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الشيخ الدكتور أمحد فريد يروي ألصة التزامه املنهج السلفي واعتقاله اائل اجليش و طراه منةه 
 واتريخ الدعوة السلفية يف االسكندرية

ولةدت يف شةهر يوليةو سةةنة اثنةني واسةني و الةةب  ةل يف حتديةد اليةوم أنةةه يةوم الثةورة أو ألبلهةةا 
منيا القمح ووالدي رمحه هللا كا  يعمةل ححةدى  بيوم أو يومني أو بعدها كذلك، وذلك مبدينة

الدوا ر التابعة لألمةراء وذلةك ألبةل ألةانو  اإلصةالر الزراعةي غ عةني كغةريه عةن كةا  يعمةل  ةذه 
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الدوا ر مو فاس يف اإلصالر الزراعي، ووالديت رمحهاهللا مل تكن تعمةل وكانةت بنةت أحةد التجةار 
 أ  يتزوج والديت.ابلقاهرة، وكا  والدي يعمل مو ف عنده ألبل 

كةةا  والةةدي رمحةةه هللا رجةةالس صةةالحاس  افظةةاس علةةى الصةةالة يف املسةةجد وأليةةام الليةةل وكةةا   ةةتئ 
القرآ  كل أسبوع تقريباس، وكا   بوابس بني جريانه وأصدألا ه وتةراا علةى مكةة ألااء العمةرة عةدة 

انةةت طيبةة السةةرية سةنوات ومةات علةةى أحسةن أحوالةةه بعةد أ  أطلةةو حليتةه والوالةةدة رمحهةا هللا ك
والسريرة  افظة على الصالة هاا ة الطباع  بة للخةري وفقةت ألااء فريضةة احلةج يف آئةر سةنة 
مةن عمرهةا وطلبةت مةل أ  أصةحبها إىل العمةرة كةل عةام يف رمضةا  ولكنهةا مل يةدركها رمضةةا  

رين ألهنا بعد عواهتا من احلةج بشةهر أو شةهرين أصةا ا ااء السةرطا  وتوفيةت يف أألةل مةن شةه
بداء البطن فأرجو أ  تكو  شهيدة وألد رأيتهةا يف املنةام يف حالةة طيبةة وكةذلك والةدي رمحهمةا 

 هللا ومجيع أموات املسلمني.
وألد أئربت أبنل أصابل مرض يف الصغر أوشكت منه على اهلالك وكا  يف هذا العام ئةروج 

ل هللا عةةةز وجةةةل والةةةدي إىل احلةةةج وواعةةةل علةةةى أنةةةل سةةةوا أمةةةوت وهةةةو يف رحلةةةة احلةةةج فةةةر أل
العافيةة غ انتقلةةت تبعةةاس لوالةدي رمحةةه هللا يف بعةةأ الةةبالا غ أألمةت مبدينةةة السةةنبالوين مبحافظةةة 
الدألهلية فأمضةيت  ةا اراسةىت حةث الثانويةة العامةة غ التحقةت بكليةة طةب املنصةورة فأمضةيت 

مسةةتقيماس   ةةا السةةنة التمهيديةةة يإعةةدااي طةةب  وئةةالل هةةذه املةةدة مةةن حيةةايت كنةةت  مةةد هللا
 افظةاس علةةى الصةةالة أحةةة بعاطفةةة اينيةةة وكنةةت أتطلةةع كمةةا يتطلةةع كثةةري مةةن النةةاس إىل حتقيةةو 
اجملد فكنت أفكر يف حيايت وما أمتناه لنفسي وماكانت يل ر بةة ألويةة يف  ةد انيةوي فلةئ أكةن 

اين يف أمتة  أ  أكةةو  طبيبةةاس مشةةهوراس أو مهندسةةاس أجحةةاس أو أايبةاس ولكةةن األمةةل الةةذي كةةا  يةةراو 
الصةبا أ  أكةةو  ئطيبةةاس يف املسةةاجد فكنةةت أرى أرفةةع النةةاس منزلةةة هةةذا اخلطيةةب الةةذي ينتظةةره 

 الناس حني يصعد ارجات املنرب و يذكر الناس ابهلل عز وجل.
ومل أكن أعرا عند ذلك ألةول سةفيا : أشةرا النةاس منزلةة مةن كةا  بةني هللا وبةني عبةااه وهةئ 

 طبة اجلمعة بشحنة إميانية ألوية استمر عليها أايماس.األنبياء والعلماء، فكنت أئرج من ئ
وكنت أجد رألة طبيعيةة يف أللةيب فة ذا  عةت طفةالس يبكةي أكةاا أبكةي لبكا ةه، وكنةت  مةد هللا 
ابراس بوالدي  بوابس من أصدألا ي وأألاريب وأذكر أنةل يومةاس ذهبةت إىل أحةد أصةدألا ي يف املرحلةة 

 احبك أبو وش  ح سأل عنك  وهلل احلمد واملنة.فلئ أجده، فقالت له أئته الصغرية: يص
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وبعد أ  ألضيت السنة التمهيديةة بطةب املنصةورة انتقلةت تبعةاس لوالةدي وأسةريت إىل اإلسةكندرية 
والتحقت بطب اإلسكندرية وذلةك يف بدايةة السةبعينيات وتعرفةت يف هةذه الفة ة علةى إئةواين 

 عة.يف هللا الذين بدأو الدعوة إىل هللا عز وجل ابجلام
وكا  سبب ذلك أ  كتب أحد طالب الكلية الةذين يسةبقوننا علةى سةبورة املةدرج مةن أراا أ  
ينضئ إىل اجلماعة الدينية فعليه أ  يذهب إىل مجعية الشةبا  املسةلمني ابلشةاطو يةوم كةذا بعةد 
صالة كذا، فذهبت إىل اجلمعية والتقيت  ئ، وكا  على رأسهئ أئي احلبيب الدكتور إبةراهيئ 

راين، غ كثرت اللقاءات بيننا ابلكلية وئاصةة إبةراهيئ الزعفةراين حيةن كةا  معةي يف نفةة الزعف
اجملموعة للقرب بني أمحد وإبراهيئ واش اكهئ يف حرا األلف، وكا  الةدكتور إبةراهيئ ذو حليةة 
طيبةة وكةا  مةةن أسةرة طيبةةة، يغلةب عليةةه التمسةك ابلسةنة، وكةةا  يرتةدي مالبةةة تشةبه مالبةةة 

وتةةراات عليةةه كثةةرياس يف بيتةةه، وصةةارت بيننةةا صةةداألة وأئةةوة و بةةة، وبةةدأأ سةةوايس  الباكسةةتانيني،
طريو الدعوة، وكانت هذه بداية الصحوة ابلنسبة لنا، وكذا جبامعة اإلسكندرية، وبةدأ النشةا  
ابجلامعة بعد تكوين اجلماعة اإلسالمية الىت كانت يف الظاهر ئاصة ابجلامعة ويف الواألع عتةدة 

جلامعةةةة غ يف السةةةنة األئةةةرية يف كليةةةة الطةةب رشةةةحت الحتةةةاا طةةةالب اجلامعةةةة جلنةةةة إىل ئةةارج ا
ئدمةةةةة الطةةةةالب ورشةةةةح أئةةةةي إبةةةةراهيئ يف اللجنةةةةة الثقافيةةةةة غ   ترشةةةةيحنا أيضةةةةاس للجنةةةةة العليةةةةا 

 لطالب اجلامعة.
وكةةةا  مةةةن جلنةةةة نشةةةا  ئدمةةةة الطةةةالب أنةةةل اسةةةتأجرت أتوبيسةةةاس مةةةن هي ةةةة النقةةةل العةةةام لنقةةةل 

وكنت أعطي موعظة ألبل نزول الطلبات مةن األتةوبية وأحضةهئ علةى الصةدألة  طالبات الكلية
والبذل يف الدعوة فكا  من وراء ذلةك ئةري كثةري  مةد هللا وأعطةي اروسةاس ابملةدرج ألبةل ائةول 
احملاضرين وكذا ارس للنساء واروس مبسجد الكلية و رفة اجلماعة اإلسالمية حين أننةا متكنةا 

الء علةةى  رفةةة التمثيةةل واملوسةةيقى ابلكليةةة وحتويلهةةا إىل مسةةجد بفضةةل هللا عزوجةةل مةةن االسةةتي
 و رفة للجماعة اإلسالمية.

وكةةةا  أول مةةةؤمتر   مببةةة  احتةةةاا اجلامعةةةة رااس علةةةى بعةةةأ املضةةةايقات للجامعةةةة بكليةةةة الطةةةب، 
وتكلئ فيه بعأ اإلئوة وعلى رأسهئ الةدكتور إبةراهيئ الزعفةراين وألقيةت ألةرارات املةؤمتر وكانةت 

اإلسةةالمية حةةدين جديةةد وكأنةةه مولةةوا جديةةد الكةةل ئةةرج بةةه  تفةةل وكةةا  أول عمةةل  اجلماعةةة
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بعةةةةد أ   حنةةةةا يف االنتخةةةةاابت هةةةةو إنشةةةةاء مجاعةةةةة إسةةةةالمية بكةةةةل كليةةةةة مةةةةن كليةةةةات جامعةةةةة 
 اإلسكندرية.

ويف هةةذه األثنةةاء تعرفنةةا علةةى الشةةيخ  مةةد بةةن إ اعيةةل وكةةا  يف السةةنة الثالثةةة أو الرابعةةة وكةةا  
اس مةةن صةةغره حريصةةاس علةةى طلةةب العلةةئ إال أنةةه مل يبةةدأ الةةدعوة حةةث وصةةل إىل الشةةيخ  مةةد أ ةة

 مرحلة معينة من العلئ.
وكنةةةةةت اونةةةةةه يف العلةةةةةئ والعمةةةةةل ولكنةةةةةل كنةةةةةت ألةةةةةد بةةةةةدأت الةةةةةدعوة إىل هللا عزوجةةةةةل بعةةةةةاطفىت 
اإلسةةةالمية وبضةةةاعىت املزجةةةاة مةةةن العلةةةئ ويكفةةةي يف إثبةةةات هةةةذه العاطفةةةة شةةةهااة أحةةةد أعةةةداء 

الوألةةةت وهةةةو األسةةةتاذ صةةةربي نةةةور رمحةةةه هللا فقةةةد كةةةا  يف هةةةذا الوألةةةت  ةةةالف  الةةةدعوة يف هةةةذا
اجلماعة اإلسالمية يف الفكر ومييل إىل فكر التكفري وأرجو أ  يكو  رجع عن ذلةك فقةد رأيتةه 
يف مسةةةاجد الةةةدعوة ألبةةةل وفاتةةةه بقليةةةل واسةةةتقبلل اسةةةتقباالس حسةةةناس فقةةةال يف هةةةذه األثنةةةاء: األ  

 اإلسالم واحلمد هلل الواحد العالم. أمحد فريد أللبه ينبأ  ب
وبعةةةةةد أ   حةةةةةت اجلماعةةةةةة اإلسةةةةةالمية يف احلصةةةةةول علةةةةةى مجيةةةةةع اللجةةةةةا  يف احتااكليةةةةةة طةةةةةب 
اإلسةةكندرية  ةةةا إىل علمنةةةا أ  عميةةةد الكليةةةة ألةةةد ألغةةةى االحتةةةاا وهةةةو بصةةةدا تعيةةةني أمةةةراء جةةةدا 

وعلو نتيجةةةة لضةةةةغو  معينةةةةة معروفةةةة فصةةةةمئ اإلئةةةةوة علةةةى عمةةةةل مةةةةؤمتر بسةةةاحة كليةةةةة الطةةةةب،
امليكرفةةةو  فةةةوق حجةةةرة اجلماعةةةة ونةةةزل عميةةةد الكليةةةة وحاشةةةيته إلنةةةزال امليكرفةةةو  وإلغةةةاء املةةةؤمتر 
فوألفت له حتت امليكرفو  وصممت على أ  امليكرفو  لةن يةزال، وكنةت يف هةذا اليةوم يف  ايةة 
الشةةةدة وكةةةا  أئةةةي إبةةةراهيئ يف  ايةةةة اللةةةني، عكةةةة طبيعتنةةةا يف  ةةةري هةةةذا املوألةةةف،املهئ مل ينةةةزع 

 كرفو  وبدأ املؤمتر وكنت آئر املتكلمني وأذكر أنل أللت يف ئطبىت:املي
 حنةةةةةن نعلةةةةةئ مسةةةةةتقبلنا جيةةةةةداس مسةةةةةتقبلنا بةةةةةني جةةةةةدرا  الةةةةةزأ ين وعلةةةةةى ئشةةةةةبات املشةةةةةانو أمةةةةةا 
مسةةتقبلهئ... وتلةةوت ئةةواتيئ سةةورة إبةةراهيئ    واأاناةةذيري النيةةاسا يةاواماياةةأاتييهيئي الاعاةةذاابي فةايةاقيةةولي اليةةذيينا 

ةةنا ألةاباةةلي  الاميةةو  تيئا مي ةةما ةةبا ااعاواتاةةكا وانةاتيبيةةعي الرتسيةةلا أاواملاا تاكيونيواأاألاسا ةةلي ألارييةةبي  يي ةةراأا إيىلا أاجا ماةةا  ا رابةيناةةا أائري
ةةنا  اواالي ي ا لاكيةةئا كاياةةفا فةاعالاناةةا  ييةةئا 44لاكيةةئا مي ةةهيئا واتةاباةةنيي ةةاكيني اليةةذيينا  الاميةةوا أانةافيسا تيئا يفي ماسا نةا ةةكا    واسا

ثاةالا ي اما ةريهيئا ليتةاةزيولا ميناةهي 49واضارابةاناا لاكيئي األا ةريهيئا واإي ا كاةا ا ماكا ةراهيئا واعيناةدا اميي ماكا   واألاةدا ماكاةريوا ماكا
ي اميا ُمياليفا واعاديهي ريسيلاهي إي ي اميا عازييٌز ذيواناتيقاةامي ي46اجلايباالي ي حتااساَبا اراضي   يةاةواما تةيباةدي 47  فاالا لي األا

ةةةاري ي ةةةدي الاقاهي ةةةماوااتي وابةاةةةرا يوا مييي الاوااحي اراضي واالسي ةةةريمينيا يةاواما يةةةذي ميقاةةةرينينيا يفي 48 اةةةرياا األا   واتةاةةةراى الاميجا
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ةةفاااي ي اصا ةةى ويجيةةوهاهيئي النيةةاري ي45األا ةةنا ألاطيةةراا ي واتةاغاشا ةةراابييليهيئا مي ةة91  سا ةةزييا اميي كيةةلي نةافا ةي ماةةا    ليياجا
ةٌد 92كاساباتا إي ي اميا سارييعي احلايساابي ي ٌغ ليلنياسي والييةيناذاريوا بيهي والييةاعالاميوا أا ياةا هيةوا إيلاةٌه وااحي ا باالا   هاذا

الاباابي ي    يي.91واليياذيكيرا أيوليو األا
يب طالةب وعبةد هللا لقد اشتقنا إىل إئواننا الشهداء اشتقنا إىل سيد الشهداء محزة وجعفر بن أ

 بن رواحة وحسن البنا وصاحل سريه وكارم األأضويل.
وارجتةةةت الكليةةةة رجةةةة عنيفةةةة وكنةةةت أرى الطالبةةةات املتربجةةةات يبكةةةني وكةةةذاإئواننا يف اجلماعةةةة 
اإلسةةالمية، وألةةد هةةزت كلمةةىت حةةث عميةةد الكليةةة فأعةةاا اإلحتاااملنتخةةب مةةرة  نيةةة وأرسةةل إلينةةا 

وانضئ يف هذا الوألت كثريمن الطةالب إىل اجلماعةة اإلسةالمية ملةا  يقول: اعتربوين واحد منكئ،
وجةةةدوا مةةةن هةةةذه الةةةرور. وكةةةا  أعةةةداء اجلماعةةةة يتهموهنةةةا أبهنةةةا حتةةةرك عواطةةةف النةةةاس وبةةةذلك 

 ينجحو  يف االنتخاابت وهللا املوفو رب األرض والسماوات.
مةةت املعسةةكرات وعاشةةت اجلماعةةة اإلسةةالمية أ هةةى عصةةورها يف اجلامعةةة وئةةارج اجلامعةةة وأألي

اإلسةةالمية وكانةةت مةةن احتةةاا اجلامعةةة واشةة اكات الطةةالب، وكةةا  ذلةةك ألبلخةةروج اإلئةةوا  مةةن 
السةةجو  فكةةا  الةةذي يضةةع بةةرأمج املعسةةكرات الشةةيخ  مةةد بةةن إ اعيةةل، فقةةدكا  ومةةةا ال 
أعلمنا وحنسبه أتقةاأ هلل عةز وجةل، ومل يكةن  هةر اسةئ السةلفية وكةذا مل يكنهنةاك تواجةد ملةنهج 

ريسيةةةهاا ونيدارريسيةةةهاا اإلئةةة وا ، فكةةةا  العمةةةل حتةةةت اسةةةئ اجلماعةةةة اإلسةةةالمية، ولكةةةن الكتةةةب التينادا
سةلفية كتةب ابةن تيميةة وابةن القةيئ، وأذكةةر أنةه يف سةنة منالسةنوات   تةدرية كتةاب: األصةةول 
العلمية للدعوة السلفية للشيخ عبد الرمحن عبداخلالو استمر النشا  ابجلامعة وئارجها، وكةا  

هةور لخئةوا  يف معسةةكر إسالميربشةيد وكةةا  القةا ئ عليةةه األسةتاذ عبةةاس السيسةي كبةةري أول  
اإلئةةةةوا  ابإلسةةةةكندرية وهةةةةو رجةةةةل فاضةةةةلكرو مةةةةن الرعيةةةةل األول لخئةةةةوا  وألةةةةد اعيةةةةت هلةةةةذا 
املعسةةكر وكةةذا الشةةيخ  مةةد بةةن إ اعيلوالشةةيخ أبةةو إاريةةة  مةةد عبةةد الفتةةار، وكةةا  اإلئةةوا  

لخشةةرافعلى املعسةةكر وكةةا  يف اليةةوم األول األسةةتاذ  مةةد عبةةد يرسةةلو  كةةل يةةوم أحةةد اإلئةةوة 
املنعئ وكا  مع إئوة اجلماعةاإلسالمية عناصةر ضةعيفة جةداس علميةاس وعمليةاس مةن اإلئةوا  اجلةدا 
ولألسف كانوا مهاملس ولني عن احلجرات وكذا إعطاء الدروس وإاارة املعسةكر، يف اليةوم التةايل  

مجعةةةة أمةةةني حفظةةةه هللا، وكةةةا  يعرفنةةةا حيةةةن اعتكفةةةت معةةةه  كةةةاأملبعون مةةةن اإلئةةةوة األسةةةتاذ
مبسةةةةجداحلمام ابلظاهريةةةةة، وكةةةةا  يعطةةةةي موعظةةةةة يوميةةةةة يف التفسةةةةري فشةةةةكوت إليةةةةه مةةةةا نعانيةةةةه 
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فياملعسةةةكر فقةةةال: أنةةةت  ةةةداس أمةةةري املعسةةةكر أو الشةةةيخ  مةةةد إ اعيةةةل فقلةةةت لةةةه: بةةةل الشةةةيخ 
متاماس. ويف اليوم التايل كنت أأأمري  مدإ اعيل وكا  األمر كذلك فتغريت األحوال ابملعسكر 

املعسةةكر، غ حضةةر إلينةةا الةةدكتور مصةةطفى حلمةةي وكانةةت رسةةالته الةةدكتوراه أواملاجسةةتري عةةن 
شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو وإ  كةا  حركيةاس مةن مجاعةة اإلئةوا  إال أندراسةته وكتاابتةه سةلفية 

مةةةاألئري وكةةةا  املعسةةةكر علةةةى غ ا ااا املعسةةةكر حةةةالوة  ضةةةور األسةةةتاذ  مةةةد حسةةةني يف اليو 
شاطو رشيد وكنا نلعب الكرة وننزل البحر فكا  من أمتعاملعسكرات، ويف هناية املعسةكر أراا 
اإلئةةوا  مةةل ومةةن الشةةيخ  مةةد إ اعيةةل املبيتفاسةةتأذنت األسةةتاذ  مةةد حسةةني فةةرفأ وألةةال  

سةةةتاذ  مةةةد كةةةا  ينبغةةةي أ  يسةةةتأذنوين، وأعطةةةوأ عةةةدة مةةةذكراتعن الةةةدعوة لتو يعهةةةا فةةةرفأ األ
 حسني ذلك.

واسةةتمر نشةةا  اجلماعةاإلسةةالمية ابجلامعةةة يقواهةةا مةةن ئةةارج اجلامعةةة األسةةتاذ  مةةد حسةةني 
وكةةةةا  طبيعةةةةة العاملينشخصةةةةيات إااريةةةةة كةةةة براهيئ الزعفةةةةراين وكةةةةا  أمةةةةرياس، وشخصةةةةيات اعويةةةةة 

 تتحمل الدعوة العامةوكذا اجملموعات الدراسية.
وا  علىاجلماعة اإلسالمية أحب أ  أشري كيف تعرفنا علةى وألبل أ  أنتقل إىل بداية أتثري اإلئ

إئواننةةا جبامعةةةة القةةةاهرة وهةةةئ الدكتورعبةةد املةةةنعئ أبةةةو الفتةةةور والةةدكتور عصةةةام العةةةراي  والةةةدكتور 
 مةد عبةةد اللطيةةف وألةةد   مبعسةةكر عقةةد بكليةة اهلندسةةة بشةةبني الكةةوم النتخةةاب ر ةةية احتةةاا 

 طالب اجلمهورية.
وة الكةةرام ووجةةدأ أ   ةةروا نشةةأهتئ ونشاطهمتشةةبه  روفنةةا إىل حةةد  فتعرفنةةا علةةى هةةؤالء اإلئةة

كبةةةري فحصةةةل يلةةةف عجيةةةب معهةةةئ وتواصةةةل وتناصةةةح وتناصةةةر وكةةةا  املعسةةةكرمهيأس النتخةةةاب 
شخصةةية معينةةة هلةةا والء معةةني معةةروا يف مثةةل هةةذه املعسةةكرات فقمنةةا بعمةةل تكتةةل إسةةالمي 

مةا أذكةر ر ةية احتااطةب القةاهرة، املهةئ وهداأ ب شيح الدكتور عبد املنعئ أبةو الفتةور وكةا  ك
حصةةةلنا علةةةى بعةةةأ املقاعةةةد يف احتةةةاا اجلمهوريةةةة وإىل هةةةذا الوألةةةت مل يكةةةن لخئةةةوا  أثةةةر علةةةى 

  2577  أو ي2576الصةةحوة اإلسةةالمية سةةواء ابإلسةةكندرية أو القةةاهرة وكةةا  ذلةةك سةةنة ي
طةةرة والفطةةرة يف وكانةةت الصةةحوة تعمةةل حتةةت اسةةئ اجلماعةةة اإلسةةالمية أمةةا االجتةةاه هةةو علةةى الف

 اجتاهات الدعوة هي السلفية كما أ  اإلسالم هو اين الفطرة ابلنسبةللشرا ع املختلفة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



أل  السلفية هي إتباع سلف األمة وهةئ الصةحابة ومةن بعةدهئ مةن أهةل القةرو  اخلرييةة الثالثةة 
وال  األول عةةدا أهةةل البةةدع الةةذين يةةرو   ةةالم الظلةةئ نةةور واعتقةةاا احلةةو ثبةةور وسيصةةلو  سةةعرياس 

 جيدو  هلئ من او  هللا ولياس والنصرياس:
واماةني اتةيبةاعاةلي واسيةباحاا ا اميي واماةا أاأا ميةنا الامي  ةرياةي أاأا ةريكينيا  يأليلا هاذيهي سابييليي أاااعيو إيىلا اميي عالاةى باصي شا

 [218]يوسف: 
رمبب  احتةةةةاا وكةةةا  نشةةةةا  الةةةةدعوة يتمثةةةةل يف املعسةةةةكرات السةةةةنوية حيةةةةن   أكثةةةةر مةةةةن معسةةةةك

اجلامعة أمام كليةة اهلندسةة. وكةا  آئرهةا أبيب ألةري. وكةذلك ئةروج رحةالت للعمةرة يتفةو عليهةا 
احتةةةاا اجلامعةةةة واشةةة اكات الطةةةالب، وكةةةذا عمةةةل األايم اإلسةةةالمية واعتكافةةةات رمضةةةا  وطبةةةع 
بعةةةأ الكتيبةةةات ابسةةةئ اجلامعةةةة اإلسةةةالمية كرسةةةالة  اي ألومنةةةا أجيبةةةواااعي هللا  للشةةةيخ  مةةةد 
إ اعيةةل ورسةةالة  األةةا و األئبةةار يف رألةةا و األئيةةار  للعبةةد الفقةةري. وكانةةت أول رسةةالة بعنةةوا  
 العقل وثالثة أس لة  وكا  من نشةا  الةدعوة أيضةاس يف هةذه املرحلةة ألوافةل الةدعوة علةى طريقةة 
التبليغ اائل اجلامعة.. واجلدير ابلةذكر أ  هةذه الفة ة مل يكةن  ةا حةرس جةامعي وأراا الةر ية 
أنةور السةااات أ  يضةرب االجتةةاه الشةيوعي اائةل اجلامعةة ابجلماعةةة اإلسةالمية وابلفعةل انتقةةل 

 بعأ اليساريني إىل صفوا اجلماعة اإلسالمية.
وكةةةا  فيهةةةا عةةةدا لةةةية  79ويف هةةةذه الفةةة ة كانةةةت حااثةةةة الفنيةةةة العسةةةكرية كمةةةا أذكةةةر سةةةنة 

إىل صةةةةفوا اجلماعةةةةة ابلقليةةةل مةةةةن اإلسةةةكندرية وكانةةةةت هةةةةذه أول تصةةةفية فةةةةبعأ مةةةةن انضةةةئ 
اإلسالمية حرصاس علةى اراسةته وعلةى انيةاه حلةو حليتةه ومةارس حياتةه ابجلامعةة ك نسةا  عةااي 
حةريص علةةى العبةااة وحةةرم مةةن شةرا الةةدعوة إىل هللا عةز وجةةل. كةةذلك حةدن يف هةةذه الفةة ة 
 هةور مجاعةةة التكفةةري علةةى يةةد شةةكري مصةةطفى وكةا  فتنةةة ابلفعةةل حيةةن ا ةة  بفكةةره وذكا ةةه  

ن النةةةاس وألتةةةل الةةةذهيب و يةةةر األوألةةةاا املصةةةري وكةةةا  ذلةةةك وحنةةةن يف أحداملعسةةةكرات كثةةةري مةةة
اإلسةةالمية فخرجنةةا إىل املواصةةالت العامةةة وحنةةن نرتةةدي فانلةةة مكتةةوب عليهااجلامعةةة اإلسةةالمية 
نةةةدعو هللا عةةةز وجةةةل ونتةةةربأ مةةةن مجاعةةةة التكفةةةري وألتةةةل الةةةذهيب. حةةةث التسةةةتغل الفرصةةةة لضةةةرب 

 الصحوة.
ماعة اإلسالمية ابجلامعة األ  إبةراهيئ الزعفةراين وكنةت أألةرب النةاس إليةه وكا  مؤسة هذه اجل

واملدرسةةةةة السةةةةلفية مل تولةةةةد بعةةةةد وتةةةةزامن أتثرياإلئةةةةوا  علةةةةى أليةةةةااات اجلماعةةةةة اإلااريةةةةة ومةةةةيالا 
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املدرسةةة السةةلفية ففوج نةةا ابإلئةةوة اإلااريةةني يطلبةةو  االسةةتخارة لالنضةةمام إىل مجاعةةة اإلئةةوا  
ل أللةةت حنةةن حنةةب السةةلف وعلمةةاء السةةلف وسةةوا نشةةتكيكئ إىل هللا عةةز املسةةلمني وأذكةةر أنةة

 وجل.
وكا  الشيخ  مد إ اعيل مس والس عن منطقة  رم بيه وكا   ا الشيخ أبةو إاريةة  مةد عبةد 
الفتةار وكةةذا الشةيخ سةةعيد عبةد العظةةيئ. وكةا  املرشةةد لخئةوا  يف هةةذا الوألةت  ةةري معلةن وهةةو 

ع صفوا اإلئوا  بعد األستاذ اهلضييب. وجدير ابلذكر أيضةاس األستاذ عمرالتلمساين حين مج
أننا يف نشا  اجلامعةة اعةوأ األسةتاذ التلمسةاين حملاضةرة مبةدرج كليةة الطةب وأنكةر علينةا بعةأ 
أليااات اإلئوا  ولعله الةدكتور حتحةوت وألةال: إ  عمةر التلمسةاين ال ميثةل اإلئةوا  وألةدأعلن 

 سلمني يف ذلك الوألت.بعد ذلك أ  املرشد العام لخئوا  امل
يف هةذا الوألةت كنةت أمةارس الةدعوة إىل هللا عةةز وجةل اائةل اجلامعةة وئارجهةا وكنةت أئطةةب 
يف مساجداإلسةةكندرية بةةرور ألويةةة بفضةةل هللا عةةز وجةةل، وأذكةةر أ  أول ئطبةةة ئطبتهةةا كانةةت 

مةةة  وئطبةةت سةةةاعة عةةن يةةةوم  411مبسةةجد أهةةايل العصةةةافرة وهةةو مسةةةجد كبةةري ال يقةةةل عةةن 
 بكيت الناس مع أهنا كانت أول ئطبة.القيامة وأ

فقد استأذنت أبةواي يف أ   -وهي آئر ف ات الدراسة–أما عن حيايت اخلاصة يف هذه الف ة 
أسكن يف  رفة عرضت علةيهئ أبهنةا جبةوار مسةجد السةالم أبرض احلمةرة بسةيدي بشةر القطةار 

ملسةةةجد مةةةن وكةةةا  ابين املسةةةجد عةةةرض علةةةي املسةةةجد للخطابةةةة فاشةةة طت عليةةةه أ  يتحةةةول ا
البدعة إىل السنة فأذ  يل يف ذلك، فكنت أبيت يف هذه احلجرةوأذهب إىل البيت كةل يةومني 
أو ثالثة وكا  ذلك يرضي والةداي، حيةن كانةت الوالةدة هاا ةة الطبةع  بةة للخةري وكةذا الوالةد 
رمحةه هللا كةةا   ةب لخئةةوة مسةةتعداس لل ألةي حةةث ئةتئ لةةه عمةةره يف أحسةن أحوالةةه، واجتهةةدت 

هذه الف ة يف تعريف أهل املسجد معة  السةنة وحةذرهتئ مةن البةدع وصةار هنةاك  بةة ووالء يف 
شةةديد بيةةل وبيةةنهئ. ويف بعةةأ اجليمعةةات أعلنةةت أ  األذا  سةةيكو  واحةةداس بعةةد ذلةةك ولةةية 
هنةةةةاك ألةةةةراءة ألةةةةةرآ  ألبةةةةل األذا . وتقبةةةةةل النةةةةاس ذلةةةةةك بفضةةةةل هللا وكانةةةةةت مسةةةةاجد السةةةةةنة يف 

وكانت هذه الف ة من أحسن وأسعد ف ات حيايت من حيةن التفةرغ  اإلسكندرية ألليلة وأارة،
للطاعة والعبااة وُمالطة من أحبهئ مةن إئةواين وكةذا الةرلا الصةاحلة الةىت رأيتهةا يف هةذه احلجةرة 
والةةىت رليةةت يل وأذكةةر مةةن هةةذه الةةرلا أ  أحةةد شةةباب املسةةجد وكنةةت أكنيةةه أبةةو إسةةحاق رأى 
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سلئ ائل املسجد وكنت أ ماس ابحلجرة وكنت يف هذا الوألةت يف املنام أ  النيب صلى هللا عليه 
مريضاا فسلئ عليي وجلة إىل جواري صلى هللا عليه وسلئ غ جاءت سيارات نقل كبرية حتمةل 
حلمةةاس وكوسةةة  اابء  ، فطةةبخ اإلئةةوة وئرجنةةا مةةن احلجةةرة مةةع رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلئ 

ابملسةجد ووصةف األ  علةى صةغر سةنه وأللةة علمةه وأكل معنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلئ 
الرسةةول صةةلى هللا عليةةه وسةةلئ مبةةا ثبةةت مةةن صةةفته. وأعلنةةت هةةذه الةةرلاي يف حفةةل  واج الشةةيخ 

  مد بن إ اعيل مبسجدالسالم حستانلي..
وطلبةةت أ  جيتمةةع األئةةوة يف املسةةجد علةةى الطعةةام كمةةا حةةدن ابلةةرلاي وأئةةذ اإلئةةوة يقولةةو  

ى هللا عليةةه وسةةلئ حةةث جيلسةةوا يف املكةةا  الةةذي جلةةة فيةةه إ  جةةا  أيةةن جلةةة رسةةول هللا صةةل
 التعبري تربكاس ولية جبا ز وحضر األستاذ  مد حسني و ريه هذا احلفل..

وصلت يف هذه الف ة إىل أحوال إميانيةة طيبةة فكنةت أجلةة يف  ةالة العلةئ فة ذا ذكةر رسةول 
 القةرآ  كلمةا مكثةت فة ة او  هللا صلى هللا عليه وسلئ بكيت وكنةت أحةة بشةوق شةديد إىل

تالوته أجد ما يدفعل إليه وحفظت ما يقرب من ربع القرآ  وأأ يف هذه الفة ة وال أكةتئ أنةل  
كذلك كنت أشتاق إىل رلية هللا عز وجل؛ وأذكر أنل ئالل هذه الفة ة عنةدما كنةت أذهةب 

ب القمةةر حبةةاس مةةن بيةةىت يبيةةت والةةدي  ابلعصةةافرة إىل مسةةجدي بسةةيدي بشةةرالقطار كنةةت أحةة
شةديداس وأسةتأنة ابلنظةر إليةه وهةو مكتمةةل غ ئشةيت أ  يكةو  يف ذلةك حةرج شةرعي فكلمةةا 
نظةةرت إىل القمةةر  ضضةةةت بصةةري ئوفةةاس أ  يكةةةو  يف ذلةةك شةةيء مةةةن العبةةااة غ بةةةدا يل يف 

 أحد األايم أ  القمر آية من آايت هللا وال حرج يف النظر إليه واالعتبار به و بته..
ة رأيةةةت أ  أسةةةري أأ وأحةةةد اإلئةةةوة الةةذين كةةةانوا مةةةن أحةةةب النةةةاس إيلي يف هةةةذه ويف نفةةة الليلةةة

الفةة ة يف طريةةو طويةةل متسةةع كنةةت أشةةري لةةه إىل القمروأألةةول لةةه إنكةةئ سةة و  ربكةةئ عيةةاأس كمةةا 
تةةرو  هةةذا ال تضةةامو  يف رليتةةه فأحسسةةت أ  هةةذه الةةرلاي تشةةري إىل جةةوا  النظةةر إليةةه وتةةذكر 

ى هللا عليةه وسةلئ شةبه الرليةة ابلرليةة ولةية املةرأي ابملةرأي. فقةةال رليتةه عةز وجةل أل  النةيب صةل
  -وأشةار إىل القمةر ليلةة البةدر–صلى هللا عليه وسلئ  إنكئ س و  ربكئ عياأس كمةا تةرو  هةذا 

 كما ترو  هذا 
كنت يف هذه الف ة أحة بقرب شديد من هللا عةز وجةل وأجةد ذلةك يف حسةن  ةل ابهلل عةز 

كةةر أ  بعةةأ اإلئةةوة كةةا  يبيةةت عنةةدي ابملسةةجد وأراأ أ  نقةةوم مةةن وجةةل وألبةةول اعةةا ي. أذ 
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الليل للصالةفقلت هلئ مث تريدو  أ  تقوموا فقال بعضهئ: الواحدة والنصف، وألال بعضهئ: 
الثانيةةة،فقلت هلةةئ: نقةةوم الثانيةةة إال الربةةع واعةةوت هللا أ  يةةوألظل يف الثانيةةة إال الربةةع وأأ مةةوألن 

ل يف الثانية إال الربع وأيقظةت اإلئةوا ؛ ومةن الطريةف أين مرضةت ابإلجابة، فاستيقظت ابلفع
يف بعةةأ األايم وكنةةةت أحةةب أ  أرى إئةةةواين وأ  يعةةةواوين يف مرضةةي ففكةةةرت أ  أئةةةربهئ غ 
أللةت لةةو أئةةربهتئ لتكلفةةوا احلضةور وركبةةوا املواصةةالت وكةةا  يف ذلةك مشةةقة علةةيهئ فةةدعوت هللا 

يةةةل وأأ يف  ايةةةة السةةةرور وذلةةةك ألبةةةل الفجةةةر وبعةةةد عةةةز وجةةةل أ  أراهةةةئ يف املنةةةام فةةةرأيتهئ يف الل
الفجةةر أللةةت أأ مل أر أئةةي إبةةراهيئ الزعفةةراين وفةةال  فةةدعوت هللا أ  أراهةةئ فةةرأيتهئ بعةةد صةةالة 
الفجةر وأأ أذكةةر ذلةةك حتةةد س بنعمةةة هللا عةةز وجةل ومةةن عالمةةات إميةةاين و بةةىت هلل عةةز وجةةل يف 

هللا عزوجةةل، فقةةد أحببةةت أحةةد إئةةواين مةةن  هةةذه الفةة ة وشةةدة  بةةىت إلئةةواين الةةذين أحةةبهئ يف
جةةريا  املسةةجد وكنيتةةه أبةةو سةةعيد وأتئةةر علةةيي مةةدة وأأ يف شةةوق شةةديد إليةةه ومل  ضةةر حةةث 
ألةةرب إألامةةة صةةالة الفجةةر فقلةةت بلسةةاين أو بقلةةيب اي رب أرسةةل إليةةه ملكةةاس يوألظةةه و يت بةةه إىل 

الة الفجةةةر فأئربتةةةه مبةةةةا املسةةةجد وبعةةةد األةةةا و معةةةةدواة حضةةةر األ  إىل املسةةةجدوأاركنا يف صةةةة
حةةدن فقةةال: أأ ابلفعةةل كةةأ  أحةةداس يةةوألظل وأتةةى يب إىل املسةةجد وكةةا  األ  يعةةيش مةةع أمةةه 
فكانةةت إذا أتئةةرت أمةةةه بعةةد ذلةةةك يقةةول: اي رب أرسةةل إليهةةةا ملكةةاس  يت  ةةةا. يف هةةذه الفةةة ة 

احلبيةةب  أيضةاس رأيةةت رلاي فيهةةا تبشةةري ابلشةةهااة وأتكةةدت هةذه البشةةارة بةةرلا أئةةرى ورآين أئةةي
حامةةد الزعفةةراين يف اجلنةةة، وأأ أحتةةرج مةةن ألةةص هةةذه الةةرلا إال أهنةةا رفعةةت  بةةىت للجنةةة والسةةعي 
إليها.. وحفظت ألصيدة ابن القيئ فيبداية حااي األروار وأطلو عليي الشيخ  مةوا عيةد رمحةه 

 هللا لقب عاشو اجلنة من كثرةذكري هلا وتذكريي  ا.
حةةب األئةةوة إىل أللبيوهةةةو الةةدكتور عةةةاال عبةةد الغفةةةور.. يف هةةذه الفةة ة كةةةذلك تعرفةةت علةةةى أ

وكانت بداية  بىت لةه ومعةرفىت بةه رلاي رأيتهةا فيحجةرة مسةجد السةالم وحتقةو مةا رأيتةه.. رأيةت 
كةةأنل أألةةول لةةه: اي عةةاال أأ أحبةةك جةةداسوأمت    تبقةةى معةةي يف املسةةجد يةةومني، فقةةال يل يف 

لدتةةةه مةةةن أصةةةعب األمةةةور ألهنةةةا أسةةةرة طيبةةةة الةةةرلاي سةةةوا أسةةةتأذ  والةةةديت وأحضةةةروكا  إذ  وا
متدينة وكانت والدته وهةي سيدةفاضةلة كرميةة حريصةة عليةه وعلةى أئيةه عمةاا ولكةن بقةدر هللا 

 عز وجل وافقت والدته وبقيمعي يف املسجد يومني وأتكدت  بتنا يف هللا عز وجل.
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الذي نساه ابحلجرة  وأذكر أنل كنت عا داسمن الكلية ويف  اية الفرر لرلية ألميص أئي عاال
وجتةةةدات معةةةانيكثرية عةةةةا نقةةةرأه يف  بةةةةة السةةةلف وإيثةةةةارهئ وكلمةةةا امتةةةةد بنةةةا العمةةةةر تةةةزااا هةةةةذه 
احملبةبفضةةةل هللا عةةةز وجةةةل والشةةةيخ عةةةاال عةةةن يشةةةهد لةةةه ابلعلةةةئ والعمةةةل حنسةةةبه عةةةن يتقةةةي هللا 

 عزوجل أسأل هللا أ  يدو  بتنا فيه وهو اآل  من أفراا أهل العلمبالقاهرة.
هةئ هةذه الفة ة وهةي هنايةةة الدراسةة ابجلامعةة وكةذا سةةنة االمتيا كانةت مرحلةة فاصةلة يف حيةةايت امل

وإىل هذا احلد كا  العمل ما يزال حتةت اسةئ اجلماعةاإلسةالمية والكةل يعمةل حتةت هةذه الرايةة 
ولكن العقيدة هي عقيةدة السةلف والةذين يوجهةوأ لفكةر ابجلماعةة اإلسةالمية هةئ أعلةئ النةاس 

 نهج السلف..بفكر وم
غ كةةا  مةةن تقةةديرهللا عةةز وجةةل أ  بةةدأ الشةةيخ  مةةد بةةن إ اعيةةل يف إنشةةاء املدرسةةة السةةةلفية 
وذلك بعد أنرأى أنه أتهل للدعوة والتصدي لتعليئ الناس وكانت بدايةة املدرسةة السةلفية ارس 
عام يوماخلمية يف مسجد عمر بن اخلطاب وذلك ألبةل أ  يكتمةل بنةاله وكانةت هنةاك حلقةة 

جد عبااالرمحن ببوكلى صبح اجلمعة وكةا  احلضةور يف هةذه احللقةة ال يتجةاو  العشةرة أفةراا مبس
وملي كن معنا أحد ألااة الدعوة السلفية اآل  وكا  الشيخ  مد  فظنا منت العقيدة الطحاويةة 
وكذا حتفة األطفال وكلفل بتدرية مدارج السالكني شرر منا ل السا رين. غ توألفنا عن ذلك 

تةةرويج مصةةطلحات الصةوفية وكةةا  ذلةةك ألريبةاس مةةن أتثةةري مجاعةة اإلئةةوا  علةةى القيةةااات ئشةية 
 احلركية للجماعة اإلسالمية.

غ ملةةا طلبةةوا منةةا االسةةتخارة لالنضةةمام إىل اإلئةةوا  رفةةأ الشةةيخ  مةةد كمةةا ذكةةرت االنضةةمام 
لتشةهري  ةئ لخئوا  املسلمني أل  املرشد  هول وكا  معةه إئةوة  ةرم بيةه.. وهةداوا الشةيخ اب

 على املنابر والتضييو عليهئ، فلئ  ضع هلذا التهديد واستمر يف اعوته..
يف هذه األثناء ائلت اجليش ويل فيه ألصة ألةد يطةول شةرحها ولكةن أرجةو أ  يكةو  يف ذلةك 
عةةربة وعظةةةة وأسةةةأل هللا أ  يةةةر ألل حسةةةن النيةةة يف عرضةةةها وأ  يكةةةو  ذلةةةك بقصةةةد الفا ةةةدة ال 

 فخراس ورايءاس.
ىل القةةةاهرة يحلميةةةة الزيتةةةو   لتقةةةدو أوراألةةةي للجةةةيش، وكنةةةت أ ةةةن أنةةةل سةةةوا أألةةةدم ذهبةةةت إ

أوراألةةةي وأعةةةوا ولكةةةن احلةةةال كةةةا  علةةةى عكةةةة ذلةةةك حيةةةن ألسةةةئ احلاضةةةرو  إىل مةةةن سةةةيجند 
عسةةةةكري ومةةةةن يرشةةةةح لضةةةةبا  االحتيةةةةا ، وكنةةةةت ألةةةةد أللةةةةت يف نفسةةةةي إ  رشةةةةحت لضةةةةبا  
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ايس كةةا  يف املسةةألة ألةةوال  وأسةةتخري االحتيةةا  فلةةن أحلةةو حليةةىت ألةةوالس واحةةداس، وإ  رشةةحت جنةةد
 هللا عز وجل أحلو أو ال أحلو.

فقدر هللا عز وجل أنل رشحت لضبا  االحتيا  أل  الكليات العملية ئاصةة طةب وهندسةة 
يرشةةحو  لالحتيةةا  فقلةةت ملسةةجل الكليةةة أأ لةةن أحلةةو حليةةىت. فةةرفأ أ   ةةولل إىل جنةةدي، 

ية واألفة فتئ نقلنةا إىل كليةة االحتيةا  بفايةد او  وألال أنتئ حتبو  السجن وكانت سيارات الكل
أ  خنةةةةرب أهلنةةةةا أننةةةةا ذاهبةةةةو  إىل الكليةةةةة؛وذهبت إىل كليةةةةة االحتيةةةةا  ابلةةةةزي الر ةةةةي للجماعةةةةة 
اإلسةةالمية أألصةةد القمةةيص والغطةةرة؛ وبةةت ليلةةة واحةةدة بعنةةرب الطلبةةة وأحسسةةت ابالئتنةةاق يف 

ملسةجد وأئةالط إئةواين وأسةتمع للقةرآ  هذا اجلو الذي مل أتعوا عليه حث أنل كنةت أعةيش اب
وأشتغل بطلب العلةئ واحلةرع علةى سةالمة أللةيب ولكةن  مةد هللا مل تكةرر هةذه الليلةة الةىت بتهةا 

 يف عنرب الطلبة بكلية االحتيا .
ويف الصةةبار وبعةةد صةةةالة الفجةةر جلسةةةت علةةى سةةرير وكةةةا  يف الةةدور األول أألةةةرأ القةةرآ  فةةةأتى 

ول هيا للطابور فقلت له: أأ رافأ اجليش من أوله إىل آئةره الشاويش املس ول. عن العنرب يق
ورفضت اخلروج معه. فةذهب مةن أجةل أ  يبلةغ املسة ولني وأاتين أحةد الطلبةة الةذين يف الدفعةة 

  أ  رفةةةةأ حلةةةةو اللحيةةةةة وهةةةةو اآل  43  وأئةةةةربين يف افعةةةةتهئ ي44السةةةةابقة لةةةةدفعتنا رألةةةةئ ي
 ا فقلت له: نعئ نذهب إليه.ابلسجن املركزي وإ  ش ت أ  تذهب إليه فهيا بن

وكا  هذا األ  يسمى رفعةت وألةد حكةئ عليةه  مسةة أشةهر وكةا  مةن مجاعةة التبليةغ والةدعوة 
ومةةن أألةةرب النةةاس إىل الشةةيخ إبةةراهيئ عةةزت رمحةةه هللا أمرياجلماعةةة ومل يكةةن للكليةةة أسةةوار حةةث 

ماس مجةةيالس والنةةور نعلوهةةا وذهبنةةا إىل السةةجن املركةةزي بفايةةد وئةةرج إلينةةا الشةةيخ رفعةةت وكةةا  وسةةي
يشةةع مةةن وجهةةه وهةةو مةةتعمئ عمامةةة لطيفةةة فسةةلئ علينةةا وألةةال لةةه رفيقةةي: األ  أمحةةد فريةةد مةةن 
الدفعةةة اجلديةةةدة وهةةةو يةةةرفأ حلةةةو اللحيةةةة ويطلةةةب منةةةك النصةةةيحة فنصةةةحل حفظةةةه هللا عةةةدة 

 نصا ح أ لى من الدنيا وما فيها، فقال يل:
تطيعةةةه فةةةال طاعةةةةملخلوق يف معصةةةية ييإ  أمةةةرك أحةةةد املسةةةلمني أبمةةةر فةةة   كةةةا  معصةةةية فةةةال 

 اخلالو، وإذا أمرك من لية مبسلئ فال تطيعه على كل حال ئالفوا املشركني.
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والنصةةةيحة الثانيةةةة: ألةةةال: ال تفةةة  عةةةن ذكةةةر هللا عةةةز وجةةةل فةةة   هللا عةةةز وجةةةل ملةةةا أرسةةةل هةةةارو  
يتي واالا تانيياةةا يفي ذي  ةةبا أاناةةتا واأائيوكابيةةتاايا ةةريي  ]طةةه: وموسةةى إىل فرعةةو  ألةةال ياذاها [، فالةةةذكر 41كا

 يقوي القلب على مواجهة الشدا د والدئول على الظاملني.
والنصةةيحة الثالثةةة: ألةةال يل إذا كلمةةك فالتنظةةر إليةةه أل  النظةةر إىل وجةةه الفسةةقة يقسةةي القلةةب 
وال تناألشه يف كالمةه بةل اعةه يقةل ماعنةده غ بلغةه اعوتةك فة   النةيب صةلى هللا عليةه وسةلئ ملةا 

الوليد مبكة أ  جيمعوا له من املةال حةث يكةو  أكثةرهئ مةاالس وأ  ميلكةوه علةيهئ  عرض عليه أبو
 مل يناألشه ولكنه ألال له: أفر ت اي أاب الوليد؟ فا ع مل غ تال عليه القرآ .  

ئرجت من هذه املقابلة وأأ أشد عزماس وتصميماس على املواصلة والثبات على احلةو وعةدت إىل  
ألةد حلقةوا هلةئ رلوسةهئ وصةرفوا هلةئ املالبةة العسةكرية فكةانوا يلبسةوهنا  كلية االحتيا  فةرأيتهئ

 ألبل أ  تفصل عليهئ وكانوا يف طابور امليز ييعل املطعئ  لطعام الغذاء.
وأتى الشاويش الذي كلمل يف الصبار وألد تعةب يف البحةن عةل وألةال: أيةن كنةت؟ وعلمةت 

 أنه لية على ملتنا، فقلت: أنت ابلذات ال تكلمل.
فأئرب أحد الضبا   ربي فقال له: يقف يف الطابور ووألفةت يف الطةابور وأأ أرتةدي القمةيص 
وألةةةد صةةةنع يل الشةةةيخ رفعةةةت مةةةن الغطةةةرة عمامةةةة لطيفةةةة غ حةةةدثت مشةةةااة كالميةةةة مةةةع أحةةةد 
الضبا  ذهبت على إثرهةا إىل سةجن الكليةة وكةا  يف الواألةع أحسةن مكةا  ابلكليةة ألنةه جبةوار 

وأمكةةن فيةةه مةةن ألةةراءة القةةرآ  وكتةةب العلةةئ وصةةار سةةجن الكليةةة هةةو  املسةةجد وهةةو فةةارغ متامةةاس 
 ئلويت كما ألال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إ  سجل ئلوة..

وكنةةت أصةةلي ابلنةةاس إمامةةاس وأعطةةي اروس ابملسةةجد  ضةةرها مةةن فيةةه ئةةري مةةن ضةةبا  الكليةةة 
ضةةر وأئطةب اجلمعةةة أحيةاأس فمكثةةت يف سةجن الكليةةة حةةث تشةكلت  كمةةة عسةكرية عةةن  

اروس يف املسةةةجد ئوفةةةاس علةةةي مةةةن تشةةةديد العقوبةةةة وحكمةةةوا علةةةي بشةةةهر واحةةةد واحملةةةز  أنةةةل 
سةةجنت بسةةجن الوحةةدة ولةةية سةةجن الطلبةةةة اجملةةاور للمسةةجد وابتليةةت مبخالطةةة املسةةةجونني 
حين شرب السجا ر و اع الغناء فلئ يكن سجل يف هذه املرة ئلوة كما ألةال شةيخ اإلسةالم 

وم فيةه ابلليةل وبةدأوا معةي مسةاومات حةث أوافةو علةى حلةو اللحيةة بل ما كنت أجةد مكةاأس أألة
وأاتين طبيةةةةب الكليةةةةة وعةةةةرض علةةةةي إذا وافقةةةةت علةةةةى مباارتةةةةه أ  يكةةةةو  سةةةةكل ابلعيةةةةااة وأ  
أكشف على إئواين الطالب وبذلك ال أألف يف الطابور وأحيي العلئ والضبا  فوافقت علةى 
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ت إىل العيااة وكنت أعامل ألريباس مةن معاملةة ذلك و  إلغاء السجن بعد أسبوع أو أكثر وانتقل
 الضبا  األطباء وأسكن معهئ.

ولكن نفسي مل تطاوعل إىل حلو اللحية مرة  نية فأعفيت حليىت وألةدر هللا عةز وجةل أ  يتغةري 
مديرالكلية ويعني لواء جديد للكلية فأمههئ كيف يعرضو  عليه مشكلىت وأأ ألد تركت اللحية 

يع وألبةل أ  أائةل عليةه ائلةت علةى مةن اونةه مةن الرتةب وكةانوا ير بةةوين أكثةر مةن ثالثةة أسةاب
اترة ويهةداوين اترة أئةرى ويقولةةو   ميةة وعصةةبية القةوانني العسةكرية والةةنظئ العسةكرية فةةأألول 

ااسا ييبتوهنايئا كاحيبري اميي وااليذيينا آا  ذي مينا ايو ي اميي أانادا مانيةوا أاشاةدت حيب ةا ليليهيوالاةوا هلئ يوامينا النياسي مانا يةاتيخي
 [269رة: يةاراى اليذيينا  الاميوا إيذا يةاراوا ا الاعاذاابا أا ي الاقيويةامييي مجاييعسا واأا ي اميا شادييدي الاعاذاابي   ]البق

 فيقولو  حنن لسنا كفاراس، فةأألول أأ ال أكفةركئ ولكنهةا الغةرية علةى الشةرع كلمةا وجةدت  ةريهتئ
 على القوانني العسكرية.

وأئرياس أائلت على اللواء مةدير الكليةة وهةو يرفةع جهةا  التسةجيل ابلقةرآ  وعةرض علةيي حلةو 
اللحية فرفضت وتلوت عليه أالة التحةرو فحةولل إىل أ ةب األحكةام إلعةااة  ةاكمىت فحكةئ 

ي أوألةف تنفيةةذه علةيي بسةتة أشةهر ملخالفةةة األمةر العسةكري  لةةو اللحيةة و  إعةااة الشةةهر الةذ
فصةةارت ملةةدة سةةبعة أشهرألضةةيت جةةزءاس منهةةا ألبةةل إجةةراء حتةةويلي إىل السةةجن املركةةزي يف سةةجن 
الطلبة حين اخللةوة و عارسةة الةدعوة مةع الةذين ميةن هللا علةيهئ ابلسةجن.. وكةا  الوألةت شةتاءاس 

نةةة فكنةةت أئةةرج ابلبةةالطو والغطةةرة وأرى إئةةواين وهةةئ يف الةةربا القةةارع ابلشةةوراتت وبلةةغ مةةن فت
 بعضهئ عن كا  من اجلماعة اإلسالمية ألبل ائوله اجليش أنه ترك الصالة.

وألةةد تعجبةةت كيةةف ائةةل اإلئةةوة هةةذه الكليةةة وفيهةةا مةةا فيهةةا ومرجةةوا ضةةبا  وكيةةف  ةةح هلةةئ 
إميةةاهنئ بةةذلك؟ح وأحببةةت أ  أتةةةرك ابلكليةةة كلمةةة حةةو تتوارثهةةةا األجيةةال وتشةةهد يل يةةوم يقةةةوم 

ه  لئ..  لئ الةنفة و لةئ العبةاا والظلةئ والظلةئ هةو أ لةئ األشهاا فقلت يف نفسي اجليش كل
الظلئ الشرك ابهلل عز وجل فجهزت ئطبة يف تفسري احلدين القدسي  اي عبةااي إين حرمةت 

 الظلئ على نفسي وجعلته بينكئ  رماس فال تظاملوا .
فةةو  وأللةت يف ئةالل ئطبةىت مةا  ةنكئ برسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلئ لةو أتةى فةرأى أمتةه يلت

حةةول ئشةةبة يف آئرهةةا ئرألةةة يعظموهنةةا منةةدو  هللا عةةز وجةةل، مةةا  ةةنكئ برسةةول هللا صةةلى هللا 
عليه وسلئ لو أتى فرأى أمته يعظمبعضها بعضاس وكا  ألد ائل على أصحابه فقاموا فقةال: ال 
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تعظمةةةوين كمةةةا تعظةةةئ األعامجملوكهةةةا وأللةةةت هلةةةئ: تقولةةةو  اجلةةةيش يةةةريب الرجةةةال وأتمةةةرو   لةةةو 
به ابلنسةةاء؟ح وكةةا  األوىل بكةةئ أ  تقولةةوا اجلةةيش يةةريب الرجةةال وأتمةةرو  مةةن  لةةو اللحيةةة والتشةة

حليته حعفاء اللحية أل  اجليش يريب الرجال؟حفقلت ما يف نفسي يف ئطبة الةوااع وبعةد إألامةة 
الصةةالة أللةةةت: كةةةل أ  يلةةةبة ابريةةةه: يمةةةا يوضةةةع علةةةى الةةةرأس  فيةةةه صةةةنئ يالنسةةةر  يداريةةةه فةةة   

فيةةه كلةةب وال صةةةورة وصةةليت  ةةئ اجلمعةةة، وألةةدألامت القيامةةة ابلكليةةةة  املال كةةة ال تةةدئل بيتةةاس 
فمن موافو ومشجع ملا أللت ومن ئا ف وعلى كل حال حصل املقصوا من ألامة احلجةة وتةرك  
كلمة احلو ابلكلية. ومن رمحة هللا يب أنةه كةا  جيعلةي اا مةاس ُمرجاسويضةيو علةيهئ كمةا وعةد عةز 

عاةلا وجل يواأاألييميوا الشيهااااةا مييي  ةري واماةنا يةاتيةوي الليهاياجا ائي ميي واالايةاوامي اآلا  ذاليكيئا ييوعاظيبيهي مانا كاا ا يةيؤاميني ابي
 [1لاهي ُمااراجسا ]الطالق: 

فكةةا  مةةن املمكةةن أ   كةةئ علةةي مبةةدا متطاولةةة بسةةبب مةةا أللةةت واملخةةرج أنةةل كنةةت يف هةةذه 
يةةةت املنةةةرب منةةةرب التوجيةةةه وأأ ُمةةةالف الفةةة ة مسةةةجونناس فكيةةةف ئرجةةةت مةةةن السةةةجن وكيةةةف ارتق

 للقواعد العسكرية.
وأأ واحلمةد هلل يف رعايةة هللا وحفظةه أنتقةةل مةن ئةري إىل ئةري ومةةن سةعااة إىل سةعااة فجهةةزت 
لالنتقال من الكلية إىل السجن املركزي بفايد وكانت هذه املنطقةة كأهنةا فتحةت فتحةاس إسةالمياس 

ن هةذه السةنة احلسةنة وكةا  ألا ةد احملطةة العسةكرية بدعوة أئي الشيخ رفعت فكا  أول مةن سة
اتركةةاس للصةةالة وكةةا  يسةةب ايةةن هللا والعيةةاذ ابهلل فلمةةا رأى رجةةالس يةة ك  وجتةةه وأوالاه ويرضةةةى 
ابلسجن ألنه يرفأ حلةو اللحيةة بكةى علةى نفسةه وكةا  ثبةات الشةيخ رفعةت سةبباس يف هدايتةه 

رفعةةةت يف التوجيةةةه املعنةةةوي حملطةةةة فايةةةد  وألةةةدم طلةةةب إىل إاارة التوجيةةةه املعنةةةوي بتعيةةةني الشةةةيخ
العسةكرية ومةن حسةةن تقةدير هللا عةز وجةةل أ  اليةوم الةةذي حولةت فيةه إىل سةةجن فايةد املركةةزي 
هةةو نفةةة اليةةوم الةةذي عةةاا فيةةه الشةةيخ رفعةةت مةةن إجةةا ة ثالثةةة أسةةابيع بعةةدإهناء سةةجنه وتعيينةةه 

دالفتار مبسةجد احملطةة الةذي ابلتوجيه املعنةوي ابحملطةة العسةكرية. والتقيةت معةه ومةع العقيةد عبة
بناه العقيد بعد هدايته على يد الشيخ رفعةت وصةار مناراسللةدعوة ابملنطقةة؛ وألبةل أ  أحةول إىل 
السجن املركزي أرسلت إاارة الكلية إىل العقيدوأئربوه أبنل ضربت الضابط وأنةل لسةت طيبةاس  

 كالشيخ رفعت.
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والتقيةت بةه يف صةالة املغةرب وألةابلل  يقول العقيد مبجرا أ  رأيتك علمت أ  كالمهةئ كةذب،
مقابلةةةة هةةةي اةةةرة مقابلتةةةه السةةةابقة حاارة الكليةةةة، وألةةةال لةةةه الشةةةيخ رفعةةةت هنةةةاك نسةةةاء تبكةةةي 
وأطفال. يقول العقيد عبد الفتار وأأ أصلي أألول لنفسي هذا رجةل تةرك أهلةه وائةل السةجن 

فتار، وبعد الصةالة مباشةرة من أجل سنة النيب صلى هللا عليه وسلئ فانظر ماذا تفعل اي عبد ال
يعاملةةةه؛ وهةةةةي حجةةةةرة  بشةةةرين أبنةةةةه سةةةوا يعطيةةةةل حجةةةةرة الشةةةيخ رفعةةةةت ويعةةةاملل كمةةةةا كةةةةا 

ابلسةةجن املركةةزي بنيةةت ئصيصةةاس للشةةيخ رفعةةت. كةةا  معةةه مفتاحهةةا فهةةو يغلقهةةا مةةن اخلةةارج، 
وابلفعةل اسةتلمت الغرفةة املةذكورة، وصةمئ الشةيخ رفعةت علةى أ  يةدئل معةي السةجن مةع أنةه 
ي عةةني ر يةةاس واعظةةاس ابملنطقةةة العسةةكرية، وألةةالوا لةةه أ  يسةةكن يف الفةةيال فيقةةول حفظةةه هللا: أئةة

 أمحد يف ف ة بالء وتنزل عليه رمحات من السماء فأحب أ  أكو  معه.
وجهزت الغرفة بسريرين وكا   ا مصبار كهراب ي مع أ  ذلةك مةن املمنوعةات يف السةجو  يف 
هذه الف ة سةواء كانةت حربيةة أو مدنيةة، وألضةيت أأ والشةيخ رفعةت ألريةب مةن شةهر ونصةف 

رفعةت، وكنةت أصةلي  ةئ إمامةاس؛ وكةا  العقيةد عبةد فكنت أصةلي الفجةر ابملسةجد أأ والشةيخ 
الفتار يقول للصوالت كل صول يعطيل متاماس ابلعساكر الذين معه يف صالة الفجر، وكنا بعةد 
شةةةروق الشةةةمة نركةةةب إحةةةدى السةةةيارات التابعةةةة للمحطةةةة لخفطةةةار بفةةةيال كبةةةار الةةةزوار علةةةى 

بةةةل التةةةأمني يائةةةول الةةةزأ ين  البحةةةريات املةةةرة بفايةةةد وكنةةةت أمةةةارس الةةةدعوة فةةةأعطهئ موعظةةةة أل
وأعلمهئ الصالة، وكا  العقيد يقول: األ  أمحةد فريةد أألةدم واحةد يصةلي فينةا؛ كالمةه أوامةر.. 

 :-كما ألال بعضهئ–سبحا  هللا مسجو  كالمه أوامر 
يأعز أمر هللا حيثما كنت، يعزك هللا حين ماكنت يف هذه الف ة كانةت الثةورة اخلمينيةة، وكةا   

ريكا يزور مصر،وألال السااات كلمتةه املشةهورة ال ايةن يف السياسةة وال سياسةة كارتر ر ية أم
يف الةةدين، وكانةةت املظةةاهرات ابجلامعةةات املصةةرية ومةةا لنةةا نصةةيب مةةن هةةذه األحةةدان العامليةةة 
واحملليةةة ففوج ةةت ابلشةةيخ رفعةةت   إعااتةةه إىل القةةاهرة وإعةةااة  اكمتةةه، وحكةةئ عليةةه بتسةةعة 

حيةةةة ولةةبة مالبةةة السةةةجن احلةةريب يالعفريتةةةه الزرألةةاء  فرفضةةةت أشةةهر.. وطلةةب مةةةل حلةةو الل
وحضةةةةةرت املخةةةةةابرات العسةةةةةكرية يف حجةةةةةرة ألا ةةةةةد احملطةةةةةة وعرضةةةةةت علةةةةةيي يف حضةةةةةور ضةةةةةابط 
املخةةابرات، وطلةةب مةةل حلةةو اللحيةةة أو يةةؤمر حعةةااة  ةةاكمىت فقلةةت لةةه: موافةةو علةةى إعةةااة 

ن هللا عةز وجةل.. وابلفعةل ذهبةت إىل  اكمىت مرة  نية و لثة ورابعة ولية وراءأ شيء إال اية
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املكا  الةذي سةوا أحةاكئ فيةه ويبةدوا أ  أ ةب األحكةام أئةربهئ أنةه ال جيةو   ةاكمىت ألنةل 
يف فةة ة ألضةةاء عقوبةةة علةةى أمةةر معةةني ومل تنتةةه الفةة ة بعةةد، فأعةةدت إىل  ةةرفىت ابلسةةجن املركةةزي 

مةن اخلةروج، إال أ  العقيةد الةذي  وفوج ت أبهنئ أئذوا املرتبة وكذا املصبار الكهراب ي ومنعوين
حترك أللبه ابإلميا  كا  يوصي أب  الطعام  تيل مةن مطعةئ الضةبا ، ويوصةيهئ يف السةر أ  ال 

 يعاملوين معاملة سي ة.
وأتئةةر العقيةةد عةةن  ايريت كثةةرياس ئوفةةاس مةةن رصةةداملخابرات حةةث انتهةةز فرصةةة و ارين يف السةةجن 

 ئةةةذو  كةةةل شةةةيء حةةةث البطةةةاطني وسةةةوا أأم علةةةى فلةةةئ يةةةر املرتبةةةة وال املصةةةبار فقلةةةت لةةةه: 
 الرمل.

ولكن ايل لن  ئذوا منه شعرة واحدة، وكا  العقيد  بل إال أنةه كانةت  بتةه للشةيخ رفعةت 
. وأللةت لةه  أكثر مل ألنه كا  سبب هدايته، فبكةى وألةال: هةل سةفر الشةيخ رفعةت هةني علةير

صةاحلة.. وأشةار أ  يعيةد الكهةرابء واملرتبةةة أأ يف أسةعد فة ات حيةايت أأ كلمةا  ةت رأيةت رلاي 
 فرفضت.

وكنةت أحفةةظ حةزابس مةةن القةرآ  يف كةةل صةبار يف أألةةل مةن سةةاعة وأراجعةه ألبةةل  ةروب الشةةمة 
وأصةلي بةةه يف الليةةل وحفظةت يف هةةذه الفةة ة والةىت بعةةدها ثلةةن القةرآ  تقريبةةاس. بقيةةت عةةدة أايم 

هةةو أكةرب مةن السةةجن املركةزي؛ حيةةن ابلسةجن املركةزي غ أتةةى أمةر بنقلةي إىل السةةجن احلةريب و 
 يقضي فيه العسكر الذين حكئ عليهئ أبكثر من ستة أشهر؛ واملركزي لستة أشهر فما اوهنا.

وابلفعةةل نقلةةت إىل السةةجن احلةةريب، وكةةا  الةةذي اسةةتقبلل ابلسةةجن احلةةريب ألا ةةد  ين السةةجن، 
تخصةةص يف الرألةةا و وذكةةر وكةةا  نقيبةةاس؛ وكةةا  يةةراين كثةةرياس مةةع العقيةةد عبةةد الفتةةار ويعلةةئ أنةةل م

اجلنة والنار. فقال يل: لن أكلمك عن اللحية ولكن السجن لةه نظةام فالبةد مةن لةبة مالبةة 
 السجن.

فقلةةت لةةه بةةرباءة الفطةةرة: هةةل أأسةةارق؟ح أأ مسةةجو  يف طاعةةة هللا عةةز وجةةل واتبةةاع سةةنة النةةيب 
كةةو  يف طاعةةة ال صةةلى هللا عليةةه وسةةلئ فةةأأ يف طاعةةة وهةةذا اللةةبة لةةبة ذلةةة ومهانةةة والةةذي ي

 يناسبه لبة الذلة واملهانة. وكا  يكلمل اترة ويتصل بقيااة اجليش الثاين اترة.
ةعيريو ا ي ةرسا واهيةئا الا ياشا رسا واماكاراأا ماكا   فاةاناظيراكايافا كاةا ا عااأليباةةي 91وأأ أألول له وأ عه يواماكاريوا ماكا

هيئا واألةاواماهيئا  ريهيئا أاأي ااميراأا  [92-91أامجااعينيا ]النمل:  ماكا
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وصةةرر يل بعةةةد ذلةةةك أ  ألا ةةةد اجلةةةيش الثةةةاين كةةا   مةةةره أ  ينةةةزع ألميصةةةي وميزألةةةه فةةةال أجةةةد إال 
مالبةة السةجن فأضةةطر إىل لبسةها وكنةت علةةى يقةني أهنةةئ ميكةرو  يل لكنةل كنةةت علةى يقةةني 

ألةول هلةئ أألسةئ ابهلل أيضاس أب  هللا عز وجل ميكةر  ةئ، وكةانوا إذا هةداوين أب   لقةوا يل ابلقةوة أ
مةةةن أراا أ   لةةةو ابلقةةةوة فسةةةوا أألاتلةةةه إ  ألتلةةةل ائلةةةت اجلنةةةة وإ  ألتلتةةةه ائةةةل النةةةار فكةةةانوا 
يفهمو  من ألويل أألاتله أنل أألتله، فقالوا: الشيخ ألال إللي يقرب مل أألتله. ف كتهئ على هذا 

الرعةب فلةئ ميسةوين الفهئ من ابب كتما  العلئ للمصلحة؛ املهئ ألذا هللا عز وجل يف أللةو ئ 
بسةوء؛ وفر ةوا يل التأايةةب اائةل السةةجن احلةريب؛ وكةةا  عبةارة عةن اسةةة  ةرا كةةل  رفةة مةة  
إال ربع تقريباس يف طول م ين، وأمام اخلمة  را فسحة وهي مغلقة بشةباكه حديةد فوضةعت 

 ه.فراش يف  رفة والطعام يف  رفة وأللت هلئ هذه الفيال لو أئذ  إجيار أتئذو  مبلغاس وألدر 
والعجيةةب أهنةةئ كةةانوا كةةل صةةبار يفتحةةو  ابب الفةةيال و يت العسةةاكر مةةن أجةةل تنظيةةف الفةةيال 
ورش املاءوتنفيأ البطةاطني ومل يطلبةوا مةل أ  ال أكلةئ املسةاجني ولكةنهئ طلبةوا مةن املسةاجني 
ئ أاليكلموين فكةانوا  تةو  أمةام الفةيال وأذكةرهئ ابهلل عةز وجةل وأألةول هلةئ ا عةوا شةي اس فة ذا رأيةت

 أحداس فانصرفوا.
غ حضةةةةر القا ةةةةد األول للسةةةةجن احلةةةةريب وكةةةةا  برتبةرا ةةةةد فةةةةأئرب  ضةةةةوري فةةةةأتى وهةةةةئ  منةةةةو  
السةةجن ألبةةل املغةةرب وألةةال يل: ملةةاذا مل تلةةبة مالبةةة السةةجن؟ فقلةةت: أأ  كةةوم علةةي بسةةبعة 
أشهر على اللحية واملالبة فال تكلمل يف هةذين األمةرين إ  شة ت أ  تةتكلئ يف أمةور أئةرى 

تكلئ فكأنةه هةدا أب   لةو يل ابلقةوة فأألسةمت ابهلل أبنةل سةوا أألاتةل مةن يريةد أ   لةو يل ن
 ابلقوة فقال يل صول األمن وكا  واألفاس اعمل معروا ما متتش هنا.

غ طلةةب ألا ةةد السةةجن أ  أعةةرض عليةةه مبكتبةةه بعةةد أتمةةني السةةجن فقلةةت لةةه لةةية مةةن حقةةك 
 و .إئراجي بعد التأمني. فقال: أنت تعرا القان

املهةةئ أئرجةةوين بعةةد الغةةروب وبعةةد أتمةةني السةةجن وأائلةةت عليةةه يف مكتبةةه: السةةالم علةةيكئ، 
ألال: سالم على مةن اتبةع اهلةدى، غ أئةرج يل تفسةري ابةن كثةري مةن مكتبةه وألةال: تعةرا هةذا، 

 أللت: نعئ تفسري ابن كثري.
. أللةةت وأئةةرج معةةارج القبةةول كمةةا أذكةةر: وألةةال يل هةةل ألةةرأت حةةدين حذيفةةة يف فةةتح البةةاري

 نعئ.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ألال: تعرا عبد احلميد الشةاذيل وهةو صةاحب حةد اإلسةالم وهةو شةيخ بدعةة التوألةف والتبةني 
 ابإلسكندرية.

وبعد هذه املقابلة العجيبة طلب مل أ  ألبة مالبة السةجن أو يعةرفل علةى العميةد الرحةاين 
املهلةةة بقيةةااة اجلةةيش الثةةاين. وألةةال يل سةةوا أعطيةةك مهلةةة للصةةبار. فقلةةت: أأ أوفةةر عليةةك 

وأعةةةرض مةةةن اآل . فقةةةال: ال سةةةوا أعطيةةةك مهلةةةة وأرسةةةلل إىل فيلةةةىت وئلةةةويت وألمةةةت الليلةةةة 
وتفكرت يف احلوار الذي اار بيننا ألبل التهديد واسةتخرت هللا عةز وجةل أبنةل سةوا أبلةغ عنةه 

 أنه من مجاعة التكفري وأنه يستحل اماءهئ و ت على ذلك.
ابثنني  مال  بدلة السجن الزرألاء ويفتحةا   وبعد صالة الفجر و مع شروق الشمة فوج ت

 -هةةذه املالبةةة وال تلبسةةها أنةةت -علةةي الفةةيال ويقةةوال  حنةةن نقسةةئ ابهلل أننةةا نوافةةو أ  نلةةبة
ولكن الرا د أمرأ أ  حنضر هذه املالبة لك لتلبسها فقلةت هلةئ بكةل  -وذلك حلبهئ لدينهئ 

لئ منةةك ويطلةةب العةةرض علةةى ألا ةةد ألةةوة أعيةةدوا لةةه هةةذه املالبةةة وألولةةوا لةةه الشةةيخ أمحةةد مةةتظ
 احملطة العسكرية أوعقيد املخابرات.

أللت هلئ أأ سوا أبلغ عنه بطريقىت اخلاصة أنه تكفري يستحل اماءهئ ولن يعوا إىل بيتةه بةل 
يةةةذهب إىل املةةةدعي العسةةةكري فقةةةال يل: كيةةةف طريقتةةةةك اخلاصةةةة فقلةةةت هلةةةئ: وهةةةل أئةةةةربكئ 

 بطريقىت اخلاصة؟ح.
رباه مبةةا أللةت فةأتى الرا ةةد بنفسةه وألةال اي شةيخ أمحةةد ماامةت تةرفأ لةةبة فةذهبا إىل الرا ةد وأئة

 السجن ئالع.
فقلةةت لةةه أنةةت أهنتةةل وأأ مةةتظلئ منةةك وأطلةةب العةةرض علةةى ألا ةةد احملطةةة العسةةكرية أو عقيةةد 

 املخابرات وهو شى من هذا الطلب حث ال أبلغ عنه أنه تكفري.
: طاملةةةا أنةةةت عنةةةدأ فسةةةوا نعاملةةةك فقةةةال: اي شةةةيخ أمحةةةد أنةةةت الترضةةةى ابلضةةةرر. فقةةةال يل

أحسن معاملة ونليب كل طلباتك. فقلت لةه وتعةد أنةك تسةعى يف ئروجةي مةن هةذا املكةا  يف 
أول فرصةةة ألةةال: إ  شةةةاء هللا..و  االتفةةاق علةةى ذلةةةك وصةةار الرا ةةد يوميةةةاس ميةةر علةةي يف الفةةةيال 

مل ميةر علةي الرا ةد فقلةةت ويقةول: اي شةيخ أمحةد تريةد شةةي اس أألةول لةه: جةزاك هللا ئةرياس. ومةةر يةوم و 
للشاويش أين الرا د ملةاذا مل ميةر علةي هةذا اليةوم يبةدوا أنةه أبلغةه فمةر يف اليةوم الثةاين واعتةذر إيل 
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نسأل هللا العافية والسالمة مةن الةذل  -كا  عنده إسهال–أنه مل مير ابألمة ألنه كا  مريضاس 
تيئا ميؤامينينيا ]آل عمرا : واملهانة. يواالا هتاينيوا واالا حتاازانيوا واأانةاتيئي  اعالاوا ا إيناكينةا  [235األا

أمضيت من مدة العقوبة أربعة أشهرونصف وكانةت هنةاك مناسةبة اسةتالم العةريش فصةدر ألةرار 
مجهةوري ابلعفةةو نصةةف املةةدة والعجيةةب أب  العفةةو ملةةن كةةا  حسةةن السةةري والسةةلوك يف السةةجن 

يريد التخلص مل يف أألرب وألةت كنةت أول أما املخالف فال يشمله العفو.. ولكن أل  الرا د 
مسجو  ينااى عليه ابلعفةو يف السةجن احلةريب؛ وئوفةاس مةن اتصةايل أبي مسة ول أئةذين الرا ةد 
بنفسةةه وسةةلمل إىل كليةةة االحتيةةا  ألهنةةا وحةةديت األساسةةية فةةدئلتها ائةةول الفةةاحتني واحتفةةل 

كليةةة وأأ بكامةةل عةةافيىت املسةةاعدو   ضةةوري وألضةةيت ليلةةة أوليلتةةني ابلكليةةة ورآين مسةةجل ال
بلحيىت وألميصي و طةريت فقةال: أتيةت كةذلك مةن السةجن مةن اسةة أشةهر؟ححح فقلةت: يإي ي 

ةةويا ي كافيةةوري  ]احلةةج:  افيعي عاةةني اليةةذيينا آامانيةةوا إي ي اميا الا  ييةةبت كيةةلي ئا [ ألةةال يةةدافع عنةةك 38اميا ييةةدا
ريقا فةاقادا سا  ةهي واملاا يةيباةديهاا هلايةئا ويسخطل ي ألااليوا إي ا ياسا راقا أاٌ  لاهي مينا ألةاباةلي فاأاساةريهاا ييوسيةفي يفي نةافاسي

فيو ا ]يوسف:  شارٌّ ماكااأس وااميي أاعالائي مبياا تاصي  [، فقلت: آمني.77ألاالا أانةاتيئ ا
غ أراا نقلةةةي إىل اخلةةةدمات الطبيةةةة ابلقةةةاهرة وكةةةةا  سيصةةةحبل يف هةةةذه الرحلةةةة صةةةول التوجيةةةةه 

ملعنوي وكا   بل  بة شةديدة وطلةب مةن أحةد العسةاكر أ  يسةافر معنةا مةن أجةل أ   مةل ا
املخلةةة فقلةةت لةةه: أأ كنةةت أمحةةل هةةئ اجلةةيش مةةن أجةةل هةةذه املخلةةة ال أسةةتطيع محلهةةا. فقةةال: 
انظةةةةر كيةةةةف يفعةةةةل هللا عةةةةز وجةةةةل بعبةةةةااه املةةةةؤمنني وابلفعةةةةل   تسةةةةليمي إىل اخلةةةةدمات الطبيةةةةة 

ة وبدأت ف ة جديدة مةن االمتحةا  وهللا يتةوالين يف كةل مكةا  وجيعةل يل بكوبري القبة ابلقاهر 
مةن كةةل هةئ فرجةةاس ومةن كةةل ضةةيو ُمرجةاس فسةةمحوا يل ابجللةوس واملبيةةت ابملسةجد بةةدل السةةجن 
فكنةةت أصةةلي  ةةئ وأجلةةة أألةةرأ القةةرآ  وأراجعةةه و يت الطعةةام والةةزايرات مةةن األئةةوة ابلقةةاهرة 

فكنةةةت أبيةةةت معهةةةئ وأجعةةةل الفةةةا أ مةةةن الطعةةةام يف وكةةةا  جبةةةوار وحةةةديت وحةةةدة لنقةةةل الةةةدم 
 الثالجات الضخمة بسيارات نقل الدم.

وعرضةةت علةةى احملكمةةة العسةةكرية  سةةب ذاكةةريت ابلعباسةةية، ورفةةأ ر ةةية احملكمةةة  ةةاكمىت 
وطلب من املندوب أ  يتصرفوا معي إلئراجي من اجليش.. املهئ عرضت على  كمة أئرى 

هر وحولةةةت إىل السةةجن احلةةةريب مبدينةةة نصةةةر وكانةةت ارجةةةة ميدانيةةة وحكمةةةوا علةةي بثمانيةةةة أشةة
إميةةاين بفضةةل هللا مرتفعةةة جةةداس ومترسةةت علةةي مواجهةةة الظةةروا الصةةعبة فلمةةا أائلةةت السةةجن 
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احلةةريب اسةةتقبلل شةةاويش األمةةن وطلةةب مةةل أ  أذهةةب معةةه ملقابلةةة ألا ةةد السةةجن وكةةا  برتبةةة 
 ميع.عميد. وكنت أألرأ سورة إبراهيئ بصوت مرتفع حث يسمع اجل

فقلةةت حةةث انتهةةي مةةن السةةورة فسةةكت فلمةةا انتهيةةت مةةن السةةورة ذهبةةت معةةه فأائلةةت علةةى 
ألا ةد السةجن فقةةال: اي شةيخ أمحةد أحلةةو وأأ أمحةل و رك يةةوم القيامةة جةزاه هللا ئةةرياس علةى هةةذا 
التربع ولكنل راات عليه وأللت: أنةت حتمةل و ري يةوم القيامةة وتلةوت ألةول هللا عةز وجةل:يإيذا 

ةةباابي ي تاةربايأا  اسا   واألاةالا اليةةذيينا 266اليةذيينا اتتبيعيةةوا ميةنا اليةةذيينا اتةيبةاعيةوا واراأاويا الاعاةذاابا واتةاقاطيعاةةتا  ييةئي األا
ةاهلايئا  ليكا ييةرييهيئي اميي أاعاما ةا تاةربايءيوا مينيةا كاةذا ةنةاهيئا كاما مي ةاتةيبةاعيوا لاوا أا ي لاناا كاريةس فةانةاتاةربايأ ا رااتي عالاةياهيئا واماةا حاسا

نيا مينا النياري ]البقرة:  ااريجي  [ 267-266هيئا  ي
فكانةت هةةذه اآلايت مبثابةةة الضةةربة القاضةةية فلةةئ يةةرا علةةي وألةةال األوامةةر واكتفةةى بكتابتهةةا او  

 أ  ينطو  ا.
وئرجةت مةةن مكتةب ألا ةةد السةجن وذهبةةوا يب إيل عنرباحلةرس وتلطفةةوا معةي يف الكةةالم وأئةةذوا 

عةةن ا ةةي وعملةةي وعنةواين وأأ أتةةوجة مةةنهئ شةةراس يف كةل وألةةت غ فوج ةةت بعةةدا مةةن  يسةألوين
احلةةرس يتوجةةه حنةةوي وكةةا  ائتيةةارهئ مقصةةوااس فهةةئ أجسةةام ضةةخمة لةةية مةةنهئ أعةةرج وال أعةةور 
وال أعمى مل أشعر بنفسي فقد وألفةت علةى أحةد األسةرة وكنةت أتنقةل فوألهةا فمةن متكنةت منةه 

برجلةي ضةةربته. وكةا  أسةةعدهئ ابلضةرب شةةاويش اإلاارة بيةدي ضةةربته بيةدي ومةةن متكنةت منةةه 
حين كا  على مييل فنال نصيبه مل غ متكنةوا مةل بعةد أ  مجعةوا صةفوفهئ مةرة  نيةة وكتفةوين 

ال إلةةه إالهللا؛ فةةأمرهئ شةةاويش األمةةن ابلكةةف عةةن  -وأئةةذوا يضةةربوين وأأ أألةةول ال إلةةه إال هللا 
ذلت كةةل طةةاألىت وأئرجةةت كةةل مةةا يف جعبةةىت فةةةأأ الضةةرب وحلقةةوا يل ابلقةةوة وأأ أ ةةن أنةةل بةة

معذور وبقيت يف هذا السةجن احلةريب أنتقةل مةن سةجن إىل سةجن ولكةن هللا عةز وجةل مكنةل 
مةةةن إلقةةةاء ئطبةةةة ابملسةةةجد بةةةدائل السةةةجن احلةةةريب وتعرفةةةت بدائلةةةه علةةةى إئةةةوة أفاضةةةل مةةةن 

عةز وجةل  الضبا  والعساكر ومكثت فيه ستة أشةهر ونصةف و  رفةدي مةن اجلةيش بفضةل هللا
 وئرجت بعد  مال ي الذين جندوا عساكر بشهرواحد.

 وكانت هذه ألصىت يف القوات املسلحة..
وأذكةر أ  إئةواين سةألوا الشةيخ ابةن اب  وأأ يف  مةار املعةارك فقةال: رمحةه هللا إ  أطةاعهئ فهةةو 
 معذور وإ  عصاهئ فهو مأجور فأسأل هللا أ  يتقبل مل هذا العمةل وأ  أجةد بةره وذئةره يةوم
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الةةةوروا عليةةةه. وألةةةد رأيةةةت يف هةةةذه الفةةة ة مةةةن الةةةرلا الصةةةاحلة بشةةةرى بةةةدئول اجلنةةةة مةةةن أوسةةةع 
األبةةواب وكةةذلك بشةةرى مبحبةةة هللا عةةز وجةةل.. وبعةةد أ  ئرجةةت مةةن اجلةةيش كانةةت اجلماعةةة 
اإلسالمية ألد متيزت إىل فةريقني اإلئةوا  املسةلمو  واملدرسةة السةلفية وكةا  كةل فريةو يطمةع يف 

عةةةة احلةةةال ويف كةةةل وألةةةت حسةةةن املعاملةةةة للجميةةةع فةةةزارين األسةةةتاذ  مةةةد عملةةةي معةةةه وأأ بطبي
حسةةني وكةةذلك الشةةيخ  مةةد إ اعيةةل وبقيةةة اإلئةةوة فعملةةت يف الةةدعوة السةةلفية ألهنةةا الفكةةر 
األصةيل وإسةةالم الفطةرة فلةةئ أابيةةع يف وألةت مةةن األوألةات مجاعةةة اإلئةةوا  وكةذلك بقيةةة اإلئةةوة 

اعة اإلئوا  ولكن الواألع أ  اإلئوا  اسةتقطبوا العناصةر ابلدعوة السلفية مل يبايع واحد منئ مج
اإلااريةة مةن اجلماعةةة اإلسةالمية ابإلسةكندرية وأحضةةروا اإلئةوة األحبةاب عبةةد املةنعئ أبوالفتةةور 
وعصةةةةةةةام العةةةةةةةراي  و مةةةةةةةد عبةةةةةةةد اللطيةةةةةةةف لألسةةةةةةةتاذ  مةةةةةةةد حسةةةةةةةني ابإلسةةةةةةةكندرية فةةةةةةةأألنعهئ 

 نشةةأت سةةلفية العقيةةدة واملةةنهج تركةةوا بفكراإلئةةوا . فةةالواألع أ  بعةةأ اجلماعةةة اإلسةةالمية الةةىت
املنهج السلفي واند وا يف مجاعةة اإلئةوا  وبقةي إئةوة الةدعوة السةلفية علةى فكةرهئ وعقيةدهتئ 
واستحر التشويه ابملدرسة السلفية من ئالل ارس الثال ء و ريه حث كا  بعأ اجلهال  رج 

 مبع  السلف.من  اضرات اإلئوا  وهو يقول السلف تلف.. وهذا من جهلهئ 
وكةةا  كثةةري مةةنهئ مةةن كثةةرة الطعةةن والتشةةويه لخئةةوة السةةلفيني  ضةةر ارس اخلمةةية يف مسةةجد 
عباا الرمحن وكا  هو التجمةع الر يسةي للةدعوة السةلفية علةى مةدى عةدة سةنوات مةن أجةل أ  
يتعرا علةى هةؤالء فة ذا بةه ية ك مةنهج اإلئةوا  ويصةري مةن اعةاة السةلفية أو أفرااهةا العةاايني 

أتةو  هةةذه املعركةةة الكالميةةة تكلةئ الشةةيخ  مةةد بةةن إ اعيةل عةةن األصةةول العشةةرين للشةةيخ  ويف
حسةةن البنةةا رمحةةه هللا وسةةجلت احملاضةةرة وانتشةةرت انتشةةاراس واحةةداس كمةةا هةةو شةةأ  احلةةو يف كةةل 
 مةةا  ومكةةا  يقةةيأ هللا عةةز وجةةل مةةن ينشةةره ويرفعةةه؛ غ سةةجل األسةةتاذ  مةةد حسةةني شةةرحاس 

 مل ينتشر كما انتشر شريط الشيخ  مد إ اعيل.لألصول العشرين ولكنه 
املهةةئ حتةةت سةةيطرة اإلئةةوا  علةةى اجلماعةةة عينةةوا لكةةل كليةةة أمةةرياس اتبعةةاسل إلئةةوا  وكةةذا املدينةةة 
اجلامعية وحاولوا التضييو على السلفيني وحاول اإلئةوا  جربالةنقص العملةي ابلنسةبة إلئةواهنئ 

وكةةةةةا  أشةةةةةعري العقيةةةةةدة مةةةةةع أ  إئواننةةةةةا  السةةةةةلفيني فأحضةةةةةروا الشةةةةةيخ املطيعةةةةةي مةةةةةن القةةةةةاهرة
ابإلسةكندرية كانةت عقيةدهتئ سةةلفية ولكةن افعهةئ إىل ذلةك مقاومةةة املةد السةلفي. وكةا  مجيةةع 
اإلئوة القةا مني علةى الةدعوة  ضةرو  و  إنشةاء معهةد اتبةع للةدعوة مبسةجد الفرألةا  ببةاكوس 
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الةدعوة وصةار للةدعوة  لةة  وكا  مدير املعهد الشيخ فةاروق الرمحةاين رمحةه هللا وتنوعةت أنشةطة
وهي ي لة صوت الدعوة  وصدرت لسنوات متتابعة إىل أ    إيقافهةا مةع بقيةة األنشةطة سةنة 

كما كانت تصدر نشرات اورية لبيا  موألف الدعوة من األحدان العاملية؛ وكا  أليئ   2554
ات الةةةدعوة علةةةى مةةةدى هةةةذه الفةةة ة الشةةةيخ أبةةةو إاريةةةة وكةةةا  مةةةن أنشةةةطة الةةةدعوة كةةةذلك اور 

مكثفةةة لتوحيةةد فكةةر الةةدعاة وئطبةةاء املسةةاجد وكةةذلك املخةةيئ السةةنوي الةةذي  ضةةره احلةةاملني 
للةةدعوة ابإلسةةكندرية واحملافظةةات. و  تشةةكيل  لةةة تنفيةةذي ملتابعةةة أنشةةطة الةةدعوة و لةةةة 
للمحافظةةات ومسةة ول مةةايل لخنفةةاق علةةى أنشةةطة الةةدعوة؛ وكةةذا مجةةع الزكةةوات وتو يعهةةا علةةى 

أو بعةةةد بدايةةةة القضةةةااي العسةةةكرية جلماعةةةة اإلئةةةوا  تعرضةةةت  2554نة مسةةةتحقيها.. ويف سةةة
هيكلةةة الةةدعوة وأنظمتهةةا لضةةغو  فةةتئ إيقةةاا املعهةةد وكةةذا  لةةة صةةوت الةةدعوة وحةةل اجمللةةة 
التنفيةةذي و لةةة احملافظةةات واللجنةاالجتماعيةةة، واألتصةةرت الةةدعوة علةةى الةةدروس واحملاضةةرات 

ألضية لخااريني ابلدعوة وسجن فيها أليئ الةدعوة  العامة والندوات الشهرية؟ ومع ذلك   عمل
أبو إارية والشيخ سعيد و ريهئ ملدة شهر بقسئ اللبا  غ أفرج عنهئ واستمرت الةدعوة علةى 

م تعرضةةت الةةدعوة لغربةةة ألويةةة وذلةةك بةةدئول الشةةيخ ايسةةر 1111األنشةةطة املةةذكورة إىل سةةنة 
بةةراءهتئ وكانةةت املةةدة الةةىت ألضةةوها برهةةامي والشةةيخ سةةعيدو ريهئ؛ غ أئرجةةوا تباعةةاس بعةةد  هةةور 

ئلةةف األسةةوار مةةابني اسةةةة أشةةهر إىل أحةةد عشةةةر شةةهر وكةةا  آئةةةرهئ ئروجةةاس الشةةيخ ايسةةةر 
 برهامي حفظه هللا وما ااوا  ذا السجن إال إمياأس وتسليماس.

يف شةهر مةايو أذكةر ألصةة اعتقةايل السةابو  1111وألبل أ  أتكلئ عن اعتقايل األئري يف سنة 
 ذلك يف مجع عشوا ي بعد  اولة ا تيال و ير الدائلية السابو أبو ابشا. وكا  2587سنة 

و ةةةروا هةةةذا االعتقةةةال وأسةةةبابه ال أعلةةةئ هلةةةا سةةةبباس معينةةةاس ألنةةةل مل يةةةتئ اسةةةتجوايب مةةةن اجلهةةةات 
القضا ية أو األمنية ومن حسن ألضاء هللا وتقديره أنل كنت ألد نقلت أ ن بيىت مةن الظاهريةة 

يةةة ببةةولكلي وكةةا  أهلةةي وأوالاي يف بيةةت أصةةهاري وكنةةت أبيةةت هةةذه إىل شةةارع مسةةجد اهلدا
الليلة يف مسجد ابن تيمية أمام املنزل الذي انتقلت منه وكةا  ذلةك يف بدايةة رمضةا  وبعةد أ  
تسحرت فوج ت بطرق شديد على ابب املسجد وطلبوا تفتيش املنزل. فقلت إ  الشةقة لةية 

ا حضورهئ ورتبت أموري علةى ذلةك ولكنةه تقةدير فيها شيء وكانوايتعجبو  كأنل أعرا ميعا
العزيةةز احلميةةد اللطيةةف بعبةةااه؛ املهةةئ نقلةةت إىل ألسةةئ ومكثةةت فيةةه ليلتةةني غ التقيةةت حئةةواين 
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يف سيارة ال حيالت وكا  معنا مةن حةزب هللا  -رمحه هللا–الشيخ ايسربرهامي وفاروق الرمحاين 
لنةةا يف يةةوم اجلمعةةة بعةةد عصةةر اجلمعةةة يف أفةةراا علةةى رأسةةهئ أمحةةد طةةارق رمحةةه هللا؛ وكةةا  ترحي

رمضا ، ويف الطريةو حصةل حةاان مةروع لسةيارة النجةدة الةىت تكةو  ئلةف سةيارة ال حةيالت 
مات فيها ستة وجةرر اثنةا  كمةا ذكةر واسةتمرت بنةا الرحلةة إىل سةجن االسةتقبال وكانةت هةذه 

ويعلةئ  املرة األوىل الىت اعتقل فيهةا مةع اإلئةوة حيةن كنةت يف السةجو  العسةكرية وحيةداس فريةدا س
هللا أنةةةةل وجةةةةدت مةةةةن السةةةةعااة مةةةةا مل أجةةةةده وأأ ئةةةةارج للحةةةةج والعمةةةةرة. وملةةةةا وصةةةةلنا سةةةةجن 
االستقبال ألال لنا مأمور سجن ال حيالت هل رأيتئ احلةاان فقةال لةه أمحةد طةارق ماذاحةدن 

 فأئربأ، فقال له: معنا أولياء هللا الصاحلني.
ايسةر والشةيخ فةاروق الرمحةاين ومكثنةا عةدة أايم غ حصةل  املهئ كنا يف  نزانة واحدة مةع الشةيخ

مترا يف السجن أحد إئوة اجلهاا أئذ مفتار الزأ ين وفتح عدة  أ يةن وكنةت أأ أمةري الزنزانةة 
فاستأذنوين يف فتح ابب الزنزانةة أللةت لةية هةذا مةن مةنهج السةلف مةا كسةر اإلمةام أمحةد ابب 

الم ابةن تيميةة بةل كةانوا يصةربو  حةث جيعةل هللا عةز الزنزانة وال ضرب احلةرس؛ وكةذا شةيخ اإلسة
وجل هلئ ئرجاس وُمرجاس؛ املهئ حصل األتحام للسجن بعد جتهيز اإلئوة وأطلقةت ألنابةل مسةيلة 
للةةدموع غ تعةةرض أصةةحاب الةةزأ ين الةةىت فتحةةت لةةبالء شةةديد نسةةأل هللا العافيةةة ونقةةل العنةةرب 

فةت بةني أئةي ايسةر برهةامي وفةاروق الرمحةاين أبسره إىل  أ ين انفرااي كل أئني يف  نزانةة فوأل
أللت إ  أفلت أحدمها فلن يفلت اآلئر فقدر يل أ  أسجن انفرااي مع أئي فاروق الرمحةاين 
رمحةةه هللا فكةةا  يصةةلي يب الةة اويح وكةةا  حسةةن الصةةوت ابلقةةرآ  وكأنةةه ئلةةو للقةةرآ  فرمحةةه هللا 

ة مل تطةل هةذه الفة ة فكانةت اانيةةة رمحةة واسةعة.. وبعةد عةدة أايم انتقلنةا إىل  أ يةن أئةةرى كبةري 
 وثالثني يوماس تقريباس وكانت هذه املرة األوىل الىت اعتقل فيها سياسياس.

م وملةةةت كةةةن أيضةةةاس هنةةةاك أسةةةباب  ةةةاهرة 1111واملةةةرة الثانيةةةة منةةةذ سةةةنة ونصةةةف تقريبةةةاس مةةةايو 
مةةت العتقةةايل وإ  كانةةت هنةةاك ألضةةية ولكنةةل أئلةةي سةةبيلي منهةةا بعةةد شةةهر تقريبةةاس حيةةن اهت

فيةةه إثبةةات العةةذر والةةرا علةةى بدعةةة  فيهةةا ابلتكفةةري وعةةدم العةةذر ابجلهةةل مةةع أنةةل صةةنفت كتةةااب س
التكفةري ومل تطةل إألةامىت أيضةاس هةةذه املةرة بةل كانةت سةتة أشةةهر وعةدة أايم ولكنةل انتقلةت منهةةا 
يف سجو  ُمتلفة أوهلةا االسةتقبال ياسةتقبال طةره  غ ال حةيالت ابإلسةكندرية أمضةيت يف كةل 

ا شةةةةهراس كةةةةامالس غ سةةةةجن امنهةةةةور غ وااي النطةةةةرو  فأاتحةةةةت يل هةةةةذه االنتقةةةةاالت فرصةةةةة منهةةة
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الدعوة إىل عز وجل مةن أحيةة كمةا سةنه يوسةف عليةه وعلةى نبينةا الصةالة والسةالم   التعةرا 
علةةى عةةدا كبةةري مةةن إئةةوة مةةن مجاعةةةات ُمتلفةةة مةةن اجلماعةةة اإلسةةالمية، واجلهةةاا، والتكفةةةري، 

يصةعب الوصةةول إلةيهئ، وكةةذا القطبيةني، وحةةزب هللا، واحلمةد هلل كةةا  وإئةوة سةةلفيني مةن بةةالا 
لنةةا أثةةراس كبةةرياس علةةيهئ، وكةةا  اجلميةةع يعاملوننةةا ابحلةةب والتقةةدير؛ وكانةةت هةةذه املةةدة أيضةةاس فرصةةة 
ملراجعةة القةةرآ  والصةةيام والقيةام وتربيةةة األوالا مةةن ئلةةف األسةوار ابخلطةةاابت فأسةةأل هللا تعةةاىل 

واب هةذه الفة ة وهةا أنةذا أعةوا إىل اعةويت وأوراألةي وأألالمةي وأوالاي أسةأل أ  ال رمنا أيضاس ثة
 هللا أ  يشغلنا بطاعته وأ  يوفقنا إىل أسباب رمحته وجنته.

أمةةا عةةن طلةةيب للعلةةئ وشةةيوئي فقةةد شةةافهت علمةةاء العصةةر والتقيةةت  ةةئ و عةةت مةةن أفةةواههئ 
مةةةد أصةةةر الةةةدين األلبةةةاين وعلةةةى رأس هةةةؤالء  داالعصةةةر و ةةةدن الةةةداير الشةةةامية العالمةةةة  

والعالمةةة ابةةن اب  والعالمةةة ابةةن عثيميةةني وعبةةد الةةرا ق عفيفةةي رمحهةةئ هللا وكةةذا الشةةيخ أبةةو بكةةر 
اجلزا ري و مد الصباغ ولكن أكثر ما تعلمته كما تعلئ األلباين رمحه هللا مةن الكتةب ابإلضةافة 

ا أثةةر شةةيخ اإلسةةالم ابةةن إىل مال مةةة شةةيخنا  مةةد بةةن إ اعيةةل حفظةةه هللا الةةذي أثةةر فينةةا كمةة
تيمية يف معاصريه وصبغنا كما صبغهئ ابلصبغة السلفية وهذا من فضةل هللا علينةا وعلةى النةاس 

 ولكن أكثر الناس ال يشكرو .
فقةد ألةال ابةن أيب شةوذب: إ  مةن نعمةة هللا علةى الشةاب إذا نسةك أ  يوفقةه هللا إىل صةةاحب 

 سنة  مله عليها.
أنل فتح يل يف التصةنيف واإلفةااة فكنةت أمجةع الكتةب يف علةئ  وساعدين كثرياس يف طلب العلئ

مةن العلةوم الشةرعية مةن أجةل أ  أئةرج منهةا مبصةنف فيكةو  يف ذلةك فا ةدة مةن جهةة حتصةيل 
هذا العلئ وتوصيله للناس وألد وفقت إىل اراسة علوم ُمتلفة وصنفت يف كل منها كتةاابس أسةأل 

بةةةذكر هةةةذه املصةةةنفات  سةةةب وألةةةت تصةةةنيفهاوهللا  هللا تعةةةاىل أ  ينفعةةةل واملسةةةلمني  ةةةا وأئةةةتئ
 املوفو.

 -رسالة لطيفة طبعت مرات عديدة-تذكرة األبرار ابجلنة والنار  -2
 -وكا  مطبوعاس ابسئ  األا و األئبار ورألا قاألسرار -تزكية النفوس  -1
 وهو أشهر كتيب وترجئ ألكثر من لغة أجنبية-البحر الرا و يف الزهد والرألا و  -3
 ثمرات الزكية يف العقا د السلفيةال -4
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 منقول من ملتقي اهل احلدين
 

ن مبكةةرة كسةةن امحةةد فريةةد او  ةةريه مةةن شةةباب ا  تةةدوين السةةرية الذاتيةةة حةةىت لةةو كانةةت يف سةة
  49من العمر فاأ  99الصحوة واألول عنهئ شباب الهنئ يعل مثلي مل يتجا و ال

 ما ال شاابح 69او 61ويف الغرب يقولو  عن ال عمره-فهئ ما الوا شباب
 يف الفة ة مةن منتصةةف السةبعينات ايل بدايةةة الثمانينةات كانةت منتشةةرة يف اوسةا  السةةلفيني يف

 فكرة  اولة رفأ حلو اللحية عند ائول اجليشح  -واأ من نفة املدينة-االسكندرية
كنةةةت وألتهةةةا اذهةةةب ايل مسةةةاجد االئةةةوة السةةةلفيني يف االسةةةكندرية وكانةةةت اكثرهةةةا يف منطقةةةة 
ابكوس واالبراهيمية ومابينهما مسجد الدكتور امحد حطيبة ومسجد الفتح يف مصةطفي كامةل 

الدكتور امحد  باشةي ومسةجد يسةكن فوألةه سةعيد عبةد العظةيئ  ومسجد عباا الرمحن ومسجد
وكنةةت اذهةةةب اليةةةه فقةةةط لةةةزايرة الةةةدكتور سةةةعيد الري حالةةةه وا ةةةع منةةةه وكةةةا  الرجةةةل يسةةةتقبلل 
احسن استقبال يف بيته ومرة ئرج يل ابلفانيله احلمالت ويبدو انه كا  يتناول الطعام وألةال يل 

ره وبسةاطته وهةو يسةتقبل شةاب اصةغر منةه وهةو اتفضل ايعئ الشةيخ فابتسةمت هلشاشةته وملنظة
الداعية واخلطيب وكانت فكريت عن معظئ االئةوة السةلفيني اجلمةوا وعةدم االبتسةامة وهةذا يف 
احلقيقةةةة تةةةراه يف كةةةل اجلماعةةةات او املةةةدارس  نةةةا مةةةن الةةةبعأ ا  هةةةذا هةةةو التةةةدين او عالماتةةةه 

ي يةةوحي لةةك اب  االمةةر ولكةل مةةع ذلةةك وجةةدت مةن سةةعيد البسةةاطة واالسةةتقبال البسةيط الةةذ
 علي  ري ماتتصور عا اتئذه من انطباعات من كثري من شباب السلفية و ريهئ

كا  يل وألتها صحبة كرمية من الشباب السلفي الذي كا  معي يف املدرسة وصحبة مةن ائةوة 
 من االئوا  وكانوا مجيعا علي ارجة راألية من االئالق والعلئ 

وكانةت -امحد فريد فيها وكا  ورمبا ما ال يسكن هناك  كانت منطقة ابكوس مشهورة بتواجد
هنةةاك معةةارك فكريةةة بةةدات تظهةةر يف االفةةو بةةني امحةةد فريةةد واالسةةتاذ مجعةةة امةةني مةةن االئةةوا  

وتواجةةد امحةةد حطيبةةة وبعةةأ االئةةوة االئةةرين -ويظهةةر اهنةةا هةةدات او تالشةةت اال  وهللا اعلةةئ
طةةي ابجلميةةع وكنةةت ملتحيةةا وألتهةةا مةةن مشةةاهري السةةلفيني فكنةةت اذهةةب ايل هنةةاك ومةةن ائتال

حليةة ئفيفةة مجيلةة فاألتنعةت وألتهةا انةه جيةب علةي مواجهةة امةر حلةو اللحيةة يف اجلةيش ويف يةوم 
 ايريت ملنطقة  وحة الئةذ صةور يل لاللتحةاق ابجلةيش ذهبةت البسةا ماميسةي الغطةرة وألمةيص 
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ر ووألتهةةا هربةةت حومل يؤئةةذ يل الصةةو -ابةةيأ مجيةةل وسةةجلت ا ةةي وعنةةد ائةةذ الصةةور تواريةةت 
ألابلت وللمرة الثانية اال  عاال فارس وكا  مةن مجاعةة اجلهةاا علةي مةاا ن ومل اري منهةا  ةريه 
والعرفت بعده او ألبله منها  ريه فجلسنا طول اليوم نتكلئ يف امور عاايةة وكنةت ألةد ألابلتةه يف 

ت يف سةةجن اثنةاء  ايريت الئةةوة الفنيةة العسةةكرية الةةذين كةانوا ايتةةو  ايل االسةكندرية لالمتحةةاأ
سةةنة وألابلةةت هنةةاك عةةاال ومةةرة ائةةري يف  وحةةة  19احلضةةرة وكةةا  بعضةةهئ  كةةوم عليةةه ب

 ولية اخلدمة العسكرية-لدئول مانقول عنه ببساطة اسكندرانية اجليش
كا  بعأ االئوة السلفيني يزورو  ايضةا ائةوة الفنيةة العسةكرية الةذين ئرجةوا علةي السةااات 

ورايةت الةبعأ -وكةا  مةنهئ اال  الةدكتور الغباشةي-الةبعأ  يف احلااثة املشهورة فتعرفت علةي
وسلمت عليه وكا  االمر ر ةئ ئطورتةه لةه متعتةه ومنةه ئةربة تتعملهةا وألةوة أللةب تغةذيها وكنةت 
اسةةكن ألريةةب مةةن هةةذا السةةجن فلةةئ يكةةن الةةدئول اليةةه او رايتةةه  ريةةب علةةي وملةةا  عةةت ا ي 

 املساجني السياسيني  وصلوا أللت ا ورهئ 
غار نلعب يف  ل السجن حوله وكا  املساجني وحنن صةغار يلقةو  الينةا ابلعجةوة وكنا وحنن ص

 من الشبابيك الصغرية ئصوصا يف رمضا 
بني ألوسني كهذا تقةول وانةت اائةل لةزايرهتئ ا  -اتذكر انل وكنت يف  ايرة لالئوة السياسيني

الفنيةةةة وبعةةةأ عقيةةةد جةةةاء ايل مكةةةا  جتمةةةع االئةةةوة واالئةةةوات ايل بيةةةزوروا اهةةةاليهئ مةةةن ائةةةوة 
االئةةوة مةةن مجاعةةات جهاايةةة فنةةااي بصةةوت عةةال هةةل احةةد معةةاه أللةةئ فقةةام اليةةه عةةاال فةةارس 
وكةةا  شةةااب مكةةتمال يف اجلسةةئ والقةةوة ومةةن امجةةل شةةباب مدينةةة االسةةكندرية وكةةا  شةةااب فارعةةا 

 وتوجه ايل العقيد مااا يده كانه يريد صفعه وألال له اأ معي أللئح
الةىت تعةل الصةفع وتعةل ابملصةري القلةئ ايضةا واذا ابملكةا  كلةه  فاصفر وجه العقيةد مةن االشةارة

يضج بضحكات عالية مفاج ة من االئوات مجيعا منتقبات و ري منتقبات واذا بعاال  ضةن 
 العقيد ويبدو انه كا  علي صلة طيبة به

جةةاء ئةةرب يف جريةةدة املسةةلمو  بعةةدها بسةةنوات ابستشةةهاا عةةاال فةةارس امةةام جحافةةل اجلةةيش 
 الروسي
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ذهبةةت ايل منطقةةة التةةدريب يف اجلةةيش وكنةةت مةةاا ال البسةةا القمةةيص والغطةةرة ومصةةمما علةةي 
عةدم حلةةو حليةةىت الصةةغرية اجلميلةة متةةاثرا يف ذلةةك مباكةةا  شةةا عا يف هةذه الفةة ة مةةن عةةدم احللةةو 

 عند االلتحاق ابجليش او رفأ ائول اجليش فائ ت حال وسطاحح
ؤول حد معاه سكينة ماطوة او  لةة سةكة او وجلسنا مجيعا علي االرض فنااي اجلندي املس

مةةن اجلماعةةات االسةةالمية او ملتحةةي واذا ابجلميةةع ينظةةرو  ايل ايل حليةةىت والغطةةرة الةةىت  طتهةةا 
وائفتهةةا فعةةرفل اجلنةةدي واائلةةل  رفةةة فيهةةا  نةةدا  فطلبةةا مةةل حلةةو اللحيةةة فرفضةةت ولكةةل 

حلقوهةةا النةةه البةةد مةةن حلقهةةا او أللةةت هلةةئ امةةا اأ فةةال احلقهةةاا بنفسةةي فماكةةا  مةةنهئ اال ا  
تكةةةو  مشةةةكلة و اكمةةةة طبعةةةا وبةةةدات مةةةن سةةةاعتها ائطةةةب يف كةةةل مكةةةا  ا وره حةةةىت كانةةةت 

 هناك  رفة يترب  فيها اجلنوا فنظفتها وصارت مسجدا وئطبت فيها اول ئطبة فلله احلمد 
 وصلت ايل كتيبىت وئطبت هناك ايل ماألبل ف ة اعتقايل بتهمة اال رة يف اخلطابةح

 ابتسامة-الشاهد هنا هو مسالة اللحية
كةةا  االعتقةةال مةةن الكتيبةةة مةةن طةةرا رجةةال  ا مضةةا عيةةل او ا مياهةةا بقطعةةة ألمةةاش وركبةةت 
معهمةةا السةةيارة ملسةةافة عشةةرات الكيلةةو مةة ات وئرجةةت بعةةدها ابسةةبوعا  وكانةةت ألصةةة مثةةرية 

 جدا وحدثت فيها كرامة عجيبة مجيلة مثبتة 
رايتةه منةذ اةة سةنوات واعطيتةه وألتهةا كتةايب اخلةداع والتنصةري الذي اعرفه عن امحد فريد وألةد 

وأللةت لةةه اعطيةةه لةو  حةةت حملمةةد ا اعيةةل وكةا  ذلةةك بعةةد اخلطبةة يف مسةةجد الفةةتح فوعةةدين 
 يوصله اليه فشكرته وذهبت حلايل ومل اكلمه من ألبل ذلك والألابلته مرة اال هذه املرة

يشةبهه يف الزهةد مةن االئةوا  ا  كةرو هةو  امحد فريد من  هةاا مدينةة االسةكندرية وكةا  الةذي
عالء العشري لكن يبدو ا  امحةد فريةد اهةتئ ابمةور الزهةد العلميةة الهنةا كمةا اشةار هنةا تناسةب 
طبيعتةةه ورألتةةه واراا ا  يفيةةد اجملتمةةع  ةةذا االمةةر اخلةةاع بعمةةل القلةةب ألبةةل عمةةل اجلةةوارر ورمبةةا 

ليهةةةةا الةةةةدارس وينشةةةةغل  ةةةةا  تةةةةاج الشةةةةباب هةةةةذا ئصوصةةةةا وهنةةةةاك امةةةةور فقهيةةةةة ألةةةةد ينكةةةةب ع
والينشغل ب بية القلب يف نفةة الوألةت ويكةو  كمةا هةو وصةف شةيخ االسةالم يف بدايةة كتابةه 

 األتضاء الصرا  املستقيئ اي فيه جفوة وألسوة
يبةةةدو ا  السةةةرية الذاتيةةةة جتةةةد هلةةةا مكانةةةة مهمةةةة يف اوسةةةا  احلركةةةة االسةةةالمية ككةةةل ئصوصةةةا 

وكانةةت هلةةئ بةةه  -الزعفةةراين وهةةو مةةن االئةةوا مثةةل عصةةام -شةةباب مةةن نفةةة جيةةل امحةةد فريةةد
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عالألةةةةات اعويةةةةة يف اول بةةةةداايت نشةةةةوء احلركةةةةة االسةةةةالمية يف منتصةةةةف السةةةةبعينات يف مدينةةةةة 
االسةةكندرية والةةىت ألامةةت والشةةك علةةي يةةد رجةةالت مةةن االئةةوا  مةةنهئ ابةةر هئ االسةةتاذ  مةةد 

االول وئطبةة اجلمعةة عبد املنعئ ومن  ري االئوا  الشيخ امحد احملالوي وكنت اذهب لدروس 
 للثاين وهو شيخنا احملالوي

يةةوم  واج ابنةةةة  مةةةد ا اعيةةةل ايت بةةدعوة مةةةن الةةةدكتور  مةةةد ا اعيةةل بعةةةأ أليةةةااات االئةةةوا  
 الدعوية منها االستاذ  مد عبد املنعئ ففرر ألليب هلذا واستبشرت ئريا

 
 

 جزاكئ هللا ئريسا أئاأ الكرو ابن العثماين وابرك فيكئ ..
إ  الشيخ أمحد له معزة عالية يف ألليب ، ومن احملطات الىت وألفت عنةدها وألفةات ر يسةية  ووهللا

 يف حيايت فجزاه هللا ئريسا وابرك فيه وحفظ له أهله وماله وئتئ له على ئري ..
أئةةةي الكةةةرو األسةةةتاذ طةةةارق منينةةةة حفظةةةه هللا ذكةةةر  يف حةةةديثكئ ي عةةةاال فةةةارس   فتعجبةةةت 

ا حح  تعجبسا شديدس
ف ة ألريبة كنت راكبسا اتكسي فقال يل السا و : ي أنت من السةنيني ؟؟   ي ابتسةامة  ألنل من

   فابتسمت له وأللت له كلنا سنيو  إ  شاء هللا أو كالمسا ألريبسا من ذلك ..
فقةةةال يل : هةةةةل تعةةةةرا الةةةةدكتور مجةةةال برهةةةةامي؟؟ فقلةةةةت لةةةةه نعةةةئ أعرفةةةةه لكةةةةن ليسةةةةت معرفةةةةة 

 شخصية .
 اهيئ الزعفراين ؟؟ أللت له هو من أألراب ي .ألال : فهل تعرا الدكتور إبر 

ألةال : فهةل تعةةرا الشةهيد عةةاال فةارس ؟؟ أللةةت مل أ ةع  ةذا االسةةئ مةن ألبةةل ، فتعجةب مةةل 
 وحكى يل عنه .

فعنةةدما نزلةةت مةةن السةةيارة تعجبةةت مةةن هةةذا السةةا و وكةةأين ألةةد انةةد ت معةةه أثنةةاء كالمةةه او  
أليااات اإلئوا  وكا  ألةد اعتقةل عامسةا تفكري ، وأللت من هذا ؟؟ فسألت  وج ئالىت هو من 

عةةن هةةذا االسةةئ ؟؟ فةةانتفأ وهةةب وألةةال يل : هةةذا الرجةةل كةةا  معةةي يف الزنزانةةة  82يف سةةنة 
 وأث  عليه وألال يل لقد ذهب إىل اجلهاا يف أفغانستا  واستشهد هناك ..
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لذلك تعجبت عندما رأيتكئ تذكرو  هةذا االسةئ الةذي حةدثت يل معةه ألصةة عجيبةة مةن فة ة 
 ريبة ..أل

 وجزاكئ هللا ئريسا ..
 

ورا يف كالمةةةي اعةةةاله امحةةةد الغباشةةةي وهةةةو الةةةدكتور سةةةيد الغباشةةةي ورمبةةةا ائةةةي احلبيةةةب  مةةةد 
 ابتسامة -عبااي تقصد الدكتور ايسر برهامي ولية مجال برهامي

سةةةبحا  هللا يبةةةدو ا  عةةةةاال فةةةارس لةةةةه ذكةةةري طيبةةةةة والا ةةةن انةةةةه كةةةا  علةةةةي طريقةةةة مايسةةةةمي 
 والانه عرفها  ابلسلفية اجلهااية

 وهللا اعلئ
 اال انه رجل اذا رايته تظنه جاء من  من ائر

كةةا  شةةااب ربعةةا طةةويال مجةةيال وسةةيما فيةةه شةةقرة ئفيفةةة وهللا اعلةةئ علةةي مااتةةذكر وفيةةه ائةةالق 
 متواضعة جدا وحالوة اميا   اهرة علي  ياه

يةةدعو كةةل احةةد ويف الوألةةت الةةذي كنةةت ا ةةع فيةةه ا  هةةذا اللةةو  مةةن اجلماعةةة االسةةالمية كةةا  
يقابله ايل البيوت املغلقة ويف حالة من السرية التامة مل اجد عاال فارس يفعل هذا معةي وعلةي 

 ماا ن فهو مل يكن منخرطا يف هذه الطا فة من هذه الزاوية وهللا اعلئ
وهةةي مدرسةةة ايسةةر وحطيبةةة -وعلةي مةةاا ن لةةه ا  مةةرتبط مباكةا  يسةةمي ألةةدميا املدرسةةة السةلفية

 -األةرا اال  اسةئ سةلفية االسةكندرية -الاعةرا مةاذا تسةمي اليةوم - اعيلوفريدوسعيد و مد ا
 وهو العب كرة سلة مشهور صالر فارس علي ماا ن 

كانةةةةت صةةةةدمة او ألةةةةل اهشةةةةة اصةةةةابتل ملةةةةا  عةةةةت ئةةةةرب استشةةةةهااه وألةةةةد كنةةةةت اأ ايضةةةةا اوا 
اعةةةة الةةةذهاب ايل افغانسةةةتا  كمةةةا كانةةةت احلماسةةةة عنةةةد كثةةةري مةةةن الشةةةباب ائةةةوا  سةةةلفيو  مج

 اسالمية اال ا  ايب وألتها تعصب علي فاعرضت عن الذهاب 
الذي اذكره يف هذا السياق عن ايسر برهامي وألةد انتهةت صةالة اجلمعةة يف مسةجد الفةتح انةه  
-كةا  مسةةندا  هةره علةةي مقدمةة سةةيارة فيمةةا رجةل عصةةيب املةزاج  ةةاول ا   رجةه عةةن سةةلفيته

واهةةئ بيسةةمعوين  ---ملخةةابرات اول والا ويقةةول بصةةوت عةةال انةةتئ مةافو  رجةةال ا-ابتسةامة 
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والابئةاا اجلهةاا  ةدا وسةنقلتهئ ألتةل العصةةافري والكةالب وايسةر معةرض عنةه اليةتكلئ بكلمةةة 
 واحدة والرجل يزيد وكلنا نسمع

 وعلمت ا  الرجل كا  مرفواا من اجليش وكا  ضابطا 
افقةة معنةاه فقةدا  ائةوة وهذا املشهد لن انساه النه  ربك  كمة ايسر ال  اي اشةارة منةه ابملو 

 سوا يعتربوهنا اشارة  ب هذا اخلطاب العنيف
 الشك ا  السلفيو  عانوا من هذه الطريقة كما عاين االئوا 

ولالئةوا  فضةةل وللسةةلفيو  فضةل يف الةةرا علةةي هةذه الطا فةةة يف هةةذا التوأليةت ال  االمةةر كةةا  
 فيه ئلل

و مةد ا اعيةل وامحةد حطيبةة وايسةةر  وعلةي كةل كانةت اجملموعةة القا ةدة اليةوم وهةةي امحةد فريةد
 وسعيد عبد العظيئ يقومو  بدور جيد علي االألل جتاه هذه الطا فة 

والشك ا  هذا  مد هلئ ال  االستعجال كا  كبريا والفقه كا  ألليال والتكفةري والتفسةيو كةا  
 مرتبطا  ذا كله وبدو  وعي وفهئ وبتسرع وطيش واال   اا االمر طبعا

يفيد مجيع الطوا ف من علئ حقيقي جيعل امر االسالم هو االعلي مةن اي فكةرة نسال هللا ا  
 او نعرة او عصبية ويكو  العمل هلل وحده هو االصل 

 ويبدو وهللا اعلئ ا  هذا ما هر يل يف براءة عاال فارس
 

 األتباس:
 املشاركة األصلية كتبت بواسطة ابن الشاطيء احلقيقي  

 ابتسامة  -تقصد الدكتور ايسر برهامي ولية مجال برهامي ورمبا ائي احلبيب  مد عبااي
 

 ال بل أألصد الدكتور مجاال شقيو الدكتور ايسر .
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