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سبقؾ اهلل ِ ط َّز
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عؿ ُؾ بف ،
م َث ُؾ طؾ ٍؿ ٓ ُي َ
َّ
وجؾ...
راوي ُة اإلسالم أبق ُهريرة رضل اهلل طـف
بصرون بـقر اهلل أهؾ العؿك ،فؽؿ
وي ِّ
ُيح ُققن بؽتاب اهلل الؿقتكُ ،
ِمـ قتقؾ إلبؾقس قد َأحققه ،وكؿ ِمـ ضال ٍ
حقران قد هدوه ..
تائف
َ
َْ
اإلما ُم أحؿد رحؿف اهلل يف صػة العؾؿاء
فالدطق ُة إلك اهلل تعالك هل وضقػ ُة الؿرسؾقـ وأتباطفؿ ،وهؿ
تبع لفؿ ..
خؾػاء الرسؾ يف أمؿفؿ ،والـَاس ٌ
العالم ُة ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل
لقس يؽػل أبد ًا أن كـتج إفؽارٓ ،بد مـ تقجقففا لدورها
آجتؿاطل الؿتحد ..
الؿػؽر مالؽ بـ كبل رحؿف اهلل
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ِ
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املستهل
احلٌدُ هللِ محدًا كجريا طيبا ًباركا فيٕ  ،كٌا حيبُّ ربِا
ويزضى  ،وصوٍى اهلل وصوٍ عوى ُبيِا حمٌد وعوى آهٕ وصحبٕ
أمجعني….
أًا بعد:
فؿـذ ٍ
ُ
لقس بالبعقد  ،فؽرت يف تؼققدد "السدقرة الدطقيدة" وبعدض
زمـ َ
شرع الؼؾؿ يف
مقاقػفا الجؿقؾة والطريػة ،والؿستظرفة  ٓ ،سقؿا وقد َ
ِ
الدطقة ذكريات وطبر ،ودروس
كتابة السقرة الذاتقة العامة ،ولؽـ يف
يحسدـ بدالؼؾؿ الؿـسداب تجاهؾفدا…! وقدد رأى بعدد
وصرائػ ٓ ،
ُ
مدددة مديدددة مددـ الخددق

الدددطقي  ،والغؿددار الػؽددري ،ان يـطؾددؼ

ورب جؿؾددة هدددت
درب سددطر كػددع وأشددر َّ ،
لؾتؼقققددد والتسددطقر  ،فد َّ
وأثرت…!
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وكاكددت الددـػس تسددتحثف كثقددرا لؾؽتابددة الروحقددة وإخقيددة  ،وقددد
تـقطت كتبف ،وترقر قؾؿف ،وضرب يف فـقن كثقرة  ،ولؿ تبؼ إٓ كثدر
الددذاكرة الدطقيددة  ،واسددتؽـاه مددا بددداخؾفا مددـ شددجقن وطقددقن،
واستخراج ما يف صـدوقفا مـ كـقز ودرر…!
فػل بعض الؿقاقػ درر طـدد صداحبفا ،ويف بعضدفا طظد ٌة ودرة طـدد
قرائفا  ،فال كتؼال مقق ًػا أو قصة  ،أو كؾؿة  ٓ ،سقؿا والؿسار الطريؼ
إكبقددائل ،والسددبقؾ اإلصددالحل  ،ومددا يتددداطك لددف الـدداس ،وتؼصددده
الحشدددقد ،وتترامدددك لدددف إسدددؿاع يف بالدكدددا الغالقدددة ،فدددال زالدددت
الؿحاضرات اإليؿاكقة َّ
محؾ حب الـاس وإجاللفؿ واكجذابفؿ …!
ُ
ويؼصدوكفا رغؿ الشغؾ والعذر والؿطالب …!
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سر القهج الدديـل الدذي تعقشدف بال ُدكدا الؿؿؾؽدة ،فدال
والؿحاضرات ج
وتزدهر بفا الجقامع  ،وتسعدُ بفا الؿددن ،ويـشدل
تخؾق مـفا إحقاء،
ُ
ُ
والحػاظ والؿجدون …!
مـ بركاتفا الطالب
ففـددا معاشددر الؼددراء  :سددقرة دطقيددة ولؼطددات محددددة ،مددـ شخصددقة
لقست مـ أقطابفا ولؽـفا مـ أحبابِفا ،فرضت طؾقفا الددطقة ابتددا ًء،
ثؿ حببت إلقف  ،فبات ٓ يسدؾق بغقرهدا ،ويعدقش هؿفدا وفؽرهدا  ،ثدؿ
أضحك يخطط بفا ويصـعفا صـاطة رائؼة ذهبقة…!
وباتت الدطقة شغؾف الشاغؾ ،حتك صار يؾؼل الؽؾؿات طؾك الدوام،
وٓ يؿر مسجدً ا إٓ ُدطل مـ إمامف  ،وتؽؾدؿ واكشدرح لفدا الحضدقر ،
وصاب بف الصدر!..
َ
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ُ
لقضدقؼ مدـ اكؼطاطفدا  ،وتسدبب لدف
ثؿ صغدك حبفدا طؾقدف ،حتدك إكدف
وإسددػار صددداع الفجددر والشددق الروحدداي  .إذ فقفددا
اإلجددازات
ُ
روحاكقة آسرة  ،ورهباكقة كادرة ،تؿثدؾ لدف يـبق ًطدا إيؿاكقدا رائعدا  ،كؿدا
هددى وآتداهؿ تؼدقاهؿ ) سدقرة
قال تعالك  (:والدذيـ اهتددوا زادهدؿ
ً
محؿد .
ولدذلؽ الشدق الرقدرا  ،مدا سدقؽتب هـدا يعددج كتابد ًة طاصػقدة  ،مددـ
وٓ
محدب لحبقبدف ،وشددائؼ إلدك مشددققف  ،فؾدـ تؾؼددك تـظقدرا طؾؿ ًقددا َ ،
ٍ
لزمان لطقػ ،امتـ اهلل فقف بالفدايدة،
قؾؿ رهقػ
ُطد ًدا فؽرية  ،ولؽـفا ٌ
وأوسع لعباده  ،وآتاهؿ مـ فقاضؾف ومقاكحف  ،حتك صداروا بالددطقة
أطالمددا وقدددواتُ ،يحسددـ الؼددقم الظددـ بفددؿ ،ويعتؼدددون صددالحفؿ
ً
وفضؾفؿ ،وما طؾؿقا طظؿ ستر اهلل طؾدقفؿ ،ولدق كاكدت الدذكقب لفدا
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روائد لػددر الؿسددتؿعقن مددـفؿ ولؽددـ اهلل سددتر ولطددػ (..اهلل لطقد ٌ
دػ
بعباده ) سقرة الشقرى .
فاستطاب تؼققدَ ذكريات ما يربق طؾدك طشدريـ سدـة  ،تجدقل فقفدا يف
َ
الؿـطؼددة ،خطق ًبددا ومحاضد ًدرا ومربقددا ،وأدي ًبددا  ،وألؼددك مددا يربددق طؾددك
( )٠٥٢محاضدرة  ،وصدـػ كحدق طشددرة كتدب يف الددطقة والخطابددة
وآدابفا بحؿد اهلل  ،وشارك يف مجدالس سدؿر وأدب ووطدظ ..فتبؼدك
يف الـػس مـفا ذكريات مستحسـة  ،ولحظات مستطابة  ،امتدزج فقفدا
درس
الحؾق بالؿر،
والسرور بالتعب ،والػرحدة بالؿعاكداة…! وفقفدا ٌ
ُ
ُ
واطتبدددار ،ومققدددػ واسدددتذكار  ،وتـبقددد ٌف وافتؽدددار ! ..ولدددذلؽ هدددل
تجاريب مدـ مصدـع الحقداة  ،ربؿدا يؾؼدك فقفدا بعدض إخقاكـدا الؼدراء
فائدة ومعاي يف حقاتفؿ الدطقية  ،فقستػقدُ الشدق ،،ويتفدذب التؾؿقدذ
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 !..وهل يف إصؾ مقضقطة لؾـػس ذكرى واطتبار ،وحػظ لتقاري،
ُ
إطؿدال
يف السقرة الدطقية  ،واهلل أطؾؿ بالؿؼاصدد والـقايدا… فنكؿدا
بالـقات …!
فالؾفؿ أصؾ الـقة  ،وادفع الرزية ،وأحقـا الحقا َة الرضقة ..
حػدددظ اهللُ بالدكدددا وققادتـدددا ودطاتـدددا  ،وأدام طؾقفدددا طزهدددا ومجددددها
ودطقتفا  ،إكف جقاد كريؿ.
محايؾ طسقر
1441/1/11هد
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 /1أويُّ حماضزة يف احلياة
وصعدت لألطال ِم وإمجادِ
وهـددددا ُو
ُ
ُ
لدددددت وٓد ًة ذهبقدددد ًة **
ذقت الذي ** مددا ذقتددف مددـ قبد ُدؾ يف أمد ِ
داد
لؿا
امتطقت ركا َبفا ُ
ُ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
درج مددـ الجامعددة وصددار معقدددً ا يف كؾقددة "أصددقل الددديـ" ،
 تخد َ
ولؽـ ٓ يستطقع إلؼاء الؽؾؿات والؿحاضرات  ،وكدان ُ
بعدض
شققخف يعاتبف  ،وبعض زمالئف يحضقكف طؾدك التحدرك ..فشدعر
بددالحرج  ٓ ،سددقؿا والؿـطؼددة مجدب دةٌ ،وصؾب د ُة العؾددؿ قالئددؾ ،
دداس تممدددؾ وترتجدددل …! فد َ
دداتػؼ أن كاكدددت هقئدددة إمدددر
والـَد ُ
بالؿعروف تـظؿ مفرجاكا كؾ سـة ،يف أيام "الربقع الؿحايؾل" ،
ٍ
حددب وصدقب ،فتحدرك
الـاس  ،ويحضرون مـ كؾ
وتزدحؿ ُ
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كبضددف سددـة 141٤هددد  ،ودطددا اهللَ  ،وقددد كددان ب َّقددت مقضددقطا
تاريخقا تراكؿقا طـقاكف…( معالؿ مـ حقاة إمام السـة ).
 ومؽددث قراب د َة الشددفر يف جؿعفددا وتحضددقرها ،وتؼققددد كؼاصفددا
وسافر قبؾفدا إلدك الؿديـدة الؿـدقرة  ،وحؿدؾ كرتقكدف
الؿفؿة ..
َ
َ
مؽدث ايامدً  ،ثدؿ طداد،
الؽتبل معف لقراجع ويؼقد…! وبالػعؾ
وقدددد اقتـدددع قـاطددد ًة طالقددد ًة بضدددرورة إيؼددداد الشدددرارة الدطقيدددة ،
وآكطال  ،فشرح اهللَ صدره…!
 واتصؾ حقـفا بإستاذ محؿد الحسدقـ فؾؼدل  ،مـسدؼ البدرامج
حقـفدددا  -وكدددان مدددـ ضدددؿـ مشدددجعقف  -وأخبدددره بالرغبدددة يف
الؿشاركة  ،فقلمؾ إطالكفا يف الؿجؿع طدـ حقداة اإلمدام أحؿدد
رحؿف اهللُ  ،فاستبشر وشجعف …!
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 وبعدها اتصؾ أحدُ قرابتف إستاذ محؿد أبدق سدراح أبدق تدالقـ،
ددرح
وأخبدددره بدددلن الشدددق ،محؿدددد أطؾـفدددا يف الؿفرجدددان  ،فػد َ
وتخقف ،وأحس بؿا يشبف الرجػة الداخؾقة ،ولؽدـ الثؼدة ققيدة
بلن اهللَ سققفؼ ويعقـ…!
 ولؿا حضر الؿقطدُ  ..ويف جامع أبل بؽر الصديؼ ،طـد الشدق،
الػاضددؾ حسددقـ بددـ حسددـ طسددقري….شدداهد الجؿددقع قددد
حضرت  ،وإحبة وإصددقاء  ،ويف صؾقعدتفؿ كبدار إسداتذة
أمثددال الشددق ،الػاضددؾ طؾددل الزهددري والشددق ،الؿربددل طبددداهلل
فؾؼل حػظفؿا اهللُ  ،فؼدم اإلما ُم تؼدم ًة جاذبة  ،وطادت الرجػد ُة
مـ جديد ،ولؽـ الثؼة ٓ تزال محؾفا ،وتؼقل  :ما بالقد حقؾدة ،
والتعقيؾ بعد اهلل يف ورقدات مسدطقرة يف كقتدة مصدغرة  ،فؼددم

12

ًّ اهذاكزة اهدعوية

َ
وبدارك
مؼدم ًة يف أهؿقة العؾدؿ وفضدؾ السدقر ،ثدؿ اكػدت الثغدر،
اهللُ ،واكؼشددعت الؿحـددة ،وتؿددت الػرحددة بتقفقددؼ اهلل ،وتددذلؾت
الصعاب ،والسالم …!
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /2اهفلزةُ اهدعوية واهقِاعة بٔا
هؿا
سرت فؽر ٌة يف إكسان  ،وتغؾغؾت يف داخؾف ،وباتت ً
إذا َ
أريجفا وأرقفا ورهؼفا ..ج
وكؾ خريج كؾقة
يمكبف ،كان لفا ُ
ٍ
بدور محدد يف
يسفؿ
شرطقة غالبا يتق لؾبالغ الدطقي  ،وأن
َ
البرامج الدطقية  ٓ ،سقؿا الطالب الؿتػقققن ،وقد تراءى
الـاس بفؿ ،وط ّؾؼقا طؾقفؿ آمآ  ،والجقامع تـتظر ،
والؿسمولقات يف اشتقا …! فبدأ صاحبـا يػؽر يف ذلؽ،
ويحـ إلقف حـقـ التقا إلك الحبقب والطعام والؿؾذات …!
ج
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
يعؽر طؾقدف قؾد ُة أٓت  ،وضدعػ التحصدقؾ  ،ولطالؿدا
 ولؽـ ُ
وهق يستؿع إلك أكدابر الددطاة ويدردد يف داخؾدف :كقدػ حػظدقا
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طدالج صالقدة الؾسدان
حضدروا لدف … ومدا
هذا الؽالم  ..ومتك ّ
ُ
وطددددم تعثدددره ..وشدددبففا مدددـ إسدددئؾة الداخؾقدددة الؿزطجدددة
والؿمرقة….
أن الػؽر َة الدطقية يتـامك يف داخؾف
 وبرغؿ تؾؽ الؿعققات ،إٓ ّ
اإليؿان بفا ،وأكفا الؿدال ُذ أمدـ لخدريج الشدرطقات  ،وإذا لدؿ
ُ
يتحرك أبـاؤها ويلخذوا الؿبادرة  ،فؿـ سقلخذها ويـبدري لفدا
بجد واجتفاد  ،وهؿ وحػاوة…
ِ
 ومع ِ
الصحبة لبعض الشققخ والدزمالء ،
ديؿة آصالع وحسـ
الفؿ ،واشتغؾ اإلصرار  ،وتضاطػت إمـقة…
تـامك ج
 وط َّز طؾقف مدع مضدل الققدت مؽثدف سدـقات بعدد التخدرج ٓ ..
مسجد رسؿل ،وٓ دطقة جادة  ،وبؼقا متديـقـ فؼط ،وخقرهؿ
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لذواتفؿ  !..ربؿا صاحبؽؿ مـؽب طؾك العؾدؿ قؾدقال  ،و ُطدرف
ِ
بالشغػ العؾؿل ،واقتـاء الؽتب  ،ومجداورة أهؾفدا … ولؽدـ
كقددػ يعبددر طددـ ذلددؽ آهتؿددام  ،وهددق حبددقس الؾسددان  ،قؾقددؾ
الزكاة ،خجقل التػاطؾ الدطقي..
مجؾسا أخقيدً يف
 طؾك أكف يف الؿستقى الرابع مـ الجامعة طؼد
ً
مشقارا  ،وكان فجر كؾ خؿقس  ،يؼرأ
"زاد الؿعاد" قطعقا فقف
ً
بعددض الددزمالء ويعؾددؼ طؾقددف  ،بؾغددقا فقددف إلددك أوائد ِ
دؾ الؿجؾددد
الثالث ،وكان مدـ اصقدب الحؾؼدات العؾؿقدة  ..ولعؾدف اإلكجداز
القحقد الؿختر  ،لحالة القهـ الؼائؿة ذلدؽ الزمدان يف أواخدر
1414هد وما تالها  ،وهلل الحؿدُ والؿـة….
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /3تصببُ اهعزق يف اجلو اهصاتي

يسقؾ بب ِ
طر ٌ
والخطقب طقالل
والفؿ َيغؾل
ردكدا الؿتدقالل **
ُ
ُ َ
ج
وكؾقؿ ٌة مـل تَفدهدَ خاصري ** مددـ رطبفددا ومفددامس إثؼد ِ
دال
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
أن يف "أبفددا البفدداء" ِ ،
ذات الحسددـ والصددػاء ،حقددث
دـ َ
 كحد ُ
ٍ
مرتدد فدرو ًة فضدق ًة
والشداب
إجقا ُء الشاتقة ،والبدرد الؼدارس،
ُ
ثؼقؾة  ،هل رد ٌء لف مـ البراد ،وجز ٌء مـفا جؿال يستحؾقفا ُ
أهدؾ
إبددان الشددتاء ،فددال
الؿـطؼددة ،والتددل ُطرفددت بؾددبس الؿشددال
َ
تُستفجـ وٓ تستـؽر…!.
حل القردتقـ ( ضباطة ) بؼرب الداطقة الشفؿ الشدق،
 وكان يف ّ
أحؿد الضبعان حػظف اهلل ،ولديفؿ تؼؾقدد دطدقي ،يستضدقػقن
صالدب طؾددؿ  ،يؾؼددل فدقفؿ كؾؿد ًة رققؼددةٓ ،
شدقخً ا متحددد ًثا  ،أو
َ
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تتجدداوز العشددر الدددقائؼ كددؾ أسددبقطقـ ،يحبفددا اإلمددا ُم وأهد ُدؾ
الحل ،ويستطقبقن مقطدها يقم اإلثـقـ بعدد العشداء …وكدان
ٍ
حدقـ ٔخدر  ،فدرآه مدر ًة  ،فؼدال
الشق ،يعرففؿ ويتعاهدهؿ مدـ
ُ
لؾشق ،صال العبقدي رحؿدف اهلل :كؾؿدة إسدبقع الؼدادم طـدد
الشق ،حؿزة…
 فشدددقخقه وهدددق ٓ يدددزال يف الؿسدددتقى الثالدددث …تعجدددب
وارتعب ..كقدػ يؾؼدل يف أبفدا… وطـدد صدالب العؾدؿ ..ولدؿ
يؼػ وقػ ًة حؼقؼقدة يف حقاتدف… إٓ كؾؿد ًة متقاضدع ًة يف محايدؾ
سـة  14٢٣هد طـ صالة الجؿاطدة… يف مسدجد الشدق ،طؾدل
الددقهـ والعددر مددـ كددؾ
أبددق سددراح حػظددف اهلل ،وأحددا بددف
ُ
مؽان… وكاكت إولك وإخقرة …
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أكثر مـ أسبقع يف ٍ
قؾدؼ… يرتؼدب الحدؾ والؿخدرج
 فؿؽث َ
دب  ،ويعتددذر …ومددـ يجددرؤ طؾددك الشددق…،
… هددؾ يغقد ُ
وتػؽر يف العتاب الؿملؿ الذي سقالمسف ..ثؿ تدذكّر أكدف أطددّ
بحثا طـ وقػات مـ حقاة شق ،اإلسالم ابـ تقؿقدة رحؿدف اهللُ
دات جؿقؾددة تصددؾ ُ لؾعددر
وفقددف لؿحد ٌ

يف الؿسدداجد  ،وهددذه

الددبالد قامددت يف تؽقيـفددا الػؽددري طؾددك مددـفج هددذا الرجددؾ
وطؿال وتحؼقؼا …
وتراثف ح ًبا
ً
وفعددال جدداء القطدددُ الؿرقددقب ،والسدداط ُة الؿملؿددة الثؼقؾددة ،

ً
سقـطؾؼ مـ خاللفا  ،ولؽـفا اختبار صعب لدف يف مسدقرتف…!
لؿ يتؽؾؿ يف محايؾ ،فضال طـ أن يتجرأ طؾك أبفا…
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فخؿا  ،وكعتف بللػداظ ضدخؿة ،حتدك تققدع
 فؼدَّ م اإلما ُم
تؼديؿا ً
ً
أن الضددقػ شددخص آخددر  -وقددد أخطددل رحؿددف اهللُ  -ولؽـفددا
الحضقر ذلؽ
مضت بحؾقها ومرها ،ولربؿا أو قطعً استـؽر
ُ
الثـاء طؾك شاب ِغر ٓ يزال يف ِ
مفاد الطؾب..
 فؼام حقـؿا سدؿع اسدؿف  ،وضدربت طؾقدف ج
كدؾ أطدالم التعدب
والؼؾدددؼ ،وحؿدددؾ ورقددد ًة صدددغقر ًة يف يدددده تتضدددؿـ مؾخدددص
الؽؾؿة ،..وقد ارتدى الػروة الػضدقة ،والبدرد شدديد ،ولؽدـ
طرقف يتصبب  ،وهؿف بدا يتالشك ،ويـظر يف الجؿع الصداغل
لؾػائدة  ،وبعد تقسط الؽؾؿة هدّ أ اهلل ِ مـ َروطف ،وتؿاسدؽت
أكػاسددف  ،وبدددا يػؽددر كقددػ يختؿفددا ،وكددان قددد كتددب حتددك
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الدطاء والثـاء … وحضرها ثؾة مـ الؿشاي ،الؽبار والشق،
الضبعان يف صؾقعتفؿ بحضقره وتشجقعف ..
ٍ
وحؿام  ،كؿا يف حديث حذيػدة رضدل اهلل طـدف
 ودخؾ يف دفء ّ
أحس بسخقكة
يف الخـد  ،وصار العر  ،وتصاطد الفؿ ،حتك َّ
فضؾ اهلل ِ
ختؿ استشعر َ
الػروة يف الجق الشاتل العاتل … ولؿا َ
طؾقف ،وتـػس الصعداء ،وأكسبتف سؿع ًة وإجالٓ مدـ الطدالب
والجقران…
اكتصارا طؾدك الخجدؾ والخدقف ،
 ومع صعقبتفا إٓ أكف كاكت
ً
أن العبدددَ يسددتطقع اإلقدددام إذا
وفتحددت لددف آفا ًقددا دطقيددة ،أقؾفددا ّ
تقفرت اإلرادة والفؿة ،وحركف الؿشجع  ،وحػزه مدـ حقلدف ،
والسالم…
ـــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــ
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 /4سيارةُ شيخني ًؤثزة
ِ
رايات
صؾب العؾؿ  ،ورفرفت طؾقف
كسائؿ
حقـؿا أشرقت طؾقف
ُ
ُ
ضـ بف ُ
خقرا ،
الؽتب  ،وخػؼت
معالؿفا َّ ،
بعض الػضالء ً
ُ
فؼصدوه يف زيار ًة ممثرة حزيـة… فؼد كاكت الؿـطؼة سـة .14
و 1٥بعد إربعؿائة وألػ ،بحاجة ماسة لؾـؿقر الدطقى
ٍ
ٍ
وكؾؿات
دروس معفقدة ،
والذكرى اإليؿاكقة  ،الؿتؿثؾة يف
وفتقان جدد مفتدون ٓ يجدون حقاضـ  ،وٓ
مقؿقكة  ٓ ،سقؿا
ٌ
َ
حدائؼ فائؼات…
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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ِ
دقخان الػاضددالن حسددقـ حسددـ  ،وطبددداهلل فؾؼددل
 فؼصددده الشد
الؽبقددر حػظفؿددا اهلل  ،يطالباكددف بدددرس أسددبقطل يجتؿددع فقددف
ويؽقن لفؿ كالؿحضـ والؿجتؿع الشبابل الؿقر .
الشباب ،
ُ
 تػؽ ََّر ود َّقؼ  ،وبؼدر ما ُس َّر واكشرح لؾثؼة إخقية والؿشقخقة،
َّ
وتؼال جفدَ ه وططاءه جراء هذا التؽؾقػ الشديد ،
إٓ أكف حزن
وهذه الؿفؿة الصعقبة !..وحاول أن يتخقدؾ اإللؼداء والتعداصل
الدطقي  ،فتعثر واكؽسر ،وزاد طؾك ذلؽ استخار ًة طد ًة مرات،
فاختار اهلل لف الؽػ وآكتفاء !..
دزن ٕجد ِ
أن
دؾ الحاجددة الدطقيددة والبالغقددة آكددذاك  ،وكقددػ ّ
 وحد َ
تؽقن إلك دطقة وتربقة  ،وقق ُدها
مـطؼ َة تفامة طسقر يف أمس ما
ُ
دزارع مخضددر ًة ،
العؾددؿ والددقطل الشددرطل …! فؼددد كاكددت الؿد ُ
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فؽان ما حصؾ حدافزًا
ولؽـ لقس سا ٍ يغدو طؾقفا ويروح…
َ
ِ
جديد  ،فؾؼد صددّ طاه
لف لؾؿراجعة  ،وآكطال التحصقؾل مـ
الشقخان بالطؾب ،وكشػت طـ قصقر دطقي ٍ
مدو بقـ صالب
العؾؿ الؿعـققـ  ،فعزم طؾك رسدؿ الخريطدة العؾؿقدة والروحقدة
أحس بدفؼ داخؾل يـشدُ التغققر
مـ جديد !..تلثر وتللؿ ولؽـف ّ
والؿجاهدة  ،واهلل الؿقفؼ .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /5تصجي ُع اهفضالء
ٍ
طابؼة تسري يف
إن
تشجقع إساتذة والجؾساء الؿحبقـ كري ٍ
ّ
َ
سريان الؿاء يف الغصـ القابس  ،فقحقا حقا ًة صقبة ،فقشع
الروح
َ
الغرس والطقب والـداوة … ولذلؽ مؿا حؿؾ طؾك
مـ ورائف
َ
مسللة العطاء يف الدطقة تشجقع أشقاخ لف ،وزمالء محبقـ
كلهؾ بقتف ،وإشقاخ إربعة يف محايؾ :طبداهلل وطبداهلل
الػؾؼققـ  ،والشق ،حسقـ وأخقف الشق ،طبداهلل فايع الػتحل!.
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
زلت يف ٍ
ٍ
سعد مـ ِ
الؽؾؿ
شجعقي جؿؾ ًة بعد
جؿؾة… فؿا ُ
 وقد ّ
ِ
سدداهرا… وأزجددل لدددف
بددالفؿ
كجددؿ الؾقدددؾ
صددالع
الجددزلُ ..أ
ُ
ً
ِّ
َ
العز ِ
ِ
والػصؾ…!
ْمات بالجد
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 ومـ أبفدا فضدالء  :كالشدق ،أحؿدد الضدبعان والشدق ،طبدداهلل
الشفراي ودكتقر طبدالرحؿـ الجرطل وأمثالفؿ الغقارى طؾك
الددطقة والـشددا العؾؿددل والتربدقي …! ومددا زارهددؿ واهلل إٓ
وألؼؿقه مـ سقا الـصائ  ،ما تسؾق بدف الدروح والؼدرائ …
وتبؼدك آثارهدا شداحذ ًة لدف بالتػاطدؾ والؿشداركة  ،وصدرح وداء
الؽسؾ والتلجقؾ …!
أن التشجقع أسؾقب تربقي كاجع ،يمتل ثؿداره مدع
 والؿؼصقد ّ
مرور إيام ٓ ،سقؿا لصغار الطؾبة ،وحتك كبارهؿ إذا سؿعقا
تعداضؿ جددّ هؿ ،واشدتعؾ
كؾؿ ًة صقبة  ،تددفع وتـشدط وتبدارك ،
َ
كؾؿدات كدـ
دورهؿ ،وأحسقا بؿسدمولقتفؿ…! ويف الؿؼابدؾ
ُ
التحطقؿ والتثبقط تئد الفؿة  ،وتؼتؾ الطؿقح  ،وتجايف الرشاد،
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ٌ
متخؾدػ او حسدق ٌد ،
وتصـع صـاطتفا السؾبقة ،وٓ يطؾؼفدا إٓ
أو لئددقؿ  ،قددد امتطدداه الفددقى والشددقطان ،وجرجددره يف مفدداوي
السخػ والخسران….
 وكؿددا لؾتحطددقؿ تبعاتددف ،كددذلؽ لؾتشددجقع آثدداره وغراسددف ..
فاحرصقا طؾك كؾؿات الخقر ؟ ومالفدظ الطقدب واإليجابقدة ،
وحقـؿددا يددلتل التشددجقع مددـ أسدداتذتؽ الددذيـ طؾؿددقك أو لفددؿ
ُ
يؽقن لفا بالغ إثدر  ،وطظدقؿ العاقبدة ،
فضؾ الرطاية إولقة ،
ُ
وتعؾؿقا مـ السـة الصحقحة  ،وكقػ فعؾت مؼقلة رسدقل اهلل
يف طؿددرو بددـ تغؾددب  ،قددالَ :أ ْط َطددك َر ُسد ُ
دقل اهلل ِ َصد َّؾك اهللُ َط َؾ ْقد ِدف
يـَ ،فؽ ََدلك َُّف ْؿ َط َت ُبدقا َط َؾ ْق ِدفَ ،ف َؼ َ
دال  " :إِكِّدل
َو َس َّؾ َؿ َق ْق ًماَ ،و َمـ ََع َ
آخرِ َ
دؿ-أي مددقؾفؿَ -و َج د َز َط ُف ْؿَ ،و َأكِد ُدؾ
ُأ ْططِددل َق ْق ًمددا َأ َخد ُ
داف َض َؾ َع ُفد ْ
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ِ
ِ
دـ ا ْلخَ ْقدرِ َوا ْل ِغـَدكِ ،مدـ ُْف ْؿ
َأ ْق َق ًاما إِ َلك َمدا َج َع َدؾ اهللُ فدل ُق ُؾدقبِ ِف ْؿ م َ
ِ
ِ
ِ
دب "َ .ف َؼ َ
دب َأ َّن لِدل
دب َ :مدا ُأح ج
دـ َتغْؾ َ
دال َط ْؿ ُدرو ْب ُ
َط ْؿ ُرو ْب ُـ َتغْؾ َ
بِؽ َِؾؿ ِة رس ِ
قل اهلل ِ َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ ُح ْؿ َر الـَّ َع ِؿ .
َ َ ُ
ِ
ب
ُجد بالحديث مع إكام برقة ** فالـاس يلسرها الؽال ُم الط َّق ُ
 وإستا ُذ الؾبقب حتك لق خؾط تؾؿقذه أمامدف  ،يظفدر لدف الرضدا
والتشددجقع  ،ثددؿ يـبفددف بعددد مدددة ،ويف الققددت الؿـاسددب ،وٓ
يقبخددف أمددا َم الجؿددقع أو الطددالب  ،فقؽسددر خدداصره  ،ويػـددل
فـ واحتقاء ،والسالم …!.
رغبتف ،فالدطقة حؽؿةٌ ،والتربقة ّ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /6حماضزةٌ ًفاجئة
شؿس
طشر ذي الحجة سدو ُلفا ،وبز َغت طؾقـا
َ
ُ
أرخت طؾقـا ُ
وصاب الفدو ُء والققار ،وأخؾدَ ج
كؾ واحد مـا إلك أهؾف
خقريتفا ،
َ
جرس الجقال أضـفا سـة
يرن
وبـقف …وبعد الظفر تؼري ًبا ج
ُ
َ
مـسؼ الدطقة
14٠٢هد مـ إخ إستاذ محؿد الحسقـ  ،وكان
أن الداطق َة الػالي… يعتذر طـ محاضرة (غـائؿ
حقـفا  ،لقخبري َّ
إوقات) يف جامع ابـ تقؿقة يف البؾد…! فؿا رأيؽ تغطقفا..؟!
صريا ،
وكـت حقـفا قد شرطت يف الدطقة ،
ُ
َّ
ولؽـ العقد ٓ يزال ً
لقال
والخبر َة بعدُ فتق ًة ..
فترددت لصعقبة الؿققػ ،والؿحاضرة ً
ُ
التحضقر السريع ،وتفقئة الـػسقة،
ويصعب طؾل
ولقس غدً ا!!..
ُ
ُ
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أحتاج الؿزيدَ مـ الققت إلتؼان الجؿع السريع ،الذي
ولؿ أزل
ُ
ُوفؼت لف ممخرا…!.
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
ٍ
بداطقة آخدر…
 فؼال  ..وردد  ..وأل … وأكف يستطقع تغطقتفا
اكتػدداع الـدداس بطددرحٍ مؿقددز
ولؽـددف يخشددك التطقيددؾ ويريددد
َ
فؼؾدت خقدرا  ،طؾدك بركدة اهلل…!..
فػؽدرت مؾقدا…
وجديد.
ُ
ُ
ددب قراصقسدددف الؼديؿدددة  ،فقجدددد لديدددف
فدددلغؾؼ الجدددقال  ،وق َّؾد َ
محاضر ًة قديؿة مـ سـة ،تؼريبا يف فضائؾ طشر ذي الحجة ،..
َ
ودخددؾ
فعؿددد إلقفددا ،
فشدد ُعر بددالػرح ،واكدددفاع الفددؿ
كثقددرا! َ
ً
مؽتبتف ،وبدأ الؽتابة مـ جديد واإلضافة إلقفا … وكدؾ ثؼقددؾ
تقاصؾ معف صرفف إلك آخر  ،حتك يـجز…!..
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درب يف جددامع ابددـ تقؿقددة  ،الددذي ُشددقد مددـ
 وفعددال ص د ّؾك الؿغد َ
سـقات طؾك صراز جؿقؾ… ولؿ يدخؾف إٓ مؾؼقا ومحاضدرا ،
َ
الػاضؾ الشق ،يحل محؿد ،وجداء الؿؼدد ُم
فقجد إمامف القالدَ
الػؾؼددل ،فؼدددم ودبددج كؾؿددات ثـدداء طؾددك الؿتحدددث وكتبددف
الؿـشقرة ….
 وقددام ٕول مددرة يف ذلددؽ الجددامع ،فقسددر اهللُ  ،وفددت  ،وأطددان ،
وسدد… .وحضرها صػقة مدـ الشدباب مدـفؿ أسدتاذة أحؿددُ
السددقد وآخددرون والددذي حقدداه َبعدددها ،وكددان الحضددقر صق ًبددا ،
أكاسددا حضددروا لقـظددروا ذلددؽ الػتددك
يغددري إطددقـ  ،وكددلن ً
الجديد  ،ويف طؼر البؾد…!
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الؿفؿة العسرة ،لؿ تعد تخقػدف الؿحاضدرات
 وبعد كجاح تؾؽ َ
الؿػاجئدددة  ،فؾؼدددد تغدددازر إرشدددقػ الددددطقي ،واسدددتعظؿ
الؿخددزون العؾؿددل لديددف ،وصددار إذا جدداءت محاضددرات لسددد
لخؾؾ  ،والتعقيض بقـ صالب العؾؿ ،فت َ أرشدقػف ،
َ
وفدرج اهللُ
إمر  ،واكدفعت الؿحـة… والحؿد هلل طؾك تقفقؼف وتسديده
دان دراسددتف يف مصددر… طدداد يف إجددازة مددـ اإلجددازات
 فؿددثال إبد َ
ربؿا سـة 14٠٤هد ..وكان لددى الؿؽتدب الددطقي يف محايدؾ
مفرجددان دطددقي وتربددقي ،فتخؾددػ أحدددُ الؿشدداي ،،فعؾؿددقا
بعقدتددف ،فاتصددؾ الشددق ،الػاضددؾ محؿددد الخضدداري ،وكؾؿددف
َ
الضقػ لـ يلتل َ ،ف َؾدق سدددت
وأن
وأل بضرورة الؿشاركة َّ ،
الثغرة ،وطالجت الؿققػ…! وفعال استجاب وكاكدت فرحد ًة
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إيؿاكق ًة حقث قطعتف مصر والغربة طـ الـؿقدر الددطقي  ،وكدان
لديددف محاضددرة ألؼقددت ّأيددام "درس اإلثـددقـ " يف جددامع الػفددد
(سادات الؿتؼقـ ) ألؼاها كؿا هل ،وإكؿا خ َّططفا بؼؾ ٍؿ مؾدقن،
وهد َّدذب ورتددب ،وكاكددت طقـًددا جاذبددة ،ومحددؾ تؼدددير الؿددأل،
وتقققر السامعقـ .
 وحؿددد اهلل كثقددرا طؾددك كعؿددة الؿـطددؼ الدددطقي ،وإرشددقػ
العؾؿل ،ولذلؽ كصقحتف لجؿقدع الخطبداء والؿحاضدريـ ٓ ،
تؾؼدددقا أوراقؽدددؿ الؼديؿدددة ،وأطددددوها لؾحظدددات العصدددقبة،
ٍ
لؿملدػ أو
وجددوها مـ خاللفدا الفدؿ الددطقي ،وأرصددوها
تحضر لحظتف يف يقم ما  ،واهلل الؿقفؼ .
كتاب مقطقد  ،قد
ُ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /7اخلُطبةُ واهبِتُ اهصغرية
ٍ
جؿعة ُ
صبقح ُة ِّ
سرج حصاكَف،
كؾ
وي ُ
يلخذ أوراقف  ،ويشدج ركابفَ ،
فقرا  ،قد تؽـػف الجد  ،وطؾتف العزيؿة !..فالخطب ُة
وإلك الؿؽتبة ً
وحسـ إدارة… !.ويف
هؿ  ،والؿـبر فتـة  ،وٓبد مـ ترقب ُ
ِ
ِ
ِ
وشجقن… وكان
الغراء هؿ وفتـ ٌة… وٓبد مـ طز ٍم لف
الجؿعة
البـت الصغقرة رزان" طؾقف الباب ،ذات
قد أفطر ،فطرقت " ُ
ُ
ويدرك تعؾؼفا بقالدها  ،وهق ٓ
السـتقـ أو الثالث تؼري ًبا..
يستطقع صقاغ َة الخطبة إٓ يف جق مـ الفدوء والسؽقن  ،وبعقدً ا
ُ
الباب طدة مرات  ،وبرجقؾفا
طـ الصغار  !..ولؽـفا ركؾت
َ
دقائؼ  ،وتبؽل وتصرخ ،وهق يتجؾدُ ويصق طؾك أمفا ..ولؽـفا
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أصرت  ،فػت لفا وقبؾفا وٓطبفا .…،ومشؽؾتفا ٓبد أن
تجؾس يف َحجرك  ،ولقس طؾك الؽرسل ..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
 وهذي مشؽؾ ٌة أخرى  ،وتعـلَ :
ترك الؼؾؿ والتػر َغ لفا ،وشرود
دقال  ،حتددك سددؽـت
الددذهـ …! وبالػعددؾ اسددتؼبؾفا ودلؾفددا قؾد ً
وهداها اهللُ  ،ثؿ اكصرفت مـ الؿؽتبة…! ولؽـ شدريطة أن ٓ
يغؾؼ الباب ….هفففف….
 وكد َ
آب الؿسددؽقـ طؾددك شددرصفؿ  ٓ ..يغؾددؼ البدداب ،وٓ
دزل ُ
تختػل مـ حقاتفؿ ..وٓ تـشغؾ طـفؿ… وهذه ضريبة إبدقة
والؿحبة والحـق…!.
أشدغآ… .وطؾدقؽؿ
 وإصػال ٓ يعرفرن كتبً وٓ خطبدا وٓ
ً
فقرا لؿطالبفؿ  ،والـدزول لشدروصفؿ … وإٓ كدان
آستجابة ً
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مصقرك الصراخ يعؾدقك ،وإكدقـ يجتاحدؽ ،ومشدؽالت مدـ
كددؾ جفددة وكافددذة ..ومددـ الؿػارقددات أن رزان هددذه-وهددل يف
الجامعة أن  ،باتت أفضؾ إخقاكفدا يف حدب الؽتدب والؼدراءة
والتحصقؾ ،فؼد صؾبتـل كتب الطـطاوي  ،وتحب مؽتب َة جرير
والعبقؽددان  ،وتلخددذ مصددـػات أبقفددا  ،وتتددابع بددرامج ثؼافقددة ،
وتحب الشعر وتتذوقف ،وقد أشاد بفؿ والدهؿ كؾفؿ بلبقدات ،
يؿددحفؿ وحدبفؿ وصددبرهؿ  ،ومشداركتفؿ يف رص الؽتددب يف
مقاضعفا  ،وقد كُشرت فقؿا يظـ يف ديقان " تقهجات الـقؾ".
ِ
والدذهب ..تفدقؿ
رزان الحؾق ُة الغراء ..كإلؿداس
وفقفا قالُ :
ِ
ِ
والتعب…! ويف قصقدة الؿزاهر
بإرزاء
بخاصري الؿؽدود..
دقر… متددزمؾقـ ببسد ٍ
دب زهد ِ
إربعددة :شدغَػل مددـ الدددكقا بطقد ِ
دؿة
َ

36

ًّ اهذاكزة اهدعوية

ِ
ورزان مـ ِ
ِ
الـباهة قد كؿدت… وحدداؤها
ورد
وبدور ..وفقفا :
ُ
بالجد والتـدقيرِ ..مدا م ّؾ ِ
العؾدؿ الخصدقب وٓ سدفت ..طدـ
دت
َ
دب ومطالد ٍ
واجد ٍ
دب وحضددقر ِ… أصددؾ اهلل لـددا ولؽددؿ الذريددة ،
وبؾغـا رضاه ومغػرتف …
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /8واُتٔى اهلالَ
َ
الدخقل يف حدائؼ الؿحاضرات أكفا صقيؾة ٓ تؼؾ
ب
مؿا يص ِّع ُ
طـ الساطة غالبا  ،فرحابفا واسع ٌة  ،وتِال ُلفا ِ
وطرة  ،ويف مقاسؿ
ُ
وكالما غزير ًا!..
وطؾؿا جؿً،
الؾقؾ الطقيؾ تتطؾب ماد ًة ثرية،
ً
ً
وهذا ك ّػر ٍ
فئات كثقرة مـ إخقار  ،وأن الؿسللة صقيؾة متعاضؿة ،
ولقست كؾؿ ًة طابرة…
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ

ٍ
يؽتدددب َّ
صدددغقرة وكبقدددرة
كدددؾ
 ولدددذلؽ كدددان العبددددُ الػؼقدددر
ُ
يؾخص ويؼقددُ كدؾ
لؾؿحاضرة ،ويستعؿؾ "كقتات مصغرة" ،
ُ
أشدعارا ،أو ِحؽؿدا  ،أو
مايريد ققلف ..كصقصا أو قصصدً  ،أو
ً
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ِ
بتقفقدؼ
تـبقفات… .حتك ٓ ُيـسك مـفا شدل ٌء… وكاكدت تدتؿ
اهلل وهدايتف .
 وكد ج
ددؾ مؽتدددقب يف تؾدددؽ الددددفاتر الؿصدددغرة (  ) ٠1صدددػحة،
يستقيف غالبفا ،ويحرص طؾك بؾدقغ إذان  ،فدنذا قدالقا حضدر
ددتؿ سدددري ًعا ،
ددري طـدددف  ،واكجؾدددك الخطدددب ،وخد َ
العشددداء ُ ،سد ّ
َ
َ
حرج،
الحديث
ٕن
وخالطتف إفراح مـ كؾ مؽان َّ ،
الطقيؾ ُم ٌ
وتؿتحـ قددراتؽ  ،وتحؽدؿ طؾقدؽ،
َاس تؽتشػ طؼؾؽ،
ُ
والـ ُ
وطؾك ُحسـ إتؼاكؽ…
ِ
الظريػ الؽئقب اكتفاء الؽالم  ،فػل محاضرة يف "جدامع
 ومـ
العـددقد"  ،وكددان قددد بؾددغ أشددده اإللؼددائل  ،فرغددت إورا ،
واكتفدك الؽددال ُم  ،وتالشدت البركددة ،بدرغؿ التحضددقر القاسددع ،
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فـظدر يف السداطة فدال زال طؾدك
والؽالم الؿدزور الؿسدطقر …
َ
إذان كحدددق الثؾدددث السددداطة  ،والؽدددالم اكؼضدددك  ،وإلػد ُ
دداظ
شحت ،وإفؽار تطايرت… !.فضا َ وتعب ،وبات يستطرد
يف أدكك ٍ
لػظة وقصة ،حتدك يدلذن اهلل بدالػرج وآكؽشداف …!
وكان مقق ًػا ضريػا طؾقدف حتدك قدالقا إذان ،فاكزاحدت الغؿدة ،
تػسقرا لذلؽ  ،إٓ ذكق ًبا طؽرت ،وغػالت أكفؽدت ،
ولؿ يجد
ً
واهلل الؿستعان .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /9اهرتشيحُ جلاًع املوم فٔد
َ
مؽث صاح ُبؽؿ يف "مسجد التؼقى بالضرس " سبع سـقـ،
ج
ُ
زهقره  ،ولؿ يؽـ يشارك يف الخطابة إٓ
ويبث
طبقره،
َ
يستـشؼ َ
الشق ،الؼاضل طبداهلل السحقباي حػظف اهلل
لؿاما  ،ثؿ كؾػف
ُ
ً
بجامع القحقا  ،فصار فقف َ
ثالث سـقـ  ،وفت َ طؾقف يف التحضقر
وح ِ
جؿفقرا مح ًبا لؾؽؾؿة الؿتعقب
سـ اإلطداد  ،وصـع
ُ
ً
طؾقفا…! وكاكت تجرب ُة "جامع القحقا" ثري ًة مػقدةً ،ب ّقـت لف كؿ
الؿجدَّ الذي
هل خطب ُة الجؿعة طظقؿة ،وأن الـاس يحترمقن ُ
ـصب لتعؾقؿفؿ وبالغفؿ ..
وي ُ
ُ
يققر طؼقلفؿ َ ،
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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دور يف
 وكددان لؾشددق ،الؼاضددل طبدددالرحؿـ الصددعب أيضددا ٌ
دالس طؾؿق د ًة فدداخرة  ،يف
التؽؾقددػ بالجددامع  ،وجؿعتـددا بددف مجد َ
"الػدت ِ والؼقاطددد والبقددقع"  ،ثددؿ غادركدا بعددد طشددر سددـقـ يف
مـطؼددددة تفامددددة ،وفِددددل محايددددؾ  ،وودطتددددف بؼصددددقدة لعؾـددددل
أستذكرها…
 ثددؿ ُصدددمت الؿـطؼددة برحقؾددف ،وحزكددت خضددراؤها ،و ُكددرم يف
محػؾ ذائع  ،وح ّؾت القرصة مـ سقخؾػف يف الجدامع " ،جدامع
الؿؾؽ ففد بحل الضرس " وكان العبدُ الػؼقر ،مسروا يف مـبدر
القحقدا ،يعدد لددف إطددا ًدا  ،ويددققره تدقققر ًا قددد قصددت الجؿددقع
ٍ
صرحف ،واكسابت العؼقل لتحضقره وحػاوتدف  !..ج
حػداوة
فؽدؾ
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أجدر مدـ
مـبرية جداد ٌة  ،لفدا ثؿارهدا وزهراتفدا  ،واهلل ٓ يضدقع َ
أحسـ طؿال …
فسدافر الشددق ،الصددعب ،وقبدؾ سددػره بلشددفر بددأ البحددث طددـ

َ
البددديؾ ،فؾددقح لددف بعد ُ
دض الددزمالء  ،فاطتددذر ،وقددال  :سددروري
ثؿدـ ،وٓ يضداهقف مؽدان…!
بجامع القحقا ومحبقدف ٓ يعدلد ُف ٌ
فالتؿسقا سقاه …
الشددق ،طبددداهلل فؾؼددل الصددغقر ،الؿربددل الددقدود ،
 ثددؿ جدداءه
ُ
الفؿات الـدقادر  ،وطدر
وصاحب ّ

مدرارا فاطتدذر ،ثدؿ
طؾقدف ً

تػرقا ،ثؿ طاد مر ًة أخدرى  ،وبددا يطدارده يف كدؾ مؽدان ويعداود
شق ،طبداهلل ذري والؿشدؽالت  !..وكدان
الطؾب… وقال :يا ُ
خالف ،ثؿ اكؼضك ،وطاد لؾجامع بعدد
حصؾ يف جامع القحقا
ٌ
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سـ العاقبة  ،فال يؼضدل اهللُ ٕهدؾ اإليؿدان
زوالف ،وكتبت لف ُح ُ
إٓ خقرا…
 ومـ الؿستظ ِ
رف تؾؽ الؿدة مالحؼ ُة الشق ،طبدداهلل لدف مدا بدقـ
بقتف وبقت والده ،حتك تققدػ لدف ،وكظدر مدا طـددك..؟! فؼدال:
الجددامع  ..لددقس لددف سددقاك ..والسدداحة خالقددة…! والـػددع يف
والـاس تريدد أبدا يدزن… !.فؼدال :
"الػفد " أبؼك وأجدى!..
ُ
ٍ
ٍ
وراحدة
سدعادة باذخدة،
شؽر اهللُ لؽؿ حسدـ الظدـ  ،ولؽـدل يف
َ
طابؼة ،فال تؽدِّ روها طؾل…! فؼال :هـالؽ يف الػفد  ..الـداس
بحاجة إلك الددروس ،وصالدب طؾدؿ… وصالدب طؾد ٍؿ يدـػعفؿ
دقال  ،واسددتخار ،فشددرح اهلل ِ لددف صدددره ،وقددال :
… فددروى قؾد ً
جرب جؿع ًة او جؿعتقـ ،ثؿ يراجع كػسف…!
س ُق ُ
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َ
َ
اكطؾؼ بتقفقدؼ اهلل ،فقجدد جؿعدً قؾدقال  ،لدؿ يعفدده ،
وهـالؽ

ولؽـ الجامع فسق ٌ مري  ،وإذاطتف بؾج ٌة ققيدة  ،مريحدة لؽدؾ
خطقددب ومتحدددث …! فاكشددرحت الددـػس  ،وفددت اهلل فقددف،
دروسا متقاضعة  ،فرضدتفا الؿرحؾدة ،وإلحداح بعدض
وأسس
ً
الزمالء كاكت يف  :كزهة الـظر ،وفت العالم ،وإحؽام إحؽام
 ،مع الدرس إسبقطل الؿـقع كؾ اثـقـ  ،وهلل الحؿد والؿـة ،
وقددد مؽددث يف الجددامع ثددالث سددـقـ  ،ثددؿ جدداء " آبتعدداث
الؿصددري"  ،فؼطعددف ،وتؼطعددت إمددقر  ،ودفددع يف مشدداريع
أخرى ،أوجبتفا الغربة ،والحؿد هلل طؾك كؾ حال .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /10املُحفِّ ُش األوي
َ
مصدر إلفا ٍم وتشجقع لؽ،
حقلؽ
أشقاخؽ الذيـ
يؽقن
غال ًبا ما
ُ
ُ
َ
ولذلؽ ٓ تزهدْ يف كصقحتفؿ أو مشقرتفؿ  ،وكذلؽ إدارة الدطقة
الظـ بؽ،
وحسـقا َّ
والؿساجد  ،والعامؾقن فقفا ،إذا طرفقك ّ
َ
واكتخقك لؾؿشاركة وسد الػراغ … وحقـؿا يتؿ ذلؽ وتعتذر،
يعتذر  ،وٓ
تشعر بالضقؼ الداخؾل … وكقػ لخريجٍ شريعة أن
َ
ُيحسـ صقاغ َة كؾؿة  ،أو امتطاء مـبر ..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
كؾؿات شققخـا وبعض زمالئـدا كدان لفدا بدالغ إثدر ،
 ولذلؽ
ُ
وأخدص مدـفؿ
وكذلؽ مراسالت مؽاتب الدطقة واإلرشداد ،
ج
هـا أخاكا الؽريؿ محؿد الحسقـ فؾؼل  ،ومعاتبتف لل كثقرا بعد
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وأيـ الؿحاضرة … ومتك تشارك وسبؼت اإلشارة
التخرجَ ..
إلك دور الشقخقـ الػاضؾقـ حسقـ وطبداهلل فؾؼدل ،يف الطؾدب
وتعزيز الثؼة  ،وإشعال الطؿقح ..
 فؾؿددا أجبتددف واس دتُطقب الؿسددار ،وٓكددت الؿسددقرة  ..كددان إذا
تدددلخر…صدددار العبددددُ الػؼقدددر يدددذكره بالؿشددداركة واإلسدددفام
الدددددطقي  ،ويسددددتجقب مشددددؽقرا…وكسددددؼ طددددد ًدا مددددـ
الؿحاضددرات يف السددقر واإليؿاكقددات ،وٓ زالددت محػقض د ًة يف
الؿخزون الدطقي بحؿد اهلل …!
متسدائال طدـ
حاضدرا والشدعقر
 وكان الدطا ُء مع ذلؽ التحػقز
ً
ً
الجدوى والـػع … ولؿا طزم طؾدك الددرس إسدبقطل ُيدذكر
كحدق خؿدس
سافر مؽة طؾك طادة الـاس ،واسدتخار اهلل فقدف َ
اكف ْ
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وصاب قؾبف…
كػسف،
َ
مرات يف " حجر إسؿاطقؾ " فاكشرحت ُ
ووافددؼ وجدددَ بعددض الددزمالء هـالددؽ فاستشددارهؿ فشددجعقا
وحؿسددقا  !،..واقتددرح الددبعض تلسددقس لجـددة تقجددف الدددرس
وتحؽؿف ،وترسدؿ خطتدف… ولؽـفدا سدرطان مدا تالشدت بعدد
مدة لقست بالطقيؾة … !.وبؼدل وحقددً ا ُ ،يسدـد ُه ُ
أهدؾ الحدل،
ويـشطقن لطروحاتف  ،والسالم .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /11اإلعالُْ اهدعوي
ِ
اإلطالن الدطقي
كان هق وغقره مـ الدطاة يفؿفؿ جال ُء
وتعؿ الػائدة  ،ويترامك إلك
يحضر الـاس،
واكتشاره ،حتك
َّ
َ
والعـقان مؽ َّبر ،واقترح
إكظار وإسؿاع … فالخط واض ٌ ،
ُ
طؾك الؿؽتب التعاوي يف حقـفا العـاي ُة بالتصؿقؿ واصطػاء
مقضػ حاسقبل لفا!..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
 ثؿ تطقر القضع التؼـل وصارت اإلطالكدات مؾقكدة ،وبتـدا مدـ
وراء طدددام "الثالثدددقـ تؼري ًبدددا "  ٓ ،كدددرى إطالكدددات أبدددقض
ددع طؾدددك اإلطالكدددات الؿؾقكدددة ذات
وأسدددقد… وطدددقل الجؿقد ُ
الحسـ والزخرفة …
ُ
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 ومددـ الؿسددتظرفات اتصددؾ طؾقددف مـسددؼ محافظددة مددـ السددراة،
وصؾبف محاضر ًة يف إمـ الػؽري ،فقافؼ ،ثؿ أرسؾقا اإلطدالن
قديؿا مـ ّأيام إبدقض وإسدقد .فتعجدب وضدحؽ…وقدال
ً
دب
داس تغقددروا  ،واهلل جؿقددؾ يحد ج
لددألخ :الدددطقة تطددقرت ،والـد ُ
الجؿال ،والؿـاضر الحسـة جذابة … ِ
َ
فؾدؿ ذلدؽ… فؾؿدا ففدؿ
خقرا…!
قال  :هذا الؿتاح يا شق !…،فؼال ً :
اإلطدالن ُي ُ
َ
رسدؾ
حدث آخريـ … فنذا
 ثؿ كلكف راجع كػسف ،أو
ُ
مدددرة أخدددرى مؾقكًدددا زاهقدددً… فضدددحؽت ،
ُ
وحؿددددت اهللَ
ٓقتـاطف…
أن تطددقير الدددطقة يف أسددالقبفا وإطالكاتفددا وبرامجفددا ،
 ولدقعؾؿ ّ
لقس طب ًثا  ،بؾ تؼتضقف الؿصؾحة الدطقية والقاقع الؿعقش !..
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ِ
الؿمسػ ان ُ
بعض العامؾقـ يف الحؼؾ الدطقي لـ تتض
ومـ
لفؿ هذه الؿسللة إٓ بعدد زمدـ سدحقؼ مدـ آكتؼداد  ،وتػدق
أهؾ الباصؾ طؾقفؿ ،وسبؼفؿ يف مجآت شتك…!
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /12ختٍُ خنبة اهفلز
كجقمفا طؾك
اإلكجازات العؾؿقة  ،وأشرقت
إذا رفرفت
ُ
ُ
الرؤوس ،ط َّز الؿر ُء  ،واكشرح صدره ،وابتفج الؿحبقن
طؾـ درس يف الؿصطؾ
والؿممـقن… وتؼريبا سـة 141٥هد ُ ،أ َ
"شرح كخبة الػؽرِ " يف جامع إدريس الػؾؼل يف الحؿاصة ،ورأيـا
يؼرأ شرحفا الـزهة لؾحافظ رحؿف اهلل ،ففق أدرى بؿعـاها
ومرامقفا…! وحضر الؿقطدُ وكان الجامع جديدا  ،لف إذاط ٌة
فخؿة تساطد الؿتحدث  ،وأصحاب الحـاجر الؿـفؽة
طؾؿ آلة  ،وهل
ٕن
كصاحبؽؿ! ولؽـف خاف الحضقر َّ ،
َ
الدرس ُ
لقست محبب ًة لدى الطالب والجؿاهقر …
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 ولؽـف فقجئ بؽثرة الحضقر  ،ورغبة فئات جديدة مـ صدالب
العؾؿ بتعؾؿ السـة ومػاتقحفا  ..فاكطؾؼقا طؾك بركدة اهلل  ،ت ُ
ُؼدرأ
الـزهددة ويعؾددؼ طؾقفددا  ،ويؼددػ طـددد إشددؽآتفا  ،ويستشددفد
ٓختقددارات الحددافظ ويصددقب ويـبددف ،حتددك أتؿقهددا يف ()1٤
مجؾسددا  ،مددا ُأحددب أن لددل بفددا ُح ْؿد َدر الددـعؿ …!
تسددع َة طشددر
ً
دات كحاسقة مذهبة  ،ووزطت طؾقفؿ يف يقم
ووضعت لفا شفا ٌ
مشدددفقد يف جدددامع الػفدددد حقدددث مؼدددر الخطقدددب وكشددداصف ،
وسؾؿفؿ ُ
بعض الدطاة …!
ُ
كشددحذ َ
بعددض الجفددات تؿددـحفؿ شددفادات  ،ولؽددـفؿ
 وكـددا
اطتددذروا واختزلددقا الؿددال ٕكشددطة بدداردة ،وبعددض رجددآت

53

ًّ اهذاكزة اهدعوية

أن ذلددؽ دطددق ًة وخقد ًدرا مبار ًكددا ،
إمددقال تددرددوا ،وٓ يػؼفددقن ّ
ربؿا فا بـاء مسجد ،أو حػر بئر!،..
وكـدت
تؿؿ اهلل مؼصدكا  ،وكج الددرس والبركدامج ،
ُ
 والؿفؿ ّ
أشددرح مـدداهج الؽتددب التسددعة بددقـ إذان واإلقامددة باختصددار
تعريػا وتـبقفا !..
 ومددـ الددذكريات الؿملؿددة يف ذلددؽ الدددرس الجديددد  ،اكؼطاطددف
لخؿسددة أسددابقع متقالقددة ،جددراء إصددابة الؿتحدددث برومدداتزم
شديدة ،بدأت بلصابع القد القؿـك  ،ثدؿ سدرت يف الجسدد كؾدف
تصبب
ويعتؼد أكفا بسبب التؽققػ الخؾػل أثـاء اإللؼاء  ،وقد
َ
دقب الددري
دب هبد َ
العددر ُ مددـ جددراء الؽددال ِم ثددؿ التؽققددػ يفد ج
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العاصدددػة طؾدددك جسد ٍ
ددد سدددقال بدددالعر  ،كدددتج طـدددف السدددخقكة
وأٓم…
 فلصدب َ القدقم الثداي شداك ًقا  ،وطؿدد إلدك الؿستشدػك وقدال لددف
صبقددب مددـ طدددة أصبدداء زارهددؿ  :بدايددة الـؼددرس ،وخػددػ مددـ
الؾحدددقم  ،ومدددا طؾدددؿ أكفدددا لقسدددت مـددداه… وحدددذره الشددداي
دؿ فؾددؿ
والؼفددقة… وكتددب فقفددا قصددقد ًة صريػددة… وأمددا الؾحد ُ
يقافؼ طؾقفا ٕ ..كف لقست صب َعف وٓ ديدَ كف …
 ويددذكر يف مطؾعفددا  :وداطددا لشدداهقؽؿ وداطددا لؼفد ٍ
دقة… .يظد جدؾ
ً
ً
متؽسرا … ولعؾدل أجددها يف إورا الؿتـداثرة
فمادي بعدها
ً
ب الؽؿبققتر .
أو غقابات ُج ّ
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 وثؿ د َة قصددقد ٌة أخددرى يف خددتؿ الدددرس ،والثـدداء طؾددك الددزمالء
الؿفتؿدددقـ بدددف ،والؿشدددجعقـ طؾدددك صرقدددف كالشدددق ِ،محؿدددد
الخضاري وأحؿد الزيؾعل  ،ومحؿد الخامس حػظفؿ اهلل !..
وأشؽر إمدام الجدامع الشدق ،الؼاضدل طؾدل الؿشدريف والشدق،
محؿددد أبددق الػتددقح ،ومددمذن الجددامع الؿحتػددل بجقتـددا كددؾ
ِ
تـاهدت ..وصدارت لؼؿد ًة وبؽدؿ
بحؿد اهلل ِ (كُخ َبتُـدا)
أسبقع:..
ْ
وقدت جؿقدؾِ ..
ٍ
وطشدـا كالغُصدقن إذا
تباهت ..وكؿ أفـقـا ِمدـ
ددر ..وآرا ٌء بددددَ ت مدددـؽؿ
ددب وكد ً
ددؿ ص ّقد ٌ
دددى وفؽد ٌ
تال َقدددت! ..فعؾد ٌ
وصابددت!وخددالطـل سددرور حتددك إي..بعقـددل قددد سد ِ
دت وقددد
دع ُ
ٌ
دبت) ..وكددؿ سد ٍ
أفاقددت!  ..يطقددب لؼاؤكددا يف كددؾ (سد ٍ
دبت لؽددؿ
َ ُ
(ل ُبـك) تفادت! ..مزركشد ًة بتِبدرٍ فدق َدل ..وأخدال ٍ وألطداف
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(يرسد ُ
ددؾ)
تدددراءت(..صدددحق ٌ ) أصددد ُؾفا ولدددديفا ُ
(حسدددـ)ٌ  ..و ُ
لح ُظفددا كددقر ًا وفاقددت( /..غريبددةُ) دهرِهددا حددب وودِ ..
يعددز
ٌ
ٌ
كظقرها (اشدتفرت) وزادت ..فقدا َورد ًا (طزيدز ًا) َمخؿؾقدً ..بدف
ُ
إشجار باهت واستالكت….ال …،والسالم .
ُ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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أوي صعود ًِربي
ُّ /13
ُ
وصعؿا ووقتًا ،
شؽال ولقكا ،
الؿـبر
يختؾػ طـ الؿحاضرات ً
ً
ُ
وجرت العاد ُة صعقده ٕكثر الشباب  ٓ ،سقؿا وهق دقائؼ
معدودات ،وتُحؿؾ فقف إورا ُ طؾك طادة خطباء بالدكا ،
وآمـ ِمـ الزلؾ والعثرة…
أصقن لؾسان،
وي ُعدّ ون ذلؽ
َ
َ
َ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
 ويف الؿستقى الثالث أو الثاي مـ الجامعة فقؿا يظدـ كدان أول
صعقد لف طؾك "مـبر جامع الؿؾؽ طبدد العزيدز " رحؿدف اهلل يف
حل الربدقع ،طـدد الشدق ،طؾدل أبدق سدراح حػظدف اهلل… فؾؿدا
قابؾف صالة الؿغرب يقم خؿقس  ،وجدده يؽُد كحد ًة شدديدة،
وقال  :غدً ا تجفز خطب ًة مـ صػحة واحدة ..يعـل بال إصالة…
فػؽر ماذا يخطب ،وكان قد سؿع خطب ًة جؿقؾدة طدـ (مخداصر
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الشقطان ) لدبعض شدققخ الحدرم ،فلخدذ فؽرتفدا ،وبددأ يػدتش
ويجؿع بقـ الؽتب وكتب والده ،ولؿ يؽـ ُولدت الـت  ..وٓ
الؿقاقع الرقؿقة والؿؽتبات الؿذهؾدة بعدد …! وبددأ البحدث
مباشددرا  ،قددراء ًة وتـؼقبددً ،وتؼؾقبددا ،ومددع تعبددف كددان فقددف لددذة
ً
واستؿتاع …
 بخددالف هددذه إزمـددة …مقاقددع وكتددب مخصقصددة لؾخطابددة
والدطقة  ،تري الطالب والباحث والراغدب  ،والؿتؽاسدؾ!..
ومددع إسددػ لددؿ يرتددؼ الؿـبددر ،ولددؿ تتؼدددم البالغددة ،وٓ يد ُ
دزال
الخطابة تئـ باحث ًة طـ فرساكفا  ،واهلل الؿستعان .
ِ 
صعد وارتدى الؿشؾ طؾك طادة الخطباء  ،ولؿ يرفع رأسف يف
الـدداس ،وخالطتددف الفقبدددة ،وخدداف السددؼق  ،وأن ٓ يؽؿدددؾ
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وكسدر خقففدا ،
ولؽـ اهللَ يسدرها  ،وذلدؾ مشداقفا،
الحديث،
َّ
َ
ري طـف،
حتك اكتبف يف آخر الخطبة إولك ّ
وس َ
أن إمقر تامة ُ ،
وألؼك الثاكقة يف هدوء وسؽقـة…
ٍ
شداب ،ويـتشدر ،
يضدقع آسدؿ ٕي
 وبعد الخطبة  ..طداد ًة أن
َ
كخطقد ٍ
ددب احتقددداصل جديدددد ،يسددداطد إخقاكدددف الؿـشدددغؾقـ ،
وبالػعؾ تؿ َ
بدديال طدـ أخٍ كدريؿ  ،أو
ذلؽ  ،وصدار يستضداف ً
زائر يف قرية أو رحؾة دطقية ،ذلؽ الزمان تؼري ًبا 1411هدد…!
وٓ تد ُ
دزال الخطددب إلددك أن مؼدددورة ٕكث درِ الشددباب ،وربؿددا
تـددافس طؾقفددا الؿسددتؼقؿقن ابتدددا ًء ،كؿددا بقـددا لخػددة وصلتفددا ،
وسفقلة حؿؾ القرقدة فقفدا ،مؿدا يخػدػ طـداء هقبتفدا  ،وطؾدق
مـبرها !،..
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 ومـ آثار أول صعقد مـبري  ،اإلشػا مـ هؿ الددطقة ،وتبعدة
ارتقادها ،وكظرة الـاس لـا أكـا دطاة مزكَّقن ،ومحدؾ اهتؿدامفؿ
دعقر الؼدددوة والتخددقف مددـ
وحػدداوتفؿ  !..فد ّ
ددب يف الددروح شد ُ
التزاماتفددا  ،وأكددف مرصددق ٌد طؾددك الدددوام ٓ ،سددقؿا وقددد كشددل يف
ٍ
حارة ،السخري ُة مـ الؿتديـقـ واقع ٌة طؾك قدم وسا …!
الخطب طؾقف ،وشرح صدره لؾؿقاصؾة ،وثبتدف طؾدك
وهقن اهلل

َ
ّ
الؿـابر بعد ذلؽ ،وصـػ فقفا التصداكقػ
أحب
الطريؼ ،حتك َّ
َ
الؿختؾػددة مؼدددمات ،ومقسددقطات وتقجقفددات  ،واهلل واسددع
الؿـ والػضؾ …
ّ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /14صدي ُق اهزحوة اهدعوية
ِ
الثبات الدطقي أن َ
يؼقض اهللُ لؽ ره ًطا يحؿؾقن الفؿ
مـ أسباب
 ،ويشاركقكؽ الؼصدَ  ،ويسددون الؽؾؿة ،ويصححقن الؿسار ..
ومـ همٓء إخ الػاضؾ أحؿد زيؾعل حػظف اهلل  ،مـدوب
الدطقة يف إدارة الؿساجد بؿحايؾ طسقر ،فتعاون معل وكان
مشجعا  ،ومشاركا لـا طؾك الدوام يف رحالت الؼرى وزياراتفا،
وٓ تؽاد تخطئف محاضرة!..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
 طالو ًة طؾك جفدده العطدائل وآجتؿداطل يف استضدافة الددطاة
مـ الخارج  ،وإكدرامفؿ  ،ثدؿ يسدر اهلل لـدا "اسدتراحة آصدال "
ِ
البققت وضدقؼفا
هؿ
فصارت مؼصدً ا لـا جؿق ًعا  ،وأراحتـا مـ ِّ
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وترتقبفددا  ،مددـ مـتصددػ سددـة  1٥هددد بعددد إلددػ وإربعؿائددة
تؼريبا…!
مـدارا ومركدزًا لؾصدالقن الثؼدايف  ،الؿددار
 وباتت هل بعد ذلؽ ً
مـ لجـة التـؿقة آجتؿاطقة  ،وكؾتؼل فقفا أسبقطقا كستضدقػ،
ولؿددت فرقتَـددا،
وتؼددرأ يف كتددب السددـة وإدب والسددؾقك … ّ
وجؿعت أحبتـا ،وآوت شتاتَـا  .وأبق زيؾعل بحضقره وصعامف
ّ
وأضقافف  ،شؽر اهلل مسعاه.
 وقبؾف كان إخ الػاضدؾ أحؿدد مداكع ،خطقدب جدامع القحقدا ،
يؿددري ،وكؿددر الؿسدداجد لؾؽؾؿددات  ،ويحددر

طؾددك ذلددؽ

سـقات  ٠٤-٠٣-٠٢وما وراءها !،..ثؿ ُش َ
غؾ طـا بعد ذلؽ ،
ودخؾـددا طددالؿ الؿحاضددرات الؿـظؿددة  ،فصددار الزيؾعددل هددق
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وأيضا إخ طؿر محؿد ،كان يتخقلـا بعض
كثقرا…! ً
الؿعـل ً
إحقدددان  ،وإن كدددان تقجفدددف لؾؿمسسدددات أكثدددر  ،وفدددؼ اهلل
الجؿقع..
 ومـ صبقعة أحؿد زيؾعل لؿـ يعرفف ،ويجعؾدؽ تجؾدف لطػدف يف
الؽالم وشفامتف  ،وضرافتف التدل ٓ يددطفا ،حتدك إكدف لقجعؾدؽ
تضددحؽ غصدد ًبا  ،وأذكددر أكـددل لددؿ أتؿالددؽ كػسددل يف بعددض
ِ
بعدض الؿحاضدرات  ،غػدر اهلل لـدا
الؿقاضع وكحدـ يف وجفدة
وتاب طؾقـا…
الف َاللقددة طبدددالرحؿـ
 ومددـ زمددالء الددرحالت ً
أيضددا :صالبـددا َ
ويقسددػ وطبددد الؼددادر ،وكددذلؽ الشدداب حسددام محؿددد كددان
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يؾزمـددل كثقددرا يف الؾؼدداءات الشددبابقة  ،وبعددض صددالب مجؾد ِ
دس
وكػع بفؿ .
طؿدة إحؽام  ،شؽر اهلل جفدهؿ وصبرهؿ َ ،
 ومثؾ همٓء الزمالء مفؿ وجقدهؿ يف حقاة الداطقة  ..يجقدون
بددققتفؿ ومددالفؿ وشددفامتفؿ ،وتظفد ُدر إخددقتفؿ بجددالء ،لددقس
طؾقفا غشداوة وٓ تعؽقدر  ،ويـصدحقن لدؽ ،ويطؾعقكدؽ طؾدك
الؿقدددان الدددطقي ،وكقػقددة تؾؼددل الـدداس لؾخطدداب  ،ولغتددف ،
ومػرداتف  ،ويؼترحقن مقضقطات قد ٓ تخطر لؽ ببال!..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /15خطبة ًدوية
ج
تحتؾ مؽاك ًة واسعة مـ تػؽقره ،
مقضقطات التعؾقؿ
كاكت
ُ
جؿع خطب ًة ققية
ُ
ويحرص طؾك صرقفا مـبريً  ،وذات جؿعة َّ ،
ومجد دورهؿ التربقي
صاخب ًة أثـك فقفا طؾك الؿعؾؿقـ َّ ،
واإلصالحل  ،وأكفؿ مـ ورثة إكبقاء ما جدوا وصدققا،
وحذرهؿ الؽسؾ والػتقر ،الذي تشقعف بعض الجفات
والؿقاقع… وأشاد بسقاسة الؿؿؾؽة العظقؿة يف التعؾقؿ،
وسؿقها بؿبادئفا الرائعة… وحضرها مشرفقن تربقيقن،
وأوصؾقا جرسفا إلك مدير التعؾقؿ إستاذ مفدي الراقدي وفؼف
اهلل يف حقـفا  ،فؽتب خطا ًبا يشؽر فقف الخطقب ،وبؾغقه إلك جفة
طؿؾف بلبفا !..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 وكسددختف الخاصددة أوصددؾفا إسددتاذ محؿددد صددالع حػظددف اهلل،
وشؽر الؿتحدث طؾك دقتف وإكصدافف ٓ ،سدقؿا والـؼددات مدـ
بعض الؿلزومقـ تتعالك ،واطتبروا الخطبة كق ًطا مـ الدفاع طـ
وحسـ إدارة القزارة لفا ّأيام إستاذ الرشقد
الؼضقة التعؾقؿقةُ ،
رحؿف اهلل تعالك .
 والتؼك َطؼق َبفا بالشق ،الؼاضدل طبدد الدرحؿـ الصدعب حػظدف
اهللُ  ،وقال  :ربؿا أفسدت طؾل الحل مـ جراء اشتفارها وثـاء
الـاس… وقد كان الشق ،يـقبف كثقرا إذا تخؾػ أو سافر !..
 ويف خطبة مؽث يجؿع بفا قرابة أسبقطقـ  ،ويصقغفا صدقاغ ًة
دويدا طال ًقدا ،
أدبقة جزلة ،طـقكت " رسدالة إلدك خدريج " ّ
دوت ً
وتحدددث الـدداس طـفددا  ،وطؿددا فقفددا مددـ اإلشددػا والؾؿسددة
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البالغقددة ،وهؿسددات إلددك الخددريج الددذي يػؽددر يف مسددتؼبؾف
ومعاشددف … !.ولعؾفددا كشددرت يف أول كتدداب مـبددري (أزاهقددر
الروضددة ) .تؼبددؾ اهلل مـددا أجؿعددقـ ،وهددق مقٓكددا كعددؿ الؿددقلك
وكعؿ الـصقر !..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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/16حماضزة حمايى أدفأ
حضرت مـاسب ُة شتاء محايؾ" ،ومحايؾ أدفل" ،و َلؿ تتقسر مشاركة
بعض الدطاة ،يف كصػ السـة ،ومؾؽت سقار ًة مـ قريب ،وتفقلكا
لؾسػر إلك مؽة تؼريبا ،وشددكا الؿتاع  ،ومسافرون الغد مع إجازة
طصرا تؼري ًبا يد
كصػ السـة 1414هد ويف الساطة الخامسة
ً
الجقال ،ومـ خالل مـسؼ الدطقة محؿد الػؾؼل … ..يلمري بسد
فراغ الؿحاضرة آفتتاحقة غدً ا لؿقسؿ الربقع…! خبر وقع
مسافرا غدا  ،والصبق ُة
فؼؾت :
كالصاطؼة طؾك الؿسافر الؿتفقل …
ُ
ً
يـتظرون وفرحك بذلؽ قال ٓ :زم تسدها ٓ ..،يقجد أحد….
وقال :هذا الؿحافظ معؽ…! سعادة إستاذ محؿد بـ
سبرة ،كاكت ورقة ضغط مؾجؿة… فلل وأحرجـل… .ثؿ مدير
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إوقاف والؿساجد ،إستاذ محؿد التقفاي … حػظفؿ اهلل
جؿقعا ،.،فلكد الطؾب ،وضرورة سد الػراغ الدطقي…! وكان هق
قبؾفا كؾؿـل يف آمتحاكات يف أبفا… .وقال  :كـ مستعدً ا يف أية
لحظة… فلخذت محاضرة أرشقػقة طـقاكفا ( مـ سقرِ إطالم)
وحذرا مـ أية مػاجاة…!
وكـت أتلمؾفا حقط ًة
ُ
ً
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
 فققعت الؿػاجل ُة طـد دكدق السدػر….وكؾؿدت إوٓد وأمفدؿ
وقدددروا الؿققددػ  ،وق ّؾددت لفددؿ  :يددقم واحددد فؼددط… .ثددؿ
كـطؾؼ…
وذهبت لؾجامع وهدق العـدقد الرئقسدل حقـفدا يف الؿحافظدة ..

ُ
زحامددا ،ودخؾددت مددـ بدداب اإلمددا ُم  ،فدداذا حاشددقة
فقجدددت
ً
الؿحافظ  ،والرقابة والحدرس ،فدلوقػقكـل… فؼدال أحددهؿ :
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دت  :كعددؿ … ثددؿ قدددم إسددتا ُذ الػؾؼددل ،
الشددق ،حؿددزة… فؼؾد ُ
الؿؽان لؾعبد الػؼقر .ثؿ امتطدك صدفقة الؿـبدر  ،وألؼدك
ورتب
َ
كؾؿاتف وافتتحفا بؼقل سػقان الثقري رحؿف اهلل  :خؾت الدديار
ِ
ِ
بالسمدد…
مسقد… ومـ الشؼاء تػردي
فسدْ ُت غقر
ُ
ِ
إشدعار
 وفت َ الباري تعالك بروائع الؼصص لؾسؾػ  ،وبدائع
ولطدددائػ الؿقاقدددػ  ،وشدددؽر الؿدددرتبقـ والؿـظؿدددقـ لؾؼددداء،
وجفددقد الؿؿؾؽددة الدطقيددة يف كشددرِ الخقددر ،وتعؿددقؿ الدددطقة
والػضددقؾة  ،وهـددل الؿحددافظ طؾدددك حسددـ العؿددؾ والجفدددقد
الؿبذولة  ،وحػط اهلل البالد والعباد .
وس َّددر الجؿقددع بالبددديؾ ،وأولددؿ الؿحددافظ طشددا ًء وحضددرت
ُ 
الجؿدددقع ومددددراء الددددوائر الحؽقمقدددة  ،وتدددؿ التؽدددريؿ مدددـ
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الؿفرجددان وإدارتددف ،وكاكددت لقؾددة طابؼدد ًة بالحددب والصددػاء
وآجتؿاع  ،ولعؾفا أول ٍ
مرة يدخؾ مبـك الؿحافظة طؾك هقئدة
التؽريؿ وآحتػاء  ،وهلل الحؿدُ والؿـة .
 وٓ أكسددك التـبقدد َف أن الجددامع كددان مؽت ًظددا بالحضددقر  ،ففددل
ددخب
افتتاحقدددة ولفدددا دطايددد ٌة وقـددداة تؾػزيقكقدددة تصدددقر  ،وصد ٌ
دـ بعددد تقفقددؼ اهلل ،كددان
واجتؿدداع ،وتراتقددب وتدددبقرات  ،ولؽد ْ
ٌ
فضدؾ يف سدداد الخؾدة،
لؾتدريب السدابؼ ،وإرشدقػ الؼدديؿ
وردم الػراغ ،فالحؿدُ هلل طؾك لطػف وأكقالف .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /17اهِعٌةُ اهدعوية
وتراكقؿفا الساحرة  ،لؿ
لؿــ الدطقية ،
حقـؿا َترقر َقت طؾقف ا ُ
ُ
خقرا مثؾفا  ،وٓ شرفً يـاهزها… وٓ يعتؼدُ أن ثؿ َة كعؿ ًة
يصب ً
بعد اإلسالم كـعؿة البالغ الدطقي  ،وأن يرف َعؽ اهللُ بؽؾؿة الحؼ
روحؽ وطزَّك،
والفدى  ،ووضقػة إكبقاء  ،فتجد فقفا َ
ويستعر آمتحان ..
وتستبقـ الؼدوة ،
وضقاءك !..فتؼق ُم الحجة،
ُ
ج
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
ٍ
أمجداد وامتقدازات  ..فقفدا تزكقد ٌة وتربقدة،
 وهل مع ما فقفا مدـ
وإصالح وكصقحة ،وامتحان وتفذيب  ،وتصحق ٌ ومراجعدة ،
ٌ
دب ومراقبددة  ،وٓ تددمتك إٓ بعددد تعد ٍ
دب ومجالدددة ،وطؾ د ٍؿ
وتلديد ٌ
ومجاهدة …! فؾقس كدؾ مدـ حػدظ  ،تجاسدر طؾدك الققدقف
واإلسفام الدطقي  ،واحتؿال كؼدات الـاس !،..
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ِ
ٕهؾف وأوٓده  ،وإجابتف دطقات الـداس يف كدؾ
هجره
 وكذلؽ ُ
السدداطات والؿقاقددػ …! ويؿؽددـ كددان ثؿددة مشددؽالت مددع
ِ
بسدبب كثدرة الؿقاطقدد الدطقيدة  ،والطؾعدات الشدبابقة،
إهؾ
بالسداد الـاجز  ،والبدائؾ الؿـعشة !..
تؾتئؿ َّ
ولؽـفا ُ
دب ،ولفددا
دحر  ،هددل ً
وكصد ٌ
دؿ َ
أيضددا هد ٌ
 ولددذلؽ كؿددا هددل طددز وسد ٌ
أفراح وأتراح  ..ولؽـفا تسق لؽ الؿحاسـ ،وتُجرجر َ
إلقدؽ
ٌ
كفؿا  ،وكاتبدً
الؿحامد  ،وتصـع مـؽ شخصا مختؾ ًػا ،وقارئًا ً
جقدددً ا… وقددد تتحددقل بعددض مشدداركاتؽ الدطقيددة إلددك كتددب
ت طؾقفا طصقر اإلتؼان
حؿقدة مجقدة  ..إذا ما روجعت وسؽب َ
والتؿحقص ،واهلل الؿقفؼ .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /18حماضزة بال أوراق
ٍ
محاضرة ُ
تطقل إلك الساطة زمـً وقدرا  ،إٓ
يتؽؾؿ يف
ٓ يؽا ُد
ُ
الؿربع " ،لفا
وكراسف الصغقر معف ..إٓ محاضر ًة يتقؿ ًة يف "قرية ُ
طبؼ جؿقؾ  ..وأخرى قريبة ســبف طؾقفا ٓح ًؼا ..ورتبفا ٌ
ٌ
رجؾ
ٌ
جابر حػظف اهلل ،وكاكت يف أواخر شعبان ،
فاضؾ ،وهق
ُ
الشقٌ ،
ومقضقطفا رمضان وآستعداد لف ..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
 ثؿ إكف تدلخرٍ بسدبب ضداللف يف مددخؾ الؼريدة مدع صريدؼ جددة،
فصؾك الؿغرب يف الطريؼ ،واستؼبؾف شاب صقب اسدؿف جدابر،
كالشق ،الؿـسؼ  ،وأخذه إلك الدداخؾ ،وهـالدؽ وجدد الـداس
َ
فتـػددؾ
الؿحاضددر الؿرتؼددب…
قددد صددؾقا  ،وهددؿ يـتظددرون
َ
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سري ًعا ،ثؿ قدام لقحددثفؿ طدـ رمضدان وكاكدت سدـة 14٠٥هدد
تؼري ًبا.
َ
واسددتفؾ
فدداكبرى طؾددك كرسددل الؿحاضددر وأخددرج أوراقددف ،

َ
كالعدددددددادة ،فقجدددددددد الؿسدددددددجد جؿدددددددقال متقاضدددددددعً،
دريـ رفؼدداء بسددطاء ،أحددس كلكددف يف قريددة سددحقؼة ٓ
والحاضد َ
رمضدان  ،ثدؿ قدرر تدرك
قؾدقال طدـ
طالقة لفا بالؿدكقة  ،فدتؽؾؿ ً
َ
القرقة ،والتحديؼ يف الـاس بؿا فت َ اهللُ مـ ُج ٍ
ؿؾ وطبارات!..
دراس طباراتددف راققددات ،وٓ تحتؿؾفددا الؼري د ُة الطقبددة
وكددان الؽد ُ
البسقطة …!
 ومع تؾؽ الروطة الدطقيدة  ،خالطتدف بشاشد ٌة طجقبدة ،واكسداب
اكسددقابً كددالـفر الجدداري بددالخقرات وإصايددب ،التددل يجددد
بركتفا يف روحف وقؾبف …!
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 وقد هقدلوا طشدا ًء بعدد الؿحاضدرة  ،واطتدذر مدـفؿ بؼدقة ،وأكدف
يحدب
لقس ضق ًػا والؿسافة كقؾقات معدودات لؿحايؾ  ،وٓ
ج
ابر حػظددف اهلل:
إحددراج الـدداس يف ذلددؽ…! فؼددال الشددق ،جدد ٌ
مبؽدرا  ،فدال تؽسدر بخاصركدا… فاسدتحقا ولبدك
العشاء جاهز
ً
الدطقة  ،وأدخؾقه بقتا طتق ًؼا  ،مجؿالً بعبؼ الؿاضدل  ،فداذا هدق
ٍ
خقرا…
أصقب طشاء  ،طـد أصقب
ُ
أكاس كرام ..جزاهؿ اهلل ً
 ولؿا اكصدرف أرسدؾقا معدف بعدض الحضدقر ومددير الؿدرسدة
آكذاك  ،وتؽؾػ اإليصال إلك مػر الؼرية طؾك الشارع العام..
وكاكت مـ أمتع الؿحاضرات التل ٓ تـسك ،فجدزاهؿ اهلل كدؾ
خقر ومثقبة..
 وأما الؿحاضرة إخرى فؽاكت قريبدا أضـفدا سدـة  . 4٢وفقفدا
لؿ يستطع حؿؾ القرقات كالعادة ،ترتق ًبدا وتـظقؿدا لؾؽدالم…
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ومعف الشق ،أحؿد الزيؾعل  ،ودكتقر أردي هق الدكتقر أمقـ ،
وفؼفدددؿ اهلل ،ويف مسدددجد صدددغقر يددددطك " الؿاجدددد " يف حدددل
الحقؾددة ،وطـقاكفددا أطتؼددد  (:مػدداتق صؾددب العؾددؿ ) فؾددؿ كجددد
دقرا كثقددرا  ،وٓ ماسددة لؾشددق ،،وٓ اسددتعدادا !..فغضددب
حضد ً
الشق ،أحؿد ،ودطا الؿمذن لقحضر ماس ًة لؾؿتحدث فؾؿ يجد
 ،واكتػقا بالؽرسل الدوار… وقام بعد الصالة طؾدك الؽرسدل
واإلذاطددة حسددـة  ،والؿشددؾ طؾددك ضفددره ،فؾددؿ يسددتطع وضددع
القرقة يف َحجره وارتجؾ الؿحاضرة  ،وكاكدت شدبف محػقضدة
ويسر…!
محرجا ،
تؼري ًبا  ،وكان مقق ًػا
ْ
ً
ولؽـ اهللُ وفؼ ّ
 واسددتػاد مددـ الؿحاضددرة إولددك حددالوة البسدداصة وصدددقفا
والترتقدب
التحضدقر الجقدد ،
أن
وكرمفا الؿداتع  ،ومدـ الثاكقدة ّ
َ
َ
العؾؿدددل ،يؼضدددل طؾدددك كدددؾ طـددداء وتشدددقيش وطراققدددؾ…!
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ويػتددر

تققددع الداطقددة لؽددؾ مػاجددلة وتؽدددير ،فؾقسددت كددؾ

الظروف مقاتقة والسالم .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /19خطب ُة اجلوار وأَُّاتُ احلضور
ٍ
حاجة
هؿ َس لف والدُ ه مرةً :اخطب طـ الجقار  ،فالـاس يف
َ
ماسة… ولؿ يؽـ صر الؿقضقع هذا طؾك الؿـبر ّأيام " جامع
دارا
القحقا "  ،فرتب مقضقطا حسـً… استفؾفا بؼقلف  :ش َّقد ً
حسـاء ،وبقتًا أغر بعد مدة اضطر لبقعفا ولق بسعر بخس…
جارا َ
هـاك
يؾقمقكَـل أن ُ
بعت بالرخص مـزلل…ولؿ يعؾؿقا ً
الديار
يـغص ..فؼؾت لفؿ :ك جػقا الؿال َم فنكؿا…بجقراكفا تغؾق
ُ
ُ
وترخص…!
ُ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ

 فجاءه ٌ
رجؾ قد طؾتف الؽآبة بعد الخطبدة ،فسد ّؾؿ فؼدال :أططِـدل
خطب َتددؽ فؼددال :لِددؿ… فؼددال  :طـدددي جددار آذاي بددلوٓده… !
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فاطتذر بلكفا مؽتقب ٌة بخط القد ،ويصعب إطارتفا  ،حتك َّ
تبقض
أو ُتؽتب بالحاسقب !..ثؿ أطادها مرة أخرى يف جامع آخدر..
وكان وقعفا شديدً ا طؾك الـداس ،بسدبب اضدطرار البقدع لسدقء
العشرة والجقار…
ققيددا مددـ ذاك الؿبتؾددك  ،ولؽددـ سددقء الجددقار
 كعددؿ كددان قد ً
درارا ً
يػرضدف قط ًعدا… فلحسسدت أكـددا كخطبداء كؼصدر يف بقدان قددقؿ
اجتؿاطقة  ،والتحذير مـ مساوئفا كالجقار وأمثالفا .
 ولذلؽ اقترحـا ساب ًؼا وضدع صدـاديؼ مؼترحدات يف الؿسداجد
لؾتـبقددف والتقجقددف  ،وإسددداء الـص د  ،ووضددع لجـددة إشددراف
طؾؿقدددة طؾدددك الجقامددد ِع الؽبقدددرة  !.وطؾدددك الخطقدددب العاقدددؾ
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لقؼضدل
استـصاح الػضالء والحؽؿداء ،والؿخدالطقـ بالـداس
َ
وٓ …!
الحقائج مقضق ًطا ،ويسد الػاقة إشباطا وتـا ً
فاغترار الخطقب واطتداده باختقاراتف ،وطدم إصغائف لمخريـ

ُ
مـ أسباب الضعػ الؿـبري ،والتؼصقر آجتؿداطل  ،وفدقات
قضايا جؾقؾدة  ،تسدتحؼ الطدر والتدذكقر …! ولدذلؽ اجعدؾ
َ
كقافذ إلدك الـداس تصدغل لفدؿ وتسدتػقد مدـ تقجقفداتفؿ ،
لؽ
واهلل الؿقفؼ .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /20أقزبُ حماضزةٍ إىل اهقوب
يتؼاصر صق ُػفا طؾك ِ
تـساب بال
وتشعر أكفا
روح َؽ كالبؾسؿ،
ُ
ُ
ُ
أتعاب ،وت ُ
والػؿ يتحدَّ ُر مؾتذ ًا بفا ،لؽلكف
ُػقض كالؿاء الرقرا ،
ُ
ٍ
صػاء
يؾتفؿ الطعام… هل تؾؽ التل يػت اهللُ فقفا ،وتلتقفا طؾك
ُ
تؾؿس برود َة التقفقؼ طؾك
تحضر جقدً ا  ،لؽـؽ
وصاطة ،ولق لؿ ِّ
ُ
طاتؼؽ  ،وكداوة القطل طؾك أدائؽ  ،ويف كؾؿاتؽ َّ
الشفدُ الؾذيذ،
والـعقؿ الػاخر !..
ُ
ِ
ِ
ِ
رارها
أفقضل طؾقـا بالحديث واكثري ** ور ّدي طؾل الروح القباب احض َ

ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
 ومـفا مؿا يدذكرِّ :
وقػدات مدـ
قدض كفدارك مدع ابدـ الؿبدارك،
ٌ
سددقرتف… .وأضـفددا ُكددررت كحددق خؿددس مد ٍ
درات  ،وكددذلؽ :
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شباب رفعفؿ اإليؿدان يف خؿدقس مطقدر  ..جدامع اإلمدام كدافع
الؿدددي… وحددديث الجساسددة يف جددامع غددالب بددالحجػ،
أذكر… وكـت ُأمازح بعض شدبابفا….بؼدقل الشداطر :
فقؿا
ُ
غالب…
إن الفقى يف صبعف
َّ
ُ
 وغالب مقضقطات السقر كاكت قريب ًة إلك الؼؾب ،لؿدا ُيحدثد ُف
كبرها مدـ أثدرٍ يف الدـػس  ،وتربقدة طؾدك آقتدداء ،وتحدذير مدـ
التبددديؾ والحقؾددة كحددق  :رسددقلـا الؿبتؾددك -اإليؿددان الباسددؾ-
وقػددات بفقددة مددـ حقدداة ابددـ تقؿقددة  -فـددادى يف الظؾؿددات -
والؼاضل إمقرال أسد بـ الػرات رحؿف اهلل ،وطالؿ مـ بغداد
يف أبل حـقػة  ،إثر احتالل إمريؽان لؾعرا  ،وقاكا اهلل شرهؿ،
ورد كقدهؿ يف كحقرهؿ…!
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الـاس يحبدقن أحاديدث السدقرة والتدراجؿ… ..واتصدؾ
 وكان ُ
بعضفؿ يؼقل  :باهلل ركَز طؾك الؼصص ،ودع الؼضدايا العؾؿقدة
ُ
والػؽرية……!
ب إلدك
مـفج الؼرآن  ،ومحب ٌ
 وبالػعؾ سؾؽ هذا الؿسؾؽٕ ،كف ُ
الـػددقس ،وتسددتطعؿف إصػددال ،وأسددؾقب تربددقي يف الجددذب
والتلثقر وإيصال العبر…! وأذكر يف خطبة قديؿة طدـ الددجال
يف جدددامع القحقدددا تؼريبدددا سدددـة 141٤هدددد ،وسدددا " حدددديث
الجساسددة " ..وجددد يف بعددض إحقدداء أصػددآ يؾعبددقن فؼددالقا
أكددت القددق َم خطقددب الجددامع  ،وتحدددثت طددـ الدددجال والددذيـ
ركبقا البحر … فابتسؿ مـ وطقفؿ وكباهتفؿ…!.
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 وهذا ساقف إلدك "حدديث قدرآي قصصدل " يف دروس رمضدان
سـة 14٠4هد ..كاكدت طدـ إكبقداء ومدقاقػفؿ ،ثدؿ ُصبعدت يف
كتدداب ٓح ًؼددا  ،مقجددقد يف شددبؽة " صددقد الػقائددد " جددزى اهلل
خقرا.
الؼائؿقـ طؾقف ً
كثقدرا  ،وألؼدك محاضدرات
 وبعد مدة طزف طؾك هدذا الؿدـفج ً
وكؾؿات متقالقات يف هذا السقا مـ الؼرآن والســ والتراجؿ
وحددرص طؾددك التػؼددف فقفددا ،وبقددان الدددروس والعظددات .
،
َ
ومـفددا :كؾؿددات بعددد صددالة الػجددر يف مسددجد الحددل الؿسددؿك
مسجد طؿر ،وكُشرت ٓحؼا …!
 وكذلؽ يف جامع الػفد قبؾ كقروكا بؿدة أضـفدا سدـة 41 .4٢
بعد إلػ وإربعؿائة سؾسؾ ًة يف " مـاقب الصحابة " تعؾؿت
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مـ فالن… ويسؿقفؿ  ،ويسق محاسـ سقرتف باختصار ،كؾ
ثالثاء بعد العشاء  ،وبؾغ بفا طشريـ وك ّق ًػدا  ،ولعؾفدا تصددر يف
ٍ
كت ّق ٍ
مزخرف مطبقع ،واهلل ولل التقفقؼ .
ب
 وكان لفا طاقب ٌة حسدـة طؾدك الؿسدتؿعقـ وهدذا يمكدد مصددا
روطة الؼصص ،وتػــ الؼرآن يف سردها واإلصالدة فقفدا ،وأكفدا
دؿ وفؽددر ،وذكددرى
لقسددت مجددرد قصددة … ،بددؾ قصددة فقفددا طؾد ٌ
وأدب… ( لؼد كان يف قصصفؿ طبر ٌة ٕولدل إلبداب) سدقرة
يقسػ .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /21واهدن يتوجم
َ
أن يشاركؽ أبقاك فرحتؽ الدطقية  ،ومجدك العؾؿل
ما
أجؿؾ ْ
الزاهر  ،ويريان غراسفؿا ،فتـفؿر دطقاتفؿ لؽ بالتقفقؼ ،
ويـشران طؾقؽ أورا الخزامك طقكًا وتشجق ًعا ..فحقـؿا ُأطؾـ
"درس الؿصطؾ " الؿتؼدم ذكره يف جامع الحؿاصة الجديد….
فقجئ بحضقر والده  ،وكان الدرس طؾؿ ًقا اصطالح ًقا ٓ ،
حضر لؾرقائؼ اإليؿاكقة ،
يتالءم مع القالد وجقؾف رحؿف اهلل  ،وقد
َ
ُ
وأحاول آستطراد اإليؿاي يف
أكظر لف وأشػؼ طؾقف ،
فؽـت ُ
قصص الرواة ومـاقبفؿ ،وهؿسات حديثقة حقل بعض الـصقص
ِ
الترققؼ القطظل الؿراد…
الػريدة  ،حتك أ َّذن العشاء  ،فدخؾـا يف
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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َ
الحدديث يف
 ولؿا طاد القالدُ إلك البقت قال كاصحً لف  :حداول
إشقاء الؿػقدة والخػقػة طؾك الـداس …هففدف وٓ يددري أن
مـاص مـ تعديؾف….
الدرس طؾؿل محضَ ٓ ،
َ
أن والدَ ه حضر لف متعـقا  ،ذلؽ القالد الشػقؼ الذي
 لؽـف افتخر َّ
ر ّباكددا وتعددب طؾقـددا ،وكألكددا بؾطػددف ورطايتددف  ،ولؽلك دف ّتقجددف
بذلؽ ،وألبسف خر َز جقاهر الشدرف والػخدار !..وكدان القالددُ
رحؿددف اهلل قددد حضددر غقد َدر مددرة كؿحاضددرة يف مثؾددث الددريش
تؼري ًبددا (:كقددػ ترتؼددل الفؿددؿ ) وهددل أخد ج
دػ وصددل ًة مددـ تؾددؽ
آصطالحقة ….
درف تؼددديؿ والددده لؽتابد ِدف الثدداي ( كسددؿات مددـ أم
 وكددان لددف شد ُ
الؼددرى ) ويحدداول مددـ حددقـ ٓخددر  ،أخددذ القالددد لؾؽقكددب
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الدطقي  ،وقد كاكت اهتؿاماتُف الطاغقة أدبق ًة ثؼافقة…! ولؽـدف
كثقرا يف الؿـطؼدة ٓ ،
محب لؾعؾؿاء والؿحاضرات  ،ويحضر ً
سقؿا آخر خؿس سـقات مـ حقاتف …! والقالدة حضرت لدف
كثقرا  ،حػظفا اهلل
دروسف يف التراوي يف جامعل الػفد والعـقد ً
وصاكفا  ،وأطاكـا طؾك برها..
شدعرا  ،وق ّقدد قصدائد  ،لدؿ ُي ِ
خدؾ والديدف مـفؿدا ،
كشدر ً
 وحقـؿا َ
وكتب لف قصائد مـفا بعد شفادة الدكتقراة ( أبقاي ) ومـفا :
ٍ
الجؿقؾ بخداصري ** َ
وم ِ
ِ
ِ
عدقـ
وبل
كالؾحـ
قاي
َّ
أ َب َ
صغري كزهرة َ
ٍ
ِ
ِ
وأكقـ
ُصحة
خط الحقاة بـ
وارتسدؿا طؾدك **
الدديـ
قد ط َّؾؿداي
َ
َ
ِ
كحؾق ِ
دل الؿد َ
ركقـ
وأكقن يف الدكقا
َ
دقس ٕرتؼددل **
دال الـػد َ
َبد َدذٓ لد َ
كؾ ِ
ددقج ل َعزمتدددل ** فغَدت فـقي فق َ ِّ
ددؿ الحد ج
فـقن
ددظ البفد ُ
فتبسد َ
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كتب يف مرضف ،
 ولؿا مات قبؾ سـقات لؿ يستطع رثاءه ،لؽـف َ
وأشقاء أخر !..وفِل القالدة حاول ُطدة قصائد مـ كثدرة تدردده
طؾقفا ،واستطابتف صعامفدا ،حتدك اكػتحدت الؼريحدة يف قصدقدة
سؾطة الخضار ،وفقفا :
ِ
دؽ بالط ْقد ِ
تُغريد َ
الؿتددد ِع
دب والـَّؽْفددات وال ُؾؿد ِ َع ** كلكفدددا در ٌة ُشددد َّؼت مدددـ ُ
ِ
كزهرة ُح ْس ٍـ طاصرِ الـ َبد ِع
مـظرهدا ** أضحت
"خضرا ُء" والددتل الؿحؿدق ُد ُ
عدقؿ ولدقس
إجـبدل اكؽشدػت ** روائد ٌ طـددهؿ تددمذي و َلددؿ تدددَ ِع
هذا ال جط ُ
ْ

******
ٍ
ددداصة تؾؼاهددددا كػائؼد ٍ
رغددددؿ البسد ِ
ورائعددة بددال بِددد ِع
دددة ** مددـ الخُ ضددار
ُ َ
لؽـَّددف الحددب مسددؽقب ِ
كػؾػؾفددا ** وزيتُفا رشػ ٌة مدـ ُصفرهدا ِ
الدقر ِع
ٌ
ج َ
ِ
الجؿقع إلدك ٍ
ذهؾ ج
ومطبخفدا ** ف ُق ج
لؿسات مختر ِع
خبدز
تدطق
َ
الؽؾ مـ ْ
******

91

ًّ اهذاكزة اهدعوية

الؼؾدؿ كتابد ًة وتحضدقرا وشدعر ًا ،فدال
 ويف بقت القالدديـ يتددفؼ
ُ
دب الطعددام إٓ معفددؿ  ،وٓ الؽتابد ُة إٓ يف كددـػفؿ  ،ولددذلؽ
َيطقد ُ
لقدالل طددة يف إسدبقع  ..فجدزاهؿ الؾفدؿ خقدرا ،
يعؿدُ إلدقفؿ
َ
وحسـ صـقعفؿ .
ووفؼـا لر ّد جؿقؾفؿُ ،
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /22حماضزةٌ هبضعة أفزاد
أطؾـت محاضرة دطقية ،استعدا ًدا لرمضان يف " جامع الرحؿة "
باغل الخقر
ويممف أخقكا الشق ،محؿد الػؾؼل….وطـقاكفا  ( :يا َ
أقبؾ) فجاء يف الؿقطد الؿرصقد  ،وكلن مـ رتب تلخر يف
اإلطالكات  ،وتباصل حشده َّ ،
فؼؾ الحضقر !!..فؼال لف الؿؼدم :ما
َ
أطددت
رأيؽ تؾؼل كؾؿ ًة خػقػةً ،وتعتذر لؼؾة مـ حضر  ،فؼال:
ُ
لساطة كامؾة  ،وسـُؾؼل لساطة… وكان مشايخف طؾؿقه أن تؾؼل
طؾك أي وجف كان ،وٓ تتلفػ مـ كػقر الـاس وقؾتفؿ!،..
وكذلؽ يف الجامعات  ..لق لؿ تجد إٓ صال ًبا  ،فؼدّ م درسؽ
مبذوٓ…!
خشق ًة هلل ِ  ،وأماك ًة وضقػقة  ،وخؾ ًؼا
ً
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 وأذكر إبان تدريسل يف قسؿ الؾغة العربقة يف الجامعة ،لدؿ أجدد
مر ًة إٓ صالبا واحدا  ،وكان متديـا ،فؼؾت :سلططقؽ الدرس..
فؼال  :لـ أسدتػقد لقحددي ،وتدردد … وأسدتلذن ولدؿ أكرهدف
ٕن ثؿدة
لؾبؼاء…!
ُ
أن الخؾؾ مـف ولقس مـل…! َّ
فحؿدت اهلل ّ
دكاتر ًة  ،إذا رأوا قؾ َة العدد صرفقهؿ  ،ولؿ يبالقا بذلؽ!..
دقت طبددر
وسددؿع الصد ُ
 واكعؼدددت الؿحاضددر ُة بؽددؾ اكشددراح ُ ،
الؿؽبددرات  ،فاكضددؿ لـددا آخددرون ّ ،
وكشددطقكا  ،حتددك حضددرت
ومجالس العؾد ِؿ والدذكر  (..وإن
صال ُة العشاء  ،وغـؿـا إجر
َ
تعدوا كعؿ ُة اهلل ِ ٓ تحصقها ).
 واستُػقد هـا حسـ ِ
الـقة يف البالغ ،واحتساب الثدقاب ولدق قدؾ
ُ ُ
دددقر والطددددالب ،وتددددقصقـ الددددـػس طؾددددك الغرائددددب
الحضد ُ

94

ًّ اهذاكزة اهدعوية

والؿزطجات  ،وهؽذا الـاس يـشطقن لدكقاهؿ  ،ويؽسدؾقن يف
أخراهؿ  ،والؿؼامات الجادة ٓ ،يؼصدها إٓ الـخب ُة مـ أهؾقفا
وأسددتذكر هـددا قصددة أبددل ُهريددرة رضددل اهلل طـددف الظريػددة يف
الؿقراث الؿؼسقم…فؼد روي أكف َم َّر بِ ُسق ِ ا ْل َؿ ِديـ َِدةَ ،ف َق َق َ
دػ
السق ِ َ ،ما َأ ْط َج َزك ُْؿ! َقدا ُلقاَ :و َمدا َذ َ
اك َيدا
َط َؾ ْق َفاَ ،ف َؼ َالَ " :يا َأ ْه َؾ ج
َأبا :هريرةَ؟! َق َالَ :ذ َ ِ
اث رس ِ
قل اهلل ِ صؾك اهلل طؾقف وسدؾؿ
اك م َقر ُ َ ُ
َ ُ َ َْ
ون ك ِ
َصق َبؽ ُْؿ ِمـْ ُف؟! َقا ُلقا:
قن َفت ََل ُخ ُذ َ
ُي ْؼ َس ُؿَ ،و َأ ْكت ُْؿ َها ُهـَا ٓ ت َْذ َه ُب َ
ج ِدَ .فخَ َر ُجدقا ِس َدرا ًطا إِ َلدك ا ْل َؿ ْس ِ
َو َأ ْي َـ ُه َق؟ َق َال :فِل ا ْل َؿ ْس ِ
دج ِد،
َو َو َق َ
ػ َأ ُبق ُه َر ْي َر َة َل ُف ْؿ َحتَّك َر َج ُعقاَ ،ف َؼ َال َل ُف ْؿَ :ما َلؽ ُْؿ؟ َقدا ُلقا:
ِ ِ
َيا َأ َبا ُه َر ْي َر َة َف َؼدْ َأ َت ْقـَا ا ْل َؿ ْس ِ
دؿ.
جدَ َ ،فدَ َخ ْؾـَاَ ،ف َؾ ْؿ ك ََر فقف َش ْقئًا ُي ْؼ َس ُ
َف َؼ َال َل ُف ْؿ َأ ُبق ُه َر ْي َرةََ :أ َما َر َأ ْيت ُْؿ فِل ا ْل َؿ ْس ِ
ج ِد َأ َحدً ا؟ َقا ُلقاَ :ب َؾدك،
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ون
آنَ ،و َق ْق ًمدا َيت ََدذاك َُر َ
ون ا ْل ُؼ ْدر َ
قنَ ،و َق ْق ًمدا َي ْؼ َدر ُء َ
َر َأ ْيـَا َق ْق ًما ُي َصد جؾ َ
اك ِ
ا ْل َح َ
قدر ُ
اث
م
الل َوا ْل َح َرا َمَ ،ف َؼ َال َل ُف ْؿ َأ ُبق ُه َر ْي َرةََ :و ْي َحؽ ُْؿَ ،ف َدذ َ َ
ُم َح َّؿد ٍدد صددؾك اهلل طؾقددف وسددؾؿ "  ..رواه الطبددراي رحؿددف اهلل يف
الشق ،إلباي رحؿف اهلل .
إوسط ،وحسـف
ُ
والدروس والؿحاضدرات مدـ الؿقدراث الـبدقي الثؿدقـ ،و َلدـ

ُ
دس
يدركددف الؿددرء ،إٓ إذا اكتبددف ،أو تؼدددمت بددف إطؿددار  ،وأحد َّ
بالخطقرة والغػالت  ،واهلل الؿستعان .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /23اهفقٔيات املختصزة
ِ
الذكريات الطقبة درس الػؼفقات الؿختصرة يف جامع
مـ
ؿر كحق خؿس سـقات
"!إمقرة العـقد "  ،كؾ إثـقـ  ،وقد است ً
مـ طا ِم  141٥إلك سـة 144٢هد  ،وصريؼتف التـبقف طؾك إخطاء
يف العبادات ..وافتتحف مـ أخطاء الطفارة إلك البققع…! ثؿ
تـظقؿا جديدا ،واقترحقا "تعؾقؼات طؾك صحق
صـعت اإلدار ُة
ً
بضع طشرة حدي ًثا ..تؼبؾ اهللُ .
مسؾؿ "  ،وقطعـا فقف َ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
ويحددرص طؾددك اإلطددداد الجقددد  ٓ ،سددقؿا
 وكددان يعتـددل بددف
ُ
لسعتف وصقت إمامف الشق ،حسـ
والجامع مؼصق ٌد مـ الـاس َ
الشدق ،الزيؾعدل ،
شار حػظف اهلل ،وروطة إذاطتف  ،وكان يذكره
ُ
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الدديـؿق الؿتّؼدد والػعدال  .ويزيدده ُحسددـا مدا يجؾبدف مدـ هدددايا
وكتقبات ،لتـشقط الحضقر  ،بقـ إذان واإلقامة  ،وقد كجد
باهرا!..
بحؿد اهلل
ً
كجاحا ً
 وهق ُ
وتذكقرا  ،وكدان
أول الؿـتػعقـ بالعؾؿ تحضقرا وترققؼا ،
ً
طؾدك طادتدف يؼقدد الؽدالم يف كدراس صدغقر كؿدا تؼددم  ،ولؽـدف
َ
ارتجدؾ ،
بضدع طشدر َة دققؼدة ،ولؽـدف إذا
كدزر ٓ ،يتجداو ُز
َ
قؾقؾ ٌ
حسـ الؽدالم ،وتددفؼت إفؽدار  !..ولدذلؽ
وترك القرقاتُ ،
فضددؾ آرتجددال طؾددك القرقددات الؿؽتقبددة  ،ويؽتػددل بددالـظر
َّ
السريع بداء ًة  ،ثؿ هق يعبر ويحؾؾ ويعؾؼ…!
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 واذا استعسرت إورا  ،لخص ما يروم ققلدف بؼؾؿدف يف ورقدة
خارجقة ،ثؿ اكدفع معؾ ًؼدا ..أو شدرح ووقدػ مدع آيدات اإلمدا ُم
وقػات مختارات !..
الؿؼروءة يف الصالة ،
ٌ
 وتؾؽ
الؽؾؿات الؿختصرة كؾؿا كاكت مرتجؾدة كاكدت أبؾدغَ
ُ
وأحؽؿ  ،خال ًفدا لؿدـ يؼدرأ أو يطدر الدراس كثقدرا  ،خالفدا
لؾجؿعددة يف صريؼتددف وطادتددف صرحفددا مددـ الددقر إبددقض
الؽبقر..
 ومدددـ الؿسدددتظرف كسدددقاكف مدددر ًة خطبددد ًة يف حؼدددق الجدددار!..
ٌ
رجدؾ
فارتجؾفا مختصر ًة يف غاية الروطة واإلبدداع…فؼدال لدف
ُ
أجؿدؾ مؿدا
يدطك أبا أحؿد مـ أبفا… خطبتؽ هدذه الجؿعدة
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سددبؼ ،وأفضددؾ مددـ الصددؽقك التددل تؼصدددكا بفددا كددؾ جؿعددة
وضحؽ …هففف…!.
 وطؾددك ذكددر الـسددقان ..كددان وكددقال يف جددامع العـددقد  ،وكددان
مقضقطف ( طؾؿقا أوٓدكؿ الؼضقة الػؾسطقـقة )  ،فؾؿا دكا مـ
وقدت لؾرجدقع إلدك
الجامع تذكر أكف كسدل الخطبدة … وبؼدل
ٌ
الؿـددزل  ،ولؽـددف قددال  :والؿقضددقع مؼدددور طؾقددف  ،ويسددتذكر
الـاس بفدا ،
غالب إفؽار … فؾخص ما يراد ققلف  ،فلطجب ُ
َ
وتددلثروا بددالؿطروح ،وكددان لالرتجددال دوره وكػعددف …! ويف
خطبة الجقار ،قال بعض مـ حضر  :هذه أبؾغ خطبدة ُسدؿعت
مـف… مؿا يدل طؾك اسدتحالء الـداس لدذلؽ الؿسدار  ،ولؽدـ
مـ ُيطقؼف ويصبر طؾقف..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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ًِ /24صأ اهدروس اهعوٌية:
ُ
محايؾ مػتؼر ًة إلك الدروس العؾؿقة الؿـقطة كعادة بعض
كاكت
كثقرا  ،حتك
الؿدن ،وكاكت ثؿة محاوٓت محدودة لؿ تستؿر ً
الشق ،طبد الرحؿـ الصعب  ،فاكبرى فقفا بدروسف
جاء فضقؾ ُة
ُ
الثابتة  ،ومـ أشفرها شرح زاد الؿستؼـع  ..وكان قد كشطـا هق
وأمثالف مـ الخقار…
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
ٍ
دروس ومجالس لؾتعؾقؼات  ،واسدتػت يف
 فاستخار اهللَ هق يف
" شرح القاسطقة لؾفراس"  ،وشرح أجرومقدة ،وزاد الؿعداد
والـخبة" ت ُ
ُ
ويعؾؼ طؾقفا تعؾقؼات محددودات  ،وكاكدت يف
ُؼرأ
يددقمقـ تؼري ًبددا  ،وبدددأت متؽدداثرة  ،ثددؿ اكتفددت إلددك رهددط مددـ
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الشباب والطالب… ولؽـف لؿ يـؼطع أو يتؼفؼدر  ،والحؿدد هلل
طؾك تثبقتف .
قدرب الؽؾقدة  ،قبدؾ بؾقغدف
 وقد كان مـشمها يف مسجد التؼقى َ
جددامع الػفددد ،وقددد أططتددف دافعقد ًة طالقددة  ،وأن العؾددؿ ٓ يعدلددف
شل ٌء  ،وٓ يضاهقف مؼدار .
ددق ،الصدددعب هدددق والؼضددداة الؼدددادمقن مدددـ كجدددد
 وكدددان الشد ُ
يسددتـؽرون تؽاسددؾ صددالب العؾددؿ يف الدددرس والؿـبددر ،مؿددا
جعؾفددؿ يعؿدددون إلددك حؿؾددة تقجقفقددة متؽدداثرة طؾددك أولئددؽ
ٍ
خجدؾ أو
الطالب الذيـ لديفؿ الؼابؾقدة واإلقددام ،ولؽدـفؿ يف
ٍ
خقف وهقبة…
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 فدداكزاح الخجددؾ والتددردد بػضددؾ مجالسددة هددمٓء الؿشدداي، ،
ومـفؿ الؼاضل السحقباي أيضا والشق ،هاي الجبقر ،حػظفدؿ
دؿ الدددطقي  ،ومـحقكددا رايد َة اإلقدددام
اهللُ  ،فؼددد أشددعؾقا فقـددا الفد َّ
وآكطال  ،وما تقفقؼل إٓ باهلل طؾقف تقكؾت وإلقف أكقب …!
 والدددروس العؾؿقددة شددرصفا مددع اإلخددالص ،الددتؿؽـ العؾؿددل
ٕن كد َّدؾ
لؾؿددتـ الؿطددرو  ،ولددقس مجددرد التحضددقر الحسددـَّ ،
تـتؼص مـ الدرس ومـ الذات ،وتَشدقع الفدؿ بدال هدقادة
طثرة
ُ
وٓ رحؿة  ،وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل …!
 وزاد الفؿ شرار ٌة التؽؾقػ بجامع الػفد ،واإلحالل  ،بديال طـ
الشق ،الصعب بعد سػره مـ الؿـطؼدة … مدع طقامدؾ أخدرى
ُ
ِ
تحصقؾف العؾؿل  ،ويعد لألمر طدتف !..
،جعؾتف يضاطػ مـ

113

ًّ اهذاكزة اهدعوية

إيؿان وإقدا ُم
مددـ َقددا َم لؾعؾددؿ قامددت معددف آٓ ُم ** وصدّ العز َم
ٌ
ٍ
إصرار وإطظام
مشقخة ** ويف التقاقق ِع
ْب
ٓ ُيصؾ ُ الؼق َم إٓ ُكت ُ
ٌ

ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /25اإلًاً ُة املشٓزة
ِ
طؿال صالحا يحقصف ويرطاه ،
مـ
تقفقؼ اهلل لؾعبد أن يفقل لف ً
واإلمام ُة كاكت يف وقت مضك قؾقؾ ٌة يف محايؾ لؼؾة الؿساجد …
فؽان سؽـُفؿ يف "حل الربقع " يف جامع الؿؾؽ طبد العزيز  ،طـد
الشق ،طؾل أبق سراح ،ويساطده كثقرا حتك تؿؽـ مـفا ،واكشرح
صدره لفا ،وساطدتف طؾك الحػظ والؿراجعة مـ طام 14٢٣هد
حتك أواخر طام 1414هد…! وهـالؽ أصقب الذكريات لف ،مع
الشق ،اإلمام والجقران وفتقان الحارة …!
 وفقددف طؼددد "درس السددقرة لألصػددال " مددـ الددقٓدة إلددك غددزوة
الخـد  ،وكداكقا يف غايدة السدرور والتؾدذذ… إذ يطؾبدقن بعددَ
كدؾ حؾؼددة قرآكقددة قصددة… حتددك ِكػدددت الؼصددص الؿعبددرة يف
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ذهـددف ،فددرأى أن يؼددص لفددؿ السددقرة الـبقيددة  ،فققعددت طؾددقفؿ
كالؿاء البارد  ،وكالـسقؿ العاصر!..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
مزهدرا  ،شعشدع طؾدك أرواحفدؿ ،
 وتلثروا بسقرة الؿختار تلثرا
ً
ورؤي يف وجدددقهفؿ  ،وأدرك كدددؿ هدددؿ مؼصدددرون يف تؼريدددب
السقرة ،وكشرها يف إجقال ،وبسط ِ
درسدفا وطبرهدا يف أفدا
ورأيددت يف القجددف الؿؽ ّؾ ِ
ددػ بالعـددا… أضددقا َء كددقر مددا لفددـ
ُ
ُ
مثقؾ!..
الشق ،حسقـ حسدـ  ،وجؾدس يسدتؿع لدف وهدق
 وحضرها مر ًة
ُ
يدرسفؿ الؼرآن ،واجتؿاع الصبقة بعد صدالة الظفدر ،فقؼدرئفؿ
ٍ
قصص وذكريات فسد َّؾؿ
ثؿ يختؿ بحديث السقرة وما فقفا مـ
تـبقفا مفؿا  ،ومؾحظً ذكقا  .إكزل كثقدرا
طؾقف وشؽره .وقال لف ً
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لذهـقة الطػؾ ،وحاول تصقير ذلؽ بصدقتؽ أو بقددك  .وكدان
دب طؾقددف آتجدداه العؾؿددل  ،ولددؿ يرتددؼ بعددد
الؿدددرس لفددؿ يغؾد ُ
لذلؽ إسؾقب ويعقف… ولؽـف شؽره وتـاقشا ثؿ اكصرف!..
وتذكر بعد ٍ
زمدـ أهؿقد َة تؼريدب الؿؼصدقص ومراطداة العؼدقل
َ
وإففام والطبؼات  ،واهلل الؿقفؼ .
ُ
يخؾػ الشق ،طؾل كثقرا يف اإلمامة ،وأتاحدت لدف فرصدة
 وكان
التدرب والحػظ ،وقدراءة ريدا

طصدرا ..وقبؾفدا
الصدالحقـ
ً

الشق ،حسقـ حسـ والشق ،طبداهلل … ثؿ تزوجا ورحال
كان
ُ
يف مدارج الحقاة  ،فبؼل هق وحقدً ا بال أكقس وٓ خؾقدؾ ،سدقى
رحؿة الؾفؿ وتقفقؼدف كؿدا قدال طؿدرو الزبقددي  :ذهدب الدذيـ
وبؼقددت َ
مثددؾ السددقػ فددردا …! يخؾددػ اإلمددام ،
ُأحددبفؿ…
ُ
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ويصددؾل بالـدداس  ،ويؼددرئفؿ طصددرا ريددا

الصددالحقـ  ،ويف

الؿسددداء أحقاكدددا بعدددض الػقائدددد !..حتدددك ترسددد ،يف إذهدددان
قراءتقـ كؾ يقم !..
 ثددؿ يف طددام 141٥هددد  ،اكتؼؾددت إسددر ُة الؿصددقكة إلددك حددل
الضرس ،وكاكت بداي ًة جديدة وشاقة ،حقث ٓ يقجد يف الحل
إٓ جامع واحد طـد الشدق ،الؼاضدل محؿدد الـاشدري رحؿدف
اهلل … فقتقافد الجؿقع مـ بققتفؿ بسقاراتفؿ ،ولؿ كؽـ اطتدكا
ذلؽ ،وفت اإلما ُم بعد ذلؽ الشدق ،طبدداهلل البدارقل رحؿدف اهللُ
َّ
كؾ كافذة لؾخقر والدطقة يف الجدامع  ..خال ًفدا لدبعض الشدققخ
الؿـغؾؼقـ  ،والؿاكعقـ َّ
كؾ بذرة كافعة!..
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امتـ اهلل طؾك الؿـطؼة بجفد الؼاضل الػاضؾ الشق ،طبداهلل
 ثؿ َّ
السدددحقباي حػظدددف اهلل ،فلكشدددل مسددداجد مختؾػدددة وطديددددة يف
الضرس وغقرها  ،وكدان مـفدا الػفدد ،ومسدجدُ التؼدقى الدذي
تقلك إمامتدف بعدد ذلدؽ ..فاكػرجدت إمدقر  ،واتسدع الضدقؼ،
وذهبت القحشة ،واكتػع الـاس بفذه الؿساجد  ،التل لقٓ اهلل،
ثؿ جفقد بعض الؿخؾصقـ ما تؿت ،وٓ ِ
كعؿدت بفدا محافظدة
محايؾ طسقر !..
 ويف التؼددقى هـالددؽ مؽددث سددبع سددـقات  ،وكددان يدددرس يف
الريا

السـة الؿـفجقة سـة 141١هد  ،ويتابع إكشاء الؿسجد

كػع
مسرورا  ،بؿا صـعف الشق ،الؼاضل،
 ،فعاد مبفقرا
واكتفج َ
َ
ً
وتعؾقؿا وتربق ًة…
الـاس يف الؿسجد  ،درسا  ،وقراءة ،
ً
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ّ
وحض الجؿقع طؾك الؿشداركة
 وفقف ُأسست " مؽتبة السـة" ،
 ،وأطظؿفؿ مشارك ًة إستاذ محؿد طبداهلل الػؾؼدل أبدق ولقدد ،
إسفاما ً
فذا  ،وكاكدت الغايدة مـفدا إحقداء كدبض الؼدراءة
وأسفؿ
ً
الؿتؿاوت طـد كثقر مـ الشباب..
 وفت دروسا طؾؿقة سبؼت اإلشار ُة إلقفدا  ،ويؼدرأ طؾدك العامدة
طصر ًا "ريدا

ٍ
كتدب متػرقدة،
الصدالحقـ"  ،ويف الؿسداء مدـ

وكتقبددات كػقسددة ،خددتؿ كثقددرا مـفددا ،ويتددذكر أكددف خددتؿ ريددا َ
الصالحقـ يف مسجد التؼقى تؼريبا مرتقـ ..ثؿ يف الػفد مدر ًة ،
ويف محايؾ مر ًة  ،فتؾدؽ أربعد ٌة كقامدؾ  ،وهلل الحؿدد والؿـدة!..
وققددد فقفددا مؼال د ًة طـقاكفددا ( الؿسدداجد وريددا

الصددالحقـ )
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ّ
وكػع العدقام
يحض فقفا إخقاكف إئؿة إلك ابتدار الزمان فقفا َ ،
والؿصؾقـ .
درب كػسدف والـَداس طؾدك
 واستػاد يف تؾؽ
السدـل االسدؿان أن َّ
ّ
ِ
ددروس الققمقددة ،والػتدداوى الـافعددة ،ويؼابددؾ
العؾددؿ ،ومحبددة الد
خقاصف يف مؽتبدة الؿسدجد ،واكتؼدؾ "درس زاد الؿعداد " معدف
هـالددؽ ،وبؾغددقا فقددف إلددك الؿجؾددد الثالددث ،ثددؿ كبد َدر الطددالب
وتزوجدددقا  ،واكشدددغؾقا ومدددـفؿ كدددان  :إسدددتاذ طؿدددر محؿدددد
وطبددداهلل إسددؿري  ،وحسددـ شددار ،وأحؿددد كاصددر طددداوي،
وحسـ محؿد السدقد  ،وأحؿدد مداكع أحقاكدً  ،وكدذلؽ سدعد
وكػدع بفدؿ  ،وقدد صدار ٕكثدرهؿ
الخثعؿل أحقاكًا ،وفؼفدؿ اهلل
َ
مؽان مؽقـ يف الدطقة والتلثقر  ..والسالم .
ٌ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /26ال تلّ داعي ًة ثقيوًا
َ
لتجتـب صبقعتَفؿ..
يؽػقؽ أن اهلل ط َّقر الثؼالء يف كتابف الؽريؿ،
َ
(فنذا صعؿتؿ فاكتشروا وٓ مستلكسقـ لحديث ) سقرة إحزاب .
وثِ ُ
ؼؾ الداطقة يتجؾك مـ خالل مقضقع صعب ،أو تطقيؾ
متعؿد ،أو ٍ
لغة مستقحشة ،أو كصقحة مغؾظة ،أو جؾقس صقيؾ،
والديـ سؿاحة ،والدطق ُة
ومسامرة بال تردد … فاهلل رحقؿ ،
ُ
حؽؿة ،والـص لطػ ،وإذا اكعدمت تؾؽ الؿعاي فاطتزل
الدطقةَ ،واجؾس يف بقتؽ ،أو بِع بصالً خقرا لؽ!هفففف ولقس
طق ًبا أن تعرف وجفتؽ الحؼقؼقة ،إذا لؿ تتخؾؼ بخؾؼ الدطاة
تطقب
القرا رحؿف اهلل أكف قال " :إكؿا
ُ
وحؽؿتفؿ ..وطـ ُم َساور َّ
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الؿجالسة بخ ّػة الجؾساء" .وقد كتب الـاس يف ( أخبار الثؼالء )
كابـ الؿرزبان وغقره ،فطالعفا لؾػائدة وآتعاظ!..
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
 وقددد اتخددذ طفدددا يف مقثاقددف الدددطقي أن ٓ يؽددقن ثؼددقال طؾددك
الـدداس وٓ مددـ استضددافقه  ،يـد ُ
دزل طؾددك صؾددبفؿ طـقا ًكددا ووقتددا
حضر إذان وقػ ،خال ًفا لؿـ يؼقل أكؿؾ
ومقطدً ا  ،واذا ققؾ
َ
الؿسددللة !..ومددـ يحبددذ آكتظددار بعددد الؿحاضددرة ولددقس ثؿددة
فقحدرج الـداس ويثؼدؾ طؾدقفؿ ٓ ،سدقؿا يف
ضقافة وٓ دطدقة ..
ُ
مـاصؼـا ،وضروف أهؾفا ..وطـ بعض الـاس  ":كجدد يف كتبـدا
أن مجالسة ال َّثؼقؾ ُح ّؿك الروح!...
َّ

113

ًّ اهذاكزة اهدعوية

 وقددد كاكددت الدددطق ُة يف زمددـ مددـ إزمـددة لددقس لفددا مددقارد وٓ
ويحرج الؼق َم ولقس هق
جؿعقات تغقثفا ،فقـزل بعض الثؼالء،
ُ
مـ مؽان بعقد …
 ولذلؽ كان قراره الدطقي وآجتؿاطل طدم إحدراج الـداس ،
إٓ إذا حدثقه قبؾ الؿحاضرة ولؿس الجد والترتقب الؿسدبؼ
مـفؿ ،أو كان ثؿة مؾتؼك دطقي طؾؿ مـفؿ ذلؽ آحتػداء …!
دهدرا ٓ ُ
يـدزل ضدق ًػا بعدد الؿحاضدرة يف مـطؼددة
ولدذلؽ مؽدث ً
تفامة ،ولؿ يطعدؿ إٓ مدرة واحددة  -بددون ترتقدب -طـدد ِ
أهدؾ
الؿربع ،وكاكت أول جؾقس لدف بعدد محاضدرة ُ !،..يدروى أكدف
طقضؽ اهلل مدـ ذهداب
ققؾ لؾؿحدث إطؿش رحؿف اهلل "ما َّ
بصرك؟ قال :أن ٓ أرى بف ثؼقال"..
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 ثؿ لؿا اتسعت الؿؽاتب والجؿعقات  ،صارت إمقر مـظؿة،
والعددادة أن يددزورهؿ يف مؼددرهؿ ،وقددد رتبددقا لؼددا ًء وزيددارةً ،وٓ
تخؾدددق مدددـ تؽدددالقػ…! ولدددذلؽ وجدددقد مؼدددرات لؾددددطقة
َ
خػػ الخطب طؾك الـداس ،ورفدع طدـفؿ
وجؿعقات ممازرة ،
ِ
البققت وهؿفا وغؿفا … !
كُؾػة
كثقدرا  ،وٓ تؽدـ ضدقػا
 ولذلؽ أخل الداطقدة ٓ تحسدـ الظدـ ً
ثؼقال طؾك الـاس  ،واحتسب أدا َء الدطقة بال مؼابؾ وأثؿان …
ً
وقال أبق طاصؿ الـبقؾ رحؿف اهلل :
لؽؾ ِ
رب ٓ تغػر ِّ
طدمت َ
ثؼقؾ
ُ
ثؼقؾ الـاس يف كؾ مجؾس ** فقا ّ
ومؼقد ِ
إذا مددددا ثؼقد ٌ
دؾ
دددؾ زاركددددا يف رجالـددددا ** فدلف بدف مددـ زائدرٍ ُ
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 وققددؾ لجددالقـقس :بددؿ صددار الرجددؾ الثؼقد ُدؾ أثؼددؾ مددـ الحؿددؾ
ٕن الرجدؾ ال َّثؼقدؾ إكؿدا ثؼؾدف طؾدك الؼؾددب دون
الثؼقدؾ ..قدالَّ :
ُ
الؼؾدب بدالجقارح…!
والحؿؾ الثؼقؾ يسدتعقـ فقدف
الجقارح،
ُ
ومددـ الؿمسددػ أن بعضددفؿ يستحسددـ الجؾددقس حتددك بعددد
ٍ
رجاءة مـ الؼدقم وصؾدب ،ويف ذلدؽ
الطعام شايً وقفقة  ،دون
ثؼد ٌدؾ كػسددل ٓ حدددود لددف ..ويعتددذر طددـ الصددراحة هـددا ٕ ،كفددا
مؾحة مقجبة بال كتؿان ،وٓ مجامؾة  ،واهلل الؿقفؼ .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /27املضجدُ اهعجيب
ِ
ِ
وأطجب الؾحظات ،ذها ُبف إلك بعض الؼرى
أغرب الزيارات،
مـ
الطقبة ،وذات الجقد ،ولؽـ مسجدَ هؿ كان مؾقئا بالـؿؾ إحؿر
َ
الـؿؾ
وطايـ
الؽبقر ،ولؿ يؾحظ ذلؽ إٓ حقـؿا ص ّؾك العشاء ،
َ
فاستغرب واكدهش و َلؿ يػات
مـتشرا ،مـ كؾ الجفات ..
َ
ً
اإلخق َة الؿـظؿقـ وٓ كصحفؿ ،واستحقا  ،وقد دطقه وكان
الحديث يف السقرة والتراجؿ ،وهل مـ الؿقضقطات التل ير ج
ُ
لفا…!
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
ودائؿددا مددا تشدددج الؿسدداجدُ بجؿالفددا أو بػرشددتفا أو إذاطتفددا أو

ً
العجقدب هـدا
زخرفتفا وهدل مؽروهدة ،ويحدذر مـفدا ..ولؽدـ
َ
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ٌ
يتػؽدر هدؾ كدان قدديؿا أو مػاجئدا تؾدؽ
كؿؾ أحؿدر … وضدؾ
ُ
الؾقؾدددة ،وكؾؿدددا تدددذكرها ابتسدددؿ ،وحؿدددد اهلل طؾدددك سدددالمة
الؿحاضرة التل مضت بسالم…!
 ولؽددـ حػدداوتفؿ تؾددؽ الؾقؾددة وزيددارتفؿ يف مؽتددبفؿ التعدداوي
محت تؾؽ الذكريات  ،ولؿ يبؼ مـفا إٓ البسؿ ُة وآستظراف
ٍ
خقرا لئـ كان ٌ
ولؽدـ
كؿؾدة…
كؿدؾ طـددهؿ فدق
ّ
 ،جزاهؿ اهلل ً
ُ
تتجؿؾ…!
أخال ًقا لفؿ
ٍ
مققػ ضريػ ،يف محاضدرة أخدرى يف جدامع ابدـ طثقؿدقـ
 ويف
طـد آل كاهقة طؾدك صريدؼ أبفدا صدعق ًدا  ،وصدؾ الؿغدرب طـدد
الؿطدر قؾدقال ،
الشق ،الدكتقر طؾل آل كاهقة حػظف اهلل ،وهطؾ
ُ
أن الؽفرباء ٓ يستؼر ،مع أكفا طادت،
فرأوا تلجقؾفا  ،وزطؿقا َّ
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فـزل طؾك صؾبفؿ  ،وكاكقا قد تفقلوا بالعشداء… فؼدال  :كقدػ
طشددا ٌء وٓ محاضددرة ..فؼددالقا  :رتبـددا وتفقلكددا !..فسددؿر معفددؿ
وزان بفؿ وصروحداتفؿ ،أثدابفؿ
تؾؽ الؾقؾة  ،واستطاب الؽال ُم َ
الؿقلك تعالك !..
 ومر ًة يف مسجد التحػقظ طـد الشق ،الؽريؿ طدائض إحؿدري
يف فرشا تؼري ًبا  ،وكؾؿة بعد التراوي  ،اكطػل الؽفرباء  ،أثـاء
الؽؾؿدددة ،وكاكدددت إجدددقا ُء جؿقؾدددة لطقػدددة ..فتققدددع الظؾؿدددة
الشديدة ..فؼالقا :واصؾ ..واصؾ ..فؿا هل إٓ دققؼتدان حتدك
أشعؾقا ( آتريؽ ) وهدق مصدباح غدازي  ،كدان يسدتعؿؾ قبدؾ
طشرات السـقـ !..فزان الؽال ُم مع صغر الؿسدجد  ،واكحؾدت
الؿشؽؾة  ،واستغؾ الظؾؿة يف إصالح البشت…هفففف..
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ِ
لقؾة اإلتريؽ كان حدي ُثـا ** طؾك ٍ
ويف ِ
تتققػ
متعة صارت و َلؿ
تضئ وجقه الؼقم صقبا وهؿ ًة ** واتددريؽفؿ سددا ٍم ولددؿ كتد ِ
دلفػ
ً
ُ
فاكشدرح الؼدق ُم،
 ثؿ إكفا طدادت الؽفربداء سدري ًعا ولدؿ تتدلخر ،
َ
ِ
ُ
أحسدـ لقؾدة ،وأصقدب
الحدديث يف
وأشر محقاهؿ  ،واستقىف
ساطة  ،وكاكدت لقؾد ًة رمضداكق ًة مـعشد ًة  ،وإجدقا ُء بداردة ذلدؽ
الزمان …!
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ

 /28اهضٌزُ اهقزآُي
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ِ
وتدبرا ،
أريج طاصر ،ومتع ٌة فاخرة ،وزيـة غالقة  ،تالو ًة
لؾؼرآن ٌ
ً
والـؿقر إزهر … ومـ تؿام
التاج آكبر ،
ومـ ُوفؼ لفا حاز َ
َ
الـعؿة طؾقؽ أن يػت اهلل طؾقؽ يف تدبر الؼرآن  ٓ ،سقؿا وهق
مـفاج إمة  ،وصريؼفا الؿستؼقؿ  ،وكتابفا الؿتؾق يف الصؾقات،
وٓ زالت دروسف مـتشر ًة يف بالدكا الؿباركة بحؿد اهلل ِ...
ِ
دروس العـقد الرمضاكقة
وفضؾف … ومـ أمت ِع الؾحظات يف
دبر التراوي "  ،واكتزاع
السـقات إخقرة  " ،التعؾقؼ طؾك أيات َ
ِ
دروسفا وطبرها…! وقد تعؾؿـا هذا الؿسار
آية  ،وآسترسال يف
ِ
العالمة ابـ طثقؿقـ رحؿف اهللُ يف الحرم الؿؽل .
مـ فضقؾة شقخـا
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 وكان إما ُم الجامع اقترح كؼؾ الدرس بعد التراوي لقستعجؾقا
درسا محد ًدا  ،سقى التلمؾ
اإلقامة  ،فقافؼ !..ولؿ يعد يحضر ً
يف أيددات ،والتركقددز طؾددك اختقد ِ
دار آيددة مؾفؿد ٍدة معبددرة  ،يسددفؾ
إيصال معـاها إلك الؿستؿعقـ !..
أن الـدداس يـصددرفقن بعدد التددراوي لطقلفددا  ،ولؽددـفؿ
 والعدادة ّ
رمضان والؼرآن  ،ومـ لديدف اسدتػتاءات ..
مؽثقا أحقاكًا لبركة
َ
يسر اهلل لف ذلدؽ ،وكاكدت تشدجقعا
َ
فاستحسـ الؿقاصؾة  ،وقد َّ
كشر
مضاط ًػا لؿا قد كتبف حقل التدبر وفضائؾ الؼرآن…! وقد َ
مددمخرا  :الشددرف إطظددؿ -وآيددة ُ
وأهبددة -ومققظددات التدددبر
الؼددرآي ..وخؿسددقن رؤيددة إلددك كفددػ الػتقددة  -وكؾفددا تتـدداول
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ِ
دروسدددـا وحقاتـدددا
مقضدددقع التددددبر ،وضدددرورة إحقائفدددا يف
َ
وأففامـا!..
الـػس لذلؽ ،
 وحقـؿا تؼق ُم لؾتعؾقؼ طؾك آية محددة ،وتـشرح
ُ
ٍ
حقـئدذ تجتداز
وتؿؾؽ مخزوكًا وطظقدً وثؼافقدا حقلفدا  ،فنكدؽ
آمتحان  ،ويقسر اهلل الؿفؿة  ،ويػت مغالقؼ الػفدقم ،وتلتقدؽ
ُ
وفضؾ َ
ربؽ خقر وأبؼك …!
الؿقاك ُ مـ كؾ مؽان ،
الؿحضدر والؿرتدب ..
 وهل تبؼك وتثؿدر ربؿدا أكثدر مدـ ذلدؽ
َّ
سددبحان اهلل  .ربؿددا تقافددؼ حالدد َة صددد واكشددراح ،لددؿ تؽددـ
مغروز ًة يف ذلؽ الؿسطقر الؿعدّ …!
والؿفؿ كاكت سدؿر ًا قرآك ًقدا مقرقدا  ،تزهدر فقدف ج
كدؾ الثؿدرات ،

ج
وتبزغ مـفا أغصان القرد والؿزاهر ،ويػدقض طؾقـدا مدـ فقاكدف
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شفقة ،وأفاكقـ مخضرة  ،لؿ تؽـ لتحصدؾ لدق إطجدا ُز الؼدرآن،
وبركة الشفر الؿجقد  (.شفر رمضان الذي أكدزل فقدف الؼدرآن )
سقرة البؼرة .
 ثددؿ يـؼؾبددقن بعدددها إلددك اسددتراحة آصددال إلكؿددال الؿسددامرة
وفؼفا وحديثا ،وسقر ًا وتراجؿ  ،وقد تـقطت
الرمضاكقة
تػسقرا ً
ً
برامجفا خدالل سدت سدـقات تسدؿـت بدالخقر والعطداء  ،وهلل
الحؿدُ والؿـة …
 وكددان ضددقق ُففا فتقددان بـددل هددالل :إبددراهقؿ وطبددد الددرحؿـ
ويقسػ وطبد الؼادر ،وحسام وشباب العؿددة :كعؾدل وفدقاز
وطؾل أخر الؾغقي  ،وراشد  ،وكبقرهؿ الزيؾعل ،والخدامس
محؿد ،وأحقاكا ماكع أطـل أحؿد وطؿر محؿد  ،وفئاما مـقطة،
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والتاجريـ صار وحسقـ الػؾؼققـ  ،وأشدباهفؿ مدـ الػضدالء
الحرصاء  ،طؾك استثؿار الشفر  ،وفؼفؿ اهلل وسددهؿ .
ُ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /29صزعى اهرتاويح
تصرطفؿ مـ أيات أو
مـ و ْقع الؼرآن طؾك بعض الؿصؾقـ  ،ج
ُ
ويؽقن التػسقر أكف
يؾحظ يف رمضان غالبا،
دطاء الؼـقات ،وهذا
ُ
مؿسقس …! وقد وقع لقؾ ًة معـا يف جامع الػفد  ،حقث سؿعـا
ٌ
مـ مصؾك الـساء تصاي َ بعض الـساء وأكقـفؿ  ،واشتد
الصقت بعد آكصراف ،فاكدهشـا!..
ُ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
 فجئـا كـظدر ،وكبحدث طدـ قد ّقؿفؿ ،فدنذا شداب معفدؿ ،وصؾدب
الؼراءة والتؿسـا الؼرا َء الرقا َة يف ذلؽ… فؾؿ كعثر طؾدك أحدد ،
داضر الؼددق ُم  ،فؾددؿ يؽددـ ثؿددة بددد مددـ مبددادرة شددق ،الجددامع،
وتـد َ
وققامف بالؼراءة قؾقال ،بؿحضر ِمحرمفؿ حتك سؽـا قؾقال…!
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 ثددؿ أرشددده بآتصددال طؾددك مشدداي ،الرققددة يف الؿديـددة  ،وهؿددا
الشق ،طؿر رضا ،والشدق ،محؿدد الػؾؼدل ،حػظفدؿ اهلل ،وقدد
ادخرا جفدهؿ لذلؽ الباب ،وأغؾؼدا أبقابدا لؾسدحر والشدعقذة
فؼددال :هددق يف تقاصددؾ معفددؿ ،ولؽددـفؿ يف سددػر ،والزمددان كددان
رمضان  ،وتع جز فقفا الؾؼاءات …!
العشر إواخر مـ
َ
دداس ُي ْحسدددـقن الظدددـ يف جد ّ
ددؾ صدددالب العؾدددؿ،
 ولددد ُقعؾؿ أن الـد َ
ويسدللقكفؿ الرققد َة والعددالج ،وكؼددقل لفدؿ :لددقس كد جدؾ شددق ٍ،أو
طدددال ٍؿ يحسدددـفا أو يؿقد ُ
ددات
ددؾ إلقفدددا…! فالـددداس لفدددؿ تقجفد ٌ
وصاقات ،وقد فت َ اهلل طؾك بعضفؿ فقفا … ولقس بالضدرورة
أن يؼرأ الجؿقع  ..ولؽــا كُسفؿ إذا تعقـت يف القاجفة .
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الؿمسػ اتخا ُذ ِ
ِ
وأمدقآ مبالغًدا فقفدا ،
بعضفؿ لفا تجار ًة
 ومـ
ً
ووقدددقطفؿ يف بعدددض الؿخالػدددات الشدددرطقة  ،وقدددد حزمدددت
الجفددددات الؿختصددددة معفددددؿ مددددمخر ًا مشددددؽقرة ،وأوقػددددت
ددرا  ،وحػدددظ اهلل بالدكدددا مدددـ كدددؾ
وطالجدددت ،جدددزاهؿ اهلل خقد ً
اكحراف وبدطةٕ ،ن الرققة لفا آدابفا وسؿاتفا  ،وفتداوى كبدار
والقاجدب آسدتػاد ُة مـفدا،
العؾؿاء يف ذلؽ مدوكد ٌة مشدفقرة ،
ُ
ددع لؿدددا يحبدددف
ولددقس آجفتددداد الؿخدددالػ  ..وفدددؼ اهلل الجؿقد َ
ويرضاه .
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
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 /30اجلاًعُ اهِصط
ٌ
ومؽتظ جد ًا
طزما ،
مؾتفب هؿةً،
جامع كشط متؼد،
كعؿ
ٌ
ٌ
ٌ
وشامً ،
وفعآ… .وكؿا قال أبق الطقب:
ً
وتَلتل طؾك َق ِ ِ
ِ
الؿ ِ
َطؾك َق ِ
در َأ ِ
ؽدار ُم
َ
هؾ ال َعز ِم تَدلتل ال َعدزائ ُؿ ** َ
در الؽرا ِم َ

ِ
دغارها ** َوتَصغ ُُر يف َط ِ
دؿ يف َطد ِ
قـ ال َعظق ِؿ ال َعظدائِ ُؿ
دقـ َ
الصددغقرِ صد ُ
َوتَع ُظد ُ
ـــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ
دب الدددروس،
دقحفؿ ،بحد ِّ
دزائؿفؿ ،وجدداد صؿد ُ
 وقددد جدداءت طد ُ
درسددا يف
وإحقدداء الؿددقاطظ  ،والددركض وراءهددا … وصؾبددقه ً
تػسقر الحافظ ابـ كثقدر رحؿدف اهلل ( تػسدقر الؼدرآن العظدقؿ )
فػؽر ،وتلمؾ  ،ووافؼ طؾك أن يؽقن يف " الؼصدص الؼدرآي" ،
التددل تسددب بددف مددـ خاللفددا يف طؾددقم شددتك  ،وفـد ٍ
دقن مختؾػددة ،
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ٍ
معددان
فؾقسددت ضددر ًبا مددـ التسددؾقة أو التددروي بؼدددر مددا هددل
قصصدل مداتع ،وسدقر
الؼالدب
سامقة  ،يف قضايا كافعة ،ولؽـ
َ
ٌ
زاكقة .
 وهق جدامع زيدد بدـ حارثدة يف الظفدرة لؾشدق ،خالدد الحدارثل
دب
حػظددف اهلل  ،الددذي مددا زال حارثددً يف صؾددب الخقددرات  ،وحد ِّ
العؾقم ،وإجالل صالب العؾؿ  ..وممذكف الشاب القققر مرطدل
الثقطل… الذي حؿؾف طؾك استؽؿال الدرس ومحبتف وجدقدة
التحصدددقؾ  ،مدددـ كثدددرة متابعتدددف وتدددذكقره ،وصؾدددب العـدددقان
الشفري ،وألؼك مـف قرابة طشريـ درسا أو تزيد خالل سـقات
طدة  ،وكان يتققػ فترة اإلجازة الصقػقة !..
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ددرس يددقم اإلثـددقـ كددؾ شددفر  ،وكؼصدددهؿ والشددق،
 وكددان الد ُ
الزيؾعل وهؿ صقام  ،قد أطدوا إفطدارهؿ  ،وجفدزوا صعدامفؿ،
فـشاركفؿ ثقابفؿ وصاطتفؿ جزاهؿ اهلل خقرا …!
أن يف الجامع طد َة دروس يف التقحقد والقطظ والسدقرة
 وبؾغـل ّ
 ،وحؾؼة قرآن متؿقزة لؾشق ،طائض إحؿري ،والشدق ،طبددُ ه
طسقري ،وغقرهؿ .
ددغار التالمقدددذ يشددداركقن الحضدددقر  ،ويضدددع الؿتحددددث
 وصد ُ
دقـ إذاكددقـ طؾددك الؿحاضددرة ،فقـشد ُ
دط
"جددقائ َز " مددـ كتددب بد َ
وتبتسؿ إرواح ،وتتصاطد الفؿؿ…!
الحضقر ،
ُ
حضدددقر معـدددا ،يشددداركقن بحدددبفؿ وإلػدددتفؿ
 وكبدددار السدددـ
ٌ
وح ِ
سدـ تدقادهؿ ،
واجتؿاطفؿ ..
وتستشعر قدر َبفؿ مدـ بعدض ُ
ُ

131

ًّ اهذاكزة اهدعوية

الدرس طظقؿا يف الـػس ٓ ،لتصاقف بالؼرآن  ،وطؾق
وبات هذا
َ
ُ
وحسـ تـبقففؿ وتعاهدهؿ لؾشققخ وصؾبة العؾؿ!..
هؿؿفؿ ُ ،
الجامع وجدتف متقاضعا معتدٓ ،لقس بقاسع ،وٓ
 وإذا دخؾت
َ
جقامدع كبقدرة مزخرفدة،
إذاطة فخؿة  ..بقـؿا يف كػس الؿـطؼدة
ُ
وٓ تسدددؾ طدددـ دروس وٓ محاضدددرات ،وربؿدددا كدددان آخدددر
وتددذهب
اهتؿامفددا تـشددقط الجددامع ،أو كػددع الؿسددؾؿقـ …!
ُ
سـقات  ،ولؿ يعؾـ فقفدا درس أو محاضدرة  !..وهدذه مػارقدة
طجقبة استقجبت التؼققدَ والتـبقف!..
خصددددقب
درس يف مؼؾتقددددف
ُ
ويا طج ًبا مـ جامع العطدرِ والـددى ** وٓ ٌ
جدديب
ات
طبقس بفؿ والؿخرج ُ
دهدرا وزر ُطفدؿ **
ُ
ٌ
تؿر بِـَا إطدقا ُم ً
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 فقددا أئؿد َة الؿسد ِ
داجد ققمددقا بدددوركؿ الشددرطل فقفددا ،وواجددبؽؿ
إخالقددل  ،وأحققهددا بؿجددالس أهد ِ
دؾ الجـددة  ،وحؾد ِدؼ الددذكر ،
واستـفضقا الؿقراث الـبقي ،ودافعقا الباصؾ بلكقار الحؼدائؼ ،
البدع إٓ
وأضقاء العؾؿ والســ ،ومـفاج إسالف  ،فؿا ذ ّلت
ُ
إن يف العؾدؿ
هان الباصؾ إٓ برماح العؾقم ّ ..
بسقػ الحؼ  ،وٓ َ
وتصدقن
الشرطل قق ًة طظؿك  ،ومـَع ًة طؾقدا ،تحؿدل اإلسدالم ،
ُ
طؼقدتف ،وتدحض الشبفات مدـ حقلدف ،وهدل مذلؾدة يف بالدكدا
الؿؿؾؽة بالد الحرمقـ ،وقدد صدارت يف أرجائفدا  ،والحؿدد هلل
طؾددك فضددؾف  .ولددقٓ العؾؿددا ُء وجفدددهؿ ٓسددتطال الجفددال ،
وسادوا َّ
كؾ إماكـ  ،والؿسداجد التدل تسدطع فقفدا الددروس

133

ًّ اهذاكزة اهدعوية

دقر قال ًطددا حصددقـ ًة بددالخقر  ،ومـقع د ًة طددـ
والؿحاضددرات ،تصد ُ
الضاللة وآخترا  ..والسالم .

