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يف مدينة �خلليل، ويف بيت من بيوت �الإخو�ن �مل�صلمني، ولدُت يف 1944/7/30، فو�لدي 

�الإخو�ن  جلماعة  �ملوؤ�ص�صني  �لرجال  من  كان  �هلل  رحمه  م�صودي  م�صباح  �حلافظ  عبد 

�مل�صلمني يف �خلليل �صنة 1949، و�أمي زهرية حممد زين �لدين �ل�رشيف رحمها �هلل كانت 

متدينة، وكان و�لدها وجدها من در�وي�ص ز�وية �الأ�رش�ف، وكذلك جدي �حلاج م�صباح، 

 
2
 لل�صيخ عبد �لرحمن �ل�رشيف

1
�لذي كان من�صد�ً وملتزماً بالطريقة �خللوتية �لرحمانية

رحمة �هلل عليهم جميعاً.

�الإبر�هيمي  �لدين �ل�رشيف، قرب �حلرم  كان بيتنا �ململوك جلدي �حلاج حممد زين 

مقابل مقهى �ملحت�صب، وقد �أحدث و�لدي رحمة �هلل عليه حت�صيناً، فاأ�صاف �إليه مطبخاً 

علينا،  يرتدُد  و�لدي  وكان  تي�صري،  و�أخي  فايزة  و�أختي  و�أمي  �أنا  فيه  و�صكنّا  وحماماً. 

.
حيث كان متزوجاً من �أخرى، وله بيٌت �آخُر يف “�ملحاور”3

دروب البلدة القدمية واحلرم الإبراهيمي

ُي�صّمى  فيما  حم�صورًة  تكون  كادت  حياتي،  من  �ملبّكرة  �لفرتة  يف  �خلليل  مدينُة 

تنت�رُش  ثم  �لز�وية،  باب  منطقة  تتعدى  حدوُدها  تكن  مل  و�لتي  �لقدية،  بالبلدة  �ليوم 

“�حلرم” مبا يحمله من  �الإبر�هيمي  �مل�صجُد  �ملدينة كلها، وي�صكل  �لعنب حول  ب�صاتني 

�لطريقة �خللوتية �لرحمانية: طريقة �صوفية تعرف بالطريقة �خللوتية �جلامعة �لرحمانية، موؤ�ص�صها �ل�صيخ   
1

1888(، تعرف نف�صها باأنها طريقة جمع فيها �صيخها �خللوتي عدد�ً من  عبد �لرحمن �ل�رشيف )�ملتوفى �صنة 

باأ�صانيدها  �الأدري�صية(،  �لنق�صبندية،  �لي�رشطية،  �لد�صوقية،  �الأحمدية،  �لقادرية،  )�لرفاعية،  �ل�صوفية  �لطرق 

و�آد�بها و�أور�دها. ت�صكل مدينة �خلليل وز�وية �الأ�رش�ف �ملغاربة فيها مركز�ً مهماً الأتباع �لطريقة حتى يومنا 

�حلا�رش. للمزيد �نظر: موقع د�ر �الإيان، يف: http://www.daraleman.net )�ملحرر(

على  و�أ�رشف  �خلليل  مدينة  يف  عا�ص  �لرحمانية،  �خللوتية  �لطريقة  موؤ�ص�ص   :)1888-( �ل�رشيف  �لرحمن  عبد   
2

ز�وية �الأ�رش�ف. و�صع كثري�ً من �الأور�د و�الأذكار الأ�صياع �لطريقة، تويف يف �خلليل ودفن يف �لز�وية. )�ملحرر(

تزوج عبد �حلافظ م�صباح عبد �حلافظ عبد �لقادر م�صودي من زهرية حممد زين �لدين �ل�رشيف و�أجنب منها   
3

�أكرم”  و“حممد  �أنور  منه  �أجنبت  �لتي  �صندوقة  �أحمد  ليلى  من  تزوج  كما  وفايزة،  تي�صري”  و“حممد  عدنان 

)حمرر(،  �جلعبة  نظمي  �نظر:  �لقدية،  �خلليل  مدينة  عن  وللمزيد  و�أحالم.  �أ�صامة”  و“حممد  ونائلة  وحازم 

اخلليل القدمية: �شحر مدينة وعمارة تاريخية )�خلليل: جلنة �إعمار �خلليل، 2008(. )�ملحرر(
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رجاالً  �لنا�ص  وكان  �حليوي،  و�أ�صا�صها  �ملدينة  هذه  قلب  روحيٍّ  وعبٍق  تاريخيٍة  قيمٍة 

�صهر  يف  خ�صو�صاً  فيه،  �خلم�ِص  �ل�صلو�ت  الأد�ء  يح�رشون  وكبار�ً،  �صغار�ً  ون�صاًء، 

و�أذكر  �لفجر.  �صالة  بعد  �ليومي  �لدر�ص  ح�صورهم  �إىل  باالإ�صافة  �ملبارك،  رم�صان 

، و�لذي ��صتلم 
4

�أنني كنت �أح�رش در�ص �أحد �مل�صايخ �لكبار وهو �ل�صيخ د�ري �لبكري

�لذي كان ي�صكن بجو�ر �مل�صجد  �أبو رجب  �ل�صيخ �صكري  �لتدري�ص بعده تطوعاً  مهمة 

.
5

�الإبر�هيمي

يلي  �لذي  �لوقت  ذلك  �أحلى  وما  �آنذ�ك،  �خلليل  مدينة  يف  رم�صان  �أيام  �أجمل  وما 

�الأخ�رش  و�حلّم�ص  �مل�صلوق  و�لفول  �حلّم�ص  لبيع  ينت�رشون  �لباعة  كان  فقد  �الإفطار، 

�أن  علماً  �ل�صلطان،  بركة  وعند  �ل�صهلة  على  يلعبون  �الأطفال  وكان  �لرتم�ص،  �أو  �مل�صوي 

�لكهرباء يف تلك �لفرتة مل تكن متوفرة، ومل يكن متوفٌر للنا�ص ما هو متوفر �ليوم، ولكن 

�حلياة كانت جميلة وهانئة على �لرغم من �لفقر.

ومل يكن يف تلك �لفرتة يف �خلليل من يجاهر مبع�صية كاالإفطار يف رم�صان �أو غريها، 

وعندما ت�صكلت وقويت �الأحز�ب �لي�صارية )�حلزب �ل�صيوعي الحقاً(؛ كان �أحدهم ي�صري 

يف �ملظاهرة معلناً �أنه ال �إله! فكانت هذه م�صيبة وكارثة خمالفة ملا كان عليه �أهل �ملحافظة، 

لذ� كرثت �ل�صد�مات و�خلالفات فيما بعد.

و�حلرم يف تلك �لفرتة هو �ملكان �لذي كان ُيوؤِثر �أهل �خلليل �ل�صالة فيه، وقد ت�صكلت 

“�ل�صنية”، نادت بتحرمي �ل�صالة فيه الحتو�ئه على عدد  الحقاً جمموعٌة ت�صمي نف�صها 

من �لقبور، وبنو� م�صجد�ً بجو�ر �صوق �خل�صار �صمي م�صجد �ل�صنية، وكان �ل�صيخ عبد 

و�صفة  حمدد  بلبا�ص  �جلماعة  هذه  �أتباع  متيّز  وقد  �مل�صجد،  هذ�  �صيخ  �صلطان  �لرحمن 

رق  �لطُّ بع�ص  كانت  �ل�صالة  �إىل  وباالإ�صافة  �ل�صكان.  من  غريهم  عن  متيزهم  معينة 

�ل�صيخ د�ري �لبكري )1891 تقريباً-1960(: ولد يف �خلليل، وهو �بن �ل�صيخ عبد �لغني حممد ر�صيد �لبكري،   
4

مار�ص  م�رش،  من  عودته  بعد  �الإبر�هيمي  �حلرم  يف  مدر�صاً  عمل  مب�رش.  �الأزهر  يف  �ل�رشعية  �لعلوم  در�ص 

�الإفتاء، ودّر�ص يف �ملد�ر�ص �حلكومية يف �لعهد �الأردين، وعني ماأذوناً �رشعياً. )�ملحرر(

�ل�صيخ �صكري �أبو رجب )1899-1986(: �أحد �أبرز وجوه �الإخو�ن �مل�صلمني يف مدينة �خلليل. �أ�صهم يف تاأ�صي�ص   
5

�جلمعية �خلريية �الإ�صالمية و��صتلم رئا�صة هيئتها �الإد�رية ملدة طويلة. ح�صل على �ل�صهادة �لعاملية للغرباء من 

�الأزهر �صنة 1925، و�صغل عدد�ً من �ملنا�صب �أبرزها �الإمامة يف م�صجد �لقز�زين �لكبري، و�لتدري�ص. �نظر حديث 

�لدكتور عدنان م�صودي عن �صريته، �ص 43. )�ملحرر(
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وفية تقوم بحلقات ذكر يف �حلرم، حتى �أين ال �أز�ل �أذكر جل�صات �الإن�صاد �لتي كان  �ل�صُّ

.
6
ويف �بن �لفار�ص جدي م�صباح يقودها من�صد�ً �أبياتاً �صعرية لل�صاعر �ل�صُّ

اخلليل واملحيط اخلارجي

يف تلك �لفرتة مل يكن �لتو��صل بني مدينة �خلليل وغريها من �ملحافظات �صهالً، وكان 

ُجّل هذ� �لتو��صل جتارياً، فقد جرت �لعادة �أن يذهب �أهل �خلليل مثالً �إىل نابل�ص لي�صرتو� 

�جللود  بت�صدير  ويقومون  �لزيت،...�إلخ،  �أو  �حللوى[  من  ]نوع  �حللقوم  �أو  �ل�صابون 

رحالت  من  هناك  كان  ما  �الأخرى.  �ملدن  �إىل  ينتجونه  كانو�  مما  ذلك  غري  �أو  و�لفخار 

�إال  �لثانوية  من  تخرجي  وقت  فل�صطني  مناطق  من  �أعرف  �أكن  ومل  �ملد�ر�ص،  تنظمها 

ر�م �هلل و�لقد�ص، حيث كنا نذهب لن�صلي يف �الأق�صى، ورمبا كان �لفقر هو �لذي حرم �أهل 

�خلليل �لتو��صل مع غريهم من �أبناء �ملدن �الأخرى.

نكبة 1948

كان عمري عندما تدفق �لع�رش�ت من �لالجئني �إىل منطقة �خلليل �أربع �صنو�ت، ولكني 

�صكن  جبين.  بيت  ومن  �لفالوجة  من  �لقادمني  �ملنهكني  �لالجئني  منظر  �أذكر  �أز�ل  ال 

منزلنا منهم ثالثة، �الأختان ظريفة ومليحة و�أبو خ�رش �صتات، و�صكن عدد منهم منطقة 

“للحوَّر” و�لذي ي�صتخدمونه يف  �أهل �خلليل  فيها بع�ص �لكهوف �لناجتة عن ��صتخر�ج 

�صناعة �لدِّب�ص )�أو �لع�صل �الأ�صود كما ي�صميه �أهل م�رش(.

�أهل �ملدينة لاللتحاق يف �صفوف  م�صهد �لالجئني هذ� كان د�فعاً يل ولعدد كبري من 

و��صتخد�مه،  �ل�صالح  حمل  على  فتدربت  متدربني،  �أو  كاأع�صاء  �لوطني،  �حلر�ص 

على  �مل�صلمون  �الإخو�ن  كان  �لفرتة  تلك  يف  �ل�صالح!  ل�صوء  �صيئاً  تدريباً  كان  ولكنه 

وبدل  �ل�صهاينة،  ل�صالح  �الأمور  ح�صم  بعد  ولكن،   ،1948 حرب  يف  �ملتطوعني  ر�أ�ص 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  ��صتكان  به،  بدوؤو�  ما  ��صتكمال  على  يعملو�  �أن 

لقب  �ل�صوفية،  �صعر�ء  �أ�صهر  من  وهو  م�رش،  يف  ولد  �حلموي،  علي  بن  عمر  )1181-1235م(:  �لفار�ص  �بن   
6

ب�صلطان �لعا�صقني. له ديو�ن �صعر مطبوع، �رشحه عدد من �ل�رش�ح �أبرزهم �ل�صيخ ح�صن �لبوريني و�ل�صيخ 

عبد �لغني �لنابل�صي. �نظر: �بن �لفار�ص، ديوان ابن الفار�س )بريوت: د�ر �صادر، 1957(. )�ملحرر(
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خا�صًة و��صتطاع �لنظام �الأردين �أن يحتويهم كما �حتوى �لنا�ص، ووّجه �لنظام �لنا�ص 

للحر�ص �لوطني �لذي �عتقدو� �أنه طريقهم لتحرير فل�صطني.

احلياة املدر�سية

“�بن  “�ل�صيخ �صعيد �لناظر”، ثم �نتقلت �إىل مدر�صة  تلقيت تعليمي �الأويل يف مدر�صة 

ثالث  در�صت  ثم  �ل�صاد�ص،  �ل�صف  حتى  منقذ”  بن  “�أ�صامة  مدر�صة  �إىل  وبعدها  ر�صد” 

�صنو�ت يف مدر�صة “بور �صعيد” و�لتي �صميت فيما بعد مدر�صة “�الأمري حممد”، �لتحقت 

بعدها مبدر�صة “�حل�صني بن علي” و�أنهيت تعليمي �لثانوي فيها.






