ترمجة
فضيلة الشيخ الدكتور أمحد فريد

ولد يف 2591م مبدينة منيا القمح.
حاصل على بكلوريوس طب جامعة اإلسكندرية

مصنفات الشيخ:
 -2تذكرة األبرار ابجلنة والنار
 -1تزكي ةةة النف ةةوس
األسرار -
 -3البحر الرا و يف الزهد والرألا و

رسالة لطيفة طبعت مرات عديدة--وك ةةا مطبوع ةاس ابس ةةئ األ ةةا و األئب ةةار ورأل ةةا و

-وهو أشهر كتيب وترجئ ألكثر من لغة أجنبية

 -4الثمرات الزكية يف العقا د السلفية
 -9حتفة الواعظ يف اخلط واملواعظ

-جزءا -

 -6من أئالق السلف
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 -7العذر ابجلهل والرا على بدعة التكفري
 -8تسلية املصاب مبا جاء يف البلوى من النفع والثواب
 -5الفوا د البديعة يف فضل الصحابة وذم الشيعة
 -21احلب يف هللا وحقوق األئوة
 -22تعظيئ ألدر الصالة
 -21وألفات تربوية مع السرية النبوية
 -23اإلمام البخاري وصحيحه اجلامع
 -24نظئ الدرر يف مصطلح علئ األثر
 -29الزهد والرألا و البن املبارك
 -26من أعالم السلف

حتقيو وتعليو- 61-ترمجة يف جز ني-

 -27الفرج بعد الشدة
 -28تقريب الوصول إىل معرفة الرسول صلى هللا عليه وسلئ
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 -25تيسري املنا يف ألصص القرآ

-ثالثة أجزاء-

 -11التقوى الغاية املنشواة والدرة املفقواة
 -12شجرة اإلميا
 -11التزكية بني أهل السنة والصوفية
 -13تذكري النفوس املؤمنة أبسباب حسن اخلامتة وسوء اخلامتة
-14من أعالم الصحابة

-تراجئ العشرة املبشرين ابجلنة-

 -19مواألف إميانية
 -16طريو السعااة
 -17الفتوى آااب وأحكام

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
بيوم أو يومني أو بعدها كذلك ،وذلك مبدينة منيا القمح ووالدي رمحه هللا كا يعمةل ححةدى
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
ابلقاهرة ،وكا والدي يعمل مو ف عنده ألبل أ يتزوج والديت.
كةةا والةةدي رمحةةه هللا رج ةالس صةةالحاس افظ ةاس علةةى الصةةالة يف املسةةجد وأليةةام الليةةل وكةةا ةةتئ
القرآ كل أسبوع تقريباس ،وكا بوابس بني جريانه وأصدألا ه وتةراا علةى مكةة ألااء العمةرة عةدة
سةنوات ومةات علةةى أحسةن أحوالةةه بعةد أ أطلةةو حليتةه والوالةةدة رمحهةا هللا كانةةت طيبةة السةةرية
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
ألهنا بعد عواهتا من احلةج بشةهر أو شةهرين أصةا ا ااء السةرطا وتوفيةت يف أألةل مةن شةهرين
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
والةةدي إىل احلةةج وواعةةل علةةى أنةةل سةةوا أمةةوت وهةةو يف رحلةةة احلةةج فةةر ألل هللا عةةز وج ةةل
العافيةة غ انتقلةةت تبعةاس لوالةدي رمحةةه هللا يف بعةةأ الةةبالا غ أألمةت مبدينةةة السةةنبالوين مبحافظةةة
الدألهلية فأمضةيت ةا اراسةىت حةث الثانويةة العامةة غ التحقةت بكليةة طةب املنصةورة فأمضةيت
ةةا السةةنة التمهيديةةة يإعةةدااي طةةب وئةةالل هةةذه املةةدة مةةن حيةةايت كنةةت مةةد هللا مسةةتقيماس
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
أمتة أ أكةةو طبيبةاس مشةةهوراس أو مهندسةاس أجحةاس أو أايبةاس ولكةةن األمةةل الةةذي كةةا يةراواين يف
الصةبا أ أكةةو ئطيبةاس 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
األنبياء والعلماء ،فكنت أئرج من ئطبة اجلمعة بشحنة إميانية ألوية استمر عليها أايماس.
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
فلئ أجده ،فقالت له أئته الصغرية :يصاحبك أبو وش ح سأل عنك وهلل احلمد واملنة.
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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
يف هللا الذين بدأو الدعوة إىل هللا عز وجل ابجلامعة.
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
الزعف راين ،غ كثرت اللقاءات بيننا ابلكلية وئاصةة إبةراهيئ الزعفةراين حيةن كةا معةي يف نفةة
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
الباكسةةتانيني ،وتةةراات عليةةه كث ةرياس يف بيتةةه ،وصةةارت بيننةةا صةةداألة وأئةةوة و بةةة ،وبةةدأأ سةةوايس
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
إىل ئةةارج اجلامعةةة غ يف السةةنة األئةةرية يف كليةةة الطةةب رشةةحت الحتةةاا طةةالب اجلامعةةة جلنةةة
ئدم ةةة الط ةةالب ورش ةةح أئ ةةي إبة ةراهيئ يف اللجن ةةة الثقافي ةةة غ ترش ةةيحنا أيضة ةاس للجن ةةة العلي ةةا
لطالب اجلامعة.
وكةةا م ةةن جلنةةة نش ةةا ئدمةةة الط ةةالب أن ةةل اسةةتأجرت أتوبيس ةاس مةةن هي ةةة النقةةل الع ةةام لنق ةةل
طالبات الكلية وكنت أعطي موعظة ألبل نزول الطلبات مةن األتةوبية وأحضةهئ علةى الصةدألة
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
بفضةةل هللا عزوجةةل مةةن االسةةتيالء علةةى رفةةة التمثيةةل واملوسةةيقى ابلكليةةة وحتويلهةةا إىل مسةةجد
و رفة للجماعة اإلسالمية.
وك ةةا أول مة ةؤمتر مببة ة احت ةةاا اجلامع ةةة رااس عل ةةى بع ةةأ املض ةةايقات للجامع ةةة بكلي ةةة الط ةةب،
وتكلئ فيه بعأ اإلئوة وعلى رأسهئ الةدكتور إبةراهيئ الزعفةراين وألقيةت ألةرارات املةؤمتر وكانةت
اجلماعةةة اإلسةةالمية حةةدين جديةةد وكأنةةه مولةةوا جديةةد الكةةل ئةةرج بةةه تفةةل وكةةا أول عمةةل
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بع ةةد أ حن ةةا يف االنتخ ةةاابت ه ةةو إنش ةةاء مجاع ةةة إس ةةالمية بك ةةل كلي ةةة م ةةن كلي ةةات جامع ةةة
اإلسكندرية.
ويف هةةذه األثنةةاء تعرفنةةا علةةى الشةةيخ مةةد بةةن إ اعيةةل وكةةا يف السةةنة الثالثةةة أو الرابعةةة وكةةا
الشةةيخ مةةد أ ةاس مةةن صةةغره حريصةاس علةةى طلةةب العلةةئ إال أنةةه مل يبةةدأ الةةدعوة حةةث وصةةل إىل
مرحلة معينة من العلئ.
وكنة ةةت اونة ةةه يف العلة ةةئ والعمة ةةل ولكنة ةةل كنة ةةت ألة ةةد بة ةةدأت الة ةةدعوة إىل هللا عزوجة ةةل بعة ةةاطفىت
اإلسةةالمية وبض ةةاعىت املزج ةةاة مةةن العل ةةئ ويكف ةةي يف إثبةةات ه ةةذه العاطف ةةة شةةهااة أح ةةد أع ةةداء
الةةدعوة يف هةةذا الوألةةت وهةةو األس ةةتاذ صةةربي نةةور رمحةةه هللا فق ةةد كةةا يف هةةذا الوألةةت ةةالف
اجلماعة اإلسالمية يف الفكر ومييل إىل فكر التكفري وأرجو أ يكو رجع عن ذلةك فقةد رأيتةه
يف مسةةاجد الةةدعوة ألبةةل وفاتةةه بقليةةل واسةةتقبلل اسةةتقباالس حسةةناس فقةةال يف هةةذه األثنةةاء :األ
أمحد فريد أللبه ينبأ ب اإلسالم واحلمد هلل الواحد العالم.
وبعة ةةد أ حة ةةت اجلماعة ةةة اإلسة ةةالمية يف احلصة ةةول علة ةةى مجية ةةع اللجة ةةا يف احتااكلية ةةة طة ةةب
اإلسةةكندرية ةةا إىل علمنةةا أ عميةةد الكليةةة ألةةد ألغةةى االحتةةاا وهةةو بصةةدا تعيةةني أم ةراء جةةدا
نتيج ةةة لض ةةغو معين ةةة معروف ةةة فص ةةمئ اإلئ ةةوة عل ةةى عم ةةل مة ةؤمتر بس ةةاحة كلي ةةة الط ةةب،وعلو
امليكرفةةو فةةوق حجةةرة اجلماعةةة ونةةزل عميةةد الكليةةة وحاشةةيته إلن ةزال امليكرفةةو وإلغةةاء امل ةؤمتر
فوألفت له حتت امليكرفو وصممت على أ امليكرفو لةن يةزال ،وكنةت يف هةذا اليةوم يف ايةة
الشةةدة وكةةا أئةةي إب ةراهيئ يف ايةةة اللةةني ،عكةةة طبيعتنةةا يف ةةري هةةذا املوألةةف،املهئ مل ينةةزع
امليكرفو وبدأ املؤمتر وكنت آئر املتكلمني وأذكر أنل أللت يف ئطبىت:
حنة ةةن نعلة ةةئ مسة ةةتقبلنا جية ةةداس مسة ةةتقبلنا بة ةةني جة ةةدرا الة ةةزأ ين وعلة ةةى ئشة ةةبات املشة ةةانو أمة ةةا
مسةةتقبلهئ ...وتلةةوت ئ ةواتيئ سةةورة إب ةراهيئ وأاناة يةذ ير النيةةاس يةومي ةأاتيي يهئ الاع ة اذاب فاةية يقة ي ي ي
ين
ا ا ا اا ي ا ي ا
ةول الةةذ ا
ا
ائةةراأ إي اىل أاجة يةل ألا يرية ي ي
ي
ةك اونةاتيبية يع التر يسة اةل أ ااواملا تا يكونيواأاألا اسة اةمتي ائ يمة اةن ألاةابة يةل امةةا
ةب اا اع اوتاة ا
ةب ي ة ا
ا
الا يمةةوا اربةيناةةا أ ر ا
ي يي
ي
ي
ي
ةف فاة اعالناةةا يية اةئ
ةني لا يكة اةئ اكاية ا
ين الا يمةوا أاناة يف اسة يةه ائ اوتاةباة ي ا
لا يكة اةئ مة اةن ا اوال ي 44او اسة اكانةتي ائ يف ام اسةةاك ين الةةذ ا
امي مكاةرهئ وإي ا اكةا ا مكاةرهئ ليتةةز ا ي
ي
ضارباةناا لا يك يئ ااأل اامثا ا
او ا
ول مانةهي
ا يي ا ا ي
اةريه ائ اوعان اةد ي ا ي ي ا ا
ةال ي 49اوألاة اد ام اك يةروا امك ا
َب ي ي
ي ي
ض
ال ي 46فا اال ااحت اس ا ي
ا
ف او اع يدهي ير يسلاهي إي ي ي
اجليبا ي
اما ُميال ا
اما اع يز ٌيز ذيوانات اقةام ي 47ياة اةوام تيةباة يد يل ااأل اار ي
يي ي ي
يي ي
ي
ةري ااأل اار ي
ني ييف
ني ياة اوام ةةذ يم اقة ةيرن ا
ات اوباة ة اةريوا يم الا اواح ةةد الا اق يه ةةا ير ي 48اوتاة ة اةرى الا يم اجة ة يرم ا
ض اوال يس ة اةم او ي
اة اا
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ي ي
امي يكة يةل ناة افة ي
ة امةةا
ي ي
اوتاة اغ اشةةى يو يجة ا
ةوه يه يئ النية ي
ةار ي 91ليا اجةز ا
ي
ياس ولييةان اذروا بييه ولييةعلاموا أاياةا هةو إيلاةه و ي
احة ٌد
يا ٌ ا
اه اذا بااالغٌ للن ي ا ي ي ا ا ا ي

ااألاصة اةف ياا ي 45سةةرابييليهئ يمةةن ألا يطةةرا ي
ا
اا يا ا ا
احليس ي
اب ي92
ت إي ي ي
اك اسبا ا
اما اس ير ي
يع ا ا
وليي يذ يكر أيوليو ااألالاب ي
اب ي 91يي.
ا
اا ا
لقد اشتقنا إىل إئواننا الشهداء اشتقنا إىل سيد الشهداء محزة وجعفر بن أيب طالةب وعبةد هللا
بن رواحة وحسن البنا وصاحل سريه وكارم األأضويل.
وارجتةةت الكليةةة رج ةةة عنيفةةة وكن ةةت أرى الطالبةةات املتربجةةات يبك ةةني وكةةذاإئواننا يف اجلماع ةةة
اإلسةةالمية ،وألةةد هةةزت كلمةةىت حةةث عميةةد الكليةةة فأعةةاا اإلحتاااملنتخةةب مةةرة نيةةة وأرسةةل إلينةةا
يقول :اعتربوين واحد منكئ ،وانضئ يف هذا الوألت كثريمن الطةالب إىل اجلماعةة اإلسةالمية ملةا
وج ةةدوا م ةةن ه ةةذه ال ةةرور .وك ةةا أع ةةداء اجلماع ةةة يتهموهن ةةا أبهن ةةا حت ةةرك عواط ةةف الن ةةاس وب ةةذلك
ينجحو يف االنتخاابت وهللا املوفو رب األرض والسماوات.
وعاشةةت اجلماعةةة اإلسةةالمية أ هةةى عصةةورها يف اجلامعةةة وئةةارج اجلامعةةة وأأليمةةت املعسةةكرات
اإلسةةالمية وكانةةت مةةن احتةةاا اجلامعةةة واشة اكات الطةةالب ،وكةةا ذلةةك ألبلخةةروج اإلئةوا مةةن
السةةجو فكةةا الةةذي يضةةع بةةرأمج املعسةةكرات الشةةيخ مةةد بةةن إ اعيةةل ،فقةةدكا ومةةا ال
أعلمنا وحنسبه أتقةاأ هلل عةز وجةل ،ومل يكةن هةر اسةئ السةلفية وكةذا مل يكنهنةاك تواجةد ملةنهج
اإلئ ةوا  ،فكةةا العمةةل حتةةت اسةةئ اجلماعةةة اإلسةةالمية ،ولكةةن الكتةةب التينا اد ير يسة اةها وني اد رير يسة اةها
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
أول هةور لخئةوا يف معسةةكر إسالميربشةيد وكةةا القةا ئ عليةةه األسةتاذ عبةةاس السيسةي كبةةري
اإلئة ةوا ابإلس ةةكندرية وه ةةو رج ةةل فاض ةةلكرو م ةةن الرعي ةةل األول لخئة ةوا وأل ةةد اعي ةةت هل ةةذا
املعسةةكر وكةةذا الشةةيخ مةةد بةةن إ اعيلوالشةةيخ أبةةو إاريةةة مةةد عبةةد الفتةةار ،وكةةا اإلئةوا
يرسةةلو كةةل يةةوم أحةةد اإلئةةوة لخش ةرافعلى املعسةةكر وكةةا يف اليةةوم األول األسةةتاذ مةةد عبةةد
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
كةةاأملبعون م ةةن اإلئ ةةوة األس ةةتاذ مجع ةةة أم ةةني حفظةةه هللا ،وك ةةا يعرفن ةةا حي ةةن اعتكف ةةت مع ةةه
مبس ةةجداحلمام ابلظاهري ةةة ،وك ةةا يعط ةةي موعظ ةةة يومي ةةة يف التفس ةةري فش ةةكوت إلي ةةه م ةةا نعاني ةةه
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فياملعسةةكر فقةةال :أنةةت ةةداس أمةةري املعسةةكر أو الشةةيخ مةةد إ اعيةةل فقلةةت لةةه :بةةل الشةةيخ
مدإ اعيل وكا األمر كذلك فتغريت األحوال ابملعسكر متاماس .ويف اليوم التايل كنت أأأمري
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
غ ا ااا املعسةةكر حةةالوة ضةةور األسةةتاذ مةةد حسةةني يف اليومةةاألئري وكةةا املعسةةكر علةةى
شاطو رشيد وكنا نلعب الكرة وننزل البحر فكا من أمتعاملعسكرات ،ويف هناية املعسةكر أراا
اإلئ ةوا مةةل ومةةن الشةةيخ مةةد إ اعيةةل املبيتفاسةةتأذنت األسةةتاذ مةةد حسةةني فةةرفأ وألةةال
كةةا ينبغ ةةي أ يس ةةتأذنوين ،وأعطةةوأ ع ةةدة م ةةذكراتعن ال ةةدعوة لتو يعهةةا ف ةةرفأ األس ةةتاذ م ةةد
حسني ذلك.
واسةةتمر نشةةا اجلماعةاإلسةةالمية ابجلامعةةة يقواهةةا مةةن ئةةارج اجلامعةةة األسةةتاذ مةةد حسةةني
وك ةةا طبيع ةةة العاملينشخص ةةيات إااري ةةة كة ة براهيئ الزعفة ةراين وك ةةا أمة ةرياس ،وشخص ةةيات اعوي ةةة
تتحمل الدعوة العامةوكذا اجملموعات الدراسية.
وألبل أ أنتقل إىل بداية أتثري اإلئوا علىاجلماعة اإلسالمية أحب أ أشري كيف تعرفنا علةى
إئواننةةا جبامعةةة القةةاهرة وهةةئ الدكتورعبةةد املةةنعئ أبةةو الفتةةور والةةدكتور عصةةام الع ةراي والةةدكتور
مةد عبةةد اللطيةةف وألةةد مبعسةةكر عقةةد بكليةة اهلندسةةة بشةةبني الكةةوم النتخةةاب ر ةةية احتةةاا
طالب اجلمهورية.
فتعرفنةةا علةةى هةةؤالء اإلئةوة الكةرام ووجةةدأ أ ةةروا نشةةأهتئ ونشاطهمتشةةبه روفنةةا إىل حةةد
كبةةري فحصةةل يلةةف عجيةةب معهةةئ وتواصةةل وتناصةةح وتناصةةر وكةةا املعسةةكرمهيأس النتخةةاب
شخصةةية معينةةة هلةةا والء معةةني معةةروا يف مثةةل هةةذه املعسةةكرات فقمنةةا بعمةةل تكتةةل إسةةالمي
وهداأ ب شيح الدكتور عبد املنعئ أبةو الفتةور وكةا كمةا أذكةر ر ةية احتااطةب القةاهرة ،املهةئ
حصةةلنا علةةى بعةةأ املقاعةةد يف احتةةاا اجلمهوريةةة وإىل هةةذا الوألةةت مل يكةةن لخئ ةوا أثةةر علةةى
الصةةحوة اإلسةةالمية س ةواء ابإلسةةكندرية أو القةةاهرة وكةةا ذلةةك سةةنة ي 2576أو ي2577
وكانةةت الصةةحوة تعمةةل حتةةت اسةةئ اجلماعةةة اإلسةةالمية أمةةا االجتةةاه هةةو علةةى الفطةةرة والفطةةرة يف
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
األول عةةدا أهةةل البةةدع الةةذين يةةرو ةةالم الظلةةئ نةةور واعتقةةاا احلةةو ثبةةور وسيصةةلو سةةعرياس وال
جيدو هلئ من او هللا ولياس والنصرياس:
صةريةي أاأومة ين اتيةبةع يةل وسةبحا ا يي
يأليل ه يذهي سبييليي أااعو إي اىل يي
ي
ي
ي
ني
اي
ام اوامةا أ ااأ م اةن الا يم اشة يرك ا
ام اعلاةى با ا ا ا ا ا ا ا ي ا ا
ا ا ا
[يوسف]218 :
وك ةةا نش ةةا ال ةةدعوة يتمث ةةل يف املعس ةةكرات الس ةةنوية حي ةةن أكث ةةر م ةةن معس ةةكرمبب احت ةةاا
اجلامعة أمام كليةة اهلندسةة .وكةا آئرهةا أبيب ألةري .وكةذلك ئةروج رحةالت للعمةرة يتفةو عليهةا
احتةةاا اجلامعةةة واش ة اكات الطةةالب ،وكةةذا عمةةل األايم اإلسةةالمية واعتكافةةات رمضةةا وطبةةع
بع ةةأ الكتيب ةةات ابس ةةئ اجلامع ةةة اإلس ةةالمية كرس ةةالة اي ألومن ةةا أجيبة ةواااعي هللا للش ةةيخ م ةةد
إ اعيةةل ورسةةالة األةةا و األئبةةار يف رألةةا و األئيةةار للعبةةد الفقةةري .وكانةةت أول رسةةالة بعن ةوا
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.
ويف هةةذه الف ة ة كان ةةت حااث ةةة الفني ةةة العس ةةكرية كم ةةا أذك ةةر س ةةنة  79وك ةةا فيه ةةا ع ةةدا ل ةةية
ابلقلي ةةل م ةةن اإلس ةةكندرية وكان ةةت ه ةةذه أول تص ةةفية ف ةةبعأ م ةةن انض ةةئ إىل ص ةةفوا اجلماع ةةة
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 الفة ة
هةور مجاعةةة التكفةةري علةةى يةةد شةةكري مصةةطفى وكةا فتنةةة ابلفعةةل حيةةن ا ة بفكةةره وذكا ةةه
كثةةري م ةن النةةاس وألت ةةل الةةذهيب و يةةر األوألةةاا املص ةةري وكةةا ذلةةك وحنةةن يف أحداملعس ةةكرات
اإلسةةالمية فخرجنةةا إىل املواصةةالت العامةةة وحنةةن نرتةةدي فانلةةة مكتةةوب عليهااجلامعةةة اإلسةةالمية
نةةدعو هللا عةةز وجةةل ونت ةربأ مةةن مجاعةةة التكفةةري وألتةةل الةةذهيب .حةةث التسةةتغل الفرصةةة لضةةرب
الصحوة.
وكا مؤسة هذه اجلماعة اإلسالمية ابجلامعة األ إبةراهيئ الزعفةراين وكنةت أألةرب النةاس إليةه
واملدرس ةةة الس ةةلفية مل تول ةةد بع ةةد وتة ةزامن أتثرياإلئة ةوا عل ةةى ألي ةةااات اجلماع ةةة اإلااري ةةة وم ةةيالا
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املدرسةةة السةةلفية ففوج نةةا ابإلئةةوة اإلااريةةني يطلبةةو االسةةتخارة لالنضةةمام إىل مجاعةةة اإلئةوا
املسةةلمني وأذكةةر أنةل أللةةت حنةةن حنةةب السةةلف وعلمةةاء السةةلف وسةةوا نشةةتكيكئ إىل هللا عةةز
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
األستاذ عمرالتلمساين حين مجع صفوا اإلئوا بعد األستاذ اهلضييب .وجدير ابلذكر أيضةاس
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
بعد ذلك أ املرشد العام لخئوا املسلمني يف ذلك الوألت.
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
مبسةةجد أهةةايل العصةةافرة وهةةو مسةةجد كبةةري ال يقةةل عةةن  411م ة وئطبةةت سةةاعة عةةن يةةوم
القيامة وأبكيت الناس مع أهنا كانت أول ئطبة.
أما عن حيايت اخلاصة يف هذه الف ة –وهي آئر ف ات الدراسة -فقد استأذنت أبةواي يف أ
أسكن يف رفة عرضت علةيهئ أبهنةا جبةوار مسةجد السةالم أبرض احلمةرة بسةيدي بشةر القطةار
وك ةةا ابين املس ةةجد ع ةةرض عل ةةي املس ةةجد للخطاب ةةة فاش ة طت علي ةةه أ يتح ةةول املس ةةجد م ةةن

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
يف هذه الف ة يف تعريف أهل املسجد معة السةنة وحةذرهتئ مةن البةدع وصةار هنةاك بةة ووالء
شةةديد بيةةل وبيةةنهئ .ويف بعةةأ اجليمعةةات أعلنةةت أ األذا سةةيكو واحةةداس بعةةد ذلةةك ولةةية
هنة ةةاك أل ة ةراءة ألة ةةرآ ألبة ةةل األذا  .وتقبة ةةل النة ةةاس ذلة ةةك بفضة ةةل هللا وكانة ةةت مسة ةةاجد السة ةةنة يف
اإلسكندرية ألليلة وأارة ،وكانت هذه الف ة من أحسن وأسعد ف ات حيايت من حيةن التفةرغ
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

This file was downloaded from QuranicThought.com

يف املنام أ النيب صلى هللا عليه سلئ ائل املسجد وكنت أ ماس ابحلجرة وكنت يف هذا الوألةت
علي وجلة إىل جواري صلى هللا عليه وسلئ غ جاءت سيارات نقل كبرية حتمةل
مريض ا فسلئ ي
حلمةاس وكوسةةة اابء  ،فطةةبخ اإلئةةوة وئرجنةةا مةةن احلجةةرة مةةع رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلئ
وأكل معنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلئ ابملسةجد ووصةف األ علةى صةغر سةنه وأللةة علمةه
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
أيةةن جلةةة رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلئ حةةث جيلسةوا يف املكةةا الةةذي جلةةة فيةةه إ جةةا
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
هللا صلى هللا عليه وسلئ بكيت وكنةت أحةة بشةوق شةديد إىل القةرآ كلمةا مكثةت فة ة او
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
مةةن بيةةىت يبيةةت والةةدي ابلعصةةافرة إىل مسةةجدي بسةةيدي بشةرالقطار كنةةت أحةب القمةةر حبةاس
شةديداس وأسةتأنة ابلنظةر إليةه وهةو مكتمةةل غ ئشةيت أ يكةو يف ذلةك حةرج شةرعي فكلمةةا
نظةةرت إىل القمةةر ضضةةت بصةةري ئوف ةاس أ يكةةو يف ذلةةك شةةيء مةةن العبةةااة غ بةةدا يل يف

أحد األايم أ القمر آية من آايت هللا وال حرج يف النظر إليه واالعتبار به و بته..
إيل يف هةةذه
ويف نفةةة الليل ةة رأيةةت أ أسةةري أأ وأحةةد اإلئةةوة الةةذين كةةانوا مةةن أحةةب النةةاس ي
الفة ة يف طريةةو طويةةل متسةةع كنةةت أشةةري لةةه إىل القمروأألةةول لةةه إنكةةئ سة و ربكةةئ عيةةاأس كمةةا
تةةرو هةةذا ال تضةةامو يف رليتةةه فأحسسةةت أ هةةذه الةةرلاي تشةةري إىل ج ةوا النظةةر إليةةه وتةةذكر
رليتةه عةز وجةل أل النةيب صةلى هللا عليةه وسةلئ شةبه الرليةة ابلرليةة ولةية املةرأي ابملةرأي .فقةةال
صلى هللا عليه وسلئ إنكئ س و ربكئ عياأس كمةا تةرو هةذا –وأشةار إىل القمةر ليلةة البةدر-
كما ترو هذا
كنت يف هذه الف ة أحة بقرب شديد من هللا عةز وجةل وأجةد ذلةك يف حسةن ةل ابهلل عةز
وجةةل وألبةةول اعةةا ي .أذكةةر أ بعةةأ اإلئةةوة كةةا يبيةةت عنةةدي ابملسةةجد وأراأ أ نقةةوم مةةن
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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 يةوألظل يف الثانيةةة إال الربةةع وأأ مةوألن
ابإلجابة ،فاستيقظت ابلفعل يف الثانية إال الربع وأيقظةت اإلئةوا ؛ ومةن الطريةف أين مرضةت
يف بعةةأ األايم وكنةةت أحةةب أ أرى إئ ةواين وأ يعةةواوين يف مرضةةي ففكةةرت أ أئةةربهئ غ
أللةت لةةو أئةةربهتئ لتكلفةوا احلضةور وركبةوا املواصةةالت وكةةا يف ذلةك مشةةقة علةةيهئ فةةدعوت هللا
عةةز وجةةل أ أراهةةئ يف املنةةام ف ةرأيتهئ يف اللي ةةل وأأ يف ايةةة السةةرور وذلةةك ألبةةل الفجةةر وبع ةةد
الفجةةر أللةةت أأ مل أر أئةةي إبةراهيئ الزعفةراين وفةةال فةةدعوت هللا أ أراهةةئ ف ةرأيتهئ بعةةد صةةالة
الفجةر وأأ أذكةةر ذلةةك حتةةد س بنعمةةة هللا عةةز وجةل ومةةن عالمةةات إميةةاين و بةةىت هلل عةةز وجةةل يف
هةةذه الفة ة وشةةدة بةةىت إلئةواين الةةذين أحةةبهئ يف هللا عزوجةةل ،فقةةد أحببةةت أحةةد إئةواين مةةن
ج ةريا املسةةجد وكنيتةةه أبةةو سةةعيد وأتئةةر علة يةي مةةدة وأأ يف شةةوق شةةديد إليةةه ومل ضةةر حةةث
ألةةرب إألامةةة صةةالة الفجةةر فقلةةت بلسةةاين أو بقلةةيب اي رب أرسةةل إليةةه ملكةاس يوألظةةه و يت بةةه إىل
املس ةةجد وبع ةةد األ ةةا و مع ةةدواة حض ةةر األ إىل املس ةةجدوأاركنا يف صة ةالة الفج ةةر فأئربت ةةه مب ةةا
حةةدن فقةةال :أأ ابلفعةةل كةةأ أحةةداس ي ةوألظل وأتةةى يب إىل املسةةجد وكةةا األ يعةةيش مةةع أمةةه
فكانةةت إذا أتئةةرت أمةةه بعةةد ذلةةك يقةةول :اي رب أرسةةل إليهةةا ملك ةاس يت ةةا .يف هةةذه الف ة ة
أيضةاس رأيةةت رلاي فيهةةا تبشةةري ابلشةةهااة وأتكةةدت هةذه البشةةارة بةةرلا أئةةرى ورآين أئةةي احلبيةةب
حامةةد الزعفةراين يف اجلنةةة ،وأأ أحتةةرج مةةن ألةةص هةةذه الةةرلا إال أهنةةا رفعةةت بةةىت للجنةةة والسةةعي
علي الشيخ مةوا عيةد رمحةه
إليها ..وحفظت ألصيدة ابن القيئ فيبداية حااي األروار وأطلو ي
هللا لقب عاشو اجلنة من كثرةذكري هلا وتذكريي ا.
يف هةةذه الف ة ة كةةذلك تعرفةةت علةةى أحةةب األئةةوة إىل أللبيوهةةو الةةدكتور عةةاال عبةةد الغفةةور..
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
الةةرلاي س ةةوا أس ةةتأذ والةةديت وأحض ةةروكا إذ والدت ةةه مةةن أص ةةعب األم ةةور ألهنةةا أس ةةرة طيب ةةة
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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وأذكر أنل كنت عا داسمن الكلية ويف اية الفرر لرلية ألميص أئي عاال الذي نساه ابحلجرة
وجت ةةدات مع ةةانيكثرية ع ةةا نقة ةرأه يف ب ةةة الس ةةلف وإيث ةةارهئ وكلم ةةا امت ةةد بن ةةا العم ةةر ت ةةزااا ه ةةذه
احملبةبفضةةل هللا عةةز وجةةل والشةةيخ عةةاال عةةن يشةةهد لةةه ابلعلةةئ والعمةةل حنسةةبه عةةن يتقةةي هللا
عزوجل أسأل هللا أ يدو بتنا فيه وهو اآل من أفراا أهل العلمبالقاهرة.
املهةئ هةذه الفة ة وهةي هنايةةة الدراسةة ابجلامعةة وكةذا سةةنة االمتياكانةت مرحلةة فاصةلة يف حيةةايت
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
بفكر ومنهج السلف..
غ كةةا مةةن تقةةديرهللا عةةز وجةةل أ بةةدأ الشةةيخ مةةد بةةن إ اعيةةل يف إنشةةاء املدرسةةة السةةلفية
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
مبسجد عبااالرمحن ببوكلى صبح اجلمعة وكةا احلضةور يف هةذه احللقةة ال يتجةاو العشةرة أفةراا
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
ئشةية تةةرويج مصةةطلحات الصةوفية وكةةا ذلةةك ألريبةاس مةةن أتثةةري مجاعةة اإلئةوا علةةى القيةةااات
احلركية للجماعة اإلسالمية.
غ ملةةا طلبةوا منةةا االسةةتخارة لالنضةةمام إىل اإلئةوا رفةةأ الشةةيخ مةةد كمةةا ذكةةرت االنضةةمام
لخئوا املسلمني أل املرشد هول وكا معةه إئةوة ةرم بيةه ..وهةداوا الشةيخ ابلتشةهري ةئ
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 وعظةةة وأسةةأل هللا أ يةةر ألل حسةةن النيةةة يف عرضةةها وأ يكةةو ذلةةك بقصةةد الفا ةةدة ال
فخراس ورايءاس.
ذهبةةت إىل القةةاهرة يحلميةةة الزيتةةو لتقةةدو أوراألةةي للجةةيش ،وكنةةت أ ةةن أنةةل سةةوا أألةةدم
أوراألةةي وأعةةوا ولكةةن احلةةال كةةا علةةى عكةةة ذلةةك حيةةن ألسةةئ احلاضةةرو إىل مةةن سةةيجند
عس ةةكري وم ةةن يرش ةةح لض ةةبا االحتي ةةا  ،وكن ةةت أل ةةد ألل ةةت يف نفس ةةي إ رش ةةحت لض ةةبا
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االحتيةةا فلةةن أحلةةو حليةةىت ألةةوالس واحةةداس ،وإ رشةةحت جنةةدايس كةةا يف املسةةألة ألةةوال وأسةةتخري
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،
وألال أنتئ حتبو السجن وكانت سيارات الكلية واألفة فتئ نقلنةا إىل كليةة االحتيةا بفايةد او
أ خن ةةرب أهلن ةةا أنن ةةا ذاهب ةةو إىل الكلي ةةة؛وذهبت إىل كلي ةةة االحتي ةةا ابل ةةزي الر ةةي للجماع ةةة
اإلسةةالمية أألصةةد القمةةيص والغطةةرة؛ وبةةت ليلةةة واحةةدة بعنةةرب الطلبةةة وأحسسةةت ابالئتنةةاق يف
هذا اجلو الذي مل أتعوا عليه حث أنل كنةت أعةيش ابملسةجد وأئةالط إئةواين وأسةتمع للقةرآ
وأشتغل بطلب العلةئ واحلةرع علةى سةالمة أللةيب ولكةن مةد هللا مل تكةرر هةذه الليلةة الةىت بتهةا
يف عنرب الطلبة بكلية االحتيا .
ويف الصةةبار وبعةةد صةةالة الفجةةر جلسةةت علةةى س ةرير وكةةا يف الةةدور األول أأل ةرأ القةةرآ فةةأتى
الشاويش املس ول .عن العنرب يقول هيا للطابور فقلت له :أأ رافأ اجليش من أوله إىل آئةره
ورفضت اخلروج معه .فةذهب مةن أجةل أ يبلةغ املسة ولني وأاتين أحةد الطلبةة الةذين يف الدفعةة
الس ةةابقة ل ةةدفعتنا رألة ةةئ ي 44وأئ ةةربين يف افع ةةتهئ ي 43أ رفة ةةأ حل ةةو اللحي ةةة وهة ةةو اآل
ابلسجن املركزي وإ ش ت أ تذهب إليه فهيا بنا فقلت له :نعئ نذهب إليه.
وكا هذا األ يسمى رفعةت وألةد حكةئ عليةه مسةة أشةهر وكةا مةن مجاعةة التبليةغ والةدعوة
ومةةن أألةةرب النةةاس إىل الشةةيخ إبةراهيئ عةةزت رمحةةه هللا أمرياجلماعةةة ومل يكةةن للكليةةة أسةوار حةةث
نعلوهةةا وذهبنةةا إىل السةةجن املركةةزي بفايةةد وئةةرج إلينةةا الشةةيخ رفعةةت وكةةا وسةةيماس مجةةيالس والنةةور
يشةةع مةةن وجهةةه وهةةو مةةتعمئ عمامةةة لطيفةةة فسةةلئ علينةةا وألةةال لةةه رفيقةةي :األ أمحةةد فريةةد مةةن
الدفعةةة اجلديةةدة وهةةو يةةرفأ حلةةو اللحيةةة ويطلةةب منةةك النصةةيحة فنصةةحل حفظةةه هللا عةةدة
نصا ح أ لى من الدنيا وما فيها ،فقال يل:
ييإ أم ةةرك أح ةةد املس ةةلمني أبم ةةر فة ة ك ةةا معص ةةية ف ةةال تطيع ةةه ف ةةال طاع ةةةملخلوق يف معص ةةية
اخلالو ،وإذا أمرك من لية مبسلئ فال تطيعه على كل حال ئالفوا املشركني.
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والنصةةيحة الثانيةةة :ألةةال :ال تف ة عةةن ذكةةر هللا عةةز وجةةل ف ة هللا عةةز وجةةل ملةةا أرسةةل هةةارو
ائواكبي ةتا اايييت اواال تانيياةةا ييف يذ اك ة يري [طةةه ،]41 :فالةةذكر
ةت اوأ ي
ةب أاناة ا
وموسةةى إىل فرعةةو ألةةال يا اذ اهة ا
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
عرض عليه أبو الوليد مبكة أ جيمعوا له من املةال حةث يكةو أكثةرهئ مةاالس وأ ميلكةوه علةيهئ

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
كلية االحتيا فةرأيتهئ ألةد حلقةوا هلةئ رلوسةهئ وصةرفوا هلةئ املالبةة العسةكرية فكةانوا يلبسةوهنا
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
وأل ةةد ص ةةنع يل الش ةةيخ رفع ةةت م ةةن الغط ةةرة عمام ةةة لطيف ةةة غ ح ةةدثت مش ةةااة كالمي ةةة م ةةع أح ةةد
الضبا ذهبت على إثرهةا إىل سةجن الكليةة وكةا يف الواألةع أحسةن مكةا ابلكليةة ألنةه جبةوار
املسةةجد وهةةو فةةارغ متام ةاس وأمكةةن فيةةه مةةن أل ةراءة القةةرآ وكتةةب العلةةئ وصةةار سةةجن الكليةةة هةةو
ئلويت كما ألال شيخ اإلسالم ابن تيمية :إ سجل ئلوة..
وكنةةت أصةةلي ابلنةةاس إمام ةاس وأعطةةي اروس ابملسةةجد ضةةرها مةةن فيةةه ئةةري مةةن ضةةبا الكليةةة
وأئطةب اجلمعةةة أحيةاأس فمكثةةت يف سةجن الكليةةة حةةث تشةكلت كمةةة عسةكرية عةةن ضةةر
اروس يف املسةةجد ئوف ةاس علةةي م ةةن تشةةديد العقوب ةةة وحكم ةوا عل ةةي بشةةهر واح ةةد واحملةةز أن ةةل
سةةجنت بسةةجن الوحةةدة ولةةية سةةجن الطلبةةة اجملةةاور للمسةةجد وابتليةةت مبخالطةةة املسةةجونني
حين شرب السجا ر و اع الغناء فلئ يكن سجل يف هذه املرة ئلوة كما ألةال شةيخ اإلسةالم
بل ما كنت أجةد مكةاأس أألةوم فيةه ابلليةل وبةدأوا معةي مسةاومات حةث أوافةو علةى حلةو اللحيةة
وأاتين طبي ةةب الكلي ةةة وع ةةرض عل ةةي إذا وافق ةةت عل ةةى مباارت ةةه أ يك ةةو س ةةكل ابلعي ةةااة وأ
أكشف على إئواين الطالب وبذلك ال أألف يف الطابور وأحيي العلئ والضبا فوافقت علةى
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ذلك و إلغاء السجن بعد أسبوع أو أكثر وانتقلت إىل العيااة وكنت أعامل ألريباس مةن معاملةة
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
أكثةر مةن ثالثةة أسةابيع وألبةل أ أائةل عليةه ائلةت علةى مةن اونةه مةن الرتةب وكةانوا ير بةةوين
اترة ويهةداوين اترة أئةرى ويقولةةو ميةة وعصةةبية القةوانني العسةكرية والةةنظئ العسةكرية فةةأألول
ب يي ي ي
ياس من يةت ي
هلئ ي
ي
اشة تد يحبةا ليلي يه اولا اةو
يخ يذ يم ان ياو ي ي
امي أانا اد سااا ييبت ا
ين آا امنيةوا أ ا
يوم ان الن ي ا ا ا
وهني ائ اك يح ر
ام اوالذ ا
ا
مجيعا وأا ي ي ي
يي
يي ي
يد الاع اذ ي
ي
اب [البقرة]269 :
اما اشد ي ا
ين الا يموا إ اذ ياةاراو ا الا اع اذ ا
اب أا ي الا يق يواة يم ا س ا
ياةارى الذ ا
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 عل يةي حلةو
اللحية فرفضت وتلوت عليه أالة التحةرو فحةولل إىل أ ةب األحكةام إلعةااة ةاكمىت فحكةئ
عل يةي بسةتة أشةهر ملخالفةةة األمةر العسةكري لةةو اللحيةة و إعةااة الشةةهر الةذي أوألةف تنفيةةذه
فصةةارت ملةةدة سةةبعة أشهرألضةةيت جةةزءاس منهةةا ألبةةل إجةراء حتةةويلي إىل السةةجن املركةةزي يف سةةجن
الطلبة حين اخللةوة و عارسةة الةدعوة مةع الةذين ميةن هللا علةيهئ ابلسةجن ..وكةا الوألةت شةتاءاس
فكنةةت أئةةرج ابلبةةالطو والغطةةرة وأرى إئةواين وهةةئ يف الةةربا القةةارع ابلشةةوراتت وبلةةغ مةةن فتنةةة
بعضهئ عن كا من اجلماعة اإلسالمية ألبل ائوله اجليش أنه ترك الصالة.
وألةةد تعجبةةت كيةةف ائةةل اإلئةةوة هةةذه الكليةةة وفيهةةا مةةا فيهةةا ومرجةوا ضةةبا وكيةةف ةةح هلةةئ
إميةةاهنئ بةةذلك؟ح وأحببةةت أ أتةةرك ابلكليةةة كلمةةة حةةو تتوارثهةةا األجيةةال وتشةةهد يل يةةوم يقةةوم
األشهاا فقلت يف نفسي اجليش كله لئ ..لئ الةنفة و لةئ العبةاا والظلةئ والظلةئ هةو أ لةئ
الظلئ الشرك ابهلل عز وجل فجهزت ئطبة يف تفسري احلدين القدسي اي عبةااي إين حرمةت
الظلئ على نفسي وجعلته بينكئ رماس فال تظاملوا .
وأللةت يف ئةالل ئطبةىت مةا ةنكئ برسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلئ لةو أتةى فةرأى أمتةه يلتفةةو
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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تعظمةةوين كمةةا تعظةةئ األعامجملوكهةةا وأللةةت هلةةئ :تقولةةو اجلةةيش يةةريب الرجةةال وأتمةةرو لةةو
اللحيةةة والتشةبه ابلنسةةاء؟ح وكةةا األوىل بكةةئ أ تقولةوا اجلةةيش يةةريب الرجةةال وأتمةةرو مةةن لةةو
حليته حعفاء اللحية أل اجليش يريب الرجال؟حفقلت ما يف نفسي يف ئطبة الةوااع وبعةد إألامةة
الصةةالة أللةةت :كةةل أ يلةةبة ابريةةه :يمةةا يوضةةع علةةى ال ةرأس فيةةه صةةنئ يالنسةةر يداريةةه ف ة
املال كةةة ال تةةدئل بيت ةاس فيةةه كلةةب وال صةةورة وصةةليت ةةئ اجلمعةةة ،وألةةدألامت القيامةةة ابلكليةةة
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
وجل يوأاألييموا الش ي ي ي
وعظيبي يه ام ان اكا ا يةي اؤيم ين ياب يمي اوالاياة اويم ااآلا يئة ير اوام اةن ياةتي يةو اللي اهيا اج اع اةل
يه ااا اة يم اذل يك ائ يي ا
ا
ا ي
لاهي ااُمار سجا [الطالق]1 :
فكةةا مةةن املمكةةن أ كةةئ علةةي مبةةدا متطاولةةة بسةةبب مةةا أللةةت واملخةةرج أنةةل كنةةت يف هةةذه
الف ة ة مسةةجونناس فكيةةف ئرجةةت مةةن السةةجن وكيةةف ارتقيةةت املنةةرب منةةرب التوجيةةه وأأ ُمةةالف
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
بدعوة أئي الشيخ رفعت فكا أول مةن سةن هةذه السةنة احلسةنة وكةا ألا ةد احملطةة العسةكرية
اترك ةاس للصةةالة وكةةا يسةةب ايةةن هللا والعيةةاذ ابهلل فلمةةا رأى رج ةالس ي ة ك وجتةةه وأوالاه ويرضةةى

ابلسجن ألنه يرفأ حلةو اللحيةة بكةى علةى نفسةه وكةا ثبةات الشةيخ رفعةت سةبباس يف هدايتةه
وأل ةةدم طل ةةب إىل إاارة التوجي ةةه املعن ةةوي بتعي ةةني الش ةةيخ رفع ةةت يف التوجي ةةه املعن ةةوي حملط ةةة فاي ةةد
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
ابلتوجيه املعنةوي ابحملطةة العسةكرية .والتقيةت معةه ومةع العقيةد عبةدالفتار مبسةجد احملطةة الةذي
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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يقول العقيد مبجرا أ رأيتك علمت أ كالمهةئ كةذب ،والتقيةت بةه يف صةالة املغةرب وألةابلل
مقابل ةةة ه ةةي ا ةةرة مقابلت ةةه الس ةةابقة حاارة الكلي ةةة ،وأل ةةال ل ةةه الش ةةيخ رفع ةةت هن ةةاك نس ةةاء تبك ةةي
وأطفال .يقول العقيد عبد الفتار وأأ أصلي أألول لنفسي هذا رجةل تةرك أهلةه وائةل السةجن
من أجل سنة النيب صلى هللا عليه وسلئ فانظر ماذا تفعل اي عبد الفتار ،وبعد الصةالة مباشةرة
بش ةةرين أبن ةةه س ةةوا يعطي ةةل حج ةةرة الش ةةيخ رفع ةةت ويع ةةاملل كم ةةا ك ةةا يعامل ةةه؛ وه ةةي حج ةةرة
ابلسةةجن املركةةزي بنيةةت ئصيص ةاس للشةةيخ رفعةةت .كةةا معةةه مفتاحهةةا فهةةو يغلقهةةا مةةن اخلةةارج،
وابلفعةل اسةتلمت الغرفةة املةذكورة ،وصةمئ الشةيخ رفعةت علةى أ يةدئل معةي السةجن مةع أنةه
عةةني ر يةاس واعظةاس ابملنطقةةة العسةةكرية ،وألةةالوا لةةه أ يسةةكن يف الفةةيال فيقةةول حفظةةه هللا :أئ ةي
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
فكنت أصةلي الفجةر ابملسةجد أأ والشةيخ رفعةت ،وكنةت أصةلي ةئ إمامةاس؛ وكةا العقيةد عبةد
الفتار يقول للصوالت كل صول يعطيل متاماس ابلعساكر الذين معه يف صالة الفجر ،وكنا بعةد
ش ةةروق الش ةةمة نرك ةةب إح ةةدى الس ةةيارات التابع ةةة للمحط ةةة لخفط ةةار بف ةةيال كب ةةار ال ةةزوار عل ةةى
البح ةريات املةةرة بفايةةد وكنةةت أمةةارس الةةدعوة فةةأعطهئ موعظةةة ألبةةل التةةأمني يائةةول الةةزأ ين
وأعلمهئ الصالة ،وكا العقيد يقول :األ أمحةد فريةد أألةدم واحةد يصةلي فينةا؛ كالمةه أوامةر..

سبحا هللا مسجو كالمه أوامر –كما ألال بعضهئ:-
يأعز أمر هللا حيثما كنت ،يعزك هللا حين ماكنت يف هذه الف ة كانةت الثةورة اخلمينيةة ،وكةا
كارتر ر ية أمريكا يزور مصر،وألال السااات كلمتةه املشةهورة ال ايةن يف السياسةة وال سياسةة
يف الةةدين ،وكانةةت املظةةاهرات ابجلامعةةات املص ةرية ومةةا لنةةا نصةةيب مةةن هةةذه األحةةدان العامليةةة
واحملليةةة ففوج ةةت ابلشةةيخ رفعةةت إعااتةةه إىل القةةاهرة وإعةةااة اكمتةةه ،وحكةةئ عليةةه بتسةةعة
أشةةهر ..وطلةةب مةةل حلةةو اللحيةةة ولةةبة مالبةةة السةةجن احلةةريب يالعفريتةةه الزرألةةاء فرفضةةت
وحضة ةةرت املخة ةةابرات العسة ةةكرية يف حجة ةةرة ألا ة ةةد احملطة ةةة وعرضة ةةت علة ة يةي يف حضة ةةور ضة ةةابط
املخةةابرات ،وطلةةب مةةل حلةةو اللحيةةة أو يةةؤمر حعةةااة ةةاكمىت فقلةةت لةةه :موافةةو علةةى إعةةااة
اكمىت مرة نية و لثة ورابعة ولية وراءأ شيء إال ايةن هللا عةز وجةل ..وابلفعةل ذهبةت إىل
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املكا الةذي سةوا أحةاكئ فيةه ويبةدوا أ أ ةب األحكةام أئةربهئ أنةه ال جيةو ةاكمىت ألنةل
يف فة ة ألضةةاء عقوبةةة علةةى أمةةر معةةني ومل تنتةةه الفة ة بعةةد ،فأعةةدت إىل ةةرفىت ابلسةةجن املركةةزي
وفوج ت أبهنئ أئذوا املرتبة وكذا املصبار الكهراب ي ومنعوين مةن اخلةروج ،إال أ العقيةد الةذي
حترك أللبه ابإلميا كا يوصي أب الطعام تيل مةن مطعةئ الضةبا  ،ويوصةيهئ يف السةر أ ال
يعاملوين معاملة سي ة.
وأتئةةر العقيةةد عةةن ايريت كث ةرياس ئوف ةاس مةةن رصةةداملخابرات حةةث انتهةةز فرصةةة و ارين يف السةةجن

فلةةئ يةةر املرتبةةة وال املصةةبار فقلةةت لةةه :ئةةذو كةةل شةةيء حةةث البطةةاطني وسةةوا أأم علةةى
الرمل.
ولكن ايل لن ئذوا منه شعرة واحدة ،وكا العقيد بل إال أنةه كانةت بتةه للشةيخ رفعةت
أكثر مل ألنه كا سبب هدايته ،فبكةى وألةال :هةل سةفر الشةيخ رفعةت هةني عل رةي .وأللةت لةه
أأ يف أسةعد فة ات حيةايت أأ كلمةا ةت رأيةت رلاي صةاحلة ..وأشةار أ يعيةد الكهةرابء واملرتبةةة
فرفضت.
وكنةت أحفةةظ حةزابس مةةن القةرآ يف كةةل صةبار يف أألةةل مةن سةةاعة وأراجعةه ألبةةل ةروب الشةةمة
وأصةلي بةةه يف الليةةل وحفظةت يف هةةذه الفة ة والةىت بعةةدها ثلةةن القةرآ تقريبةاس .بقيةةت عةةدة أايم
ابلسةجن املركةزي غ أتةةى أمةر بنقلةي إىل السةةجن احلةريب وهةةو أكةرب مةن السةةجن املركةزي؛ حيةةن
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،
وكةةا نقيب ةاس؛ وكةةا ي ةراين كث ةرياس مةةع العقيةةد عبةةد الفتةةار ويعلةةئ أنةةل متخصةةص يف الرألةةا و وذكةةر
اجلنة والنار .فقال يل :لن أكلمك عن اللحية ولكن السجن لةه نظةام فالبةد مةن لةبة مالبةة
السجن.
فقلةةت لةةه بةرباءة الفطةةرة :هةةل أأسةةارق؟ح أأ مسةةجو يف طاعةةة هللا عةةز وجةةل واتبةةاع سةةنة النةةيب
صةةلى هللا عليةةه وسةةلئ فةةأأ يف طاعةةة وهةةذا اللةةبة لةةبة ذلةةة ومهانةةة والةةذي يكةةو يف طاعةةة ال
يناسبه لبة الذلة واملهانة .وكا يكلمل اترة ويتصل بقيااة اجليش الثاين اترة.
ف اكةا ا اعاأليباةةي
اةرا او يه اةئ اال يا اش يةع يرو ا ي 91فاةاناظياراكاي ا
وأأ أألول له وأ عه ا
يوام اك يروا امكسارا اوام اك اراأ امك س
م اك يريهئ أا يأ ا يمراأهئ وألاةومهئ أ ا ي
ني [النمل]92-91 :
امجاع ا
ا ا ا ا ي ا ا اا ي ا
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وصةةرر يل بعةةد ذلةةك أ ألا ةةد اجلةةيش الثةةاين كةةا مةةره أ ينةةزع ألميصةةي وميزألةةه فةةال أجةةد إال
مالبةة السةجن فأضةةطر إىل لبسةها وكنةت علةةى يقةني أهنةةئ ميكةرو يل لكنةل كنةةت علةى يقةةني
أيضاس أب هللا عز وجل ميكةر ةئ ،وكةانوا إذا هةداوين أب لقةوا يل ابلقةوة أألةول هلةئ أألسةئ ابهلل
مةةن أراا أ لةةو ابلقةةوة فسةةوا أألاتلةةه إ ألتلةةل ائلةةت اجلنةةة وإ ألتلتةةه ائةةل النةةار فكةةانوا
يفهمو من ألويل أألاتله أنل أألتله ،فقالوا :الشيخ ألال إللي يقرب مل أألتله .ف كتهئ على هذا
الفهئ من ابب كتما العلئ للمصلحة؛ املهئ ألذا هللا عز وجل يف أللةو ئ الرعةب فلةئ ميسةوين
بسةوء؛ وفر ةوا يل التأايةةب اائةل السةةجن احلةريب؛ وكةةا عبةارة عةن اسةةة ةرا كةةل رفةة مة
إال ربع تقريباس يف طول م ين ،وأمام اخلمة را فسحة وهي مغلقة بشةباكه حديةد فوضةعت
فراش يف رفة والطعام يف رفة وأللت هلئ هذه الفيال لو أئذ إجيار أتئذو مبلغاس وألدره.
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
أاليكلموين فكةانوا تةو أمةام الفةيال وأذكةرهئ ابهلل عةز وجةل وأألةول هلةئ ا عةوا شةي اس فة ذا رأيةتئ
أحداس فانصرفوا.
غ حض ةةر القا ةةد األول للس ةةجن احل ةةريب وك ةةا برتبةرا ةةد ف ةةأئرب ض ةةوري ف ةةأتى وه ةةئ من ةةو
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
لةو يل

نتكلئ فكأنةه هةدا أب لةو يل ابلقةوة فأألسةمت ابهلل أبنةل سةوا أألاتةل مةن يريةد أ
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
إئراجي بعد التأمني .فقال :أنت تعرا القانو .
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.
وأئةةرج معةةارج القبةةول كمةةا أذكةةر :وألةةال يل هةةل أل ةرأت حةةدين حذيفةةة يف فةةتح البةةاري .أللةةت
نعئ.
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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
بقيةةااة اجلةةيش الثةةاين .وألةةال يل سةةوا أعطيةةك مهلةةة للصةةبار .فقلةةت :أأ أوفةةر عليةةك املهلةةة
وأعةةرض مةةن اآل  .فقةةال :ال سةةوا أعطيةةك مهلةةة وأرسةةلل إىل فيلةةىت وئلةةويت وألمةةت الليل ةةة
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.
وبعد صالة الفجر و مع شروق الشمة فوج ت ابثنني مال بدلة السجن الزرألاء ويفتحةا
علةةي الفةةيال ويقةةوال حنةةن نقسةةئ ابهلل أننةةا نوافةةو أ نلةةبة-هةةذه املالبةةة وال تلبسةةها أنةةت -
وذلك حلبهئ لدينهئ  -ولكن الرا د أمرأ أ حنضر هذه املالبة لك لتلبسها فقلةت هلةئ بكةل
ألةةوة أعيةةدوا لةةه هةةذه املالبةةة وألول ةوا لةةه الشةةيخ أمحةةد مةةتظلئ منةةك ويطلةةب العةةرض علةةى ألا ةةد
احملطة العسكرية أوعقيد املخابرات.
أللت هلئ أأ سوا أبلغ عنه بطريقىت اخلاصة أنه تكفري يستحل اماءهئ ولن يعوا إىل بيتةه بةل
ي ةةذهب إىل امل ةةدعي العس ةةكري فق ةةال يل :كي ةةف طريقت ةةك اخلاص ةةة فقل ةةت هل ةةئ :وه ةةل أئ ةةربكئ
بطريقىت اخلاصة؟ح.
فةذهبا إىل الرا ةد وأئةرباه مبةةا أللةت فةأتى الرا ةةد بنفسةه وألةال اي شةيخ أمحةةد ماامةت تةرفأ لةةبة
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.
فق ةةال :اي ش ةةيخ أمح ةةد أن ةةت الترض ةةى ابلض ةةرر .فق ةةال يل :طامل ةةا أن ةةت عن ةةدأ فس ةةوا نعامل ةةك
أحسن معاملة ونليب كل طلباتك .فقلت لةه وتعةد أنةك تسةعى يف ئروجةي مةن هةذا املكةا يف
أول فرصةةة ألةةال :إ شةةاء هللا..و االتفةةاق علةةى ذلةةك وصةةار الرا ةةد يومي ةاس ميةةر علةةي يف الفةةيال
ويقةول :اي شةيخ أمحةد تريةد شةةي اس أألةول لةه :جةزاك هللا ئةرياس .ومةةر يةوم ومل ميةر علةي الرا ةد فقلةةت
للشاويش أين الرا د ملةاذا مل ميةر علةي هةذا اليةوم يبةدوا أنةه أبلغةه فمةر يف اليةوم الثةاين واعتةذر إيل
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أنه مل مير ابألمة ألنه كا مريضاس –كا عنده إسهال -نسأل هللا العافية والسالمة مةن الةذل
ي
يي
ني [آل عمرا ]235 :
يواال اهتنيوا اواال ااحتازنيوا اوأاناةتي يئ ااأل ااعلا او ا إينا يكانةتي ائ يم اؤمن ا
واملهانة .ا
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
أما املخالف فال يشمله العفو ..ولكن أل الرا د يريد التخلص مل يف أألرب وألةت كنةت أول
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
املسةةاعدو ضةةوري وألضةةيت ليلةةة أوليلتةةني ابلكليةةة ورآين مسةةجل الكليةةة وأأ بكامةةل عةةافيىت
بلحيىت وألميصي و طةريت فقةال :أتيةت كةذلك مةن السةجن مةن اسةة أشةهر؟ححح فقلةت :يإي ي
يي
ي ي
ةب يكة يةل ائة يوا ي اك يفةةوير [احلةةج ]38 :ألةةال يةةدافع عنةةك
ين آا امنيةوا إي ي ي
اما اال يية ت
اما يةي اةداف يع اعة ين الةةذ ا
ي
ي
ةف ييف ناة اف يس يةه اواملا يةياب يةد اها اهلي اةئ
وس ي
اسةيراها يي ي
ويسخطل ي ألااليوا إ ا يا اس ير اق فاة اق اد اس ار اق أا ٌ لاهي م ان ألاةاب يةل فاأ ا
ام أ ااعلائ يمباا تا ي
ص يفو ا [يوسف ،]77 :فقلت :آمني.
ألا اال أاناةتيئا اشٌّر ام اك س
اأ او يي ي
غ أراا نقل ةةي إىل اخل ةةدمات الطبي ةةة ابلق ةةاهرة وك ةةا سيص ةةحبل يف ه ةةذه الرحل ةةة ص ةةول التوجي ةةه
املعنوي وكا بل بة شةديدة وطلةب مةن أحةد العسةاكر أ يسةافر معنةا مةن أجةل أ مةل
املخلةةة فقلةةت لةةه :أأ كنةةت أمحةةل هةةئ اجلةةيش مةةن أجةةل هةةذه املخلةةة ال أسةةتطيع محلهةةا .فقةةال:
انظ ةةر كي ةةف يفع ةةل هللا ع ةةز وج ةةل بعب ةةااه امل ةةؤمنني وابلفع ةةل تس ةةليمي إىل اخل ةةدمات الطبي ةةة
بكوبري القبة ابلقاهرة وبدأت ف ة جديدة مةن االمتحةا وهللا يتةوالين يف كةل مكةا وجيعةل يل
مةن كةةل هةئ فرجةاس ومةن كةةل ضةةيو ُمرجةاس فسةةمحوا يل ابجللةوس واملبيةةت ابملسةجد بةةدل السةةجن
فكنةةت أصةةلي ةةئ وأجلةةة أأل ةرأ القةةرآ وأراجعةةه و يت الطعةةام وال ةزايرات مةةن األئةةوة ابلقةةاهرة
وك ةةا جبة ةوار وح ةةديت وح ةةدة لنق ةةل ال ةةدم فكن ةةت أبي ةةت معه ةةئ وأجع ةةل الف ةةا أ م ةةن الطع ةةام يف
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
ميدانيةةة وحكم ةوا علةةي بثمانيةةة أش ةهر وحولةةت إىل السةةجن احلةةريب مبدينةةة نصةةر وكانةةت ارجةةة
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
عميد .وكنت أألرأ سورة إبراهيئ بصوت مرتفع حث يسمع اجلميع.
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 ئةرياس علةى هةةذا
التربع ولكنل راات عليه وأللت :أنةت حتمةل و ري يةوم القيامةة وتلةوت ألةول هللا عةز وجةل:يإي اذ
تاةربيأا الي يةذين اتبيعةوا يمةن الية يةذين اتيةبةعةوا ورأاوا الاعة اذاب وتاة اقطيعةةت ييةئ ااألاسةةباب ي 266وألا ا ي ي
ين
ا
ا ي ا ا ا ي اا ي ا ا ا ا ا ي ا ا ي
ةال الةةذ ا
ا
ام أ ااعمةا اهلئ حسةر ي
اتيةبةعوا لاو أا ي لاناا اكيرسة فاةناةت ي ي
ةربءوا يمنيةا اكة اذلي ا ي ي
ات اعلا اةي يه ائ اوامةا
اا
اي ا
ةربأا مةانة يه ائ اك امةا تا ايي
ك يةيريه يئ يي ا يا ا ا ا
ي ي
ني يم ان النيا ير [البقرة]267-266 :
يه ائ اا يرج ا
فكانةت هةةذه اآلايت مبثابةةة الضةربة القاضةةية فلةةئ يةةرا علةةي وألةةال األوامةةر واكتفةةى بكتابتهةةا او
أ ينطو ا.
وئرجةت مةةن مكتةب ألا ةةد السةجن وذهبةوا يب إيل عنرباحلةرس وتلطفةوا معةي يف الكةةالم وأئةةذوا
يسةألوين عةةن ا ةةي وعملةةي وعنةواين وأأ أتةةوجة مةةنهئ شةراس يف كةل وألةةت غ فوج ةةت بعةةدا مةةن
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
بيةدي ضةربته بيةدي ومةةن متكنةت منةةه برجلةي ضةربته .وكةا أسةةعدهئ ابلضةرب شةةاويش اإلاارة
حين كا على مييل فنال نصيبه مل غ متكنةوا مةل بعةد أ مجعةوا صةفوفهئ مةرة نيةة وكتفةوين
وأئةةذوا يضةربوين وأأ أألةةول ال إلةةه إال هللا  -ال إلةةه إالهللا؛ فةةأمرهئ شةةاويش األمةةن ابلكةةف عةةن
الضةةرب وحلق ةوا يل ابلقةةوة وأأ أ ةةن أنةةل ب ةذلت كةةل طةةاألىت وأئرجةةت كةةل مةةا يف جعبةةىت فةةأأ
معذور وبقيت يف هذا السةجن احلةريب أنتقةل مةن سةجن إىل سةجن ولكةن هللا عةز وجةل مكنةل
مةةن إلقةةاء ئطبةةة ابملس ةةجد بةةدائل السةةجن احل ةةريب وتعرفةةت بدائلةةه عل ةةى إئةةوة أفاضةةل م ةةن
الضبا والعساكر ومكثت فيه ستة أشةهر ونصةف و رفةدي مةن اجلةيش بفضةل هللا عةز وجةل
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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الةةوروا علي ةةه .وأل ةةد رأي ةةت يف ه ةةذه الف ة ة م ةةن ال ةةرلا الص ةةاحلة بش ةةرى ب ةةدئول اجلن ةةة م ةةن أوس ةةع
األب ةواب 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
عمل ةةي مع ةةه وأأ بطبيع ةةة احل ةةال ويف ك ةةل وأل ةةت حس ةةن املعامل ةةة للجمي ةةع فة ةزارين األس ةةتاذ م ةةد
حسةةني وكةةذلك الشةةيخ مةةد إ اعيةةل وبقيةةة اإلئةةوة فعملةةت يف الةةدعوة السةةلفية ألهنةةا الفكةةر
األصةيل وإسةةالم الفطةرة فلةةئ أابيةةع يف وألةت مةةن األوألةات مجاعةةة اإلئةوا وكةذلك بقيةةة اإلئةةوة
ابلدعوة السلفية مل يبايع واحد منئ مجاعة اإلئوا ولكن الواألع أ اإلئوا اسةتقطبوا العناصةر
اإلااريةة مةن اجلماعةةة اإلسةالمية ابإلسةكندرية وأحضةةروا اإلئةوة األحبةاب عبةةد املةنعئ أبوالفتةةور
وعصة ة ةةام الع ة ة ةراي و م ة ة ةةد عب ة ة ةةد اللطي ة ة ةةف لألسة ة ةةتاذ م ة ة ةةد حس ة ة ةةني ابإلس ة ة ةةكندرية ف ة ة ةةأألنعهئ
بفكراإلئةوا  .فةةالواألع أ بعةةأ اجلماعةةة اإلسةةالمية الةةىت نشةةأت سةةلفية العقيةةدة واملةةنهج ترك ةوا
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
من اضرات اإلئوا وهو يقول السلف تلف ..وهذا من جهلهئ مبع السلف.
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
ويف أتةو هةةذه املعركةةة الكالميةةة تكلةئ الشةةيخ مةةد بةةن إ اعيةل عةةن األصةةول العشةرين للشةةيخ
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
لألصول العشرين ولكنه مل ينتشر كما انتشر شريط الشيخ مد إ اعيل.
املهةةئ حتةةت سةةيطرة اإلئ ةوا علةةى اجلماعةةة عين ةوا لكةةل كليةةة أمةرياس اتبع ةاسل إلئ ةوا وكةةذا املدينةةة
اجلامعية وحاولوا التضييو على السلفيني وحاول اإلئةوا جربالةنقص العملةي ابلنسةبة إلئةواهنئ
الس ة ةةلفيني فأحض ة ةةروا الش ة ةةيخ املطيع ة ةةي م ة ةةن الق ة ةةاهرة وك ة ةةا أش ة ةةعري العقي ة ةةدة م ة ةةع أ إئوانن ة ةةا
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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وكا مدير املعهد الشيخ فةاروق الرمحةاين رمحةه هللا وتنوعةت أنشةطة الةدعوة وصةار للةدعوة لةة
وهي ي لة صوت الدعوة وصدرت لسنوات متتابعة إىل أ إيقافهةا مةع بقيةة األنشةطة سةنة
 2554كما كانت تصدر نشرات اورية لبيا موألف الدعوة من األحدان العاملية؛ وكا أليئ
الةةدعوة علةةى مةةدى هةةذه الف ة ة الشةةيخ أبةةو إاريةةة وكةةا مةةن أنشةةطة الةةدعوة كةةذلك اورات
مكثفةةة لتوحيةةد فكةةر الةةدعاة وئطبةةاء املسةةاجد وكةةذلك املخةةيئ السةةنوي الةةذي ضةةره احلةةاملني
للةةدعوة ابإلسةةكندرية واحملافظةةات .و تشةةكيل لةةة تنفيةةذي ملتابعةةة أنشةةطة الةةدعوة و لةةة
للمحافظةةات ومس ة ول مةةايل لخنفةةاق علةةى أنشةةطة الةةدعوة؛ وكةةذا مجةةع الزك ةوات وتو يعهةةا علةةى
مسةةتحقيها ..ويف س ةنة  2554أو بع ةةد بدايةةة القض ةةااي العس ةةكرية جلماعةةة اإلئ ةوا تعرض ةةت
هيكلةةة الةةدعوة وأنظمتهةةا لضةةغو فةةتئ إيقةةاا املعهةةد وكةةذا لةةة صةةوت الةةدعوة وحةةل اجمللةةة
التنفيةةذي و لةةة احملافظةةات واللجنةاالجتماعيةةة ،واألتصةةرت الةةدعوة علةةى الةةدروس واحملاضةرات
العامة والندوات الشهرية؟ ومع ذلك عمل ألضية لخااريني ابلدعوة وسجن فيها أليئ الةدعوة
أبو إارية والشيخ سعيد و ريهئ ملدة شهر بقسئ اللبا غ أفرج عنهئ واستمرت الةدعوة علةى
األنشةةطة املةةذكورة إىل سةةنة 1111م تعرضةةت الةةدعوة لغربةةة ألويةةة وذلةةك بةةدئول الشةةيخ ايسةةر
برهةةامي والشةةيخ سةةعيدو ريهئ؛ غ أئرجةوا تباع ةاس بعةةد هةةور ب ةراءهتئ وكانةةت املةةدة الةةىت ألضةةوها
ئلةةف األس ةوار مةةابني اسةةة أشةةهر إىل أحةةد عشةةر شةةهر وكةةا آئةةرهئ ئروج ةاس الشةةيخ ايسةةر
برهامي حفظه هللا وما ااوا ذا السجن إال إمياأس وتسليماس.

وألبل أ أتكلئ عن اعتقايل األئري يف سنة  1111يف شةهر مةايو أذكةر ألصةة اعتقةايل السةابو
سنة  2587وكا ذلك يف مجع عشوا ي بعد اولة ا تيال و ير الدائلية السابو أبو ابشا.
و ةةروا هةةذا االعتقةةال وأسةةبابه ال أعلةةئ هلةةا سةةبباس معين ةاس ألنةةل مل يةةتئ اسةةتجوايب مةةن اجلهةةات
القضا ية أو األمنية ومن حسن ألضاء هللا وتقديره أنل كنت ألد نقلت أ ن بيىت مةن الظاهريةة
إىل شةةارع مسةةجد اهلدايةةة ببةةولكلي وكةةا أهلةةي وأوالاي يف بيةةت أصةةهاري وكنةةت أبيةةت هةةذه
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
فيها شيء وكانوايتعجبو كأنل أعرا ميعاا حضورهئ ورتبت أموري علةى ذلةك ولكنةه تقةدير
العزيةةز احلميةةد اللطيةةف بعبةةااه؛ املهةةئ نقلةةت إىل ألسةةئ ومكثةةت فيةةه ليلتةةني غ التقيةةت حئ ةواين
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الشيخ ايسربرهامي وفاروق الرمحاين –رمحه هللا -يف سيارة ال حيالت وكا معنا مةن حةزب هللا
أف ةراا علةةى رأسةةهئ أمحةةد طةةارق رمحةةه هللا؛ وكةةا ترحيلنةةا يف يةةوم اجلمعةةة بعةةد عصةةر اجلمعةةة يف
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
املرة األوىل الىت اعتقل فيهةا مةع اإلئةوة حيةن كنةت يف السةجو العسةكرية وحيةداس فريةداس ويعلةئ
هللا أن ةةل وجة ةةدت م ةةن السة ةةعااة م ةةا مل أجة ةةده وأأ ئة ةةارج للح ةةج والعمة ةةرة .ومل ةةا وصة ةةلنا سة ةةجن
االستقبال ألال لنا مأمور سجن ال حيالت هل رأيتئ احلةاان فقةال لةه أمحةد طةارق ماذاحةدن
فأئربأ ،فقال له :معنا أولياء هللا الصاحلني.
املهئ كنا يف نزانة واحدة مةع الشةيخ ايسةر والشةيخ فةاروق الرمحةاين ومكثنةا عةدة أايم غ حصةل
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
الزنزانة وال ضرب احلةرس؛ وكةذا شةيخ اإلسةالم ابةن تيميةة بةل كةانوا يصةربو حةث جيعةل هللا عةز
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
أبسره إىل أ ين انفرااي كل أئني يف نزانةة فوألفةت بةني أئةي ايسةر برهةامي وفةاروق الرمحةاين
أللت إ أفلت أحدمها فلن يفلت اآلئر فقدر يل أ أسجن انفرااي مع أئي فاروق الرمحةاين
رمحةةه هللا فكةةا يصةةلي يب الة اويح وكةةا حسةةن الصةةوت ابلقةةرآ وكأنةةه ئلةةو للقةةرآ فرمحةةه هللا
رمحةة واسةعة ..وبعةد عةدة أايم انتقلنةا إىل أ يةن أئةةرى كبةرية مل تطةل هةذه الفة ة فكانةت اانيةةة
وثالثني يوماس تقريباس وكانت هذه املرة األوىل الىت اعتقل فيها سياسياس.
واملةةرة الثانيةةة منةةذ سةةنة ونصةةف تقريب ةاس مةةايو 1111م وملةةت كةةن أيض ةاس هنةةاك أسةةباب ةةاهرة
العتقةةايل وإ كانةةت هنةةاك ألضةةية ولكنةةل أئلةةي سةةبيلي منهةةا بعةةد شةةهر تقريب ةاس حيةةن اهتمةةت
فيهةةا ابلتكفةةري وعةةدم العةةذر ابجلهةةل مةةع أنةةل صةةنفت كتةةاابس فيةةه إثبةةات العةةذر والةةرا علةةى بدعةةة
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
منهة ةا ش ةةهراس ك ةةامالس غ س ةةجن امنه ةةور غ وااي النط ةةرو فأاتح ةةت يل ه ةةذه االنتق ةةاالت فرص ةةة
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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 مجاعةةات ُمتلفةةة مةةن اجلماعةةة اإلسةةالمية ،واجلهةةاا ،والتكفةةري،
وإئةوة سةةلفيني مةن بةةالا يصةعب الوصةةول إلةيهئ ،وكةةذا القطبيةني ،وحةةزب هللا ،واحلمةد هلل كةةا
لنةةا أثةراس كب ةرياس علةةيهئ ،وكةةا اجلميةةع يعاملوننةةا ابحلةةب والتقةةدير؛ وكانةةت هةةذه املةةدة أيضةاس فرصةةة
ملراجعةة القةةرآ والصةةيام والقيةام وتربيةةة األوالا مةةن ئلةةف األسةوار ابخلطةةاابت فأسةةأل هللا تعةةاىل
أ ال رمنا أيضاس ثةواب هةذه الفة ة وهةا أنةذا أعةوا إىل اعةويت وأوراألةي وأألالمةي وأوالاي أسةأل
هللا أ يشغلنا بطاعته وأ يوفقنا إىل أسباب رمحته وجنته.
أمةةا عةةن طلةةيب للعلةةئ وشةةيوئي فقةةد شةةافهت علمةةاء العصةةر والتقيةةت ةةئ و عةةت مةةن أفةواههئ
وعل ةةى رأس ه ةةؤالء داالعص ةةر و ةةدن ال ةةداير الش ةةامية العالم ةةة م ةةد أص ةةر ال ةةدين األلب ةةاين
والعالمةةة ابةةن اب والعالمةةة ابةةن عثيميةةني وعبةةد الةرا 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
إىل مال مةةة شةةيخنا مةةد بةةن إ اعيةةل حفظةةه هللا الةةذي أثةةر فينةةا كم ةا أثةةر شةةيخ اإلسةةالم ابةةن
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.

وساعدين كثرياس يف طلب العلئ أنل فتح يل يف التصةنيف واإلفةااة فكنةت أمجةع الكتةب يف علةئ
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
هللا تعةةاىل أ ينفعةةل واملسةةلمني ةةا وأئةةتئ بةةذكر هةةذه املصةةنفات سةةب وألةةت تصةةنيفهاوهللا
املوفو.
 -2تذكرة األبرار ابجلنة والنار -رسالة لطيفة طبعت مرات عديدة-
 -1تزكية النفوس -وكا مطبوعاس ابسئ األا و األئبار ورألا قاألسرار -
 -3البحر الرا و يف الزهد والرألا و -وهو أشهر كتيب وترجئ ألكثر من لغة أجنبية
 -4الثمرات الزكية يف العقا د السلفية
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 -9حتفة الواعظ يف اخلطب واملواعظ -جزءا -
 -6من أئالق السلف
 -7العذر ابجلهل والرا على بدعة التكفري
 -8تسلية املصاب مبا جاء يف البلوى من النفع والثواب
 -5الفوا د البديعة يف فضل الصحابة وذم الشيعة
 -21احلب يف هللا وحقوق األئوة
 -22تعظيئ ألدر الصالة
 -21وألفات تربوية مع السرية النبوية
 -23اإلمام البخاري وصحيحه اجلامع
 -24نظئ الدرر يف مصطلح علئ األثر
 -29الزهد والرألا و البن املبارك  -حتقيو وتعليو -
 -26من أعالم السلف  61-ترمجة يف جز ني-
 -27الفرج بعد الشدة
 -28تقريب الوصول إىل معرفة الرسول صلى هللا عليه وسلئ
 -25تيسري املنا يف ألصص القرآ -ثالثة أجزاء-
 -11التقوى الغاية املنشواة والدرة املفقواة
 -12شجرةاإلميا
 -11التزكية بني أهل السنة والصوفية
 -13تذكري النفوس املؤمنة أبسباب حسن اخلامتة وسوء اخلامتة
 -14من أعالم الصحابة -تراجئ العشرة املبشرين ابجلنة-
 -19مواألف إميانية
 -16طريو السعااة
 -17الفتوى آااب وأحكام
بقلئ الشيخ الدكتور أمحد فريد
منقول من رسالة اتريخ الصحوة واتريخ الدعوة
.htm112http://www.elsalaf.bravehost.com/
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منقول من ملتقي اهل احلدين
ا تةةدوين السةةرية الذاتيةةة حةةىت لةةو كانةةت يف س ةن مبكةةرة كسةةن امحةةد فريةةد او ةةريه مةةن شةةباب
الصحوة واألول عنهئ شباب الهنئ يعل مثلي مل يتجا و ال 99من العمر فاأ 49
فهئ ما الوا شباب-ويف الغرب يقولو عن ال عمره 61او 69ما ال شاابح
يف الفة ة مةن منتصةةف السةبعينات ايل بدايةةة الثمانينةات كانةت منتشةةرة يف اوسةا السةةلفيني يف
االسكندرية-واأ من نفة املدينة -فكرة اولة رفأ حلو اللحية عند ائول اجليشح
كنةةت وألتهةةا اذهةةب ايل مسةةاجد االئةةوة السةةلفيني يف االسةةكندرية وكانةةت اكثرهةةا يف منطقةةة
ابكوس واالبراهيمية ومابينهما مسجد الدكتور امحد حطيبة ومسجد الفتح يف مصةطفي كامةل
ومسجد عباا الرمحن ومسجد الدكتور امحد باشةي ومسةجد يسةكن فوألةه سةعيد عبةد العظةيئ
وكنةةت اذهةةب اليةةه فقةةط ل ةزايرة الةةدكتور سةةعيد الري حالةةه وا ةةع منةةه وكةةا الرجةةل يسةةتقبلل
احسن استقبال يف بيته ومرة ئرج يل ابلفانيله احلمالت ويبدو انه كا يتناول الطعام وألةال يل
اتفضل ايعئ الشةيخ فابتسةمت هلشاشةته وملنظةره وبسةاطته وهةو يسةتقبل شةاب اصةغر منةه وهةو
الداعية واخلطيب وكانت فكريت عن معظئ االئةوة السةلفيني اجلمةوا وعةدم االبتسةامة وهةذا يف
احلقيقةةة ت ةراه يف ك ةةل اجلماعةةات او املةةدارس ن ةةا مةةن الةةبعأ ا ه ةةذا هةةو التةةدين او عالمات ةةه
ولكةل مةةع ذلةةك وجةةدت مةن سةةعيد البسةةاطة واالسةةتقبال البسةيط الةةذي يةةوحي لةةك اب االمةةر
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
كانت منطقة ابكوس مشهورة بتواجد امحد فريد فيها وكا ورمبا ما ال يسكن هناك -وكانةت
هنةةاك معةةارك فكريةةة بةةدات تظهةةر يف االفةةو بةةني امحةةد فريةةد واالسةةتاذ مجعةةة امةةني مةةن االئ ةوا
ويظهةةر اهنةةا هةةدات او تالشةةت اال وهللا اعلةةئ-وتواجةةد امحةةد حطيبةةة وبعةةأ االئةةوة االئةرين
مةةن مشةةاهري السةةلفيني فكنةةت اذهةةب ايل هنةةاك ومةةن ائتالطةةي ابجلميةةع وكنةةت ملتحيةةا وألتهةةا
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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ابةةيأ مجيةةل وسةةجلت ا ةةي وعنةةد ائةةذ الصةةور تواريةةت -هربةةت حومل يؤئةةذ يل الصةةور ووألتهةةا
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
اثنةاء ايريت الئةةوة الفنيةة العسةةكرية الةةذين كةانوا ايتةةو ايل االسةكندرية لالمتحةةاأت يف سةةجن
احلضةةرة وكةةا بعضةةهئ كةةوم عليةةه ب 19سةةنة وألابلةةت هنةةاك عةةاال ومةةرة ائةةري يف وحةةة
لدئول مانقول عنه ببساطة اسكندرانية اجليش-ولية اخلدمة العسكرية
كا بعأ االئوة السلفيني يزورو ايضةا ائةوة الفنيةة العسةكرية الةذين ئرجةوا علةي السةااات
يف احلااثة املشهورة فتعرفت علةي الةبعأ -وكةا مةنهئ اال الةدكتور الغباشةي-ورايةت الةبعأ
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
وكنا وحنن صغار نلعب يف ل السجن حوله وكا املساجني وحنن صةغار يلقةو الينةا ابلعجةوة
من الشبابيك الصغرية ئصوصا يف رمضا
اتذكر انل وكنت يف ايرة لالئوة السياسيني-بني ألوسني كهذا تقةول وانةت اائةل لةزايرهتئ ا
عقيةةد ج ةةاء ايل مكةةا جتم ةةع االئةةوة واالئ ةوات ايل بيةةزوروا اه ةةاليهئ مةةن ائ ةةوة الفنيةةة وبع ةةأ
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
فاصفر وجه العقيةد مةن االشةارة الةىت تعةل الصةفع وتعةل ابملصةري القلةئ ايضةا واذا ابملكةا كلةه
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 الفة ة مةةن عةةدم احللةةو
عند االلتحاق ابجليش او رفأ ائول اجليش فائ ت حال وسطاحح
وجلسنا مجيعا علي االرض فنااي اجلندي املسؤول حد معاه سكينة ماطوة او لةة سةكة او
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
أللةةت هلةةئ امةةا اأ فةةال احلقهةةاا بنفسةةي فماكةةا مةةنهئ اال ا حلقوهةةا النةةه البةةد مةةن حلقهةةا او
تكةةو مشةةكلة و اكمةةة طبعةةا وبةةدات مةةن سةةاعتها ائطةةب يف كةةل مكةةا ا وره حةةىت كانةةت
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
الشاهد هنا هو مسالة اللحية-ابتسامة
كةةا االعتقةةال مةةن الكتيبةةة مةةن طةةرا رجةةال ا مضةةا عيةةل او ا مياهةةا بقطعةةة ألمةةاش وركبةةت
معهمةةا السةةيارة ملسةةافة عش ةرات الكيلةةو م ة ات وئرجةةت بعةةدها ابسةةبوعا وكانةةت ألصةةة مثةةرية
جدا وحدثت فيها كرامة عجيبة مجيلة مثبتة
الذي اعرفه عن امحد فريد وألةد رايتةه منةذ اةة سةنوات واعطيتةه وألتهةا كتةايب اخلةداع والتنصةري
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
امحد فريد من هةاا مدينةة االسةكندرية وكةا الةذي يشةبهه يف الزهةد مةن االئةوا ا كةرو هةو
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 اجل ةوارر ورمبةةا
ت ةةاج الش ةةباب ه ةةذا ئصوص ةةا وهن ةةاك ام ةةور فقهي ةةة أل ةةد ينك ةةب عليه ةةا ال ةةدارس وينش ةةغل ةةا
والينشغل ب بية القلب يف نفةة الوألةت ويكةو كمةا هةو وصةف شةيخ االسةالم يف بدايةة كتابةه
األتضاء الصرا املستقيئ اي فيه جفوة وألسوة
يب ةةدو ا الس ةةرية الذاتي ةةة جت ةةد هل ةةا مكان ةةة مهم ةةة يف اوس ةةا احلرك ةةة االس ةةالمية كك ةةل ئصوص ةةا
شةةباب مةةن نفةةة جيةةل امحةةد فريةةد-مثةةل عصةةام الزعف ةراين وهةةو مةةن االئ ةوا  -وكانةةت هلةةئ بةةه
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عالأل ةةات اعوي ةةة يف اول ب ةةداايت نش ةةوء احلرك ةةة االس ةةالمية يف منتص ةةف الس ةةبعينات يف مدين ةةة
االسةةكندرية والةةىت ألامةةت والشةةك علةةي يةةد رجةةالت مةةن االئ ةوا مةةنهئ ابةةر هئ االسةةتاذ مةةد
عبد املنعئ ومن ري االئوا الشيخ امحد احملالوي وكنت اذهب لدروس االول وئطبةة اجلمعةة
للثاين وهو شيخنا احملالوي
يةةوم واج ابنةةة مةةد ا اعيةةل ايت بةةدعوة مةةن الةةدكتور مةةد ا اعيةةل بعةةأ أليةةااات االئ ةوا
الدعوية منها االستاذ مد عبد املنعئ ففرر ألليب هلذا واستبشرت ئريا

ئريا أئاأ الكرو ابن العثماين وابرك فيكئ ..
جزاكئ هللا س
ووهللا إ الشيخ أمحد له معزة عالية يف ألليب  ،ومن احملطات الىت وألفت عنةدها وألفةات ر يسةية
ئريا وابرك فيه وحفظ له أهله وماله وئتئ له على ئري ..
يف حيايت فجزاه هللا س
أئةةي الكةةرو األسةةتاذ طةةارق منينةةة حفظةةه هللا ذكةةر يف حةةديثكئ ي عةةاال فةةارس فتعجبةةت
شديدا حح
تعجبسا س
ألنل من ف ة ألريبة كنت راكبسا اتكسي فقال يل السا و  :ي أنت من السةنيني ؟؟ ي ابتسةامة
كالما ألريبسا من ذلك ..
فابتسمت له وأللت له كلنا سنيو إ شاء هللا أو س
فق ةةال يل  :ه ةةل تع ةةرا ال ةةدكتور مج ةةال بره ةةامي؟؟ فقل ةةت ل ةةه نع ةةئ أعرف ةةه لك ةةن ليس ةةت معرف ةةة
شخصية .
ألال  :فهل تعرا الدكتور إبراهيئ الزعفراين ؟؟ أللت له هو من أألراب ي .
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
عامةا
تفكري  ،وأللت من هذا ؟؟ فسألت وج ئالىت هو من أليااات اإلئوا وكا ألةد اعتقةل س
يف سةةنة  82عةةن هةةذا االسةةئ ؟؟ فةةانتفأ وهةةب وألةةال يل  :هةةذا الرجةةل كةةا معةةي يف الزنزانةةة
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
ألريبة ..
ئريا ..
وجزاكئ هللا س
ورا يف كالم ةةي اع ةةاله امح ةةد الغباش ةةي وه ةةو ال ةةدكتور س ةةيد الغباش ةةي ورمب ةةا ائ ةةي احلبي ةةب م ةةد
عبااي تقصد الدكتور ايسر برهامي ولية مجال برهامي-ابتسامة
س ةةبحا هللا يب ةةدو ا ع ةةاال ف ةةارس ل ةةه ذك ةةري طيب ةةة والا ةةن ان ةةه ك ةةا عل ةةي طريق ةةة مايس ةةمي
ابلسلفية اجلهااية والانه عرفها
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
ويف الوألةةت الةةذي كنةةت ا ةةع فيةةه ا هةةذا اللةةو مةةن اجلماعةةة االسةةالمية كةةا يةةدعو كةةل احةةد
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
وعلةي مةةاا ن لةةه ا مةرتبط مباكةا يسةةمي ألةةدميا املدرسةةة السةلفية-وهةةي مدرسةةة ايسةةر وحطيبةةة
وسعيد و مد ا اعيلوفريد -الاعةرا مةاذا تسةمي اليةوم-األةرا اال اسةئ سةلفية االسةكندرية -
وهو العب كرة سلة مشهور صالر فارس علي ماا ن
كان ةةت ص ةةدمة او أل ةةل اهش ةةة اص ةةابتل مل ةةا ع ةةت ئ ةةرب استش ةةهااه وأل ةةد كن ةةت اأ ايض ةةا اوا
الةةذهاب ايل افغانسةةتا كمةةا كانةةت احلماسةةة عنةةد كثةةري مةةن الشةةباب ائ ةوا سةةلفيو مجاعةةة
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-
ابتسةامة -ويقةةول بصةةوت عةةال انةةتئ مةافو رجةةال املخةةابرات اول والا  ---واهةةئ بيسةةمعوين
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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
وهذا املشهد لن انساه النه ربك كمة ايسر ال اي اشةارة منةه ابملوافقةة معنةاه فقةدا ائةوة
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
وعلةي كةل كانةت اجملموعةة القا ةدة اليةوم وهةةي امحةد فريةد و مةد ا اعيةل وامحةد حطيبةة وايسةةر
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
نسال هللا ا يفيد مجيع الطوا ف من علئ حقيقي جيعل امر االسالم هو االعلي مةن اي فكةرة
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
ورمبا ائي احلبيب مد عبااي تقصد الدكتور ايسر برهامي ولية مجال برهامي-ابتسامة
ال بل أألصد الدكتور مجاال شقيو الدكتور ايسر .
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