
جماعة الخإوان 
في اليمن

في المسلمون الخإوان
اليمن

نقدية رؤية

)1( محمد أمين صادق بقلم؛

ًا اليمنييية المسلمين الخإوان حركة بلغت ًا،ً شييأو كييبير
ًا ًا وانتشار بالنتميياء أصييالًة إمييا مجتمعهييا،ً أفييراد بين عظيم
ًا وإمييا إليها،ً المباشر ورموزهييا شييعاراتها مييع بالتفاعييل تبعيي

ًا الماضييية،ً الفييترة فييي وقضيياياها المنهييج لمعييالم وتجديييد
ٍة إلى الصالح السلف فهم على القرآني - وإزالييًة قريبة،ً فتر
أن ميع ،ً)2( المنكيرات - لبعيض لهيا تعيالى الليه تهيئة بفضل
ًا أخإطاؤهييا ! وكانت فقط أفرادها خإللا من َتّم ذلك من كثير

ًء تكون أن تعدو ل الفترة هذه (ومعاصيها) إلى فرديييًة أخإطا
ًء أو الغيالب،ً فيي ٍة غيير منهجييًة أخإطيا مسييرة عليى ميؤثر

بأصييولا الملييتزم الصييحيح والتييدين العييام،ً السإلمي العمل
ًا بدأ الذي العوجاج والجماعة. ولكن السنة أهل فييي طفيفيي

أونتهييا فييي منظمييًة جماعية صبغًة أخإذ الحركة هذه مسيرة
الخإيرة.

ًا السطور هذه كاتب اضطر وقد ًا اضطرار إلييى شديد
لحركيية الحالييية القيييادة علييى التالييية الملحوظييات إبييراز

ًا اليمنييية،ً الخإييوان ًا،ً للميية نصييح القيييادة ولهييذه عموميي
ًا،ً ًا خإصوص َعّمييى الييتي العريضة الحركة لقاعدة وبيان عليهييا ُت
ّهم الخإبار،ً ُتو السإييلمية الخلفيية إلى تتجه - أنها ذلك - مع و
العييام والنشيير الملحظييات إبراز إلى الضطرار هذا وسإبب

هذه ولتبعد داخإلها،ً عام نصٍح كل منعت الحركة قيادة أن لها
ٌة هنيياك بييأن القواعييد أمييام زعمييت عنها الشبهة معينييٌة قنييا
ٍة كييل تميييت (وهييي للنصييح القنيياة هييذه بواسإييطة نصيييح

َلُم من حولا السإتفهام علمات تنقش بل المزعومة،ً ْع منه ُي
كمييا -)،ً تعييالى اللييه شيياء إن ذلييك تفصيييل - وسإيييأتي ذلييك

ٍر - في القيادة هذه قمعت ٍة - بييأنواٍع الحيييان ميين كثي خإاصيي
ٍد كّل القمع من ّكَرها أن يمكن فر َذ منهجهييا وأصييولا بييدينها ُي
ٍر لكل العنان تفسح أنها مع يكييون أن يشييبه - وقد دخإيٍل فك

ًا َهَر صييفوفها،ً في يظهر - أن علماني ُيجييا وسإييائلها فييي بييه و
هذه كاتب فإن ذلك،ً من الرغم والتنظيمية. وعلى العلمية

يمني. كاتب )(1
القيييادة ميين – الحركيية هذه في لفراد الله تسخير رأسإها وعلى )(2

ًا. المتلونة الحمراء الماركسية لزاحة – والقواعد أخإير
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أعضيياء ميين عضييو الكلم هييذا كتابيية سإيياعة إلييى السييطور
- فيمييا جمعييت الييتي الحركيية هييذه علييى حريييص الخإييوان

آمنييوا شيباٍب مين اليوانييع والخضيير المية،ً - صيفوة جمعت
وسإييائل إحييدى باعتبارها لها محّب هدى،ً الله وزادهم بربهم
وهييو منشئها،ً أصل في دينهم راية ورفع لربهم،ً الناس تعبيد

ٍة على يدلا ما ٍة إراد وقاعدتها وقيادتها،ً الحركة،ً لنصح حقيقي
َثّم كان ولو ل المنظميية والمحاسإييبة للتقييويم جييادة - آلية - 

السبيل.. هذا سإلك لما المعتمة العتمة

المستعان: والله الملحوظات وإلى

التلقيييي     منهيييج     فيييي     أولً: الزييييغ
والساتدللا:

للقيييادة المطلقة الطاعة هو ذلك على المثلة وأوضح
حركية فيي العلميي للمنهج والمتابع ،ً)3( التنظيم في الفعلية
شييعار: ترديييد ومنتدياتهم أروقتهم في تكثر أنه يجد الخإوان

غايًة يصبح لم التنظيم أن الواقع ".. ولكن وسإيلة " التنظيم
ًا يشبه ما إلى تحولا بل فحسب،ً ذاته في فالحللا ُيعبد صنم
فتحي أشار وقد التنظيم،ً حرم ما والحرام التنظيم،ً أحل ما

صييحوة (نحييو كتييابه وفييي دولييية)،ً (متغيرات كتابه في يكن
الجديييدة الصيينمية هييذه العصيير) إلييى مستوى في إسإلمية
ًا الصيينمية أو الزيييغ هييذا الخإييوان،ً عند اسإتفحالها من محذر

ُلها والعمياء المطلقة للطاعة نتيجة المقنعة َث ٌة َم ميين مأخإوذ
ًا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا الذين والنصارى اليهود فعل أرباب
ُذوا( تعييالى قييالا كمييا الله دون من ّتَخيي ُهْم ا َبيياَر ُهْم َأْح َن َبييا ْه َوُر

ًا َباب ِه) ُدوِن ِمْن َأْر ّليي طاعيية أطيياعوهم ] لنهييم31: التوبيية [ال
- رضييي حيياتم بن عدي قصة في معلوٌم هو ما على مطلقة

اتم بين عيدي الجلييل الصحابي ظن - إذ عنه تعالى الله - ح
ًا اتخيياذهم مقضييى - أن عنه تعالى الله رضي الركييوع أربابيي

يكونييوا لييم إنهييم اللييه رسإييولا يييا فقالا: قلت لهم والسجود
اللييه حييرم مييا لهييم يحلييون ولكيين قييالا: " أجييل يعبييدونهم،ً
فتلييك فيحرمييونه اللييه أحل ما عليهم ويحرمون فيستحلونه

/10 الكييبرى السيينن فييي للييبيهقي " [اللفظ لهم عبادتهم  
].278 / 5 الترمذي عند والحديث ،116ً

" (الصيينمية باسإييم الملحوظيية هييذه يكيين فتحييي الكيياتب سإمى )(3
مستوى في إسإلمية صحوة نحو كتابه " في السإلم المقنعة) باسإم

كتبه. من ذلك غير وفي ،241ً ص العصر
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أبرزهييا وميين فكييثيرة،ً والضللا الزيغ هذا مظاهر وأما
مقابييل تنظيمييي) فييي التالييية: (نييٌص العبييارات تسييمع أنك

الشييرعية الفتوى تنظيمية) مقابل (فتوى و الشرعي،ً النص
ًا ذلييك: أنييه أمثليية وميين باللغيياء الثاني على الولا يعود غالب
بالنتخابييات متعلييق تنظيمي) خإطير (أمٌر الخإوان على نزلا

قواعييد انتهيياك على سإافر تحريض فيه كان والمر الخإيرة،ً
(نحتفيظ الخصيوم ميع التعاميل فيي حيتى وأخإلقية شرعية

بأنهييا المعاصييي هييذه بييرروا ثييم لحساسإيييتها)،ً بتفاصيييلها
ممييا اللييه تستغفر أن القواعد وعلى المواجهة في اضطرار

!. حدث

ًا     هذه     الزيغ     مظاهر     ومن تعطيل     أيض
عيين     والنهييي     بييالمعروف     الميير     فريضيية
المنكر:

ِظم العضو يتلقاه ما إن في السإبوعي اللقاء في المنت
" بشرية وضرورة شرعية فريضة السإلمية " الدعوة كتاب

ًا ٍم يخييرج يجعلييه المنهيياج ميين غيييره وفييي خإصوصيي بمفهييو
ٍم والنهي بالمعروف المر هو: وجوب ذهنه في ُمَرسّإٍخ عظي

ذلييك أبطلييت للخإييوان الفعلييية القيييادة أن إل المنكيير،ً عيين
ذلييك علييى يدلا ما أبرز ومن التضييقية،ً الناحية من وعطلته
ًا السابقة الفكرة ويوضح ًا،ً توضيح فييي القيييادة موقييف بليغ
اللهية. الذات سإب قضية

ٌة نشييرت حيييث ًا رسإييميٌة جريييد اللهييية،ً للييذات سإييب
ًا الظالمون يقولا عما الله - تعالى بالظلم الله ووصفت علو

ًا ً كبير ٍة عن - نقل تعيياملت كيف فلننظر شيوعي لهالٍك رواي
التوحيييد قضية يشكل الذي الموضوع هذا مع الخإوان قيادة

الولى.

المنكيير هييذا وأنكيير للييه الخإوان أعضاء بعض غار فقد
والمقايييل،ً والمساجد كالمنابر مختلفة وسإائل عبر العظم،ً

ٍة كل وفي ٍة وسإيل ل ،ً)4( متاحي فيي الغييورين بعيض تحيرك ب
يعرفييون ميين علييى مسييجديًة خإطبًة فعمموا العاصمة أمانة

الحركيية قيادة فقامت العظيم،ً المر هذا لنكار الخطباء من
على أنكرت بالتالي،ً للصلحا العامة المانة وتمثلها ذلك عند

المنكر هذا إنكار في السإتئذان عدم والرشاد التوجيه جهاز

المقييالا هييذا فييي الكلم لكن غيرهم عن الغيرة نفي هذا يعني ل )(4
الخإوان. تنظيم عن
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ًا)5( الكييبر أمييين القييولا)؟! ونييزلا يتعييد لييم النكييار  (طبعيي
فييروع إلييى العاصييمة أمانيية فييي للصييلحا التنفيذي المكتب

عّميين الفييروع مجييالس خإطباء يسألا بنفسه العاصمة أمانة
سإييب نشيير من على (النكار العظيم الفعل هذا ففعل تجرأ

ُء ُأِمييَر ثييم اللهييية)،ً الييذات بتفقييد الفييروع مجييالس أعضييا
والنكييار ذاتهييا بالطريقة التنظيمية والسإر الشعب مجالس

ِكر بل عليها،ً ذلييك،ً (خإاطرة) عيين موعظًة ألقى من على ُأن
ًة ألقى من وعلى كبييار بعييض بمنع وأمروا ذلك،ً في محاضر

إلييى الحضييور ميين وخإارجهييا الحركيية فييي والييدعاة العلماء
ذلييك يتييابعون وكييانوا الموضوع،ً هذا عن تتحدث محاضرات

سإييب ميين علييى النكار ليس يتابعون؟ ! ماذا جمعة كل في
فيه،ً والمة الدولة وواجب الشرع حكم وبيان اللهية،ً الذات

اللهية. الذات سإب أنكر من على النكار بل

ًا: إضعاف والييبراءا،     الولءا     عقيدة     ثاني
العمييل     فييي     الييدعوي     الحييس     وإضييعاف

السياساي:

دورات فييي يركييزون الخإييوان أن ميين الرغييم علييى
الييولء عقيييدة علييى المسيياعدين دورات فييي ثييم العضييوية

المبييدأ ينيياقض المسألة لهذه التطبيقي الواقع أن إل والبراء
تجد أنك ذلك مظاهر أبرز من ولعل غريبة،ً مناقضة النظري

لقناصييل أو علمييانٍي لي ويبشييون يهشييون الخإييوان قيييادة
الديبلوماسإييي الحقييل فييي والعيياملين الجنبييية السييفارات

للسإييلميين منهييم الغريييب الزدراء تجييد حييين في الجنبي،ً
الييذين بييإخإوانهم اسإييتخفافهم إن بييل كالسييلفيين،ً الخإرييين
تجييد حييين وفي السإتغراب حد يصل بالمتشددين يسمونهم

مسيياجدهم علييى التنافس أشد السلفيين ينافسون الخإوان
البسيط أشيد الجنياحا - يبسيطون ذاتييه الوقت - في تجدهم

وقييد إعلمهييم ووسإائل منتدياتهم في للعلمانيين ويخفضونه
بعد. من القواعد من كثير على هذا انعكس

ًا: إضييييعاف العلميييياءا     هيبيييية     ثالثيييي
بييل     الخإييوان،     قواعييد     عنييد     ومرجعيتهييم

الدولة:     وأمام

عنييه قيل الذي بذاك يكن لم القضية هذه في الجهاز عمل أن مع )(5
منه. أقرب العدم إلى هو بل التنظيمية،ً الوحدات في

)4(والجهاد التوحيد منبر
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الشييرعي العلييم وبييين للخإييوان الفعلييية القيييادة بييين
ُيْمسييكون الييذي أن لجييل كييان ذلييك فهييل غريييب،ً خإصيياٌم

ٌد ليييس التنظيييم داخإييل الفعلية القيادة بمفاصل منهييم واحيي
ًا ًا؟ عالم الفعلييية القيييادة بمفاصييل يمسييك الذي فإن شرعي
العزيز عبد لياسإين الرسإمية القيادة بعد ثلثٌة التنظيم داخإل
ينهييج ميين مييع وهم الن)،ً لنا المتاحة المعلومات ضوء (في

ّونييون الذي هم نهجهم َك ًا ُي ً تنظيميي التنظيييم،ً داخإييل مسييتقل
الييذي فإن التنظيم،ً في القوى الرجل اليدومي محمد وهم؛
مييدحا فييي يشييتد أن عليه التنظيمي السلم في الرتقاء يريد
للنظييام الخاص المن نطاق في يعمل كان الذي الرجل هذا

ٍة في الحاكم ًا النسان ازداد وكلما الفترات،ً من فتر له مدح
َضييّم فإذا التنظيمي السلم في الرتقاء في حظه ازداد كلما

والشييادة المييدحا لهييذا التنظيمي للرتقاء الطموحا الخإواني
للشيييخ تنقصه لذلك ضم إذا وحنكته وحكمته،ً اليدومي بعلم

الواقيع؟!،ً يفهميون ل اليذين العلماء من معه ومن الزنداني
ذلييك عنييد بالنصييوص،ً المتمسكين يذم أن ذلك إلى وأضاف

ًدا التنظيمي ارتقاؤه يكون .)6( أكي

إلييى التحاكم وإماتة العلماء هيبة إضعاف مظاهر ومن
ًا اليدومي،ً للصلحا،ً العام المين يردده ما الدليل ميين كييثير

" وهييذه كهنييوت ول مشيييخات،ً حركتنييا فييي توجييد " ل أنييه
ًا سإمعناها عبارات أن يعرفييون والنيياس اللدينيييين مين كثير

وجييوب محييو بهييا يريييدون إنمييا يرددونهييا عنييدما اللدينيييين
الدليية فهييم فييي الجتهيياد لهييم يحييق الييذين إلييى التحيياكم

فيي المعروفيون المير أوليو وهيم منهيا،ً الحكام واسإتنباط
ْو( تعالى قوله َل ُه َو ّدو َلى َر َلى الّرسُإولِا ِإ ِإ ِلي َو ِر ُأو َْلْميي ُهييْم ا ْن ِم

ِلَمُه َع ِذيَن َل ّليي َنُه ا ُطو ِب ْن َت ُهييْم) َيْسيي ْن أهييل ] وهييم83 :النسيياء [ِم
اللدينيييين ولكيين القييرآن،ً فييي المييذكورون والييذكر العلييم

ًة اللدينيييون صار فهل المقولت بهذه يغالطون لمييين قييدو
إليى والمقيرب الخإيوان،ً فيي القيوي والمنفيذ الصلحا عام

فييي السياسإية والعبارات الواقع،ً فقه وأين الحاكم؟ النظام
فقييط هي السياسإية العبارات أن أم التصريحات؟ هذه مثل
المتدينين؟ وإغضاب اللدينيين إرضاء إلى تؤدي التي

فيييي     العلميييانيين     أساييياليب     اتبييياع
بالعلماءا:     السخرية

مناصييب فييي الفضييلء ميين عييدد وجود الحقيقة هذه في يقدحا ل )(6
ًا ارتقى رجل إما لنهم قيادية ًا،ً الحركيية إلييى لنضمامه تنظيمي قييديم
القيييادة تصييرفات عليى سإيكت رجل وإما القرار،ً في تأثير له وليس

ًا فهييي النظيير عنييد التقييييم هييذا عنها ويمنع لها،ً متأولا بل الفعلية إذ
العربية. الحكم (ديكورية) أنظمة
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- المثييالا سإبيل - على للصلحا العام المين أكثر حيث
ًا بهييم وتهكمييه بالعلميياء سإييخريته فييي وبالغ إلييى يصييل حييد

ًة فهو البذاءة،ً ٍم عن يقولا مر خإييارج العلميياء أكييبر ميين عييال
رحمتييه بواسإع الله تغمده اللباني الشيخ فضيلة وهو اليمن،ً

أخإييي اللبيياني) أخإييبرني ضييرطها ضييرطة آخإيير -: (تعرفييوا
ثييم الييديني بالمقيياس السإييلوب هييذا تسييمي ميياذا القييارئ

ّظييم ميين يفتخيير الييذي السياسإييي بالمقياس َع الرجييل هييذا ُي
ًة بتفييوقه اليميين علميياء أكييبر أحييد عيين يقييولا فيييه. وميير

- وخإارجهييا اليميين داخإييل والنفس والمالا بالعلم المجاهدين
وزوجنيياه وطلييق " زوجنيياه – الخإوان من ليس العالم وهذا

اسإمه!! " وذكر شيخ يا بها زيدت قد وطلق

ًة رجييالا ول كنيسة عندنا الرجل: " ليس هذا قالا ومر
- فليييذهب الفتيياوى قييالا - أو والحييرام الحللا أراد من دين
فييإذا السييلفيين مشييايخ أشهر من شيٍخ اسإم  " وذكر)7( إلى

فتيياوى ول حييرام ول حللا عنييدها ليس الخإوان قيادة كانت
ر أين  وإلى)8(دينها؟؟!  هو فما ذه تج د ه كينة القواع المس

علييى عرضييه بعييد إل القيييادة من أمٌر نزلا ما أنه تظن التي
يقالا: إن ل حتى المنقولا كلمه إلى ُينظر أن أرجو العلماء؟

متحامل. المقالا كاتب

الخإيييوان     تنظييييم     رابعيييا: تسيييلط
أفراده:     على     اليمنيين

ًا أعضييائه،ً (بوليسية) على أصرحا وبعبارة علييى وعفييو
قيييادة عنييد الرائجيية ولكنهييا الجنبييية الكلميية هذه اسإتعمالا
عييذرها بيييان تحيياولا عنييدما الدولة على الكلم في الخإوان

تنمييية عييدم وفييي المنكييرات،ً عيين السييكوت فييي للقواعييد
المعروفات... 

فييي الهرمييي البنيياء علييى يقوم الخإوان في فالتنظيم
اتجاه في للقيادة القاعدة من المطلقة الثقة مع واحد اتجاه

أخإيييرا- عنييدما خإطييابه علييى التعييديلت بعض البدومي أدخإل ) قد(7
كنيسيية،ً ول دييين رجييل عندنا يقولا: ليس فهو – الخإوان بعض سإأله
لجييل أهييو الخإير التعديل علماء. وهذا وعندنا ذكر،ً أهل عندنا ولكن

هييذا طلبهييا يناسإييب حيييث اليمان جامعة في كان التعديل مكان أن
هييذه علييى خإطييابهم قييوم لكييل أن المصييالح. يعنييي وفقييه الخطاب
نصييح لنييه أم منه،ً فخفف عليه الذي الضغط أدرك لنه أم الشاكلة،ً
فانتصح.

ويلتمسييون المختلفيية القرائيين بييين يجمعييون ل القواعييد ) بعييض(8
يباعده. أو الله من يقربه ما يتأمل أن ولكٍل العذار،ً
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وعصييمة قداسإيية أصييبحت الثقيية هذه أن (لحظ فقط واحد
عبييد ياسإييين الن وهو الرأس يقف سإبق) حيث ما خإللا من

وتجعلييه تحتييه،ً ميين وتتصييرف تمجييده،ً بطانيية وتليييه العزيز
ّظُر َن الوهيياب وعبييد اليييدومي محمييد ميين العمييل سإيئ لها ُي

فل لبعضييهم ذكٌر مر وقد وغيرهم،ً القميري وأحمد النسي،ً
يييدور،ً مييا لتعييرف القرار موقع إلى تصل أن للقاعدة يمكن
ًا يشكلون هؤلء أن خإاصة القرارات،ً اتخاذ يتم وكيف تنظيم
عنييد يحييدث مييا كييل على تطلع القيادة ولكن التنظيم داخإل

الحتفيياظ ميين بييد ل لنييه ذلييك ميين بييد ل وسإيييقالا القاعدة
لييس كلمنيا لكيين صحيح وهذا القيادة،ً عند للتنظيم بأسإرار

مسييألة عيين - بييل حييق بييأنه العييتراف - مييع البعد هذا عن
معظييم أن المجموعيية. ومعلييوٌم القرائيين عليهييا تدلا أخإرى

تطلييع الييذي الدائري البناء على مبنيٌة العالم في التنظيمات
مييا (انظيير القيييادات عند يجري ما معظم على القواعد فيه

فقييد التنظيمييي النمييط لهييذا ونتيجييُة كييولا)،ً لهلموت حدث
السإيلوب اسإيتخدام علييى الدالية الظييواهر مين عدد حدثت

ِهُر من مع البوليسسي ومنها: القيادة،ً مخالفة مجرد ُيظ

القيييادات فيهييم ترغييب ل ميين جميييع صييورة تشييويه
ُيْسِمعوا لهم الفرصة إتاحة عدم مع قواعدها،ً عند المتنفذة ل

َه ولهذا جهتهم،ً من المسألة حقيقة القواعد هذه ّو الشيخ ُش
ًا،ً الله - رحمه الغزالي محمد ِهُره فتارة - تنظيمي ْظ الخإوان ُي

ولذلك المصري النظام مع المتواطئ صورة في لقواعدهم
ِرج،ً أو التنظيم من خإرج هو وهذا ذلك،ً غير يقولون وتارة ُأخْإ

ثلثمائيية ميين أكييثر يزيييح السودان ترابي جعل الذي السبب
الييذي وعييذره هناك السإلمية الحركة أعضاء كبار من عضو

التنظيييم،ً من إخإراجهم أو هؤلء،ً تجميد في للقواعد ُيَسّربه
ميين شيييء عنده فلن برأيه،ً معجب فلن آرائهم،ً تسفيه أو

الحركيية..؟! مييالا عنده كان فلن مغرور،ً فلن النفس،ً حظ
ًا وهذه بنفسه سإيكملها فالسامع العبارة يكمل أن دون طبع
التنظيييم فييي الزنييداني الشيخ عن الن تقالا التي ذاتها هي

عيين نسييألا كنييا وعنييدما هييذا،ً ميين شيييء ميير وقييد اليمني،ً
ِلييَم الخإييوان؟ ميين خإييرج الشميري: لم الولي عبد الدكتور و
ريالا  مليون50 الجواب: اخإتلس يكون بمقاطعته؟ يأمروننا

أن يمكيين ل والمسييكين للحركيية،ً يسييلمها أن ينبغييي كييان
ًا منه نسمع أن له ول لنا ُيسَمح ول نفسييه عيين به يدافع شيئ
فييي مقابلت معه فيجرون الخإوان منه يستفيد أل هذا يعني

نسييألا: لميياذا المباشييرة. وعنييدما وغييير المباشرة صحفهم
منهم فالجواب الخإوان؟؟ محفوظ عمر حسين الشيخ ترك
بالنفس. وقس والعجاب الغرور السامع،ً عند نتيجتها قصة
التشويه؟ في هذا على
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أفراده:     على     التنظيم     جاساوساية

ًا الخإوان تنظيم صار مييا بكييل أفييراده علييى جاسإوسإي
الخإييوان شييباب بعييض اعييترض أن حدث وقد الكلمة،ً تعنيه
التنظيمييية،ً والنميمة والغيبة التجسسي،ً السإلوب هذا على
" العاصييمة أمانة في للصلحا التنفيذي المكتب رئيس فذكر

وأعلييى) مسييتواه فييي مين (يعنييي الخإوان بين ُطرحا قد أنه
ٍز إنشاء هيذا "،ً الحركيية لحمايية الفيراد علييى تجسسي جها
ًا هو من وهو بالحرف،ً كلمه علييى نزكييي ول وتقييوى،ً إيمانيي

ًا الله اليييام؟ هذه الحكام يفعله لما تام تأصيٌل هذا فهل أحد
ً تؤيييدهم الييتي الحركيية هذه من أفضل يجدون وهل أو حييال

ً عنييك يعزبن ول العامة،ً الجمالية سإياسإتهم جميع في مقال
عنهييا،ً الخإييوان خإطبيياء يتحييدث التي الصغيرة المنكرات أن

كالعييادة القواعييد إيهام إلى تؤدي العلمية وسإائلهم وبعض
قييالا ! ومييرة غيييورة دينييية تييزالا مييا الخإييوان قيييادة أن

أرقييام؟؟! فييالكلم عيين عبييارة هو المنكر اليدومي: " إنكار
بييالنص هنييا - الكلم رقيييب قص فيه صورة بأي الدولة على
الجزيييرة جنييوب في المتفشية الصنعانية بالقاف يتكلم وهو

ل الرقم - قالا: فهذا رقاب قص بالفصحى والمراد العربية،ً
الخإييوان،ً تنظيييم على انعكس " وهذا عنه بالكلم أحد يفكر

العوجاء القرارات عن أو بالذات اليدومي عن تكلم فمن لنا
ممن تقرير عنه ُيرفع أن بد فل للقيادة نصح أو القيادة،ً لهذا

الدين). باسإم مخابرات (لكنها الخإوان مخابرات من سإمعه
مشيياركة عيين مييرة الخإييوان ميين العلييم طلبيية أحييد سإييئل

ذلييك؟ يجييوز وهييل ميييتران؟ فرنسييوا جنييازة فييي اليييدومي
ًا فتكلم ًا كلم ميين تلميييذ فرفييع بييالغ،ً بأدٍب ذلك عن تفصيلي

ًا القاعة في تلميذه ذلييك،ً على وقس الفور على عنه تقرير
ٍد أمييام كلمتييه فوقعت كذا عن الخإوان من فلن تكلم حاسإيي

ِرٍك غير شخص أو له،ً ْد فييي عنييه محفييوٌظ فالتقرير ُمراده ُم
ًا أن للسإييى والمثير الخإوان قيادة عند السإود السجل كييثير

عبادة. التجسس يعتقدون أناٌس يرفعها التقارير من

ًة اليييدومي سإئل فقد الطور،ً هذا المر يتعدى وقد ميير
فييي تيييارين وجييود مسييألة عيين للخإوان تنشيطية دورة في

قيادات - تشيع وأهانه منه وسإخر بالسائل فاسإتهزأ الخإوان
الشييديدة العجيياب عوامييل ميين أنييه علييى هييذا الخإييوان
قيييادة - حالته تصدق ل أو - صدق - ثم الرجل هذا بشخصية

بقلمييه فيييه هييو يكتييب الييذي الصييارم التحقيييق إلييى الدورة
ثييم أخإييرى أقوالٍا أي يكتب ثم المحقق،ً أسإئلة عن الجابات

وهكييذا فييوقه ميين إلييى المحقييق بقلييم التحقيق نتيجة ترفع
مميين كلمييه في المتورطون ومعه هذا اسإتدعى ثم دواليك
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والترصييد الصييرار سإييبق مع بجريمتهم واعترف عنهم أخإبر
العاصييمة أمانيية فييي للصييلحا التنفيييذي المكتب رئيس إلى

ًا القوي الهادئ والردع الشبه لزالة ًا معيي معظييم مثييل طبعيي
هييذا إلييى التحقيييق محضيير وصل العربية المخابرات أنظمة
ًا المتكلم كلم اسإتحالا وقد الخإير الرجل عقييب،ً علييى رأسإ

أقسييم كيييف أدري (ل واحد شيء قوله أثار من فيه يعد ولم
تنظيييم فييي يحييدث أن يمكيين وأنييه الكلم،ً هييذا لتصدق لك

التعييذيب إل يبق ولم الدولة،ً أمن أجهزة في وليس إسإلمي
َكلم أن محله يحل الذي الجسدي َت الييذي الرجل عرض عن ُي

ٍة في يوضع أن يستحق ل ميين فيهييا يوضييع قد تنظيمية مرتب
ًا منه أقل هم ًا علم ًا وفهميي فييي واجبهييم أدوا لنهييم ونشيياط

ًا الفعلية القيادة حماية يقولون). كما الحركة حماية عفو

الخإوان:     لفراد     الشديد     القمع

(نحين الخإيوان بين المتداولة العبارة اليدومي كرر قد
بييل العلمانية النظمة مع التعامل مسألة قضاة) في ل دعاة

صيياحبها أن (مع الحاكمة غير اللدينية العلمانية الحزاب مع
أنييه قحطان محمد وكرر الن)،ً به ُيستدلا الذي غير بها أراد

الفييرد بييه تجييبر وسإييائل ول سإييجوٌن التنظيييم فييي يوجييد ل
فلننظر: صحيح؟ هذا فهل أوتهدده

" التنظيييم عيين خإييرج ميين كييل بييأن اليييدومي يهييدد
" يسييحقه فييالتنظيم يسييحقه فييالتنظيم يسييحقه،ً فالتنظيم

ًا يكررها هكذا هييذا حكييم عيين تبحييث أن حيياولا للتأكيييد،ً ثلث
مييع اسإترسإييل ثييم والخإييوة،ً الشييرع ميييزان فييي الكلم

النسييانية،ً عييرف فييي الكلم هييذا حكييم عن الديمقراطيين
أميين مين الكلم والديمقراطيية. وهيذا الدوليية،ً والمواثيق

للخإيوان،ً التطيبيقي الواقيع حييث مين صيحيح الصلحا عام
نعامة. ولهييذا الحروب وفي علّي " أسإد القائل كالقولا وهو

الحركيية داخإييل هييو لمن فمنه مستويات،ً التنظيمي السحق
غير بأنه عنه والشاعة خإارجها) بالترويج هو لمن تقالا (وقد

الحركيية. وقييد أموالا أخإذ مغرور النفس،ً حظ عنده منتظم،ً
يفهييم ل متشييدد يقييالا: هييذا أو ذلييك،ً إلييى الشييارة سإبقت
ميين كييان إن - ثييم العلميياء ميين كييان إذا - خإاصيية الواقييع

التنظيمييي اللتقيياء أو المحاضييرات،ً ميين فيمنع المحاضرين
الخإييوان قيييادة تريييد ففيما بهم التقى وإذا الخإوان،ً بقاعدة
إجميياع عليه انعقد قطعي محظوٌر القيادة خإلف فإن فقط،ً

- حييتى الييدين مسييائل بخلف هييذا المتنفييذة؟ القيييادات
وإذا فيهييا،ً الخلف يجييوز خإلفييية مسييائل - فهييي القطعييية

ّدمت تكون أن بد فل أسإئلة عليه المغضوب المحاضر لهذا ُق
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يناسإييب ميا ويختييار للمحاضيير المقييدم يفرزهييا لكي مكتوبة
الحركيية علميياء كبييار مخالفة فيها اشتهر مسألًة تجد ل ولذا

الرئاسإية،ً والنتخابات بالمرأة،ً المتاجرة وموضوع كالتزوير،ً
جهيية للقاعييدة المتحدث وجدت إل وغيرها السعرية والُجرع
تييذم الييتي وهييي المتنفذة،ً القيادة عن تعبر التي هي واحدة

والطاعيية،ً السمع عدم أو النتظام،ً بعدم وترميهم مخالفيها
ً فيقولون العلم أو بالدين يصفونه وقد الغرور،ً أو " هييو مثل

يعييرف ل " أو الواقييع يفهييم ل فهو له احترامنا مع لكن عالم
ًا اليدومي قالا كما الذم سإبيل على العلم طلب عن - متحدث

ًا أطلقييوا قييد المريكييان " إن دقييائق عشيير لمييدة صيياروخإ
الفاقعيية المعلوميية هييذه مييا أدري ول بييه،ً التحكييم ويمكنهم
يفتييأ ل الييذي هييذا وعرفهييا العلميياء جهلهييا الييتي الفيياقرة
خإلدي في تقع كانت التي فالنتيجة بجهله؟ ويفتخر يسفههم،ً

هييذا أن ذلييك،ً مثييل أسإييمع عنييدما غيييري خإلييد فييي تقع كما
ّفٌل العالم َغ الشييخص لهييذا الحصار وبرغم له،ً تسمعوا فل ُم

ًا ذلك أو ْبعث فقد تنظيمي الخإوانيية المخييابرات ببعييض إليه ُي
ّد التي ِع ًا التجسيس ُت تحركياته الخإيوان لقييادات لتنقيل ديني

ٍر صورة في وأقواله وقييد الخطيرة السإتنباطات يحمل تقري
ًا التنظيمييي السييحق ويأخإييذ هييذا،ً علييى أمثلييًة سإيقت أبعيياد
َفييق فقييد يخرج لم لمن حتى ذلك من أقوى َت السييلطة مييع ُي

الفعلييية القيييادة يعبد لم الذي بهذا شيء فعل على الحاكمة
ًا للخإييوان ًا،ً مييدح التييأثير.. فقييد ذوي ميين كييان إن وتملقيي
ٌد اشييتكى ميين وزارة لييدرى منهييم بواحييد الخإييوان ميين عييد

النتيياج نوعيييات فييي الميية علييى تييأثيره لقييوة الييوزارات
يحطميوا حييتى التجيياري عملييه فييي يمارسإييها التي والتوزيع

َكرت الحييرج ولييول كثير هذا ومثل عمله،ً ُذ وقييد السإييماء،ً ليي
فيييي العميييل ممارسإييية مييين علييييه المغضيييوب يمنعيييون

تييأثير نييوع - ولو فيها لهم أو أيديهم،ً تحت التي المؤسإسات
ًا يحدث وهذا -،ً - خإطييب وقييد الييزواج،ً أمييور فييي حتى كثير

ميين الوسإيييط وكييان فتاة،ً الشباب - أحد المثالا سإبيل على
فييي شيييء أهييم عيين يسييألا أن الوسإيييط فييأراد الخإييوان
بكييل الُمعّرف عليه أثنى فقد الدين ليس هو؟ فما الموضوع

ٍة ذاك لكيين العلمييي والنبييوغ والخلييق الدين في حسنة خإصل
ل. أم الخإوان إلى انتمى قد هل معرفة على أصر الوسإيط

هييذا سإييمعة فتشييوه كلييه ذلييك الميير يتعييدى وربمييا
داخإيل فييي للخإيوان الفعليية القيييادة مين عليييه المغضييوب

ُيمنع الخإوان،ً مشيهوٌر أنه إذ العامة،ً المحاضرات من حتى و
الفييروع) تحت (ما المباشرة الميدانية القيادات أوسإاط في
ٌد أو للخإييوان نصييٌح فيها كلمة أي إلقاء منع ولييو لهييم،ً تسييدي

ٍد ميين كييانت ًا الناصييح هييذا يجييد فل منهييم واحيي يييدعوه أحييد
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في كلمة أي إلقاء من يمنعه من يجد بل بالجماهير،ً لللتقاء
الحيياكم النظييام يصييل (لم ماهيتها عن ُيفصح حتى المسجد

الله بلد إلى الخروج يريد شّمر كظاهرة) فإذا الحد هذا إلى
لييدى تزكيتييه عييدم عند المر يقف فل اليمن،ً خإارج الواسإعة
ٍة ُيلحق بل البلد،ً خإارج بالخإوان الصلة ذات الجهات بتوصييي

َع عليها المغضوب تحركاته وعن المشبوهة،ً أفعاله عن َنيي ُيْم ل
ٍر كل من المكان قدر خإارجهييا. وهييذا أو اليمن داخإل في خإي

عنييدما مييرة ألييف يفكيير الخإوان عضو يجعل الهائل الحصار
النصييح مجييرد لن الخإييوان قيييادة نصييح ميين بييد ل أنييه يرى

(شييبه ذهنييه فييي زالييت مييا الرجل هذا أن على يدلا عندهم
ً،ً هنيياك أن والحقيقيية يروجييون الجماعة).. هكذا حولا ًا حييذف

الفعلييية) الجماعيية قيييادة عصمة حولا (شبٌه العبارة وتقدير
الرديئة: آثارها لها الطريقة هذه أن كما

التنظيمي:     السحق     آثار

ًا الهرمييي التنظيمييي للبنيياء كمييا الطريقيية لهييذه غالبيي
الرديئة: آثارها

الوسإييطى القيييادات أوسإيياط فييي العلقيية تجعييل - إذ
وباصييطلحا مصييلحية،ً - نفعييية الغييالب - فييي فييوقهم وميين

دينييية ليييس (براجماتييية)،ً السياسإيية في بالكلم المفتخرين
مسييلم عن فرج وسإلم: " من عليه الله صلى قوله حد على
واحملك المشهور: احملني الوصولي المبدأ على " بل كربة

مقابييل فييي صيياحبه كييل فيهييا يستر المصالح أن والخطورة
طائفة قيادة عند والتضليل بالدين،ً متعلقة أمور عن التنازلا
الييتي السإييباب ميين وهييذا المسييلمين،ً طوائييف من عظيمة
َفّسر للخإييوان،ً الفعلييية للقيييادة الفييروع قيييادات اسإييتجابة ُت

بييل الدينييية،ً مخييالفته وضييحت فيمييا حييتى رغبيياتهم وتلبييية
القيييادة توجهييات ُيخييالف يعتقييدونه نصييٍح لي واحتييواءهم

- في فوقهم فمن الفروع مسئولي أن إذ أكثر،ً هو ما وهناك
ْنعمييون الغييالب َي الييدعوة) ميين (احتياجييات ُيسييمى بمييا - 
وكلهييا سإيييار وهيياتف وبيجيير،ً بييترولا،ً وبدلا صالون،ً سإيارة،ً

- هييي - ذاتهييا وهذه الغالب في وهذا الخإوان،ً حساب على
ذممهم. وشراء الخإرين،ً إفساد في الحاكم النظام طريقة

ٌء هذا على - ويترتب ٍة أخإطر شي ٍة - كنتيج لهييذه حتمي
الضييوابط لهييذه يخضع التنظيمي الرتقاء أن - هو السياسإة

تزييين مين بيأس ول سإيبق،ً اليييدومي) كمييا (دماغ في التي
ٍد الوجه القاعدة. عند فيهم ُيشتبه ل ممن بعد
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الخإوان عضو تجعل البوليسية الطريقة هذه أن - كما
ًا وقناعاته مبادؤه كانت مهما المتنفييذة القيادة لتوجه خإاضع

َعّرٌض هو أو الخإوانييية: مييا البوليسية الصور ومن لغضبها،ً ُم
ٌة القيييادات تسميه السإييلمية للتنظيمييات الخإييتراق مفتخيير

علييى التجسييس السييلفية: فيجعلييون كالتنظيمييات الخإييرى
ًا إخإوانهم أقرب هييذه أشيياعت وقييد القرب،ً أعظم من رحم

اليهييام سإياسإة من جزء ذلك أكثر أن والظاهر ذلك،ً القيادة
باطييل،ً فييارٍغ زهو بكل المليئة الخإوان قيادة عند المعروفة

المبدأ. في بل الحجم في ليست المشكلة ولكن

اللبسيية     الرهيبيية     البوليسييية     السايياليب     وميين
الخإيييوان حركييية تيييرك مييين  تسيييميةالييديني:     للثييوب

حركيية تييرك الييذي هييذا عيين الكلم وعنييد (المتسيياقطون)،ً
يكييون التنظيمييية الخإييوان خإليييا في منها ُفصل أو الخإوان،ً

نسألا ولكن وكان كان يقولا: " فلن من الموجودين أحسن
الخإييوان حركيية صييارت هل "،ً القلوب مقلب يا الثبات،ً الله
محمييد كييذلك؟. وهييل ليس وغيرها الدعوة هي السإلم هي

مييين يعتيييبرون وأمثالهميييا ،ً)9( سإيييابق وسإييييد الغزاليييي،ً
ميين شييبكة ُتصيينع وقييد الييدعوة؟ طريييق ميين المتساقطين

حييولا الظالميية الفييتراءات ولييدتها الييتي الباطليية الوهييام
- فعنيدنا النيياس خإيييرة من يكون قد - الذي عليه المغضوب

شيييوعية ارتباطات له عنه يقالا للحركة ينتمي زالا ما شاٌب
زالا ومييا دينييه،ً المعلييوم هييو وهييو للتشييطير ويدعو سإابقة،ً
فييذهب مسئوليه بعض عليه غضب آخإر شاٌب للحركة ينتمي
- هكييذا عرضييه فييي تقييدحا الييتي المواقييف بعض عن يبحث
ٍة على عثر حتى -،ً بساطة وبكل ملفييه فييي بها ُمْحتفٍظ قضي
َدّرس الذي ٍة في بموجبه ُي مسييألة علييى تتكلم خإاصة مدرسإ
مسييئوله فاسإييتطاع طلبييه لبعييض تييأديبي موقٍف في عادية

المطلقة التنظيمية الصلحيات بحكم ملفه قراءة التنظيمي
ًا بشٍع بكلم خإرج ثم فييي واقع الشاب هذا أن ذكر ؛ بشع حق

وبلسييعات كالشييامت بييه التقييى ثم الذكران؟ إتيان فاحشة
له: - قالا فوقه من عند عنه تكلم أن - بعد التنظيمي المكر

السالكين. مدارج كتاب اقرأ ويقع ضعيف النسان

القيييادة     هذه     بوليسية     على     يدلا     ما     أشهر     ومن
َثييٌل  وهييوللحركة:     الخإوانية ًة يعكييس َم منتشييرة،ً ظيياهر

الداعييية هييذا عيياد فقد صعتر،ً الله عبد الشهير الداعية قصة
أكييثر ميين وهو عاد الهندسإة درس حيث مصر من المهندس

ًا،ً الناس ًا وأشييدهم تدين ًا للييدين،ً للعمييل حماسإيي فييي وتييأثير
النتظييام،ً إلييى عادا قد الجليلين الشيخين هذين أن البعض ُيشيع )(9

!. الدعوة مصلحة لجل ُيقترف الذي الكذب من ذلك ويبدو
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مسييئولا ولكيين الحييق،ً كلميية قولا في وأشجعهم الجماهير،ً
ٍة في التنظيمية خإليته كل في منه أقل كان الفترات من فتر
ً كييان فقد ذلك،ً ًا رجل ًا (يمضييغ مخزنيي ًا القييات) مييدخإن فيياتر

هييذا مثييل الييدعاة،ً مين للوجهيياء الخإوان قيادة تريد (وهكذا
ًا - وكييان بينهمييا شيييء المتعمييد) فحصييل الذللا - متوقعيي
ًا المسئولا هذا فرفع عميييل أن فيييه يزعييم صعتر عن تقرير

عن سإنة لمدة صعتر فُجّمد المصرية،ً المخابرات عملء من
لبعييض واشييتكى تييأذى حييتى الفييور علييى دعييوي عمييٍل أي

ِتَح له،ً فتوسإط الصادقين ُف قيده،ً ُفّك ثم جذعة التحقيق له َف
غييير علييى القصيية هذه يقصون الخإوان قيادات بعض ولكن
ٍة من فيحيلونها الوجه،ً هذه ٍة نقط إلييى التنظيييم فييي مظلميي

ٍة الرجييالا،ً وصيينع والتقييويم البييداع علييى قدرتهم تبين نقط
- لغيييره يكييون وقد السبب - لهذا صعتر المهندس أن ويبدو

ن أنيه - ميع شيديدة رهبيًة الخإوان قيادة رهب قد أشيجع م
والعمييالا القييوالا ميين يرضيييهم الذي ما عرف - ثم الناس
يريدون. فيما سإيرهم يسير فصار

الخإوان قيادة - من - صعتر الرجل هذا خإوف بلغ وقد
إلى الخارجية الرحلت بمفاصل ُتمسك بأنها وعلمه الفعلية،ً

ًا،ً يرحل حيث أمريكا في السإلمية الجاليات وبمفاصييل دائم
لسيييطرة يخضييع (مميين الخليييج فييي الخيرييية الجمعيييات

مييواقفه فييي وصييل أن لهم واسإتعطافه خإوفه الخإوان) بلغ
السييالفة القصيية القواعييد بعييض أمييام ُينكيير أن حييد إلييى

الياسإيني. المصالح فقه يوجبها التي للضرورات

بعيض عند المتفشية المسلكيات هذه مثل خإطورة إن
الثقيية أو بييدين،ً القيييام ذلييك مييع يمكيين ل أنه الخإوان قيادة
ٍد لكييبير يحتيياج أن دون التنظيييم ينهار الكذب ومع بأحد،ً جهيي

قييد الياسإيييني المصييالح فقه أن والمشكلة أعدائه،ً قبل من
ذلييك فتلقف القادة،ً فجعلها الشرعية المستثنيات أمر وسإع
لمصييلحة الكييذب فصييار وغيرهييم الفييروع قيييادات ميين نفُر

ًا يزعمييون فيمييا الييدعوة ًا - أميير رأينييا - ثييم عنييدهم سإييائغ
الييدوائر فييي السإييماء تسييجيل في والكذب والغش التزوير

ًة النتخابية ذلك. فعلت التي للحزاب مضاها

وبعد.. 

الييذين الخإييوان قواعييد من اليوانع الخضر هؤلء فإلى
ًا يزهييو أن إليهييم النيياظر يكيياد بييالتزامهم اللييه لييدين فرحيي

َوّجه وغيرتهم وتمسكهم ُهييولنكم أقييولا: ل ولهييم خإطابي،ً ُأ ي
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ٍة،ً من ترون ما ٍة نوع - أنه ُيظن - ما وربما صراح فييي قسييو
النصح.

إليى ينظييرون أنهم في تكمن القواعد هذه مشكلة إن
ًا قيادتهم ًا،ً نظر ون مثالي ن إسإيقاط عمليية ويعمل المنهيج م
قطييب،ً سإيييد كتييب يقييرأون قيييادتهم: أي واقع إلى النظري

وى وسإيعيد عيزام،ً الله وعبد قييادتهم عليى ويسيقطونها ح
ّبييق ذاتييه هييو الكتييب تلك في ُكتب ما أن فيظنون َط فييي الُم

تيمية وابن حنبل بن أحمد سإيرة ذكروا إذا بل القيادة سإلوك
المشييرقة الصييور بييل الييدين وصييلحا السييلم عبد بن والعز

ُيسييقطونها وسإييلم عليييه اللييه - صلى الله رسإولا لصحابة  -
ًا عنييدما العييذر كييل ويلتمسييون قيييادتهم،ً أفعييالا علييى فييور

وسإيييرة الكييرام السييلف سإييير بييين مخالفيية نييوع يجييدون
وتأويييل جهييد كييل ويبييذلون القيييادة،ً توجههييا الييتي حركتهم
نتيجيية للشييرع مخالفييًة لهييم تبييدو ربمييا التي القيادة لفعالا
هييذا إن إذ الميير؛ خإطييورة تكميين وهنا هذه السإقاط عملية
النفيسييي: " ل اللييه د. عبد يقولا - كما الخإوان قواعد جعل

ًا لهييا بييأن تشعر ل بل حقوقها تتحسس قيادتهييا،ً إزاء حقوقيي
ًا سإييليمة غييير وعلقييات ومناخإات أجواء انفرزت لهذا ونظر
ميين حصييانتها أدركييت أنهييا ذلييك القيادييية،ً الهيئييات فييي

(فصييل عملييية صييارت ثانية جهة ومن والمراقبة،ً المساءلة
ً عزلهييا أو عضييويتها،ً تجميييد أو المتبرميية)،ً العناصيير عييزل

ًا ٌء تدريجي ِعلّن أو فلن مزاجييية  تمليه)10( ويومي عادي شي
ميين مئييات وعييزلا وتجميد فصل تم لقد القيادية،ً الهيئة في

)11( حييق وجييه دون والواعييدة،ً الواعييية الرشيييدة العناصيير

ًا تكن لم قيادتهم أن إذ السإقاط عملية هو ذلك وسإبب يوميي
ً - بأحسن تكون - ولن الليه رضيي  ومعاوييية علييي مين حال
ًا بأفضل تكون لن - بل عنهما تعالى - يوسإييف إخإوة من شأن
الييذي الجميياعي والتييآمر الحسد،ً رأيت - حيث السلم عليه

ًا،ً أخإيهم قتل في شروعهم حد إلى وصل هييذه أن كمييا ظلم
ميين غيرهييم فييي ول الصييحابة فييي تقدحا ل البشرية الطبائع
بشريتهم لوازم من لزٌم لنها الكرام السلف

الجديد المنار مجلة عن

ًا والصواب هكذا،ً )(10 ًا شيئ ًا. عادي ويومي
مميين وذكيير المصري،ً الخإواني النموذج عن كان النفيسي كلم )(11

العزيييز عبييد وأحمييد عشماوي،ً وصالح الغزالي،ً محمد الشيخ ُفصلوا
القيييم: الخإييوان مقيياله ذلييك فييي ُيراجع اليمن،ً في مشابهة والحالة

رؤييية السإييلمية،ً (الحركيية كتيياب فييي والخطييأ التجربة المسلمون،ً
تضييمن قييد جودته على الثاني) والمقالا العقد في أوراق مستقبلية،ً
عليها. ُيوافق ل قد د. النفيسي لي اجتهادات
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