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وشؽرا لف تقسقره وتسديده  ،وأصؾل
حؿدً ا هلل طؾك تقفقؼف،
ً
وأسؾؿ طؾك خقرِ خؾؼف وأولقائف  ،كبقـا محؿد وطؾك ِ
آلف وصحبِف
ُ
أجؿعقـ…
أما بعد:
اراكقؿ كاكاات محبقسااة  ،حاكاات لحظ ا ُة
ففـااا أشااقا ٌ مؽبقتااة ،وتا ُ
ِ
ِ
ااجس
قطاففااا ،وتقزيعفااا طؾااك إحبااة وإصاادقاء  ،فؾااؿ ياازل ها ُ
ٍ
خجؾ
الـػس طؾك
كشرها ،وإبرازَها لؾـاس  ،فطاوطتف
ُ
الؼؾؿ ُيذكل َ
واسااتحقاء  ،ولؿااا رأيـااا فضا ء سا ّطروا شااقاًا مااـ ذلااؽ ،وققاادوا
وتسااطقر بعااض
كاسااب محاكاااتفؿ هـااا،
تجااارب ومؿارسااات
َ
َ
ُ
الااذكريات الدطقيااة  ،وكااان العباادُ الػؼقاار قااد كشا َار ماامخرا ( مااـ
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ذهااب الاذاكرة
خشل
الذاكرة الدطقية ) كؿجؿقطة أولك  .ولؿا
َ
َ
بفااا  ،سااارع يف تسااطقر الؿصااـػ الثاااي تحاات طـااقان ( والشااق ُ
أغؾب ) إذ فقف ما يستدطل كتابتفا طؾك طجؾ قبؾ الشارود والـػااد
 ،ولااذلؽ تُعااد مثااؾ هااذه الؿصااـػات يف سااقا السااقرة الذاتقااة ،
ولؽـفااا تلخا ُاذ شا َ
اؽؾ الااـؿط الاادطقي  ،ففاال طااـ أخبااار الاادطقة
ومؾحفااا وصرائػفااا  ،مؿااا وقااع لؾعبااد الػؼقاار ،وكاسااب
ودروساافا ُ
تؼققدُ ه هـا .وهل تُؼص لؾعظة وآطتبار  ،ولقس الؽبار والػخاار ،
ِ ِ
حبسفا أمااد الطقيؾاة ( َو َأ َّماا
وفقفا أشقاء مـ كعؿة اهلل  ٓ ،يؿؽـ ُ
بِـِعؿا ِ
ااؽ َف َحااادِّ ْ
ااة َر ِّبا َ
ث ) ساااقرة الضاااحك . ١١ :وقاااال تعاااالك :
َْ
قن فِااال ْإَ ْر ِ
ااروا إِ ْذ َأكااات ُْؿ َق ِؾقا ٌ
قن َأن
ض تَخَ اااا ُف َ
ااؾ م ْست َْضااا َع ُػ َ
َ
(وا ْذ ُكا ُ
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يتَخَ َّط َػؽُؿ الـَّاس َفاآواكُؿ و َأيادَ كُؿ بِـَصارِ ِه ور َز َقؽُاؿ ماـ ال َّطقب ِ
اات
ِّ َ ِّ َ
ْ
ُ
ََ
ُ
َ ْ َ َّ
َ
ون ) سقرة إكػال. ٦6 :
َل َع َّؾؽ ُْؿ ت َْشؽ ُُر َ
وكان شق ُ كتابتفا يغالاب طؾاك حؽايتفاا وكشارها ماـ ِ
كتؿفاا أو
ُ
ِ
الش ْاق َ
اب َ
فقاؽ ّ
مفب الريح  ،كؿا قال أباق الطقاب ُ :أغال ُ
ذرها يف ّ
أطجب!..
الق ْص ُؾ
ب… َو
ُ
أطجب مـ ذا الفجرِ َو َ
ُ
الشق ُ أغ َؾ ُ
َو ْ
حر َص طؾاك
ومع أكفا كتاب ٌة طاصػقة ،والؼؾؿ هـا شاطري  ،إٓ أكفا َ
تسااجقؾ الحؼقؼااة  ،وتاارك الؿبالغااات ،وإرسااال كقافااذ حؽؿقااة يف
قضايا الدطقة وتربقياتفا ،اكتُشاػت بالؿؿارساة والتطبقاؼ ،ولاقٓ
التجارب لؿا كان لؾؼؾ ِؿ ققؿةٌ ،وٓ لؾعؼؾ اجتفاد وتقققع!..
ُ
تؽقن بالتقاققع الدطقية  ،والؿـتؼقات التربقية
وهل هـا ما أشب ُف ما
ُ
َ
غؿارهاا  ،فانن أصااب
وخااض
والتاريخقة  ،التل طاشافا الؿار ُء ،
َ
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فؿااـ ِ
فؿااـ اهلل ،وإن أخطاال ِ
ِ
كػسااف والشااقطان…! وتخؾؾتفااا ِذ َكاار
الؼؾاؿ
وطبر ،وأحؽا ٌم و ُغ َرر ،اكبثؼت مـ وحال الؿققاػ ،فسااقفا
ُ
ٍ
سـقات بطريؼتف ،وحسب استذكاره وكباهتف .
بعد
لسجؾت يف حقـفا كؿاا قاال أباق الحساـ
مبؽرا ُ
ولق امتؾؽـا القطل ً
الـدوي رحؿف اهللُ وغقاره ٓ ،ساقؿا وأن وصاػ الؾحظاة يف حقـفاا
أصد وأطؿؼ يف تصقير الؿشاطر الؿصاحبة والعالؼة حقـفا .
بعضفؿ ماـ تؼققاد ذلاؽ ،وتاردد  ،أو تضااءل حجاؿ ماا
وقد طاكك ُ
لديف ،كإديب الطـطاوي رحؿف اهللُ  ،فؼد اقتـع بفاا ساـة ١98١م
 ،طـدما جاءه زهقر إيقبل وألح يف إقـاطف ،فؼال « "..ثؿ أحالتـل
فقدطت قؾؿل كؿا يق َّدع الؿحتضار ،وغساؾتف
إيام طؾك التؼاطد،
ُ
مااـ آثااار الؿااداد كؿااا ُيغسااؾ مااـ مااات ،ثااؿ لػػتااف بؿثااؾ الؽػااـ
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وجعؾت لف مـ أطؿا الخزاكاة قبار ًا كالاذي ُيادفـ فقاف إماقات.
حتك جااءي ماـ ساـة واحادة أخٌ طزياز ،هاق يف الساـ صاغقر مثاؾ
ولاادي ،ولؽـااف يف الػضااؾ كبقاار ،فؿااا زال باال يػتؾـاال يف الااذروة
والغارب (كؿاا كاان يؼاقل إولاقن) ،يحاصاري باالؾػظ الحؾاق،
والحجة الؿؼـعة ،واإللحاح الؿؼباقل :يريادي طؾاك أن أطاقد إلاك
الؿقت فلكػض طـف التراب وأمز مـ حقلاف الؽػاـ ،وأكاا أحااول
أن أتخؾص وأن أتؿؾص ،حتاك طجازت فقافؼات طؾاك أن أكتاب
طـده ذكرياتل .فقا زهقر :أشؽرك :فؾقٓك ما كتبت ".
اتؿتع بعااد ذلااؽ ٓ ،سااقؿا وهاال تُـشاار يف
ومااع معاكاتااف ،فؼااد اسا َ
حؾؼات صاحػقة  ،ويؾػفاا ٌ
تلماؾ وتادققؼ واساتذكار ،خ ًفاا لؿاـ
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ودون تراتقااااب
يؽتااااب يف جؾسااااة واحاااادة ،ومؽثػااااة الققاااات،
َ
وتؼديؿات ،كالؿرققم هـا…!!.
ولؽــا كحاول آرتحال طبر التاريخ الؿاضل ،ماـ خا ل اشاتقا
داخؾل ومستذكرات لطاائػ  ،كؿاا يؼاقل بعضافؿ  " :بؿؼادورك
بالػعؾ السػر طبر الازمـ حتاك تصاؾ لتجرباة محاددة يف حقاتاؽ،
وربط ذكرى معقـة بنشارة ما غالبًا ما يمدي إلك القصقل لاذكرى
أخرى " .
وبعااض اإلشااارات وآيؿاااءات والجؿالقااات الؿاضااقة ،تاارتبط
بؿقاقااػ ومثااق ت معاصاارة ،فتااذكرك باابعض الققااائع الرائعااة ،
وتعؿؾ طؾك سبؽفا بالؼؾؿ الشائؼ  ٓ ،سقؿا وأن ططاء الذاكرة مع
الخؿسقـ يبدأ يتراجع  ،وقد بدأت باقادره ماـ الث ثاقـ كؿاا قاال
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بعضااافؿ ،والػصاااقص الجبفقاااة يف الااادماغ ٓ تعؿاااؾ بالؽػااااءة
ُ
الؿعتادة!..
ولاذلؽ تاالتل هااذه الؽتابااات متالخرة كق ًطااا مااا ،ولؽـفااا تسااتعجؾ
الساااطات  ،وتسااابؼ الاازمـ مؿااا طؾااؼ بااف مااـ رائحااة الؿاضاال
ٍ
شاااؽؾ طػاااقي  ،دون كراساااة
ودروساااف الجؿقؾاااة  ،واكتاااب يف
مخصقصة ،أو زاوية مضقاة محددة …!
ففق ٓ يػؼف مثؾ ذلؽ يف هذه السـ ..ولؽـف امتطك القراط َة سريعا،
وبدأت تتدفؼ بؿا بؼل مـ سقاكح الذكريات ،وقطقف الؿقاقاػ،
وطبؼ الؿحاضرات  ..ففق لؿ يتخذ لفا شؽ اجتؿاط ًقاا أو كػسا ًقا
محد ًدا  ،بؾ حاول استدطاءها طااج حتاك يساتػقدَ ماـ صا بتِفا
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والساـقات تتساابؼ ،وإفؽاار تتازاحؿ،
يتـااقص،
فالعؿر
الباققة ،
ُ
ُ
ُ
ٌ
مققػ مقاقػ ،وتُدمل حادث ٌة أحدا ًثا  ،واهلل الؿستعان .
ويغؾب
ُ
الؾفؿ اكػعـاا ببركاة الؼؾاؿ الادطقي ،واجعاؾ حرو َفـاا حجا ًة لـاا ٓ
ٍ
شلءقدير ،والس م !..
طؾقـا يا كريؿ ،إكؽ طؾك كؾ
محايؾ طسقر
١443/3/8هاا
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ُ

 /1سكوطُ الشناغ

ؽات مااـ يف الؿسا ِ
اجد
صاااار الشاااؿا ُغ فؾاااؿ َأر صقرا َكااااف ** وتطااايرت ضا ْ
اح ُ َ
َ
ِ
ِ
الؿستلساااااد
يتاااااؼ يف ماااااققػل
فؼؾت شؿاغـا ** لاااااؿ
فرجعت لؾذكرى
ُ
ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

 يف ٍ
فترة مـ لحظات آزدهار الادطقي  ،وإخُ يتحارك يف
ٍ
والؿحاساـ رافؾاة يف كاؾ
سرور واكشراح  ،والخقرات دارةٌ،
ُ
رتب لف محاضرة يف قرية مجاورة ُ ،طرفت بؿحبة
وي ُ
مؽان… ُ
العؾؿ والدروس وتستضقػ مـ ٍ
حقـ ٔخر…!.
ارع يف الحااديث وكلكفااا كاكاات يف السااقر
 فجاااء أخقكااا ..وشا َ
ٌ
مسترساؾ مـطؾاؼ ٓ ،يؾاقي طؾاك أحاد  ،وٓ
والتراجؿ ،وهق
يتؾعااثؿ أو يتااردد فاانذا بااف يؾحااظ مااـ يبتسااؿ يف الخؾااػ …
فتعجب… .فتؽررت آبتسامة… فشؽ أن الضحؽ متجا ٌف
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لؾؿحاضر  ..فتؾػت فؾؿ ير شقاًا… فقضع ياده طؾاك رأساف ،
فااانذا "الشاااؿاغ أو الغتااارة " بؾفجتـاااا قاااد ذهبااات وصاااارت،
وصارت غ فا طؾك رقبة الؿشؾح…!
 تعجااب واكدهشااـ كقااػ لفااا السااؼقط ،أو الطقااران مااـ
الرأس… وقاد ُحرسات بالؼقاد الؿشاؾحل ،أو وضاعة العـاؼ
الؿاكعة لؾفقاء كؿا هل ربطة الؿشقخة والؿطاوطة !،..
 ولؽـف وقع الذي وقاع ،فردهاا بقاده وأصاؾحفا ساريعا  ،وهاق
يستؽؿؾ الؿحاضرة …
ولؽاـ تققاع يف الؿحاضارات ويف
 كعؿ كاان شاقاًا ماذه …
ْ
مؼابؾة الـاس وطرض العؼقل ما هق أشد وأكؽك…!
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 وقااد قااال لاال شااقخ فاضااؾ ماار ًة أن شخصااا أقامااف مااـ
فؼؾت  :كقاػ فؼاال ُ :أطؾاـ لال محاضار ٌة يف
الؿحاضرة….
ُ
جامع ما… .وكلكفا كاكت يف مقضع درس أسابقطل لاف ،وٓ
طؾؿ لل…! فجاء صاحبـا ،وقاد بادأت… !.فصارخ قاائ ً ،
درسااا
كقااػ تؼطعااقن درسااـا الاادائؿ…!..
ُ
فػفؿاات أن لااف ً
وقؾاات :تػضااؾ يااا أخاال … !،وقااام مااـ
معفااقدا ،فؼؿاات
ُ
الؽرسل ،وترك الؿجال لؾشقخ الدائؿ  ،وجؾس مستؿعا …!
فؼؾت :الحؿدُ هلل ،لؿ يحصؾ لل مثاؾ ذلاؽ  ،ولاق حصاؾ ،

ُ
َّ
الؿفاذبقـ …! وذلاؽ
صـعت صـقعؽ  ،ففق صـقع الػض ء
مـ مؽارم إخ

.
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 ولااذلؽ معاشا َار الاادطاة :قااد تقاجفااؽ مقاقا ُ
اػ محرجااة أو
صااادمة  ،أو مزطجااة فتصاابر واحتؿااؾ ،وت يااـ واسااتؾطػ،
أن إطؿااال بالـقااات  ،وأن الغقااب بقااد اهلل ،والاادكقا
واطؾااؿ ّ
محػقفاااة بالعجائاااب والغرائاااب…! ولاااقس ذلاااؽ ساااببا يف
العزوف الادطقي  ،باؾ تساؾح بالصابر وآحتسااب ،واطتبار
ذلؽ مـ ُبـقات الطريؼ…!

ٍ
محاضرة لقست بعقدة ..تؽرر الؿققػ معل يف جامع
 ويف
(مػاارح بااـ طؿااار ) وكاكاات محاضاار ٌة جؿقؾااة ،وإجااقا ُء
ربقعقة مقرقة  ،وارتدى غتر ًة بقضااء ٓ تعارف الثباات طؾاك
الااارأس  ،وماااـ طادتفاااا التحااارك وطااادم آساااتؼرار طؾاااك
الؼؾـسقة  ،فتزحؾؼات حتاك كاادت تغقاب وتشاقه الشاؽؾ،
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فلشار لل ُ
بعض ص بـا الحضقر  ،فػفؿت…! وكـات لؿاا
أحسست أكفا مـ الغتر الؿتحركة ،
خرجت بفا مـ الؿـزل
ُ
والؿزطجااة يف الؾباااس …! فؾؿااا كبفـاال وهااق يضااحؽ ،
طرفت الؿؼصدَ  ،فعدلت ،وضؾؾت أتعاهدها حتاك اكؼضات
الؿحاضرة والحؿدُ هلل .
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ُ

/2كلن ُة البسكويت:
ويف زحؿة إفؽار لؾطػؾ فؽر ٌة

الجذب بالبسؽقت والشؽؾ والطع ِؿ
** هل
ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ِ
ُ
بعااض الؿاادارس
كشاااصف الؿسااجدي كاكاات تاادطقه
 مااع
والدوائر الحؽقمقة يف "كؾؿات مقجزة" مع صا ة الظفار ،
ويجقب دطقة الجؿقع … .وقادمـا مارةً :أن الشاقخ طباداهلل
الشااافراي رحؿاااف اهلل قاااال لاااف ٓ :تااارد أياااة دطاااقة شااابابقة
لؾزيارة…! ولؿا وطك دطقيًا ،أدرك حاجة الـاس ومحبتفؿ
لؾدطاة  ،فصار يجقب كؾ الادطقات الؿاققرة ماـ الجفاات
الحؽقمقة …!
وذات يقم ومع اكتشار أكشطة "إمـ الػؽري "  ،اتصاؾ

َ
بااف الصااحػل الققااقر محؿااد جااابر طااـ مدرسااة الؿؾااؽ
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طباادالعزيز آبتدائقااة بالضاارس  ،ومعااف خطاااب مااـ ماادير
الؿدرسة الخؾق إساتاذ طباد اهلل الؼحطااي حػظفاؿ اهلل ،
يدطقن لؾؿشااركة يف بركاامج إماـ الػؽاري ..اطتؼاد ساـة
١436ها .
 وهق طبار ٌة طـ سؾسؾة برامج متـقطة تؼدمفا وزارة التعؾقؿ
مشااؽقرة ،وكااذلؽ الشاامون اإلس ا مقة لحػااظ أبـائـااا مااـ
لقثاااات إفؽاااار الضاااالة  ،وأفؽاااار الشاااذوذ اإلكسااااي،
والحؿااااادهلل شااااااركـا فقفاااااا يف الجامعاااااة والؿسااااااجد
والجؿعقااات…! فجاااء دور الؿاادارس ،فجاااءت الاادطق ُة
فاكطؾؼت كالعادة يف تؾبقة دطقة الجؿقع!..
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 وكاكاات َ
أول ماارة تؽااقن مؾؼ ًقااا يف ابتدائقااة حقااث الااـشء
الصااغقر الغالااب… فقضااعـا يف الساااحة مػروشااة وقااال أي
الؿدير  ٓ :تطؾ يا شقخ… قؾت :أص مختصرة…!

 وألفؿـل اهلل حقـفا َ
وزدت
حؿؾ كتقبات صغقرة كفادايا ،
ُ
طؾقفا بسؽقيت شؽقٓتف لؾصغار…!.
والضاجقج ٍ
طاال،
 وحقـؿا قابؾتفؿ الساحة مؽتظة بالعادد،
ُ
والصاااخب يؽااااد يؿاااأ إرجااااء …! ومعؾؿاااقهؿ فاااق
فلخاذت قصا ًة يف الساقرة لأصػاال
روؤسفؿ يساؽتقكفؿ…
ُ
وكبفـا طؾك كعؿة إمـ وإمان يف هذه الاب د الؿباركاة…!
وكؾؿا رفعت لؾسمال وأشرت بالشقك تف أصغقا ساكتقـ،
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وسااارت الؿدرساااة والااازم ء ،بنكؼااااذ
ومااارت بسااا م…! ُ
الؿققػ بؿثؾ هذا إسؾقب…!

 وبعدها بلياام ياققػـل ٌ
صػاؾ صاغقر يف الحال ويساؾؿ طؾال
ويؼااقل :أسااتاذ أكاات جقتـااا الؿدرسااة !!.. ،وسااؾؿت طؾقااف
وشؽرتف وشجعتف …!
تعرفات طؾاك طاالؿ مؾقاب
 وكاكت لحظ ًة مققظا ًة لال حقاث
ُ
بالجؿالقات والرحؿة هق طالؿ الطػقلةٕ ،ن غالاب زيارتـاا
اـ
لؾشااباب الؽبااار أو الجامعااات والؿساااجد…! وٓ أحسا ُ
مخاصبة إصػال بالخطاب الدطقي…!
 ومع ذلؽ فؼد وجف إلخقاكاف الترباقيقـ أن طارض إفا م
ُ
أفضؾ بؽثقر
الؿصقرة لؾؿراحؾ آبتدائقة بخطقرة إفؽار
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مـ دكتقر أو شقخ يلتل لطرح محاضرة يف خطاقرة إفؽاار
الضاااالةٕ ،ن الصاااقر َة جذاباااة  ،وإفااا م مغرياااة  ،خ ًفاااا
لؿحاضااارة قاااد تاااقرث الـاااقم والصاااخب الطػاااقلل كؿاااا
رأيـا…
 بااؾ مؿؽااـ تسااؿقتفا كؾؿااة البسااؽقيت  ،فعؿادهااا طؿؾقااة
الجاااذب الطعاااامل ،واإلغاااراء الاااذي تحؿؾاااف الشاااقك تة
لأصػال …والس م .
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ُ

 /3أول مشاٍدة البً عجينني رمحُ اهلل:
ويف الجام ِع الؿرمق ما كان شقخُ ـا

ٍ
بالدر
يـظؿ الػؼ َف
** سقى
ِّ
طبؼري ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 يف ر َدهات الطػقلة ركّت أسؿاء ققية يف أذكقف ،كاكت الـااس
تُبج ُؾفا كثقرا وتستدل بفا يف الخ ف الػؼفل ومسائؾ الح ل
والحرام  ..كالشقخ ِ
ابـ باز  ،وابـ طثقؿقـ رحؿفؿا اهلل  ،فؾؿا
طاارف أكفااؿ مااـ أط ا م الؿؿؾؽااة والعااالؿ اإلس ا مل ،تؿـااك
الؿصاقر إلاقفؿ …؟! وٓ ُياذكرون
رؤيتفؿ… .ولؽـ كقػ
ُ
إٓ بالثـاء والؾطػ ،وكلن يف جـباتفؿ الروائح الشاذية ،وطـاد
شخصقاتفؿ الؿعالؿ الؿقرقة …!

 ويف الؿرحؾة الؿتقسطة ُوزطت ٓبـ طثقؿقـ "فتقى تارك
الص ة"  ،فارتعب مـفاا الػاما ُد  ،والحؿاد هلل كاكات الصا ة
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ِ
اـ الػتاااوى زادتااف خق ًفااا ووج ا ً…!
مااـ كػسااف طظقؿااة  ،لؽا ّ
الـػس تتق أن َ
تؼابؾ أط ًما كاابـ بااز واباـ طثقؿاقـ
وكاكت
ُ
وأشباهفؿ مـ الػض ء .
فقسر اهللُ وكااكقا يف الؿركاز الصاقػل ساـة ١4٤8هاا ،فازار
َّ 
الشقخ الع م ُة الؿـطؼة ويف أبفا ُأطؾـت لف محاضارة ،وكاكات
تؼريباااا يف ذي الحجاااة ،فؼااارر الشاااقخ أن تؽاااقن يف "أحؽاااام
الحااج" ،فقصااؾـا مااـ محايااؾ بعااد صاا ة الؿغاارب ،وقااد
استُفؾت الؿحاضرة  ،والشقخ ُ
يسلل والط ب يجقب ،وكؿاا
كعرف الؿحاضرات أكفا إلؼاء ماـ صارف واحاد… !.ولؽـاف
هـا ٍ
ٌ
وسائؾ ومحاسب…!!
مؾؼ
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 فاادخؾ الجااامع وهااق جااامع الؿؾااؽ فقصااؾ بالخالديااة ،وهااق
كبقاار يف حقـفااا ،والشااقخ يراجااع ويصااحح لؾط ا ب ،فاادب
اقف فااقفؿ ،فرأيـااا التباطااد طااـ الشااقخ ،ورأياات رج ا ً
الخا ُ
ُ
شؽؾ إُبفاة والتجؿاؾ
حـطل الشؽؾ بغترة بقضاء لقس طؾقف
سااقى الؼااقة العؾؿقااة والحاادة مااع صاا ب الشااريعة الااذيـ
يغؾطقن…!
الشاقخ رحؿاف اهللُ ،
 فجؾساـا يف الطارف لاا كحارج  ،وكاان
ُ
يؼااقؿ الؼااريبقـ مـااف ،ويحاارجفؿ أمااام جؿفاارة الـاااس ،وكلكااف
الؼريب ٓبد أن يؽقن مـتبفا ٓ غاف ً …!
يؼقل :
ُ
 والذي شدّ ي كثر ُة الحضقر رغاؿ ساعة الجاامع  ،وحضاقر
شخصقات كبقرة ،كسؿق أمقر الؿـطؼة خالاد الػقصاؾ كاان
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ُ
وطضاقا يف هقااة
فالضقػ كان رجؾ دولاة مفؿاا ،
حاضرا ،
ً
كبار العؾؿاء .

ااقخ يػصاااؾ أحؽاااا َم الحاااج وٓ ورقاااة أماماااف،
 وكاااان الشا ُ
ويصقب ويرجح بطريؼة فائؼة… فتػؽر كقاػ يصاؾ صالاب
العؾؿ لفذه الؿرتبة ..ومـ أيـ لؽ كؾ هذا الـبقغ العؾؿل.

 وحقـؿا حضرت الؾحظة الػارقة يف حقاة ذلاؽ الشاخص ،
شالن العؾاؿ يف ذاتاف  ،وأقباؾ طؾقاف بلصاغريف ،كاان اباـ
وطظؿ ُ
طثقؿقـ مـ "مراجعف إساسقة" يف التعؾؿ والتػؼف وياذكر أكاف
مؾؽ لف أكثر مـ "  ١٤٤٤شريط"  ،واقتـك غالب كتبف رحؿف
اهلل ،ومـ آخرها شرح بؾقغ الؿرام…!
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اارا  ،ولؿاااا تاااقيف الشاااقخ ساااـة
 فااااكتػع بؽ ماااف اكتػا ًطاااا كبقا ً
١4٦١ها ،تللؿ وأحس أكاف افتؼاد طؾاؿ الشاقخ ،وأكاف ماات يف
طؾاؿ كاادر ،وشاقارد ٓ كظقار لفاا ،وٓ تؽااد تجادها يف
داخؾف ٌ
فؼقفاا،
الؽتبَّ ،
ٕن الع م َة رحؿف اهللُ لؿ يؽـ حافظا لؾؽتاب ً
بااؾ طبؼريااا يف شااؽؾ فؼقااف  ،وامتاااز بسااؿات لااقس يف سااقاه
فرحؿف اهللَ رحؿ ًة واسعة …!
 ومـ القفاء لؾشقخ شرح كتابف الؿـفج يف العؿارة والحاج يف
جامع العـقد قباؾ ساـقات ،وكظؿاف بعاد ذلاؽ تحات مساؿك
"الااقرد إبفااج " وهاال مطبقطااة الؽتروكقااا  ،ويقجااد كتاااب
يسر اهلل صباطتف .
مخطقط "
ُ
سؿات ابـ طثقؿقـ العؾؿقة " ّ
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 وحضر لاف دروساف يف الحارم ماد َة أرباع ساـقات يف الصاقػ
التزاماااا شاااديدً ا  ،ويؾخاااص ك ماااف
ويف رمضاااان  ،والتزمفاااا
ً
ويرتبف  ،وبعد التاراويح كاان ماـ ماـفج الشاقخ أخاذ آياة ماـ
فتعؾؿ صريؼتف ،وكاكت مػتاح كتابف
الت وة ،وآستـباط مـفا،
َ
( كسؿات مـ أم الؼارى ) ثاؿ اساتعادها يف جاامع العـاقد بعاد
يـتاااااازع آياااااا ًة ويعؾااااااؼ طؾقفااااااا اسااااااتـباصا
التااااااراويح،
ُ
وتذكار ًا… .والحؿد هلل طؾك أفضالف.
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 /4قزى تدفعُ املللَ:

كعؼؾ و َلؿ كتسددِ
ٍ
ٍ
وآخر لؿ ْ
سؾقة **
كحق
ورب حديث قادكا َ
َّ
َ
ِ
قضااقـا بااف ُماار ًا وثِؼاا ً و ُغؿاا ًة **
َ
فؾؾف مـ طؾ ٍؿ ُيؼادَّ ُم بالؽادِّ
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

 رب زيا ٍ
اارة تااقر ُ الساارور ،وتا ُ
اقرث ح ًبااا وجااد ًا وكشااا ًصا ،
َّ
ورب زيا ٍ
وإرواح
اارة تـتفاال بااؽ إلااك الؿؾااؾ والؽسااؾ…!
ُ
َّ
جـقد مجـدة كؿا صح بذلؽ الحديث الشريػ .

شرف بزيارة جقامع كحق " :خؿاقس مطقار يف كاافع
 وقد ُ
الؿااادي" طـاااد الشاااقخ يحااال طجاااقؿ ورفؼتاااف ،وحػااااوة
شققخفا وحسـ ترتقبفؿ  ،وكذلؽ جامع قـاا الؽبقار ،لادى
ِ
اارحؿـ الثقبااااي
الشاااقخ طؾااال الؿطاااري وإدياااب طباااد الا
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وصحابفؿ إج ء حػظفاؿ اهلل جؿقعاا  ،ت قال ماـفؿ َّ
كاؾ
ترتقااب واسااتعداد  ،فقؿؾاامون فؿااؽ سااعدا واكشااراحا قبااؾ
البدء وآكط

.

 ويف جامع كافع الؿدي تؾؼك الترتقب ،والفقاة الجؿالقاة قباؾ
القصقل ،وغالبا يدخروكؽ لتؽريؿ الحػظاة  ،ولقؾاة الجاقائز
والفدايا!..
 ثؿ يعؼبقكفا بالؿسامرة يف ِ
بقات بعاض الػضا ء وغالباا طـاد
ُ
إسااتاذ َأ َباال اسااامة  ،ذلااؽ الػااذ الؿحااب لؾاادطقة وأهؾفااا ،
فقجؿعااقن بااقـ العؾااؿ وإدب ،والااقطظ والشااعر…! ولااق
َ
اب الؿجااالس طـاادك..؟! لؼؾاات :لقؾ ا ٌة تصاابغُ
سا ُ
ااؾت مااا أصقا ُ
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بالعؾؿ وإدب…! ولؽلكفؿ يعرفاقن لاذاذتل ،ومـقاة روحال
وسعادتل…!
ِ
 ويصد ُ فقفؿ ُ
الزماان وصقبا ُف …
حؾاق
ققل الؼائؾ :وذكاري َ
االس قااق ٍم يؿؾاامون الؿجالسااا ..حااديثًا وأشااعار ًا و ْف ِؼفااًا
مجا ُ
وم ْعروفااًا وإِلػااًا مماكسااا !..وأيضااا جااامع
وحؽؿا ًة  ..وباار ًاَ ،
الظفرة طـد الشقخ خالد الحارثل ،وقد تؼادمت اإلشاارة القاف
جامع متّؼد  ،طظقؿ
يف (الذاكرة الدطقية ) الجزء إول  ،وأكف
ٌ
ادس العؾااؿ والاادرس والؿقطااد…
الترتقااب وآهتؿااام  ،يؼا ُ
بحقا ُ
اقـ
ارح الخاااصر  ،طااالل الفؿااة  ،متا ُ
اث تااممفؿ وأكاات مـشا ُ
التحضقر …!
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 خ ًفا لؼرى أخرى وجقاماع متعثارة  ،تساتدطقؽ ماـ بااب
تؽؿؾااة العاادد ،أو وطااظ العامااة ،أو حتااك يؼااال كااان هـالااؽ
محاضرة …! ولؽـ ٓ تجادُ ترتق ًباا  ،وٓ اساتعدادا وٓ حتاك
اااب الخطااااقات
اهتؿامااااا  ،ومااااع ذلااااؽ يؼصاااادهؿ ويحتسا ُ
ً
اإليؿاكقة ..والحؿد هلل !..
ف بعـاقان
طار ْ
 وأذكر يف جاامع ماـ الجقاما ِع قؾات ل:ماامّ :
الؿحاضااارة والضاااقػ ،حتاااك الـااااس تؼعاااد وتعااارف أياااش
الؿقضاااقع فؼاااال  ٓ :ماااا يحتااااج  ،إٓ يبغااال الؿحاضااارة
ٍ
محاضارة
وقؾت :سلتؽؾؿ
سقجؾس…! فتعجبت يف كػسل..
ُ
يعـل ساطة إلك العشاء ….
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ٌ
كظاقظ بالؿشاؽ ت باقـ اإلماام
فعرفت ٓحؼاا  ..أن الحال

ُ
وجقراكف ،وتؼري ًبا لاؿ يحضار ساقى أفاراد معادوديـ ،والعباد
طشر رج …! واستؽؿؾت
الػؼقر معف أفراد  ،فتؿؿقا بضعة َ
الؿحاضرة بعقن اهلل .
تساتجؾب الـااس وأكات
الترتقب ،وٓ
أن الحز َم
 والؿؼصدُ ّ :
ُ
ُ
لساات مسااتعدا لااذلؽ كؾااف !.. ،واهلل جؿقااؾ يحااب الجؿااال،
أكاـ أغضاب
ساـ إدارة شاموكـا ،و َلاؿ ْ
ومـ جؿال أخ قـا ُح ُ
أخاف طؾك الضققف
ٕن كؾ ذلؽ يف مـطؼتـا !..لؽــل كـت
ُ
َّ
البعداء  ،ورداءة الترتقب مـ بعض الجفات …! فؾؿااذا كاؾ
تؾؽ الضجة والدطايات الػارغة ،والعالؿ أو الؿربال ٓ يؾؼاك
تؾؽ الحػاوة التـظقؿقة قبؾ القصقل …
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 ويف محاضرة إيؿاكقة رائؼاة يف جاامع الؿادي كاان طـقاكفاا..
(شباب رفعفؿ اإليؿاان) كاان يتحادث ماـ قؾباف ،ولاقس ماـ
ٌ
فؿف ،مـ فرط السعادة الروحقة  ،والثراء الجؿاالل الاذي جااد
الؿقلك تعالك باف ،وحساـ تارتقبفؿ كاان محػازا طال ًقاا لاذلؽ
التتقيج اإليؿاي  ،وهلل الحؿد والؿـة …

 ويف محاضرة أخرى يف " جاامع اباـ طثقؿاقـ باآل كاهقاة"
طـد الشقخ الػاضؾ طؾال آل كاهقاة ،وكاان طـقاكفاا (الشاباب
العـقان الؿؼترح سااب ًؼا  ،وكاان
والعبادات ) تؼري ًبا  ،وقد ُغ ّقر
ُ
الشقخ كديدكف محبا لؾعؾؿ وأهؾف  ،ومحتػقاًا بحساـ التـظاقؿ
ُ
واإلطاداد الؿسابؼ  ،حتااك إكاف لقتاابع الػسااح الادطقي ،ويؿاار
الؿحافظ لؾدطؿ والتشجقع!..
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 ولؿا قدمـا طؾقف  -ومعل الرفؼاة ماـ بـال ها ل وحساام ماـ
ص بـااا ،أهااداكا فاهااديـاه  ،وأكرمـااا وأكرمـاااه  ،حتااك سااادت
جاق َد الؿحاضارة تؾاؽ
وحسـ آهتؿاام ،مؿاا ّ
أكسام مـ القد ُ
الؾقؾة  ،وكاكت لقؾ ًة لق ء  ،وساط ًة مثؿر ًة غراء  ..والس م .
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 /5مسج ٌد بامسُ :

ِ
بجفده ** وط ْثراتف غ َّطت طؾك ال َبر والبحرِ
ومـ هق حتك إذ يشا ُد
اتركا اهللُ ذو الػضااؾ والسااترِ
وكؿ ُي
َ
حسـقن َّ
الظـ فقـا وإكـا ** ل َقسا ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 تؼريباااا يف ساااـة ١433هاااا ،وقاااد صابااات الحقااااةُ ،وازّيـااات
اؿات الدطقيااة مقرقاةٌ ،قااد أضاااءت يف كااؾ
ادارجفا  ،والـسا ُ
ما ُ
ٍ
وتساتطعؿ
مؽاان ساحقؼ ،
مؽان ،حتك إكؽ لتشؿ َطر َففا ماـ
ُ
الؿؽاان وضااقت إحاقال …! فانذا
أجادب
خضراءها ولق
ُ
َ
ف بـػساف
بجقالل
طار َ
ُ
يتراقص مـ ركّات قادمات مـ شااب ّ ،
مروطاال سااروي ،طرفتااف ٓحؼااا ،بلكااف غقااقر طؾااك الاادطقة
ويؿااارس التـسااقؼ لفااا ولؼريتااف ( امـاااضر)  .وإذا بااف ياادطقه
ٓفتتاح مسجد يف هذه الؼرية…! فؼال :ح ًبا وكرامة !..
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أن الؿسااجدَ
 فجاااء الؿقطاادُ وأضـااف يااقم ث ثاااء  ،والؿػاجاالة ّ
ماؿ ،ووضاعت طؾقاف لقحاة باساؿ العباد الػؼقار ،و َلاؿ
تؼريبا ُر َ
بعضاافؿ
أن َ
أرهااا طـااد الاادخقل  ،وفقجااات طـااد القصااقل ّ
يخبااري بقضااعفا !.… ،فاكدهشاات مااـ فعا ِ
اؾ إخ مروطاال
وحسـ ضـف !..أحؼًا ما يؼال وما يشاد… وهؾ ولِ
َّ
اؿ
ظ
الؿع
اد
ُ
ُ
ُ
والعؿا ُد..
تؼديرا لجفقدك الدطقياة  !..فؼاال:
وم ْـ كحـ فؼقؾ:
ً
 فؼالَ :
ساتر اهلل ٓفتضاحـا !..
وأي جفقد  ..كحـ ققم مساكقـ لقٓ ُ
بعضاااؽؿ بؿثاااؾ ذلاااؽ… ولؿاااا تحااادثت يف
وكقاااػ يعؿااادُ ُ
الؿحاضرةُ ،ختؿت بشؽرهؿ وأمرت أن يغقر اسؿ الؿسجد،
واقترحات… ( الزهاري -اباـ
باسؿ بعاض أطا م اإلسا م،
ُ
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الؿبارك ) وقاال ٓ :يقجاد يف الؿـطؼاة باساؿفؿ شالء ،وهاؿ
اتغػر اهللَ وكتااقب إلقااف …! ٓ
أخؾاؼ بااذلؽ ،وأمااا
ُ
كحاـ  ،فـسا ُ
ااحقح إذا مشاااك
االتقـ باااذكركا ماااع ذكااارهؿ… .لاااقس الصا ُ
تا َّ
ِ
كالؿؼعد…!

 ولااؿ أففااؿ إلااك هااذه الؾحظااة تصاارف الشاااب الؿؼصااقد ،
تعجبات وأشاػؼت
وهؾ هل مؽرمة ،أو سقء تؼادير ،ولؽـال
ُ
خروجاا!
دخاقٓ وٓ
مؿا حصؾ ،وبحؿد اهلل لؿ َأر الؾقحة ٓ
ً
ً
واكؼضك الؿشفد بؿقافؼة الجؿقع ٓ ،سقؿا والؿقضقع لاقس
محؾ اتػا  ،وما شقور باي الؿسجد وٓ أهؾاف وٓ ذووه…!
ولؽـف مققاػ مساتظرف مشاػؼ ،كاساب تساطقره يف الاذاكرة
الدطقية  ،وروايتف لؾتلمؾ وآطتبار !..
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 وسااؿعت أيضااا طااـ بعااض الؼاارى الؿجاااورة  ،وشاااهدت
أيضا  ..شقدوا مسجدً ا باساؿ طؾا ٍؿ يف
الؾقحة الؿعؾؼة يف ذلؽ ً
الؿـطؼة ..وكتبقا  ":جامع الشقخ الع مة "..فبؾغف ذلؽ فالمر
بطرح الؾقحة ،رغؿ إكف ماـ طؾؿااء الؿـطؼاة ومتػاــ يف الػؼاف
والاااقطظ والؿقارياااث والتػساااقر ودروساااف متـقطاااة ،ولؽـاااف
أططاهؿ درسا يف التقاضع وهضاؿ الاـػس ،وكؿاا قاال صا ّؾك
الر ُج ِؾ )  .وقاد
اهللُ طؾقف وسؾؿ َ (:أ ْه َؾ ْؽت ُْؿ َ -أ ْو َق َط ْعت ُْؿ َ -ض ْف َر َّ
سااؿع َر ُجا ً ُي ْثـِاال َط َؾااك َر ُجا ٍ
اؾ َو ُي ْطرِيا ِاف فِاال َمدْ ِحا ِاف ..،كؿااا يف
فؾقستـ بؿـ
الصحقحقـ  .وقال ابـ مسعقد  ":مـ كان مستـا
ّ
فنن الحل ٓ تممـ طؾقف الػتـة ".
مات ّ ،
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 وإذا و َّدع َ
وقػؾ مـ الحقاة ،ربؿا كاسب ذلؽ إذا اتػؼت كؾؿاة
الؿجتؿعقـ والؿحبقـ  ،وكان يف ذلاؽ مصاؾحة  ،وإٓ بؼقات
الجقامااااع لروادهااااا الحؼقؼقااااقـ  ،وأط مفااااا الصااااالحقـ
الؿصؾحقـ  ،واهلل الؿقفؼ .
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ُ

 /6األكلُ قبل الكلنة ،والصحوٌ قبل الفَوو:

ٍ
ٍ
ااب بااالطع ِؿ والصا ِ
وجااا َء لػؽاارٍ
احـ
واطتبااار وحؽؿااة ** فؼابؾااف الترحا ُ
ُ
زياـ
كاقرهؿ *
شاباب كارا ُم َ
ٌ
العؼاؾ َ

وأففامفؿ أربت طؾك ال ُعؿارِ
والساـ
ِّ
ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 يف محايؾ مديـتـا الدافاة  ..وقت الشتاء  ،وقد تـامك ربق ُعفا،
شؿسافا ،واساتحالت جؿارهاا
وازدهرت أغصاكُفا  ،وٓكات
ُ
كقرا طابؼًاُ ،
وأكسًا ماتعا… .وهـالؽ يؼصدها السرويقن مـ
اب مجالساافا ،ويجتؿااع مااع الجااق الـاااطؿ،
كااؾ مؽااان ،وتطقا ُ
الحـقذ الغاكؿ ،ومـاديفا الجذابة  ،وكرمفؿ الػاخر…!
 وكاكت إجقا ُء سب ًبا يف الزحام الدطقي وكثرة آرتباصات
آجتؿاطقة والثؼافقة  ،ومع شغؾفا ،لؽـفا تؿثؾ إحقا ًء روحقا،
وإثرا ًء داخؾ ًقا  ٓ ،غـك لؾعاقؾ طـاف !..فجااءت دطاق ٌة كريؿاة
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مـ "ص ب جامعة الؿؾؽ خالد" ،وقاد كزلاقا تفاماة يطؾباقن
لؼااااء شااابابقا ،ماااـ خااا ل مـساااؼفؿ إخ الػاضاااؾ فقصاااؾ
الشؿراي ،وغالبفؿ مـ كؾقة الفـدسة .
 وفع جا َء الؿقطد يف استراحة وبعد الظفر مباشرة فادخؾ،
الصااحقن تؼاادم ،والؿقائاادُ تبسااط ،غقاار مؿـقطااة ،وٓ
فاانذا
ُ
صعامـا  ،فـبدأ ثؿ الؾؼااء،
حضر
محصقرة… فؼالقا  :يا شقخ
ُ
َ
وحقاااكؿ اهلل … فشاااركـاهؿ صعااامفؿ الؿبااارك ،وقااد شا ّعت
وجقهفؿ  ،وزاكت أخ قفؿ …
 ثااؿ كاكاات الؽؾؿااة الؿختااارة التربقيااة… فػااقجب برقاال
الحاضريـ  ،وأكفؿ كخب ٌة متػققة لقست كالتل كعتادهاا دائؿاا.
وكقػ لحظتؿ ذلؽ.
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 مااـ خا ل أساااؾة ذكقااة  ،وتعؼقبااات طبؼريااة ،وتساااؤٓت
مرضااقة  !..وسااري ذلااؽ ،وجاااءي شااعقر آفتخااار باالن
الؿستقى العؼؾل لادى شابابـا ٓ يعؽسا ُف الاذيـ أصاؿقكا يف
مقاقع التقاصؾ آجتؿاطل تػاهة واكحطا ًصا  ،وسػاهة…!
يحضا ُار دروسااف بؽااؾ اهتؿااام  ،وٓ ياالتل
اثؿ ٕكااف ّ
و َلااؿ يتؾعا ْ
ِ
مفؿ ا ً أو مس ا ِّؾؿا طؾااقفؿ فحسااب ،بااؾ بعااد لؽااؾ مققااػ
طدتف…
بفقجاا  ،طااد مـاف بالساعادة الغالقاة ،
 وكان هذا الؾؼااء رائ ًعاا ً
والسعد الؿرفرف يف كؾ مـاحقاف ،ومؿاا زاده حساـًا وططارا ،
ُ
يتحاػ بفاا ماـ
تجؿقؾف وتؽؿقؾا ُف بفادايا  ،ماـ مملػاتاف غالباا
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آخر الدرس  ،وسارور الطا ب باذلؽ ..باؾ وصؾابفؿ
ُ
يجقب َ
تقققع اإلهداء طؾقفا.

يػعؾ ذلؽ ِّ
 وكان ُ
ويعتبار الشاباب ماـ
بؽؾ بسط واكتشااء،
ُ
ٍ
مشروطف الدطقي الترباقي  ،وأكفاؿ
بحاجاة ماساة إلاك كصاحٍ
ٍ
واحتضان صاد  ،وتقجقاف ساديد  ،وقاد
شػقؼ ،وشقخ واعٍ،
ؽ مـ ٍ
يعجب رب َ
شاب لقست لاف
قال طؾقف الص ة والس م (:
ُ
صبقة ) أي خطقاة…! ويف ضؾ طصركا الؿختؾػ ٓ ،باد ماـ
صـاطة وطل ودروع  ،دون مػااتقح تؾاؽ الصابقة والعثارة ..
واهلل الؿقفؼ .
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 /7كلنةٌ حمزجةٌ:

ِ
الػاقاحِ يف ُح ِ
ؾاقان
ُ
وكجحت يف اإلحراج حتك إكـل ** لجؿالف ّ
ِ
الؼؿران
ومـظر
العقاقن فحظـاا ** حظ الربقع
وسرت بـا تؾؽ
ُ
ُ
َ
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

صؾعااات الشااباب ومجالساافؿ كااالروض البفااقج ،
 تظااؾ
ُ
والحديؼااااة القارفااااة  ،ذات الغصااااقن الزاكقااااة  ،وإفاااااكقـ
الجؿقؾااة… وتقساار شافقدها مبؽا ًارا  ،وكااان لااف مققااػ حاااد
مـفا ،حقث برامجفا الؿختؾػة لؿـفجف العؾؿال الصاارم ….
ولؽااـ اكتخبااف الشااقخ د  .يقسااػ الغاماادي حػظااف اهللُ ،مااع
مجؿقطة معقديـ لؾؿشاركة يف دطؿ إكشطة الط بقة ،وكاان
مدير إكشطة الط بقة مع بداية تلسقس جامعة الؿؾاؽ
حقـفا َ
خالد ،خؾ ًػا لؾشاقخ طباداهلل الشافراي رحؿاف اهللُ …!وذهباقا
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طشق ًة إلك الؿؽاان الؿؽـاقن… وقب َؾفاا قاال لاف :كرياد كؾؿا ًة
تقجقفقاا ًة لؾشااباب… !.وتؾااؽ الػتاارة لااؿ يؽااـ اطتاااد هااذا
الؿسؾؽ!..
إصارارا محرجاا ،
 واطتذر  ..ولؽـ الشقخ يقساػ ُ ..يصار
ً
وقااد يقرصااؽ بااقـ الجؿااقع وٓ يبااالل ،ويضااعؽ يف الخاكااة
يسقرا طـ (حؼقؼاة الـجااح )… وهال
الضقؼة  !..فرتب شقاا ً
كؾؿة محببة لطاقات الشباب ومشاطرهؿ … .وتؼريبا كاكات
سـة ١4٦١ها..
طصارا ،
 وكاكت سـ ًة صاخبة بإحداث  ،ولؿا جااء القطاد
ً
قدمااف الشااقخ ..فباادأ فتحاادث طااـ الـجاااح وسااحرِ الؽؾؿااة
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تؽقن كاجحا….؟! ولؿاذا
وطـاصرها وخطقاتفا … وكقػ
ُ
كتلخر كحـ ،وما مػفقمفا الحؼقؼل !..
الطاارح جدياادا طؾااك الشااباب ،وقااد اطتااادوا طؾااك
 وكااان
ُ
اب التجدياادَ والتـقيااع  !..فققعاات
الؽؾؿااات الترققؼقااة ،فلحا َّ
اـػس
الؽ ا م طؾااقفؿ وقعااًا حس اـًا  ،وتُؾؼقاات بااالؼبقل … وتا َ
اار الزمقا ُ
ااؾ العزياااز باختقارهاااا،
وسا َّ
الصاااعداء باكؼضاااائفا… ُ
ِ
ووضعفا يف مقضعفا الؿـاسب ..
 واسااتػاد هااق بعااض معاااي الـجاااح  ،والتاال مااـ طقامؾفااا
طؾق الفؿة وسقر الطامحقـ  ..وكذلؽ أن َ
بعض اإلكجاازات
تحتاج إلك محرك خارجل مـ ٍ
جفة وثابة  ،أو زمقؾ مؾحااح،
أو مققػ محرجٕ !.ن كثقريـ مـ صؾبة العؾاؿ لاديفؿ الؿاادة
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ولؽـ يغقب الؿحػاز الادافع لفاؿ ،أو الؿحارج الؼااصع  ،فا
يتحركقن …!
تؾؽؿ الرح ت والؾؼاءات الشابابقة ،وآكادماج فقفاا
 ومثؾ
ُ
كػ ًعا واستعدا ًدا وتخطق ًطا ،يصـع بعد فترة  ،قادر ًة طالقاة طؾاك
ِ
لصااااحب الفاااؿ والبحاااث
التػاطاااؾ اإليجاااابل  ٓ ،ساااقؿا
وآص ع  !..وأن يؽقن مـ أبجادياتفا التربقياة التربقا ُة طؾاك
العؾ ِؿ والؼراءة واإلبداع  ،حتك يؽقن لفاؿ مخرجاات ياكعاة ،
وغراس مباركة ،تمتل ُأكؾفا بنذن ربفا  !..واهلل الؿقفؼ .
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 /8حماضزةٌ ومعزوفٌ:
ُحاضر يف قق ٍم ُيجؾقن َّبركؿ ** وما ِ
جفؾقا فض ً هـاك قديؿا
ت
ُ
ِ
كعقؿااا
شقدون بالبِر
ُي
ُ
الـبقؾ وبعدها ** قااد أكرمااقه وأصعؿااقه ً
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
تجار َك محاضار ٌة وزياارة أخقياة  ،إلدراك شاقؿة ماـ
 حقـؿا ّ
الشق ِؿ الزاهقاة  ،أو التعؾاؼ بلساباب الػخاار  ،فنكاؽ حقـااذ يف
ٍ
بستان مـ الساعادة والعاز …! وهاق
مرتؼك مـ السرور  ،ويف
الذي حصؾ لصاحبؽؿ يف ( قرياة َذراء) ماـ بـال ها ل طؾاك
الساااحؾ !..وهـالااؽ ر َّتااب إسااتا ُذ مسااػر الف لاال ،وأبـاااؤه
البااررة محاضاار ًة قبااؾ مقسااؿ الحااج تؼريبااا  ،وأتااذكر كااان
دروس حجة القداع ).
طـقاكفا (
ُ
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اارهؿ وشااقخفؿ الشااقخ طبااداهلل الف لاال
 وفقفااا اسااتؼبؾـا كبا ُ
والشااقخ مسااػر ورهااط كااريؿ  ،سااروا بـااا وصا ِ
اعدوا بـااا جااب ً
ُ
كعارف َ
أبااك
لؾـزهة قبؾ الؿحاضرة  ،ثؿ قال لل كبقرهؿ …:
ُ
مـ طام  ١4٤١ها ،حقث كاكت ُ
أرضـا طديؿا َة الؿقااه وجبؾقا ًة
باارا ٓ يازال
قاسقة  ،فتعاون مع بعاض أهاؾ الخقار ،وحػاروا ً
يعؿؾ إلك أنَّ ،
وحؾ لـا مشؽؾ َة الؿقاه !..
اب واكاادهش مااـ ذلااؽ القصااال الجؿقااؾ  ،والشاافامة
 تعجا َ
الػاااخرة  ،والخؾااؼ الـبقااؾ ،فقالااده هـااا لااف ذكاارى حسااـة،
ومحؿد ٌة ُمحت َػاك بفاا ،ثاؿ ولاده يالتل بعاد "قراباة  37ساـة "
لقؾؼااال محاضااار ًة  ،فقحدثاااف أصاااحابفا باااذلؽ الؿعاااروف
البفقج…!
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 وقد كان القالدُ رحؿف اهلل يحب صـائع الؿعاروف  ،وياردد
ِ
الخقار ٓ ُيعاد ْم
يػعاؾ
بقت الشاطر الحطقاة الذائع  :ماـ
كثقرا َ
َ
ً
ارف بااقـ اهلل ِ والـا ِ
ااس !..ولااؿ أخباار
اذهب العا ُ
جقازيااف …ٓ يا ُ
القالااد بفااا ،حقااث كااان يف آخ ارِ طؿااره  ،والصااحة مترديااة ،
والـسااقان اشااتغؾ شااغؾف الااذاهب بؽااؾ إفؽااار والااذكريات
ااارف
…!،
اااؼؿف… متؿااااد ٌد ٓ يعا ُ
ُ
وددت أخبااااره ولؽا ْ
اااـ سا ُ
اإلمفآ…!.

ويؾؼل كؾؿات أحقاكًا
 وحقـؿا كان
ُ
يخطب يف حل الضرس ُ
ُ
ٌ
يبجاؾ
فاضؾ،
محب
تعرف طؾك إستاذ ضافر العؿري ،وهق
ٌ
الدطاة وصؾبة العؾؿ… وقال :يا ف ن …،ماا طرفتاؽ إٓ طاام
١4١5هاااا ،أول ساااؽـاكؿ حااال الضااارس ،ووالااادكؿ فاااايع
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والسبب كـا يف مستشػك
الػتحل ،أطرفف مـ طام ١4٤4ها…
ُ
محايؾ العام ،فاستعسرت طؾقـا معضاؾة  ،فؼاالقا  :طـاد فاايع
الػتحل ..حؾفا ،فعرفـاه وقضاها…! وكؾ يثـال طؾاك فعالاف
وخدماتف …!
 ولااقس لااؽ حقـفااا إٓ حؿاادُ اهلل طؾااك هااذه الـعؿااة ،ومزيااد
آفتخار بؿثؾ ذلؽ الشرف  ،وهذه الؿػاخر والؿؽارم  ،التل
تـافس مـ أجؾفاا  ٓ !.. ،ثاروات ذاهباة ،أو أمجااد مزيػاة..
ُي ُ
ؽاارم ٓ َقع ِ ِ
اـ
باان م ْ
ْ
الؿ ِ ُ
وكؿا قال أمقة بـ أبل الصاؾت :هاذي َ
َلب ٍـ… ِشقبا بِ ٍ
ؿاء َفعادا َب ْعدُ أ ْبقال!.
َ
 وهاال مااـ الااذكر الحسااـ  ،والصااقت الجؿقااؾ  ،والثااقاب
الجزيؾ  ،فجزاهؿ اهلل خقرا طؾك إشادتفؿ  ،وجزى اهللُ القالاد
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أن ثؿاة صرحاا أخ ققاا
الذي جعؾـا كتػاخر طـد صارح العؾاؿّ ،
قد سبؼـا إلك ديار لؿ كؽـ كعرففا ،فاجتؿع لـا فض ِن ،فضاؾ
أوٓ وآخر ًا.
صـاطة العؾؿ ،وصـاطة الؿعروف  ،والحؿد هلل ً
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 /9األياوُ العلنية واملباٍج الزوحية:

ِ
اقح وضاااء ًة و ُلؿقطااا
ويق ٍم كجـَّات الحسان تخا ُلـا ** در ًا يؾا ُ
ِ
ُ
وبققمـاا ** حتك بدوكا أكجؿًا وشؿقطا
الجؿاال ب ُؽ ْتبِـاا
ب
ُص َّ
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 كاكاات أيامااًا حساااكًا ،ولحظا ٍ
اات سااارة  ،تاادر محاسااـفا ،
وتتسا ُ
ارات الطقااب مـفااا ،فتظااؾ شاخصااًا يف مـظرهااا
ااقط قطا ُ
الخ ب ،وصػقها العذب  ،وغصاـِفا الـادي !..وهال فؽار ٌة
ذكقااة ابتؽرهااا بعا ُ
اات
اض الؿشااايخ الػض ا ء  ،وتبـتفااا الجفا ُ
خقرهاا
الدطقية مشؽقرة يف ب دكا الحبقباة ،أطزهاا اهلل  ،وأدا َم َ
وكؿاءها  ..تتعؿدُ اختصاار العؾاؿ  ،وتضاققؼ الؿاتـ العؾؿال،
وآكتصار طؾقف يف يقم أو ياقمقـ  ،تبادأ ماـ العصار  ،وتـتفال
يؽقن العصر صاقي ً  ،فا تبؾاغ العشااء
العشاء  ،ويف الصقػ
ُ
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ِ
سقرا مـقػاًا ،والحؿاد
إٓ وقد
َ
قطعت شقصًا صقي  ،وسرت ً
طؾك أكقالف.
 وقااد ك ُِّسا َاؼ لؾعبااد الػؼقاار شاال ٌء مااـ ذلااؽ  ،فشاارح "كتاااب
الصااقام والحااج يف مجؿقطااة مااـ الؽتااب  ،ومقؿقااة " الشااقخ
حاااافظ الحؽؿااال رحؿاااف اهللُ … وكـاااا فقفاااا مساااتؿتعقـ ،
ُ
ِ
الارحؿـ
ويؼرأ طباد
ويحضرها ص ُبـا الؿعروفقن يف العؿدة،
الف لل  ،وتارة حسام  ،وفقاز  ،كػع اهلل بفؿ… !

ُ
ورفقؼ دربـا فقفا إستاذ أحؿد زيؾعال  ،محؿاقد الخصاال

والجد ،ومـ ِّ
أضااف
يـشط هؿؿـا لؾشرح والحضقر  ،وربؿا
َ
الحج" ٓباـ
شرح مرة
كتاب "مـسؽ ِّ
َ
أياما مـ طـده ،ويذكر َ
ً
باز ،وسـ ًة أخرى "الؿاـفج " ٓباـ طثقؿاقـ رحؿفؿاا اهللُ…!
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ومر ًة ثالثة "مـظقمة السبؾ السقية " لؾشاقخ حاافظ الحؽؿال
رحؿف اهللُ  ،حتاك بؾاغ بفاؿ إضاحقة وأحؽاام الفادي ،ولؿاا
قارب آكتفاء  ،يؼق ُم الزيؾعل ويؼقل  :ما رأيؽؿ تؽؿؾ غدً ا..
َ
والـاس تستػقد  !..فقؼقل  ٓ :بلس!..

 وفعاا تُحقااا الؾقاااالل طؾؿااًا وفؼفاااًا يف جااامع "إمقااارة
العـقد"  ،وقد كان مؽت ًظا بالـااس  ..حقاث الساعة واإلذاطاة
فتضاارب
والصااقت الحسااـ إلمامااف  ،ثبتـااا اهلل وإياااه … !
ُ
السعاد ُة أركاكَفا يف كاؾ إرجااء  ،ويتطااير َطر ُففاا الشاذي يف
إرواح تلل ًؼا واكشراحا …!
وتبتفج
كؾ أفا ،
ُ
ُ
ِ
ولدقة إيام العؾؿقة وأهؿقتفا  ،ومـاسبتفا لفؿ ِؿ هذه إطصر

الؿتاالخرة  ،ق ّقااد فقفااا كتق ًبااا مخطقصااا  ،يقصاال بفااا ويشااقد
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ٍ
ساااـقات طجااااف ،أرهاااؼ
ٕن خاااتؿ الؿتاااقن يف
ويـصاااح ّ ،
يثبت فقف إٓ الؼ ئؾ  ،وهاؿ كادر ُة هاذا الزماان ،
الط ب ،وٓ ُ
ولذلؽ لق شابففا شل ٌء ماـ آساتعجال الخااصػ ،إٓ أكفاا
اروحات صقيؾااة  ،وسا ٍ
ٍ
اـقات مسااتديؿة  !..وطؾااك
خقاار مااـ شا
ُ
اساتؽؿال بؼقاة الؿاتـ وتػؽقؽاف ماـ خا ل آصا ع
الطالب
الغائص  ،والبحث الؿتصاطد مـزل ًقا  ،بحقث يساد الثغارات،
ويقيف الخؾؾ ،واهلل الؿقفؼ .
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 /11مفيت احلنلة:
كثار
والؿ ْبفجات ُ
فؿ ُ
ويف رحؾة الحج البفقة أيـعت ** شبا ُب ُ
مدار
ادير التػؼااف إماار ًة ** وما طؾؿقا َّ
أن الػؼق َف ُ
يرومااقن تؽا َ
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ٍ
االؿ
وسااػرة إيؿاكقااة  ،قااد اسااتجؿعت معا َ
 يف رحؾااة جامعقااة َ ،
الخقااار ،وشااادا البؾبا ُ
ااحر باااف الساااامعقـ ،
ااؾ فقفاااا شااادو ًاَ ،سا َ
قؾاقب الؿتالمؾقـ… تؼارر إدارة إكشاطة الط بقاة
واختطػ
َ
بالجامعة "رحؾة حج إلك مؽة" … .ويف صحبة زم ء أطزاء
هؿ  :مديرها د .يقسػ الغامدي  ،ود  .حسقـ الحاازمل  ،ود
 .حافظ الحؽؿل ،ود  .طؿر الؿبطال  ،ود .ساعقد الشافراي ،
و  .د طؾل خضران  ،وغقرهؿ مـ ماقضػل الـشااط  ،ومعفاؿ
كحق ( ١7٤شا ًبا) جامعقا…!
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 واجتُؿع قبؾفا ووزطت الؿفاام  ،ورشاح العباد الػؼقار مػت ًقاا
سـ ضـ مـ الشقخ يقسػ  ،تؼري ًبا سـ ًة ١4٦١ها
لؾحؿؾة ُ ،ح َ
وكاكت مـاسبة حقث التقجف الحديثل والػؼفل الذي يؼصاده
آكذاك  ،وبالػعؾ اكطؾؼت آحتػآت يف مقطدها!..
 والتؼااقه يف محايااؾ وهااق يـتظاارهؿ يف القااقم السااابع مااـ ذي
الحجة تؼري ًباا كعاادة الحؿا ت  ،واكطؾؼاقا يف ساؿرٍ بفاقج ،
َ
فالساػر
وهؿاف وطذا َباف" ،
وأحاديث ماتعة ،اساتغرقت
ُ
الساػر َّ
َ
قطعة مـ العذاب" كؿا قال طؾقف الص ة والس م .
 وكااان الؿااال قؾااق  ،اسااتغر إجااار الرحؾااة كؾفااا يف مـااك ،
وكاكقا يف آخار مـاك وقارب جباؾ هـالاؽ  ،وبعاداء جادً ا طاـ
مرمك الجؿرات  !..ويف طرفات كزلـا يف مخقؿاات الراجحال
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وبقاسااطة بعااض إحبااة طااـ صريااؼ الشااقح يقسااػ وجفااقد
بعض الػض ء ،ومضت بس ٍم وأمان …!
 وغالب إكشطة تؿت يف مـاكُ ،ق ِّساؿقا إلاك مجؿقطاات ،
ورأيـا مـ إبداطات الشباب ومقاهبفؿ ما تسر بف الـػاقس ،
وتؼااار باااف العقاااقن  ،ووزع الؿشاااايخ كااارواد يف خقاااامفؿ،
اقن ،والعؿؾقااة الدطقيااة
والا
ادروس فعالااة ،والضااققف متقثبا َ
ُ
طؾك قدم وساا يف الحاج ،وتـشاط وزارة الحاج يف اإلفتااء
وكػااع الـاااس ،وكااذلؽ الحؿ ا ت لفااا تراتقبفااا الدطقيااة ،
وبرامجفا الؿؿتعة .
 ومـ صرائػفا :أن الؿػتل أفتك بعض الشباب بتلجقؾ صاقاف
اإلفاضااة مااع الااقداع بـقااة واحاادة  ،فاااطترض الشااقخ يقسااػ
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فؼؾات :أمطاار
فؼال :ما ودكا كربقفؿ طؾك الارخص والؽساؾ،
ُ
وزحام شديد ،وهل رخصاة  ،فارفض فؼاال :سالفتل بابط ن
ك مؽ  ،فرد هق  :سلطزلؽ أن ،فؼال ٓ :ط قة لؽ بالػؼاف
ومؼاصده…هففف واكتفك الخاصر بؿزاح وتقدد…!
َ
الؿـفج البازي " يف الػتاوى  ،وإذا اختؾػقا تشااوروا
وسؾؽ "

َ
يف الؿساااللة مجؾاااس شاااقرى الحؿؾاااة  ،وتـااااقش الجؿقاااع،
واحترمت أراء  ،وكاان ثؿاة مخاالػقـ ومعارضاقـ  ،ولؽاـ
الحجة حاضرة ..
رحا ت الحاج أخاذ طادة كتاب لؾؼاراءة ،
 ومـ الجؿقاؾ يف َ
ومـ أشافرها" الؿغـال ٓباـ قداماة الؿؼدسال " رحؿاف اهلل .
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بالحسااـ والدقااة
شااقخ الحـابؾااة يف الػؼااف ،والؽتاااب الؿتااقج ُ
واإلمتاع العؾؿل  ،والثراء الؿعريف .
 وكان يؼرأ طادة كتاب ويحررهاا  ،وكظاؿ جازء ًا ماـ مـساؽ
جابر يف تؾؽ إيام ،وكان الشقخ طبداهلل الشفراي رحؿف اهللُ ،
يعاتبااف يف تاارك الحااج ،ويؼااقل  :هااق مؽااان خصااقب لؾاادطقة
والؼااراءة  ،واقتـا َاع ٓحؼااًا بااذلؽ ،ورأى مااـ بركااات الحااج
الشاالء العجقااب  ،والؿـظاار الرصقااب  ..ومااا َ
ذاك آ لعظ ا ِؿ
البركة يف تؾؽ إيام الؿعؾقمات !..
 ومااـ ضرائػفااا أيضااا :يف ذهااابفؿ لطااقاف الااقداع يف القااقم
اار الشاااقخ يقساااػ طؾاااك البؼااااء وطااادم
الثالاااث ،وفقاااف أصا َّ
التعجؾ ،وكـا يف الباص ،فعؿؾقا طؾك إشغال السقر بالػقائاد
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والؼصص كالعادة يف الرح ت الشابابقة !..فؾؿاا جااء الادور
إلقااف  ،قااال ُ :أسااؿعؽؿ قصااقد ًة غزلقااة… فؼااالقا :حااج يااا
حاج… .حج يا حاج  ..وتضاحؽقا وتعجبقا هفففف…!
 فلكشدهؿ" قصقدة غركاصة" لـزار قباي :
ِ
مقعاد
أصاقب الؾؼاقا ب
يف مدخؾ الحؿراء كان لؼاؤكاا ** ما
َ
ِ
ِ
أبعاااد
طقـان سقداوان يف حجريفؿا ** تتقالدُ إبعا ُد مااـ

 هؾ ِ
أكت إسباكق ٌة ؟ ساءلاتفا… قالت :ويف غاركاصة ماق دي..
ارون ساابع ٌة…يف تقـاااؽ العقـااقـ ..بعااد
غركاصااة؟ وصااحت قا ٌ
ِ
رقاد!..
اااؿع كبضاااافا ..
 إلااااك أن يؼااااقل  :الزخرفا ُ
اااات ..أكاااااد أسا ُ
والزركشات طؾك الساؼقف تـاادي ..قالات :هـاا "الحؿاراء"
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زهق جدودكا … فاقارأ طؾك جادراكفا أمجااادي ..أمجادهاا؟
ومسحت جرحاًا ثاكقااًا بػاامادي.
ومسحت جرحًا كاازفا…
ُ
اات وارثتااال الجؿقؾااا َة أدركاااات…أن الااااذيـ طاـتاااافؿ
ياااا لقا َ
أجااادادي ..طاكؼاات فقفاااا طـااادما ودطتفااا… رج ا ً يسؿاااك
"صاار َ بـ ِ
َ
واكادهش الجؿقاع ماـ روطاة التصاقير
زيااد"!..
الػـل واإلسؼاط التاريخل  ،وقال الؿؼد ُم  :كعاؿ كـّاا هؽاذا يف
الػااردوس الؿػؼااقد إكاادلس  ،جاادد اهللُ أمجادكااا  ،ومـحـااا
طزيؿ ًة طؾقفا … والس م .
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ُ

 /11حماضزةٌ بال حضور:
ُ
يجؿؾ
شقخ
اؿ طـاادهؿ ** وٓ
ركب يشدو وٓ ُ
َ
ولؿااا َ
قصاادكا الؼااق َم ٓ طؾا َ

ِ
ُ
تسالل
وإطاجقب
وداطا
َ
ُ
تؾػت لؿ يؾؼ سقى الصؿت مقض ًعا ** فقلك ً

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
واسع الحجؿ ،يتإٔ حسـا  ،ويغرياؽ
 مسجدٌ صغقر  ،لقس
َ
سؽقكًا  ،وقد ط ه الفدوء والجؿاال ،دخؾاف فانذا فقاف مصاؾقه
ق ئاااؾ ،وإكساااا ُم طابؼاااة ،فلكااات يف أبفاااا البفااااء ،والطقاااب
والغَـاء…!
 مـ الؿػاجاءت الصادمة كؿا تؼادم َ ..
أكاؽ قاد تاذهب إلاك
مسجد غقار مرتاب لؾؿقطاد ،فتػاجال بعادم وجاقد الؿـساؼقـ
كػسف العبادُ الػؼقار طؾاك ذلاؽ
ورواد الؿحاضرة  ..وقد و َّصـ َ
كؿا كرركا … قد ٓ تجد أحدً ا ..ف حضقر ،وٓ كرسل وٓ
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مؼاادّ م … وأحقا ًكااا اإلط كااات لااؿ تقضااع … وأشااباهفا مااـ
صقر التؽدير!..
ولؽـ إمر ه ّق ٌـ طـد مـ وطك الدطق َة وصريؼفاا والعاقارض

ّ
فقفا…!

َ
ذلااؽ ماارة ُ ..رتباات محاضاار ٌة يف مسااجد طؾااك صريااؼ
 ويف
ُ
بعااض ص بـااا
خروجااؽ مااـ أبفااا الؿديـااة ،وكؾؿـاال فقفااا
ولؿست مـف الجد والحرص … فذهبت إلاك أبفاا
الػض ء،
ُ
قبؾفا بققم أضـ وكؿت هـالاؽ… وقؾات :كـازه إوٓد يقماا
ويتبردون قؾق  ،ثؿ اتجف مسا ًء إلك الؿسجد الؿؼصقد ..
ُ
الؿـسااؼ  :سااتجد
 وهاال محاضاارة ولقساات كؾؿااة وقااال
شقخفؿ هـالؽ يف اكتظارك… فقصؾت ..وأذن بعض اإلخقة
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البـغالقة أضـ … ولؿ أجد إٓ أصحاب الطرقات ٕكف مسجد
طابر طؾك الطرياؼ … فلققؿات الصا ُة ..فا إماام ..وصا ّؾك
ِ
أهااؾ محايااؾ
بفااؿ والؿشااؾح قااد تاازيـ بااف ،وطرفااف بعااض
العابرون ،وس ّؾؿقا طؾقف…!
 واكتظر ياتل أحدُ يؼدم ..يرحب… يعرف ..فؾؿ يؼاؿ أحاد ،
وتبقـ أن الؿسجدَ مسجدُ صرياؼ ،وٓيقجاد حال… والؼرياة
الخؾػقة يف الؿزارع ربؿا لقس طـدهؿ خبر أو ُشغؾقا…
وامتص الحادث صبقعل  ،وسـّـ الؿغرب  ،وصقى البشات،

ّ
ثؿ اتصؾ طؾك بعاض أشاقاخف ..وقاال :تاراي يف أبفاا  ،وودكاا
وسارحا يف حاديث ثؼاايف
كسؾؿ طؾقؽ… وذهب إلقف يف بقتف،
َ
أدبل … وكلن شقاًا لؿ يؽـ ،والحؿدُ هلل ِ…!..
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ااقن واشاااتدَّ ساااائ ًؼا…إلاااك أساااتاذه
ااؾح الؿزيا َ
 صاااقى الؿشا َ
الؿعاااروف باااالػؽرِ والشاااعرِ !..فظااا حاااديثًا يف الجؿاااال
ِ
كالدر…! والس م .
سحرا مـ الشعر
وزهره…وأكشدا
ِّ
ً
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 /12يف املينية وامليامني حاضزوٌ:
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ٍ
ِ
أغصاان
بحؾق آجتؿاع  ،وقد أصؾت طؾقف
زيارة أزهرت
 يف
ُ
وأصاياب العطاقر  ،وطـاد أكااس يحباقن الػضاائؾ ،
الزهقر ،
ُ
ويعشؼقن الؿعاالل ..يف "قرياة الؿقؿـاة" يف أقصاك الشاؿال ،
تابعاااة لؿركاااز الاااريش  .وزياااارة اجتؿاطقاااة دطقياااة ،حقاااث
اختتؿاقا أكشاط َة دياقاكقتفؿ التابعااة لؾجـاة التـؿقاة آجتؿاطقااة
بؿحايؾ  ،وكؾػقا بالزيارة وتؽاريؿ أبـاائفؿ…! تاقلك كبرهاا
والدطقة لفا أخقكاا الػاضاؾ إساتاذ أحؿاد إباراهقؿ الثاقطل
حػظف اهلل ،والؿشتعؾ هؿ ًة وكشاصًا .
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 فحضر وصحب ُف إستاذ الزيؾعل كالعاادة  ..واطتاذر الخاؾ
ٍ
ِ
والؿحػااؾ إهؾاال
مبااال بآجتؿاااع العاااصر ،
غقاار
أخاارَ ،
الباهر..
ٍ
َ
ساحة وسقعة ،وقد تـظؿ
وصؾ الؿققع ُ ..وضعقا يف
 وحقـؿا
الؼااقم  ،واحتػااقا وصااػقا ،مسااتعديـ ومتاالهبقـ  ،يؼاادَ ُمفؿ
شااقخُ فؿ الؿػضااال  ،وسا ِ
اعدكا لطقااب أخ قفااؿ وشاافامتفؿ ،
اتح الحػا ُاؾ البفااقج قرآكااا وذكا ًارا
جاازاهؿ اهلل خقاارا …! واف ُتا َ
وحؽاية  ،واستؿعـا لؽؾؿاتفؿ  ،ثؿ وجفاقا بؽؾؿاة ختامقاة..
لؾعبد الػؼقر..
شااؽر فقفااا الجفااق َد وحسااـ الترتقااب  ،وجفااقد الااقزارة

َ
مشااؽقرة يف الباارامج آجتؿاطقااة والشاابابقة  ،يف هااذا البؾااد
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الؿعطااااء  ،أدامفاااا اهللُ ماااـ كعؿاااة ومـَّاااة ،وحؼفاااا الشاااؽر
والؿحافظة ..
 ثؿ ُقدّ م العشااء  ،وكاكات إجاقاء رائعاةً ،والتاآخل ضااهرا ،
والؿااقد ُة مـتشاارة قااد ط ّباالت الؿؽااان  ،وتعرفـااا طؾااك الؼريااة
وأهؾفا ووجفائفا!..
 واستػدكا مـ زيارتـا تؾؽ ،مدى محبة الـاس لط ب العؾؿ،
وأن ٓ تتؼا َّ
اال زيااارة إقااقام  ،وٓ تاارد دطااقاتفؿ مااا سااؿحت
ٍ
معاروف
ورب
الظروف ،وأن حسـ ًة وحقدةً ،تـتج حساـات ّ ،
كثقرا
يتقؿ ،
ُ
يؽقن لف ثؿاره القاكعة ،وقد سللقا قبؾفا شقاا لقس ً
 ،ولؽـ طزمااتفؿ الؿشاتعؾة أكتجات تؾاؽ الجفاقد الؿثؿارة ،
والؾؿسات الؿباركة التال شاقهدت  ،فؾاؿ كساؿع أو ُحادثـا ،
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لؽااـ رأيـااا الخقاارات متػتحااة أمامـااا  ،قااد شااعت تراكقؿفااا ،
والحؿد هلل طؾك تقفقؼف .
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 /13أحبابُ الدعوة:

ِ
ِ
ٌ
ٌ
رجال أخؾصاقا وأكاابقا
أهاااؾ وثؾااا ٌة ** وفقفا
الغاااراء
ولؾااادطقة
الجفدَ حسـًا وروك ًؼا ** وفقفا أقامقا مجدَ هؿ وأصابقا
لفا
َ
يبذلقن ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
الـػس بالعؿؾ الدطقي ،وه ّؾت طؾقفا غقق ُثاف،
 إذا اكشرحت
ُ
وأورقات غصاقكُف  ،فؼاد اساتؽؿؾت الساعادة  ،واساتطعؿت
ِ
برامجفاا ومساالؽفا ،بحقاث
وبات ُيرى ذلاؽ يف
الؾذاذة…!
َ
ِ
اذهب إلااقفؿ
ااس تا ُ
هااق طـقاكُفااا وسااؾقاكفا ..ومااـ هاامٓء أكا ٌ
اعر بالتصاااقفؿ الشااديد بالاادطقة ،ومحبااتفؿ
وتاازورهؿ ،فتشا ُ
لؾشققخ  ،وإج لفؿ لط ب العؾؿ ..ومـ همٓء الشقخ طبده
طايض إحؿري أبق معاذ…!
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 كؿ لديف ُطؼدت محاضرات ودورات ومـاشاط ،فجامعاف يف
مرتع
الؼصبة ،صريؼ آل مشقل ( جامع طؾل بـ أبل صالب ) ٌ ،
خصقب لبرامجفا  ،وأذكر زيارات مختؾػة ح َػ َاؾ بفاا جام ُعاف
الؿشااار باااالعؾقم والؿاااقاطظ  ..وحاااريص طؾاااك الااادطقة
وآحتػاء  ،برغؿ كثرة كبار السـ يف الحال  ،إٓ أكاف يثاريفؿ،
وٓ يؿ ّؾقن أو يضجرون.
ساؿر
 وأبـاؤه يف ركابف ح ًبا وطـاي ًة وتربقة ..ويزيدُ طؾك ذلؽ
ٌ
أخاااقي  ،واجتؿااااع إيؿااااي مبا ٌ
ااارك  ،بعاااد الؿحاضااارة  .ويف
ٍ
تقاصؾ ولؿسات ..
وحسـ
طؾؿ وحػظ وحؾؼات ،
ُ
مسجده ٌ
شرح الؿـظقمة البقؼقكقة"
 ومـ الذكريات الجؿقؾة لديف ُ " :
بعد ص ة الػجر  ،مع رهط ماـ الؿشاايخ يف طؾاقم أخارى يف
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أذكار…! ثاؿ تقاصاؾت الع قاة ماع
مصقػ ١4٦4هاا ،فقؿاا
ُ
الشااااقخ طباااار الزيااااارات الػصااااؾقة ،وألؼقاااات طاااادد مااااـ
أذكر ( مـ أط م العصر).
الؿحاضرات ،ومـ آخرها فقؿا ُ
أيضااا يف آسااتراحة وألؼااك دورة يف الديقاكقااة
 وكااان يصااؾـا ً
آجتؿاطقااة يف اسااتراحة آصااال ،كاكاات طااـ آدخااار الؿااالل
تؼري ًبا  ،ولؿ ْ
يازل محباا لؾعؾاؿ وأهؾاف  ،ومشااركا يف برامجاف،
ومشجعا ٕهؾف  ،وحضار يف بعاض دروس الازوم ،أياام زماـ
الجائحة  !..والخ صة أكف هاق وأمثالاف ماـ إئؿاة الجااديـ
اذٓ وطؿ ا وكشااا ًصا  ،كحساابف كااذلؽ واهلل حسااقبف  .ويعااد
با ً
جامعف مـ الجقامع الـشطة يف الؿـطؼة ،وفؼفؿ اهلل وسددهؿ.
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 /14بعد أكجز مً  22سية:
ب الطعا ِؿ والعطارِ
وطدكا إلقفا بعد
َ
ُ
طشريـ حجا ًة ** وكان لؼا ًء ص ّق َ
ِ
ِ
إغصان والروض والـفرِ
والتؿ شؿ ُؾـا ** وصػـا طؾك
الساطات
أكِسـا لف
ّ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ٌ
وقػقل دافب  ،إلك حارتـا الؼديؿاة ،التال ربقـاا
 طقد ٌة جؿقؾة،
وصقب إفؽاار  ..وخرجـاا
العؾؿ والؽتاب
فقفا وترطرع فقفا
ُ
ُ
مـفا بغقرِ قصد ،حارة الربقع يف حل الجامع  ،ويف كـاػ بقتـاا
الؼااديؿ ورطايااة والاادي رحؿااف اهللُ  ،وإمامااة الشااقخ طؾاال أبااق
سراح حػظف اهلل! ..
َ
أجؿاؾ الؾحظاات
طاـ الطاق  ،وطااش
شب طؿرو ْ
 هـالؽ َّ
أكثر إوقات
اإليؿاكقة والتربقية يف حقاتف  ،حقث كان يجؾس َ
يف جامع الؿؾؽ طبد العزيز  ،فقؼرأ ويؼرئ ،ويراجع ويذاكر ،
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وفقف اطتا َد اإلمامة  ،وحػظ جؾ الؼارآن  ،واكطؾاؼ مـاف "درس
زاد الؿعاااد" الؿاابفج سااـة ١4١4هااا  .ودرس السااقرة الـبقيااة
لؾصغار ،كؿا تؼدم التـقيف طؾقفا!..
 هـالااؽ تعؾااـ لااف محاضاارة ( مخاااصر الؿااال الحاارام ) سااـة
١438هاااا ،وفقفاااا يخضااار الحـاااقـ ،وتـفؿااار الاااذكريات ،
ويسااترجع جؿالقااات كااادرة ،كاكاات قااد كسااقت مـااذ زمااـ…
والتؼك بلحبتف الؼدامك ،ورأى الجامع قد تتطقر وطؿؾ بعض
الػض ء طؾك تحسقـف وإص ح متعثراتف…!
 وشاهد بعض جقراكفؿ إحقااء ،وحضارها بعاض أسااتذتف
الخقار كإستاذ أحؿد بـ محؿاد الساقد  ،حػظاف اهلل  ،الاذي
ساد خؾؼا وأد ًبا جؿًا ،وكان درسف يف الصػ إول الثااكقي ،
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ثؿ ماـ تقاضاعف كاان يصاؾل طـاده الجؿعاة غالباا  ،وقادم لـاا
درسا يف التقاضع  ،وكان قد َّتقجف بؼصقدة حقـؿا تؼاطاد ساـة
ً
١433ها ،حقـؿاا تؼاطاد  ،واختػات باقـ إورا والؿؾػاات
الؿختؾػة  ،ولؽـف يؼقل ها هـا:
أهؾ ومعشرِ
يػقح ويغدو بقـ ٍ
ُ
أيا أحؿدُ
الؿػضال صق ُبؽ لؿ يزَ ل **
ُ

تباهت بف أفاا ُ ذكار ًا وماقئ ً

أجؿؾ الؾػظ والذكرِ
َ
** وغـت طؾقف

وقاع قؾبال طجقاب ،وكؿاا قاال الشاريػ
 وكان لؾؿحاضرة ٌ
ِ
ِ
كب َم ّاروا
الرضل َ :و َلؿ َي َبؼ طـدي ل َ
الر ُ
ؾفقى َغ َقر َأكَّـل… إِذا َ
باال َطؾااك الا ِ
ادار َأشا َاف ُؼ !..تحركاات فقفااا إصا ل  ،وبزَغاات
شؿقع مخػقة ،وأططار كدية ،حتك إكف لقمديفا والسعد يرِ ّفاف ،
ٌ
والسرور يتادلك بؼطقفاف القاكعاة ،وآكشاراح يغشااه ماـ كاؾ
مؽان ،وقد فاحت خزاماه ،وتضاقطت زكابؼاف !..والحؿادُ هلل ِ
طؾك كعؿف ومــف…!
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 /15أدبٌ مصبوغ بالعله:
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
اعر يخالطااف الػؼااف،
 مااا أجؿا َاؾ
َ
إدب ُيصاابغُ بااالعؾؿ  ،والشا َ
ِ
ُ
تعؾؿات
مسائؾ وتعؾقؼات  ،فتق ّلل مـفاا وقاد
وإبقات تزيـفا
َ
أحرزت معـاك ثؼاف ًقاا رائ ًعاا..
حؽؿة  ،أو استػدت مسللةً ،أو
َ
طارف
وقد حصؾ ذلؽ بحؿد اهلل يف ( الصاالقن إدبال) وماا
َ
ٓحؼا بالديقاكقة الشبابقة والتل اكضؿت ٕكشطة لجـة التـؿقاة
آجتؿاطقة .
ومقضاقطات مثاارة،
أشاعار مختاارة،
 ويف الصالقن إدبال
ٌ
ٌ
ااار مااادرارة ،يتصااادره زمااار ٌة ماااـ الشاااباب الؿحباااقـ ،
وأفؽا ٌ
والط ب الؿخؾصقـ ،الذيـ آمـاقا بلهؿقاة إدب لؾـػاقس ،
وفضؾ الشعر يف تزيقـ الؿـطؼ وتحسقـ الذات!..
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مجؾسااا ،ضااربت يف شااتك
 وقااد اكعؼااد مااا يؼااارب ()١5٤
ً
لتؽاقن ذكارى
صـقف الؿعرفة ُ !..س ِّجؾت يف مدوكاة خاصاة
َ
يقمااا مااـ
وشاااهدا طؾااك مساارح ثؼااايف اسااتطعؿـا ح وتَااف ً
إيام!..
 وقااد اف ُتااتح يف شاافقره إولااك بؿختااارات الشااعر العرباال ،
ِ
قديؿا وحدي ًثا  ،بؿا فاقفؿ الؿخاالػقـ ،وكاان
وطققن الؼصائد ً
رواده مـ ص بـاا يف طؿادة إحؽاام كالػتقاان ماـ بـال ها ل
وحسااام وطؾاال الشاافري وفااقاز وراشااد  ،وبعااض الػض ا ء
كلحؿد الزيؾعل ،ومحؿد الخامس ،وراجال فؼقاف ،ويتخقلـاا
أيضا إخقان أحؿد ماكع وطؿر محؿد ،وإن غاباا لاؿ يـؼطاع
ً
دطؿفؿ وحرصفؿ .
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 وكااذلؽ ضااققف الؿحاضاارات يف محايااؾ يؿاارون طؾقااف إذا
وافؼت الؿحاضرة لقؾ َة الصالقن  !..ومـ خ لف تعؾؿـاا فـاقن
اإللؼاااء  ،ومـحـااا الثؼا َة لؾشااباب ُ ،
وأتااقح لفااؿ فضااقؾ ُة إطااداد
اعرا
الؿقضااقطات والؿشاااركة بفااا !..فؽـاات تؾؼااك فقفااا شا ً
وحؽؿااا  ،وأد ًبااا وتاريخً ااا…
وفؼفااا  ،ولغ ا ًة
وفؼفااا ،وحاادي ًثا ً
ً
وهذا ما كان ُيرتجك مـ الصقالقـ الثؼافقة  !..والس م .
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ُ

 /16حماضزة املواعني واآلالت:
حضركا إلقفؿ كبتغل
َ
إجر والفدى ** فطالاات هاادايا طـاادهؿ وجااقائزُ
َ

ُ
مجؿاع ومراكا ُز
خااااااتؿ ومـتفااااااك ** وما زال فقفاا
أن
تؼااااااقل َ
ٌ
ٌ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 يف محاضرة لطقػة وصريػة ،زاكات بجاقاهر الساقر ،ومبااهج
التااراجؿ  ،وكا َ
ازل فقفااا باادي ً طااـ بعااض إشااقاخ الػض ا ء،
وأضـفؿ أتاحقا فرص َة تغققر الؿقضاقع  ،فاختاار لفاام طـقاكًاا
كاجحقن طبار التااريخ ) ،وكاان قاد ألؼااه
جؿق ومحب ًبا…(
َ
ويصااؾح صباطتااف يف كت ّقااب
طااد َة ماارات ،وتعااب يف جؿعااف،
ُ
ُمـقػ ،لق تقسر لفا فاطؾق الخقر  ،لعظؿة السقر التل احتقاها،
ُ
تشعؾ الفؿة ،وتققدُ العزيؿة !.
والتل
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 فبؾغَ الؿؽان  ..وكان ربؿا ٕول مرة يزور تؾؽ الؼرية خاارج
محايااؾ قؾااق ً  ،وكاكاات إجااقاء رائعا ًة  ،ووجاادهؿ متاارقبقـ
ومتقثبقـ ،وقاد تفقالوا بفادايا إجفازة والؿاقاطقـ والتؼاادير
الؿختؾػة  ،فلطؾـت بعد الص ة ويعتؼد أكفا تؽريؿ لؾحؾؼاات
وبعض إكشطة يف الجامع ،و ُب ِدئ التسؾقؿ وصال ولؿ يـؼض،
وكان لديف مقطد.
هؿسا قارئ إسؿاء هؾ هاذه كؾفاا تاقزع هاذه
 فؽان يسلل ً
الؾقؾة  ،فقؼقل  :كعؿ ..لعؾـا أخركاك…هفففف.
اس بالثؼااؾ وصااقل الؼقااام ،ويف كااؾ ماارة يـظاار لؾغ ّؾا ِاة
 وأحا ّ
الؿتبؼقة فقؾؼاها كثقر ًة مـقػة  ،وكلكفاا لاؿ تاـؼص  ،واإلخاقة
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يؼاارؤون وإطااداد تتزايااد .ولااؿ يؽااـ ثؿااة بااد مااـ الصاابر
وآصطبار  ،ومشاركتفؿ فرحتفؿ تؾؽ الؾقؾة!..
الؿساتظرف هـاا صقلاف جادً ا  ،وجاذبقاة الؿقطاد بعاد
 ولؽـ
َ
ص ا ة العشاااء مباشاارة  ،حتااك اكتفاات إسااؿا ُء بػضااؾ اهلل،
وبؼقت أجفز ٌة وكرتقكاات تشااهد ،أشابف ماا يؽاقن باالؿخزن
الؿرتب جفة اإلمام والؿحراب هففف  ،واهلل الؿقفؼ…!
 ومع الظرافة الؿقجقدة  ،إٓ أن هاذه الفادايا والحاقافز يارى
أثرها وحساـ طاقبتفاا طؾاك الصاغار وكباار الساـ ،وتحادث
طـدهؿ اكطبا ًطا جؿاق ً طاـ الادطقة وأهؾفاا  ،وفقفاا مسااطدة
لبعض إسر  ،وحػ ٌز لؾت مقذ  ،وتلديب لؾؿؼصاريـ  ،الاذيـ
ساااـحت لفاااؿ الػااارص ،فباااددوها  ،وصابااات لفاااؿ السااابؾ،
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فتركقهااا ،ولااذلؽ كشااجع إخقاكـااا مااـ أئؿااة الؿساااجد إلااك
اكتفاااج ذلااؽ التحػقااز  ،وإحقاااء الؿسااجد بؿـاشااط مباركااة،
وبرامج هادفة ،تحت مظؾة الاقزارة والجفاات الؿعـقاة ،وفاؼ
اهلل الجؿقع .
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 /17لذة العطاء:
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
سارور واكشاراح،
 مـ جؿالقات العطاء الدطقي  ،أن زيادتاف
ٌ
وخقاار وأفااراح  ،وبفجااة وارتقاااح  ..وفقااف سااحر مصاابقب ،
حاولت وصاػ تؾاؽ
وشفدٌ مسؽقب  ،وتاج معصقب .ولق
َ
الحالة البفقجة التل يـالفا الدطاة الؿثابرون  ،لؿاا أفؾحاتؿ وٓ
أكجحتؿ!..

 وقد حصؾ لف مر ًة أن شارك سات محاضارات يف أسابقع ،
الحس ببفجا ٍاة يف داخؾااف ،
ُضااغطت طؾقااف ،ومااا رتبفااا هااق ،فا َّ
وإشراقة تخؾؾتف تخؾ ً ،صاـعت مـفاا ساعادة غاامرةً ،ولاذاذ ًة
متـاهقااة …! ولحظفااا بعا ُ
اض الـاااس طؾقااف ،فاالدرك كااؿ هااؿ
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وأن ططاءها الادائؿ خقار ماـ آقتصااد
مؼصرون يف الدطقة َّ ،
الشحقح  ،أو الترتقب الؿستبخؾ!..
 وققؿا ُة هااذا العطاااء يجعؾااؽ يف إصااار آكشااغال طااـ الـاااس
وطثااراتفؿ  ،وجاادلقات صاا ب العؾااؿ  ،فتصاابح يف كقكااب
البااذل ،وتغـاال لؾتسااامح والتصااايف ،وتعااقش بركااة آكتػاااع
بالعؾؿ ،وخدمة إكاسل …( وجعؾـال مباركًاا أيـؿاا كـات )
سقرة مريؿ !..
 ويسؾؿ الداطق ُة الجقاد كار الخصقمات ،ومشا الـزاطات ،
ويغؾب الدطقة والـػع طؾاك كاؾ تـاازع وخصاام ومجاادٓت
ُ
ولسان حالف :
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ُ
وأرح ُؿ ك َُّؾ غقر ُم َف َّذ ِ
فااذ ٍ
ُااؾ ُم َّ
وأ ِحااب ك َّ
ب
ب ولااق اكاا ُف ** خصؿل
َ
ِ
َيلبك ُفمادي َأن َ
العؼارب
يؿقؾ إِلك إَذى ** ُحب إَ ِذ َّي ِاة ماـ صبااع

والس م ،،.
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 /18تشويشٌ يف اللكاء:
تحدّ َ
ث لؿ يدر بؿا كان واق ًعا ** وألؼااااك ك مااااا صق ًبااااا متتاب ًعااااا
اـ تشقيشااا أصا َّاؾ بجـبااف ** فلفضك بؿا يػري وما كان ماك ًعا
ولؽا َّ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 كان مـ طادتف إجابا ُة دطاقات الادوائر الحؽقمقاة  ،ويادرك
طظؿ َة حاجتفؿ إلك الـصح والدطقة ..فزار الشارصة والادفاع
ّاب
الؿدي والؿستشػك وطد ًدا مـ الؿدارس…
َ
وذات مرة رت َ
إخ الصديؼ محؿد يحل الفاشاؿل رحؿاف اهلل ،محاضار ًة يف
السااجـ ،وفرضاافا ً
فرضااا  ،وكاكاات إيؿاكقااة ترققؼقااة مخػػااة،
وهل أول تجربة لف…! َ
دخؾ بفاا مجتؿعاا جديادا وجؿفاقرا
ويعؾاؿ أكفاؿ يف معاكااة وكارب ،وكقاػ ساقؽقن
مختؾػا…!
ُ
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خطااابفؿ …وكااذلؽ حظقاات باادطؿ كائااب ماادير السااجـ يف
حقـفا الضابط محؿد الشفري وفؼف اهلل .
حضر الؿقطد  ،فجاء فاستُؼبؾ ماـ طساؽر الساجـ ،وهقالوا

َ
الؿؽااان مشااؽقريـ  ،ثااؿ اكطؾااؼ متحااد ًثا  ،وكاكاات إغؾبقااة
مصغقةً ،وفجلة يصرخ سجقـ ،ويحاول تشقيش الؿحاضرة،
كؿاؾ كؿاؾ
فسؽت قؾق يستؿع ما يؼقل  !..فؼال العساؽر ّ :
ودائؿا دأبف الضجقج والتشاقيش
يا شقخ ،هذا ما هق صبقعل ،
ً
…! فلكؿؾفااا ..ولؽااـ الرجااؾ طااا َد ماار ًة إلااك التشااقيش …!
واختصر يف الؿحاضرة ثاؿ ختؿفاا… ثاؿ اساتؿع إلاك بعاض
أساؾتفؿ  ،واكتفك الؾؼاء بس م .وسللفؿ طـاف فؼاالقا  :مـؼاقل
هـا كؼؾ تلديبل.
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ااان يف محاضااارة
 ولؽـفاااا كاكااات صااادم ًة أن يؼاصعاااؽ إكسا ٌ
ً
معترضا ،ويصػ مشؽؾ ًة لف ،ويلبك اإلكصات مع كصحف مـؽ
ياقصـ الداطقاة كػساف طؾاك
ومـ الحضقر .وكؿا قؾـاا سااب ًؼا:
ُ
شبف هاتقؽ الؿقاقػ .
 واستػا َد مـ هذه الزيارة ،أن لفمٓء السجـاء حؼق ًقا طؾقـا يف
الدطقة والـػع والؿـاصحة  ،وب دكا الحبقبة تقلل ذلؽ طـايةً،
وتؼد ُم لفؿ كثقارا ماـ الخادمات  ،ومـفاا الدطقياة باستضاافة
الاادطاة والتربااقيقـ لـصااحفؿ وتعؾااقؿفؿ ،وهااق مااا يشاااهد
غال ًبا!..
 ولؽااـ لااقس كااؾ الاادطاة يصااؾح لؾسااجـ ،ففااؿ يحتاااجقن
القطاظ الؿامثريـ  ،ولاقس يعاد كػساف ماـفؿ !.. ،ويحتااجقن
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كؾؿااات السااعادة والؾطااػ ،والتاال لفااا فرساااكفا! ويااـػعفؿ
اارات مقسااقرة  ،قريبااة الؿلخااذ والػفااؿ ،ولااقس هااق مااـ
طبا ٌ
أقطابفا !..
أن تؾؽ التجربة مفؿة لؾغاية ،وأدرك أكف لقس مـ
 والؿؼصدُ ّ
أصااحابفا الؿاامثريـ  ،ولااذلؽ كاكاات أول زيااارة وآخرهااا ،
واتجف لؽؾ إماكـ  ،إٓ ذلؽ الؿقضع لؿ يساتطع اساتقعاب
حاجاتفؿ  ،ويقجدُ دطاة لديفؿ الؼدرة الؽافقاة طؾاك تحؼقاؼ
ذلؽ ،وساد ثغارات آحتقااج  ،لؽـاف ٓ يحباذ ذلاؽ لـػساف ،
لؽـ لق تحتؿ الخطب لؾبك وأجاب ..واهلل الؿقفؼ .
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ُ

 /19حيينا صعِد خطيبٌ حملك:
ِ
طجقب
الخافؼقـ
وصقت لف يف
ولؽـ قبؾاف ثاؿ صااطدٌ **
خطقب
ٌ
ُ
ْ
ٌ
وصاابقب
أيصعدُ ه قبؾل وقد كان مشاؾحل ** رفقؼاال وك ّػاال خطباا ٌة
ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ِ
َّ 
أغرب الؿقاقاػ وأطجبِفاا  ،أن تتجا َف إلاك الجاامع
لعؾ مـ
اقت
فتجاادَ إكساااكًا قااد ساابؼؽ  ،وبااادرك بالؼقااام… وإذا الصا ُ
ِ
ُ
ساااحات الجااامع  ،وأكاات يف السااقارة ،فقغشاااك
يجؾجااؾ يف
وتصاب بآكدهاش  ،وهاؾ وك َ
الخطقاب اثـاقـ،
ّاؾ
العجب،
ُ
ُ
ُ
ُ
التـسقؼ  ،وتعدد القك ء..
ثؿ اضطرب
 وقع لف ذلؽ فؼد وكؾاف الشاقخ الؼاضال الصاعب حػظاف اهلل
قديؿا قبؾ ارتحالاف ،فجااء إلاك الؿساجد فساؿع صاقتا قبؾاف،
ً

-91-

ُ
والشوق أغلب

فتعجب ،ولؽـف كزل مـ الساقارة وذهاب الؿساجدَ مساتؿعا ،
وكلن شقاًا لؿ يؽـ.
 ولؿا تػؽر يف ذلؽ وسالل قاالقا  :ضاـ الخطقاب أن ف كًاا ٓ
يحضاار هااذا إساابقع.وقااد وكؾااف طؾااك باااقل الخطااب ماادة
السػر.

ُ
مقاقػ متققعة  ،وأحداث قد تازاحؿ الخطقاب
 والؿفؿ أكفا
والداطقة  ،وما طؾقف إٓ التصبر وآحتسااب  ،وأن ٓ يحادث
مؽروهاااا أو جؾبااا ًة… وٓ يعقباااؽ أن يسااابؼؽ إكساااان  ،أو
ً
يتجاسر طؾك الؿزاحؿة ،فنكؿاا إطؿاال بالـقاات …! وطؾاك
وكؾت مارة بعاض صا ب العؾاؿ ،
ذكر الؿزاحؿة الؿذمقمة ،
ُ
ادت شخصااا
ات :لؿاااذا  ..فؼااال  :جااات ماار ًة فقجا ُ
فتااردد فؼؾا ُ
-92-

ُ

ُ
والشوق أغلب

فؼؾت :واهلل ٓ أوكؾ اثـقـ  ،ولؿ ُأصاب
محؾل ،وقد سبؼـل .
ُ
بالزهايؿر ،والحؿد هلل.
أكاسااا يػعؾااقن ذلااؽ  ،ويحبااقن
 ثااؿ طؾؿا ُ
ات ٓحؼااا  ،أن ثؿااة ً
ووجادت
الؿطاولة والبروز ،ولق طؾك حساب الؼقؿ الخؾؼقة،
ُ
ّ
جاػ
ذلؽ الشخص الؿتجاوز مـ تؾؽؿ إصاـاف ،التال قاد
حقاؤها ،وذ ُبؾت كرامتفا ،واهلل الؿستعان ..
اؿعت ماار ًة طااـ تـااازع طاادة أئؿااة طؾااك جااام ٍع كبقاار
 وقااد سا ُ
فؼؾات  :إدارة الؿسااجد
شفقر ،كؾ يتؿـاه ويرجاق الظػار باف،
ُ
هاال مااـ تقجااف وتختااار  ،ولقساات الجقامااع مح ا ً لؾتـااافس
والتؼاتؾ  ،واهلل الؿستعان .
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شخصاا مؽاكاف قاد
خطقاب جاامع القحقاا فقجاد
 ومر ًة تلخر
ً
ُ
صعد ،ولؿ يؽـ تلخره مسق ًغا ل ساتعجال ،ولؽـاف يعؾاؿ كقاة
ذلؽ إخ  ،وأكف اجتفا ٌد سائغ ،ولقس جسار ًة متعؿدة كؿا قد
ُصااـع يف جااامع الػفااد…!فاادخؾ الجااامع واسااتؿع لخطبااة
أخقف ،ثؿ اتصؾ معتذرا  ،بلكف أحس بالتلخر  ،وتؾػت الـااس ،
فرغب يف إكفاء الؿققػ  ...فتؼبؾفا بؽؾ صدر رحقب…!
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 /21سيارة يف حمفل الكضاة:
وصار القاقم طـادكا قاضا ًقا
وققرا
تذكرتااف دها ًارا وقااد كااان صال ًبااا **
َ
ً
ُ
أروع ثاك ًقااا
وبااات القااقم
قااديؿا
محسـ **
الحال بؾ هق
فؿا غ ّقرتف
َ
َ
ٌ
ً

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ُ 
محاسـ الصاػات،
بعض ص بـا الػض ء ومـ ش ّعت طؾقف
ُ
قاديؿا  ،ودامات الصا ت بقــاا وبقـاف  ..الشاقخ
ومـ درساـاه
ً
ااـ العؾاااؿ
الااادكتقر طباااد اإللاااف الؼحطااااي حػظاااف اهللُ  ،حسا ُ
مصطؾح الحديث يف
والخؾؼ ،والصقت بالؼرآن…! درسفؿ
َ
السااـقات إولااك مااـ الشااريعة… وتعاارف طؾقااف  ،ثااؿ دطاااه
لؿحاضاارات ثريااة يف "جااامع القابااؾ بلبفااا "  ،وهااق ٓ ياازال
وقػاات ماـ حقااة اباـ الؿباارك ) ومارة
صال ًبا كاكت إحداها (
ٌ
(وقػات مع كاصر الحديث ) الشافعل رحؿف اهلل .
ٌ
-95-

ُ

ُ
والشوق أغلب

ور ّشاح قاضا ًقا يف محافظاة العؼقاؼ ماـ
 ثؿ تخرج مـ الؽؾقة ُ
مقضااقع جؿقااؾ يف
فطؾااب محاضاارة ،فاااختقر لفااا
الباحااة،
ٌ
َ
سافر إلك مصار لحضاقر
السقرة الـبقية (رسقلـا الؿبتؾك ) ثؿ َ
معرض الؽتاب الدولل ،وهق تظاهر ٌة ثؼافقة رائعة  ٓ ،يحاب
تػقيتفا غالبا .فتقاصؾ معف الشقخ بلن الؿحاضرة حان وقتُفا،
وصااارت ( الصاابر يف الؽتاااب والسااـة ) فاسااتغرب ذلااؽ،.
اـ وٓ مساتـؽر.فؼااال
وقاال :طـقاكـااا جؿقاؾ ،ولااقس فقاف مطعا ٌ
الشقخّ :
مشفا يا شقخ وكـتظركؿ.
 فاضطر لؼطاع الرحؾاة الؿصارية والعاقدة ساري ًعا  ،إلكجااز
الؿفؿة ،وكاكت يقم جؿعة ،وٓ يحب محاضرات الجؿعاة ،
ويعتؼااد كػايااة الخطبااة  ،وتاارك الـاااس يرتاااحقن …! ولؽااـ
-96-

ُ

ُ
والشوق أغلب

هؽذا حصؾ  .وص ِ
حبف ُ
دطؿا وتـشقطا  ،جزاهؿ
َ
بعض اإلخقة ً
خقرا .
اهلل ً
 وكاكاات َ
أول زيااارة دطقيااة خااارج كطااا محؾااتفؿ ،وتؽؾػفااؿ
وهؿااا  ..فحضاار يف الؿؽتااب التعاااوي تؼري ًبااا  ،ووجاادَ
سااػر ًا ً
الؼاضل الشاب وقد احتشد هق وص ب العؾؿ يف آستؼبال ،
جزاهؿ اهلل خقرا  ،وبارك يف جفقدهؿ .
 وكان كؿا طرفـاه تقاضعا وأد ًبا جؿًا ،ولؿ تغقره الؿـاصاب
أو تذهب باف القجاهاات .كلكاف كؿاا كاان صالباا يف مساتقيات
الشريعة إولك .وتعجب مـ ذلؽ وقاد زاره الشاقخ الؼاضال
ِ
فسر
طبد
الرحؿـ الصعب يف محؽؿتف  ،وهق مػتش قضائل ُ ،
بؿا شاهد وطايـ ،وحدثف بذلؽ يف الفاتػ ،فؼال لفَ :
ذاك ماـ
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خقاارة ص بـااا ،ويحرجااؽ بلخ قااف وآدابااف  ..والحؿااد هلل أن
الغراس أثؿرت يف مقاضعفا  ،وكسلل اهلل لـا ولفؿ اإلخا ص
والثبات .

 وٓ ُ
تزال الصؾ ُة باققة معف وبغقره مـ ص بـا الؼضاة  ،الاذيـ
وكـشرح لحديثفؿ وتلثقراتفؿ ،وقد كااكقا ت ماذة،
كػاخر بفؿ
ُ
وباااتقا أن أساااتذ ًة وطباااقرة يف مجااآتفؿ وتخصصاااتفؿ ،
رزقـا اهلل جؿقعا الؼبقل .
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 /21حماضزةٌ ىاصعة البياض:
ُ
ُ
الرياض
صاب
كصع
البقاض ** محاضر ًة لفا َ
ويف يق ٍم وقد َ
يح ّققـا الصػا ُء بؽؾ ٍ
لقن
ُ

ُ
والحقاض
الؿباهج
** وتقر ُقـا
ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
والؼؾب الرضال ،
الروح الؿـشرحة،
 هل تؾؽ التل تحؿؾفا
ُ
ُ
والػؿ الؿـبساط ،والعباارات الػساقحة ،والؽؾؿاات الباساؿة،
ُ
ذات الؿعـك الحااي الؾطقاػ ،وإكساام الرققؼاة الؿـساابة!..
ولااذلؽ إذا اكشاارح أططااك وأوىف  ،وإذا اكؼاابض ود التلجقااؾ
وآطتذار .
 ودائؿا يؼقل ماث يف خطباة الجؿعاة :إذا لاؿ تـشارح الاـػس
فؼؿ بآطتذار ،واستخؾػ أخًا مبد ًطا ،يسد الػراغ…!
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كجاحفا ماـ كجااحِ الاـػس وفا ح
 وكذلؽ الؿحاضرات ..
ُ
ِ
حساـ إداء  ،ودقاة
الػماد  ،وصقبة الروح ،وهل مـ ُمسببات
اإللؼاء  ،ولقس معـك ذلاؽ تارك التحضاقر  ،أو التخػاػ ماـ
الؿعؾقمات وآطتؿاد طؾك مجارد إكشاائقات فارغاة كا …
بااؾ ٓبااد مااـ آسااتعداد العؾؿاال والـػساال والروحاال ،حتااك
َ
وتحؼؼ الغراس مـبعفا.
تصقب الؿحاضرة هدففا،
َ

ِ
َ
مقاقاػ كثقارة… وماـ أحساـفا
وبحؿد اهلل تقسار ذلاؽ يف

ووثؼت إط مقا ..محاضارة ( ماـ روائاع
وقد اكتشرت كثقرا ُ
السؾػ )  ،والتل كاكت ضؿـ مفرجان "مركز قـا الدطقي"،
شاكرا ل:خقة الؽرام يف
و ُب ّثت كؾ الؿحاضرات يف الؼـقات،
ً
حسااـ حػاااوتفؿ وتاارتقبفؿ ٓ ،سااقؿا أطقاااكفؿ،
قـااا تفامااة،
َ
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وأخص بالذكر هـا الشقخ طؾل الؿطاري حػظاف اهلل ،الؿؿطار
دائؿا بخؾؼاف وحساـ احتػائاف  ،وهاق ماع تقاضاعف واكشاغالف،
ً
لديف رؤي ٌة إط مقة تػتؼدها كثقر مـ الجفات الدطقياة التال ٓ
تاازال يف غااابر الزمااان ،ويـؽاارون البعااد اإلط ماال لؾاادطقة
اإلس مقة !..

 وقااد مااازح بعضاافؿ كالتؼؾقااديقـ يف التعاااصل الاادطقي :
طؾؿ
ّ
ورجعقكا دول َة إقاد ِم… أيام طـتر والزير سال ِؿ ..أيام ٓ َ
والحروب…!
الغارات
حاسقب… وإكؿا
وٓ
ُ
ُ
ُ
 ولذلؽ اكتشرت تؾؽ الؿحاضرات يف الؼـقات اإلس مقة ٓ
سااقؿا قـاااة الرسااالة  ،خ ًفااا لؾؿتجاااهؾقـ أو الساااخريـ ،أو
َ
مـاشاط حقـقاة
بعضفؿ يبذلاف يف
الباخؾقـ بالؿال …!! وتؾؼك َ
-111-

ُ

ُ
والشوق أغلب

محصقرة  ،ويفؿؾ اإلطا َم وتدفؼاف ،واكط قاتاف الػساقحة يف
أرجاء الؿعؿقرة !..
 وبالؿـاسبة أخذت تؾاؽ الؿحاضار ُة وقتًاا لاقس يساقرا فؼاد
استغرقت قراب َة الشفر يف الجؿع والتحضقر والتحؾقؾ  ،حتاك
ّ
يسر اهللُ اإلخاقة يف قـاا ٓحتضااكفا والترتقاب لفاا ،فشاؽر اهللُ
مسعاهؿ  ،وكاذلؽ خطقاب الجاامع يف قـاا الشاقخ إساؿاطقؾ
كان الترتقب فائ ًؼا،
وطبدالرحؿـ الثقباكقان حػظفؿ اهللُ  ،وقد َ
يدل طؾك ُحسـ التخطقط واإلطداد الؿسابؼ  ،وغال ًباا زيارتـاا
لؿـطؼتفؿ تقحل بابتفاجفؿ وحساـ اجتؿااطفؿ ،وسارورهؿ
البالغ ،وفؼ اهلل الجؿقع .
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 /22مً أثكلِ املواقف:
ث ُؼ َ
صقبااااااقـ
العؾاااااؿ طؾقـاااااا ** طـااااااد قااااااقم
اااااؾ
ْ
ُ
الـاااااضريـ
كؾؿاااااا قؾـاااااا حااااادي ًثا ** كااااان فااااق
ْ
كاااااااااائؿقـ
اااارح الؼاااااق ُم بعقااااادً ا ** وتؿطاااااااااقا
ْ
سا َ
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
َ
سارا بؿقضاقع
 مـ الؿقاقػ الؿحرجة وأثؼؾفا  ،أن
تؽؾػ َق ً
طؾؿااال يف بقااااة ٓ تحتؿؾاااف  ،كلحاديا َ
ااث معؿؼاااة يف العؼائاااد
ِ
وصااااعقبة التؼريااااب أمااااا َم شااااققخـا وآبائـااااا
وإفؽااااار ،
وقعت يف التعسقر .أو أكاف لاقس
حاولت التقسقر
الؽبار.وكؾؿا
َ
َ
قاب ً لذلؽ الـفج الؿدبر…!
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 وهذه محاضار ٌة ُرتبات حساب بعاض البارامج الؿـتظؿاة ،
صاقب وجفتاف  ،فقجاد
وكؾػ بفاا الػؼقار إلاك اهلل  ،واكطؾاؼ
َ
الجاااامع الؽبقااار الؿعظاااؿ  ٓ ،يمماااف إٓ العجاااائ ُز الؽباااار،
والؿقضقع شا طسر ،لقس لف إٓ مقاضع الـخبة والؽؾقاات
الشرطقة  .فؽاكت محاضر ًة ثؼقؾة.
 طاكَك مرارتفا ،واستطعؿ متاطبفا ..ولؽـ ما ِ
بالقد حقؾة  ،مع
َ
محاولااة آسااتطراد يف التااراجؿ والاارواة الؿااذكقريـ إيؿاكقااًا
ولؽـ الحالة كاكت قاهرةً ،واهلل الؿستعان .
وقصصقا،
ّ

يؽقن بؿـ يؾؼل طؾك أصػال صغار مقضقطا فؼف ًقا
 أشب َف ما
ُ
طالقااا  ،أو يخاصااب جؿاطااات مااـ الباادو حااديثا صااع ًبا  ،أو
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ِّ
ولؽؾ مؼام مؼال ،ولؽؾ معشر ماا
يطعؿفؿ ما ٓ يسقغ أكؾف.
ي ئؿفؿ ويـاسبفؿ.
الـااس ماا
 ولذلؽ كصقح ٌة مؾقح ٌة لذوي التـسقؼ  ،خاصبقا
َ
يعرفقن  ،وضعقا لؾجقاماع والؿادارس والباقادي ماا ُ
يؾقاؼ
اقمفؿ وكعاساافؿ !..ولااذلؽ
بفااؿ ،وٓ يـػاارهؿ أو يجؾا ُ
اب كا َ
ٌ
أصؾ يف التراث ،قال ابـ مسعقد رضل اهللُ طـاف  ( :ماا أكات
ققما حدي ًثا ٓ تبؾغف طؼقلفؿ إٓ كان لبعضفؿ فتـة )
محدّ ث ً
ااس بؿااا يعرفااقن،
وقااال طؾاال رضاال اهلل طـااف (:حاادثقا الـا َ
يؽذب اهللُ ورسقلف ) .والس م .
أتريدون أن
َ
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 /23احلفاو ُة باحلضور:

اقافز ومـا ِ
شرطت بذي الدروس فح ِّؾفا ** بفديا ٍاة وحا ٍ
اال
وإذا
َ
ٍ
ٍ
ِ
وسمال
وتفافت
بؿحبة
العقاقن إلاك العؾاقم كقاصؼاًا **
تجاد
َ
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 لااقس شاال ٌء مثا َاؾ تؼاادير الـاااس  ،وصااب الثـاااء طؾااقفؿ ،أو
مـحفؿ هدايا وحقافز  ،تشد اكتباهفؿ  ،أو تعؾل حزمفؿ !.. ،
ويف الحديث الصحقح  ( :تفا َدوا تحابقا )  .ولذلؽ كاان ماـ
تقفقؼ اهلل تعالك لف ،أن حرص يف غالب الزياارات والادروس
العؾؿقااة اصااطحاب كتقبااات لااف أو لغقااره  ،والؿؼصاادُ تـشااقط
الفؿؿ ،واجتذاب العؼقل ،ودفع الـقم والؿ لة.
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 ولا َ
ااذلؽ اكتفجفاااا يف دروس ثابتاااة كااادرس الحؿاصاااة يف
"العؿدة"  ،ودرس زيد بـ حارثاة يف "الؼارآن الؼصصال" ،
يختؿ بفا بقـ إذان واإلقامة  ،فقسلل أساؾ ًة يف الدرس ،وماـ
بركاتفااا لػاات آكتباااه ،وتشااجقع الحضااقر  ،وغال ًبااا مااا ياالتل
أكاس لقسقا ماـ روادهاا فقـادهش ماـ حساـفا وآثارهاا طؾاك
ٌ
إصػال والشباب!..
ومـ فقائدهاُ :
حؿؾ الحضقر طؾك الؿشاركة  ،وكسر حاجز
َ 
ُ
وتخػػ الشقخِ مـ التؾؼقـ الؿستديؿ  ،بحقث يصبح
الحقاء،
الؽ م مـ صرفقـ ولاقس ماـ صارف واحاد ،وإحاداث مساار
وياذهب
صروحاف،
ؾفب ُجؿ َؾاف ،ويح ّؾال
ُ
َ
تػاطؾل يف الدرسُ ،ي ُ
كس َؾف وتعبف !..
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 وكؼااقل ذلااؽ مااـ واقااع التجريااب الؿؿااارس ،والتطبقااؼ
طايـ مدى أثار الفدياة والتؼادير طؾاك الـػاقس
العؿؾل ،ولؼد َ
أسااؾقب تربااقي يحبااب أخااريـ لؾاادرس ودخااقل
وهااق
ٌ
الؿساجد !..

والعجقب أن َ
بعضفؿ يؼقل ٓ جادوى ماـ ذلاؽ ..ويزيادُ
ُ
طؾاااك ذلاااؽ ُ
ثؼاااؾ الطااارح  ،وشااادة إساااؾقب  ،ووطاااقرة
الؿقضااقع ،فقغااتؿ الـاااس وهااق لااقس بفااؿ بشاااطر  ،وٓ ٍ
دار
بقضعفؿ أو ماهر .وربؿا َّ
دل ذلاؽ طؾاك قؾاة الػؼاف  ،واكعادام
الؿعـك التربقي يف العؾقم والؿحاضرات .
الـاس ب ِ
عض ** ت َُق ِّلاااادُ يف ُقؾااااقبِ ِف ُؿ ِ
عض ِف ُؿ لِا َب ٍ
القصااااآ
َهدايا
ِ َ
و ِ
َؽسقهؿ إِذا َح َضروا َجؿآ
قى َو ُو ّد ًا ** َوت
تقد ُع يف َ
ُ
الضؿقرِ َه ً
َ
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 وإذا طزّت الفدايا والؽتاب والتحاػ  ،فا أبؼاك ماـ شاعرٍ
ٍ
وأدب جؿقؾ كؿا قال الؼائؾ  :سقبؼك فقؽ ماا ُيفادي
لطقػ،
ِ
الؿفرجان .قصائدُ تؿأ أفا َ مؿا.
لساي  ...إذا فـقت هدايا
ِ
ّ
البقان…! واهلل الؿقفؼ .
أحؾ اهلل مـ سحر
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ُ

 /24صفوةٌ مؤاسرة:

ِ
ٍ
الصخر
ٓكفدت
صخرة صؿا َء
تجؿعاقا ** طؾك
ُ
وه َّقل ربل صاػق ًة لاق ّ
وزان بفااؿ َ
والـصاار
الزهاار
ذاك الؾؼااا ُء وأمطااروا ** طـاققاادَ ُحااب هاال
َ
ُ
ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ُ 
هؿااف ،وياادطؿقن
يشااد اهللُ ُ
طضاادَ الداطقااة باانخقة يحؿؾا َ
اقن َّ
صريؼااف ،ويشااحذون طزيؿتااف ،ويحضاارون وقتااف…! ولااذلؽ
كااان جؿاطااة مااـ حاال جااامع الػفااد ،محااؾ حػاااوة باادرس
اإلثـقـ ،أول اكط قتـا الؿـظؿة  ،الذي أسس كاؾ أسابقطقـ،
وأحبابؽ الؿعـققن بالدطقة تثاقؾقا… ومـ همٓء الػض ء :
إساتذة أحؿد زايد أباق ساؾطان وأحؿاد معاقض  ،ومحؿاد
صااالع أبااق سااامل  ،مصااؿؿ اإلط كااات… وآسااتاذ احؿااد
إحؿري  .وإذا ُشغؾ الؿصؿؿ ،كشط الؿؽتب التعاوي وقاام
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بااذلؽ مشااؽقرا  ،ثااؿ صااار الاادرس أساابقط ًقا ،فؾااؿ يـؼطااع
دطؿفؿ  ،وٓ خػل تشجقعفؿ !..
جؿفاقر الادرس ،وحضاقره  ،ويقافاؼ
 وأحقاكًا يؽقكقن هؿ
َ
اريؿ ص بـااا يف الجااامع ،فتـشا ُ
اط الفؿااؿ ،وتؽبا ُار الؿفؿااة،
تؽا َ
ُ
ويتحااقل الاادرس إلااك محػااؾ دطااقي
وتتعاااضؿ الحػاااوة ،
ُ
ِ
الؿمساػ أن الخاصا َة الاذيـ رحباقا بالادرس
وثؼايف ..وماـ
ابتدا ًء ،ت شك جؿ ُعفؿ ،وغااب حادهؿ وحديادهؿ !..وبؼال
هااق وحقاادً ا بعااد الاادرس ويجؿااع لااف ويخطااط ،ويستشاارف
ذهاب
أهدافف… كؿا قال طؿارو باـ معادي كارب الزبقادي:
َ
وبؼقت َ
مثؾ السقػ فر ًدا…!
الذيـ أحبفؿ…
ُ
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كاصاح أو كاقاادٌ أو
 واحتؿاؾ الؼضااق َة طؾاك كاهؾااف  ،فؾاؿ يبا َاؼ
ٌ
ِ
خقرا  ،وبؼال
فارز  ،سقى صػقة جؿاطة الؿسجد جزاهؿ اهلل ً
هق لقحده مخط ًطا  ،وراساؿا خطاة الادرس الدطقياة ،ووفاؼ
لؾحدَ ِ
ثان سابغ ًةَ ..و َطدَّ ا ًء َط َؾـدى… كَفاد ًا
اهلل وأطانَ :أ
ُ
طددت َ
وذا ُش َط ٍ
ب َي ُؼد…ال َب َ
وإبدان َقدَّ ا.
قض
َ
 وبرغؿ ما قد يخالطؽ مـ إحبااط ويالس ماـ بعاض شاباب
محايؾ الؿتديـقـ ،إٓ أكؽ قد تجد الـصر َة مـ آخاريـ لقساقا
تصاؾح الـقاة  ،وتؼاقى العزيؿاة ،وٓ
طؾك بالاؽ  ،والؿفاؿ أن
َ
ٍ
خذٓن  ،أو تراخٍ مصطـع…
تػتر مـ جراء
 ولؿ يـؼطع بحؿد اهلل الدرس مـ جارائفؿ أباد ًا  ،باؾ قا ّقض
جؿفقرا  ،وشبابا أحبقه ،وإخق ًة ماـ الؼارى  ،وأسااتذة
اهللُ لف
ً
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ارتاااحقا لااف ..واسااتؿرت العـايا ُة العؾؿقااة بااف  ،وجاااء أساااتذ ٌة
درساا يف الػؼاف بادي طاـ
أخقار مـ الؿعفد العؾؿل ،وصؾباقا ً
سػر الشقخ الصاعب وفؼا ُف اهلل ،فؾباك دطاقتفؿ بعاد اإلصارار
والؿشااااورة  ،واكعؼاااد درس "فاااتح العااا م اختصاااار سااابؾ
الس ا م" لصااديؼ حسااـ خااان رحؿااف اهلل  ،ولااؿ يتققااػ إٓ
بسبب الرحؾة الؿصرية  ،والحؿد هلل طؾك مــف وتقفقؼف .
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فً اختيارِ العياويً:
ُّ /25
ويف دقة العـقان ٌ
ومػخر
طؼؾ وروط ٌة ** ودطق ُة آكا ٍم ومجدٌ
ُ
تراكقؿ الؾغات وطز ُففا
وفقف
ُ

ومخبر
وططر
مباهقج
** وفقف
ٌ
ُ
ٌ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

 هل مقهبة يمتقفا اهللُ َ
بعاض الـااس ،وكاان ُ
بعاض مشاايخـا
واساع آصا ع ،لصاقؼا
الشقخ
يسحركا بعـاويـف  ،وكؾؿا كان
ُ
َ
بأداب وفـقكفا  ،كاان أجادر يف آختقاار  ،واجتؾاب الـااس
ٍ
بعـقان ساحر  ،أو ألػاظ ممثرة طؿقؼة  ..فؿث  :العـاقان بآياة
قرآكقة غال ًبا ما يؽقن جذا ًبا  ،وكذلؽ الـصقص الـبقياة فػقفاا
ساااحر وجاذبقاااة ،وطؿاااؼ ورساااالة…! فؿاااث ً بااادٓ ماااـ
ٌ
ققلـا :وقػات مـ قصة يقكس قؾ  (:فـادى يف الظؾؿاات ) أو
( فؾااقٓ أكااف كااان مااـ الؿساابحقـ ) فػقفااا اساات ٌب لأففااام
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والؼااراء والؿتااابعقـ  ،وتحؿؾفااؿ طؾااك الحضااقر والترقااب ،
وآهتؿام.
 وكذلؽ وطقف الشعري والبقاي يساطده طؾك ُح ِ
سـ آختقار ،
ُ
الحديث طـ أبل بؽرٍ الصديؼ رضل اهلل طـف ،تخقر لف
فؿث :
( ثااايَ اثـااقـ إذ وهؿااا يف الغااار ) وكاسااب آختقااار لؾػااارو
رضل اهلل طـف بؽتاب الذهبل رحؿف اهلل ( كعؿ السؿر يف سقرة
ٌ
رجاؾ تساتحل مـاف
طؿر) وقال طاـ طثؿاان رضال اهلل طـاف( :
الؿ ئؽااة) .ويف طؾاال رضاال اهلل طـااف  ( :يحبااف اهللُ رسااقلف،
ويحب اهلل ورسقلف ).
وطـاااقن يف قضاااايا الساااقرة الـبقياااة  ،وكاااان ماااـ أوائاااؾ

َ
ااطات شااديدة مااـ حقاااة رسااقل اهلل )
الطروحااات فقفااا (:سا ٌ
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(رسااقلـا الؿبتؾااك ) ورفضااتفا بعااض الجفااات كؿااا تؼاادم .
(فلتاااهؿ اهلل مااـ حقااث لااؿ يحتساابقا ) ( .اإليؿااان الباسااؾ ) .
(رحؿة لؾعالؿقـ ) .

 وكققشت ُ
بعض الؼضايا الػؽرياة والثؼافقاة كحاق( :أساباب
ضعػ الؿسؾؿقـ) (مـ أخطاء الؿثؼػاقـ ) ( أساباب ضاعػ
طبار
التػاطؾ مع قضايا إمة) ( صػحة لؾحاقار ) ( كااجحقن َ
التاريخ ) !..
اص إكبقاااء فالعـْقكا ُة بأيااات  ،خقا ٌار مااـ ققلـااا :
 وأمااا قصا ُ
وقػاااات أو دروس … وكاكااات كالتاااالل  ( :لؼاااد كاااان يف
قصصفؿ طبرة ) ولؿا تؽررت قال  ( :مظاهر العظؿة يف قصة
الؽااذاب إشاار ) ( ُقتِ َ
ااؾ
يقسااػ )  ( .سااقعؾؿقن غاادً ا مااـ
ُ
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احاب إخاادود) ( فاانذا خػاات طؾقااف فللؼقااف) ( وجعؾـاال
أصا ُ
مباركاااًا أيـؿاااا كـااات) ( قاااال رب إي دطاااقت قاااقمل. )..
وأشباهفا.

اقن بققػااات أو تاالم ت ،
 ويف سااقر العؾؿاااء غالبااا مااا تعـا ُ
االؿ مااـ حقاااة إمااام السااـة)
ويااذكر لؼبااف العؾؿاال مثااؾ  (:معا ُ
(وقػات ماع كاصار الحاديث ) ( شاذرات ماـ حقااة إماام دار
ٌ
الفجرة ) ( طؾؿ ماـ بغاداد ) (والؼاضال إمقارال ) أساد باـ
الػاارات رحؿااف اهلل  ( ،سااادات الؿتؼااقـ ) ( قااقارير وطاازائؿ )
(ققؿ مـ حقاة ابـ الؼقؿ ) ،وأمثالفا.
ٌ
العـااقان تعبقاار طااـ الااذات والعؼااؾ ،
والؿحصااؾ هـااا  :أن

َ
َّ
ٍ
جاذب لؾـااس،
والثؼافة وحسـ آختقار  ،ولطػف ودقتاف رايا ُة
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والؼاااراءة القاساااعة لأدبااااء تػاااتح آفا ًقاااا يف فاااـ العـااااويـ ،
واإلجادة فقفا.
 ويف الؿقاسااؿ  ( :قصااص رمضاااكقة ) ( تحايااا رمضااان ) ( يااا
باغل الخقر أقبؾ ) ( ورسائؾ إلك الحجقج )…! وأخطل مارة
شرح حديث جابر يف الحج ) ولق قال ( :خاذوا طـال
فؼالُ ( :
مـاسؽؽؿ ) او ( صػة الحجة الـبقياة ) .لؿاا أحساـ وأجؿاؾ
وأطؿ.
اذر يف " العـااقان الاادطقي والتااللقػل " مااـ محاكاااة
 واحا ْ
أخااريـ إٓ لـؽتا ٍاة وحؽؿااة ،يـبااف طؾقفااا يف مػتاااح الؽ ا م
َ
وأجؿاؾ
كاان أفطاـ
ومداخؾف  .وكؾؿا استؼؾ فؽرا وطـقاكاا َ ،
اختقارا  ،والس م …!
ً
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 /26احملاضزةُ املفزوضة:

ِ
ِ
الحديث ِ
قب
قؾب يف
وج ُ
وهؿفا ** تفؿؿ ٌ
ولؿا ُغصبـا لؾدروس ِّ
َ
رغقاب
واستجاب
فؽر
دهركااا و ُبعقاادها **
ُ
َ
تحـؽ ٌ
فعشااـا فاارار ًا َ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

 يف أوقا ٍ
اات تُػا َار ُض الؿحاضاار ُة  ،أو الـاادوة طؾقااؽ ً
فرضااا ،
ات مؼتاادرا ،
اطرا لتؾبقااة الاادطقة  ٓ ،سااقؿا إذا كـا َ
فتبقا ُ
ات مضا ً
ِ
يحسـقن بؽ الظاـ
وتؿؾؽ أٓت الؿحددة !..ولؽـ أحقاكًا ّ
ُحسـ مقطظ ًة طـد
 ،لشؽؾؽ أو طؿؾؽ أو لحقتؽ  ،وأكت ٓ ت
ُ
أهؾ البادية…!
 وقع كؾ ذلاؽ لؾعباد الػؼقار ..وسااطات آقتادار ،تقسارت
وٓكاات كؿااا تؼاادم .وساااطات آستضااعاف طجااز ،وفاار،
واطتذر.
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 فؿر ًة رتبت جف ٌة يف بعض الؿحافظاات الؼريباة ماـ طـادها
تحسقـا لؾظـ ُ
وأطؾـت صق ًػا ولؿ تتلكد  ،وذهب ولؿ يمكادوا
الؿقطد ..فػرح وسافر مؽة…!
 وماااار ًة يف كؾقااااة الشااااريعة "لؼاااااء أدباااال" قساااارا طااااـ
"الؿـظقمات العؾؿقاة"  ،ماع الـشااط الط بال باشاراف د.
مؽرهاا ،لؿاا شاااهد
طباد الارحؿـ معاضاة الشافري ،فحضار
ً
اسااؿف ،وجذبااف اإلخااق ُة الؿـظؿااقن  ،وبضااغط مااـ الشااقخقـ
طبداهلل الشفراي ويقسػ الغامدي وتؿت وتذلؾت.
 ومر ًة مؽتب الدطقة يف جدة قصدكا يف كؾقة الشريعة ،وكاان
اب العفااد بااالتخرج ربؿااا سااـة ١4١5هااا وكااان الؿـسا ُاؼ
قريا َ
يترجك مشايخ الؼسؿ لؾؿشاركة  ،والعبد الػؼقر ٓ يزال حد ًثا
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يف هااذا السااقا فؾااؿ يسااتجب لااف سااقى الشااقخ د  .طبااداهلل
الشاافري وفؼااف اهلل! لؽـااف ذهااب ،وقااال الحضااقر يف محايااؾ
أحسـ مـ جدة ،تؾؽ الؿدة .
 ومـ العجقب أن بعض الجفاات تـساؼ وتؼصار يف الدطاياة
اإلط مقااة  ،وقااد ٓ تخباار إمااا َم الؿسااجد لقسااتـػر الـاااس،
فقخقب ضـ الؿحاضر  ،ويؽره تؽرارها.
 والؿؼصقد أن آستعداد لحديث "سااطة كامؾاة" يحتااج
إلك ُأهبة طؾؿقة وكػسقة وبقاكقة…! وقد كان يستصاعب ذلاؽ
يف أول إمر ،حتك ذ ّلؾ الؿقلك صعا َبف  ،وكسر ققاق َده ،وفاتح
آفاقف  ،ف كت الؽؾؿات ،وتزاحؿت الؿقضقطات ،واكزاحت
الؿشؼات  ،وهلل الحؿدُ والؿـة .
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 /27العلووُ املصورة:
ٕكبت ريحاكًا وورد ًا وجقريًا
ولق أن إط مًا تؼدَّ َم حسف **
َ
ولؽـ كظركا كظر ًة سطحق ًة ** فغبـااا وقااد صااار إكااا ُم معالقااا
ْ
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 بات اإلط ُم لؾدطقة غق ًثا مغق ًثا يقرقفا ويـعشفا ،ويـؼؾفاا
َ
أماكـ بعقدة  ،ومـ
حدائؼ ذات بفجة  ،وتصؾ أكسامفا
إلك
َ
فضؾ اهلل أكاف كاان ماـ أوائاؾ صؾباة العؾاؿ ،الاذي اساتقطبقا
تؾااؽ إهؿقااة  ،بااد ًءا مااـ تحقيااؾ آط كااات إلااك مؾقكااة ،
وماارورا بالتصااقير بالػقااديق  ،ثااؿ اكتفااا ًء بؿقاقااع التقاصااؾ
آجتؿاطل  ،وتادفؼاتفا الؿذهؾاة  .ولؿاا حادث بفاا بعاض
الجفاااات الدطقياااة ،والتااال يػتااارض امت كفاااا ٕرشاااقػ
إط مل مقثؼ ،يقازي جفقد اهؾ الباصؾ ،ويعؽس الصقرة
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بعضاافؿ وتضاااحؽ،
اخر ُ
الجؿالقااة لؾاادطقة ،تعجبااقا ،وسا َ
وأن بعد طؼقد مـ الزمان يتباكقن طؾك تؾاؽ الاذكريات ،
والتل كان فقفا الؿال مذل مبسقصا !..
 ولؿا اكطؾؼت الؿسقر ُة الدطقية الؿتقاضعة  ،كاان ٓباد ماـ
وطل الرسالة اإلط مقة والعـاية بفا ،وتقثقؼ كؾ ذلؽ الجفاد
الؿتعقب والؿحضر تحضقرا مرض ًقا.
 فؽؾؿاات الجفااات والجؿعقااات فاطتااذرت  ،ثااؿ اكصاارفت
واستجاب بعض ص بـاا
الجفقد الػؽرية وآقـاطقة لأفراد ،
َ
كالشاب أحؿد إلؿعل حػظف اهلل  ،ووثؼ طشارات الخطاب
والؿحاضرات يف الققتققب طؾك قـاة أسسافا بـػساف  ،فجازاه
خقرا.
اهلل ً
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 ثااؿ أساافؿ إسااتاذ طؿاار محؿااد ،مااع بعااض اإلط مقااقـ
وسجؾت طدد مـ دروس رمضاان
كإستاذ ولقد السرحاي ُ ،
ومحاضرات مشفقرة  ،بلداء إط مل رائع فائؼ .
 ثؿ اتجفـا إلك مؼاصع صاغقرة دطقياة" ،كبارامج القاتساات "
مختصرا  ،طـ
فصقرت كحق ( )٦٤٤مؼط ًعا
وحالتف الرائجةُ ،
ً
صريااؼ إسااتاذ طؾاال مقسااك إحؿااري وفؼااف اهلل  ،صاااحبـا
وتؾؿقااذكا الؼااديؿ ،والؿحااب لؾاادطقة وأهؾفااا  ،فبااذل جفاادً ا
كبقرا  ،وسع ًقا حثق ًثا  ،يف التغطقاة اإلط مقاة محتسا ًبا ومح ًباا ،
ً
طؾل لف الحساـك باذا العؾاؿ
فجزاه اهللُ ً
خقرا  .وفقف قال الؼائؾٌ :
وو ُ
صقل ..يظؾ َيحقؽ العؾؿ مػضال إكف
إكف
بارع َ
خبقر ٌ
ٌ
محب ٌ
ُ
أصقؾ!..
الػـ وهق
لبقب بذاك ّ
ٌ
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مستؿرا الك هذه الؾحظات مح ًباا ومقثؼاا لؾجفاد
 وٓ يزال
ً
اإلط ماال  ،طباار الؿؼاااصع الصااقتقة  ،أو مصااقرات الػقااديق
الؽامؾة .
 ويف الػترات إخقرة  ،برز ابــا "سؾقؾ" ،وهق صػؾ صغقر
وصااؿؿ مؼاااصع مختصاارة،
 ،ولديااف قاادرات ٓ باالس بفاااُ ،
ااحقحا  ،بقركااات
وترساااؾ لؾػتاااك إحؿاااري
تؼقيؿاااا وتصا ً
ً
الجفقد ،وكسال اهلل أن يصؾح لـا الذرية والـقة .

 وكعتؼاادُ أن الاادطقة قااد ارتؼاات مااع الـفااقض اإلط ماال
الساحر ،هذه إيام  ،وكقػ اهتدت أماؿ يف العاالؿ الػساقح،
وكػااع اهلل بجفااقد متقاضااعة  ،ولؽــااا كحتاااج فقفااا حال ًقااا إلااك
تـازاح
وأقسااما تضاطؾع بفاا  .وأن
متخصصقـ ومعتـقـ بفاا،
َ
ً
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الـظاارة التؼؾقديااة الؼديؿااة ،التاال حرماات الاادطقة التقثقااؼ ،
وزهدت يف مشاريع إط مقة راققة ،واهلل الؿقفؼ .
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ُ

 /28بزامجُ موؤدة:
تؿر بذي الدكقا
ُ
يتعب
والبعض
اإلكسان
تجاارب مقتا ٌة ** بفا يفتدي
ُ
ُ
ُ

ولؽـفا درس وطؿر وخبر ٌة ** وكاااؾ بعقا ِ
ااد الفاااؿ فقفاااا معا َّ
ااذ ُب
ٌ
ٌ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

 أحقاكاااا تؼاااق ُم بعا ُ
ااض الجفاااات ببااارامج دطقياااة وطؾؿقاااة
تـؼطاع فجااءةً،
محؿقدة ،ولؽـ يعقبفا طد ُم آكتظام  ،حقاث
ُ
بركامجااا طؾؿ ًقااا
ويت شااك الخقا ُار  ،ويتبااع الت مقااذ  .ويااذكر
ً
جقدً ا ،زامؾف فقف ُ
بعض الشققخ وأكتجقا إكتاجاا حساـًا  ،وكُارم
فقف الط ب بعد سـة ثؿ قطعقه ب مسقغات.
 وكاصاااحفؿ ولؽاااـ دون جااادوى  ،وطاااادوا إلاااك دروس
باارامج
أن
الؿساااجد أو لؼاااءات إيؿاكقااة طامااة !..وتـاسااقا ّ
َ
التلصقؾ العؾؿل ضروري ٌة لؾشباب ،وإضعاففا أو قطعفا لقس
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زمان
وأن الزمان ُ
مـ الحؽؿة وٓ الؿـفجقة الدطقية ٓ ،سقؿا َّ
ُ
أمااس
فااتـ وشاافقة  ،واشااتدا ُد بؾبؾااة وغػؾااة ،
والجقااؾ يف ِّ
الحاجة إلك العؾؿ والػؼف البـائل والتربقي!..
 ولذلؽ ماع طـايتـاا بالتربقاة اإليؿاكقاة لؾشاباب ٓ ،باد ماـ
إذكاء التربقة العؾؿقة يف هذه إطصر الؿتلخرة  ،وقد اكتشرت
اار الحقاارة وآرتقاااب  .ويااذكر لؿااا اكؼطااع
الشا ُ
ابفات  ،وأفؽا ُ
البركامج التلصقؾل  ،جاءه ُ
بعض الط ب مستغربقـ آكؼطاع
ويتسااااءلقن ماااا الاااذي دهااااهؿ .وكقاااػ كعاااقض وحااااولقا
التعاااقيض بااابعض الؿجاااالس الخاصاااة "كؿجؾاااس طؿااادة
إحؽام"  ،وكان يحضره قرابة ث ث طشرة صال ًبا  ،مـ خقرة
وإقبآ.
الشباب  ،استؼام ًة وهؿ ًة
ً
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 وأيضا مـ التجارب الؿقؤدة " ،درس الساقرة الـبقياة" يف
جامع الراجحل طـاد الشاقخ طباداهلل الؼاري حػظاف اهللُ  ،وقاد
استؿر كحق سـة ،ولؽـ الحضقر كان قؾق كالغاية.وتساءلقا
دروس أبفاااا تغقااارت واطتاضاااقا طاااـ الؿحاضااارات
ققاااؾ:
ُ
بؽؾؿااات مختصاارة بعااد العشاااء ..ولااؿ تؽااـ محايااؾ تفامااة
كذلؽ ،بؾ الحضاقر جقادً ا لؾغاياة  !..فاضاطر لتغققرهاا إلاك
كؾؿات مقجزة بعد العشااء  ،وكاكات شافري ًة  ،ويؿشال معاف
بعااض الطا ب ،حقااث تؽاااثرت الشاااحـات يف طؼبااة شااعار.
خقر رفقؼ ومعاقـ يف الارح ت
وغالبا إستاذ أحؿد الزيؾعل ُ
الدطقية.
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درساا يف الساقرة
 وتجربة أخرى يف مـطؼة مجااورة وصؾباقا ً
أيضا  ،ولؿ يقفقا لشارصف  ،فااكؼطع بعاد ث ثاة أشافر ،بسابب
ضعػ التـسقؼ  ،وقؾة الحضاقر  ،وت شال آهتؿاام.وكااكقا
يؿقؾااقن لؾؿحاضاارات العامااة ،وهاال لااؿ تـؼطااع معفااؿ يف
الغالب.
وطارف بفاا
أن هذه التجارب قاد اساتػاد مـفاا،
َ
 وبحؿد اهلل ّ
كػسقات الؼقم  ،ومدى اهتؿامفؿ وصبرِهؿ وتطؾعااتفؿ ،ولاؿ
مفتؿا  ،يزور غقرهؿ،
صبقرا
تػت يف طضده ،بؾ بؼل
َّ
محضرا ً
ً
ً
ويػقد يف مـاصؼ مجاورة لفؿ .
كؽرر طؾك الدطاة الصبر وآحتسااب وأن ٓ يـؼطاع
 ودائؿا
ُ
الخقر إٓ مـ جفات الطالبقـ ولقس الباذلقـ  ،ففؽذا الادطقة
ُ
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ٌ
ٌ
أن يف الـاااس كزطاا َة
إقبااال وإدبااار ،
وكشاااط وفتااقر ،وتااذكر ّ
التػؾت والتؼصاقر ولقساقا م ئؽاةً ،واستحضار  (..وتركاقك
قائؿا ) وتع َّز بفاا ومثق تفاا ماـ الـصاقص والعبار يف التااريخ
الدطقي  ،واهلل الؿستعان !..
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 /29معكزاتٌ يف الطزيل:
ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ٍ
ُ
معؽااارات يف الطرياااؼ ،
العؿاااؾ الااادطقي ماااـ
 ٓ يخؾاااق
َ
إجفااض الجفاد  ،أو الـَّقاؾ  ،أو إضاعاف
ومؽدرات تحااول
الفؿة وآستـؼاص .ولؿ يؽاـ بحؿاد اهلل ِ ُ ،يؾؼال لفاا با ًباا ،أو
يرفع لفا رأسا  ،إٓ ما كان مـ ٍ
كؼد ققيؿ ،أو كصقحة هادفة!..
ً
اكتؼاما !..
ولقست تشػ ًقا أو
ً
ارتباصات العؿؾ ٓ ،ساقؿا اإلدارياة  ،فؼاد كاان
أيضا :
 ومـفا ً
ُ
يتفقل لؾدروس والؽتب مػتقحاة إباان وكالاة الؼباقل وشامون
الطاا ب ٕربااع سااـقات  .وإذا وجاادَ سااع ًة صالعفااا ،وق َّقااد
كؼاصفا.
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الؿطالب العائؾقة  ،هؿ وثِؼؾ  ،ولفاؿ حؼاق  ،وماع
 وكذلؽ
ُ
استػادتفؿ أحقاكا إٓ أكفا أضرت بفؿ الدطق ُة أحقاكًا…! ومـ
كسااقان الداطقااة وغػؾتااف طااـ أهؾااف وبـقااف !..
إخطاااء هـااا:
ُ
وبعضاافؿ يستشااعر ذلااؽ ويحاااول التسااديد والتؼريااب ،واهلل
الؿستعان .
 وكؿا لؽ ُمحبقن  ،لاؽ خصاقم قاد احتشات قؾاقبفؿ غقظاا
وكؿااادا  ،وحااااولقا قطاااع الااادروس أو تؽاااديرها بااابعض
الؿشااؽ ت  ،وهااذا إذا جاااء مااـ إقااران قبؾتفااا  ،فالتـااافس
وطؾؿا،
تـقر ساخـ أحقاكًا ،وأما مـ دوكفؿ طؿرا وسـًا
ً
بقـفؿ ٌ
فتعجب مـ اتخاذك ً
ثبقت اساقداد
غرضا يف مسالؽفؿ  ،لقٓ
ُ
الؼؾقب حسا ،واكخ ِع إفادة مـ كشااط أخاريـ واق ًعاا ..
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ُ

ِ
ِ
اقن
ويف
يـ َجاا ُءوا ِماـ َب ْع ِاد ِه ْؿ َي ُؼق ُل َ
الؼرآن لق اتعظاقاَ (..وا َّلاذ َ
ربـَا ا ْغ ِػر َلـَا و ِ ِ ِ ِ
يؿ ِ
يـ َس َب ُؼقكَا بِ ْ ِ
ان َو َٓ ت َْج َع ْاؾ فِال
إل ْخ َقاكـَا ا َّلذ َ
ْ َ
َ َّ
اإل َ
َّااؽ رء ٌ ِ
ِ
ِ
ااقؿ ) سااقرة
يـ َآمـُااقا َر َّبـَااا إِك َ َ ُ
ُق ُؾقبِـَااا غاا ل ِّل َّؾااذ َ
وف َّرح ٌ
الحشر. ١٤:

ويستحسـ هـا ققل الؼائؾ :

ُ
ٌ
فضاؾ طؾال ومـا ٌة ** ف أبعدَ الرحؿـ طـّال إطادياا
ِطداتل لفؿ
فاكتسبت الؿعالقا
هؿ بحثقا طـ زلتل فاجتـبتفا ** وهؿ كافسقي
ُ
ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 فلحقاكًا مـ فقائد آضداد شحذ الفؿة ،وتحؼقؼ مـجازات
وقال الؿتـبل :
إذا ساء ُ
فعاؾ الؿارء سااءت ضـقكاف ** وصااادّ ماااا يعتااااده ماااـ تاااقه ِؿ
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ُ

وأصبح يف ٍ
لقؾ مـ الشاؽ ُمظؾا ِؿ
وطااااادى مح ّبقااااف بؼااااقل طداتااااف **
َ
ِ
جساؿف ** وأطرففاااااا يف فعؾاااااف والاااااتؽؾ ِؿ
أصاد ُ كػس الؿرء مـ قبؾ

 ويف بعااض إقااران الااذيـ يعاكاادون حساادً ا  ،ويضااقؼقن
بعضفؿ :
إف ًسا وحؼدً ا  ،قال ُ
ااؽ الظؾؿا ِ
وياااروم يؽساااري الؾااااقؿ وكساااره ** را ٍ لـاااا يف حالا ِ
ااات
ُ
ُ
ُ
هؿااة طؾقااا إلااك طز ِ
ٍ
َمااات
يشاااتد قصااادُ الطاااالبقـ وكرتؼااال ** مااـ
ِ
ٍ
شاادة الضااقؼات
مفؿااف مااـ
اكظااار لاااف خاااالل القفاااا وقؾ ُباااف ** يف

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ِ
ِ
ِ
ٌ
َؿاارات
كالخقااؾ يف الغ
متاادفؼ
بالجػااء ومؼصادي **
وأضؾ أصاعدُ
ِ
ٌ
الػؾقات
والسقر يف
طؿؾ مضك
وكبضااافا **
فا
ااالروح تحقاااا بالعاااداء ُ
ُ
ُ
أفعا ُلفااا ابتسااؿت ومااا مااـ غرسا ٍاة ** إٓ ابتـااات صااارحا بااا آفا ِ
ااات
ً

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
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ِ
ُ
اروات
الدؤوب وأثؿرت ** سااخَ طاتُفؿ كـاازا مااـ الثا
العؿؾ
وتصاطدَ
ُ
ااث والـسا ِ
فال ُؽ ْتاااب ساااال كؿقرهاااا ويراطـاااا ** متبساااؿ كالغقا ِ
ااؿات
ُ
ٌ
ُ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
 صفر اهلل قؾقبـا  ،وكػاكا كؾ ذي شر ،إكف جقاد كريؿ.
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ُ

 /31املدارسُ والعله:
طؾؿ طـدها ** سقى مـفجٍ ٍ
ومحضرِ
جار وكتْب
َ
ُ
جقامع يف الساحات ٓ َ

فف استباكت مـفجًا وبرامجًا ** روافاادَ لؾط ا ب يف خق ارِ مظف ارِ

ــــــــــــــ**ــــــــــــــ
الؿدارس وجؾ الؼطاطات التعؾقؿقة ،بقابا ٌة حققيا ٌة إلشااطة

ُ
معـك الؼراءة وحب العؾؿ وآص ع ( ،وقؾ رب زدي طؾؿا )
ساااقرة صاااف .ولؽـفاااا تؽاااقن يف أسا ٍ
ااؾقب تشاااقيؼل  ،لؽثااارة
التؽاااالقػ الؿضاااروبة طؾاااك كقاهاااؾ الطااا ب  ..فؾاااديؽؿ
محاضرات الؿؽتبة والرياضاة والػـقاة وإكشاطة الؿختؾػاة ،
ُ
وحصااص آكتظااار كااذلؽ .وكااؿ مااـ معؾااؿ وا ٍع صااـع مـفااا
حقلفؿ إلاك طؾؿااء وطبااقرة .وهال
معجزة  ،واحتقى أذكقاء ّ
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ٓ تخرج طؾؿاء كؿا قال الطـطاوي رحؿف اهلل  ،لؽـفا مػااتقح
ومـافذ .وكؿا قال شققل رحؿف اهلل:
أشرف أو ّ
وياـشب أكػسًا وطؼقٓ
أرأيت
َ
َ
أجؾ مـ الذي ** ياباـال ُ
رون إولك
ُساباحااك َ
َ
طؾؿت بِاال َؼ َؾ ِؿ ال ُؼ َ
اارم َع ِّؾ ٍؿ **
َاااؽ الاااا َؾ ُف َّؿ َخقا ُ
جات َهذا ال َع َ
خار َ
بقـ َسبق
ؼؾ ِمـ ُض ُؾؿاتِف ** وهديتَف
َأ َ
الؿ َ
الاـاقر ُ
َ

اارر يف الجامعاااات ٓ ساااقؿا الؽؾقاااات
 وكػا ُ
ااس الؼاااقل يتؽا ُ
الشرطقة ،وهل معـقة ابتدا ًء بالعؾؿ الشرطل وتؽقيـف وتسافقؾ
صرقف وهاق ماا كاان يؼاقم باف أسااتذتـا يف كؾقاة الشاريعة بلبفاا
قااديؿا  ،مشااؽقريـ  ..ولؽـااف تراجااع يف فتا ٍ
ارات بساابب فتااقر
ً
الفؿا ِؿ  ،وغؾبااة الشاالن اإلداري  ،وتضااجر الطا ب ..ولؽــااا

-138-

ُ

ُ
والشوق أغلب

باسااتعؿال الحؽؿااة التربقيااة قااد كصااؾ ٓختاارا أفااادتفؿ
والتلثقر فقفؿ.
 ولق صح لـا حؽاي ُة تجربة فرع كؾقة الشريعة يف محايؾ سـة
 ١437ها َ .
لؼقؾ  :وخ ل أربع سـقات حرصـا طؾك الؼضاقة
ارامج مساااكدة لفااؿ يتخؾؾفااا شاالء مااـ
العؾؿقااة  ،ووضااعت با ُ
فل ِّسااس ( بركااامج ثبااات العؾؿاال ) بؿتا ٍ
التاارويح ُ ،
اقن محااددة
الؿثاؾ العؾؿقاة،
خ ل أربع سـقات  ،وحاول إساتذة غرس ُ
وتحػقظفؿ طد ًدا مـ الؿتقن والؿـظقمات ،وتحريؽ هؿؿفؿ
لؾتلصقؾ العؾؿل.
الـتائج لؿ تؽـ طؾك هقاكا ،ولؽـفا أثؿرت كق ًطاا ماـ
 وربؿا
ُ
الػقائااد ،كحااق  :صا ِ
اـاطة بعااض الط ا ب الؿتؿقاازيـ  ،وحػااز
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الفاجس العؾؿل لاديفؿ ٓساقؿا الؿتػققاقن ،وكاذلؽ ضابط
مـظقمات محددة ،فؼاد حػاظ ماث مـظقماة مراقال الساعقد،
أصرافا مـفا  ،كحق  3٤صالباا  ،ورباط صا ب الشاريعة باالعؾؿ
وفضؾف  ،وكاذلؽ تحػاقظفؿ إربعاقـ الـقوياة ،وقطعاا ماـ
طؿدة إحؽام  ،والؿـظقمة البقؼقكقة ،وكاكت مدارات التلثقر
جارية يف كحاق ( )4٤صال ًباا  ،وكاان ياتؿ إغاراؤهؿ ماـ خا ل
الجقائز والادرجات  .ولاقعؾؿ أن ذلاؽ التالثقر كاان محادو ًدا
بسبب تؼؾقص الجامعة الؼبقل يف فرع تفامة ،وتعؾقاؼ الؼباقل
بعد مضل سـتقـ فقف ،رغؿ الحاجة الؿاساة وكثارة اإللحااح ،
ولؽـف لؿ يػت يف العضد حرصا ومقاصؾ ًة ماع الت مقاذ  ،وهلل
الحؿد والؿـة.

-141-

ُ

ُ
والشوق أغلب

 وكااااان ٕساااااتذة الؼسااااؿ دور يف إلؼاااااء الؿحاضاااارات
والاادورات الؿـاساابة  ،والتاال تسااعك يف إيؼاااد كااار الفؿااة يف
كػقسفؿ  ،حتك يؽقكقا أمـاء أطز ًة يف خدمة دياـفؿ ووصاـفؿ ،
ويشاهدوا مشااطؾ ماـ كاقر تفادي كثقارا  ،وتعؾاؿ فااات ماـ
الـاس ،مـ خ ل وضائػفؿ وإمامتفؿ وكػعفؿ الؿتعدد.
 ولؿااـ كااان يتضا ُ
اايؼ مـفااا مااـ إساااتذة  ،ويؽتػاال بااالؿـفج،
وبعااض الطا ب كااذلؽ  ..كؼااقل  :أقااؾ مااا يؿؽااـ فعؾااف هااق
اتثؿار صاقااات الطؾبااة إوائااؾ  ،وجعؾفااؿ أوائا َاؾ يف الجااد
اسا ُ
والااديـ والخطابااة والحػااظ  ،وسااقؾحؼ بفااؿ أصاادقاؤهؿ،
وسقؽقن لفؿ أبؾغ إثر  ،بنذن اهلل تعالك  ،والس م.
متت الذكريات الدعوية من كتاب ( والشوق أغلب) واهلل
املوفق واهلادي إىل سواء السبيل .
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