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بد! �ألستا� �ملرحوc حديثه مبا يلي:
%شهد %? ال @له @ال �هللا �حد� ال شريك له �%شهد %? 
3مًد� عبد� �{سوله، %ما بعد فأعو� باهللا �لسميع �لعليم 

من �لشيطا? �لرجيم، بسم �هللا �لر#ن �لرحيم. 

خلفية �لعائلة
�ßد{D من ناحية �ألv من عائلة %لبانية، �من ناحية 
مصر   >@ �ألجد�\  هاجر  �قد  تركية،  عائلة  من   cأل�
 Dصو� %جد�\�، %ما %نا فولدñ ستوطنوها.  هذ���
 vتة. �كانت لعائل من ناحية �ألì من عائلة مصريه

من  �%خو�ته  ��لد�  كا?  حيث  با{¡،  سياسي   Ãنشا
�ملشا{كني  من  �%يضا  مصر،  �لنسائية ±  �حلركة   \��}
�ملا   ،١٩١٩  cعا  ± �إلجنليز  ضد  �ملصرية  �لثو{!   ±
قضت �حلكومة �ل�يطانية بنفي قائد �لثو{! �لزعيم سعد 
¡غلو�، كانت @حد¥ عماÙ ± صحبته هو �¡�جته 
 c% �أل»ا كانت صديقة لز�جته �لسيد! صفية �ل ُتعت
�ملصريني، �· يعطى هذ� �للقب لسيد! سو�ها. �تقدير� 

ملكانتها Âّت عم حفيدִדا بـ "صفية". 
سن   ± �هو  ��لد�  بد%  حيث  �ط¾  بيت   ±  Dنشأ
سيد!  فكانت   Ùلد�� %ما   .D�}ملنشو� بتو¡يع  مبكر! 

�ألسـتا� �ملرحوc مصطفى ثابت شـخصية غنية عن �لتعريف فقد نا� مكانة خاصة ± قلوv كث; من �لعرv ��لعجم مسلمني �غ; مسلمني لعلمه 
�لغزير �تو�ضعه �لكب; �حبه للصد� ��حلق. �سـتهوD حججه �لد�مغة �بيانه �لسـاحر �%سلوبه �لفذ �خلالv �لقلوv ��أللباv. {حلته @< �أل#دية 
طويلـة �له مع خلفائها �لكر�c �كبا{ شـخصياִדا عالقاD خاصة. كما كا? له صوالD �جوالD �لقـا��Ð ± Dا¹ �لتبليغ ��لدعو! @< �هللا. �· 
 Dملناقشـا� ،D�}مج �لتلفزيونية مبا فيها �حلو���ا� �لتأليف �@عد�\ �لÐ ± طويل Èتقتصر نشـاطاته �لفكرية ��لعقائدية على هذ� �حلد بل كا? له با
��ملباحثاD. بقيت %üّ على �ألسـتا� �ملرحـوc فتر! طويلة %? يكتب �كرياته ح¤ تنتقل %حد�¸ تا{Àية �نفحـاD {�حية @< �ألجيا� �لقا\مة، @ال 
%? �ألسـتا� لشد! تو�ضعه عجز عن �لكتابة بنفسه عن نفسـه، فعرضت عليه تسجيل لقا� صوÙ يرّ\ فيه على بعض �ألسئلة، فَقبل مشكوً{� �سجلنا 
لقا� صوتيا صبا� يوc ٦ يوليو ٢٠٠٩ �سـتمر @< �لسـاعة �لثانية صباًحـا لليوc �لتاõ ¹لله فتر�D �لطعاc ��لصلـو�D �بعض �للقا��D �ألخر¥. 

ننشر على صفحاD "�لتقو¥" هذ� �ملقابلة مع �لتنويه @< %ننا حذفنا �ألسئلة فصا{D عبا{! عن قصة حيا! �ألستا� مصطفى ثابت. 

                                                                                                                            �مد طاهر ندمي
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 >@ cمتدّينة جًد� حيث كانت حتج تقريبا عاًما بعد عا
بيت �هللا �حلر�c. �· يكن ��لد� متديًنا ֲדذ� �لشكل، 
�لكنه كا? يهتم بالنو�حي �لوطنية، �يبد� %ن¾ �{ثت 

منهما كال �ألمرين.

d�1لثقة بتأييد tباهللا تعا Gإلميا�
لقد حر� ± نفسي تدين ��لدÙ للتعر¦ على �هللا سبحانه 
�لعاملية   vثنا� �حلر% �تعا< ± سن مبكر!، �بالتحديد 
�لثانية. كنا نقضي �لعطلة �لصيفية ± �إلسكند{ية، �± 
 Dكانت قو� - Dلك �لوقت – ± %��ئل �أل{بعينيا�
على  �جلوية   D�}لغا� تشن  �@يطاليا  %ملانيا  من  �ملحو{ 
مصر، أل? قو�D هتلر كانت تتقدc ± �لصحر�� �لغربية 
حو�¹  تبعد  �ل  "�لَعَلمني"  مدينة   >@ �صلت  ح¤ 
 D�}سبعني كيلومتًر� عن �إلسكند{ية، فكانت هنا� غا
مكّثفة. بد%D �حلرv ± ١٩٣٩. �ما بني سن ١٩٤٠ 
� ١٩٤١، عندما كانت حتد¸ غا{! جوية ننـز� @< 
�ملخبأ حتت �لعما{!. كنت %Âعهم يقولو? من قر% yية 
�لكرسي ّجنا� �هللا سبحانه �تعا< من %� شر، �كانت 
��لدÙ �كل �ملختبئني يتلو? yية �لكرسي، %ما %نا فكنت 
 ?% Ùصغ; �لسن �· %كن %حفظها، فطلبت من ��لد
 D�}لغا� تكر{  لد¥   é بذلك.  فقامت  @ياها  حتفظ¾ 
�لنا¯ خائفني،  �ملخبأ �%{¥  كنا ننـز� مسرعني @< 
فكنت %قو� �م: ملا�� %نتم خائفو? @قر%�� yية �لكرسي 
معرف  كانت  هذ�  �تعا<،  سبحانه  �هللا  فسينجيكم 
�أل�< باهللا سبحانه �تعا< �هي %? هنا� @ً�ا ينقذ من 
 cليه %� يتلو كالمه. كنت %عر¦ %? هذ� كال@ vيتقر
%ن¾  @ال  معانيه،  من  كثً;�  %فهم  %كن   · �لك¾  {بنا 

عرفت @< هذ� �لقد{ فحسب ± �لك �لسن �ملبكر! %? 
من يتلو كالc �هللا سينجيه من �ملصائب.

عسى �هللا يعطيz عصا مثل عصا موسى
من  فصل   ��% خال�   Dسنو� ست  عمر�  كا? 
للمطالعة.  �البتد�ئية حيث �¡عو� علينا كتًبا  �لد{�سة 
مبكر،  �قت   ± �ملطالعة  تعلمت  بقر��ִדا أل�   D%بد
أل? %هلي بعثو� ÿ @< {�ضة �ألطفا� �تعلمت فيها 
قصة  �ملطالعة   vكتا  ±  D%قر �ملهم  كث;!.  %شيا� 
سيدنا موسى �كيف �قف %ماc فرعو? بعصا� �شق 
�لبحر، �كا? يفعل ֲדا �ألعاجيب. �مبا %? �هللا سبحانه 
يتغلب   ?%  Èستطا� موسى  سيدنا  يؤيد  كا?  �تعا< 
 äقل على  كب;  %ثر  �لقصة  �ذ�  �كا?  فرعو?،  على 
أل� %\{كت %? من يكو? �انب �هللا فإ? �هللا سبحانه 
�تعا< سينصر�، ألنه نصر موسى �لضعيف �لذ� ال 
�بكل  مملكته  بكل  فرعو?  بينما  قو!،  �ال  له  حو� 
جيشه · يستطع �النتصا{ عليه. �كنت %قو� ± نفسي 
@? شا� �هللا عندما %ك� %{يد %? %كو? مع �هللا سبحانه 
�تعا< �{مبا سو¦ يعطي¾ �هللا عصا مثل عصا موسى 

�%ستطيع %? %فعل ֲדا �ألعاجيب. 

rكريا= طفولR
تز�¿ ��لد� بز�جة %خر¥، ��لو�لد! تز�جت بز�¿ 
yخر. فذهبت ألعيش مع �لو�لد. كانت طفول شقية 
%حبها،  �لو�لد، �كنت  %عيش مع ¡�جة  جًد�. كنت 
�%مر� %خو�Ù �لكبا{ %? ال %حبها، �كا? جو�ÿ: هي 
¡�جة جيد! �سيد! طيبة �õدمنا �حتبنا. تقو� �لتقاليد 
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عندنا %? ¡�جة �ألv عد�! لألبنا� �ظاملة \�ًما، �لك¾ 
· %كن %{¥ �لك فيها �كنت %حترمها �%حبها. 

Pنقذ  �هللا من �ملو= �ملحتو!
تركنا بو{ سعيد �{جعنا للعيش ± �لقاهر!، �تعرضت 
١٩٤٩ عندما كنت    cيناير ± عا  ٣ cحلا\¸ ± يو
�لقطا{  %{كب   ?% علّي  كا?  �ملد{سة.   >@ طريقي   ±
�لذ� يكو? \�ئما مز\ً#ا عند �لصبا�. فلد¥ �صوله 
�لسلم �مسكت  ��حدً! على  قدًما  %ضع   ?% �ستطعت 
 ��@�  ،äكت %#ل  كنت  �بأخر¥  ��حد!  بيد  بالعمو\ 
جسمي،  فالتّف  يصدم¾  �لرصيف  على  بشخص 
�و�� �  ± فأصبحت  �لسلم  على  �ل  قدمي  �حتركت 
ساقط   - نا¡�  %نا  �بينما  �لقطا{.  عرب  بني  فوقعت 
@< �ألسفل - شعرD كأ? صوتا يقو� ¹: "ال تتر� 
�لد{�بزين" فظللت ماسًكا �لد{�بزين @ال %نه كا? ناعًما 
�لكتب  سقطت  طبعا  للغاية،  �ألسفل   >@ فنـزلت 
�بعضها �قع على سكة �لقطا{ �حلديدية، على %ية حا�، 
ظللت ممسكا بالد{�بزين ��لقطا{ يس; �Ñر� معه @< 
%? توقف. é ساعد� بعض �ألشخا� �خرجت من 
فنـزلت  �لقطا{  مشى   ?%  >@  Dنتظر�� �لقطا{  حتت 
�لكتب. كا? �ذ�  @< سكة �حلديد %Iع ما بقي من 
 Dكا? صو Dحلا\ثة �قع شديد علّي أل? هذ� �لصو�
�هللا  بفضل  لكن  Ðسما،  صوتا  يكن   ·� \�خلي  من 

 .Öد¸ ¹ شي� �· يصب¾ خدÒ ·� Dجنو

�لتحاقي باإلخو�G �ملسلمني
عندما كنت ± �ملد{سة �لثانوية تعرفت على شخص 

من �إلخو�? �ملسلمني كا? ¡ميال لشقيق �لك�¥ ± 
 >@ {حلة   يسمو»ا  كانو�   – لرحلة  \عا�  �جلامعة، 
�حلرc –  فذهبت ألحضر معهم هذ� �لرحلة. �حا? 
�قت �لصال! فأسرعت ألتوضأ فبعد {جوعي �جدִדم 
%كمل   ?% Ñب  نفسي   ± فقلت  �لثانية،  �لركعة   ±
هذ� �لركعة بسرعة أل\{كهم ± �لركعة �لثانية. فكنت 
%{كع �%قوc �%سجد �%قوc �هم يفعلو? شيئا yخر @< 
%? حلقت ֲדم ± �لصال!. فلما %كملنا صالتنا علم¾ 
�لشخص  هذ�  �لصال!.  @كما�  كيفية  هذ�  صديقي 
%صبح فيما بعد من �ملشهو{ين جد� على صعيد مصر 
كلها ألنه %صبح مذيعا ± �لر�\يو �كا? يقدc برناÐا 
مشهو{� ± �لتلفزيو? %يضا �Âه "نو{ على نو{" �هو 
هذ�  �لشعر���.  متو¹  �لشيخ  للتلفزيو?   cقّد �لذ� 
�لشخص هو �ألستا� %#د فّر�¿ {#ه �هللا. كا? ينتمي 
هؤال�  على  عّرف¾  من  �هو  �ملسلمني  �إلخو�?   >@
�إلخو�? �ملسلمني �لذين تعّلمت منهم كثً;� من �ألمو{ 
��لشخص   ،Dأل{بعينّيا� %��خر  هذ� ±  �لدينية. كا? 
�لذ� كا? يعلم¾ كا? ± �حلقيقة @نساًنا عظيًما جد�، 
%متÏ له �لصحة ��لشفا� @? كا? على قيد �حليا! أل� 
�ملهم   .cلكال� يستطيع  �ال  بشلل  %صيب  %نه  Âعت 
%قر%   Dفصر �لدين،  �ملسلمني  �إلخو�?  من  تعلمت 
�لشريعة.  �كتب  �لسنة  كتب  �%قر%  �%حفظه   ?yلقر�
 Èموضو %نظا{�  لفت  �لكتب  هذ�   D%قر �حينما 
عالماD �لساعة، �شد� هذ� �ملوضوÈ �%ثا{ �نتباهي 
أل� الحظت %? معظم عالماD �لساعة قد حتققت @ال 
�بن مرمي  �ملسيح عيسى  �لدجا� �نز��  �ملسيح  Ðي� 
�بن  �لدجا� �%? من يكو? مع �ملسيح عيسى  ملقاتلة 
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مرمي حني ينـز� من �لسما� �يقاتل �لدجا� فسيكو? 
 ��@ �للهم  %فكر �%قو�  �جلنة. فكنت  له مقاc كب; ± 
عشت @< �قت نز�� �ملسيح فسو¦ %تر� كل شي� 

�%�هب �%قاتل معه �ملسيح �لدجا�. 

�اعة �ينية حتولت tH حز8 سياسي
لقد �نتهيت من �لد{�سة �لثانوية، �لألسف · %حصل 
على ÐموÈ كب; يؤهل¾ لدخو� �جلامعة ± �لقاهر!، 
فكا? ال بد %? %�هب @< �إلسكند{ية أللتحق باجلامعة 
 vهنا�. �قبل هذ� بسنتني حدثت ثو{! ± مصر ��نقال
عسكر�، �تغّير �لنظاc �مللكي، �جا�D ما يسمى بثو{! 
٢٣ يوليو، �ل قاc ֲדا �جليش. ± %�� �ألمر كنا نساعد 
�جليش، %�كر %? هذ� �لثو{! قامت يوc �أل{بعا� مساً� 
حيث Iعونا �قالو� لنا Ñب %? ßر¯ �ألماكن ��امة، 
�فعال خرجنا ± ليلة �خلميس لنحر¯ �ألماكن �لعامة 
 ?% فهمنا  �غ;ها.   D�}لقطا�  D3طا� �جلسو{،  مثل 
�إلخو�? �ملسلمني يؤيد�? هذ� �لثو{!، بل قيل لنا %? 
ضّباÃ �جليش �لذين قامو� ֲדذ� �لثو{! هم من �إلخو�? 
�ملسلمني، لكن الحظت شيئا غريًبا خال� فتر! ما بني 
سنة ١٩٥٢ @< سنة ١٩٥٤ %ننا ± �إلخو�? · نعد »تم 
كثً;�  بد{�¯ �لقرy?، ��ألحا\يث ��لّسنة ��لس;! بل 
كا? %كثر كالمنا ± �لسياسة �مبا�� فعلت �حلكومة. 
é حد¸ خال¦ بني �حلكومة �بني �إلخو�?. يبد� %نه 
كا? هنا� �تفا� مع �جليش %? يشتر� %{بعة %شخا� 
من �إلخو�? �ملسلمني ± �لو¡�{!، �لكن عندما جنحت 
حركة �جليش ��ستقر �ألمر {فضو�، �قر{�� %نه يكفي 
مكتب  من  �ثنني  فأخذ��  منهم،  �ثنا?  يشتر�   ?%

�إل{شا\، ���يئة �لتأسيسية لإلخو�? �لكن عندما �جد 
�فصلو�  �حلكومة  عن  �نفصلو�  �لوضع  هذ�  �إلخو�? 
�لباقو{�  حسن  %#د  �لشيخ  %حد�ا  �الثنني  هذين 
�لذ� %صبح �¡يًر� لأل�قا¦، ��لثا� نسيت �Âه. �بعد 
هذ� بد% �لصد�c %� �الحتكا� مع �حلكومة �%صبحت 
 ،?yكل �جتماعاتنا سياسية، �· تعد هنا� \{�سة للقر
�· يكن هنا� \{�سة للشرÈ، �هكذ� حتولت �حلركة 
�لدينية @< �حلركة �لسياسية. �مما %ثا{ �نتباهي ± %�� 
�ألمر %»م �¡عو� علينا قو�ئم �لتما¯ لكي نوقع عليه، 
فتعجبت!  سياسي،   vحز %ننا  يقو�،  �اللتما¯  هذ� 

كيف نكو? حزًبا سياسًيا بينما ßن Iاعة \ينية؟!!
فقيل ß ¹ن فقط نقو� هكذ� �لكن �حلقيقة هي %ننا 
�لتفس;.. فوقع  Iاعة \ينية فقط!!!. · يعجب¾ هذ� 
 ± cبالتا¹ هذ� ليس من �إلسال� vننا نكذ% äقل ±
شي�. فبد%�� يقولو? �لدين ��لسياسة شي� ��حد فإ? 
{سو� �هللا صلى �هللا عليه �سلم كا? حاكًما ± �ملدينة، 
�%بو بكر � كا? خليفة �كا? حاكًما %يضا، �عمر 
 .. بأ¯  فال  %يضا،  سياسًيا  �حاكًما  خليفة  �كا? 
�لدين ��لسياسة شي� ��حد!! . · %قتنع �لك¾ �ّقعت 
�لوثيقة. بعد هذ� �جدִדم يو¡عو? �ثيقة %خر¥ تقو� 
بل  سياسًيا  حزًبا  ليس  �ملسلمني  �إلخو�?   vحز  ?%
هو Iاعة \ينية. فقلت ما هذ�؟ فقالو� ßن نقو� هذ� 
أل? �حلكومة تريد %? حتل �ألحز�v �لسياسية كلها، 
كما  ��ّقعت  ُنحّل،  ال  كي  \ينية  Iاعة  @ننا  فنقو� 
�ّقع �جلميع، على %? �إلخو�? Iاعة \ينية، �لكن ± 
 vن حزß حلقيقة هذ� �ألمو{ · تعجب¾، مر! نقو��
سياسي �%خر¥ نقو� ßن لسنا ìزv سياسي.. كما  
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�جدD %موً{� %خر¥ كث;!، منها %? �إلخو�? بعد هذ� 
�الحتكا� مع �حلكومة %{�\�� %? Ñمعو� %ك� عد\ من 
�لنا¯ ليشّكلو� ֲדا قو! تضغط على �حلكومة �تفر� 
%حد  �ملد{سة   ± �جدنا   ?@ فمثال   تريد،  ما  عليها 
�لتالميذ يصلي �هبنا @ليه �سلمنا عليه �سألنا� عن �Âه، 
�@�� %خ�نا عن �Âه %صبح من �إلخو�?، هذ� �ألمو{ 
%يًضا · تعجب¾، فصرD %تسا�� �%قو� كيف يدخل 
هؤال� �لنا¯ @< �جلماعة �هم ال يعرفو? %� شي� عن 
�لدين، فقلت Ñب %? %كتب هذ� �ألمو{ �%{فعها @< 
�ملسؤ�لني ± �جلماعة، �%حّذ{ %نه @? �ستمر �ألمر ֲדذ� 
�هو  تعلمت  مبا  عمال  باجلماعة،  فهو سيضر  �لشكل 
%? �لدين �لنصيحة. �قد كتبت فعًال تقريًر� �{فعته @< 
�ملسؤ�� عن شعب %� حلق �ل %تبعها. �فوجئت بعد 
هذ� بأ? �إلخو�? يتحاشون¾ �ال يكلم¾ %حد. كنت 
%�هب @< �ملسجد �%شعر بأن¾ منبو�. é عرفت فيما 
بعد من صديق فلسط¾ �Âه مصطفى %يًضا، كا? ± 
طريقه @< %ملانيا ليد{¯ �لطب، قا� ¹: �إلخو�? قر{�� 
فصلك من �جلماعة ��ذ� ال يتصلو? بك، �%{جو %? 
ال تقو� %ن¾ %خ�تك شيئا. ففهمت %ن¾ فصلُت من 
هذ� �جلماعة بسبب �خلطاv �لذ� %{سلته، لكن هذ� 
كا? فضل من �هللا سبحانه �تعا< أل? �لذ� حد¸ بعد 
هذ� هو %? �حلكومة %لقت �لقبض على %فر�\ �إلخو�? 
�ملسلمني، �%لقي �لقبض على �جلميع.. ح¤ ¡مالئي ± 
�ملد{سة، �من كا? ± �لفصل �لد{�سي معي، �%نا · 
يلقى �لقبض علّي لسببني، %��ما %»م قد شطبو� �Âي 
من �لكشو¦ عندهم، ثانًيا �نتقلت من �لقاهر! ��هبت 
 Dجنو باجلامعة، �هكذ�  %لتحق  @< �إلسكند{ية لكي 

بفضل �هللا سبحانه �تعا<. �لكن ± �حلقيقة تعجبت 
كيف يتم �لقبض على Iيع %فر�\ �جلماعة �لذين كانو� 
يسكنو? حو¹ �· يقبض علّي، فهذ� كا? فضل من 

�هللا سبحانه �تعا<. 
مع  %سكن  �كنت  باجلامعة  �لتحقت  �إلسكند{ية   ±
بعض �لطلبة ± Ðمع سك¾ خا� بالطالé ،v �نتقلنا 
@نه  �حيث   ،vطال ×سة  كنا  شقة،   >@ �لك  بعد 
�لطلبة سوية قد يقومو? ببعض �ألفعا�  عندما يسكن 
 Dغ; �جلّيد!، �%نا · %كن %حب هذ� �ألمو{، ففكر
بو�جب �النفصا� عنهم، كما Ñب %? %تز�¿ سريعا 
كي ال %نغمس مبعصية. �لك¾ ما \{ست ± �جلامعة 
@ال سنتني فحسب، فقلت من تتز�ج¾ �%نا طالب ± 
لعم حفيدִדا   Dملا �لد %نه   Dجلامعة، �لكن تذكر�
�أل�< Âتها باسم ¡�جة سعد ¡غلو� " %c �ملصريني "  
صفية.. كنت صغً;� عندما �لدD هذ� �لطفلة �%�كر 
جيد� %? %مها سلمت¾ @ياها ملفوفة أل#لها �قالت ¹: 
خذ �#ل عر�سك، �ملا ك�نا كنت %علم �ßن نلعب 
 .cمن �أليا cٍسوية %? هذ� �لفتا! ستكو? ¡�ج ± يو
± �حلقيقة · %كن %حب �للعب مع �لبناD �لكن كنت 
%لعب مع %خيها �لذ� كا? يصغر� ببضع سنني �كانت 
تأÙ لتلعب معنا. �ملا ك�D  �فكرD ± �لز��¿، فقلت 
طبًعا ال %حد يرضى %? يعطي �بنته لطالب ± �جلامعة، 
�لقاهر! ±   >@  Dفسافر %حا��،  ال  ملا��  قلت  �لكن 

@حد¥ �إلجا¡�D �قابلت %باها...

على  �ألستا�  تعر¦  �هللا  بإ�?  �لتا¹  �لقسط   ± نذكر 
�أل#دية ��لبحث ± معتقد�ִדا é �عتناقها (يتبع) 


