اختطاا وقتل الجنود اإلستترائيليين وبستت

 عالًنا صريًضا للضرب اد إسرائيل.حماس وجهازيها العسكري واألمني وهذا ُيَعد إ

ن في نموس أبنائ  وجنوده، بل  لن يكن َوْقع خبر الضكن على األب الروحي لضماس بالهيِّ
ي تمثل الجناح وه-تابعة  لكتائن عز الدين الءستتام كان الرد صتتارًما من مجموعة  فدائية  

ألجل اإلفراج عن الشيخ وبعض المعتءلين المسنين اآلخرين، فنجضت -ري لضماسالعسك
واشتتتتتر ت  1992كانون األول  /ديستتتتمبر 13في خطف جندي  يهودي  قرب الءدس يوم 

إل ال  ستتتتراح  مبادلت  مع الشتتتتيوخ المعتءلين بما فيهن الشتتتتيُخ أحمد ياستتتتين، لكن 
نت هجوًما على مكان احتجاز الجندي السلطات اإلسرائيلية عاندت بغطرسة  العرأل وش

مة ومءتل قائد فكانت الستتتبن في ماتتترع  وماتتترف قائد الوحدة اإلستتترائيلية المهاِج 
 مجموعة المدائيين.

 حرية تشوبها السلطات الفلسطينية
بادل  أخرى في األول من أكتوبرل ية ت ثت بين األردن  1997تشتتتترين األول  /كن عمل حد

ين من عمالا الموستتاد كانت قد ألءت عليهن األردن الءبض وإستترائيل ِافِرج فيها عن اثن
ستتبن في عودة حريت  على أرااتتيها مءابل إ ال  ستتراح الشتتيخ أحمد ياستتين، كانت ال

 ولءاا أحباب .

سطينية آنذاا، والتي كانت تختلف كثيًرا مع  سلطة المل لكنها كانت حريًة مءيدًة بءيود ال
رية ومنعت  من التضرا أو شيخ اإلقامة الجبنشاف حماس، فمرات أكثر من مرة  على ال

 النشاف.
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ولكن رغَن كل هذه المضتتايءات والضاتتار، بءي الشتتيُخ أحمُد ياستتين يؤرِّ  نوم اليهود، 
 /ستتتبتمبر 6وخيُر دليل  على هذه الضءيءة، مضاولة الستتتلطات اإلستتترائيلية اغتيال  في 

ة كان يوجد بها لكن  نجا حين استتتهدفت مروحيات  إستترائيلية  شتتءًة في غز 2003أيلول 
 بجروح   ميمة  في ذراع  األيمن. منها ولن ُيَاْن إا

 اغتيال القائد
،و ة، حين كان الشتتتيخ خارجًا  لكن التربص لن يتوقف عند حد  معين  فءد أعاد اليهود الكَرَّ

وبعد أن أتن ورده الاباحي،  بعد أن أدى صالة المجر، 22/3/2004من المسجد يوم اإلثنين 
هتها مروحيات  عسكرية  جبانة  إلى الشيخ المشلول با ستهداف  بثالثة صواريَخ كاملة  وجَّ

 لستين من العمر رغن سهولة الهدا.الذي بلغ السادسة وا

 تًبا لما فعلت غدًرا و غيانا .بل غيلًة قتلت .في غملة  قذفت

 فكيف لو كان يمشي في سرايانا؟! .عجًبا .أخافهن وهو في كرسي 

 فكيف لو كان كالشبان ريانا؟! .وهو ذو شين  وذو وهن  أخافهن 

ليضوز مرتبة الشرا، ويموت بعزة  وإباا  رغن اعف جسده، وليعلمنا كيف أن قوة روح  
األعداا وقهرتهن قهًرا كبيًرا، فستتالم على روحك يا شتتيُخ أحمُد ياستتين قد  قد غلبت ألدَّ 

د اللءَّ  يَّ اتتتتروح وكيف ُتضَمل األمانة وُتبلَّغ نت الشتتتتباب كيف تمعل اإلرادة وكيف ُتشتتتتَ
 .ا والمعوقات، جسديًة أو ميدانيةً الرسالُة مهما كانت الظرو

، لن يمنع  عن إقامة هذا المرأل أي  هذه كانت ستتتيرَة رجل  اتخذ من الجهاد منهاج حياة 
، لءد تمكن من إعالنها مدويًة اتتتتد ااحتالل  عءبات  أو تضديات  جستتتتدية  أو ميدانية 

سجن أمت  الواقعة تضت اليهودي،  سجن بلده المضتل، و شلول، و سده الم سجن ج رغن 
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وبمثل ثبات الشتتتتيخ أحمد ياستتتتين تستتتتتمد المءاومة ثباتها بعد هللا من  هيمنة أعدائ .
 ألرأل ثباتها من الجبال الراسيات.قادتها ورموزها كما تستمد ا

، لمن أراد أن يعتبر! إنها  قاُة قدوة 

 وزادنا ببلوغ النار إيمانا .ئمناموتك قد أحيا عزا« ياسين»

 فينا العرو  ولن ننسى اضايانا!! .وهللِا وهللِا لن ننساا ما نبَضْت 

 صمودهن في كتاب المجد عنوانا! .لن تنتهي سيرة األبطال ما نءشوا
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 علٌي الطنطاوي
  

ˮ ˮ إذا ، فاغديرً  اه من بعيدتر مثل السراب، أا تعرفون السراب؟ ات الدنياإّن لذَّ  
 .جات  لن تجد إا الاضراا. فهو ماا ولكن من بعيد
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 الطنطاويُّ رحم  هللا. يعل الشيُخ 

ا شتتتتك أن المتبضر في كتابات  امس ذلك الذو  األدبي الرفيع واإلحستتتتاس الروحي 
الءرين وتلك الهّمة العالية في ناترة اإلستالم وأهل  ومضاربة البا ل وأهل  دون كلل  أو 

، مذكرات  صمضات  من واقع ينبض بالضءيءة بالجمال، أو ِلنُءْل بروح اإلنسان المؤمن  ملل 
 حلة  من الجمال وإبداف  من وحي اإلنستتان، (صتتور  وخوا ر)المستتاِبق المجتهد، وكتاب  

الطنطاويُّ في تاتتتتوير الواقع وتضليل الضءائق البشتتتترية بَملَكت   ًي تألق في  َعلَمنا عل
 األدبية الراقية.

 نشأته
رجع أصتتتل َعلَمنا رحم  هللا إلى  نطا في ماتتتر، ابتدأ الضياة في كنف أستتترة  منهُجها ي

بالعلوم الشتتتترعية  ًما  العلن وااجتهاد، فءد كان عّن جده الشتتتتيخ مضمد  الطنطاويُّ عاِل
ه ألم  فماأل أثره في  يوالريااتتيات والملك، وورث الشتتيُخ ماتتطمى والُد عل ِعلن جدِّ

، أما والدة علأستتتترت  واستتتتتءى من  فهي رئيمُة بنُت الشتتتتيخ أبي المت   يمعين  عليٌّ
الخطين العالن الزاهد أمين المكتبة الظاهرية في دمشَق، وشءيءة مضن الدين الخطين 
الداعية والكاتن اإلستتتتالمي، فكان هذا الوستتتتط الذي مّيز نشتتتتأة أديبنا المءي  وفءيهنا 

 وارث  بضرل.األدين وسط أسرة  منشغلة  دائًما بالعلن وتت

في دار  صغيرة  في حي  فءير  في أ راا دمشَق. في الثالث والعشرين  يأشرقت عينا عل
تشرب فيها  ،وفيها نشأ وعاش شطًرا من عمره، (م1909)هتتتتت1327من جمادى األولى سنة 

صتتتتنوا العلن في مجالس العلن مع أبي  وتالمذت ، وانكن بين صتتتتمضات الكتن في 
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شغل  ذلك عن لعن الابيان وهزلهن. وكَِبر وهو ُيمضي جل وقت  مكتبتهن العامرة، حتى 
 في الءرااة.

الطنطاويُّ في دراستتت  بين الطريءتين: الءديمة بالتلءي عن العلماا والمشتتايخ  ّي عل جمع
فضضتتتتر مجالس أبي   في حلءات العلن، والضديثة بالدراستتتتة في المدارس والجامعات،

مع األموي، ودرس في المدارس النظامية وأتنَّ وقرأ على علماا الشتتتتام في حلءات الجا
ِم  في الءرااة منذ  باإلاتتتتافة إلى َنَه تعليم  الجامعي، وتمو  في كل مراحل تعليم . 

 نعومة أظماره، والذي نمع  كثيًرا وأوتي بهذا فضاًل عظيًما.

، وبهما بن أساس   ىكان لهاتين الطريءتين عميُق األثر في التكوين العلمي لعلي  الطنطاويِّ
العلمي الذي كلل مستتتتيرت  في  بأن قرأ على كبار علماا البلد وحم  متوًنا علميًة كثيرًة 

 وأصب  ذا رصيد  علمي  ُيشار إلي  بالبنان.

 مسيرته النضالية
مرحلة الضكن المرنستتتتي الذي أعءن معركة ميستتتتلون التي انتهت بهزيمة   يايش علع

مع عائلت   يعد ستتنة  من هذا التاريخ انتءل علوب ،م1920أليمة، وكان ذلك في تموز ستتنة 
سيوَن،  سم  جبل قا االضية على  سعة  في ال اغيرة في العءيبة إلى دار  وا من دارهن ال
لت ل  أوُل خطبة في المدرستتة وهو في الستتنة الستتادستتة اابتدائية في الرابعَة  جِّ فستتُ

امي المرنستتتي عشتتترَة من عمره. يوم أمرت الضكومة بالخروج استتتتءبال المموأل الستتت
الجديد، فخطن خطبًة حماستتيًة صتتادمًة كان ينبض بها قلب  الاتتغير بوعي عءل  كبير، 
حّرأل فيها المتى الملهن على عدم الخروج استتتتتءبال زعين المرنستتتتيين أعداا الدين 
ت  في األخال   ءال عالم بإن ت   عاقب ت  التي  مدرستتتت لك إدارة  بذ ًيا  ضد والو ن، مت

 ده بالخطابة التي برف فيها  يلَة حيات .والسلوا، وكان هذا أول عه
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م وبءي في  حتى ستتتنة 1923مكتن عنبر ستتتنة  يبعد َنْيِل الشتتتهادة اابتدائية دخل عل
م، وكانت الستتتنوات الستتتت التي قضتتتاها في  غنيًة باألحداث الخاصتتتة في حيات  1928

ها مرَّ  لده، فخالل مة في ب عا م   وال ي  رح ت  وهو موت أب هللا، بأخطر منعطف  مع أستتتتر
 وخاللها كانت نهضة المشايخ والثورة السورية وبداية النضال من أجل ااستءالل. 

والتي انبرى خاللها بوعي  الُمستتاِبق لياتتب  من قادة الشتتباب الو نيين وصتتاحن كلمة 
مءرواة  ومستتموعة  عند أهل الشتتام. وكانت هذه الستتنوات هي المرحلة األعمق أثًرا في 

  ، وصمها بأنها كانت لنمس  كأيام البناا في تاريخ الدار.بناا شخايت  وفكره وعلم

ك ش لءد ساعدت اللغة العربية علًيا الطنطاويَّ على إبراز جمال أفكاره وقوة معتءده، وا
أن  تمّيز ببالغة  وفاتتاحة  ستتامءة كانت صتتمًة مالزمًة لخطابات  وكتابات ، وذلك بستتبن 

ستتترارها في مكتن عنبر على يد أئمة العربية حرصتتت  على تعّلن اللغة العربية بمنونها وأ
آنذاا وهن: الخطين المموه الشتتيخ عبد الرحمن ستتالم الخطين، وإماما العربية، الشتيخ 

ر في تكوين  اللغوي  ،عبد الءادر المبارا والشتتيخ ستتلين الجندي الذين كانا ِمن أكثر َمن أثَّ
لءد ماتا وما أعرا تضت " ئال:واألدبي وقد شتتتتهد لهما يوًما بعد وفاتهما رحمهما هللا قا

 ."قبة الملك أعلن منهما بالعربية وعلومها

شعباَن  شاب (م1925)هتتتتت1343في  شرة من  ّي عل كان ال سة ع ساد الطنطاوي، وهو في ال
عمره، يبدأ عهًدا جديًدا في حيات ، يودف فيها ستتتتنوات الدعة والرخاا، ويبدأ ستتتتنوات 

 الة أسرت ، وفو  ذلك إكمال تعليم . العناا والعمل الشا  الدؤوب ليضمل عنا إع

ُعْد لهن من يعيلهن  ت  ولن ي كان هو أكبر إخو ًنا كبيًرا، و م  هللا َدْي ءد ترا لهن أبوه رح ف
غيره. ورغن أن خال أبي  استتتتخرج لهن معاش أبي  التءاعدي إا أن  كان اتتتاياًل ا يكاد 

ِهُن ال َر بيع كلِّ يغطي حاجاتهن، كما استتتأجر لهن داًرا صتتغيرة في حيِّ ءديِن بالعءيبة، وتدبَّ
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الطنطاوي بكل  ي  ما في الدار من أثاث  وأغراأل إا المكتبة الزاخرة فءد تمستتتتك بها عل
وبدأ بذلك مرحلة جديدة من  قواه ولن يستتتم  ببيعها ِلما فيها من كنوز  وذكريات عزيزة.

فخرج منها  حيات  تعلن فيها تضمل المستتتتؤوليات والكّد بستتتتاعده دون عون  من أحد،
أصتتلن عوًدا وأباتتر فءًها بالضياة. واستتتمر على هذه الضال حتى حاتتل على شتتهادة 

فأقبل على تعلن المضاسبة ثن عمل كاتن حسابات عند تاجر أدوات  (المتوسطة)الكماية 
 كهربائية، ولكن  لن يءَو على ممارقة مءاعد الدراسة فعاد من جديد لطلن العلن.

كاتًبا وخطيًبا، وعرفت  المنابر وخاصتتتتًة منبر الجامع  ي  لفي ستتتتنوات مكتن عنبر برز ع
األموي، يءبل علي  المالون ويهرف إلي  الناس إذا دعاهن وتتجمع حول  الجموف، ويءود 
الناس في المظاهرات منطِلًءا من المستتتجد األموي، وتستتتتجين البلد كلها لندائ  وُتغلَق 

 د حادث  أو جدَّ فيها جديد. األسوا  ويتضامن مع  التجار كلما حدث في البل

لءد خطن في  ،لءد ستتتتجل التاريخ لعلّي الطنطاوي في ذلك الوقت ُخطًبا هزت البالد
ي . وتضدث فوإندونيسياالشام ومار والعرا  ولبنان والءدس وعمان والهند وباكستان 

شق وبغداد بعد ذلك. كان دائ شائها، وإذاعة دم شر  األدنى في يافا من يوم إن ا مً إذاعة ال
كان يضرل على قول الضق  ن   لك أ كل األ راا، ذ لدى  ناس و مة في ال مستتتتموف الكل
وتضليل الواقع كما هو ا يضابي أحًدا وا تهم  ماتتلضة نمستت . واستتتمر على مبدئ  هذا 
ى بعهده نضستتتتب ، وهو أن يءول  حتى توفاه هللا، ذلك المبدأ الذي عاهد هللا علي  ووفَّ

 ع فال يءول با اًل أبًدا.الضق ما استطاف فإن لن يستط

 مسيرته الصحفية
من هذا الميدان الساخن للدعوة والخطابة وقيادة الجماهير وتوعيتها وتضريضها، كان و

لَعلَمنا دور  بارز  في ميدان  آخَر مواز  ا يءل أهميًة أا وهو الاتتتضافة، فعمل أديبنا المءي  
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أحن المهن إلي  إذا كان صتتاحن  صتتضمًيا ستتنيَن  ويلة، تلك المهنة التي وصتتمها بأنها
الكلمة فيها، ا ينغص علي  أحد  فيمنع  من نشتتتر ما يريد أو يدفع  لنشتتتر ما ا يريد. لءد 
شعاف همت ، وقد  ااه بضرارة قلب  و صة يبث فيها أفكاره ويلِهن بها قرَّ ات  الخا كانت من

في جريدة و "الناقد"، وكتن في "فتى العرب"عمل بعد عودت  إلى دمشتتتق في جريدة 
 فترا فيها خير أثر. "الَءَبس"و "ألف باا"

 التدريس
ا من أحن الميادين ل ن يكن علمنا مءتاتتًدا في البذل، فءد أقبل إلى ميدان  آخَر كان أيضتتً

قاهرة   ب  أا وهو التدريس وقد اشتتتتتغل في  و اا المدن والءرى في ظروا   إلى قل
المدارس اابتدائية والثانوية وفي وتضديات  متكررة، علَّن في شتتتتى المستتتتويات، في 

ستويات   شام وفي العرا  وفي غيرها، كما عّلن بعد ذلك في م اار، في ال العديد من األم
أعلى في الجامعات وفي الدراستتتتات العليا وأشتتتترا على الرستتتتائل العلمية، كلُّ ذلك 

سي حين تبّينت ل  أه سرح المدر شغال لن يمنْع  من خوأل غمار العمل في الم ُت ، مياان
وكما غيُره من الميادين فءد نبغ في  بكتابة مجموعة  من المستترحيات الرائعة التي أداها 

 الطالب بإشراف  فترا في هذا الضءل أيًضا خيَر أثر.

 أثر رحلته إلى مصر في مسيرته 
ضان ث ح  في امت جا لة ن ند مرح مة ع نا نءف وق يا"ن دعو بة العلوم رغن  "البكلور شتتتتع

شريك خال   صعوبت  آنذاا، حين ستتزوج من  ار مرافًءا ألخت  التي كانت  سافر إلى م
نت أكبر  كا م  وإخوت ، كما  ها أ لدين الخطين، وكانت هذه أوَل مرة  يمار  في مضن ا

 حدث مر علي  في شباب .
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 في خال  ّي عل رافق-الضياة بمشتتتتاغل يضتتتتج الذي العالن من الركن ذلك –فمي ماتتتتر
سلمية المطبعة ار في واألدب العلن رجال كبار فيها وقابل ال  شاراو الوقت، ذلك في م

المية المنظمة المتمثلة في جمعية اإلستت الدعوة بداية وشتتهد والزهراا، المت  تضرير في
ا  الشتتبان المستتلمين، التي كانت تأستتستتت حديًثا وكان خال  من مؤستتستتيها، وشتتهد أيضتتً

الذي كان يتردد على  الدعوة المنظمة الضءيءية التي بدأت على يد حستتتن  البنا، الشتتتاب
 المطبعة السلمية في أولى خطوات مسيرت .

، وأصتتب  أكثر عمًءا وهدوًا، وأبعد عن الضماستة  هناا نضتتج قلم  أكثر، ونبغ لستتان  أشتتدَّ
صانة. سالمية  وأقرب إلى الر شام حاماًل مع  فكرة الجمعيات اإل وقَمل راجًعا إلى ديار ال

 . م1929سنة  "جمعية الهداية اإلسالمية"فأنشأ 

 استكمال المسيرة العلمية
وبضكن  "مدرستتة اآلداب العليا"قرر اانتستتاب إلى كلية اآلداب، وكانت ُتستتمى حينها و

إلى سنة  1929من  "االلجنة العليا لطالب سوري"شخايت  الءيادية الملِهمة، صار رئيس 
يَن خط في نضتتالها اتتد المرنستتيين. وأصتتب  "الكتلة الو نية"م، التي كانت ذراف 1931

شهور  صار نداؤه الم سنة، و شباب بعد خطبة  عظيمة  ألءاها في تلك ال إليَّ )البلد وقائد ال
ي فو  منبر األموي. (عباد هللا يإل  كثيًرا ما يدوِّ

بمهمة حتى يبدف فيها، ومما ُيذكر عن  في هذا الاتتتتدد تكليم  العمل  ّي عل كلفوما إن يُ 
نة  "األيام"مديَر تضرير  لجريدة  بإشتتتتراا  "الكتلة الو نية"م التي أ لءتها  1930ستتتت

، لتاتتتب   األستتتتاذ عارا النكدي والتي أعطاها من وقت  وجهده الثمين بإخالل  وتمان 
جريدة ذاَت شعبية  مترامية في أوساف الناس، يترقبونها ويتسابءون لشراا نسخة  منها، 
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ا بلغت الذروة في الءبول، كان ماتتتتيرها اإليءاا، بعد أن ختن المرنستتتتيون مءرها  ولمَّ
 بالشمع األحمر خشيَة أن تهدد ماالضهن.

كليًة أخرى في الجامعة وهي كلية الضءو ، وكان قد ستتتتجل  يدخل عل 1930في أواخر 
فيها قبل ذلك بستتتتنتين بعد نجاح  في الثانوية األولى على أن ُيِتنَّ الثانوية الثانية بعد 

جرا َعلَمنا علًيا وأّي أهداا  متعددة كان ذلك. ليدفعنا لتأمل أية همة  ُمستتتتاِبءة  كانت ت
 يرنو للوصول إليها َعلَمنا الذكي!

 إنتاجه الفكري والدعوي
رستتائُل في ستتبيل "م، قام بنشتتر 1929في رعاية إرث عطائ  مبكًرا، فمي ستتنة  ّي عل دأب

ر ل ، وكان في العشتترين من عمره، وهي تمثل رستتالًة  "اإلصتتالح التي كانت أول ما ُنشتتِ
 حملها  يلة حيات ، في سبيل اإلصالح كان لها بالغ األثر. 

داا والتي تضمل ن "سالمرسائل سيف اإل"ثن نشر بعدها مجاًنا على ميزانية المتطوعين 
ًنا رزيًنا للعودة إلى اإلسالم.   ليِّ

م، وهو في الضادية والعشتترين من عمره، 1930ستتنة  "الهيثميات"كما أصتتدر كتاب  األول 
ى  ع بها كتابات ، والطريف أن  كان أول من َتستتتتمَّ نستتتتبًة لكنيت  أبي الهيثن التي كان يوقِّ

 ن الشاميين قبل ذلك. بهذا ااسن في دمشق ولن يكن مألوًفا بي

ية الكل"مما جمع  من مضاارات  على  الب  "بشار بن برد"وفي ذات السنة نشر كتاب 
وذلك قبل أن  "البعث"م أصتتتتدر مجلة 1931وحين  ر  أبواب ستتتتنة  ."العلمية الو نية

جمعية التهذين "يكون ثمَة حزب  بهذا ااستتتتن، أصتتتتدرها وحده أوًا ثن بالتعاون مع 
الطنطاوي، ثن حين أصتتتب   يلى شتتترف أن يكون التضرير بالكامل على عل. ع"والتعلين
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اب   شاهد خرًقا لالتما  وبدأ كلُّ َمْن لدي  بعض الجهد في إخراج المجلة يضاول أن ي ي
 كاتًبا فيها، آثر أن يوِقَمها.

وفي ذات السنة كانت الدعوة إلى العءال، تلك الدعوة التي أثارت اجًة كبيرًة في الشام 
دعا فيها إلى لبس العءال  "نداا  إلى الشتتتبان المستتتلمين"الطنطاوي رستتتالة  ّي عل وكتن

ية في بالد  ية اإلستتتتالم ية العرب باس، ولضم  الهو ين في الل للتاتتتتدي لضمالت التغر
المستتتتلمين، ولبس بنمستتتت  الكوفية والعءال والعبااة وتبع  في ذلك كثيرون، وقد علّق 

تاب ذكريات ، ولكنها دعوة لن تستتتتتِمرَّ كثيًرا على هذه المرحلة بأستتتتلوب  البارف في ك
 فخَمدت إا أن أثرها بلغ قلوب الناس.

برحيل والدت ، والذي كان ل  عظين  ي  وفي أوج هذا اانشتتغال بمشتتاريع العطاا، ُفِجع عل
ر حب  ألم   األثر في نمس ، فخّين الضزن على قلب  وتضجر الدمع في مءلت ، ولكن لن يؤثِّ

دها، في مبادئ  ومعتءدات  اإلستتتتالمية التي  الما حمل لواا الدفاف وعمق ماتتتتاب  لمء
عنها، فءد ثبت ثباَت الجبال أمام عائلت  التي أصتتتترت على اتباف تءاليَد بدعية  إلجراا 
ا قا ًعا ااستتتستتالم لها، وأخذ إخوت  ورحل باتتمت  يضمل  مراستتن العزاا، ورفض رفضتتً

 ة  كانت ستكون في بيت .جرح رحيل أم  في قلب  وينِكر ُمنكََر بدع

أوقات  عجاا، شتتتتعر فيها بضتتتتيق   يوكما هو حال أكثر حاملي الرستتتتالة، مرت على عل
فيها  عرأل "شهادة ليسانس للبيع"شديد، تتض  جلًيا من خالل مءالة  ل  نشرها بعنوان 

 بيع شهادت  بالتكلمة، فكان لها صًدى واسع  وعلق عليها كثيرون.

قدم ورغن تزاحن األعمال واإل نجازات في البرنامج اليومي لعلّي، ا نتعجن أن يكون أ
في تلك الستتنة على إنشتتاا المجمع األدبي الذي اقترح استتم  بنمستت ، بمبادرة  من منير 

 العجالني، ليكون موازًيا للمجمع العلمي الذي صار فيما بعد مجمع اللغة العربية.
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خر همت  فيها، فأقبل يكتن  يثن أنشتتأ الزياُت مجلة الرستتالة في ماتتر، ولن يكن عل ليدَّ
بضبره الملَهن وحس  األدبي الرفيع، وبعد برهة  من الزمن، التءى بااحبها الزيات واقترب 

 أكثر من  حتى صار بمنزلة األب أو األخ الكبير ل .

فْليءرأ عن رحلت  التي  (م1935)تتتتتت ه1353في ستتنة  يومن أراد ااستتتمتاف بذكريات عل
ستغرقت سافر فيها إلى الضجا سيارات للضج، وا شف مع من مع   ريق ال ستك ز حيث ا

اضراا ولن  سة آاا كيلومتر على رمال ال سين يوما قطعوا فيها خم الرحلة ثمانية وخم
ن عل مغامراتهن خاللها، وأسهن في وصف سلسلة  ّي يالوا إا بعد انتهاا الضج، وقد دوَّ

إن قَمل  وما الشتتيق والبديع. العءبات والاتتعوبات التي لن تكن في الضستتبان، بأستتلوب 
شيخ بد ّي عل شام ال شيخ ال شام، حتى بلغ  خبر وفاة  سني وقدراجًعا إلى ال  ر الدين الض

، فاعتلى منبر األموي، ذاا المنبر التاريخي الذي تواترت أجيال األبطال من نعي انُتخن ل
ضور  شد  هائل  من الناس الذي اجتمعوا لض سلمين علي ، فخطن في ح جنازت  رحم  الم

 فكانت خطبًة مشهودًة وكان يوًما مشهوًدا. هللا،

سة المهاجرين في  شام بالعودة للتدريس من جديد، في مدر سيرت  في ال وأكمل َعلَمنا م
 دمشق.

 تصديه لدعوى القومية
جاوز الخامستتة والعشتترين ولن فألءة ستتنيًنا وهو أعزب، بتلك الروح المت ّي ءد عاش علل

يكن يملك َمؤونة الزواج، ثن ألن  كان منشغاًل  وال الوقت في حرب  يتزوج، ذلك أن  لن 
دائمة  بلستتان  وقلم  مع أذناب المرنستتيين والماستتدين والماستتونيين المستتيطرين على 
وزارة المعارا، األمر الذي جلن علي  العداوة حين َقِوَيْت دعوة الءومية العربية وسادت 

لنءد الدعوة الءومية العربية أشتتدَّ  ّي نة، انبرى علفي تلك األيام المشتتضو وزارة المعارا.
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ة اإلستتالم، فكان الثمن أن ُنِءل وكل من كان في  اانتءاد، رافًعا لواا اإلستتالم وداعًيا ِاُِخوُّ
الطنطاوي من عائدة  ّي عل وحين أِذن هللا، تزوج صتتتم  إلى منا ق األكراد في الشتتتمال.

ها ألبيها الشتتيُخ أبو ابنة الءااتتي صتتالح الدين الخطين وهي قريب ت  من جهة أم ، جدُّ
 المرج وجده ألم  الشيخ أبو المت  شءيءان.

دها  إطاللة على المناصب التي تقلَّ
لن تِزْده الضياة الزوجية إا قوًة وصتتتتالبًة في مواجهة الاتتتتعاب. ومن ميزات تألء ، و

ضاا، ذلك الميدان الذي لن يْرأَل إا أن يخوأل غماره بت مو   وجدارة، ول  براعُت  في الء
في  قاُص إرادة  وعزيمة  رائعة، حتى تءلد منان قااي دمشَق واستمر في  مدَة عشر 
سنوات  كاملة، أبلى في  بالًا حسًنا وأتءن فيها وأحسن، وكانت قاة تءلِده الءضاَا شيءًة 

 ماتعًة سردها بالتمايل في كتاب ذكريات .

طاوي يشتتتتارا كثيًرا في المؤ يلن يكن عل قت، الطن لك الو ءدت في ذ تمرات التي انع
ل ل  مشاركة  في سنة  م في المؤتمر اإلسالمي في الءدس، وقد اختير رئيًسا 1953وُتسجَّ

ية لملستتتتطين، فزاروا  عا لد نة ا ها المؤتمر، وهي لج جان الثالث التي انتخب حدى الل إل
 الذكرياتباكستتتان والهند وستتنغافورة والماليا وإندونيستتيا. وكان ل  ستتجلٌّ  ويل  من 

 الطيبة فيها.

م إلى السعودية حيث قضى فيها بءية عمره حتى وافت  المنية 1963في سنة  ّي عل انتءل
فيها، أي أن  قضتتى فيها ستتًتا وثالثين ستتنة وقد عرا فيها نوباِت ألن وتعن كان يشتتكو 

 وفي الستتتتعودية ِاوِكلَْت ل  مهمُة إدارة برنامج التوعية منها جستتتتده بين الضين واآلخر.
اإلستتتتالمية، فكان يطوا على الجامعات والمعاهد والمدارس في أنضاا المملكة، يلءي 

 الدروس والمضاارات.
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ر  نو"الستتتتعودي بعنوان  (التلمزيون) م بدأ برنامج  الشتتتتهير في الرائي1967ثن في عام 
الذي عرف  في  جمهور عريض من المشتتاهدين داخل وخارج الستتعودية، ودام  "وهداية

، "مستتائُل ومشتتكالت"قرن بنجاح. وكذلك بدأ برنامج  في اإلذاعة الستتعودية قرابَة ربع 
نامج رمضتتتتان في الرائي  عد بر ما ب طار"وفي ئدة اإلف ما قد اقترب من قلوب  "على  و

المستتلمين اقتراًبا عجيًبا لستتالستتة حديث  وصتتد  منطء  وفاتتاحة لستتان  وقدرت  على 
 إياال المائدة برفق  وحن  ونا   وعلن.

م، ليشارا هذه المرة في مؤتمر 1970الطنطاوي ألمانيا وبلجيكا وهولندا في عام  ّي زار عل
اتضاد الطلبة المستتتلمين في مدينة كيستتتن األلمانية، كما زار المركز اإلستتتالمي في آِخن 

، بناُن رحمها هللا-بإذن هللا-الذي يرأس  األستاذ عاام  العطار، صهُره وزوُج ابنت  الشهيدة
مدن ألمانيا وبلجيكا وهولندا في لءاا الشتتتباب المستتتلن لمضادثتهن  واستتتتغل رحلت  في

 وإلهامهن.

ت بعلي مذ فت  عيون  في هذه الضياة، كانت في  وا شتتتك أن أقستتتى مضطة مؤلمة ألمَّ
م يوم استشهدت ابنت  بنان غدًرا في دارها بألمانيا، األمر الذي تسبن في نزِا 1981عام 

ة في تاريخ َعلَمنا، يمضتتي علي  خمُس ستتنوات  كاملة  من جرح  لن يندمل أبًدا، فألول مر
ءاا رب   م  ورحل لل ها بءل ها، أو يعبر عن ضدث عن ثة قبل أن يستتتتتطيع أن يت ضاد عد ال ب

 وجرُح  ا يزال نازًفا في صدره.

ليكتبها بطريءة شتتيءة،  (م1981)تتتتتت ه1402وعودة لذكريات علّي، فءد تمرغ لها في مضرم 
ل هنا ويستتتدرا هناا، يتضدث على ستتجيت ، يستتتط رد تارًة ويءبض تارًة أخرى، يماتتِّ

ا لضءبة ما بعد  لكنها متستتتلستتتلة  وزاخرة  بالمواقف واألحداث، وكانت تضمل تأريًخا غنيم
 واستغرقت كتابتها ثمانَي سنوات إلى سءوف الدولة العثمانية في بالد الشام وما حولها،
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اُعمت همة عل شيِخ وثُءل علي  إتمامها يأن  م.وكانت كتابتها نزوًا 1989، فختمها عام ال
  .الالمتناهيعند رغبة أحبائ  وتشجيعهن 

ال عل سالم عام  ىعل ي  ح ال العالمية لخدمة اإل م وهو على عتبة 1990جائزة الملك في
اعتزال ، لكن قلب  استتتمر حتى بعد ااعتزال حًيا ينبض بآام أمت  وآمالها، يتابع أحداثها 

شها، وكان من سوفو فذكَّر  ويعاي سلمي كو ساة م شاركات  لءاا ِاجري مع  حول مأ آخر م
ة اإلسالم وعزيمة اإلسالم كما كان دأب .  برسالة اإلسالم وِاخوَّ

 وفاته

 1420ِءَي علمنا رب  بعد مستتتيرة عطاا  ومستتتابءة، في يوم الجمعة الرابع من ربيع األول ل
والمثوبة عن اإلستتتتالم  ل  األجر م. فرحم  هللا وأجزل1999 (يونيو)حزيران  18الموافق 

 والمسلمين.

 عظين وآام نداريها حن    ع شيَّ -أدين المء -يمضى عل

عت  نموس  الما شربت  من نبع حكمت  ما كان يرويها                 وشيَّ

 في هللا أن يسكن الجنات باغيها.     نبضها أمل عت  قلوب  وشيَّ 

 .اللهن أسكن الجنات باغيها
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 مروان حديد

  

  

ˮ ˮ اطمى   سم  م نة ا سُّ سوب ألهل ال صالح جديد وكلن  من سم   ايريٌّ ا هنالك كلن  ن
  َ  الس، يريدون أن يذبضوا اإلستتالم في هذا البلد ونضن نرفض ونضارب أن ُيمستَ

!  اإلسالم ونضن أحياا 
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 مروان حديد

زاخًرا بالتضتتتضيات، وأّنى لتلك ثءيلة  هي الكلمات التي ستتتُتَخط لتلخص تاريًخا ماجًدا 
يال كيف تكون عزة  ن األج ، لءَّ حد  لُن مستتتتلن  وا ها ق فّذًة حمل يًة  مات أن َتمَي عبءر الكل
سن  ارتبط بالبطولِة  َار المبادئ؟! وكيف ُيءَهر الطغاة؟! مرواُن حديد ا سالم، وكيف ُتن اإل

، ُعِرفت والمداا، بالشتتجاعة واإلباا، بالعلن والدعوة والجهاد، ستتليُل عائ لة  شتتامية  عريءة 
 بتجارِتها ومشاريعها العريضة، وفي ذاِت الوقت بالتوااع والزهد.

 هفي حماة مولد
فَنَهل  ونشأ وترعرف على أراها، 1934بارت عينا مرواَن النور ألول مرة  في حماَة عام أ

ج رحلة  لب  بالنج ح في االعلن من المستتتتوى اابتدائي إلى الثانوي في مدارستتتها ليتوِّ
، درس بعدها في كلية الزراعة في جامعة عين 1955الثانوية العامة الَمرف العلمي عام 

ج فيها في عام  1956شمس عام  ار وتخرَّ سنوات  1964في م ضى فيها ثماني  ، بعد أن ق
 ِ واًا راوحت بين الدراسِة وااعتءال في معتءالت ااستخبارات المارية. 

ايل العلن والدراسة مرًة أخرى في كلية اآلداب جامعة دمشق لكنها لن ُتثِن ِهمت  عن تض
شهادة البكالوريوس عام  ل  اِّ سمة ليض سن المل ، 1970ق شاف  صاحن همة  ون . كان مرواُن 

يِكدُّ في كل المناحي، حتى أن  قبل التزاِم  الضءيق تولى مناتتتتن مستتتتؤول مالي عن 
 ة.التنظين ااشتراكي في الثانوية قبل دراست  في الجامع

 نقطة التحول
ان مءتل الشتتتيخ حستتتن  البنا في ماتتتر نءطة التضول الكبرى في مستتتار حياة مروان ك

لذي أّر  نوم  جل ا هذا الر ين في فكر  ضث والتنء ت  بءوة  للجنوح إلى الب يد، دفع حد
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أعداا الدين، لينضتتتن بعدها لتيار اإلخوان المستتتلمين وياتتتب  أكثر تمستتتكًا باإلستتتالم 
  .وتعاليم  والدعوة إلي

وما لبث أن لمع نجن مرواَن مع جماعة اإلخوان المستتلمين، من جهة  لشتتدة عطائ  وبذل  
في باب الدعوة لإلستتتالم، ومن جهة أخرى اشتتتتداِد صتتتالبت  بعد خبرت  المتمرستتتة مع 

 رجال المباحث في مار.

التءى مرواُن بستتيد قطن واتمق مع  في فكره وأهداف ، كما كان يشتتترا معهن في ذلك 
ءد تعراتتتتوا لضمالت زمالؤ ًظا، ف باه ًنا  هذا المكر كلمهن ثم عة، لكن  ما هن في ذات الج

الناصتتتر، وهو ما دفع بمرواَن عبد اااتتتطهاد والءمع في عاتتتر الرئيس الماتتتري جمال 
إلعالن الِعداا ل  كوَن  استعمل على مار يًدا من حديد وخاصًة مع دعاة اإلسالم، ويبدو 

صءلت م اَر  اعاب، والتعامل مع أن تجربة مرواَن في م واهَب  وُقُدرات  على مواجهة ال
الستتتتلطة الضاكمة المستتتتتبدة وأجهزتها استتتتتخباراتها الطاغية فكان لها األثر احًءا في 

 مسيرت .

 قوُة شخصيته وَصْدُعه بالحق
ْدف باوت  عال  دون أدنى خوا، وُيذكَر ا شَتهر بءوة شخايت  وثبات  على المبادئ والاَّ

ًة لمؤتمر قمة رؤستتاا الدول العربية الذي ُعِءد آنذاا في ماتتر، كتن فيها أن  وجَّ  رستتال
 "يجن أن تضكموا باإلسالم"الناصِر وإلى كل المؤَتِمرين عبد بكل واوح  واختاار  إلى 

، أدركت خطَره  ولن يكتِف بذلك بل أاتتاا إلى الرستتالة استتم  وعنوان  في تضد  وااتت  
اع ارية، فو ستخبارات الم ر قناعات أجهزُة اا ت  في مراقبة دائمة. وهو ما يعكس تجذُّ

، وأن العاقبة  مروان حديد في قلب  وكيف فَءَ  حءيءة ا تأخْذ المستتلن في هللا لومة ائن 
 دوًما للمتءين.
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 في الشام
لى الضمة األخرى، األحداث في سوريَة لن تكن بعيدًة عن هذا ااحتءان، والذي ازدادت ع

ع حزب البعث على عرش الستتلطة وبدأ يغرز مخالب  1963أعرااتت  بعد انءالب  ، حين تربَّ
 في جسد الشام لُيضِكن قبضَت  بلباس التءية.

تءية  لن تكن لَتخمى على مروان حديد الذي كان يتابع تماصتتتتيل الواتتتتع في ستتتتورية 
، وهو مما دفع  بءوة للتضذير من هذا النظام  بانتظام  ويستتتتافر لها كل عطلة  صتتتتيمية 

ان  الُملَهن وحستتِّ  المرَهف وصتتدق  في التبيان واإلفهام فكان ِنعن الداعية الجديد بلستت
 والنذير.

سنة في المنطءة  ستءبل أهل ال ار من بعيد م شعر مرواُن خطر هذا النظام، وأب ست لءد ا
ارات   شرت مضا سجده في حّي البارودية، وانت شا   في بيت  وم بُرمتها، وكان مركز ن

ا ة، تنساب بالِضكن والدرر التي اكتنزها مرواُن خالل مسيرت  التوعوية ودروس  المضرِّ
طائمية،  يا البعثية ال يل، َتضيك  النوا ر بل ية، تمضتتتت  مكًرا ُدبِّ ت  الميدان لدعوية وخبرا ا
ها قْدًرا، فوجد خير استتتتجابة  من شتتتباب الشتتتام، والتهن  وتنمذه أياد  آثمة  لن تعرا لربِّ

 ي أعينهن مواجهة الموت أو أنواف اللاام.الضماس وقام بشجاعة وإباا، وهانت ف

 ل النصيريةبَ اعتقاله من ق  
ذا الاتتتتدف بالضق أدى كعادة الطغاة إلى اعتءال مروان حديد من قبل قوات النظام ه

البعثي الناتتيري الذي أدرا بدوره مدى تأثير مروان في عمق الشتتعن الستتوري، فأعلن 
س وصتتالح جديد، من كبار رجال مضاكمت  بطريءة علنية، يءااتتي  فيها ماتتطمى  ال

ايرية ولكنهما  سنة والثاني على الن سوب على أهل ال النظام في ذلك الوقت، أولهما مض
 متمءان في اإلثن.
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 ثباٌت في المحكمة
ستهانت  بأعدائ ، و اية مرواَن ودرجة ا شخ سجلها التاريخ لءوة  من أبرز المواقف التي 

دار بين  وبين الءااتتي صتتالح جديد حين وباتتيرت  بضءيءة اانتاتتار على الظالن، ما 
عُّ بيءين  تام   ستتتأل : لماذا حملتن الستتتالح وتمردتن على الدولة؟ فكان جواب مروان يشتتتِ

 بعدالة قضيت :

نة استتم  ماتتطمى  هنالك كلن  ناتتيريٌّ استتم  صتتالح جديد وكلن  منستتوب ألهل الستتُّ
َ   الس، يريدون أن يذبضوا اإلستتتتالم في هذا البلد ونضن نرفض ون ضارب أن ُيمستتتتَ

!  اإلسالم ونضن أحياا 

 : : "أنت عميل"فاغتاظ الءااتتتي ورد بغضتتتن  ، أما عميل  هلل عز وجّل ". فرد مرواُن بإباا 
بد عالعميل فهو رئيس حزبكن ميشتتيل عملق الذي قبض تستتعًة وستتبعين ألف جني  من 

: فر "”أنت مأجور؟". قال الءااتتي: "الناصتتر أنا مأجور من "د مروان بعبارة  جامعة  امعة 
 ."هللا

ْلُت َوُهَو َربُّ الَْعْرِش  ْيِ  َتَوكَّ َلَ  ِااَّ ُهَو َعلَ ُ  ا ِا لَّ ِبَي ال ُءْل َحستتتتْ َفِاْن َتَولَّْوا َف ثن ختن قول : 
 اْلَعِظيِن.

 اإلعدام مصير من يقول الحق
ها نطق ب قائاًل: عد بالضكن  مة " الس  مإن المضك ًءا حتى حك عدام شتتتتن باإل يك  ت عل

:"الموت  ، فرد علي  مروان بال تردد  وا وجل 

 كلمات  صتتارمة  . تك من دون هللاعبد وهللا يا مستتكيُن لو عرفُت أن بيدا الموَت والضياَة ل
ضاد وأمواج الاتتتتراخ والستتتتخرية من المضكمة  بالتاتتتتميق ال عة المضكمة  قا رت  فجَّ
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 موا علي  باإلعداموااستتتهزاا بها، فُءِطعت الكهرباا وِاوقف البث اإلذاعي المباشتتر. وحك
!  هكذا بال خجل 

عدام مع  باإل باَرى، الضكن  لذي ا ُي هذا الموقف ا اة و مات الجري هذه الكل مت مرواَن  كل
مجموعة  من رفاق ، واقتيدوا إلى الستتتجن وهن يبتستتتمون بستتتعادة  أذهلت الضضتتتور 

ِالوا عن ستتر هذا الرد  وألهمتن، وجوههن تعلوها البهجُة كأنهن حازوا المطلوب، وحين ستتُ
 السعيد، قالوا: إنها الجنة. 

 مرواُن يصف مرحلة سجنه
ا عشتتتت أياًما في حياتي ألذ على قلبي وأ ين على نمستتتي من تلك األيام التي كنت م

باب تنميذ حكن اإلعدام. وظل مروان وصتتتتضب  يرددون: الروح  نا والشتتتت ها أ أنتظر في
لف هذا الظالم نور وكأنهن يباتترون ِمن خ .شتتر  من غدها وستتتلءى هللا بموعدهاستتت

 الخلود ومنتهى اإليمان.

 لم تنته  قصة مرواَن هنا
فءد توج  شيخ  من مشايخ حماة وهو الشيخ   ل  قْدًرا لن يكن في الضسبان.ل كتن هللاب

مضمد  الضامد إلى رئيس الضكومة آنذاا أمين  الضاف  الضموي، وحذره من عواقن قتل 
  بإصدار حكن  بالعمو عن ، وقد كان األقسى على مرواَن، ومن ردة فعل أهل حماَة، فأقنع

مروان فضين ُفكَّ قيده وِاخِرج من السجن، قال للشيخ مضمد  بدل أن يشكره على منض  
 حريت :

 سامضك هللا حرمتنا من الجنة
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سير ليءود انءالب  صلة الم شن إا موا وُيعَتءل مرًة أخرى على  1966وما كان لمثل هذا األ
ايريين مع سوريا لكن ِافِرج عنهن في أثناا  أيدي الن شباب في  جمع  كبير  من العلماا وال

 .1967حرب 

تأثير  كبير  في مروان حديد، خاصتًة بعد تستلين الجوان الضاتين،  1967وقد كان لستنة 
ر من الكثي لجهادي اتتد إستترائيل، فالتف لتضريضفءد دفع  بعد الهزيمة إلى النشتتاف ا

للءتال وحمل السالح، ليؤسس في مدة  قايرة  نواة  دادالشباب وانتهز المرصة في اإلع
ستويات التنظين واإلعداد  سورية في أروف م ايري في  اد النظام الن سكري  العمل الع
والءيادة الراشتتتتدة، فءد اجتمعت األستتتتباب كلها لنجاح هذا البناا، وكمى بءيادة مروان 

 في الوقت الذي كان مروان يردد في : سبًبا.

 عة هللا خير  من حياة  في معايت لََموت  في  ا

وكانت خطب  ومضاارات  تبث روح التضريض في نموس الشباب وتلهن أنماسهن لمداا 
.  دينهن وقضيتهن، كانت أعين ااستخبارات النايرية تْرُقُب  عن كثن 

وكما كان يتوقع مرواُن وكما كان يضذر دوًما من ذلك المكر الذي ستتُتعري  األيام، كشتتف 
، حين أخرج البعثيون دستتتتتورُهُن الجديد 1973لناتتتتيري عن نواياهن في عام النظام ا

. تغيير  أثار غضتتتن الشتتتعن  وِالِغَيْت في  المادة التي تؤكد أن ستتتوريَة دولة  إستتتالمية 
الستتوري وِنءمت  على النظام، واشتتتعلت مع  َغيرة الخطباا وعلى رأستتهن مروان حديد 

 البيعات على الموت!في المسجد وفي التجمعات، حتى ُجِمعت 

ولكن الخوا من ااعتءال والتعذين وستتتتياستتتتة النظام في البطش والتنكيل، دفعت 
 الناس للتخمي والضذر من ُخَطن مرواَن، خوًفا على أنمسهن من الور ات األمنية.
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 محاولة االعتقال
وا ، لكنهن لن يملض1973لى إثر ذلك تعرأل مرواُن لمضاولة اعتءال  في أوائل شتتتهر آذار ع

في إلءاا الءبض علي  ومنذ ذلك الضين اختمى مرواُن وانكنَّ على العمل بستتترية، يجمع 
 السالح ويؤسس قوًة تمكن  من مواجهة النظام البعثي النايري المستبد.

ام  لقاٌء مع عزَّ
ضركات  كان أكثُرها في دمشتتق لمدة ستتنتين وناتتف  تءريًبا، انشتتغل خاللها في إتءان ت

شيخ  ًضا التءى ال َصُغرت، وهناا أي سباب وإن  سباب، جميع األ هللا  عبدالعمل واألخذ باأل
عزام رحم  هللا، الذي زار ستتوريَة في تلك الضءبة، وهو الشتتيخ المجاهد العالن الخطين 

ه ا نظرت إلى وج   ليس من أهل الدنيا أبًدا، : ف مرواَن عند لءائ  ب لذي قال ياتتتتالمموَّ
هو يعرفني من أيام فلسطين، كان قد -صاا  صماًا عجيًبا، النور يِشُع، أول كلمة قالها لي

 يا أبا مضمد: ألن تشَتْق إلى الجنة، كانت تلك آخر كلمات سمعتها من -جاا معنا

ذاكرة النظام البعثي النايري الذي كان يوظف جميع في هذه األثناا لن يِغْن مرواُن عن 
 قات  اعتءال  من جديد  وإعدام . ا

ولكن األقدار تسري بمشياة هللا ا بمشياة بشر ! ورغن حياة المطاردات والترباات، عءَد 
ر ظروف  وتبذل نمستتتتها في خدم ت ، مرواُن زواج  على فتاة  تضمل ذات مبادئ  وتءدِّ

، وبءي على هذه الضال حتى َدَهَمت  قوة  من المخابرات 1972عام وكان ذلك في أواخر 
ولكنها لن تتمكن من اعتءال  إا بعد معركة   1975حزيران  30الناتتيرية في صتتبيضة يوم 

ءلْت زوجت  المرابطة مع  بطولية  وقع فيها بعد أن استتتتتنمد جهده في مءاومتهن، واعتَ 
 أيًضا.
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 االعتقال ولقاء حافظ األسد
، فءد ذهن ان، بل كان حدًثا عظيًما في ستتتورياعتءال مروان حديد بالضدث الهيِّ  ن يكنل

 ئيس حاف   األسد بنمس ، يءول ل :إلي  الر

، عما هللا عما مضى، لن نضاسبك على شيا   يا مرواُن دعنا نمت  صمضًة جديدًة مع بعض 
 .بشرف واحد أن تترا السالح

ع بُءوى البطش والطغيان إا لهيبًة ألءاها وما خرجت مثل هذه الكلمات من رئيس  يتمت
ان  هو الرئيس بل هو الملك، فالعظمة عبده هللا على  مرواَن، وكن من أستتتتير  أمام ستتتتجَّ

شر، ألن قوة اإليمان هي أقوى  َاُعمت حيلة الب تكون باإلباا والثبات على المواقف، وإن 
الستتتتكينة التي لن يءدر  وحدها كافية  لجلنويكمي أنها من كل الُءوى في هذه األرأل، 

 على شرائها أغنى وأقوى الناس سلطًة في هذه األرأل. 

مة الضك افماذا كان رد مرواَن المستتتنيِر بنور العلن وصتتماا الغاية على ستتلطان جائر، إنه
في الخطاب وواتتتوح الرؤية والغاية من مستتتيرة التضتتتضية، قال مرواُن: وأنا موافق  

الدولة اإلستتتالمية في ستتتورية. بعبارة قاتتتيرة  بشتتترف واحد، أن تستتتاعدني على قيام
ا وخرج.مءتضبة، فتو  لى حاف   األسد َمْخِزيم

د في االعتقال  مروان ُيهدِّ
هذا المؤمن المجاهد، حين دخل مرواُن على المجلس و تاريخ ل هد  آخُر ستتتتجل  ال مشتتتت

العستتكري الذي اتتن ناجي جميل قائد الءوات الجوية وماتتطمى  الس ومجموعًة من 
لًَّطا على َن  السيُف مسف النايريين الكبار بعد اعتءال ، فابتدرهن مخاِ ًبا كأن لساالضبا

 رقابهن:
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ويلَك يا كلُن يا ناجي جميل، هل ستتتظن أننا ستتنتركك حًيا؟! أوصتتيت الشتتباب أول ما 
يبدؤون بكن أنت وماتتطمى  الس، ألْن على ظهوركن يا كالُب أذلنا هؤاا الناتتيريون، 

ا الشتتباب أن يءتلو، وأما أنتن أيها الضتتباف الناتتيريون، فءد أوصتتيت وانتهكوا أعرااتتنا
 .منكن خمسة آاا

فارتجت أقدام الضضتتتور رعًبا ومهابًة من رجل  أستتتير  أعزَل، ليس إا ألنَّ في  قوًة كادت 
تضطن عنادهن واستكبارهن في األرأل، فهنَّ ناجي جميل ياي  مستغيًثا جنده: خذوا 

فأبعدوه على عجلة  ليرستتتتلوه إلى مضاكن التمتيش  أبعدوه عني،مجنون، ارفعوه، الهذا 
الها وبكت على قت ابل التي اجت ألنين أسراها سوري ولكن ليس التي عرفتها األندلس

األجيال بعد األجيال منذ تولت عائلة األستتد الناتتيرية مءاليد الضكن في الشتتام، وهناا 
 ءهر.ل صنوا اإلذال والمهانة والتمننوا في إذاقت  ك

حتى قال شتتهود  عرفوه بضتتخامة بنيت  وصتتالبة جستتده: قد أنهك  التعذين فأاتتضى 
د بنمس   أقرب إلى الهيكل العظمي، ورغن أن جستتتده قد خار وُقواه قد انطمأت إا أن  ردَّ

سعم : أبية  لمن  الوا مني على"أراد أن ي  ُاْنُءل عّني وقل للناس أن هؤاا الكالب، لن يض
 !…. فيا لَثباِت هذا الرجل"كلمة  واحدة  ُتشمى بها صدوُرهن

 تعذيٌب في االعتقال
مع استمرار ليالي التعذين الطويل وأيام ، ساات حالة صضة مروان إلى درجة ياست و

السلطة المعتدية من  فأرادت أن ُتخمَي جريمتها في مستشمى حرستا العسكري، حيث 
سي كنعاُن بأوامَر من حاف   األسد، ليءنع الناس أن مرواَن ُنِءل واسُتدِعَي أخوه الدبلوما

اتتتِ  ألبشتتتع أنواف التعذين والءهر، وعن أي  عام  لاتتتضية  إلاتتتراِب  عن الطعام، ا  تعرُّ
شمى يءدم بءلًة وهي ملوثة  بالبول والغائط وما ا تءوى حتى  ست يتضدثون وقد كان الم
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ه عن أكل ، ولكن الداعية المجاهد حين الضيواناُت على أكل ، فكانت نمستت  تعاف  وتاتتد
رأى من أخي  كنعاَن إصتتتراًرا على تناول الطعام وعلن عن  ما علن من تضتتتييع  لمروأل 
ايبة  س ، فم شماق  على نم شِمق  على أخي  أكثر من إ سبيل نجات ، تنبَّ  بءلن  م دين  و

 وف أو المءر والعوز، فءال ألخي :خسارة الدين أعظن من مايبة الج

ة وأما الثاني فأن تعدني بشتر ين ا ثالَث لهما: أما األول فأن يكون الماا من حما ستآكل
 أن تالي

كنعاُن الشتترف: األكل مءابل الءيام بمرأل الاتتالة، وأكل مروان وشتترب ماا حماة،  فءِبل
 وصلى كنعان موفًيا بالوعد!

 ُجبرانُ  الدين قناة لكسر وما …وكل كسر  فإن الدين يجبره

 وفاته
سترجع الءدرة على الضديث مع أهل  حتى  ما إنو سن، وما إن ا صضة مروان تتض بدأت 

ُفِجعوا في  في مستتاا أحد األيام حين عثروا علي  ينازف الموت وهو يشتتير لهن بإصتتبع  
شر المجرمين، لءد ِاعِطي مروان حءنًة  شموا الضءيءة المؤلمة و بيعة الب إلى رقبت ، ليكت

لُّ من جستتده في عنء  تستتببت في حالة هبوف  م ماجب  في الضتتغط، وبدأت روح  تنستتَ
المثخن بجروح التعذين ومعارا الضياة، متخلاتتتتًة من أثءال دنيا لطالما كابَدْت فيها 
 الاتتتعاب لتناتتتر الضق وُتبِطل البا ل وتبلغ األمانة وتدعو إلى هللا، وارتءت روح  في

. وُحِملت جثة 1976سجن المّزة العسكري سيب السمعة، وذلك في شهر حزيران من عام 
ستتتن  190مرواَن الشتتتهيد، الذي كان قبل اعتءال  ذا بنية جستتتدية اتتتخمة ياتتتل  ول  

ن  عدى  110ووز ، ا تت مة  ثة  مختل قال  35كغ، ولكن بج ا )كغ فءط! وصتتتتد  هللا حين 
 .( وا ذمةً يرقبون في مؤمن  إام 
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موت ، لن ُيستتتتَم  وحتى ندرَا كيف يؤثر الرجل الراستتتتخ اإليمان في عدوه، فضتى بعد 
ألهل  بدفن  في حماة، وُدِفَن في دمشق في مءبرة الباب الاغير، ثن ورغن أن  كان ميًتا، 
جرى الدفن تضت حراستتة األمن المشتتددة وليت  انتهى مع  ذلك الرعن الذي خّين على 

لَمة، بل استمرت الضراسة، حتى على قبره ش  هوًرا يعتءلون كل من يزور الءبر.قلوب الظَّ

ط لة بالل  راتتتتي هللا عن : ل د مرواُن مءو ما ردَّ  (غًدا نلءى األحبة، مضمًدا وصتتتتضب )ال
 ريق الشا  وهذه األمانة الثءيلة.ونضسب  كان في شو   لها بعد هذا الط

 أبرز نجاحاته
ها، فضتتتتاًل و حات مرواَن التي حءء جا عل من أبرز ن لدعوي والتعليمي  ل خ  ا تاري عن 

الضركة الجهادية خالل حيات  نجاًحا عظيًما، فءد كانت والتضريضتتتتي لألمة، كان نجاح 
 تتميز بالَءبول والتنظين وواتتوح الرؤية وثبات المبادئ وااعتزاز باإلستتالم واستتتضءار

 الطغاة وحن الموت في سبيل هللا.

ورغن أنها تراجعت بعد موت  رِحَم  هللا، ربما لألخطاا العسكرية التي وقع فيها َمْن بعَده 
ْت بها، إا أن زْرَع  كان قدوًة ُيءتَدى بها، ومثاًا ناجًضا يعكس نجاح أو  للتضديات التي مرَّ

ضًرا لألمة  سط الطريق مخ اضوة ويب سبيل الدعوة الذي يغذي جذوة الهداية، ويمهد لل
 حتى ترتءي لمراتن الضرية والعزة وإن تضتتترج بالدماا، يكشتتتف كيد العدو الضتتتعيف،

 ات الضق!وهوان الطغاة أمام رجا

 إيماٌن وثباٌت على الحق
اة مرواَن جمعت خليًطا من المعاني والِضكَن، لخاْت لنا كيف صنع اإليمان من مسلن  ق

، ثن  ، حين حمل هّن هذا الدين وواج  أعتى الطغاة، لن تأخْذه في ذلك لومة ائن  واحد 
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د بالعلن والدعوة لمرحل مل ة اإلعداد والعُتظهر لنا كيف يكون الطريق الاتتضي  حين تزوَّ
الجهادي، فكان أن برف في تأستتيس قوة  في قلن األمة المستتتضتتعف، أحيْت األمَل من 

، فكان دالًة عل ر ذلك اإليمان بءضيت جديد، وأما ثباُت  إلى آخر رمق   .ى مدى تجذُّ

وا يعكس ذلك إا صتتتدًقا امستتت  أهُل الشتتتام تجلَّت آثاره على تاريخهن وحااتتترهن  
تدور رحاها  زال ُيذكَر مع  استتتتن مروان حديد، حتى في آخر المعارا التيوَغِدهن، ما 

المباركة، فءد استتتتتجاب أبناؤها لنداا مرواَن الذي أ لَء  في  االيوم على أرأل ستتتتوري
ينات، وفَءهوا أخيًرا أن خلع النظام  لن منُذ الستتتتتِّ ام ومن خلف زنازين الظُّ ستتتتماا الشتتتتَّ

، وأن اإلعدا د الجهادي والءوة هي أفضتتتل  ريءة للخالِل من الناتتتيري واجن  وفرأل 
 ين الذين ُقتلوا عدواًنا وظلًما.المجرِم، وإن سالت دماا  فلن تكون أغلى ِمن دماا المسلم

شيَد رائعًة ما زالت دفعات المجاهدين التي  رحل مروان بعد أن خطَّ على جدار الزمن أنا
سوريتتخرَّ  سكرات  سنة جنودها، اليوَم تردِّ  اج في كل حين  في مع د بعض أبياتها على أل

 هل تسمعون توجعي)ومن ينسى  (يا راحلين عن الضياة وساكنين بأالعي)فمن ينسى 
د الدنيا معي؟! ى ، فسالم  عل(ا تضزنوا يا إخوتي إني شهيُد المضنِة )ومن ذا ينسى  (وتنهُّ

 روحك في الخالدين، يا شهيد المضنة مروان حديد.
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 عمرالُمالَّ 
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، وا فر  عند هللا  ىإّن هللا تعال بين قوة أمريكا وقوة نملة،  ىتعالقادر  على كل شتتتتيا 
فليستتمْع األمريكيون وحلماؤهن بأّن اإلمارة اإلستتالمية ليستتت مثل نظام ظاهرشتتاه الذي 

سلن جنوُده لكن، بل هذا النظام هو في ال (روما)َسَيِمّر أميره إلى  ست سي ات  جبهضءيءة و
ا، وأستتءطتن الضكومة،  ىقوية  للجهاد، فضتّ  لو ستتيطرتن على المدن وعلى العاصتتمة أيضتتً

؟؟!  فإّن المجاهدين سيكمنون لكن في األرياا والجبال، فماذا ستمعلون آَناذ 
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 الُمال عمر
هل يمكن ألحد  أن يتخيل حياة َعلَن  في عاتتترنا هي أشتتتب  بضياة الاتتتضابة والتابعين 

ن، إن كان ينبغي أن نضتتترب مثاًل لهذا الواقع فإن  دون شتتتك  واقُع َعلَمنا، راتتتي هللا عنه
الُمالَّ عمر، إنها قاة  أسطورية  وقعت أحداُثها في الءرن العشرين، نعن في أرأل خراسان 
َر علمنا، قاتتتة اإلباا وااعتزاز باإلستتتالم، أقام إمارًة إستتتالميًة قويًة،  األبية، هناا ستتتطَّ

ا كاف رًة َعِتيًة، ولن ينتِ  الاتتراُف على ثراها ولن ينتهَي إا بناتتر  عزيز  من جابهت جيوشتتً
ر . هنا في هذه الستتتطور، نخطُّ ستتتيرَة رجل  عظين  من رجاات المستتتلمين ُحقَّ  هللا مؤزَّ
ألمتنا أن تمخر ب ، وُحقَّ ألجيالنا أن ينتمعوا من عبءريت ، وُحقَّ للكمار أن يندبوا حظهن 

 جهادًيا مثلَ  لمواجهتهن عمالًقا

 من هو َعَلمنا؟ من هو الُمال عمر؟
و الُمال مضمد عمر المجاهد ابن المولوي غالم نبي بن المولوي مضمد رسول بن المولوي ه

معتزة   ُمتدينة  م في كنف أستتترة  1960تاه النور ألول مرة  في عام باز مضمد، أباتتترت مءل
قندهار. وهي ذات  ةيمن وا (زيخاكر) ةيريبمد (چاه همت)بإستتتتالمها على ثرى قرية 

والُده وتلءى فيها تعليم  على يد علمائها، والتي اشتتتتتغل فيها في  يهاالءرية التي ُوِلد ف
 ُماِلضة. ة  يواجتماع ة  يعلم ة  يفُعِرا بين العامة كشخا سيحءلَْي الدعوة والتدر

نا ينتمي إل يستتتتود كان َعلَم ظام  َقَبليُّ متين، و تاَن ن غانستتتت خذ تومزي ىأف  ةليمن قب ف
نها للبشتتتتون. قد برز م الرئيستتتيين نيأحد المرع لةيوُتَعدُّ هذه الءب ة،يالبشتتتتون (هوتك)

صر  خيفي تار ريمن ذوي الرأي والتدب و نيونأبطال  مجاهدون وقادة   ستان المعا أفغان
 سيرويالضاج م) ريخان. والغازي الكب سيرويالضاج م ريالشه اإلسالميمن أمثال الءائد 

ل  بلءن  لءب يلذي وا (خان ًما  با)األفغان احترا  (ريالكب نيالزع)و (الجدّ ) يعنيوهو  (با
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، (م1712)الموافق تتتتتت ه (1088)وهو من حّرر أفغانستتتان من الضكن الاتتموي الظالن عام 
 .ةيًة ُسنيًة مستءّلًة قويلألفغان حكومًة إسالم هايوأّسس ف

 يهللا تعال نيلخدمة د اتهنيأوقموا ح فإن َعلَمنا ستتتليُل أجداد  علماَا ومجاهدين، وهكذا
ع  ولذلك كان لهن قبول  واستت ا،يوفكر اينيد نيالمستتلم ةيالعلوم اإلستتالمية وترب سيوتدر

 .في مجتمعهن ةيالعال ةيبالشرا والمكانة ااجتماع ضَظونيفي نموس الناس، وكانوا 

عام وحين مد نيبلغ الُمالَّ عمر  في  (نودي) ةيقرإلى  زيخاكر ةيريانتءلت أستتتترت  من 
حتى وافت  المنية  سيوانهمك والده في الدعوة والتدر ة،يمن هذه الوا (دند) ةيريمد

 .(قندهار) نةيفي مد رةيالشه مةيم، وُدِفن في مءبرة  البان الءد1965في عام 

ًضا  رًيا،  وبعد اغير  ر  باب الُيتن وهو ا يزال غ سرة َعلَمنا ال هذا اابتالا الذي ألَنَّ بأ
 ةيفي وا (دهراود)ةيريمد ىفي قندهار إل (دند)ةيريتءلت أستتتترت  بعد ذلك من مدفان
گان) لة األول(أرز بدأ المرح ناا  ت يمن ح ي، وه لة عمّ  ا ما مد أنور   يفي ك المولوي مض

 جمعة. دوالمولوي مضم

َعلَمنا يشتتق  ريء  في فضتتاا التعلين والدراستتة، وحين بلغ الثامنة من عمره، دخل  بدأ
سة اابتدائ  ةيريمن مد (شهركهن )في منطءة  ةينيالد ةيالُمالَّ مضمد عمر المجاهد المدر

، واستتتتتهلها بالدراستتتتة (مضمد جمعة)عّم  المولوي  هايعل شتتتترايوالتي كان  (دهراود)
نَهَل من العلوم األولى وكان بال شك  لعمي  وخاصة للمولوي  ااوهناإلسالمية اابتدائية، 

 التنشاَة اإلسالميَة المستءيمة. وتنشات  م يمضمد أنور الدور الهام في تعل

الُمالَّ مضمد عمر المجاهد من أستتترت  ونشتتتأت  وتربيت  وتعليم  المباشتتتر على يد  وأفاد
ين وأصتتتضاب المكر النّير، وهو ما  دعوية   صتتتنع من  رجاًل بأراتتتية  فكرية   العلماا والمربِّ

 إصالحية  جهادية  واسعة.
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المال دراستتتت  اابتدائية والمتوستتتطة بتمو ، وحين بلغ الثامنة عشتتتر من عمره بدأ  أتن
شرع سة العلوم ال ست  لهذه  ايالعل ةيبدرا سائد في تلك المنطءة، إا أّن درا وفق المنهج ال

إلى  نييوعيووصتتول الشتت وعيياانءالب الشتت بستتبن (م1978)المرحلة انءطعت في عام 
 سّدة الضكن في أفغانستان.

من أسرة  مجاهدة  تعتني بالعلن، خرج المال مضمد عمر وإخواُن  وأعماُم  يضملون  وهكذا
وا عليها، وقد استتتتشتتتهد أربعُة أفراد  من أستتترت ، وكان عّم  المال  راية الجهاد كمهنة تربَّ

شهداا في ال ةيمضمد حنم ستان بتار ىعل كيياألول للهجوم األمر وميأول ال  /7 خيأفغان
 الظالن. كييم في الءاف الجوي األمر2001 /10

 حياة الجهاد
سكري، حين كان المال مضمد عمر  يطرس شيوعيون على الضكن عن  ريق اانءالب الع ال

من عمره فكان رد فعل َعلَمنا وأمثال  من  الب العلن التوقف  ناتيالمجاهد في العشتتتتر
تجاه أمت . فبدأ جهاده  ةيالشرع ت يعن الدراسة واالتضا  بجامعة الجهاد ألداا مسؤول

 .(حركة اانءالب اإلسالمي)جبهات في  (أرزگان) ةيدهراود من وا ةيريفي مد

نا، وامس الناس شتتجاعت  واِ  وهنا عِجبوا بءيادت  الماهرة، واشتتتهر برزت عبءرية فارستتِ
سًعا عل شتهاًرا وا ستو ىا  اتيمن العمل ر  ي، وقد قام بدور  فّعال  في كث(أرزگان) ةيوا يم

 ت  ايبعمل ام يوق ةيوبستتبن شتتهرت  الجهاد ة،يفي مختِلف ستتاحات هذه الوا ةيالجهاد
 آنذاا. نيالمجاهد نيب رة  يواسع  وثءة  كب ل  قبو ىموّفءة حاز عل

عركة  ألخرى ومن امتضان  آلخر كستتتتن الُمالَّ مضمد عمر ثءة إخوان  المجاهدين، م ومن
ا لمعركة شتتتملت عمليات  هجوم ن قائًدا عامم دهراود اتتتّد  ةيريموّحدة في مد ةً يوقد ُعيِّ

. فأبلى بالًا حستتتتًنا، نيوجاا هذا التعيين براتتتتا مختلف جبهات المجاهد نييوعيالشتتتت
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واستتتتتمر َعلَمنا في خوأل المعارا الكثيرة وجًها لوج   ُمءباًل  ،وُجرح فيها جرَح  األول
 نيجوار إخوان  المجاهدإلى  نييوعيغيَر مدِبر ألكثر من ثالث سنوات اّد الروس والش

 في تلك المنطءة.

أصتتضاب  في  الءدرة على الءيادة رغن صتتغر ستتن ، وذلك لما لمستتوه من نضتتوج  في  رأى
شجاع سؤولية، وكذا قدرُت  على النجاح في كل العءل وخبرة  في الميدان و ة  وتضمل  للم

 في ذلك لياقُت  البدنيُة الجيدة.ساعده  دور  جهادي  ُيكلَّف ب ،

ْت إل وقد اتتتتَ   يقاده إخالصتتتتُ  وإتءاُن  وبذُل  المتواصتتتتل في ميدان الجهاد، إلى أن ُفوِّ
 ةاديبء (اإلستتتتالميحركة اانءالب ) نيمستتتتتّءلة  من ِقَبل تنظ ة  يجبهة  جهاد ةيمستتتتؤول

 .(مضمد نبي المضمدي)المولوي  خيالش

 مواقف من بطولته
 م1983 نيب برف الُمالَّ مضمد عمر المجاهد في قيادة عمليات  الجهادية في الزمان ما ءدل

مد1991إلى  تابعة ل والتي  (دند)و (ييپنجوا)و (يړژ)و (ونديم) اتيريم في المنا ق ال
 نيمعارَا ب وم  يوكانت تشتتتتهُد كلَّ  ة،يلءوات الروستتتتاتتتتّد ا نيُعِرفت بمعاقل المجاهد

 نةيوالساحات التابعة لمد (شهر صما)وكذلك في منا ق  ة،يروسوالءوات ال نيالمجاهد
 بنمس . اتيفي كل تلك العمل شتراي، وكان (زابل) ةيمركز وا (قالت)

خاصتتتة  فكان مهارة  ب (R.P.G)برف الُمالَّ مضمد عمر المجاهد في استتتتعمال قاذا  كما
 سالح  الممضل الذي اشتهر ب .

ين  تلك بضتتع مرات ولكن أقستتاها كانت نييوعيالُمالَّ في الجهاد اتتّد الروس والشتت ِاصتتِ
 التي فءد فيها عين  اليمنى.
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التاريخ في صتتتتمضات جهاد الُمالَّ عمر العديد من المواقف المؤثرة والمعالة في  ستتتتجل
في منطءة  ةيالمعارا اتتتتّد الءوات الروستتتتى حدالميدان برفءة إخوان ، ومنها أن  في إ

ة للعدّو برفء رةً يكث ارات  يقندهار أحر  الُمالَّ دّبابات  وستت نةيمن مد بةيالءر (مضّل  جات)
 ةيحكومة اإلمارة اإلستتالم اميللدفاف أ ًرايبعد وز مايف صتتار لذي-هللا ديصتتاحب  المال عب

والدبابات المضترقة في قّوات  اراتيالستتتتومن كثرة -كييبعد الغزو األمر رهايونائًبا ألم
أّن  نظنويالرتل المضتر  في اليوم التالي إلى  د  يمن بع نظروني نيالعدّو كان الناس ح

مع أّن العدّو كان قد فّر من الستتتتاحة، وخّلف ورااه عدًدا  رحل،قوات العدّو مازالت لن ت
 المضترقة. اتيمن الدبابات واآلل ًرايكب

- (برادر الُمالَّ )في زمن الجهاد اّد الروس كان الُمالَّ عمر مع صاحب   اميمن األ وم  ي وفي

رتل  مرُّ ي، وكان (ستتتنص حاتتتار)في منطءة -فيما بعد أحد نواب أمير اإلمارة الذي صتتتار
هرات، وكان مع َعلَمنا قاذا  واحد  وأربُع قذائَف -قندهار قي رعلى  ةيالدبابات الروستتتت

س، فبدأوا المع(R.P.G) ذافءط لءا اّد رتل الءوات الرو بتلك الءذائف األربعة  ةيركة 
 للعدّو. اتيفءط، وأحرقوا أربع دبابات  وآل

التي أحرقها الُمالَّ  ةيّن الدبابات الروستتتتإبرادر الذي رافء  في أثناا ذلك، المال  ءوليو
 قد نِسَي اإلخوة عددها لكثرتها. مضمد عمر المجاهد

هذه المرحلة في المواجهة مع الروس ملياًة بمواقف الشجاعة والبطولة في سيرة  كانت
 حاز على لءن البطولة بال منازف. َعلَمنا، وقد ِاثِءلت سيرُت  الجهادية لدرجة َانْ 



 

 

 

 الُمالَّ عمر                                            الطريقنجوم على 

120 

 مرحلة الحرب األهلية
 ةيوبدأت بعدها الضرب األهل ةيوعيالشتت (نينج)ستتءطت حكومة  نيم ح1991عام  فيو

اي أتوّقف الُمالَّ  عن العمل العستتتتكري، ولن يوج   نيالمخلاتتتت نيالمجاهد ةيمثل بء ضتتتتً
سالح  اد مسلن، ولن يشأ أن يدخل في مستنءع المتنة، فاعتزل ذلك كل  وفت  مدرسًة 

سجد الضاج إبر ةيأهل ةً ينيد اار)من منطءة  (شانويگ) ةيفي قر نياهبجوار م  (سنص ح
مع عدد  من إخوان   ةينيكمال دراستتتتت  الد، وبدأ بإ(قندهار) ةيبوا (ونديم) ةيريفي مد

 ربع عشرة سنًة أمضاها في الجهاد.أل ة  يمضن اة  يبعد ح نيالمجاهد

ضضيات العظيمة من  في ستان فبعد الت الواقع كانت هذه مرحلًة مظلمًة في تاريخ أفغان
 رانين هايالشتتتعن األفغاني الذي قدم مليوًنا وناتتتف مليون  من الشتتتهداا، اشتتتتعلت ف

مة العاصتتتت هايالمنظمات المءاتلة في جميع أرجاا البلد بما ف نيهادفة بالغير الضروب 
بل) لد على  نيوهكذا خ (كا لذي لن  ظالمالب َل  األفغاُن في  عِرايالَهْرج والمستتتتاد ا مث

اُف الطر   اتهن،يح فاتتتتارت أرواُح الناس وأموالُهن مهددًة في كل حين، وناتتتتَن قطَّ
سالك والعلى  حواجزَ  ق وف واإلتاواتشوارف في كل مكان  في البالد لمرأل الُمكوس الم

 .ًضايوالسرقة والنهن أ عراألعن هتك األ متنعوايعامة الناس، بل ولن على  أهوائهن

َبت غنائن الجهاد والثروات الطب وُنِهبت فيما  ل  يل  مث رَ يُ نهًبا لن  ةيعيالممتلكات كما ُنِه
 سبق.

سلن المجاهد  وهكذا شعن الم سنًة لن فإن ال شرَة  ا واج يالذي جاهد ألربَع ع  افيخطر 
ايأ ةيوميال ات يفي ح داتيثمرة جهاده فضستتتتُن، بل أحدقت ب  األخطار والتهد . ضتتتتً

 نيوأصب  المساد ااجتماعي، والءتل، والنهن، وأنواف الظلن والوحشة وماائن المسلم



 

 

 

 الُمالَّ عمر                                            الطريقنجوم على 

121 

الممجع ستتتتبن قلق  وفواتتتتى. فكان هذا الواقع المرير اد  يعنوان تلك المرحلة، وفي ازد
 .المجاهدين المخلاين الذين لن ينضرفوا إلى شهوات الدنيا والنمس

مع بعض إخوانتت   شيعيوكتتذلتتك كتتانتتت حتتاُل الُمال مضمتتد عمر المجتتاهتتد التتذي كتتان 
خاصًة وهو يشاهد الضواجز الجائرة  (قندهار) ةيمن وا (ونديم) ةيريفي مد نيالمجاهد

، بسبن إيذاا (هرات)و (قندهار) نيالممتد ب قيلطر ول ا ىوقد ُنِاَبت في كل مكان  عل
س ِسدين ونهبهن للم سلضين الُمم ساا والعجزة، وكانت ُتن نيالمظلوم نيافرالم هك تَ من الن

 أعراُاهن وُتزَهق أرواُحهن.

ا لن يردْعهن رادف  تزايد عدد الضواجز إلى درجة ا يمكن تاتتتتورها، حتى أّن التجار  ولمَّ
ون المرور  ةيالضدود الباكستتتانإلى  (هرات)بضتتائع من ال نءلونيكانوا  نيالذ كانوا يخشتتَ
خوًفا من  (ونديم) ةيريأموالهن في مد نزلوني، فكانوا (قندهار)العام في  قيالطر ىعل

الاتتتتضراا  قيعن  ر ةيالضدود (بولدا) ةيريمدإلى  نءلونهاي، ثن نيتستتتتلط المستتتتلض
 بأمان.عناا الكثير مءابل الوصول يتضملون في سبيل ذلك ال

مد وبءي قن أحوال  هار) نةيالمال يرا ند ها المستتتتّلضون ف (ق ءاستتتتم  نهن،يب مايوالتي ت
ابوا فيها ممتلكات ب سلم تيواغت اي الضكوم ن،يمال الم ضاًل عن األرا بنون التي ي ةيف

ألنمستتتهن عليها المتاجر واألستتتوا . وألنهن نموس  َدِنية، فلطالما نشتتتن الخالُا والءتال 
أنمس العامة من الناس بكل  وااقتتال إلى زهق اتتتتادمهذا التبين صتتتتموفهن ويؤدي 

 هوان.

 حركة طالبان
سبن األ كانف ساوية ال ااف المأ شهد الُمريع وهذه األو ول وراا قيام المجاهدين هذا الم

اين سبهن-المخل سبن عءد المال -نض ساحة األفغانية من هذا الَخَبث، ولهذا ال بتنظيف ال
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ن   هد وإخوا جا مد عمر الم هدون أول مجلس  للشتتتتورمض جا ءة  ىالم ماا المنط مع عل
د مضم ديوقد  لن المولوي س (ييپنجوا) ةيريمد من (زنگاوات)في منطءة  نيالمعروف

قندهار في  ةيفي وا نيلعموم المجاهد ًياالذي كان قاا-(يالمولوي پاسن)تتتتتالمعروا ب
 علني أن المجلس ذلك في المجاهد عمر مضمد المال من-نييوعيزمن الجهاد اتتتتّد الشتتتت

في المجلس  نيالموجودانتمااتتتًة اتتتّد هذا المستتتاد، مؤكًدا أن جميع العلماا والطالب 
 . دون يؤيمع  و ءموني

. ةيومن هذا المجلس واع الُمالَّ مضمد عمر المجاهد لَِبنة األساس لضركة  البان اإلسالم
م  الضرام من عام  وميفكان ال طة انطال  الضركة نءتتتت ه 1415الخامس عشر من شهر مضرَّ

 والمساد. المواىالتي أعلنت الكماح اّد 

مة  ورؤية  وااتتضة  وتربية  إستتالمية  مستتتءيمة  حتى ى إن انطلءت الضركة بُخًط  وما منظَّ
والت وت (قندهار) نةيفرح الناس ورحبوا بها وسهلوا  ريءها، وبدأ أول الغيث بتطهير مد

 بشريعة ربها. نمي َخَبثها وتزدانالمنا ق األخرى بعدها ت

اا من العلم ريغالن البالد اجتمع عدد  كبعلى  تمكنت الضركة من بستتتط ستتتلطتها وحين
كان  هد في  1500عددهن  بلغيو جا مد عمر الم مارة المال مض يَدهن إل تأي ًما وأعلنوا  عال

ِءَد بتار لذي ُع بايعوه أميًرا  (قندهار) نةيمي مدتتتتتتتته1416 /11 /15 خيااجتماف ا وهناا 
ت ه 7/1375 /6 خيوانتظمت أمورها أكثر، لتستتتتيطر بتار مارةللمؤمنين واشتتتتتدت قوة اإل

من  90% ىعل طرتهايس ةيوهكذا أحكمت اإلمارة اإلسالم (كابل)على العاصمة األفغانية 
 لك الوايات الرئيسية والشمالية.البالد بما في ذ

م في  العلماا في اإلمارة نظاًما إس واعتمدت المًيا يءوم على نور الشريعة اإلسالمية ُيءدَّ
ام للنظ ايم صتتف الءيادة والشتتورى، وا ُيءضتتى إا بإشتتارة منهن فءدمت للعالَن نموذًجا ح
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وظهر استتُن أمير المؤمنين بعد حرمان   ويل، فضم  البالد  ل  ي و اب  ياإلستتالمي بعد غ
ضياتية، وجرى تءوية جيشتتتها، الذي أدخل البالد إداراتها المالية وال ونظنمن التءستتتين 

 في مرحلة أمن  واستءرار  أمثلين.

أن نشتتتير هنا أن هذا النجاح كان عالمًيا بضق، فءد فشتتتلت جميع الجهود المبذولة  وابدَّ 
ستان آنذاا ووقمت تتمرج على  ستءرار في أفغان سمى أمًما متضدًة في تضءيق اا مما ي

ر ذات عبارات الءلقلمواتتتتى وُتكمشتتتتهد الدمار وا ! بينما جهود حركة  البان بءيادة رِّ
العالَن كيف يكون النجاح وإرساا األمان حتى في أحلك الظروا  علَّمتإمامها الُمالَّ عمر، 

 .وأسوأ األوقات

أن هذا النجاح قد أغاظ قوى الكمر المستكبرة في العالن، فكان أوُل ردِّ فعل  منهن  والضقُّ 
وبدأ مرحلة التمهيد اجتياح البلد الوحيد  ة،يي  تجاه اإلمارة اإلستتتالماتخاَذ موقف  عدائ

على األرأل الذي كان يعمل بالشريعة اإلسالمية ويءين الضكن اإلسالمي في ذلك الوقت 
ي عالن اإلستالمي وفوبراا  من الكافرين حستن شتهادة كبار العلماا في ال لمؤمنينبواا  ل

 بالد الضرمين.

ر في وقت  احق  تؤكد أن مشتتتروف غزو أفغانستتتتاَن كان مواتتتوًعا خرجت التءاري وقد
 سبتمبر على أمريكا./هجمات أيلول على  اوات النءاش والءراُر في  مضسوم  قبيل

 إضاءات على شخصية وحياة الُمال عمر
بمواصتتمات  خاصتتة. فءد كان ا يضن الظهور وا يكثر من  اديةيق ة  يالمال كشتتخاتت متعت

ا متأنًيا  الضديث إا ألمر  ذي بال، وإن تضدث امس الناس حديًثا رصتتتيًنا عاقاًل مدروستتتً
جوم اله ةيالتي اشتتتتعلت في بدا ةيكياألمر ةيباتتتيًرا، وِمن كلمات  خالل الضملة اإلعالم

الَّ بروح  مطمانة  مباتتتترة  عارفة  بستتتتنن ما قال  المُ  ةياإلستتتتالم مارةلضرب اإل كيياألمر
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من قلن الضكمة، قال  األرأل وظلن أهل الكمر، وواثءة  بناتتتر هللا، باختاتتتار  هي كلمات  
 الُمال عمر:

، وا فر  عند هللا تعالعلى  قادر   يإّن هللا تعال) ة، وقوة نمل كايأمر ةقو نيب يكل شتتتتيا 
سالموحلماؤهن بأّن اإلمارة ا ونيكياألمر سمعْ يفل شاه الذي  ستيل ةيإل مثل نظام ظاهر
س (روما)إلى  رهيأم رّ مِ يَ َس  سلنيو ات  جبه ءةيجنوُده لكن، بل هذا النظام هو في الضء ست
س يفضتّ للجهاد،  ة  يقو صمة أ ىالمدن وعل ىعل طرتنيلو  سءطتن الضكومة،  ًضا،يالعا وأ

 ؟! ؟والجبال، فماذا ستمعلون آَناذ   اايلكن في األر كمنونيس نيفإّن المجاهد

ن أمر  سهل  ولكى في كل مكان، اعلموا أن إحداث الموا نييوعيإنكن سُتءَتلون مثل الش
كلُّ  تذوق ي. إّن الموت حقٌّ وستتةيوإقامة النظام أمر  صتتعن  للغا ىالمواتت ىالءضتتاا عل

أم أن  ر  يخ كاية أمربرفء مانيفي خستتتتارة  لإل اًل يالمرا ذل موَت يإنستتتتان  ا مضالَة، فأن 
 (!؟ًزايمسلًما مؤمًنا عز موتي

فَءَ  الناُس قول إمام الجهاد الُمالَّ عمُر، بعد أربَع عشتتتَرة ستتتنًة حين شتتتاهدوا هزيمة  لءد
قوات الضلف  هايأمريكا على أرأل أفغانستتتتتان، رغن ما حشتتتتدت  من أرتال الءوى بما ف

ل، األ لستتي الجرارة، كل هذه الءوى وقمت عاجزًة أمام  جنود المال مضمد عمر شتتب  الُعزَّ
 من العيار الثءيل. مةً فكانت حًءا هزي

إّن )يءول لشعب :  كييالهجوم األمر ةيالمال عمُر أيًضا في بيان  إذاعي  آخَر في بدا وخرج
 .(أن تارا الءتل عن أصضابها مكنهايأن تءُتل، ولكن ا  مكنهاياألسلضة 

المال، فءد شاهد العالن جثث الغزاة ُتنءل في صناديق الموت إلى ديارها ولن ُتغِن  وصدَ  
عنها تلك الترستتانُة المتطورُة من األستتلضة، ولن تضتتمن لها الضياة، لءد ُقِتل األمريكيون 

 جنود اإلمارة، ذلك أن هللا قال: وُجِرحوا وِاِسروا تماًما كما كان يضدث مع 
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لَمُ 
ْ
ِ َما ََل يَرُْجونَ إِن تَُكونُوا تَأ لَُموَنۖ  َوتَرُْجوَن مَِن اَلَلَّ

ْ
لَُموَن َكَما تَأ

ْ
 .وَن فَإَِنَُّهْم يَأ

أردنا وصتتف حياة الُمالَّ عمَر باختاتتار  فهي عمل  كثير  وكالم  قليل، حياة  خالية  من  وإذا
 التكلف والظهور، هكذا كان َعلَمنا على المطرة والبستتتا ة في كل مظاهر حيات ، بستتتيط  
في ملبستتت  في  عام  في حديث  في أمور حيات  كلِّها، وكأن  رجل  من عاتتتر  قدين لن 

ن إلي  من اتاتتتتف  ذاتيِعْش معنا على  ه إلي  التكلُف والمتكلمون، وُحبِّ الكوكن، لءد كُرِّ
 . ةيواإلخالل والجدّ  ريبالتدب

س  سن التمكيرعلى  اعتادت نم ابر ويض ِسن ال اائن فُيض شاكل والم تجاوز ل تضّمل الم
 األخطار والعءبات. لن يعرا جنوُده في  خوًفا وا ااتتطراًبا وا قلًءا، إا غضتتًبا لدين هللا

وُحُرمات ، كان شديد الءدرة في ابط سلوك  وأعااب ، في كل الضاات والظروا التي 
كينُة اإليمان إنها بال شتتتك  ستتتَ  يمر بها رغن حجن الضتتتغو ات التي مر بها هذا العمال .

 نان المؤمن.وا ما

قار، والض ُعِرا ي  الو لذين عرفوا ف بار، ا ماا والك م  العل واألدب، وااحترام  اا،يباحترا
مال،  بارى في جميع األع مًة ا ُت كذا عزي مة واإلخالل. و بادل، والمواستتتتاة، والرح المت

 الراا الااد  بالءدر خيِره وشره.وحده، و يهللا تعالعلى  والتوكل

معة   يبة  وثءة  عظيمةشتتتعب  واتبع  بإرا أحب   .دة  واختيار، ا لمناتتتن  أو مال  بل لستتتُ
الل  وتمان  يستتَمُع ل  جنوُده ويطيعون  ويضتتضون بأنمستتهن ألجل  ِلما رأوه من  من إخ

 وأمانة  في قيادتهن.

احتل جزًاا كبيًرا من فكر أمير المؤمنين  ةياألمة اإلستتالم ايشتتك أن ااهتمام بءضتتا وا
 ةيضتتوق ياألول نيقبلة المستتلم ىان شتتديد التألن لضال المستتجد األقاتتالمال عمر، فءد ك
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سط ا ريتضر ُعدُّ ي، ونيفل سجد األق سؤول ىالم سلن ةً يشرع ةً يمن أيدي اليهود م ، لكل م
ة  دوهذا حال  مع كل بال ، ولن يكتِف في هذا الميدان بااِخوُّ المستتتتلمين أينما حل بها ألن 

في  نيوالتعاون في حدود الشتتتعار فءط، بل أثبت التزام  بهذه الء ثار،يوالمواستتتاة، واإل
 في كل وقت. ًضايالعمل أ دانيم

شتتتتين الطعن في عءيدة َعلَمنا، وقد أقرت إمارُت  وكل من عرف  أن  حاول بعض المشتتتتوِّ
ّلدي  عة، وهو من مء ما نة والج هل الستتتت هد تتبع منهج أ جا مد عمر الم يدة المال مض عء

هن الضنمي، ُيب مذ بدف، وا ال فات وال مذهب ضنيِغض الخرا فات ال  ةيوالمكر ةيااختال
 بالوحدة ًعايجم نيوالمستتتتلم نيإخوان  المجاهد وصتتتتييو ن،يالمستتتتلم نيب ةيميوالتنظ

 نيب دةيأستتتتاس العءعلى  الوحدة رىيو نهن،يب مايوالتضتتتتامن المكري ف ةياإلستتتتالم
في  نيواألئّمة المجتهد نيأن اّتباف السلف الاالض يريمن أهن لوازم العار، و نيالمسلم

 . ةيلمالح األّمة اإلسالم دياوا الءرآن والسنة هو العامُل الوح

عالن  ورغن م  وفي ال بة  بين قو هُد من شتتتتهرة  ومض جا مد عمر الم غ  الُمال مض ما بل
ية  ممتدة، اإلستتالمي، ورغن ما يضمل  من استتن  كبير ، كأمير  للمؤمنين وقائد إمارة  إستتالم

وأقّلهن إفادًة من أموال  نيمن أفءر حكام أفغانستتتتان المعاصتتتر ةيالمال ةيبءي من الناح
، حاجات  الدنيوية ليفي ستتب ةيلن يوظف يوًما وجاهت  الجهاد ألن . نيمال المستتلم تيب

 لكميوا   ،يللستتتتكن ف ًتايحتى ب ملكيأفغانستتتتتاَن بءي ا  ىوخالل إمارت  العامة عل
 .ةيبنوا  خارج ِة يممتلكات  في أ حسابات  أو

رفها الظالمة من   ةَ يفرأل مجلس األمن التابع لألمن المتضدة العءوباِت ااقتااد نيوح
لءادة  البان كان  ةيفي البنوا الخارج ةياألرصتتتتدة والضستتتتابات المال ديوحكمْت بتجم

امت  أم سالم ريالُمالَّ مضمد عمر المجاهد ب ستاَن اإل ا ىأعلهو و ةيإمارة أفغان  ة  يشخ
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ستعار  في أيِّ ب أيَّ  ملكيفي اإلمارة ا  سن  م صلي أو با سم  األ ساب  مالي  با  نك  ا فيح
 الداخل وا في الخارج.

وتستتتتببت تلك  رة  يتعّرأل منزل  لهجمات  خط نيح ةيحكن اإلمارة اإلستتتتالم اميأ وفي
المستتؤولون في  أفراد  من أستترت  قام هنيالهجمات في استتتشتتهاد عدد  من األفراد بمن ف

سالم سالم ةياإلمارة اإل سكن  ل  ومءر  لإلمارة اإل اد تأم ةيببناا  ي الجزا ف ات يأمن نيبء
في المكان الذي لن  (بابا صتتاحن)بالءرب من جبل  (قندهار) نةيالشتتمالي الغربي من مد

 كنين ول نيمال المسلم تيكان ملكًا لب ًضايلعاّمة الناس، وذلك المنزل أ وت  يتكن حولَ  ب
 الشخاي. َت يب

حينها أ ر  رأس   ةياإلمارة اإلسالم ريلُّءن بلءن أم نيم ح1996ل  جنوُده تاريخ  ويذكرُ 
 نيااجتماف خا ن العلماا الضاار ةيوأجهش بالبكاا فابتّل رداؤه من الدموف، وفي نها

ون  العلماا! هايأ)فءال لهن:  خييفي خطاب  التار ي ورثَة النبإنكن لِعلِمكُُن الشتتتترعي ُتَعدُّ
 عاتءي، فإنّ  ىعل مةيالعظ ةيواتتعتن هذه المستتؤول وميوستتلن، إنكن ال  يعل هللا يصتتلّ 

 .كنيترجع إل ءةيهذا األمر أو انضرافي عن  في الضء ىعن ااستءامة عل تييمسؤول

ساتذَتنا و ايف االعلماا الوقورون هايأ ايأ أو انضراا  في تضّمل أمانة  ر  ي! فإن وقع مّنا تء
سلم صالحي مييهذه فإن تءو نيالم سؤول وإ شرع تكنيهما من م أن  كنيعل جنيف ة،يال

 قي ر ىعل ريااستتتءامة والستتإلى  ُترشتتدوا في اتتوا علِمكُُن الشتترعي هؤاا الطالب
 الضق. 

وأنتن  ةياألحكام الشتتترع قيأو انضراا  عن تطب ر  يفإن وقع من هؤاا الطالب أيُّ تءاتتت
وا عاتءكن، وإنني س ىستكون عل يتعلمون  ثن تسكتون عن  فإّن الَمالمة عند هللا تعال

 .(امةيالء ومي يعند هللا تعال كنيأقاا
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ا يتخيل أحد  أن أمير المؤمنين الُمالَّ عمر بهذا الجدية وهذه ااستتتتتءامة ا يعرا  قد
سامة! شهد ل  من عرف  بب اابت ًضا، فال يتل  صغر أوى عل ىعالالدعابة أي  أحد  مهما كان أ

 .أقّل من ، وتعاملُ  مع أصتتضاب  ا يخرج عن دائرة الضن والشتتمءة واإلخالل وااحترام
 اد.شك أن غالن حديث مجالس  كان عن الجه وا

 برنامج الُمال عمر اليومي
 ىوظائم  العادية وعل ىالمالحءات والمطاردات الغربية ل ، فإن ذلك لن يؤثر عل رغنو
سالمية، فءد كان برنامج  ت امت  زعيًما لإلمارة اإل شؤون الجهادية ب نظيم  ومراقبت  لل

ر ل  المرصتتتتة  اليومي كالتالي: يبدأ نهاره بالعبادة وبتالوة الءرآن الكرين، وحين تتيستتتتّ
 .دة وفي مطالعة األحاديث الشريمةالتماسير المتعدّ  عةيستغّلها في مطال

، وياتتدر األوامر بخاتتول ويتابع مراقبة الشتتؤون الجهادي  ة اتتّد الغزاة بجّدية  تاّمة 
الءادة الميدانيين بطريءت  المعّينة، إلى  ترتين وتنستتتتيق األمور الجهادية والعستتتتكرية

عن  ريق اإلعالم  ىاألخر ألمورويءوم بتءيين اانتاتتتتارات الجهادية اتتتتّد الغزاة، وا
األحداث اليومية في على  االجهادي ووستتتتائل اإلعالم العالمية، ومن هذه الطر  يتعرّ 

 البلد والعالن. فهذه األعمال تمثل المشاغل األساسية اليومية لدي .

 

بين أهن البيانات التي أصدرها المال عمر خالل إمارت ، بيان  أشاد في  بامءة تبادل  ومن
خمستتتة معتءلين من حركة  البان في ستتتجن غوانتانامو مءابل إ ال  الضركة ستتتراَح 

. وهو ما يعكس "ناتتتتر  عظين"، ووصتتتتمها بأنها 2014أيار /جندي  أميركي  في آخر مايو
 المسلمين ودرجة تعظيم  لكرامة المسلن. رىاألسدرجة إيمان  بأهمية فكاا 
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ذلك في رفض  تسلين الشيِخ أسامَة بِن ادن  لءوات الغرب الغازية، بسبن  واحد  ويتجلى
هو أن  لن يسلن مسلًما لكافر ، فكان الثمن أن كان األمير األول الذي خسر ُملك  في سبيل 

ن ادن مسلن  مهاجر  إلى أفغانستان، الشيُخ أسامُة ب"نارِة رجل  مسلن  واحد! قال يوَمها: 
اتتتتيف  على األفغان، وإخراج  أو تستتتتليم  مخالف  لإلستتتتالم، وِلعادات الشتتتتعن  ووه

روا موقمهن من  األفغاني، وفو  ذلك فإن اإلمارة اإلستتتتالمية والشتتتتعن األفغاني لو غيَّ
س شيُخ أ سرون الكثير، وال سيخ ، و شاكُل كثيرة  ستترتن على ذلك م سامَة ف شيِخ أ مُة اال

لى إ وا مأنننااإلسالمية، وقد  لبنا من  ذلك،  إلمارةبن ادن ا يعمل اد أحد  من أرأل ا
 "مارة اإلسالمية مع الدول األخرىأن  يلتزم ب  حتى ا يضر بعالقات اإل

الُمالَّ مضمد عمر هو الضاكن "وصتتتم  الشتتتيُخ أستتتامُة بعد  ول معرفة  وقد بايع :  وقد
ن بشتتريعة هللا في هذا العاتتر، وأثنى على قرارات  العظيمة، واألمير الشتترعي الذي يضك

التي كان من آخرها قرار تضطين األصتتتتنام، ومنع زراعة المخدرات، والوقوا بكلِّ عزة  
لة الك ج  حم باا  في و ية  مروإ م  اإلستتتتالم هذه المواقف إا بعض مواق ما  ية، و عالم ال

 ."التاريخية التي تؤكد صدق  وثبات  على الطريق

، قامت الوايات المتضدة مدعومًة من ِقبل بلدان  أخرى بغزو 2001أكتوبر من العام  في
أفغانستتتاَن؛ لرفض حركة  البان تستتلين أستتامَة بن ادن المتعاون مع الضركة فدفع هذا 
الواياِت المتضدة لتاتتتتنيمها حركًة إرهابيًة واستتتتُتبِعدْت حركُة  البان من دفة الضكن، 

عاتتتابات   ويلة األمد تنال من عدوًها يوًما وينال منها يوًما آخر،  بولجأت اإلمارة لضر
سن اإلمارة  سعة وبءاا ا شا ساحات   سيطرة  جديدة  على م صل حالهن اليوم إلى  ولكن و

 ا في وج  كل َمكر  صليبي  حاقد.صامدً 
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 الُمال عمر رحمه هللا وفاة
صاب ، وقد أخَمْت إمارُة  ُوفيتُ  شيَة أن الُمالَّ عمر إثَر مرأل  أ سنتين، خ ستان الخبر  أفغان

تتزعزف وحدُة الاتتتتف أو أن يستتتتتغل العدو لضظَة الضزن، وبءي الخبر َمخمًيا مدًة من 
، بعد أن اتتتتجت الستتتتاحة اإلعالمية بالخبر عءن  الزمن حتى ِاعِلن في بيان  رستتتتمي 

ستشهد ا باكستانية  ل ، وحمل الراية بعده ُمال أختر مناور والذي تسريبات  استخباراتية  
بءاف  صليبي  جبان  ليمسك الراية بعده إلى لضظة كتابة هذه السيرة الُمالَّ هبُة هللا، وا 
تزال اإلمارة قائمًة ومستتتمرًة في كماحها مءتديًة بستتيرة مؤستتستتها وأميرها ومستتتلِهمًة 

 .و لن العزة أو الشهادة يءيندروس  في الابر والثبات وال

 .نا عنك بألف عمرهللا يا ُمال عمر وأبدل رحمك
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ˮ 

ˮ 

يا معشتتر النستتاا! إياكنَّ والترا؛ ألنَّ الترا عدو الجهاد، والترا تلف للنموس البشتترية، 
ين أبنااكنَّ على الخشتتتتونة والرجولة،  واحذْرَن الكماليات، واكتمين بالضتتتتروريات، وربِّ

ُن ِلَتكُْن  وعلى البطولة والجهاد.  مَّ ، وليس مزرعًة للدجاج الذي ُيستتَ بيوُتكن َعِريًنا ألستتود 
َن في أبنائكن حنَّ الجهاد، وميادين المروستتية، وستتاحات الوغى،  ليذبض  الطغاة، اغرستتْ
ْشَن مشاكل المسلمين، وحاِوْلَن أن تكُنَّ يوًما في األسبوف على األقل في حياة  تشب   وِع

 .خبز الجاا، وا يتعدى اإلدام جرعات من الشايحياة المهاجرين والمجاهدين، حيث ال
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 هللا عزامعبد الشيخ 

عُّ روح  بتلك ، ة  اقترن استتمها بالعلن والجهادعبءرية  ستتامءة  امع بالتماني واليءين، تشتتِ
سنين الهجرة والرباف فيها، سكينة التي حمرتها  سن على مالم  وجه  تلك الثءة  ال وترت

واشتهرت سيرت  وأعلنت األجيال بمخر  حبها ومودتها ل ، إن  شيخ بوعد هللا، ذاف صيت  
س   هللا عزام،عبد وإمام المهاجرين، الدكتور  المجاهدين َمن ملََك حنُّ الجهاد حياَت  ونم

ومشاعره وقلب  وكل أحاسيس  فترجن ذلك أفعاًا ما زالت منءوشًة على صمضات تاريخ 
األقاتتتتى، هو الملستتتتطيني الذي هاجر ملبًيا  خراستتتتان وما زال  يمها يمتد إلى باحات

في زمان   مجدد   فستتبق باتتدق  أقران  وكُِتن استتم  كإمام   النداا، إلى أرأل أفغانستتتانَ 
 وصارت كلمات  خالدات.

 نشأته
أرأل جنين بملسطين المضتلة، هناا  ، فيتتتته1360بارت عيناه النور ألول مرة في عام أ

وتوثءت فَنَمْت مع  عزة المستتتتلن األبي ؛ ملي مشتتتتهد عدو مضتل وقهر ا ُيضتَ ترعرف ف
اغر على مع  عءيدة الواا والبراا س  منذ ال ، وقد تربت نم سالمية  نءية  شأ في بياة  إ . ن

حن الاتتالة والءرآن وكل ما هو من قبيل ااستتتءامة، كان يضمل هّن أمت  منذ  مولت ، 
ميق شتت"و "فريز جرار"َيْيِن فستتءاه باهتمام  برفءة  صتتالضة  إلى أن التءى الشتتيخين المربِّ 

، فانضتتتن إليهما حين كان الثالثة يضلمون بالضرية والناتتتر ومجد لإلستتتالم قد "أستتتعد
 ُدنِّس!

ءد ب  وهو مءبل  على  ل ت  المكلومة خالل مضنة ااحتالل في قل ثار  مول نا آ رَّ َعلَم أستتتتَ
ءها أكثر في ذاكرت  حين أدرا أهمية التنشتتاة اإلستتال مية للطمل مع مدرستتة الضياة وعمَّ

ده كلمات  مديدة  ث ، تؤكد على أهمية كل مرحلة  يمر بها، فخرجت من  حين بلغ َاشتتتتُ مينة 
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دينية منذ الاغر لتكوين وعي وشخاية المرد المسلن الذي قد ياب  مجاهًدا لالتربية ا
.أو عالمً   ا أو قائًدا أو صاحن هدا  سام 

ا بعدها، ممستوى الجامعة، ولنلِق نظرة في غِلَنطِو صمضات  مولة وشباب َعلَمنا إلى أن بل
كان الشتتتتيخ  ءد  ًضا في تضءيق عبد ل ناج ت  العلمية،  جًدا خالل حيا ما هللا عزام بضق  

ج 1969أهداا همت  الذهبية، حاز على شتتهادة الماجستتتير من جامعة األزهر عام  م، وتوَّ
 م. 1973الدكتوراة في عام  مسيرة  لن العلن بالضاول على شهادة

 رته لنصرة الدين واألّمةمسي
 معاركه ضد اليهود

ا و في ذات الوقت الذي كان ُيستتاِبق في   الًبا عازًما في مضتتمار العلن كان يستتابق أيضتتً
لنيل المراتن الجهادية العالية في مضتتمار الضرب، فءد شتتارا خالل ستتنين دراستتت  في 

م 1969عام  "األخضر الضزام  "العديد من المعارا اد ااحتالل اليهودي تشهد ل  معركة
 .م1970ام ع "يونيو 5 "ومعركة 

 ُأَسر المعتقلين

ما زاحن برنامج  اليومي بنشتتاف  بارز  في ناتترة األستترى خالل إقامت  في ماتتر، وما ك
ر المعتءلين من جماعة اإلخوان المستتتلمين تتذكر مستتتاعداِت  الستتتخيَة التي  زالت ِاستتتَ

ضاجة إلي  رقت أبوابهن كانوا في أشتتتتد ال ظام حين  ها وفي وقت أ بق في  ظلن الن
، واستتتمر دأب  في قرف كل أبواب الخير والمستتابءة، وما  الضاكن عليهن دون أدنى رحمة 
إن يرتضل إلى أرأل  حتى يزرَف فيها ألوان البذل، فمي األردن عمل في وزارة األوقاا، 
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ا بالتدريس في الجامعة األ ردنية، فأحيا روَح  حءُل الدعوة والوع ، واشتتتتتغل أيضتتتتً
 ت أجواؤه علميًة ِمعطااًة بضتًة.فكان

 أفغانستان

مع ما كان يضمل  الشتتتيخ من حن  للجهاد ومع ما رأت  عيناه من ظلن  وااتتتطهاد  ألهل و
فلستتطين المضتلة، كان ثمة في ذلك الزمان صتتراف  من ذات النوف تدور رحاه على أرأل 

ى ااتضاد السوفييتي، والذي أفغانستان أمام أخطبوف الروس العسكري، حين كان ُيسمَّ 
فمزف المستتلمون وفزف معهن الشتيخ  اجتاح األرأل المستتلمة وعاث فيها فستتاًدا وتدميًرا

ُم  في كثير من عبد  َد استتتت لَّ نداا الناتتتترة، ولُيَخ ًيا  مدبر ملب هللا عزام لينِمر مءِباًل غير 
شتتهر في  "جاجي "المعارا اتتد الاتتليبيين الروس، كان من أشتتدها وأشتترستتها معركة

 .م1987تته1408رمضان عام 

صاحن مءولة:   سلمين هناا وهو  شارا َعلَمنا في جهاد الم سالم ا "وكيف ا ي رحابُة اإل
مة التي فراتتها المضتل الاتتليبي  اتتيُق الو نية. اإلستتالم ا يعرا تلك الضدود المَتوهَّ

 ت . و نيعلينا. ا فرَ  بين قطر  إستتتالمي  وآخَر فو ن المستتتلن دين ، وجنستتتيت  عءيد
 ."دي سواه وبنوه أين كانوا إخوتياإلسالم ا أف

هللا عزام مجرد المشتتتتاركة في حمل الستتتتالح بل قَرَنها بدعوة  عبد لن ترأَل همة  كهمة 
هاد  ها بين الج ق ب نادرًة وفَّ يًة  مل فكًرا نّيًرا وعبءر كان يض ءد  تال، ل وتضريض  على الء

يا بات المؤثر المعلي في أج كة العملي والمكري ف هدين، فمضتتتتاًل عن المشتتتتار جا ل الم
واحتضتتان الشتتباب المجاهدين  الميدانية في ستتاحات الءتال ستتعى الشتتيخ استتتءبال

 إلى أفغانستان. العرب المهاجرين



 

 

 

ام                                            الطريقنجوم على   عبد هللا عزَّ

135 

 إسهاماته في اإلعالم وخدمة المجاهدين

ليكون مؤستستة إغاثية جهادية  "مكتن خدمات المجاهدين"قادت  باتيرت  لتأستيس و
 .شاا خمسة مستشميات  لخدمة المراىل أفغانستاَن فضاًل عن إنمتخااة بالعمل داخ

ده عن اقتضام العالَن اإلعالمي فءد ستتابق لتأستتيس مجلة  الة رستت"إنجازات  لن تكن لُتَزهِّ
التي اعتاد الناس على إشتتراقتها في كل شتتهر  تعطر األجواا بعبق الجهاد وأريج  "الجهاد

وهي أستتتتبوعية  تتناول آخر  "ن المعركةنشتتتترة لهي"الدعوة. كما قام بتأستتتتيس مجلة 
 .المستجدات على الساحة األفغانية

ضمار   امت  في . إننا نتضدث عن َعلَن  لن يترا م اضافة وخّلد ب فاقتضن بذلك خند  ال
ستتتبا   إا ونثر في  من بريق همت  وعزم  وحستتتن تدبيره وباتتتيرت ، فترا خلم  إرًثا 

ات  عناوين كتب  المنتشترة. علمًيا منها كتاب العءيدة وأثرها في بناا الجيل. وكتاب  تلخِّ
اإلستتتالم ومستتتتءبل البشتتترية وكتاب آيات الرحمن في أفغانستتتتان وكتاب الدفاف عن 

 األعيان وكتاب ِالَضق بالءافلة. أرااي المسلمين أهن فروأل

للجهاد الميداني فءد غابت عن  همة الشتتتتيخ  من كان يعتءد أن الوقت ا يكاد يكمي إا
 عزام، تلك الهمة التي اتتربت لنا مثاًل في بركات اإلقبال واإلحستتان والزرف في هللاعبد 

شتتتتتى الميادين لبذور الخير وااجتهاد، فمي حين كان يستتتتاِبق في المجال العستتتتكري 
 .لمي  وإعالمي  بامتشا  السالح وبالرباف، كان يءِرُن ذلك البذل بَسبق  عِ 

إلقامة الدورات التدريبية والمعستتتتكرات  تجلت عبءريت  في ستتتتعي  الجاد والضثيث 
وكذا فتِ  المدارس وإقامة المراكز التربوية لتهياة جيل   إلعداد المجاهدين وإنجاحها

ب.-ب نضس-على تضمل تكاليف الطريق، فماز مءبل  قادر    بأجره وأجر من علَّن ودرَّ
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منا استتن األب ا شتتك أن مثل هذا الستتجل الضافل باإلنجازات هو الستتبن وراا حيازة َعلَ 
لك عد ذ ءت ب ية التي انطل هاد كات الج با ل،  الروحي للضر ين وال ج  ُقوى الاتتتتل توا

وتنتار للمستضعمين المسلمين، بعد أن ُقِبرت إمبرا ورية اإللضاد السوفيتية في أرأل 
 .نستان الَعتية بسواعد المجاهدينأفغا

سكرات التدرين الجهادية إا وت سكر  من مع تردد في  كلمات هذا األب وا يكاد ُيمَت  مع
والمشتتمق األمين إلخوت ، وتمعل تلك الكلمات  والمربي الضاني على أبناا أمت  والناصتت 

ها الستتتتضري في قلوب المتدربين المءبلين، فينظرون لما هو آت  بعين الباتتتتيرة  ممعول
ا يً واليءين، ويشتتتتد عزمهن وَتءوى إرادتهن وتءتدي خطواتهن برجل  أراد هللا ل  البءاا ح

 في قلوب األجيال المجاهدة من بعده.

المستتتتلن كالنبتة الطيبة أينما "لءد كان الشتتتتيخ كما كان ياتتتتف حال المؤمن حين قال: 
م اإلستتتتالم وأن تؤدي غرس أثمر. أًيا كان مكانك، أًيا كانت إمكاناتك تستتتتتطيع أن تخد

 ."واجبك نضوه

ام  إشراقة على شخصية عزَّ
اية  قوية  ت شخ سوها أخال  العزة واإلباا ا تأخذه لومة ائن  أمام مّيز َعلَمنا ب عارفة  تك

هدد أحد  عد أن  ية ب جامعة األردن مة الضق أو النهي عن المنكر وقد ُ ِرد يوًما من ال كل
سلن الملتزم،  ستهزئ باللضى التي هي عنوان الم سن كاريكاتير  ي اضميين الذي قام بر ال

 والتضضية ألجلها. نتاار للمبادئليعلِّن الناس كيف يكون اا

ا في  وتجلت قوة شتتخاتتيت  وصتتالبة معدن  خالل المعارا والءتال، وهو يلءي دروستتً
الجرأة والشتتتتجاعة بينما يتءدم الاتتتتموا داعًيا الموت لإلقبال تدفع  أشتتتتوا  اللءاا 
ومعانءة الستتتماا، ومازالت مضااتتترات  التاريخية الُملِهمة التي حّبرها بتجربت  وخبرت  
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نزال، ومواجهة ُقوى العدوان، تتكرر في فضتتتتاا العالن الجهادي تتوارثها في ميادين ال
 ت.األجيال وتنبهر لاد  كلماتها العءول وتءتدي بتضريضها العجين الءيادا

ة فءد ترا حيا عّلن الناس الزهد والتءشتتف في ستتبيل أن تعيش المبادئ وُتزِهر األهداا
اإلدراا أن المطالبة تعني االتزام  الرفاهة والترا وأوصتتتتى بذات األمر وهو مدرا  كلَّ 

بالمطلن قبل كل الناس، ومن عرا ستتتتر ذلك ااستتتتتعالا على فتات الدنيا في ستتتتبيل 
اانتاار في الدنيا واآلخرة، عرا َوْقع تلك الوصايا التي خطها شيخنا ِلَمن بعَده وخص 

لنستتتاا! إياكنَّ يا معشتتتر ا"فيها النستتتاا تضديًدا كضااتتتنة  أولى لرجال المستتتتءبل قائاًل: 
يات،  مال حذْرَن الك ية، وا هاد، والترا تلف للنموس البشتتتتر عدو الج والترا؛ ألنَّ الترا 
ين أبنااكنَّ على الخشونة والرجولة، وعلى البطولة والجهاد.   واكتمين بالضروريات، وربِّ

ُن ليذبض  الطغ مَّ ، وليس مزرعًة للدجاج الذي ُيستتَ َن اة، اغرستتْ ِلَتكُْن بيوُتكن َعِريًنا ألستتود 
في أبنائكن حنَّ الجهاد، وميادين المروسية، وساحات الوغى، وِعْشَن مشاكل المسلمين، 
هاجرين  ياة الم ب  ح ياة  تشتتتت قل في ح ًما في األستتتتبوف على األ حاِوْلَن أن تكُنَّ يو و

 ." يتعدى اإلدام جرعات من الشايوالمجاهدين، حيث الخبز الجاا، وا

ل بال شتتك الكثير في ستتبيل دعوت  كان متستتامًضا مع إخوان ، م ضًبا ودوًدا خدوًما تضمَّ
وجهاده، ومثلُ  ا يمكن حار جميل خاال  وكرين ِفعال  وحسن وصال  وتوااع نمس  
َوُجود مضبت  للمستتتلمين إا بالتعمق أكثَر في عبءريت  المذة، ولعل أنماستتت  التي ترددت 

وهو يلءيها بذلك  (.ني ينام أخيأظلل  بأهدابي وفي عيينام أخي على زندي )مع نشتتتيد 
األلن واإلخالل، تعكس صتتورة تلك الروح الزاخرة بالمضبة إلخوان  والُمشتتِمءة الرفيءة 

 صالبة  وإقدام  في ساحات الءسوة.الرهيمة مع ما ُتظهره من بسالة  وشجاعة  و
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كان الشتتيخ يءرب من  كل ُمستتاِبق في مضتتمار الجهاد والعلن لتتوحد صتتموا العاملين 
، وأن  ابد من تضتتافر  و تبارا جهودهن ألن  أدرا أن قبة الناتتر ابد لها من وحدة صتتف 

وتنستتتيق  وفت   للطريق أمام أكثر الهمن بذًا وستتتعًيا لناتتترة المستتتلمين ولهذا كان في 
اغر ُجهًدا  ست شأن في األمة، فال ي سيرت  يضم  لذي الضق حء  ويكرم ذا المكانة وال م

ًفا من باِذل  وإن لن َيعِرا صتتاحب ، فكان بذلك أقرُبهن إلى قلب  مهما صتتُغر وا ينكر معرو
 ."من من رباف الدمرباف الدين أث "أكثَرهن عطاًا لدين  وأمت  لُيِءرَّ َعلَمنا قاعدة 

لءد وّلدت خبرة الرباف وممارستتتتة الجهاد وااحتكاا المباشتتتتر مع جموف المجاهدين 
بال  هللا عزام لياتتب عبد ضتتاهى لدى الشتتيخ والنمستتيات البشتترية المختلمة، خبرًة ا تُ 

منازف  الطبين النمستتي العارا بأمراأل الجهاد وستتبل عالج ، ومن أبرز كلمات  الخالدة 
التي تعكس درايًة عميءًة بأمراأل الستتتتاحة الجهادية، مءولت  عن التربية الجهادية أنها 

سالح دون تربية  يتضول  سالح؛ ألن من يضمل ال من مجاهد  إلى قا ع ازمة  قبل حمل ال
. وقد ركز في جهاده المكري على واتتتع أستتتس التربية الجهادية   ريق  أو لص  مستتتل  

وحَرَل على اعتمادها اعتماًدا رئيستتتتًيا ووحيًدا على المنهج الرباني وعءيدة التوحيد 
 علي  السلف الاال . الاافية، والتي ا تكون إا بالءرآن والسنة وما أجمع

 وفاة القائد
هللا عزام يِكدُّ ويستتابق الزمن لتضاتتيل عبد ن في ذات الوقت الذي كان في  الشتتيخ لكو

أكبر قدر  ممكن  من النمع للمستتتتلمين واإلنجاز ألمت ، كانت أعين  ماكرة  غادرة  تترصتتتتده 
تأثيره وأهميت  في جمع األمة وإيءاد الهمة وتضريض  ل ، أعين  علمت مدى  وتنوي قت

ء  وكََمَنت ل  ليستتتشتتهد الشتتيخ مع أبنائ  في باكستتتاَن إثر المؤمنين، فتعءبت  في  ري
ت الموا25/4/1410انمجار سيارت  في  ت فق ه م. وهو في شعلة نشا   وعطائ . 11/1989/ 24ل
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عًة على صتتتمضات أقوال  وأفعال  الاتتتادقة كما نضستتتب ،  ولتختن الشتتتهادُة حيات ، موقِّ
لى ع لءد ملك حنُّ الجهاد"   قائاًل:وليترااى على مشتتهد اغتيال   يُم  يضدثنا عن نمستت

حياتي ونمستتي ومشتتاعري وقلبي وأحاستتيستتي، إنَّ ستتورة التوبة بآياتها المضكمة التي 
ْرَعَة النهائية للجهاد في هذا الدين وإلى يوم الدين، لَتعتاتتُر قلبي ألًما وُتمزِّ   لث الشتتِّ َمثَّ

 ."الءتال في سبيل هللا معين تجاهنمسي أًسى وأنا أرى تءايري وتءاير المسلمين أج

، تشتتتربت كلمات  من دمائ  وأعيت  هذه قاتتتة بطل  من أبطال اإلستتتالم في زمن  قرين 
همُت  َمْن بعَده، وستتَرْت تعابيره في أجستتاد الستتامعين، فأزهرت أرواحها، وأحيتها بضن 

ك يا يستتتالم  عل .متنا بأمثال  وُحقَّ لها أن تمخرفلتمخر أ الجهاد وأشتتتعلتها بءوة اإلقبال،
 بك، ونسأل هللا تعالى أن يتءبلك.إمام المجاهدين في برزخ الشهداا الخالدين، كما نضس

حت للمغين ا .خَبْت ماابيُ  كنا نستضيا بها  ألنجن الزهرو وَّ

 شمس العلوم التي ُيهدى بها البشر .واستضكمت غربة اإلسالم وانكسمت
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فكثير من جماعات الاتتضوة تمو  تنظيراتها المكرية إنجازاتها العملية أاتتعافا مضتتاعمة، 
اا ما يضتاج  عمليا، وفي المءابل فإن العامي مأمور شتتتترعا بأن أاتتتتع يعلنالعاِلن كما أن 

يعود ألهل الذكر في أمور دين  صتتتغيرها وكبيرها، ولكن العجين أن بعض العلماا إذا نزلت 
نزف العمامة وغال بين الكتن، وشرف ينظر في الماال  والمماسد ويءلن  النازلة المعضلة

وبينما هو في هذه الضالة المشتتمءة يرمق  .النظريات واآلراا، ويضتترب أخماستتا بأستتداس
هادئ الروف واثق العزيمة يشتتتتير إلى المخرج  بال  مة من بعيد فيراه مطمان ال عا بعض ال

النور فيضلق نضوه، وتضت  من ا يزال ينظر  إشتتتتارة الممطور على اإلستتتتالم، كالضمام يرى
 تارة إلى الخريطة وأخرى إلى البوصلة وقد غمل بانشغال  بهذه العلوم عن  لوف الاباح.
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 (أبو مصعب السوري)الحكيم عبد الشيخ عمر 

حتديثنتا في هتذه الاتتتتمضتات، عن َعلَن  أستتتتطورة  وبتاحتث  معجزة، جمع بين المنون 
 ،بال جدال صاحن سيرة  مدهشة  في عارنا، إن  الءائد العسكريوالمواهن كلها لياب  

ر الميتتداني ،والمضلتتل الستتتتيتتاستتتتي ،ستتتتتراتيجيخبير ااوال ، والمؤرخ العربي ،والمنظِّ
 ،ومهندس حرب العاتتتابات ،والعاِلن الشتتترعي والمخطط الذكي ،واإلعالمي الاتتتضمي

ا إن بضثَت عن  وجدَت والمجاهد والمعلن والريااتتي، كل هذ ،والباحث في قضتتايا أمت 
 عنوان  الشيخ أبا ماعن السوري بال أدنى مبالغة.

ا يمكن أن نءدر وزن الرجل إا إذا قرأنا ل  واستتتتتمعنا ل  وعرفنا ستتتتيرت  بدقائءها، وقد 
نا بنبوغ  وتمّيز نادَرْين، ولعل أكثر ما يبرز ذلك براعُت  في التخطيط ورستتتتن  امتاز َعلَم

ا و ر  اتتتتربهن وردِّ عدوانهن وخاصتتتتًة قدرت  المائءة في الضلول في مواجهة األعدا
 الغرب الكافر والعالن اإلسالمي. قرااة مستءبل الساحة والاراف بين قوى

الستتتوري تنظيرات  ُتَخط بماا الذهن، حدد فيها موا ن الضتتتعف لءد قدم أبو ماتتتعن 
ار المنتظر للتخلص تماًما من أغالل  صًما عجيًبا  ريق الن صف و والءوة لدى العدو، وو

من قرأ ل  شعَر بأن  مطالَن كما كل مسلن  الغرب الكافر المسيطرة على عالَمنا اإلسالمي.
ءد  مة، ل هذه األ ية في نهضتتتتة  مل المستتتتؤول حة بتض يد أمراأل الستتتتا ضد تمكن من ت

والجماعات العاملة فيها وقدم العالج األنجع لتجاوز األخطاا والعءبات والعثرات، في 
 سبيل توحيد جهود جميع أبناا األمة لتضءيق الهدا المنشود.

برزت عبءرية أبو ماتتتعن من خالل مضااتتترات  وتستتتجيالت  وكتب  والتي ظهرت فيها 
جال األرأل بضًثا عن الضءيءة، الذي لن يكتِف بالبضث  شتتخاتتية الباحث المتمرس الذي

دها بتءلين النظر  عنها من خالل النظر والتءلين في صتتمضات الكتن والمؤلمات بل َنشتتَ
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واألرأل، وانتءل بهمت  السامءة يتمرس ساحات المواجهة ويءابل  السماواتفي ملكوت 
ا للضعف وكذا تلك التي الشخايات المؤثرة ويدرس الظواهر والعوامل التي أدت بأمتن

 ستؤدي لعودة مجدها من جديد.

 نشأته
شام العريءة، ُوِلد ه سورية من بالد ال شمال غرب  شارف أقيول في مدينة حلن  ناا في 

واشتهر بلءن أبي ماعن  (1958)في صيف  ،(ته1378)ربيع األول  17َعلَمنا في فجر يوم 
سوري أو عمر  الءادر بن ماطمى عبد طمى بن الضكين ولكن اسم  الكامل هو ماعبد ال

ْك الجاكيري الرفاعي. من أحماد الشتتيخ أحمد الرفاعي  بن حستتين بن الشتتيخ أحمد الُمَزيِّ
 ،وياتتل نستتب  إلى اإلمام يوستتف بن اإلمام موستتى الكاظن ،صتتاحن الطريءة المشتتهورة

بن أبي  الن راتتتي هللا عنهن بن علي  وصتتتوا إلى الستتتبط الشتتتهيد اإلمام الضستتتين
فهو ُقَرِشي النسن وذلك بضسن شجرة نسن أسرت  المثبتة لدى النسابين في  أجمعين،

 مدينة حلن الشهباا.

وكانت  (مرين)نستتبة إلى جدة األستترة  (ستتت مرين)ن فُتعَرا أستترُت  بكنية أما في حل
 ستتيدًة فااتتلًة ذاَت قدر في الشتتام وهي زوجة الشتتيخ أحمد المزيك رحمهن هللا جميًعا.

كان جدهن قد حضر  ،ناار. وهن من أسرة  مارية األصل ة الضاج مضمدأما أمُّ  فهي ابن
 مع حملة إبراهين باشا إلى حلن زمن العثمانيين ثن استو نها.

نشتتتتأ أبو ماتتتتعن في عائلة مضبة مؤمنة رَعْت  رعايًة  يبًة، وانطلق يتعرا على هذا 
ى وصتتتتل كلية العالن من نءطة البداية أا وهي التعلين، فتدرج في ستتتتلن الدراستتتتة حت

ج فيها في سنة   . 1980الهندسة الميكانيكية في جامعة حلن التي تخرَّ
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 مسيرته الجهادية
 تنظيم الطليعة المقاتلة

بو أفي تلك الضءبة عاَيَش َعلَمنا ما ألنَّ بسورية وما عرفت  من تجييش  للجهاد، فالتضق و
الذي أسس  آنذاا الشيخ بتنظين الطليعة المءاتلة  (1980-تتتتت ه1400)ماعن ُمساِرًعا في 

 .الشهيد مروان حديد رحم  هللا

 األردنمدرب عسكري في 

ولكن مع انتكاسة الثورة الجهادية السورية، هاجر أبو ماعن إلى األردن والتضق هناا  
كري للتنظين في قواعده في بجماعة اإلخوان المستتتلمين وعمل مدرًبا في الجهاز العستتت

 .عبدوُعِرا أياَمها باسن أبي ال (1982ت1980)وفي معسكرات  في بغداد  ،األردن

واستغل المرصة في تلءي عدد  من الدورات العسكرية على يد اباف فارين من الجيش 
اري  ًضا تلءى تدريًبا لدى الجيش العراقي في بغداد والنظام الم سوري في األردن وأي ال

 .في الءاهرة خالل صراف النظام العراقي والماري مع النظام السوري

 جماعة اإلخوان المسلمين

ت وحرب عاابا ،اختار أبو ماعن لنمس  تخاًاا خطيًرا في علن هندسة المتمجراتو
، وفي أثناا معارا حماة وقد برف ميدانًيا في هذا ااختاال المدن والعمليات الخاصة.

ضًوا  ،1982سنة  اعن ع شيخ أبا م سلمين المءيمة في بغداد ال عينت جماعة اإلخوان الم
مال لمسؤول عن منطءة شلءيادة العسكرية العليا بإمارة الشيخ سعيد حوى ونائًبا لفي ا

 .اغرب سوري
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ولكن ارتباف الشتتتيخ أبي ماتتتعن مع جماعة اإلخوان المستتتلمين لن يُدْم  وياًل، فأعلن 
سوري.  اال  عن الجماعة إثر دمار مدينة حماة وانهيار برنامج المواجهة مع النظام ال انم

اانماال احتجاج الشيخ على إبرام جماعة اإلخوان التضالَف الو نيَّ  ويرجع سبن هذا
بَل  ليء! والذي لن يكن يوعية والمرف العراقي لضزب البعثمع األحزاب العلمانية والشتتتت

كما أن  كان يشتتتكي المستتاد وستتوا اإلدارة لدى اإلخوان الذي  ،ألستتباب  َعَءدية  منهجية
ا للثورة الجهادية وهو ما لن يغمره  وجده أبو ماتتتتعن ستتتتبًبا في دمار حماة وإجهااتتتتً

خ في   ل هذا الواقع المؤلن في كتاب  المشهور الذي أرَّ للجماعة فرحل عنها آسًما، وقد فاَّ
 ودروسها. تلك التجربة السورية

 العودة إلى سوريا

ولكن  ما  (1985تتتتتت1983)نطلق بعدها َعلَمنا الباحث إلى فرنستا إلتمام دراستت  هناا عام ا
ادة ءلة إلعث أن قطع دراستتت  ليعود لستتورية استتتجابًة لدعوة الشتتيخ الءائد عدنان علب

 م رح-بالمشتتتل واعُتءل الشتتتيخ عدنان عءلةلكنها مضاولة باات  ابناا الجهاد في ستتتوري
شيخ تمرغ وهنا ،الطليعة من تبءى من ومعظن-هللا اعن أبو ال  نظيِن ت تكوينِ  لمضاولة م

ثن هاجر إلى إستبانيا واستتءر  ،لكن  بدوره لن يَر النور (1985)جهادي  ستوري  جديد ستنة 
 فيها.

 أفغانستان

ضاولة أبي ماتتتتعن تكوين تنظين جهادي في ستتتتوريا قادت  إلى أفغانستتتتتان جامعة م
ا توفر ستتتاحًة  (1987)الجهاد في العالن اإلستتتالمي في عاتتترنا، وذلك ستتتنة  كوَنها أراتتتً

 مع المعونات انطالقة العمل الجهادي.لإلعداد ولج



 

 

 

 أبو ماعن السوري                                            الطريقنجوم على 

145 

شتتتك أن رحلت  ألرأل خراستتتان َاْثَرْت عالقات  ومعارف  كيف ا وقد التءى بشتتتيخ  وا
 عزام الذي تعرا علي  في هللاعبد المجاهدين وإمام المهاجرين العرب، الشتتيخ الشتتهيد 

ع ضتتتلي غانياألف والجهاد العربي الجمع إلى باانضتتتمام أقنع  والذي باكستتتتان،-بيشتتتاور
 إلى هناا ووجد لنمس  مو َب قدم. خبرت  في مجال تدرين الجمع الناشب. فهاجر

كانت هذه المرحلة للشيخ أبي ماعن مرحلة العطاا والبذل في الجهاد العربي األفغاني 
 متمجرات والرمايةفءد عمل في مجاات التدرين المختلمة وخاصًة في مجال هندسة ال

ي ف (الجودو)ى درجة الضزام األسود في ريااة لشيخ حاصاًل علوكان ا ،والءتال الءرين
في أثناا دراستتت  فيها فأحستتن توظيف هذه الريااتتة في ستتبيل هللا 1984فرنستتا ستتنة 

 وتدرين المجاهدين.

س مادة حرب  َر في المكر الجهادي باتتتتورة  بارعة ودرَّ وألن  ممكر  باحث، فءد حااتتتتَ
كما  ،فكان أن نال إعجاب  الب  وتالمذت  العاتتتابات في معستتتكرات المجاهدين العرب

شيوعيين خالل  اد الروس وال م وألنها 1991تتتتت1987شارا ميدانًيا في الجهاد األفغاني 
اار، وبرزت فيها  ابًة للجهاد اجتمع فيها المجاهدون العرب من كل األم ايًة خ كانت أر
ْت خليًطا رائًعا من البطوات  شتتخاتتيات  قيادية  ملَهمة ذاف صتتيُتها وأرعبت األعداا، وَادَّ
والتضضيات واإليثار والتنافس في سبيل هللا، التءى الشيخ أبو ماعن بالشيِخ أسامة 

 ادن وكان من المءربين من ، والعاملين مع . بن 

ا مع ستتيد إمام الشتتريف المعروا باستتن الشتتيخ  يز العزعبد الءادر بن عبد والتءى أيضتتً
، وقد استتتماد من  في تضاتتيل  الشتترعي الذي دأب "الجامع"و "العمدة"صتتاحن كتاَبْي 

لَمنا مرًة أن  وقد ذكر عَ . وكان الشتتيخ أبو ماتتعن يضرل على عرأل كتابات  علي  علي .
راجعت  ثن م ،هللا عزامعبد إا بعد عرا  على الشيخ  (التجربة السورية)لن ينشر كتاب  
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ا كما أجاز ل  أيضتتً  العزيز وإجازت  ل  بنشتتره.عبد الءادر بن عبد وقراات  من قبل الشتتيخ 
 ."ة المءاومة اإلسالمية العالميةالبيان األول لدعو" نشر

ذه األراتتية الخاتتبة للعمل الجهادي من العديد من مشتتايخ كما أفاد خالل ربا   في ه
وا الجهتاد األفغتاني آنتذاا، كتالتدكتور أيمن تتَّ وكُ  اب وممكري التيتار الجهتادي التذين أمُّ

وغيرهن من الممكرين  ،والشتتتتيخ رفتاعي  ت  ،الرحمنعبتد والشتتتتيخ عمر  ،الظواهري
 اب والعلماا في التيار الجهادي.تَّ والكُ 

 ت َعلَمنا، وقد كان يردد كثيًراضث األثر البالغ في تطوير مهارات وَملَكاكان للءرااة والب
 (وبءيت الءرا يس ،ذهن العلماا وُحِاْرنا ،نضن أصضاب الءرا يس، آمنت بالءرا يس)

لن عن مؤمني آخر الزمان بءول : إشتتتتارة إلى حديث رستتتتول هللا صتتتتلى هللا علي  وستتتت
ا على الدراستتة والمطالعة فكان يءضتتي أكثر (وجدوا قرا يس آمنوا بها) ي ف وقت  منكبم

وعباقرة المستتتلمين أينما  ،هللا عزامعبد والشتتتيخ  ،كتابات الشتتتيخ الشتتتهيد ستتتيد قطن
 .وجدوا وقد تأثر بهذه العبءريات في منهج  وكتابات 

ولن يشتتتغل  اختاتتتاصتتت  وميول  عن ااهتمام بالجانن الشتتترعي فكان مضًبا لكتن ابن 
 .وغيرهن ،أئمة السلف. وأئمة الدعوة النجديواهتن بتراث  .ينوتلميذه ابن الء ،تيمية

باف  جد والر يادين ال ثابرة في م ند الم نا لن تتوقف ع مة َعلَم جاب أن ه ما يثير اإلع و
ومواجهة األعداا والاتتتتعاب، بل رغن شتتتتدة انشتتتتغال  في أثناا وجوده في باكستتتتتان 

 عة بيروت العربيةجام ستتجل الشتتيخ في وأفغانستتتان في الجهاد والتدرين والتدريس،
 الخط في تواجده أثناا في حتى ج مناه سيدرُ  وكان-بالمراستتتتلة-في قستتتتن التاريخ

 في التاريخ (ليستتانس)ل على شتتهادة الضاتتو في ونج . اجتهاده في هللا فبارا األول،
 .األردن–انم من فرف الجامعة في عمَّ  (1991)سنة 
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 جولته األوروبية

م ثن منها إلى بريطانيا بعد مدة  وجيزة  وذلك  (1991)اجر الشتتتيخ إلى إستتتبانيا ستتتنة ه
بهدا مستتاعدة اإلخوة الجزائريين استتتجابًة لدعوة الشتتيخ قاري ستتعيد الجزائري الذي 

 عاد من أفغانستان إلى الجزائر ليشارا في تأسيس الجماعة اإلسالمية المسلضة. 

إلعالمية الداعمة م وعمل مع الخلية ا (1997تتتتتت1994)فمكث أبو ماتتعن في لندن خالل 
للجهاد في الجزائر. وحرر في نشتتترة األناتتتار الجزائرية وغيرها من نشتتترات الجماعات 
الجهادية التي كانت تاتتتدر من أوروبا خالل ذلك الوقت وخاصتتتًة نشتتترة المجر الليبية 

ولكن بعد اانضراا البشع للجماعة اإلسالمية المسلضة في  ونشرة المجاهدون المارية.
بل وحتى المجاهدين، بعد أن وقعت اتتتتضية الجزائر وتو ر ها في دماا المستتتتلمين 

اعن براات  من قيادتها برااة  سي والجزائري، أعلن أبو م ستخباراتي المرن ااخترا  اا
 تامة وقرر على إثر ذلك تمرغ  للعمل األدبي والاضمي المستءل.

ا لغة  أجنبية فأحسن توظيمهكان َعلَمنا يضمل ِعْلًما ثءياًل وتجارَب كثيرًة ويجيد أكثر من 
ونج   (1996)بإنشتتاا مكتن دراستتات صتتراعات العالن اإلستتالمي وذلك في لندن ستتنة 

 ،المكتن نجاًحا رائًعا وقد نمذ مشتتروف مءابلتين صتتضميتين مع الشتتيِخ أستتامة بن ادن
شبكة  (BBC)األولى للءناة التلمزيونية الرابعة في وكان يتجهز  (CNN)والثانية مع 

 إلتمام دراست  العليا في الاضافة والعلوم السياسية في بريطانيا. 

وكان هذا أحد أسباب هجرت  ؛ ضغوف من أجهزة األمن البريطانيةولكن  تعرأل إثر ذلك ل
وهناا  ،إثر نجاح  البان في إقامة اإلمارة اإلستتتالمية (1997)إلى أفغانستتتتان في ستتتنة 

 .(2001)يسمبر مكث إلى تاريخ سءو ها في د
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 العودة إلى أفغانستان

معسكر الغرباا في قاعدة  (2001ت1997)أفغانستان خالل تلك المدة سس أبو ماعن  في أ
قرغة العسكرية الشهيرة في كابل بالتعاون  مع وزارة دفاف الطالبان. وبايع أمير المؤمنين 

ن  (م2000تتتتتتتتتته1421)قندهار في مضرم  ُمال مضمد عمر في مجموعًة مجاهدًة عملت وكوَّ
 ،الجهاد إلى جانن قوات الطالبان فءاد مجموعت  وشارا ميدانًيا في ،ميدانًيا مع  البان

وكتن في جريدة الشتتريعة النا ءة الرستتمية باستتن اإلمارة  ،كما عمل مع وزارة اإلعالم
 وشارا في إعداد برامج إذاعة كابل العربية. ،اإلسالمية

اتتتاا إلي  تأستتتيس مركز الغرباا للدراستتتات اإلستتتالمية ولن يكتِف بهذا النشتتتاف فأ
األبضاث كما أّلف عدًدا من الكتن و ،در مجلة قضايا الظاهرين على الضقواإلعالمية وأص

 الرائعة، وبدأ ببرنامج بث  (عوة المءاومة اإلسالمية العالميةد)والمضاارات وأ لق درت  
 ركز ومعسكر الغرباا في كابل.من م ،عبر كتابات  وتسجيالت  إلى خارج أفغانستان

ر معسكر الغرباا بالكامل في أكتوبر  . إثر قاف  أمريكي  جبان، 2001ولكن شاا هللا أن ُيَدمَّ
قادت  الوايات المتضدة خالل هجومها على اإلمارة اإلسالمية نءمًة على أحداث سبتمبر 

 مة.ضاًل عن وزارة دفاعها المعظَّ التي نالت من كبريائها وغطرستها ف

 لميةدعوة المقاومة اإلسالمية العا

السنوات األربع المااية لاياغة إثر سءوف اإلمارة اعتزل أبو ماعن وتمرغ على مدى و
 وعدد  من األبضاث األخرى. (لميةنظريات ورسائل دعوة المءاومة اإلسالمية العا)

 ،ري والميدانيإنهاا عزلت  المكرية ليستتأنف نشتا   المك 2004ثن قرر َعلَمنا في ديستمبر 
لمتابعة نشتتر وبناا دعوة المءاومة اإلستتالمية العالمية التي بّث فيها الكثير من عبءريت . 
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ء   ءال  بض ضث  واعت مذكرَة ب ية  ية األمريك خارج هذا الءرار إثر إعالن وزارة ال جاا  و
 ياها مكافأًة ماليًة للءبض علي .وتخا

، وشتتتتاا هللا أن تعتءل  الستتتتلطات لن تكن هذه المذكِّرة لتمنع أبا ماتتتتعن من الضركة
 م وألنها تعلن مدى إجرام األنظمة العربية2005األمريكية ماتتادفًة في باكستتتان في عام 

لت  إلى ستتتتوري ستتتتري لوكالة المخابرات اتتتتمن برنامج الترحيل ال افي ذلك الوقت، رحَّ
 األمريكية.

 اإلنتاج الفكري
 "موسوعة المءاومة اإلسالمية"الضخمة بي ماعن مؤلمات  كثيرة، أبرزها الموسوعة أل

 ت  وكتاب  مالحظا، يومفي ستتتة أجزاا، وكتاب  أفغانستتتان والطالبان ومعركة اإلستتالم ال
سوري شام في موا، حول التجربة الجهادية في  نة في ال سُّ ايريةوكتاب  أهل ال  اجهة الن

ستان كتاب  باكو ،لمون في وسط آسيا ومعركة اإلسالموكتاب  المس، والاليبية واليهود
وكتاب  مختار شهادتي على الجهاد في  ،المشكلة والضل والمريضة المتعينة؛ "مشرا"

 الجزائر. 

ف فيها َعلَمنا، ا الع  على واقع هذه األماار لنالح  ذلك التنوف في المواايع التي ألَّ 
شها اوتية ،دت  الضية على أحداثها وتطوراتهاو شرائط ال اافة إلى عدد  من ال نها م باإل

 .واقع المسلمين»و« دروس في نظرية حرب العاابات»و« قرااة في التجربة السورية»
 «.الجهاد هو الضل»و« األزمة والمخرج

ولعل أبرَز حدث  جعل أنظار العءالا تتج  لبضوث أبي ماتتتتعن  واإلذعان لعبءريت  هو 
ت ذ أن تنظيراتلك األحداث التي توالت إثر ستتءوف اإلمارة اإلستتالمية في أفغانستتتان، إ

وهو ما ُيستتتمى بخطة  أبي ماتتتعن بدْت وكأنها تخرج من حيز الكالم إلى حيز التنميذ،
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بضترب  2001أبي ماتعن  الستداستية التي تنبأ بها، والتي بدأت أول مرحلة فيها في عام 
أميركا في عءر دارها، ثن جاات المرحلة الثانية وهي استتتتتدراجها إلى بالد المستتتتلمين. 

ها المرحل ثة من لتلي ثال عام  2007ة ال بة في العرا  لتكون  2010إلى  ءاعدة الاتتتتل ناا ال بب
 ة في بالد الشام. منطلًءا لخلخلة األوااف األمني

ثن تأتي المراحل الثالث األخرى التي ستتتتتكون على إثر وقوا األنظمة الوظيمية التي 
ر ات الغازية وتصتتتنعتها الهيمنة الغربية في العالن اإلستتتالمي، جنًبا إلى جنن  مع الءو ذمُّ

الشتتعوب منها، وهو ما يبرر إستتءا ها وإقامة حكومات موالية لمكر الءاعدة والجهاديين 
اإلستتتتالميين بدياًل لها، وهذا ما يوافق ثورات الشتتتتعوب العربية وما شتتتتهده العالن من 
ن بعُد إلى حين كتابة هذه الستتتتطور وهي المرحلة  أحداث الربيع العربي التي لن ُتضستتتتَ

ومن ثن حسن تخطيط أبي ماعن، تأتي مرحلة اإلعداد الشامل وهي المرحلة  عة. الراب
وهي المواجهة المباشرة مع العدو  2020الخامسة، لنال إلى المرحلة السادسة في العام 

 ما مسلن  واألخر صهيوصليبي كافر.إذ سينءسن المشهد إلى فسطا ين أحده

لتي خطط لها أبو ماعن  السوري ورفاق  وقد تمرس الباحثون والنءاد في هذه النبواة ا
في درب الجهاد، فوجدوا لها دائلها الشتتتترعية الءوية ومبرراتها المواتتتتوعية الواقعية 
والتي يراهتتا بعضتتتتهن مبررات  معتبرًة ودامغتتًة بطريءتتة شتتتتتديتتدة المنطق والترتيتتن 

قت  هاد منذ انطالوالمنهجية واألهن من ذلك أن هذه المبررات هي ذاتها مستتتتوغات الج
سبعينيات. سوري، في إحدى  في ال اعن  ال صف أبي م ودعونا نلءي نظرًة على  ريءة و

خالل حرب الخليج  1990عام "مضااتتترات  كيف توستتتعت الضركة الجهادية حين يءول: 
كان في بيشتتتتاور كل الطيف اإلستتتتالمي من الاتتتتضوة إلى التيارات الجهادية. وجاات 

شتتتعوب تجاه تلك الضرب فأحدثت ما يشتتتب  مواقُف الضكومات العربية والمشتتتايخ وال
الزلزال بيننا. ومع قيام النظام العالمي الجديد تبين أن ما  رحت  الاضوة اإلسالمية قد 
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بد من  ريءة  جديدة  تءاِرُب   وعندها ؛ ريءة النظام الجديد في مواجهتناأفلس وا 
لهذه الدعوة بالمءدستتتتات كتبُت بياًنا من أجل قيام المءاومة اإلستتتتالمية العالمية. وُرِمز 

الثالث أي الكعبة واألقاتتتى والمستتتجد النبوي قابعًة خلف رماح  تضمل صتتتلباًنا ونجوًما 
شًرا أو  سات الثالث إما مبا اليبيين واليهود لهذه المءد شارة إلى احتالل ال سيًة بإ سدا

اف عاًما، وحمل البيان دعوًة صتتتتريضًة لإلرهاب في بء 60إلى  50غيَر مباشتتتتر  من حوالي 
 ."األرأل اد هذا النظام الجديد

نا، وفي حين تعلُن بعض المواقع اإلعالمية  اختلمت الماتتتتادر في تضديد ماتتتتير َعلَم
سراح  في مطلع عام  شهادات رفءاَا ل  2012إ ال   اادَر أخرى معتِمدًة على  م، إا أن م

في الستتجون الستتورية، أكدت أن بعض الستتجناا شتتاهدوه في عهد  قرين  في ستتجون 
شهادات من يجزم أن ال شدة البطش والتنكيل، ومن هذه ال سده من  تعذين وقد تغير ج

إلى و وفي الواقع .الشيخ أبا ماعن قد اسُتشهد على أيدي النايريين ولن يعد ل  وجود
سيرة،  اير َعلَمنا  هناا ليسلضظة كتابة هذه ال ستطيع أن يجزم بم ادر  موثو   ي من م

ًيا يت! وأ حث، أحيٌّ هو أم م با ها أن  ال ل  ا يمكن ألمت بذ ثل  يًة بم فإن عبءر ل ،  حا كان 
تنستتاها أو تستتتغني عن إرثها، وا شتتك أن الءتل ألمثال  حلن  عزيز  عنوان  الشتتهادة في 

 .(هبدعأليس هللا بكاا )سبيل هللا، وأن األسر بضق أمثال  قهر  مرير  عنواُن  صبر  جميل  و
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ˮ 

ˮ 

إنني مطالَن أمام ديني وأمام اميري أن أدفع الظلن والجبروت، وَاُردَّ الشبهة والضالات، 
وأكشف الزيغ واانضراا، وأفض  الظالمين على أعين الناس، وإن كلمني ذلك حياتي وما 
أملك. أنا ا يرهبني الستتتجن وا اإلعدام، وا أفرح بالعمو أو البرااة، وا أحزن حيُث ُيضكَن 

الءتل، فهي شتتتهادة  في ستتتبيل هللا، وعندئذ  أقول: فزُت وربِّ الكعبة، وعندئذ أقول على ب
 .أيًضا: ولست أبالي حين ِاقتل مسلًما على أي  جنن  كان في هللا مارعي
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 عمر عبد الرحمن الشيخ

 ا لنا أن نتأمل شيًخا مريًضا اريًرا في ظلمات سجون الغرب الضءير! منذ سنين  وال،
وااتتتتضة  بل لِهمة  ُمثاِبرة، خلءت الرعن في نموس الكافرين، فمن يكون يا ترى؟ لتهمة  

 !ه الغرب كل هذه الخشية المتواصلةوأيُّ سر  حمل  هذا الشيخ حتى يخشا

 نشأته
في الجمالية مركز المنزلة مضافظة  3/5/1938الرحمن من مواليد عبد ن  الشتتتتيخ عمر إ

اِفظة  وفي أستترة  فءيرة، لن يَر الشتتيخ عمر النور إا الدقهلية، نشتتأ في بياِة إستتالميِة مض
ألشهر  قليلة بعد ميالده إذ أصين بالعمى منذ كان رايًعا، وهذا ما ُيَعد تضدًيا قاصًما في 
مستتتيرة َعلَمنا الضتتترير لكن  لن يمنع  من المواصتتتلة والتميز وقد بدأ ذلك بإتمام حم  

 كتاب هللا وهو في الضادية عشر من عمره.

سرت  إلى دمياف وفيها تلءى علوَم  األزهرية اابتدائية والثانوية وأقبل على  انتءل مع أ
ليلتضق بكلية أصتتتتول الدين التي تخرج  العلن ينهل من معين  حتى تدرج في مراتب ،

َن من قبل وزارة األوقاا إماًما  1965فيها عام  م بتءديِر امتياز  مع مرتبة الشتتتترا، فُعيِّ
َن ُمعيًدا في الكللمستتجد  بءرية ف ة، يي الميوم، ثن حاتتل على شتتهادة الماجستتتير، فُعيِّ

ًعا  .واستمر في الخطابة متطوِّ

 جهاده بالبيان
ان يعتلي منابر المستتتتاجد ليلءي خطن الجمعة واألعياد والتي جذبت لها قلوب العباد ك

دف فيها بالضق ا يخاا لومة ائن، كان  يضرل حين خا بهن باتتد   ودعاهن بعلن  وصتتَ
على تعلين الناس دينهن وفي ذات الوقت كشَف أسالين ومؤامرات أعدائهن لهن وفضَ  
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كلُّ أعضتتتتاا  ءل  كان ُيعت ما  ءل ك ًما أعين أجهزة األمن واعُت ي  حت لن عل نافءين فج الم
 ين آنذاا.وقيادات جماعة اإلخوان المسلم

الناصتتتتر بد عأن  نال وتعرأل لشتتتتخص الرئيس جمال "ومما جاا في مذكِّرة اعتءال  
ووصتتم  أن  فرعون ماتتر واتهم  بالكمر واإللضاد ألن  أحضتتر الروس الملضدين إلى هذا 

سات ِسن  أجَر "البلد الذي يمتلب بالمءد سببها وهو مضت ُسجن ب . لءد كانت حءيءًة ولكن  
 ان  جائر.كلمِة حق  عند سلط

 جامعة األزهر. ولكن جرى فال  من ثن ِافِرج عن  1968لبث الشيخ في السجن حتى عام 

موقف "لكنَّ همت  قادْت  بعد خروج  للضاتتتتول على شتتتتهادة الدكتوراه في مواتتتتوف 
ره سورة التوبةالءرآن من   ."خاوم  كما تاوِّ

فءد  1970الناصتر في أيلول ستبتمبر عبد وابد أن نءف عند وفاة الرئيس الماتري جمال 
وذلك إثر ما يسمى ثورة  10/6/1971ِاعيد اعتءال الشيخ عمر مرة أخرى ثن ِافرج عن  في 

التاتتضي  التي قرر فيها الرئيس أنور الستتادات اإلفراج عن اإلخوان المستتلمين ليءضتتَي 
على منافستتي  من أناتتار الرئيس الستتابق والماركستتيين، الذين أحكموا قبضتتتهن على 

 ماعًيا وثءافًيا لعل  يضم  عرش .مءاليد األمور سياسًيا واقتاادًيا واجت

من الستتجن، توج  شتتيخنا الضتترير إلى العمل خارج ماتتر خالل الزمن من بعد خروج  
واشتتتتغل في مجال التدريس في المواد الخاصتتتة بأصتتتول الدين وعلن  1978 إلى 1971

 الضديث. 

فتخللت الستتتتنوات الستتتتبع التي غاب فيها عن ماتتتتَر زيارات  كان يءوم بها للءاا أهل  
جة الو ها في دعوتهن ورفع در يذه يستتتتتغل ا من روح وتالم لديهن وتلءينهن بعضتتتتً عي 



 

 

 

 عمر عبد الرحمن                                            الطريقنجوم على 

155 

وقد كان هذا الجو السائد في مضافظات الاعيد من خالل الجماعات اإلسالمية  .الجهاد
 ُشد التغيير لواقع  مرير  ُمعاش.التي انتشرت في مار تن

 تأسيس الجماعة اإلسالمية
كانوا ما إن عاد الشتتتيُخ الضتتترير إلى ماتتتر حتى لءَي اهتماًما من اإلستتتالميين الذين و

يضملون مشتتتاريع تغيير عن  ريق الجهاد وذلك لثءتهن في غزارة علن الشتتتيخ وقدرت  
ومع أواخر السبعينات جرى تأسيس الجماعة اإلسالمية  على اإلفتاا والنا  واإلرشاد.

 ئمة المطلوبين لالعتءالفي مار بإمارة الشيخ عمر. فكان أن ِادرج اسُم  مباشرًة على قا
 واعُتءل.

ما ستتتجل  التاريخ في ستتتيرة َعلَمنا الضتتترير، كان ما حدث مع  بعد اغتيال ومن أعجن 
صة  بتنظين الجهاد، باعتباره المنظر الوحيد  ضيتين: األولى خا هن في ق سادات حين اتُّ ال
ين  ظاهر والتخر ية لتضريضتتتت  الماتتتتلين في الميوم للت ثان ل ، وال والزعين الروحي 

 .عتداا على رجال الشر ة وسياراتهنواا

وقد صتتدرت األحكام في الءضتتيتين بالبرااة، فءد وقف الشتتيخ الضتترير لوحده مدافًعا  
عن نمستت  أمام لجنة قضتتاة المضاكمة، ولن يستتتِعن بمضام  كباقي المتهمين، بل ترافع هو 
عن نمستتت  واآلخرين وتمكن من ناتتترة مشتتتروعية التنظين والجهاد. ولن يءف عند هذا 

  وعءاب  وعاقبة الظلن الوخيمة.عذاب هللا الضد بل وج  التضذيرات للءااي من

لن ُيءِدْم الشتتتتيخ الضتتتترير على أكثَر من كلمات  صتتتتارخة في وج  الظلن وااستتتتتبداد، 
استتتمدها بستتندها وقوتها من شتتريعة هللا، فلن يءدر أحد  أن يرد حجت  وبرهان ، ولكن  

ألمر حتى وصتتل واج  مراقبًة مستتتمرًة ومضتتايءًة متاتتاعدة، وخالل الثمانينات ازداد ا
اتتتت  لضمالت  متكررة  ومنِع  من مغادرة مضل إقامت  في الميوم  إلى تءييد حريت  وتعرُّ
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إلى مضافظات الاتتتعيد، وكذلك منع  من إلءاا الخطن في مستتتجد الشتتتهداا بالميوم، 
عات ومراكز األبضاث السياسية الرحمن مضط أنظار الباحثين في الجامعبد وأصب  عمر 

ضاًل عن مضبي .ستراتيجية واا ثن لنتأمل كلمات  الخالدة هذه التي يلخص فيها فكره  ف
إنني مطالَن أمام ديني وأمام اميري أن أدفع الظلن والجبروت، وَاُردَّ الشبهة "وأحالم : 

والضتتالات، وأكشتتف الزيغ واانضراا، وأفضتت  الظالمين على أعين الناس، وإن كلمني 
ي الستتتجن وا اإلعدام، وا أفرح بالعمو أو البرااة، وا ذلك حياتي وما أملك. أنا ا يرهبن

بالءتل، فهي شتتتتهادة  في ستتتتبيل هللا، وعندئذ  أقول: فزُت وربِّ على  أحزن حيُث ُيضكَن
ا: ولستتت أبالي حين ِاقتل مستتلًما على أي  جنن  كان  في هللا الكعبة، وعندئذ أقول أيضتتً

 ."مارعي

 داٍع في أمريكا
ات   واًا وراا الءضبان وهو صابر  مضتسن، وبعد أن ِافِرج عن  مضى الشيُخ عمُر سنوأ

ببضتتتتع ستتتتنوات  توج  إلى الوايات المتضدة األمريكية، فعزم على الدعوة هلل وبعد أن 
ين وناتت  لهن حاتتل على اإلقامة الدائمة هناا وقف على ثغر اإلمامة فخطن المستتلم

 ودعاهن هلل.

وب تلو الضروب اد اإلسالم والمسلمين كان لكن العمل الدعوي على أرأل  خاات الضر
ابد في  من مضتتايءات  لكل داعية  أو شتتيخ  ينادي ربي هللا! وقد اعُتِءل الشتتيُخ عمر عام 

جن مدى الضياة. ووج  ل  الءااتتتتي تهًما كثيرًة  1993 م وَحكََن علي  قاأل  يهوديٌّ بالستتتتَّ
المتضدة. والتآمر والتضريض منها التآمر والتضريض على قلن نظام الضكن في الوايات 

على اغتيال الرئيس المخلوف حستتني مبارا والتآمر على تمجير منشتتآت  عستتكرية  وكذا 
 التآمر والتخطيط لشن حرب مدن اد الوايات المتضدة.
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هن  بالسجن مدى الضياة أن الدليل الذي  والمضضك المبكي في قضية ُيضكَن فيها على متَّ
َة ُمخِبر  ماتتري  من جهاز أمن الدولة الماتترية في وقت  قدمت  المضكمة ليس إا شتتهاد

يعلن الجميع الِعداا الذي ُتِكنُّ  الضكومة الماتترية للشتتيخ الضتترير ويعلن جيًدا أن هؤاا 
 وتمرير أهداف .الُمخِبرين هن وسائُل قذرة  يستعملها النظام لتنميذ مخططات  

 اإلقامة الجبرية

ِجن الشتتيخ ظلًما، وحرا هذا او لظلن بعض الضتتمائر اإلنستتانية ا أقول المستتلمَة بل ستتُ
ترى في َسجن الشيخ ظلًما وواجًبا  "إلين ستيورات" وكانت الناشطة الضءوقية الغربيَة،

يدفعها للدفاف عن ، وقد اجتهَدْت كثيًرا في مستتاعدة الشتتيخ فتعراتتت لالتهام من قبل 
ِجنت لمستتتاوادولة  تزعن في دستتتتورها أنها تدافع عن الضرية والعدل وا ة، فكان أن ستتتُ

 عمًدا وزوًرا.

رمزي "ولن تكن هناا بعد هذا من معلومات  تال عن الشيخ عمر إا عن  ريق المضامي 
ل. 15 الذي كان ُيسَم  ل  بمكالمة  هاتمية مع الشيخ كل "كالرا  يوًما وقد ُتلغى أو ُتؤجَّ

ة ير إياالها ألمت  المسلموكانت الرسالة التالية نموذًجا من مراسالت  حاول الشيخ الضر
شيخ الذي جاوز  شعوره وآمال  في وقت  يعاني في  ال سجن وتلخص  اف حال  في ال ت
الستتتتبعين حين كتبها من أمراأل  كثيرة  ُتَعد جميعها خطيرًة وهي ستتتتر ان البنكرياس، 
 ، والروماتيزم والاتتداف المزمن، واتتيق  في التنمس، والستتكر، والضتتغط، وأمراأل  قلبية 

ورغن ذلك لن ُيثِن هذا الضتتعف  .ن عجز  تام  بأ راف  أقعده على كرستتي  متضرافضتتاًل ع
اني  من إفراغ حءدهن وا  .إنسانيتهن في  سجَّ
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 إلى المسلمين كافة
أيها اإلخوة األِجالا، أيها المسلمون "قال الشيُخ عمر:  .تضت عنوان إلى المسلمين كاّفةً و

في كل أنضاا العالن! إن الضكومة األمريكية رأت في ستتتتجني ووجودي في قبضتتتتتها: 
المرصتتة الستتانضة، فهي تغتنمها أشتتدَّ اغتنام  لتمريغ عزة المستتلن في التراب، والنيل من 

المادي فضستتتتن، إنهن  عزة المستتتتلن وكرامت . فهن لذلك يضاصتتتترونني، ليس الضاتتتتار
يضاصرونني حااًرا معنوًيا أيًضا، إذ يمنعون عني المترجن والءارئ والراديو والمسجل؛ 

 فال أسمع أخباًرا من الداخل أو الخارج. 

وهن يضاصتترونني في الستتجن اانمرادي، فُيمَنع أحد  يتكلن العربية أن يأتي إلي، فأظل 
سنة ا يكلمني أحد،  شهر وال ني كثير  من األمراأل  ول اليوم وال سَّ ولوا تالوة الءرآن لَم

سلطون اار أنهن ي سية والعءلية. وكذلك من أنواف الض  لما ا،ونهارً  لياًل  ”كاميرا“على  النم
 بل: بذلك يكتمون وا الضاجة، قضتتتتاا وعند الُغستتتتل عند العورة كشتتتتف من ذلك في

 في تضءيق ضتتباف. ويستتتغلون فءد باتتريال منعلى  مستتتمرة مراقبة   من يخاتتاتتون
ا ذاتًيا، فأخلع مالبستتتي كما ولدتني أمي،  مآربهن الخستتتيستتتة، فهن يمتشتتتونني تمتيشتتتً
وينظرون في عورتي من الءبل والدبر، وعلى أي شتتتتيا  يمتشتتتتون؟ على المخدرات أو 
المتمجرات! ونضو ذلك، ويضدث ذلك قبل كل زيارة وبعدها، وهذا يستتيُا إلي، ويجعلني 

 لون معي ذلك.تنشق األرأل وا يمع أود أن

المرصتتة التي يغتنمونها ويمرغون بها كرامة المستتلن وعزت  في األرأل. -كما قلت-ولكنها
وهن يمنعونني من صتتتالة الجمعة والجماعة واألعياد وأي اتاتتتال  بالمستتتلمين، كل ذلك 

 يضرمونني من ، ويءدمون المبررات الكاذبة، ويختلءون المعاذير البا لة. 
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كالضلق وقص -ني الشتتخاتتيةاإلستتااة، ويهملون في شتتؤو وهن يستتياون معاملتي أشتتد
اابون -األظافر سي الداخلية؛ حيث أنا الذي ِاِمرُّ ال سل مالب شهور، كذلك يضملونني غ بال

عليها، وأنا أدعكها، وأنا أنشرها. وإني ألجد صعوبًة في مثل هذا. ثن إني ألشعر بخطورة 
 .الموقف، فهن ا مضالَة قاِتِليَّ 

يءتلونني، ا ستتتيما وأنا بمعزل  عن العالن كل ، ا يرى أحد ما ياتتتنعون بي إنهن ا مضالة 
في  عامي أو شرابي ونضو ذلك، وقد يتخذون أسلوب الءتل البطيا معي، فءد يضعون 
السن في الطعام أو الدواا أو الضءن، وقد يعطونني دواًا خطيًرا فاسًدا، أو قد يعطونني 

لَة هن -ًثا جنوًنا. أيها اإلخوة! إنهن إن قتلونيقدًرا من المخدرات قاتاًل أو ُمضدِ  وا مضا
عوا جنازتي، وابعثوا بجثتي إلى أهلي-فاعلوه عوه، بل  .فشتتيِّ لكن ا تنستتوا دمي وا تضتتيِّ

سبيل هللا.  شد الثأر وأعنم ، وتذكروا أًخا لكن قال كلمة الضق وُقِتل في  اثأروا لي منهن أ
 ."كن. والسالم عليكن ورحمة هللا وبركات تلك بعض الكلمات أقولها هي، وصيتي ل

 وفاته رحمه هللا
لن وفي سجون األمريكيين،  لن يشأ هللا أن يبءى البطل الضرير  وياًل بعد هذه الكلمات 

شيخحال كانت كيف نعلن حءيءة ر تلك غي، كيف انتهت حيات  وا ما كان ُيمعل ب وا  ة ال
بة على صمضات أبنائ ، والتي كانت تكشف بعض الذل الذي اقينا في أسر  األخبار الُمسرَّ

َسِره،  ِسن حتى وافت  المنية في َا ضرير في هذه ال شيخ ال شيخ ال ولكن نعلن جيًدا أن ال
كان يضمل من اإلغاظة للكمار والنُّارة للمسلمين ما جعل  يدفع الثمن من عمره وصضت ، 

ستبءى  صر و صمضات تاريخ أمتنا المعا ايرت  هنا في  كلمات  التي خطها بنور عيني  وب
تستتجل إباَا َعلَن  من أعالم المستتلمين وشتتيخ  من شتتيوخها البارزين المستتاِبءين لُتَذكَِّرنا 
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وُتَذكَِّر األجيال ِمْن بعِدنا بالضءيءة والستتبيل لرد البا ل والظلن وناتترة اإلستتالم العزيز. 
  ريق اإلسالم العظين. الثبات علىإن  

مة  أل إذاًا  كيةالرحمن في ستتتجون الظلن والءهر األمريعبد بءاا الشتتتيخ عمر فلءد كان إ
كاملة  ا لرجل  من رجااتها وإن الثبات الذي ثبت  َعلَمنا شتتتتامًخا عزيًزا ِبدين  وتوحيده 

ن من ااستتتضتتعاا نلءِّ لهو ثباُت أمة  ِبُرمتها، لن تركع إا لخالءها، وبمثل هذه الرموز في ز
جن  لدين والثوابت والءين، ولان نج  األعداا في ستتتتَ األجيال كيف يكون اانتاتتتتار ل
أجستتتادنا فلن ينجضوا أبًدا في ستتتجن أرواحنا، ألنها ستتتتبءى تضلق بعزة اإليمان وبنور 

 والبا ل ويمكِّن لعباده المتءين.اليءين حتى يءضَي هللا بين الضق 

ِلَي في معركة المواجهة مع البا ل خلَف جدران ااَْسر، وثبت  ثباًتا فاللهن ثبِّت كل من ابتُ 
ت مع  أمة اإلستتتتالم إلى أن يضل فجر الناتتتتر المن تظر وُيدَحر أهُل البا ل عزيًزا، لتثبِّ

 ويرتضل.
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 البشير اإلبراهيمي

 

  

ˮ ˮ ّشر ناجُمها، وهجن صيكن باابتعاد عن هذه الضزبيات التي َنَجَن بال -علنبالخير والليمتك -أو

ساِجُمها، إّن هذه األحزاب! كالميزاب؛ جمع الماا  َسَجن على الو ن بالمل  ااِجاج  هاجُمها، و
ال جمع، وا األرأل نمع!  كََدًرا وفّرق  َهَدًرا، فال الزُّ
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 الشيخ البشير اإلبراهيمي

شتتتك أن  ومءدار تجربت ، امن قرأ ل  أدرا غزارة علم  وقوة باتتتيرت ، وستتتعة ثءافت ، 
لستتيرت  أستتراًرا، وفي حيات  آثاًرا، جعلت من  َعلًَما ا ُيباَرى في ستتاحة المكر اإلستتالمي، 
الشتتتتيخ مضمد البشتتتتير اإلبراهيمي، ل  حياة  زاخرة  مزدانة  بالعلن والعمل، ول  إرث  من 

 الكتابات ُحقَّ أن ُتضَم  بماا الذهن بل بماا العمل!

 نشأته
م ُوِلد البشتتير، لينشتتأ في بيت والده كما ينشتتأ أبناا بيوت العلن،  1889يام عام ي أحد أف

 مبتِدًئا بضم  الءرآن الكرين في الثالثة من عمره كما هي عادتهن في وسط .

كان لعم  األصغر الشيخ مضمد المكي اإلبراهيمي األثر الكبير في تعليم ، فءد كان حامل 
 وصرفها، واشتءاقها، ولغتها.لواا المنون العربية من نضوها، 

فلما بلغت ستتتبع ستتتنين استتتتلمني عمي من معلمي الءرآن، وتولى "ويءول عن  البشتتتير: 
تربيتي وتعليمي بنمستت ، فكنت ا أفارق  لضظًة، حتى في ستتاعات النوم؛ فكان هو الذي 

ِرد  في النوم، واألكل، والدراسة.  وكان ا يأمرِني بالنوم، وهو الذي يوقظني على نظام  مطَّ
غني)ُيخلِّيني من تلءين  حتى حين أخرج مع ، وأماشتتتي  للمستتتضة، فضمظت فنون  (يمرِّ

العلن المهمة في ذلك الستتن مع استتتمراري في حم  الءرآن؛ فما بلغت تستتع ستتنين من 
ب . ت  وغري نت أحم  الءرآن مع فهن ممردا ية ابن  عمري حتى ك ع  ألم نت أحم  م وك

ل ، وألم ية  كاف لك، ومعظن ال ضاف  العراقي في ما ية ابن معطي الجزائري، وألميتي ال
َير واألثر، وأحم  جمع الجوامع في األصتتول، وتلخيص الممتاح للءااتتي الءزويني،  الستتِّ
بد هللا بن  ين، وأحم  الكثير من شتتتتعر أبي ع لدول ابن الخط لل في نظن ا ورقن الض

م  معظن رستتائل خميس التلمستتاني شتتاعر المغرب واألندلس في الماة الستتابعة، وأح
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بلغاا األندلس مثل ابن شتتتتهيد، وابن ُبرد، وابن أبي الخاتتتتال، وأبي المطرا ابن أبي 
 "عميرة، وابن الخطين.

لءد انتهل َعلَمنا الِعلن على يد عم  الذي ألهم  من دواوين فضول المشتتتتارقة، ورستتتتائل 
دًرا من ر ، وصبلغائهن، فضِم  صدًرا من شعر المتنبي، ثن استوعب  بعد رحلت  إلى المش

سهل بن هارون، وبديع  سائل  سة، وحم  كثيًرا من ر شعر الطائيين، وحِم  ديوان الضما
 الزمان.

تاب  جدابي الطرابلستتتتي، وك ية المتضم  لأل ما تاب ك قت حِم  ك هذا الو وفي عنموان 
 : ثعلن، وكتاب إصالح المنطق ليعءوب بنتتتتتاأللماظ الكتابية للهمذاني، وكتاب الماي  ل

 السكيت.

سان :  ااحة ل شير عن أثر هذه الكتن في ف هذه الكتن األربعة هي التي كان )ويءول الب
 .(لها معظُن األثر في َملَكتي اللغوية.

واستتتمر عم  يتدرج ب  من كتاب  إلى كتاب ومن متن  إلى متن، تلءيًنا وحمًظا ومدارستتًة 
، وتدقيق،  حتى بلغ الضاديَة عشرة من عمره، فبدأ مع  َدْرَس ألمية ابن مالك دراسَة بضث 

ن  وبضث، وكان ُيءِرئ  مع جماعة  وقد كان قبلها ُيءِرئ  كتن ابن هشام الاغيرة قرااَة تمهُّ
نذاا، ية في بالدهن آ جار عادة ال لن العلن على ال نده لط كان  الطالب المنءطعين ع ما  ك

شمع، وعلى قنديل الزيت في اوا ال شي  في المزارف، على   ظلمة ُيءِرئ  وحَده وهو يما
 الليل حتى يغلب  النوم.

ايل فيءول:  شير على تلك الضءبة في التض شيا  من ذلك يرهءني)ويعلق الب ؛ ولن يكن 
رًة، وذهنًا صتتتتيوًدا للمعاني ولو -تعالى-ألن هللا وهبني حافظًة خارقًة للعادة، وقريضًة َنيِّ

 .(كانت بعيدة.
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سطره عم  يعتم شير اإلبراهيمي الذي  سة الب ساعاِت النهار كان نظام درا د على التلءين 
ثن ُيمتضن ستتتتاعًة من آخِر كلِّ  بالدروس المرتبة في كتن الءواعد منمرًدا أو مع الطلبة،

 يوم  في فهن ما قرأ، فيطَرُب لاضة فهِم  عمُّ .

فإذا جاا الليل أملى علي  من حمظ  أو من كتاب  ما يختار ل  من األدبيات الممردة، أو 
هنك إن ذ"  ماَة بيت، فإذا  لن البشير المزيد انتهره، وقال ل : من المءا يع حتى يضم

ءال مل األث نك من ح بد عن  ما يت عن من كثرة المضموظ ك ل  ظواهر "يت ، ثن يشتتتترح 
المعاِني الشعرية، ثن يأمره بالنوم. هكذا كان برنامج الدراسة اليومي لَعلَمنا وهكذا كان ا 

 يتذمر بل يزداد شغًما ب .

عّن فءد ظل يلءن  العلن حتى على فراش الموت، فضين بلغ البشتتتتير أربع ولعظمة هذا ال
عشرة سنة مرأل عم  مرأَل الوداف إا أن ذلك لن ُيْثِن  عن تلءين تلميذه وإفادت ؛ فختن 

 .مع  الماول األخيرة من ألمية ابن مالك وهو على تلك الضالة

 شيخ في سن الصبا
م ولي من العمر أربع عشرة 1903ت عمي سنة ما)وقد عّلق البشير على موت عم  فءال:  

ستتتتنة، ولءد ختمت علي  دراستتتتة بعض الكتن وهو على فراش المرأل الذي مات في  
وأجازني اإلجازة المعروفة عامًة، وأمرِني أن أخلم  في التدريس لزمالئي الطلبة الذين 
ا على نمعهن، فمعلتتت، ووفق هللا، وأمتتدتني تلتتك الضتتافظتتة العجيبتتة  كتتان حرياتتتتتً
سن  شيًخا في  ادر، وأرادت لي األقداُر أن أكون  سن الت ادرت دون  ستودعاتها، فت بم

 .(الابا

وهكذا بعد موت عم ، خلََم  في الدروس وأصتتب  الشتتيخ المعلن الاتتغير، واستتتمر على 
 ذلك إلى أن جاوز العشرين من عمره.
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في  ا يزالكان َعلَمنا أسير الكتن، عاشًءا لالستسءاا من صمضاتها، وياف نمس  وهو 
أستتماا الرجال الذين -الرابعة عشتترة-ولءد حمظت وأنا في تلك الستتن)ستتن  غضتتة  قائاًل:

ة  بع-َترجن لهن نم  الطين، وأخبارهن، وكثيًرا من أشتتعارهن؛ إذ كان كتاب نم  الطين
ما و هو الكتاب الذي تءع علي  عيني في كلِّ لضظة  منذ فتضت عيني على الكتن.-بوا 

لت أذكر إلى لك  ز ضات من ت قام الاتتتتم ضات، وأذكر أر مات من الاتتتتم اآلن مواقع الكل
 "الطبعة.

ات، وكثيًرا من شتتتعر الراتتتي، وابن الرومي، وأبي  ليَّ لءد كان يضم  المعلَّءات، والُممضتتتَّ
تمام، والبضتري. كان يضم  مو َا مالك  وغيره من الكتن. ا شتتتتك أن َعلَمنا تميز بءوة 

شرات األبيات حم   غير عادية، فءد كان يض شاب  ذلك ما نءرم  ع سماف  واحد، ف ه أمن 
 عن سلمنا من غرائن الضم .

وما إن  ر  البشتتتير أبواب ستتتن الشتتتباب إذا ب  يكتشتتتف داًا عظيًما وعءبًة كأداَا في 
 ريء  بل إنها شتتتترُّ آفة  قد ُياتتتتاب بها مثُل ، إنها آفة الغرور واإلعجاب بالنمس؛ فءال 

اظ اللغة وغريبها، وحماظ فكنت )يخبرنا عن نمستتت :  ر عن غاية حمَّ ا أرى نمستتتي َتْءاتتتُ
األنستتاب والشتتعر، وكدت أهلك بهذه اآلفة لوا  بع  أدبيٌّ كرين، ورحلة  إلى الشتتر  كان 

 .(فيها شمائي من تلك اآلفة

في حءبة ااستتتتعمار المرنستتتي رحل َعلَمنا إلى المدينة هو ووالده، فكان من مدرستتتي 
ف، وتلءى في  علن التمستتتتير، وعلن الضديث روايًة ودرايًة، وعلن الضرم النبوي الشتتتتري

الرجال، وأنستتاب العرب، والمنطق، ومكث في المدينة قريًبا من ستتت ستتنين، ثن انتءل 
إلى دمشتتتتق في أثناا الضرب العالمية األولى، فكان من أستتتتاتذة العربية في المدرستتتتة 

ربي وهكذا كان ل  أثر  في كل ِمار  السلطانية مدَة سنتين في عهد حكومة ااستءالل الع
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لده الجزائر، وبءي فيها ينشتتتتر  يءين في . عالمية األولى رَجع إلى ب بعد انتهاا الضرب ال
 م.1931العلن في أوقات  متءطعة  إلى سنة 

 جهوده في محاربة البدع والشركيات
لضميد احين نستذكر سيرة البشير اإلبراهيمي حتًما سنءع على ذكر رفيء  الشيخ عبد و

ءاؤهما إنشتتتتاا جمعية العلماا  فأثمر ل لذي التءاه خالل مستتتتيرة العطاا،  باديس وا بن 
لءد كان البشتتتتير في  ليعة العاملين على إحياا العلوم الدينية  المستتتتلمين في الجزائر.

والعربية في الجزائر من اابتدائية إلى العالية. وكان من أبرز المشيدين ألربعماة مدرسة 
عارفون بضامل اللواا في  ليعة المجاهدين في  ائر وقراها.في مدن الجز م  ال وياتتتت

ركيات.  سبيل اإلصالح الديني، ومضاربة الدجل، والبدف، والخرافات، والشِّ

 محاولة إغراء فرنسا له
ميز َعلَمنا بالشجاعة والضكمة والذكاا، لءد كان ُيضَسن ل  ألُف حساب، ول  من المواقف ت

ها المرا، من ل  عامما يعجن ل م إبان ااستتتتتعمار  1940ها على ستتتتبيل المثال ما حدث 
المرنستتي للجزائر عندما أصتتدر الوالي العام أمر اعتءال البشتتير في ستتاعة  مختارة   بًءا 

  لإلجرااات المءررة؛ حتى ا يءع تجمع  في الشوارف.

لي  عوقبيل اعتءال  حاول المرنسيون شراا ذمت  فبعثوا إلي  الءااي ابن حورة يعرأل 
مناتتن شتتيخ اإلستتالم الذي ستتُيضَدث ألوِل مرة  في الجزائر و لن من  المشتتاركة في 
ل لإلذاعة التابعة لهن في  تضرير صتتضف  قاموا بإنشتتائها، وكذا كتابة مضااتترات ُتستتجَّ
مءابل تاتتتتري   يؤيد في  فرنستتتتا التي كانت  رًفا في الضرب العالمية الثانية، والثمن 

ءاَوم، فوا يا إغرااات ا ُت لدن تات ا جههن البشتتتتيُر األبيُّ بروح العزة وااستتتتتعالا على ف
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الدِنية، ورفض أيَّ شتتتكل  من التعاون معهن حاماًل بمخر لواا المبادئ والثوابت والعءيدة 
بها منذ نعومة أظافره وتجذرت في قلب  وجوارح .  السامية التي تشرَّ

سيون من أول مرة فكرروا مع   سلن المرن ست ستدعت إدارة ورغن ذلك لن ي المضاولة، وا
تلمستتتان البشتتتير، وحاولت إقناع  بستتتداد  لن الضكومة، فرفض مرة أخرى، فءيل ل : 

ضر حءيبتكارجع إلى أهلك، وودِ  شارة في-عهن، وأح سجن قرار على إ  قد: لهن فءال .-ال
 ان أن أصابهن في مءتل.فك. جاهزة حءيبتي وهاهي ودعتهن،

الضميد بن باديس بموقم  الذي ا ُيبارى ازداد إكباًرا ل ، وحين عِلن رفيُء  الشتتتتيُخ عبد 
األخ الكرين ) بثالثة أيام، جاا فيها:-قبيل وفات  1940وإعجاًبا ب ، وكتن إلي  رستتتالة عام 

فءد  ...وبعد ،وعليكن الستتالم ورحمة هللا وبركات -ستتلم  هللا-األستتتاذ البشتتير اإلبراهيمي
عادل يل ال يا عمر)فأقول لكن:  بلغني موقمكن الشتتتتريف الجل ْنَت العلن  (اآلن  ءد صتتتتُ ف

لدنيا واآلخرة،  ن هللا قدرا في ا متها عظَّ َتَك، وعظَّ لدين، صتتتتانك هللا وحمظك، وَتِركَ وا
اهما بيض هللا مضياا يوم لءائ ،  وأعززتهما أعزا هللا أمام التاريخ الااد ، وبيضت مُضيَّ

لسالم من وا اتك، وهللا المستعان.وثبتك على الاراف المستءين، وجن أن تطالعني برغب
 .(أخيك عبد الضميد بن باديس

 اعتقاله
نًة أن ُتَزج أمثاُل هذه العبءرية الستتامءة المعتزة بدينها في الستتجن، وكان ذلك و كان ستتُ

م، إذ بءي البشير عاًما كاماًل بين جدران الظلن، ذا  خاللها األمرين 1945بعد أحداث مايو 
تضدى الظلمة والر وبة وقستتتتوة الستتتتجان، حتى تدهورت في زنزانة تضت األرأل؛ ي

 حالت  الاضية وُنءل إلى المشمى العسكري بءسنطينة.
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حين نتأمل شتتخاتتية البشتتير المذة َنعَجُن لتلك المواهن العديدة التي أتءنها ولَملَكات  
ءًعا، وشتتاعًرا ُمْمِلًءا، وكاتًبا ا يكاد ي  أحد  يدان التي أعجز أقران  بها، فءد كان خطيًبا ِماتتْ

في وقت ، وا تزال كتابات  خيَر شتتتتاهد  ل . ومع هذه الءوة في المكر والبراعة في الذود 
، ووفاا  منءطع  ، وأدب  جن  عن الدين، كان في ذات الوقت ذا نمس  مرهمة، وذا ُخلُق  عال 

 النظير.

 شهادات في حقه
ائن ن-العربي التبستتتي لءد ستتتمعت الشتتتيخ)ءول ابن  الدكتور أحمد  الن اإلبراهيمي: ي

يردد كثيًرا في مجالستتت : إن اإلبراهيمي فلتة  من -البشتتتير في جمعية العلماا رحم  هللا
 .(فلتات الزمان، وأن العظمة أصل  في  بع 

والعَظمتة في رأيي تكمن في الءلتن، والضءيءتة أن )ويواصتتتتتل التدكتور أحمتد قتائاًل: 
  ولستتتتان ؛ فكل من تءلن في أعطاف  نال اإلبراهيمي كان عظيًما بعءل ، ووجدان ، وبءلب

فالءرين، والرفيق، والستتتتائل والمضروم، والمريد والتلميذ يجد في  األب  من ألطاف ؛ 
لتمريج الكروب، -وإن قلَّ -الشتتتميق، واألخ الاتتتديق الذي ا يبخل بجهده، وجاه  ومال 

بَت من  إا ملك قلبك بضلم ، وغمر نمستتتتك بكرم وتهوين الخطوب.   قبل أن وما تءرَّ
وكانت الخاتتتتال البارزة في  اإليثار، والضلن،  يشتتتتغل عءلك بعلم ، ويستتتتضر لبك بءلم .

 .(والوفاا

لن يكن البشتتتتير متألًءا في كتابات  التي تعكس غزارًة في العلن والمعرفة فءط، بل كان 
لك البضر من العلن. جازات في ذ جة أن يعطَي اإل لدر ت ؛  يث ورواي ضد بال ًما  كان  عال و

ا للءرآن وقد برف في  وأحسن، وشهد ل  بذلك الضاارون لجلسات  العامة والخاصة ممسرً 
 لكن  لن يضَ  بتدوين تمسيره وحمظ .
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يًة  ي  تضلياًل ودرا لذي برف ف تاريخ اإلستتتتالمي ا ل  الض  األوفر في تعلين ال كان  ما  ك
نارة ي إوتعمًءا، وكذا فلستتتتمة التاريخ، وعلن ااجتماف، واألخال  فءد برزت عبءريت  ف

 التاريخ بمنظار اإلسالم.

ستتتتألني في إحدى )ناهيك عن تميزه بثءافة  عاتتتترية  عالية. يءول ابن  الدكتور أحمد: 
م وأنا بءسن الملسمة في خاِتمة تعليمي الثانوي عن آخر درس  تلءيت  في 1948ليالي عام 

المذهن أحد مؤسسي  (ولين جامس)علن النمس، فأخذ رأس المواوف، وشرح لي آراا 
، وتضدث عن كثير  من ممكري الغرب ممن لن أكن أستتتتمع بهن قبل (البراغماتي)العملي 

كما أواتتت  لي إستتتهام العلماا  ذلك اليوم مثل: داروين، وجون لوا، وجون ستتتتيوارت.
 .(المسلمين في كثير من الجوانن

 ، ي مجلسيام  من عرف  أن  كان قدوًة في سهولة المعاملة، وااتاال، بشوًشا، مرًحا ف
شطة الثءافية. كما كان  سؤوليات، متدفق الضيوية في األن سة الم ادر في ممار سع ال وا

 على جانن  كبير  من عزة النمس، والترفع عن الدنايا.

كان علمنا شتتديد العناية بءضتتايا المستتلمين في شتتتى الزوايا في األرأل، وعلى رأستتها 
عموًما؛ تشتتهد ل  متابعاتها  قضتتية فلستتطين، وكذلك قضتتية كشتتمير، وقضتتايا المستتلمين

 الضثيثة وكتابت  عنها. وهذا رغن انشغال  بءضيت  األم وهي قضية تضرير الجزائر.

ستاذ أحمد توفيق المدني ام  أحُد رفاق ، وهو األ وذلك عندما تبوأ البشير -رحم  هللا-ي
األمين  ميفتءدم اإلبراهي)اإلبراهيمي كرسيَّ  في مجمع اللغة العربية في الءاهرة، فءال: 

سجون، وا يبالي بالمنافي في الميافي. ل دخل ب يضمل الراية باليمين، ا يأب  للمكائد وال
َسّد، وواع في ميزان الءوى المتشاكسة يوماذ  تلك الامات  َسد، وفكر  َا المعمعة بءلِن َا

 التي أودعها هللا في :
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 .علًما عزيًزا فياًاا متعدد النواحي، عميق الجذور 

  ل إليك أن معلومات الدنيا قد ُجِمعت عنده.وا الًعا  واسًعا عريًضا ُيَخيِّ

 .وحافظًة نادرًة عز نظيرها 

 .عًة جعلت صاحبها أشب  ما يكون بالعءل اإللكتروني  وذاكرًة مرنًة  يِّ

  كدائرِة معارَا جامعة  سهلِة التناول من علوم الدين التي بلغ فيها مرتبة ااجتهاد
مهما تباينت واختلمت، إلى شتتتتتى أنواف األدبين الءدين بضق، إلى علوم الدنيا 

كل عاتتتتر   مة والضكماا من  كار المالستتتت ضديث بين منظوم  ومنثور، إلى أف وال
 وِمار، إلى بدائع الُمل  والطرائف والنكت.

   اد  ونظرات  نافذة، تختر  أعما  النموس، وأعما كل ذلك انستتتتجن مع ذكاا  وقَّ
 األشياا.

 ،سان ااحة  في الل شامل  بلغة العرب ا تخمى علي   وف وروعة  في البيان، وإلمام  
 منها خافية.

  وَملَكة  في التعبير مدهشتتتة  جعلت  يستتتتطيع معالجة أي مواتتتوف ارتجاًا على
 البديهة إما نثًرا أو نظًما.

  يث العلين الخبير عن حد ثك  ضد ما في الو ن الجزائري، ي كل  لة ب كام ية  ودرا
ستتتاب ، ولهجات ، وعادات كل ناحية من ، وأخالقها، أصتتتول ستتتكان  وقبائل ، وأن

وتءاليدها، وأستتتتا يرها الشتتتتعبية، وأمثالها، وإمكاناتها ااقتاتتتتادية، وثرواتها 
 الطبيعية.

  ن، يخطط عن ج بإيمان  صتتتاد ، وعزيمة  ا تلين، وذهن  جبار، منظِّ كل ذلك قد ُتوِّ
هذا هو  لكلل وا الملل.وعي، وينمذ عن حكمة، وقوة  دائبة  على العمل ا تعرا ا
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ءة الملَهمة، نخوأل معركة الضياة التي  البطل الذي اندفعنا تضت قيادت  الموفَّ
أعادت لشتتتتعبنا بعد كماح   ويل  لستتتتان  الماتتتتي ، ودين  الاتتتتضي ، وقوميت  

 .(الهادفة

وبهذه الشتتتهادة على لستتتان من عرف  ندرا مكانة َعلَمنا وثءل وزن  وندرة معدن ، ولعل 
ًضا من حء  علينا، ولكن يبءى الوفاا تذاكر ه شير بع شهادات، تمي الب سيرة وهذه ال ذه ال

 األكبر هو دراسة آثاره ونشر مؤلمات  وااستمادة من فوائده ودرره.

نا بضبر الِعلن  لدة ستتتتطرها علم خا مات  هذه كل نادرة،  هذه العبءرية ال ًما لستتتتيرة  وختا
تنا التمر  والتشتت التي أثءلت كاهل أموالبايرة والتجربة، لعلها تنمع في تجاوز حالة 

 أوصيكن باابتعاد عن هذه)اإلسالمية ونضن في عمق حالة ااستضعاا، إذ قال البشير: 
ر ناجُمها، وهجن َجن على -ليمتك بالخير والعلن-الضزبيات التي َنَجَن بالشتتتتّ هاجُمها، وستتتتَ

مع الماا كََدًرا وفّرق  َهَدًرا، الو ن بالمل  ااِجاج ستتاِجُمها، إّن هذه األحزاب! كالميزاب؛ ج
ال جمع، وا األرأل نمع!  .(فال الزُّ

 وفاته
ي البشتتير بعد رحلة  من العطاا والمستتابءة، فلن يزل دأب  التضاتتيل والبذل، لن يِكلَّ تُ  ُوفِّ

نا الءدوة وألهمنا المكرة، وزين تاريخ أمتنا بوجوده شتتتتامًخا في  ، حتى قدم ل ولن يَملَّ
ان، فرحمك هللا يا أيها الجبل، يا أيها البضر، وبارا في إرثك عاتتتتر استتتتتضتتتتعاا وهو

 وزرعك.
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 عبد الحميد بن باديس
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شعن الجزائر مسلن وإلى العروبة ينتسن، من قال حاد عن أصل  أو قال مات 
 .فءد كذب
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 الحميد بن باديسعبد 

قستتنطينَة، المدينِة الجزائرية العريءة، التي استتتءرت في شتتر  البالد تزداُن بجمالها  من
، خطَّ صتتتتمضاِت  أحد  الستتتتاحر وببنائها المعماري المتميز، ُحِمر على جدرانها تاريخ  زاخر 

الضميد بن باديس، أحُد أبرز أعالم الضركة اإلصتتتالحية عبد أبنائها األوفياا، إن  الشتتتيخ 
  .ي الجزائر خالل الناِف األول من الءرن العشريناإلسالمية ف

، والشتتاعُر الاتتضمي، والعالن الممستتر، والمعلن  ن بألءاب  عديدة  فهو الماتتلُ  الثوريُّ لُءِّ
المربي، والكاتن السياسي، وقد ارتبط اسم  لدى الجزائريين بالِعلن، لذلك يضتملون في 

 .كراهلذنيسان من كل عام بيوم العلن تخليًدا /أبريل 16

 نشأته
 1307ربيع الثاني  11الضميِد بن مضمد بن المكي بن باديس للنور وليًدا في يوم عبد  رجخ

لترعاه عائلُت  العريءة وذات المكانة والجاه التي  1889كانون األول /ديستتتتمبر 4الموافق 
سس ال سن ببلوغين بن زيري، مؤ صولها إلى بني زيري، وقد تعلق هذا اا ئر جزاتتتتتتعود أ

تالعاص تمة، أحد أشهت تر أعضت تاا هت تذه العائلت ة األميرية. كان أبوه مضمد  الماطمى بن ت
باديس حافًظا للءرآن ومن أعيان المدينة، واشتغل قااًيا وعضًوا في المجلس الجزائري 
األعلى، ومن رجال أستتتترت  المشتتتتهورين المعزُّ بن باديس الذي أعلن انماتتتتال الدولة 

ابن  استتتتهل لما مية وأعلن فيها مذهن أهل الستتتنة والجماعة.الاتتتنهاجية عن الدولة ا
باديس مشتتتواره في  لن العلن بضم  كتاب هللا في قستتتنطينة، وقد تعلن قواعد اللغة 

في ذات  "ستتتيدي مضمد النجار"العربية واألدب وأصتتتول العلوم اإلستتتالمية في جامع 
شيُخ حمداُن الونِّيسي أحد وقد اختير لتعليم  وتهذيب ، في هذه السن الطرية ال الِمار.

 الوقت، والذي أثر تأثيًرا شديًدا في شخاية َعلَمنا. كعلماا الجزائر في ذل
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من عمره،  13الطمُل في التعلن وتلءي الدروس وأتن حم  الءرآن الكرين في  واستتتتتمر 
وعندما شتتّن وبلغ مرحلة  على يد الشتتيخ مضمد بن المداستتي أشتتهر مءرئ  بءستتنطينة،

نال شتتتتهادة  1911، وفي عام 1910تضق بجامعة الزيتونة العريءة بتونس عام الجامعة، ال
 .األولوكان ترتيُب   "التطويع العالمية"

تذت  مضمد  النخليِّ  وفي يد أستتتتا نا الِعلن على  ماخر، تلءى َعلَم هذا الوستتتتط العلمي ال
ي كثيًرا فالءيروانّي، ومضمد  الخضر بن حسين ومضمد  الطاهر بن عاشور، والذي تأثر ب  

ضركة الستتلمية اإلصتتالحية الداعية إلى العودة إلى تتتتتتحين كان ُيَعد الطاهُر من أتباف ال
لَف ا سَّ سالم ال رإ شوائَن وهي ال لمطهَّ شاب  من  شرت خالل تتتتتمن كل ما  ضركة التي انت

 أن حاز ابنُ  وبعد الناتتف الثاني من الءرن التاستتع عشتتر في الشتتر  األدنى وفي ماتتر.
مدة سنة، وقد تواشتغل بالتدريس في جامعت  الزيتونة ل ،1912هادة عام الش باديَس على

 جامعة التونسية العريءة.تكان هذا أمًرا متعاَرًفا علي  في هذه ال

 مسيرته الفكرية والدعوية
إلى مسءط رأس  قسنطينة وباشر في الجامع الكبير إلءاا سلسلة من الدروس حول  ادع

ما"كتاب  ،  "الشِّ  وبءرار من اإلدارة المرنسية ُمِنع من مواصلة الدروس.للءااي عياأل 

منورة التي تمدينة التوفي أثناا إقامت  بال1913ضج عام تقرر ابُن باديس أداا فريضة ال ثن
تعرا على الشتتيِخ البشتتيِر اإلبراهيمي الذي أصتتب  رفيق درب  وأحد  دامت ثالثة أشتتهر ،

ماا المستتتتلمين الجزائريين، كما  أبرز أعالم الجزائر وقد أستتتتس مع  احًءا جمعية العل
مدينة الرسول تتتتتالمربي حمدان الوّنيسي الذي انتءل لإلقامة ب تاذهمع مجدًدا، بأستتتتتاجت

سل ًسا بالضرم تتتتتصلى هللا علي  و ضرتهن ألءى در ن، وبمجموعة  من كبار العلماا، وفي ح
 النبوي.
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كن  بالمدينة المنورة، ل إقامت  بالمدينة عرأل علي  شيخ  الونيسي اإلقامة الدائمة خالل
أخذ بناتتتتيضة الشتتتتيخ حستتتتين أحمد الهندي بلزوم العودة للجزائر خدمًة للدين وللغة 
شيخ  ارية ال اَر وفيها التءى بممتي الديار الم العربية. ولدى عودت  للجزائر عرج على م

 كتن ل  بخط يده إجازًة في دفتر إجازات . يمضمد بخيت المطيعي الذ

بن باديس ليعود إلى الجزائر ويبدأ بالتدريس  يلة المدة الممتدة  رحلة الضاج وانتهت
ا إلى جغرافيتتتتت، بدًاا من العلوم التربوية كاألدب والتاريخ وال1925إلى عام  1913من عام 
الذي استتتهدا الذكور واإلناث،  يتخللها التنشتتيط الثءافي،، مدنية والدينيةتتتتتتتالعلوم ال

 والكبار والاغار، على حد  سواا:

ًسا عمومًيا ب1917عام  فمي سنطينة يتضمن تعلين تتتتت، افتت  در سجد سيدي قموش بء م
 اللغتين العربية والمرنسية.

جزائريين إلى تتتتتتتت، قام َعلَمنا الءائد، بإرستتتتال الدفعة األولى من الطلبة ال1918عام  وفي
باب لبعثات  دراستتية  مبرمجة  تتتتتتجامعة الزيتونة بتونس، بهدا تأستتيس كوادَر وفت  ال

 دورًيا.

ضركة الكشتتتمية في تنشتتتاة تتتتتتتكان من بين أوائل الءادة الذين أدركوا مدى أهمية ال كما
.  الشباب المسلن وهيكلت  امن منظمات  جماهيرية 

جزائر العاصمة الذي كان تتتكان وراا إ ال  مراكَز ثءافية  كان أشهرها نادي الترقي بال كما
 تاذ األوفياا.يشرا على إدارت  الطين العءبي، أحد رفا  األس

ممارسات الدينية السائدة في البالد بعد أن آلم  تتتتتاستجمع  اقت  ووجهها إلصالح ال ثن
 حالُها.



 

 

 

 عبد الضميد بن باديس                                            الطريقنجوم على 

176 

كانت هذه مرحلًة مهمًة في تاريخ الضركة اإلصتتالحية اإلستتالمية في الجزائر، فمنذ  وقد
، ننهاية الءرن التاستتع عشتتر وبداية الءرن العشتترين برز العديد من الممكرين اإلصتتالحيي

ها، مسان وغيرتتتجزائر العاصمة وقسنطينة وتلتتتمءتدرون بالتتتماا واألساتذة التتتمنُهُن العل
فخار، الذين أنكروا بن علي  والشتتتتيخ بن ستتتتماية والشتتتتيخ جاويمن أمثال الشتتتتيخ م

ممارسات الظالمية لبعض الطر  الدينية والشركية، كما نددوا بسيطرة إدارة ااحتالل تال
 إلسالمية. على الشؤون الدينية وا

جزائر العاصمة وقسنطينة، تإلى ال 1905ه، خالل زيارت  عام عبد وقد التءى الشيخ مضمد 
جهود لابُن باديس ليضمَي لمست  التطويرية  وجاا مين.تمعلتماا التالعل هؤاابالعديد من 

ميتين وقد بذل في ذلك قاارى جهده تضربين العالتما بين الجزائر فيتهذه الضركة في ال
 وأبلى بالًا حسًنا في عطائ  وبذل .

بتتابن بتتاديس، جمع  من الطلبتتة والرفءتتاا األوفيتتاا التتذي حملوا معتت  ذات الهنِّ  أحتتاف
، لءد كان ابن باديس العءل ال مدبر تتتتتتتواقتستتتموا ذات الهدا، وستتتاندوه بكل قوة  وعلن 

سالم في التتتتتوالءائد ال شط لهذه الكوكبة، فأمكنهن هللا من تطهير اإل  ر من كلجزائتتتتتمن
بة  معممارستتتتات التي ا تتمق تتتتتتتتال ية والكتا نة فءاموا على ثغور الترب الءرآن والستتتت

ة، يوناَدوا بالعودة إلى سيرة السلف الاال  فأ لءوا على أنمسهن، اسَن السلم والاضافة،
 كما ُعِرفوا باسن اإلصالحية.

 وبأخالق  بدأ ابُن باديس مستتتتيرة التربية وإحياا الشتتتتباب المستتتتلمين بدينهن وبهذا
السامية، وزرف فيِهُن ااعتزاز بالشخاية المسلمة، وقد استعان بعدد  من الطر  إلياال 

فءد أ لق ابن باديس أول جريدة  ل   ،غ غايات ، كان من أبرزها الاتتتتضافةرستتتتالت  وبلو
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إلى وعلى صمضاتها ومن خالل أعمدتها بث  "منتِءدتتتتتال" ةوكانت باسن جريد ،1925سنة 
 .مية في الجزائر أفكاره اإلصالحية، وكذلك فعل رفءاؤهاألمة اإلسال

وقد ذاف صتتتيت هذه الجريدة، حتى ُمِنعت من الاتتتدور بعد أن وصتتتلت لعددها الثامن  
 صنمتها امن المنشورات التضريضية.ذلك أن اإلدارة ااستعمارية  عشر،

دًدا من لن تكن هذه عءبًة في نظر ابِن باديس فستتترعان ما شتتتّمر وأصتتتدر بعدها ع ولكن
 وقد ،1939إلى  1925التي صتتتدرت من  ،"ابالشتتته"كان أشتتتهرها  المنشتتتورات الدورية،

خاذ تتتتتوقمت هذه الدورية عن النشر بءرار  من ابِن باديس نمس ، خشية أن يضطر إلى ات
 ين في أوروبا حسن بعض المؤرخين.متاارعَ ت  هذا أو ذاا من الطرفين التموقف لاال

 اإلسالميةجمعية التربية والتعليم 
ج ذلك  ولىأ بن باديس التربية والتعلين اهتماًما شتتتديًدا في نشتتتا   اإلصتتتالحي، وتوَّ

مدرستتتُة  1930انبثءت عن  في عام  1926بتأستتتيس مكتن  للتعلين اابتدائي العربي عام 
رًعا في ف 170جمعية التربية والتعلين اإلستتتتالمية، وهي الجمعية التي أصتتتتب  لها نضو 

 .ئرشتى منا ق الجزا

ة مدارس لتعلين اللغة العربيتاا التتعن الاضافة ركز ابُن باديس اهتمام  على إنش وفضاًل 
سر  سللها لأل صالحية وت شار دعوت  اإل سباب انت د وكانت هذه من أ سالم مجدَّ ومبادئ إ

مدرسًة، إلى  70إنشاا  "الشهاب"الجزائرية ومن ثن المجتمع برمت . وقد أحات جريدة 
، مكونًة من قستتن  أو قستتمين وموزعًة على شتتتى جهات البالد، 1935تتتتتت1934غاية عاَمْي 
س فيها  ، بينما نشرت جمعية العلتتتتتل 3000ُيدرَّ قائمًة من  1931ماا، التي ِانِشات عام تتتتميذ 

جمعية، تتتتتًما. وأعلنت ذاُت التتتتتمعل 274، فيها سلك  تربويٌّ يضن 1950مدرسًة في عام  124
 مدرسية.تًذا يرتادون مؤسساتها الميتتل 40000، عن عدد  من 1954عام 
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 معهُد ابن  باديس الثانوي  
ب في ستتنة  ماك ، بءستتنطينَة، معهُد ابِن باديس الثانويُّ الذي كان يتولى إعداد 1947ِانشتتِ
مدعوين إلى مواصلة تعليمهن في فاس وتونس والشر  األوسط تتمين والطلبة التتمعلتتال

 الطلبة الطموحين.فكان بضق  معهَد أحالم  للعديد من 

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
كانت ستتتتيرة ابِن باديس تمخر بضجن اإلنجازات والدعوات والمدارس التي أ لءها  إنو

تنير حياة الجزائريين باإلستتالم على خطا الستتلف الاتتال  بعيًدا عن البدف والشتتركيات 
سلمين الجزائريين التي أثمرت  شاا جمعية العلماا الم المختلَءة، فءد كان أبرز إنجاز  ل  إن

ذا ك، لشيوخ أهن الطر  الدينية في البالد، وه1931ورفاق ، سنة  اديسنتاج انضمام ابن ب
 .ًما الجمعية التي جمعت شتى ااتجاهات الدينيةعالِ  72أنشأ برفءة 

جمعية العامة التأسيسية، بنادي الترقي، تماف  للتبن باديس رئيًسا لها خالل اجت وانُتِخن
، ا درت ، وذلك لكماات  وق1931جزائر العاصمة، عام تتتتتبال لءيادية التي لن يجادل فيها أحد 

. وقد اتتن مجلس اإلدارة "اإلستتالُم ديُننا، العربيُة لغتنا، الجزائُر و ننا"وجعل شتتعارها 
، مبارا مي، الطين العءبيتتتتتتجمعية أعالًما مشتتهورين أمثال: البشتتيِر اإلبراهيتتتتتتاألول لل

 ميلي والعربي التبسي.تال

مناصتتن في تتتتتتبمكرِهُن النّير اعتالا أهن الالطريءة الذكية تستتلل اإلصتتالحيون  وبهذه
شين وبسرعِة ممثلي الطر  البدعية، ولن يستغر  األمُر إا سنًة واحدًة تتتتتال جمعية ُمهمِّ

تأستتتتيس  بدورهن، إلى  بدف، فلجأوا  َرْت الجمعيُة من دعاة ال ًما وُ هِّ حتى قوِ ُعوا تما
نيين.تماا التجمعية عل سَموهاجمعية  ثانية  أ  جزائر السُّ
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ذلك حالًة من الاراف بين الجمعيتين، كان نتاجها بلبلًة كبيرًة في أوساف الشعن  وخلق
الجزائري، فءد تأثر بجمعية الطر  البدعية، الطبءُة البستتتتيطة من المالحين وستتتتكان 

منا ق الريمية الذين كانوا متعاتتتبين لزواياهن و رقِهُن الضتتتالة التي تعمءت في تتتتتتتال
ال عميق  يفكانت لها سلطة  روحية  معتبرة  ونموذ   هن،مصموفهن واستضوذت على أفها

 لكل مناحي حياة المرد.

 محاربة البدع والشركيات
ا على العودة إلى  استتتمرو ابُن باديس في نهج اإلصتتالح اإلستتالمي، الذي يءوم أستتاستتً
مرجعين األساسيين لإلسالم: الءرآن والسنة. وَعَمد ورفاق  إلى شن هجوم  مركز  على تتتتال

متَهَمة بنشتتر الاتتوفية الظالمية، فضاربوا الشتتركياِت و رَ  تتتتتتوستتاف التءليدية، الاأل
وحذروا من  التي دأب عليها شتتتتيوخ الزوايا في ذلك الوقت. ئنالشتتتتعوذة وكتابَة التما

ج واستغاللهن للب ذَّ  سطاا في تمرير ِبَدِعهن وااللهن.استغمالهن للسُّ

أن ننظر لتلك الخطة التي مضتتتتى يضءق فيها ي عبءرية ابِن باديس، فعلينا ف ولنتباتتتترَ 
أحالم  وأهداف  متمادًيا عءبات الضكن ااستتتتتعماري، وإجرااات  العءابية التي غالًبا ما 

فركز َعلَمنا على لزوم الضماظ على  تؤدي لمنع صتتتدور الجرائد ومنع تعلين اللغة العربية!
ءافة ي  ريق التعلين ونشر الثللشعن الجزائري. وواَع ثءلَ  ف إلسالمياانتماا العربي ا

ضاري  صيده الض شعن من الءطيعة بين  وبين هويت  ور اين ال سالمية. وتض العربية اإل
ْلخ  من عءيدت . كما تضلى ابن باديَس خالل مستتتيرت  الباذلة  وأي تمرقة  لاتتتموف  وستتتَ

 ملتزم  بالجبهات التي فتضها. كممكر   ت بالتوااع ونكران الذات والزهد  وال حيا

ما ا يدف مجاًا للتشكيك، حليَف هذا الكماح المستمر اد التغرين تتتتتكان النجاح، ب دوق
ها العءول ال ها وأذكت ها وحمزت فات التي اختلءت قة، اتتتتد األدواا واآل مدبرة تتتتتتتتوالتمر
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ضركة اإلصالحية، التي أ لءها ونشطها ابُن باديس، دون تتتتتلالستعمار. وهكذا، شاركت ال
جذير الروح التضررية تجزائر، شاركت في تتًة من استءالل الصراح موقمهاأن تعلن أبًدا 

هاأل جهود ممارستتات ااستتتعمارية المرنستتية بهدا إجتتتتتتوفي توستتيع رقعة مءاومة ال
 الغزاة وإحباف مساعيهن.

سهن ضايا األمة، وكانت  أ سي بالضديث عن ق سيا َعلَمنا بمواقم  وآرائ  في إثراا المكر ال
واستتتتءالليتها في كل الميادين وخاصتتتًة الضماظ على قضتتتيت  الشتتتاغلة وحدة الجزائر 

دعا لعءد مؤتمر  إستتالمي  في الجزائر إلفشتتال  1936انتمائها اإلستتالمي العربي، فمي عام 
س نعءد بباريفرنسا، كما شارا امن وفد المؤتمر اإلسالمي الم معفكرة اندماج الجزائر 

 .1936تموز /في يوليو

، ودعا النواب لمءا عة 1937نيستتان /لمرنستتي في أبريللجنة البضث في البرلمان ا حاور
، كما دعا لمءا عة احتماات  فرنسية  1937آب سنة /المجالس النيابية في شهر أغسطس

 .1937بذكرى مروِر قرن  على استعمار الجزائر في 

 وفاته رحمه هللا
َي تُ  ساا الثالثاا عبد  ُوفِّ سان /أبريل 16وافق ، الم1359ربيع األول  9الضميِد بُن باديَس م ني

في مسءط رأس  قسنطينَة، وحمل  لبة الجامع األخضر جثمان  عار اليوم التالي،  1940
ين توافدوا من كل وشتتتيعوه في جنازة  شتتتارا فيها عشتتترات اآلاا من األشتتتخال الذ

 منا ق الجزائر.

ث  من عمل  ما أورإنستتان  أن يرحل، ولكن العبرة في ابُن باديَس وكذلك َحقٌّ على كلِّ  رحل
، وقد حمل مشعَل العمل بعده العديُد من رفءائ  و لبت  وكان أشدهن  صال   وفكر  سلين 
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ماتًة في ستتبيل استتتءالل الجزائر الشتتيُخ العربيُّ التبستتّي. الذي اختطمت  تتتتتتوفاًا واستتت
 ن ُيعَثر علي  أو على جثت .تة ولضرير الو نيتخالل حرب الت سيةالشر ة المرن

عددة،  16تاريخ  وأصتتتتب  مآثره المت لة، ول باذ ح  ال ًما لرو لًدا، فتكري خا ًخا  تاري يل  أبر
، قررت الضكومة الجزائرولدروس  كإمام  مُ   ية تسمية يوم رحيل  بيوم الِعلن.رب  عظين 

مات  منشتتتتورة  وُيءال عن  أن  ألَّف الرجال ولن يؤلف الكتن. لكن  الب   لن يترا أيَّ مؤلَّ
رت بعناويَن كثيرة  منها:األوفياا قاموا بجمع آثار   و "تمستتير ابن باديس "كثيرة ل  وُنشتتِ

تذكير من كالم الضكين الخبير" ية في  "مجالس ال لدين لذي  بعت  وزارة الشتتتتؤون ا وا
 ."التذكير من حديث البشير النذيرمجالس " وانالجزائر تضت عن

ة وكتاب رجال ترا كتاب العءائد اإلستتتتالمية من اآليات الءرآنية واألحاديث النبوي كما
الستتتتلف ونستتتتاؤه وكتاب مبادئ األصتتتتول، فضتتتتاًل عن العديد من المءاات والخطن 
والمضااتترات وقاتتائد الشتتعر التي ستتبق وأن نشتتَرها في صتتضف المنتِءد، والشتتهاب، 

 والباائر. ضمدية،والنجاح، والشريعة المطهرة، والسنة الم

 .هللا ابَن باديَس ورحن من نشر إرث  وواصل بذل  فرحن
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 حسنعبد هللا الُمالَّ محمد 
 

 

  

ˮ 
ˮ  

يدافعوا عن دينهن وو نهن  مان، وعءدوا نيتهن على أن  بالعزم واإلي قاموا  نضن قوم 
شرفهن بآخر قطرة من دمائ سبيل هللا تعالي و سالم إلهن، يجاهدون في  عالا كلمة اإل

لتطهير إلي أن يضءءوا أغرااتتتهن أو يستتتتأصتتتلوا من فو  األرأل. ونضن قوم نكاف  
ا   أن ارين المستتتتتعمرين ألننا نعلن تمامً جميع أنضاا بالد الاتتتتومال من األعداا الكاف

ين مطمانين، وا أن نءين أحكام كتاب  وا أن نستتتتثمر يمكن أن نعبد هللا في أرأل آمن
 .خيراتها وا أن نستنشق نسين الضرية بها إا بعد تضءيق الغرأل المذكور
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 هللا حسنعبد الُمال  محمد بن 

ستعمار وحلمااه  اومالية الكبرى، الذي كاف  اا سطور مع إمام الثورة ال نءف في هذه ال
شتتتتيا  يضمل عءيدة اإليمان في قلب  وستتتتالًحا  قرابة ربِع قرن  من الزمان، انطلق من ا

ا في يده، ليبلغ ذروة قوت  وانتاتتتارات  ويءين إمارًة إستتتالميًة يضرستتتها  أبيَض رخياتتتً
منظن  من كتائن المرستتتتان والمشتتتتاة التي بلغ تعدادها باآلاا، خاأل حرًبا  جيش  قويٌّ 

 .ة في مالحءت استمرت عهًدا  وياًل حتى كّلت جهود الاليبيين الغزا

نات، لكنهن لن  ناُت تلَو الخيا ل  المؤامرات تلَو المؤامرات وقطعت  ريَء  الخيا وكادوا 
أن  ل إلى جثت ، فكانلن يملضوا في الوصويتمكنوا من قتل  إا بأجبن الطر  ورغن ذلك 

ا ُيؤخذ من  سالح  مذ أشهره معلًنا الجهاد في سبيل هللا، فعاش عزيًزا ومات بّر قسم  أ
عزيًزا، هناا على ثرى الاومال المسلن دارت فاول هذا التاريخ الذهبي الماجد، سطره 

دث ن تعرف  األجيال وتتضهللا حسن ِبُضسن قيادت  وسياست ، ا بد أعبد المال مضمد بن 
 تعلن من  مدارس الثورات والجهاد.ب  الركبان وت

زحمت األ ماف البريطانية واإليطالية إلى التراب الاتتتتومالي ونهبت وستتتترقت ثروات 
 ت شعب  ونالت من كرامت  وحريت ، ولكنعبد البلد المسلن التي ا ُتَعد وا ُتضاى، واست

، فضملت الستتتالح في وستتتط مشتتتهد الظلن والعدوان قامت ث ، معتزة  بدينها تءية  لة  أبية 
وتضدْت الجموف الكافرة المتضالمة، بعزم المستتتتلن ويءين المؤمن فكان أن قامْت ثورة  

 ريخية  تشهد لاواتها تلك األرأل.ذهبية  تا
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 نشأته
ن بالُمال، والشيخ المجاهد، إن  َعلَمنا السيد مضمد بن يُ  لاومال اهللا، الذي ُوِلد في عبد لءَّ

ت بوفرة المياه، وذل "ستتع مديق"عند بار   ك في غرةبين المراعي الخاتتبة التي اخضتترَّ
 م. 1864أبريل  7ت لالموافق هت  1280ذي الءعدة من سنة 

 وقد ظهرت علي  "دولبهنتي"ترعرف المتى الاتتومالي في كنف والدي  في أرأل أخوال  
ءد  ن ، ف نًة مع أقرا ءار مات النبوغ والتميز م عن عال يادين الل مال في م ئد األ  قا كان 

بسبن شخايت  الءيادية منذ صغره، هوى المروسية والنشاف وُعِرا برجولت  صغيًرا، 
ده على الاتتبر والتءشتتف وتضمل خشتتونة  وحين لم  والده في  هذه الاتتمات أخذ يعوِّ

سلم  والده إلى أحد علماا  ي الذ "األوغادين"البادية. وما إن بلغ الثامنة من عمره حتى أ
 رآن الكرين وبعض العلوم الشرعية.علم  الء

اب لينتءل إلى مدرسة  أخرى،  أتن ِحم  الءرآن في الضادية عشر، وأكمل دراست  في الكُتَّ
انة  آه في  من كماية  وأموقد حاز على ثءة معلم  الذي استعان ب  في تعلين التالميذ ِلما ر

 وذكاا.

شتغل الطالن النجين في تعلين األ  ال فا ساًا، فءد كان يت صباًحا و لن العلن م مال 
بالمشتتتايخ المضليين ويتلءى عنهن العلوم فَنَمْت مع  خاتتتلة الءيادة من جهة وخاتتتلة 

 ن جهة أخرى.البضث و لن العلن م

 مسيرة طلب العلم والدعوة
ل  للُمتيا م ا إن بلغ َعلَمنا التاستتتعَة عشتتترة من عمره حتى حاتتتل على رصتتتيد  علمي  أهَّ

اب، فخرج إلى المساجد يلءي الدروس، والتد ريس لمستًوى أكبَر من مستوى أ مال الكُتَّ
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وأصتتب  استتم  المتداَول، الشتتيَخ مضمًدا. ولكن  لن يكن ليراتتى بهذا المبلغ من الطموح، 
ا رأى أن  استتتتتنمد ما لدى الشتتتتيوخ المضليين من ِعلن  استتتتتأذن والدي  في الستتتتمر  ولمَّ

 .ن في الخارجادة من مشايخ المسلميلالستز

اومالية   الة  إلى أنضاا البالد ال سنوات  في رحالت  مت شِر  ضى َعلَمنا قرابة ع وهكذا أم
كافًة، ا يستتمع فيها عن شتتيِخ متخاتتص  في فرف  من فروف المعرفة إا قاتتده وتتلمذ 
ل من  ما يريد، ثن يتضول إلى غيره، وهكذا حتى أتن تضاتتتيل ما لدى  على يده، وحاتتتَّ

 وماليين والعرب الذين بلغ عددهن اثنين وسبعين شيًخا.المشايخ الا

وخالل رحلت  في  لن العلن لن يغمل عن صتتتتلة رحم  وزيارة أهل  فكان يزورهن مدَة 
 عامين ثن يكمل رحلت .شهر  أو يزيُد وذلك في كل عام  أو 

س الطلبة  ينشتتر واستتتءر َعلَمنا الشتتيخ بعد أن انتهى من تنءل  وترحال  لطلن العلن، ليدرِّ
 .ما حمل  من علن، والتف الناس من حول  واستناروا من معرفت 

 مسيرة الجهاد
في يوم  من األيام قرر الشتتتيُخ مضمد أن يخرج في رحلة حج ألداا فراتتت  مع رفءائ  و

وبعض  لبت ، فخرج متوجًها إلى مكة، باتتتتُره يضنو إلى الكعبة ولكْن في ذاكرت ، كان 
ر شروف خطير تخمَّ شروف  يتطلن الضي يءلن أورا  م ة طمنذ زمن ِحلِّ  وترحاِل ، وألن  م

 .والضذر وحسن التخطيط والءيادة

استتتتغل َعلَمنا جواره برستتتول هللا صتتتلى هللا علي  وستتتلن ليُبثَّ ما في خا ره لرفاق   
المءربين من  وتالمذت  الذين يثق بهن، فاستتتتهل حديث  إليهن بتذكيرهن بستتتيرة نبيهن 

بناانا أعبد إن الدول األربع التي تءتستتتن بالدنا وتستتتت "ثن قال:صتتتلى هللا علي  وستتتلن 
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وتهيننا في أراتتنا وتمستتد أخالقنا وتزيف عءائدنا وتستتخر من شتتعبنا كل  لماتتالضها 
ااستتتتعمارية، هذه الدول األربع أجنبية  عنا، ا تجمعنا وإياها رابطُة جنس  وا دين، ولذا 

رب أولاك الغازين أعداا الشرا والدين وأن أريد أن تعاهدوني في الضرم النبوي على ح
ستطيع في  تنميذ ما  سريًة مكتومًة بيننا حتى يضين الوقت الذي ن تكون هذه المعاهدة 

فوجد ترحيًبا كبيًرا عندهن، وانتهى ااجتماف بأن َتعاَهَد الرفءاا  "اعتزمناه بإرادة هللا
ستتمون على تضرير بالدهن يباِيعون على الجهاد، ويء وااتتعين أيديهن فو  أيدي بعض،

 .مهما كّلف الثمن. ومن هنا بدأت قاة ااِباة

 التحريض على الغزاة ونشر الوعي

اة ث لة التعب ئًدا، حتى انطلق في مرح عا مال  ضاج إلى الاتتتتو مل الشتتتتيخ ال ما إن ق ن 
ية في التجمعات والمستتتتاجد يهاجن  ءاا الخطن الضماستتتت والتجييش وباشتتتتر في إل

ستعمرين وعمالاهن وعل ن أو الم شيا الهيِّ سوا أذنابهن، ولن تكن هذه الضمالت بال ماا ال
الذي ُيستتتتهان ب ، فءد بلغ ممعولها الستتتضري أن أوقد الهمن وفتَّ  عيون الناس ونشتتتر 

أهن لما هو آت    .الوعي واليءظة وهيَّ

وشتتاا هللا أن يدخل الشتتيُخ الستتجَن في حادثة  بعيدة  عن نشتتا  ، كان ستتببها تضتتضيًة 
نارة أحدهن، فما إن دخل إلى السجن حتى حول  إلى ساحِة دعوة  وتعباة  قدمها ألجل 

ز ليجووظف اإلن باألمر أمَر بإ ال  ستتتتراح  فوًرا.ي اإلنجليزلدعوت ، فلما عِلن الضاكن 
أذنابهن لتشوي  سمعت  لكن السضر انءلن على الساحر وازداد الشيخ شهرًة وذاف صيت  

إقبال الجماهير علي  خيَر استمادة  خاصًة مع تااعد  بين الناس أكثر، فاستماد علمنا من
رين الخبيثة آنذاا واستياا األه  .الي منهن ومن مشاريعهن التنايريةأعمال المبشِّ

 تأسيس فرقة الدراويش
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شرف في ف شرة إلى مرحلة اإلعداد للجهاد وهنا برزت عبءرية الءائد المذ حين  تضول مبا
سن  صة التي أ لق عليها ا سيس المر  الخا ساس "الدراويش"تأ ست على أ سِّ ، والتي ِا

بدنية والمهارة الرائعة في  ياقة ال من  يهدا الءتال. وكاناختيار  دقيق  يهتن بتوفر الل
لدراويش با ية المثاارتءاا بثورت  عن التستتتتميات الضزبية والء وراا تستتتتميتهن  يرة بل

ضناا والخالا. وقد جعل عالمتهن المميزة العمائَن البيض والمستتتاب  التي تتضرا  للشتتتَّ
سن التي تلهج بذكر هللا ساؤهن تتميزن بارتداا المالبس  .حباتها مع حركات األل وكانت ن

الناس يعرفونهن بهذه الاتتتتمات  الستتتتاترة لكل الجستتتتد ما عدا الكف والوجهين، فبدأ
 .والمالم 

 إعداد السالح

بعد اإلعداد النمستتتتي والمعنوي للجهاد استتتتتأجر الُمالَّ الكثير من الضدادين لياتتتتنعوا و
الرمتتاح والستتتتيوا والنبتتال والخنتتاجر لجنوده. والعجيتتن أنتت  لن يكن بضوزتهن في 

ما كان لدي  آاا  من الخيول اانطالقة إا ثالثون بندقيًة ولكن عزمهن كان ا ُيضاهى، ك
ار في الاضراا وعلن   سد أي حامل اللواا.وَفَرساه المشهورتان  ود مير أي الدوَّ

يز حينها لجوتتءوى وتتجهز، فوصل خبرهن لإلن وبدأت قوات  تتضخن وصموفها تنتظن
هن بكل عزة  وإباا. سارعوا لمراسلت  يعراون علي  شراا ذمت   فكان أن ردَّ

 دإعالن الجها

مهن تءسيًما م ن الاعن أن نلخص عبءرية َعلَمنا الءائد في اإلدارة وتنظين قوات  فءد قسَّ
رهيًبا، مجموعات  متخاتتتتاتتتتة  وقيادات  متمرستتتتة، وأدرج معهن جهاًزا استتتتتخباراتًيا 
يان  هاد المنتظر. ولخص الب يان إعالن الج يث، ب عداد الضث هذا اإل عد  ًفا، وأخرج ب مضتر
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الشتترعية، وحدد في  العدو وهدد الخائن فبرزت عبءرية الشتتيخ   أهداف  وأستتباب إعالن 
 مضمد في استعمال الكلمة النافذة في موقعها الضاسن منذ أول بيان  جهادي  يعلن .

نت  وانتدلعتت الضرب، وبتدأت قوات التدراويش تطلق الغزواِت تلَو الغزوات وألنهتا كتا
اارات المتوا لية في عدد  من المعارا، كان أولها منظمًة على  راز  فريد فءد حءءت اانت

لءد كان هذا اانتاتتار  .معركة جكجكا، إذ اغَتِنمت الغنائن وأحدثْت في األعداا شتتر قتلة
كالاتتتاعءة على الغزاة، وأعءبتها معارُا كثيرة  كان يتخللها استتتتعرااتتتات  للءوة أرهبت 

اعف  يتخ اَة عن  شائعاِت المغر سرت تلك ال لل  وعن قوة عدوهن و مأنت األهالي وك
الدراويش تعتمد قاعدة الهجوم خيُر وستتيلة   استتتراتيجيةالعدو التي ا ُتءهر. وقد كانت 

ج المذة وخر ااستتتتراتيجية الماا. فأفلضتللدفاف وأن  من الالزم الستتتيطرة على أماكن 
 .ليزي سوين مهزوًما مندهًشاجسائر في حياتهن وخرج الءائد اإلنليز بأكبر خجاإلن

سالة النادرة لدى كثير   ومن جهتها، اارات الكبيرة على يد الدراويش روح الب أثارت اانت
من الاوماليين لدرجة أْن كان ُيءِدم الكثيرون منهن على أعمال  ا يكاد يتاورها العءل، 

ها أ بالموت، وكان ل نة  ها تجري في لضظات  خارقة  من ااستتتتتها ثرها في إذهال لوا أن
 األعداا وهزيمتهن.

ليز يطالبهن بالتعءل مؤكًدا جات راستتَل بعَدها المال مضمد اإلنكامالن من اانتاتتارعامان 
 ة الخروج من أرأل  يءاتلهن أهلها.لهن أن نهاية الغزا

شرين موِقعًة  1904حتى مطلع عام  سبع  وع ار في كل معاركها، وخالل  وقوات الُمال تنت
ألستلضة البيضتاا مع بعض البناد  خااتْتها لن تُذْ   عَن هزيمة  واحدة، ولنا أن نتخيل ا

ارةجا مع كلِّ غنيمة  أمام جيوش اإلنوالتي تزايد عدده  .ليز الجرَّ
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 عن الهزيمة وذلك في معركة جديال لكن الُمالَّ بِمراست  استماد  الدراويشعرفت بعدها 
حتى استتتنمدت دول ااستتتعمار  .من دراستتة أستتباب الهزيمة ووظمها انطالقة  جديدة

الاتتل  الخداعي، لما  الدراويشجهدها في إقناف المال لتوقيع هدنِة صتتل   كان يستتميها 
  .ل أخمْت  في  ياتها من نوايا الغدر وااستعداد 

رأس هذه الدول كانت إيطاليا تسعى بإصرار  ملمت  لهذا الهدا، وجرت العديد من  وعلى
المراستتتتالت بين الطرفين فوافق أخيًرا المال على التمتتاوأل وهنتتا برزت عبءريتتت  
سجل التاريخ هنا أحد أروف تضركات ، والتي عمد إليها حين قدوم الوفد  سية، لءد  سيا ال

 من عظيمة   وقوة   الُمال وصل ،1904 - 10 - 16 لموافقاتتت ه 1322من شعبان  7المماوأل، في 
أًة كبيرًة مماج وكانت األنظار، يشتتتتد باستتتتتعراأل   قوات  أمر هناا "الك" ثغر إلى رجال 

للمماواتتتين، لءد شتتتاهدوا فر  المرستتتان التي زادت عن خمستتتين ألف راكن، تمر أمام 
نعين كما تءول مذكرات س الالوفدين في نظام  رائع  ومالبَس فاخرة، تضستتتبها من ستتتند

 المال.

وبعد المرستتتان مرت فر  المشتتتاة وكان عددها ماَة ألف  يضملون على أكتافهن اليستتترى 
ها في الطول والعرأل والضتتتتخامة ًعا من الرماح ا نظير ل وفي أثناا العرأل كان  .أنوا

سية من بينه شيد الجهادية الضما ِشدون األنا شاة ُين سان والم جهاد لا، يا زعيمنا زيد االمر
ن هذا العرأل أدى مهمت  وا شتتتتك أ لننتءن لءتالنا في معركة جدبال! ليزجاتتتتد اإلن
 .األساسية

 االستفادة من المعاهدات في إعادة بناء الجيش
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، أستترف و ع الاتتل  بين الطرفين وكان يعلن المال أن الجانن المءابل خائن  غادر  ما إن ُوقِّ
ية  لدراويشالمال في تءو لة  ا كل قبي عادة تنظين الجيوش وردِّ  ية وإ ضاول الجنوب ت

 التوسع في أرااي الدراويش.

شهن مع ،  سليضهن وتجيي ستعطافهن وانتهى بت ال برجال الءبائل المضايدين وبدأ با ات
وقد بذل جهده في دعوة هذه الءبائل حتى أن أحد رستتتتائل  لءبيلة بيمال التي كانت 

اتها األربعين صمضًة، شرح فيها كل ما يتعلق بثورت  تءطن بوادي مركة، جاوز عدُد صمض
 و لن منهن التضالف مع .

وأجرى اتااات  مع دول  خارجية  ُتناِفس  .فاستجابت من فورها وسلضها المال من فوره 
ستمالهن  شة وا ال بممثل تركيا وألمانيا في الضب ساتهن فات سيا ستعمرين وتناهض  الم

 .الام ، وكذلك فعل مع الضبشة أيًض 

 لعبة التزوير والحروب الباردة

لن يتمكن األعداَا البتَة من تضطين الدراويش وإنهاا  .وبهذا التخطيط الستتتياستتتي المذّ  
رغن لجوئهن للوثيءة المزورة وهي فتًوى مزورة  نسبوها للشيِخ مضمد صال   ثورة المال،

ل، الاوما المءين في مكة، وهو شيخ ذو مكانة  وفضل  عظين  في صموا المسلمين في
كانت تزعن أن الشتتتتيخ الِممضتتتتال الممتي يطالن المال بالكف عن جهاده ويتهم  بظلن 
ية   ة  إعالم ها المال بثورة  مضتتتتادَّ ءد أحبط ياح ف بت أدراج الر ها مؤامرة  ذه ناس، ولكن ال
بة، فانتهت بانتاتتتتاره، وكذلك مؤامرة  استتتتتعمل فيها الخطن الُمزلِزلة واألشتتتتعار المكذِّ

بعد فشتتتل الوثيءة المزورة كان هدفها اغتيال المال لكن جهاز استتتتخبارات عنجيل التي 
الدراويش اليِء  أحبطها وألءى الءبض على المتور ين فيها فعما الُمالَّ عمن عما وقتل 

 رأسهن المدبر ليكون عبرًة للناس.
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شل جميُعها ويعود ذلك ل سالين في مالحءة الُمالَّ لكنها باات بالم ستمرت هذه األ وة ءوا
   وإلمام  بكل ما يدور من حول .دفاعات الُمالَّ وجهاز استخبارات ، ونباهة الءائد ويءظت

ومن توفيق هللا لَعلَمنا أن  ُمِن  إلى جوار مواهب  الستتتتياستتتتية والءيادية موهبة التأثير 
الخطير في الناس عن  ريق الكلمة فءد كان شتتتتاعًرا وكاتًبا وخطيًبا ومتمءًها في الدين 

 مسيات أتباع  وخاوم  على السواا.راية  واسعة  بنوذا د

 العودة للحرب

استمر التجاذب والتاادم والتدافع بين المعسكرين، استغل خالل  المال السياسة خيَر و
استتتتغالل  وكان يضرا قطع  وقواِت  وحاتتتون  بضستتتن ما تستتتتلزم خريطة المواجهة، 

غن كثرتها، بل استتتتمر يستتتدد وتؤكد مراستتتالت  ثبات موقم  ورفضتتت  أيَة مستتتاومات  ر
الضتترباِت الءاصتتمَة المؤلمة رغن رستتائل  الستتياستتية التي كان يرد بها على المستتتعمرين 

ان من صتتتتدمة  ممزعة  للءيادة منها ما ك .تي تناقش معهن ستتتتبل الاتتتتل  والهدنةوال
وقت   ، فيااستتتتراتيجيةليزية واإليطاليين حين ستتتيطر المال على مدينة بلدوين جاإلن

العنيد يتربص ب  الدوائر ويخطط لتستتتديد اتتتربة  مؤلمة   اإلنجليزيالجنرال كوفل كان 
لها، فُجنَّ جنون  وفءد الستتتيطرة على أعاتتتاب  حين ستتتبء  بها المال مضمد، وأرستتتل ل  

وهدده فيها وتوعد، وأغل  ل   "هللاعبد إلى المجنون مضمد بن "تتت رسالًة عاجلًة َعنَونها ب
 .الُمالَّ على بلدوينبسبن سيطرة  الخطاب وذلك

فكان الرد التاريخي من َعلَمنا حين قرأ الرستتالة، والذي يعكس لنا شتتخاتتية هذا الءائد  
هللا حستتتن قائد الءوات الدراويشتتتية عبد من الستتتيد مضمد بن "المستتتلن األبي إذ قال: 

اإلستتتالمية إلى الجنرال كوفل قائد قوات الشتتتيطان، وبعد، فلءد ا لعت على رستتتالتك 
وِاعِلمك أن  وأهداا حكومتكن الواتتتتيعة الماكرة منها كل أغرااتتتتكن الدنياةوفهمت 
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قواتكن التي ُتماخرون بها ا تستتاوي عندي شتتيًاا وأخبرا أنكن إذا حاربتموني معتمدين 
على الءوات الهائلة التي تخوفونني بها فإني أحاربكن بنيتي الاتتتتادقة وإيماني الءوي 

اادقة التي ا تعرا اا ًضا أن  مهما يكن من وبعزيمتي ال نضراا والملل هذا وأخبركن أي
عت الرسالة في  ".اعبدً شيا فال تطمعوا مني أن أستسلن لكن وأن أكون للشرا  -21وُوقِّ

 م. 1914- 7-25 تل  الموافقهت  8-1331

 (تليح)المعركة القاصمة 

وفل جيش كد فيها الدراويش التي شرَّ  (تلي )كانت بعد هذه الرسالة المعركة الءاصمة ف
أشدَّ تشريد، وُقِتل شر قتلة وُمزِّ  شر ُممزَّ ، وكتن فيها المال مضمد شعًرا بلغت شهرت  

 .اآلفا  في بالد الاومال

حمل المال مضمد حًبا لإلستتتالم وللخالفة اإلستتتالمية كبيًرا وحين َقِوَيْت ستتتيطرت  على 
 مضمد وااه للدولة البالد وجال جيشتت  في ثغورها يضرستتها ويشتتن الغزوات، أعلن الُمالَّ 

ية   الضماالعثمانية عنوان وحدة المستتلمين آنذاا ورفع راياِتها على أراتت  وحظي باتما
 العثمانية ألرااي .

 تبعات الحرب العالمية

 سالح الطائرات 
عالمية وستتتتءوفو لدولة العثمانية وانتاتتتتار اإلن لكن الضرب ال يز واإليطاليين في جلا

عت هذه الءوات الغازية أكثَر شتتتراستتتًة وغطرستتتًة تدفع الضرب قلن كمة الموازين ورج
اومال من قبل لتءذا الضمن على الدراويش  سماا ال سراب  ائراتها التي لن تعرْفها  بأ
المرستتان الذين لن يتءنوا بعد فن التخمي من الطائرات، وقد كان ستتالًحا فتاكًا لن يجرب  
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بيث، ورغن بشتتاعة الهجمات، إا الدراويش من قبل، وكانت هذا أيام الجنرال آرشتتر، الخ
أنها لن ُتثِن من عزم المال وثورت  واستتتتتمر في صتتتتموده وثبات  يتضرى األماكن التي ا 

 .التخمي من هذه الراجمات الضديثة تالها الطائرات ويبضث عن سبل

 حرب الميكروبات والجراثيم 
ال ليز إلى استعمجاإلن وهو السالح الءذر، لءد لجأ واع الغزاَة أمام الخيار األخيروبذلك  

حرب الميكروبات والجراثين وذلك بعد أن عجزت جيوشهن الجرارة التي تعدى تعدادها 
ماات اآلاا من الجند مدججًة بكل أنواف الستتتتالح الضديث من ثءيل وخميف، عجزت 

 أمام المال مضمد وجنده الدراويش!جميعها 

ن ليزية جالطريءة الءذرة سممت الءوات اإلنوبهذه  المياه ونشرت األمراأل الوبائية والسُّ
في منا ق الدراويش، فبدأ هذا الستتالح ينال من الجنود الدراويش كلَّ َنْيل  وتستتاقطت 
األنمس تستتاقًطا لن تشتتهده أرأل الاتتومال من قبل، ولن يعلموا لها من عالج  أو  ريءة  

الُمالَّ وحده زهاَا للمءاومة، فمات ألوا من الرجال والنستتتاا واأل مال، ومات من أستتترة 
ماتين بين رجال  ونستتتتاا، وكان كلما يدفن واحًدا منها يءول الُمالَّ مضمد: الضمد هلل إذ 

 .في اإلسالم ولن يستسلن للكمار مات فالن  

 وفاته رحمه هللا
سرت ، في ليلة و شعب ، وأ سمًما ك بذات الخاتمة انتهت حياة َبَطلنا، الذي وافت  المنية مت

بعد أن شرب ماا مسموًما من مياه هرشكج  1920تتت12تتت21الموافق ل  1339تتت4تتت10الثالثاا 
وُدِفن في قلعت  في إيمي تبكي  أفادة جنده ورفءائ  وترثي  الءبائل باكيًة متألمًة مرددًة 

 .كلمات  الخالدة
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وحتى وهو جثة  هامدة  كان المال مضمد مبعَث أر   شديد  لرجال ااستعمار الذين حاولوا 
عليها، ولكن خاصتَة الدراويِش نءلوا جثت  ودفنوها في مكان لن يعرف  أحد   أن يضاتلوا

ِالوا إلي   اليوم. وهكذاغيُرهن وبعض أهل  حتى  ار بطلنا عليهن جميًعا ومات ولن ي انت
د في أوِل ينزع  من  عدوٌّ منذ شتتَهَره معلًنا الجها أاولن ينزعوا من  ستتالح  الذي أقستتن 

 يوم  من انطال  ثورت .

ولالستتتزادة من ستتيرة هذا الءائد العمال  الذي يجهل قاتتت  البطولية الكثيُر من شتتباب 
 .(رزو الابور معبد بءلن )ثائر من الاومال، - الماتع كتابالالمسلمين، أناضكن بءرااة 
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 حسن البنا
 

  

ˮ ˮ همة م الواجبات أكثر من األوقات فعاون غيرا على اانتماف بوقت  وإن كان لك
 فأوجز في قضائها.
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 حسن البنا

َير أعالمنا، ذلك أن  كان بال جدال  من األعالم  ستتتتنجد استتتتم  يتردد في الكثير من ستتتتِ
البارزين والباذلين في زماننا، هو الشتتتتيخ حستتتتن  البنا، َمْن قاده فكُره للمواجهة المريرة 

جل المبادئ خير  من وختن مستتتتيرت  بتوقيع الدم، ليذكر األجيال من بعده أن الموت أل
 حياة  ُيَذل فيها المسلمون.

 نشأته
ِلد الشتتيخ حستتن  في بلدة المضمودية التابعة لمضافظة البضيرة في ماتتر، في شتتعبان وُ 

. منذ فت  عيني  وهو في بياة  إسالمية  1906تشرين األول /أكتوبر 17لتتت الموافق تتت ه1324
ستتعت ألن يضم  ابنها األول  متدينة، ترعاه عائلة متوستتطة الضال لكنها مؤمنة  مباتترة،

 .ام  وهو صغير  وأتمَّ  وهو كبيرالءرآن، فضم  ن

اا وَن  في أثنوالده هو الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، وقد ُعِرا بهذه الكنية ك
دراستتت  عمل بمضل  إلصتتالح الستتاعات في اإلستتكندرية، وُيَعد والده من علماا الضديث 
انمات  عديدة  أهمها  سانيد األئمة األربعة على أبواب المء ، ول  فيها م فءد رتن معظن أ

، "األماني من أسرار المت  الباني بلوغ“الشرح شرح مسند اإلمام أحمد بن حنبل وسمى 
نشتتتتأ حستتتتن  في كنف والده فتأثر ب  وبشتتتتخاتتتتيت ، وقد أخذ عن أبي  العلوم  وهكذا

ل لكل كَ وْ الشتتتترعية والمء  وألن والده كان يمء  الضكمة من ااختالا بين المذاهن، اَ 
واحد  من أبنائ  دراستتَة مذهن  من المذاهن المءهية، وكان المذهن الضنمي من ناتتين 

، فضتتتاًل عن تشتتتجيعهن على ق رااة الكتن وحم  المتون، دون أن ننستتتى َعلَمنا حستتتن 
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سن  البنا من والده كما بءية  ساعات وحرفة تجليد الكتن التي وِرثها ح لعلوم. اصناعة ال
 .د صءروالدت  فهي أم سع وأما

سن  الضياة مع عدة  من اإلخوة واألخوات ل  في  سن ح في أثناا أيام  مولت  الطيبة، تءا
 ."مسءط الرؤوس العظيمة"أو  "غرفة الدكة"ق عليها بيت  واحد  وغرفة  واحدة كان يطل
 كان لكل واحد  منهن شأن  وقاة.

زهران  مدمض"الشيخ ابتدأ حسن  مشواره التعليمي بتعلن الءرااة والكتابة على يد معلم  
الستتلمي صتتاحن مدرستتة الرشتتاد الدينية والذي تأثر ب  حستتن  كثيًرا  العاِلن" المضمودي
الذكي األلمعي، العالن التءي، المطن اللءن الظريف، الذي كان بين الرجل "أن : تتتتتووصم  ب

، وما إن حم  حستتن  "الناس ستتراًجا مشتترًقا بنور العلن والمضتتل يضتتيا في كل مكان
اب الذي كان ينتءد  ريءت  ويتذمر من ،  تَّ ناتتتتف الءرآن حتى قطع الدراستتتتة في الكُ

ا على تضميظ  لينتءل إلى المدرستتتة اإلعدادية، رغن معاراتتتة والده ا لذي كان حرياتتتً
الءرآن كاماًل، ولن يوافق على التضاق  بالمدرستتتتة إا بعد تعهده ل  بأن ُيِتنَّ حمظ  في 

، وقد أنهى دراستتتت  في دار (دمنهور)البيت، ثن انتءل إلى مدرستتتة المعلمين األولية في 
ار،1927العلوم عام  شغل بعد  . وكان ترتيب  األوَل على الدار، والخامس على  الب م لي

ذلك ثغر معلن  للغة العربية في المدرسة اابتدائية األميرية في اإلسماعيلية، وُيذكَر عن  
أن  عندما دخل كلية دار العلوم وتءدم امتضانها كان يضم  ثمانية عشتتتتر ألَف بيت  من 

 .عر، وقد ِاعجن بالكلية وأساتذتهاالش

 مراحل تكوين فكره
م ذلك أن  اح ل  ثغُر عمل  1946إلى أن استتتتتءال منها عام في وظيمت  معلًما البنا ءي ب

 جديد أا وهو وظيمت  في جماعة اإلخوان المسلمين. 
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 الطريقة الصوفية

ان حسن  يتميز بهمة  عالية، وقد شغل منان سكرتير  لجمعية صوفية ُتعَرا بالطريءة ك
أثر بالاتتتوفية في الضاتتتافية، وهو ا يزال في الثالثَة عشتتترة من عمره، وا شتتتك أن  ت

مرحلة  من مراحل حيات  المبكرة، رغن تربيت  الستتلمية، وقد ظهر ذلك جلًيا في اهتمام  
 اركت  الشباب جلساتهن في المسجد.بالطريءة الضاافية ومش

نبغ حسن  بين أصضاب  مرشًدا وواعًظا في سن  صغيرة، ساعده في هذا النشاف سرعة 
ض سعة ذاكرت  ف ًاا بديهت  وقوة ذكائ  و ستءامت  فءد كان حري سن أخالق  وا اًل عن ُح

على أداا الاتتالة في المستتجد، وتالوة الءرآن، وتعظين الشتتعائر الدينية، اجتماعًيا قريًبا 
 منمر. وكانممن حول ، يجذبهن بضستتن حديث  وقوة حجت ، كل ذلك بأستتلوب  لَِبق  غير 

سالم بن  سيف اإلَعلَمنا يضتم  بمكتبة  تضن اآلاا من الكتن والمجالت، والتي ورثها ا
 بعد رحيل والده.

عاًما، ثن استتتتتءال من وظيمت   19التتتتتتتت عمل حستتتتن  البنا في مجال التعلين ما يءارب 
سنة  سة من الكادر1946التدريس  الوظيمي الضكومي، وتمرغ  ، بعد أن نال الدرجة الخام

 لدعوت .

لءد صتتءل عملُ  في التدريس فضتتاًل عن ماتتاحبت  ومجالستتت  للعلماا والشتتيوخ الذين 
يجتمعون للمناقشتتتتة والتذاكر، عند والده وشتتتتيخ  المضمودي صتتتتءل مهاراِت  وستتتهل 

حن    ريءت  في العمل وعلم  الاتتتبر وتثمين الجهود في التبليغ والدعوة هلل وعزز في
 اإلسالم والتماني في خدمت .

 الفةسقوط الخ
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َشها حسن  البنا، نرى مشهًدا مؤلًما مؤسًما، إذ و حين نرجع بالذاكرة لتلك الضءبة التي عاَي
سءوف الخالفة العثمانية وتداعت علي   اطراب إثر  سالمي بإحباف  وا ِصين العالن اإل ِا
ُقوى الغرب تتءاستتن بالد المستتلمين وتهيمن عليها وكذلك كان حال ماتتر ا يختلف عن 

ليزي، والتي أعءبها دعوات  جذ كانت تعاني و أة ااحتالل اإلنر المسلمين إغيرها من ديا
سالمي، وكان أول رموزه في ذلك الوقت جمال  شعلَها التيار اإل صالح قاد م للتضرير واإل

 اني ومضمد عبده ومضمد رشيد راا.الدين األفغ

شهد  اا ت شيد ر سن  البنا تءارًبا ملضوًظا مع مضمد ر شهدت عالقات ح لذلك بعض وقد 
 المراسالت بين الطرفين.

 الفكر الحركي والثوري
سلن عزيز النمس إ ن على الم سلمة كان يضتِّ شعوب الم شت في  ال ن الواقع المرير الذي عا

أن ُينِكره ويءوم مضتًجا يندد ب  ويطالن بتغييره، وكذلك فعل حستتتن  البنا الذي شتتتارا 
ل ل  أوُل مشاركة في في العديد من التظاهرات وااحتجاجات في سن  صغ يرة، إذ ُتَسجَّ

 وهو في الثانية عشرة من عمره.  1919ثورة 

عدد  من  تأستتتتيس  لك ب ية للتغيير وذ لك حتى قمز إلى الخطوات العمل كذ واستتتتتمر 
كان  بالمعروا وتنهى عن المنكر،  تأمر  لدعوية التي  ها الجمعيات ا األخال   جمعية"من

ية لدين ها  "ا عد مات"وب ية منع المضر لدعوة  ،"جمع نا هنَّ التبليغ بنشتتتتر ا مل َعلَم وح
اإلستتالمية في تجمعات الناس في المءاهي، فجذب إلي  قلوب الجماهير بضستتن عرات  

 .واقع الناس وأحاسيسهنوقوة حجت ، وقرب حديث  من 
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 جماعة اإلخوان المسلمين
 ولتتطور بدورها 1927لتتبلور هذه الجهود في تأستتيس جمعية الشتتبان المستتلمين عام  

ية في  ماعيل نة اإلستتتت مدي يًة في  بدا ءت  عة اإلخوان المستتتتلمين التي انطل ما إلى ج
 تطورات   الجماعة فضءءت الءاهرة إلى انتءل م،1932 –ته1351، وفي عام 1928آذار /مارس

 اهب ِالِضق ،اتأثيره زيادة بالءاهرة. ومع العام المركز وأسَس  دعوتها، صيت وذاف ملموسةً 
 ."األخوات المسلمات"هو  1933سان ني/أبريل 26 في خال قسن   احًءا

ل نشتتافوستتريًعا ما  وبذل  في هذه الستتبيل ليرتءَي كأب  روحي  لجماعة اإلخوان  البنا أهَّ
رسائل اإلمام الشهيد " المسلمين. وما إن ُيذكَر منهُج اإلخوان المسلمين ابد أن ُيذكَر مع 

 الجماعة.د حجَر األساس في منهج التي ُتعَ  "حسن البنا

 االهتمام بالجانب اإلعالمي

ان لضستتتن  البنا هدا  يستتتعى ل  وفكر  يدافع عن  وحلن  يناف  عن ، وقد أباتتتر نافذة ك
شا   اإلعالمي المتماني، فءد  سر ن سالت ، هذا ما يم اال ر ابية إلي سيلة ع اإلعالم كو

أن  لبثن ما عمل بدايًة كمندوب لمجلة المت  التي كان يادرها مضنُّ الدين الخطين. ث
ل مستتتؤولية تضرير أكثر مءااتها، ثن يأنشتتتأ مجلة اإلخوان المستتتلم ن اليومية التي تضمَّ

م، والتي استتتمر فيها إلى أن ُحلَّت جماعة 1947أصتتدر مجلة الشتتهاب الشتتهرية في ستتنة 
 م. 1948ديسمبر  8اإلخوان في 

ا ترأس كما أستتس مجلة النذير التي َاوكل مستتؤولية تضريرها لاتتال  عشتتماوي.  وأيضتتً
تضرير مجلة المنار بعد وفاة رئيس تضريرها الشيخ مضمد رشيد راا، ولن يءف عند هذا 
الضد بل استتتأجر مجالت النضتتال والمباحث والتعارا وغيرها ليعكس لنا درجة الوعي 

 بأهمية اإلعالم التي وصل إليها حسن  البنا. 
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ا كثرة ترحال حستتتن  البنا داخل ماتتتر لتوثيق الاتتتالت بين  ولعل هذا يمستتتر لنا أيضتتتً
جت جهوده أيًضا بامتداد  اإلخوان وتمتين دعوتهن، وتنظيمها تنظيًما أكثر فاعلية، بل ُتوِّ

 أقطار العالن العربي واإلسالمي. دعوت  إلى خارج مار، في الكثير من

انتشرت دعوة اإلخوان المسلمين وتسللت إلى قلوب المسلمين في ماَر لدرجة  أرعبت 
الضاكمة آنذاا، األمر الذي دفع رئيس الوزراا الماري مضمود فهمي النءراشي السلطات 

ساا األربعاا  إلى إعالن حل الجماعة سمبر 8في م اادرة جميع  1948كانون األول /دي وم
 والها وكذا اعتءال معظن أعضائها.أم

 اغتيال البّنا
لجماعة في مهده، ن تكن هذه اإلجرااات كافيًة في نظر الستتلطات الماتترية لوأد فكر ال

ولن يكن اعتءال األب الروحي للجماعة حاًل كافًيا، فكان التخطيط اغتيال حستتتتن  البنا، 
ن حين ِا ِلءت النار علي  أمام جمعية الشتتتتبا 1949شتتتتباف /فبراير 12وحدث ذلك في 

قار العيني حيث لم  أنماس  األخيرة. ويءول اإلخوان المسلمين، فُنِءل إلى مستشمى 
منا لَ أن  ُتِرا ينزا بال عالج  حتى الموت. بينما تؤكد رواية  أخرى أن إصتتابة عَ المستتلمون 

كانت تضت اإلبط، ولن تكن خطيرة، حسن شهادة األ باا في المستشمى. ولكن وصلت 
 الءار بءتل حسن  البنا وكان ذلك.أوامر من 

 منعتولتكتمل صتتورة بشتتاعة العدوان والظلن الذي عرف  الماتتريون في ذلك الوقت، 
الستتلطات الماتترية منًعا باًتا أن يخرج أحد  من الرجال في جنازت ، فكان أن خرجت بها 
باشتتتتا الءبطي الذي تضدى الضكومة  ها، ولن يخرج معهن إا مكرم عبيد  النستتتتاا تضمل

 انضن إلى عائلة البنا في جنازت .و
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رحل اإلمام البنا، مءتوًا بغدر، ولكن  ترا خلم  سيرًة زاخرًة بالبذل والعطاا والدعوة إلى 
ق التغيير الذي كان يطم   هللا، كان لها دون شتتتك أثر  في العالن اإلستتتالمي، وإن لن تضءِّ
سالم منهاًجا للضياة،  سلمين وإعادة اإل سيرت  أن  حاول إعادة مجد الم إلي  فيكمينا من 

 .-نضسب –أعداا األمة والدين فكان ل  أجر المجتهد والمجاهد وأغاظ 

 الوصايا العشر
را الرسائل الزاخرة بالوصايا الذهبية، وما زلنا نذكر وصاياه العشر، التي تلخص بايرة ت

المؤمن الذي عرا  ريق المالح والموز في الدنيا واآلخرة، على كل مستتلن  ومستتلمة  أن 
 مي، فءد وّصى قائاًل:رنامج  اليويعتبر بها في ب

 .قن إلى الاالة متى سمعت النداا مهما تكن الظروا 

 .ُاتُل الءرآن أو  الع أو استمع أو اذكر هللا وا تارا جزًاا من وقتك في غير فائدة 

 .اجتهد أن تتكلن العربية الماضى فإن ذلك من شعار اإلسالم 

 راا ا يأتي بخير.كان فإن المِ  االجدل في أي شأن  من الشؤون أيً  ا ُتكِثر 

 .ا ُتكِثر الضضك فإن الءلن الموصول باهلل ساكن  َوقور 

 .ا تمزح فإن األمة المجاهدة ا تعرا إا الِجد 

 .ا ترفع صوتك أكثر مما يضتاج إلي  السامع فإن  رعونة  وإيذاا 

 .تجنن غيبة األشخال وتجري  الهياات وا تتكلن إا بخير 

 نك وإن لن يطلن إليك ذلك فإن أستتتتاس دعوتنا الضن تعرا إلى من تلءاه من إخوا
 والتعارا.
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  الواجبات أكثر من األوقات فعاون غيرا على اانتماف بوقت  وإن كان لك مهمة فأوجز
 في قضائها.

 رحن هللا حسًنا البنا وتءبل  شهيًدا في سبيل .
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 سيد قطب

 

  

ˮ ˮ ا من الشتتموف، فإذا متنا من أجلها أعراستتً ن كلماتنا ستتتبءى ميتًة ا حراا فيها هامدًة إ
انتمضتتت وعاشتتت بين األحياا، كل كلمة قد عاشتتت كانت قد اقتاتت قلن إنستتان حي 

 ت.يتبنون األموا واألحياا ا ،فعاشت بين األحياا
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 سيد قطن

ليس بدًعا من الءول أن أصنف سيد قطن كأحد أكثر النماذج النادرة في الءرن العشرين 
كان لها األثر العميق في األجيال المتوالية ا ينمكُّ يستمر، بل ا أكاد أجد شخايًة  التي

تركت إرًثا أدبًيا وعلمًيا كانت باتتمت  وااتتضًة جلّيًة في نموس الشتتباب المستتلن بشتتتى 
 مثلما فعلت شخاية سيد قطن. -التي تسعى لنهضة األمة من جديد-تيارات  واتجاهات 

بباتتتيرت  وثبات  المتمّيز من أن يضيَي األمل في قلوب المستتتلمين، لءد تمكن هذا الَعلَن 
شهيدحين قدم لهن مثال الء صورة المؤمن ال سيرُت   ،دوة الماجدة و سب ، فباتت  كما نض

جزًاا ا يتجزأ من صتتمضات التاريخ الماجد لهذه األمة، لءد رستتخ حءيءة أن اإلستتالم ما 
 .في كل مكانة الرجال في كل عار  وزال قادًرا على صناع

وإن أقمرت األرأل من الرجال في زمن  ما، وحّل ظالم الضتتعف على أمة اإلستتالم، فالبد 
ناس دينهن ويضيَي هممهن ويءذا  جدد لل أن تستتتتطع شتتتتمس العبءرية من أحدهن لي
الشتتتتجاعة في قلوبهن ويخرَجهن من ظلمات التي  وااستتتتتضتتتتعاا إلى نور المعرفة 

 ففى العهود، وبكرم  أسر الءلوب، وبتوااع  ألَّ دِق  وَ إن  سيد قطن، َمْن ِبا والتمكين،
 د، وبشجاعت  وصالبت  قاد الجموف.بين الجنو

 نشأته
، في أستتترة  1906ِلد في قرية موشتتت  من قرى الاتتتعيد في مضافظة أستتتيوف في عام وُ 

بستتتتيطة  في حياتها عظيمة  في  أصتتتتول  هندية، إنها منكريمة  متوستتتتطة الضال ُيءال 
ُجبلت على الطين والكرم والغيرة على الدين والِعرأل وشتتتتدة التمستتتتك معانيها، قد 

باإلسالم. كان لهذه األسرة تأثير  مباشر  على نبوغ سيد وتمّيزه وقد ذكر ذلك في مءدمة 
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كتاب  التاوير المني في الءرآن الذي أهداه ألم ، حين أشار إلى أن روح أم  المتدينة قد 
دمة مشتتاهد الءيامة الذي أهداه إلى روح أبي ، أن  قد  بعت  بطابعها، وذكر كذلك في مء

تربى في مستتتارب نمستتت  الخوُا من اليوم اآلخر من خالل الكلمات والتاتتترفات التي 
كانت تنطلق من والده من خالل ممارستتتتت  أعمال  اليومية، والءيام بلوازم  من  عام 

 . ِكال المؤلََّمين وشتتراب وغيرها، فتركت شتتخاتتية الوالدين باتتماِتها وااتتضًة على قلب
أصتتتدرهما ستتتيد في األربعينات ولن يكن بعد قد اتج  الوجهَة اإلستتتالمية إا أن التربية 

 الاالضة كان لها بركاُتها وأثرها في عبءرية سيد قطن.

 مسيرته النضالية
عد هذه النشأة في وسط  متزن  ملتزم، انتءل سيد إلى الءاهرة عند خال  ليواصل تعليم  ب

علوم، وهنتتاا برزت مواهبتت  األدبيتتة، فكتتتن في عتتدد  من المجتتاات األدبيتة في دار ال
، "اللواا ااشتتتراكية "و "الرستتالة" والستتياستتية وكانت ل  مشتتاركات  امعة  في صتتضيمة

لاتتتتاحبها مضمد حلمي  "المكر الجديد"ليرتءَي بءلم  حتى تولى رئاستتتتة تضرير مجلة 
ْدِف بالضق حتى أن  كان يجاهر بنءد الملك المناوي، حيث ُعرا بجرأت  في الءلن والاتتتتَّ 

كانت األقالم تبجل  وتغلو في تعظيم ، فكان أن  ية في وقت   فارو  دون أدنى َخشتتتت
تعرأل ستتيد ثمًنا لهذه الجرأة إلى مضاولة اغتيال رمًيا بالرصتتال، نجا منها بمضتتل  من 

صدار  صضيمة المكر الجديد، أغلءت الضكومة ا ستةهللا. وبعد إ اضيمة فيأعداد من   ل
 زمن كانت الضرّية ماادرًة في أروقة الطغاة.

كار للمنكر واألمر  ءائق واإلن يد عن ااستتتتتمرار في  ريق كشتتتتف الض لك ستتتت لن ُيثِن ذ
شتهر  اراحة حتى ا سلن ال شف المكر ويتألق في  ستمر يخط الضرا ويك بالمعروا، وا
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ذهن في الظالل بين الناس باتتتدق  ونزاهت  تشتتتهد لها الستتتطور التي خطها بمداد  من 
 وفاول المعالن.

لءد كان ستتتيد  يخا ن الطغاة بلغة الضءائق ولستتتان إنكار المنكر، ومما يشتتتهد ل  بذلك 
والذي أدرج  (رعاياا يا مواي)تعليُء  في مجلة ماتتتتر المتاة ااشتتتتتراكية في عنوان 

 ةتضت  صتتتتوًرا من الترا المائق في مءابلها صتتتتور  من البؤس والماقة، رستتتتالة  في غاي
 الواوح للضاكن الجشع.

ُعِرا بترفع  عن كلِّ رذيلة  وتجنِب  لستتماستتف األمور، في وقت كان الشتتباب يغر  في 
 .ستنءعات الشهوة والعبث واانضراام

، كما اتاتتف بالجود والكرم.   وكان ا يأل تزين بالمرواة ومكارم األخال  فكان رجاًل بضق 
ال  من مال فال  سجن ليمان  رة يدخر من ُجهًدا في إنما  كل ما ي -شيًاا، حتى نزاا 

اين   لهن كان-احًءا في  ُسِجن الذي صضاب مجرمين أموال ، من معلوم   ن ضايا وأ  في ق
 وتمريج حاجتهن لستتد بمال  إليهن يدفع كان وأستترهن، الستتجانين، وحتى بل، الستتلوا
س  على مْؤِثًرا كرباتهن صة ب  كان ولو نم اا المرا ا يعجن أن يرحل  يجعل ما وهذا. خ

 سيد قطن إلى رب  وهو فءير  معدم.

َر ب  الءلوب، حتى كان الضلواني -مدير ستتتتجن ليمان  رة-علوٌّ في مكارم األخال ، أستتتتَ

إنها أفعال  نجدها تنبض بين حروف   .ستتتتجن هو ستتتتيد قطنيءول: إن المدير المعلي لل
ا حين  (لروحأفراح ا)لتؤكد لنا أن كل ما ستتطره في رستتالت  الاتتغيرة  جعل  واقًعا معاشتتً

 فجر ينابيع فطرة الخير في قلوب المجرمين، وفي ذلك ذكرى للدعاة العاملين.

وفو  هذا كل  كان يكستتتوه التوااتتتع والورف، يتلمس حاجاِت َمْن حول  ويستتتتشتتتعر 
مسؤوليَة رعاية أسرت  بوفاا  شديد حتى أن  لن يتزوج في سبيل أا ينشغل عن أسرت  
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هو أبي وأخي وأستتتاذي )بي . فشتتهد ل  أخوه األستتتاذ مضمد قطن قائاًل عن : بعد وفاة أ
 .(وصديءي

وَمْن ُخلُء  الوفاا والرأفة بالبشتتتتر تعدى لياتتتتل خيُره للضيوانات، كما يذكر نزاا ليمان 
 رة قاة سيد مَع قط  أعوَر شديد البشاعة يثير التءزز، لكن  كان يتءرب من سيد قطن 

من  ليس)يا  من  عام  وهو رااي النمس يعلق ببايرة  عجيبة: فيجده قد اختا  بش
 .(َع  في هرم  بعد  ول صضبت  لناالوفاا أن نجافَي  ونضيِّ 

شبهات ألعين  شف ال شر الضءيءة وك سيد أن أمانة هذا الدين هي البالغ، هي ن لءد أدرا 
ك ل  بسبن ذلالناس، وفي هذا كل  كان يدرا أن أبواب السجن قد ُفِتضت ل  وقد ُتنَان 

باتتر: ين المأعواُد المشتتانق، كان يداوي رجاا تالميذه أا يطبع كتاب  المعالن فيجين بيء
 ا بد أن يتن البالغ.

سلمين، ولن  سس دعوة اإلخوان الم سن البنا مؤ شيخ ح سيد يهتن للءاا ال لن يكن حينها 
ا اتتتدهن، ُيظِهر أي رغبة في االتضا  باتتتموفهن، لكن  عايش بطش الضكومة وعدوانه

سجون  شريد لإلخوان فأودعتهن المعتءالت ومألت منهن ال حين ِا ِلءت حملُة تنكيل  وت
 اغتيال الشيخ اإلمام حسن البنا.في تمهيد  واا   

 عوامل انضمام قطب إلى دعوة اإلخوان
افر ستيد قطن خالل هذه األحداث الستاخنة إلى الوايات المتضدة األمريكية، وبينما ست

شميات أمريكا في عام  ست سرير في إحدى م ستلق  فو   شد انتباه  مظاهر  1949هو م
ااحتمال والموستتيءى والستترور العارم بين األمريكيين، فتستتاال متعجًبا عن هذا الذي 

ليوم ُقِتل عدو الناتترانية في الشتتر ، اليوم قتل حستتن  يبدو عيًدا؟! فتماجأ بالجواب: ا
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شو  لمعرفة حءيءة دعوة  سيل جارا من ال سيد قطن من أعماق ، ودفع   البنا، فاهتز 
 التي جعلت الغرب يرقص على جثت ! هذا الرجل

ثن كانت حادثة  أخرى حمرت األثر األعظن في نمس ستتتتيد قطن، وقد حدثت في بيت 
اني في أمريكا، حيث كان ستتتتيد أحد األهداا المغرية للغرب، مدير المخابرات البريط

ا  فعمدوا إلى اجتذاب  ودعوت  لعلهن ينجضون في توظيم  واستتتتتعمال  خادًما مخلاتتتتً
 .ل  بإبدافن الجماهير وقلُم  سيالسياساتهن في بالد المسلمين كوَن  يتمتع بءبول  كبير بي

ان: األول: إن هذا البريطاني يستتمى واستتترعى انتباهي أمر)يءول ستتيد عن هذا اللءاا: 
بأ نااه  ماا المستتتتلمين، مضمد وعلي وأحمد.أب لة  ستتتت لدي  كتاب العدا ثاني وجدت  وال

لدي  ثانية في أمريكا إذ األولى  ااجتماعية، وهو يعمل في ترجمت ، وهي النستتتتخة ال
. وكتاب العدالة ااجتماعية الذي يتناول نظام الضكن (وصتتتتلتني من أخي مضمد قطن

ويذكر ستتتيد أن تركيز البريطاني في حديث  كان على  مال أحد مؤلمات ستتتيد قطن.وال
ااًل تضركات البنا وخطب  منذ أن كانت  شاف جماعة اإلخوان آنذاا، مم اَر وتضديًدا ن م

م، حديث  دفع ستتتتيد إلى اتخاِذ قرار  1949الجماعة فتيًة في اإلستتتتماعيلية حتى ستتتتنة 
 ى جماعة اإلخوان.هو اانضمام إل واا   ا تردد في ،

 توابع االنضمام إلى صفوف الجماعة
. ِلما 1951وكان يءول: ُوِلدت ستتنة  1951فعاًل دخل ستتيد دعوة اإلخوان المستتلمين ستتنة و

مع هذا العهد الجديد ستتتلستتتلُة المضن تتوالى  لتلك الدعوة من تأثير في نمستتت ، وبدأْت 
قت  وحيات  وكل ما يملك علي  كما توالت على رجاات الدعوة، لءد بذل ستتتتيد قطن و

 فكان ابد من ثمن. في سبيل أن تثمر هذه الدعوة وترى النور،
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بدأت اعتءاات اإلخوان المتستتترة بمستترحية الرصتتاصتتات على الرئيس (1954)في ستتنة 
الماري جمال عبد الناصر في منشية البكري في اإلسكندرية، آاا الشباب اخَتَموا في 

شك أن سيد كان من بينهن كون  كان رئيس قسن نشر  ة اظلمات السجون بين يوم  وليل
الدعوة آنذاا، ولوا أن  ِاصين من جراا التعذين الشديد بنزيف  في الرئة وااطروا إلى 
شنًءا، من جماعة اإلخوان، وكأن هللا يريد  ضن لءائمة المءتولين  شمى ان ست نءل  إلى الم

خاتتائص التاتتور اإلستتالمي، إعدامات  أن يجعل ل  عمًرا يكتن في  الظالل والمعالن، و
أثارت الشعوب المسلمة فخرجت في تظاهرات  منددة  في كل مكان، والسخط رسالتهن 

 واللعنات على الءاتل.

فكان ذلك كافًيا لردف الءاتتتتر الجمهوري عن تنميذ أيِّ إعدام  جديد وقد كانت مضاكمة 
المضكمة كاشتتتًما عن آثار ستتتيد قطن في الضلءة الثانية، وقد خلع ستتتيد قمياتتت  أمام 

التعذين على جستتتده، وقال بستتتخرية: انظروا يا قضتتتاة العدالة!! ثن قال: نضن نريد أن 
نا أحق بالمضاكمة والسجن نضن أم أنتن؟ إن لدينا وثائق أنكن عمالا للمخابرات  نسأل، أيُّ
األمريكية، وشتتترف يستتترد الوقائع والوثائق التي تخزيهن وتؤكد صتتتالتهن المشتتتبوهة 

 الجلسة ويغلق المضاكمة.فااطر جمال سالن أن يرفع -السمير األمريكي آنذاا-افريبك

ف الضكن إلىثن لتدهور حالت  الاتتضية ُخ  المؤبدة،ُحِكن على ستتيد باألشتتغال الشتتاقة   مِّ
 خمسة عشر عاًما.

ثن ِاصين سيد بالتهاب في الشعن الهوائية، فُوِاع في ماضة السجن واقتطع لنمس  
جز من الءماش المءوى وبءي صتتابًرا مضتستتًبا يربِّي إخوان  على المبادئ مضيًطا من حوا

 إن في صتتتتبرنا صتتتتبًرا)الُمشتتتترقة والءين المتأللاة، يزرف في النموس ثبات ابن حنبل: 
 ي ذات كلمة اإلمام أحمد بن حنبل.وه (للكثيرين
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وه أن اضساات حالت  جًدا، وقدم األ باا المشرفون على صضت  تءاريَر لعبد الناصر ون
يمك أستتتتره ليموت خارج الستتتتجن، ولكن  ما ل، واتتتترب بعرأل الضائط بكل الطلبات 
لإلفراج عن  حتى استتتجاب في األخيرة لطلن ممتي العرا  الشتتيِخ أمجد الزهاوي في 
وقت كان سيد قد شارا على الهالا، ولكن  آثر البءاا في مار على الخروج إلى العرا ، 

إننا بإستتتتنادنا ولو باآلراا لواتتتتع  جاهلّي، فإننا نضكن )ألن  صتتتتاحن الكلمات الخالدة، 
 .(وتاب  كلمتنا حبًرا على أورا  باإلعدام على كل كتاباتنا اد الطواغيت،

ْت  خرج سيد وفي يده مسوداُت المعالن ليرسلها إلى الطباعة، فكانت العاصمة التي َاَقضَّ
 .ا َيكيدون ل  كيًدامضاجع المباحث والشيوعيين، وبدأو

د رأى ستتتتيد في منام  في تلك األيام الضامية أفعى حمراَا تلتف حول عنء  ويءول وق
ًا رؤياه أظنها ا  لمشنءة التي يمسك بها الشيوعيون.ُمؤوِّ

وِاودف الستتتجن الضربي. لكنهن ستتتجنوا جستتتده  (م1956/آب/62)اعُتءل ستتتيد قطن في 
ا وتتضدى بكبرياا فءط، وأما روح  فكانت حرًة  ليءًة في فضتتتتاا التوحيد تناجي ربه

ها. إن ملكتن الجسد   فلن أمّلكن الروح المسلمة أبًدا!المسلن عدوَّ

ومن َمكِْر ستتتجاني  في أوائل اعتءال  ِالِءي في زنزانة  مظلمة  بين أربعِة كالب  بوليستتتية  
ال األمر إلى انتهاش لضومهن وتءطيعها فور تلءيها أية  سجناا وقد ي وظيمُتها إرهاب ال

كالب البشرية وهي أسالين الطغاة ذاُتها في كل بلد. كما شهدتها سجون أبو إشارة من ال
 وغوانتنامو وأخواتها في أيامنا. غرين

تهمت  كانت الخيانة العظمى بترؤس تنظين  إرهابي  يدعو إلى قلن نظام الضكن بالءوة، 
لكلماِت أن اإنها تهمة الاادف بالضق، فكيف لو اقترنت فعاًل بسالح  وقوة؟ في دالة على 

 يزلزل حتًما عروش الطغاة. سالح  ا ُيستهان ب 
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رغن ما كان  (م1962)لءد حمل ستتيد  على عاتء  أمانة حستتن البنا، بءيادة التنظين ستتنة 
ُه من ألن   شد أزره كلمات  في مءدمة الظالل ل وأًذى.ُيِمرُّ شرو : ، (51)ي وانتهيت )دار ال

ين جازم  حازم. أن  ا صتتتتالَح لهذه األرأل، وا من فترة الضياة في ظالل الءرآن إلى يء
سَق  سان وا رفعَة، وا بركَة، وا  هارَة، وا تنا شرية، وا  مأنينَة لهذا اإلن راحَة لهذه الب

بالرجوف إلى هللا، والرجوف إلى هللا كما يتجلى في -مع ستتتتنن الكون وفطرة الضياة إا 
كلها إلى  واحد  ا سواه. إن  العودة بالضياةل  صورة  واحدة، و ريق  واحد. -ظالل الءرآن
 .(هذا الكتاب

حتى آب ستتتتنة  (م1965)وبءي التضءيق والتعذين مستتتتتمًرا عاًما كاماًل من آب ستتتتنة 
، وقد كان الجالدون حرياين أا يموت سيد قطن ليبءى معذًبا بينما كان سيد (م1966)

اب البشتتترية التي ُتمستتتك يستتتخر من الضتتتباف الخائنين الذين يلعءون أحذية تلك الذئ
بخنا  المستتتتلمين، وتتربع على عرش ماتتتتر، وتضكن بالضديد والنار، وتجتث بما في 
أيديها من وستتتتائل بءايا الُخلُق والءين الرفيعة من المجتمع، وتضارب بأقالمها وأجهزتها 

 ة  آدمية، أو مبدأ  رباني  سام.كلَّ فضيل

 ضريبة الصدع بالحق ومجابهة الطغاة
الضمد هلل لءد )ضكن علي  باإلعدام فءال ستتتتيد عند صتتتتدوره بيءين المؤمن: صتتتتدر الو

 .(شَر عاًما حتى نلت هذه الشهادةجاهدت مدَة خمسَة ع

لءد )وحين سارف آُل قطن لزيارة سيد بعد صدور حكن اإلعدام،  وقهن بذراعي  وقال: 
هذه العائلة  دعوت هللا عز وجل أن ينمذ الضكن لتكون الشتتتتهادُة، دعوت هللا أن يجعل

 .قالوا: قبلنا (كلها شهداا، هل قبلتن؟
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َضِر ليلة اإلثنين  ذ حكن اإلعدام في ستتَ ، وفااتتت هذه الروح الماجدة (1966)آب  (29)وُنمِّ
إن الناتتتتر في أرفع صتتتتوره هو )إلى بارئها بعد أن أدت دورها تضدوها كلمات  الخالدة: 

أللن، وانتاار اإليمان على المتنة. وفي انتاار الروح على المادة، وانتاار العءيدة على ا
هذا الضادث انتارت الماة المؤمنة انتااًرا يشرا الجنس البشري كل . إن الناس جميًعا 
يموتون، وتختلف األستتباب، ولكن الناس جميًعا ا ينتاتترون هذا اانتاتتار وا يرتمعون 

  إلى هذه اآلفا ، إنما هذا اارتماف، وا يتضررون هذه التضرر، وا ينطلءون هذا اانطال
هو اختيار هللا وتكريُم  لماة  كريمة  من عباده، ِلُتشتتتتاِرَا الناس في الموت، وتنمرد دون 
ا، إذا نضن واتتعنا في الضستتاب  الناس في المجد في المأل األعلى، وفي دنيا الناس أيضتتً

عة المؤمنين أن ينجوا بضياته طا كان في استتتتت ءد  عد األجيال، ل ن في نظرة األجيال ب
هن، وكن كانت البشتترية كلها  مءابل الهزيمة إليمانهن، ولكن كن كانوا يخستترون هن أنمستتَ
تخستتتتر؟ كن كانوا يخستتتترون وهن يءتلون هذا المعنى الكبير؟ معنى زهادة الضياة بال 

ن رواح بعد سيطرتهعءيدة، وبشاعتها بال حرية، وانضطا ها حين يسيطر الطغاة على األ
 .(على األجساد

ل التاريخ يستتتتجل جواب  على شتتتتءيءت  حميدة حين دخلت علي  تطلن من  وا يزا
عن أي شتتتيا أعتذر؟ عن العمل مع هللا، )ااعتذار في ستتتبيل اإلفراج عن : فءال ستتتيد: 

وهللا لو عملتتت مع غير هللا اعتتتذرت، ولكنني لن أعتتتذر عن العمتتل مع هللا، ثن قتتال: 
ذ حكن اإلعدام، وإن لن يكن العمر قد ا ماني يا حميدة، إن كان العمر قد انتهى ستتتتيُ  نمَّ

 .(يًاا في تءدين األجل أو تأخيرهانتهى فلن ينمذ حكن اإلعدام ولن يغني ااعتذار ش

اراحة في المضكمة التي تملك  صريًضا كل ال سيد  تالميذه لماذا ابد أن يكون  لءد عّلن 
ئ ءا ن  ليس لل يدة، وأل ية ا تجوز في العء ءال: ألن التور ء ؟ ف بالرخص، عن خذ  يأ د أن 

 طن.ويبدو أن هذه الامة هي الطابع المميز لشخاية ق
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إن إصتتبع الستتبابة الذي يشتتهد هلل بالوحدانية في )َعلَُمنا هو الذي خلد كلمات  الستتامءة: 
االة لَيرُفُض أن يكتن حرًفا واحًدا َيِءرُّ ب  حكُن  اغية  اجع، وهوحين  لن من  التر (ال

إن كنت مضكوًما بضق  فأنا أرتضتتتتي حكن الضق، وإن كنت  ؟الذي قال: لماذا أستتتتترحن
ن حبل المشتتتتنءة يلوح أمام مضكوًما ببا ل، فأنا أكبر من أن أستتتتترحن البا ل، بينما كا

 ناظري .

إن  اليءين المتجذر الذي أحل  في  التوحيد، إنها الطمأنينة الدائمة التي ستتتتكبها اإليمان 
حياة هذا العمال  الكبير كما نضستتتتب ، وما تركت   باهلل في أعماق ، إن  أثر اإلخالل في

كتابات  من أثر  في نموس الجيل العائد إلى هللا لهي أكبُر انتاار  اد جالدي  والمجرمين 
.  وفي كل مكان. كافًة في كل زمان 

، قدوة  وفخر، ما زال سيل كلمات  الخالدات يلِهن الجماهير ويتألق ب   سيد قطن مدرسة 
ل  على كثير  ممن وا ل  لتدركوا ذلك النور الذي آتاه إياه خالء ، حين فضتتتتَّ العاملون، اقرأ

والاتتتد   نيخلق تمضتتتياًل، وكمى ببركة توصتتتيات  وكتابات  المتألءة لنلمس درجة التما
رحل ستتيد قطن ولن ترحل دعوت  ولن ترحل كلمات  بل  .-نحسبببب -التي تميز بها شتتهيدنا

أل رحل أعداؤه وحّل األمل وااستتتتتبشتتتتار ف ي نموس من قرأ ل . هو الملِهن وهو المضرِّ
وهو العالن العارا، هو البضر الزاخر الذي استتتنشتتق عبير العزة ولن يرأَل بغير التوحيد 

 منهًجا! رحمك هللا يا سيد قطن وا حرم هللا األمة المسلمة أمثالك.
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 محمود شاكر
 

  
ˮ 

ˮ  

العءل الذي ا يتاتتتور أن الضياة البشتتترية قادرة على صتتتنع الضضتتتارات، بال استتتتناد إلى 
 ريءة العيش الغربية واعتنا  مبادئ الضضتتتارة الغربية عءل قد أستتتءط من حستتتاب  أن 

من قبل أن تكون الضضتتارة الغربية وأصتتولها جميعا على ظهر  وبادت،الضضتتارات، قامت 
ضارات إذا با األرأل، سان أيا كان بعد وأن هذه الض صلت، فاإلن ستؤ قادر على  ذلك،دت وا

أن يبني حضتتتارة جديدة تناقض هذه الضضتتتارة الغربية في  ريءة العيش، وفي المبادئ 
 .التي يدعيها
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 مضمود شاكر

َعلَمنا في هذه الاتتمضات استتتضق لءن إمام الجهاد وإن لن يكن حَمل الستتالح، ذلك أن  
سّيال والمكر  ستنير الذي أّر  بهما أعداا الدين، وخاأل بهما المعارا تلو حمل الءلن ال الم

 حن، فكان ِنعَن المجاهد الباذل.المعارا وحءق بهما أروف اانتاارات والمال

شك سكرية   ا  ار على مواجهة ميدانية  ع ساحة المواجهة بين الضق والبا ل ا تءت أن 
واقع اإلنترنت وعلى صتتتتمضات بل إن المعركة المكرية التي تدور رحاها اليوم على م

جزا  ا يتجزأ من معركة األمة التي يستتتتءط فيها  الكتن وعلى أثير اإلذاعات والءنوات
ق فيها  د فيها الجنود وُتضءَّ  الناجضة. ااستراتيجياتالضضايا وُيجنَّ

فمي الوقت الذي جند في  الشيطان رؤوًسا لتضليل الناس وحرفهن عن سنة نبيهن صلى 
لن وإغراقهن في بضر الريبة والشتتتتك بعد تضطين المعتءدات واألستتتتس هللا علي  وستتتت

ستخر هللا بالمءابل  و   حستين، ولويس عوأل وغيرهن، اإليمانية، مثل هدى شتعراوي،
ون البا ل وينسمون الدجل ويضمظون بيضة اإلسالم كما أرادها هللا  جنوًدا فرساًنا، يردُّ

شتاكر قاهر العلمانية وناصتر اإلستالم ورستول  صتلى هللا علي  وستلن، كان منهن مضمود 
 منهًجا.

 نشأته
م عام و في إحدى المساكن الدافاة بنور تتتتت ه1327لد مضمود شاكر ليلة العاشر من المضرَّ

شراا  سرة أبي علياا من أ صول  إلى أ سكندرية العريءة. وتعود أ سالم في مدينة اإل اإل
سين سب  إلى الض ار، وينتهي ن اعيد م اي هللابن علي  جرجا ب شأ َعلَم . عن ر نا وقد ن

سيرت  الزاخرة الماخرة، في بيت  يتنمس العلن، فكِبر ار والده الءدوة يخط  ءد ف وهو يب
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كان والده شتتيًخا لعلماا اإلستتكندرية، ستتبق وأن تولى مناتتن وكيل األزهر لمدة خمس 
ان 1919، وكان من خطباا ثورة (م1913تتتتتت1909)ستنوات   م المموهين، وأول من وِلَي من

زه ي الءضتتاة في الستتودان فواتتع نظام الءضتتاا الشتترعي، واستتتمر في عمل قااتت  وتميُّ
رين لمناهج  وُنُظم ، ثن استتتءال من الوكالة بعد  كأحد دعاة اإلصتتالح في األزهر والمطوِّ

سنة  شريعية  ضًوا في الجمعية الت ، وتمرغ للعمل العام، (م1913تتتتتتتتتته1331)أن اختير ع
في الءضتتتتايا العامة وبالكتابة في الاتتتتضف ليزرف تلك واإلداا برأي  كُماتتتتِل  ومرب  

الءدوة في صتتتتدر ابن  مضمود شتتتتاكر وابن  الثاني العالمة أحمد شتتتتاكر واحد من كبار 
ان ا ورة فكمضدثي العاتتر، تزخر المكتبة اإلستتالمية بروعة مؤلمات  وتضءيءات  المشتته

 يءل بريًءا عن أخي .

منذ بدأت أعءل بعض هذه "ل واصتتتتًما  مولت : في هذا الجو العلمي تربى َعلَمنا وقد قا
شغلتني الكلمة وتعلق قلبي بها، ألني أدركت  صرة  اها بعين با سوادها وبيا الدنيا، وأرى 

 ."إلى األشياا التي أراها بعيني هي وحدها التي ُتنَءل "الكلمة" أول ما أدركت أن

ة ية ومنها إلى الثانويكان مضمود شتتاكر أصتتغر إخوت  ترتيًبا، والتضق بالمدرستتة اابتدائ
َغم  بتعلن اللغة اإلنمتدرًجا في مستتتتيرة  لن العلن،  ، ليزية والريااتتتتياتجفُعِرا بشتتتتَ

وبتعلء  بدراستتتتة األدب وقرااة عيون ، ويكمي دالًة على ذلك حمُظ  وهو فًتى  ريٌّ 
ديوان المتنبي كاماًل، وحضوره دروس األدب التي كان يلءيها الشيُخ المرصمي في جامع 

ام.السلطان برقو ، الذي قرأ علي  في بيت : الكام  ل للمبرد، والضماسة ألبي تمَّ

من الءستتتن  (الثانوية العامة)مضمود  الطالن في الضاتتتول على شتتتهادة البكالوريا  نج 
ا يت  لغيرهواختار لنمستت  َفرف اللغة العربية في كلية اآلداب، رغن أهل 1925العلمي ستتنة 

 من التخااات العلمية.
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نها كانت رغبت  وهوايت  ومو ن مضبت  وعبءريت ، امتشتتتتق ستتتتيف اللغة العربية وأل
، فكان ل  األثر البالغ في صموا األمة  ا  للدين بشجاعة  بإتءان، وسلَّ  في وج  كل مضرِّ

 بل اختر  ب  كالشعاف قلوب األجيال الااعدة، الجيل الجديد، والذي وصل وميض  إلى
ن األ مال والشتتتتباب. دون أن ينستتتتى  ر  أبواب عن  ريِق الكتن المدرستتتتية وكت

الاتتضافة والمستترح والستتينما بءلم  الملَهن وفكره العميق المتزن، فكان ل  في كل حءل  
.  أثر 

 والعقديةخوضه غمار المعارك الفكرية 
 بينه وبين طه حسين

ستتجل ل  أيام  في الجامعة، تلك المعركة التاريخية التي خااتتها مع    حستتين حين ت
أباتتتره  ،إستتتءاف بالغة الشتتتعر الجاهلي، في تدرج  ماكر للطعن في الءرآن ل األخيرحاو

، فكانت صتتتتدمت  كبيرة حين رأى أستتتتتاَذه بأم عين   فارستتتتنا األدين المءي  وهو  الن 
ق  لن يُءْل  أمثال امرِئ الءيس  وزهير ،  عي أن الشتتتتعر الجاهلي منتَضل  وأن  كذب  ملمَّ يدَّ
سمع   ادمة أن ما  شدة هذه ال ااعف من  سالمي، و ار اإل وإنما ابتدع  الرواة في الع

ءلن المستتتتشتتتر  ق ل  أن قرأه بضذافيره في مجلة  استتتتشتتتراقية  بمن    حستتتين ستتتب
 ليزي مرغليوث.جاإلن

سين  ستاذه    ح شة أ شاكر تمنع  الهيبة واألدب من مناق صبر  من مضمود  وبعد  ول 
االل ،  سين بضءيءة  ابر، فواج     ح صَدَف أخيًرا بالضق في يوم  لن يءدر في  على ال

يهذي ب     حسين هو في الواقع سطو  على أفكار  واحتم  في نمس  بضءيءة أن كل ما
 ث في جرأة  لن يكتشمها إا لبين.المستشر  مرغليو
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أمام هذا المشتتهد وهذه الضءيءة البشتتعة ألستتتاذ  من أستتاتذة الجامعة اشتتَتهر في زمان ، 
أعرأل مضمود شاكر عن ميدان الجامعة، ورحل عنها غيَر آسف  وا نادم  وهو ا يزال في 

م فغطس في أورا  األدب والءرااة  1928الثانية، لينتءل إلى الضجاز في ستتتتنة الستتتتنة 
النافعة ودواوين الشعر المختلمة، فتزود من فوائدها، وأعد نمس  لاوات  قادمة  بعد أن 
سًة ابتدائيًة كان هو مديَرها. ولن تمل  المضاوات التي بذلها  شأ مدر ار الهدا، كما أن أب

ساتذُت  وأهل  في إق ستأ شيخ للعودة فا د جاب ل  وعاناع  بالرجوف، حتى دعاه والده ال
 أخيًرا إلى الءاهرة.

مءاًا في  12ولءد هاجن مضمود شتتتاكر ما كتب     حستتتين في ستتتلستتتلة مءاات بلغت 
 ."بيني وبين    حسين"تضت عنوان  جريدة البالغ

، والمواجهة وهكذا في مستتتهل مستتيرت  انبرى َعلَمنا الشتتاب لستتاحات التطاحن المكري
الَعَءدية بكل ثءة بما يملك من قوة  إيمانية  وأدبية، فكان كالمارس ياتتتتين بستتتتيم  كلَّ 

 م كلَّ اعوجاج  فيستءين في حين .االلًة فُيرديها أرًاا ويءوِّ 

 لويس عوض أباطيل

حين أباتتتر مكمن الخطر، نذر نمستتت  للرباف على ثغور اإلستتتالم المكرية، وحارب بكل و
اعم  في قوت  الَعلمان شف جهل  وبّين  شهد لذلك معركت  مع لويس عوأل، حين ك يَة، ت

خالصتتتة هذه المعركة " أبا يُل وأستتتمار"مواجهة حاستتتمة، وُتَعد مءاات  التي ستتتّماها 
ناس غزارة علن  مدو  حين عرا ال ضدث  معِرفي   هذه المءاات ك مت  نِّ بل صتتتتُ المكرية، 

َعة معرفت  بالشتتعر وفنون ال علن والثءافة العربية، وقد تعمد َعلَمنا في مضمود شتتاكر وستتَ
هذه المءاات التي بلغ عددها ثالًثا وعشرين مءالًة فضاًل عن الرد على لويس عوأل، إلى 

سع في الضديث عن سالمي، وما تربص لها من  التو الثءافة والمكر في العالن العربي واإل
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الوقوف اإلستتتالمي ومضذًرا من غزو  فكري  ُمبِرًزا خطر حركة التبشتتتير التي غزت العالن 
 في حبالها الَعلمانية.

لويس عوأل دون شك  صدمًة كبيرًة ااطربْت لها أوصالُ ، خاصًة حين فض   لءد تلءى
ليزي حين جا وخاصتتًة في تخاتتاتت  في األدب اإلناتتعف ثءافت  عمومً  مضمود شتتاكر

 .ربية لمسرحية الضمادف ألرسطو فانأثبت فارسنا فساد ترجمت  الع

يتوقف مضمود  عند كتابة مءاات  حتى أغلءت مجلة الرستتتتالة نمستتتتها، ودفع ثمن  ولن 
ْدف بالضق وردِّ البا ل السجن لمدة سنتين وأربعة أشهر من آخر شهر أغسطس سنة  الاَّ

سنة 1965 سمبر  شهر دي صضة تءي1967م، حتى آخر  شّر الذي م، ليؤكد لنا  يم  لخطورة ال
ى ل    .تادَّ

 من أن "أبا يُل وأستتمار" مءاات  التي ُجِمعت بهياة كتاب نعولكن ستتجن جستتده لن يم
الناتتتتف األخير من الءرن  ياتتتتب  أحد أهن الكتن التي ظهرت في المكتبة العربية في

 العشرين.

 إنتاجه الفكري والثقافي
األديَن والمثءَف الزاهد المتوااتتتع، تميز بطريءت  الخاصتتتة في  ءد كان مضمود شتتتاكرل

، لن "الءوس العذراا"اإلبداف الشتتعري حتى بلغ ذروت  في قاتتيدت  وارتءى في  الكتابة
يترا ستتاحة عطاا  إا وجال فيها بعمل  وهمت ، فمضتتاًل عن ستتاحة الدعوة والدفاف عن 
المكر اإلستتتتالمي التي أبلى فيها بالًا حستتتتًنا، خاأل في تضءيق كتن التراث فكان ِنعن 

بانالمضءَق البارف، ستتالح  المعرفة ومن قبلها إيما أن  ياتتم  بعضتتهن ب .ن  ويءين  ا َينضتتَ
يث  عن تاريخ قمة  من قمن العربية، وَعلَن  من أعالمها، وأن الضديث عن  ما هو إا حد

 هذه األمة العربية.
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اختار َعلَمنا لنمس  برنامًجا يومًيا يغِلُن علي  العزلة وااعتكاا للدراسة والبضث، ليبار 
مرار . باستغزارَة علم  وَسَعة معرفت  المءربون من  من تالمذت  ومضبي  الذين يجاورون  

يكن لُيِطلَّ من خندق  إا ممتشتتًءا ستتالح ناتترة الضق وفضتت  البا ل، حين يباتتر  ولن
ن األوهام ويبني الضاون ويبدد الضالات، ويمض  تلك األلءاب الخادعة فيضط الخطر،

فوريًة للتاتدي لألخطار التي كانت  استتجابةً  لهذا كان أكثُر مؤلمات  التي أاتلت الناس،
صالح،  سالم واإل سالمي وتءطع الطريق على دعاة اإل تتربص بالثءافة العربية والدين اإل

 بالضق ونعن الُمغي  ألهل البا ل.فكان ِنعن الضاف  لضرمات هذا الدين ونعن الاادف 

يرًة ار اتتتتجًة كبالذي أث "المتنبي"ولن يكن شتتتتاكر  معروًفا بين الناس قبل تأليم  كتاَب  
بمنهج  المبَتكَر وأستتتتلوب  الجديد في البضث، وهو ُيَعدُّ عالمًة فارقًة في الدرس األدبي 
نءلَْت  من الثرثرة المستتترخية إلى البضث الجاد. ولعل العجين في قاتتة هذا التأليف أن 

ولن ُيجاِوز الستتادستتة والعشتترين من عمره لن  1936شتتاكًرا الذي أخرج هذا الكتاب ستتنة 
يكن يءاتتد تأليف كتاب عن المتنبي، إنما كان مكلًَّما من قبل فؤاد صتتروا رئيس تضرير 

لى اب ما بين عشرين إمجلة المءتطف بأن يكتن دراسًة عن المتنبي مسِهبًة بعَض اإلسه
 .ثالثين صمضة

ستءل  كتاب  م ولكن قريضة َعلَمنا ِالِهمت بهذا التكليف، لتتضول الامضات المعدودة، إلى 
قاير  على نضو  غيِر مسبو   وقد اقى هذا العمل قبول فؤاد  المتنبي أتم  في وقت  عن 

صتتتروا الذي نشتتتره في مجلة المءتطف في عددها الاتتتادر في الستتتادس من شتتتوال 
هذا العدد من المءتطف "م، ُمرِفًءا تعليًءا علي  كان مماده: 1936األول من يناير تتتتتتته1354

ن إلى يومنا هذا، فهو في مواتتوف  واحد  ولكاتن  يختلف عن كل عدد  صتتادر  منذ ستتنتي
 ."واحد
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 دوره في تصحيح مسار سيد قطب
ءد كان لمضمود شتتتتاكر موقف  تاريخيٌّ مع ستتتتيد قطن واإلخوان بعد وفاة ماتتتتطمى ل

، وكان ذلك بعد أن أشتتعل ستتيد قطن معركًة أدبيًة على صتتمضات  صتتاد  الرافعي بعام 
، ومتأثًرا بضب  الشتتتديد م، اندفع فيها بضما1938الرستتتالة ستتتنة  س الشتتتباب دون َرِوية 

اد آنذاا قبل أن ينتءده ويتراجع عن ، فهاجن أدب الرافعي وجرده  وإعجاب  الجام  بالعءَّ
، ثورًة من مضبي  من اإلنستتانية، والشتتاعرية واتهم  بالجمود واانغال ، فالقى كردة فعل 

د ما يزعم   رى للدفافالرافعي كان قائُدها بال منازف  مضمود شاكر الذي انب عن شيخ  وفنَّ
 طع الشهيد سيد قطن أن يامد فيها.سيد قطن، ودخل مع  في معركة  حامية  لن يست

 العدالة"ثن تجددت المعركة بينهما بعد ستتتتنوات   ويلة  حين كتن ستتتتيد قطن مؤلَّم  
، ي، وكان ستتيد قطن قد بدأ مرحلة التضول إلى المكر اإلستتالم"ااجتماعية في اإلستتالم

شهيرًة  شاكر  وكتن مءالًة  اضابة، فانتمض  وحمل الكتاب ما ُعدَّ نءًدا وتجريًضا لبعض ال
وا أصضابي "تضت عنوان  "المسلمون"في مجلة  م. وبهذا كان لمضمود 1952سنة  "ا تسبُّ

شتتاكر أثر  ا ُينكَر في مستتيرة ستتيد قطن نباتتر بركات  حين أصتتب  هذا األخير من كبار 
 اإلسالمي بروًزا وتأثيًرا وشهرة.كثر قادات المكر أعالم عاره ومن أ

شاكر من  سلبي الذي اتخذه مضمود  سيد قطن، الموقف ال اادم مع  سر هذا الت وربما يم
رغن مضاوات لجنة الشتتتباب  جماعة اإلخوان المستتتلمين، إذ كان شتتتديد الهجوم عليهن،

ال  ضث بغير انشتتغالتي أنشتتأتها جماعة اإلخوان المستتلمين للتمرغ للدرس والب-المستتلن
شاف الضركي سابها بناًا -بالن سيرة النبوية لض شاكر، ليتولى تدريس ال ااَل بمضمود  اات

ستتتتها الشتتتتيخ حستتتتن  البنا، وقد ُعِءد ألجل هذا األمر العديُد من  على اقتراح من مؤستتتتِّ
نا مُ اللءااات، والتي أصتتتتر البنا على إتمامها تءديًرا من  للمرتبة العلمية التي يتميز بها َعلَ 
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ا ،  األدين الكبير، شخ شاكر من هجوم  قوي  على  سًيا تماًما ما كان يضمل  مضمود  متنا
 ًما مالضة األمة على حظوظ النمس.ومءدِّ 

ولعل هذا الموقف يجعلنا نتمكر في تلك األعالم الشتتتتامخة التي اصتتتتطدمت فيما بينها 
تالا، ولكن هذا ااصطدام فكرًيا في مرحلة  ما خالل مسيرتها وقد ُجِبل الناس على ااخ

لن يمنع كل َعلَن  منهن أن يكمل مسيرت  بادِ  همت  و لب ، وأن يضءق التأثير اإليجابي 
ما في قلوبهن من ِغل  إن في أمت ، نستتتأل هللا أن يجمعهن على ستتترر  متءابلين وقد نزف 

 ُوِجد!

 الندوات الفكرية والدروس األسبوعية
الخمستتينات، فءد ترستتخت  ليبلغ ذروت  في ِحءبة اف صتتيت مضمود شتتاكر أكثر فأكثرذ

مكانت  العلمية وعرا الناس قْدَره، وبدأت أجيال  من الدارسين لألدب من أماكَن مختلمة  
من العالن اإلستتتتالمي َيِمدون إلى بيت ، يأخذون عن  ويستتتتتميدون من علم  ومكتبت  

المضام، وإبراهين شبوح،  الضافلة، من أمثال: ناصِر الديِن األسد وإحسان عباس، وشاكر  
سبوعية كل  ضور ندوت  األ صون على ح ضاًل عن كثير  من أعالم المكر الذي كانوا يضِر ف
يوم جمعة  َعِءن صتتتتالة المغرب، مثل فتضي راتتتتوان ويضيى حءي، ومضمود حستتتتن 

 إسماعيل، ومالك بن نبي.

شاكر على سبوعية التي كان يلءيها مضمود  شهدت هذه الندوة الدروَس األ ارين  و الضا
في شرح قاائد الشعر التي حواها كتاُب األصمعيات، وقد انتمع بهذه الدروس كثيرون، 
ستاذه الذي  شاكر هو أ سبة  أن مضمود  وكان األدين الكبير يضيى حءي يعلن في كلِّ منا
لك بن نبي خرجت من بيت  ما ها، وأن ترجمات كتن  ية وأوقم  على بالغت م  العرب عل
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الاتتتتبور شتتتتاهين أحد أفراد ندوت  بترجمتها إلى عبد الدكتور  مضمود شتتتتاكر، فءد قام
 ه العلمي.العربية وهو آنذاا شابٌّ صغير  في بداية مشوار

عارأل  كان ي ت  ف ها في بي كان يءيم ية التي  ت  المكر ندوا حًدا في  ولن يخَش شتتتتاكر  أ
ون لستتجالناصتتر عالنيًة وُينِكر ما يضدث لألبرياا في اعبد الرئيس الماتتري آنذاا جمال 

من تعذين  وإيذاا  وكان يمعل ذلك أمام زواره ومن بينهن من يشتتتتَغل مناتتتتن الوزارة، 
 .الباقوري وزير األوقاا آنذااكالشيخ أحمد حسن 

م، وبءي 1959ونتيجًة لذلك لن يستتلن َعلَمنا من بطش الستتلطة، فألءت الءبض علي  ستتنة  
سجن  ، فِافِرج 9رهَن ال ايات  عربية  شخ شهر حتى تدخلت  شا    أ صلة ن عن  وعاد لموا

في تضءيق كتاب تمستتتير الطبري الذي شتتترف في نشتتتره من قبُل، وانتظمت ندوُت  مرًة 
 رى.أخ

 تحقيق كتب التراث
في ميدان المواجهة المكرية، ا شك أن  استغر   مام ما بذل  مضمود شاكر من جهد  رائع  أ

على رأس  نمستتتُ  د شتتتاكرأكثر وقت ، يءف المرا متعجًبا كيف تمكن أن يكون مضمو من 
 .حتى وصم  العءاد بالمضءق المنان قائمة مضءءي التراث العربي،

اني في التمو الدقة وتكمي إ اللة  واحدة  على المكتبة اإلستتتتالمية لتنبهر العيون بتلك 
 بءاِت فضول الشتتعراا وتهذيِن و تمستتيِر الطبري اإلتءان، في تضءيق أشتتهر الكتن من

نتضدث عن مجلدات  كبيرة تستغر  أوقاًتا مديدًة، حءءها َعلَمنا وأبدف اآلثار للطبري، إننا 
َف بمضءق   في ذلك، وما يزيد اإلعجاَب شتتتتدًة، هو حرل مضمود شتتتتاكر على أا ُيوصتتتتَ

شهد لهذا ما  شارح لها، ي صف بالءارئ وال اول التراث العربي، وإنما كان يضن أن يو لن
 "قرأه وشتتتترح "ضءيءها بخط  رقيق، عبارة: كان يُخطُّ  على أغلمة الكتن التي يءوم بت
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هي الضد الماصتتل " والتي علق عليها الدكتور مضمود  الربيعي بأستتلوب  ثاقن  حين قال:
بين  بيعة عمل  و بيعة عمل غيره من شتتيوخ المضءءين، إن  يوج  النص ويبين معناه 

ا خبرة  نوعية  عميءة  بنوف  من التوجي  أو الءرااة التي تجعل  مضرًرا؛ ألنها قرااة ترفده
بطريءة الكتابة العربية، وهو إذا مال بالءرااة ناحيًة معينًة أتى شتترح  مءارًبا، واتتبط  

 ."نمس  وأصب  كأن  صاحب  ومبدع  مءنًعا، وأفق فهم  واسًعا، فخلع على النص بعض

إن انءطاَف شتتتتاكر  إلى ستتتتاحات العلن والمكر وبين رفوا المكتبات و اوات البضث 
دراستتة، أدخل  نوًعا من الرهبانية شتتغلت  عن الستتعي خلف الرز  وااهتمام بالبضث وال

ذي نمس  الراا بالءليل ال عن المال، وهذا ما جعل حيات  تتسن بالمءر والِعَوز، إا أن  عود
كان يكمي أن تءرأ  ها، و ِب  التي يءوم بتضءيء ئدات كُُت عا ي  من خالل  كان يضاتتتتل عل

لَمنا واحترا عَ  على كُتن التضءيق حتى تمتد لها األيدي ُمءبلًة،الناس اسن مضمود شاكر 
الابر على قلة ذات اليد، رغن شدة بعض السنين العجاا، بل ظل بيت  ممتوًحا لتالميذه 

 خْل عليهن ولن يشُك إليهن يوًما.وأصدقائ  وكل من عرا وزن الرجل، لن يب

ل ل  التاريخ مواقف اإلباا العزيزة،  ولن ُيذكَر يوًما أن  تءااى على مءاات  ثمًنا، بل ُيسجِّ
لت إلي  1982حين أعاد لمجلة العربي الكويتية ستتنة  م ماًة وخمستتين دواًرا كانت ِارستتِ

 .العزيز المءال  حول    حسينعبد مءابل مءالة  كتبها رًدا على الكاتن اليمني 

ل ل  موقُف رفِض  استالم مكافأت  من دار الهالل عن تأ كما  رسالة "ليم  كتاب  المهن ُسجِّ
ما  الذي يكتن "صتتاحن رستتالة" . وهذا يمستتره العاقلون، بمبدأ"في الطريق إلى ثءافتنا

يعتءده ويؤمن ب  ويدافع عن  بروح  ومبادئ ، ا يبتغي ل  ثمًنا وا يتاجر ب  أو يجني 
د هذا الو سد حاجات  الالزمة الضياتية، ويو ِّ سن، وإن كان الهدا  صف من خلم  المكا

سالة" غيرت  على اللغة العربية، حين يءف مدافًعا عنها بإعداد  تام  وذخيرة  ا  "صاحن ر
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شل.  سالم  أو هرب  يجر أذيال الم ست ان وا اول المواجهة بتنازل الخ تنتهي، لُتخَتن ف
ولعل هذه الطاقة النافذة والبايرة الثاقبة دفعت بمعارك  كلِّها لُتجَمع في كُُتن  ولُتانَّف 

ائَق في تاريخنا المكري الضديث، وما يبهر الستتتتامع، أن هذه المعارا دخلها مضمود كوث
، ولكن  استتتتتند إلى بضر ثءافت  وعلم  الذي ا  ن يمكشتتتتاكر بمثابة مكَره  أخاا ا بطل 

 حاُره، فكان أن أوفى وأكرم.

ى، جائزة الدولة التءديرية في األد ب ستتتتنة نال مضمود شتتتتاكر أو أبو ِفهر كما كان ُيكَنَّ
م، كما اختير عضًوا في مجمع 1984م، ثن جائزة الملك فيال في األدب العربي عام 1981

 رة.اللغة العربية بدمشق، ثن بالءاه

 وفاته
بعد رحلة حياة  عريضتتتتة  رحل أبو فهر شتتتتيُخ العربية وإمام المضءءين في الستتتتاعة و

ت فق الموا ته1418من ربيع  اآلخر  3الخامسة من عار الخميس الموافق  من أغسطس  6ل
    هللا وأكرم مثواه وأعلى مءام .م.رحم1997

ومن أراد أن يلخص حءيءة هذه العبءرية التي ستتردنا ستتيرتها مختاتترًة للتو، فليتأمل 
قم  هذه  نمن الناس من يختارهن هللا فيكونوإن "وصتتف أستتتاذه الرافعي وهو يءول: 

ُدون وُيعَجُنون وُيخَبُزون ليكونوا غذاا اإلنستتتانية في بعض  اإلنستتتانية، َينُبُتون وُيضاتتتَ
فرحن هللا مضمود شاكر وأسكن  فسي  جنات  وجزاه عن اإلسالم والمسلمين  ."فضائلها

 جزاا.خيَر ال
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 .لي أن أموت جوًعا من أن آخذ ماًا لن أتعن في كسب  خير  
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 اآللوسيمضمود شكري 

َعلَن  تستتتتابءت في توقيره األقالم وانبرى للذّب عن  األفذاذ، ونظن في مدح  الشتتتتعراُا 
الءاتتتائَد واألبياَت، ستتتطر بستتتيرت  قاتتتة العالن المجاهد، من نذر حيات  ناتتترًة للدين 

مضمود شتتكري المكنى بأبي المعالي، ابن الستتيد  األدينوخدمًة للمستتلمين، إن  المضدث 
-لشهيرا الممسر-السيد مضمود شهاب الدين األلوسي هللا بهاا الدين، ابن أبي الثنااعبد 

 .عنهما تعالى هللا راي  الن أبي بنبن علي  الضسين إلى نسب  ينتهي

 نشأته
ليضتضن   ته1272ام ستءبل مضمود الضياة صباح يوم السبت التاسع عشر من رمضاَن عا

بيت  دافب  بنور اإلستتتالم، فأقبل بخطوات  الاتتتغيرة، يستتتتمد نور الضياة من باب وحي 
 أتم  على عمر ثماني سنين.و السماا، فضم  كتاب هللا الكرين

تتلمذ على يد عالمة عاره الشيُخ إسماعيُل الموصلي رحم  هللا الذي يءول عن  مضمود 
ضم  والذكاا وحستتن األخال  على جانن  عظين، كما كان في قوة ال)شتتكري اآللوستتي: 

شملني ببركت   (جنيد زمان )إن  كان في الزهد والورف  سيرة  حتى  فلن تمِض إا أعوام  ي
فوصتتتلت الليل والنهار في التضاتتتيل، وفارقت أخداني وأقراني، وانزويت عن كلِّ أحد  

ًما عظيًما من الكتن المهمة في المنءول والمعءفأكملت قِ  ول، والمروف واألصتتتتول، ستتتت
وحمظت غالن متون ما قرأت  من الكتن المماتتتلة والمختاتتترة، وأدركت ما لن يدركْ  

 .(غيري، وهلل الضمد

استتتتءى مضمود  من َمعين العلن وتضاتتتنت مماهيُم  بضستتتن المء ، وكان أن برزت في 
من عاتتتتره البدف واألهواا فنءر قلب  منها منذ كان صتتتتغيًرا، يشتتتتهد على ذلك العديد 
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الرستتتائل التي ألمها حول من يغالي في أهل الءبور، وينذر لهن النذور فكان أن أّلن علي  
حتى جاا األمر بإبعاده إلى جهة ديار بكر ولكن ما  وألضوا وكرروا، الستتتتلطانَ  الخاتتتتومُ 

لبث أن وصتتتل إلى الموصتتتل حتى قام رجالها في ستتتد  منيع، ومنعوه أن ُيجاِوز بلدتهن 
ش سلطان و البوه بعودة مضمود، فجاا األمر بعد أيام وكتبوا كتابات   ديدَة اللهجة إلى ال

د عببعودت  إلى بغداد مع مزيد  من ااحترام واإلكرام وردَّ هللا كيد األعداا وقام الشتتتيخ 
الضمد )اللطيف بن ثنيان في صضيمت  الرقين باانتاار لَعلَمنا المضبوب، بمءالة  عنواُنها 

 .(هلل عاد الضق ألهل 

ًغا، وإلى ذلك  تأثر مضمود  بمؤلمات ابن تيمية وتلميذه ابن الءين، بال تأثًرا  رحمهما هللا، 
ل :  مل الرافعي بءو كا ما )أشتتتتار  قدَره ية وابن الءين  مات ابن تيم ءدر مؤل حًدا ي لن أَر أ

وكان ستتتتلمًيا مضًبا لدعوة اإلمام  اآللوستتتتي.على  أي مضمود شتتتتكري وابن عم  (مثلهما
الوهاب وناشتتتًرا لها ومدافًعا عنها ألنها دعوة الكتاب والستتتنة، دعوة أهل عبد مضمد بن 

 .(مسائل الجاهلية)السنة والجماعة، وقد أفرد كتاًبا شرح في  أحد رسائل اإلمام وهي 

قضتتتى َعلَمنا عمره وهو يجاهد في نشتتتر الضق والرد على البا ل، مركًزا على الخرافات 
المؤلمات التي حطن بها أستتتتس البا ل و ائلالمتأصتتتتلة في النموس يستتتتدد لها الرستتتت

وهكذا برز مضمود شتتتكري اآللوستتتي كُماتتتِل   يطالن  .وأحدثت دوًيا وإصتتتالًحا عظيًما
 بتطهير الدين مما لضء  من بدف.و بالعودة لإلسالم الضق

لءد انشتتتتغل مضمود  بالتأليف في كثير  من الوقت ولهذا ُيجاِوز عدد مؤلمات  بين كتن  
 نها ما لن يزل في زوايا النسيان.منها ما قد ُ ِبع وُنِشر وم ين مؤلًما،ورسائَل الخمس

 ته1333ومن أبرز المواقف التي ستتجلها التاريخ لَعلَمنا، حينما هاجن اإلنجليز العرا  عام 
وسعى مضمود   الًبا النجدة من بعض األمراا العرب لكنهن لن يستجيبوا لطلب  فعاد إلى 
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  ليز، فعراتتتتوا عليجالتأليف حتى ستتتتءطت بغداد بيد اإلنوبغداد، واستتتتتمر بالتدريس 
شَيخة وكلَّ  صن من اإلفتاا والم ضاا فرفض وامتنع عن مخالطتهن، ورفض كل المنا الء

وفي المءابل قِبل عضتتتوية  خدمة  غير خدمة العلن الاتتتضي  ونشتتتره بين أفراد األمة.
 ة المجلس العلميمجلس المعارا، ليتمكن من توستتيع نطا  العلن في العرا ، وعضتتوي

 العربي بدمشق فخرًيا.

 مالمح من حياة اآللوسي
في الزواج يوًما مع علم  أن  ا رهبانية في اإلستتتتالم ولعل ما يمستتتتر هذا  ن يمكر علمنال

ة فيها،  ها، إذ مأل العلن كل زاوي  العزوا عن الزواج، هو  بيعة الضياة التي كان يعيشتتتت
كتن بستتور  من ال رَد فراش  على األرأل مضاف  مج حتى الستترير الذي كان ينام علي  كان

 .واألقالم وكأن  خندق  الخال

مضمود  شتتتتديد الضرل على وقت  ويطيل يءظت  بشتتتترب الءهوة التي كانت تعين   كان
على الستتتتهر ألوقات  ممتدة فيستتتتتغل  في المذاكرة والتأليف، لءد كان يضبها كثيًرا إلى 

ا كاماًل حتى ا يضتتيع وقت  بإعدادها كلما أراد درجة أن  كان يجهز منها ما يكمي  أستتبوعً 
ينشتتتتغل  الها باردًة بائتًة أياًما فءط لكيتناول فنجان منها وهذا يعني أن  كان يشتتتترب

 كيف يسر  اللضظات لاال  أهداف . بإعدادها. لءد أبار َعلَمنا

عرا ا يخمى على من " عالمة مضمود شتتتكري اآللوستتتي قول :ومن آثار كتابات َعلَمنا ال
ها،  مة العرب على اختالف يال بني آدم، أن أ ي  أج كان عل ما  أحوال األمن، ووقف على 
وتماُوِت أصتتتولها وأصتتتنافها كانت ممتازًة على غيرها من الناس، متءدمًة في المضتتتائل 

فها برسول ، وفضَّ -تعالى-والمآثر على سائر األنواف واألجناس، فإن هللا بتنزيل ،  لهاقد شرَّ
ب المعجز، واللم  البليغ الموجز، والستتتؤال الشتتتافي، والجواب الكافي، وخاتتتها بالخطا



 

 

 

 مضمود شكري اآللوسي                                            الطريقنجوم على 

231 

فتتالعرب أمراا الكالم، ومعتتادن العلوم واألحكتتام، وهن ليوث الضرب، وغيوث الكرب 
فد في الجدب، وهن أهل الشتتتتيمة والضياا، والكرم والوفاا، والمرواة والستتتتخاا،  والرِّ

ها مة فءضتتتتوا من جارب، وأدبتهن الضك عد،  أحكمتهن الت بالو ت ألستتتتنتهن  لَّ مآرب، ذ ال
سوا من المجد  سن الِمعال، ولب شمعوه بض سنوا المءال، و سطت أيديهن باإلنجاز، فأح وانب
ستتندستتي الطراز، يغستتلون من العار وجوًها مستتودة، ويمتضون من الرأي أبواًبا منستتدة، 

  ون حءوكأن المهن منهن ذا أذنين، والجواب ذا لسانين، يضربون هامات األبطال، ويعرف
 ".تمرقوا في أقاى األنضاا واألقطارالرجال، إلى أن تالعبت بهن يُد األقدار، و

ة  من الضاجة إلى المال في عهد ااحتالل، وقد استتتتشتتتعر  وصتتتل مضمود  إلى حالة  ُمِلضَّ
لف ليزًيا، وكجإلهدائ  ثالث ماة دينار ذهًبا إنذلك المعتمد السامي برسي كوكس فسارف 

ا قا ًعا، وقال األب أنستتتتاس مار ي الكرملي بتءديمها إلي ، فرفض مضمود قبولها رفضتتتً
، فألضوا "خير لي أن أموت جوًعا من أن آخذ ماًا لن أتعن في كستتتب " كلمات  الخالدات:

ا تكثْر، لاال أ ردا من بيتي  رًدا ا "علي  إلضاًحا مماًل مزعًجا، فأبى، وقال للمرستتتول: 
علي  أن يعين قااتتتَي قضتتتاة المستتتلمين في العرا ، فضين ياس من  عرأل  "عودة إلي 

إن هذا المءام يستتتلزم علًما زاخًرا،  "فلما وقف على تناتتيب ، أبى، وقال عبارات  الزاهدة:
على  وذمًة ا غبار عليها، ووقوًفا تاًما على المء ، وأنا ا أشتتتتعر بذلك، ووجداني يضكن

 ."قضاة المسلمين ة لمن يكون قاايبأني غيُر متاف  بالامات المطلوب

شءي شاعر عزُّ الدين التنوخي الدم ضاا المجمع -وفي هذا المءام يءول األدين ال أحد أع
 -العلمي

 فآثر أخراه وأعرأل نائيا *تعرات الدنيا ل  مستميلًة 
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ُب   تا نا ك مات َعلَم بًة  (بلوغ ااََرب في أحوال العرب)من أبرز مؤل جا ب  استتتتت لذي كت وا
ها المل  "ك أوستتتكار الثاني، و ائمة  من علماا المشتتترقيات، ومندوب  من لمستتتابءة  َرَاستتتَ

وكان األدين التركي المشتتتهور أحمد مدحت أفندي أحد رجال  "الضضتتترة الستتتلطانية 
 الدولة العثمانية، وقد سجل وقائع هذا المؤتمر تماياًل في كتاب  خال  ب . 

شرًقا وغربً  سي مع العديد من المؤلمين  شام وتنافس مضمود  اآللو ار وال ا، من أوربا وم
والعرا ، وغيرها، وحين حان موعد تءيين كتاب  ُنوِقش مناقشتتتتًة دقيءًة في عدد  من 
َج بإجماف  بتمضتتتيل كتاب الشتتتيخ مضمود  اآللوستتتي على جميع الكتن  الجلستتتات لُتَتوَّ

صادرة   سالة  بليغة   ساًما من الذهن مع ر مة إلى اللجنة، فضاز الجائزة، وكانت و ن م المءدَّ
سنة  12الءاهرة في  ال تتتتته1307شهر ربيع األول  ضاا الكونت كر لو دي لندبرغ قن ، بإم

زه والستتويد والنرويج العام في ماتتر ووكيلها الستتياستتي تضمل بين ستتطورها بشتتارة ف
 بالجائزة، وقرار  بع الكتاب.

 وفاته ورثائه
الذي رحل بستتبب  ألَنَّ بمضمود  المرأل  1342في أواخر شتتهِر رمضتتاَن المبارا من ستتنة و

فودف أوراق  وكتب  وخندق  المكت  بالمؤلمات والبضوث، للءاا رب  فضزن علي   لبُت  
-وإخوان  وأهل  والمستتتلمون، وقد نظن في مدح  شتتتعراا العاتتتر من شتتتتى األماتتتار

 ميد الشاوي الضميري ممتي البارة.الضعبد أدين بغداد فءي هللا أحمد بن -أشهرهن

 معروا الرصافي قائاًل:ر العراقي ورثاه الشاع

 للمشكالت بضسن الرأي حالا .مضمود شكري فءدنا منك حبر هدى

 إذا تءسن فيها كان أجباا .قد كنت للعلن في أو اننا جباًل 
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 :مضمد بهجة األثري بءايدة  منها ورثاه تلميذه

 فءلءل الركن عن بغداد أهباا .بغداد قد أقمرت من بعد مارع 

 من بعد شيخ  بنى اآلداب أ الا .باكية  هذي المدارس أاضت وهي 

 :ورثاه ناجي الءشطني بءايدة  مطلعها

 كال واإلرهاب والتهديد .ا السجن يبكينا وا التبعيد

 مهما استمر الضغط والتشديد .سنظل نهزأ بالخطوب تجلًدا

 ثن قال:

 هلل َدرُّ أبيك يا مضمودُ  .مضمود شكري أنت ناصر ديننا

 ما مسها فضص  وا تنءيدُ  .عءائد أحييت بالتنءيد َمْيت

إن  لمن الاتتتتعن تلخيُص ستتتتيرِة رجل  لن يِكلَّ ولن يَملَّ من العمل والبذل، ولكن تبءى 
تأثيرها في ستتتتاحة المكر  هد لعبءريت  المذة ومدى  ب  تشتتتت حروا أحبائ  والعارفين 

 سالمي.اإل

زِهَد العالمة " :لها عن َعلَمنا اآللوستتتتي قائاًل وهذه حروا الستتتتهروردي يضدثنا من خال
َم إلي  ب  من وظائَف وُرتن ألن  لن يضمل بشيا  احتمالَ  بنشر  المترَجن ل  في كل ما ُتُءدِّ
العلوم، وتعلين أبناا األمة والتاتتتتنيف، والتدريس حتى إن  ما قِبَل عضتتتتوية المجمع 

لك ذالعلمي العربي بدمشتتتق إا ليتمكن من توستتتيع نطا  العلن في البالد العربية، بءي ك
، فعالج  تتتتته1337حتى ابُتِلَي بأمراأل  كثيرة  أهمها: مرأل الرمل في المثانة، وذلك سنة 

ْت و أت  نوًعا ما، وحالت ل  ااستراحة، ولما لن يضال لدي   بين  ماهر   األ باا فخمَّ
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سنة  شأفة هذا الداا عاد علي   ستأصل  شديدة فضعف تتتتته 1341ي ، كما ازمت  الضمى ال
وبينما هو  اه، وانضل بدن  حتى صتتتتار لن يتمكن على تضمل مرأل  ما.قلب ، وانهدت قو

بين عامل الشماا مرًة، وبين عامل تراكن األمراأل أخرى إذ ِاصين بمرأل ذات الرئة في 
كان المشيعون ألوًفا، فُعِبر -رحم  هللا تعالى-، فتوفي من ته1342أواخر شهر رمضان سنة 

ع على األرأل امتد الناس ب  الجستتتُر وُدِفن في مءبرة الشتتتيِخ جني د  البغدادي فلما ُواتتتِ
وصتتتلَّْت علي  جماعتان كبيرتان، كما صتتتلت علي  جماعة  كبيرة  جًدا في فستتتضة أرأل 
مءبرة الشتتيخ معروا  الكرخي، وكانت الاتتضراا تموج بالناس موًجا، والكل يثني علي ، 

 فيها أعاظن الشتتتتعراا،ويترحن ل ، ِاقيمت ل  حملة  تأبينية في جامع الضيدر خانة انبرى 
وكبار األدباا ونعت  الاتتضف الشتترقية جميًعا، وعزى أستترة المترَجن ل  الملوا واألمراا، 
من ستتائر البالد النائية، وقد جاا على ذلك وأثبت  الِممضتتال الشتتيُخ مضمد بهجت األثري 

 .ب  أعالم العرا في كتا

ى، وأغزرهن مادًة، وأكثرهن وخالصتتتتة األمر فءد كان أصتتتتلن العلماا ديًنا وأكثرهن تءً  
ن إلى من أستتاا إلي . كان عظيًما ُمهاًبا، لبًءا  علًما، كان جواًدا رحيًما شتتموًقا غيوًرا ُيضستتِ

ءع ، وممرد عاتترهكرين النمس عميًما،  اهر ال كان في جبهة المجد  .ذيل، كان واحد صتتُ
ستتتتان عين ماُن، وإنوكوكًبا امًعا غنًيا عن الوصتتتتف بالشتتتتهرة، كان قلًبا والمكارم ل  جث

  ."األعيان، وعلماا الزمان

ا هديًة عندما احُتلت بغداد جااه األب إنستتتتاس الكرملي يضمل ل  خمستتتماة ليرة ذهبً "
ليزي فأبى أن يءبلها، وكان بأمس الضاجة إليها، يدل هذا على جمن الضاكن العستتكري اإلن

ترفع  وعلو شتتأن  وأن  لن يداهن، ولن ينافق، وقد  لب  الملك فياتتل األول ملك العرا  
الستتتابق فأبى أن يءابل  إا بعد إلضاح  شتتتديد، ولن يءبل أيَّ هدية  من ، أو مناتتتن، فهل 

ان النما  والعياذ باهلل، وحءيءة األمر كان ياتتتتد  أحد  أن  كان يعمل بالتءية، وهي عنو
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هللا عبد ، والتءى بالشيخ 1320أول أيام  صوفًيا ثن صار سلمًيا عندما كان بالموصل سنة 
 ."النعمة

اف رجاًل  ار لعالمة قل ل  نظير وتن سطر تلخص تاريًخا حافاًل وتنت شك أن هذه األ ا 
سلمين خير ُحقَّ لألمة أن تمخر ب ، فرحن هللا مضموًدا اآلل سالم والم سي، وجزاه عن اإل و

 ه.عبدما يجازي ب  
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 بيجوفيتشعلي عزت 

الءرآن الكرين يضتاج من المسلمين أن يءرؤوه بعناية، وكل ": بيجوفيتشعزت  يعل قال
كاماًل إنستتتتان يجد في الءرآن من المعاني بءدر منزلت  وإيمان ، ونضن إذا أخذنا الءرآن 

 "سوا يعطينا الضق كاماًل.

إن من روعة اإلستتتالم أننا أينما وجهنا الباتتتر، في أي زاوية من زوايا األرأل، تراات لنا 
سابءتها، سيرُة قدوة   ها وم ادت بركاِت  ببذلها وِجدِّ سلمة، زرعت الخير وح أو عبءرية  م

اة َعلَمنا  سلف  في هذه األمة، وكذلك ق سنة واقتدت بخيِر  ستءت من معين الءرآن وال ا
الذي حمر في صمضات تاريخ البوسنة سيرَة تضضية الذات  بيجوفيتشعزت  يعل اليوم

 في سبيل اإلسالم والمسلمين.

 نشأته
في مدينة بوسانا كروبا شمال غربي  م1925لتتتت الموافق  تتتته1344عزت في عام  يعل ِلدوُ 

البوستتتنة في أستتترة  عريءة  في إستتتالمها. فءد عرفت منطءة البلءان اإلستتتالم على يد 
بعدما انتاروا  م1389لتتت ِفءة هتتت الموا792الشهيرة سنة  "كوسوفا"العثمانيين بعد معركة 

، م1463لتتتت الموافق  تتتته868ديار البوسنة سنة  دخل اإلسالمعلى الارب. وبهذا اانتاار 
سنيون تعالين سالم، وحملوا لءن  والتزم البو شنا "اإل  نيةتضت ظل الدولة العثما "البو

عاًما، لكن مع زوال الضكن العثماني ااتتُطِهد المستتلمون دينًيا وعرقًيا باتتمة   415حوالي 
لى تركيا، وقد واج  المسلمون مواجهات  متكررة وتسبن ذلك في نزوح عدد  كبير  منهن إ

سة حريتهن الَعَءدية وأثءلت كاهلهن بالمذاب  واانتهاكات  داميًة انتزعت حءهن في ممار
 ما هو من قبيل إسالمهن وهويتهن. المظيعة التي استهدفت كل
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عزت في مدينة ستتراييمو التي تلءى تعليم  فيها، وتدرج بتمو   حتى أنهى  يعل ترعرف
 على والتضق بالجامعة، وقد كلل مستتيرت  العلمية بالضاتتول 1943الثانوية عام  المرحلة

، وكذا شتهادة  عليا 1962، أردفها بشتهادة الدكتوراة عام 1950شتهادة  عليا في الءانون عام 
، ونج  في تطوير قدرات  اللغوية فءد كان يتءن العديد من 1964في ااقتاتتتتاد عام 

 يزية، فضاًل عن اللغة العربية.جللمرنسية، واإلناللغات، فكتن باأللمانية، وا

 وعيه بهموم األمة
عزت تواقًة للبذل وإنجاح المشتتتتاريع الهادفة، ويظهر ذلك منذ  يعل انت شتتتتخاتتتتيةك

م فبرز 1940عنموان شباب  حين كان لن ُيجاِوز السادسة عشر من عمره وتضديًدا في عام 
سين لجمعية  اسم  ؛ وهي جمعية أشب  بناد  مدرسّي "المسلمينالشبان "بين أول المؤسِّ

بة في شتتتتتى  ضاور في  الطل بة المستتتتلمين، وتوعيتهن، وتثءيمهن ويت يعمل لجمع الطل
شتتؤونهن وشتتؤون أمتهن، ثن ما لبثت أن انتءلت من مجرد ستتاحة للنءاش والتضاور إلى 

ًصا خ ساحة عمل وتنميذ فءادت األعمال الخيرية، والنشا ات الثءافية، وأنشأت قسًما ا
بالمتيات المستتتتلمات، وقدمت خدمات  ومستتتتاعدات  للمضتاجين إّبان الضرب العالمية 
سلمة  قادرة  اية  م شخ سالم وبناا  الثانية، وقد برزت جهودها أكثر في حءل الدعوة لإل
ظام  غير  ظل ن ياة في  كاليف الض مة رغن ت ءا مان وااستتتتت على التكّيف مع مضن الز

ب لتءدين النموذج األروف للمسلن والمسلمة في المجتمع، إسالمي، وتضميز وإعداد الشبا
 سلوكًا وعماًل.

نة المواجهَة بين الضق والبا ل، اقت هذه الهمن التواقة للعدالة  وكما كانت وما زالت السُّ
واازدهار، اااطهاد والءمع الذي يعترأل  ريق العاملين لرفع راية اإلسالم خماقًة على 
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 يعل ستتتِّ ستتنوات  من إنشتتائها، اعتءلت الضكومة الشتتيوعية بعدديار  يضكمها الطغاة، ف
 ."الُمجاهد"وصديء  نجين شاكر بي  بتهمة المساعدة في إصدار جريدة  عزت

اد  شيوعيين  سلمين"وبعد خروجهما من المعتءل توالت حمالت ال شبان الم ال . ل"ال ت
ءال العديد من م، إلى إعدام أربعة أعضتتتتاا  من الجماعة فضتتتتاًل عن اعت1949في عام 

سلمين" شبان الم ة ااعتءال لعلي عزت  "ال سالمي. وِاعيَدت كَرَّ شاف الدعوي اإل بتهمة الن
م 1988ولن ُيطلَق ستتراح  إا في عام  ."دعايًة إستتالمية"م بستتبن نشتتره 1983في عام 

وبهذا صءلت سنيُن السجن والءمع في شخاية َعلَمنا الكثير من المماهين واألسس التي 
 األثر في سيرت  احًءا. كان لها

في أحوال المستتتلمين في بالد  عزت بشتتتخاتتتية  جادة  مجتهدة، أمعن التأمل يعل تميز
البلءان التي كانت ُمزِرية بستتبن و أة الشتتيوعيين الملضدين، الذين ستتاموا المستتلمين 
أشتتد أنواف العذاب والءستتوة، وستتجل التاريخ المجازر الرهيبة، واألهوال المظيعة بضق 

 ن برب  وتمسك بدين .من آم

وفي ظل هذا المشتتهد الدامي، كان لَعلَمنا باتتمة اجتهاد  ودفاف  عن المستتلمين، قال عن  
عزت مثءف  إستتالميٌّ كبير، ياتتم   يعل إن الدكتور"بعض  لبة البوستتنة واصتتًما إياه: 

 ."العلماا والممكرون بأن  سيد قطن أوروبا

ِغف  منض -شتتتاًبا فًتى كان منذ –تجارب اآلخرينعزت بالءرااة وااستتتتزادة من  يعل شتتتُ
ارب الضركات اإلسالمية األخرى في الهند، وباكستان، وإندونيسيا، تج على واسًعا ا الًعا

وقد أفاد من قرااة كتن الَمودودي والندوي، ورئيس وزراا إندونيستتيا األستتبق الدكتور 
ي جامعة ستتتتراييمو، مضمد ناصتتتتر، وتماعل معها، وهو ما يزال  الًبا يدرس الءانون ف

عزت حين يستتتميد من كتاب ما، أن  يستتارف ألوستتاف الطلبة  يعل والعجين في  ريءة
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هذه الءرااات  ها من  ءا م  التي استتتتت ماهي ئده ويلخص لهن م ت ، فيبثهن فوا جامع في 
ويضاورهن ويناقشتتتهن باهتمام  وحرل، فلن يكن َعلَمنا يكتمي بإلهام نمستتت  بل يستتتعى 

أن تلك الرغبة الجامضة في النهوأل بشتتتعب  البوشتتتنا ، وبستتتائر إللهام غيره، وا شتتتك 
مستتلمي البلءان والتخلص من أغالل وظلن الشتتيوعية الملضدة المعادية لإلستتالم، كانت 
ا للتأثير في رفاق  وإبءاا  ه أزم سلمين وَتُؤزُّ ساحات التغيير المعلي لواقع الم تجرا علمنا ل

 شعلة الهمة متوقدًة باستمرار.

: (وود وورث كارلستتتتن)عزت مضل أنظار الكثير من العءول، وقد قال عن   يعل لءد كان
إن تضليل  لألواتتتتاف اإلنستتتتانية مذهل، وقدرت  التضليلية الكاستتتتضة تعطي شتتتتعوًرا "

 ."متعاظًما بجمال اإلسالم وعالميت 

 تصديه للفكر النازي 
بالمستتلمين في عزت في مواجهة األخطار التي ترباتتت  يعل صتتالبة يستتجل التاريخو

سان  سالفيا واحتلها في ني ش  النازي يوغ  (أبريل)البلءان، تضديًدا حين اجتاح هتلر بجي
 (ألشتاشاا)بعض أبناا البلءان الذين سارعوا لتأسيس حزب  وتسلل المكر النازي إلى 1941

عزت  يعل النازي، وبدأت حبال هذا الضزب التستتتتلل إلى الطالب المستتتتلمين، فكان لهن
مع رفءائ  في جمعية الشتتبان المستتلمين فكشتتموا للطالب معاداة المكر النازي  بالمرصتتاد

لإلسالم، وحذروهن من أن  يضُرم اانتساب للضركة النازية مهما كانت الذرائع واألسباب، 
ضذيرات ندااات وت َيْت  كارهن، لِء لة إن عدا ئ  قبول  يعل ولءوة حججهن و ءا عزت ورف

َرياًنا بين صتتموا الطلبة وهو ما أثار استتتياا  شتتريضة  واستتعة  من الشتتباب بل ستتَرْت  ستتَ
 النازيين األلمان الذين أعلنوا الضرب على الجمعية ومنعوها من العمل.
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 وال عهتتد ااحتالل األلمتتاني، ومتتا إن تضررت  عزت للنتتازيتتة يعل وهكتتذا تاتتتتتدى
 يلع تضولت دفاعات 1945يوغسالفيا، ولبست لبوس الشيوعية مذهًبا وديًنا أواخَر عام 

 .اعتءاات سلسلة-وابد –اد الشيوعية، وكان الثمن عزت

 ويالت الشيوعية
شاعة، ل سالم بكل ب ستهدفوا اإل سلمين من النازيين، ا سى على الم شيوعيون أق ءد كان ال

فأغلءوا المستتتتاجد، وحولوا مدارس المستتتتلمين إلى متاحَف وحانات  ومراقَص، ومنعوا 
علماا المستتتلمين وكل من ظهر علي  االتزام المستتتلمين من اقتناا الماتتتاحف، و اردوا 

 بالدين اإلسالمي، فءتلوهن وسجنوهن وعذبوهن عذاًبا ُمريًعا.

لكن هذه الضرب الشتتتتعواا التي لن ترحن أحًدا، لن يكن لها من عاقبة  إا زيادة صتتتتالبة 
 يلع المستتلمين وتاتتميمهن على المواجهة وتغيير أستتالين العمل وعلى هذا النهج عمل

عًة في كل عزت، ل كان يزداد قنا ات، لكن   ب بضتتتتع الكرَّ ءل بضتتتتع المرات وُعذِّ هذا اعُت
 أن  بال أدنى رين  على حق. امتضان صبر،

عزت درجة من التأثير واإلغاظة في الشتتتيوعيين لن يستتتبق لها مثيل  حتى  يعل لءد بلغ
ها إلى أن عزت، تلك الضرب التي لن يهدأ ِاوار يعل ، الضرب على(تيتو)أعلن الدكتاتور 
عزت ومن  موحات  وأفكاره وقد  يعل ذلك أن  كان يخشتتتتى من ،1980هلك في ستتتتنة 

الناصتتتر األثير خالل إحدى عبد صتتتديء   أعلنها صتتتريضًة في حواره الذي دار بين  وبين
سأل  عن  .عزت من يكون، قال تيتو: إن  رجل  خطير يعل الزيارات إذ أجاَب األخيَر حين 

فهو يطالن ويرى أن تتولى الضركة اإلستتتتالمية الستتتتلطة في كل بلد  تكون لها األكثرية 
 في .
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عزت كان الضكن بالستتتجن  يعل ومن بين األحكام المجِضمة التي أوقعها هذا الظالن على
شاقة عام  شغال ال سنوات  مع األ شبان  1949مدَة خمِس  وتهمت  كانت عالقت  بجمعية ال

 المسلمين.

عزت مع أحد عشتتتتر شتتتتاًبا من  يعل ا الضكَن المجضَف الوحيد بل ُحِكن علىلن يكن هذ
سطس  /رفاق  في آب شر عاًما، والتهمة  1983أغ سجن أربعة ع سراييمو، بال في مضكمة 

 كانت اانضراا نضو األصولية.

ستبداد بالضكن  شيوعيون ذروة اا وألن األيام دول  وألن لكل بداية  نهايًة، فبعد أن بلغ ال
مع للشتتعوب، بدأت أنظمتهن بالتاتتدف في أوربا الشتترقية وااتضاد الستتوفيتي عام والء
اطرت هذه األنظمة 1990تتتتتتتتتته1410 شعوب وتململها حتى ا ر ال م وذلك تضت و أة تذمُّ

 .التعددية السياسية لتهدئة الشارفالدكتاتورية للنزول إلى السماح ب

 المسلك السياسي
في تضءيق التغيير، وابد أن نشير إلى أن َعلَمنا  عزت أنها فرصت  السانضة يعل واعتءد 

كان يتمتع بمطنة ستتياستتية وخبرة قانونية استتتلهمها من  بيعة اختاتتاصتت  وكذا كنِّ 
التجتتارب والمواهتتن التي تمتع بهتتا إا أنتت  قتتد يخونتت  التءتتدير لمتتآات الءرارات التي 

لوم  أخرى لهذا ستتتنرى يتخذها، وقد تكون نظرت  قاصتتترًة لمءدان  خبرات  ميدانيًة في ع
 وحدها ثمًنا باهًظا وعلم  دروًسا قاسية.كيف كّلم  هذا الخوأل في السياسة 

بادر بات  يعل نعن  خا لديمءرا ي، وشتتتتارا في اانت تأستتتتيس حزب العمل ا عزت إلى 
سك، في جمادى األولى  الرئاسية، سنة والهر ًسا لجمهورية البو اب  رئي التي فاز فيها، لي

 .1990نوفمبر  /شرين الثانيفق لتهت الموا1411
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ستءالل عن  يعل وكانت أول خطوة  أقبل عليها شعبي  على اا ستمتاا   عزت هي إجراُا ا
 وكانت نتيجة ااستتتمتااااتضاد اليوغستتالفي، وقد استتتجاب الشتتعن لهذا ااستتتمتاا 

ل ، ولكْن ما غاب عن َعلَمنا، هو أن هذه السبي%63لاال  ااستءالل بنسبة مشاركة  99%
لن تكن ِلتروَ  للغرب الاتتتتليبي، وأن أعداا اإلستتتتالم لن يدخروا جهًدا في إجهاأل أيِّ 

فكانت النتيجة  ؛عن كلِّ هيمنة  غربيةخطوة  تؤدي إلى تضرر ورقي دولة  إستتالمية  بعيًدا 
المنتظرة شنَّ حملة  إعالمية  ظالمة  اد مسلمي البوسنة، وتهييج الارب الضاقدين على 

 .سلمينالبوسنيين الم

 حرب اإلبادة في البوسنة والهرسك
شاعتها   شك أن ب سنة، ا  سلمين في البو اد الم شتعلت نار حرِب إبادة  دينية  عرقية   فا

 تلك اإلبادة التي توا أ فيها آاا .كانت األقسى وااََمرَّ في سلن بشاعة الجرائن البشرية
الناارى من أوربا ليشاركوا في قتل آاا المسلمين البوسنة وتسجيل المجازر الُمريعة 
بضق النستتتاا واأل مال واألجنة في بطون أمهاتهن والعزل من المستتتلمين البوستتتنيين، 

ن المستتلميوتمطرت قلوب اتتاقت لها األرأل وبكت عليها الستتماا وشتتاب ِلَهوِلها الِولدان 
 .في كل مكان

عزت بأم عيني  فشتتل خياره الستتياستتي الضزبي الضتتعيف، حين رأى ي عل وهكذا شتتاهد 
ارب من جهة، والكروات من جهة ثانية، الذين تمننوا  شة، ال دولت  الوليدة بين فكي كما
في استتتعمال آلة الضرب اليوغستتالفية المتطورة لتءطيع أوصتتال شتتعن  مستتلن  أعزَل، 

، من أوربا وتستتجيل أفظع  اانتهاكات والجرائن بضق اإلنستتانية، في صتتمت  دولي  عميق 
 يزل ولن ،تتتتتتزعموا-وأمريكا، وأمن  متضدة  كانت اعترفت بجمهورية البوستتنة والهرستتك 

 .شديد وألن   بأًسى اإلبادة تلك يذكر التاريخ
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عزت كيف اجتمع المتوحشتتون على شتتعب  المستتلن من كل حدب  وصتتوب،  يعل شتتاهد
تلك المجازر الجماعية التي لن ُتكَتشتتتتف كلُّ مءابرها الجماعية بعُد، وُفِجع  وشتتتتاهد

ضاًل  شهيد، ف سين ألَف  سءوف ثالث ماة  وخم سلمة، و ااب ماة ألِف امرأة  وفتاة  م اغت
 في تلك البءعة المسلمة من األرأل.عن تدمير  كامل  للبنية التضتية وكل مظاهر الضياة 

 اجتهد فأخطأ
 ريءة  ما عاجلة  إلنءاذ شتتعب  من هذا الَمكر العالمي الءبي ،  البضث عن عزت يعل اولح

في شتتتتعبان  خاصتتتتًة وأن  رأى بنمستتتت  التوا ؤ الغربي األمريكي. فلجأ لضل  وستتتتط  
ورغن موافءة األوربيين على  (فيدرالية متناسءة)يتمثل في إقامة  1991شباف تتتتتتتته1411

والكروات وستتتلوفينيا.  من قبل الاتتترب،هذا المءترح إا أن  اقى معاراتتتًة شتتتديدًة 
ة!لياطدم َعلَمنا بالضءيءة المُ   رَّ

َيرنا،  ريءًة اجتهد بها في خدمة  ابد أن لكل َعلَن  من أعالمنا وقدوة من قدوات ستتتتِ
شك أن لكل منهن كبوات  وسءطات   اإلسالم ونذر بها نمس  لضم  دين  والرقي بأمت ، وا

لاادقة ابتداًا واجتهادهن المتواصل وتمانَيهن في نارة وأخطاًا وعثرات ولكنَّ نيتهن ا
 .قد تغمر لهن أخطااهن أهدافهن الراقية

عزت وعلينا ااعتبار من ، فءد كان الستتتبيل الذي  يعل وهذا في الواقع ما وقع في  َعلَمنا
فءيًرا اتتتتعيًما ا يمكن  أن يضءق أهداف  الستتتتامية، ولو أن  عمد منذ  عزت يعل لجأ ل 

لبة   البداية إلى َقْرِن عبءريت  الستتتياستتتية بأخرى عستتتكرية! والتركيز على بناا قوة  صتتتُ
لدولت ، فكان جهاُده الستتتتياستتتتي مدعوًما بجهاد  عستتتتكري  متين، لكان بكل تأكيد واقع 

 .، ولضَسَن لها أعداؤها ألف حسابمختلًما تماًما-الدولة المتية-البوسنة والهرسك
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ءاعدة األستتاستتية في كل مشتتروف يريد ل  صتتاحُب  البءاا، أا عزت هذه ال يعل ولءد فات
وهو الضاتتانة والءوة العستتكرية في عالَن  ا يعترا إا باألقوى، ولو أن  تمرس أكثَر في 
فء  الجهاد واعتبر أكثر من سياسة األقوياا ألبار أن نشا   السياسي لوحده لن يكمَي 

اإلستتالم خماقًة على تراب بالدهن،  لضم  حءو  أهل البوستتنة والهرستتك في رفع راية
في وستتط عالَن  بشتتع يعج بالوحوش البشتترية المتعطشتتة لدماا المستتلمين، ولكان أدرا 

المضترم! ومن هذه األخطاا  بكل تأكيد  أن الستتتياستتتة ا تضءق مآربها إا بستتتالح الءوة
 ا في المستءبل وفي تجارَب مءبلة.نتع  ونستدرا خطواتن

ا غير عادي، تميز بدهاا  ستتياستتي  كبير ونضتتال  و ني  عز يعل في الواقع كان ت رئيستتً
رية بعيدة وهذا ما جعل  يشتتارا األمة  عنيد، وفكر  إستتالمي  عميق، ونظرة راقية تضضتتُّ

 أشجانها وهمومها، ويلتمت لكل ما يؤرِّ  أمنها ورقيها.-وليس البلءان فضسن-اإلسالمية

 إنتاجه الفكري
وقرأ الكتن المكرية  مل الشتتتترعي والثءافة العاتتتتريةعزت بالع يعل عن لءد تضاتتتتنن

ل  للتأليف والكتابة التي لن تشغل حيًزا كبيًرا  اإلسالمية المعاصرة، فخرج بمكر عميق أهَّ
ولهذا لن يترا خلم  إا عدًدا من المؤلمات  من حيات  الملياة بهموم البلءان وأمة اإلسالم،

الممكرين في العالن. إاتتافًة إلى العديد لكنها برزت واشتتتهرت في مكتبات المستتلمين و
تاُب  منها ك من األبضاث، والمضاارات، في شتى الميادين المكرية والسياسية والدعوية.

، خا ن ب  قادة  الشتتهير، اإلستتالم بين الشتتر  والغرب. الذي كان بمنزلِة موستتوعة  علمية 
 أخضعهن لعظمة اإلسالم.و المكر الغربي

لكي نمهن العالن فهًما صضيًضا، ا بّد "هذا التأليف الزاخر، قول :  ومن عبارات  الخالدة في
 ."هذا العالن، وأن نعرا معانَيهاأن نعرا الماادر الضءيءية لألفكار التي تضكن 
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ساِبق ل ، شهرة تالحء  والجوائز ُت ضية أمت ، كانت ال نها م وفي حين كان مندفًعا خلف ق
من  (ممكر العام)م. وجائزة 1993الم عام جائزة الملك فياتتتتل العالمية لخدمة اإلستتتت

رمضتتتان ). وجائزة دبي الدولية للءرآن الكرين 1996وعثمان حاف  عام  يعل مؤستتتستتتة
 ، تءديًرا لجهوده في خدمة اإلسالم والمسلمين. وغيرها من الجوائز.(ته1422

 وفاته
ة العمر الثامنعزت ربَّ  يوم األحد، التاستتع عشتتر من تشتترين األول وقد بلغ من  يعل ءَي ل

والستتبعين. ولن يتمكن شتتعب  من إعالن الضداد الرستتمي علي ، بستتبن اعتراأل الاتترب 
عزت ولألبد عدوهن اللدود الذي كان ستتتبًبا في  يعل على ذلك، اَْن في نظرهن ستتتيبءى

أهل البوسنة  تضطين أحالمهن التي كانوا يرمون إلى تضءيءها على حساب دماا وأشالا
ارهن ى ديأهل البلءان براية اإلسالم عل وأقرَّ  بيجوفيتش علي عزت والهرسك. فرحن هللا

 أحراًرا أعزًة منتارين.
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ˮ 

ˮ 

ة العلماا والممكّرين المسلمين في العار الضديث، ات بعد مواجهتهن للتضّدي إّن مسؤوليَّ
وترشيدها والسمّو بها، هي أن يمّضلوا المعاصرة وإثباتهن أن اإلسالَم قادُر على قيادتها 

الضة الدين  ، ولتكون م ، وحزب  ، و ائمة  سة  ، ومدر سة  ّس ، ومؤ سالم على كل جماعة  اإل
ة ، أو جماعيَّ ة   والعءيدة ممّضلًة على عمل كل مالضة  حزبيَّ
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 بو الضسن الندويأ

شتتك أن  وا لباهرة،الستتامءة وولَّد األعالم اما  ر  اإلستتالم دياَر قوم  حتى أنبت الهمن 
َير أعالم  نابغين حملوا مشتتعل  ديار الهند تضتتج بالتاريخ الماجد للمستتلمين وتتزين بستتِ

رين في شتتتتى الميادين، ومن هؤاا، نظرنا فرأينا الشتتتيَخ  رين ومؤثِّ وا ُمغيِّ با أ التميز وهبُّ
ضوا على هذه العبءرية ا سلطنا ال ار، فكان أن  سن الندوي من أبرز أعالم الع دية لهنالض

ماذا خستتتر العالن بانضطاف  ومن لن يعرف  فال شتتتك أن  ستتتمع بكتاب  البديع، .المستتتلمة
المستتتلمين والذي ُيَعدُّ من أروف ماتتتنمات  والتي بلغت شتتتهرُتها اآلفا ، وا تكاد مكتبة  

 إسالمية  تخلو رفوُفها من نسخة من .

 نشأته
. راتتي هللا عنهما يعل لضستتِن بنبُن فخِر الدين، ينتهي نستتب  إلى ا يعل و أبو الضستتنِ ه

من المضرم  6في الواية الشتتتتمالية بالهند في  "راي بريلي"بمديرية  "تكية"ُوِلد بءرية 
 .م1914لت فق هت الموا1333

، فءد كان والده الضيِّ بن فخر الدين الضسني عالمة عبد السيد  ُوِلد في أسرة علن  وفضل 
ُنزهة الخوا ر وبهجة الَمستتتامع "منها الهند ومؤرخها وصتتتاحن الماتتتنمات الشتتتهيرة، 

اإلعالم بمن في تاريخ "في تراجن علماا الهند وأعيانها، والذي ُ ِبع باستتتتن:  "والنواظر
فة "، و"الهنتد في العهتد اإلستتتتالمي"في ثمتانيتة مجلتدات، و "الهنتد من ااَعالم الثءتا

ن الكرين . وكانت والدت  من الستتتتيدات المااتتتتالت؛ تضم  الءرآ"اإلستتتتالمية في الهند
ي  ، ولكن شاا هللا أن يبدأ مشواره في الضياة يتيًما فءد ُتُوفِّ وتتءن الشعر، مؤلمة  لها كتن 

 يت . ولن ُيرَز  أواًدا.والده وهو دون العاشرة فأشرفت أم  وأخوه الكبير على ترب
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 استتتهل الشتتيُخ مستتيرت  في التعلين بضم  الءرآن الكرين، وتعّلن اللغة األردية التي برف
ية أما العربية فءد بدأ تعلمها أوًا على يد الشيِخ خليِل بن مضمد  اإلنجليزفي آدابها وكذا 

ج على يدي ، كما أفاد في تعلن آدابها من 1924 /تتتتتته1342األناتتاريِّ اليمانيِّ عام  م وتخرَّ
ها، ضة، حتى أتءن مد  ل ي  الشتتتتيخ عزيز الرحمن، والشتتتتيخ مض عة  عمَّ جام ثن التضق ب

ام، و1927هند في الءسن العربي عام بال "لكهنؤ"  .كان أصغَر ُ الب الجامعِة ِسنم

م، ليالقَي كبار علماا الهند، وليضضر دروس 1929ثن التضق بدار العلوم لندوة العلماا عام 
الشتتتريعة عليهن، ولكن  لن يكن ليرتوَي بعد؛ فالتضق بديوبند مدَة شتتتهور ، ثن ستتتافر إلى 

على كبار علمائها، وتضءءت أمنيت  بلءاا الشتتاعر مضمد إقبال اهور، وقرأ تمستتير الءرآن 
ا بدار العلوم لندوة العلماا  الذي أحب  قبل أن يلتءَي ، فجالستت  وأفاد من ، ثن عمل مدرستتً

 م.1934في عام 

اعتنى الشتتيُخ الندوي كثيًرا بتضستتين لغت  العربية وتوستتيع ثءافت ، وقد استتتعان على 
لاتتضف والمجالت العربية الاتتادرة في البالد العربية ستتواا  ذلك بالمواظبة على قرااة ا

تلك التي كانت تاتتتتل إلى أخي  األكبر أو تلك التي تاتتتتل إلى دار العلوم ندوة العلماا 
مال  ية والمطلعين على أع ضدث في البالد العرب ما ي عارفين ب عد زمن  من ال لياتتتتب  ب

 .علمائها وأدبائها وممكريها

 مسيرته الدعوية
تناول في  ستتتتيرة جده المجاهد أحمد  عاًما، 18ل  كتب  َعلَمنا كان يبلغ من العمر وُل مءاأ

الماتترية التي كان يءوم  (مجلة المنار)بن عرفان شتتهيد اإلستتالم، وبعد أن أرستتل  إلى 
 ،(م1931)أحد أعدادها الاتتادرة ستتنة  عليها العالمة مضمد رشتتيد راتتا نشتتر المءال في
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بدأ الع هذا العمر المبكر  ناس وفي  بدأت ال نابر و لدعوة إلى هللا على الم ندوي ا مة ال ال
 ، وقد كان متمكًنا في هذا الثغر.تعرا الندوي الخطين

ضَع مرات،  سيرة العلن والدعوة، رحل الندوي إلى الضجاز ب وإلدراك  أهمية الضركة في م
، وتعرا على عواصتتتتن العالن وأروباأميركا، و وإلى ماتتتتر، والمغرب، والشتتتتام، وتركيا،

ضين نتضدث عن اإلنجاز والعطاا ا ف رج من هذه الرحالت بموائَد جّمة.اإلستتتتالمي، فخ
يمكننا إا أن نتذكر همة الندوي في التأليف، فءد بلغ مجموف مؤلمات  وترجمات  قرابة 

دًدا رجن ععنواًنا بالعربية، وقد انتشتتتترت مؤلمات  بلغات  أجنبية  فتُ  177عنوان، منها  700
 .والمرنسية والتركية والبنغالية واإلندونيسية وغيرها ليزيةاإلنجمنها إلى 

وبغزارة اإلنتاج هذه، اشتتتتهر َعلَمنا، وكان ل  أثر  في المكر اإلستتتالمي، فءد كان صتتتاحَن 
ة  يَّ ة واألورد ر  ا شتتتتتك أنت  نتتاج معرفتت  الجيتدة بعتدد  من اللغتات كتالعربيتَّ منهج  نيِّ

ة التي ستتتمضت اإلنجليزو ة والمارستتتيَّ ل  بتوستتتيع ا الع  وثءافت  التي استتتتمدها من يَّ
ة، فضتتاًل عن تعمء  في التاريخ اإلستتالمي، وتزينت  ماتتادر الضضتتارات غير اإلستتالميَّ
مؤلماُت  مءارنًة مع غيره بذلك المهن العميق ألستتتترار الشتتتتريعة ناهيك عن التضليل المذ 

ح الجستتد ويشتتخ المرأل ويءدم ص لمشتتاكل العالن اإلستتالمي فكان كالطبين الذي يشتترِّ
 العالجات الناجعة.

وعلى هذا الدأب، كان الندوي يستتتميُد من ستتمره في شتتتى أنضاا العالن لناتترة قضتتايا 
المستتلمين والدعوة لإلستتالم وشتترح مبادئ ، وإلءاا المضااتترات في الجامعات والهياات 

 العلمية والمؤتمرات.
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 مؤلفاته
ل  هتن الندوي بكل األعمار، فوجَّ  كتابات  لأل مالا كما للكبار، ومن أشتتهر كتابات  كان أوَّ

، ونال قبوًا (م1938)الذي نشره في عام  "سيرة سيد أحمد شهيد"كتاب باألردية بعنوان 
 "مختارات من أدب العرب"واستتتًعا في األوستتتاف الدينية والدعوية، وأّلف بعدها كتاب  

، وسلسلًة أخرىلأل مال في خمسِة أجزا "قاص النبيين"، ثن ألف سلسة (م1940)في   ا 
، في الزمان ما بين  "الءرااة الراشدة"لأل مال باسن:  م كما ل  1944ت1942في ثالثة أجزاا 

المد "، "ربانية ا رهبانية"، "مذكرات ستتتتائ  في الشتتتتر  العربي"مؤلمات  كثيرة  منها 
 ."مرجال المكر والدعوة في اإلسال"، و"المسلمون في الهند"، "والجزر في تاريخ اإلسالم

فءد شتترف في تأليم  في عام  "ماذا خستتر العالن بانضطاف المستتلمين"أما كتاب  التضمة 
رت ل 1947م، وأتم  في عام1944 ترجمة  أردية  في الهند قبل رحلت  األولى للضج  م، وُنشتتِ
عاِلن قدم لهذا الكتاب َعلَمنا ستتتيد قطن، وظهر في  َعلَمنا بشتتتخاتتتية ال م، كما1947عام 

 ل  والداعية.والمؤرخ والما

لءد كان أبو الضسن يواكن أحداث أمت  ول  رسائُل في عدد  من المناسبات وفي عدد  من 
المضطات نذكر منها رسالت  األولى التي انتشرت في الضجاز عند رحلت  األولى، بعنوان: 

لي البالد اإلستتتتالمية" عام  "إلى ُممثِّ هها إلى المندوبين 1947التي أصتتتتدرها في  م، وجَّ
لمين والعرب المشتتاركين في المؤتمر اآلستتيوي المنعءد في دلهي بدعوة  من رئيس المستت

 راا الهند آنذاا جواهر ال نهرو.وز
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 نشاطه العلمي
سانس   اع  منهاًجا لطلبة اللي صياغة مناهج الطلبة، وذلك بو َسبق  في  كما كان ل  قدُم 

لى ع الجامعة اإلستتالمية فيبناًا على  لن  من  "إستتالميات"في التعلين الديني أستتماه 
 .م1942الهند في عام  (.A.M.U)كره 

 وغير الهندية ناهيك عن نشا ات  العديدة في إلءاا المضاارات في الجماعات الهندية، 
سنة  شق  ستاًذا زاِئًرا في جامعة دم شيءة1956فءد ُدِعي أ ارات  ال بعنوان:  م، ليلءي مضا

دون في تاريخ المكر اإل"  رجال"، والتي اتتتتمها كتاب  الكبير "ستتتتالميالتجديد والمجدِّ
، كما ألءى مضااتترات  في الجامعة  "المكر والدعوة في اإلستتالم المكون من أربعة أجزاا 

عبد م، إجابًة لدعوة  من نائن رئيسها آنذاا الشيِخ 1963اإلسالمية بالمدينة المنورة سنة 
  ."ة واألنبياا في اوا الءرآنلنبوا"العزيز  بن باز  رحم  هللا والتي ُ ِبعت بعنوان: 

سالمي، دعت  سنة  وألن  كان مضل ثءة العلماا والدعاة في العالن اإل م؛ 1968الرياأل في 
ارات في جامعة  شريعة، وهناا ألءى عدًدا من المضا ة كلية ال سة خطَّ شاركة في درا للم

ة الضرة اإلسالمي نضو التربية"الرياأل وفي كلية المعلِّمين، والتي ُانَّ بعُضها إلى كتاب : 
ي الءادر الرائعبد تأثر أبو الضستتتن الندوي بشتتتيخ   ."في الضكومات والبالد اإلستتتالمية

 األحدعبد فوري، وبمكر اإلمام أحمد بن حنبل، وشتتتتيخ اإلستتتتالم ابن تيمية، وأحمد بن 
اس من أكثر الستتتترهندي، وشتتتتاه ولي هللا الدهلوي، في حين يبءى الشتتتتيخ مضمد إلي

 في . أساتذت  تأثيًرا

ة  مواقفه تعكس عبقريته الفذَّ
ترتكز العبءرية المكرية للندوي على أن اإلستتالم ابد أن يتولى الزمام إلنءاذ المستتلمين و

والعالن، وكان ذلك نتيجة األحداث التي عاصتترها وعلى رأستتها ستتءوف الخالفة، ذلك أن 
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ة، الضل الوحيد لهذا العالن يكمن في تضّول قيادة العالن إلى أيد  مؤم نة  بءين اإلنستتتتانيَّ
ستعداد الروحي والمعنوي والمادي  وكان َعلَمنا يخا ن العرب تضديًدا ألن  يرى فيهن اا

 ن اإلسالمي، ومن ثن العالن أجمع.لءيادة العال

كما ارتكز فكره اإلصتتالحي على مكافضة الغزو المكري، وبثِّ روح ااعتزاز باإلستتالم في 
ة وآث ارها، ومن أبرز تأّمالت  في هذا ااتجاه في ستتبيل التغيير المستتلمين، ومءاومة الردَّ

ة  ُب  من المستتلمين الذين ا مأّنوا لتدريس أبنائهن في المؤستتستتات العلميَّ لألحستتن َتَعجُّ
سالمية على فلذات أكبادهن، كما  ستأمنين الغرب الذي يهدا لطمس الهوية اإل ة م الغربيَّ

بة ماتتتتادر العلن التي يتلءى منها شتتتتباب شتتتتدد على أهمية ربط العلن بالتربية، ومراق
  ين في الجامعات اإلسالمية كافًة.المسلمين معارفهن، كما رأى أهمية توحيد التعل

ِشَر بمجلَّة  ًضا ااهتمام على واجن العلماا والطبءة المثءمة في مءال  ُن سلط الندوي أي و
ة العلماا والممكّرين الم"البعث اإلستالمي قائاًل:   ،ستلمين في العاتر الضديثإّن مستؤوليَّ

بعد مواجهتهن للتضّديات المعاصتترة وإثباتهن أن اإلستتالَم قادُر على قيادتها وترشتتيدها 
 ، ، و ائمة  ، ومدرستتة  ستتة  ، ومؤستتّ لوا اإلستتالم على كل جماعة  والستتمّو بها، هي أن يمضتتّ

لًة على عمل كل ، ولتكون ماتتتتلضة الدين والعءيدة ممضتتتتّ ، أو  وحزب  ة  ماتتتتلضة  حزبيَّ
ةج  ."ماعيَّ

 ماتجوائز وتكري
، ا يكاد َعلَمنا يهدِا وا يستري ، فمن ت ميزت حياة الندوي بنشاف  دؤوب  وعمل  متواصل 

صرار  سيرت  يتعجن من تلك الهمة المنهمرة واإل  هيالالمتنايتأمل في إنجازات  خالل م
  .على العمل والِجد والبذل
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الهند، وأستتس مركًزا للتعلين اإلستتالمي  م في1939فءد بدأ الندوي رحالِت  الدعوية عام 
ضًوا في المجلس اانتظامي لندوة العلماا عام 1943عام  سس 1948م، ثن اختير ع م، ثن أ

م، في لكنهؤ 1959م، والمجمع اإلستتتالمي العلمي عام 1951حركة رستتتالة اإلنستتتانية عام 
عام  ماا  ندوة العل ًما ل عا ًنا  ند، واختير أمي ها 1961باله ت ، وأدار م التي ظل في حتى وفا

م. واختير عضًوا 1962الجلسة األولى لتأسيس رابطة العالن اإلسالمي بمكة المكرمة عام 
سها عام  سي سالمية بالمدينة المنورة منذ تأ شاري األعلى للجامعة اإل ست في المجلس اا

م، واختير أوَل 1984م، كما دعا إلى تأستتتتيس رابطة األدب اإلستتتتالمي العالمية عام 1962
 م.1986س  لها عام رئي

كلُّ هذا الرصتتتتيد من األعمال ُنضتتتتيف إلي  حاتتتتول  على عضتتتتويِة كثير  من الهياات 
َعوية العلمية والعالمية كرابطة الجامعات اإلستتالمية منذ تأستتيستتها،  والمؤستتستتات الدَّ

عام  ية األردني  غة العرب بدمشتتتتق، ومجمع الل م، والمجمع الَملَكي 1980والمجمع العلمي 
 .م1983باألردن عام  (مؤسسة آل البيت)سالمية ارة اإللبضوث الضض

م، واختير 1981كما ُمِن  درجة الدكتوراة المخرية في اآلداب من جامعة كشتتتتمير عام  
ا لمركز أكستتمورد للدراستتات اإلستتالمية عام  م، وبعد وفات  صتتار في المعهد 1993رئيستتً

 م.2000د. وهبة الزحيلي عام  أ. لة، وممن ُمِن  هذه الزما(أبو الضسن الندوي)درجة زمالة 

لدعوية، ولجان وذلك عدا عضتتتتويت  في كثير  من الجامعات اإلستتتتالمية، والمنظمات ا
 التعلين والتربية.

ْبق والتماني جوائُز وتكريمات  فءد ُمِن  الشتتيُخ   جائزَة الملِك فياتتل   وكان لمثل هذا الستتَّ
ومنضت  إمارُة دبي جائزة شخاية العام . (م1980تتتتتته1400)العالمية لخدمة اإلسالم، سنة 

سالمية لعام  اوعية بالهند  ،تتتتته1419اإل سات المو في دورتها الثانية، ومنض  معهد الدرا
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عام  لدهلوي ل مام ولي هللا ا ضت ألول مرة  تتتتتتتتم1999جائزة اإل ر -والتي ُمِن قد َتءرَّ كان  و
 لرستتمي، فاستتتلن هذهاختياره لهذه الجائزة في حيات  ولكن وافت  المنية قبل اإلعالن ا

ْدويُّ في دلهي في  من شعبان  7الجائزة باسم  ابن أخت  الشيُخ مضمد  الرابُع الضسنيُّ النَّ
 .(م2000نوفمبر تته1421

- (ISESCOإيستتتيستتتكو )كما منضت  المنظمة اإلستتتالمية للتربية والعلوم والثءافة 

بية ي قدمها إلى الثءافة العرتءديًرا لعطائ  العلمي المتميز وإكباًرا للخدمات الجليلة الت
وستتام اإليستتيستتكو من الدرجة األولى. وقد استتتلن هذا الوستتام نيابًة عن  -اإلستتالمية

ْدوي في الرباف في عبد الدكتور  إاافًة لمنض  جائزة  .ته1421من شعبان  25هللا عباس النَّ
َير أعالم المكر اإلستتتالمي"الستتتلطان حستتتن بلءية العالمية في مواتتتوف  ركز من م "ستتتِ

 م.1998 ته1419أكسمورد للدراسات اإلسالمية عام 

ده مءابل جهووفي المءابل كان الشتتتتيخ الندوي يرفض المكافآت المالية التي ُتعطى ل  
سوري ات  في  شريعة امن ذلك ق شق، ولكلية ال ستاًذا زائًرا لجامعة دم سُتدعي أ ، حين ا

ا ًة، في عهد عميدها الداعية المءي  الدكتور م صَّ صرفْت فيها خا سباعي، فما إن  طمى ال
رين، حتى ردَّ  ها، ل  الجماعة مكافأًة كما جرت العادة مع غيره من األستتتتاتذة والمضااتتتتِ

لَت للطالب المءراا.  فُضوِّ

 شهادات في حقه
إن رستتتائل الندوي هي التي لمتت النظر "تن عن  الشتتتيُخ الغزاليُّ في مذكرات ، قائاًل: ك

أبو  .هللا عن  بين رستتتن قائد المرس وكلمات  البليغة ل  إلى موقِف ربعيِّ بِن عامر  راتتي
هو أول من نبهنا إلى قيمة هذا الموقف وهذه الكلمات، ثن -فيما أعلن-الضستتتتن الندوي

 ."قلها الكاتبون بعد ذلك وانتشرتتنا
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هذا اإلستتتالم ا يخدم  إا نمس  شتتتاعرة  ُمضلَِّءة، أما "وقال عن  الشتتتيخ مضمد الغزالي: 
لءد وجدنا في رستتتائل الشتتتيخ الندوي لغًة  .بليدة المطموستتتة فال ح َّ لها في النموس ال

 ."جديدًة، وروًحا جديدًة، والتماًتا إلى أشياا  لن نكن نلتمت إليها

ا زاره سنة على  وصم  الشيُخ  وجدت  "في لكهنؤ فءال:  (م1954تتتتتتتته1373)الطنطاوي لمَّ
ا ُزهَد  ا العاِلن العارا بالدنيفي األحوال كّلها، مستءيًما على الضق، عاماًل هلل، زاهًدا حءيءيم

 ."وأهلها

ة، وَمْعلَن  ظاهر  في  ووصم  الدكتور ليث  الءيسي بأّن  رمز  بارز  من رموز الدعوة اإلسالميَّ
ة التي عاشتتها، و ا ًرا الضءبة التاريخيَّ قة  فّعالة  وجذوة  لن تنطمب، قضتتاها كاتًبا ومضااتتِ

ومشتتتتاركًا في الندوات والمؤتمرات؛ وتضّدث الءيستتتتي عن جهوده في خدمة الستتتتيرة 
ة   ة  تاريخيَّ ة فأشتتتتار إلى أّن جهود الندوي في الستتتتيرة ا ُتمَهن إاّ من خالِل خلميَّ النبويَّ

ة مّيزت كتاباِت  وتزامنت مع  بيعة التضّوات ال ت بها األمَّ ة التي مرَّ ة الستتتتياستتتتيَّ مكريَّ
ة في صتتتراعها مع المكرة  ة خالل الءرن العشتتترين الذي َعلَْت في  المكرة الغربيَّ اإلستتتالميَّ
ة  ن ما خسره العالن بتراجع المسلمين عن الءيادة إلى التبعيَّ ص العلَّة وبيَّ ة، وشخَّ اإلسالميَّ

ا، وانطلق إلى ا وستتتياستتتيم ا وفكريم ة معاِلًجا لها من خالل توظيف  ثءافيم  رح قضتتتايا األمَّ
ة)الستتتتيرة توظيًما فّعاًا، وكان منطلء  من  نَّ رة الستتتتي)وثمرت  كتاب  (الطريق إلى الستتتتُّ

ة ا في كتابة السيرة؛ أّما منهُج  في كتابة السيرة فينطلق  (النبويَّ الذي اّمن  منهًجا خاصم
والبعد اإلنستتاني، والبعد الدعوي والتربوي، من خالل البعد التاريخي، والبعد الضضتتاري، 

ة بين العلوم.  والبعد العءائدي، والتكامليَّ
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يز وكُُتُب  ومؤلماُت  تتم ،ذخر  لإلسالم ودعوت  .الندوي"وقال الدكتور ماطمى السباعي: 
ن أستتترار الشتتتريعة وبالتضليل الدقيق لمشتتتاكل  بالدقة العلمية وبالغول العميق في تمهُّ

 ."مي ووسائل معالجتهاعالن اإلسالال

رجل  عرفت  في شتتتخاتتتيت  وفي قلم ، فعرفت في  الءلن  .الندوي"وقال ستتتيد قطن: 
المستتلن، والعءل المستتلن، وعرفت في  الرجل الذي يعيش باإلستتالم ولإلستتالم على فء   

د  لإلسالم  ."هذه شهادة هلل أؤديها .جيِّ

لص أبو الضسن الندوي وجَه  هلل أخ"الضليِن مضمود: عبد وقال عن  شيخ الجامع األزهر 
تعالى، وسار في حيات  سيرَة المسلن المخلص هلل تعالى ورسول  صلى هللا علي  وسلن، 
فدعا إلى اإلستتالم بالءدوة الضستتنة، ودعا إلى اإلستتالم بكتب  النءية، ودعا إلى اإلستتالم 

 ."ا عن دين  خير ما يجزي عالمً   وأرشد، فجزاه هللاوجَّ بسياحت  التي حااَر فيها، وَ 

وهل بعَد شتتتتهادة هؤاا األعالم من تعليق! فءد جمَعْت وصتتتتًما كاماًل لما قدم  اإلمام 
ذا ُحسن منا وكالندوي لألمة المسلمة، وشهادًة هلِل ثن للتاريخ عن األمانة التي تميز بها َعلَ 

بق.  العطاا والسَّ

 من الباحثين والدارسين، فءد وا شك أن عبءريًة من عبءرية الندوي لِءَيْت اهتماًما كبيًرا
الشتتيخ الدكتور تءي الدين الهاللي المراكشتتي، والشتتيخ حيدر حستتن  كان مضط اهتمام

الراي وهو المربي الروحي الءادر عبد خان، والشتتتتيخ حستتتتين أحمد المدني، والشتتتتيخ 
 للندوي.

طن، وعلّي  يد ق باعي، وستتتت ندوي كثيرون؛ ومنهن د. ماتتتتطمى الستتتت تن عن ال ما ك  ك
 ابق غيرهن أيًضا في الكتابة عن .وتس .ومضمد المجذوب الطنطاوي،
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 وفاته
َي أبو الضسن الندوي في تُ  عاًما.  86م، بعد 1999من ديسمبر  31 تته1420من رمضان  23ُوفِّ

وتضديًدا في العشتتر األواخر من رمضتتان، وفي يوم الجمعة أفضتتل أيام األستتبوف، وقبل 
د للاالة، وشرف يءرأ سورة الكهف كما صالة الجمعة أفضل الساعات، وقد تواأ واستع

، فوافاه أجل  على أفضتتتتل حال. خالل اعتكاف  بمستتتتجد قريت    (تكية)تعّود كلَّ جمعة 
في شتتمال الهند وجرى دفن  مستتاا ذات اليوم، في مءبرة أستترت   (راي باريلي)بمديرية 

ن في الُة الغائبالءرية وقد توالت التعازي من شتى أنضاا الهند والعالن، وِاِقيمت علي  ص
 .شتى المنا ق. فرحن هللا هذا العمال  ونمَع بإرث 
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 أحمد بن محمد عرفان
 

  

ˮ 
ˮ ناس، ويخرج آاا من اآلإنني ألرجو أن هللا يهدي في هذه الرحلة ماات   اا من ال

م وجهلوا شعائر اإلسال ،الذين غاصوا في مستنءع الشرا والبدف والجهالة إلى أذقانهن
 .جهاًل عميًءا فيعودون بإذن هللا موحدين مؤمنين متءين
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 أحمد بن مضمد عرفان

كثيرة  هي نماذج النجاح في ِسَير أعالم اإلسالم، وعديدة  هي مضارب األمثال ألصضاب 
سلن بغض  اية الم شخ الهمة والعطاا، وما يزيد اإلعجاَب تلك العبءريُة التي تتجلى في 

ر عن أصتتتل  أو بلده، فءط يكمي أن يستتتتءَي من ماا حياة اإلستتتالم، ليزدهَر وُيثِمَر النظ
نافستتتتت همن  ءة، ت ية العري ية الضضتتتتار تاريخ لك األرأل ال ند، ت ت ، وفي اله وينمع أم
َير المعتزة بدينها، وكان منها الستتتيد أحمد بن مضمد  المستتتلمين في تستتتطير أروف الستتتِّ

 .عرفان الهندي

 نشأته
 "ريليراي ب"م في قرية  من قرى  1786فق سبتمبر هتتت الموا 1201في َصَمر  سنة  لد َعلَمناو

 ."تكية"وُتعَرا اآلن باسن 

هناا في تلك الءرية الهندية الطيبة، نشتتتأ أحمد عرفان في كنِف أستتترة  مستتتلمة  تضرل 
اب، فشتتترف في  على تعلين أبنائها، فالتضق وهو ا يزال في ستتتن الرابعة من عمره، بالكُتَّ
التعلن والدراسة، ولكن هواية َعلَمنا كانت أمًرا آخَر غير ساعات التعلن الطويلة واإلناات 

ستمرة، فءد ستاذ مضمد  الم صم  األ اية عبده و سية واأللعاب الريا أن  كان مولًعا بالمرو
، كان يتو  لضمل الستتالح والجهاد، فذاَت مّرة   منذ صتتباه، بل حتى وهو في ستتن  شتتابة 
 ؛نشن صراف  بين المسلمين والهنادا في قرية  مجاورة. فءام يستأذن أم  للجهاد والءتال

َشَغُف أحمد عرفان  ل إلى تلك الءرية حتى انتهت الضرب.فأِذَنْت ل  بذلك لكن  ما إن وص
اا المت سَّ ِصف أن  كان من الُن شغم  بالذكر والنوافل، حتى ُو ين، بد عبالجهاد لن ُيغِن  عن 

 وهذا مذ كان شاًبا صغيًرا.
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 مسيرته الجهادية
ده حتى فار  والُده الضياة، فءرر الستتتمر برفءة جماعة  و من  ما إن بلغ أحمد عرفان َاشتتتُ

أقربائ  إلى لكهنؤ باحًثا عن عمل ليتضمل مستتؤولية إعالة أستترت ، وشتتاا هللا أن يلتءَي 
خالل ستتتتمره عند مدينة دلهي بالعاِلن عبد العزيز الدهلوي فِاعِجن ب  وقرر التتلمذ على 

 .يدي 

 القتال ضد اإلنجليز

لدت  وو ن  و لدين قمل راجًعا إلى ب عد أن تلءى من  علوم ا ي   "راي بريلي"ب قام ف وأ
ن هعبد نضًوا من عامين ولكن لن يرأَل لنمستتت  عيشتتتًة يتضكن فيها المضتل بهن ويستتتت

ِغف حًبا با  ؛لجهاد وتاقت نمستتت  لمراتن الشتتتهادةوينهن ثرواتهن وفي ذات الوقت شتتتُ
فالتضق بمعستتتتكره وأعد  (حاكن واية تونك)فغادر بلدت  مهاجًرا إلى نواب أمير خان 

ساعدً  اب  بعدها  س ، لي اد نم ، يزاإلنجلا قوًيا لألمير خان، وكان آنذاا قد أعلن الءتال 
  .وبعض الءبائل معارُا عديدة   اإلنجليزوكانت دارت بين  وبين 

 .عنده ستَّ سنين يدرب الجيش ويشير على األمير بتدابير الضرب وماال  الءتال أقام
ها وتضذيره خان ماتتتتالضة  ُرغَن رفض َعلَ  واألمير اإلنجليزولكن حين قامت بين  منا ل

ية من احتالل الواية والستتتتيطرة على  ها ها، إا أن البريطانيين تمكنوا في الن أميره من
نة والطريءة الستتلمية،  الضكن. فستتااه ذلك وقرر الرجوف إلى دلهي فعمل على نشتتر الستتُّ

ام  وقضتتى قابل أي فالقى قبول الناس الذين التموا حول ، كمرب  ومعلن، أثر في قلوبهن
ي  صتتتتالُح مت ما ف ُههن ِل باداتهن، فيوجِّ ناس وع ءًدا أحوال ال مدن  كثيرة  ومتم جوًا في 

 دينهن وأخراهن.
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كان السيد أحمد الشهيد آيًة من آيات هللا ": (ته1307)قال عن  العالمة صديق حسن خان 
رت مواع  خلمائ  وخطبهن أرأل الهند من الشرا والبدف  " .في هداية الَخلق، وقد  هَّ

 اب مركًزا للجهادالبنج

جتمعت كل األستتتتباب التي كانت تغذي في روح أحمد عرفان الرغبة في إعالن الجهاد ا
نت قاتتتتة  كا باب  هذه األستتتت ناس على قتال الغزاة والمعتدين، ومن بين  وتضريض ال

يخ من  را البنجاب ااتتتطهاد مستتتلمي الذين كانوا ينالونهن بألوان األذى والظلن  الستتتّ
َقت نوم  ولن يزل يضث  .وهتك الضرمات لءد َوَقرت هذه الءضتتتية في قلن الشتتتيخ وَارَّ

هاد عداد للج ناس لناتتتترة إخوانهن .على اإل ثارة همن ال بذل ، وإ وشتتتتضنهن بمواع  ال
ضضية والمداا شهيرة التي قام بها عام  .والت والتي مكّنت  من  1238منتِهًزا رحلة الضّج ال

ن قاة الكثير من المستتتتلمين في  ول اله ها وتجميع الكثير من األناتتتتار مال د وعراتتتت
 والمجاهدين.

كان واتتتع المستتتلمين اتتتعيًما وكان َعلَُمنا يدرا تماًما أن التجييش والتضريض ابد أن 
فأعلن البنجاب ؛ يكتمل بإعداد قوة  للدفاف عن هذه األرواح المسلمة وأراايها ومضارمها

 .على أيدي السيخ المجوس مركًزا للجهاد، لما راع  من جرائَن بضق المسلمين فيها

تاريَخ انطالِ  الستتتيد أحمد الذي ودف مضبي  وأخالاه وتوج  هتتتتتتت  1241وكانت ستتتنة 
سبيل سانده في دعواه مهاجًرا في  شد  من المجاهدين و سماعيل  هللا برفءة ح شيخ إ ال

الدهلوي فالقت قافلتهن خيَر استتتتتجابة  من الناس وتستتتتابق اآلباا واألبناا يضُدوُهُن 
 للجهاد في سبيل هللا.  الشوُ  
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كان ابد من عبءرية  تءود َعلَمنا لتضءيق خطِّ  وأهداف ، وقد عزم الشتتتتيخ أن يهاجر في 
منطءة نمود البريطانيين ويستتتتتعين بالءبائل األفغانية وأهل البنجاب التي يتمتع أهلها 

  ليز.جعلى الهند التي أصبضت مطيًة لإلنبااََنمِة والمروسية ومن هناا يزحف 

 أفغانستان

ستان وقد و ستان فأفغان ش سند، ثن بلو بهذا التخطيط اتج  موكن الجهاد غرًبا باتجاه ال
اَقوا في الطريق أهواًا ومشتتا َّ تغلبوا عليها بإيمانهن وصتتبرهن وحين و أت أقدامهن 

، ودعا أمراُا األفغان لتوحيد الاتتتتف و أرأل قندهار كابل استتتتُتءبلوا بضماوة  شتتتتديدة 
اومة البريطانيين ثن توج  الشتتيخ إلى بيشتتاور ثن إلى نوشتتهرة فاستتتءر اإلستتالمي لمء

م ومن هذا المعستتكر أرستتل 1826تتتتتت،  ه1242هناا وأستتس أوَل معستتكر  للمجاهدين عام 
الرستتتتائل لزعماا الءبائل يدعوهن فيها إلى االتزام بأحكام الشتتتتريعة والمستتتتاعدة على 

يدعوهن لإلسالم  (رنجيت سنغ)خي إقامة فريضة الجهاد وأرسل إلى حاكن بنجاب السي
 ولكن  قابل هذه الدعوة بسخرية، وظن أن  شيخ  ل  أ ماف  دنيوية.

استتتتتجاب لدعوة الشتتتتيِخ أحمَد كثير  من الناس واألمراا وجااه المتطوعون في الهند 
اجتمع العلماا  تتتتتته 1242جمادى اآلخرة ستتنة  12وفيهن كبار العلماا، وفي يوم الخميس 

اا الءبائل وبايعوا الشتتتتيَخ أحمد بن عرفان على الستتتتمع والطاعة في واألمراا ورؤستتتت
شتتر األمن وعن المعروا واختاروه أميًرا لهن وذا  الناس حالوة الضكن اإلستتالمي، فانت

، وجباة   ،الرخاا وستتتاد اإلخاا ن في كل قرية قاأل  وُممت  وصتتتاحُن حستتتبة  فءد ُناتتتِ
الجاهلية، وأرستتل األمير الستترايا والجيوش يجمعون الزكاة، وِازيلت المنكراُت والعاداُت 

سيخ في معركة  ار على ال شاور، وبثَّ الدعاة  (أكورة)لألماكن الءريبة، وانت بالءرب من ب
 للوع  واإلرشاد والدعوة للجهاد.
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وفي هذه األثناا َاَهنَّ بريطانيا وأقلَءها حركُة المجاهد اإلمام أحمد بن عرفان وقدرت  
والمداا، وبثِّ روح النخوة اإلستتالمية في صتتدور المستتلمين،  إلهاب شتتعلة الجهاد على

 وإكثار التماا آاا المسلمين حول دعوت .

َبل الحكام العمالء  طرده من ق 

قْت نومهن، فاستتتتغلوا و ا شتتتك أن البريطانيين حاولوا وقف هذه الضركة الءوية التي أرَّ
لضكن وذلك إليءاا هذه الضركة عن الضكام التابعين لهن الذين ا هنَّ لهن إا البءاا في ا

 ريق اإلغرااات بالمال أو الوايات، وحاول حاكن بنجاب ُمالَيَنَة الشيخ أحمد فأرسل ل  
ْت دون أدنى استتتتجابة من الهدايا وأ مع  بإمارة  مستتتتءلة  ولكْن كلُّ هذه اإلغرااات بءيَ 

 .َعلَمنا

الضكن وبءاا صتتتلتهن الودية مع يهمهن إا بءاؤهن في  لكن أمراا بيشتتتاور الذين لن يكن
ملك البنجاب قائمًة، رغن انتاتتار معستتكر الجهاد وفت  بيشتتاور، وستتعادة الناس بإقامة 

ها  شتتتترف هللا، إا أن وا ألجل ضُّ ئل فضتتتتَ َبْت على أهواا زعماا الءبا يَة غلَ عاداِت الجاهل ال
ن اا على ظلمهبالعدالة اإلستتالمية، فضتتاًل عن رغبة حكام بيشتتاور من أمراا األفغان البء

وعدوانهن، فشتترعوا في التآمر لءتل الءضتتاة والعلماا والدعاة الذين استتتعملهن الشتتيخ 
في شتتراا ذمن بعض المشتتايخ الذين  اإلنجليزأحمد بن عرفان هذا دون أن ننستتى نجاح 

ن   بزعمهن، فكانت نتيجة كل هذه  (وهابي)هاجموا الشتتتتيخ أحمد بن عرفان بتهمة أ
سباب مجتمعًة مًعا ستءرار قافلة الجهاد في األ شروف ا شل م ، جرًحا عميًءا لن يندمل وف

 .تلك األرأل، فأمر أمير الجهاد أحمد بن عرفان بمغادرة هذه البالد

 -نحسبه كذلك-استشهاده
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تجاه بجيش  وإخوان  إلى كشمير، وبينما هو يمر بءرية  جبلية  اسمها بالكوت قرر الءائد ا
مع دولة اهور التي آذت المستتلمين كثيًرا، وأحكن خطت  الملَهن أن يءود معركًة فاصتتلًة 

ن جيشتتَ  ووزف فر  الجهاد واستتتعد للمعركة، وما إن جهز الجيش  لمهاجمة الستتيخ فنظَّ
حتى أقبل يناجي رب  ويبتهُل ويدعوه دعاًا  وياًل تأستتًيا بستتيرة رستتول هللا صتتلى هللا 

 . عن يمت  عمر بن الخطاب راي هللاعلي  وسلن وعماًل بوصية خل

صباح يوم   ستغمار ثن لبس لباس الضرب وفي  شيُخ أحمُد من الناس التوبة واا  لن ال
صلى السيُد بالناس إماًما للمالين، ثن نزل إلى الميدان إماًما  تتتتته1246من ذي الءعدة  24

شجاعة  وإيمان  لن ُترعبهن الءنابل المنهمرة عليهن ت كمة فمال للمجاهدين الذين تءدموا ب
ءد ف إا أن الخيانة أَبْت إا أن تءطع عليهن  ريق الناتتر، ة في البداية لاتتالضهن،المعرك

جاا رجل  ممن كانوا يضرستتون الطريق إلى قائد جيش العدو. وأفضتتى إلي  ستتّر الطريق 
وهاجموا  .على المسلمين ورجالُ  بغي   وعزيمة   "شير سنغ"فاندفع  .بغاية  من التمايل

ى الممر وحَرَل على نشتتتر جيشتتت  الكبير في خبايا الجبل حراس الطريق واستتتتولَوا عل
 و رق . 

ليتماجَا المجاهدون بضجن الخيانة، وما كان من خيار  أمام اإلمام أحمد إا المواجهة 
ًما تنظيًما جيًدا،  وااستتتتعداد للناتتتر أو الشتتتهادة، وألن العدو كان مخاِدًعا مباِغًتا ومنظَّ

سلمين، شهد  تمكن من رقاب الم شهد إمامهن أحمد بن عرفان فاست ست عدد  كبير منهن وا
شهد التاريخ سماعيل الدهلوي. وهكذا  شيخ إ اِة جهاد  عظين  ودعوة   ورفيء  ال نهاية ق

، في كان توقيعها بالدماا، وإن لن ُيكَتن لها النجاح فإن العبرة بالثبات  (بالكوت) ماجدة 
 .على الطريق الاضي  ومالقاة رب العالمين وقد َاعذروا
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وفي الواقع فإن سيرة أحمد بن عرفان ورفاق  انتاار  عظين  وأثر  كبير  ا ُيستهان ب  في 
صمضات أمجاد المسلمين في الهند، فمي هذه المرحلة من تاريخ الهند كانت بريطانيا قد 
غزت البالد وأقامت معستتكراتها ونشتترت قواتها وبدأت بنهن الثروات واستتتعباد العباد، 

رها في عمق البالد، أقامت صتتتداقات  معولتضاتتتين  دولة المغول اإلستتتالمية في  تجذُّ
الهند، ذلك أنها كانت غيَر قادرة  على مواجهة قوة دولة المغول واستتتتتعانت من جهة  

غير المستتتلمة في الهند كالستتتيخ وغيرهن في ذات بتو يد عالقاتها مع األقليات أخرى 
لمغولية حتى تءهءرت األخيرة وتالشتتتتت الوقت الذي تعمل في  على إاتتتتعاا الدولة ا

قوتها وسءطت، فكانت الهند خالاًة لالحتالل البريطاني، وا مأن الساسة البريطانيون 
 .لمستعمرتهن الجديدة ولن يضعوا في الضسبان جهاد ااِباة وا ثورة المسلمين عليهن

الجهاد فرأُل أن  بن عرفان وُجنده تعلن الناس وبهذا الجهاد الذي أقامت  ستتتتواعد أحمد
 .عين  أمام الغزاة، وأن المءاومة عزٌّ وشرا  وموت الجهاد خير  من كل حياة

سبيل هللا، وكان لهذا  سالم مجاهًدا في  ضى َعلَمنا حيات  مضارًبا في جبهة اإل نعن قد أم
كان تأثير حركة اإلمام "العطاا والبذل والتضتتتضية أثر  بال شتتتك، وقد قالوا عن حركت : 

ا وشتتتاماًل، ظهر في مكافضة الغزو ااستتتتعماري، ومواجهة أحمد بن عرفا ن الشتتتهيد عامم
 "المتن، ومعالجة التضديات المكرية، وتربية الجيل الناشب.

وكإمام  للمجاهدين ِالِهمت روُح  ذلك الكَِلن الرائع والمواع  الخالدة، التي خرجت من 
د  الستتتريرة واإلخالل كما نضستتتب ، ودعونا ن ختن هذه الاتتتمضات نبع الضءيءة وصتتتِ

 الماجدة من العزة واإلباا بموقف سجل  التاريخ بافتخار  لَعلَمنا الشهيد:

بعد أن امس المستتتعمر البريطاني درجة تأثير فريضتتة الضج في نموس المستتلمين بدأ 
يتمرس في الطر  التي ُيضَرم فيها المستتتلمون هذا النور، وقد فطن ل  َعلَمنا، وللتاتتتدي 
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ك بنمءات من ا يمل تكمل بنمستتتت و دعا أحمُد بن عرفان الناس إلى الضج لَمكِْره الكبير،
 خطيًبا قائاًل:ماًا، ثن قام فيهن 

 

إخواني إنكن هجرتن أو انكن ومنازلكن لتستتتتَعدوا بالضج والعمرة ابتغاَا راتتتتوان هللا 
، و كن واحدة  ، وأمُّ يضنُّ فيلَزُمكن: أن تكونوا إخوًة متضابين كأنكن أشتتتتءاُا، أبوكن واحد 

 صتتاحب  واحد   كلُّ  وْليشتتاِراْ "…"أحدكن ألخي  ما يضنُّ لنمستت ، ويكره ل  ما يكره لنمستت 
 اسالن رأى فإذا".…"وفخًرا شتترًفا ذلك يعدُّ  بل خدمت  عن يستتتنكْف  وا ب ، يشتتتغل فيما

، ا هذه فيكن ألخال  حرصتتتوا على صتتتضبتكن ومرافءتكن وقالوا: هؤاا من  راز  خال 
 ،  ."فماز هؤاا الءوم وَحُسَن أولاك رفيًءاونوف  فريد 

إنني ألرجو أن يهدي هللُا في هذه الرحلة مااِت آاا  من الناس، ويخرَج آاا  "ثن قال: 
من الذين غاصوا في مستنءع الشرا والبدف والجهالة إلى أذقانهن وجهلوا شعائر اإلسالم 

دين مؤمنين متءين  ."جهاًل عميًءا فيعودون بإذن هللا موحِّ
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 الخاتمة

ار الضديث  ءدل سلمين في الع شهر أعالم الم سيرًة ُملِهمًة من أ شرين  ًسا وع انتءينا خم
من شتتتى األماتتار والبلدان، ما جمعناها إا لنءدم الدليل الدامغ على أن العبءرية تنشتتأ 
في أي وستتتتط  كان مهما بلغ التضدي في  من مبلغ  ومهما واجهت صتتتتاحبها من ُمعيءات  

ولوا قوُة اإليمان وروعُة اإلستتتتالم لما حءق أعالمنا شتتتتيًاا من  ،امة  معادية  وُقًوى هدَّ 
 .جهودهن التي بارا هللا فيها فِبْتنا نرى آثارها إلى يومنا هذا

كان من بين أعالمنا الستتليُن والمعاُ ، الاتتضيُ  والمريُض، الباتتير والضتترير، الضر  لءد
العالن والءائد، العربي واألعجمي، كلُّهن جميًعا  واألستتير، الغني والمءير، الممكر والمجاهد،

 عملوا لمجد أمتهن ونارة دينهن وحرية شعوبهن! 

ها استتتتتءت م َمعين  واحد  ومن تاريِخ عزة  واحد!  نواألعجن من ذلك أن عبءرياِتهن كلَّ
ساب ضضيات والبذل والم ، لن تعود إا ِبطريق الت سبيِل هللا اذلك أنها أمة  واحدة   ءة في 

، في كل  منها نمس  بشرية   ،سبيِل الذات ، في كل قاة  ألن  وأمل  في كل سيرة  عبرة  وَمَثل 
، إا أنها  بما تضمل  من قاور   جاهدت وكابدت في سبيل هللا، واعف  وَهَموات  وسءطات 

بادئ  يدة والم لت لواا العء مت خيَر نموذج  للبشتتتتر، كيف تنتاتتتتر النموس التي حم قد
  .َخطُّ ِسَيُر األعالم الماجدة، كيف تكون عطااات المسلمين الباهرةالسامية، كيف تُ 

ضعف إلى  اللهنف اين األوفياا الذين يرفعونها من قعر ال ْض لهذه األمة األعالم المخل قيِّ
 ااي عياأل  عن بعض مشايخ :الء قال .قمة الضرية والءوة

 ."تترحمون عليناثن تذكروننا فال ما لكن تأخذون العلن عنا وتستميدون منا، "
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هلل رب العالمين وصتتتتلى هللا على  والضمد .وأّيد من بءي منهن هللا من رحل منهن فرحن
 ضب  أجمعين وسلن تسليًما كثيًرا.إمام األعالم والمسلمين سيِدنا مضمد  وعلى آل  وص

 . ليلى حمداند

 


