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بسم هللا الرمحن الرحيم
ِّ
مقدمة
م ذ ذذل

هذ ذذول جولذ ذذة أدذ ذذرى مذ ذذع أدن وعلمذ ذذا ومف ذ ذرين ومشذ ذذهورين ك ذ ذذاب ،سذ ذذبقر يفدذ ذذر
عذددهم بعنذوان «آخررر لقرراء مررع  20عاملرا فمرًرررا يسر ميا» ،ورجذذوت أن دهقذف هدفذذر ،مذذن
ا دطهذالع القذذارى علذذى مذذدارر الف ذذر والج هذذاد ،وكلهذذا سنبذذع مذذن معذذني ا سذذالم ،فذذال قذذد

ذادا جمم يعذا عليذر،
على أحذد مذادام مذن أهذل السذنة وا،ماعذة ،فلذم ًّذالف ي ،
صذا الطعي،ذا ،ول اج ه ي
وليعذورل ،وليأدذذو بذرأي إذذملل إن ه يعابذذرأأ املهذم أن ي عذذاون املسذلم مذذع أديذذر املسذلم علذذى الذ ده
قبل اج هاد اآلدرين برحابة صدر ،ول ي مل دالفات ه ي فف عليها منو الذرون ،لذ ال
واخلمل ،وي َ
يشف الصفوف ،ويوهن ال ُقوىأ
َّ

وليست الدعوة هنا إىل سقبل كل اآلرا املطروحة ،ول ن اهلذدف الطذالع وال فاعذل ،لذ ال يذرى
املسذلم يفسذر إريبيذا إنا يذ ل جم مذذع إسذالمي مذن إذمل بلذذدل ،وبذني علمذا ه أيدذو مذذنهم أو ه
عرف عليهمأ
ي َّ
ولولك ه أعلف على كالم أحد من هؤل األعالم ،وه أج هد على اج هادهمأ
يشع منر يور ا سالمأ
وس نوع هول اللقا ات بني أدن َّ
سخروا أالالمهم لن ر بليغ ُّ
بحر
وكَّاب ل ميلُّون من ال ُّ

أعماق ا سالم وأسرارل د
وح مر ،وال ابة عنر أبفاينيأ

ذاان ومحا يسذا يويمذا بعذد يذوم ،ف ن َّذوُر اللذوأم البذل أن سُقذ َوف
ودعاة على أبواب ا ميان ،ي دادون إمي ي
كلمذ ذذات مذ ذذن أفذ ذواههم كالذ ذذدرر ،مذ ذذؤجدهرة بليغذ ذذة ،ويرجذ ذذون أن سبلذ ذذغ دعذ ذذوفم يففذ ذذاق الذ ذذبالد وأ ذ ذذا
القلوبأ
وسياسذذيني ددلذوا معذذحلي احليذذاة حلاجذذة األمذذة والذذدعوة والذذوطن ،فيخ دطهطذذون بعذذد دذ ة ودراسذذة،
و ذ هدورون مذن دطذذع األعذدا واألنانب ،ويعلنذون كلمذذة احلذف ولذو إضذذب امل اذده ون ،ويعلدهمذذون
أمذذة ا سذذالم نحلسذ ولذذني القذذول ،لذ ال ي ويذوا َّإمعذذة ،إن أحسذذن النذذار أحسذذنوا ،وإن أسذذاؤوا
أساؤواأ
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وحم هددجني يقفون ورا أالالم عمالالة ،هنلت من معني السنة النبوية ال رمية ،فيح دهققذون ويذدالدهقون،
ويقذ اريون ويصذذححون ،وينفذذون مذذا علذذف أذذا مذذن أجذذر و ذذع أو ذذعف ،ويذ زون مذذا حسذذن منذذر
وصحأ
ه

د
صذرين ،وانظذر القسذس وال ههذان،
ومناظر ل م يل لر العصر ،سقع بعذد أن د َّذدى أكذ املن ه
ذدو
وإلبهم ي
مجيعا ،وأبقى ي
ذور احلذف وال وحيذد ،ل ميحذول كي ُذد ع ه
دوًي عليا األمذم ،راف يعذا بذر ص َ
كر أو هفرأ
َّ
وأم اهلم من هد
مؤردني أكفا  ،ونح ني ،ومصلحني ،وأهل دمل وإحسان ،رمحهم هللا أمجعنيأ

والد رسب هم حسب أتريخ الوفاة ،وأوهلم وفذاة عذام 1356هذذ ،ويفدذرهم
ال اب للطبع1433 :هذأ

العذام الذوي أالذ هددم فيذر

ذت هذذول اللقذذا ات مجي يع ذا مذذن مصذذادرها أبمايذذة ،ونكذذرت أمسذذا انذذاورينأأ وكلهذذا مذذن
والذذد وجقذ ُّ
اجملالت وا،رائد والشب ة العاملية للمعلوماتأ
ذت هلذذم مذذن «س مذذة األعذذالم» ،إل مذذن كايذذت وفاسذذر البذذل عذذام 1396هذذ ،فمذذن «األعذذالم»
وسرمجذ ُ
وإمللأ
ذوًي ،فذ ن لذ م
وه أحذذوف شذذييا مذذن احلذوار ،ول عذذد ُ
َّلت لغ ذذر ،إل مذذا كذذان دطذذأ إمالئييذا أو ذ ي
و عت كلمات بني معقوف ني ليُعلم أهنا من ك ابيتأ

وبعض هول األجوبة يفيية س علف حبوادث معينة ،ل نها سبقى اترًّيا إبفادة شاهد عليها أو دبمل
أاأ
ولشذذك أن الذذوي يق ذرأ هلذذؤل األعذذالم كلمذذافم ،سذذيخرا بفائذذدة ود ذ ة ،ويضذذيفها إىل جقاف ذذر
مجيعا نخلمل إن شا هللاأ
ا سالميةأأ ويدعو هلم ي
وهللا اهلاديأ
حممد دمل يوسف
1433/3/2هذ
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مصطرى صادق الرافعي
(األديب اإلس مي النابغة)

الرتمجة:
من مصر ،من أصل طرابلسذي ،ر َّذرا علذوم اللسذان والشذريعة ع ذل ى أبيذر ،حذح حذوق العربيذة
وفقر الدين وجقف األدب ،وملا بلغ ربيع العمر أصيب بصمم شديد ،ف ذان يُ ذب لذر مذا يذُراد
ه
خماطب ر برأ
ونكذذر ال ذ ًيت مذذن م ذ جرل جملذذة (الرسذذالة) أن يفن ل «شذذيوا احلنفيذذة
وإف ا ها وإالرا ها حقبة طويلة مذن الذدهر ،فذدرا هذوا الناشذ ئ الصذا
من الضاة الشريعة كايوا من أهل بي ر»أ

مصذذر ،سول ذوا الضذذا ها
حاذور أربعذني الا ذييا

وال ذذد ال ذذال في ذذر الش ذذيخ حمم ذذد عب ذذدل« :أس ذذأل هللا أن يع ذذل للح ذ دهذف م ذذن لس ذذايك س ذذي يفا ميح ذذف ب ذذر
حسان األوائل»أ
الباطل ،وأن يقيمك األوادر مقام ه
والذال شذ يب أرسذذالن ك ابذذر «اتريذذخ يفداب العذذرب» الذذوي طبذذع
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جالجذذة أجذ ا « :لذذو كذذان

د
ف علذى
ذديرا أبن ذ َّ إليذر ،ولذو عُ ذ َ
هوا ال اب بيذت حذرام إدراجذر للنذار منذر ،ل ذان ج ي
ف علير»أ
جديرا أبن يُع َ
إمل ك اب هللا يواشئ األمسا ل ان ي

ض ذا« :الرافع ذ ُّذي أم ذذة وح ذذدل ،هل ذذا وجوده ذذا املس ذ قل ،وعامله ذذا املنف ذذرد ،وم اجه ذذا
وال ذذال الذ ذ ًيت أي ي
ذحر هلذ ذذم نخلصذ ذذومة
اخلذ ذ اص ،وأك ذ ذذر ال ذذوين كرهذ ذذول ه ذذم الذ ذذوين جهلذ ذذول :كره ذذر األدن أليذ ذذر أص ذ َ
فايفرجذذت احلذذال بيذذنهم وبينذذر ،وكرهذذر امل ذذأدبون أليذذر رفذذع مقيذذار األدب فذذومسهم نلعا ذ عنذذر،
وأي رل العامة ألن األمر بينهم وبينر كاألمر بني العمى والنور»أ
ومذذن ر األسذ ان حممذذود شذذاكر لذذر« :ه أفقذذدي أيهذذا احلبيذذب ،ول ذذل فقذذدت اللذذيب»« ،حضذذر
أجلك فحضرسل مهومي ويفلمي»أ
ولذر مؤلفذذات أدبيذذة عديذذدة وإن أدبذر  -كمذذا يقذذول ال ركلذذي  -مذن الطذراز األولأ ومذذن مؤلفاسذذر:
اتريخ يفداب العرب ،دت راية القريفن ،من إعاذاز القذريفن والبالإذة النبويذة ،وحذي القلذمأأ سذ و
رمحر هللا سنة 1356هذ1937 ،مأ
هذا اللقاء:
ُجري معر هوا اللقا البل شهرين من وفاسر ،وهو سؤال سوجر بر إلير حمذرر «الذدييا» ع همذا بعذد
أ َ
املذذوت ،ومذذانا يريذذد أن يُقذذال عنذذر ،ف ذذب إليذذر هذذوا املقذذال ،الذذوي يشذذر العذذدد ( )203مذذن
جملة (الرسالة) ،وفير ملف عنر بعد وفاسر 14 ،ربيع األول عام 1356هذ ،ص862أ
نص احلوار
بعد املوت ماذا أريد أن يقال عين
بقلم املرحوم األس ان مصطفى صادق الرافعي
سألر حمرر الدييا منو شهرين هوا السؤال ،ف ب إلير هوا املقال:
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م ذذا ه ذذي ال لم ذذات ال ذذيت سق ذذال ع ذذن احل ذذي بع ذذد موس ذذر إل سرمج ذذة أعمال ذذر كلم ذذات فم ذذن ع ذذرف
حقيقذذة احليذذاة عذذرف أيذذر فيهذذا ليهيذذئ لنفسذذر مذذا سذذن أن أيدذذول ،ويعذذد للنذذار مذذا سذذن أن
يحلكر ،ف ن األعمال أشيا حقيقية هلا صورها املوجودة وإن كايت ل سُرىأ
وبعذذد املذذوت يقذذول النذذار أالذوال ذذمائرهم ل أالذوال ألسذذن هم ،إن سنقطذذع مذذادة العذذداوة بذذوهاب
ذدوا ،ورلذ معذاق الصذذداالة بفقذد الصذذديف ،ويرسفذع احلسذذد تذوت انسذذود ،وسبطذذل
مذن كذذان ع ي
اجملاملة ند فا من ياملوير ،وسبقى األعمال سنبر إىل اليمذة عاملهذا ،ويفذرمل امل ذان فيذدل علذى
الذذدر مذذن كذذان فيذذر ،وين ذ ع مذذن الذ من ليذذل امليذذت وهنذذارل فيذذوهب امسذذر عذذن شخصذذر ويبقذذى علذذى
أعمالرأ
ومذذن هنذذا كذذان املذذوت أصذذدق وأا مذذا يعذذرف النذذار نلنذذار ،وكايذذت ال لمذذة بعذذدل عذذن امليذذت
دالصذذة مصذذفاة ل يشذذوأا كذذوب الذذدييا علذذى إيسذذاهنا ،ول كذذوب اليسذذان علذذى دييذذال ،وهذذي
ال لم ذذة ال ذذيت ل سق ذذال إل النهاي ذذة ،وم ذذن أج ذذل نل ذذك ذذي وفيه ذذا هناي ذذة م ذذا سض ذذمر ال ذذنفس
للنفسأ
ومانا يقولون اليوم عن هوا الضعيف ومانا س ب الصحف
هول كلمات من أالواهلم :حاة العرب ،مؤيد الذدين ،حذارر لغذة القذريفن ،صذدر البيذان العذر ،
األديذذب ا مذذام ،معا ذ ة األدب ،إىل يفدذذر مذذا يطهذرد هذذوا النسذذف ،وينطذذوي هذذول ا،ملذذةأ
فسيقال هوا كلر ،ول ن نللهفة ل ن عااب ،ولل اريخ ل لل قريظ ،وملنفعذة األدب ل ملنفعذة
األدي ذذبأ ل ي ذذون كال يم ذا كال ذذوي يق ذذال عل ذذى األرت ي غ ذذمل وي ب ذذدل ،ب ذذل كال يم ذا د ذ م علي ذذر
نخلاا األبدي ،وكأمنا مات الائلول كما مات الوي اليل فيرأ
أم ذذا أان ،فم ذذانا س ذذرى روح ذذي وه ذذي الغم ذذام وال ذذد أص ذذبح الش ذذي عن ذذدها ل يس ذذمى ش ذذييا إهن ذذا
سحلى هول األالوال كلها فارإة من املع اللغوي الوي سدل عليذر ل سفهذم منهذا شذييا إل معذ
احدا هو حركذة يفذس القائذل ،ودفقذة ذممللأ فشذعور القلذب ال ذأجر هذو وحذدل اللغذة املفهومذة
و ي
بني احلي وامليتأ
س ذذحلى روح ذذي أن ه ذذؤل الن ذذار مجي يع ذا كاألش ذذاار املنبع ذذة م ذذن ال ذحلاب عالي ذذة فوال ذذر و ب ذذة في ذذر،
وسذ بحم مذذنهم ل عذذن ا،ذذووع واألإصذذان واألوراق وال ذذاهر والبذ اطن ،بذذل عذذن شذذي واحذذد،
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هو هول ال مرة السماوية املسماة القلبأ وكل كلمة دعذا وكلمذة سذرحم وكلمذة دذملأ نلذك هذو
ما سووالر الروح من حالوة هول ال مرةأ
من ك م الرافعي:
اليذذل لذذر رمحذذر هللا :هذذل س ذذرل املذذوت فقذذال ل بذذل أكذذرل نيذذو  ،أمذذا املذذوت فهذذو اك شذذاف العذذاه
األك ذ  ،يسذذأل هللا حسذذن اخلا.ذذةأ واليذذل لذذر مذذا هذذي وصذذي ك إنا حض ذرسك الوفذذاة فقذذال :هذذي
س رار املبدأ الوي و ع ر ألولدي :النااح ل ينفعنا ،بل ينفعنا الم ياز النااحأ
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حمب الدين اخلطيب
(الًاتب اإلس مي الًبري)

الرتمجة:
كاس ذذب إس ذذالمي كب ذذمل ،ع ذذا حي ذذاة ملي ذذة نألح ذذداث ،وال ذذد ك ذذان عص ذذر س ذذحليح في ذذر اخلالف ذذة
ا سالمية ل سقعأ ولد دمشف ،وسعلذم أذا وإبسذ ايبول ،وعمذل مذدارر صذنعا  ،واع قذل
ذررا
البص ذذرة ،والص ذ د م ذذة عن ذذدما الام ذذت ال ذذورة العربي ذذة ال ذ ى ،واس ذ َّ
قر نلق ذذاهرة ليعم ذذل حم ذ ي
ذت
نأله ذرام ،وك ذذان مذ ن مؤسس ذذي «مجعي ذذة الش ذذبان املس ذذلمني» ،وس ذذوىل دري ذذر جمل ذذة (األزهذ ر) س ذ َّ
سذذنوات ،وأيشذذأ "املطبعذذة السذذلفية وم ب هذذا" ويشذذر فيهذذا ك بي ذا إسذذالمية وسراجيذذة عديذذدةأ وك ذذان
صاحب م بة شخصية عامرة ،ولر مؤلفاتأ سو سنة 1389هذ1969 ،مأ
هذا اللقاء:
ذري معذر هذو يفدذر اللقذا ات الصذحفية معذر ،وه أوردل ألجذل
ل أعرف أن هوا احلذوار الذوي أج َ
نلك ،بل مل اية هوا الرجل العلمية واترًّر الطويل النشر وصحب ر مع ال ب ،والد ي ذون
ذرت عليذذر مذذن بذذني مطالعذذا أردت أن
يفدذذر لقذذا بذذر ح يق ذا ،ول ذذن ل أعذذرف نلذذك ،وعنذذدما ع ذ ُ
أدف القارى بر ،وأج هددد العهد بنشاطر العلمي على الساحة الف ريةأ
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والد َّ
أعد هوا احلوار الس ان حممد إبراهيم السويلم ،ويشر جملة (املنهل) الصادرة من جذدة،
اجمللذذد ( )24العذذدد ( )12نو احلاذذة 1383هذذ ،ص 762 -754أ يعذذل البذذل سذ ة أعذوام
من وفاسرأ
نص احلوار
فاقع العامل اإلس مي اليوم
ر :مذذا رأي ذذم

واالذذع «العذذاه ا سذذالمي» اليذذوم ومذذا هذذي الطريقذذة الذذيت يس ذ طيع توجبهذذا أن

ينهض هنضة مس مدة من روح السالم
ا  -ا س ذذالم ال ذذوي يش ذذحلي املس ذذلمون الي م ذذا إلي ذذر ،وي ذذون م ذذنهم نمس ذذر واال ذذع «الع ذذاه
السالمي» ،مي از أبير جامع لشعب احلذف واخلذمل ،الذيت الذام حامذل أكمذل رسذالت هللا ب وجيذر
أم ذذر إليه ذذا ،واألد ذذو ني ذذدي أص ذذحابر وه ذذا دط ذذوة دط ذذوة ،الب ذذل اهلا ذذرة وبع ذذدها ،ج ذذالث
وعش ذرين س ذذنة ،ف ذذان رأس ذذها األعل ذذى وس ذذنامها األع ذذم ص ذذحةَ ا مي ذذان نب س ذذبحاير وسع ذذاىل،
وادذذالص الطاعذذة والعبذذادة لذذر ،وال عامذذل نألدذذالق القوميذذة ،حذذح كذذايوا أذذا أمذذة صذذدق ووفذذا
وأمايذذة وسعذذاون علذذى احلذذف انذذض املشذذحلي ،وسوجيذذف ال يذذان ا سذذالمي أبسذذباب القذذوة مذذن مجيذذع
أيواعها ،ما كان منها وما سي ونأ
وواالذع العذاه ا سذالمي الذوي كنذذت مذن شذهودل هذوا القذذرن الرابذع عشذر اهلاذري ،أي منذذو
اس عامت دولة ا سالم ،مرس يسا سلسلة طويلذة مذن أمذرات الضذعف ،مذن مجيذع النذواحي
اليت أراد هلا ا سالم .ام الصحة ومجاع القوة :فا ميان أبصول الدين أراد لر الدجالون واملرس الة
مذذن الط ذراليني والقبذذوريني ،أن ي ذذون شذذييا يفدذذر إذذمل الذذوي أرادل هادينذذا األع ذذم ألم ذذر ،وا،يذذل
امل ايل الوي رنل حممد صلوات هللا وسالمر علير حح كان أكمل جيل عرف ر ا يسايية ،سعمد
أعذذدا ا سذذالم مذذن املن سذذبني إليذذر أن يشذذوهوا حسذذناسر الع مذذى ويدس ذوا فيهذذا مذذا يشذذعر أبهنذذا
كايت سي ات وه س ن حسنات ،فحرموا األجيال امل عاالبة من شعوب ا سالم يعمة الال ذدا
أبئمذذة اهلذذدى والسذذمل ورا القافلذذة األوىل ،ففسذذد علذذى املسذذلمني وعلذذى ا يسذذايية أكمذذل اتريذذخ
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يس ضا تصابيحرأأ وحح العبادات دولت  -إىل عادات :فصارت الصذالة منهذا اللمذا سنهذى
ذملا م ذذا يق ذذف املص ذذلي حمراب ذذر أو ب ذذني ص ذذفوف املص ذذلني وه ذذو
ع ذذن الفحش ذذا واملن ذذر ،ب ذذل ك ذ ي
مشذذغول الف ذذر يصذذب م يذذدة ألديذذر املسذذلم بغذذمل حذذف ول هذذدى ول ك ذذاب مبذذنيأ والصذذيام
رّ الصذذائم فضذذيلة الص ذ وا مسذذاي عذذن
اللمذذا دلذ مذذن الذذول ال ذ ور أو العمذذل بذذر ،واللمذذا َّ
األنى واملطامع والبغي ،واحل ُّ صار من أيدر النذوادر أن يذدد لصذاحبر حيذاة بعذدل ي يفذة مذن
كذذل مذذا كذذان ملذذو ي بذذر البذذل احلذ مذذن املذ واألسذذاليب املل ويذذة ،وال واسذذي بذذني الطبقذذات نلكذذاة
والصدالات إما معدوم نملرة ،أو مو وع إمل موا عرأأ
وعلة نلك أن املسلمني فرالوا بني ا ميان واألدالق ،حح كأن األدالق ي رهم ليست مذن
شعب ا ميان ،مع أهنا من صذميم رسذالة ا سذالم ،بذل هذي روح ا سذالم ،وأذا كذان املسذلمون
األولون أمة صدق وإيصاف وسعاون ومواساةأأ إهنم بفصلهم بني ا ميان واألدالق دولذوا مذن
«مجاعذذة م عاويذذة علذذى اخلذذمل م املذذة» إىل «أف ذراد م نافسذذني علذذى الذذدييا» وايصذذرفوا عذذن القذذوة
وشعونأ
ا،ماعية إىل األانيية الفردية ،ف ان أبسهم بينهم أفر يادا
ي
ل طريف إىل هنوت املسلمني هنضة صذحيحة مسذ مدة مذن روح ا سذالم إل طريذف الرجذوع إىل
األد ذذالق الفرديذ ذذة ،واألدذ ذذالق ا ج ماعيذ ذذة ،وأن يذ ذذر ك ذذل منذ ذذا أولدل علذ ذذى الصذ ذذدق وسذ ذذاية
ال عاون ،وأن يؤمن كل مسلم أبن جروة كل مسلم جروة لر ،وأن الذوة األمذة ا سذالمية تاموعهذا
الوة لر ،وأن جمموعة العاه ا سذالمي أسذرة كذ ى ل ذل مسذلم :يسذوؤل مذا يسذوؤها ،ويسذعدل مذا
يسذذعدها ،وأن مذذا ميل ذذر املسذذلم مذذن مذذال يبذذاح لذذر منذذر  -بينذذر وبذذني يفسذذر  -مذذا ي فيذذر ونويذذر
نملعذذروف ،ومذذا زاد علذذى نلذذك فهذذو أمذذني ب عليذذر ،ينميذذر وي يذذدل نألسذذاليب الذذيت ير ذذاها هللا
وي يبر عليها الدييا واآلدرةأ
إن هول املعاق كلها دادلة نب شعب ا ميان ا سالمي ،والد ا ذع املسذلمون وه لذوا منذو
فصذذلوا هذذول املعذذاق عذذن املع ذ العذذام لشذذعب ا ميذذان ا سذذالمي ،ومنذذو ظنذ وا  -و ال ذذن ا
واخلذ ي  -أن عبذذادة هللا شذي حمذذرر عذذن معذاق الفضذذائل ا يسذذايية الفرديذة وا،ماعيذذة ،ف حولذوا
من أمة انفعة اليمة إنية ع ي ة م ضامنة م عاوية ،س خو من الصالة طري يقا إىل الفالح ،إىل أفراد
ض ذا ،كال ذذواب ال ذذيت ل س ذذؤمن تع ذذاق ا يس ذذايية ،ول سع ذ
م ذذن الطي ذذع م ق ذذاطع ي ذذنهش بعض ذذر بع ي
بفضائلها ،مع أن ا سالم أكمل أش ال الن م ا يسايية ،وأمجع اهلداًيت لفضائلهاأ
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علذذة املسذذلمني أهنذذم ل يعرفذذون مذذا هذذم ،ومذذن هذذم ،وأيذ ن هذذم مذذن إذذملهم ،والذذد كذذان أ ذذل يذذدا
يودي بر املسلمون صدر اترًّهم هو الندا العلوي الوي اليل هلم فير:
«أيها املسلمون ،ين لًم معامل ،فانتهوا يىل معاملًم»()1أ
واملسذذلم  -ول سذذيما هذذوا ال مذذان  -معذ َّذرت لاليغمذذار خم لذذف  ،ذ الذ والبحذذر وا،ذذو،
و خم لذذف سيذذارات ال ذرأي والف ذذر واهلذذوى ،و خم لذذف دع ذذاوى املذذواهب والعقائذذد والن ع ذذات،
مسلما  -وهذي شذعب إميايذر -
ف نا ه يعرف املسلم معاملر اليت ينبغي لر أن يرجع إليها بصف ر ي
سليما ،سقانف ر حين و  ،ال والبحر وا،و ،وسالطم
فهما عصريًي ي
كما ينبغي لر أن يفهمها ي

سيارات الرأي والف ر واهلوى ،وصار عر ة لسخرية املواهب والعقائد والن عذات ،وكذان مصذملل
إىل أن ل يعرف ما هو ،ومن هو ،وأين هوأأ وكان م لر كم ذل السذفينة الضذاربة ،دذهي علذى
إمل هدى ومن إمل ا ال سديدأأ
إن رأر احل م ذذة هنض ذذة املس ذذلمني أن يرس ذذم هل ذذم ح م ذذاؤهم خمططي ذا واس ذ يذعا س ع ذذني ب ذذر مع ذذاه
إس ذذالمهم عل ذذى ذذو ش ذذعب ا مي ذذان ا س ذذالمي ،وأ ذذدي م ذذن الس ذذملة الص ذذحيحة إ ذذمل املش ذذوهة
ألئم ذذة ا س ذذالم األول ذذني ،م ذذن الص ذذحابة وال ذذابعني هل ذذم إبحس ذذان ،وه ذذم ال ذذوين ددل ذذت ب ذذدعوفم
ونلال ذذدا أ ذذم ش ذذعوب ا يس ذذايية ه ذذدي ا س ذذالم ،وس ذذون ه ذذادهم وجه ذذودهم ه ذذوا الع ذذاه
ا سذ ذذالمي ،وهناذ ذذت هلذ ذذم الوافلذ ذذر األوىل يصذ ذذف القذ ذذرن األدذ ذذمل طريذ ذذف املسذ ذ قبل إىل اهلذ ذذدف
األع مأ
وال ذذاريخ ين ذذر مذذن ح مذذا املسذذلمني هذذوا العصذذر ،السذذاعة الذذيت يشذذرعون فيهذذا برسذذم هذذوا
املخطع للعاه ،البل أن يرف ال يار أطفالنا اليوم ورجال املس قبل ،في ويوا د ما كان ينبغي
هلم أن ي ويوا عليرأ
أحداث العامل اإلس مي اليوم
ر :بص ذذف م عاص ذذرا أح ذذداث الع ذذاه ا س ذذالمي أك ذذر م ذذن يص ذذف ال ذذرن ،واش ذذحلك م
( )1هوا يروى حدي يا ،كما سفسمل القرطيب  116/18وإملل ،وه أالف على درج ر ،ل ن
ساالر من (األربعني الودعايية) ونكر أير ل يصح منها على النسف شي أ
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أك ره ذذا

موالع (الدرر السنية)

ومعنوًي ،فما هو أهم حادث والع ل م وأجر
مادًي
ي
ي

يفس م

ا  -أحذذداث العذذاه ا سذذالمي الذذيت والعذذت يصذذف القذذرن األدذذمل أك ذذر وأهذذم مذذن األحذذداث
اليت والعت م ل هول املدة من أيصاف القرون امل عددة البلر:
* لقد سقل

فير احل م الحلكي عن البالد العربية من حل إىل ال الشامأ

* لقد زال فير ي ام الي داب الفريسي من سورية وي ام الي داب ال يطاق من العراقأأ
* لقد الامت فير دول ان إسالمي ان كبملاتن

نكس ان وايدوييسياأ

* لقد ايشمرت فير إيطاليا من ليبيا وما يليهذا ،بعذد أن كذان البهلذوان «موسذوليل» مي ذل عليهذا
مسرحية بعم الدولة الروماييةأ
* لقد جلت فير بريطاييا عن الاعذدة القنذ اة
فير القناةأ

السذويس ،وعذن سذائر مصذر ،والسذودان ،وأ ذت

* لقد دررت فير املغرب من ي ام احلماية الفريسذية بعذد أن كذان يطمذع
إمل شريعة ا سالمأأ

إالامذة شذريعة لل بذر

* لقذذد بذذدأت في ذذر ا ،ائذذر س عذذرب ،بع ذذد أن كايذذت فريس ذذا سع ذ أر ذذها أر ي ذا فريسذذية ك ذذاألرت
الفريسية أورونأ
لقذد حذذدجت العذذاه ا سذذالمي  -يصذذف القذذرن األدذذمل  -أحذذداث ك ذذملة جذ يذدا ،وكنذذت أان
منلة صغملة سسعى ك مل من يففذاق هذول األحذداث و أوكارهذا ،وكذل حذادث منهذا كذان عنذد
حدوجر ع يم األجر يفسي ،ل ل كنت كل نلك  -من أولر إىل يفدرل  -أراالب سنة هللا
إدال ذذة الذ دول وسطويره ذذا ،في ب ذذني يل م ذذن سسلس ذذل ح م ذذر الس ذذامية نل ذذك أن هل ذذول الس ذنَّة
ا هلية م هرين اجنني:
املظهر األفل :أن يعود احلف إىل أهلر بقوفم إنا أتهلوا لر ،وهوا هذو امل هذر األالذوى واألبقذى،
وا،دير نل نا وال قديرأ
فاملظهر الثاين :أن يعود ألهل احلف حقهم ل بقوفم ،بل بضعف أعدائر وأعذدائهم ،ي ذون

أهذذل احلذذف هذذؤل

ام حذذان مذذن هللا ،ف مذذا أن ميض ذوا
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ذذعفهم اخللقذذي وامللذذي والال صذذادي

واحلذذر  ،فيسذذلبهم هللا مذذا أيعذذم بذذر علذذيهم عنذذد أوىل فرصذذة سلذذوح ألعذذدائهم بذ وال نلذذك الضذذعف
الطارى على أول ك األعدا  ،وإما أن يس دركوا مذا فذافم زمذ ن الضذعف فيخلعذوا عذن كيذاهنم
ردا اخلمذول وال طذاط ،وا،مذذود ،ويؤهلذوا كيذاهنم للنعمذذة الذيت أاتحهذا هللا هلذذم ،فيصذملوا أالذذوًي
إبمياهنم وإم اانفم ،فيحبهم هللا كعادسر سبحاير حمبة األالوًي من املؤمننيأ
إن هذذول األحذذداث ال ذذملة والع يمذذة الذذيت كنذذت مذذن شذذهودها يصذذف القذذرن األدذذمل ،كايذذت
يعمة لنا من يعم هللا – {وإدن سَذعذ ُّدوا يدعمذةَ َّد
وها}  -إذمل أينذا حصذلنا عليهذا البذل أن
صذ َ
اِ َل ُمد ُ
َ ُ مَ
يس ذ عد هل ذذا ،ب ذذل حص ذذلنا عليه ذذا الب ذذل أن سس ذ ايب ش ذذعوبنا ل ذذدعوة م ذذن ي ذذدعوهم م ذذن داص ذ هم
لألدذذو أبسذذباب القذذوة املليذذة والقوميذذة واخللقيذذة ،واألي مذذة املاليذذة ،والصذذناعية ،واحلربيذذة ،لل أهذذل
هل ذذاأ ف ذذان م ذذا حص ذذلنا علي ذذر بض ذذعف أع ذذدائنا احل ذربني الع ذذاملي ني األدملس ذذني ،ل بق ذذوة س ذذعينا
للحص ذذول عليه ذذا الب ذذل نل ذذك ،وفيم ذذا ب ذذني نل ذذك وبع ذذد نل ذذك ،ب ذذل ذذن موالفن ذذا م ذذن ال ذذدعوة
الصادالة املخلصة هلوا الس عداد مش ون أوزاعا:
ي ذذرى بعض ذذنا أن الس ذ عداد للقذ وة إمن ذذا ي ذذون ب قلي ذذد أع ذذدائنا ال ذذوي أ ذذعف هم ال ذذوفم وأرهق ذ هم
أساليبهم الس عداد ،حح لقد الال لنا كبملهم ك ذاب لذر يع ذ بذر« :إن السذبيل إىل نلذك
ذدادا،
واحدة فوة ليس هلا سعدد ،وهي أن يسمل سملة األوروبيني ويسذلك طذريقهم لن ذون هلذم أي ي
أو لن ون هلم شركا احلضارة :دملها وشرها ،حلوها ومرها ،وما ب منها ومذا ي ذرل ،ومذا
ك ابر« :مس قبل ال قافة مصذر» ص 41طبعذة
مد منها وما يعاب» ه وا الال نلن
دار املعارف تصر 1944م()2أ
وعلى الطرف اآلدر املناالض لدعاة ال فري هؤل  ،يرى العاه ا سالمي دعاة يفدرين يذرون
ال مسك تا كنا عليذر العصذور الع ماييذة مذن مجذود ،وي ذابرون احلقذائف ال وييذة انسوسذة
على إمل رورة لولك من صريح النصوص الشرعية أو الضرورات امل ح مةأ
وص ذذنف ل ذذم ي ذذرى الي ذذدفاع
األدالق ،واألدو نلفضائلأ

سي ذذار امل ذذادة ،واليغم ذذار تاله ذذي احلي ذذاة ،ول يق ذذيم وزيان لقي ذذود

وإمن ذذا انب ن ذذا ه ذذول األه ذوا ورانلن ذذا ع ذذن إالام ذذة كياين ذذا األص ذذيل عل ذذى أس ذذار الفض ذذائل اخللقي ذذة
( )2يعل طر حسنيأ
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مدعمة نلعلوم ال ويية والصناعات احلدي ة وأسذباب القذوة أكمذل مذا وصذلت إليذر ،ألينذا ل
ي ال إفلة عن معرفة أعدائنا من أوليائنا ،وعن ال ميي بذني مذا ينبغذي لنذا أن بدذو بذرأأ ومذا
ينبغذ ذذي لنذ ذذا أن و نبذ ذذرأأ ويذ ذذوم سعذ ذذرف أم نذ ذذا يفسذ ذذها ،ودذ ذذرص علذ ذذى ال مسذ ذذك أبسذ ذذباب الوفذ ذذا،
والرسفاع تس واها املادي واخللقي ،ف هنا س بادر إىل سصحيح اترًّها املم از ،ووصل ما ايقطع
م ذذن رس ذذال ر ال ذذيت كاي ذذت م ذذن معا ذ ات الذ دهر ص ذذدر ا س ذذالم ،ف ع ذذني طريقه ذذا إىل اهل ذذدف
األالصى املس قبل جم معة كلها على نلك ،وم عاوية فير نحلس  ،من أيدوييسذيا إىل أالصذى
املغذذرب ،وسس ذ عد لذذر أف ذر يادا ومجاع ذذات أبسذذباب القومي ذذة واخللقي ذذة ،ونألي مذذة املالي ذذة والص ذذناعية
واحلربية ،ويوم ي م هوا احلادث املن ر إن شا هللا ،سأع ل  -وأان دت أطبذاق ال ذرى  -أهذم
حذذادث والذذع لل يذذان الذذوي أان منذذر ،فأسذ أيف حيذذاة معنويذذة مسذ مدة مذذن حيذذاة أمذذيت ا،ديذذدة،
مجيعا سعادة اخللودأ
إىل أن يلقى هللا ي
الطرق التعليمية بب د العرب فاإلس م
ر :ه ذذل ل ذذم رأي الط ذذرق ال عليمي ذذة ال ذذيت س خ ذذوها وزارات املع ذذارف نل ذذبالد العربي ذذة والع ذذاه
ا سالمي لحلبية النش ا سالمي
ا  -ملا كنت أسوىل درير جملة «األزهر» السنوات الست األوىل لقيام الن ام ا،مهذوري
مصذ ذذر ،سذ ذذنحت يل فذ ذذرص م عذ ذذددة سعر ذ ذذت فيهذ ذذا هلذ ذذوا املو ذ ذذوع الع ذ ذذيم ،الذ ذذوي كذ ذذان ينبغذ ذذي
حل ما هول األمة مجيع أ ا العاه ا سالمي أن يدرسول دراسة واسعة وداليقة ،وأن ين هوا
فير إىل ي ائ الطعية وحامسة ،ول ن الوي يقف طريقهم اآلن عقب ان:
األفىل :أن األسس اليت سقوم عليها أي مة وزارات املعارف
من أًيم الح اللت األجنبيةأ

مجيع أوطاينا كايت مرسومة هلذا

الثانيررة :أن األيذذدي الذذيت سسذذلمت هذذول األي مذذة بعذذد نلذذك هذذي سعلمذذت أذذا ،ول س ذذاد سعذذرف
إملهاأ
والد حدث بال ريب ك مل من ال عذديل وا صذالح
األشذ ال أك ذر ذا ي نذذاول احلقذائف ،وهذو

السذنني األدذملة ،ل نذر

العذرت ل
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الغالذب ي نذاول

ا،ذذوهر ،وحماولذة سغلغلذر إىل احلقذذائف

وا،وهر

من هى الصعوبة ،ألن األسس مرسومة بعناية وإسقان للحالة احلا رةأ

هوا املو وع ل يس و القلم تقال جملة ،أو إبجابة حديم ،فأك في هنا بعرت بعذض
احلقائف اليت د اا إىل شباب يؤمن أا ،ويطيل ال ف مل فيها ،ويعذل أماييذر ال ذ ى الذدعوة
ليحققهاأ
بني الرتبية فالتعليم
ف ذذأول نل ذذك أن الحلبي ذذة ش ذذي وال عل ذذيم ش ذذي يفد ذذرأ والحلبي ذذة أالس ذذام :منه ذذا سربي ذذة العق ذذل ل مي ذذان
نحلقذذائف ،ومنهذذا سربيذذة الذذنفس عملييذا ل هذذويب الذذنش تبذذادى سليذذف ن،يذذل املسذذلم ،حامذذلد أرفذذع
املواريم رسذالة إيسذايية واسذعة األإذرات بعيذدة األهذدافأ ومنهذا الحلبيذة الدينيذة الذيت سشذمل
بش َعب ا ميان ا سالمي ،واع ياد العبذادات املفرو ذة ،وال ذأدب نآلداب السذليمةأ
ال مرر ُ
الحلبية البديية اليت سعني على س وين الشاب املسلم القوي الوي يه ف يشيد:
إمنا ا سالم

الصحرا ام هد

لياي كل مسلم أسد!

ووزارات معارفنذذا ل أعلذذم أهنذذا سعذ مذذن أيذواع الحلبيذذة إل نلحلبيذذة البدييذذة! وبطريقذذة إفرويذذة ،وأملذذع
الق ذذائمني أ ذذا واملشذ ذرفني عليه ذذا ه ذذم ال ذذوين ي ذذوهبون إىل أورون وأمري ذذا لي علموه ذذاأأ وال ذذد عذ ذذاد
أحذدهم مذن هنذذاي فذأد ق أبيذر لقذذى السي يسذا أجذ لذذر علذى ا سذالم ألن فيذذر أمسذا هللا سذذبحاير
سسعا وسسعني امسيا نات معان سذامية ،ونكذر يل عذددها نللغذة ا ي لي يذة كمذا مسعهذا
اليت سبلغ ي
شذرح
من القسيسأ فقلت لرً :ي أدي إهنا أمسا هللا احلس  ،وأهديت لر «املقصذد األسذ
أمسا هللا احلس » أل حامد الغ ايل ،وأرشدسر إىل ي مها يويية ابن القيمأ ف عاذب والذال:
إهنم مدارسنا ه ي ويوا يوكرون لنا شييا من نلك حح مسع ر من هوا القسيسأأأ
ومذذن العايذذب أن مذذدارر الفريذذر وا ،ويذذت وسذذائر ال اجوليذذك ،وكذذولك مذذدارر ال وسسذ ايت،
من إي لي يذة وأملاييذة وأمري يذة ،ومذدارر األرجذونكس ،ومذدارر ا ليذايس ا سذرائيلي ،كذل هذول
املدارر وإملها من مدارر امللل سع نلحلبية على طريق ها أبك ر ا سع نل عليمأأ وأمذا ذن
فذذال مع ذ للحلبيذذة إل الحلبيذذة البدييذذة أبسذذلوب أجنذذيب سذذوا ،ومذذع نلذذك ف ينذذا يسذذمع ال ذملين
منهم يش ون من ال قصمل فيرأ
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التعليم فالعلم العاملي
أما ال عليم ،فمن أك أدطائنا أينذا ل منيذ فيذر بذني العلذم العذاملي وال قافذة القوميذة واملليذةأأ والذد
علما عاملييا اشحلي س وينر مذن ألذوف السذنني
يبهت ك يملا جملة «األزهر» على أن هنالك ي
علما من خم لف األمم ،وهو العلم الرًي ي والعلم الطبيعي ،وكان ألسالفنا يصيب كبذمل فيذر،
بل ان اسم «علم ا » ،اسم عر حمض ل سعرفر األمم كلها إل أوا السم العر  ،ألير كذان
زم ذذان حض ذذارسنا ا س ذذالمية عل يم ذا عربيي ذا ،وك ذذولك الط ذذب وال يمي ذذا  ،وفل ذذك الس ذذما  ،وإ ذذمل
نلك من العلوم اليت كنذا أهلهذا ،شذاري فيهذا إذملان وسقذدموا أذا حذح وصذلوا إىل دطذيم الذورة
والطذ ذملان األجذ ذوا  ،ب عذ ذذاون األمذ ذذم املشذ ذ غلة تعذ ذذارف ال ذ ذذون ،ف ايذ ذذت هذ ذذول العلذ ذذوم عامليذ ذذة
يس ذ طيع أن يس ذذاهم سق ذذدمها إنا و ذذعنا أي ذذدينا أي ذذدي الع ذذاملني أ ذذا ،وددلن ذذا إليه ذذا م ذذن
أبواأا ،واس عملنا مواهبنا املم ازة بطلب العلم للعلم ،ل ألجل أكل العيش وحسبأ
هوا هو العلم العاملي ،ا ي علمر

مدارسنا تقيار يف ،وبطرق مس قيمة أو مل ويةأ

 ..فالثقافة
وهنالك السم يفدر ا ي علف مدارسنا ،وهو «ال قافة» وإمل نلكأ العلم العاملي مشحلي بذني
األم ذذم ،وأم ذذا ال قافي ذذة فل ذذل أم ذذة جقاف ه ذذاأأ فهنال ذذك :ال قاف ذذة الالسيني ذذة ،وال قاف ذذة الس س ذذويية،
وال قافذة العربيذذة ا سذذالميةأ بذذل إن ا ي ليذ واألمذري يني  -ومهذذا أبنذذا لغذذة واحذذدة  -سع ذ كذذل
واحدة منهما أن جقافة اآلدر سفحلق  -إىل حد الريب أو بعيد  -عن جقافة اآلدرأ ومنر ي بذني
ل ذذك أن م ذذن الغ ذذش دع ذذوى مؤل ذذف (مس ذ قبل ال قاف ذذة مص ذذر) أن املس ذذلم الع ذذر ينبغ ذذي ل ذذر أن
أيدذذو مذذن الغذذرب كذذل مذذا عنذذدل مذذن علذذوم وجقافذذة وحضذذارة (دملهذذا وشذذرها ،حلوهذذا ومرهذذا ،ومذذا
ب منها وما ي رل ،ومذا مذد منهذا ومذا يعذاب)أ ل ول كرامذةأ إن هنذاي مذا يذوز أن بدذول
وإن هنذذاي مذذا يذذب أن يدعذذرأ إن مذذن األشذذيا أشذذيا يذذب أن بدذذوها عذذن إذذملان ألهنذذا مذذن
أسباب القوة ،وإن من األشيا أشذيا ل يذوز أن بدذوها إل مذن صذميم كياينذا ،ومذن دذال
سراجنا ،وصريح سنناأ
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ملا اي هت احلرب العاملية ال ايية ،كان ا ي لي الد ملوا اليذادة حذ ب انذاف ني ،وسعذاون سشرشذل
مع ح ب العمال إر ا للذرأي العذام ال يطذاق ،وطمذع حذ ب العمذال إنا ذددت الي خذانت
أن ي سذذبوا األإلبيذذة ،وأن دذذرر اململ ذذة مذذن سذذيطرة سشرشذذل بعذذد الي هذذا مذذن حاج هذذا إليذذر،
فطالب (إسلي) وزمالؤل من ح ب العمال املسحل سشرشل أبن يري اي خذانت جديذدة ،فاعذل
سشرشل مياطل ،االحلح أن يعمل اس ف ا بدلي من الي خانتأ أسدري تانا أجابر (إسلي)
ك ذاب مذدون اشذ هر عنذد مجيذع امله مذني أذذول األمذور لقذد أجابذر بقولذر« :إن السذ ف ا سذذنة
إمل بريطايية»أ يعل أهنا طريقة أمري ية ه يسبف ل ي ليذ الل اذا إليهذاأأ فذأفحم سشرشذل وه
ي ابر هول احلاةأ
إنا كان ح ب العمال ال يطاق  -املفروت أير ليس حماف يذا كانذاف ني  -ذرص علذى السذنن
ال يطاييذ ذذة ،وينذ ذذول أذ ذذا ،ويعمذ ذذل علذ ذذى محاي هذ ذذا ،ف ذ ذذم مذ ذذن رجذ ذذالت وزارات املعذ ذذارف العذ ذذاه
ا سذ المي والعذذر يعلمذذون أن للمسذذلمني والعذذرب سذذننيا أصذذيلة جذذديرة نلحذحلام والسبذذاع وكذذم
مذذنهم مذذن ذذرص علذذى س قيذذف الذذنش ا سذذالمي والعذذر أذذول السذذنن وسذربي هم علذذى اححلامهذذا،
واناف ة عليها ،وال صدي حلماي ها
املعضلة ال ى هي أن مدارسنا ل سعلمنا ما ن ،ومن ن ،وأين ن ،مذن إذملان ولذيس
مدارسذذنا إل النذذادر ذذن يعلذذم أن الحلبيذذة إذذمل ال علذذيم ،وأن العلذذم العذذاملي املشذذحلي بذذني األمذذم
س وينذر و األدذذو بذذر ،إذمل ال قافذذة القوميذذة واملليذذة الذيت  .ذذاز كذذل أمذذة بنصذيبها منهذذا ،والذذيت يعذذد
عمارا عقلييا واح اللي روحيياأأ
اهلها ه مية ،وفر ها من أمة على أمة اس ي
االحن ل اخللقي
س :حيم بقي م طيلة السنني املا ذية دذاربون ال ذالل وال طذاط اخللقذي ،وكذان ملذا المذ م بذر
م ذذع إ ذذملكم م ذذن جه ذذاد كب ذذمل أ ذذوا الش ذذأن األج ذذر الق ذذوي سص ذذحيح بع ذذض األو ذذاع ،فم ذذا ه ذذي
يصيح م لل اسب املسلم الناشئ أوا اخلصوصأ
ذاعرا أو
ج  -الناش ذذئ املس ذذلم املم ذذاز  -ولس ذذيما إنا في ذذأت ل ذذر األس ذذباب لي ذذون كاسبي ذا أو ش ذ ي

مدرسا  -ينبغي لر أن يؤمن برسالة سامية
ي

احلياة ،ي حرى األيس أذا والطم نذان لصذح ها،
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ذاان أذا مذع سوإلذر املعرفذة ،واسسذاعر اخلذ ة وال ف ذمل،
وحاجة أم ر إىل دقيقها ،يذ داد إمي ي
وزًيدة اسصذذالر نلنذذار ،ورسذذالة املسذذلم املم ذذاز هذذي معيذذار اليم ذذر حياسذذر وبعذذد موسذذر ،ف لمذذا
ذدراأأ والناشذئ الذوي ل رسذالة
كايت هول الرسالة أمسى وأيفذع كذان هذو أعلذى م ايذة وأع ذم ال ي
لذذر احلي ذذاة رجذذل اتف ذذر ل اليم ذذة حلياسذذر ،ول أج ذذر ل ذذر يحلكذذر م ذذن بع ذذدلأأ وأول مذذا ذذاا إلي ذذر
س ذذوين رسذذال ر أن يعذذرف معذذدن الومي ذذر ،وسذذنن مل ذذر ،ومذذا د ذذاا إليذذر أم ذذر مذذن دذذمل ،فياعذذل
نلذذك مذذن عناصذذر رسذذال ر ،وأن يعلذذم أهنذذا ام ذذداد للرسذذالة الع مذذى الذذيت بعذذم أذذا كذذل رسذذل هللا،
واليت محلها من بعدل إىل ا يسذايية أصذحابر ال ملذة ،وال ذابعون هلذم إبحسذان ،فيذدأب علذى رد
القطيع ا سالمي الشارد إىل القافلة اليت .ضي أذا إىل أدوار ال ذاريخ ذو اهلذدف ،وكلمذا إفذل
الغافلون عن اهلدف األول الوي سارت القافلة ول من عهد العمرين ،جعل من رسذال ر سنبيذر
الغافلني هلدفهم األصيلأأ
هذذول الرسذذالة هذذي ا بذذرة املغناطيسذذية ل ذذل سذذفينة إسذذالمية ذذري حبذذر احليذذاة ،وهذذي كوكذذب
اهلدى ل ل الافلة عربية سسري ظلمات الفيا دت أجنحة الليايلأ
ماان ألمن الطريف بني أولر زمن العمرين،
وكلما ك ر محلة هول الرسالة املوحدة كان نلك
ي
وبذني هدفذذر األالصذذى الذذوي سذ م عنذذدل السذذعادة تر ذذاة هللا ،والفذذالح الذوي يذذؤنن بذذر املذذؤنن مذذن
كل مساد ل سالم بقاع األرتأ
خري كتاب قرأه
س :ما هو دمل ك اب الرأ.ول وكان لر أتجمل

حياس م

ج  -ملذذا سذذول والذذدي سذذنة 1315هذ ذ وكذذان أمذذني دار ال ذذب ال اهريذذة ،سذذاالت يل العنايذذة
يما من رجالت ا سالم  -وهو الشيخ طذاهر ا ،ائذري  -وكذان مف يشذا لذدور
ا هلية رجالي ع ي
ئيسا لوالذدي حياسذر  -فسذعى ألن أكذون دل يفذا لذر
ال ب العامة  -وكان أوا الع بار ر ي
راسب األوالذاف املخصذ ألمايذة ال ذب ،وصذار يرشذدق إىل يسذخ رسذائل انفعذة مذن مؤلفذات
شذذيخ ا سذذالم ابذذن سيميذذة وسالميذذول وأ ذراأم ،ف ايذذت هذذول الرسذذائل الشذذعاع األول مذذن النذذور
الوي عرفت ا سالم برأ وأول ما يفعذ ل مذن ال ذب العصذرية
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سلذك احلقبذة ك ذانن :أحذدمها

«أم القذذرى» للسذذيد عبذذدالرمحن ال ذواكيب والذذد عرفذذت مذذن مناالشذذاسر أدوا املسذذلمني وعالجهذذا،
والن بذذة الذذيت والعذذت علذذى ا سذذالم ودول ذذر نس ذ عاامها مذذن أواسذذع الدولذذة العباسذذية ،فذذأيق ل
هذذوا ال ذذاب  -مذذع مذذا أتجذذرت بذذر مذذن ك ذذب شذذيخ ا سذذالم ابذذن سيميذذة  -إىل جذذوهر ا سذذالم
د
ورد احليوي ذذة إليهم ذذاأ ال ذرأت ك ذذاب «ا س ذذالم والنص ذرايية م ذذع
والعروب ذذة ،وحاج ن ذذا إىل بع هم ذذا ه
العلذذم واملدينذذة» للشذذيخ حممذذد عبذذدل ،فذذازددت يق ذذة وعل يمذا أبسذذباب مجذذود املسذذلمني ،وأن هذذوا
ا،م ذذود عل ذذة س ذ ول نلرج ذذوع إىل ين ذذابيع ا س ذذالم األوىل ،وكن ذذت لش ذذغفي أ ذذوين ال ذذابني  -أم
القرى ،وا سالم والنصرايية  -أحرص على إعادة الرا ة كل منهما مع كل مذن أسوسذم بذر اخلذمل
من لدا وإدواق الوين كويت معهم فيما بعذد حلقذة صذار منهذا بعذد سذنوات (مجعيذة النهضذة
العربية)أأ ومع نلك فالطالب الوي يشغف نملطالعة والطالع يل عسل العلم من كل زهرة
يقع عليهاأ
أهم األحداث اليت غريت جمرى حياته
س :ما هي أهم األحداث اليت ايفعل م أا أو إملت جمرى حياس م
ج  -أول هول األحداث اسصذايل نلشذيخ طذاهر ا ،ائذري وصذحبيت لذر ،وسعذر بوسذاط ر ب ذل
ني فضل وم ية دمشفأ
ومل ذذا أكمل ذذت دراس ذذيت ال ايوي ذذة ونهب ذذت إىل القس ذذطنطينية لالل ح ذذاق ب لي ذذة احلق ذذوق ،راع ذذل أن
مجيع شباب العرب م حلكون ،وي خاطبون فيما بينهم نلحلكية ،وي اسبون أا ،وي أدبون آبداأا،
وكذذان لذذولك مغ ذ ى ومصذذمل أدرك ذذر والذذت مب ذذر ،ف ذذان مذذن رسذذاليت األوىل بعذذد فهذذم رسذذالة
ا سالم وا ميان بوجوب إحيائها كما كايت البداية ،أن أعرف كل عر مسلم أبير عر ،
وأن الي س ذذاب لعروب ذذر اي س ذذاب مش ذذرف ،ف ذ ن س ذراث العروب ذذة ص ذذنو ل ذحلاث ا س ذذالم ،وإن ك ذالي
منهما م مل لآلدر هوا العصر والعصور اآلسية كما كنا كولك العصور السالفةأ
إن ح اية هوا اليدفاع طويلة ،ول ن هوا كان أوهلذا ،وهذي الذيت عينذ ت يل جمذرى حيذا  ،بعذد
صحبة الشيخ طاهر امل قدمة منو كنت ال ايية عشرة ،وما بعدها من صدر حيا أأ
أمذذا األحذذداث األدذذرى بعذذد نلذذك ،فل ذذل حذذادث أجذذرل ،إذذمل أن طريقذذي كذذان الذذد دذذدد وسعذذنيأ
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عوان على املضي فير والس مرار
وكان كل ما أجر بر بعد نلك ي

طلب أهدافرأ

كتبه اليت مل تطبع
س :هل لدي م ك ب من آتليف م ه ي م طبعها وما هي
ا -إن مباشذذر طبذذع «ف ذ ح البذذاري» أاتحذذت يل أن أعذذيش جذذول ،ف ذذان نلذذك فرصذذة ألن
أك ذب سعلي يقذا علذى أحاديذم ا،ذامع الصذذحيح ل مذام أ عبذدهللا حممذد بذن إمساعيذل البخذذاري،
والذذد أ.مذذت منذذر إىل اآلن جملذذدين ونشذذرت ال الذذم ،ولعلذذر ي ذذون سذذبعة جملذذدات أو اييذذة،
يسرت فير هول النصوص ا سالمية األصيلة للاامعيني والطلبذة املذدييني ،وأ ذفت إليذر سذراجم
خم صرة للرواة وزع ها ال اب ،وسي ون هلا فهرر أ ديأ
وكنت أعددت مسودات ل اب (ا ميان ا سالمي) وهو يشمل شذعب ا ميذان املنصوصذة
شرحا عمومييذا ينفذع املسذلم سذملسر وسذلوكر وصذحة إميايذر
ال اب وصحيح السنة ،وشرح ها ي

واحل م ذذة م ذذن عباداس ذذر ،وأن األدذ ذذالق تفرداف ذذا سع ذذد م ذذن جذ ذواهر ش ذذعب ا مي ذذانأ ومسذ ذذودات
ال اب د اا إىل سن يم وك ابذة مذن جديذد ،وهذو مبذل علذى أن ا سذالم شذي ان :حذف ،ودذملأ
وأن كل ما أمر بر ون ميان بذر ي فذرع إمذا عذن شذعب احلذف ،أو عذن شذعب اخلذملأ وبذولك كذان
ا سالم رسالة ا يسايية العليا اليت ل ينبو عنها إيساق مهما كايت ي عاسرأ

وكنت ك بذت عشذرات السذنني املا ذية فصذولي ومقذالت فيمذا يسذ حف أن يمذع أشذباهر إىل
ي ذذائرل ،ف ذذون منذذر ك ذذب م عذذددة ك ذذاب «مذذع الرعيذذل األول» ول ذذن هذذوا ذذاا إىل والذذت
وسن يمأأ
وإن ك ذ ذملين يطذ ذذالبويل ب ابذ ذذة مذ ذذوكرات ونكذ ذرًيت ،وهذ ذذول مي ذ ذذن أن سطذ ذذول حذ ذذح س ذ ذذون
جملذدات ،ول ذن ال مذايني  -وبذُلدهغ هذا  -الذد ل س سذع صذدار هذول األشذيا وك ذمل إملهذا إل مذا
يريد هللا منر ،و ن حاجة إىل عوير ورمح ر وسوفيقرأ
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حوى
سعيد َّ
(العامل الداعية)

الرتمجة:
ولدس ذذر مدين ذذة مح ذذاة بس ذذورية ،ر ذ َّذرا كلي ذذة الش ذريعة بدمش ذذف ،ودرر عل ذذى ع ذذدد كب ذذمل م ذذن
املشايخ ،مذنهم شذيخ محذاة حممذد احلامذد ،كمذا درر علذى أسذاسوة كبذار ،مذنهم العالهمذة الداعيذة
مصطفى السباعيأ وعاصر شبابر أف ار الشحلاكيني والقوميني وا دوان املسلمني ،وم َّذرت
ب ذذر أح ذذداث ك ذذملة س ذذورية ،ول ذذر نك ذرًيت ومالح ذذات وسقيي ذذدات عل ذذى م ذذا ج ذذرى وال ذذر،
يشرها ك ابر «هول ربيت وهول شهاد » وفير صراحة عايبة ،ولعلر أول من أفشى اتريذخ
ا د ذوان املس ذذلمنيأ وال ذذد حا ذذر ودط ذذب دول عربي ذذة وإس ذذالمية عدي ذذدة ،و ُس ذان عه ذذد
ذددا
حافظ األسد مخذس سذنوات ،وألذف سذانر (األسذار ال فسذمل) ( )11جمل يذداأ وع ي
من ك بر األدرى الوائعة الصيت ،كما شاري عدة أعمال دعوية وسياسية ال ن يمأ ومن
مؤلفاسذر املشذذهورة :هللا ،الرسذذول ،ا سذالم ،جنذذد هللا جقافذذة وأدالاليذا ،سربي نذذا الروحيذذة ،فصذذول
ا مرة وا مارةأ وسوفال هللا يوم اخلميس ،األول مذن شذهر شذعبان 1409هذذ ،املوافذف لذذ  9يفنار،
عمانأ
ه
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هذا اللقاء:
يشر هوا اللقا بعد وفاسذر بنحذو أسذبوعني ،جملذة (اجمل مذع) ال وي يذة ،العذدد ( )909ب ذاريخ
 14شذذعبان عذذام 1409ه ذذ ،ص42 -40أ ونُكذذر فيذذر أيذذر أدىل إبجذذانت ع ذ حذذوار صذذحفي
على عدد من األس لة البل اش داد مر ر ،وأير «يفدر حديم» لرأ
نص احلوار
* الصررةوا اإلس ر مية حقيقررة يعرررتم قررا اخلصررم قب ر الصرردي  ،فاألسررتاذ صرراحب ربررة
عميقة يف العم اإلس مي ،فالبد أن يًون له رأي ،رأي صائب يف هذه الصةوا ،كيررف
يراهررا ا ن ،فكيررف يتصررورها يف املسررتقب  ،فمررا هرري م حظاترره عليهررا ،فمررا هرري مقرتحاترره
لرتشيدها...؟
الشيخ سعيد :ل شك أن الصحوة ا سالمية ف م أا جهات م عددة
إن الوي يريدل

هوا العاهأ

هول املرحلة أشيا ك ملة:

أول مذذا يريذذد للصذذحوة ا سذذالمية هذذو أن يرسفذذع السذذقف ألبنذذا هذذول الصذذحوة ،فالذذوي يرجذذول
ألبن ذذا الص ذذحوة ا س ذذالمية ه ذذو أن يرسف ذذع الواح ذذد م ذذنهم بس ذذقفر ال ذذوا  ،والش ذذي ال ذذاق ال ذذوي
يرجول من هول الصحوة هي أن سوجد العقلية املس شرفة علذى األو ذاع انليذة والعامليذة ،فذ نا ه
ذذدث نلنسذذبة للصذذحوة ا سذذالمية أن ام ل ذذت هذذاسني القضذذي ني :الضذذية الرسقذذا نلس ذذقف،
والضية الس شراف األو اع انلية والعاملية ،ف ن الصحوة ا سالمية دطرأ
عنذدما أالذول :ايذر مطلذوب مذن الصذحوة ا سذالمية الس شذراف علذى األو ذاع انليذة والعامليذذة،
فه ذذوا يع ذذل نلض ذذرورة أن ي ذذون ه ذذؤل املس ش ذذرفون ال ذذادرين عل ذذى إزال ذذة ال خ ذذوف م ذذن الص ذذحوة
ا سالمية واحلركة ا سالميةأ
لشك أن هناي روفيا عند جهات ك ملة من الصحوة ا سالمية ،هوا ال خوف ي هر مذ الي
األرت ا سذذالمية أبش ذ ال م عذذددة ،فاألالليذذات إذذمل ا سذذالمية رشذذى علذذى يفسذذها مذذن هذذول
الصذ ذذحوة ا سذ ذذالمية ،وأصذ ذذحاب اآلرا السياسذ ذذية ًّشذ ذذون علذ ذذى أيفسذ ذذهم مذ ذذن هذ ذذول الصذ ذذحوة
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ا سالمية ،وك مل من األي مة يقال هلذا أبن الصذحوة ا سذالمية دطذر عليهذا ،إ ينا فاملس شذرفون
علذذى األو ذذاع انليذذة والعامليذذة مذذن أبنذذا الصذذحوة ا سذذالمية علذذيهم أن يطم ن ذوا األالليذذات إذذمل
ا س ذ ذذالمية عل ذ ذذى األرت ا س ذ ذذالمية ،وعل ذ ذذيهم أن يطم ن ذ ذوا أص ذ ذذحاب ال اه ذ ذذات السياس ذ ذذية،
فالصحوة ا سالمية سؤمن بف رة ال عددية العمل احل والسياسيأ
ذملا مذذن أي مذذة احل ذذم ،أليذذر مذذا دامذذت أي مذذة احل ذذم هذذول س عامذذل معهذذم
وينبغذذي أن يطم نذوا ك ذ ي
تعقوليذ ذذة ،فذ ذ هنم سذ ذذي عاملون معهذ ذذا تعقوليذ ذذة ،وكمذ ذذا أن هذ ذذؤل املس شذ ذذرفني مذ ذذن أبنذ ذذا الصذ ذذحوة
ا سالمية ينبغي أن يطم نوا جهات م عددة حملييا ،فينبغي كولك أن يعرف العاه أبن الصحوة
ا سذذالمية ليسذذت دطذ يذرا علذذى احلضذذارة ،وليسذذت دطذ يذرا إنا عذذرف كيذذف ي عامذذل معهذذا ،فذذبعض
ا،هذذات اخلارجيذذة س صذذور عنذذدما يقذذال :ان ا سذذالم الذذادم أن ال ذذار الذذادمون ،والواالذذع دذذالف
نلذ ذذك ،ف مذ ذذا أن احلركذ ذذة ا سذ ذذالمية الذ ذذدمييا كايذ ذذت عذ ذذامالي مذ ذذن عوامذ ذذل منذ ذذو احلضذ ذذارة ،ف ذ ذذولك
الصحوة ا سالمية س حاول أن د فظ ب ل أسباب ال قدم املدقأ
ذحيحا،
وهنذذاي جهذذات دارجيذذة رشذذى علذذى مصذذاحلها مذذن الصذذحوة ا سذذالمية ،وهذذوا لذذيس صذ ي
فأبن ذذا الص ذذحوة ا س ذذالمية عل ذذيهم أن يعرف ذوا الع ذذاه أهن ذذم يس ذ طيعون أن ي ع ذذاملوا م ذذع الع ذذاه كل ذذر
مصا تصا  ،ويسذ طيعون أن يقذدموا .ا يمذا مصذلح هم ومصذلحة اآلدذرين املشذروعة واملعقولذة
الذيت س فذذف مذذع مصذذلح همأ والشذي اخلطذذمل فقذذع عنذذد أبنذا الصذذحوة ا سذذالمية هذذو أن ي عامذذل
العاه معهم على أسار مبادى ومصذا  ،فعنذدما سريذد دولذة كايذت شذرالية أو إربيذة ،أن سفذرت
أي مذذة ،أو أن سلغذذي ا سذذالم ،فهذذوا الشذذي ًّشذذال أبنذذا الصذذحوة ا سذذالمية ،أمذذا إنا كاي ذذت
املسألة تصا  ،فهوا مقبول لدى أبنا الصحوة ا سالميةأ
املهم أن أبنا الصحوة ا سالمية عليهم أن ي يلوا هوا ال خوف من أنهان ك مل من ا،هاتأ
إنن فاملطلوب من القائمني على الصحوة ا سالمية:
الشرريء األفل :هذذو الرسقذذا بسذذقف أبنذذا الصذذحوة ا سذذالمية ،نلسذذقف ال قذذا واألدالالذذي
والحلبوي ،وال خص الدعوي واحليا  ،وكما أن عليهم أن يرسقوا نلسقف ل ذل فذرد مذن أبنذا
الصحوة ا سالمية ،فعليهم أن يرسفعوا بسقف كل فرد من أبنا ا سالمأ
فعل رريهم ك ررذل أن يوج ذذدوا املس ش ذرفني عل ذذى الس ذذاحة انلي ذذة والعاملي ذذة ،وه ذذؤل الن ذذار ال ذذوي
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ذودا كب ذذملة إزال ذذة
أمسيذ ذ هم املس ش ذرفني عل ذذى األو ذذاع انلي ذذة والعاملي ذذة ،عل ذذيهم أن يب ذذولوا جه ذ ي
روفات ك ملة ،سوا كايت الائمة على األرت ا سالمية ،أو كايت موجذودة اخلذارا ،وهذي
ليست صحيحة أصاليأ
* ملررا كانررص الصررةوا اإلسر مية حقيقررة فاقعررة ،فهر يرررى فضرريلة األسررتاذ فضر يف هررذه
الصةوا لقطر على قطر أف جلنس على جنس؟
 -الش رريخ س ررعيد :عن ذذدما يس ذ عرت األمس ذذا الالمع ذذة ال ذذيت أج ذذرت بش ذ ل م ذذا ي ذذاد الص ذذحوة

ا سالمية احلدي ة ،فالبد أن يوكر ما يلي:

سقطت اخلالفة الع مايية عام 1924م ،ولنا دليلنذا ألسذباب هذوا السذقوط ذا ل جمذال لذوكرل
هنذا ،و ذن يع ذ أن سذقوط اخلالفذة هذو أدل مرحلذة وصذل إليهذا ا سذالم عملييذا وي ذريًي ،سذوا
على مس وى الع قاد ،أو على مس وى العبادة ،أو على مس وى ال طبيف ال شريعيأ
ومنذ ذذو سذ ذذنة 1924م بذ ذذدأت ك ذ ذذمل مذ ذذن الج هذ ذذادات ا سذ ذذالمية سعمذ ذذل عملهذ ذذا دادذ ذذل اجمل مذ ذذع
ا س ذذالمي ،ذذا أدى النهاي ذذة إىل ص ذذحوة إس ذذالمية ،وم ذذع أين ذذا ل يس ذ طيع أن يفص ذذل العم ذذل
ذودا مذن البذل ،ف يذر
ا سالمي الوي حدث بعد 1924م عن العمل ا سالمي الوي كذان موج ي
.ر مرحلة من املراحل إل ووجد فيها أعالم كبذار سذامهوا اليذادة العمذل ا سذالمي وحذاولوا
ه َّ
أن ينهضوا تاد ا سالم :ل ينسى احلركة املهدويذة السذودان الذيت سسذمى حركذة الذدراويش،
ول يس طيع أن ينسى احلركة السنوسية ،ول ينسى مذا الامذت بذر احلركذة الصذوفية ،سذوا ظهذرت
نلطريقة النقشبندية م الي أو بغملها ،ل يس طيع أن هنمل اسم الشيخ شذامل النقشذبندي الذوي
الذذاد كفا يح ذا طذذويالي ملذذدة  40سذذنة األرت ا سذذالمية الدذذاد السذذوفيا  ،ول يسذ طيع أن
هنمل اسم الشيخ حممد بن عبدالوهابأ
ولذولك يقذذول :إيذذر البذل سذذقوط اخلالفذذة ه ر ُذل األرت ا سذذالمية مذذن عذاملني ل سذذالم ،ول ذذن
بعذذد سذذقوط اخلالفذذة الع ماييذذة يسذ طيع أن يقذذول :إن الج هذذاد األالذذوى الذذوي أجذذر علذذى سف ذذمل
العاه ا سالمي هو الج هاد الوي الدمر األس ان حسن البنا رمحر هللا ،ورسخر وو ع الواعدل
وأسس ذذر ،ه ذذوا الج ه ذذاد  .ذذل بفه ذذم مي ذذن أن ي م ذذع علي ذذر املس ذذلمون ،و َّ .ذل بن ري ذذة سن يمي ذذة
وسربويذذة ،وَّ .ذل تواالذذف حركيذذة ،هذذوا الج هذذاد حب ذ هدد ناسذذر كذذان لذذر أجذذرل ال بذذمل ،بذذل يس ذ طيع أن
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يقول :إن ميالد الصحوة ا سالمية احلدي ة بدأ عندما بدأ األس ان البنا رمحر هللا دعوسر ،نلذك
أير هو الوي أعاد إىل األنهان ف رة ول ا سالم ،وف رة عاملي ذر ،و ذرورة الذدعوة إليذر ،وأن
س ون هول الدعوة من مة ،وعندما يقارن بني دعذوة شذاملة كذدعوة حسذن البنذا ،ودعذوة شذاملة
ذدما الذ من علذذى األسذ ان
كذذدعوة أ األعلذذى املذ ودودي ،ف ينذذا يذذرى أبن حسذذن البنذذا كذذان م قذ ي
أ األعلى املودودي ،من هنا فالشك أينا يع أن مصر وما جرى فيها من سفذاعالت كايذت
هذذي رائذذدة العمذذل ا سذذالمي احلذذديم ،الذذوي كذذان لذذر يف رل ال بذذملة علذذى الصذذحوة ا سذذالمية،
وعنذ ذذدما يقذ ذذول هذ ذذوا ال ذ ذذالم ل يلغذ ذذي أدو يارا ك ذ ذذملة ،هذ ذذات ك ذ ذذملة ،كذ ذذل منهذ ذذا كذ ذذان لذ ذذر دورل
الصذذحوة ا سذذالمية ،فذذنحن ل ينسذذى أيذذر كذذل م ذذان الذذام دعذذاة كبذذار وع ذذام اس ذ طاعوا أن
يددوا ا سالم ،ول ن املقايسة ف ينا يع أن دعوة البنا هلذا الذدور األك ذر ،ومصذر كذان هلذا
الذذدور األكذ  ،ول ذذن ل يسذ طيع أن هنمذذل دور رجذذل ع ذذيم كبذذمل م ذذل الشذذيخ سذذعيد النورسذذي
رمحذ ذذر هللا ديذ ذذد ا سذ ذذالم سركيذ ذذا ،ول يسذ ذ طيع أن هنمذ ذذل دور األسذ ذ ان حممذ ذذد انصذ ذذر
ايدوييسيا ،وه وا ف ن ك ملين شاركوا ،ول ن مي ن القول إن مصر نألس ان البنذا كذان هلذا دور
م مي  ،سوا من حيم الف ر ،أو من حيم األشيا الضرورية الذيت د اجهذا احلركذة ا سذالمية
احلدي ذذة الذذيت كذذان هلذذا أجذذر كبذذمل علذذى الصذذحوة ا سذذالمية ،وأن دعذذوة البنذذا هذذي الذذيت  .ذذل العمذذود
الفقري الوي الامت علير الصحوة ا سالمية احلدي ةأ
* ما هو رأيًم فيما جيب على احلركة اإلس مية أن ت حظه يف قضية األمن؟
 الشرريخ سررعيد :يقذذول :إن احلركذذة ا سذذالمية يذذب أن سلحذذظ أمذذن األمذذة ا سذذالمية أولي،أمن أالطارها يييا ،أمنها وأمن أفرادهاأ
مهددا ،ولزال أمن بعض األالطار ا سذالمية
إن أمن األمة ا سالمية لزال حح هول اللح ة ي
مهددا ،وعلى احلركة ا سالمية أن سفطذن ألمنهذا ،ولذيس هذوا إريبيذا ،وإمنذا هذي سذنة رسذول هللا
ي
صذ ذذلى هللا عليذ ذذر وسذ ذذلم ،فقذ ذذد كذ ذذان يبحذ ذذم عذ ذذن األمذ ذذن مذ ذذن أجذ ذذل هذ ذذول الذ ذذدعوة ،ومذ ذذن أجذ ذذل
اس ذ مرارها ،ومذذن أجذذل ال عميذذف لوجودهذذا ،وكذذولك ينبغذذي علذذى احلركذذة ا سذذالمية أن سف ذذر
أمذذن أفرادهذذا ،ول ذذن ذذدث أحيذذا يان أن ال فذذر وال ذذافرين ل يسذذمحون للحركذذة ا سذذالمية أبمذذن
ول أم ذذان ،و ه ذذول احلال ذذة ي ذذب عل ذذى احلرك ذذة ا س ذذالمية أن سف ذذر ال ف ذذمل الق ذريفق ي ري ذذة
ذوان بشذي امسذر
األمن ،فمن املعاق اليت نكرهذا القذريفن ال ذر  :أن أمذن املسذلمني الذد ي ذون مره ي
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الق ال ،وال حريض على الق ال ،وهوا على دالف مذا ي نذر النذار العذاديون الذوين ل يفطنذون
للمعذذاق القريفييذذة ،فذذاب ع ذ وجذذل يقذذول{ :فَذ َقاسدذل د س ذبد ديل َّد
ك َو َح ذهدر د
ت
ف إدَّل يذَ مف َس ذ َ
اِ َل سُ َ لَّذ ُ
م َ
ف أبم َّ د
دد
اُِ أَ َش ذ ذ ذ ذ ُّد َأبم يس ذ ذ ذ ذا َوأَ َش ذ ذ ذ ذ ُّد سَذمن د ذ ذ ذ ذ ييال}
ين َك َف ذ ذ ذ ذ ُروا َو َّ
ني َع َس ذ ذ ذ ذى َّ
الم ُم ذ ذ ذ ذ مؤمن َ
ر ال ذ ذ ذ ذو َ
اُِ أَ من يَ ُ ذ ذ ذ ذ َّ َ َ
[س ذذورة النس ذذا ]84 :أ فه ذذول اآلي ذذة س ذذوكر تفهومه ذذا أن أبر ال ذذافرين ل ين ف ذذئ إل إنا وج ذذد
مقاسل مسلمأأ إنيا ليس نلضرورة أن ي ون أمن أفذراد احلركذة ا سذالمية ول أمذن احلركذة يفسذها
نس سالم لبأر ال افرين ،ول لعدواهنم ،ول ن الد يضطر أبنا احلركة ا سذالمية لشذي يفدذر،
ول ذذن ل يص ذذح ال ف ذذمل بش ذذي يفد ذذر إل بع ذذد اس ذ نفاد ك ذذل الوس ذذائل األد ذذرى ،وإنا اس ذ نفدان
الوسائل األدرى عندئو لبد أن ي ون هنذاي دفذاع ورد علذى العذدوان ،ومذن صذفات املسذلمني
أهنذذم ل يسذذمحون لل لذذم أن يقذذع أذذم ،الذذال سعذذاىل{ :والَّذ دوين إدنَا أَصذ َاأم المبذ مغذي هذم يذمنذَ د
صذ ُرو َن}
َ ُُ َ ُ ُ م َ
َ َ
ك َما َعلَذمي دهم دهمذن َسذبديل} [سذورة
صَر بذَ مع َد ظُمل دم در فَأُوَٰلَد َ
[سورة الشورى ،]39 :والالَ { :ولَ َم دن ايَ َ
ص ذ ََ َو َإ َف ذَر إد َّن
الشذذورى ،]41 :ول ذذن علذذيهم أن يس ذ نفدوا الوسذذع أولي ،الذذال سع ذذاىلَ { :ولَ َم ذن َ
د
ك لَ دم من َع مدم ماأل ُُمودر} [سذورة الشذورى ،]43 :فذ نا اسذ نفدول وأص َّذر ال ذافرون علذى أن ين لذ وا
ََٰنل َ
أبسذذهم نملسذذلمني ،عندئذذو الذذد ي ذذون أمذذن املسذذلمني وأمذذن احلركذذة ا سذذالمية فيمذذا الالذذر هللا ع ذ
ك وح در د د د
اِد َل سُ َ لَّ ُ د
ر
اُِ أَ من يَ ُ ذ َّ
ني َع َسذى َّ
وجل{ :فَذ َقاسد مل د َسبد ديل َّ
ت الم ُمذ مؤمن َ
ف إَّل يذَ مف َس َ َ َ ه
ف َأبم َ
َّ د
َش ُّد سَذمن د ييال}[سورة النسا ]84 :أ
ين َك َف ُروا َو َّ
َش ُّد َأبم يسا َوأ َ
اُِ أ َ
الو َ
* طالعتنررا بعررا فسررائ اإلع ر م يف العررامل اإلس ر مي زراء بعررا رمررو احلركررة اإلس ر مية
حول أفلوايت العم اإلس مي ،ف أدري ما هو رأي فضيلة األستاذ بعد أن اطلع علررى
هذه ا راء؟
 الشيخ سعيد :بسبب و ذعي الصذحي فذ يل ل أطلذع علذى ك ذمل ذا يقذال فيمذا ي علذف أذولاألمور وإملها ،أما أولوًيت العمل ا سالمي على مس وى احلركة فهي اج هادي شي ان:
األفل :ال ميي بني األي مة اليت د م العاه ا سالمي ،ودديد املوالذف منهذا ،فذنحن ل يصذح
أن س ذون لنذا ي ذذرة موحذدة ل ذل األي مذذة العذاه ا سذالمي ،ول أن ي ذذون لنذا موالذف موحذذد
من كل هول األي مةأ فال ميي بني األي مة واألالطار هو األوىلأ
بلدا م ل مصر ،وبل يذدا م ذل سركيذا ،وبل يذدا م ذل مذالي ًي ،أان أفذحلت أن موالفنذا منهذا
أان أفحلت أن ي
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ينبغذي أن ي ذون سعميذف الدميقراطيذة ،أمذا نلنسذبة لبلذد م ذل أفغايسذ ان ،فالبذد أن سذدعم ا،هذاد
األفغاق أبي وسيلة من الوسائلأ وهناي بلدان أدذرى ينبغذي أن ي ذون موالفنذا منهذا هذو أن ل
س عذذدى يصذذيح ها والنصذذيحة السذرية فقذذع ،وهنذذاي أي مذذة ينبغذذي أن ي عذذاون معهذذا ك ذذمل مذذن
اجمل ذذالت ،وه ذذوا فاألولوي ذذة األوىل ه ذذول املرحل ذذة ه ذذي ال ميي ذ ب ذذني األي م ذذة واألالط ذذار ،وأن
ي ون لنا موالف مناسب كل الطر مذن األالطذار علذى ذو ي امذر وعلذى ذو الواالذع ب قيذيم
داليفأ
األفلوية الثانية :هي البحم عن صيغة هلي ل سن يمي ي ناسب مع املرحلة اليت ن فيهاأ
فالعمل ا سالمي مرحل ر السابقة حاول أن يبحم عن هي ل سن يمذي ،بعضذر كذان جي يذدا
وبعض ذذر ك ذذان الاص ذ يذرا ،وأظ ذذن أين ذذا الي ذذوم حباج ذذة إىل هي ذذل سن يم ذذي زائ ذذد عل ذذى جمم ذذوع اهلياك ذذل
ال ن يمية املوجودة العاه كلرأ
الوي أالولر :إن كل مجاعة املا ي حاولت إىل ح هد ما أن سنشئ هي لهذا ال ن يمذي ،ول ذن
ذاان ك ذذان ه ذذوا اهلي ذذل مناس ذذبيا هل ذذا
ص ذا أ ذذا وه ي ع ذ هدد إىل بقي ذذة األم ذذة ،وأحي ذ ي
ه ذذوا اهلي ذذل بق ذذي دا ي
الاصرا ،فاملطلوب اآلن من كل ف ة إسالمية العاه أن سسعى إىل سطوير هي لها
و ي
أحياان كان ي
ال ن يمذذي ،ومطلذذوب مذذن أبنذذا األمذذة ا سذذالمية مجي يعذا أن يبح ذوا عذذن هي ذذل س يمذذي جديذذد،
هوا اهلي ل يس طيع بش ل من األش ال أن يضم كل احلركة ا سالمية الفاعلة العاهأ
فالبد أن ي ون هناي سذالق علذى حذد أدل مذن سنسذيف أو وحذدة سن يميذة أو إذمل نلذك ،املهذم
أن يوجد اهلي ل ال ن يمي املوحد مهما كايت صيغة ال قييمأ
اثلثا :معرفة األدطار اليت فدد أمن األمة ا سالميةأ
رابعا :أن ي عاون املسلمون كل م ان على سعميف الس قاللأ
فنحن يع ذ أن العذاه ا سذالمي لسذ ال إرادسذر إذمل مسذ قلة إىل حذد كبذمل ،مذا دام أي الطذر مذن
أالطار العاه ا سالمي حباجة اال صادية وسقنية وحباجة إىل جهات عامليذة ل يسذ طيع السذ غنا
عنهذذا ،فذ ىل حذذد كبذذمل سبقذذى إرادفذذم مصذذادرة ،ونل ذذايل فذ ن مذذا يطمذذح إليذذر مذذن سطبيذذف الشذريعة
ا سذذالمية علذذى مسذ وى العذذاه ا سذذالمي سبقذذى مطالب نذذا ذذعيفة أمذذام الضذذغوط الذذيت سوجذذر إىل
ح ومذذات وأالطذذار العذذاه ا سذذالمي ،فذ نا مذذا وجذذد هي ذذل سن يمذذي موحذذد علذذى حذذد أدل مذذن
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ال عذذاون ولذذو إبزالذذة الفقذذر وا،هذذل واملذذرت ،فذذولك وحذذدل طيذذب ،املهذذم أن األولويذذة ال اييذذة الذذيت
ينبغذذي أن يف ذذر أذذا املس ذذلمون ه ذذي البحذذم ع ذذن هي ذذل سن يم ذذي ،حبي ذذم يس شذذعر ك ذذل عام ذذل
إسالمي أير سربطر عالالات سنسيقية مع بقية ادواير العاهأ
إير الد يفن األوان للبحم عن هي ذل سن يمذي ،سذوا كايذت العالالذة بذني املذرسبطني أذوا اهلي ذل
ال ن يمذ ذذي عالالذ ذذات سنسذ ذذيقية أو إذ ذذمل سنسذ ذذيقيةأ املهذ ذذم أن األمذ ذذة ا سذ ذذالمية حباجذ ذذة إىل هي ذ ذذل
سن يمي يس طيع أن مل عب العمل على املس وى انلي والعاملي ،وهوا اآلن إذمل موجذود،
فنحن حباجة إىل إيادل ،ف ن املخاطر ال ملة اليت .ر أا األمة ا سالمية سس دعي وجود هذوا
اهلي ل الوي يس طيع سعب ة األمة ا سالمية فيما ًّدمهاأ
* مضررى علررى نشرروء بعررا احلركررات اإلس ر مية كر االخوان املسررلمني سررتة عقررود ،فقررذه
املناسبة نريد من األستاذ سعيد أن نسمع رأيه يف مسريا هذه احلركة بعد مضي ستني عاما
على نشوئها؟
 -الشيخ سعيد :ا،واب عن هول القضية مي ن أن ي ون من دالل ال ميي بذني عذدد [مذن]

القض ذذاًي ،فق ذذد وح ذذت حرك ذذة ا د ذوان املس ذذلمني م ذذن الناحي ذذة الف ري ذذة وا يح ذا منقط ذذع الن ذذمل،
وكاي ذذت رائ ذذدة في ذذر ،فحرك ذذة ا د ذوان املس ذذلمني م ذذن الناحي ذذة الف ري ذذة اس ذ طاعت أن سقه ذذر ك ذذل
الف ذذر الغريذذب الوافذذد املعذذادي ل سذذالم ،بذذل اسذ طاعت أن سنهذذي هذذوا الف ذذر إىل حذذد كبذذمل
األرت ا سذ ذذالمية ،بذ ذذل يسذ ذ طيع أن يقذ ذذول :إيذ ذذر مذ ذذن الناحيذ ذذة الف ريذ ذذة أجذ ذذرت علذ ذذى ك ذ ذذمل مذ ذذن
ال اهات الف رية العاه ا سالمي ،فاعل ها دام يفسها لصا ف ر ا دوان املسلمنيأ
لقذذد ورث ا سذذالميون العذذاه جقافذذة إسذذالمية م وارجذذة ه س ذذن وحذذدها كافيذذة للذذرد علذذى الف ذذر
الوافد الغريب ،فقد  .ل هوا الف ر الغريب بن رًيت وأي مة ،و .ل بفلسفات ومناه حيذاة،
ومن ف ن ا دوان يع ذ ون رو يادا نلنسذبة هلذول القضذاًي ،فهذم الذوين اسذ طاعوا أن يذردوا علذى
الن ري ذذة ت له ذذا ،وأن ي ذذردوا عل ذذى الف ذذرة ت له ذذا ،واملنه ذذاا ت ل ذذر ،والن ذذام ت ل ذذرأأأ وه ذذوا فذ ذ ن
ا د ذوان املس ذذلمني اس ذ طاعوا إىل ح ذذد كب ذذمل أن يرحب ذوا ا،ول ذذة الع ذذاه ا س ذذالمي م ذذن الناحي ذذة
الف ريذ ذذة ،ونل ذ ذذايل ف ينذ ذذا يسذ ذ طيع أن يقذ ذذول :إن الناذ ذذاح الف ذ ذذري اهلائذ ذذل الذ ذذوي حقق ذ ذذر دعذ ذذوة
يماأ
ا دوان املسلمني كان ي
كبملا وع ي
واحا فعلييا و ي
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وعن ذذدما ين ذذر إىل ال ذذأجمل الحلب ذذوي حرك ذذة ا دذ ذوان املس ذذلمني ،ف ين ذذا يسذ ذ طيع أن يق ذذول :إن
وذاحهم الف ذري كذان مذذن وذاحهم الحلبذوي أليذذر ه يذ ح هلذول احلركذذة أن دقذف ي رًيفذا الحلبويذذة
أج ذوا صذذحيهة سذذليمة ويفمنذذة ،م ذ ال األس ذ ان البنهذا يع ذ أن اج مذذاع ا د ذوان املسذذلمني علذذى
ذباحا ومس ذذا ي ،فل ذذو أن ه ذذول القض ذذية م م ل ذذة وح ذذدها عن ذذد
ال ذرا ة امل ذذأجورات ينبغ ذذي أن ي ذذون ص ذ ي
جداأ
كبملا ي
ا دوان املسلمني ل ان أتجملها سربي هم ي

إن ا دوان املسلمني ي ياة لل روف اليت عايوها ك مل مذن األم نذة ،ه يسذ طيعوا أن ققذوا
ي رًيفم الحلبوية ،ولولك ف ن واحهم الف ري كان أك من واحهم الحلبويأ
وإنا ي ذران إىل أتجذذمل ا دذوان املسذذلمني علذذى الشذذارع السياسذذي وعلذذى القضذذاًي ال طبيقيذذة ،ف ينذذا
واحا إىل حد ماأ
ود ي
لقذذد وجذذدان املرحلذذة الذذيت ذذن فيهذذا أن ف ذذرة البنذذوي الالربويذذة مذ الي أصذذبحت موجذذودة ،وهذذوا
واحا سطبيقييا لدعوة ا دوان املسلمنيأ
يع ل ي

لقد أصبحنا يسمع أن وزرا العدل العرب

اج ماعافم يقررون سطبيف الشريعة ا سالميةأ

لق ذذد أص ذذبح مطل ذذب سطبي ذذف الش ذريعة ا س ذذالمية مطلبي ذا عا يم ذا
واحا سياسيياأ
يس طيع أن يع ل ي

الش ذذارع ا س ذذالمي ،وه ذذوا م ذذا

لقذذد بذذدأت املرحلذذة الذذيت أعقبذذت سذذقوط الدولذذة الع ماييذذة بنذذوع مذذن العلماييذذة ،وكذذان املخططذذون
ذملا مذذن
للعذذاه ا سذذالمي يفحل ذذون أيذذر سذ أ مرحلذذة سعذذم فيهذذا العلماييذذة ،بينمذذا وذذد اآلن أن ك ذ ي
الدسذذاسمل العذذاه ا سذذالمي ه سس ذ طع أن س ااهذذل ف ذذرة أن ديذذن الدولذذة :ا سذذالم ،وه ذذوا
يس طيع أن يقذول :إيذر مذن الناحيذة السياسذية اسذ طاع ا دذوان املسذلمون أن يذؤجروا سياسذييا
جم ذرًيت األح ذذداث الع ذذاه ا س ذذالمي ،واس ذ طاع الس ذذم كب ذذمل م ذذن الن ذذار ال ذذوين أتج ذذروا حبرك ذذة
ا دوان املسلمني أن يصلوا إىل مراك السذلطة وإن ه يطبقذوا كذل مذا أرادل ا دذوان املسذلمونأ
أما النااح السياسي ال امل ،وهو وصول ا دوان املسلمني إىل احل م ،وسطبيقهم مذا يذدعون
إلي ذذر م ذذن د ذذالل احل ذذم ،فه ذذوا ه يس ذ طع ا دذ ذوان املس ذذلمون ح ذذح اآلن أن يفعل ذذول ،ونل ذذايل
يس طيع أن يقول :إن واحهم السياسي كان يسبيياأ
ف ذ ينا ذذن ل يس ذ طيع أن يق ذذيدهم حرك ذذة ا د ذوان املس ذذلمني م ذذن د ذذالل ي ذذرة ج ئي ذذة ،ب ذذل ي ذذب
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سقييمهذذا سقيي يم ذا شذذامالي ،فمذذن داللذذر يقذذول :مذذا هذذو الشذذي الذذوي وحذذت فيذذر حركذذة ا د ذوان
واحا أدل من نلك ،أو ه سناح فيرأ
واحا كامالي ،أو ي
ي
علذذى كذذل حذذال ،ل يسذ طيع أي إيسذذان العذذاه أن ي ااهذذل دور حركذذة ا دذوان املسذذلمني
جمرًيت األمور العاه الاطبة ،ول أالول العاه ا سالمي وحدل ،و ن يرجو حلركذة ا دذوان
املسذذلمني أن س عذذاىل علذذى م سذذيها وعلذذى جراحهذذا ،وأن سقذذيدهم املراحذذل السذذابقة كلهذذا ،وسقذذيدهم مذذا
ح ذذدث بينه ذذا وب ذذني اآلد ذرين ،وأن سق ذذيدهم اآلد ذرين سقيي يم ذا دالي يق ذا ،ويرج ذذو إن ش ذذا هللا أن ي ذذون
موجودا ،وأن ي ون واحهم كاماليأ
عطاؤهم املس قبل
ي
* ندعو لًم هللا سبةانه ابلشراء ،فجزاكم هللا خريا ،فالس م عليًم فرمحة هللا فبركاته.

30

سعد ظ م
(األديب فالناقد اإلس مي)

الرتمجة:
أديب أزهري وانالد لغوي إسالمي ،حصل علذى الذدك ورال اللغذة العربيذة مذن جامعذة األزهذر،
ودرر جامعذذات مصذذر والسذذعودية وا مذذارات والطذذر وال ويذذت وعُمذذان وإملهذذا ،وكذذان عضذ يذوا
َّ
اجملالس القوميذة امل خصصذة ،و العديذد مذن ا،معيذات األدبيذة والدينيذة تصذر ،ومشذاريكا
ك مل مذن املذؤ.رات الشذعرية العامليذةأ وهذو مذن أبذرز مذن سذوىل عمذادة كليذة اللغذة العربيذة نألزهذر،
جم ذذال
داف ذذع ع ذذن األص ذذالة وال ذحلاث ،والفص ذذحى والش ذذعر العم ذذوديأ ك ذذان ل ذذر يش ذذاط ملح ذذو
ال ذذدعوة واألدب ا س ذذالمي ،ول ذذر أحادي ذذم مواع ذذة وحما ذرات ومق ذذالت ،د ذذات مع ذذاري ذذد
ا رافذذات عقديذذة وف ريذذة ،ودعذذا إىل إيشذذا حمطذذة إناعيذذة للغذذة العربيذذة سقذ هدم بذرام أدبيذذة وجقافيذذة

ولغويذة وفلسذفيةأأ كذان صذاحب اللذم سذيهال ،ومسذامهات عديذدة ،وحضذور جقذا بشذ ل عذذامأ
ذان ،منهذ ذذا :ال ذ ذواهر الفنيذ ذذة الشذ ذذعر ا،ذ ذذاهلي ،مذ ذذن درور اهلاذ ذذرة ،أرواح
لذ ذذر ذ ذذو ( )40ك ذ ذ ي
وأعاصذذمل (شذذعر) ،ال عريذذف األيسذذاب لألشذذعري (دقيذذف)أ سذذو يذذوم ال ذ ال ( )13رجذذب
1420هذأ علير رمحة هللاأ
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هذا اللقاء:
ع ذذن األدب ا س ذذالمي وح ذذدودل وا ب ذذداع في ذذر ،وم ذذؤهالت األدي ذذب املعاص ذذر ،والنق ذذد احلي ذذاة
الف ريذذة ،والعقبذذات الذذيت سعذذحلت نلذذك ،وعذذن ا رهذذاب الف ذذري الذ وي ميارسذذر العلمذذاييون ذذد
من ًّالفهم وهم يدَّعون احلريةأأ
أُج ذذري مع ذذر ه ذذوا احل ذوار الب ذذل ع ذذدة أش ذذهر م ذذن وفاس ذذر ،وك ذذان يفد ذذر لق ذذا مع ذذر كم ذذا نك ذذرت جمل ذذة
«اجمل م ذ ذذع» ،ح ذ ذذاورل األس ذ ذ ان حمم ذ ذذد القوص ذ ذذي ،ويُش ذ ذذر الع ذ ذذدد 1421/3/25( 1406هذ ذ ذذ)
ص51 -50أ
نص احلوار
ُّ
* أصر رربةص احلاجر ررة ماسر ررة إلجير رراد أدب يسر ر مي  -ابلرعر ر  -فمر ررا القواعر ررد األساسر ررية
فاخلطوط العامة ملا ميًن أن يُسمى أداب يس ميا؟
 ل مي ذذن أن ينس ذذى سوجيه ذذات الش ذذهيد س ذذيد الط ذذب ال ذذوي يُع ذذد رائ ذذد األدب ا س ذذالمي ب ذذالمنازع ،والوي كان يقول :من ُحسن احلظ أن ا سالم ه دد «ش الي» فنييذا معينيذا يل منذا بذر،
حبيذذم يذذدور إطذذارل فذذال ي عذذدى رسذذومر ،وإمنذذا حذذدد ا سذذالم «املضذذمون» ،أو الف ذذر الذذوي
ي ناولر الفنان الشذ ل الذوي ًّ ذارلأأ وا سذالم ًّ لذف عذن إذملل مذن الفلسذفات ا يسذايية،
فمن الفلسفات ما يرى أن الفن إاية حد ناسر وليس وسذيلة لبلذومل أي هذدف ،وهذؤل هذم
دعاة «الفن للفن»أ
أمذذا الفنذذان املسذذلم فلذذر فهمذذر الشذذامل للحيذذاة وا يسذذان ،ولذذر إميايذذر أبن الفذذن وسذذيلة لبلذومل إايذذة
ع مى ،أل وهي س وين الوجدان امل شبع بروح احلف واخلمل واحلب ،والفذن ا سذالمي ل ًّ ذار
دمله ذذا وش ذريرها ،عاليه ذذا
منانج ذذر م ذذن أم ل ذذة اخل ذذمل والفض ذذيلة وح ذذدها ،ب ذذل يق ذذدم ش ذذح النم ذذانا ده
وسذذافلها ،وإل ايعذذدمت احلركذذة الفنيذذة ،والصذراع النفسذذي ،إهنذذا معذذاانة أصذذيلة انبضذذة ،سبعذذم
ذوان مذذن ألذوان «القلذذف» الع ذذيم ،ودرمذذر الر ذذوا لل سذذل والسذذلبية واألانييذذةأأ وهذذوا هذذو
يفسذذر لذ ي
الفن الوي يُطلف علير «الفن ا سالمي»أأ وعاه األدب والفن ا سذالمي فسذيح رحذب ،يذ ز
ال ا ذذارب انلي ذذة والعاملي ذذة ،ويذ ذرسبع بقض ذذاًي ا يس ذذان عام ذذة ،والض ذذاًي املس ذذلمني ش ذذح أ ذذا
32

املعمورة داصةأ
* يذا كانررص احلريررة مررن أهررم شرررفط اإلبرردا اجليررد ..فه ر االلت رزام نقرريا للةريررة؟ فم ررا
موقف األدب اإلس مي من هذه القضية؟
 حرية الف ر ه س ن جمرد شعارات سُرفع ،أو كلمات جوفا ي شدق أا النار ،وإمنا لبد أنملموسا ،وسلويكا عملييا يرال النار وميارسوير ،واحلذرًيت ه س ذن جمذرد يصذوص
االعا حييا
س ون و ي
ي
دساسمل ومواجيف ،وإمنا هي سطبيف مؤجر ،ودافع الوي ل بداعأ
أما عن دعاة ال مرد وأدعيا احلرية ،ف ل نلك ت ابة «بدعة» ي شبم أا الضائعون وال ذائهون
أمسوهذا فلسذذفة ،إهنذذا ل سرمذ إل إىل اليع ذاق مذذن كذذل مسذذؤوليات العقائذد ،واليفذذالت مذذن كذذل
ذاان ي ذذدعوهنا وجودي ذذة
الق ذذيمأأ والغري ذذب أن امل ذذروجني هل ذذول الش ذذعارات يس ذذموهنا «موال يف ذا» ،وأحي ذ ي
وسعبملا عن الوات ،و اولون أن يضعوا هلا القواعد واألصولأ
ي
إن من ين ذر إىل مطبوعاسنذا

السذنوات األدذملة يسذ طيع أن يقذرأ بو ذوح سذو املصذمل ،ويشذم

رائحذذة الضذذياع واحلسذذرةأأ واألديذذب ا سذذالمي املل ذ م رجذذل عقيذذدة وف ذذر ،رجذذل حركذذة وعمذذل،
يس ذذحلد ك ذذل ش ذذي س ذذبيل عقيدس ذذر ،ول يق ذذيس املع ذذاري حبس ذذاب احلي ذذاة وامل ذذوت ،واخل ذذوف
واخلس ذذائر املادي ذذة ،وإمن ذذا يقيس ذذها نلعم ذذل ا،ذ اد وا،ه ذذاد ،وتق ذذاييس احل ذذف والع ذذدل ال ذذيت سش ذرب ها
روحر من النبع ا هلي الصا أ
* مررا رأيًررم فيمررا نرراه  -ا ن  -مررن التةيررز الرًررري فالتعصررب املررذها ..فمررا ترسررريكم
ألسلوب اإلرهاب الرًري عند العلمانيني فمطاردهتم ملن خيالرهم يف الررأي ،بر فاهتررامهم
للملتزمني فالشرفاء ابلرجعية فالتخلف؟
 أان ل أرفض ال حي نلنسبة ألي م قف ،وهوا جمرد رأي ،ل ن الوي أرفضر أن ي ون هذواال حيذ منبعيذا مذذن جقافذذة انالصذذة ،إن ل ذذل مف ذذر موال يفذا ،ول ذذي ًّ ذذار موالفذذر يذذب أن ي ذذدارر
ذملا م ذذا ال ذرأان لق ذذوم يه ذذامجون ال ذذدين دون أن يلم ذوا أبص ذولر األولي ذذة،
املواال ذذف املهم ذذة الب ذذارزة ،ف ذ ي
ودون أن يعرفذوا فذرائض الو ذو  ،وك ذملون أدذووا علمهذم مذن مب دهشذر حاالذد ،أو مس شذرق انالذذم،
دون أن ي لفوا أيفسذهم مؤويذة البحذم عذن احلقيقذة ،لذوا أالذول :ل أبر أن ي ذون ل ذل مف ذر
موالف ،أي أن ي حي ملوالفرأأ على أن ينطلف هوا املوالف من وعي وفهم ودراسةأ
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أما عن سلك اهلامة اليت داصر الشرفا واملخلصذني ،والذد صذورهم املغر ذون بصذورة امل خلفذني
عن الضاًي عصرهم ،يعمأأ إن هوا ا رهاب الف ري هو الوي ميارسر هؤل امل خبطذون الذوين
ذوان مذذن أل ذوان املطذذاردة
يرمذذون املخلصذذني نل ذراف وال خلذذف وال بعيذذة ،ومذذن أصذذبح النقذذد لذ ي
العنيفذذة ل ذذل م ذذا هذذو ج ذذاد وأصذذيل ،حذذح وج ذذد املخلصذذون أيفس ذذهم حمصذذورين زواًي ذذيقة،
مرإمني على الس سالم والصذمت ،ودذال امليذدان إل مذن العذازفني علذى أواتر القي ذارة الرمسيذة،
ودول الفن والف ر إىل ه اف وصياح وصردات سشنايةأ
* بص رررتًم أس ررتاذا ل ررددب فالنق ررد ،فض ر ع ررن م رروهبتًم اإلبداعي ررة ،ت رررى م ررا م ررؤه ت
األديب املعاصر ،أف اليت ينبغي أن تتوافر فيه؟
 م ذذن الب ذذدهي أن ل ذذل إيس ذذان اس ذ عداداسر اخلاص ذذة ،وميول ذذر الشخص ذذية ،أو موهب ذذر الفطري ذذة،وه ذذي أم ذذر أساس ذذي أي مهن ذذة أو حرف ذذة ًّ طه ذذا ا يس ذذان حياس ذذر ،أي بع ذذد نل ذذك دور
رعايذذة هذذول املواهذذب وصذذقلها ،حذذح مي نهذذا أن سذذؤدي الرسذ الة املنوطذذة أذذاأأ فض ذالي عذذن نلذذك

هناي بعذض االشرتاطات اجلوهريررة الذيت لبذد منهذا ألي أديذب يريذد أن يقذدم عمذالي أصذيالي
أي فرع من فروع األدب:

أفهل ررا  :اللغ ذذة ألهن ذذا األداة ال ذذيت يس ذ عملها ص ذذناعة أف ذذارل ،ول ذذولك ف ذ ن سعل ذذم اللغ ذذة العربي ذذة
والواعذدها ،وا ملذذام نلذحلاث يع ذ مسذذألة حيويذذة ألي أديذب يريذذد أن ي ذذون لذر شذذأن مذذوكور
عاه األدبأ
اثنير را :عل ذذى األدي ذذب أن يطهل ذذع عل ذذى ال ا ذذارب األدبي ذذة امل نوع ذذة ل ب ذذار كه ذاب العص ذذر ،فه ذذول

النمذذانا هذذي واالذذع األمذذر «األسذ ان األول» ألي أديذذب ،وهذذي أت البذذل الدراسذذة األكادمييذذة
للعلوم األدبية ،م ل فن القصة ،أو فن املسرحية ،وعلم العروت ،وأوزان الشعرأ
* ما الدفر الذي ميًن أن يلعبه النقد يف حياتنا الرًرية فالرنية؟

 النقذذد لذذر دور مهذذم حياسنذذا الف ريذذة والفنيذذة ،ولذذيس هنذذاي هنضذذة فنيذذة أو أدبيذذة إل إنا الذذامالنقد بواجبر إزا سلذك النهضذة مذن حيذم ال قيذيم وال قذو ألن النقذد العذادة ذدد املسذ وى
الذذوي وصذذلت إليذذر ،وي شذذف عذذن حماسذذن سلذذك النهضذذة ومسذذاوئهاأ إن النقذذد مي نذذر أن يذذرد
اآل ر الفنية إىل أصوهلا ومنابعهاأ
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ذموان،
النقذذد إنن هذذو اسذ خدام املقذذاييس الصذذحيحة للح ذذم علذذى ال اذذارب الفنيذذة شذ الي ومضذ ي
دطملا حياسنا الفنيةأ
وهو رورة اترًّية وفنية ،وسقاعس احلركة النقدية يعل ي
يقصا ي

و ذذا ل ش ذذك في ذذر أن حرك ذذة النق ذذد الع ذذر ال ذذد أص ذذاأا ال ذذمل م ذذن القص ذذور واخلم ذذول ،حبي ذذم ه
سس طع أن سؤدي رسال ها على الصورة املنشودةأ
* ذك رررن أن حرك ررة النق ررد األد تعث رررت يف مس ررريهتا ،أف أص رراقا اخلم ررول فالقص ررور ،فم ررا
العقبات اليت اعرتضص مسريا النقد فعرقلص طريقها؟

 ك ملة سلك العقبات اليت سعحلت مسذملة النقذد ،ولعذل أوهلذا اف قذار الناالذد إىل مذا يسذ حقر مذنسقدير مادي وأد  ،فالناالذد اليذوم  -نلنسذبة لذألدن والفنذايني  -يقذف مذؤدرة املوكذب ،ول
ي اد يل فت إلير أحد ،ول ي افأ علذى عملذر إل نلنذ ر القليذل ،وهذوا دون شذك أمذر جمحذف،
جعل ال ملين ذن لذديهم القذدرة علذى النقذد ،يبح ذون هلذم عذن مصذدر رزق يفدذر ،أو يف شذون
عذ ذذن حيذ ذذاة أدذ ذذرى سضذ ذذمن هلذ ذذم ال قذ ذذدير ،حذ ذذح وإن كايذ ذذت هذ ذذول احليذ ذذاة ل س فذ ذذف مذ ذذع ميذ ذذوهلم
ورصصافمأ
العقبذذة ال اييذذة  -ولعلهذذا أدطذذر مذذن األوىل  -هذذي أن ال ذذمل مذذن النقذذد علذذى أًيمنذذا ،الذذد أإرال ذذر
السياسة أو املوهبية امل عصبة طوفاهنا اهلادر ،فضذاعت الذيم العدالذة وا يصذاف واملو ذوعية،
وهذي روح النقذذد وس ُّذر بقائذذر ،ف ألقذت مسذذا الفذذن والف ذر أمسذذا زائفذة ،وحوربذذت شخصذذيات
أصذذيلة جذذادة ،الذذدمت العديذذد مذذن الروائذذع ،ول يسذ طيع نحذذم منصذذف أن ين ذذر مذذا أدى إليذذر
ون ال عصب ،و«الشللية» من دمار ودراب النهضة الف رية والفنية املعاصرةأ
ميت إىل النقد الصحيح بصلة سوكر ،إهنا جمذرد
يقدا ل ُّ
العقبة ال ال ة :وهي أن ك يملا ا يسموير ي
ك انت سع عن ايطباعذات الناالذد وم اجذر الشخصذي ،دون اع بذار للقواعذد واألصذول النقديذة
املو ذذوعية ،فهذذي أالذذرب إىل «ال قذريظ» منهذذا إىل النقذذد العلمذذي ،وهلذذوا ددذذل النقذذد نب مذذا
يسمير بذ«الرعاية» ،وأصبح النقد أشبر ن عالانتأ
وكذذان هلذذوا كلذذر صذذلة وجيقذذة إبفسذذاد أنواق ا،مذذاهمل ،وكذذان هلذذوا أسذوأ األجذذر
األجيال ا،ديدةأ

سشذ يل وجذذدان

العقبة الرابعة :أن األجه ة الرمسيذة ل سسذ طيع سقذدير حاذم سلذك املشذ لة الضذخمةأأ وكذان
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إم ذذان سل ذذك املؤسس ذذات أن س ب ذ الض ذذية النق ذذد ،ف ن ش ذذل النق ذذد م ذذن اهل ذذوة ال ذذيت س ذذردى فيه ذذاأأ
ف حافظ بولك على اليم احلف واخلمل وا،مالأ
بطبيعة احلال ل ف لنا هول العُاالذة أن ي ذل علذى بعذض ا،هذود الفرديذة الذيت الذام أذا يقذاد
أمن ذذا  ،واس ذ طاعوا أن مل ذوا املش ذذعل وس ذذع العواص ذذف ،فق ذذدموا ب ذذولك أج ذ َّذل اخل ذذدمات حلرك ذذة
الف ر العر املعاصرأ

36

مجال منصور
(القائد السياسي اجملاهد)

الرتمجة:
م ذذن مواليذ ذذد خمذ ذذيم بالط ذذة القريذ ذذب مذ ذذن مدين ذذة انبلذ ذذس ،حاصذ ذذل عل ذذى إجذ ذذازة اناسذ ذذبة وإدارة
األعمال من جامعة النااح ،وكان ُّ
يعد للماجس مل العلوم السياسية ن،امعة يفسذهاأ عمذل
ذديرا مل ذذب فلسذذطني للبحذذوث والدراسذذات الس ذحلاسياية ال ذذابع حلركذذة محذذار ،وبذذرز م حذذد ي
مذ ي
رمسييذا نمسهذذا الضذذفة ،واع قذذل لذذدى اليهذذود ذذاق سذذنوات ،كمذذا اع قل ذذر السذذلطة الفلسذذطينية
م ذرات ،وه ذذو م ذذن مبع ذذدي م ذذرا ال ه ذذور ع ذذام 1412هذ ذذأ اس ش ذذهد الل ذذب مدين ذذة انبل ذذس م ذذع
يفدرين إجر إلقا ا،يش الصهيوق صارودني على مبذ احلركذة،
1422هذ 29 ،يولير 2001مأ

 11مجذادى األوىل مذن عذام

هذا اللقاء:
أجذ ذذري هذ ذذوا اللقذ ذذا معذ ذذر البذ ذذل أًيم مذ ذذن مق لذ ذذر 6 ،مجذ ذذادى األوىل عذ ذذام 1422هذ ذذ ،السذ ذذاعة
الواحذ ذ دة ظهذ ذيذرا ،ويشذ ذذر ع ذذدة مواالذ ذذع علذ ذذى الش ذذب ة العامليذ ذذة للمعلومذ ذذات ،منه ذذا موالذ ذذع املركذ ذ
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الفلسطيل ل عالم ،وموالع ال لة ا سالمية ل عالمأ
فقال حمافره:
بُعي ذذد اي ه ذذا جن ذذازة الش ذذهيد ص ذذالح دروزة ال قين ذذا نلش ذذيخ مج ذذال منص ذذور املرك ذ الفلس ذذطيل
للدراسذذات وا عذذالم ،وه ي ذذن يعلذذم حينهذذا أيذذر سذذي ون اللقذذا األدذذمل الذذوي يمعنذذا نلشذذهيد
القائذد ،دذدث فيذر عذن الس شذذهاديني ،األمنيذة الذيت طاملذا .ناهذذا أصذبحت منونجذا بذني النذذار،
ليل حف بعد عدة أًيم بركب الشهدا وجلة من إدواير ،وكان اللقا ال ايل:

نص احلوار

ر عرفنا بنرس لو مسةص؟
مجال عبد الرمحن منصذور ،األصذل مذن الريذة سذلمة ،مواليذد خمذيم بالطذة ،أسذ ن مدينذة انبلذس،
يعذذل أمجذذع أط ذراف احليذذاة الفلسذذطينية مجيعذذا ،مذذن خمذذيم والريذذة ومدينذذةأ األصذذل مذذن الريذذة سذذلمة
الضا ًيفاأ
ر ه كان فالداك حيدثون عن ايفا؟
كذذايوا ومذذا زال ذوا ،ألهنذ م اآلن ج ذ مذذن الذذواكرة امل ذذررة الذذيت سن ق ذذل إىل أطفذذايل ،لذذو س ذ ل اب ذذل
الصغمل من أين أيت يقول من الرية سلمةأ
ر ا ن كم عمرك؟
اوزت األربعنيأ
ر معرفم أن مجال منصور مؤسس الًت الط بية يف اجلامعات ،حدثنا عن هذه التجربة؟
العمذذل النقذذا الطذذال أع قذذد أيذذر الذذد ي ذذون مذذن أهذذم مراحذذل حيذذا  ،إن إيذذر يع ذ اليطالالذذة
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األساسذذية وال وجذذر للعطذذا  ،ولل عامذذل السياسذذي ،ومعا،ذذة القضذذاًي العامذذة ،وال صذذدي ملشذذاكل
اجمل مذذع ،وهذذي مشذذاكل الشذذباب نل حديذذد ،وهذذي ج ذ مهذذم مذذن هذذوا العمذذل ،إنا أصذذلح هذذوا
القطاع هول املرحلة من عمر الشباب ،ومن عمر اجمل مع ،أع قذد أهنذا سؤسذس جمل مذع أفضذل
ب ذذمل ،والنذذاعيت أن ك ذذل مذذن أتس ذذس سلذذك املرحلذذة اآلن يق ذذوم بذذدور الي ذذادي مس ذ وي م ذذن
ودديدا إطار احلركذة ا سذالميةأ املؤسسذون سلذك
املس وًيت على مس وى كل الفصائل،
ي
املرحل ذذة اآلن يع ذ ون رؤور العم ذذل ا س ذذالمي  % 90م ذذن املواال ذذع ا س ذ المية ال ذذدادل
واخلارا ،إطار احلركة ا سالمية الفلسطينيةأ
ر يعين الطالب املميز يف جامعته فالشاب يقود ...؟
الط يع ذا  ،ه ذذوا يع ذذل ل ي ذ م يس ذذخ رب ذذة ،وإمن ذذا ي ذ م بن ذذا رب ذذة ،وشخص ذذية ال ذذادرة عل ذذى أن سش ذذف
لنفسذذها طريقهذذا بشذ ل مسذ قل الذذادرة علذذى ال ف ذذمل  ،الذذادرة علذذى ا وذذاز  ،الذذادرة علذذى إبذذداع
احللول ،م ال بسيع على نلك جمموعة كايت سعمذل جامعذة الناذاح كلانذة طالبيذة مشذرفة
علذذى العمذذل ا سذذالمي بعذذد الض ذربة األوىل حلركذذة محذذار عذذام 1989-1988م ،اللانذذة ال ذذيت
سل ها مسؤولية حركة محذار الطذاع إذ ة كايذت مخسذة مذن سذبعة مذن طلبذة جامعذة الناذاح
اخلريني ،تع أهنم اي قلوا من القيادة الطالبية إىل اليادة اجمل مع ،فذذي إطذار حركذة سنذافس علذى
الصدارة إدارة اجمل مع الفلسطيل سياسييا واج ماعييا أ
ر أكيد كان هناك عقبات فالرتكيز  50عاما على الشعب الرلسطيين؟
شعبنا الفلسطيل ًّوت معركة عايبة كل املس وًيت واجملذالت ،إنا ظذن أحذد أن املواجهذة
مذذع الحذ الل هذذي مواجهذ ة فقذذع مذذع هذذوا املشذذرع شذذقر السياسذذي ي ذذون الذذد دسذران املعركذذة
منو بداي ها ،معرك نا حضارية جقافية اج ماعية ،معركة إيسان ،معركة إيسذايية ،ورؤًي ،ومشذروع
رسالة ،إنا إاب عنا هول املو ع( )3ب قديران سذن ون الذد دسذران مذن البدايذة مع ذم أوراالنذا البذل
أن يددل اجملاأة أ
ولولك كان ا يسان الفلسذطيل يُسذ هدف كذل املواجهذات :علذى املسذ وى النفسذي ،وعلذى
هذذوا األمذذر ،أنكذ ر املسذذؤول عذذن
املسذ وى الج مذذاعيأ م ذذال بسذذيع علذذى نلذذك فيمذذا ًّذ
( )3لعلر يعل :إابت عنا هول املو وعاتأ
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إدارة الس ذذاون الص ذذهيويية ،ال ذذال الس ذذبعينات :مهم ن ذذا الس ذذان مخ ذذس س ذذنوات أن ًّ ذذرا
ا يسان عالة على اجمل مذعأ والذد كذان هذوا دذدًي للما مذع الفلسذطيل ،وللشذباب الفلسذطيل،
فأصذ ذذبح مذ ذذن ًّذ ذذرا مذ ذذن السذ ذذان ويقضذ ذذي مخذ ذذس سذ ذذنوات يشذ ذ ل حالذ ذذة م قدمذ ذذة مذ ذذن الذ ذذوعي
الفلسطيل اليت دمل من هذو عالذة دذارا اجمل مذع العذادي ،أصذبحت مذدارر بنذا  ،كيذاانت
جديذذدة ،بنذذا مسذ وًيت م قدمذذة ،هذذم روافذذع ،فأصذذبحت السذذاون جامعذذات ،أصذذبحت هذذول
املع ذ قالت كم ذذا ال ذذال أحذذدهم" :أرادوا الس ذذان ال ذ يا فأحلنذذا الق ذ زه ذيذرا " ،ولذذولك ه ذذم أص ذذبحوا
يق نعذذون أن اع قذذال ا يس ذذان لذذيس نلضذذرورة ال ذذل إيسذذايي ر ،وإمن ذذا هذذو بنذذا يس ذذايية مذذن ي ذذوع
جديدأ
حولنا اننة إىل منحةأ
هول املسألة سقذديري ،جممذل الشذعب الفلسذطيل وذح نلذك ،وإن كذان هنذاي إدفاالذات،
الط يع ذا ل ي ذ لم ع ذذن ص ذذورة وردي ذذة ل ذذل الش ذذعب الفلس ذذطيل ،إمن ذذا ي ذ لم ع ذذن ش ذذعب ان يب ذذل
يسذ ذ طيع ان يعيذ ذذد بنذ ذذا ناسذ ذذر ،يسذ ذ طيع أن يعذ ذذان النذ ذواال أأأ منذ ذذونا مذ ذذا لعذ ذذل العذ ذذاه العذ ذذر
وا سذالمي عايشذر ،منذذونا ا بعذاد ،الذذال رابذني حينهذا وأان أنكذذرل .ا يمذا ،سذذأالدم علذى دطذذوة
ول أريد العاه أن يلومل عليهاأ
يع ذذل أي ذذر س ذذيخطو دط ذذوة جوري ذذة سقض ذذي عل ذذى م ذذا أمس ذذال ن ره ذذاب نل ذذك الوال ذذت ،فأبع ذذد
الي ذذادات يقابي ذذة وسياس ذذية واج ماعي ذذة وع ذذاملني  ،ذذان الك ذذاة ،تع ذ أي ذذر أراد أن يه ذذدم البني ذذة
ال ح يذذة املرسبطذذة ببنذذا اجمل مذذع الفلسذذطيل ولذذيس نلقيذذادة السياسذذية وحذذدها ،فأبعذذد اليذذادات مذذن
جن ذذني إىل رف ذذح ،وكاي ذذت الن يا ذذة ب ق ذذديري أهن ذذا أفض ذذل س ذذنة م ذذرت اتري ذذخ احلرك ذذة ا س ذذالمية
وبنائها كايت عام ا بعادأ
ر يف اإلبعاد كان هناك قرابة  400شخص ،كم شااب كان من بينهم؟
كايوا الرابة النصف ،وهذؤل النذار م ذال صذا علذى ال حذدي وا صذرار ،أان أحصذيت
أك ر من جالجني دورة اجملالت امل عذددة الذد دا ذها هذؤل الشذباب ،وأك ذرهم الذد رذرا مذن
جامعة ،أو أهنى فصولر الدراسية نلك العام بنااح ،وكان عندان أربعون مسااليا يدرسون
مرا ال هور ،رإم أينا كنا يعيش منطقة سسمى أم العقارب ،فأحيلت إىل مرا ال هورأ
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مصمما على أن يبل ويرجع إمل الوي أُبعدأ
حمسا ،وإمنا
ي
الطذاع الشباب كان ليس فقع م ي
ر أفل مرا اعتقلص كم كان عمرك؟

عاماأ
أول مرة اع قلت كنت سنة أوىل جامعة 19 ،ي
ر كم هي فرتات االعتقال؟
كنذذت جمموعذذر عنذذد السذذلطة والحذ الل  16مذذرة ،يعذذل مع مهذذا كايذذت دقيذذف،
وفذذحلة اع قذذال إداري ،رلل هذذا الصذذة ا بعذذاد كقضذذية اع قذذال ،إبعذذاد ،وجذذالث سذذنوات الضذذي ها
ساون السلطةأ ست سنواتأ
ر يقال ينه كان ل دفر داخ السجون؟
أان مذذؤمن أبمذذر مهذذم ،ينبغذذي أن اع ذ ل ذذرة حيذذا  ،وهذذو أيذذل أع ذ يفسذذي حيذذم وجذذدت أيذذل
صاحب الضية ينبغي ان أعمذل هلذا حسذب ال ذرف امل ذاح ،حذح لذو كنذت أركذب حافلذة مذن
علي رسالة دالل هول املسافةأ
مدينة إىل مدينة ،أع قد أن َّ
فذذحلة السذذان إمذذا ان س ذذون اسذ هال يكا ل يسذذان والضذذا علذذى إيسذذايي ر وفذذحلة اي ذذار ،أو س ذذون
فحلة بنا اي ار للدور القادم  ،ولولك كايت مهميت األساسية أهم دور ،أان اع قد أيل المت
بر السان الفحلة األوىل هو بنا عالالة وطنية مشحلكة مع الوى كايت سرى مرحلة من
املراحل أن احلركة ا سالمية ليست جذ يا مذن النسذي الذوطل البلذد  ،والعنذا أول اسفذاق بعذد
مذرور أالذل مذن عذام مذن اع قذايل األول إطذار الي فا ذة ،وكرسذنا حينهذا أن هنذاي أر ذذية،
أير ل يوجد أحد كل شي  ،ول يوجد الطاع من القطاعذات أو سن ذيم مذن ال ن يمذات يسذ غل
ع ذذن بقي ذذة الش ذذعب الفلس ذذطيل  ،ه ذذوا النس ذذي وه ذذول ال ذذرؤًي ايس ذذحبت بع ذذد نل ذذك عل ذذى جمم ذذل
الساون ،وأع قد أن الساون اآلن بطريقة أو أبدرى منع دميقراطي م قدم على النمع العر
السائد أ
ر يعين أن الوحدا تدعم التوجهات الشبابية أبن يًون الشاب أقوى؟
ا يسذان إذذمل احلذذر الذذوي ل ميلذذك حري ذذر وإرادسذذر وميلذذك القذذدرة علذذى ال ف ذذمل دون ذذغوط دذ ُّذد
مذذن حري ذذر علذذى ا بذذداع ،هذذوا إيسذذان عبذذد حذذح لذذو كذذان إطذذار سن ذذيم سياسذذي أأأ ذذن ل
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نسادا ألعضا  ،إمنا الناع نا أبن الشاب املهيأ للقيادة من دالل
يسخا ،أو اس ي
يريد أن ينسخ ي
إعطا حري ر بنا ناسذر ،أع قذد ايذر سذيقود و مذل ،وي ذون مذن الرواحذل ،ولذيس ذن ُ مذل إمنذا
َ ملأ
ولولك ال ف مل احلر والقدرة على ا بداع مسذألة مهمذة ج يذدا
احلركة الوطنية أو إطار الشعب الفلسطيلأ

شخصذية أي شذاب،

إطذار

بعيدا عن امل الية ،عندما ي ون هناي مع قل  30مؤب يذدا ،أو  15مؤب يذدا ،أو  100سذنة ،كيذف
نلك
ذدًي ،مذذن يذذركض سذذباق  100مذذحل يذذوزع يفسذذي ر وبرانجمذذر النفسذذي
ذذن ضذذوت سذذباالات ودذ ي
داصا بولك األمذر
والدرسر وطاال ر على املائة محل ،ومن ًّوت سبااليا مارجويييا يس عد اس ي
عدادا ي
مؤبدا ،وكان جل حدي هم أهنم
مؤبدا و  17ي
 ،أان عايشت من مل عب املؤبدات أأأ  21ي
ي ندرون أا لع بارين :األول اع بارهم أير عمر الح الل وليس احل م الوي ح م بر ،ونلك
هذذم يراهنذذون علذذى زوال الح ذ الل ولذذيس علذذى اي هذذا املذذدة  ،والذذد كذذان أد ذوان ي نافسذذان 17
مؤبذذد و 21مؤبذذد ،فقذذال أحذذدهم لآلدذذر :سذذوف سعفذذن بعذذدي ،يوجذذد أربذذع مؤبذذدات فذذرق بيذذل
وبين ذذك  ،فق ذذال ل ذذر اآلد ذذر  :ليس ذذت املش ذ لة املؤب ذذدات ،ب ذذل  21عا يم ذا ا ذذافية كي ذذف
مؤبدا أ
أالضيها بعد الذ  17ي
أع قذذد أن الذذنفس البش ذرية عنذذدها الذذدرة هائلذذة علذذى أن دمذذل أمحذذال الذذدييا ،داصذذة أن س ذذون
صاحبة رسالةأ
لعل هوا جايب من ا بداع ،فالشذاب رإذم مذا يذدبر لذر كشذاب فلسذطيل ،فهذو مبذدع حذ ح
اجملال النضايل
أان أ ذذرب م ذ يذال علذذى القطذذاع الشذذبا  ،القطذذاع الشذذبا الطذذاع م مي ذ ج ذ ،دا ،الفذذحلة األدذذملة
ان ذل الشذباب املع قذل بقذذوة ل ذي صذلوا علذى الشذذهادات العلميذة وهذم سذذاوهنم ،اآلن
حوايل  160حالة أهنت الب الوريور ،وسدرر اآلن املاجس مل ،بعضها ا،امعة الع يةأ
كله ذذم ال ذذد أهن ذذى م ذذن جامع ذذة واش ذذنطن نم ي ذذاز ،وال ذذد ب ذ وا أال ذراهنم م ذذن الدارس ذذني املن م ذذني
ا،امعذذة ،والذذد رأيذذت هلذذم إوذذازات ش ذذهادات ودراسذذات ودرور وعلذذم ،وفوج ذذت أبحذذد الن ذذار
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أج م أيذر ل يباريذر أحذد الدًييذة اليهوديذة نملطلذف حذح علذى مسذ وى احلادامذات! هذوا دذ هد
منر [بذ]الوات ،إير يع أن هوا السان حياسر ،ل ذن لذيس احليذاة املغلقذة ،إمنذا احليذاة امل فاعلذة
مذذع الذذدييا ،ونلذذك سقذذديري أن السذذاون هذذول ال اربذذة القاسذذية ،إن ف ذذر ا يسذذان علذذى أهنذذا
جدا وإبداع م قدمأ
د هد و ربة سيخو ها بقدرة عالية ي
أهم ما فعلتم للشباب؟أهم ما فعل للشباب هو أهنم اال نعوا أن هلم الضية ،أن هلم رسالة ،وأهنم يس طيعون أن يبدعوا،
وأن املس ذ قبل هلذذم ،وأهذذم مذذا أعطينذذا هلذذوا الشذذباب  -أالذذول إطذذار احلركذذة ا سذذالمية  -أهنذذم
أيقن ذوا ألول م ذذرة أن القي ذذادات ال ذذيت ل ذذس عل ذذى ال راس ذذي ليس ذذت خمل ذذدة ،وإمن ذذا هن ذذاي دي ذذد
وسب ذ ذذديل ،ولعذ ذ ل الح ذ ذ الل ك ذ ذذان ل ذ ذذر دور إن الم ذ ذذع املس ذ ذ وًيت السياس ذ ذذية مجيع ذ ذذا ،ول ذ ذذن بق ذ ذذي
ال اديذذد ،وأان ل أسفاجذذأ إذذدا [إنا] وجذذدت شذذان األول يذذوي يقذذود احلركذذة علذذى مس ذ وى
حماف ذذة كاملذذة ،نلذذك أن هذذول الروحيذذة ا،ديذذدة جعلذذت سع قذذد أهنذذم الذذادة ،ألهنذذم ملذذون رسذذالة
حح لو كايوا أي ظرف أ
ر على مستواك الشخصي ،هر فاجهررص مشرراك اجتماعيررة ،اعتقرراالت مسررتمرا ،م حقررة
متابعة ،يف مراح شباب األفىل ،ه أثرت على أفالدك فأهل فبيت  ،أم هذا جزء من
الضريبة؟
هوا هو ال حدي الوي يقول إن ال اربة كايت دالصذة إيابيذا ،يعذل أيذر ي ذوب علذى يفسذر،
أمرا ن ال عايش معرأ
إمنا املهم كيف ي عاطى مع الضغع والعقبات حح يلها ي

احليذ ذذاة ليسذ ذذت ي هذ ذذة ،احليذ ذذاة ربذ ذذة ،واحليذ ذذاة يفذ ذذس الوالذ ذذت دذ ذ هد ،حيذ ذذاة ام حذ ذذان املفهذ ذذوم
الشذذرعي ،الذذد سعبنذذا اللذذيالي ،ل ذذن أع قذذد أن ال عذذب ل يعلذذف ال يذذاب ،إمنذذا يعلذذف النفذذور،
والنفس اليت عندها مهة سس طيع اوزلأ
عالاليت العائلية احلمد ب يفمل أيل بنيذت بييذا رإذم كذل ال ذروف ،وكنذت أي ذ ع األطفذال مذن
ب ذذني ظ ذذروف الع ق ذذال ،وال ذذد د ذذديت م ذذرة أح ذذد انقق ذذني والل ذذت ل ذذر :إي ذذم د ذذارا الس ذذان
سعيشذذون حيذذاة عاديذذة ،كذذم ولذ يذدا لذذك الذذال :ولذذدين ،فقلذذت لذذر :احلمذذد ب ،مذذن بذذني  14م ذذرة
اع قذ ذذال الذ ذذد اي عذ ذذت مخسذ ذذة أطفذ ذذال ،أان أعذ ذذيش حيذ ذذا الطبيعيذ ذذة رإذ ذذم كذ ذذل شذ ذذي  ،وي حذ ذذدى
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الح الل ،وي حدى الواالع الصعب ل ي ي ون [هناي] مس قبل أمجلأ
ذ يف مرحلررة مررن الررزمن كرران اإلبرردا أن حيم ر الشرراب حجرررا ،رشاش را ،ا ن يبرردا بطري ر
آخر ،اليوم شاب يرجر نرسه؟
مسذذألة ا بذذداع أش ذ ال وأمنذذاط ،ولعلذ ر( )4جمذذال ال صذذدي لالح ذ الل والعذذدوان ،ألهنذذا املهمذذة
الوطنيذذة امللحذذة اآلن يذذب علذذى النذذار ال صذذدي هلذذا ،وسقذذار مذذدى إيسذذايية ا يسذذان وال صذذاالر
بقضية وطنر وأم ر وشعبر وليس تقدار يرجسذي ر واه مامذر بواسذر  ،المذة ونروة الي مذا الذوطل
أن يق ذ هددم ا يس ذذان أإل ذذى م ذذا ميل ذذك مل ذذا يع ذ ل أك ذذر أمهي ذذة من ذذر ،وه ذذو ال ذذوطل ،ال ذذوطن والقض ذذية

والي ما  ،أع قد أن الشباب سألوا سؤالي وا يحا ند صذار ،وطننذا والضذي نا أإلذى مذن نواسنذا،
ولولك هم عندهم ي رية اآلن م داولة ،ن شعب عيف إم ايياسذر ،والحذ الل الذوي تذا
أسذذيح لذذر ،ل ذذن هلذذول القذذوة يقذذاط ذذعف ،و ذذن الضذ عفا لنذذا يقذذاط الذذوة ،يقطذذة الوسنذذا سل قذذي مذذع
يقطة عفهم ،ن أحرص النار على املوت فدا ا للذوطن ،وهذم ًّشذون املذوت مذن أجذل أي
الض ذذية ،وأع ق ذذد أين ذذا ب ذذولك حققن ذذا س ذذب يقا ه ذذوا اجمل ذذال الش ذذبا  ،ال ذذوي ي ذذون عل ذذى مقاع ذذد
الدراسذة ا،امعيذة السذذنة األدذملة والفذ فاذذأة ينشذد ال خذذرا مذن ا،امعذة ب خرجذذر مذن الذذدييا،
وهو مل شهادة أير وطل ،وأير صاحب الضية وطنأ
ذروعا لص ذذفحة الس ذذم الص ذذحافة ،ص ذذفحة
الش ذذهيد هاش ذذم النا ذذار طُل ذذب من ذذر أن ي ذذب مش ذ ي
موي اا جريدة ،ف ب املقال األول املايشيت :شاب جامعة النااح يفدي وطنر ويقذوم
بعملية دادل ال يانأ ك بها يوم ال ال واس شهد يوم ا،معةأ
هؤل النار يصنعون احلياة ول سصنعهم احلياة ،ويصنعون اجملذد ول ين ذرون أن يسذقع علذيهم
اجملذذد مذذن السذذما  ،وأع قذذد هذذوا المذذة ا بذذداع ،ل أظذذن أن األمذذم ،حذذح بذذو  ،أنكذذر األًيم
األدذذملة الذذد سسذذا ل وسذذأل بذذملر :كيذذف يذذوهب هذذؤل النذذار إىل املذذوت أبرجلهذذم ،أع قذذد ان
هوا المة ا بداعأ
عمار ال بيدي كان عمرل  ،18األصغر بني الس شهاديني
عمذ ذذار ال بيذ ذذدي أظنذ ذذر أيذ ذذر دفذ ذذض السذ ذذعر ،تعذ ذ أيذ ذذر جعذ ذذل النذ ذذار ي سذ ذذابقون بشذ ذ ل أكذ ذ ،
()4
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ويشعرون أن البضاعة م احة ،وأن ال حدي أصبح ل ل النار من مس وى السن الي خا أ
س ذذألل ص ذذحا أجن ذذيب ع ذذن ه ذذوا املو ذذوع :كي ذذف يرس ذذل ه ذذؤل األطف ذذال الل ذذت ل ذذر :ا،ن ذذدي
ذدًي ،ويق ذذل األطفذذال وهذذو جنذذدي مذذن م ،ل ذذن
الصذذهيوق يذذددل ا،ذذيش  18عا يمذا وي ذذون جنذ ي
ه ذذول مقاوم ذذة ش ذذعب ،م ذذن ح ذذف ا يس ذذان أن يق ذذدم م ذذا يس ذ طيع ند ي ذذار ح ذذر ل يف ذذرت علي ذذر
إيسذذان ،أظذذن أن هذذؤل الشذذهدا مع مهذذم كمذذا جبذذت ال حقيقذذات ،الذذد فر ذوا أيفسذذهم
على العمل ا،هادي والس عداد للموت أبيفسهم ،ألهنم كايوا يعرفون أير بوابة احلياةأ
م ذذن ل يفه ذذم مع ذ ال ذذدافع ا مي ذذاق ل مي ذذن أن يس ذ وعب م ذذا ي ذذري فلس ذذطني ،داص ذذة م ذذع
هذ ذذؤل الشذ ذذباب امل ميذ ذ العايذ ذذب ،ذ ذذن علذ ذذى ف ذ ذذرة يسذ ذ طيع أن يعذ ذذرف الس شذ ذذهاديني البذ ذذل
اس شهادهم أبًيم أأأ من عيوهنم ،ومن حرك هم ،ومن مسافم ،حح ي اد ي م املواطن العذادي
مر اليذوم مذن جايبذر ،أو كذان الح فذال الفذالق مسذات هذؤل النذار
أير رأى اس شهادًي الد َّ
أأأ إهنذذم ليسذوا أهذذل دييذذاأ وأتكذذد أن هنذذاي سصذذني يفا عنذذد املذواطنني العذذاديني يعرفذذون املرشذذحني
من فل ات ألسذن هم وبريذف عيذوهنم ،مذن إحساسذهم وسوالذدهم للحيذاة ،هذؤل هذم أحيذا  ،لذولك
يسذ ذ حقون أن أيد ذذووا حي ذذاة نات ط ذذابع أبع ذذد م ذذدى ،ل ذذن األمذ ذوات [ه ذذم] ال ذذوين رص ذذون
عليهاأ
الش ذذهدا ال ذذوين الذ دموا ك ذذمل م ذذنهم ه ينقص ذذهم ج ذذال ،ول ينقص ذذهم إم ايي ذذات ،ول ينقص ذذهم
مس قبل واعد ،ول ينقصهم فرص احلياة ،ل نهم وجدوا أك فرصذة هذوا اجملذال ،وأع قذد
مجيعا نروة األمة ،فلولك هم اج ازوا الوروةأ
أير يعل األمم ي
ر حامررد أبررو حجلررة شخصررية ررب املصررةف ،كثررريا السر خرية ،بررنرس الوقررص مررن عائلررة
غنية؟
طالذذب جذذامعي السذذنة األدذذملة ،طالذذب اهلندسذذة ،عضذذو جملذذس ادذذاد الطلبذذة ،ين ذذر إليذذر
ذارا يفد ذذر يق ذذدم
نع بذذارل منون يج ذا للش ذذباب الن ذذاجح املنطل ذذف كص ذذاروا إىل اجمل ذذد ،ل ن ذذر اد ذذار دي ذ ي
جدا من هوا الطموح  ،إيسان أك ر طمو يحذا مذن أصذحاب املشذاريع ،ولذولك كذان هذو
منونجا ي
ي
رد فعذل علذذى اجمل مذع واحليذذاة البائسذذة
رد هذوا ا يسذذان علذى مذذن يقذول عمليذذة الس شذهاد ،هذذي ُّ
َّ
والفقذذر ،كذذل هذذول األمذذور ،عنذذدان منذذانا ،إن الذذالوا صذذغار يضذذرب هلذذم منذذانا فذذوق األربعذذني ،إن
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الذذالوا فقذرا يضذذرب هلذذم منذذانا مذذن األإنيذذا  ،إن الذذالوا عمذذال بسذذطا يضذذرب هلذذم م ذذل امل قفذذني،
أع قد أن اجمل مع الفلسطيل الد وح ال حدي ال بمل ،وشبابنا كان نروة هوا النااح أ
ر ه ميًننا أن نقول ين من بني امللثمني اليوم كثريا من املرشةني؟
وب ذذوور س ذذنبلة  .ذذوت  .ذذأل ال ذوادي س ذذنابلأ دم ص ذذالح [ش ذذحادة] وزع عل ذذى رؤور ك ذذل أه ذذايل
املنطق ذذة ،وزرع كذ ل الل ذذب ،ك ذذل واح ذذد م ذذنهم مج ذذرة وحس ذذرة ،ول ذذن يف ذذس الوال ذذت رف ذذع
دادلهم شعلة ،ورفع فوق رؤوسهم راية ،والدم هلم سؤاليأ
أع قذذد أهنذذم دسذذروا دسذذارة هائلذذة نسذ هداف هذذوا الرجذذل الذذوي اي عذذر مذذن الصذذفوف األوىل،
فأصذ ذذبح امل شذ ذذوفون لقيذ ذذادة األمذ ذذة وسقذ ذذد الذ ذذدور والنمذ ذذونا حذ ذذني رأوا ال رامذ ذذة لذ ذ ر هذ ذذوا اليذ ذذوم،
وسذذنادها األًيم ال اليذذة ،ولذذو أدنذذا الفرصذذة لعمذذل أتبذذني بش ذ ل موسذذع لذذن ي ذذون أالذذل مذذن
مخسذني ألذف شذاب سذي ون هذول املواالذع ،واي ذذر كذم يسذبة مذن يذ رع دادلهذم السذ عداد
أن ي ون على الطريف من رة نلكأ
أأأأ الح الل هو اخلاسرأ
ر ه فع هؤالء امللثمون االستشهاديون هم مشاريع قادمة؟
أان أي ر إىل الوين ميشون على األرصفة وهم صذام ون عنذدهم إضذب صذامت يفارويذر فعذالي،
ان الوي يصيح إالبيا ما يفرمل الشحنة املوجذودة دادلذر ول ي والذع مذنهم ،مع ذم الشذباب الذوين
اس شذذهدوا مذذن اهلذذادئني الصذذام ني الذذوي لذذيس هلذذم ذذاي  ،هذذؤل النذذار يذذددلون هذذول الذذدييا
أدو وًّرجون منها بصخب ،صوفم أعلىأ
ر أان قرأت يف جملة مقولة أبن مئة استشهادي يسريفن يف جنا ا يف اخللي ؟
هذذول مسذذائل رم يذذة ،ل ذذن س شذذف املاشذذني علذذى األرت صذذفة البعيذذدين أط ذراف املس ذملات
الذذوين ي وي ذذون يف ذذرون كي ذذف أيدذذوون در ه ذذوا الشذذهيد ،ه ذذم الذ وين يق ذذدمون ،ولذذيس ال ذذوين
ي ويون وسع املسملات ،هؤل النذار مي لذون رإبذة النذار ال عبذمل عذن هذوا املوالذف ،هذوا
موالف ،ل نر ليس ال حدي احلقيقي ،ال حدي احلقيقي اللوب النارأ
ر الطر الذي يربط رأسه بعصبة فيقف على حافررة قررح صر م اليرروم ،برردال مررن أن يلعررب
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يشارك فيشاهد فيزاحم الناس ،فيهتف فيًح معهم يف اجلنا ا؟
الحذ الل إذيب وإذمل موفذف  ،مذذا فعذل فعذالي إل وجذ ذذرة معاكسذة ،هذؤل األطفذال الذذوين زرع
فيهم هول املعاق الروحية ،والس عداد للمواجهة ،والرسفاع إىل مس وًيت الرجال وهم أطفال،
هو من فعل الح الل ،الوين نهبوا إىل السيارة وهي حمطمة نلصواريخ رأوا أهنم الد يفعذل أذم
نلذذك أي حل ذذة ،فياذذب أن ل يحلك ذوا لالح ذ الل هذذو أن ًّ ذذار مذذوس هم ،هذذم ًّ ذذارون كيذذف
ميوسذذون ،هذذوا دذ هد عايذذب  ،ايذ ل إىل رًيت األطفذذال ذذد منذذانا هذذوا الذذوعي هذذول املرحلذذة،
وال حدي أصبح أك من أن ُ اط ليبيدوا الشعب الفلسطيل إنا أرادوا مواجهة هوا الشعب،
كما اليل املا ي :ل سس طيع مواجر اي فا ة احلار إل مع كل احلاارة من فلسطنيأ
ر مجال منصور!! ه بين فبني أي أحد من االستشهاديني ع قررة خاصررة ،صرردي قريررب
أف أحد منهم أثر في رحيله؟
أحس أن كذل واحذد
أان لألسف ه ي ن يل أي عالالة داصة أم ،لطبيعة عملي ،ول ن كنت ه
مذذنهم ج ذ م ذذن حيذذا  ،وأي ذذر يع ذ عم ذذا اع قذذدل احلي ذذاة مذذن دور ،ول ذذولك أمنيذذا كاي ذذت
الذذدييا هذذؤل الشذذباب ،لذذيس أن ي ويذوا بذذني النذذار فقذذع ،بذذل يقذذدموا منون يجذا بذذني النذذار ،كذذل
منهم ،ل ن من أعرفر شخصييا ي ون لر أتجمل أك  ،املعرفة موجودة ،كلنذا دهشذنا مذنهم ،ولعذل
يوعا ل أالذول احلسذد ،وإمنذا أإذبطهم علذى أهنذم كذايوا أسذبف منذا أدا الذدور والواجذب ،هنذاي
ي
أتج ذذمل ذذر علين ذذا أن ي ذذدمع ،أن يب ذذي ،رإ ذذم أهن ذذا مش ذذروعة ،ألين ذذا املقدم ذذة إن ب ين ذذا ذذن
سينهار إملان ،د
ليبك النار ،ول ن علينا أن يرفع اهلمم وليؤدوا الواجب أ
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حسني عرب
(أفل ف ير للةج)

الرتمجة:
ولدسذ ذذر م ذ ذذة امل رمذ ذذة ،اشذ ذ هرت أسذ ذرسر نلذ ذذدين والعلذ ذذم واألدب احلاذ ذذاز ،واشذ ذ غل هذ ذذو
نلصحافة ،وسقلب وظائف ح ومية بذديوان انئذب امللذك ووزارة الدادليذة ،وسع َّذني أول وزيذر
للح ذ واألوال ذذاف ش ذوال ع ذذام 1381هذ ذذ ،واس ذ قال ألسذ باب ص ذذحية رج ذذب 1383هذ ذذ،
موهون ،خلدمة أم ر ا سالميةأ
وشاعرا
واع كاسبيا اج ماعييا لب يقا،
ي
ي

وصدر ديواير

جملدين ،وال هددم

شعرل رسال ا ماجس ملأ

ومن شعرل ا سالمي:
إمنا العيد أن سعود فلسطني
د
الصيد
إىل أهلها األنة
إمنا العيد أن يعود إىل احلف
املضلون نهلوى و د
الوعود
إمنا العيد أن يسود السالم األرت
د
احلقود
أو ًّ في رام
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إمنا العيد أن سرفرف

الشرق

و الغرب راية ال د
وحيد
والد سو يوم الجنني  16صفر 1423هذ2002 ،مأ
هذا اللقاء:
يُشر هوا اللقا بعد يوم واحد من وفاسر ،وهو نكرًيت وأدب ،ومن املؤسف أن ل ي ذون فيذ ر
حديم عن احل وإدارسر زماير ،ول ن فير أتريخ وفائدةأ
والد حذاورل هذوا اللقذا حسذن حمذل الشذهري ،ويُشذر علذى صذفحات جريذدة (ا ،يذرة) العذدد
 10806ب اريخ يوم ال ال  17صفر 1423هذأ الال اناور:
وأان أعد مادة هوا احلوار رسالر للاريذدة بعذد أن سشذرفت بلقذا الشذاعر العذر ال بذمل معذايل
األسذ ان حسذذني عذذرب ،ونلذذك لعمذذل ملحذذف س رميذذي لذذر حياسذذر ،إن أسلقذذى اسصذذالي هاسفييذا
يوم أمس الجنني 1423/2/16هذ ًّ ق فير امل صل بوفاة الشاعر ال بمل حسني عربأ
كان والع اخل ألي يمذا وصذاع يقا ومفاجيذاأأ فمذانا عسذاق أن أالذدم هلذوا الشذاعر ال بذمل واألديذب
الضخم « حياسر» كمقدمة هلوا احلوارأأ ومانا عسذاق اآلن أن أفعذلأأ مذا هذي املقدمذة الذيت
سأ عها هلوا احلوار بعد رحيلر املؤهأأ
مذذانا سذذأالول أك ذذر مذذن «رمحذذك هللا ًي شذذاعر األجيذذال والشذذبابأأ وإن أي مقدمذذة سقصذذر عذذن
الام ك السامقة ًي شاعران ال بمل»أ
أع ائي إلي م احلوار كما اأأ دون أية مقدمة!!
نص احلوار
جيلي ..هو األفض
* أنررتم مررن الرعير األد األفل يف اململًررة ..فأحررد رمررو ه الشررا ني يىل ا ن ،مررع كوكبررة
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المعة ترظ ذاكرتنا اجلمعية فاألدبية أبمسائهم رغم رحي معظمهم  -أطررال هللا بقرراءك -
مث ظهرت بعدكم أجيال أدبية حققص متيزا أدبيرا فمًانررة كبررريا ..مررا رنيررتًم ا ن بعررد كر
تل التجربة ملسريا أدابء العصر ..فكذا مسريا أدابء الساحة ا ن..؟
 جيل الرعيل األول من األدن كايت هناي كوكبة من األدن والشعرا امل مي ينأأ بل إنبعض ذذهم يرسق ذذي مس ذ وال م ذذن امل اي ذذة انلي ذذة إىل امل اي ذذة العربي ذذة ،رإ ذذم حداج ذذة العه ذذد نألدب
املعاصر من شعر وأدبأأ
وكذذان أهذذم مذذا مييذ أبنذذا جيلذذي مذذن هذذؤل األدن والشذذعرا أهنذذم بنذوا أيفسذذهم أدبييذا أبيفسذذهمأأ
هادا والرا ة ويشاطياأأ و ا ساعد على نلك نلذك الوالذت هذو عذدم سذوفر
أي كايوا أك ر اج ي
ال عليم أوا املسذ وىأأ فلذم س ذن ا،امعذات الذد ظهذرت بعذد ،وكذان ال علذيم مركذيا علذى النذواحي
الديني ذذة والحلاجي ذذةأأ وأإلب ذذر ك ذذان عب ذذارة ع ذذن ك اسي ذذب أولي ذذة وم ذذدارر اب دائي ذذة الليل ذذة ،معه ذذد أو
معه ذذدين اململ ذذة ك ذذلأأ وح ذذح عل ذذى املس ذ وى الع ذذر ه ي م ذذل ك ذذمل م ذذن األدن الطري ذذف
ال عليمذذي أو املس ذ وى الدراسذذي ،م ذذل األديذذب ال بذذمل عبذذار حممذذود العقذذاد ومصذذطفى صذذادق
الرافعي وإملمها ،فقذد كايذت مسذة إالبذة هذوا الوالذتأأ ول ذن الفذرق بذني األدن والشذعرا
مصذذر م ذ الي والذذوين ه ي مل ذوا سعلذذيمهم ،هذذو وج ذذود وسذذائل جقافيذذة أدذذرى ،لعذذل أبرزهذذا اي ش ذذار
ذملا نل قاف ذذة واألدب ح ذذح أك ذذر م ذذن ه ذذول األًيمأأ ح ذذح املوال ذذع
الص ذذحف ال ذذيت كاي ذذت فذ ذ م ك ذ ي
ا،غذ ذرا ملصذ ذذر سذ ذذاعدها علذ ذذى ال واصذ ذذل األد مذ ذذع الذ ذذدول األدذ ذذرى بسذ ذذهولةأأ وظهذ ذذر لذ ذذولك
ادذ ذ الف الن ذ ذذرة لذ ذذألدب عذ ذذن األدن املصذ ذريني لدذ ذ الف املسذ ذ وًيت ال عليميذ ذذة وال قافيذ ذذة
ألدنئهاأ
إنن بش ذ ل ع ذذام ف ذ ن جيل ذذي ك ذذان أال ذذل سعلي يم ذا ،ل ن ذذر أك ذذر يش ذذاطيا وال ذرا ة وال ص ذذااليا ن ،ذذوور
وال قافة العربية األصيلةأ
أمذذا ا،يذذل احلذذايل مذذن األدن والشذذعرا والنقذذاد فقذذد بنذوا أيفسذذهم جقافييذا مذذن نب ال علذذيم أوليأأ
وعندان هنذا اململ ذة أجيذال جديذدة أدبيذة  .ذل جذروة طيبذة ل يسذان العذر والشذارع العذر أأ
وإن كنذذت أرى بش ذ ل عذذام أن بعذذض الشذذعرا املعاص ذرين ل يس ذ طيعون الوصذذول إىل املس ذ وى
ذودا عنذذد بعذذض الشذذعرا السذذابقني مذذن جيلذذي علذذى سذذبيل امل ذذال ،ول ذذنهم علذذى
الذذوي كذذان موجذ ي
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أي حذذال يبشذذرون بذذمل كبذذمل ،وهنذذاي أمسذذا نلفعذذل جيذذدة ول نذذل ل أسذذوكرها دويمذا ،وأشذذعر أن
البعض منهم مي لك موهبة ع يمةأأ وإن كذان يل بعذض اآلرا مسذألة اله مذام ال ائذد بشذعر
ال فعيلة أو مذا يسذمى نلشذعر احلذر أو شذعر احلداجذة كمذا يسذمير النقذادأأ ففذي رأيذي أهنذا أشذيا
ندتأأ والشعر العر الفصيح هو الباالي ،رإم أن شعرا ل أالل اآلنأ
الع قة بني الصةافة ..فاألدب
* رغر ررم أن اجلي ر ر األفل اعتمر ررد علر ررى تثقير ررف نرسر رره بنرسر ر ه ..يال أن املتر ررابع لبر ررداايت
الص ررةافة الس ررعودية جي ررد أن الص ررةافة يف تل ر الر رررتا كان ررص تعتم ررد يف يدارهت ررا ف ريره ررا
فأسلوقا فشًلها على األدابء فيما يعرم بعد ذل أبدب الصةافة أف صررةافة األدب،
ا ن بعد التطررور اهلائر يف فسررائ فتقنيررة الصررةافة فظهررور صررةريني متخصصررني ..كيررف
تقيِّمون الع قة بني الصةافة فاألدب قدميا ..فحديثا؟
 ل ذذل زمذذن وال ذذر ورجالذذر وأدبذذر وصذذحاف رأأ والذ من ل يقذذفأأ وللحقيقذذة فذ ن الذ من اد لذذفاآلن عمذ ذذا سذ ذذبف أشذ ذذيا ك ذ ذذملة ،داصذ ذذة األدب والصذ ذذحافةأأ ففذ ذذي جيلنذ ذذا األول كايذ ذذت
الصحافة سع مد أك ر على األدب واألديب ألهنذا ه ي ذن لذديها وكالذة أيبذا م خصصذة سضذخ
ذارا مسذ مرة ومذن كذل أ ذا العذاه و شذح جمذالت احليذاة ،كذولك ه ي ذن الذد ظهذر ال لفذاز
أدب ي
بعد ،الوي أدو النار وأرهم نلصوت والصورة واحلركة ،وهو منافس دطمل للصحافة ،إن إن
أيضاأ
فير م ابعة سريعة لألحداث مع ظهور سعليقات ودليالت ي
إنن كذذان اع مذذاد الصذذحافة ال ذرئيس نلذذك الوالذذت يقذذوم علذذى املقذذالت األدبيذذة والج ماعيذذة
والسياسذيةأأ واألهذذم هذذو ا ك ذذار مذذن الشذذعر والقصذة والن ذرًيتأأ وهذذوا كلذذر ذذاا إىل أسذذلوب
أد  ،وي ب ذذر أدن م خصص ذذون األدب ،ويبق ذذى بع ذذد نل ذذك ص ذذحافة جيلن ذذا (األدب ذذار)،
ذارا دارجيذذة سؤدذذو مذذن
وكايذذت الليلذذة لذذو الوريذ ت نألدبيذذات وال ذذواي ،إن كايذذت األدبذذار إمذذا أدبذ ي
أدبارا حملية حمددةأأ كل هوا يعطي ايطبا يعذا أبيذر ذة عذدم اح يذاا إنن
الصحف األجنبية ،أو ي
لصحفيني م خصصني ،بل أدن يش لون مادة مذن يذوع جديذد شذ لها وصذياإ ها فقذعأأ
واأله ذذم م ذذن وجه ذذة ي ذذري أن األدي ذذب ه ين ذ ل أبدب ذذر أو أس ذذلوبر ويس ذ دهذهل من ذذر م ذذن أج ذذل إر ذذا
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ا،مهور أو القارىأ
أأ أمذا الصذذحافة اآلن هذذوا ا،يذل فقذذد اد لذذف الو ذع .ا يمذاأ فالصذذحافة الذد سطذذورت شذ الي
صذاأأ واملعذ أن الصذحافة حذح ذاري األحذداث
ي
ذلون ،وصذارت أك ذر رص ي
ومضموان ولغذة وأس ي
صارت سع مد على األدبار أك رأأ وسلك األدبار ل د ذاا جلبهذا أو صذياإ ها أو ك اب هذا
ا،ماهملية إىل ك مل من ا بذداع األد واألسذلو أأ بذل إىل صذياإة سذهلة ال نذاول سقذحلب أك ذر
من القارى الوي اا إىل د سريع فقع ،ول اا إىل وصف أو دليل ،أو حح مقذالت
وسعليق ذذاتأأ وم ذذن هن ذذا ال ذ َّذل اله م ذذام الص ذذحافة نلع م ذذاد عل ذذى األدن  ،ب ذذل اع م ذذدوا عل ذذى
أجيال جديدة هي أالرب للصحافة منها لألدب ،أو أالرب لل سويف اخلذ ي ،مذع الح فذا
يفس الوالت برشاالة أسلوبية داصة ،ول ن ي ل األديب لر م اي ر ،ف هذر مذا يسذمى ب هذاب
الصذ ذ ذذحافة وكهذ ذ ذاب األعمذ ذ ذذدة ،ف هذ ذ ذذرت كليذ ذ ذذات إعالميذ ذ ذذة م خصصذ ذ ذذة سقذ ذ ذ هدذرب بذ ذ ذذني األديذ ذ ذذب
ذاراأأ واه مذت الصذحافة نل قنيذة والطباعذة احلدي ذةأ ومذع
والصحفيأأ كمذا زادت اجملذالت اي ش ي
اي ش ذذار ال عل ذذيم وعن ذذدان م ذذا يق ذذارب اآلن ال م ذذاق جامع ذذات زاد ع ذذدد امل قف ذذني ،وك ذذولك الق ذرا ،
واألهم عدد الصحفأأ فساهم امل قفون نوو املوهبة سطوير الصحافة ،أمذا األدن والشذعرا
زمان فهم كايوا عمالقة الصحافةأأ و ن مجعوا بني الصحافة واألدب والشعر ،وصاروا عمالقذة
الجننيأأ أنكر منهم مح ة شحاسة ،وحسني سرحان ،وحممد حسن فقيأ
التًوين الشعري ..فالنشأا
* أن ررتم م ررن جي ر يس ررًن ال ررذاكرا ا ن أدبي را فمترخيي را ..كم ررا أنً ررم متلً ررون مس ررريا أدبي ررة
فصةرية فشعرية ضخمة ..ه لًم أن ترمسوا لنا عن هذا العب التارخيي لدجواء األدبية
فالرًرية للمملًة عامة فملًة خاصة يف بدايتًم؟
 أان مذذن أسذذرة يفل عذذرب الذذيت حطذذت ت ذذة منذذو القذذرن احلذذادي عشذذر للهاذذرة ،وس فذذرع اآلنمذذدن ك ذذملة نململ ذذةأأ وهذذي أسذذرة اش ذ هرت نلذذدين والعلذذم واألدب إاللذذيم احلاذذاز ،إن كذذان
ج ذذدي الش ذذيخ إب ذراهيم ع ذذرب مدر يس ذا املس ذذاد احل ذرام ،وج ذذدي اآلد ذذر الش ذذيخ حس ذذن ع ذذرب
دطيبيذا وإما يمذا لذذرأأ واشذ هر األدب مذذنهم األسذ ان حممذذد عمذذر عذذربأ وأان ولذذدت شذذعب
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عامر ت ة امل رمة عام 1338هذأ والد سوفت والد مب يرا فأجر نلك
ح ن مب رأ

يفسييت ك يملا واعذحلاق

ومذن انحيذذة ال علذيم فقذذد نهبذت إىل إحذذدى ال اسيذذب املن شذرة وال ذذواي م ذة ،ف علمذذت فيهذذا
مب ذذادى الق ذرا ة وال اب ذذة واحلس ذذاب ،ال حق ذذت نمل ذذدارر احل ومي ذذةأأ حي ذذم كاي ذذت املرحل ذذة
األوىل دضذ ذذملية ،وهذ ذذي سذ ذذن ان ،كنذ ذذا يذ ذذدرر فيهذ ذذا القذ ذريفن وال اويذ ذذد واخلذ ذذع وا مذ ذذال وبعذ ذذض
العملي ذذات احلس ذذابية البس ذذيطةأ أم ذذا املرحل ذذة ال ايي ذذة ف اي ذذت أرب ذذع س ذذنوات ،ال حق ذذت ت ذذدارر
الفذذالح ،وه أم ذذم أذذا طذذويالي ،إن نهبذذت إىل املعهذذد العلمذذي السذذعودي ت ذذة امل رمذذة جذذالث
سنوات ،ررجت فير ب فوق ،حيم ظهر اه مامي وا يحا نلك نلشعر ،ساعدق نلك
اس ماعي وشغفي للقصائد الذيت كذان ينشذدها بعذض املذداحني اليمنيذني علذى الرسذول صذلى هللا
علير وسلم ويفل بي ر وأصحابر بقصد ال سب ،حح إيل كنذت أعطذيهم مذن مصذرو البسذيع
وال وايأ
وكذذولك أتجذذرت نلج ماعذذات أو ليذذايل السذذمر الذذيت كايذذت سعقذذد من ذ ل والذذدي ،الذذوي كذذان
بعذذض رجذذال الباديذذة ذذن ولعذوا نلشذذعر واألدب ي معذذون داران وأيدذذوون سبذذادل القذريض
فيمذذا بيذذنهم ،ويذذروون األشذذعار واألدبذذار املخ لفذذة ،أنكذذر مذذنهم عبدانسذذن اهلذ اق وابذذن سذذبيهلأأ
وكايت سؤدى هول األشعار مصحوبة نلنغماتأأ
رحلة األدب ..فاحلياا
* لًم رحلة أدبية فحياتية طويلة فعامرا بعد ذل  ..كيف خرج حسررني عرررب مررن أجررواء
مً ررة يىل الص ررةافة فاحلي رراا فال ررو ارا فالتًرمي ررات ،أي كي ررف تواص ررلص رحل ررتًم اخلاص ررة
فالعامة بعد ذل ؟
اتدا دائ يمذا
 مرحلذذة الصذذبا والشذذباب املب ذذر كنذذت مول يعذا نلقذرا ة لدرجذذة شذذديدة ،ف نذذت مذر يمل بذذة املسذذاد احل ذرام ،وم ب يع ذا صذذدارات جريذذدة «أم القذذرى» الشذذهملة وال ذذواي ،ف نذذت أال ذرأ
للغ ذ اوي وال ركل ذذي وع ذواد واألي ذذو أأ ح ذذني ددل ذذت املعه ذذد العلم ذذي وج ذذدت املن ذذاا املناس ذذب
ل هذذور مذذوهبيت تسذذاعدة جمموعذذة مذذن األدن ال بذذار ،أم ذذال أمحذذد العذذر مذذدير املعهذذد يفيذذواي،
53

وحسن ك ذيب ،وأمحذد السذباعي ،وأمحذد عطذار ،وأسذوكر وأان طالذب أيذ ل ددلذت مسذابقة شذعرية
لد يار يشيد وف ت سلك املسابقة ،ف ت مسابقة أدرى تدينذة الطذائفأ وبعذد نلذك
ف ت مسابقة إناعة لندنأ
املًوانت الثقافية ..فاحلياا العملية
* ه لنا أن نسألًم عن الًتب اليت جذبتًم يف هذه الررتا؟ أف مبعىن آخر ..مًوانتًم
الثقافية يف تل الررتا؟.
 بشذ ل عذذام الحلاجيذذات العربيذذة األصذذيلة ،م ذذل مؤلفذذات ا،ذذاحظ ،وأمذذايل املرسضذذى ،ومؤلفذذاتأ حيذذان ال وحيذذدي ،وهنذ البالإذذة واملعلقذذات ،والذذدواوين الشذذعرية ملع ذذم شذذعرا العربيذذة ،كذذأ
 .ذذام والبح ذذحلي وامل ن ذذيب وام ذذرى الق ذذيس وزه ذذمل واألدط ذذل وني الرم ذذة واألح ذذوص ،وح ذذح الش ذذعر
احلديم كنت أالرأ لشوالي وحافظ والبارودي وطر حسني والعقاد واملذازق واحل ذيم واملنفلذوطي،
ومن الشام كنت أالرأ ملطران واألدطل الصغمل وأ ريشةأ
وأنكذر أيذر سطذورت الذرا إىل ال ذاريخ والسياسذة داصذة بعذد اه مذامي نلصذراع مذع الصذهاينةأأ
وبعذد نلذك اتبعذذت وراسذلت الصذذحف العربيذة ،م ذذل جملذة الرسذذالة للذ ًيت الذذيت سذببت يل شذذهرة
مص ذذر ،ح ذذح طلب ذذل ال ذذدك ور ط ذذر حس ذذني لل اب ذذة جري ذذدة «ال اس ذذب املص ذذري» ،وبعمل ذذي
ودريري جريدة «صوت احلااز» سعرفت على ك مل من األدن  ،بعد نلك ومذع وظذائفي
وسذذفري ل ذذمل مذذن بلذذدان العذذاه زادت جقذذافيت ،وكذذولك عملذذي وزارة الدادليذذة وكذذوزير للحذ
واألوالاف جعالق أالحلب أك ر من الضاًيان العربية وا سالمية داصة القضية الفلسطينيةأ
شعراء ال يًتبون الغزل
* أنررتم ترروليتم مناصررب كبررريا ،منهررا منصررب ف يررر احلررج فاألفقررام ،مث مناصررب أخرررى يف
ف ارا الداخلية ..فسط هذه األعباء العملية ..أين كان شعر الغزل يف فرتا الشباب..؟
 -ه ي ن ي ب الغ ل

نلك الوالتأأ فاألجوا ل سسمح ،وطبيعة الحلبية وما يقرأل وانيع

54

العذذامأأ حذذح الغ ذ ل فيمذذا بعذذد ًّذذرا م عفنيذا( )5بطبعذذر ل يهذذدف إىل ا،مذذال احلسذذي أبذ يذداأأ بذذل
إ ل يرسقي نملشاعر ا يسايية أو هذو إذ ل ا،ماليذات بشذ ل عذامأأ جذ صذغمل مذن معذان
كبملةأ
شعر النقائا
* ه هناك نو معني من الشعر كان جيذبًم فقتها؟
 كان يش هدق شعر النقائض ،الوي كان معروفيا وال هاأانقضص سرحان فشةاتة
* ه تؤمنون برائدا شعر النقائا ،فه جربتموه مع أحد من الشعراء املعاصرين لًم؟
 أان أرى أن فائدة شعر النقائض اج ماعية املقام األولأ والد جرب ر مع أصدالائي حسذنيس ذذرحان ومح ذ ة ش ذذحاسة ،حي ذذم جاري هم ذذا بع ذذض القص ذذائد ،وه ذذوا يع ذذود إىل الص ذذداالة ال ذذيت
أيضاأ
ربط ل أما ي
ضمص دفافين بعا األشعار من النقائا؟
* فه َّ
 مت بعضهاأ* من املعرفم عزفم الًثري من جي الرفاد جلمع أشعاره ..كيررف ُمجعررص أشررعارك ..فمررا

هي الدراسات اليت ُكتبص عنًم؟

 مجعذذت أشذ عاري جمموعذذة كاملذذة صذذدرت جذ أين تقدمذذة للناالذذد عبذذدهللا الغذذواميأأ أمذذاأش ذذعاري فن ل ذذت الب ذذل نل ذذك جم ذذالت ك ذذملةأأ وال ذذدمت الباح ذذة س ذذارة حمم ذذد الراجح ذذي رس ذذالة
ماجس مل عن أشعاري منو سنوات ،كما الدمت مصر عدة رسالت عل وعن أشعاريأ

( )5ه وا

األصل ،ولعلها (م عف يفا)أ
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أان ..أكثر املًرمني
* بعررد تل ر الرحلررة فهررذا العطرراء ..كيررف تنظرررفن للةظررات التًررر يف حيرراتًم ،سررواء
داخ أف خارج اململًة ..فما هي تل التًرميات؟
 أان أمحد هللا أك ُر امل رمني من الشعرا القدامىأأ وهوا بفضل هللا ،فقد كرمت منذو الصذغرذ ذوائ ك ذ ذذملةأأ و حي ذ ذذا كرم ذ ذذت م ذ ذذن ع ذ ذذدة جه ذ ذذات ،م ذ ذذل أد ذ ذذوي وس ذ ذذام ميدالي ذ ذذة األدن
إبيدوييسذذيا ،ووس ذذام مذذن مص ذذر أدوسذذر م ذذن رئيس ذذها حسذذل مب ذذاري ،ودليايي ذا كرم ذذت مدين ذذة
مسذذقع مذذؤ.ر جملذذس ال عذذاون اخللياذذي كأحذذد الشذذعرا السذذعوديني مذذن الذذروادأأ وكرمذذت مذذن
البل رئيس رعاية الشباب اململ ة ،وكوا كرمت من أدن األوالاف واحل أ
* كيف تنظرفن يىل الصالوانت األدبية فدفرها يف تًر األدابء؟
 ه ذذوا عم ذذل مجي ذذلأأ وأنك ذذر عل ذذى س ذذبيل امل ذذال اجنيني ذذة الش ذذيخ عبداملقص ذذود دوج ذذة ال ذذيت ه ذذيمف وح ذذة أم ذذام ا،مي ذذع ،وس ذذرم أص ذذحاب املواه ذذب ،وه ذذوا دور اج م ذذاعي وأد أرج ذذو اس ذ مرار
عطائرأ
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حممد حسن بريغش
(أديب يس مي رايدي)

الرتمجة:
درر،
من بلدة ال ل القريبة من دمشفأ حصل على إجازة اللغة العربية من جامعة دمشفَّ ،
د
مؤسسذذي
واتبذذع عملذذر ال ذرًيت بقسذذم املنذذاه
الراسذذة العامذذة ل علذذيم البنذذات ،وكذذان أحذذد ه
رابطة األدب ا سالمي العاملية ،وشغل فيها منصب أمني هد
السر ت ذب الذبالد العربيذة للرابطذة،
وك ابر «مصعب بن عممل الداعية اجملاهد» ي ُّ
ذدل علذى عمذف جقاف ذر الدعويذة وبالإ ذر وفصذاح ر
والذوة أتجذمللأ والذذد سوفذال هللا سعذذاىل يذوم السذذبت مغذحلين الذرًيت  19مجذادى األوىل 1424هذذ،
. 19وز 2003مأ
هذا اللقاء:
يش ذذر ه ذذوا اللق ذذا مل ذذف د ذذاص عن ذذر بع ذذد وفاس ذذر جمل ذذة (األدب ا س ذذالمي) اجملل ذذد ()11
العدد ( )42عام 1425هذ ،ص 45 -42أجرال معذر األسذ ان دالذد الدادسذي املغذرب ،وه
أصل السملة ال ارًّيذة والقصذة والروايذة وأدب
ينشر من البلأ و سقد لر أير «ك ب ويقد و َّ
األطفال والحلبية املنهاية»أ
ولع ذذل يفد ذذر لق ذذا مع ذذر ك ذذان

(الن ذذاة اجمل ذذد) الفض ذذائية ،إل أن سص ذذوير احللق ذذة سوال ذذف بع ذذد أول
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ذان تذرت القلذبأ
فاصل ،حيم ه يس طع الضيف امل ابعة ،بسذبب حال ذر الصذحية ،وكذان مص ي
وأرجئ سصوير احللقة ،وسو رمحر هللا البل إ.امهاأ
نص احلوار
* من هي األمساء األدبية فالنقدية املرضلة لدي ؟
ل أود دديذ ذذد أمسذ ذذا معينذ ذذة ألن كذ ذذل يذ ذ جيذ ذذد مو ذ ذذع سقذ ذذدير وسفضذ ذذيل ،وكذ ذذل يقذ ذذد جيذ ذذد
ومو ذذوعي وبنهذا مو ذذع سقذذدير واه مذذام ،وكايذذت جملذذة الفيصذذل الذذد يشذذرت يل العذذدد 248
صفر 1418هذ املوافذف يوييذو  -يوليذو 1997م ،صذفحة  ،82 -78دذت عنذوان (والفذات
ونكرًيت) ما يفيد هوا املو وع ،وهوا ل مينع من ا عااب أبعمال أدبيذة ألدن خم لفذني
دون الن ر مليوهلم وأف ارهم ،وكولك النقدأ
فلقد أعابت ببعض الذرواًيت لنايذب حمفذو  ،وه يرسذف فيمذا ك ذب إىل هذول الذرواًيت ،ول ذن
الشهرة إطت على ك مل من رواًيسذر ،وأسذهمت البوهلذاأأأ وأعابذت بذرواًيت حنذا مينذر رإذم
مضذذامينها ال ذذيت ل أواف ذذف عليه ذذا ،ولب ذذاك مل رواًيت ومسذذرحيات ذذازة ون ذذات نكي ذذة ،وه أيد ذذو
حقذذر م ذذن النقذذد ،والعق ذذاد كاسذذب ال ذذوي يقذذدل ويقاش ذذر وعر ذذر ل ذذبعض الشذذعرا ولس ذذيما اب ذذن
الرومي ،واملازق موهب ر أدبية ،والرافعذي لذون دذاص الذرأ كذل مذا يشذر ،عذر جلذي العبذارة ،الذوي
الحلاكيذ ذذب ،عميذ ذذف ال صذ ذذوير ،داليذ ذذف ال عبذ ذذمل عذ ذذن دلاذ ذذات الذ ذذنفس ،وسذ ذذيد الطذ ذذب المذ ذذة
األسذ ذذلوب األد املم ذ ذذع ،الذ ذذوي النقذ ذذد ،نواالذ ذذة الذ ذذدير عميذ ذذف ،وعمذ ذذاد الذ ذذدين دليذ ذذل كاسذ ذذب
موهوب ،يغطي أسلوبر على ف رل ،وس هر عباراسذر الشذاعرية شذفافي ها فيغفذو علذى يسذمافا
ويعوم هذذا ومجاهلذذا القذذارى ،ويقبذذل مذذا فيهذذا ،ولذذو كذذان ذذعي يفا أو إذذمل صذذحيح ،أحبذذر أ يدذا ع يذيا،
مجع نا أواصر األدوة ومهوم األدب والف رأ
هنالذذك أمسذذا ك ذذملة جذ يذدا مذذن القذذد واحلذذديم
عنها أو نكرهاأ

خم لذذف فنذذون القذذول ل جمذذال اآلن لل حذذدث

* ما هي اهتمامات العلمية اليوم ،فماذا عن مشاريع استقباال؟
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اه ماما احلالية عدد مذن املو ذوعات ،وأوهلذا الضذية الحلبيذة ،ألهنذا مف ذاح املسذ قبل وال غيذمل
ذو األفضذذلأ الغذذرب أمسذك مقاليذذد الحلبيذذة العذاه ا سذذالمي ،وصذذامل األجيذال علذذى منواهلذذا،
ولذولك حقذذف هذوا ال فذذوق والسذذيطرة ،وه يعذد حباجذذة إىل جيذذو ومعذاري نلسذذالح ،واألمذذر
إايذذة األمهيذذة والدالذذة ،واخللذذف فيذذر ك ذذمل وك ذذمل مذذن العلمذذا ه يعذذودوا ي بينذذون أمذذور الحلبيذذة بشذ ل
صحيحأ
واملو وع ال اق وهو فرع من األول ،ما ي علف نألطفال ،ومنر أدب األطفالأ
واملو وع ال الم ولر عالالة نألول ،وهو مو وع املرأة وإعدادهاأ
واملو ذذوع الرابذذع مو ذذوع األدب ودريذذرل مذذن بذراجن املنذذاه الغربيذذة ،ويذذددل فيذذر الشذذعر والقصذذة
واملسرح والحلاجم والنقدأأأ وأاتبع هول املو وعات وأعد بعض ال ب عنهاأ
* أنتق ر فيم ررا يل رري يىل مناقش ررة أعمال ر األدبي ررة فالنقدي ررة ،فأس ررتهلها ابلس ررؤال ع ررن س ررر
اهتمام برين السريا فالقصة يبداعا فنقدا ،فما حظ املعاصرين يف ترامج ؟
اه ممت نلسذملة ألهنذا سذوفر الفرصذة لرسذم صذورة واالعيذة اترًّيذة أمذام األجيذال ،ولذولك  -كمذا
اللت بعض ال ب  -ه أي ر لألمر من نب فن السملة بقدر ما حاولت و ع صورة حيذة
ذحا
انطقة أمام الشباب وا،يل ،ورتا وحت أو ه أوح نلك ،ول ن هوا اهلدف كذان وا ي
أماميأ
وأما القصة فألهنا أتدو مساحة سبلغ أك ر من يصف ا بداع األد احلديم ،فضذالي عذن أهنذا
أصذبحت وسذيلة لطذرح األف ذذار والذرؤى والفلسذفات واآلرا  ،وهذي الذذادرة علذى سصذوير ك ذمل مذذن
األمذور ،وو ذعها أمذام القذارى بصذورة حيذة فاعلذةأ ولذوا فاله مذام أذا يفذ ح جمذالي أمامنذا ملعرفذذة
ك ابذر ال ذر
العصر وطرح األف ذار ومناالشذ ها ،ول ينسذى أن هللا عذ وجذل اد ذار القصذ
ليلفذذت اي بذذال املسذذلم إىل ك ذذمل مذذن الع ذ  ،ول قريذذر ك ذذمل مذذن احلقذذائف ،ولرسذذم دطذذوط املس ذ قبل
ومعاه اهلدىأ
أما عن سراجم املعاصذرين فهذي مو ذع اه مذام ،ولسذيما أن أصذحاب اآلرا الغربيذة واملع قذدات
املادية شوهوا احلقائف وصوروا احلا ر كما يريدون ،وك بذوا عذن املعاصذرين تذا لذو هلذم ،وأومهذوا
ا،يل احلايل أهنذم هذم صذايعو كذل شذي عذن طريذف مذا ك بذول عذن شخصذيافم ورجذالفم ،بينمذ ا
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طي النسيان ،وبدأ بعض الغيورين الل فات إىل هذوا األمذر
ظل امل قفون والعلما الصاحلون َّ
وال ابة عن عدد من الشخصيات ا سالمية العلم واألدب والف ر والحلبية والذدعوة ألهنذم
كذذايوا بنذذاة حقيقيذذني ،وكذذان هلذذم دور وفضذذل عصذذرهم ،ومذذن نلذذك أن مؤسسذذة الرسذذالة ودار
البش ذذمل ال ذذد ب ذذدأت سلس ذذلة بعن ذوان أع ذذالم املس ذذلمني املعاصذ رين ،أو أع ذذالم ا س ذذالم املعاص ذرين،
وصدر منها جالجة ك ب عن الدك ور مصطفى السباعي وأ األعلى املذودودي وحممذود شذاكر،
وهن ذذاي أمس ذذا ك ذذملة مطروح ذذة لل اب ذذة عنه ذذا عل ذذى مس ذذاحة ال ذذوطن ا س ذذالمي كل ذذر ،وسيص ذذدر
سعريف نلسلسلة لدعوة ال اب والقادرين على عرت صورة هؤل األعالمأ
* م ررا رأي ر ابلترص رري يف األدب اإلس ر مي يف املغ رررب املعاص ررر فالش ررعر من رره عل ررى فج رره
اخلصوص؟
ذداعا ويق ذ يذدا ،وهن ذذاي
إي ذذل س ذذعيد ومس ذذرور نه م ذذام ال ذ ذملين املغ ذذرب نألدب ا س ذذالمي إب ذ ي
مواهذذب وطاالذذات جيذذدة و ذذازة وواعذذدة ،ول ذذن هنذذاي إذذبش  -وهذذوا أمذذر طبيعذذي  -فذذالغرب
يهذذيمن علذذى عاملنذذا كلذذر نملعلومذذات واألف ذذار واملن اذذات احلدي ذذة والك شذذافات املبهذذرة وال قذذدم
ال ق ذذل وامل ذذادي ،وه ذذوا الو ذذع  -فض ذالي ع ذذن اهليمن ذذة الال ص ذذادية والعس ذ رية  -ي ذذؤجر ه ذذول
األجيذذال ،ورذ لع احلقذذائف نألوهذذام ،واملذذادي نملعنذذوي ،واملن ذ احلضذذاري نحلضذذارة ،والسذذبب
نلن يا ذذةأ وأف ذذار الغ ذذرب سس ذذوق لن ذذا ع ذ الوس ذذائل ا عالمي ذذة املخ لف ذذة وبص ذذور أد ذذانة ومبه ذذرة
وم ذذؤجرة ،ب ذذل إن ه ذذول األف ذذار مب وج ذذة من ذذاه سعليمن ذذا خم ل ذذف املراح ذذلأ ول ذذولك أ ذذحى
الائما ومهيمنيذا ،ول أسذ غرب مذا أرال هنذ ا وهنذاي مذن هذوا
عسملا ال ميي الداليف ،وأصبح الغبش ي
ي
األمذذر ،ول أسذ غرب سسذذرب هذذول األف ذذار والصذذور عذ إبذذداعاسنا املخ لفذذة ويقذذدان ،والذذد أشذذرت
ض ذا،
إىل نلذذك فيمذذا ك بذذت ،ولسذذيما ك ذذاب «األدب ا سذذالمي أص ذولر ومساسذذر» ،وإذذملل أي ي
وعندما أسهمت الرد وال عقيذب علذى مذا الالذر الذدك ور عبذدهللا الغذوامي جريذدة املسذلمون
وما طرح من يفرا عن احلداجةأ
ولولك مع إعاا وفرحي نألدب ا سالمي نملغرب ،ف يل أ .أن أيدو طريقذر الصذحيح،
وأيطلذ ذذف نلذ ذذك مذ ذذن حقيقذ ذذة وا ذ ذذحة ،وهذ ذذي أن األدب ا سذ ذذالمي يع مذ ذذد علذ ذذى داصذ ذذي ني:
ذادا ،إهنذذا عقيذذدة رنييذذة وا ذذحة حمذذددة ،وأح ذذام
األدب وا سذذالمية ،وا سذذالمية ليسذذت اج هذ ي
شذذرعية ومبذذادى ب ذذة إذذمل الابلذذة لل غيذذمل وال بذذديل ألهنذذا مذذن اخلذذالف احل ذذيم العلذذيم اخلبذذمل ،وإن
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حمذذاولت الذذبعض هذذوا األمذذر ذذاوز النصذذوص الوا ذذحة وسفسذذمل األدلذذة يذذوع مذذن ا ي ذذار
اخلفي وال طاول على هللا الع ي العليم ،وكأينا َّ
يدعي أبن هللا ع وجل ه ي ن يعلم أير سي ون
هنذذاي عصذذر ال نولوجيذذا والصذواريخ واحلاسذذب اآليل واملعلومذذات ،ولذذولك ف ينذذا ذذاا إىل رؤيذذة
س ااوز هوا ال صور ،وأس غفر هللا على نلكأ
إن العاه الغر سيار جارف ظاهرل الرمحة و دادلر العواب ،وبرإم ما فير من م ذاهر مبهذرة،
ف ذ ن عوام ذذل اهني ذذارل ودطم ذذر الائم ذذة ،وس ذذدهورل ال ذذادم إبنن هللا ،و ذذاا إىل ي ذذرة ش ذذاملة الب ذذة،
س ااوز هول امل اهر إىل احلقائف ،وس ص َّذدى للعذدوان علذى هذول احلقذائف بصذ وبصذملة ووعذي،
واملسذ قبل ل سذذالم أليذذر الوحيذذد الذذوي ينصذذر ا يسذذان و قذذف لذذر السذذعادة وال قذذدم احلقيقذذيأ
عبدا هلول الطاحوية اليت ل فذدأ نسذم ال نميذة
عبدا لآللة ،ي
عبدا لل قنية ،ي
ا يسان احلايل أصبح ي
وال ط ذذور وأأأأأ واملالي ذذني يوع ذذون وميوس ذذون ،والقل ذذة الش ذذيطايية سعب ذذم تق ذذدرات األم ذذم ،وسله ذذو
ب ا ذذارب س ل ذذف امللي ذذارات ،م ذذن أج ذذل جمذ ذذد ش ذذيطاق ل طائ ذذل د ذذر ،ول ه ذذدف إل السذ ذذيطرة
واهليمنةأ
لقد اس طردت ك يملا و اوزت املو وع املطروح ،فمعورةأأأ
املهذذم ،الشذذعر لذذدي م  -ي ذذري  -سذذار ك ذذمل مذذن األحذذايني  -مذذع ال يذذار ا،ذذارف نسذذم
ذعرا
احلداجذذة ،وركذذب املوجذذة ،وأصذذبح تقذذدور كذذل مذذن يس ذ طيع ك ابذذة كلمذذة مذذؤجرة أن ي ذذب شذ ي
ذعرا،
نس ذذم الش ذذعر احل ذذديم ،وهن ذذاي  -كم ذذا الل ذذت  -جواب ذذت عن ذذدان ،ف ذذالقريفن ال ذذر ل ذذيس ش ذ ي
ذاعرا أو ل يقذ ذذول الشذ ذذعر ،تنطذ ذذوق النصذ ذذوص ال اب ذ ذذة
والرسذ ذذول صذ ذذلى هللا عليذ ذذر وسذ ذذلم لذ ذذيس شذ ذ ي
الصذذحيحة ،ول نذذر تقذذاييس الش ذذعر احلذذديم ف ذذمل م ذذن سذذور الق ذريفن ال ذذر شذذعر ،وك ذذمل م ذذن
األحاديذ ذذم الشذ ذريفة شذ ذذعرأأأأ هذ ذذوا رريذ ذذب  -كمذ ذذا يصذ ذذرح احلذ ذذداجيون  -للغذ ذذة واملصذ ذذطلحات
واحليذ ذذاة كلهذ ذذا ،يريذ ذذدون صذ ذذنع عذ ذذاه شذ ذذيطاق إذ ذذمل بذ ذذت ي صذ ذذرفون فيذ ذذر كمذ ذذا يشذ ذذاؤون ،فلمذ ذذانا
يس ايب هلم ،س مضي املوجة إن شا هللا وسبقى احلقيقةأ
* ما سبب غياب األدب املغر يف دراسات  ،اللهررم يذا اسررتثنينا تلر القرراءا اليتيمررة يف
جمموعة على درب هللا للريسوين ،فكذا غياب األدب اإلس مي القد .
أما عن إياب األدب املغر عن دراسا  ،فلعدم سذوافر الوالذت ،وإل لذدي مشذروعات لدراسذة
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عذذدد مذذن األدن وي ذذاجهم ،ولذذدي سواصذذل مذذع ك ذملين ،ورتذذا كذذان العمذذل الذذوظيفي أيدذذو أك ذذر
فرصا لل ابة امل أيية ،ول ن سأك ب إن شا هللا عن هوا األدب ،وك ذان
واليت ،ول يحلي يل ي
عن الريسوق الدمية ،وإن كايت د اا إىل مراجعةأ وكذولك نلنسذبة لذألدب ا سذالمي القذد ،
اا إىل الوالت ،ولدي طموحات ك ملة ،ول ن أسأل هللا العونأ
* ي حظ املتتبع لدراسررات النظريررة ديرردا أنر مررا لررص هتررتم بقضررااي متجرراف ا فمطرفقررة
تتعلر ر بوجر ررود األدب اإلسر ر مي فماهيتر رره فحقيقتر رره ففظيرتر رره فمساتر رره ،يضر ررافة يىل قضر ررية
االلت ر رزام فحن ر ررو ذل ر ر  ،أال ت ر رررى أبن الباح ر ررمل الي ر رروم م ر رردعو يىل االهتم ر ررام ابملوض ر رروعات

املستجدا فامللةة؟
أمذذا

دراسذذا الن ريذذة فهذذي مطروالذذة ،ول نهذذا إذذمل وا ذذحة ،فمسذذألة وجذذود األدب ا سذذالمي

ران عليذ ذذر ك ذ ذذمل مذ ذذن الغذ ذذبش ،وأصذ ذذبح املصذ ذذطلح وكأيذ ذذر حذ ذذديم ل عالالذ ذذة لذ ذذر نملا ذ ذذي ،وهلذ ذذوا
حرصذذت علذذى إيضذذاح نلذذك وأيذذر لذذيس ي ريذذة ،بذذل هذذو الذذد مس ذ مر ،وكذذان لبذذد مذذن إيضذذاح
بعض دصائصر ومساسذر الذيت ل إذ عنهذا ،أو الذيت يفقذد مس ذر ا سذالمية إن إفذل عنهذا املبذدع
والناال ذذدأ وه ذذوا ل ي ع ذذارت م ذذع اله م ذذام نملو ذذوعات املس ذ ادة وامللح ذذة ،وإن كن ذذت أدف ذذظ
الليالي ،فاألدب ا سالمي ينبغي أن أيدو زمام املبادرةَّ ،
وًّع طريقر ب قة وص واس مرار حح
يص ذذبح الائ ذ يذدا ومعل يم ذا ،ل اتب يع ذا ومالح يق ذا مل ذذا يط ذذرح ،أي أل يه ذ م ب ذذردود األفع ذذال ،وأل يص ذذبح
مالح يقذا ملذذا يطرحذذر اآلدذذرون ،وهذذوا األمذذر ذذاا إىل دديذذد وا ذذح ،وإىل عمذذل موجذذف يقذذوم بذذر
أانر جذذديرون بذذولك ،يفهمذذون ا سذذالم ،ل كف ذذرة وفلسذذفة وك ذذانت صذذحفية ،وإمنذذا عقيذذدة
ويصوصا وأح ياما البذل كذل شذي  ،وكذولك سذملة واترًّيذا وجم م يعذا ومعذامالتأ وحينمذا
وأصولي
ي
دد األدب ا سالمي مو وعاسر والضاًيل اليت ينبغي احلرص عليها ،ويرسم مناهاذر السذليمة
خم ل ذذف الفن ذذون األدبي ذذة و النق ذذد ،و دراس ذ ر ل ارًّن ذذا األد وسقومي ذذر ملخ ل ذذف ا ب ذذداعات
األدبية العاهأ
* سررؤال أخررري :يف الوقررص الررذي ترررفا فيرره الشررعر احلررر  -فهررذا أمررر خيتلررف فيرره أدابء
اإلس م يف املغرب مع يخرروا م يف السررعودية خاصررة  -ي حررظ اهتمامر بدراسررته ،كيررف
ترسر هذا التناقا؟
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ذديرا بذولك أمذر ل ي عذارت مذع
اه مامي بدراسة كل إبداع  -تا فير الشعر احلر  -إنا كذان ج ي
أدملا
رأيي فير ،فأان أدرر األجر األد  ،وأبرز مالحمر ومساسر وصورل بغض الن ر عن الش ل ،و ي
ف يل شاكر لك على هوا اله مام ،وعلى هول األس لة اليت أ رت لدي هول اخلواطرأ
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يمساعي أبو شنب
(السياسي فاجملاهد)

الرتمجة:
ض ذر للحص ذذول عل ذذى ال ذذدك ورال اهلندس ذذة م ذذن أمري ذذا ،ل ذذن اليه ذذود
م ذذن مدين ذذة إ ذَّةأ ك ذذان ده
اع قلول عذام 1409هذذ ب همذة اليذادة حركذة محذار أعقذاب اع قذال زعيمهذا أمحذد ًيسذني إنن
الي فا ة ال ىأ وكان الد الام بدور ي اليادة الي فا ةأأ فاع قل وأدضع لل حقيف من
البل املخابرات اليهودية وع هدوب سعويبيا الاسييا ،وش ه ل دادل املع قل اليادة حركة محار!

كذذان من دهسذ يقا وخمططيذا للعالالذذات مذذع السذذلطات الفلسذذطينية ،وأحذذد الذذوين سذذامهوا بقذ َّذوة دفذذع
دفَّذة احلذوار مذذع السذذلطة ،حيذذم كذذان عضذذو امل ذذب السياسذذي للحركذذة ،و لهذذا ،نذذة امل ابعذذة
العلي ذذا للق ذذوى الفلس ذذطينية ،وك ذذان ذذى نح ذحلام الش ذذعب الفلس ذذطيل وال ذوال وفص ذذائلر لع دال ذذر
ودماج ذذة دلق ذذر ،و ا ذذر ا،امع ذذة ا س ذذالميةأ وال ذذد اإ ال ذذر اليه ذذود فاس ش ذذهد ي ذذوم اخلم ذذيس
( )23مجادى اآلدرة سنة 1424هذأ
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هذا اللقاء:
أُج ذذري ه ذذوا اللق ذذا ظ ذذرف مع ذذني طُرح ذذت في ذذر هدي ذذة ،وأش ذذيع أن حرك ذذة املقاوم ذذة ا س ذذالمية
(مح ذذار) ر ذذخت لض ذذغوط دارجي ذذة ،والبل ذذت ت ذذا ظل ذذت سرفض ذذر ط ذوال الف ذذحلة الس ذذابقة ،ل ذذن
أجيب أبير الد ي ون س ي ي ا نكييا من البل احلركة حذح س اذاوز األزمذة وسعيذد سرسيذب صذفوفهاأ
و احل ذوار ح ذذديم ع ذذن ه ذذوا ،وع ذذن اخلش ذذية م ذذن أن سنقل ذذب الس ذذلطة الفلس ذذطينية عل ذذى احلرك ذذة
وسس ايب للضغوط اخلارجية ب ف ي هاأأ
والد اس شهد القائد أبو شنب الشهر يفسر الوي يشر فير هذوا احلذوار ،جملذة «املسذ قبل
ا س ذذالمي» ع (( )146مج ذذادى اآلد ذذرة 1424هذ ذذ) ص ،47 -43تح ذذاورة ًيس ذذر البن ذذا م ذذن
فلسطنيأ
نص احلوار
ُّ
* هر أجررحت حركررة محرراس علررى املوافقررة علررى مقرررتم اهلدنررة؟ فمرراذا كرران ثررري الضررغوط
الرلسطينية فاملصرية على قرار محاس؟
 ه .ارر أي غوط علذى محذار مذن البذل السذلطة أو الوفذد املصذري أب يذدا ،السذلطة فاو ذتمحار على الناع ها حول اهلدية ،وهذوا األمذر أدذو واليذا طذويالي ،وجذا املصذريون ودذدجوا معنذا،
وددجوا بصدر واسع مع محار وسفهموا موالفها ،وكان حواران معهم علذى ذرورة احلفذا علذى
املقاومة وسبل احلفا عليها ،وكيف مي ن ملصر أن دمي املقاومذة ظذل الضذغوط األمري يذة
اهلائل ذذة عل ذذى األوروبي ذذني وال ذذدول العربي ذذة والس ذذلطة لس ذذحف مح ذذار واف ع ذذال ح ذذرب أهلي ذذة أتك ذذل
ذحا
األدضذ ذذر واليذ ذذابس وهذ ذذوا أمذ ذذر ل مي ذ ذذن البولذ ذذر ول يسذ ذ طيع دملذ ذذر ،ومذ ذذن هنذ ذذا الذ ذذدموا يصذ ذ ي
واالحلاحات ،وملسنا لديهم إملة على املصلحة الفلسطينية ،ودرجذوا وهذم ل ي والعذون مذن محذار
أي رد إي ذذا ألين ذذا اللن ذذا إن م ذذا مي ذذن أن يعطي ذذر ه ذذول املرحل ذذة ه ذذو وال ذذف للعملي ذذات ذذد
املدييني حال أوالف الح الل عدواير ،وأطلف سراح األسرىأ
يؤك ذذد أن اللق ذذا ات الفلس ذذطينية واملص ذرية م ذذع مح ذذار ه ي ذذن فيه ذذا أي ذذغع عل ذذى احلرك ذذة أو
فديد ،بل إن موالف محار كان األالوى ،ومنطقها هو األالوى ،ول ننا بصراحة عندما انالشذنا
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املو وع دادل أطر احلركة ،جا سنا رسائل من دادل الساون من مجيذع الفصذائل وطلبذت منذا
ال عذذاطي مذذع املبذذادرة مذذن أجذذل إطذذالق س ذراح األسذذرى ،والذذالوا لنذذا :أي ذ م أملنذذا ا ف ذراا عنذذا،
وال ذذالوا :ذذن ل ي ذذف الس ذذلطة ،ولن ذذا رب ذذة معه ذذم مري ذذرة الس ذذابف ،وأي ذ م أملن ذذا الوحي ذذد بع ذذد
هللاأأأ هذذول الرسذذالة كذذان هلذذا صذذدى كبذذمل أطذذر احلركذذة ،ونل ذذايل كذذان هلذذوا األمذذر أجذذر كبذذمل
اران احلركة الرارهاأ
األمذذر ال ذذاق الذذوي كذذان سذذببيا مذذن أسذذباب سعذذاطي أطذذر احلركذذة مذذع مو ذذوع اهلديذذة ،كذذان إعطذذا
فرصذة لف ذذة بذذدأت س ملمذذل الشذارع الفلسذذطيل ،وسقذذول إينذذا يشذعر أبينذذا أمذذام طريذذف مسذذدود،
أيضا فرصة للمااهدين لل قاط األيفار وسرسيذب الصذفوف مذن أجذل ال خطذيع لعمذل
وكايت ي
أك ر فاعليةأ
واهلدي ذذة م ذذن انحي ذذة عس ذ رية ه ذذي س ي ذذك ،يس ذ فيد من ذذر ال ذذوي أعط ذذال ع ذذادة .والع ذذر وسرسي ذذب
صفوفر من جديد ،وسرسيب أوراالر ،ومن انحية عاطفية ويفسية إيسايية واج ماعية سعاطفنا مذع
أبن ذذا ش ذذعبنا وأس ذراان ،ونل ذذايل ه ي ذذن هن ذذاي أي ذذغوط مورس ذذت عل ذذى احلرك ذذة دض ذذعت هل ذذا
محارأ
* حممررد دحر ن ف يررر شررؤفن األمررن أطلر هتديرردات ملررن خيرررق اهلدنررة ..كيررف تنظرررفن يىل
هذا األمر؟
 فديذذدات دحذذالن ه سوجذذر حلمذذار ،إمنذذا وجهذذت لف ذذات منضذذوية دذذت إطذذار فذ ح ،و ذذن ليقذف عنذذد هذذول ال هديذدات هذذول املرحلذذة ،و ذن ل يقذذول إن هذذول ال هديذدات مقبولذذة أبذ يذدا،
حداأ
على الع س ،شعبنا يب أن ي ل م ي
* يذا قام أحد ما من خارج محاس بعملية استشهادية كبريا ،فه سررتنددفن قررا مررن قبير
التزاماتًم ابهلدنة؟
 هذ ذذوا س ذ ذؤال منطقذ ذذي ومشذ ذذروع ،ذ ذذن مذ ذذن جايبنذ ذذا أل منذ ذذا أيفسذ ذذنا نهلديذ ذذة «واملؤمنذ ذذون عنذ ذذدشذذروطهم» ،وسذذنل م أبنذذا ان نهلديذذة ،ل ننذذا يفذذس الوالذذت لذذن ينذذدد ،ولذذن يذرفض ،ولذذن يقذذف
عائ يقا أمذام أي شذخ إذمل مق نذع نهلديذة مذن دذارا إطذار احلركذة ،فمذن حذف شذعبنا أن يقذاوم
الح الل ،ومن حقر الرد على جرائم الح الل ،هوا حف مشذروع ،سذوا وافقذت عليذر أمري ذا
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أم لأ
* بعر ررد موافقر ررة محر رراس علر ررى مقر رررتم اهلدنر ررة ..هنر رراك الًثر ررري مر ررن الرلسر ررطينيني فالعر رررب
فاملسررلمني ابترروا متخرروفني علررى مسررتقب االنتراضررة يف ظ ر اجلهررود السياسررية فالضررغوط
اهلائلة اليت متارس ،فه هذه املخافم مشرفعة؟ فه ختشررون أن تررنقا السررلطة علرريًم
استجابة للضغوط اخلارجية؟ فه تلقيتم ضماانت يف هذا الشأن؟
ض ذا ،و ذذن عن ذذدما الذذدمنا مب ذذادرة سعلي ذذف
 ال خذذوف عل ذذى املقاومذذة مش ذذروع ،و ذذن م خوف ذذون أي يالعمليات فاو نا السلطة على الضية واحدة ،وهذي أينذا الذدمنا هذول املبذادرة ل حقيذف اليسذاام
الذذدادلي ،ونل ذذايل فحينمذذا س ذذنقض السذذلطة علذذى احلركذذة أي حل ذذة ف ينذذا سذذنع هذذوا دراليذا
للمبادرة ،ولن يقبل أن سس مرأ
ن يقول :الوة املوالف سنبع من الوسنا بصف نا حركة ،ول أي من أي ماانت الد ي لقاهذا مذن
هن ذذا أو هن ذذاي ،ف ذذنحن ظ ذذرف ل يس ذ طيع م ذذن دالل ذذر أن ي ذذف ك ذذل م ذذن حولن ذذا بس ذذهولة،
داصة بعد ربة عام « 1996محلة الع قالت واملالحقات اليت شذن ها السذلطة ذد حذركيت
محذذار وا،هذذاد» فأبنذذا احلركذذة وأبنذذا شذذعبنا هذذم الذذدرع مذذن أي سغذذول ي والعذذر ،إينذذا م أكذذدون
من الدرة أبنائنا على محاية املقاومة أي حل ة دث فيها ايقضات على احلركةأ
و ذذن يفذذس السذذياق يعذ ز ال فذذاهم مذذع رئذذيس وزرا السذذلطة ،فمذذن املهذذم جذ يذدا هذذدو الشذذارع
الفلسطيل وسناإمر و بع إيقاعر الدادليأأ فذال يوجذد هذول املرحلذة الذوي و ذعيف ،الوسنذا
وي
سناإمنا ،وإن داينا أحد ف ن هللا طمأينا ك ابر الع ي الولذرَ { :وإد من يُدري ُذدوا أَ من ًَّمذ َدعُ َ
اُِ} [سذذورة األيفذذال ،]62 :وسذ ون اهلديذذة مهذذب الذريح لذذو حصذذل هذذوا ل
ك َّ
فَذد َّن َح مسذبَ َ

مسح هللاأ

* ما ردكم على رفا يسرائي اإلفراج عن معتقلي محاس فاجلهاد؟
 هوا مو وع حسار وهام ،ن ل يقبل أول املعايمل اليت سفرق بني األسرى ،العذدو ذاولزرع بوور الف نة بني صفوف شعبنا ،ف ل مع قلينا هم أسرى شعبنا ،سوا كايوا من أبنا فذ ح
دائما دق األسافني خللف الفصام ،ذن
أم محار أم ا،هاد أم ا،به ني ،ونل ايل فالعدو اول ي
ردا
يع أن عدم إطالق األسرى الفلسطينيني والعذرب يع ذ دراليذا للهديذة ،وس سذ مر املقاومذة ي
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على درق العدو هلول اهلديةأ
* محاس كانص من أشد احملررذرين مررن حبائر اليهررود ،فمررن خطررورا اجلهررود السياسررية علررى
مس ررتقب القض ررية الرلس ررطينية ،فًي ررف قبل ررص ابلتع رراطي م ررع اجله ررود ال رريت ب ررذلص لتطبي ر
مشرف خارطة الطري ؟
 هوا احلديم هو يفسر كذان يذدور دادذل يقاشذات احلركذة ،ذن يقذول لذيس دطذأ أن ي ذونهناي هدية ،ول ن يب أن يفرق بني اهلدية اليت ي ون جمذ ين علذى الر ذوا هلذا ،وبذني اهلديذة
اليت يقبل أا و ن موالف القويأ
ذذن أعطينذذا اهلديذذة مذذن موالذذف القذذوي ،وهذذي س يذذك حذذر عس ذ ري نو بعذذد سياسذذي ،هذذي
اسحلاحة حمارب يسعى ،ل ار مذا حققذر مذن مقاوم ذر الباسذلة فذال إذرو نلذك ،و احلذرب
هن ذذاي ك ذ هذر وف ذ هذر ،وهن ذذاي من ذذاورة ومروي ذذة عس ذ رية س ذذيح للقائ ذذد العس ذ ري املي ذذداق دقي ذذف أك ذ
امل اسب أبالل ال اليف ،ن من دالل فهمنا دارة الصراع الدران هول املبذادرة ،والذد ي ذون
خمط ذذني ،ل ننذذا ي حذذدث عذذن مذذدة  3شذذهور فقذذع ،فذذحلة الصذذملة مذذن عمذذر املقاومذذة ،وهذذي هديذذة
س ي ية نات شروط داصة ،إنا ال م أا العذدو حققنذا شذروطنا أبالذل ال ذاليف ،وإنا ه يل ذ م
أا فنحن ما ون مقاوم ناأ
* مر ا الس ررر يف اجلن رروم حن ررو هتدئ ررة األفض ررا يف ك ر م رررا يً ررون الع رردف فيه ررا يع رريش مأ ق را
حقيقيا؟
 هوا مشذوار القضذية الفلسذطينية منذو العذام 1936م ،عنذدما سذددل العذرب هنذا ا ذرابض ذا دريك ذا دولييذا وعربييذا يقذذان العذذدو مذذن
الشذذهمل ،وإيقذذان الس ذ عمار ال يطذذاق ،واليذذوم يذذرى أي ي
ورط ر ،إل أينا ين ر إىل األمر من زاوية أدرى ،ن ل ينقذو العذدو مذن ورط ذر ،بذل يعريذر أمذام
النار ،كما سفا لنا السابف سن فا ل املس قبل ،احلركة مصرة علذى املقاومذة ،وهذول اهلديذة
سذ ذ يد ال فذ ذذاف الشذ ذذارع الفلسذ ذذطيل حذ ذذول حركذ ذذة محذ ذذار إنا أوذ ذ ان شذ ذذروط اهلديذ ذذة ،وأمذ ذذا إنا ه
ينا ها فسيل ف الشارع الفلسطيل حول ديار املقاومة ،وكل ا احلالني يصر إن شا هللا خليار
ا،هاد على أرت فلسطني ،ن على وعي اتم ل ذل هذول القضذاًي ،ويسذأل هللا أن يبطذل كيذد
أعدائنا ،وأن مي ر لنا ويدبر لنا ،فمن دون سدبملل ل سن ال دبملأ
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املقاومذة عنذذدما ال َّذدرت املوالذذفأأ الذ َّذدرت السذلبيات وا يابيذذات ،وال َّذدرت ال ذذروف واملعطيذذات،
والذ َّذدرت الواالذذع امليذذداق الفلسذذطيل والذذدويل ،كذذل هذذوا ددذذل املعادلذذة ،هذذول اهلديذذة أُعطيذذت
ل حقيف م اسب فلسطينية ،ولول نلك ما كايت احلركة وافقت عليهاأ
* ماذا كانص ستخسر محاس يف حال رفضها للهدنة؟
 يذذب أن يشذذمل إىل الو ذذع الذذوي ُحسذذبت حينذذر هذذول املسذذألة ،كايذذت هنذذاي يذذدا ات مذذندادل الساون ،وكايذت يذدا ات مذن دادذل صذفوف شذعبنا ،ويذدا ات مذن أصذدالائنا العذاه
العر  ،كلهم كايوا يريدون دطوة من هوا القبيل ،من أجل املنذاورة السياسذية والعسذ رية ،ذن
ل يقذول (مذذانا لذذو) ألن (لذذو) سفذ ح عمذذل الشذذيطان ،ذذن وازهان بذذني مذا فيذذر مصذذلحة شذذعبنا ومذذا
سقل فير املصذلحة ،ووجذدان أن هذوا اخليذار ذافظ علذى اللحمذة الوطنيذة ،و ذافظ علذى املشذاعر
ُّ
الش ذذعبية ذذال الي فا ذذة ،و م ذذي املقاوم ذذة ،و ذذافظ عل ذذى سطلع ذذات إدواين ذذا األس ذذرى ،املقاوم ذذة
.اما من هول اهلديةأ
س س فيد ي

يب أن ي ون م يقنني أير إنا ه ي ن هناي أي فائدة لنا من اهلدية فلذن ي ذون ،إن شذا هللا،
أي رر على مقاومة شعبنا ألن أبطالنا م يق ون الابضون على ال اندأ
* ه قستم اهلدنة من افية شرعية قب أن تقبلوا قا؟
ذرعا ،اهلديذة
مشرعا ،ل ننا سألنا أهل الشرع هوا احل ذم ،فذأان انالذل ولسذت مش ي
 أان لست يمشروعة ،فعلها النيب صلى هللا علير وسلم ،وفعلها من بعدل الناصر صالح الدين ،وهي حمطة
من حمطات املناورة احلربية ،عندما ل سس طيع القوى امل حاربة حسم املعركة ،ي ون بينها هدية
إمذا مف وحذذة أو مؤال ذة ،والشذذرع ي ذذيح لنذا اسذ خدام هذذول الردصذة ،ذ ن ه يعذذع اهلديذة مذذن أجذذل
عيون أبو مازن أو السلطة ،ن ض لذف مذع هذؤل مشذروعهم السياسذي ،أعطيناهذا لشذعبنا،
الد يس غلها أبو مازن دالل ال فذاوت مذن أجذل جلذب م اسذب لشذعبنا الفلسذطيل ،كذ طالق
سراح األسرى ،ووالف العدوان ،وإنا ه يس طع فس ن هي اهلدية بعد جالجة شهورأ
* يررزعم الًثررريفن ،خاصررة علررى مواقررع اإلنرتنررص ،أن أبررو مررا ن «قررائي» ،مررا مرردى صررةة
هذا القول؟ فكيف أثر على ع قتًم به ،السيما أنًم متثلون حركة يس مية؟
 إنا كنا مسلمني ح يقذا فذ ن الشذرع واألدب ا سذالمي يفذرت علينذا أل يعطذي أح ا يمذا بذدون69

دلي ذذل ،م ذذن لدي ذذر دلي ذذل عل ذذى أائي ذذة الرج ذذل فليقدم ذذر لن ذذا ،ذذن أانر أص ذذحاب دع ذذوة رنيي ذذة ،ل
ينبغ ذذي أن يذ ذ هم الرج ذذل مذ ذذن دون دلي ذذل ،مذ ذذا ي ذذب الصذ ذذحف وا ع ذذالم لذ ذذيس دل ذذيالي علذ ذذى
ا طذالق ،نملناسذذبة هذذو نكذذر هذذول املسذذألة أمامنذذا علذى أهنذذا يذذوع مذذن الذذدعاًيت املغر ذذة ذذدل،
و ن من جه نا الد ف شنا عن أصل هول الفامات فلم ود ،ومن لدير أي دليل فليقدمر لنا،
لنواجهر بر وي عامل معر علذى هذوا األسذار ،وإل ف ينذا ل يسذ طيع أن يذ هم الرجذل ه ذوا بنذا
على سقارير سنشر على ا يحليت ،ذن ي ذل سذرائر النذار إىل هللا ،وي عامذل معذر علذى مذا يبديذر
ال اهرأ
* مح رراس يف البداي ررة رفض ررص حًوم ررة أب ررو م ررا ن ب رردعوى أ ررا ج رراءت بن رراء عل ررى ض ررغوط
أمريًية ،مث تعاطص معها فترافضص مع أركا ا ،أال ُّ
يعد هذا تناقضا من قب احلركة؟
 ذذن ض لذذف مذذع ح ومذذة أبذذو مذذازن ألهنذذا جذذا ت بضذذغوط أجنبيذذة ،ل ذذن مذذا ي والذذع منذذا أنيفعذذل ذذن مركذذب واحذذد ،ذذن حماصذذرون ودذذت الحذ الل ،لذذدينا سذذلطة هناهذذا مرفذذوت،
ولذذدينا فصذذائل ل عذ َّذد هلذذا ول حصذذر ،وهلذذا إيذذديولوجيات م ناالضذذة ،إينذذا أمذذام هذذوا الواالذذع وذذد
أيفسنا أمذام ديذارين :إمذا ال فذاهم ،وإمذا الق ذال ،واحلذوار ينبنذا ال ذمل مذن الذويالت ،ويفذ ح لنذا
يففاق ال عايش الوطل ،ويحلي لنا حرية املقاومة وال عبمل عن الرأيأ
أما ديار الصدام فهو ي طلب أن سقضي جهة على األدرى ،ف نا الضذت السذلطة علذى محذار
نقض على محذار،
فس نفرد إسرائيل نلسلطة ،وإنا الضت محار على السلطة ف ن إسرائيل س ُّ
ذذن و ذذع مع َّقذ ذد ،ل يسذ ذ طيع أن يق ذذيس األم ذذور بطريق ذذة أب ذذيض وأس ذذود ،هن ذذاي معطي ذذات
َّ
معقدة ،يب علينا احلفذا علذى النذوات احلذوار بيننذا وبذني مذن ض لذف معذر حذح ونذب الشذارع
الفلسطيل ويالت الال ال الدادليأ
* ه ملستم جدية من قب أبو ما ن خ ل لقاءاتًم معه خبصوص ملف األسرى؟
 مو ذذوع األسذذرى هذذو املو ذذوع السذذادن الذذوي .ذذت مناالش ذ ر كذذل لقا اسنذذا مذذع السذذلطة،وبصذذوص س ذؤالك أالذذول :الن ذواًي ل يعلمهذذا إل هللا ،ول ذذن مذذا ملسذذنال مذذن سفهذذم واه مذذام كذذان
يعطينا سفاؤلي إىل ح هد ماأ إن هوا املو وع أولوًيت سف مل السلطة ،والد أكد لنذا أبذو مذازن
أك ذذر مذذن لقذذا أيذذر اس ذ طاع أن ينذذد بذذو إىل جايبذذر
70

هذذوا السذذياق ،تع ذ أيذذر أ َّ علذذى

بو من أجل أن ي فهم هوا املو وع ،داصة شرم الشيخ والعقبة ،على أسار أن يضذغع
بذذو علذذى شذذارون مذذن أجذذل إهنذذا هذذوا امللذذف ،هذذوا مذذا يقذذل إلينذذا ،و ذذن يذذحلي البذذاالي إىل هللا
انك احلقيقي ،دية أبو مازن هو ما يرال وما سذنرال علذى أرت الواالذع
سبحاير وسعاىل ،يقولُّ :
من دالل ي ائ مفاو اسر مع إسرائيل ،إنا ه س ن السذلطة جذ ادة العمذل علذى ا فذراا عذن
األس ذذرى ،وإنا ه سفذ ذذرا ح ومذ ذذة الحذ ذ الل عذ ذذن األسذ ذذرى ،فه ذذوا مذ ذذن وجهذ ذذة ي ذ ذران يعذ ذذد دراليذ ذا
للهديةأ
* ما ردكم على أن محاس قبلص ابهلدنة بعد التهديدات ابغتيال قادهتا؟
 هذذوا إذذمل صذذحيح ،وليسذذألوا أبذذو مذذازن يفسذذر عذذن هذذوا ال ذذالم ،محذذار إذذمل الابلذذة للضذذغع،ونلذ ك لسذذبب بسذذيع ،وهذذو عذذدم وجذذود أي شذذي يضذذغطون بذذر عليهذذا ،هذذل يضذذغطون علينذذا
بقط ذذع ال ذذدعم امل ذذادي امل ع ذذاطفون وانب ذذون سيوص ذذلون إىل مح ذذار ال ذذدعم بش ذذح الوس ذذائلأ ه ذذل
يضغطون عليها نل صفيات الوي يس شهد ًّرا بدلي منر مائة ،ونل ايل سن شر احلركة وس داد
ذاعا ،لق ذذد اإ ي ذذل الق ذذادة مج ذذال س ذذليم ومج ذذال منص ذذور ،فم ذذانا حص ذذل ازدادت احلرك ذذة ال ذذوة،
اسس ذ ي
اإ يذذل اجملاهذذد صذذالح شذذحادة ،فمذذانا حذذدث زاد اسسذذاع أتييذذد احلركذذة ،وبعذذدها اإ يذذل القائذذد
إبراهيم املقادمةأ إن مذا مييذ ان هذو حرصذنا علذى الشذهادة ،بينمذا ذرص عذدوان علذى احليذاة ،وأان
هن ذذا أال ذذف عن ذذد مقول ذذة الع ذذاه ال ب ذذمل ابذ ن سيمي ذذة حينم ذذا ال ذذال" :م ذذا يفع ذذل أع ذذدائي  ،إن ال ل ذذي
شذ ذذهادة ،وسذ ذذال دلذ ذذوة ،ويفيذ ذذي سذ ذذياحةأأأ جنذ ذذيت صذ ذذدري" ،ذ ذذن يقذ ذذول :إينذ ذذا محذ ذذار
سيح ار فينا كل أعدائنا ،كل مرة كان يضرب العدو احلركة ويع قد أير ه يُب دذف وه يذور رذرا
احلركة أالوى و َّ
أبسا ،حدث هوا عام  1991 ،1989 ،1988حني ُربت احلركة
أشد ي
بشراسذذة مذذن البذذل الح ذ الل ،واعُقذذل كذ ُّذل الادفذذا ،وعلذذى رأسذذهم الشذذيخ أمحذذد ًيسذذني ،وبعذذدها
وأتييداأ
شارا ي
أُبعد أك ر من  400من الادة احلركة إىل لبنان ،فازدادت احلركة الوة واي ي
لن سس طيع الوة أن سضغع على احلركة ،ول ن موازانت احلركة حبم أي املسائل أيفع وأيهذا
بعيدا عن أي غعأ
أك ر جلبيا للمصلحة العامة هي اليت سشهد هلا نلوكا واحلن ة ي
* مل رراذا ال تق رروم مح رراس ابس ررتخدام املن رراط اجمل ررافرا لرلس ررطني منطلقر را للمقافم ررة ،فتنري ررذ
عمليات منهررا؟ فمل ال ترررتمح محرراس هلررا جبهررات متعررددا غررري اجلبهررة الرلسررطينية؟ فملرراذا ال
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تضرب محاس اإلسرائيليني يف مجيع مناط العامل؟
 هول مسألة س علف بصميم مي اق محار الوي أشار إىل أن دوائر الصراع مع هوا العدو هيجالث دوائر :األوىل هي الذدائرة الفلسذطينية ،وال اييذة :هذي الذدائرة العربيذة ،وال ال ذة :هذي الذدائرة
ا سذذالمية ،هذذول الذذدوائر الذ الث لبذذد أن س ضذذافر جهودهذذا مذذن أجذذل حسذذم الصذراع ،فالقضذذية
ليست فلسطينية فقع ،إهنا الضية عربية إسالميةأ
احلركة سؤمن بعاملية الصراع بدوائرل الذ الثأأ ل ذن ال ذروف احلاليذة ل سسذمح أن يذدور الصذراع
املسلح إل ع الدائرة الفلسطينية ،وسبقى الذدوائر األدذرى م عاطفذة ،والذدور أي علذى م قفينذا
ومف رينذ ذذا وضبنذ ذذا الف ريذ ذذة العربيذ ذذة وا سذ ذذالمية ،ل و دهسذ ذع الذ ذذدائرة وس سذ ذذر القيذ ذذود الذ ذذيت و ذ ذذع ها
احل ومات ،من أجل وصل الدائرة الفلسطينية نلدائرسني العربية وا سالمية ،وهوا ا،هد لذيس
مطلون منا ،بل هو مطلوب من الدوائر العربية وا سالميةأ
ي
لقد رأينا كيف دعذا بعذض علمائنذا للاهذاد العذراق ،وام نعذوا عذن الذدعوة إليذر فلسذطني!!
هوا ج من املذؤامرة الذيت سسذ هدف سذلخ القضذية الفلسذطينية عذن بعذدها العذر  ،وعذن بعذدها
ا س ذذالمي ،ل بقذ ذذى الض ذذية فلسذ ذذطينية حمض ذذة دادذ ذذل فلس ذذطني ،حذ ذذح ُمن ذذع عنذ ذذا ال ذذدعم ،ذ ذذن ل
ذالحا
يس طيع أن يس الب من جملاينا العرب أي الطعة سالح ،األردن حوكم من هرب س ي
للمقاومة ،ملانا اي ر إىل حركات ال حرر عاملنا العر على األالل ،ح ب هللا كايت سدعمر
س ذذورًي وإي ذران وسق ذذف مع ذذر ال ذذوى إالليمي ذذة ،ال ذذورة ا ،ائري ذذة والف ذذت معه ذذا ال ذذدول العربي ذذة ،ال ذذورة
الفي ناميذ ذذة والفذ ذذت معهذ ذ ا الصذ ذذني وروسذ ذذيا ،أمذ ذذا شذ ذذعبنا الفلسذ ذذطيل فقذ ذذد آتمذ ذذرت عليذ ذذر الصذ ذذليبية
والصذذهيويية ،وحاصذذرت الضذذي نا إطارهذذا ا الليمذذي ،ذذن فلسذذطني سذذنحافظ علذذى جذذووة
املقاومذذة وا،هذذاد حذذح سذ م ن الذذدوائر الذ الث مذذن الل حذذام ،ل حقذذف النصذذر احلاسذذم مرحلذذة
من املراحلأأأ ن يرى أن هول املرحلة س طلب أن يرك جهودان جهادان دادل فلسطنيأ
* ال يًر األمريًرران يف الرردعوا يىل نررز سر م محرراس فترًير أجهزهتررا ،فكانررص آخرهررا
دعوا ف ير اخلارجيررة األمريًرري كررولن ابفل ..فهر ختشررون مررن ترمجررة هررذه الرردعوات علررى

أرض الواقع؟
 إن مذذا يقولذذر هذذوا الذذوزير ه ذذو سرديذذد ملذذا يطالذذب ب ذذر الصذذهاينة ،بذذال اس ذ حيا  ،إن الص ذذهيويية72

هيمن ذذت عل ذذى ه ذذؤل الص ذذليبيني ،فه ذذو يري ذذد سف ي ذذك احلرك ذذة ،والبل ذذر ج ذذا ت م ذذادلني أول اي ذذت
لعرفات وطلبت منر سحف املقاومة وسف يك الب ال ح يذة للحركذة ،كذل مذا يف ذرون بذر وسذائل
اسذ خدمت السذذابف طذوال الفذذحلة السذذابقة ،والذذد اح ذذار هذذؤل أمذذر احلركذذة ا سذذالمية الذذيت
ذاعا ،احلركذة بذمل إن شذا هللا ،هذول الذدعوات حاالذدة لذن
شارا واسس ي
كلما ُربت زادت الوة واي ي
س ذذون إل كم ذذن ذذاول أن ا ذذب الش ذذمس بغ ذذرنل ،فل ذذن اب ذوا ي ذذور املقاوم ذذة ال ذذوي يس ذ مد
يا ل من يور هللا سبحاير وسعاىل ،ويس مد الوسر مذن سعذاطف املوحذدين ،لذن سسذ طيع السذلطة
اُِ َو َّ
ول إسذرائيل ول أمري ذ ا ول إملهذذا ريذذد محذذار مذذن سذذالحهاَ { ،وميَم ُ ذ ُرو َن َوميَم ُ ذ ُر َّ
اُِ َد ذ مملُ
د
ين}[سورة األيفال ]30 :أ
الم َماك در َ
* تقولون ينًم ستستمرفن حىت رير فلسطني من البةررر يىل النهررر ،فنقر علررى لسررانًم

أنًم رتمون قررارات األمررم املتةرردا ،فأنًررم تقبلررون ابالنسررةاب اإلسررائيلي مررن األرض
احملتلة عام  ..1967أليس هذا تناقضا؟
 ذ ذ ذذن يرحذ ذ ذذب نليسذ ذ ذذحاب مذ ذ ذذن أي جذ ذ ذ ي حذ ذ ذذرر مذ ذ ذذن أر ذ ذ ذذنا ان لذ ذ ذذة ،وهذ ذ ذذوا جذ ذ ذ مذ ذ ذذناسذحلاسياي ناأأأ دريذر فلسذذطني ل يذ م دفعذة واحذذدة ظذل املعطيذات الدوليذذة الراهنذة ،و ظذذل
مذوازين القذذوى إذذمل امل اف ذذة ،و ظذذل ال فذذرد الذذوي يعيشذذر وحذذدان ،إم ايياسنذذا دريذذر أر ذذنا
دفعة واحدة حمدودة ،ونل ايل ف ن املرحلية هنا س وافف مع اسحلاسياي ناأ
ن يرحب أبي ايسحاب من أر نا ،و يفس الوالت لن ي نازل عن أي شذ مذن أر ذنا مذن
ذارا بعي ذذد امل ذذدى ،ولق ذذد أعل ذذن
ذارا مرحليي ذا ،ودي ذ ي
فلس ذذطني ،ه ذذوا موالفن ذذا ،ذذن ي ب ذ دي ذذارين :دي ذ ي
الشذذيخ أمحذذد ًيسذذني هديذذة مذذع العذذدو عذذام  1997الذذال فيذذر إيذذر مسذ عد لوالذذف املقاومذذة ،تعذ
هدية ،إنا ايسحبت إسرائيل إىل حدود عام  ،67هول اهلدية مشروعة ،فالقائذد صذالح الذدين
عقذذد صذذلح الرملذذة ،وصذذلح احلديبيذ ة كذذان مقدمذذة لفذ ح م ذذةأأ واهلديذذة إنا أُحسذذن اس ذ خدامها
س ون بوابة للنصر إن شا هللاأ
* هنرراك محلررة شررديدا علررى العمليررات االستشررهادية الرريت تشررنها محرراس ،مررا جرردفى هررذه
العمليات ،السيما أن هناك ادعاء أ ا أحلقص الضرر ابلقضية الرلسطينية؟
 العمليذ ذذات الس شذ ذذهادية أعلذ ذذى مذ ذذا اب ذ ذذر شذ ذذعبنا مذ ذذن وسذ ذذائل رادعذ ذذة وفعالذ ذذة73

املقاومذ ذذة،

ا حص ذ ذذائيات سقذ ذ ذذول إن أك ذ ذ ذذر مذ ذ ذذن  %80مذ ذ ذذن ال لذ ذ ذذى العذ ذ ذذدو سذ ذ ذذقطوا مذ ذ ذذن جذ ذ ذرا العمليذ ذ ذذات
الس شذذهادية ،ونل ذذايل ف هنذذا القنبلذذة ُّ
الوريذذة الفلسذذطينية مقابذذل القنابذذل النوويذذة الذذيت مي ل هذذا
ع ذذدوان الص ذذهيوق ،و ذذن ل ذذن ي خل ذذى ع ذذن مجي ذذع أس ذذلح نا ،وه ذذي وس ذذائل سس ذ خدم الوال ذذت
املناسذذب وال ذذرف املناسذذب ،ويذذب أن ذذور مذذن ال سذذميات الغربيذذة أبهنذذا عمليذذات إرهابيذذة أو
اي حارية ،إمنا هي حف من حقوق شعبنا املشروعة ،ووسيلة من وسائلر حربر مع العدوأ
* مرررا أخرررى يطرررو علررى السررطمح ملررف العمر ء فاخلونررة ،خاصررة بعررد عمليررات االغتيررال
األخريا اليت نرذهتا قوات االحت ل ..كيف تتعام محاس مع هذا امللف املعقد؟
 هوا نلفعذل ملذف صذعب ومعقذد وسذادن ،هنذاي عمذال ك ذملون اضرطذوا أجهذ ة السذلطةالفلسذ ذذطينية بذ ذذدعوى أهنذ ذذم اتبذ ذوا ،ويذ ذذري نيذ ذذد لعمذ ذذال جذ ذذدد وإسذ ذذقاطهم مذ ذذن البذ ذذل خمذ ذذابرات
الح الل ،بسذبب حذاج هم إىل العمذل دادذل اخلذع األدضذر ،هذوا امللذف هذو دناذر مسذموم
يضرب ظهر املقاومة ،و ن صراع مرير مع هؤل العمال أ
ذن يذذدعو أول ذذك الذذوين يسذقطون أشذراي العمالذذة لل وبذذة ،أمذا الضذذالعون أعمذذال إجراميذذة
فنحن يالحقهذم ،ويقذ هددم كذل مذن س بذت عليذر أي فمذة إىل األجهذ ة األمنيذة الفلسذطينية ،فذنحن
ذردا
محار ل يس طيع أن ي ون سلطة أدذرى دذاكم وسسذان ،فهذ وا يشذ ل سناال ي
ضذا وش ي
واالعنا الفلسطيل و هد سالفير ،ف نا ا لنا إن شا هللا إواز درير فلسطني ،فسي ون للقوة
الفلسطينية دور معاالب هم ،أما اآلن ف ن األمور أعقد من أن يعا،ها ،ال رف اا منا إىل
يق ة واي بال حلماية أبنائنا منهم ومن أساليبهم ،ومن جهة أدذرى مالحقذ هم ومطذاردفمأأ إهنذا
كمذذا اللذذت ظذذاهرة مقلقذذة س فاعذذل معهذذا عناصذذر ك ذذملة واالعنذذا الفلسذذطيل ،عذذل مذذن الصذذعب
جدا القضا عليها فحلة الصملة ،ول ننا سنبقى هلم نملرصادأ
ي
* بع ررد اي ررة احل رررب عل ررى الع رراق ،فق َّم ريت ش رررم الش رريخ فالعقب ررة ،ح رردث ررول ظ رراهر يف
فسررائ اإلعر م العربيررة يف التعامر مررع أحررداث املقافمررة فاالنتراضررة ..هر ترررفن أن هررذا
أييت بشً مقصود ف افاب مع الضغوط األمريًية؟
 أي ذذت سن ذذأ جر يحذ ذا ،أان أسس ذذا ل مع ذذك أي ذذن ه ذذو ا ع ذذالم الع ذذر ل ذذيس ا ع ذذالم فق ذذع ه ذذوالغائب ،بل الوعي العر كلر إائب ،وأالصد هنا الوعي العر الرمسي ،هوا الوعي الذوي فُقذد
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.ا يم ذا ،و .ذذاهى م ذذع ص ذذيحات ش ذذارون وب ذذو ال ذذيت سري ذذد أن سف ذذرت هيمن ه ذذا عل ذذى املنطق ذذة ،وم ذذا
حصذل و صذل العذراق وفلسذذطني دذمل دليذل ،ذذن يواجذر إذ يوا ف ذريًي وجقافييذا ،عذن طريذف مذذا
يع ذذرف نلعومل ذذة الف ري ذذة وال قافي ذذة ،وه مي ذذة عربي ذذة ل ع ذذالم الع ذذر ال ذذوي ل يس ذ طيع أن يص ذذمد
ويواجذذر هذذوا ال يذذار امل غذذرب علذذى أر ذذنا ب ذذل مصذذطلحاسر ،املفذذاهيم أصذذبحت مقلوبذذة ،وال ذذل
ي حذذدث عذذن مصذذطلحات مس ذ غربة بلغذذة أجنبيذذة نه ذذة و سذذودة ،وبعيذذدة عذذن ح دهسذنا العذذر ،
فم الي املصطلح الوي يديدن علير ا،ميع اآلن هو ا رهاب ،ودال إعالمنا من نكذر مصذطلح
املقاومذذة وا،هذذاد ،داصذذة بعذذد المذذة شذذرم الشذذيخ ،حيذذم اسذُبدل مصذذطلح ا رهذذاب نملقاومذذة،
والعمليات الي حارية نلس شهادية ،إ افة إىل املطالبة بوالفها ،ولألسذف إنا أردت أن أفسذر
لك أالول :إن الواالذع العذر املهذ وم رمسييذا هذو الذوي أوصذلنا إىل نلذك ،أعذدا األمذة يريذدون أن
يقفوا أمام هنض ها وسطورها ودملها ملسؤولي ها احلضارية ،هوا ا عالم يغسذل األدمغذة ،وينشذر
جقافة العوملة ،ويلغي دوران ،وميسح جقاف ناأ هوا الواالع حباجة إىل والفة جادة من م قفينا والذادة
احلركذذات النهضذذوية املخلصذذة ،حذذح ل سغيذذب املفذذاهيم ،ويذذنطمس احلذذف ،ظذذل إ ائيذذة الباطذذل
وهياان ال لمأ
تشن ا ن على مصادر متوير حركررة محرراس ،فهر لةررص ابلرعر يف تقلير
* هناك حرب ُّ
ت رردف ال رردعم امل ررا للةرك ررة؟ فكي ررف تنظ رررفن يىل مس ررتقب ه ررذا ال رردعم يف ظ ر الض ررغوط
األمريًية احملمومة لوقره؟
 احلذذرب العامليذذة علذذى مقاومذذة شذذعبنا ظاملذذة وشرسذذة ،هذذم ي نذذون أهنذذم يسذ طيعون والذذف الذذدعمهلذ وا الشذذعب األعذ ل ،ويقذذول هلذذم {إد َّن ربَّذ َ د
صذ داد} [سذذورة الفاذذر ،]14 :مذذا دام هنذذاي
ك لَبدالمم مر َ
َ
هوا الشعور األدوي العميذف لذدى الشذعب املسذلم

شذح أ ذا املعمذورة ،هذوا الشذعب الذوي

الذذال عنذذر النذذيب صذذلى هللا عليذذر وسذذلم إيذذر «يذا اشررتًى منرره عضررو تررداعى لرره سررائر اجلسررد
ابحلمى فالسهر» ،هوا الشعب املسلم لن سعوزل الوسذائل ول الطذرق والسذبل لدذحلاق حذواج
َّ
منع الدعم عن اجملاهدين ألن الدعم املايل عنصر مهم مذن عناصذر مقاومذة شذعبنا الفلسذطيل،
ولذذن يفلذذح الذرئيس األمري ذذي بذذو بوالذذف الذذدعم عذذن هذذول احلركذذة مذذا دام هنذذاي مسذذلمون علذذى
أرت املعمورة ،الدعم يب أن ي ضاعف ل حدي هول اهلامة ،وبركةُ ما يصل من دعذم مهمذا
ي ن الليالي ع يمة عند هللا ،وهللا يباري إي اا اجملاهدين و وصوهلم إىل أهذدافهم ،ومذا هذوا
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إل ن دالص وروح ال حدي لدى هول احلركة اجملاهدةأ
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حممد مأمون اهلضيا
(الداعية املستشار)

الرتمجة:
مذذن مواليذذد حماف ذذة سذذوهاا بصذذعيد مصذذرأ والذذدل (حسذذن اهلضذذييب) كذذان املرشذذد ال ذذاق ،ماعذذة
ا د ذوان املس ذذلمنيأ ر ذ َّذرا كلي ذذة احلق ذذوق امع ذذة ف ذؤاد األول ،وعم ذذل وك ذذيالي للنياب ذذة ،فرئي يس ذا
ن مة اس ناف القاهرةأ والد ابُلي نلسان والع قال عهد عبدالناصر ،لي مائذر ،ماعذة
ا دذوان املسذلمني ،وعمذل السذعودية مذن بعذد ،سف َّذرمل للذدعوة ،واد ذمل انئبيذا للمرشذد العذذام
وامل حذذدث الرمسذذي نسذذم ا،ماعذذة ،كذذان املرشذذد العذذام هلذذا منذذو  23رمضذذان 1423هذ ذ دل يف ذا
لألس ذ ان مصذذطفى مشذذهور (رمحذذر هللا) ف ذذان املرشذذد السذذادر للاماعذذةأ وكذذان الايويييذا ذذلي يعا
وفقي يهذ ذا سياسذ ذذيياُ ،رزق الفه ذذم وحسذ ذذن ال ق ذذدير للمواالذ ذذف وال ذذروف ،وال عامذ ذذل معه ذذا نحل مذ ذذة
ص ذر ،م ذذع املوازيذذة الش ذذرعية الن ذذر إىل واال ذذع األحذذداث ،والص ذذالبة املواالذذف وال مس ذذك
وال ب ُّ
د
ورص
نل وابذذت ،وعذذدم ال فذريع فيمذذا ميذ ُّ
ذس العقيذذدة واألصذذول ان مذذة ،ووفهذف إىل مجذذع القلذذوب ده
ذهرا فق ذذعأ وسوف ذذال هللا ليل ذذة ا،مع ذذة  15ني
الص ذذفوف م ذذدة إرش ذذادل ،ال ذذيت ام ذذدت ( )14ش ذ ي
القعدة 1424هذ  8يناير 2004مأ
هذا اللقاء:
أجذرى هذذوا اللقذذا األسذ ان جماهذذد ملياذذي لصذذا موالذع (ا سذذالم اليذذوم) ،ويُشذذر فيذذر بعذذد وفاسذذر
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بيذذومني 18 ،ني القعذذدة 1424هذذ 10 ،ينذذاير 2004م ،ونكذ ر أعذذالل« :اهلضذذييب يفدذذر
لقا معر البل وفاسر»أ ورد مواالع أدرى ،م ل من دى انامني العرب ووي يبيدًي ا دذوان
املسلمونأ
فقال حمافره:
يفدذذر حذوار أجذرال معذذر املوالذذع البذذل وفاسذذر ،طذ َّذوف املرشذذد العذذام ل دذوان املسذذلمني املس شذذار
حممد املأمون اهلضييب حول رحل ر مع مجاعة ا دوان املسلمني منو بداي ها وحح صار مرشذداي
سعرت لر هو ووالذدل املرشذد حسذن اهلضذييب
للاماعة ،كما ح ى اهلضييب عن ال عويب الوي َّ
على يد زنيية عبد الناصذر ،وكشذف سفاصذيل  .يليذة املنشذية مذن واالذع صذحيفة األهذرام الرمسيذة،
وأك ذذد أي ذذر واج ذذر حس ذذني الش ذذافعي انئ ذذب ال ذرئيس األس ذذبف ورئ ذذيس الض ذذا ال ذذورة ،وسن ذذاول رؤي ذذر
ملس قبل ا،ماعة ظل املعطيات احلالية ،وإملها من القضاًي اهلامة هوا احلوارأأ
نص احلوار
رود يف البدايررة يلقرراء الضرروء علررى رحلررتًم داخر مجاعررة اإلخرروان املسررلمني منررذ البدايررة،
نر ُّ
فحىت أصبةص مرشدا عاما للجماعة..
ضذ ذر وإذ ذذمل م مذ ذذت ،لذ ذذولك عنذ ذذدما سعرفنذ ذذا علذ ذذى دعذ ذذوة ا دذ ذوان
يشذ ذذأت بيذ ذذت مسذ ذذلم وم ح ده
املس ذذلمني ه و ذذد اد الف ذاي عم ذذا كن ذذا يفهم ذذر ،وه أج ذذد بينه ذذا وب ذذني املعيش ذذة ال ذذيت كن ذذا عليه ذذا أي ذذة
دالفاتأ
كم عمرك آنذاك؟
أان ررجت كلية احلقوق عام  ،1942وكايت مجاعة ا دذوان املسذلمني بدايذة يشذاطها،
وه س ن من شرة بش ل كبمل ،والد كنت أحد أبنا دعوة ا دوان املسلمني أعرفهذا جيذداي ،إذمل

أيل ه أكن م دادالي سن يمافا لطبيعة عملي
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سلك القضا  ،إن بدأت عضواي النيابذة

ذددل القض ذ ذذاًي وال ن يم ذ ذذات
العام ذ ذذة،حح أص ذ ذذبحت الا ذ ذذياي ،واملف ذ ذذروت أن القا ذ ذذي ل ي ذ ذ َّ
السياسية العامة ،األمر الوي جعلل إمل م دادل ال ن يمات السياسية ،والد كنذت أحذ فظ
ن اهذا وعقليذيت السياسذية ،دارت األًيم وا اع قذايل سذنة  1965ووجذدت يفسذي دادذذل
املع قل دضم مجوع ا دوان الوين كنت أعرف ك ملاي منهم ،ويل اسصالت أم ،وبعد نلك
وج ذذدت يفس ذذي داد ذذل أح ذذداث وسن يم ذذات ا د ذوان املس ذذلمني ،وأد ذذوت عالال ذذيت أ ذذم س ط ذذور
سطوراي يفدر ،وا فصلي من عملي ،والد عدت إلير بعد فحلة الصملة ،وا إبعادي عنرأ
بدايذ ذذة ال مايينذ ذذات كايذ ذذت األمذ ذذور الفاصذ ذذلة عالالذ ذذيت ن دذ ذوان ،حيذ ذذم زار السذ ذذعودية
األس ذ ان عمذذر ال لمسذذاق -رمحذذة هللا -وطلذذب مذذن ا د ذوان رؤيذذيت ،واسصذذلت عليذذر مذذن جذذدة،
فوجدس ذذر ع ذذاد إىل املدين ذذة املن ذذورة ،وس ذذأل ر أي ذذن يري ذذد أن ي ذراق فطل ذذب م ذذل الع ذذودة إىل الق ذذاهرة،
وكنذذت علذذى أع ذذاب ا جذذازة السذذنوية ،فن لذذت وال قيذذت بذذر عقذذب عذذود  ،فذذأبلغل برإب ذذر أن
أس ذذري عمل ذذي الس ذذعودية وأع ذذود ل ذذي أيض ذذم إىل الافل ذذة ا د ذوان املس ذذلمني ،ال ذذيت س َّوي ذذت م ذذن
جديد ،وأصبح هلا كيان واسذحلاسياية ،فلذم أسذردد بفضذل هللا السذ اابة ملذا طلبذر مذل املرشذد
العذ ذذام األسذ ذ ان عمذ ذذر ال لمسذ ذذاق ،ول ذ ذذن طلبذ ذذت منذ ذذر أن أعذ ذذود للسذ ذذعودية ألهنذ ذذي الرسباطذ ذذات
ال عاالدية مع ا دوة السعوديني ،حيم كايت عالالذ هم سقذوم علذى الحذحلام ،وكايذت عالالذة
جيذذدة ،ولبذذد أن أسذ أنهنم بطريقذذة جيذذدة ،رجعذذت بعذذد فذذحلة ال سذذوية مذذع ا دذذوة السذذعوديني
واس ذ قلت ،وع ذذدت إىل مص ذذر ،ومن ذذو ه ذذول الف ذذحلة ع ذذدت كعض ذذو م ذذب ا رش ذذاد ،ماع ذذة
ا دوان املسلمنيأأ وأصبح هناي كيان سن يمي جديد ،وأان عضو فير ب ل و وحأ
جا ت اي خانت جملس الشعب ،ورشحل ا دوان ا،ي ة ،وا اي خذا مذع جمموعذة مذن
إد ذواق ،وكايذذت أك ذ جمموعذذة مذذن ا د ذوان سذذددل جملذذس الشذذعب ،أصذذبحت أان املسذذؤول
عن هول اجملموعة ،ف هر يل كيذان يفدذر ،وهذو امل حذدث نسذم ال لذة ال ملاييذة دادذل ا دذوان
املسذلمني ،وه ذذوا جذذا األسذ ان مصذطفى مشذذهور -رمحذذة هللا عليذذر -وعينذل انئبذاي لذذر ،واملسذذألة
س ذذدرجت منذ ذذو نلذ ذذك الوالذ ذذت ،ح ذذح أصذ ذذبحت مرشذ ذذداي ل دذ ذوانأأ ه ذذول ند صذ ذذار رحلذ ذذيت مذ ذذع
ا دوان حح اليومأ
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ذكرايت مع حسن البنا
ما هي الذكرايت اليت تربط ابلشهيد حسن البنا؟
أان شبا ه أكذن أجلذس ك ذملاي إىل األسذ ان حسذن البنذا ،ودذ الل الفذحلة الذيت كذان يذحلدد فيهذا
األس ان البنا على الوالد حسن اهلضييب كايت الفحلة األدملة احلرجذة البذل وفاسذر بسذنوات الليلذة،
وأان نلذذك الوالذذت كنذذت س وجذذت عذذام  1945وكذذان عمذذري يفيذذواي  24سذذنة ،وأصذذبح يل
منذ ل مسذ قل عذذن الوالذذد ،وه أكذذن بيذذت الوالذذد نسذ مرار ،عذذالوة علذذى أيذذل هذذوا الوالذذت
عملت دارا القاهرة ،وه أكن م ابعاي يفيواي ،فأ -كعضو ماعة ا دوان املسذلمني -ه
يؤجر علي وأان سلك القضا  ،كما أيل ه أكن م دادالي ال يان ال ن يمذي للاماعذة ،إل
أير يفدر أًيم ا مام الشهيد حسن البنا لح ت أير كان يحلدد ك ذملاي علذى والذدي اهلضذييب،
ف نت أل قي أم ،وأجلس بعد السالم وال حية الليالي أس أننأ
ما ذكرايت مع فالدك املستشار حسن اهلضيا املرشد الثاين لإلخوان؟
كان والدي حريصاي على م ابعة أعمذال ا دذوان املسذلمني كمرشذد للاماعذة ،وأان ل شذأن يل
أذذا إطالالذذا ،وأان نلذذك الوالذذت أعمذ ل القضذذا وأالذذيم منذ يل اخلذذاص ،وكذذان والذذدي رمحذذر
هللا مذذدركاي ملذذدى دطذذورة وسطذذورات األو ذذاع ،كمذذا كذذان مذذدركاي .امذاي أن ال ذذورة لذذن يهذذدأ هلذذا نل
حح سقضي علذى ا دذوان أأ كمذا أيذل اع قلذت معذر عذام  1965حيذم م نذا املع قذل
سعرت الوالذد لالع قذال أك ذر مذن مذرة منذو  1954وحذح  1965كمذا
حح عام  ،1971والد َّ
سعرت لل هديد ن عدام ،وعال ال مل عهد ال ورة البائدة أأ
َّ
تغريري جرذري
ه ملسص تغيريا على حياا فالدك قب فبعد أن أصبمح مرشدا لإلخوان؟
بذذال شذذك أصذذبح هنذذاي اد ذ الف كبذذمل ،فبعذذد أن أُسذذندت إليذذر أمايذذة ا رشذذاد للاماعذذة أصذذبح
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عليذذر عذذب ذذخم مذذن حيذذم املسذذؤوليات ،وأصذذبح عنذذدل مقذذابالت ليذذل هنذذار ،وأصذذبح البيذذت
يع ُّ نلنار دادلني ودارجني من مجيع األلذوان واألشذ ال وال اهذات ،ول نذر البذل كذل نلذك
كان يعمل مس شاراي ،ل أحذد يذ ورل البيذت إل أصذدالا حمذدودون وأانر عذاديون ليسذوا مذن
الشخصيات العامة والسياسيني ،ول ي ددل أحد شؤوير ،حيم يوهب إىل حم م ر صباح
كل يوم ويصدر أح اماي وين ر القضذاًي ،ويرجذع يلذس بي ذر يقذرأ وي ذب األسذباب ،أو
ينشذغل نلطذذالع علذذى القضذذاًيأأ فبذالطبع حذذدث ادذ الف ذذخم حيذاة الوالذذد بعذذد إسذذناد
أماية ا رشاد إليرأ
من أفل من تربيص على يديه داخ مجاعة اإلخوان؟
أان سربيذذت مذذع حسذذن اهلضذذييب
األس ان حسن البنا سنايأ

البيذذت ،وحسذذن اهلضذذييب عذذرف حسذذن البنذذا ،وهذذو أك ذ مذذن

ماذا تعلَّمص من الوالد؟
مسك أبح ام الدين ،وعدم اخلضذوع ألحذد إل ب،
سعلَّمت منر اليضباط كل أموري ،وال ُّ
وال مسذذك نحلذذف ،ول ألذذني ول أمذذاري فيذذر ،وهذذول الاعذذدة عنذذدل ،فمنذذو أن كذذان الا ذذياي بذذد
حياسذذر وهذذوا أسذذلوبر ،عذذالوة علذذى أيذذل سعلَّمذذت منذذر كيذذف أديذذر شذ ؤون أسذذر  ،وفهمذذر للم ذرأة
ودورها واحذحلام املذرأة اجمل مذع وسعليمهذا ،ولذولك مجيذع أدذوا البنذات سعلمذن كلهذن ورذرجن
من ا،امعة ،ول ن أمر العمل بعد نلك فهي املسؤولة عنر مع زوجها ،فاملهم أن ي علمنأ
على الصعيد احلركي سعلَّمت من والذدي ذرورة ال مسذك نحلذف ،ويقذوي إمياينذا نب ،وأسذلوب
ال عام ذذل ًّ ل ذذف ند ذ الف األو ذذاع ،حي ذذم إين ذذا الي ذذوم أم ذذام و ذذع خم ل ذذف .ام ذذا ع ذذن أو ذذاع
 1948وما بعد ال ورة ،ول ن لبذد أن يفهذم ا يسذان ال ذروف الذيت يعذيش فيهذا علذى الصذعيد
الدادلي واخلارجي واألو اع الدولية كولك حح يصبح املسلم كيدهساي فطنايأ
ما هي طبيعة الع قة بني فالدك فبني اإلمام حسن البنا؟
ك ذذان وال ذذدي حريص ذاي عل ذذى أن يقض ذذي ا ج ذذازات الس ذذنوية لن ذذا
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الري ذذف

الري ن ذذا ب ذذني أهلن ذذا

وعائل ن ذذا ،ف ذذان عن ذذدما ي ذذوهب إىل البل ذذد يل ذذس املض ذذيفة ،وي واف ذذد الن ذذار ل ًيرس ذذر ،واجمل م ذذع
الريفي نلك الوالت كان جم معذاي بسذيطاي ،وكايذت يسذبة ال علذيم ذ يلة ،وكذان الشذباب أيسذون
وي لمون الضاًي عامذة ،ومسذائل م علدهقذة نل يذان الج مذاعي واألمذة ،وملذس والذدي -رمحذر
هللا -وجود يضوا ف ري لديهم ،فأعاب أم ،وسأل عن هذؤل الشذباب ،فقذالوا لذر إهنذم مذن
ا دوان املسلمني ،فشعر والدي أن هناي سغيملاي يطرأ على اجمل مع ،وملس أن هول الذدعوة سغذمل
طبيعذذة النذذار وطبيعذذة الفذذرد ،وبذذدلي أن ي ذذون ا يسذذان مشذذغولي ب وافذذر األمذذور ،أصذذبح ينشذذغل
نملهام والقضاًي ال بملة والضخمة ،فسأل عن مؤسسها وسعى أن ضذر ليسذ مع إليذر ،ف ذان
والذذدي رمحذذر هللا يقذذول :أي دطيذذب كنذذت أس ذ مع إليذذر كنذذت أ .ذ أن ين هذذي إل حسذذن البنذذا،
طور وس وجَّفأ
وبدأت بينهما العالالة س َّ
تعرض اهلضيا للتعذيب داخ السجن؟
ه َّ
نلطب ذ ذذع سعر ذ ذذت لل ع ذ ذذويب ،ولس ذ ذذت وح ذ ذذدي ،ول ذ ذذن عملي ذ ذذات ال ع ذ ذذويب ح ذ ذذدجت للامي ذ ذذع
نألساليب القورة املنحطة اليت اسبعوها مجيذع املعذ قالت ،سذوا (أبذو زعبذل) ،أو السذان
احلذذر  ،أو إملهذذا ،عذذالوة علذذى عمليذذات الضذذرب وا هايذذة وال عليذذف وا،ذذري وا،لذذد وإذذمل نلذذك
مر معنذا منذو عذام  1965وحذح مذات عبذد
من األساليب اليت عاييناها مجيعا ،وهوا األمر اسذ َّ
الناصر ،وأفرا عنا الرئيس السادات يوليو 1971أ
عايش املستشار مأمون اهلضيا جمموعة  1965اليت أعدم فيها الشيخ سيد قطب ،فمررا
هي ذكرايت حول هذه األحداث؟
ك ذذان األس ذ ان س ذذيد الط ذذب الش ذذهيد رمح ذذر هللا موج ذذوداي معن ذذا الس ذذان احل ذذر  ،ول ذذنهم ك ذذايوا
يع لوير عن مجيذع ا دذوان ،ف ذان زي ايذة ايفراديذة ذواران ،وملذا صذدر احل ذم إبعدامذر أدذوول
من ال ي اية اليت كان فيها واران ،وعرفنذا أهنذم أيدوويذر ل نفيذو ح ذم ا عذدام ،وه يسذ طع فعذل
أي شي هلمأ
كيف ترى فاقع مجاعة اإلخوان بعد هذا العمر الطوي ابجلماعة؟
وهللا أان مس بشر دملاي ،وأرى أن دعوة ا دوان املسلمني سيباري فيها ربنا ،والدليل أهنا سن شر
ك ذذل م ذذان ،وسق ذذوى يوم ذاي بع ذذد ي ذذوم ،وأص ذذبحت الق ذذوى األساس ذذية ع ذذدد م ذذن اجمل مع ذذات
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ا س ذذالمية مص ذذر واألردن وا ،ائ ذذر وال ذذيمن و أورون وأمري ذذا ،وهل ذذا أتجمله ذذا اجمل مع ذذات،
ف ذذال طرف والش ذذوون ل يس ذ مر ،وس ذذرعان م ذذا ي ذ ول ألي ذذر خم ذذالف للحقيق ذذة وألص ذذول ا س ذذالم
والطبيعة البشريةأ
أم ذذا ال ذذدعوة الوس ذذطية -دع ذذوة ا دذ ذوان -فمس ذ مرة ونالي ذذة وسق ذذوى وسشذ ذ د أبم ذذر هللا ،و ك ذذل
مناسبة س هر نع بارها جذ اي هامذاي مذن كيذان الشذعوب ا سذالمية عمومذاي أي م ذان ،وأيذت
س ذذرى اآلن بع ذذد م ذذا فعل ذذر ص ذذدام مذ ن إالص ذذا ا س ذذالميني ط ذوال عش ذرات الس ذذنني س ه ذذر مجاع ذذة
إسالمية العراق ،هلا كيان وأتجمل ،وهوا من فضل هللاأ
متثيلية اغتيال عبد الناصر
رورط اإلخر رروان يف حمافلر ررة اغتير ررال عبر ررد الناصر ررر عر ررام 1954
يتةر رردث الًثر ررريفن عر ررن تر ر ُّ

فاإلخوان يقولون ي ا مؤامرا  ..نرجو توضيمح ذل ؟

أان أود إلقذذا الضذذو علذذى أول ال ذرار حبذ دهذل مجاعذذة ا د ذوان املسذذلمني الذذوي صذذدر  14ينذذاير
 ،1954وه ي ذذن سذذاع ها هنذذاي ال ذرارات حمذذاولت اإ يذذال ول إذذمللأأأ وإمنذذا أصذذبحنا فوجذذدان
ورحلذذوهم
هنذذاي الذرارات ،و الليذذل جذذاؤوا ليع قلذوا األسذ ان حسذذن اهلضذذييب واليذذادات ا،ماعذذةَّ ،
إىل املع قالت ،بعضهم إىل الدادلية واآلدر إىل السان احلر بغرت ال خلُّ مذن ا دذوان
املس ذذلمني ح ذذح ًّلص ذوا الق ذذوة أليفس ذذهم أأ ي ف ذذي أن سع ذذرف أن مج ذذال عب ذذد الناص ذذر ظ ذذل مل ذذدة
سسعة أشهر بعد ال ورة ه ي ن أحد يعرفر ،وكذولك الضذباط الذوين كذايوا جملذس اليذادة ال ذورة
ه ي ذذن أحذذد يع ذرفهم أأ واملعذ روف هذذو اللذوا حممذذد ويذذب ،وظذذل هذذوا األمذذر فذذحلة ،وهذذم بذذدؤوا
يبح ذذون عمذذا يع قذذدون أيذذر حقهذذم ،وكذذايوا يل قذذون مذذن ورا اللذوا حممذذد ويذذب ،فسذذيطروا علذذى
ا،يش ،وسيطروا على مقدرات األمور ،وكان مجال عبد الناصر الائداي هلوا ال ن يم ،وكان أك ر
النار عمالي وس ي اي حح يس حون ع ذل ى السذلطة أأ والضذباط أدذوفم النشذوة ،وأهنذم أصذبحوا
الادة ،وناالوا ملوات احلياة ،بينما مجال عبد الناصر ه يهدأ لر نل ،وظذل ي ذك حذح سذيطر
على كل شي  ،وه يعد حباجة إىل واجهة حممد ويب ،وهم ه يعودوا حباجة ألي شي يفدر،
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فعمليذذة مهامجذذة ا دذوان املسذذلمني وحماولذذة سصذذفي ها هذذي مسذذة كذذل الطغذذاة أأ فاحل ومذذة الذذيت ل
سبقي على القد  ،وهول هي طبيعة األي مة العس رية كل الدييا ليس مصر فقعأ
أمذذا نلنسذذبة حلادجذذة املنشذذية ومذؤامرة حماولذذة اإ يذذال مجذذال عبذذد الناصذذر ،فذ يل لذذن أس لذذم ،ول ذذن
أس ش ذذهد ت ذذا يش ذرسر ص ذذحيفة األه ذرام احل ومي ذذة الناطق ذذة بلسذ ان رج ذذال ال ذذورة ،حي ذذم إن ه ذذول
ال م يليذ ذذة كايذ ذذت يذ ذذوم  26أك ذ ذذوبر  1954أأ وجذ ذذا األهذ ذرام ب ذ ذذاريخ  27أك ذ ذذوبر عذ ذذام
 1954اليذذوم ال ذذايل حلذذادث املنشذذية :أأأ والذذد الذذبض علذذى شذذخ والذذبض علذذى سذذالح يذذد
ا،ذذاق ،والذذد ع ذذر امل ذذان الذذوي كذذان يقذذف فيذذر ا،ذذاق علذذى أربعذذة أظذذرف فارإذذة مذذن عيذذار
26مذذم ،وهذذي ر لذذف عذذن طلقذذات املسذذدر الذذوي ذذبع يذذد ا،ذذاق ،إن إن املسذذدر الذذوي
ع ر علير مع امل هم من يوع ل يلفظ األظرف الفارإة أأ وكان امل هم يردد نلذك الوالذت أيذر
ه يقصد إصابة أحد ،وإير كان يطلف هول الرصاصات لل فاريحأأ
جذذا األه ذرام يذذوم  3يذذوفم  1954بعذذد احلادجذذة أبسذذبوع ويوجذذد صذذورة ،مذذال عبذذد
الناصذذر ومعذذر شذذخ يفدذذر أأ جذذا فيهذذا( :دذذووا يفدم العامذذل الذذوي ع ذذر علذذى املسذذدر الذذوي
اسذ خدمر ا،ذذاق حماولذذة الع ذذدا علذذى الذرئيس مجذذال عبذذد الناصذذر ،وهذذو يقدمذذر إىل الذرئيس
مجال جملس اليادة ال ورة )أأ
أه يقولوا إهنذم ذبطوا يذد ا،ذاق مسدسذاي ! كيذف ذدث نلذك أي عامذل بصذورة ه ليذة
بعد أسبوع ،ويقولون إير جا من ا س ندرية على الدمير ألير ل يد ن ال وكرة ،ل ي يد
مجذذال عبذذد الناصذذر من ذراي جملذذس اليذذادة ال ذذورة ،وأيدذذو منذذر السذذالح ويعطيذذر م افذذأة ماليذذة
والسؤال أأ هل املقبذوت عليذر مذن ا دذوان كذان معذر مسذدر أم ه ي ذن معذر مسذدر إنا
ذيال علذذى سلفيذذف ال م يليذذة مذذن أوهلذذا
ه ي ذذن معذذر مسذذدر ملذذانا البض ذوا عليذذر إنيا ! ألذذيس هذذوا دلذ ي
آلدرهذذا حسذذب مذذا يشذرسر جريذذدة األهذرام الرمسيذذة اتريذذخ  1954 – 10 – 27م ،و /3
 1954 /11مأ
وأان نهبت إىل عضو جملس اليادة ال ورة حسذني الشذافعي انئذب رئذيس ا،مهوريذة ،والذوي كذان
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يرأر القضا فيما مسول (حم مة ال ورة) ،وعر ت علير ما يشرسر األهذرامأأ وسذأل ر هذل حممذود
عبد اللطيف الوي اع قل حادث املنشية كان معر مسدر أم ه ي ن معر مسدر ! فقذال
إير اعحلف ،فقلت لر أي واحد ي م سعويبر لبد أن يعذحلف أأ فقذال هذي مسذألة سوجذر عذام أأ
ال ذذورة الامذذت ب و ُّج ذر عذذام لبذذد أن يسذذمل ال ذذل وفقذاي هلذذوا ال و ُّجذر العذذامأأ فلذذم أجذذد لديذذر إجابذذة
على سؤايلأأ
دعاا ال قضاا
دثص أن ُسجنص مع فالدك املرشد حسن اهلضيا ..
ما هي قصة هذا السجن؟ فكيف خرج كتاب 'دعاا ال قضاه'؟
يعذذم ُس ذانت مذذع والذذدي سذذنة  1965والذذد المنذذا بعمذذل ك ذذاب (دعذذاة ل الضذذاة) ،والذذد سعر ذذنا
لعملي ذ ذذات ال ع ذ ذذويب ،س ذ ذوا الس ذ ذذان احل ذ ذذر أو إ ذ ذذملل م ذ ذذن الس ذ ذذاون من ذ ذذو ع ذ ذذام ،1954
واسذ مرت حذح .ذت ال صذذفيات عذام 1965أأ وكذايوا زنييذة ال عذذويب ،ال لذوا  28شخصذاي مذذن
ا دذوان املسذلمني زي ايذة واحذدة ليمذان طذذرل أأ وملذا جذا ت النيابذة دقذف هذول املوحبذذة
الذذام صذذالح الدس ذوالي – الذذوي عينذذول حماف ذاي للقذذاهرة بعذذد نلذذك – أيدذذو الذذورق امل علدهذف أذذول
املوحبذة ،وطذذرد وكيذذل النيابذذة دذذارا ليمذذان طذذرل ي ياذذة ل ذرار هذذوا ال عذذويب الوحشذذي ا،هنمذذي
والق ذ ذذل العمذ ذذد ،وظهذ ذذرت جمموعذ ذذات س هدفذ ذر هذ ذذؤل الذ ذذوين يعذ ذذوبوهنم ويق لذ ذذوهنم وهذ ذذي مجاعذ ذذة (
ال فذذمل و اهلاذذرة) ،وكذذان ي ذذام عبذذد الناصذذر  1965اع قذذل جمموعذذات ك ذذملة مذذن أصذذحاب
ال اه ذذات ا س ذذالمية املخ لف ذذة ،واع ذ وهم كله ذذم ين م ذذون ل د ذوان ،وم ذذن ذذمن ه ذذؤل م ذذن
يس ذذب إىل األس ذ ان س ذذيد الط ذذب – رمح ذذر هللا – أي ذذر كف ذذر اجمل م ذذع ،وي ف ذذر احل ذذاكم ،ويس ذذبوا إىل
األس ان أ األعلى املودودي م ل هوا الف ر ،وأيضاي زعموا أن املرشد العام ل دوان املسلمني
حس ذذن اهلض ذذييب يع ن ذذف ه ذذوا الف ذذر ،واملس ذذألة ظه ذذرت وش ذذاعت ،وك ذذان ف ذ ذراي عايبذ ذاي ج ذذداي أأ
ويفيذواي كنذذت معذ قالي مذذع والذذدي ،وملذذا ُسذ لت عذذن هذذوا الف ذذر أأ فقلذذت :إن هذذوا الف ذذر ف ذذر
ال فمل ل أع قد أن لر أصالي عندان إطالالاي ،و ذربت هلذم أم لذة :إيذل ه أمسذع مذن والذدي شذي اي
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عن هذوا ،وأإذرب مذن هذوا أهنذم يقولذون إيذر مذن ه يذؤمن أذوا الف ذر فهذو كذافر ،ف يذف يحلكذل
والدي حسن اهلضييب وأان ل أعرف شي اي عن هوا الف ر ،وبولك أكون أان على كفر!! أأ
وكان والدي ُح م علير ب الث سنوات ،وأحضرول من ليمان طرل إىل املع قل ،وملا عرف أذول
احل اية يفى .اما هوا ال الم ،وطلب إعداد ك ذاب للذرد علذى هذوا الف ذر اخلذاطئ ،وهذو ف ذر
ال فمل ،وكان يسمح لنا نحلصول على أوراق وك ب من أجل ال أصيل الفقهي للرد على هوا
الف ر حح ل يسري جسد ا،ماعة ،ف ان ك اب (دعاة ل الضاة) أ
ما هي ظرفم اعتقال سيد قطب فجمموعته حيمل عاصرت األحداث؟
نلنسبة ملؤامرة إعدام األس ان سيد الطب كما حدث ،وأعلم يفيواي أهنذم أعلنذوا أن سذيد الطذب
يقذذود م ذؤامرة ذذد ال ذرئيس مجذذال عبذذد الناصذذر ،ول أحذذد يصذذدق نلذذك ،وه ينذذدد أحذذد بشذذي ،
وفوج نا نع قال  22ألف شذخ  ،القضذية الذيت كذان مجلذة امل همذني فيهذا -تذن فذيهم ذار
الس ذذالح ال ذذوين أالحمذ ذوا -ه ي ا ذذاوز  83شخص ذاي أأ وظلذ ذوا املعذ ذ قالت من ذذو ع ذذام 1965
وح ذذح أول عه ذذد ال ذرئيس الس ذذادات ،وأان شخص ذذياي م ذذت من ذذو ع ذذام  1965وح ذذح أول يولي ذذو
 1971بعد أن جا الرئيس أيور السادات ،وأراد أن يصفي األمور ويهدى النفورأ
كيف ن اعتقال فما هتمت آنذاك؟
جذذا ت الذوات األمذذن كمذذا سفعذذل ،واال حمذوا منذ يل من صذذف الليذذل ،وحطمذوا أ جذذر ،واسذ ولوا
على م بذة كايذت لذدي ،اال ذادوق إىل املع قذل ،وكايذت فمذيت أيذل أالذدم مسذاعدات وأمذوالي
لعائالت وأسر املع قلني املغيبني الساون ،والوين اع قلوا منو 1954م أأ وهذوا كذالم إذمل
صحيح ،حيم إيل كنت أحبم عن األسر املعدمة اليت ي ضور أبناؤها ويساؤها مذن ا،ذوع ول
ي ذذدون م ذذا أيكل ذذون ،فنق ذذدم هل ذذم ي ذذد املعوي ذذة ،وكم ذذا ه ذذو مع ذذروف أي ذذر ك ذذل األدًين والش ذرائع
العقوبذذة شخصذذية أأ فالشذذخ س ذوا أجذذرم أم ه يذذرم فقذذد ا اع قالذذر ،فمذذا نيذذب أس ذرسر مينذذع
عنهم الطعام والشراب واملساعدات املاليذة ،كمذا جبذت أن هذول األمذوال ل سسذ خدم أإذرات
أدرى إمل مساعدة هول األسر للحصول على الطعذام والشذراب وأعبذا املعيشذة لألسذر الفقذملة
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ان اجةأ
تعرضص للتعذيب يف السجن؟
ه َّ
طبع ذاي عن ذذدما اال ذذادوق م ذذن من ذ يل بع ذذد الطريق ذذة اهلماي ذذة ال ذذيت اع قل ذذوق أ ذذا ،أودع ذذوق مق ذذر
مباحذذم أمذذن الدولذذة فذذحلة مذذن أصذذعب الف ذحلات عاييذذت فيهذذا ،حيذذم م ذذت فذذحلة ملقذذى علذذى
األرت على الذبالط دون طعذام أو شذراب أو يذوم أو م هذر مذن م ذاهر احليذاة ،أدذووق إىل
سذذان (أبذذو زعبذذل) ،وهنذذاي علقذذوق نملقلذذوب رأسذذي ألسذذفل والذذدمي مربذذوط مذذن أعلذذى ،وي لذوا
علذذي ذذرب بشذ ل هسذ ملي كذذدت أفقذذد الذذوعي ،طرحذوا علذ َّذي العديذذد مذذن األسذ لة الذذيت ل
أعذذرف عنهذذا شذذي اي ،فقذذدت الذذوعي وأإمذذي علذذى مذذن شذذدة ال عذذويب ،فذذأي لوق وو ذذعوق
زي ايذذة كبذذملة داليذذة ،وهذذي سسذذمى (انمصذذة) أأ وهذذي عبذذارة عذذن سذذاحة داليذذة ذذيع أذذا سذذور
حديذذد يضذذعون فيهذذا الشذذخ املذراد سعويبذذر ،فو ذذعوق فيهذذا وأذذا جمموعذذة مذذن امل خصصذذني
ال عويب ،الاموا ب عليقي بعد أن ظلوا يضربوق فحلة طويلة ،وأان مذن شذدة الضذرب أجذري بيذنهم
دون سوالُّف ،حيم كلمذا أم ُّذر علذى أحذدهم يضذربل نلسذوط أو العصذ ا الغلذيظ أو نلقلذم الذوي
يدير ،وبولك مينعوينذا مذن النذوم أو ا،لذور أو الوالذوف ،وه ذوا يسذ مر ال عذويب لسذاعات
طويل ذذة يف ذذس امل ذذان بش ذ ل ل إيس ذذاق ،وي ذذل امل ذذر عل ذذى ه ذذوا الو ذذع ع ذذدة أًيم وحس ذذب
زنيية ال عويبأ
تعرض الوالد للتعذيب مثل ؟
ه َّ
ضذا ،ف ذذايوا يضذذعوير زي ايذذة
الوالذذد أان ه أكذذن معذذر ،ول نذ ر ح ذذى يل أيذذر سعذ َّذرت لل عذذويب أي ي
إمسنذت ،ويرشذذون عليهذذا ميا يهذا ،ضذرون جمموعذذة مذذن ال ذذالب القذورة والن نذذة ويضذذعوهنا معذذر
يفس ال ي اية ،ف بول وس ز ال ي اية وارل ،حبيم إن ا يسان ل يس طيع أن يلذس -مذن
امليذذال -األرت ول ينذذام ،وهذذو رجذذل فذذوق السذذبعني سذذنة ،ي ذذل هذذول احلالذذة وي عذ َّذرت هلذذوا
ال عذ ذذويب أأ وكذ ذذان عذ ذذام  1954ال عذ ذذويب أشذ ذذد وأف ذ ذذع ،وهنذ ذذاي أانر ك ذ ذذملون مذ ذذاسوا مذ ذذن
ال عويب أأأ وكايوا يق لوهنم السان احلر  ،يدفنوهم الصحرا نلعشرات ،وال عويب
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مر ،و حاًيل نمل ات من ا دوان
اس ه

العهد الناصريأ
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عبدالقادر األراننفط
(العامل ِّ
احملق )

الرتمجة:
ولدس ذ ذذر كوس ذ ذذوفا ،ويش ذ ذذأسر واس ذ ذ قرارل بدمش ذ ذذف ،أمض ذ ذذى حياس ذ ذذر العل ذ ذذم وال ذ ذذدعوة وال عل ذ ذذيم
وال حقي ذذف ،وال ذذد أحبب ذذت أن أورد سرمج ذذر كم ذذا نك ذذرل ه ذذو بنفس ذذر يفد ذذر احل ذوار (ال ذذاق) ،وفي ذذر
حديم عن سذملسر الشخصذية والعلميذة أبسذلوب مش هدذوق ،مذع سوا ذع العلمذا أأأ وجذا بعضذها
بداية احلوار (األول)أ والد سو رمحر هللا يوم ا،معة  14شوال عام 1425هذذ 26 ،سشذرين
ال اق عام 2004مأ
هذا اللقاء:
أجرى هوا احلوار معر األس ان ًيسر املقداد ،ويُشر جملة (القمة) العدد ( )5منها ،شذهر
ني القعدة 1425هذ ،ديسم 2004م ،ص ،18 -14ونكر أعذالل « :يفدذر لقذا لذر مذع
القمة»أ
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نص احلوار (األفل)
ولذذد الشذذيخ عبذذدالقادر األرانؤوط رمحذذر هللا كوسذذوفا – يوإوسذذالفيا عذذام 1928م ،و عذذام
الادما من كوسوفا مع والدلأ
 1931نهب إىل دمشف ي
وعن أسذباب هارسذر وأبيذر مذن كوسذوفا إىل دمشذف يقذول الشذيخ أرانؤوط :كنذا نلذك الوالذت
أًيم صربيا واملسلمون كايوا هناي معوبني ومضطهدين كوسوفا و كل يوإسالفيا من أوهلا
إىل يفدرهذ ذذا ،وداصذ ذذة أن هذ ذذول املنطقذ ذذة يوجذ ذذد فيهذ ذذا املسذ ذذلمون كوسذ ذذوفا ومقذ ذذدوييا وألباييذ ذذا،
واحل م هنذاي للصذرب ،لذوا كذان املسذلمون يعذايون مذنهم ألذوان العذواب ،فذرأى والذدي أن يذحلي
البلدأ
بداايته يف طلب العلم
وعذذن سذذملسر طلذذب العلذذم يقذذول الشذذيخ عبذذدالقادر :ج ذذت وأان صذذغمل عمذذري جذذالث سذذنوات
س ذذنة (1931م) م ذذع وال ذذدي  -رمح ذذر هللا  -وبع ذذد نل ذذك و ذذعل املدرس ذذة الب دائي ذذة وامسه ذذا
(مدرس ذذة ا س ذذعاف اخل ذذملي) ،وم ذذا س ذ ال إىل اآلن ،ل ذذن سغ ذذمل امسه ذذا ،ف ذذان يوج ذذد فيه ذذا ش ذذيخ
ذملا،
أصلر من املغرب امسر صبحي العطار ،فقرأان علير القريفن وال اويد والفقر واسذ فدان منذر ك ي
الرأان على الشيخ حممود فاي الدين عطائي سلميو الشيخ حممد سليم احللواق ال بمل  -رمحذر
هللا  -والذرأت علذى بعذذض املشذايخ األلبذاييني ،م ذذل الشذيخ يذذوح والذد الشذيخ حممذذد انصذر الذذدين
األلبذذاق ،وعل ذذى الشذذيخ س ذذليمان الغذ اوحي األلب ذذاق والذذد وه ذذيب سذذليمان األلب ذذاق املوج ذذود اآلن،
والذرأت علذذى الشذذيخ صذذا الفرفذذور ،وه ي ذذن هنذذاي معهذد ،وإمنذذا كنذذا يذذدرر جذذامع بذذل أميذذة
وجامع ف حي (القيمرية) من ا،هة الشرالية دمشفأ
حًايته مع الساعايت
ذيخا
ويض ذذيف الش ذذيخ :ك ذذان وال ذذدي ال ذذد نه ذذب إىل دك ذذان عن ذذد ا ،ذذامع األم ذذوي فوج ذذد فيه ذذا ش ذ ي
بعمامة بيضا وحلية سودا فسألر أن يعلمل مهنة الساعات ،فقال لر :منذو أًيم جذا ق رجذل
م ذذن (حرس ذ ا) ومع ذذر ول ذذد م ذذل ول ذذدي وأعط ذذاق مخ ذذس ل ذملات نهبي ذذة ع مايي ذذة ،عل ذذى أن أعلم ذذر
فأبيذذت ،ول ذذن مذذا دمذذت وابنذذك إ ذريبني ،فضذذعرأ وكذذان هذذوا الشذذيخ امسذذر (سذذيد األمحذذر) وهذذو
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دري األزهر ،ل نر كان عصامييا ،ه يرد أن ي سلم وظيفذة ،و اليذوم ال ذايل ملذا ج ذت إليذر الذال
يلً :ي ولذدي ،هذذل سقذرأ القذريفن اللذذت لذذر :إن شذا هللا ،فأعطذذاق مصذذح يفا ،وكذذان عمذذري أربعذذة
عشذذر عا يم ذا ،سقريبيذا ،فق ذرأت شذذييا ،فسذذألل أيذذن ال ذرأت الق ذريفن ،اللذذت لذذر :علذذى الشذذيخ صذذبحي
العطار ،سذألل :هذل الذرأت شذييا الصذرف ،اللذت لذر يعذم ،فقذال :اصذرف يل نب (يصذر)
يصرا  -فهو انصذر  -وناي منصذور  -ه ينصذر  -ملذ ا
سفاؤلي نلنصر ،فقلت :يصر  -ينصر  -ي
أيصر برأ
ينصر  -لينصر  -م

جذذا ب ذذاب ال ف ذراوي النحذذو ،وطلذذب مذذل إع ذراب مجلذذة أعرب هذذا ،فقذذال :أيذذن سعلمذذت
النحو ،فقلت لر :الرأت علذى الشذيخ سذليمان الغذاوجي ،الذال يلً :ي بذل  -وكنذا رمضذان
 مذذن الذذوي ل يذذب عليذذر الصذذيام ،وكنذذت أحفذذظ نلذذك بي ذذني عذذن الشذذيخ صذذبحي العطذذارفقلت لر:
وعوارت الصوم اليت الد يغ مفر
الفطر سسع سُس طر
للمر فيها ُ

حبَل وإر اع وإكرال س َفر
د
مرت جهاد جوعرُ وعطش ك َ
فقذذال يلً :ي بذذل ينبغذذي أن س ذذون طالذذب علذذم ،ل سضذذيع وال ذذك ،النهذذار سعمذذل عنذذدي ،و
الصباح سقرأ على املشايخ ،وأدوق إىل جامع بل أمية ،وسلمل لبعض احللقات ،وأدذوق إىل
مدرسة سوق (الب ورية) سسمى املدرسة ال املية ،كان فيها الشيخ حممذود فذاي الذديرعطاق،
فق ذرأت علي ذذر الق ذريفن م ذذرة أد ذذرى م ذذن أول ذذر إىل يفد ذذرل ،وبقي ذذت عش ذذر س ذذنوات أال ذرأ عن ذذد الش ذذيخ
عبدالرازق احلليب شيخ احلنفية الشامأ
* يرتدد  -فضيلة الشيخ  -أن اسم مساحتًم كان قدري؟
يعمأ وما زال إىل اآلن اهلويذة الشخصذية ،و دفذحل العائلذة ،و جذواز السذفر ،فمنذو الذدمت
الشذ ذذام وأان صذ ذذغمل الب ذ ذذدائي كنذ ذذت نكذ ذذرت عذ ذذن يفسذ ذذي أق  -عبذ ذذدالقادر  -واسذ ذ مر اسذ ذذم
عبذ ذذدالقادر حذ ذذح اآلن ،و سذ ذذنة (1958م) ملذ ذذا رشذ ذذحت يفسذ ذذي ،ك بذ ذذت :الذ ذذدري األرانؤوط
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املعروف بعبدالقادر األرانؤوط مع الصورة ،حح سعرف الصورة ويعرف السمأ
* ذكرن أن بداية تعليمًم كانص يف مدرسة اإلسعام اخلررريي ،هر كرران معًررم فيهررا أحررد
من أه العلم املعرففني ا ن؟
 كذذان البلذذي الشذذيخ انصذذر الذذدين األلبذذاق ،وهذذو أكذ مذذل أبربعذذة عشذذر عا يمذا ،حيذذم الذرأ فيهذذاعلى الشيخ صبحي العطارأ
* ما األشياء اليت عانيص منها أايم طلب العلم؟
 املشايخ رمحهم هللا ،كايوا يريدون من طالب العلم أن ي ون وال يفا عليهم ل يقرأ عند إملهم،وكنذذت ل أحذذب هذذوا ،بذذل أي قذذل مذذن هذذوا إىل هذذوا ،فنقم ذوا علذذي لذذولك ،وكذذايوا ل بذذون أن
سعذحلت علذيهم  -ل سعذحلت ف نطذرد  -ل ذل كنذت أمسذع األحاديذم ا،ذامع األمذوي فذذأرجع
إىل ال ب ،وأالول هوا احلديم عيف ،وهوا صحيح ،هوا حسن ،وكان نلذك ل يعاذبهم،
لولك الفحلة األدملة ما وجدت حالي ،إل أن أيفصل عنهمأأأ
* كنتم قد اشتغلتم يف املًتب اإلسر مي فرررتا مررن الررزمن ،فًررم كرران عمرررك ذاك الوقررص،
فما هي بعا األعمال اليت قمتم قا؟
 طل ذذب م ذذل أن أش ذ غل ال حقي ذذف ،فاش ذ غلت امل ذذب ا س ذذالمي أان والش ذذيخ ش ذذعيباألرانؤوط ،وكذذان عمذذري مخسذذة وعشذرين عا يمذا سقريبيذا ،بقيذذت عشذذر سذذنوات ،حققذذت فيهذذا مذذع
الشذذيخ شذذعيب عذذدة ك ذذب الفقذذر الشذذافعي :رو ذذة الطذذالبني ل مذذام النذذووي الدمشذ قي ،و
الفقر احلنبلي :إاية املن هىأ واش غلنا فحلة مشذ اة املصذابيح مذع الشذيخ األلبذاق ،ف ذان هذو
ًّرا األحاديم وأان والشيخ حممد الصبامل ين ر الضاًي اللغة والشرع وإملهاأ
* ه اشرتكتم مع الشيخ األلباين يف التةقي أايم املًتب اإلس مي؟
 ل ،كان الشيخ يعمل وحدل ،وكنت أشحلي مع الشيخ شعيب ،سركت امل ذب واشذ غلتوحدي ،وبقي الشيخ شعيب بعدي عشر سنوات أدرىأ
من هم أبر العلماء يف الشام ذاك الوقص ،فما دفرهم؟
الوين اش هروا م ل الشيخ حسن حبن ة

امليدان ،والشيخ صا الفرفور ،والشيخ عبدال ر
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أيضا الشيخ حممد أاذة البيطذار ،ل ذن
الرفاعي ،هؤل كان هلم سالميو ،لولك اش هروا ،وكان ي
ذهورا العذاه
ليس لر سالميو ،وليست لر مدرسة ،لوا ه ي ن
مشهورا الشام ،وإمنا كان مش ي
ي
ا سالمي دارا الشام ،بينما الد ي ون هو أعلم من هؤل الوين هلم مداررأ
* فه كانوا يعادفنه؟
حرن علير ،ونلرإم من أدالالر ال رمية ه ًّل
 -يعم ،أالام املشايخ ي

من النار  -رمحر هللا أ

* فه كان بينًم فبني الشيخ  -رمحه هللا  -فاص علمي ملا كان يف الشام؟
 املش لة أن بعض طالب الشيخ  -رمحر هللا  -كايوا يسيؤون لر ،وكنذا يشذ و مذنهم ،فمذ اليكذذان هذذو يذذدرر الحلإيذذب والحلهيذذب ،هذذوا منذذو مخسذذني عا يم ذا ،فقذذال يل الشذذيخ حممذذود مهذذدي
ا س ايبويل  -رمحذر هللا ً :-ي شذيخ ،ذن ولذس الذدرر ل ذن ل يعذرف إنا الذال لنذا الشذيخ
صذذحيح صذذحيح ،وإنا الذذال حسذذن حسذذن ،وأي ذ م عنذذدكم علذذم ،فلذذو حضذذرت أيذذت والشذذيخ -
رمحذذر هللا  ،-فقذذال أحذذد احلا ذرين بشذذدة :ومذذن يس ذ طيع أن ي ذذرد علذذى الشذذيخ هذذوا البل ذذد،
فقال لر الشيخ  -رمحر هللا  -هوا طالب علم ،وي لم بعلمأ فنهال عن نلكأ
أيضا ،فما اس طعنا أن والس الشذيخ لوجذود أم ذال هذؤل  ،وأم ذال هذؤل
وحصل موالف يفدر ي
ه ذذم ال ذذوين أس ذذاؤوا للش ذذيخ البل ذذد ،والش ذذيخ  -رمح ذذر هللا  -م ذذا ك ذذان ليق ذذول م ذذل ه ذذوا ،ل ذذن
سالميول زادوا نلكأ
والذذد جذذرى معذذي مذذن جديذذد موالذذف مذذن أم ذذال هذذؤل  ،فاذذا أحذذدهم فقذذال يل وبسذذو أدب:
مسعت أيك ل سقول ب حر الوهب انلف ،فقلت لر :يعم ،ونكرت لذر األدلذة ومذا الذال بذر مذن
الفقهذذا  ،فقذذال :ومذذا يريذذد نلفقهذذا  ،أوصذذل بذذر األمذذر أن :أبذذو حنيفذذة ومالذذك والشذذافعي وأمحذذد
فقههم فقر مب دعة! فهؤل هم الوين أساؤوا إلينا هوا البلدأ
* ه تتلمذن على الشيخ حممد قجة البيطار؟
 ل ،ل ذذن أًيم كنذذت امل ذذب ا سذذالمي طلذذب مذذل صذذاحبر األس ذ ان زهذذمل الشذذاويش أنأشذذحلي مذذع الشذذيخ أاذذة البيطذذار سرمجذذة كذذان يعذذدها عذذن شذذيخ ا سذذالم ابذذن سيميذذة ،مساهذذا
(حيذاة شذ يخ ا سذالم ابذن سيميذة) ،وكذان الشذيخ أاذة البيطذار صذاحب دلذف ،أدالالذر أدذالق
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العلما  ،فقال يل صاحب امل ب :هوا ل يليف إل أن س ون أيذت معذر ،فالزم ذر إىل أن طبذع
الرسالة ،ل نر كان يحلدد إىل امل بة ال اهرية وكنا و مع بر هنايأ
ما هو أفل أعمالًم العلمية؟
أول ك اب حقق ر (إاية املن هى)

الفقر احلنبليأ

* من املعرفم أن كتاب (جامع األصول) هو أفل أعمال ؟
 جامع األصول حقق ر بعد نلك ،ل نر هو أول ك اب ايفردت برأ بدأ معي الشذيخ شذعيبا،ذ األول ،سذذري وأكمل ذذر وحذذدي ،اشذ غلت فيذذر مخذذس سذذنوات ،واآلن أالذذوم مذذرة أدذذرى
ب حقيقر ،وأ فت إلير ابن ماجر ،ومس ند أمحد ،اي هيت من دقيقر ول ن ه يطبع بعدأ
* أي الًتب اليت حققتها يقع موقعا خاص يف قلب ؟
 جامع األصول ،فقد أولي ر عناية داصةأ* ما السبب فراء ختصصًم يف علم احلديمل دفن غريه من العلوم؟
 ملذذا ال ذرأت الق ذريفن علذذى الش ذذيخ حممذذود فذذاي الذذديرعطاق ،طل ذذب مذذل أن أحفذذظ الق ذريفن وأال ذرأالق ذرا ات ،فقل ذذت ل ذذر :ه ينش ذذرح ص ذذدري لعل ذذم الق ذرا ات ،وإمن ذذا ينش ذذرح ص ذذدري لعل ذذم احل ذذديم
والفقرأ فبدأت منو نلذك احلذني أس بذع األحاديذم النبويذة ،وعنذدما أمسذع حذدييا مذن املشذايخ
جذذامع بذذل أميذذة ،وكذذان أك ذذرهم يذذدرر أحاديذذم مذذن (ا،ذذامع الصذذغمل) للسذذيوطي ،فذذأرى هذذوا
احلذذديم ذذعي يفا! وم ذذن ه ذذوا حب ذذب إيل حف ذذظ احلذذديم وعل ذذم احل ذذديم ،ف ذذان أول م ذذا ب ذذدأت
بصذ ذذحيح مسذ ذذلم ،اي قلذ ذذت إىل البخذ ذذاري وأ داود والحلمذ ذذوي والنسذ ذذائي وابذ ذذن ماجذ ذ ر ،وبذ ذذدأت
أحفذظ وه أكذن م و يجذا بعذد ،و ريعذان الشذذباب ،ل أجذد مذا يشذذغلل ،أصذلي الفاذر وأنهذذب
إىل ال اري حيم اهلدو والفراملأ فأحفظ القريفن وأحفظ احلديم ،والد أدركت منذو الصذغر أن
القذ ذريفن والسذ ذذنة ل يفحلالذ ذذان ،وعنذ ذذدما ُدعيذ ذذت لل ذ ذذدريس املدرسذ ذذة الذ ذذيت درسذ ذذت فيهذ ذذا ،الذ ذرأت
صحيح مسلمأ واي قلت من ك اب إىل ك ابأ
* كيف كان طلب العلوم الشرعية يف الزمان الذي أدركته؟
 كايوا يع نون نمل ون ،ولولك يقولون :من حفظ امل ون حاز الفنونأ94

ه كان علم احلديمل آنذاك أكثر العلوم انتشارا؟
 احلقيقذذة ه ي ذذن من شذ يذرا ،ورحذذم هللا الشذذيخ بذذدر الذذدين احلسذذل ،وهذذو انذذدث الذذوي كذذانيفيواي ،ه يحلي سلمي يوا حمد ي بعدلأ
* تراكم بعد ذل انصرفتم يىل التةقي خاصة دفن التأليف ،فما السر يف ذل ؟
 أم ذ ذذا نلنس ذ ذذبة لل ذ ذذأليف ،ف ذ ذذال مل يؤلف ذ ذذون ،فوج ذ ذذدت أن ال حقي ذ ذذفالضعيف ،وإدراا ك ب الحلاث أوىل من ال أليفأ

بي ذ ذذان الص ذ ذذحيح م ذ ذذن

* ما هي أهم املًتبات اليت وي كنو العلم من املخطوطات يف الشام؟
 امل ب ذذة ال اهري ذذة إني ذذة نملخطوط ذذات ،وم ب ذذة خمطوط ذذات حل ذذب ،واآلن ف حوه ذذا ،ودمش ذذففيها م بة واحدةأ
* ه هناك كتب من كتب السنة مهمة ما الص مدفونة يف مًتبررات املخطوطررات تررودفن
لو أخرجص للنشر؟
علذذى الغالذذب ال ذذب املشذذهورة طبعذذت ،فمذ الي ك ذذاب (البحذذر ال هدذار) طبذذع و(معاذذم الطذ اق)
طب ذذع ،وك ذذولك (املعا ذذم األوس ذذع) طب ذذع و(املعا ذذم الص ذذغمل) ،ف ذذمل م ذذن ال ذذب ال ذذيت كاي ذذت
مفقودة ،اآلن أصبحت بني أيدي طلبة العلم وب احلمدأ
* الًتب اليت طبعص أال ترى أن العناية قا قاصرا؟
 الذذبعض جيذذد م ذذل( :معاذذم الط ذ اق ال بذذمل) حققذذر محذذدي عبداحلميذذد السذذلفي ،و(املعاذذماألوسع) اا إىل شي من ال حقيف ،وكولك املعام الصغملأ
* ه ترى أن كتب السنة أخذت حقها من العناية؟
حذذح اآلن ل ،فم ذ الي عنذذدان
بفقر موهبرأ

الشذذام مذذا كذذان للمشذذايخ عنايذذة نلسذذنة ،وإمنذذا كذذل واحذذد يع ذذل

* ما هي آخر أعمالًم العلمية؟
 كم ذذا نك ذذرت ،اي هي ذذت اآلن م ذذن (ج ذذامع األص ذذول) لب ذذن األج ذذمل دقي يق ذا م ذذرة أد ذذرى ،وهن ذذاي95

ك ذ ذذاب (ا لنهايذ ذذة الفذ ذذ) واملالحذ ذذم) لبذ ذذن ك ذ ذذمل ،وهذ ذذو مهيذ ذذأ للطبذ ذذع دار ابذ ذذن ك ذ ذذمل ،وأمذ ذذا
(البداي ذذة) فق ذذد اش ذ غل في ذذر ع ذذدة أش ذذخاص الس ذذعودية ،وأان ي ذذرت يصوص ذذها وأحادي ه ذذا
فقع ،وعندي بعض ال ب اآلن موجودة الرًيت م بة املعارف ،منها (الشفا ب عريف
حقوق املصطفى) للقا ي عيات ،و(السنن واملب دعات) للشقملي ،و(امل ار الرابح جذواب
العمذذل الصذذا ) لل ذذدمياطي ،و(يق ذذة أويل الع بذذار ب ذذوكر ا،نذذة والنذذار) لص ذ هدديف حسذذن د ذذانأ
ذملا (ش ذذرح جالجي ذذات
و(ا،م ذذع ب ذذني الص ذذحيحني) للص ذذاإاق ،كله ذذا مهي ذذأة للطب ذذعأ وحقق ذذت أد ذ ي
مسند ا مام أمحد) وهوا ال اب احلقيقة جيد ،ويقع جملدين ،امل ب ا سالميأ
* من املعلوم أن كثرا املخالرني لصاحب العلم ترتك أثرها يف منهجه يف التأليف ،يذ أيخذ
طابع الرد فاملناقشة ،فرمبا تبع ذل حدا يف املزاج ترتك بصماهتا يف كتاابته ،فما السررر يف
عزففًم عن هذا األسلوب ابلرغم من كثرا املخالرني؟
ذملا ،يع ذذم ينبغ ذذي أن يرج ذذع إىل
 أرى وج ذذوب الع ذذدال وال وس ذذع ،وأل يش ذذدد عل ذذى الن ذذار ك ذ يذملا
ك اب هللا وسنة رسولر ،وأن يعمل نلسذنة ويذحلي البدعذة ،ل ذن نع بذار أن البذدع من شذرة ك ي
املسذ ذذاجد وبذ ذذني طذ ذذالب العلذ ذذم ،فينبغذ ذذي أن ينذ ذذبههم سنبي يهذ ذا لطي يفذ ذا ل أن ي هدفذ ذرهم ويف دهسذ ذقهم
ويب هددعهم ،فعند نلك ل يس طيع أن يصل إليهم ،ولو اسفقنا على أن يرجذع إىل مذا أمذران هللا بذر
د د
د
{فَذد من سَذنَذازع م د َشذي فَذرُّدول إد َىل َّد
الرسذ د
ك َدذ ممل
ول إد من ُكمن ذُ مم سُذ مؤدمنُذو َن دن َِّ َوالميَ ذ موم ماآلَ ددذ در نَلذ َ
م ُ ُ
اِ َو َّ ُ
َ مُ م
َح َس ُن َأتم دو ييال} [سورة النسا  ]59 :لي هت املش لةأ
َوأ م

لولك كان رسول هللا صلى هللا علير وسلم ي رل اخلالفأ روى الطذ اق املعاذم ال بذمل عذن
أ سذذعيد اخلذذدري ر ذذي هللا عنذذر أن مجاعذذة مذذن الصذذحابة كذذايوا عنذذد نب دارل والذذد اد لف ذوا،
ذب الرم ذذان
ه ذذوا يرج ذذع آبي ذذة( )6فخ ذذرا إل ذذيهم رس ذذول هللا ص ذذلى هللا علي ذذر وس ذذلم وكأمن ذذا فُق ذذئ ح ذ ُّ

وجهر لشدة الغضب ،فقال« :اي هؤالء ،أقررذا بعثررتم أم قررذا أمرررن .ال ترجعرروا بعرردي كرررارا

يضرررب بعضررًم رقرراب بعررا»أ وأان أالذذول عبذذارة دائ يمذا( :ل يريذذد سذذلفية سذذنطح ،ول صذذوفية
سشطح ،ول ن يريد من ينصح ،دون أن يقدح أو ميدح)أ
ه سب أن ذهبتم مذهبا يف التأفي ؟
نب د
( )6لفظ راوير :كنا جلوسا عند د
رسول هللاد ي واك ُر ،ين عُ هوا آبية ،وين عُ هوا آبيةأ
ي
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 ندى األمر ،عندما كنا يقرأ على بعض املشايخ أول طلبنذا للعلذم ،أمذا اآلن فذأان ل أالذولبرأ وإن كان هناي بعض العبارات بعض دقيقا فهو ن شاركل فيهاأ
* كان لًم مع الشيخ األلباين صةبة طويلة منذ الصغر ،مث اشرتكتم يف العم يف املًتب
اإلس مي ،فًيف كانص ع قتًم به؟
ذملا احلذذديم ،ل ذذن املسذذائل الفقهيذذة يعذذم ،وكنذذت أالذذول لذذر
 أان ه أكذذن أد لذذف معذذر ك ذ يو ذذن ال اهريذذة :هنذذاي أربذذع مسذذائل سذذأرد عليذذك فيهذذا :الولذذر الذ ًيدة علذذى إحذذدى عشذذرة
ركعذذة ال ذحلاويح بدعذذة ،ورددت عليذذر جذذامع األصذذول ،وكذذان يقذذول :لذذيس احل ذ إل  .يع ذا،
ضذا (جذامع األصذول) ،فقذد الذذال
ردا عليذر أي ي
وكذان ذرم الذوهب انلذف علذذى النسذا  ،وك بذت ي

املنذذوري عنذذدما نكذذر حذذديم «مررن أحررب أن حيلر حبيبرره حلقررة مررن انر فليةلقرره حلقررة مررن
وجوها من ال أويل ،إما أير منسوا أبحاديم أدرى ألير ورد
ذهب» هوا احلديم مل ي
بعض األحاديم أير صلى هللا علير وسلم أدو إبحذدى يديذر نهبيذا ،و األدذرى حري يذرا والذال:

"هذان حرام على ذكور أميت ،ح إلانثهم" ،أو املقصود من احلديم :من ه سدفع زكاسر إنا
ذان ،أو املقصذذود نحلذذديم مذذن أظهرسذذر للرجذذال األجايذذب ،أو ملذذن محل ذذر فخذ يذرا ودذذيال ،
بلذذغ يصذ ي
وال ذذال ن نح ذذة أب ذذو حنيف ذذة ومال ذذك والش ذذافعي وأمح ذذد والبخ ذذاري ومس ذذلم وأب ذذو داود والحلم ذذوي
والنس ذذائي واب ذذن ماجذ ذ ر واب ذذن سيمي ذذة واب ذذن ال ذذيم ا،وزي ذذة والش ذذوكاق والص ذذنعاق وإ ذ ملهم ،وه يق ذذل
ب حرميذذر سذذوى عبذذداحلف الذذدهلوي مذذن اهلنذذدأ وكذذان رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذر وسذذلم ًّطذذب
النسذذا فيقذذول" :اي معشررر النسرراء تصر َّردقن تصر َّردقن ،فر ين رأيررتًن أكثررر أه ر النررار" ،ف ذذأ

املرأة بسوارها والرطها ودا.ها سضعر أمام رسول هللا ،وما عهد أيذر الذال لمذرأة ه دملينذر ،وإمنذا
كان يقول :هل د
أديت زكاسر
* البعا يلمز الشيخ رمحه هللا يف احلديمل؟
 مذذن طعذذن الشذذيخ األلبذذاق ف مذذا أيذذر ل يفهذذم احلذذديم ،أو ل يعذذرف األلبذذاق ،فالرجذذلعاما أو أك ر ،ددم السنة ددمة ل م يل هلا هوا العصرأ
عمرل احلديم س ون ي
* مثررة رأاين يف احلًررم علررى أسررانيد احلررديمل ،رأي اقتصررر علررى مررا قالرره املتقرردمون ،فرأي
يقول :ابب االجتهاد مرتوم فحنًم مبقتضى ما يوصلنا يليه حبثنا؟
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 أمذا فيمذا ي علذذف ن،ذرح وال عذديل ،فذذال شذك أن الرجذوع إىل امل قذذدمني ،وأمذا نلنسذبة للح ذذمعلى األحاديم ،فبعض ان هددجني سساهلوا ،ويفدرون َّ
شددوا ،فالبد من الن رأ
* حدثنا عن شخصية معاصرا ثرت قا؟
 أتجذذرت شذذبا نألس ذ ان عبذذدالرمحن البذذاق ،وهذذو موجذذود اآلن ال ذرًيت ،وهذذو مس شذذاروزي ذذر الحلبي ذذة ،وم ذذن سالمي ذذول األلب ذذاق ،ال ذذد كن ذذت إما يمذ ذا ودطيبيذ ذا عل ذذى طريق ذذة املش ذذايخ (عم ذذائم
كذ ذذاألبراا ،وأكمذ ذذام كذ ذذاألدراا) ،ف ذ ذذان يصذ ذذلي عنذ ذذدي هذ ذذو والشذ ذذيخ األلبذ ذذاق  -رمحذ ذذر هللا ،-
وينبهل إىل أدطائي بطريقة لطيفة ،فقد أتجرت بر ك يملا أدالق السلفأ وأان أالول :إير هذو
والشذذيخ حممذذد عيذذد العباسذذي يصذذلحان أن ي ذذوان دعذذاة ملذذنه السذذلف الصذذا  ،ملذذا عنذذدمها مذذن
حلم ولطف وص أ
* تع رريش األم ررة اإلسر ر مية أ م ررة حقيقي ررة ،في رررى ال رربعا أن املخ رررج يف اخل رررفج لل رردعوا
ابلشررً البسرريط ،فآخرررفن يف خرروض العم ر السياسرري ،فآخرررفن يف االهتمررام ابلعقيرردا
كما بدأ النا صلى هللا عليه فسلم بغرس مبادئ التوحيد ،فآخرفن يف اجلهاد؟
 ذذن ل يريذذد م ذذل مجاعذذة ال بليذذغ ،ل يه مذذون نلعقيذذدة ول نلفقذذر ،إمنذذا عبذذارة عذذن أدذذالق،فهوا ل ي في ،وكولك البعض يقول ل يوز أن ي ذددل السياسذة ،وكذايوا يعلموينذا :سذار
الصذذحيحني« :كانررص بنررو اس ررائي

 يسذذور  -سياسذذة ،إًيي أن س ذ لم أذذا ،واحلذذديمنا بعدي»أ
نا خلَّره نا ،فينه ال َّ
تسوسهم األنبياء ،كلما هل ي

والسياسة رعاية شؤون األمة ،و الصحيحني« :كلًم را فكلًم مسؤفل عن رعيته»..أ
و ن اآلن ايصرفنا عن هوا إىل الدييا ،وكما الال البدوي:
وما العيش إل يومة وسبطح
و.ر على رأر النخيل وما ُ
وما َّ
نل املسلمون إل ملا سركوا ا،هاد ،والال عبدهللا ال هراق:
وهللا لو كان فينا م ل مع صم
ملا سربع شارون عواليها
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ولو رأى عمر الفاروق نل نا
لعبأ ا،يش يرعاها و ميها
ولو ريفان صالح الدين

دور

،رد السيف يضري من يعاديها
ل ن أين هؤل ! فالشام ف حها اجنان مذن الصذحابة :أبذ و عبيذدة بذن ا،ذراح ودالذد بذن الوليذد،
لوا الال حافظ إبراهيم:
سل الاهر الفرر والرومان
هل شفعت لر الف وح وهل أإ سواليها
إ ا فأبلى وديل هللا الد عقدت
نليمن والنصر والبشرى يواصيها
ما واالع الروم إل َّفر فارسها
ول رمى الفرر إل طا راميها
عشرون موالعة مرت حمالة
من بعد عشر بنان الف ح دصيها
ودالد

سبيل هللا صاليها

وه ي بلدة بلدة إل مسعت أا
هللا أك سدوي

يواحيها

وعن عبدهللا بن بُسر املازق الال :مسعت حدييا منو زمان« :يذا كنص يف قوم عشرين رجر ،

راب يف هللا عررز فجر  ،فرراعلم
أف أق َّ أف أكثر ،فتصرةص فجوههم ،فلم تر فيهم رجر يُهر ُ

أن األمر قد رق»أ

هذذول اهليبذذة زالذذت مذذن املسذذلمني ،وكايذذت موجذذودة فذذيهم ملذذا كذذايوا يهذذابون هللا ،فاعذذل هللا اهليبذذة
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فيهمأ واآلن ألف ومائ ا مليون مسلم ل اليمة هلمأ
* اخلوض يف العم السياسي؟
 فير حمانير ،ل ذن الذد ل ي ذون الوصذول إىل املذراد إل مذن هذوا الطريذف ،والذد رشذحت يفسذيمن ذذو أربع ذذة وأربع ذذني عا يم ذا ،سرك ذذت ،ل ذذيس ألق ل أري ذذد أن أش ذ غل نلسياس ذذة ،ل ذذن ه أج ذذد
وعاأ
للسياسة مو ي
* انطلقص الدعوا اإلس مية قرردم يعررادا املسررلمني يىل ديررنهم فتوحيررد األمررة لًرري تقررود
البشرية يىل الر م ،فلماذا مل تبلغ الدعوا حىت ا ن أهدافها؟
 عوامل النصر عندان ن املسلمني إمل موجودةأاخليذ دل سُذردهبذو َن بدذ در عذ ُد َّو َّد
د
د
د
د
ين
َ
أوليَ { :وأَع ُّدوا َهلُمم َما م
اسَطَ معُ مم م من الُذ َّوة َوم من درَنط مَم م ُ
اِ َو َعذ ُد َّوُك مم َويفَ َدذ در َ
اُِ يذَ معلَ ُم ُه مم} [سورة األيفال]60 :أ
دم من ُدوهندد مم َل سَذ معلَ ُم َ
وهنُُم َّ
اِد َد
ييا :الال سعاىل{ :و ماعَ د
مج ييعا} [سورة يفل عمران ]103 :وكلنا م فرالونأ
ص ُموا دحبَمب دل َّ
ي
َ

ليا :الال سعاىلَ { :وسَذ َع َاويُوا َعلَى المد ده َوالَّذ مق َوى َوَل سَذ َع َاويُوا َعلَى ا مد مد َوالمعُ مد َو دان} [سورة املائدة:
 ]2وهول كلها مفقودةأ
* ه طرق الدعوا توقيرية؟
 سواليفية نع بار أير ل يوز أن و هد تا ًّالف الشريعةأ* كتب تنصمح بقراءهتا؟
 ك ب السنة :البخذاري ومسذلم والسذنن األربعذة ،وجذامع األصذول نع بذارل يمذع موطذأ مالذكوالصحيحني وأ داود والحلموي والنسائي ،واآلن ممت إلير ابن ماجر ،ومسند أمحدأ
و الفقر :املغل لبن الدامة املقدسي ،واجملموع شرح املهذوب للنذووي ،واملدويذة فقذر ا مذام
مالك ،وف ح القدير شرح اهلداية لل مال بن اهلمام الوي يسموير أن حنيفة ال مانأ
* ما هي أطرم املواقف اليت مرت بًم؟
أحياان إىل (كوسوفا) بلدي وأدطب ا،معة نللغة األلبايية وي مع فيها األلوف
 أن أنهب ي100

مذذن النذذار ،واملس ذذؤولون هنذذاي وك ذذايوا سالمذذو هن ذذا
الطائرة وأيصرف عن وجهرأ

الشذذام ،م ذذا يصذذدق أح ذذدهم مذذح أرك ذذب

* كلمة أخريا تتوجه قا يىل األمة؟
 -روى البذ ار

مسذذندل عذن حويفذذة بذن اليمذذان ر ذي هللا عنذذر الذال :الذذال رسذول هللا صذذلى هللا

عليذر وسذذلم «اإلسر م مثانيررة أسررهم :اإلسر م سررهم ،فالصر ا سررهم ،فالزكرراا سررهم ،فصرروم
رمض رران س ررهم ،فح ررج البي ررص س ررهم ،فاألم ررر ابملع رررفم س ررهم ،فالنه رري ع ررن املنً ررر س ررهم،
فاجلهاد يف سبي هللا سهم ،فقد خاب من ال سهم له»أ
وروى أمحذذد مسذذندل والط ذ اق معامجذذر ال الج ذذة عذذن أ نر الغفذذاري ر ذذي هللا عنذذر ال ذذال:
«أمرين خليلي صلى هللا عليه فسلم بسبع :أمرين ِّ
حبب املساكني فالر ِّ
ردنو مررنهم ،فأمرررين أن
أنظر يىل من هو دفين فال أنظر يىل من هو فوقي ،فأمرين أن أص الرحم ،فأن أقول احل َّ

فين كان مرررا ،فأمرررين أال أخررام يف هللا لومررة الئررم ،فأمرررين أن أكثررر مررن قررول ال حررول فال
قوا يال ابهلل ،ف َّن من كنز ص العرش»أ
ويس ذذأل هللا أن يم ذذع كلم ذذة األم ذذة ا س ذذالمية عل ذذى اهل ذذدى وال ق ذذوى ،وأن يوفقن ذذا ذذن ال ذذدعاة
داصة ،أن ي عاون فيما بيننا ،وأل يضيع أوالاسنا املس حبات ويحلي األركانأ
نص احلوار (الثاين)
وهذذوا لقذذا يفدذذر أجذذري معذذر البيذذل وفاسذذر ،ويشذذر بعذذدها ،أجذرال حممذذد العذذرب لصذذا جملذذة (منذ
الداعيات) ع  105صفر  1426هذ ،ولعلر ي ون هو يفدر لقا معر ،الال حماورل:
لقذد كذذان يل شذذرف مقابلذذة الشذذيخ انذ هددث عبذذد القذذادر األرانوؤط البيذذل وفاسذذر عنذذدما زار لبنذذان،
وكان لوفاسذر أجذر كبذمل يفسذي ،داصذة وأيذ ل عرف ذر عذن الذرب ،وال قيذت بذر من لذر ،ومسعذت
بعض دروسر وحما راسر ،فنسأل هللا سعاىل أن ي غمدل برمحاسر ،وأن يس نر فسيح جناسرأ
 -1منررح الررداعيات :كيررف برردأت مسررريا الشرريخ عبررد القررادر األراننفط العلميررة؟ فأيررن
تلقى علومه؟
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بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد ب رب العاملني والصالة والسذالم علذى سذيدان حممذد ،وعلذى يفلذر
وصحبر أمجعنيأ
بدأت بطلب العلم منو صغري ،فقد كان عمري حوايل السبع سنوات عندما كنت أالرا القريفن
والفقذذر علذذى الشذذيخ احللذذيب صذذبحي العطهذار فقذذد كذذان يدرسذذنا املدرسذذة الب دائيذذة -مدرسذذة
ا سعاف اخلملي -فأصبح عندي حب لدراسة الفقر ا سالمي والسنَّة النبويةأ
صذرف والنحذذو ،وكذذان جذذاران ،فصذذار
درسذذل الشذذيخ سذذليمان الغذذاوجي األلبذذاق رمحذذر هللا ال َّ
كمذذا ه
سص ذذليح الس ذذاعات ،وبع ذذد 5
عن ذذدي ش ذذغف لطل ذذب العل ذذمأ بع ذذد نل ذذك عمل ذذت أول ش ذذبا
دكاان ل صليح الساعات ،و هول األجنا جذا ق مذدير املدرسذة الب دائيذة الذيت
سنوات ف حت ي
كنذذت أدرر فيهذذا وهذذو يذذور الذذدين طذذال ،وطلذذب مذذن هد
أدرر املدرسذذة ،وكذذان عمذذري ح ذوايل
ذملا ،ألن أحذذد سالموس ذذر
العش ذرين ،وك ذذان الشذذيخ ص ذذبحي العطذذار ل ي ذ ال يذ ه
ذدرر فيه ذذا ،ف ُس ذَّر ك ذ ي
أصبح هد
يدرر معر يفس املدرسة!
وكذ ذذان أول ك ذ ذذاب أالذ ذذرؤل املدرسذ ذذة صذ ذذحيح مسذ ذذلم ،فأصذ ذذبح عنذ ذذدي حذ ذذب لقذ ذرا ة احلذ ذذديم،
وعندما اي هيت منذر بذدأت بصذحيح البخذاري ،أ داود ،الحلمذويأأأ وه ذوا حذح صذار
عندي حب للسنة النبويةأ

نلك الوالت كان الشيخ مجيل الشطهي مفذيت احلنابلذة الشذام يعمذل امل ذب ا سذالمي
الفقر احلنبلي ،وسو الشذيخ رمحذر هللا وكذان الذد بذدأ ب حقيذف ك ذاب (إايذة املن هذى) الفقذر
احلنبلذ ذذي ،وعنذ ذذدها طلبذ ذذوق (امل ذ ذذب ا سذ ذذالمي) ألهنذ ذذي هذ ذذوا ال ذ ذذاب ،فبذ ذذدأت أعمذ ذذل
ال حقيف ،وبقيذت كذولك مذدة  10سذنوات ،وبعذدها بذدأت أول ك ذاب تفذردي ،وكذان" جذ امع
األصذول أحاديذذم الرسذذول" لبذ ن األجذذمل ،وبقيذذت دقيقذذر  5سذنوات ،فصذذار عنذذدي دمذَران
ذان،
ال حقيفأ ومن ك اب إىل ك اب صار عندي عذدة ك ذب ،وصذلت إىل أك ذر مذن  50ك ي
اش ذ غلت أ ذذا ال حقي ذذف الفق ذذر احلنبل ذذي والش ذذافعي ،كذ ذذ" رو ذذة الط ذذالبني وعم ذذدة املف ذذني"
ل مذذام النذذووي رمحذذر هللا ،و ك ذذب احلذذديم وك ذذب السذذنة ،ومضذذي علذ َّذي حذوايل  55عا يمذا وأان
أعمل هوا املو وع ول زلت ،واحلمد ب رب العاملنيأأأ
ررد علررى
 -2منررح الررداعيات :أيررن تقررع السررنة النبويررة مررن التشررريع اإلس ر مي؟ فكيررف نر ُّ
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أفلئر الرردين يقولررون يننررا آخررذ ابلقرررآن الًررر فقررط ألنرره مترر عليرره ،أمررا السررنة النبويررة
فليسص قطعية؟
 سع ذ السذذنة النبويذذة املصذذدر ال ذذاق لل شذريع ا سذذالمي ،وهللا سعذذاىل يقذذول الق ذريفن ال ذذر :د د
د
{فَذد من سَذنَذازع م د َشذي فَذرُّدول إد َىل َّد
الرسذ د
ك َدذ ممل
ول إد من ُكمن ذُ مم سُذ مؤدمنُذو َن دن َِّ َوالميَ ذ موم ماآل ددذ در َنلذ َ
م ُ ُ
اِ َو َّ ُ
َ مُ م
َح َس ُن َأتم دو ييال} [النسا ]59 :أ
َوأ م
إل أن هنذذاي بعذذض النذ ار اليذذوم يسذذمون أيفسذذهم" الق ذريفييني" ،أي أهنذذم يفهمذذون ا سذذالم مذذن

الق ذريفن وحذ دل ،وه ذذوا إ ذذمل مقب ذذول أب ذذدا فف ذذي الق ذريفن ال ذذر أح ذذام عام ذذة ،عل ذذى س ذذبيل امل ذذال
د
الص َالةَ} ول ن كيف يقيمها و أي والت وهول ال فصيالت إذمل موجذودة إل
يموا َّ
{ َوأَال ُ
السنة النبوية ،وكولك األمر نلنسبة للصيام والكاة واحلذ وإملهذا ،ونل ذايل ل مي ذن السذ غنا
عن السنة حبال من األحوال ،ومن يقول أك في نلقذريفن فقذع يقذع احلذرام بذدون شذك ،ألن
ذملا م ذذن األح ذذام مفص ذذلة الس ذذنة ،كم ذذا أن بعضذذها م ذذوكور الس ذذنة فق ذذع ،وعل ذذى س ذذبيل
كذ ي
امل ذذال حرمذذة ا،مذذع بذذني املذرأة وعم هذذا ،وبذذني املذ رأة ودال هذذا ،حيذذم ه يُذوكر هذذوا احل ذذم إل
السنة النبوية الشريفة ،وكما الال علير الصالة والسالم" :أال ين مررا حرررم رسررول هللا كمررا حرررم

هللا"أ
 -3منح الداعيات :ما هي علوم السنة النبوية بشً عام؟
 علوم السنة هناي الواعد ملعرفة األحاديم الصحيحة واحلسنة والضعيفة واملو وعة ،وهذومذذا يسذذمير علذذم "مصذذطلح احلذذديم" ،وأول مذذن س لذذم هذذوا العلذذم ا مذذام الشذذافعي رمحذذر هللا،
ذان يسذ فيد منذذر
والذد أشذار عليذر ا مذذام عبذد الذرمحن بذذن مهذدي العنذ ي (298هذذ) أن يؤلذذف ك ي
وفصلواأ
الطالب من بعدل ،فألهف ا مام الشافعي ك ابر "الرسالة" ،جا العلما من بعدل ه
كمذذا أن هنذذاي "علذذم الرجذذال" ،وهذذو مذذا يعذذرف ن،ذذرح وال عذذديل (حذذدجنا فذذالن عذذن فذذالن عذذن
فذذالنأأ) ف ذذل فذذالن مذذن هذذؤل لذذر سرمجذذة سعذ هدذرف تشذذاًّر وسالميذذول ،وعنذذدان ك ذذب ك ذذملة "
أي
اَ،ذ مرح وال ع ذذديل" ،وه ذذي ك ذذب ال ذحلاجم ،وسع ذ مرج يع ذا للعلم ذذا ح ذذح ي عرف ذوا عل ذذى ص ذذحة ه
حديمأ
 -4منح الداعيات :لقد أُلرررص كتررب يف تقنيررات حرررظ القرررآن تتضررمن أسرراليب ففسررائ
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تساعد املرء على حرررظ القرررآن الًررر  ،فهر هنرراك تقنيررات تُعررني طلبررة العلررم علررى حرررظ

السنة النبوية الشريرة؟

السنهة النبويذة هذي
 القريفن ال ر كالم هللا عوجل ،لولك كايت العناية حبف ر كبملة جدا ،و ُ
ه
د
املفسرة لر لولك كايوا أول األمر ف وهنا أبساييدها دوفذا مذن ذياعها ،ول ذن تذا أن ك ذب
ه
احلذذديم أصذذبحت مطبوعذذة بذذني أيذذدينا ،ملذا يعذذد هنذذاي ذذرورة حلفذذظ السذذند ،بذذل ي فذذي حفذذظ
ه
امل) فقع وإحال ر إىل راوي احلذديم والصذحا الذوي يقلذر عذن النذيب  -صذلى هللا عليذر وسذلم
 كذ أن يقذذول :روى البخذذاري عذذن ع مذذان  -ر ذذي هللا عنذذر – أو روى البخذذاري ومسذذلم عذذنمعاوية  -ر ي هللا عنر  -وتا أن ك ب احلديم السهة (البخاري ومسلم وأ داود والحلموي
والنسذذائي وابذذن ماجذذر) صذذارت بذذني أيذذدينا أبسذذاييدها وم وهنذذا ،أصذذبح ي فذذي طالذذب العلذذم أن
فظ م) احلديم وراوير مع اسم الصحا الوي روي عنر احلديمأ
 -5من ررح ال ررداعيات :ن ح ررظ م ررن احملاضر ررات ال رريت ألقيتموه ررا يف لبن رران أن الش رريخ عب ررد
القررادر عنررده ملًررة كبررريا يف حرررظ ُمتررون األحاديررمل النبويررة الشرريرة فيحالتهررا يىل كتبهررا،
فًيف استطا ذل ؟

حفذ ذذظ األحاديذ ذذم

أول العش ذ ذرين ،ول أزال إىل اآلن أحف هذ ذذا ،لذ ذذولك أن هكد ذ ذر

ذدأت
 بذ ذ ُالشذذباب وطذذالب العلذذم حبذذديم النذذيب  -صذذلى هللا عليذذر وسذذلم " -اغتررنم اسررا قب ر اررس:
شررباب قبر هرمر  ،فصررةت قبر سررقم  ،ففراغر قبر شررغل  ،فغنرراك قبر فقرررك،
فحيات قب موت "أ
كمذذا لبذذد أن ي حذ هذني األوالذذات للحفذذظ ،فلذذيس كذذل والذذت ي ذذون مناسذذبا لذذولك ،أمذذا عذ هذل فقذذد
كنت أصلهي الفار املساد وأنهب إىل ال يهة ومعي ك ذاب حذديم أحفذظ منذر ،حذح إيذل
ذملا ،وبعذد عذدة
كنت أحفظ أحياان اليذوم الواحذد  10أحاديذم ،و السذنة يصذبح العذدد كب ي
سنوات صارت عشرة يفلف حديم حمفو وب احلمدأ
 -6منررح الررداعيات :مررا هرري كتررب احلررديمل الر يت تنصررةون قررا الطر ب يذا مل يًونرروا مررن
طلبة العلم الشرعي؟
 مي ذذنهم أن يبذذدؤوا نل ذذب الصذذغملة املخ صذذرة ،م ذذل ك ذذاب" اللؤلذذؤ واملرجذذان تذذا اسفذذف عليذذر104

الش ذذيخان" ،حي ذذم مي ذذن للطال ذذب إنا ه س ذذن دراس ذ ر ش ذذرعية أن يق ذرأ في ذذر بس ذذهولة ،ألن ك ذذل
خماأ
األحاديم املوجودة فير صحيحة ،وهو ليس ك ان ي
أما نلنسبة ل ب األح ام ،فننصح ب اب "عمدة األح ذام" للحذافظ عبذد الغذل املقدسذي،
ألن أحادي ر كلها من الصحيحنيأ

 -7منح الداعيات :يُ حظ أن معظم علماء احلديمل كانوا من غري العرررب ،فمررا احلًمررة
من ذل ؟
 لقد س فل هللا ع وجل حبفظ هوا الدين ،ولذولك ل ي قيذد ا سذالم نسذية معيهنذة فعنذدماددل النذار ا سذالم وكذايوا ي فذادرون آبنئهذم وأجذدادهم ،الذال هلذم رسذول هللا  -صذلى هللا
عليذذر وسذذلم – "ين هللا قررد أذهررب عررنًم عُبيَّ رة اجلاهليررة ففخرهررا اب ابء ،النرراس بنررو آدم
فآدم من تراب ،مؤمن تقي ففاجر شقي ،ليردعن أقرروام فخرررهم أبقرروام ،يمنررا هر م فةر مرم مررن

فةم جهنم ،أف ليًونُن على هللا أهون من اجلُْع ن اليت تدفع الننت أبنرها"أ
د
ون َوالَذبَائذد َل
َّار إد َّان َدلَ مقنَذا ُك مم مذ من نَ َكذر َوأُيمذَذى َو َج َع ملنَذا ُك مم ُشذعُ ي
والد الال هللا عذ وجذلًَ { :ي أَيذُّ َهذا النذ ُ
اِد أَسمذ َقا ُك مم} [سورة احلارات]13 :أ
لدَذ َع َارفُوا إد َّن أَ مكَرَم ُ مم دعمن َد َّ
وتا أن العرب يعرفون اللغة ،يصبح عندهم سراا وسضييع للوالت ،أما األعامي في ذون حرصذر
أك ذ  ،وي ذذون محاسذذر أك ذذر ،دوفيذا مذذن ذذياع العلذذم ،لذذولك يذذرى أن ا مذذام البخذذاري وسذذائر
ملي ،وعذ ذذا
أصذ ذذحاب ال ذ ذذب السذ ذ ة هذ ذذم مذ ذذن األعذ ذذاجم فا مذ ذذام مسذ ذذلم مذ ذ ال أصذ ذذلر الُ َشذ ذ ه
ييسابور وسُو بالد العامأ
 -8منررح الررداعيات :متررر أمتنررا اإلس ر مية يف هررذه األايم حبالررة مررن الضررعف فاهلرروان ،ممررا
يبع ررمل ش رريئا م ررن الي ررأس يف النر رروس ،فهر ر يف الس ررنة النبوي ررة يش ررارات يىل الوق ررائع ال رريت
تعيشها؟؟ فه هناك بشارات؟
 -لقد بني النيب  -صلى هللا علير وسذلم -

أحادي ذر بشذائر م عذددة ،حيذم الذال" :ال ترزال

طائرة من أميت ظاهرين على احل ال يضرهم من خذهلم حررىت أيترريهم أمررر هللا" ،والذال" :ين
هللا يبعررمل علررى رأس كر مئررة سررنة يىل هررذه األمررة مررن جيرردد هلررا دينهررا" ،والذذال" :مثر أمرريت
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مث ر املطررر ،ال يُردرى أفلرره خررري أم آخررره" والرسذذول  -صذذلى هللا عليذذر وسذذلم  -ب هشذر فقذذال:

"ليبلغن هذا األمر مررا بلررغ اللير فالنهررار ،فال يرررتك هللا بيررص مرردر فال فبررر يال أدخلرره هررذا
يعز به اإلس م فذال ُّ
الدين ،بعز عزيز أف ِّ
يذل به الًرر"أ
بذل ذلي  ،عزا ُّ

د
د
د
د دد
والذذال سعذذاىلُ { :ه ذ َو الَّذوي أ مَر َس ذ َل َر ُس ذولَرُ دن مهل ذُ َدى َودي ذ دن ا محلَذ دهف ليُ م ده ذَرلُ َعلَذى ال ذ هدي دن ُكلهذر َولَذ مو َك ذ درلَ
الم ُم مش درُكو َن} [سورة ال وبة]33 :أ
سقاعسا مذن املسذلمني ،إل أيذر املقابذل هنذاي صذحوة إسذالمية أوسذاط
وصحيح أن هناي
ي
شبان يريدون أن ي علمذوا ا سذالم
الشباب ،ففي العاه ا سالمي كلر ود هول الصحوة ،وود ي
ويفهمول ،ويقرؤوا القريفن ويدرسوا السنة النبوية ،ولولك سي ون بعد عهد الريب -إن شا هللا
وجلأ
– ُّ
سوسع ا سالم واملسلمني ،وسي ون هلم دولة والوة إبنن هللا عَّ ه

 -9منح الداعيات :يذا تتبَّعنا آراء العلماء نرى فيهررا بعررا اخلر م ،فًيررف ميًننررا فهررم
هذا اخل م؟ فكيف ميًننا االسترادا منه فت يف االخت م فيما بيننا؟

 إن اخلذذالف أمذذر الذذد وطبيعذذي ،فاألئمذذة األربعذذة اد لف ذوا ال ذرأي ،ول ذذن كذذل واحذذد مذذنهمكذذان يقذذول :إنا صذ َّح احلذذديم فهذذو مذذوهيب ،وإنا رأي ذ م أن رأيذذي ًّذذالف احلذذديم فا ذربوا بذذر
عرت احلائعأ
َ
والد الال ع وجل{ :فَد من سَذنَازع م د َشي فَذرُّدول إد َىل َّد
الرس د
ول إد من ُكمنذُ مم سُذ مؤدمنُو َن دن َِّد َوالميَ ذ مودم
م ُ ُ
اِ َو َّ ُ
َ مُ م
ماآل دد ذ در} [س ذذورة النس ذذا  ]59 :ول ذذن الف ذذرق بينن ذذا وب ذذني املس ذذلمني امل ق ذ هددمني أن أول ذذك ك ذذايوا
د
ؤد إىل احلقد واحلسد والعداوة والبغضا أ
ًّ لفون األمور والرأي ،ول ن دالفهم ه ي ه

أمذذا ذذن ،فقذذد ًّ لذذف أحذذدان مذذع اآلدذذر فيحمذذل لذذر احلسذذد ،لذذولك يقذذول ا مذذام الذذوهيب رمحذذر
هللا" ل يُقبل الطعن األالران"أ

واملش ذ لة الي ذذوم أن ط ذذالب العل ذذم اي ذذدفعوا ل س ذذالم ،ول ذذن ال ذذمل م ذذنهم ه ي م ن ذوا م ذذن اللغ ذذة
العربية ،وكل واحد منهم يقرأ يصاي ويريد أن يفسرل حسب مفهومر ،ومن هنا ل بد من العذودة
إىل العلما أ
ذيبويمر كذان عاملذا
جمال اللغة يعود لعلما اللغة ،و جمذال احلذديم يعذود لعلمذا احلذديم ،فس َ
ي
106

النح ذذو ول ن ذذر ك ذذان ذذعي يفا احل ذذديمُ ،فملج ذذع إلي ذذر اللغ ذذة ول يُرج ذذع إلي ذذر احل ذذديم،
الق ذريفن ال ذذر  ،ك ذذان
وا مذذام حف ذ بذذن س ذذليمان األسذذدي ال ذذو صذذاحب رواي ذذة حف ذ
إماما القرا ة ول نر كان عي يفا احلديمأ
ي
ف ذل طالذذب يريذذد أن يذذدرر عل يمذا وي خصذ فيذر ل يذذوز لذذر أن يطعذذن إذذملل ،أل هن إذذملل عنذذدل
علم إمل موجود عندل ،وه يس طع أحد أن يمع العلوم من أوهلا إىل يفدرها ،وإمنا يشاري فيها
مشاركةأ
إنا اد لفنذذا مذذع بعضذذنا الضذذية اللغذذة يعذذود لعلمذذا اللغذذة ،وإن اد لفنذذا
الفقر ،وإنا اد لفنا احلديم يرجع لعلما احلديم ،وه واأ

الفقذذر يعذذود لعلمذذا

 -10منح الداعيات :فضيلة الشيخ ،رن لبنان أكثر من مرا ،فما هرري انطباعرراتًم عررن
النشاط الدعوي فيه؟
 أان ل أعرف ال مل عن لبنان ،ول نل أعرف مجعية الداد ا سالمي ،فقد زرفذا أك ذر مذنذددا جيذ يذدا مذذن الشذذباب والنسذذا انا ذرات،
مذذرة بفضذذل هللا ع ذ وجذذل ،واحلمذذد ب رأيذذت عذ ي
ذوًي مذذن الشذباب ،فاذ اهم هللا كذذل دذذمل ،وعلذى رأسذذهم األسذ ان الشذذيخ حسذذن
ورأيذت ايذ ي
ذدفاعا الذ ي
الاطرجي ج ال هللا دملاي ،الوي يقوم أوا العمل ،ومجاع ر الوين ي عاويون معرأ

فالقضذذية د ذذاا إىل سعذذاون ،وهللا سعذذاىل يقذذولَ { :وسَذ َع ذ َاويُوا َعلَذى المذد ده َوالَّذ مق ذ َوى} [سذذورة املائذذدة:
 ]2فا يسذذان املذذؤمن دائمذذا الذذوي أبديذذر ،ومهمذذا كذذان الرجذذل ع يم ذاي وه ي ذذن لذذر أجنحذذة مذذن
القوة فلن يس طيع أن ي وسع ،ول ن عندما س عاون مجاع ر معر سن شر الدعوة وب احلمدأ
ض ذا شذذباني مسذذلماي ذذاول أن ي ذ علم
ذب َّ
وإنا كذذان لبنذذان مذذا هذ َّ
ودب مذذن األف ذذار ،ف ذ ن فيذذر أي ي
القريفن واحلذديم والفقذر وأصذول اللغذة ،وجممذوعهم إن شذا هللا عذدد جيذدأ يسذأل هللا سعذاىل أن
ي ون هلم كولك الوة يس فيد منها البلد كلرأ
سرنَّة
 -11منح الداعيات :عزمص مجعية اال اد اإلسر مي علررى ينشرراء دار للةررديمل فال ُ
النبوية ،فما هي أمهية هذا املشرف برأيًم يف لبنان بشً خاص فيف العامل بشً عام؟

 إن اع نذذا مجعيذذة الدذذاد ا سذذالمي نلقذريفن بشذ ل دذذاص ونلدراسذذات ا سذذالمية بشذ ل107

عذذام جيذذد جذ يذدا ،ول ذذن وجذذود دار داصذذة نل ُسذنَّة النبويذذة أمذذر جيذذد جذ يذدا ليصذذبح عنذذدان مرجذذع
د
ذخر أانسذذا مذذن هذذوا البلذذد ملسذذاعدفم علذذى شذرا دار للحذذديم
لل ُسذنَّةأ فنسذذأل هللا سعذذاىل أن يسذ ه
لي ون فيها علم وشباب طيبون يَ مد ُرسون هد
ويدرسون إن شا هللا املس قبل القريبأ
 -12منح الداعيات :ما هي نصيةتًم للعاملني يف احلق الدعوي؟

 ينبغذي لطذالب العلذم أن ي عذاويوا فيمذا بيذنهم ،وإنا اد لذف أحذدهم مذع اآلدذر ل يعلذن عليذراحلربأ
لقذذد كذذان الصذذحابة ر ذوان هللا علذذيهم ًّ لفذذون بعذذض القضذذاًي ،والرسذذول  -صذذلى هللا عليذذر
وسذذلم  -ي ذذرل اخلذذالف فقذذد روي الطذ اق (املعاذذم ال بذذمل) عذذن أ سذذعيد اخلذذدري ر ذذي
هللا عنر أير الال :بينما كان رسول هللا  -صلى هللا علير وسذلم  -يويمذا دارل ،فذ نا بذر يسذمع
عند دارل أانساي الد ارسفعت أصوافم ،هوا ين ع آبية ،وهوا ين ع آبية ،فغصذب الرسذول  -صذلى
الرمان
قئ َح ُّ
ب ه
هللا علير وسلم  -ودرا إليهم وكأمنا فُ َ

وجهة من شدة إضبر فقذال ":أقررذا

بُعثتم؟ أم قذا أُمرن؟ ال ترجعوا من بعدي كرارا يضرب بعضًم رقاب بعا"أ

فينبغ ذذي أن ي وسذ ذذع بعذ ذذض األمذ ذذور ،وأن ل ي ذ ذذون هنذ ذذاي عذ ذذدا بذ ذذني طذ ذذالب العلذ ذذم وشذ ذذباب
الدعوة ،وإمنا كل منهم إنا أدطأ حبسب وجهذة ي ذر اآلدذر ل بذد أن يسذأل أهذل العلذم ،وعنذد
نلك ي ول اخلالف ،وسوهب الشحنا والبغضا من القلوبأ
ذودا ،وإمنذا سسذمع وسقذول رأيذك ،وإن كذان هنذاي رأي ًّالفذر
ل ينبغي أن س ذون حاال يذدا ول حس ي
اسأَلُوا أ مَه َل ال هدو مك در إد من ُكمنذُ مم َل سَذ معلَ ُمو َن} [سورة النحل]43 :
اسأل أهل العلم{ :فَ م
واحلمد ب رب العاملنيأ

سريا حياته بقلمه
أمذذا عذذن سذذملسر بقلمذذر ،فقذذد ك بهذذا البذذل وفاسذذر بشذذهور الليلذذة بطلذذب مذذن أسذذرة جملذذة (السذ قامة)
عنذذدما زارسذذر م بذذر بدمشذذف ،ويشذذرت اجمللذذة املذذوكورة (العذذدد امل ذ دوا  )10 -9مجذذادى
األوىل واآلدرة عام 1425هذ ،ص ،31 -28وهول هي:
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احلم ذذد ب رب الع ذذاملني ،والص ذذالة والس ذذالم عل ذذى س ذذيد املرس ذذلني ،وعل ذذى يفل ذذر وص ذذحبر أمجع ذذني،
وبعد:
ف ن امسي األوراق الرمسية دمشف :الدري بذن صذوالل األرانؤوط ،و اهلويذة ودفذحل العائلذة،
وجواز السفر ،و مجيع األوراق ال بوسيةأ
ول ن امسي املشهور بني النار :عبدالقادر األرانؤوط ،والد جعل ر كوا منو أول شبا أ
وهذذول ورالذذات لبيذذان مذذا ي علذذف
دمل الدييا واآلدرةأ

مذذن األمذذور الواسيذذة ،يسذذأل هللا سعذذاىل أن يوفقنذذا مجي يعذا ملذذا فيذذر

فهاكم املوضو ابلترصي :
السذذم :الذذدري بذذن ص ذوالل األرانؤوط ،املعذذروف ب ذذ(عبدالقادر األرانؤوط) ،ولذذدت الريذذة ف ذريال
( )Vrelaمن إالليم كوسوفا ( ن األلباييني يقول هلا :كوسوفا  -والصرب يقولون :كوسذوفو)
يوإوسالفيا ،سنة (1928م) ،ودرجت مع أهلي وأان صغمل من كوسوفا ،سذنة (1931م)
وعمذذري جذذالث سذذنوات ،ويشذذأت دمشذذف الشذذام منذذو نلذذك الوالذذت ،وحذذح اآلن ،وكايذذت يل
جذذولت وزًيرات إىل كوسذذوفا ،نع بذذاري أس لذذم اللغذذة األلباييذذة ،ف نذذت أدطذذب وأدرر وأعذذظ
الشعب املسلم كوسوفا ،وكايت يفدر زًيرة يل منو جالث سنوات سقريبياأ

ودرس ذذت ص ذذغري مدرس ذذة اب دائي ذذة سس ذذمى مدرس ذذة ا س ذذعاف اخل ذذملي ،وكاي ذذت نل ذذك
الوالت مخس سنوات ،ويلذت الشذهادة الب دائيذة ،والذرأت علذى عذدة مشذايخ وأان صذغمل ،الذرأت
الق ذريفن و ويذذدل علذذى الشذذيخ صذذبحي العطذذار  -رمحذذر هللا  ،-الرأسذذر مذذرة أدذذرى مذذن أولذذر إىل
يفدذذرل علذذى الش ذذيخ حممذذود فذذاي ال ذذديرعطاق سلميذذو الشذذيخ حمم ذذد احلل ذواق ال بذذمل دمش ذذف -
رمحهم هللا  ،-والرأت شييا من علم الصرف على الشيخ سليمان إاوجي األلباق رمحر هللاأ
وأراد مل والدي  -رمحر هللا  -أن أسعلم مهنة الساعات عن الساعا الشيخ سذعيد األمحذر -
رمح ذذر هللا  ،-وك ذذان درر األزه ذذر ،فر ذذي الش ذذيخ س ذذعيد األمح ذذر أن أش ذ غل عن ذذدل مهن ذذة
الساعات ونع بارل درر األزهر وررا منذر ،أراد أن مي حنذل ،فطلذب مذل أن أالذرأ شذييا مذن
القذ ذريفن فقذ ذرأت عليذ ذذر بعذ ذذض اآلًيت ،فأعاب ذ ذذر الذ ذرا  ،فقذ ذذال يل :علذ ذذى مذ ذذن الذ ذرأت القذ ذريفن،
ودرس ذذت ال اوي ذذد فقل ذذت ل ذذر :عل ذذى الش ذذيخ ص ذذبحي العط ذذار  -رمح ذذر هللا  ،-عل ذذى الش ذذيخ
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حممود فاي الديرعطاق سلميو الشيخ حممد احللواق ال بمل  -رمحهم هللا سعاىل  ،-وسألل :هذل
درسذذت شذذييا مذذن الصذذرف والنحذذو علذذى املشذذايخ ،فقلذذت لذذر :يعذذم ،درسذذت شذذييا مذذن الصذذرف
والنحذو علذذى الشذذيخ سذليمان إذذاوجي األلبذذاق  -رمحذذر هللا  ،-فقذال يل الشذذيخ السذذاعا  :ذذن
اآلن شذذهر رمضذذانَ ،مذن الذذوي يذذب عليذذر الصذذيام رمضذذان ،وَمذن ل يذذب عليذذر الصذذيام،
وكنذذت الذذد حف ذذت بي ذذني مذذن الشذذعر الفقذذر احلنفذذي مذذن الشذذيخ صذذبحي العطذذار وأان صذذغمل،
فوكرفما للشيخ الساعا  ،ومها:
وعوارت الصوم اليت الد يُغَ مفر
للمر فيها د
الفطر سدسع سُسَطَر
َحبَل وإر اع وإكرال َس َفر
د
َمَرت جهاد ُجوعر َعطَش ك َ

ذملا ،والذال يل :أيذت ينبغذي أن س ذون طالذب
فطلب مل أن أنكر معنامهذا ،فذوكرفا لذر ،ففذرح ك ي
عل ذذم ،فش ذذاعل عل ذذى نل ذذك ،وأد ذذوت أدرر عل ذذى املش ذذايخ ،وك ذذان م ذذن مجل ذذة املش ذذايخ ال ذذوين
درسذت علذذيهم (الشذيخ حممذذد صذا ال ُفرفُذور) دمشذذف ،ومسعذت علذذى عذدة مشذذايخ جذذامع
بذ ذذل أميذ ذذة ال بذ ذذمل ،وأسقنذ ذذت مهنذ ذذة السذ ذذاعات عذ ذذن الشذ ذذيخ سذ ذذعيد األمحذ ذذر ،وكنذ ذذت أعمذ ذذل مهنذ ذذة
الس ذذاعات ،وأدرر عل ذذى املش ذذايخ الص ذذباح بع ذذد ص ذذالة الفا ذذر ،وبع ذذد املغ ذذرب والعش ذذا ،
طُلدب مل أن أُ هد
درسذت املذدارر ا عداديذة
درر املدرسة الب دائية اليت ررجت منهذاَّ ،
َ
إيل حفظ احلديم النبوي الشريف ،وأول ك اب الرأسر
وال ايوية القريفن و ويدل ،والفقر ،وحبدهب َّ
احلذ ذذديم :صذ ذذحيح مسذ ذذلم ،وكنذ ذذت أحفذ ذذظ عذ ذذدة أحاديذ ذذم كذ ذذل يذ ذذوم ،الذ ذرأت صذ ذذحيح
د
ب مل أن أعمل امل ذب ا سذالمي مذع
البخاري ،وك ب السنن األربعة ،وه وا إىل أن طُل َ
األس ان زهمل شاويش ،فعملذت عنذدل مذع الشذيخ شذعيب األرانؤوط ،عشذر سذنوات امل ذب
ا س ذذالمي ،وك ذذان نل ذذك الوال ذذت يعم ذذل مع ذذر الش ذذيخ انص ذذر ال ذذدين األلب ذذاق  -رمح ذذر هللا ،-
فاش ذذحلكت مع ذذر ب ذذاب (مش ذ اة املص ذذابيح) لل ي ذ ي نل ذذك الوال ذذتأ وعمل ذذت م ذذع الش ذذيخ
شعيب األرانؤوط عدة ك ب احلديم ،والفقر الشافعي ،كرو ة الطالبني ل مام النووي،
ذت
وإذذملل ،وكال ذذا
الفقذذر احلنبلذذي ملوفذذف الذذدين ابذذن الدامذذة املقدسذ ي ،وإذذملل ،والذذد عملذ ُ
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دقيف ك اب (جامع األصول) لبن األجمل ا ،ري ،واآلن أعيد دقيقر مذرة أدذرى ،وسذيطبع
ذحلت ال حقيذذف علذذى ال ذذأليف ألن ال ذذأليف عبذذارة عذذن مجذذع معلومذذات
دمشذذف إن شذذا هللا ،وادذ ُ
دون .حي ودون دقيف ،وأما ال حقيف فذ ن طالذب العلذم يقذف فيذر املسذألة ع ذل ى صذح ها
وعدم صح ها ألن انقذف عليذر أن يبذني احلذديم ،صذح ر وحسذنر و ذعفر أو و ذعر ،في ذون
طال ذذب العل ذذم عل ذذى بيدهن ذذة م ذذن أم ذذرل ،وأان العب ذذد الفق ذذمل إىل هللا سع ذذاىل العل ذذي الق ذذدير (عب ذذدالقادر
األرانؤوط) ه أهذ ذ م ن جذ ذذازات مذ ذذن املشذ ذذايخ ألق أرى أن ا جذ ذذازة الصذ ذذحيحة هذ ذذي :جميذ ذ ،
وجماز ،وجمذاز بذر ،يعذل أن ي ذون الشذيخ اجمليذ  ،والطالذب اجملذاز ،وال ذاب اجملذاز بذر ،هذول هذي
مجيعا ،فهول إجذازة
ا جازة الصحيحة ،وأن الولر :أج ت لك ولعقبك من بعدي ،وللمسلمني ي
مف وحة ل يقبلها ك مل من العلما أ
وا ج ذذازة ،كالش ذذهادة زماين ذذا ،رج ذذل درر جامع ذذة ور ذذرا منه ذذا ودرر الدراس ذذات العلي ذذا
ضذا إىل شذذهادات
وأدذذو أذذا شذذهادة ،هذذول الشذذهادة املقبولذذة ،والذذد وصذذل األمذذر زماينذذا هذذوا أي ي
كا جازات املف وحة ،ف ن طالب العلذم يشذحلي شذهادة نملذال ،ويصذبح مدر يسذا أذا ،وهذو لذيس
أهالي لولك ،فم ل هول الشهادة كا جازة املف وحة ،ل يس طيع طالب أن ينفع أاأ
ه ذذوا وال ذذد بلغ ذذت ال ذذب ال ذذيت حقق ه ذذا
وهناي ك ب َّ
أيضاأ
مت هلا ،وهي ك ملة ي
الد ُ

ذان،
احل ذذديم والفق ذذر واألدب أك ذذر م ذذن مخس ذذني ك ذ ي

أما احل ذم علذى األحاديذم صذحةي وحسذنيا و ذع يفا ،فهذو مف ذوح لطالذب العلذم كذل والذت إنا
كذان أهذالي لذولك ،كمذا الذال بذولك مجذع مذن العلمذا  ،ونلذك ي ذون حسذب القواعذد املصذذطلح
عليهذ ذذا عذ ذذن علمذ ذذا فذ ذذن مصذ ذذطلح احلذ ذذديم ،ول أبر أن يسذ ذ عني أبالذ ذوال العلمذ ذذا امل قذ ذ هددمني،
كاحلذذافظ العراالذذي ،واحلذذافظ ابذذن حاذذر العسذذقالق ،واحلذذافظ السذذخاوي ،وإذذملهم مذذن العلمذذا
وانققني هوا الفن ،ومن امل وسطني الذوين ليسذوا مذن امل شذددين ول مذن امل سذاهلنيأ إنا
ه يذ ذذد للحذ ذذديم أالذ ذوالي للم قذ ذذدمني ،عليذ ذذر أن يصذ ذذحح أو سذ ذذن أو يضذ ذذعف حسذ ذذب الواعذ ذذد
مصطلح احلديم ،فهي عمدة امل قدمني وامل أدرينأ
وإق أودهج ذر كلم ذذة لط ذذالب العل ذذم ه ذذوا العص ذذر ،أن يدرس ذوا الواع ذذد مص ذذطلح احل ذذديم امل ف ذذف
عليها عند علما هوا الفن ،وأن يرجعوا إليها عند ال حقيذف ،وأن ل يلعذب اهلذوى النفذور،
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د
ذحح األحاديذذم الذذيت سذذروق لنذذا ،ويضذ هذعدف األحاديذذم الذذيت ل سذذروق لنذذا ،أو يريذذد أن يطعذذن
فنصذ ه
ببعض النار ،فيأدوان اهلوى النفسي فن العب األلفا  ،والقواعد كما يريد ،وإمنا علينا أن
ي قي هللا سعاىل نلك ،وي ون الصدان الوصول إىل احلف كل مسألة ،ودر َ ى هللا عذ وجذل
فيهاأ
واال ص ذذار بع ذذض ط ذذالب العل ذذم عل ذذى حف ذذظ الص ذذحيحني فق ذذع ،أو عل ذذى حف ذذظ الس ذذنن األربع ذذة
فقذذع ،فهذذوا ل ي فذذي انذذدث ،ورتذذا ُشذغل الذذبعض حبفذذظ األسذذاييد ،فهذذوا ذذياع للوالذذت ألن
أسذذاييد األحاديذذم موجذذودة ال ذذب ول حاجذذة إىل حف هذذا ،والذذد كذذان امل قذذدمون ف وهنذذا
ألن ال ب ه س ن مطبوعة ،فيح اا إىل يقلها من خمطوطة ول يوجد إملهاأ
واآلن أصذذبح ال خذري علذذى ال مبيذذوسر ،فذذأالول :ال مبيذذوسر يفلذذة سُ َسذ دههل مذذع ا يسذذان الرجذذوع إىل
املصذذادر ،ومعرفذذة وجذذود احلذذديم ال ذذاب الفذذالق ،ول ذذن ال مبيذذوسر يرجذذع احلذذديم إىل
األلفا  ،فقذد ي ذون احلذديم الذوي ورد ال مبيذوسر فيذر لف ذة مذن احلذديم ،ول ذن احلذديم
لذيس هذذوا املو ذذوع لذذولك لبذد مذذن الرجذذوع إىل أهذذل هذوا الفذذن معرفذذة احلذذديم واحل ذذم
عليذذر ،إل إنا كذذان احلذذديم بلف ذذر ومعنذذال والذذد ح ذذم عليذذر بعذذض أهذذل الفذذن املعذذروفني هذذوا
العصر ،فال أبر نألدو برأ
وأما املذدة الذيت ذاا إليهذا طالذب العلذم ل ذي يصذبح حمق يقذا ف خ لذف مذن شذخ
درر طالب علم مخس سنني ،ما ه يدرسر إملل مخسني سنةأ

ويفدذر ،فرتذا

هنذاي فذذرق بذذني انذ هددث والفقيذذر ،فقذذد ي ذذون طالذذب العلذذم حمذ هدد ي  ،ول ي ذذون فقي يهذا ،لذذيس معذ
نلك أير ل يفهم الفقر شييا ،بل يفهم بعض الشي  ،ول نر ل يصلح أن ي ذون مرج يعذا
الفقرأ
فمذ الي :الشذذيخ موفذذف الذذدين ابذذن الدامذذة املقدسذذي  -رمحذذر هللا  -صذذاحب ك ذذاب (املغذذل) الذذوي
الال فير بعض العلما  :االذرأ املغذل واسذ غنأ والذال بعضذهم فيذر( :أُلذني لذر الفقذر كمذا أُلذني لذداود
مرجعا احلديمأ
احلديد) ،فهو مرجع الفقر ،ول ن ليس ي
وعلى طالب العلم أن أيدو كل فن من أهلر ،أيدو احلديم عن علمذا احلذديم ،والفقذر عذن
علمذا الفقذر ،واللغذذة عذن علمذا اللغذذة ،والذوين مجعذوا بذذني الفقذر واحلذديم مذذن العلمذا الليلذذونأ
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مجيعا ،فهذم عمذدة طالذب
عند نلك يس فيد ويفيد ،وليس لنا إ ي عن هؤل  ،ونري هللا فيهم ي
العلمأ
يسأل هللا سعاىل أن يرزالنا العلم النافع ،والعمل الصا  ،وأن ينفعنذا ،وينفذع بنذا ،وأن يعلنذا أداة
د ذذمل للما م ذذع ا س ذذالمي ،وأن ي ذذولان مجي يع ذا بعناي ذذر ،إي ذذر عل ذذى ك ذذل ش ذذي ال ذذدير ،ون جاب ذذة
جدير ،ويفدر دعواان أن احلمد ب رب العاملني ،والسالم علي م ورمحة هللا وبركاسرأ
روى الحلمذذوي جامعذذر عذذن عبذذدهللا بذذن عمذذر بذذن اخلطذذاب ر ذذي هللا عنهمذذا الذذال :اللمذذا كذذان
رس ذذول هللا ص ذذلى هللا علي ذذر وس ذذلم يق ذذوم م ذذن جمل ذذس ح ذذح ي ذذدعو أ ذذؤل ال لم ذذات ألص ذذحابر:
رول بيننررا فبررني معاصرري  ،فمررن طاعتر مررا تبلِّغنررا برره
«اللهررم اقسر ْرم لنررا مررن خشرريت مررا ر ُ
جنت  ،فمن اليقني ما ِّ
هتون به علينررا مصرريبات الرردنيا ،فمتِّعنررا أبمساعنررا فأبصرراران فقُوتنررا مررا
أحييتنا ،فاجعلهُ الوارث منا ،فاجع أثران على مررن ظلمنررا ،فانصررران علررى مررن عرراداان ،فال
ع ْ مصيبتنا يف ديننا ،فال ع الدنيا أكح ِّمهنررا ،فال مبلررغ علمنررا ،فال تسررلِّط علينررا مررن
ال يرمحنا»أ وهو حديم حسنأ

بت هول ال لمذات علذى عاذل لضذيف الوالذت ،فالرجذا عذدم املؤادذوة إنا الصذرت
ك ُ
األمور املطلوبة مل ،وج اكم هللا سعاىل كل دملأ
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بعذض

حسني جميب املصري
(عميد األدب اإلس مي املقارن)

الرتمجة:
م ذذن الق ذذاهرةأ حص ذذل عل ذذى ال ذذدك ورال األدب الحلك ذذي م ذذن جامع ذذة الق ذذاهرة ،وسعلَّ ذم ا يطالي ذذة
ودرر اآلداب الفارس ذذية والحلكي ذذة كلي ذذة اللغ ذذات والحلمج ذذة امع ذذة األزه ذذر
واألملايي ذذة والروس ذذيةَّ ،
( )27عا يم ذا ،و كلي ذذات أد ذذرى ،وك ذذان عض ذ يذوا جمم ذذع اللغ ذذة العربي ذذة ،وك ذذب ال ذذمل م ذذن
أجرا إيقا الوعي بوجذود سذراث إسذالمي ه أيلفذر النذار ،وكذان
الصحف واجملالت ،وأحدث ي
أول من الارن بني األدبني العر والحلكيأ وعلى الرإم من إي اجر ا،يد والغ يذر الذوي ه يسذبقر
ظل هناي صمت طويل وصل إىل ما يشبر ال ع يم على إي اجر ،لعلر ظل
إلير أحد ،إل أير َّ
جقافة الومية وعنصرية عاشها ا عالم العر أ وكان يقول« :ما أدركل الندم على ما أبليت مذن
شبيبيت وكهوليت وشيخوديت دراسيت لذألدب ا سذالمي املقذارن ويفداب وحضذارات الشذعوب
ا سالميةأأأ»أ
ذم الفرالذ ة والد ذ الف والفسذ اد
وكذذان يؤكذذد أن احلذذداجيني والعلمذذاييني ل هذ َّذم هلذذم ول دور إل بذ ُّ
د
أدن ،بينم ذذا ه ذذو إ ذذا كغ ذذا
واألد ذذالق املنحرف ذذة ب ذذني الش ذذباب ،م ذ َّذدعني أن ي ذذاجهم ه ذذوا مي هذل ي
السيلأأ وكالم فارمل ،ل مل أية اليمة أو مضمون أد أو مجايلأ
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والد بلغت مؤلفاسر أك ر من ( )80مؤل يفاأ
وسوفال هللا يوم الجنني ،األول من شهر ني القعدة عام 1425هذ 13 ،ديسم 2004مأ
هذا اللقاء:
أجرى اللقا معر

القاهرة صالح حسن رشيد ،ويشر

صحيفة (احلياة) العدد ،15255

ب ذ ذذاريخ  24ني القع ذ ذذدة 1425هذ ذ ذذ 5 ،ك ذ ذذايون ال ذ ذذاق (ين ذ ذذاير) ،وس ذ ذذو ه ذ ذذو األول ني
القع ذذدة ،وُك ذذب أعل ذذى احل ذوار ن،ري ذذدة« :حس ذذني جمي ذذب املص ذذري البي ذذل رحيل ذذر :جقاف ن ذذا جغ ذذر
يس ُّل بر من الضرنت ووالعها»أ والقول إير يفدر لقا ي ون ظنيا إالبياأ
قال حمافره:
عاما) ،عميذد األدب
رحل عن ديياان إىل جوار ربر ال ر الدك ور حسني جميب املصري ( 88ي

ا س ذذالمي املق ذذارن ال ذذوطن الع ذذر  ،وأس ذ ان الدراس ذذات الش ذرالية آبداب ع ذذني ذذس واللغ ذذات
والحلمجذذة نألزهذذر ،بعذذد حيذذاة علميذذة وأكادمييذذة وأدبيذذة منقطعذذة الن ذذملأ ال قينذذال وهذذو علذذى فذرا
املرت ،واس معنا إىل يفرائر األدب والف ر وال قافةأ وسألنال:
نص احلوار (األفل)
خر ر ل ه ررذه الرحل ررة الطويل ررة يف تراثن ررا الرفح رري فاحلض رراري ،الس رريما يف آداب الش ررعوب
فاألم ررم اإلس ر مية غ ررري الناطق ررة ابلعربي ررة ،مب رراذا خ رررجتم؟ فم ررا ه رري الرائ رردا ال رريت ص ررلص
لديًم؟
* ًّطذذئ مذذن ي ذذن أن سراجنذذا هذذو املوجذذود فقذذع العربيذذة ،بذذل هذذو العربيذذة والفارسذذية والحلكيذذة
واألرديذ ذذة والسذ ذواحلية وإملهذ ذذا مذ ذذن لغذ ذذات الشذ ذذعوب ا سذ ذذالمية الذ ذذيت اسذ ذ لت برايذ ذذة ا سذ ذذالم
وحضذ ذذارسرأ ومذ ذذن املعذ ذذروف أن األدب ا سذ ذذالمي ت ابذ ذذة الشذ ذذارة الذ ذذيت هلذ ذذا فذ ذذروع ،هذ ذذي يفداب
الشعوب ا سالمية سالفة الوكر ،واليت مع بينها روابع روحية وجقافية وأدبية واج ماعيذة ،ل
115

سوجد أية حضارة أدرىأ ومن دذالل ال وإذل والدراسذة العميقذة ،واك شذاف أسذرار ويفذائس
صذل يل أن الوحذذدة ال قافيذذة املسذ مدة مذذن ما ذذينا العريذذف ،ورًيدسنذذا
وددائذذل( )7هذذول اآلداب ،د َّ
األصيلة ،هي الذيت يذ ب أن يذدعمها اليذوم ،نل واصذل فيمذ ا بيننذا ف ذريًي وأدبييذا ،ظذل القطيعذة
السياسية فيمذا بيننذا ،وسطذاول الم ًيليذة الغربيذة ،والفاشذية األمملكيذة والصذهيويية علذى دًيران
أفغايسذ ان والع ذراق وفلسذذطني! فبمذذانا مذذي بعذذد أن س سذذرت عوامذذل القذذوة السياسذذية العربيذذة
ا س ذذالمية ل ش ذذك أن ال قاف ذذة ه ذذي املع ذذني الب ذذاالي ،وال غ ذذر ال ذذوي يس ذ ل ب ل ذذر م ذذن وال ذذع
الض ذذرنت األمملكي ذذة وا سذ ذرائيليةأ كم ذذا ًّط ذذئ م ذذن يه ذذاجم مص ذذطلح األدب ا س ذذالمي ألي ذذر
يفدان اسس ذذمت نلس ذذمة األيديولوجي ذذة والديني ذذة،
موج ذذود بوج ذذودان كحض ذذارة ودي ذذن ،وألن هن ذذاي ي
كذذاألدب املاركسذ ي ،واألدب اليهذذودي ،واألدب املسذذيحي ،فلمذذانا يصذذادر علذذى ا سذذالم هذذوا
احلف املوجود أصالي
كيف استطعص أن يد أكثر من مثاين لغات ،فتطلع على آداب شرقية فغربية؟
* الذذد عشذذت الص ذذر جذذد  ،وكايذذت يل مربي ذذة منسذذوية س ذ قن الفريس ذذية والي لي يذ ة واألملايي ذذة،
صغملا ،البل أن أل حف نملدرسذةأ وملذا كذ ت أحسسذت أبيذل
ف علمت هول اللغات من طريقها ي
أمي ذذل إىل سعل ذذم اللغ ذذات وفه ذذم أس ذرارها ،والنه ذذل م ذذن يفداأ ذذا ،وه ذذوا اس ذ طعت أن أال ذرأ ل ب ذذار
األدن ال ذذدمييا وحذ ذذدييا ،العربي ذذة وا ي لي يذ ذذة والفريسذ ذذية واألملايي ذذة ،وملذ ذذا ددل ذذت جامعذ ذذة فذ ذؤاد
األول ،ال الجين ذذات م ذذن الق ذذرن العش ذرين ،درس ذذت ا يطالي ذذة عل ذذى م ذذدرر د ذذاص  ،ع ذذالوة
على الروسيةأ ل نل رصصت اللغات الشرالية ،وهي الفارسية والحلكية واألردية ،وأسقن هاأ
ومن هنا صرت  -وأان معيذد  -أجيذد ذاق لغذات ،وأسذرجم منهذا وإليهذا ،وأك ذب أذا ،بذل إيذل
شعرا عربييا وفارسييا وسركييا وفريسيياأ ويل دواوين سذ ة نلعربيذة ،وديذوان فارسذي سرمج ذر إىل
أك ب ي
العربية ،ويفدر سركي سرمج ر إىل الشعر العر املوزون املقفىأ ويل الصائد ك ملة نلفريسيةأ
يصرنا ا خر ابألمة املتخلرة فًراي فحضاراي ،فينعتنا بنعوت عنصرية مررن قبير  :اإلرهرراب
فالعنف .ترررى كيررف نرررد علررى ذلر ؟ فنصررةمح صررورتنا ،فنصر لقلررب هررذا ا خررر فعقلرره

ففًره؟
( )7ه وا

األصل ،ولعلها (ندائر)أأ
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* ل ش ذذك أن ه ذذول معض ذذلة ش ذذديدة ال ذذوط  ،د ذذاا إىل جه ذذود ك يب ذذة ،ب ذذل ك ائ ذذب م ذذدارر
وجامع ذذات م ذذن العلم ذذا والش ذذعرا واألدن والساس ذذة والفن ذذايني ألن ص ذذورسنا أص ذذبحت مه ذ وزة
جدا ،بل إائمذةأ وأصذاأا  -ي ياذة سقاعسذنا ومخولنذا  -الصذدأ وعوامذل ال عريذةأ و يقيذل أينذا
ي
مطالبون اليوم أك ر ا مضى إبحيا أجمادان األدبية والعلمية واحلضارية والروحية الذيت أشذاد أذا
الع ذذاه ال ذذدميياأ ل نن ذذا ايغمس ذذنا ،أوح ذذال ال ف ذذرق وال ش ذذرنم ،واك فين ذذا نليط ذوا عل ذذى ال ذذوات،
والب ذذا علذذى األطذذالل واللذذس املسذ وب ،وه يصذذنع شذذييا وكيذذف يقذذف العذذاه ،بذذل الذرأي العذذام
العذذاملي إىل جذواران ،و ذذن ل ينذ مذذا بكذذل ،ول يصذذنع مذذا يلذذبس وكيذذف يسذ مع إىل شذ واان
هذذوا اآلدذذر امل عذذايل ،و ذذن ل منلذذك لغذذة رصذذينة للحذوار معذذر ،ول من لذذك أدوات فاعلذذة لل واصذذل
م ذذع ه ذذول الش ذذعوب امل عطش ذذة لالس ذ ماع إلين ذذا ول ذذن أي ذذن امل ذذنه  :الرؤي ذذة وال ص ذذور وم ذذا ه ذذي
أدواسن ذذا الص ذذحيحة لغ ذ و الل ذذوب اآلد ذذر وأبي ذذة لغ ذذة ي فاع ذذل مع ذذر ف ذذنحن الي ذذوم ي ذذدعي احلذ ذوار
احلضاري مع اآلدر ،حني أينا ضاطب أيفسنا فقعأ
يقال ين لًم ت ميذ يف أكثر من اس فعشرين جامعة يف العررامل ،فًيررف ذا صرريتًم يف
اخلارج ،بينما كان التجاه فالنسيان فالصمص املطب هو مصريكم يف الداخ ؟
* إيذ ذذل مذ ذذؤمن أبن علذ ذذى املذ ذذر أن يعمذ ذذل وينا ذ ذ  ،ولذ ذذيس الس ذ ذ ادا مذ ذذن هذ ذذوا ونايأ وهل ذ ذذوا
أدلص ذذت و ب ذذرت ،وف ح ذذت بي ذذيت للب ذذاح ني م ذذن أالص ذذى ص ذذعيد مص ذذر إىل ا سذ ذ ندرية ،وم ذذن
العواص ذذم العربي ذذة كله ذذا ،ل ذذي يفي ذذدوا مذ ذ ن م ب ذذيت وك ذذيب الن ذذادرة إ ذذمل املوج ذذودة أي م ب ذذة
أدذ ذذرى ،عذ ذذالوة علذ ذذى سوجيهذ ذذا وإرشذ ذذادا ويصذ ذذائحي املخلصذ ذذة هلذ ذذم ،ومسذ ذذاعد الدائمذ ذذة
رسائلهم للماجس مل والدك ورال أليل ل أبل على أحد تعلومةأ
ومذذن هنذذا صذذار يل مريذذدون وسالميذذو جامعذذات مصذذر واألردن وال ويذذت والسذذعودية والع ذراق
وا ،ائذذر واملغذذرب واجملذذر وإي لذحلا وأيرلنذذدا وال ازيذذل والذذولًيت امل حذذدة وإسذذباييا وإملهذذا مذذن دول
ذارا
العذذاهأ أمذذا ح ايذذة عذذدم سقذذديري وطذذل ،فذذأان ل أي ذذر جنذذا ول مذذد يا ،ول أك ذذب اي ذ ي
مصر ودراسة مؤلفا ،
،ائ ة من هنا أو هنايأ ل نل أوالن أير سيأ يوم ،وي م احلفاوة
ول ن بعد رحيليأ
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فمن هو مثل األعلى الذي قادك

()8

* صذذغري كنذذت م عل يقذا ومذذا زلذذت برمذ ين كب ذملين ،كذذاان القذذدوة يل ،مهذذا :أمذذمل الشذذعرا أمحذذد
شوالي بك ،و«الدكاسرة» زكذي مبذاري ،ف المهذا ميدايذر كذان األول ،وفذارر الرهذان ،واحلذائ
على الصب السبف ،وهوا هو السبب عصامييت ،واع مادي على س قيفذي الذوا  ،بعي يذدا عذن
املدرسة وا،امعة ألن األديب احلذف وامل قذف األصذيل هذو (دودة ك ذب) كمذا الذال العقذاد رمحذر
هللاأ وأالول ب ل فخر يعم أان دودة ك ب والرا ةأ
ه أنص حزين لعدم صدفر أي كتاب لًم عن جهة حًومية ،يف الوقص الذي تطبع فيه
الدفلة أعمال من هم أق شأان؟
* هذذوا الذذد يسذذبب يل بعذذض الغصذذة ،ل نذذل أع قذذد أبن ك ذذيب م ذوافرة ،وأبن مذذن يريذذد أن يقذرأق
فسيه دي إيلأ أما ح ايذة النشذر احل ذومي فهذي رضذع ملعذايمل أدذرى أرأب بنفسذي أن أدذدث
عنهاأ
نص احلوار (الثاين)
وهوا لقذا يفدذر معذر أوردل للفائذدة ،أجذرال معذر انذاور السذابف (صذالح رشذيد) ،ويشذر
(اجمل مع) العدد 1322/8/4( 1473هذ) املوافف  2001/10/20ص (ص)53 -52أ

جملذة

قال حمافره:
ال قينا حوار شائف عن رحل ر العلمية ،وال رميات اليت ح ي أا دارا مصر ،وعن العديذد
من القضاًي الف رية املهمةأ
* بدايررة نعرررم أن ر مهمرروم ابلشررأن اإلسر مي فخدمررة قضررااي الشررعوب اإلسر مية حبًررم
رايدت حلق األدب اإلس مي املقارن ..فًيف ترى صورا العامل اإلس مي اليوم؟! فه
أنص ر ٍ
اض عنها؟!
 ا ل شك فير أن العاه ا سالمي حالييا ميور ،بل يغلي من دادلر ،بسبب ال خلف والبعد( )8ب امل ل األعلى وحدلأ
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ع ذذن ص ذذحيح ال ذذدين ،وع ذذدم يش ذذر ا س ذذالم رب ذذوع الع ذذاه ،وس ذذري فريض ذذة ا،ه ذذاد ال ذذيت أم ذران هللا
أبدائهذذا ،والن ياذذة هذذي مذذا ي ذرال صذذباح مسذذا ال لفذذازات فلسذذطني ان لذذة ،و ذذياع القذذدر
الشريف اليت سقطت على يد أحقر وأنل شعوب األرت ،وهم اليهود ال لة األيبيا والرسلأ
وم ذذن هن ذذاأأ ف ذ ن املس ذذلمني الي ذذوم يع ذذايون م ذذن الفرال ذذة وال ش ذذرنم وال خل ذذف والقطيع ذذة م ذذع العل ذذم،
والهنماي ال قليد وال بعية للغرب ،لدرجذة أينذا يُقلدهذدهم العذادات السذي ة كالغنذا واملالبذس
صذات الشذعر واملاكيذاا ،ول ي ذبعهم األمذور الذيت يبغذوا فيهذا ،سذوا العلذم أو
الفا حة ،وال َّ
ال مدن أو الب ارات والك شافات املوهلة حقل ال نولوجيا ،وهلذوا فلذن سقذوم لنذا الائمذة،
ول ذذن ي ق ذذدم يويم ذا م ذذا إل إنا .س ذ نا بص ذذحيح دينن ذذا احلني ذذف ،وجاه ذذدان أع ذذدا ان فلس ذذطني،
وح ذَّذرران الق ذذدر األس ذذمل ،وسع ذ َّ
ذاوان فيم ذذا بينن ذذا ،وعملن ذذا عل ذذى يش ذذر ا س ذذالم الس ذذمح ب ذذني الن ذذار،
ونل ايل فصورة املسلمني سي ة ،وسصيب املر نل بة واحل ن ملا يفل إلير حالنا اليومأ
* فما رأي يف الصةوا اإلس مية املوجودا حاليا يف شىت ب د العامل العر فاإلسر مي..
فه من مؤاخذات عليها؟!
 إينا يشهد اليوم صحوة راشدة ،سع مد على ك اب هللا احل يم ،وعلى سنة النيب حممد صلىهللا عليذ ذذر وسذ ذذلم ،وعلذ ذذى إحيذ ذذا ك ذ ذذب السذ ذذلف الصذ ذذا  ،مذ ذذع الج هذ ذذاد  -مذ ذذا أم ذ ذذن نلذ ذذك -
ملواجهة ما يُس اد من أمور عصرية ه س ن موجودة مذن البذلأ إن صذحوة اليذوم سريذد أن سذوالظ
الغافلني عن دعوة هللا ،ل ذي يهبذوا مذن أجذل سبليذغ الذدعوة ويشذرها صذحيحة كمذا فعذل الرسذول
صذذلى هللا عليذذر وسذذلم ،بذذال سقصذذمل أو مبالغذ ة أو حذذح جمذذاوزة للحذذد ،إل أيذذل يفدذذو علذذى هذذول
الصذ ذذحوة بعذ ذذض األمذ ذذور الذ ذذيت مذ ذذا كذ ذذان ينبغذ ذذي أن سس شذ ذذري فيهذ ذذا ،م ذ ذذل الفرالذ ذذة بذ ذذني ال يذ ذذارات
وا،ماعذذات ا سذذالمية م لمذذا يش ذذاهد ويذذرى حياسنذذا ،عذذالوة عل ذذى الغلذذو الشذذديد الف ي ذذا،
وامليل إىل سرهيب النار وعدم سرإيبهم فيمذا عنذد هللا مذن جنذ ات ورمحذات ،عذالوة علذى اه مذام
بع ذذض الش ذذباب نلقش ذذور واألم ذذور ال اهري ذذة عل ذذى ا ،ذذوهر ،كقض ذذية اللحي ذذة وا،لب ذذاب وسقص ذذمل
ال ذذوبأأأ إف ،فب ذذدلي م ذذن البح ذذم ع ذذن أفض ذذل الس ذذبل لنش ذذر ا س ذذالم ال ذذدول الغربي ذذة ،و ذذد
ذورا الدميذة ل س ناسذب حالييذا مذع طبيعذة عصذران ،ول مذع القضذاًي احلساسذة الذيت
شبابنا ينذاالش أم ي
يب الل فات إليها وا حلاح على مناالش هاأ
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* فمررا مرهوم ر يذن لررددب اإلس ر مي؟! فمررا الروائررد املسررترادا منرره؟! فه ر يف كترراابت
أبناء الشعوب األخرى غري العربية ما ميًن أن يريد األدب العر ؟!
 األدب ا سالمي هو كل ال انت امل أجرة ن سالم ،اليت ك بها أبنذا الشذعوب ا سذالمية،سوا العربية أو الحلكية أو الفارسية ،أو من يذ لم بلغذات أدذرى ،ومذن هنذا ع فذت علذى مجذع
هذذول اآلداب لدراس ذ ها دراسذذة مقاريذذة ،للخذذروا بن ذرًيت جديذذدة عذذن مسذذات هذذول الشذذعوب،
وكيفيذذة سف ملهذذا ،ومذذا الذذروابع احلميمذذة بينهذذا ،ونلذذك ل حقيذذف الوحذذدة العضذذوية بذذني املسذذلمني،
ع ذذن طري ذذف ال ذحلاث ا س ذذالمي الع ذذامر ،ال ذذوي مج ذذع ب ذذني أبنائ ذذر عل ذذى الل ذذب رج ذذل واح ذذد كاف ذذة
د
ذملا ،بذذل وأصذذحح اع قذذاد الذذبعض أن سراجنذذا هذذو املوجذذود
العصذذور السذذابقةأ وأحذذب أن أيبهذر ك ذ ي
ذرن أم إذ مل
العربية فقع ،ألجبت هلم أن الحلاث يشمل كل ما صدر عن املسلمني ،سوا ي كذايوا ع ي
نلكأ
وحاليياأأ يس فيد األدب العر ك يملا من ك انت أبنا الشعوب ا سالمية إمل الناطقة نلعربيذة
مذذن دذذالل املضذذامني واألف ذذار الذذيت دملهذذا ك ذذانفم ،ومذذا ي وصذذلون إليذذر مذذن ي ذذائ ودراسذذات
واب ذذارات حقذذول العلذذم املخ لفذذة ،فضذالي عذذن سعذُّذرف العذذرب لبي ذذات أدذذرى جديذذدة علذذيهم،
يرون من دالهلا م اهر حضذارية هلذول الذدول ،ولسذمات اج ماعيذة ويفسذية وسربويذة واال صذادية
ه أيلفوها من البلأ
* حدثنا عن أبر اجلوائز فالتًرميات اليت حصلص عليها يف حياتر العلميررة املديرردا الرريت
جاف ت الستني عاما؟!
 ع ذذام 1980م منح ذذل الذ ذرئيس الباكسذ ذ اق األس ذذبف ذذيا احلذ ذذف وس ذذام نكسذ ذ ان الرفيذ ذذع،هذذودي امل مي ذ ة ال ابذذة عذذن أدب وف ذذر شذذاعر وفيلسذذوف نكسذ ان ال بذذمل حممذذد إالبذذال،
كما منح ل جامعة مرمرة بحلكيا الدك ورال الفخرية لبحوجي ال ملة عن يفداأذم ،والامذت طهذران
ض ذا ،أم ذذا فريس ذذا
تنح ذذي أعل ذذى وس ذذام علم ذذي ،وأعط ذذل أوزب س ذ ان درج ذذة ال ذذدك ورال الفخري ذذة أي ي
فذذأعط ل وسذذام «فذذارر» الذذوي .نحذذر للع مذذا  ،وهذذو خمصذ للعبذذاالرة العذذاه ،كمذذا سشذذحلط
اللانة املا ة نلك ،ومنو سن ني الامت القناة ال ايية ا سبايية بعمل فيلم سسذايلي عذن حيذا
ومشواري العلمي واألكادمييأ
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* فماذا عن اجلوائز فالتًرميات العربية؟!
 أأ أان نحذذم وعذذاه ولسذذت مذذن هذواة الشذذهرة وا،ذوائ أليذذل ل أحبذذم عذذن جمذذد زائذذل ،وإناكذ ذذان العذ ذذرب مجي يعذ ذا الذ ذذد أوصذ ذذدوا وجهذ ذذي أبذ ذواأم ،وه يه مذ ذوا أو إبي ذ ذذاجي م لمذ ذذا فعذ ذذل
اآلدذذرون اخلذذارا ،فحسذذيب أن ك ذذيب ومؤلفذذا الضذذخمة يدرسذذها البذذاح ون والعلمذذا وينهلذذون
مذذن معينهذذا ،ويعرفذذون اليمذذة عطذذائي األد والف ذذري ،كمذذا أيذذل ل أس ذ ادي أحذ يذدا ،فال ذذاريخ
يوما سينصف امل لومني كل م انأ
احلف ي
* فما أبر مؤلرات العلمية؟!
 يل ك ذذاب ع ذذن «ص ذذالت ب ذذني الع ذذرب والف ذذرر والذذحلي» وه ذذو دراس ذذة يفس ذذية وعلمي ذذة لل ذذروابعالقوية بني هول الشعوب ا سالمية ،وك اب «إ وات الرسول صلى هللا علير وسذلم اآلداب
العربية والفارسية والحلكية واألردية» ،وك ب عن «سلمان الفارسي»« ،أبذو أيذوب األيصذاري»،
«املساد العربية والفارسية والحلكية» ،وموسوعة «القامور العر والحلكي والفارسي» ،كمذا
المت بحلمجة معاق القريفن ال ر إىل اللغذات الروسذية والفارسذية والحلكيذة وا سذبايية وا يطاليذة،
فض ذالي ع ذذن ك ذذب «سراجن ذذا ا س ذذالمي وهنض ذذة املس ذذلمني»« ،إالب ذذال واملص ذذلحون ا س ذذالميون»،
و«القدر الشذريف العربيذة والفارسذية والحلكيذة واألرديذة الذدمييا وحذدييا» ،عذالوة علذى دواويذل
الش ذذعرية الس ذ ة ال ذذيت س ح ذذدث ع ذذن ا س ذذالم والض ذذاًيل ،وإس ذذهامات أبنائ ذذر ،وع ذذن الض ذذاًي أدبي ذذة
ذعرا
خم لفذة ،فهنذاي ديذوان «موجذة وصذخر»« ،مهسذذة ويسذمة» ،و«وردة وبلبذل» ،كمذا ك بذت شذ ي
ض ذا ،ول س ذذنس ك ذذيب األكادميي ذذة امل خصص ذذة اآلداب الش ذرالية
نللغ ذذات الش ذرالية ونلفريس ذذية أي ي
اليت أحبم من دالهلا عن الوحدة ا سالمية املفقودة اليومأ
* فه

ثر ينتاج العلمي بعد فقدان حاسة البصر منررذ عشررين عامرا؟ فملرراذا مل تعررا

حىت ا ن؟!
 لألسذذف أأ أتجذذر بعذذض الشذذي  ،ل نذذل  -واحلمذذد ب  -مذذا زلذذت أؤلذذف وأك ذذب تسذذاعدةسالميوي الوين ي بون عل ما أملير عليهم من ك ب وحبوث ودراسذات ،وه ذوا سسذمل حيذا
اليومية :درور الصباح لطلبذة املاجسذ مل والذدك ورال الذوين يفذدون لذ ًير البيذت ،وإمذال
لبعضذذهم ،والذرا ة مذذن أجذذل ال ذذأليف العلمذذي ،أمذذا مو ذذوع عالجذذي ،فذ يل أفضذذل عذذدم اخلذذوت
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فير ،بسبب ال ااهل العام يل من البل جامعة عني س اليت َأد هدرر فيها ،ولك أن سعرف أهنم
رفض ذوا عالج ذذي عل ذذى يفق ذذة الدولذذة ،ول أدري س ذذبب نل ذذك ،ب ذذرإم أيذذل أفني ذذت عم ذذري كلي ذذة
اآلداب امعذذة عذذني ذذس سدري يسذا وحبيذا وأتلي يفذا ،والن ياذذة كايذذت إمهذذالي ات يمذا و ذذاهالي دائ يمذاأأ
إىل أن سفاالمت حاليت وأصبحت ل أرى مطل يقاأأ ولك أن سعلم أن راسذيب الذوي أسقا ذال اليذوم
دولرا أمري ييذا)! بعذد ددمذة سذ ني عا يمذا
من ا،امعة هو ( )138ي
جنيها فقذع ل إذمل ( 33ي
ا،امعة!أ
* فمررا شررعورك بعررد اسررتبعادك مررن الرررو ررائزا الدفلررة التقديريررة يف ا داب هلررذا العررام،
فذهاب اجلائزا لشاعر العامية عبدالرمحن األبنودي؟!
 اي ذذابل شذذعور نلضذذيف واألسذذى ،لعذذدم فذذوزي أذذا ل ذذاق مذذرة علذذى ال ذوايل ،بسذذبب نهذذابا،ائ ة ملن ل يس حقها ،وهو شاعر ي ب العامية وال جل ،وهل يعقل أن سوهب أك جذائ ة
أدبية مصر إىل من يعادي العربية وي ن ر هلا ،مقابل علما أفا ل ا اس بعادهم لسبب
م ذذا ،عل ذذى رأسذ ذذهم ال ذذدك ورة يعم ذذات أمحذ ذذد فذ ذؤاد ،وال ذذدك ور عبذ ذذدالع ي مح ذذودة  -الناالذ ذذد األد
املعروف  -وشخصي الضعيف!!
إن الطامذذة ال ذ ى كذذولك كاي ذذت عذذدم فذذوز العذذاه ال ب ذذمل والناالذذد البذذارع الذذدك ور ش ذوالي
ذذيف  -رئذذيس جممذذع اللغذذة العربيذذة نلقذذاهرة  -ذذائ ة مبذذاري لذذآلداب ل ذذاق مذذرة علذذى ال ذوايل،
ونهاأا إىل الصحفي أييس منصور  -صاحب ال انت الضذعيفة الذيت س حذدث عذن األشذباح
واألرواح ،واليت ل .ت لألدب أبية صلة!
* فماذا عن كتاب اجلديد عن القدس األسري؟!
 ك ذذا عذذن القذذدر وجيقذذة اترًّيذذة سذذدافع عذذن القذذدر وس بذذت عروب هذذا وإسذذالمها ،بعيذ يذدا عذذنزيذذف ا سذرائيليني والصذذهاينة ،كمذذا ي بذذت دفذذاع الشذذعوب ا سذذالمية مجعذذا عنهذذا ،والنفذذور مذ ن
أجلها ،بد يا من العصور الصليبية وحح اآلنأ
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نص احلوار (الثالمل)
وهوا حوار لذم أجذري معذر البذل وفاسذر بنحذو عذام ،وفيذر حذديم عذن أحذوال املسذلمني وأدب
ضذا ،والذد أجرسذر معذر جملذة (ال قذوى) الطرابلسذية ،ويشذر عذددها الذ ذ
ا سالم ،أوردل للفائدة أي ي
( )133شهر ني احلاة 1424هذ ،شباط 2004م ،ص:25 -24
ًّطذذئ مذذن ي ذذن أن سراجنذذا هذذو املوجذذود فقذذع مذذن العربيذذة فمذذن املعذذروف أن ا سذذالم اي شذذر
اجا
ربوع العاه ،ويفمن بر أهل فارر والحلي واهلنود وإملهم من البلدان ،وهؤل وأول ك سركوا إي ي
خما ورصينيا من ا بداع واألدب والف ر ولولك ف ن سراجنا ا سالمي هو امل وب نلعربيذة
ي
والفارسذذية والحلكيذذة واألورديذذة ،وبغذذمل نلذذك مذذن لغذذات الشذذعوب ا سذذالمية الشذذرق والغذذربأ
ذملا عنذ ذذدما هنمذ ذذل هذ ذذوا ا بذ ذذداع اخلصذ ذذب ،وسلذ ذذك ال ذ ذذانت املشذ ذرالة ،بفعذ ذذل ا،هذ ذذل
وضطذ ذذئ ك ذ ذ ي
والعنصرية العرالية واللغوية ،أو أية عوامل أدرى ي ياة معرف نا بحلاث هول الشعوب املسلمةأ
أذذول املقدمذذة الضذذافيةأأ يؤكذذد الذذدك ور العالمذذة حسذذني جميذذب املصذذري عميذذد األدب ا سذذالمي
املقارن مصر والوطن العر وأس ان اللغات الشرالية ويفداأذا امعذة عذني ذس املصذرية "88
عا يمذا" أن إحيذذا ان لحلاجنذذا ا سذذالمي العريذذف ،بلغاسذذر املخ لفذذةأأ قذذف الوحذذدة ال قافيذذة املنشذذودة،
ال ذذيت سق ذذوم عل ذذى ال ذذدين واللغ ذذة وال ذذاريخ والع ذذادات وال قالي ذذد ،ونل ذذك بع ذذد أن فش ذذلنا دقي ذذف
ذملا إىل رفضذذر احلذذاد لقصذذيدة الن ذذر والشذذعر
الوحذذدة علذذى األصذذعدة السياسذذية والال صذذادية ،مشذ ي
ال فعيلة ،معحلفيا حبيوية ومجالية القصيدة العربية العمودية ،اليت أتسر األمسذاع ،و ذوب القلذوب،
وس ذذدافع ع ذذن الض ذذاًي األم ذذة املص ذذملية ،م لم ذذا فع ذذل ش ذوالي والب ذذارودي وح ذذافظ وحم ذذرم ،أو الرافع ذذي
والش ذذا وا،ذ ارم والعق ذذاد ،ول ذذيس كم ذذا فع ذذل ش ذذعراؤان ال فعيلي ذذون الي ذذوم!!أ وإىل سفاص ذذيل ح ذواران
امل شذ ذذعب معذ ذذر كافذ ذذة الضذ ذذاًيان السياسذ ذذية والف ريذ ذذة وال قافيذ ذذة ،وال عريذ ذذف نألدب ا سذ ذذالمي
تفهومر العامأ
العوملة  ..شعوذا ابسم التقدم!!
التق رروى :حبً ررم مؤلر رراتًم الغزي رررا املتعلق ررة ابلتأص رري ل ررددب اإلسر ر مي املق ررارن ،فرس ررم
خريطررة لرره فملبدعيرره ..كيررف ترررى صررورا ففاقررع هررذا األدب؟! فمررا جرردفاه اليرروم؟! فه ر
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تسررتطيع العومل ررة كش رربمح ي ررف أن ت ررزيمح األص ررالة فق رريم احل ر فاخل ررري م ررن ه ررذا الع ررامل كم ررا
تريد؟!!
دأ املص ذذريً :ي س ذذيدي ،األدب ا س ذذالمي موج ذذود من ذذو ظه ذذر ا س ذذالم ح ذذح الي ذذوم ،و ك ذذل
العصذذور والبي ذذات ،وهذذو صذذورة صذذادالة وصذذاحلة للوحذذدة الف ريذذة وال قافيذذة القائمذذة علذذى الذحلاث
ا سالمي ا،ذامع لشذعوب العذاه ا سذالمي علذى اللذب واحذد ،والذوي يمعهذم لغذة واحذدة،
هي لغة القريفن ال ر  ،ووحدة ال اريخ واملشاعر والعادات وال قاليدأ
وأسذ ذ طيع أن أالذ ذذول :إن أمذ ذذة ا سذ ذذالم شذ ذذح اللغذ ذذات د ذ ذذوي علذ ذذى أسذ ذذاطمل األدب والف ذ ذذر
وال قافذذة الذذوين يفوالذذون إببذذداعهم املل ذ مأأ ش سذذبمل وجوسذذر وإليذذوت وهيمنا ذواي وب ذرانرد ش ذذو
ودي نذ ذ  ،ومذ ذذن هذ ذ ؤل األدن ا سذ ذذالميني ال بذ ذذار :شذ ذذاعر ا سذ ذذالم وفيلسذ ذذوفر حممذ ذذد إالبذ ذذال،
والشاعر الحلكي حممد عاكف ،وشاعر الازادسذ ان يفني ،وألطذاف حذايل ،وسذعدي الشذملازي،
وجالل الدين الرومي ،إىل جايب أدن العربية ال بار وشعرائها ،من أم ال :أممل الشعرا أمحد
شذوالي ومط ذران البذذارودي وحذذافظ إبذراهيم والرافعذذي والعقذذاد وسذذيد الطذذب وحممذذود شذذاكر وعلذذي
الطنط ذذاوي ومح ذذد ا،اس ذذر وش ذوالي ذذيف وأي ذذور ا،ن ذذديأ وأس ذ طيع أن أؤك ذذد أن إمياين ذذا بحلاجن ذذا
ا سذذالمي كرافذذد حضذذاري لزم ولزب ،وهذذو الذذوي يقينذذا مذذن أشذذباح وأوهذذام العوملذذة ،ويقضذذي
عليهذذا نلضذربة القا ذذيةأ أمذذا إنا أدران ظهذران وجقاف نذذا هلذذوا الذحلاثأأ ف ينذذا سذذنقع أسذذرى العوملذذة
والغطرسة ،وهو ما ل يريدل ول ي منال ،ألن العوملة بال اليمة ول روح ول جقافذة ول ف ذر ،فهذي
اس حوان وسيطرة وشعونل نسم ال قدم واملديية ،وسرالة ألالوات الشعوب وجروافا!!أ
هناك أدب ماركسي فصهيوين!!
التقر ر رروى :لًر ر ررن الر ر رربعا ير ر ررتهم مر ر ررن ينر ر ررادي ابألدب اإلسر ر ر مي ،ابلعنصر ر ررية فاالحنير ر ررا
األيديولوجي فغري ذل من األابطي  ..فًيف تردفن على هذه االفرتاءات؟!!
دأ املص ذذريًّ :ط ذذئ م ذذن ي ذذن أن سراجن ذذا ه ذذو املوج ذذود  -فق ذذع  -العربي ذذة فم ذذن املع ذذروف أن
الف وحات ا سالمية اج ازت الشرق والغرب ،وف حت دول العاه لسماح ها ،ويفمذن ن سذالم
ذخما
ورسذذال ر أه ذ ُذل فذذارر واهلن ذذد واألس ذراي ،والش ذذعوب األدذذرىأ وه ذذؤل وأول ذذك سرك ذوا س ذرا ي ذ ي
ض ذا عنذذدما هنم ذذل
ورصذذينيا مذذن ا ب ذذداع والف ذذر ،والذذوي ل يع ذذرف عنذذر ش ذذييا ولذذولك ضطذذئ أي ي
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دراسة وكشف هوا الحلاث العميف الروحي للمسلمني شح دول العاه ،وبلغات إمل العربية،
ففي هول الوحدة املأمولة ،وال عاون امل مر ،واألمل املرسقب لغد أفضلأ
أم ذذا ع ذذن الفام ذذات ال ذذيت سط ذذال األدب ا س ذذالمي م ذذن الب ذذل العلم ذذاييني واحل ذذداجيني د ذذت زع ذذم
أدن ص ذذهيويييا مق ذذرويا ،وماركس ذذييا
األي ذذديولوجيا وال ذذدين ،فه ذذوا زع ذذم أع ذذوا منح ذذرف ألن هن ذذاي ي
معروفيذا ،يعذذحلف بذذر األدن هنذذا وهنذذاي ،فلمذذانا املصذذادرة علينذذا وعلذذى األدب ا سذذالمي ،الذذوي
ه ذذو أدب ال ذذروح واحل ذذف والل ذ ام واألص ذذالة ،بعي ذ يذدا ع ذذن الس ذذطحية والركاك ذذة والغم ذذوت ،ال ذذوي
ين اب أدب املوادمل واحلداجة !!أ
وإن إحي ذذا ان هل ذذوا األدب هل ذذو ال ذذدليل األكي ذذد عل ذذى ال ذذدرسنا عل ذذى املواجه ذذة واحلي ذذاة الي ذذوم ألن
األدب ا سالمي هو الوي ين م الشعوب ا سالمية وحدة جقافية م ينة الويذة ،ل س ع عهذا
احلوادث والعوائف!!أ
رائد األدب اإلس مي
التقرروى :فمرراذا عررن جهررودكم املشررًورا املعرففررة يف بنرراء صرررم األدب اإلس ر مي املقررارن
ليرا فترمجة فشرحا فتعليقا؟!.
دأ املص ذذري :مش ذواري م ذذع األدب ب ذذدأ ع ذذام 1948م ،عن ذذدما أص ذذدرت أول ك ذذاب يل بعن ذوان
"فارسيات وسركيات" ،سوالت املؤلفات البايية لصذرح األدب ا سذالمي ،وال عريذف بقضذاًيلأ
وركائ ل وشخصياسر ،م ل "صذالت بذني العذرب والفذرر والذحلي" و"اتريذخ األدب الحلكذي" و"أبذو
أيوب األيصاري بني الشعرا العرب واألسراي" و"سلمان الفارسي العربية والفارسية والحلكية"
و"املس ذذاد العربي ذذة والفارس ذذية والحلكي ذذة واألوردي ذذة" و"فض ذذويل البغ ذذدادي أم ذذمل الش ذذعر الحلك ذذي
القذ ذذد  :دراسذ ذذة األدب ا سذ ذذالمي املقذ ذذارن"أ إىل جايذ ذذب مذ ذراجعيت لحلمجذ ذذات معذ ذذاق القذ ذريفن
ال ر عن ا ولي ية والفريسية واألملايية وا يطالية والروسية ،فذأان أجيذد احلذديم بعشذر لغذاتأ
إىل جايب سرمجا ألشعار حممد إالبذال عذن الفارسذية واألورديذة ،وسذرمجيت لذديوان "ا سذالم بذني
مذ ذذد وجذ ذ ر" لشذ ذذاعر نكسذ ذ ان ألطذ ذذاف حذ ذذايل ،و"املولذ ذذد الشذ ذريف" لسذ ذذليمان شذ ذذليب الحلكذ ذذي،
و"الق ذذدر الش ذريف ب ذذني ش ذذعرا الش ذذعوب ا س ذذالمية"أ وهن ذذاي س ذ ة دواوي ذذن ش ذذعر يل نلعربي ذذة،
وديذواانن نلفارسذذية والحلكيذذة ،مذذع سرمج هذذا إىل شذذعر عذذر مذذوزون مقفذذىأ والريبيذا سيصذذدر  -إن
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شذذا هللا  -يل ك ذذاب "بذذني والذذد وولذذدل العربيذذة والفارسذذية والحلكيذذة واألورديذذة" وك ذذاب "بذذدائع
إالبال شعرل األوردي" وهو سرمجة إمل مسبوالة العربيةأ وك اب "إذ وات الرسذول صذلى هللا
علير وسلم بني شعرا الشعوب ا سالمية"أ
التقرروى :فمررا هرري الرردرفس املسررترادا  -مررث  -الرريت خرررجتم عنررد دراسررتًم فترررمجتًم
ألدب ففلسر رررة ففًر ررر حممر ررد يقبر ررال ،خاصر ررة يف ظر ر املادير ررة الر رريت تسر رريطر علر ررى عاملنر ررا
الراهن؟!!
دأ املصري :حممذد إالبذال مذن مصذلحي ا سذالم ال بذار القذرن العشذرين ،الذوي درر ال قافذة
ا سذذالمية بعمومهذذا ،واطلذذع علذذى ال قافذذة الغربيذذة ،فأدذذو منهذذا مذذا ي وافذذف مذذع الش ذريعة الدينيذذة،
ورلى عن كل ما هو بعيد عن أصال ناأ وسقوم فلسف ر الرائعة على عذدة أشذيا  ،منهذا :الوحذدة
ذياا
ا سالمية اليت يفمن أا ،وصدح من كذل م ذان يرددهذا ،داعييذا إىل أن ي ذون املسذلمون يس ي
ذادًي ،ففيهذاأأ صذالح املذر  ،وصذالح
احدا ،و ي
و ي
كياان م المحياأأ جقافييا وحضذاريًي وعسذ ريًي واال ص ي
مسملسر ،واب عادل عن أعالق األرت وأوشاأاأ أما أشعارلأأ فهي يفية من الشعر احلذف واملذدافع
ع ذذن ا س ذذالم ،وال ذذداعي إىل الفض ذذيلة ،وال ع ذذاون واألد ذذالق والقومي ذذة ،وه ذذو من ذذونا رفي ذذع يقدم ذذر
ذملا لقضذاًي أمذ هم
لألدب ا سذالميأ وًيليذت بيننذا اآلن شذعرا م ذل إالبذال ،ي خذوون الشذعر سعب ي
املهمومني حبلها وعالجها ،بدلي من هوا ال دم املوبو  ،الذوي يطالعذر كذل يذوم ،وهذو بعيذد عذن
ح ملة األدب وا سالمأأ وعاه البالإة والبلغا !!أ
كمذذا أن إالبذذالي جذذار األرت ،وطذذوف أذذا دطيبيذا وداعيذذة ل سذذالم كحضذذارة ومدييذذة ،ل إ ذ
عنهذا للغذرب ،كمذا دطذذب جامعذات الغذرب مبشذيذرا هنذاي ن سذالم ،وهذذو مذا جعذل الغذربيني
يق نعون أبن ا سالم دين الفطرة والعلم واملديية والروح والعمل اخلالقأ

أحداث األمة الًحى  ..فال شاعر هلا!!
التقرروى :فصرررًم شرراعرا كبررريا ..فلررديًم أشررعار ابلعربيررة فالرارسررية فالرتكيررة فالررنسررية..
كيف ترفن املشهد الشعري عربيا اليوم؟!!
دأ املص ذذري :لألس ذذف الش ذذديدأأ ف ذذال يوج ذذد الي ذذوم ش ذذاعر األم ذذة ال ذذوي سله ذذب الص ذذائدل الناري ذذة
محاسذة األمذة ،وسذوالظ شذعل ها ذد األدطذار واملخذاطر وال ذداعيات الرهيبذة ،الذيت منذر أذا اليذذوم،
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لسيما فلسطني السليبة ،والعراق ان ل املهان ،وأفغايس ان املغ صبة!!أ فذأين القصذائد الذيت
سدافع نال دار عن حمنة املساد األالصى األسمل واي هاي حرم ر ،وعن اح الل بغداد ،وال ن يل
ب ذذل مذذا هذذو عذذر إسذذالمي دذذت مسذذمى ا رهذذاب!!أ وأمذذا مذذا يقذذرؤل اليذذوم فهذذو الصذذيدة ي ذذر
ركي ذذة ،ل أتسذذر األمسذذاع ،ول سشذ مل علذذى البالإذذة اآلسذذرة م ذذل الشذذعر اخللياذذي املل ذ م!!أ إن
ش ذذعرا ان إرالذ ذوا احلداج ذذة الفا ذذة فم ذذات ش ذذعرهم ،وأص ذذبح كالمه ذذم ه ذرا ي ،ك ذذأدوييس وحمم ذذود
درويش وانزي املالئ ة وسعدي يوسف وأمحد عبداملعطي حاازي وإملهم!!أ
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أمحد ديدات
(مناظر العصر)

الرتمجة:
اهلندسذ ذ ذذة
صذ ذ ذ
ولدسذ ذ ذذر مدينذ ذ ذذة سذ ذ ذملات نهلنذ ذ ذذد ،ويشذ ذ ذذأ دولذ ذ ذذة جنذ ذ ذذوب افريقيذ ذ ذذا ،ور َّ
والرًي ذيات بذرام وسذذدريباتأ سولذدت لديذذر معذذاق ال حذذدي وا صذرار علذذى ال بحذذر ديذذن
ا س ذذالم ودي ذذن النص ذرايية ،ل ذذرة م ذذا ك ذذان يس ذ ه ى ب ذذر أيص ذذار ال نيس ذذة وطلب ذذة ا،امع ذذة م ذذنهم،
لع ناالر ا سالم ،فدرر وسعلَّم ،وواصل الليل نلنهار ،وصار انبغة ا،دل واملناظرة ،ودذدم
الذذدعوة ا سذذالمية ذذو ( )40عا يمذا ،واشذذحلي مذذؤ.رات إالليميذذة ودوليذذة ،وألقذذى حما ذرات
أ ا العاه ،وعقد مناظرات ك ملة مع دصوم ا سالم واملناوئني لر ،وداصة القساوسة وأنطذرة
النص ذذارى ،وطل ذذب من ذذاظرة (الب ذذان) فل ذذم يسذ ذ ابأ وك ذذان ف ذذظ ال ذذوراة وا وي ذذل إيبيذ ذاأ أيش ذذأ
مسادا ومركذيا عاملييذا للذدعوة ا سذالمية تدينذة ديذرنن جنذوب إفريقيذا ،ووزع مؤلفاسذر القيمذة
ي
نملالي ذذنيأ وس ذذقع فريس ذذة مل ذذرت الش ذذلل من ذذو س ذذنة 1416هذ ذذأ وسوف ذذال هللا سع ذذاىل ي ذذوم الجن ذذني 3
رجب 1426هذ 8 ،يفب (أإسطس) 2005مأ
هذا اللقاء:
أجرى هوا اللقا ( ىي إامن)

ديرنن نوب إفريقيا ،ويشر بعد وفاسر بشذهرين،
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صذحيفة

األهرام القاهرية ،العدد ( )43406واتريخ  6رمضان 1426هذذ ،وك ذب أعذالل :أمحذد ديذدات
يفدر حوار البل رحيلر ،والال حماورل:
اش ذ هر الداعي ذذة ا س ذذالمي أمح ذذد دي ذذدات تناظراس ذذر ال ذذيت د ذذدى فيه ذذا العدي ذذد م ذذن املس شذ ذرالني
واملش ني ا سالم ويبوة الرسول صذلى هللا عليذر وسذلم ،وكايذت يفدذر منذاظرة لذر مذع جالجذة
م ذذن ه ذذؤل املش ذ ني ،م ذذع أي ذذر ك ذذان ال ذذد أص ذذيب نلش ذذلل الرنع ذذي ،وفق ذذد الق ذذدرة عل ذذى احلرك ذذة
وال الم بعد املرت الوي أصابر منو  10سنوات (من وفاسر)أ
وكان أإرب حوار دالل سنوات عملي الصحفي حح اآلن ،فقذد كنذت ألقذي نألسذ لة نللغذة
ا ولي يذذة ،حيذذم إن الش ذذيخ ه يفقذذد حاسذذة الس ذذمع ،ونلذذك البذذل أن يب ذذدأ هذذو ا جابذذة عليه ذذا
حبركات عينير وجفوير ،ل ي يحلمجها ولدل إىل مجل وإجانت مفيدةأ
نص احلوار
* ش رريخنا اجللير ر  ،هر ر لر ر أن توض ررمح لن ررا كي ررف ب رردأن طرير ر ال رردعوا ،فمقارع ررة كب ررار
املشًًني يف اإلس م من مجيع دفل العامل يف مناظرات الشهريا؟
 ولذذدت سذملات نهلنذذد عذذام  ،1918ونلذذك البذذل أن فذذاجر عذذائليت إىل جنذذوب أفريقيذذاأجنا دضوع البلدين لالح الل ال يطذاق ،وكنذت نلذك الوالذت ه أ ذاوز الذذ  10مذن العمذرأ
وي ياذ ذذة ل ذ ذذروف جنذ ذذوب أفريقيذ ذذا نلذ ذذك الوالذ ذذت ،وايع ذ ذذار األو ذ ذذاع العامذ ذذة علذ ذذى ظذ ذذروف
عذذائليت ،ف يذذر ه س ذ ح يل فرصذذة للحصذذول علذذى يصذذيب مذذن ال علذذيم سذذوى حمذذو األميذذة األ ديذذة،
ونلذ ذذك البذ ذذل أن أمذ ذ هن أعمذ ذذالي يدويذ ذذة بسذ ذذيطة عالذ ذذة يفسذ ذذي وعذ ذذائليتأ إل أيذ ذذل كنذ ذذت دائ يمذ ذا
اس شعر رإبة ملحة أن أعرف وأن أسعلم ،ومن هنا كايت البداية و ع ي ام نا صذارم
ل حصيل العلم واملعرفة شح مناحي احلياةأ
* هناك العديد من املناظرات التليرزيونية اليت أجريتها مع العديد مررن املستشرررقني فرجررال
الدين املسيةي ممن يشًًون يف اإلس م فنبوا سيدان حممررد صررلى هللا عليرره فسررلم ،فمررن
بني أشهر هذه املناظرات تل الرريت أجريتهررا مررع القررس الشررهري جيمرري سررواجرت ،فغررريه.
كيف كنص تسررتعد هلررذه املنرراظرات ،خاصررة أنر كنررص تبرردف طلقرا بشررً مررذه  ،فملمرا
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بًافة تراصرري القضررااي املثررارا ،بر فبرردا األمررر يف بعررا اللةظررات أنر تقررأ مررا يرردفر يف
عق مناظرك قب أن ينط به ،فتًون مستعدا ابلرد املرةم فالقاطع لً قول؟
 من ذ ذذاظرة الق ذ ذذس س ذ ذواجرت ه س ذ ذذن أفض ذ ذذل من ذ ذذاظرا  ،وإن كاي ذ ذذت م ذ ذذن أش ذ ذذهرهاأ ونلنس ذ ذذبةلالس عداد للمناظرات ،فقد كايت من دالل الع اف مذدة شذهر البذل املنذاظرة ،أالذوم داللذر
نلبحم وال داليف كافة القضاًي اليت س طرح ،ونلك الوالت ناسر الوي أسبادل مع يفسذي
األدوارأ فمذذرة أالذذوم ب ذ قم شخصذذي ،ومذذرة أدذذرى أالذذوم ب ذ قم الشذذخ الذذوي سذذيناظرق،
العا احلا وال اهذني الذيت سذيلاأ هلذا ،انهيذك عذن
حماولي أن أف ر بنفس منطقر ،وم خيالي وم و ي
حماول ذذة سوال ذذع موا ذذع هاوم ذذر ،ونل ذذك الب ذذل أن أع ذذود ل ذ قم نا لل ذذرد علي ذذر ،وه ذذوا ه س ذذن
املهم ذذة س ذذهلة عل ذذى ا ط ذذالق ،ول ذذن إحساس ذذي أبي ذذل مي ذذن أن أد ذذدم ا س ذذالم ،ول ذذو بس ذذهم
بسيع ،كان مينحل الدأب والقوة وا،لد ،سوا مرحلة ال حضمل أو أجنا املناظرةأ
* هررذا النجررام الًبررري يف أداء تل ر املهمررة العظيمررة ،فهررذه الشررهرا فذاي الصرريص ،أمل
يشعرك يف أي فقص من األفقات ابلزهو فالرخار؟
 إنا كنت سقصد الفخار وال هو بديل ،فبالطبع ،أان كنت ومازلذت أشذعر أمذا حذح مذن البذلأن أبدأ طريف الدعوةأ أما إنا كنت سقصد أما الغرور ،ف ير ه يصبل أي والت واحلمد بأ
 هررذا الطررود الشررامخ الررذي حيم ر اس ررم أمحررد ديرردات الررذي منةرره هللا تعرراىل ملً رراتمترردا من العلم ،فاللسان الطل بشً مذه  ،فالقدرا على مقارعررة احلجررة ،فالتواصر
مررع اجلمهررور ،ملًررات كلهررا عقليررة فذهنيررة فك ميررة ،كيررف يشررعر الشرريخ ديرردات بعررد أن
قدر هللا تعاىل أن يذهب بقدرته حىت على جمرد النط ؟
 البذذل أي شذذي  ،وبعذذد كذذل شذذي  ،ف هنذذا إرادة هللا سذذبحاير وسعذذاىل ،الذذيت سوجذذب لذذيس فق ذذعضذ ذا وحي ذذم إن ل ذذل فعذ ذذل رنق ح م ذذة ،ف ي ذذر ال ذذد س ذ ذذون
الطاع ذذة ،وإمن ذذا الر ذذا والسذ ذذعادةأ أي ي
ض ذا ،ف يذذر
احل مذذة مذذن ورا نلذذك أن هللا سعذذاىل أراد أل أف ذذ) بقذذدرات وهبهذذا يل ع ذ وجذذلأ أي ي
سبحاير وسعاىل أد ان ك ابر الع ي أبير تعا ة إيطاالر أعضا جسدان يوم القيامذة ،ومي نذك
ذغملا مذن سلذك املعاذ ة الذدييا ،حيذم إن
أن سقول إن هللا سعاىل أراد أن يُري البعض جايبيذا ص ي
عينىي وجفوق هي اليت سنطف عذلأ و كذل األحذوال ،فذ يل رات ،وأشذ ر هللا سعذاىل علذى كذل
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علي بر ،وأول يعمة املرتأ
ما أيعم َّ
* لقررد اسررتثمرت األمرروال الطائلررة الرريت جنيتهررا مررن خ ر ل مناظرات ر الشررهريا يف سرريس
املركز الدف للدعوا يف مدينة ديرابن ،فمعهد الس م لتخريج الدعاا ،فلًن أال تشعرفن
ابلتقص ررري يف أنً ررم مل تقوم رروا بتب ررين ع رردد م ررن املوه رروبني لً رري حيمل رروا ع ررنًم رس ررالة عل ررم
األداين املقارن فالذفد عن اإلس م؟
 الد يوجد بعض الصذحة فيمذا سقذول ،ول ذن دعذل أؤكذد لذك أن هللا سعذاىل كفيذل أذوا األمذر،فهناي العديد من املواهب الشابة اليت هي أفضل من أمحد ديذدات م ذات املذراتأ وكنذت أ.ذ
أن س ورق منو شهرين ،حيم كذان زًير أحذد هذؤل العبذاالرة ،وهذو ناكذر عبذدال ر  ،وهذو
مسذذلم هنذذدي ال الجينيذذات مذذن عمذذرل ،ويذرأر مؤسسذذة البحذذم ا سذذالمي مدينذذة مومبذذاي
نهلن ذذدأ ه ذذوا الش ذذاب يف ذذوق أمح ذذد دي ذذدات الدراس ذذر وعلم ذذر ،وال ذذد أف ذذات هللا سع ذذاىل علي ذذر م ذذن
علمذ ذذر ،وطالالذ ذذة لسذ ذذاير ،ولغ ذ ذذر البديعذ ذذة ،والدراسذ ذذر علذ ذذى مقارعذ ذذة املشذ ذ ني ا سذ ذذالم مذ ذذن
املس ش ذرالنيأ أتك ذذد ًيب ذذل ،أن هللا ه ذذو ال ذذوي يع ذ ُّذد ه ذذول النوعي ذذة م ذذن البش ذذر ،ويلهمه ذذم دص ذذيل
العلمأ
* مىت كانص آخر مناظرات مع املشًًني يف اإلس م؟
 منو ما يقرب من جالجة شهور!!* كيف ...؟!
( -بدت ي رة سعيدة

عينير ،ونلك البل أن يطلذب مذن احلضذور ،وكذايوا جالجذة مذن ا،نذوب

أفارالة ،والد شهدوا املناظرة األدملة أن يرووا يل ما حدثأأ)أ
ايذ ذ ى أحذ ذذدهم يقذ ذذول :إيذ ذذر منذ ذذو جالجذ ذذة شذ ذذهور الذ ذذام جالجذ ذذة الساوسذ ذذة مذ ذذن ال نيسذ ذذة ال اجولي يذ ذ ة
نلسصذذال للقذذائي ،والذذد أفصذذحوا عذذن مهمذ هم عقذذب اسذ قبال الشذذيخ هلذذم وهذذو طذريح الفذرا ،
فقد الالوا :إن الشذلل الذوي أصذاب الشذيخ لذيس سذوى عقذاب إهلذي علذى مذا وصذفول ب عذدًيت
الشيخ على ال اب املقدرأ وأعرب ال الجة عن اس عدادهم لعالا الشيخ عن طريذف اسذ اب ر
وايضوائر دت لوا ال نيسة ال اجولي يةأ والد البل الشيخ سلك الدعوة على أن يقوموا تناظرسر
الناعذذرأ ودارت أإذذرب منذذاظرة بذذني جالجذذة مذذن رجذذال الذذدين امل م نذذني مذذن علمهذذم ،وبذذني رجذذل
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مشلول عاج عن النطف سوى بعينيذرأ وبذدأ ديذدات نلذرد علذى افامذافم ،سذوا لذر ،أو للذدين
ا سذذالمي ،م ذذن دذذالل يص ذذوص ال ذذاب املق ذذدر ناسذذرأ وبع ذذد مذذا يق ذذرب مذذن الس ذذاع ني ،ندر
الرجال ال الجة تغادرة املن ل ،بعد أن شعروا بغلبة منطف الرجل العاج عن النطف بلساير!
* ما هو تصورك لنهاية الصرا يف منطقة الشرق األفسط؟
 الب ذذل أن ض ذذوت سص ذذورات مس ذ قبلية لنهاي ذذة الص ذراع ،ي ذذب أن يق ذذوم ب ق ذذو األو ذذاعالوالذت احلا ذر ،الذوي هذو األب الشذذرعي ملذا سصذفر ب صذورات عذذن النهايذةأ وأرجذو مذن ا،ميذذع
أن يقذ ذذوم تراجعذ ذذة مواالذ ذذف العذ ذذرب بصذ ذذفة داصذ ذذة ،واملسذ ذذلمني بصذ ذذفة عامذ ذذة ،فيمذ ذذا ي علذ ذذف أذ ذذوا
الصراع ،ومدى مطابق ر لقذريفهنم ،ل ذي يعرفذوا النهايذةأ ففذي الوالذت الذراهن ،وذد املسذلمني والذد
رلوا عن حبل هللا الوي أمران سعاىل أن يع صم بر ،إل أن هللا سعاىل يبشران الريفير ال ذر أبن
األو اع لن سس مر على ما هي علير اآلنأ ومن هوا مي ن أن س خيل النهاية هلوا الصراعأ
قال احملافر:
كان نلك هو السذؤال األدذمل ا،لسذة ال ال ذة جذرا احلذوار الذوي أهنذك شذيخنا أميذا إهنذايأ
والبل أن أرحل فوج ت بطلب أدهشل! فقذد طلذب الشذيخ ديذدات أن أالذرأ لذر جذ يا مذن سذورة
البقذذرة ،وبعذذد الي هذذا مذذن الق ذرا ة ،طلذذب مذذل أن أدعذذو لذذر نلرمحذذةأ بذذدا يل الطلذذب إريبيذا مذذن
نلك الوي يب أن ينشد منر الدعا  ،إل أيل اسذ ابت ،وهذا أان نا أطلذب مذن كذل مذن يقذرأ
يفدر حوار مع هوا العاه ال بمل أن يقرأ لر القريفن ويدعو لر نلرمحةأ
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مصطرى العقاد
(املخرج العاملي)

الرتمجة:
مذذن مواليذذد حلذذب الشذذهبا أ درر السذذينما إىل جايذذب الفنذذون املسذذرحية أبمري ذذا ،واع ذ أشذذهر
خمرا عر َّ
ذش امسذ ر
حقف شهرة على الساحة العاملية هوليود جمال ا دراا وا ي ذاا ،ويُق َ
م ذذع املخ ذذرجني الع ذذامليني عنذ ذذدما أيذ ذ وأد ذذرا رائع ذذني للسذ ذذينما العاملي ذذة ،مه ذذا فيلم ذذا «الرسذ ذذالة»
ضر لفيلم «صذالح الذدين األيذو » ل ذن ه سذ حمس
و«عمر املخ ار أسد الصحرا »أ وكان ده
لر أية دولة عربية كما الذال ،وكذان يع ذ السذينما أحذد املنذابر املهمذة مذع وسذائل ا عذالم ل قذد
بعمان يوم ا،معة  9شذوال
صورة إيابية ملواجهة ا عالم الغر والصهيوقأأأ ال ل ايفاار َّ
1426هذ 11 ،سشرين ال اق 2005مأ
هذا اللقاء:
أوردت هذذوا اللقذذا ذ من هذذول القائمذذة مذذن العلمذذا والذذدعاة لف خذذار صذذاحبر بدينذذر وب ارًّذذر
ا سذذالمي ،ويقذذدل احلضذذارة الغربيذذة بقذذوة ،ولشذذهرسر ا عالميذذة والفنيذذة الذذيت ي ابعهذذا شذذر ة كبذذملة
ضذا جملذة إسذالمية ،هذي جملذة (املسذ قبل ا سذالمي)
من اجمل مذع ،والذد أجذرت هذوا اللقذا معذر أي ي
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اليت كايت سصدرها الندوة العاملية للشباب ا سالمي ،والد صدر العذدد ( )175م ضذمنيا هذوا
احل ذوار ،وهذذو ب ذذاريخ شذذهر ني القعذذدة 1426ه ذذ ،ديسذذم 2005مأ ويشذذر بعذذد وفاسذذر ،ففذذي
أعلى احلوار« :املخرا العاملي مصطفى العقاد يفدر حديم لر مع املس قبل ا سالمي»أ
فقال حمافره:
إيذذر صذذاحب الشخصذذية العصذذامية والعنيذذدة ،الادفذذا روح املغذذامرة -

البدايذذة  -إىل عذذاه شذذبر

مغلف ،أو طريف مسدود ،لي بت  -النهاية  -كفاية كبملة وعبقرية فوة ،م ن ر من أن يقارع
أك خمرجي عصرل مدينة السحر واخليال وا،نون «هوليوود»أ
نل م هو املخرا السوري ال بمل مصطفى العقاد ،إير العر الوحيد الوي اس طاع أن يذ ع
م ان صار ح يذرا علذى خمرجذي الغذرب بسذيطرة ماليذة يهوديذة وا ذحة املعذاه والقسذمات ،ل نذر
اسذ طاع أن ًّذذرا مذذن «هوليذذوود» أب ذذخم عملذذني يذذوودان عذذن حيذذات العروبذذة وا سذذالم مهذذا:
فيلمذذا «الرسذذالة» و«عمذذر املخ ذذار»أ ال قينذذال ملعرفذذة يفدذذر مشذوارل ال قذذا والفذذل ،واسذ لهام رأيذذر
حول بعض القضاًي ال قافية والنقدية املطروحة للنقا أ
نص احلوار
أين أنص ا ن؟
* بداية بعد فيلمي «الرسالة» ف«عمر املختار» أين أنص ا ن؟!
 أان مازلت الولًيت امل حدة ،أالدم أفال يمذا أمري يذة ،فذأان ه أهذب يفسذي لألفذالم ال ارًّيذةفقذذع ،بذذل أعمذذل كذ أي خمذذرا عذذادي ،أمذذا األفذذالم ال ارًّيذذة والحلاجيذذة الذذيت سع ذ نلذذوطن والقوميذذة
ذملا ،فهذذي أمذذور «حمرمذذة» هوليذذوود .ا يمذا،
والذحلاث ،والذذيت أعشذذقها ،ورتذذا أجذذد فيهذذا يفسذذي ك ذ ي
ض ذا إىل .ويذذل مذذن عاملنذذا العذذر  ،كمذذا حصذذل نلنسذذبة إىل فيلمذذي «الرسذذالة» و«عمذذر
ود ذذاا أي ي
املخ ار»أ
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يظنون أ م أصةاب احلضارا
* لًن ما هو اجلديد عندك ،أف الذي أنص بصدد يلا ه؟
 بصراحة ،أان أدطع اآلن لعمذل فذل رائذع عذن «صذالح الذدين» ،بعذد أن نت سوالي ذر مه يمذاجدا ،وعمل يفدذر ل يقذل عنذر أمهيذة عذن «األيذدلس» ،وهذي حضذارة وهلهذا ذن العذرب حذح
ي
يعرفهذ ذذا ملذ ذ َّذدعي احلضذ ذذارة هذ ذذؤل أورون وأمري ذ ذذا ،الذ ذذوين ي نذ ذذون
امل قفذ ذذون ،ولذ ذذولك لبذ ذذد أن ه
أيفس ذذهم أص ذذحاب احلض ذذارة ،ح ذذني أين ذذا ذذن ال ذذوين علمن ذذاهم أ ذذدًيت احلض ذذارة وطق ذذور
ال مذذدن ،والذذدمناها هلذذم ،علذذى كذذل املسذ وًيت ،العلذذم والرًي ذذات والفلذذك وال يميذذا والفذذن،
ول ن ل يعوالل إل ال مويل ،ف نا ه أجد ال مويل فلن أس طيع أن أو مهاأ
متوي مشرفط!
* ه املشًلة أف العقبة ا ن هي التموي فقط؟
 مع األسذف ،هنذاي .ويذل ول نذر دائ يمذا مشذروط ،وأان أب غذي ددمذة سذراث أمذة ،مذن دون أيعالالة نلسياسات احلاليةأ
عدم االستس م
* أهلذا السبب تلجأ دائما يىل الرمو التارخيية ،مع العلم أن فاقعنا احلديمل مليء ابلرمو
القوية فالسيما ما حيدث يف األراضي احملتلة؟
 القض ذذية الفلس ذذطينية ليس ذذت نل أكي ذذد الض ذذية حملي ذذة ،ب ذذل ه ذذي الض ذذية مص ذذملية ،وف ذذيلم «عم ذذراملخ ذذار» يذذروي الضذذية فلسذذطني ،فمذ الي ،عنذذدما يذ ل الذرئيس املصذذري أيذذور السذذادات القذذدر
ذوعا يرمذ إىل عذذدم
شذذعران ذذن الغربذذة بذذروح اهل ميذذة والس سذذالم ،لذذولك الذذررت أن أالذذدم مو ذ ي
الس سالم ومواصذلة النضذال ،طب يعذا ف ذرت «عذ الذدين القسذام» أو «عبذدال ر اخلطذا »
أو «عبذذدالقادر ا ،ائذذري» وإذذملهم ،وهذذم كلهذذم ان ذذلوا يضذذالي مشذذرفيا ،إل أن «عمذذر املخ ذذار»
ذادا أمذذام العذذدو احلضذذاري ،وأصذ َّذر أن يس شذذهد أر ذذر احلذذرة ،لذذولك الدم ذذر
كذذان أطذذوهلم جهذ ي
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إبسقاط معاصرأ
وكولك ،سي ون «صالح الدين»  -من وجهة ي ري  -ألن هناي عدة عوامل سقاطر:
أفال :ا عذالم الصذذهيوق اآلن صذذبغ ا سذالم ن رهذذاب ،وحذذني أسواجذر مذذع املف ذرين أمري ذذا
أالول هلم :إنا أردان أن ي حدث عذن ا رهذاب الذديل ،فلذيس هنذاي أك ذر مذن احلذروب الصذليبية
إرهان نسم الدينأ
ي
اثنيا :و ع املنطقة اآلن أشبر بو عها أًيم صذالح الذدين ،دويذالت بعضذها ي عذاون مذع العذدو
جهرا  -لولك عندما جا صالح الذدين ي ذف وطهذر ،ووحذد ومجذع ،إذ ا ،وبعذد
سرا أو ي
 ينلك أكد مبدأ (إسالمية القذدر)أ أ ذف إىل كذل نلذك األدالاليذات ا سذالمية الذيت  .ذع أذا
صالح الدينأ
وإنا أردان أن ي لم الغرب ،فياب أن ي لمهم بلغ هم و ليهم وتنطقهمأ
صرا احلضارات
* فماذا عن عم «األندلس»؟؟
 عندما نهبت إىل أمري ا ه ي ذن األمذر عمليذة عبقريذة مذن البلذي ،ول ي ذرة م عاليذة ،بذل جمذردمغامرة من شاب عر ملي تركذب الذنق أ ول ذن عنذدما وجذدت يفسذي مقاعذد الدراسذة
ي ذ يذدا لألمل ذذاق أو الفريس ذذي أو األمري ذذي ،ش ذذعرت ب ق ذذة نل ذذنفس ف ح ذذت أم ذذامي اجمل ذذالت كله ذذا،
وهول ال اربة أريد أن أيقلها إىل شباب أميت ،ف لنا يشعر وكأينا عاه اتسع أو عاشرأ
أمذذا أان فعرفذذت علذذى طذريقيت مذذا هذذو ا سذذالم ،وأان اليذذوم أسذذعى ألصذذور صذراعنا مذذع احلضذذارات
األدرى ،ول ن الدمت ال اق على األول ل روف .ر أا أم نا اآلنأ
الغربة كبريا
* يقررال :بعررد أحررداث  11سرربتمح حرردث انق ر ب يف النظرررا الغربيررة يىل اإلس ر م ،فه ر
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أنص بصرت

رجا عربيا يف هوليوفد شعرت قذا االنق ب؟!

 طب يع ذا شذذعرت نيقذذالب دطذذمل ألن الض ذربة كايذذت كبذذملةأ اليهذذود يشذذيطون ،و ذذن موزعذذونومفرال ذذون ،ب م ذذن دولن ذذا العربي ذذة بلفي ذذة ل سع ذذرف ال ذذل أو ال ض ذذامن ،ويقلن ذذا معن ذذا أمرا ذذنا
احل بية والطائفية واملوهبية وإملهاأ
أما اليهود ،فألهنم ناالوا املرارة أورون القرون السابقة ،الرروا أن يسيطروا على عقول العاه
عذ ا عذذالم ،ونلذذك بروسوكذذول صذذهيون السذذري ،ويفذذووا نلذذك ،ووصذذلوا نلفعذذل لذذوا يل منذذا
ذذن برسوك ذذول اج ذذلأ أم ذذا أان فف ذذي وج ذذودي أبمري ذذا أع ذ أن ا،نس ذذية وجيق ذذة ،ول ذذل أم ذذارر
ال ذذومييت وأانف ذذح ع ذذن دي ذذلأ أمري ذذا يع ذذيش عل ذذى أس ذذار دس ذ ور م ذذي ك ذذل األدًين ،ول ذذن
سذ ذذيطرة اليهذ ذذود علذ ذذى ا عذ ذذالم سذ ذذحلي أتجمله ذ ذذا البذ ذذالغأ مش ذ ذ ل نا األوىل واألدذ ذذملة هذ ذذي ا ع ذ ذذالم
اخل ذذارجيأ ف ذذال دننت ول ط ذذائرات سفي ذذد بق ذذدر م ذذا يفي ذذد ا ع ذذالم ،و ذذن إنا ال ذذدران مي ايي ذذات
الذذدفاع العذذاه العذذر وجذذدانها موهلذذة جذ يذداأ ل ذذل أان أطلذذب فقذذع عشذ رين نملائذذة مذذن هذذول
املي اييات ل عالم ،ويس طيع من دالهلا فعل املعا ات أمري ا والعاه كلر عن طريف الفنأ
كمذذا أينذذا يقذذع دطذذأ إ ذذا  ،فعنذذدما يف ذذر ا عذذالم املباشذذر ،وعنذذدما يقذذول إينذذا يريذذد أن
ينشئ فضائيات عربية انطقة نللغات األجنبية ،ل يريد أن يقدم أيفسنا إليهم بشذ ل مباشذر،
صذا مذنهم ،وفذيهم ي لمذون عنذا كمذا يفعذل اليهذودأ يذب أن يذ علم مذنهم ،إن
ول ن يريد أشخا ي
سذ ذذيطرفم ماليذ ذذة وليسذ ذذت إبداعيذ ذذة ،وإبم اينذ ذذا أن يضذ ذذع الواجهذ ذذة األمذ ذري يني أو األملذ ذذان أو
إ ذذملهم وي ذذدعمهم ،ه ذذول ه ذذي الطريق ذذة الوحي ذذدة ال ذذيت مي ذذن أن يع ذذد فيه ذذا ع ذذالم د ذذارجي إ ذذمل
مباشر ،ل ي ون فيها أي اسم عر ظاهرأ
ب مضمون
* هذا يعين أن بصرت مشاهدا عربيا يف أمريًا ال تشعر أبن الرضائيات خترردم القضررااي
العربية؟!
 نلطبع ل ،فأان أمري ا أرى الفضائيات العربية كلها بذال مضذمون أو رسذالة ،فلذم سسذ طعأن سع ذذرت ا س ذذالم بص ذذف ر رس ذذالة عاملي ذذة هلداي ذذة البش ذرية ،وإد ذراا البش ذرية م ذذن ال لم ذذات إىل
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النذذور ،وم ذذن عب ذذادة الطواإيذذت إىل عب ذذادة الواح ذذد ال ذذدًين ،وإن كايذذت ه ذذول الفض ذذائيات س ذذؤدي
دوره ذ ذذا جم ذ ذذال رب ذ ذذع املغ ذ ذذحلب الع ذ ذذر ببل ذ ذذدل األم فق ذ ذذع ،ول ذ ذذن إنا أردت أن أدع ذ ذذو يأًي م ذ ذذن
أصذذدالائي األمذري يني ،فذ هنم ل يفهمذذون اللغذذة العربيذذة ،وإنا كايذذت الذ ام انطقذذة بلغذ هم فذ هنم
س ذذيعرفون مس ذذب يقا اخللفي ذذات السياس ذذية العربي ذذةأ و رأي ذذي أن هن ذذاي ش ذذركات إعالمي ذذة مي ذذن أن
س ون لنا فيها أسهم يسيطر من دالهلا على سوجهافا ،ول ن لألسف « -رأر املال العر »
ه ي ذذددل بع ذذد جم ذذال ا ع ذذالم ،ورت ذذا إنا سعر ذذنا مل ي ذذد م ذذن الض ذذغوط يش ذذعر أبمهي ذذة األم ذذر أك ذذر
فأك رأ
لو مل أكن عربيا..
* دثص عن ضغوط ميارسها اللو الصهيوين ،فما هو نو هذه الضررغوط الرريت ميًررن أن
تشعر قا أنص  -على سبي املثال -؟!
ذورا نلنسذذبة إىل األو ذذاع
 العمذذل العذذادي ل أواجذذر أي ذذغع ،ول ذذن اخلذذع األمحذذر يذ ز فذ يالسياسية ،أو أي شي يقدم صورة إيابية عن العرب أو القضية الفلسطينية ،اآلن امسي صار
معروفيا ،ويل حضوري هوليوود و النقانت الفنية وإملهاأ ول مي ذنهم منعذي أو سذواليفيأأأ
مسلما لرتا كنت وصلت بش ل أسرعأ
ل ن لو ه أكن عربييا ي
* ترى ه هلذا السبب فحده ال نرى رجني من الشباب العرب يف هوليوفد؟!

 يعذذم ،فرتذذا ليسذذت لذذديهم الشذذااعة ،ذذن لذذدينا فنذذايون مي ذذن أن يصذذبحوا عذذامليني ،فالعامليذذةهذذي اللغذذة وال قنيذذة ،وأي فنذذان موجذذود العذذاه العذذر ل ًّ لذذف عذذن أي فنذذان عذذامليأ هذذوا مذذا
برهنا علير فيلم «الرسالة» عندما و عت أك ل العاه «أيطذوق كذوين» مذع «عبذدهللا
إيم» ،وعندما أعطي هم يفس ال قنية أعطوق يفس الن ياةأ
ل ذذولك أ .ذ م ذذن الش ذذباب الع ذذرب أن ي اه ذوا أك ذذر ذذو العاملي ذذة ،واحلض ذذور هن ذذاي ل ذذيس عملي ذذة
عبقرية ،ول د اا إل إىل ا،دية فقعأ
و ا يؤسف لر أن العديد من الشباب العرب أيسون إىل أمري ا ول ن جوورهم عيفة ،فنذراهم
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سرعان ما يقلدون األمري يني ويغذملون أمسذا همأ أان ل أإذمل امسذي أب يذدا ،ولذو اسذ هان ا،ميذع
دائماأ
اسم «مصطفى» ،ألير رم لديل وجنسييت ي
معا ،ومها مصدر فخري واع ازي ي

139

عبدهللا املطو
(الداعية املصلمح)

الرتمجة:
وجيذر جذذري وداعيذة مصذذلح مذن ال ويذذت ،سعلذذم املدرسذة املباركيذ ة واألمحديذة ،ووفدهذف أعمذذال
ارية ،وعقد صالت الوية مع الدعاة إىل دين هللا ،ال ويت ودارجها ،و مقذدم ها حركذة
ا دوان املسلمني ،واس ضاف العلما وانا رين ،واع من َّرواد العمذل الذدعوي واخلذملي
ذوًي احل ذذف ،مذذع مح ذذار الشذذباب ،وح م ذذة الشذذيوا ،أس ذذس «مجعيذذة ا ص ذذالح
بلذذدل ،وك ذذان الذ ي
س ي إدارة ا،معيذة وجملذة «اجمل مذع» حذح
الج ماعي مطلع سنة 1380هذ ،وظ َّذل رئي يسذا جملل ذ
وفاسذذر ،وكايذذت أالذذوى صذذوت إعالمذذي إسذذالمي ،وكذذان منف يق ذا سذذخييا وج ذو يادا كرمييذا ،يس ذ قبل
م بذ ذذر أصذ ذذحاب احلاجذ ذذات ،وأوالذ ذذف سذ ذذبع عمذ ذذارات لألرامذ ذ ل واملسذ ذذاكني والفقذ ذرا الذ ذذدول
العربية ،وس َّفل من دالل مجعي ر أك ر من ( )50000ي يم ،إ افة إىل إيشا املدارر ،ودور
الرعايذذة ،ويفلف املخذذاب  ،وصذذار رج ذالي عاملييذا ي ذيا أعمذذال اخلذذمل وكفالذذة طذذالب العلذذم ،والذذد
دأب على مطالبة سطبيف الشريعة ا سذالمية ،وحذارب الفسذاد ،واندى ن صذالحأأ وسوفذال هللا
يوم األحد  10شعبان 1427هذ 3 ،سب م 2006مأ
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هذا اللقاء:
حذذاورل لقائذذر األدذذمل هذذوا األسذ ان حممذذد حممذذد معذذال املهذذديل ،ويبذذدو أن حدي ذذر كذذان ملوالذذع
«الرسالة» ،كما ورد أعالل« :الشيخ عبدهللا املطوع يقول كلم ر األدملة ملوالع «الرسالة»أ والد
يشذذر جملذذة (اجمل مذذع) العذذدد ( )1724واتريذذخ  29رمضذذان 1427هذ ذ ص41 -39أ والذذال
حماورل سقدمير:
كان موعد لقائي بر .ذام السذاعة اخلامسذة عصذر األربعذا  6شذعبان 1427هذذ ،جذرا مقابلذة
صذذحفية معذذر ،ايطلقذذت وكلذذي سذذرور وأاذذة ملالالذذاة هذذوا الرجذذل الع ذذيم ،الذذوي أيسذذري ببشاشذذة
وجهذذر وطيذذب كلماسذذر العطذذرة ،وأيدذذو تاذذامع اللبذذك ب وا ذذعر ال ذذر ودلقذذر ا،ذذم ،ولذذني اللبذذر،
وفقه ذذر العمي ذذف أبص ذذول ال ذذاب والس ذذنة ،كن ذذت كلم ذذا اسص ذذلت ب ذذر فيم ذذا الب ذذل أيس ذذرق ب لماس ذذر
العوبة« ،أهالي ًي دوي» ،وكأن بيذل وبينذر معرفذة طويلذة ،رإذم أق ه أعرفذر إل منذو ذو شذهر،
م ذذن د ذذالل ديوايي ذذر املبارك ذذة ال ذذيت ي ذذدعو إليه ذذا العلم ذذا وامل قف ذذني واألدن والش ذذعرا واملف ذرين،
وكنت كلما درجت من ديوايي ر أالول :هوا زادان لسنة كاملةأأأ وإىل احلوار:
نص احلوار
* فض رريلة الش رريخ عب رردهللا املط ررو  ،يه ررديًم موق ررع الرس ررالة أطي ررب يات رره ،فيش ررًر لً ررم
موافقتًم يجرراء هررذه املقابلررة ،فهللا تعرراىل نسررأل أن جيررزيًم خررري اجلرزاء ..الوضررع العرراملي
اجلديررد ،أف مررا يسررمى بر ر «النظررام العرراملي اجلديررد» الررذي تتزعمرره أمريًررا ..ه ر ترررفن لرره
ا دهارا يف احلالة الراهنة ،أم أنه بدأ يف االنًسار فالرتاجع؟
 الو ذذع الع ذذاملي ،أو م ذذا يس ذذمى الن ذذام الع ذذاملي ا،دي ذذد ،ه ذذو ي ذذام اب دع ذذر أمري ذذا ل حقي ذذفمصاحلها وأإرا ها ،ودطوة ل مريذر مذا سريذدل مذن فذرت اهليمنذة والسذيطرة علذى ك ذمل مذن أجذ ا
العذاه دذت هذوا املسذمى ،وهذوا املسذمى ل شذذك مرفذوت عنذد مع ذم دول العذاه ،الذيت سذذرى
هوا الن ام هيمنة أمري ية ل سقرهاأ
أمذذا الشذذعوب العربيذذة وا سذذالمية ف ذذدري اخلطذذورة مذذن ورا نلذذك ،وهذذوا أمذذر مرفذذوت ،ول شذذك
أير سيالالي ال دار وال قهقر وعدم ال ااوب معر إبنن هللاأ
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* فضيلة الشيخ ،كيف تنظرفن يىل دفر املثقف العر ملواجهة اهليمنة األمريًية فالعوملة،
فاحلصار الذي تررضه على العامل اإلس مي؟
احلقيق ذذة ي ذذب أن يص ذذحح الس ذؤال ،ب ذذدل أن يق ذذول امل ق ذذف الع ذذر أن يق ذذول :امل ق ذذف املس ذذلم،
وه ذذول أبع ذذد ،ل ش ذذك أن امل ق ذذف املس ذذلم ي ذذرفض اهليمن ذذة األمري ي ذذة ،وي ذذرفض العومل ذذة ،وي ذذرفض
احلصار وهول املسمياتأ
امل قف املسلم ينطلف من ال اب والسنة ،ولر جقاف ر اخلاصة ،وسوجهر اخلذاص الذوي ل ير ذى
بر بديالي ،ول مي ن أن يقبل نهليمنة األمري ية ،أو العلمنة ،أو أي طرح يفدرأ
ذذن أم ذذة أع ه ذذا هللا ن س ذذالم ،ف ذ ن اب غين ذذا الع ذ ة بغ ذذمل م ذذا أع ذ ان هللا أنلن ذذا ،فه ذذول املص ذذطلحات
مرفو ة عند امل قف املسلمأ
يذذب أن يذرفض أي شذذي ل ي فذذف مذذع ا سذذالم ،وأن يقذذدم امل قذذف املسذذلم مذذا عنذذدل مذذن رؤيذذة
مس ذ نملة سنطل ذذف م ذذن ال ذذاب والس ذذنة ،ويط ذذرح ه ذذوا الط ذذرح ،وًيلي ذذت هنال ذذك ح وم ذذة عربي ذذة أو
إسالمية س ب هول الطروحات ا سالمية ،ل حمل هذوا النذور للعذاه ا،اهذل الذوي ي خذبع اآلن
كل شي  ،ل أالذول اال صذادل ،ول أالذول جقاف ذر ،بذل رذبع كذل شذي أ أصذبح العذاه
الغذر الذوي ين ذر إليذر الذبعض علذى أيذر سقذدمي ،نلع ذس رجذع حلالذة اجملذون ،رجذع حلالذة الذ ان
واخلنا والرنيلة ،حيم أحلهوا اللواط ،وأدووا يعقدون للرجل على الرجذل نلذ واا امل لذي! ا ذدار
اتمأ وهذ ذذوا أمذ ذذر يرفضذ ذذر مجيذ ذذع أهذ ذذل الفطذ ذذر السذ ذذليمة ،ويذ ذ أ إىل هللا منذ ذذر ،وهللا سذ ذذبحاير وسعذ ذذاىل
دس ذذف أبال ذوام ا ه ذذت كم ذذا ا ذذر الع ذذاه الغ ذذر اآلن ه ذذول الرنائ ذذل ،كم ذذا حص ذذل لق ذذوم ل ذذوط
وإملهم من األالوامأ
* يف غي رراب دفر املب ررادرات احلقيقي ررة للتغي ررري فالوع ررود اإلصر ر حية للةًوم ررات ،م ررا دفر
اجلماعات اإلس مية يف عملية اإلص م الشام ؟
احلقيقذة أن احل ومذذات عليهذذا مسذؤولية كبذذملة ودور كبذذمل يذذب أن سضذطلع بذذر ،وسضذذع خمافذذة هللا
يصب عينيها ،وأن العمل فيما ير ي هللا هو األسارأ
أما احل ومات اليت س بع ورضع للسيطرة األجنبية واهليمنذة الغربيذة وسسذمل
دمل فيهاأ
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نلذك ال وجذر ،فذال

أم ذذا احل وم ذذات العاالل ذذة ،فه ذذي سع ذذي اخلط ذذر ان ذذيع أ ذذا وامل م ذذل واالعن ذذا اآلنأأ و ذذد اهلام ذذة
الشرسذذة علذذى ا سذذالم واملسذذلمني أالطذذارل ،فلنن ذذر إىل فلسذذطني ،ولنن ذذر إىل األالطذذار العربيذذة
األدذ ذذرى ،وحماولذ ذذة اهليمنذ ذذة ال امذ ذذة عليهذ ذذا ،واسذ ذ ن اف جروافذ ذذا فلسذ ذذطني والعذ ذراق وأفغايسذ ذ ان
وإملهاأ
فن م أن س ون ح ومات الدول العربية وا سالمية نملس وى املنشود ل ي سؤدي دورهاأ
وطب يع ذا ا،ماعذذات ا سذذالمية وا،معيذذات ا سذذالمية والشذذعوب ا سذذالمية يذذب أن ي ذذون هلذذا
نات،
ضذا ي
دورها امل مي ا صالح ورفض ال غريب وما ل ي فف مذع دينهذا واليمهذا وعقيذدفا رف ي
وسع عن نلك بشح أيواع الوسائل امل احة ،من اسصالت وإعالم ،ومن عمل سعلن بر رفضها
لل غيذذمل الذذوي ل ي فذذف مذذع دينهذذا واليمهذذا وعقيذذدفا ،وسقذذدم البذذديل الصذذا ذذا جذذا ال ذذاب
والسنة ،وأن ي ون هوا املقيار ،ميع أموران احلياةأ
* ه ر ت رررفن أن مث ررة أ م ررة دميقراطي ررة يف ال رروطن الع ررر ؟ فهر ر م ررن ب رروادر تل رروم يف األفر ر
النرراج هذه األ مة؟
املسمى الدميقراطي مسمى إريب على جم معاسنا ،ن يعرف احلقوق ،يعذرف الشذورى ،يعذرف
الع ذذدل ،فه ذذول ه ذذي األش ذذيا املطلوب ذذة ال ذذيت ي ذذب أن س م ذذع أ ذذا الش ذذعوب العربي ذذة وا س ذذالمية،
منطلقة من دينها وعقيدفاأ
وأمذذا الدميقراطيذذة ،إنا كايذذت سرمذ ملذذا يريذذد مذذن شذذورى وعدالذذة واسذ قامة وسبذذل ال ذذال الصذذحيح
السليم واحلرًيت ،فهوا أمذر يسذمى أو ي عذارف عليذر دميقراطيذة ،ل ذن ذن ل يسذمير دميقراطيذة
بقدر ما يسمير نل سمية ا سالمية املناسبةأ
أما الدميقراطية الغربيذة الذيت ي عموهنذا فهذي ليسذت دميقراطيذة ،إهنذا دك اسوريذة األحذ اب احلاكمذة،
احل ب احلاكم ي صرف السياسذة سلذك األالطذار وف يقذا ملن ذور احلذ ب ،وهذول ليسذت عدالذة
وليسذذت شذذورى ،إمنذذا مفهذذوم احل ذ ب ،فذذأان أمسيهذذا دك اسوريذذة األح ذ اب احلاكمذذةأ ولبذذد مذذن أن
يعرف أن الدميقراطية الغربية هي هيمنة احل ب احلاكم وسبذل دططذر وأف ذارل وسياسذاسر ،وهذول
ليسذذت عدالذذة ،وليسذذت شذذورى ،وهذذوا مذذا يسذذود العذذاه الغذذر  ،ويرجذذو هللا أن يناذذي الذذبالد
ا سذذالمية مذذن هذذوا ال قليذذد األعمذذى ،مذذن اليفذراد نلسذذلطة وال سذذلع ،وفذذرت الذرأي الذذوي يذرال
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احل ب أو سرال اجملموعة أو يرال احلاكمأ
عنذذدان أسذذس يبذذل عليهذذا جم معاسنذذا ،وهذذي مذذا جذذا بذذر املصذذطفى صذذلى هللا عليذذر وسذذلم ،وهذذي
موجذذودة ال ذذاب والسذذنة ،فعلينذذا أن يبذذل جم معاسنذذا علذذى هذ وا األسذذار ،وهذذوا األسذذار هذذو
الشذذورى والعذذدل ،فنرجذذو هللا أن يهيذذئ هلذذول األمذذة مذذن يقودهذذا إبدذذالص ،ويفذذرت هذذوا ال وجذذر
الصذذحيح علذذى شذذعوبنا ،وأن س ذذون احل ومذذات جذ يا مذذن سلذذك الشذذعوب الذذيت س بذ هذذوا اخلذذع
ا سالمي الوا حأ
* كيف تقيمون ردفد األفعررال اإلسر مية حررول يطر ق الغرررب فأمريًررا مصررطلةات علررى
املسررلمني كر ر «اإلرهررابيني» ف«الراشرريني» ،فمررا رنيررتًم يف التعام ر مررع هررذه املصررطلةات
الوافدا من فراء البةار؟
مجيعا بعيدون عن هول الفامات ،إمنذا سذ عم أمري ذا
ن يعرف أ هن األمم ا سالمية واملسلمني ي
وسعينهذذا أورون علذذى هذذول الفامذذات ل حقيذذف أهذذداف وأإ ذرات معيهنذذة لضذذرب شذذعوب بذذوافا،
ولفذذرت الحذ الل واهليمنذذة ،كمذذا حصذذل أجذ ا ك ذذملة مذذن العذذاه العذذر وا سذذالمي وإملمهذذاأ
موجودا عنذدان ،بذل ا سذالم جذا ليحذارب ا رهذاب ،و ذارب هذول املسذميات
فا رهاب ليس
ي
الذذيت سذ هم أمري ذذا العذذاه ا سذذالمي أذذا ،بذذل نلع ذذس ،مذذا يذرال علذذى السذذاحة الفلسذذطينية بذذدعم
أمري ذذي هذذو ا رهذذاب بواسذذر ،ومذذا يقذذوم بذذر الشذذعب اليهذذودي ذذد املسذذلمني و ذذد العذذرب
فلسذ ذذطني و لبنذ ذذان و إملمهذ ذذا هذ ذذو ا رهذ ذذاب بعينذ ذذر ،وسدعمذ ذذر أمري ذ ذذا ،وليسذ ذذت ا،ماعذ ذذات
ا سالمية املوجودة على الساحةأ فهذول ا،ماعذات ليسذت إرهابيذة ،ول .ذارر ا رهذابأ هذوا
إلع ،وسسميات داط ة ،وليس هلا الواالع العر وا سالمي أي م ذان ،وإن وجذدت فهذي
شوون اندر ومرفوتأأ أما مقاومة ان ل ودرير األوطان والشعوب ،فهو جهاد مشروع وليس
إرهان كما س عم أمري اأ
ي
* ه ترفن أن ما يسمى بر «الشرق األفسط» حباجة يىل يعادا صياغة من جديد؟
ذملا» ،أو «شذرق أوسذع
الشرق األوسذع يطلذف علذى منطقذة مذا ،وأمري ذا سريذد «شذرق أوسذع كب ي
جديدا» ،أو شييا من هوا ،لفرت اهليمنة عليذر ،واعذحلاف الشذعوب املنطقذة بذذ «إسذرائيل»،
ي
وسبادل ال م يل الدبلوماسي مع الوجود الصهيوق ،وإمل نلذكأ هذوا جذ ذا سريذدل أمري ذا مذن
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هذذوا املسذذمى ،فياذذب علينذذا أن ي نبذذر هلذذول املسذذميات ،ومذذانا يذراد منهذذا ،ومذذا دلفهذذا ،ل ذذي ل
يقع نلفخأ
«الشرق األوسع» يطلف على منطقة ما ،ليس لذر ي ذام ولذيس لذر ذايس أب يذدا ،وشذعوب سلذك
املنطقة يطلف عليها شعوب منطقة الشرق األوسعأ
مانا سريد أمري ا نلشرق األوسع ا،ديد إهنا سريد اهليمنة من جديذد ،سريذد فذرت «إسذرائيل»
كذأمر واالذذع ،وأن سذذددل «إسذرائيل» كذل منذذاطف الشذذرق األوسذذع كدولذة معذذحلف أذذا ،وإبذرا
نم هاأ هوا ما سريد أمري ا فر ر من هوا املسمى ا،ديدأ وهوا أمذر ل سقبلذر الشذعوب العربيذة
ا سالميةأ
* يذن أنتم ال ترفن يعادا صياغة شرق أفسط جديد؟
ن يرى  -كمسلمني  -إعادة صياإة الشرق األوسع ا،ديد على أسس ا سذالم ،وال عذاون
بني أالطار سلك املنطقة ،على أسار أن ي ون ال وجر ا سالمي هو اهلدف ،وهو الغاية ،وهو
الوسيلة ،وطرد ان ل ،وأن سعذيش شذعوب سلذك املنطقذة أبمذن وأمذان ،ل أيمنذة صذهيويية بذدعم
أمري يأ
فعلذ ذذى الشذ ذذعوب العربيذ ذذة وح ومافذ ذذا أن سس شذ ذذعر أذ ذذوا اخلطذ ذذر ،وأن س حذ ذذري ،ل أن سعذ ذذيش
أحالم مصاحلها اخلاصة وكراسيها اخلاصة م ناسية واجبها الديل وا سالمي ،وم ناسذية أن هللا
سيحاسبها عن كل صغملة وكبملة يوم ل ينفع فير مال ول بنون إل من أسى هللا بقلب سليمأ
احل ومات العربية عليها واجب ،وهي مسؤولة أمام هللا عذن ال فذريع أي شذ  ،وال قصذمل
مناصذذرة الشذذعب الفلسذذطيل والشذذعوب ا سذذالمية املس ضذذعفة ،وعذذدم  .ذذني ح ومذذة فلسذذطني
الشرعية املن خبة أو دعمها نملال ل قف على رجليها اسذ اابة للضذغوط األمري يذةأ هذوا دطذأ
وا ح وأمر مرفوتأ
أان مع إعذادة صذياإة الشذرق األوسذع ا،ديذد علذى أسذار إسذالمي ،وأن سذرسبع هذول الشذعوب
بذذرنط ا سذذالم ،ورنط األدذذوة ا سذذالمية ،نل عذذاون املشذذحلي ،ونلال صذذاد املشذذحلي ،ونل بذذادل
الصناعي ،وال بادل ال ااري ،وأبن ي ون ا طار العام إطار ا سالمأ
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* ما تقييمًم لدفر املقافمة اللبنانية ،فما ردكم على دعاا التخذي ؟
أدي ،أي مقاومةأأ مشذروعة للذدفاع عذن الذنفس ،سذوا لبنذان أو فلسذطني أو أي جذ مذن
أجذ ذ ا العذ ذذاه العذ ذذر وا سذ ذذالميأ ذ ذذن ل يريذ ذذد مقاومذ ذذة سع ذ ذذدي علذ ذذى النذ ذذار أو سنذ ذ ق مذ ذذن
حقوالهم ،وليست عندان مقاومة ل لبنان ول فلسطني ول إملها داول الع دا  ،إمنذا
هول املقاومة الامت للدفاع عن النفس وللدفاع عن األوطانأ
املقاومذذة لبنذذان أنهلذذت اليهذذود وأهنذذم ليسذوا ب لذذك القذذوة الذذيت دذذدعوا العذذاه إعالمييذا أذذا أبذ يذدا،
لق ذذد أوالفذ ذ هم الل ذذة م ذذن املقاوم ذذة اللبنايي ذذة ع ذذن ال ق ذذدم ،وكب ذذدفم دس ذذائر كب ذذملة ،وه ذذا ه ذذي اآلن
السذ قالت اليهوديذذة والح ااجذذات اليهوديذذة الذذدادل ذذد ح ومذذة اليهذذود القائمذذة حالييذا
لل خبع الوي والعت فير ،وأجب ت املقاومة اللبنايية أهنا مقاومة الوية وجيدةأ
طبعا اليهود سفوالوا بسالح ا،و وال دممل ،ول نهم ه ي قدموا كما كايوا ي صورون بسهولة ،فذأان
ي
مع أي مقاومة مشروعة الدفاع عن الذنفس ،و ذد ان ذل و ذد املع ذدي ،سذوا فلسذطني
أو لبنان ،أو أي ج من أج ا العاه العر وا سالميأ
* مب ترسرفن ترجررر األحررداث يف عرردد مررن األقطررار اإلسر مية كرلسررطني فالعرراق فلبنرران
فالصررومال فغريهررا ،ه ر هرري بدايررة أحررداث مأسررافية فسلسررلة مررن اهل رزائم أم فالدا فجررر
جديد؟
ايفا ذذار األح ذذداث الع ذراق ل ذذر وجه ذذة أد ذذرىأأ فهن ذذاي موس ذذاد «إس ذرائيلي» يعم ذذل ،وأمري ذذا
مقسما ،وهوا أمر
نح الهلا سعمل ،وهناي الوى أجنبية أدرى داول أن عل من العراق عرااليا ي
ًّ لف عما صل الصومال و فلسطني وإملهاأ
أم ذذا م ذذا ص ذذل الص ذذومال و فلس ذذطني وإمله ذذا ،فه ذذو إن ش ذذا هللا بداي ذذة سص ذذحيح املس ذذارأ
وح وم ذذة ان ذذاكم الص ذذومال ه ذذي ح وم ذذة أص ذذلح ب ذذمل م ذذن املليش ذذيات الس ذذابقة امل قاسل ذذة،
وأصلح ب مل من احل ومات األدرى اليت سطرح يفسها على الساحةأ
فحبوا لو سعاون ا،ميع مع اناكم الشرعية الذيت سسذيطر علذى مع ذم الذبالد اآلن ،وسقذف معهذ ا
والفة إسالمية صحيحة ،لس مرار األمن والس قرار نلك ا ،من العاه ا سالميأ
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أمذذا فلسذذطني ،فاملؤش ذرات سبشذذر نخلذذمل إبنن هللا ،وهذذي أيذذر جذذا ت ح ومذذة من خبذذة ،هذذول
احل وم ذ ذذة هل ذ ذذا ط ذ ذذابع إس ذ ذذالمي ،وه ذ ذذي دلي ذ ذذل عل ذ ذذى رف ذ ذذض الش ذ ذذعب الفلس ذ ذذطيل أي أف ذ ذذار أو
أيديولوجيات أو إمل نلك ،وأير يرإذب ا سذالم واي خذب هذول الف ذة الذيت دمذل ا سذالمأأ
ول ن الغرب أبكملر و«إسرائيل» وأعذواهنم ل ير ذون نل ذال ا سذالمي ،ويرجذو هللا سذبحاير
ذذورهم ،وأن سق ذذوم ه ذذول احل وم ذذة ال ذذيت ج ذذا ت ني خ ذذانت
وسع ذذاىل أن يع ذذل كي ذذد ال ذذاملني
مشذذروعة إبرسذذا العدالذذة واألمذذن والسذ قرار البلذذد ،وأن س ذذف «إسذرائيل» عذذن الع قذذالت
ذوًي م ذذن ال ذذدول العربي ذذة وا س ذذالمية إنا أرادت
والإ ي ذذالت املس ذ مرة ،وأن سالال ذذي اح اا يجذ ذا ال ذ ي
النااة ،ليس لفلسطني [وحدها] ،ل ن ألالطارها ولبلداهنا وأليفسها من هامة يهودية ،وكما
جا امل ل «أكلت ملا أكل ال ور األبيض»أ
* ماذا قدمص الًويص يف جمال الدميقراطية السياسية؟
ال ويذذت بلذذد ي م ذذع نحلريذذة وفذذف الوايينذذر وأي م ذذر أك ذذر مذذن الذذبالد العربيذذة األدذذرى ،ويع ذ مذذن
ض ذا
أك ذذر الذذبالد حريذذة ال عبذذمل و ا عذذالم وإملهذذا ،ول ذذن هذذول احل ذرًيت يذذب أن س ذذون أي ي
مل م ذذة ال ا يم ذا بط ذذوط رئيس ذذة ل ر ذذرا ع ذذن إط ذذار ا س ذذالم ،وأن س ذذون منض ذذبطة وف ذذف املن ذذور
ا سالميأ
فال وي ذذتأأ احل ذرًيت فيه ذذا م اح ذذة ،ول أال ذذول ح ذرًيت مطلق ذذة ،ول ذذن ح ذرًيت إىل ح ذذد م ذذا
بلدا عربييا مي از عن بعض البالد العربية سفعيذل القذوايني
ال عبمل ،وال ويت ل ررا عن كوهنا ي
واألي مةأ
وهنالذك الذوايني وفذذف املن ذذور الشذرعي فنقبذذل أذذا ،أمذذا القذوايني الذيت ل يقرهذذا ا سذذالم فذذال يقرهذذا
ذدًي عل ذذى احل ذرًيت م ذذل الق ذوايني و ذذعية ال ذذيت ل س فذذف م ذذع
ول يع هذذا ح ذرًيت ،ب ذذل يع هذذا سعذ ي
ا سالمأ
* ك رران جلمعي ررة اإلصر ر م يف الًوي ررص دفر ابر يف نش ررر الص ررةوا اإلسر ر مية ق ررا ،فم ررن

املعلرروم أنرره يف ا فنررة األخر ريا ظهرررت بعررا التغيرريات السياسررية فالدعويررة علررى السرراحة،
فما دفر اجلمعية من األحداث يف فلسطني فالعراق فلبنان؟
مجعية ا صالح مجعية كوي ية حملية دملية دعوية سنطلف من ال اب والسنة
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أمورها عامذة

دادل ال ويت ودارجهاأ
وإنا كذذان هنذذاي ذذة مسذذاعدات أو عذذون للمسذذلمني
والقوايني امل بعة نات اخلع ا سالمي نلكأ
فامعيذ ذ ذذة ا صذ ذ ذذالح ل سذ ذ ذذددر وسذ ذ ذ يذعا
املساعدات ،سوا الدادل أو اخلاراأ

ض ذا هذذوا ًّضذذع لألي مذذة
أالطذذارهم ،فأي ي

نلذ ذ ذذك أبذ ذ ذ يذدا ،وسقذ ذ ذذوم بذ ذ ذذدور طيذ ذ ذذب إن شذ ذ ذذا هللا

* كلمة اي شيخ خنتم قا هذا اللقاء توجهو ا لقراء موقع الرسالة.
احلقيقة أان أوجر كلمذيت ،ميذع ا دذوة األفا ذل الذوين يذددلون علذى موالذع الرسذالة أن ذددوا
هدفهم هول احلياة الذيت ل يعلذم ا يسذان مذداها ،فمذا مضذى منهذا أصذبح ح ذم ال ذاريخ،
واملسذ قبل هذو مسذ قبل جمهذول ل يذدري ا يسذذان مذح س خطفذر يذد املنذون ،وا يسذان يعذذيش
حل اسذذر احلاليذ ة أو األدذذملة ،فياذذب أن ي قذذي هللا ،وأن يسذ قيم مذذا بقذذي مذذن أعمذذاران مر ذذاة
هللا ،والدعوة إىل هللا ،والعمل املخلذ ا،ذاد ،أبن مذل لذوا ا سذالم ويذور ا سذالم للاميذع،
ويطرح ا سالم الطرح السليم نحل مة واملوع ة احلسنة كما جا حم م ال ن يذل ،وكمذا جذا
ال اب والسنةأ
وهذذول هذذي رسذذالة كذذل مسذذلم ،أن ي ذذون هللا إايَذر وهدفذذر احليذذاة ،وأن يعمذذل مذذا ير ذذي هللا،
وليعلم أن احلياة مهما طالت فهي الصملة ،وهول اآلجذال سذ ن هي يذوم مذن األًيم ،وسذيقف
ا يسذذان بذذني يذذدي هللا يسذذألر مذذانا الذ َّذدم ومذذانا عمذذل فلذذي ن مذذا يقدمذذر ومذذا يفعلذذر مجيعذذر
مر ذذاة هللا ،و هذذوا ال وجذذر للذذدعوة ا سذذالمية الصذذحيحة ،ولذذن ن إن شذذا هللا أمذذة سذذدعو إىل
اخلمل ،وسعمل بر ،وسدعو النار إليرأ
ذادا
وهللا يسذذأل أن يوفذذف ا،ميذذع ،وأن يب ذذاري جهذذود ا،ميذذع ،وأن يعلن ذذا إن شذذا هللا مجي يع ذا عب ذ ي
خملصني ،ويس غل حياسنا وما بقي منها مر اسرأ وهللا ويل ال وفيفأ
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صري الرمحن املباركروري
(العامل فالباحمل السلري)

الرتمجة:
درر الفق ذذر
ولدس ذذر إح ذذدى ال ذذرى بن ذذارر نهلن ذذد ،ور ذ َّذرا ع ذذدة م ذذدارر ي امي ذذة هن ذذايَّ ،
واحلديم ن،امعة ا سالمية بنارر ،وأصبح أممل مجعية أهل احلديم املرك يذة نهلنذد ،ورأر
دريذر جمل هذذا (حمذ هددث) ،كمذذا عمذل ا،امعذذة ا سذذالمية نملدينذذة املنذورة عشذذر سذذنوات ،ونحيذا
م بة دار السالم نلرًيتأ وكان سلفييا حب م ،وألَّذف ك بيذا اشذ هرت ،وحذاز بعضذها جذوائ ،
م ذذل ك ابذذر «الرحيذذف املخ ذذوم :حبذذم السذذملة النبويذذة» الذذوي سذذرجم إىل أك ذذر مذذن ( )15لغذذةأ
والد سو الري ر يوم ا،معة  10ني القعدة 1427هذ ،األول من ديسم أ
هذا اللقاء:
أجذرى معذر هذذوا اللقذا األسذ ان دالذذد بذن عبذذدهللا الراشذد ،ويشذر جملذذة (الذدعوة) الصذذادرة
الرًيت ،عددها ( )2071واتريخ  16ني القعدة ص77 -76أ
يصر:
والدم لر تا َّ
سو البل أًيم الشيخ ا،ليل الداعية وانقذف املعذروف صذفي الذدين املبذاركفوري اهلنذد بعذد أن
أالعذذدل املذذرت ،والذذد لالذذى وجذذر ربذذر وليذذة يذذو اهلنديذذة عذذن عمذذر ينذذاه ( )64عا يمذا ،حيذذم
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أصذذيب لطذذة دماإيذذة س ذذررت عليذذر  -رمحذذر هللا  -أك ذذر مذذن مذذرة حذذح أالعدسذذر عذذن احلركذذة،
أجرا أاأ
سو رمحر هللا م ي

والشيخ  -رمحر هللا  -دطيب نرز وجميد ألسلوب املناظرات ،ولر مناظرات مشهورةأ كما أير
هد
مؤرا ومفسر ومه م نلسنة النبويذة ،ولذر العديذد مذن املؤلفذات ،سذو  -رمحذر هللا  -وهذو يؤلهدذف
جديدا عن احل والعمرة ،وه يبذف ال ذاب إل القليذلأ وكذان يفدذر ك ذاب ألَّفذر الشذيخ
ك يان ي
هو اتريخ م ة امل رمة واتريخ املدينة املنورة ،الوي طبع نللغات العربية واألوردية وا ولي يةأ
«الدعوة» كايت ال قت مع الشيخ البل وفاسر  -رمحر هللا  -ينقلر ل م بنصر:
* سريتًم الذاتية؟
 امسذذي صذذفي الذذدين املبذذاركفوري ،ولذذدت أواسذذع سذذنة 1942م بقريذذة حسذذني يفند ،وهذذيمذذن ذواحي مدينذذة مب ذذاركفور ،سبعذذد أك ذذر مذذن كيل ذذومحل ،إىل الشذذمال منهذذا ،ومبذذاركفور مدين ذذة
صناعية معروفة بصناعة أالمشة احلرير ،يقوم أهلها نلنسذ وا عذداد وال لذوين وال طريذ وكذل مذا
ي علف أوا الفنأ
* سريتًم العلمية فاملؤلرات؟
 سعلمذذت أولي الق ذريفن ال ذذر علذذى جذذدي وبعذذض عمذذوميت ،ال حقذذت نملدرسذذة العربيذذة دارال علذذيم تبذذاركفور وأكملذذت هنذذاي الب دائيذذة ،ال حقذذت تدرسذذة إحيذذا العلذذوم تدينذذة مبذذاركفور
ودرسذذت هن ذذاي ال ذذب الب دائي ذذة للنح ذذو والص ذذرف واألدب الع ذذر وعل ذذم املنط ذذف ،ال حق ذذت
تدرسذذة فذذيض عذذام تدينذذة م ذذوانت بذذنان ،فدرسذذت هنذذاي إ ذذافة إىل مذذا سذذبف ك ذذب احلذذديم
والفقذذر والبالإذذة وال فسذذمل واملصذذطلح وإذذمل نلذذك حذذح ررجذذت منهذذا سذذنة 1961مأ وبعذذد
ضذا نل ذذأليف أوالذذات الفذرامل جنبيذا إىل جنذذب ،حذذح
ال خذذرا بذذدأت نل ذذدريس ،وكنذذت أالذذوم أي ي
أعددت بعض الرسائل وال ب أتلي يفا وسرمجة ،والد الضذيت عذدة سذنوات عذدد مذن املذدارر
أدملا إىل ا،امعة السلفية بنارر اهلند سنة 1974م ،فدرست هناي و أربعة
حح ُدعيت ي
عشذذر عا يم ذا ،ح ذذح ُدعي ذذت إىل مرك ذ ددم ذذة الس ذذنة والس ذذملة النبوي ذذة ن،امع ذذة ا س ذذالمية فا ذذت
هنذذاي انذذرم سذذنة 1409هذ ذ وأعمذذل اآلن رئذذيس اللانذذة العلميذذة والبحذذم ت بذذة دار السذذالم
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للنشر نلرًيت ،أما املؤلفات فهي كما يلي:
 الرحيف املخ وم  -رو ة األيوار سملة النيب املخ ار  -سعليف بلومل املرام  -منة املنعم شرحصحيح مسلم  -سطور الشعوب والدًيانت اهلند  -إبراز احلف والصذواب مسذألة السذفور
واحلاذذاب  -سعلي ذذف علذذى رًيت الص ذذاحلني  -احل ذذم ا س ذذالمي وعذذدد األح ذ اب السياس ذذية -
أاذذة الن ذذر مصذذطلح أهذذل األجذذر  -البشذذارة تحمذذد صذذلى هللا عليذذر وسذذلم عنذذد اهلنذذدور -
البشارة تحمد صلى هللا علير وسلم عند البونيني والفررأ
* من مؤلراتًم يف السريا النبوية كتاب «الرحي املختوم» ،ه تعطي القارئ نبذا عنه؟
 كنذ ت الذرأت بعذذض ال ذذب السذذملة ،ال ذرأت ك ذذاب العالمذذة أبذذو ال ذذالم أزاد أن م ذوادالسملة موجودة القريفن ،وأير مي ن إعداد ك اب كامل السملة من القريفن ال ر  ،وأيذر الذام
أوا العمل وأعذد ال ذاب ،ف ايذت ف ذرة إعذداد السذملة نلقذريفن ال ذر ونلسذنة النبويذة سذراودق
وس ذذدور دل ذذدي ،فلم ذذا أعلن ذذت الرابط ذذة [رابط ذذة الع ذذاه ا س ذذالمي] ع ذذن سن ذذيم مس ذذابقة ك ابذ ة
أحسذ ذذن حبذ ذذم مو ذ ذذوع السذ ذذملة ،لقيذ ذذل عذ ذذدد مذ ذذن أهذ ذذل العلذ ذذم ورإبذ ذوا مشذ ذذاركيت هذ ذذول
املسذذابقة ،فقمذذت بعمذذل ال ذذأليف ،وحيذذم إن الوالذذت كذذان ذذي يقا ومذذا كذذان يسذذمح نل بسذذع
ال حقيذذف واملراجعذذة ،فقذذد ألفذذت علذ ى عاذذل ،ومذذا اس ذ طعت أن أو ذ سلذذك الف ذذرة الذذيت كايذذت
سذذدور دلذذدي ول ذذل إىل حذذد مذذا ،والذذد وجذذدت فرصذذة أربعذذة أشذذهر لذذر نا العمذذل ،فواصذذلت
الليل والنهار حح أجبت على ما الصدت ،وه اس طع أن أوذ مذا كنذت أف ذر ،وبعذدها أعلنذت
الرابط ذذة أمس ذذا الف ذذائ ين كراسش ذذي ش ذذهر ش ذذعبان وال ذذد اد ذذحلت األول عل ذذى الف ذذائ ين حب ذذم
«الرحي ذذف املخ ذذوم» الس ذذملة النبوي ذذة ،وسس ذلهمت ج ذذائ م ذذن ص ذذاحب الس ذذمو املل ذذي األم ذذمل
سذذعود بذذن عبدانسذذن بذذن عبذذدالع ي انئذذب أمذذمل منطقذذة م ذذة امل رمذذة  -يفيذذواي  -أمذذمل منطقذذة
حائذذل حالييذاأ ونلذذك حفذذل الرابطذذة ت ذذة امل رمذذة ،ونلذذك يذذوم السذذبت  12ربيذذع األول سذذنة
1399هذأ وأعلنت الرابطة عن طباعة مجيع البحوث ومن منها حب ي هواأ
* موقف شدك فأنص تًتب هذا الًتاب؟
 كذذل مواالذذف الصذذحابة مواالذذف مشذ هدذرفة ،ول ذذن شذ َّذد اي بذذاهي موالذذف أول ذذك الصذذحابة الذذوينأونوا سبيل هللا أبيذواع مذن العذواب س فطذَّر هلذا القلذوب ،ومذن سلذك املواالذف موالذف بذالل بذن
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رنح ر ذذي هللا عن ذذر عن ذذدما أوني م ذذة عل ذذى أي ذذدي املش ذذركني ،وموال ذذف أب ذذو ب ذذر الص ذذديف
ر ي هللا عنر عندما الام إبيقان النيب صلى هللا علير وسلم عندما هامجر املشركون وحاول عقبذة
بذن معذيع ال ذل الرسذول صذلى هللا عليذر وسذلم ،وموالذف الصذحابة ر ذوان هللا علذيهم ا،هذاد،
ولسيما موالف ال بمل بن العوام ر ي هللا عنر إ وة أحدأ
* شخصية من الصةابة أعجبص قا؟
 شخصذذية أبذذو ب ذذر الصذذديف ر ذذي هللا عنذذر ،فقذذد كذذان لذذر مواالذذف مشذ هدذرفة كذذل مرحلذذة مذذنمراحل السملة أتييد النيب صلى هللا علير وسلم والدفاع عنر ،والي صار لر ،ففي إ وة أحد
أول من رجع من الصفوف األوىل إىل النيب صلى هللا عليذر وسذلم حذني حصذل ال طويذف للذدفاع
عنرأ واملوالف ال اق موالفر صلح احلديبية ،فذ ن النذيب صذلى هللا عليذر وسذلم أدذ أبن الري يشذا
اج مع ذوا لذذر ويصذذدون عذذن البيذذت ،فاس شذذار الصذذحابة نهلاذذوم علذذى الذذوين درج ذوا مذذن كفذذار
الذريش ومذذن معهذذم ،فقذذال أبذذو ب ذذر الصذذديف ر ذذي هللا عنذذر إمنذذا درجذذت لعمذذرة وه رذذرا لق ذذال،
ومن صدان عن البيت الاسلنال ،حيم كان رأير عدم الق الأ
* ما هو أمج كتاب يف السريا النبوية فتنصمح بقراءته؟
 ك اب «رمحة للعاملني» للقا ي حممد سليمان املنصورفوري جملدأ والد سرجم للغذة العربيذةطباع ذذة دار الس ذذالم ،ويب ذذدو مج ذذال ه ذذوا ال ذذاب ألن مؤلف ذذر ال ذذد ك ب ذذر وه ذذو مس ذ غرق ح ذذب
الرسول صلى هللا علير وسلم ،وهو ك اب جامع ودقيف داليفأ
* ه هناك مؤلرات مل خترج للساحة؟
 هناي ك اب «منة املنعم شرح صذحيح مسذلم» أربعذة جملذدات سذوف يصذدر الريبيذا مذنم بة دار السالمأ وك اب «احل م ا سذالمي وسعذدد األحذ اب السياسذية» جملذد واحذد يصذدر
مذذن مرك ذ البحذذوث والدراسذذات ا سذذالمية ال ذذابع لذذوزارة الشذذؤون ا سذذالميةأ والذذد سذذرجم نللغذذة
األوردي ذذةأ وك ذذاب «البش ذذارة تحم ذذد ص ذذلى هللا علي ذذر وس ذذلم ك ذذب اهلن ذذدور» نللغ ذذة العربي ذذة
واهلندية جملد واحدأ
* الًمبيوتر ه قضى على أمهية الًتاب فاملًتبة؟
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 ال مبيذ ذذوسر ه يق ذ ذذض عل ذ ذذى أمهي ذ ذذة ال ذ ذذاب وامل ب ذ ذذة ،فالباح ذ ذذم ذ ذذاا إىل أن ي ذ ذذون لدي ذ ذذرمعلومذ ذذات سفيذ ذذدل وسغنيذ ذذر املو ذ ذذوع ،ول يذ ذ م ن مذ ذذن نلذ ذذك إل بعذ ذذد مراجعذ ذذة ال ذ ذذب ،يعذ ذذم
ال مبيوسر سهل املهمة لدى الباحم ،ويعلر ي م ن ا ل ي م ن منر إل بشف األيفسأ
* الرضائيات فاإلنرتنص ..ه سرقص القارئ؟
 ل ذذيس إبم ذذان الفض ذذائيات وا يحلي ذذت أن سس ذرالا الق ذذارى ،وإمن ذذا سلف ذذر إىل يفس ذذها ،فه ذذي م ذذنلفذذت ي ذذر القذذارى وا اهذذر ،وفعذالي حصذذل هذذوا ،فذ ن مسيذ م هذذوا سذرالة فطب يعذا يقذذال إهنذذا سذرالت
القارى ،وإل فالأ
* دفر النشر يقال ي ا تسرق جهد فعرق الباحثني ه هذا صةيمح؟
 ك مل من دور النشر ل يبالون حبقوق الباح ني ،ويس فيدون هودهم من حيذم يذوز ،ومذنحيم ل يوز ،وهوا الوي يسموير نلسرالة ،فصحيح أهنا سسذرق جهذد وعذرق البذاح ني ،ومذن
الغريذذب أهنذذم اذذون أبهنذذم يريذذدون ددمذذة ا سذذالم ،فذ نا هنذذى الباحذذم عذذن يشذ ر جهذذدل فقذذد
أال ذذام عقب ذذة يش ذذر ا س ذذالم ،ول ذذن م ذذانا عل ذذيهم ل ذذو ال ذذدموا ح ذذف الباح ذذم إلي ذذر ال ذذاموا بنش ذذر
جهذذدل ،أل ي ذذون نلذذك ددمذذة ل سذذالم وهذذل مطذذالب هم حبقذوالهم إل عقبذذة ا،شذذع املذذادي
هلؤل أصحاب دور النشر أ
* من الذي خدم السنة يف العصر احلديمل؟ فمن الذي أساء هلا؟
 اخلذ ادمون للسذذنة العصذذر احلذذديم الشذذيخ عبذذدالع ي بذذن نز  -رمحذذر هللا  -والشذذيخ حممذذدانصر الدين األلباق  -رمحذر هللا  -والشذيخ عبيذدهللا الرمحذاق  -رمحذر هللا  ،-أمذا الذوين أسذاؤوا
إىل السذذنة ف ذذملون مذذن العقالييذذني الذذوين رجحذوا عقذذوهلم علذذى السذذنة ،أو مذذن املب ذذدعني الذذوين
ين هاون ما ألفوا علير يفن همأ
* ما هي أبر املؤلرات حديثا يف السنة؟
 م ذ ذذن أب ذ ذذرز املؤلف ذ ذذات ح ذ ذذدييا الس ذ ذذنة ك ذ ذذب الش ذ ذذيخ األلب ذ ذذاق ،م ذ ذذل سلس ذ ذذلة األحادي ذ ذذمالصحيحة ،والضعيفة ،وما إىل نلك من مؤلفاسر األدرىأ
* ملرراذا ك ر هررذا اهلجرروم علررى السررنة مررؤخرا مررن بعررا احلاقرردين؟ فملرراذا يف هر ذا الوقررص
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ابلذات؟
 ألن هذذؤل احلاالذذدين ا ذذدروا مذذن أصذذول مب دعذذة ،أو درسذوا العلذذوم األوروبيذذة وأتجذذروا أذذا أيأتجر ،اح لوا م ان الدعوة وال عامة ،فلم يدوا شييا يعذوق ايفسذادهم العقلذي والبذدعي م ذل
مذذا سعذذوق السذذنة ،وأهنذذا سطلذذب مذذنهم ال وا ذذع وا دذذالص ،فذرأوا أن السذذنة هذذي عذذدوهم اللذذدود،
هاوما ل هوادة فيرأ
فعادوها ،وأدووا يهامون على السنة ي
* مراكز السنة اليوم يف بعا البلدان اإلس مية ماذا حققص؟
 مراك السنة أدرجت رجالي اد اروا املنه الصحيح املطلوب خلدمة السنة والقيام أا ،كماأدرجت ك بيا مفيدة السنة ومعرفة الشريعة الغرا أ
* ماذا تقرتم من أج عناية أكثر ابلسنة؟
 س ذذدريس الس ذذنة مراح ذذل الب دائي ذذة وال ايوي ذذة وال لي ذذة ،وأتليفه ذذا عل ذذى ال بوي ذذب األحس ذذن،وسرمج ه ذذا إىل خم ل ذذف اللغ ذذات ،وسق ذذدميها إىل عام ذذة املس ذذلمني ،حبي ذذم س ذذون أال ذذرب إىل فهمه ذذم
وأيسب ل مس هم أذا ،واله مذام إبلقذا الذدرور حوهلذا املسذاجد والج ماعذات والنذدوات
وإمل نلكأ
* كلمة أخريا لقراء «الدعوا»؟
 أن يه مذوا بدراسذذة ال ذذاب والسذذنة وي عمقذوا معاييهمذا ويسذ فيدوا أذذا سوحيذذد صذذفوفاملسذذلمني ،ف ذ ن سوحيذذد ال لمذذة إمنذذا صذذل ب لمذذة ال وحيذذد ،وال مسذذك نل ذذاب والسذذنة ،ومهذ ا
األسار لنبو اخلالفات ،كما أيصحهم بقرا ة السملة النبوية ملعرفة ما كان للصحابة ر وان هللا
عليهم من جهود إعال كلمة هللا ،ونل ضحية نلغايل والنفيس هوا السبيلأ
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حممد عمرف عبداللطيف
(من علماء احلديمل)

الرتمجة:
من مواليد القاهرة ،من أصل شنقيطيأ درر كليذة ال اذارة ،وأدذو عذن الشذيخ حممذد ويذب
املطيعذذي ،وسعلذذف نحلذذديم الشذريف وشذذغف بعلذذوم رريذذر ،ف ذذان جذ ُّذل مذذا ك بذذر فيذذر ،وهذذو مذذن
اهدا ور يعذاأ ولذر مؤلفذات عديذدة نكرهذا
مدرسة الشيخ األلباق وإن ه يدرر عليرأ وكان حيي،ا ز ي
هوا احلوارأ مات  13حمرم 1429هذ 21 ،يناير 2008م نلقاهرة عن ( )53عا يماأ
هذا اللقاء:
أجذري هذذوا اللقذا معذ ر وعُذرت عليذذر وأال َّذرل بعذذد سعذديالت عليذذر يفدذر شذذهر رمضذان مذذن عذذام
1428هذ ذ ذذ ،وس ذ ذذو ه ذ ذذو  13حم ذ ذذرم م ذ ذذن الع ذ ذذام ال ذ ذذايلأ وال ذ ذذد اس ذ ذ فدسر م ذ ذذن الش ذ ذذب ة العاملي ذ ذذة
للمعلومات بُعيد وفاسرأ
نص احلوار
 فضيلة الشيخ ..نرحب بًم ،فنود من فضيلتًم أن تعرفنا مبوجز عن سريتًم الذاتية،فنبدأ ابالسم فاملولد فالنشأا؟
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السم :حممد عمرو بن عبداللطيف بن حممد بن عبدالقادر بن ر وان بذن سذليمان بذن مف ذاح
سيمنيذا تليذذويمل مسَّذى ابنذذر
بذذن شذذاهني الشذذنقيطيأ فذ ذ (حممذذد عمذذرو) اسذذم مركذذب ،مسذذاق والذذدي ُّ
ب العلذذم ،وسرجذذع أصذولنا إىل شذذنقيع ،حيذذم حضذذر
حممذذد عمذذرو ،فاحلمذذد ب الذذوي وهبذذل حذ َّ
قر أاأ
بعض أجدادي إىل مصر الدمييا فر يارا من ال انيد واس ه
أما املولد والنشذأة :فقذد ولذدت حذي مصذر ا،ديذدة مذن حماف ذة القذاهرة ،عاصذمة مصذر،
احلادي عشر من شهر رمضان املباري عام 1374هذ ،املوافف 1955/2/5مأ
اس قرت العائلة امل وية من س ة أفراد  -أان أصغرهم -

منطقة املعاديأ

 ونلنسبة لشهاداس م العلمية ،وحياس م العمليةسلقيت منطقة املعادي مرحلة ال عليم الب ذدائي وا عذدادي وال ذايوي  -القسذم العلمذي -
الرو ة) ،الوي سقذرر دويلذر وأان السذنة ال ال ذة مذن
(ممنذيَل َّ
ال حقت تعهد الس راترية تنطقة َ
ض ذا
الدراسذة إىل (كليذة ال اذذارة وإدارة األعمذال) ال ابعذذة ،امعذة حلذوان ،كمذا ا يقذذل مو ذعر أي ي
من املو ع السابف إىل منطقة (ال مالك) ،املو ع احلايل مع كلية ال اارة اخلارجيةأ
نت موظ يفا تديرية القوى العاملة
بعد ال خرا عُيده ُ

جنيهاأ
جممع ال حرير براسب شهري ( )38ي

ل ن ه أس مر الوظيفة احل ومية سوى شهرين فقع ونلذك ملذا
الرجال والنسا  ،وما فير من م جاتأ
وسفرإذذت للق ذرا ة والطلذذب ،وعملذذت مذ هذرة
الس دهلأ
"عمل اليوم والليلة" لبن ُّ

العمذل مذن ادذ الط بذني

فخرجذذت السذ يذما مذذن
ر ذري األحاديذذم نلسذذاعةَّ ،

 فضيلة الشيخ ..تذكر لنا بداية ا اهًم يىل طلب العلم؟ذملا  -أول مذذن لفذذت ي ذذري إىل
كذذان األا "عبذذدالرمحن بذذن يوسذذف بذذن حسذذني"  -جذ ال هللا دذ ي
عاماأ
الرا ة بعض ك ب العقيدة السلفية ،يوم كان عمري و ( )18 -17ي
وك ذذان عن ذذدان ك ذذاب الحلإي ذذب والحلهي ذذب للمن ذذوري  -رمح ذذر هللا  -ذذبع وش ذذرح الش ذذيخ :حمم ذذد
دليذذل هذرار  -رمحذذر هللا  -فقذرأت سعليذذف الشذذيخ عنذذد حذذديم دعذذا حفذذظ القذريفن الذذوي روال
الحلم ذذوي واحل ذذاكم ،فق ذذال في ذذر عن ذذد ال ذذول الحلم ذذوي "حس ذذن إري ذذب" :وأي حس ذذن في ذذر ًي عالم ذذة
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سرمو وهل يصدالك بَعد هوا فيما دسن أو سصحح من حديم

والال معل يقا علذى الذول احلذاكم "صذحيح علذى شذرطهما" :أتمذل سذباح احلذاكم والولذر صذحيح
علذذى شذذرطهما ،ل وهللا مذذا هذذو علذذى شذذرطهما ،ولذذو روال أحذذدمها لسذذقع ك ابذذر املي ذ ان كمذذا
سقع مس دركك أيها احلاكمأ
وكان الشيخ حممد دليل هرار  -رمحر هللا  -يسمي املس دري :املس حلي ،أي :الوي يس حف
علي حب هوا العلمأ
الحليأ ف ان لر أتجمل كبمل َّ
كم ذذا أن املنذ ذذوري يفد ذذر ك ابذ ذذر س ذذرد أمسذ ذذا ال ذذرواة املخ لذ ذذف ف ذذيهم ،الذ ذذوين م ذ هذر نكذ ذذرهم أجنذ ذذا
إيل علم الرجالأ
ال اب ،فهوا ي
أيضا ا أجر ه وحبب ه

 -فضيلة الشيخ ...مسعنا أنًم تقسررمون حيرراتًم يىل مرررحلتني :مرحلررة املعررادي ،فمرحلررة

مدينة نصر ،فه تذكرفن لنا معىن هذا التقسيم؟
مرحلذ ذذة املعذ ذذادي كنذ ذذت

بدايذ ذذة الطلذ ذذب ،وكنذ ذذت أيذ ذ ه مذ ذذنه امل ذ ذذأدرين

احل ذ ذذم علذ ذذى

األحادي ذذم ،ومي ذذن أن يس ذذميها :مرحل ذذة ال قلي ذذد حي ذذم كن ذذت أع م ذذد عل ذذى سص ذذحيحات اب ذذن
حبان واحلاكم م الي ،اع مدت مجيع ما يصححر العالمة األلباق و دهسنرأ

أما مرحلة مدينة يصر فيم ن أن يسذميها مرحلذة السهبذاع فهذي س ميذ ببذول الوسذع البحذم
وال حليل ،واي هاا منه األئمة امل قدمني احل م على احلديم ،مذن سصذحيح أو دسذني أو
سضعيف أو إعالل ،عذن طريذف مجذع طرالذر ،والن ذر فيهذا ،ومقاري هذا ،وس بذع هذل س لذم فيذر أحذد
من األئمة الن َقاد
 فمىت ن انتقالًم من املعادي يىل مدينة نصر ،فملاذا؟ك ذذان نل ذذك س ذذنة 1987م ،حي ذذم حض ذذر إيل الش ذذيخ عب ذذدالرمحن ب ذذن عقي ذذل ومع ذذر الش ذذيخ أب ذذو
إسحاق احلويل ،وطلبا مل الل حاق نلعمل دار ال أصيلأ
وكولك كان من مجلة مذن ا اسذ دعاؤهم للعمذل
بن حممد وأبو معان طارق بن عوت هللاأ

الذدار األدذوان الفا ذالن أبذو سذراب عذادل

 هذا ابلنسبة ل نتقال املًاين ...فماذا عن االنتقال املنهجي؟157

طبعا ه ي ن نلك من الدبَل يفسي ،ول ن خمالطيت لألدوين الفا ذلني عذادل أ سذراب وطذارق
ي
أ مع ذذان ومدارس ذذيت معه ذذم جعل ذذل أسع ذذرف عل ذذى م ذذنه امل ق ذذدمني احل ذذم عل ذذى احل ذذديم،
منهاا يلأ
وأال نع بر ،وأرول ي
 فضيلة الشيخ ...ه تذكر لنا نتاجًم العلمي بناء على هذا التقسيم؟نلنسبة ملرحلة املعادي ألفت فيها اآل :
 -1أد ذذو ا،ن ذذة حبس ذذن ح ذذديم الرس ذذع
الصباح واملسا وبعد الصالةأ
 -2القسطار

ر د
ًيت ا،ن ذذة ،ومع ذذر األنك ذذار الص ذذحاح واحلس ذذان

سصحيح حديم األكيارأ

زورا نسم :أدالق أهل القريفنأ
 -3يفداب محلة القريفن لآلجري ،الوي طبع ي
 -4البدائل املس حسنة لضعيف ما اش هر على األلسنة ،ا ،األولأ

 -5رري أحاديم احلقوق (حقوق دعت إليها الفطرة والررفا الشريعة للشيخ ابن ع يمني)أ
 فضرريلة الش رريخ ...ه ر مع ررىن ت رراجعًم ع ررن مررنهجًم الق ررد ع رردم رض رراكم ع ررن ه ررذهاملؤلرات؟
الذذد ل أر ذذى عذذن احل ذذم النهذذائي علذذى األحاديذذم ،نسذ نا ك ذذاب "رذري أحاديذذم احلقذذوق"
فأان رات عنر ،إل و حدي نيأ
 لًن أليس من املمًن لط ب العلم ِّاالط

عليها فاالسترادا منها؟

ل شك ،مي ن أن يقرؤوها ،ول ن إالب هول ال ب إمل م وفرة اآلنأ
 فابلنسبة للًتب اليت ترضون عنها؟ -1سبييض الصحيفة أبصول األحاديم الضعيفة (ج ان ،كل ج  50حدييا)أ
 -2س ميل النفع تا ه ي بت بر والف ول رفع (ج واحد فير  25حدييا)أ
 -3رري أحاديم ك اب" :الول والي سار للع ي ا،بار" لبن رجب احلنبلذي ،اشذحلكت
دقيقر مع حسني ا،مل ،ل ن الد اا حديم أو حدي ان فير إىل إعادة ي رأ
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 -4سعليقذذات علذذى ك ذذاب( :إماطذذة ا،هذذل حبذذال حذذدي ي "مذذا دذذمل للنسذذا " و"عقذذدة احلبذذل")
مجع وسنسيف زوجي :أم عبدالرمحن بنت النو أ
ذردا
 -5أحاديم ومروًيت املي ان ،فير حديم "اللب القريفن يس" املي ان  -والد طبع مف ي
البل نلك  -وحديم "ما من عبد مؤمن إل ولر نيب يع ادل الفينة بعد الفينة أأأ" املي انأ
 فابلنسبة للمؤلرات اليت مل تطبع بعد؟أك رها م فرالات ،ه س مل ،منها:
 -1س ميذذل النفذذع تذذا ه ي بذذت بذذر والذذف ول رفذذع (ا،ذ ال ذذاق) كنذذت الدم ذذر للطبذذع سذذحب ر،
وم ذذن مجل ذذر ح ذذديم دع ذذا بع ذذد الو ذذو "الله ذذم اجعل ذذل م ذذن ال ذ ذوابنيأأأ" ال ذذوي أ .ذ إفذ ذرادل
ب صنيفأ
 -2أحاديم ورواًيت فاست أئمة وسادات (م فرالات ،مازلت أمجع فيها منو سنوات)أ
سبييض بعضر)أ

 -3ج

رري حديم" :ما السماوات السبعأأأ" (شرعت

 -4ج

رري حديم" :جالث جدهن جد" (أأأ كامل عندي ل نر ه يطبع)أ

 -5الدراري الفانة األحاديم املعلَّة وامل ون الشانة (م فرالات)أ
ُ
ض ذا بيهض ذذت من ذذر ج ذ يا ،سوالف ذذت ،وال ذذد
 -6ح ذذديم "ل ي ذذددل ا،ن ذذة عا ذذوز" املي ذ ان (أي ي
ح مت حبُسنر)أ
 -7ج ذ فيذذر زًيدة "ويس ذ هدير" دطبذذة احلاجذذة (مجعذذت طرالذذر ،وه يبذذيهض حذذح اآلن ،ولذذر
جدا ،وال الم من ر)أ
جالجة أساييد :أحدها معضل ،واآلدر عيف ي
 -8خم صذذر فضذذل ني ا،ذذالل ب قييذذد مذذا فذذات العالمذذة األلبذذاق مذذن الرجذذال (مذذا زال
ال بييض ،والد اوزت يصفر ،وهو ا ،األول منر حبول هللا والوسر)أ

مرحلذذة

 -9اهلاذ ذذر ا،ميذ ذذل ألوهذ ذذام املؤَّمذ ذل بذ ذذن إمساعيذ ذذل أو (املعاذ ذذم املعلذ ذذل لشذ ذذيوا العذ ذذدوي مؤَّمذ ذل)
(بيهضت منر ج يا ،والباالي ه يبيهض)أ
 فضيلة الشيخ ...ه ميًن أن تذكرفا لنا أبر مشاخيًم؟159

لذيس يل مشذذايخ إل الشذيخ :حممذذد ويذب املطيعذذي (صذاحب س ملذذة اجملمذوع) رمحذذر هللا ،حيذذم
كنذذت أحضذذر دروسذذر مسذذاد الف ذ ح نملعذذادي ،وكذذان الشذذيخ ي ذذف ه ،مذذع أيذذل ه أدالط ذذر
ك يملا ،وه أل مرأ
وك ذذان يق ذذول أجن ذذا بع ذذض دروس ذذر( :ل أج ذذف إل
الطلبة الوين ضرون لر هول اجملالسأ

حمم ذذد عم ذذرو وحمم ذذد الص ذ َّذواف)

مجل ذذة

بعذذد مذذدة أعطذذاق ا جذذازة دون أن أطلبهذذا منذذر ،فقذذال :انهذذب إىل ا ،ذ ال الذذم عشذذر مذذن
اجملم ذذوع ،ودذ ذذو إج ذذاز (ومهذ ذذا إج ذذازاتن ،إحذ ذذدامها إىل الن ذذووي ،واألدذ ذذرى إىل البخ ذذاري إسذ ذذناد
املع َّمرين)أ
َ
 فابلنسبة للع مة الشيخ األلباين رمحه هللا؟رأي ذذر مذذرة واحذذدة حذذني كنذذت م ا يه ذا إىل مسذذاد أيصذذار السذذنة بعابذذدين ،فرأيذذت رج ذالي أبذذيض
مشرن حبمرة ،لر حلية بيضا  ،والنار جم معون حولر إرفذة صذغملة ،وهذو يذ لم عذن حذديم
ي
الس ذ ذذبعني أل يف ذ ذا ،فق ذ ذذال :و رواي ذ ذذة( :ال ذ ذذوين ل يرال ذ ذذون ول يس ذ ذحلالون) وزًيدة ل يرال ذ ذذون ش ذ ذذانة،
والشوون من سعيد بن منصورأ
وكايت هول هذي املذرة األوىل واألدذملة الذيت أرى فيهذا الشذيخ ،وملذا رأي ذر كنذت ل أعرفذر ،بعذد
عاماأ
نلك عرفت أن هوا هو الشيخ األلباق ،وكان عمري حينها و  21ي
 نريد أن نتعرم على شخصية كان هلا ابلغ األثر فيًم؟األا "عب ذذدالرمحن ب ذذن يوس ذذف ب ذذن حس ذذني" ال ذذوي ك ذذان س ذذببيا لف ذذت ي ذذري إىل ال ذرا ة ك ذذب
العقيدة السلفية كما نكرت من البل ،وكولك األا احلبيب "حممود ي مي" زميلي نل ليةأ
 فابلنسبة للًتب اليت أثرت فيًم؟ك ذذاب "ي ه ذذة اجمل ذذالس ومن خ ذذب النف ذذائس" للش ذذيخ عب ذذدالرمحن الص ذذفوري ،وك ذذاب "الحلإي ذذب
هرار رمحر هللاأ
والحلهيب" للحافظ املنوري رمحر هللا ،بع وشرح الشيخ حممد دليل ه
 فضيلة الشيخ ...اذكر لنا شخصا كنص تتمىن أن تلقاه فمل َّيقدر ل لقانه؟

الشيخ األلباق رمحر هللاأ
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 لًنًم ذكرن أنًم رأيتموه يف مسجد أنصار السنة بعابدين؟يعذذم ،ل نذذل ه أكذذن أعرفذذر ،وه ي ذذن لقذذا علمي،ذا ،فذذأان أالصذذد كنذذت أ.ذ لقذذا ل يعذذل مصذذاحب ر
وال علم منرأ
 لًن نريد شخصا معاصرا كنص تتمىن لقاءه ،فمل تلقه مطلقا؟الشيخ املعلمي رمحر هللا سعاىلأ
 فضيلة الشيخ ...نريد أن تذكر لنا كتبا تنصمح ط ب علم احلديمل بقراءهتا؟ك اب ال ن يل للشيخ املعلمي رمحر هللاأ
وسالسل الشيخ األلباق رمحر هللا ،وإروا الغليل لر ،ونالي مؤلفات الشيخ رمحر هللاأ
 فالًتب اليت تنصمح بعدم قراءهتا؟ك ذذب "حسذ ن السذذقاف" لغذذمل امل ذ م ن ،أو مل ذن مي ذذن أن يص ذ هددق مذذا أذذا مذذن شذذبهات ،وم لذذر
َ
"حممود سعيد دوح" ومن كان على شاكل هماأ
 فابلنسبة للمتمًن من ط ب العلم؟يس طيع أن يرد هول الشبهات بسهولةأ
 ه هناك أشخاص معاصرفن تنصمح ابلقراءا هلم؟سأنكر

جمال علم احلديم فقع

 نعم ،هذا ما نقصده.أيصذذح تؤلفذذات الشذذيخ مح ذ ة املليبذذاري حف ذذر هللا ،وكذذولك مؤلفذذات سلميذذوي النايذذب الشذذيخ
طارق أ معانأ
 فابلنسبة ل ستما يف علم احلديمل أيضا؟أيصح بسماع الشيخني :عبذدهللا السذعد ،وسذعد احلميذد ،وكذولك القذرا ة هلمذا ،وللشذيخ دالذد
يضا ،وإن كنت ه أالرأ هلم ك يملاأ
الدريس ،والدك ور الالحم أ ي
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 فضيلة الشيخ ...نريد أن تذكر لنا موقرا من املواقف العامة اليت ال تنسى؟كان نلك مع الشيخ املطيعي ،حيم كان بيننا بعض مساجالت ،أنكر منها أير مرة الذال :ل
دليل أن هللا  -سبحاير وسعاىل  -يوصف نلقد أ
فايصذذرف نهذذل إىل حذذديم" :كرران يذا دخ ر املسررجد قررال :أعرروذ ابهلل العظرريم ،فبوجهرره
الًر فسلطانه القد من الشيطان الرررجيم "...احلذديم
أتويل هوا احلديمأ

سذنن أ داود ،فحذاول الشذيخ

يوم ا،معة اليت سليها ،الال الشذيخً :ي شذيخ عمذرو ،هذول سذنن أ داود ،هذات احلذديم
الوي َضَعَرأ
وك ذذان مع ذذر س ذذنن أ داود ،وجل ذذس عل ذذى املن ذ وأان أمام ذذر ،فف ح ذذت ال ذذاب واس ذ خرجت ل ذذر
احلديمأ
فقال الشيخ :ظنن ك سقول دعا ددول املن ل وليس دعا ددول املسادأ ل ن هوا احلديم
أان م والف جبوسر اآلنأ
 نريد أن تذكر لنا موقرا رمضانيا ال ينسى.يعذذم ،كذذان نلذذك سذذنة 1987م ،عنذذد ادعذذا حماولذذة اإ يذذال حسذذن أ نشذذا ،وكنذذت أسذ ن
املع ذذادي ،فا ذذاؤوا وأد ذذووق وه يهندهذ ذؤوق نلف ذذول (طع ذذام الس ذذحور) ح ذذني طُذ ذ درق الب ذذاب فا ذذأة،
وسالما ،وه ي عرت فيها لألنىأ
بردا
يوما ،ل ن احلمد ب كايت ي
ي
وظللت مع قالي ( )34ي
 يف اية احلوار ...تعطي نصيةة عامة للمسلمني.أوصيهم ويفسي ب قوى هللا

السر والعلنأ

 فنصيةة خاصة لط ب العلم.أيصحهم نلص وعدم اس عاال الراسة ،يعل ل يس عال أن ي ون شييا ،فأوصيهم نلصذ
بصفة عامة ،وعدم دديد الوصول إىل مرسبة معينة عدد معني من السننيأ
 فضيلة الشيخ ...أخريا كلمة ختتم قا احلوار.162

أسأل م أن سدعوا يل نلعافية ،وأن يرفع هللا عل البال أ
يسأل هللا سباري وسعاىل أن يشفي م من كذل مذرت ،ويعذافي م مذن كذل سذو  ،وأن يبذاري لنذا
عمركم وعلم مأ
دملاأ
ج اكم هللا ي
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عبداحلميد طهما
(العامل الداعية)

الرتمجة:
اص عاملها الشيخ حممد احلامد رمحر هللا ،وينذوب عنذر
من مدينة أ الفدا محاة ،وكان من دو ده
ودرر املسذ ذذاجد،
اخلطذ ذذب والذ ذذدرور ،كمذ ذذا س لمذ ذذو علذ ذذى العالمذ ذذة مصذ ذذطفى السذ ذذباعيَّ ،
ودرر معهذد ل ذدريب اخلطبذذا
واع قذل ،وعنذد أحذداث محذاة املؤملذة اي قذل إىل بذالد احلذرمنيَّ ،
والدعاة ت ة امل رمة ،وأوفد إىل بالد أجنبيذة للذدعوة ،وألَّذف ك بيذا عديذدة ،س ُّ
ذدل علذى علذم ج هذم
والل ذذم م م ذ هدذرر ،منه ذذا :ال فس ذذمل املو ذذوعي لس ذذور الق ذريفن ال ذذر  ،مع ذذان ب ذذن جب ذذل إم ذذام العلم ذذا
ذان عذن شذيخر بعنذوان :العالمذة
ومعلم النار اخلمل ،الفقر احلنفذي جوبذر ا،ديذد ،كمذا ألذف ك ي
اجملاهد الشيخ حممد احلامد رمحذر هللا سعذاىلأ وسوفذ ال هللا ليلذة السذبت  15صذفر عذام 1431هذذ،
 30كايون ال اق 2010مأ
هذا اللقاء:
أجذرال معذذر الفا ذذل النايذذب فيذذات علذذي العذذام الذذوي سذذبف وفاسذذر (1430هذذ) ،ولعلذذر يفدذذر
لقا معر ،ويقل ر من موالع (أحباب ال ل اوية)أ
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نص احلوار
(سريته أفال)
بداية  ...حبذا أن تعطوان ر فضيلة الشيخ ر نبذا عنًم فعن سريتًم الذاتية فالعلمية لو

تًرمتم.

امسه:امسي :عبد احلميد حممود طهماز احلموي.
مولده  :ولدت مدينة محاة بسورية عام 1356هذ  1937 /م  ،ويشأت أا  ،وسعلمت
مدارسها حح يلت الشهادة ال ايوية.
دراسته :اي سبت إىل كلية الشريعة امعة دمشف ،وررجت فيها مع الدفعة ال ايية اليت
ررجت من هول ال لية عام  1959م.
شيوخه :لزمت الشيخ حممد احلامد رمحر هللا مالزمة اتمة  ،ملدة سبع سنوات  ،واس فدت
من علمر ال مل.
ومن شيودي كلية الشريعة بدمشف :الدك ور مصطفى السباعي  ،واألس ان حممد املباري ،
والعالمة مصطفى ال رالا  ،والدك ور حممد معروف الدوالييب  ،والشيخ حممد املن صر ال اق ،
والدك ور حممد ف حي الدريل  ،والدك ور مصطفى اخلن  ،وإملهم أأأ رمحهم هللا سعاىل.
أقرانه :ومن أالراق كلية الشريعة :االشيخ الدك ور حممد هشام ال هاق  ،والشيخ الدك ور
حممد عااا اخلطيب  ،والدك ور حمب الدين أمحد أبو صا  ،والدك ور حممد فاروق بطل ،
وإملهم.
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مدرسا ملادة الحلبية ا سالمية ،
أعماله ففظائره :عملت بعد ررجي من كلية الشريعة  ،ي
يوًيت :أ الفدا  ،والسيدة عائشة  ،وابن رشد  ،تدينة محاة.
ومدرسا امع السلطان حبماة دل يفا للشيخ حممد احلامد رمحر هللا
ن افة إىل عملي دطيبيا
ي
 ،ملدة  12سنة.
معيدا معهد سعليم اللغة العربية لغمل
سافرت إىل الرًيت عام  1980م  ،وعملت ي
الناطقني أا ال ابع ،امعة ا مام حممد بن سعود ا سالمية  ،ملدة سن ني  ،وشاركت
إعداد املنه الدراسي للطالب.
املعهد العلمي
نهبت إىل املدينة املنورة  ،فدرست املعهد العلمي ملدة سن ني ،
وران  ،ملدة سن ني أيضا  ،اي قلت إىل م ة امل رمة عام  1988م  ،ودرست املعهد
العايل عداد األئمة والدعاة  ،ال ابع لرابطة العاه ا سالمي.
إىل أن أحلت إىل ال قاعد  ،أشرفت دالل عملي على رسائل املاجس مل لبعض الطالب
سفرإت للبحم وال أليف أ وأالمت
امل خرجني منر  ،وبعد سقاعدي عن العمل املعهد ه
الرًيت.
م ة امل رمة
نشاطه فمشاركاته :أوفدسل رابطة العاه ا سالمي لعمل دورة علمية لبعض الطالب
اتياليد.
وكولك إىل جنيف بسويسرا  ،لقا دطب مجعة ودرور وحما رات املرك ا سالمي ،
( 3مرات )  ،ومرة إىل روماييا وبولندا  ،ل صالح بني املسلمني هناي  ،مع وفد ش ل ر
الرابطة لولك.
يشرت بعض املقالت عندما كنت أعمل الرابطة.
حاات أول مرة عام  1969م  ،مع حمسن احلامد  ،ابن أا للشيخ حممد احلامد.
وه أكن أالدر على فراق شيخي حممد احلامد  ،حاات واع مرت ك ملا واحلمد ب  ،بعد
وفاة الشيخ حممد احلامد رمحر هللا.
وأرى أن على من يريد س رار احل أن حاة كاملة مس وفية لألركان والشروط والسنن،
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ول ي بع الرد واألالوال الضعيفة
الشرع ه ي لفر ب رار احل .

أدا هول الشعملة أ وإن كان عاج ا عن نلك ف ن

يجا اته :أجازق شيخي حممد احلامد  ،ميع ا جازات اليت حصل عليها  ،عن مجيع
شيودر  ،ول سيما الشيخ حممد أبو النصر دلف احلمصي رمحهما هللا سعاىل.
اللت [فيات علي] :والد أجازق الشيخ عبد احلميد طهماز  ،ب ل ما أجازل بر شيخر
العالمة حممد احلامد  ،رمحهما هللا سعاىل  ،ونلك حبضور ولدل الدك ور حممود طهماز حف ر
هللا.
مؤلراته:
إرشاد النار إىل أح ام احليض والنفار.
الصحيح أن كل ما البخاري صحيح.
ي رات ك اب احلالل واحلرام ا سالم للدك ور يوسف القر اوي.
العالمة اجملاهد حممد احلامد.
مي ات الشريعة ا سالمية.
الفقر احلنفي جوبر ا،ديد (مخسة جملدات).
السيدة عائشة أم املؤمنني وعاملة يسا ا سالم.
عبد هللا بن عبار ر ي هللا عنهما :ا مام البحر عاه عصرل.
أيس بن مالك اخلادم األمني وانب الع يم.
السيدة ددية أم املؤمنني وسباالة اخللف إىل ا سالم.
أبو موسى األشعري الصحا العاه اجملاهد.
معان بن جبل إمام العلما ومعلم النار اخلمل.
أمهات األيبيا .
النور والسراا املنمل للرد على من يقول أبن الوات النبوية الشريفة خملوالة من يور .
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األيساب واألولد.
حقوق ا يسان ا سالم.
ف يان أسلم أأأ الص من السملة النبوية.
فرسان خم وم أأأ الص من السملة النبوية.
حياسنا واملوعد اجملهول.
األربعون العلمية :صور من ا عااز العلمي السنة النبوية.
السنن ا هلية اخللف.
ال فسمل املو وعي للقريفن ال ر أأأ ه يطبع بعد.
أح ام الصيام  ،طبع مس قال  ،م إىل ك اب :الفقر احلنفي جوبر ا،ديد.
ًي بل إسرائيل.
موكرات العقائد واملواهب املعاصرة والفرق والنصرايية واألدًين  ،وأصول اخلطابة ،
كان الد درسها معهد إعداد الدعاة أأأ كما درر احلديم والفقر وال فسمل.
ففاته :اي قل فضيلة العاه الصا الفقير املفسر الشيخ عبد احلميد طهماز احلموي إىل رمحة
هللا سعاىل مسا يوم ا،معة  15صفر اخلمل  1431هذ  /املوافف  2010 / 1 / 30م
مدينة الرًيت  ،عن عمر يناه ال ال ة والسبعني عاما .رمحر هللا سعاىل وج ال عما الدم لدينر
وأم ر دمل ا ،ا .
(نص املقابلة)
1ر من أهم شيوخًم الذين ثرن قم فأفدن منهم ؟
الشيخ حممد احلامد رمحر هللا سعاىل  ،والد لزم ر مالزمة اتمة  ،ملدة سبع سنوات  ،وما كنت
أس طيع مفارال ر.
2ر ما أثر الع مة الرقيه الشيخ حممد احلامد رمحه هللا تعاىل  ،فيًم  ،فيف مدينة محاا ؟
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لر أجر طيب وكبمل جدا أأأ فهو شيخي وشيخ مدينة محاة.
3ر ما أهم مقومات فصرات الداعية ،فما رأيًم يف الدعاا اجلدد ؟
أهم صفات الداعية هي ا دالص ب سعاىل ،يريد بدعوسر وجر هللا سبحاير  ،وهوا سر
واحر وسوفيقر دعوسر  ،كما ينبغي على الداعية أن ي ون على علم وبينة  ،م حلييا
نألدالق النبوية الشريفة  ،عامالي تا يدعو النار إلير .
4ر ما فصيتًم فنصيةتًم للدعاا فط ب العلم ؟
يسأل هللا سعاىل أن يرزالنا ا دالص القول والعمل ،والدعوة إىل هللا سعاىل نحل مة
واملوع ة احلسنة.
5ر لًم كتاب قيم بعنوان :الرقه احلنري يف ثوبه اجلديد ،ما اجلديد الذي أضرتموه فيه ؟
الفقر احلنفي ذ فقر العبادات ذ ألف ر محاة  ،الدرور اليومية  ،وهو مأدون من ك اب:
اهلدية العالئية  ،مع إ افات وسعليقات للشيخ حممد احلامد  ،وسعليقات داصة يل ،
وعملت منها مسودة الفقر احلنفي جوبر ا،ديد  ،دويت فير أهم مسائل الفقر احلنفي
أبسلوب سهل ووا ح  ،مع نكر بعض أدلة املوهب.
مس امرأا بشهوا ،فقد حرم عليه أصوهلا ففرفعها ؟
6ر ما رأيًم يف هذه العبارا :من َّ

هوا موجود ك ب الفقر احلنفي ،ألن املس سبب داع إىل ا،ماع  ،فأالاموا السبب مقام
املسبب مو ع الح ياط.
7ر فكذل بنص الزان ،ه جيو أن يتزفج قا أبوها من الزان ؟
شرعا  ،ملا فير من إشاعة
ل يوز ،ألهنا أي ى خملوالة من مائر حقيقة وإن كايت ل سنسب إلير ي
الفاحشة.
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8ر ه جيو للةائا قراءا القرآن الًر  ،فالطوام حول الًعبة املشرفة ؟
الطواف ل يوز ،وأجاز املال ية هلا القرا ة.
9ر ماذا عن املين  ،ه هو طاهر أم لس  ،مع أنه أص اإلنسان ؟
املوهب احلنفي :املل وس ،إنا جف يطهر نلفري  ،واألصل عند احلنفية أن كل ما ًّرا
من بدن ا يسان ا يب بروجر الو و أو الغسل فهو وس  ،وكوير أصل اآلدمي ل ينفي
وسا  ،ألير إنا اس حال إىل إيسان ف ير يطهر ،ألن الس حالة مطهرة عندهم.
أن ي ون ي
10ر ما حًم القراءا خلف اإلمام يف الص ا ؟

الرا ة ا مام الرا ة للمأموم أأأ وأان أالرأ

السرية.

11ر ه القهقهة يف الص ا تبط الوضوء ؟

سبطل الو و والصالة عند احلنفية  ،أد يوا نحلديم ال ابت عندهم ،وإن كان عي يفا عند
بعض اندجني .
12ر ما حًم الرتتيب يف الوضوء عند السادا احلنرية ؟
الحلسيب ليس واجبيا من واجبات الو و عند األحناف.
13ر ه جيو يعطاء الذمي الرقري من الصدقة ،أف صدقة الرطر ؟
أجاز أبو حنيفة رمحر هللا نلك.
14ر ه جيو للمرأا أن تزفج نرسها ،فأن تشرتط على فجها أن تًون العصمة بيدها،
أف عدم الزفاج عليها  ،أف عدم السرر دفن أن يصةبها معه ؟
كل نلك يوز ،إنا كايت نلغة عااللة راشدة أأأ واملسلمون عند شروطهم.
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15ر ما أهم املسائ اليت خالف فيها الصاحبان شيخهما أاب حنيرة النعمان رمحهم هللا
تعاىل ؟
دالف الصاحبان أن حنيفة مسائل ك ملة ،وعلى الوهلما الف وى ك مل من هول املسائل
عند انققني وامل أدرين من علما املوهب.
16ر ه يصمح ما نسب يىل اإلمام أ حنيرة من القول وا قراءا الرا ة يف الص ا
ابللغة الرارسية ،فه تراجع عن ذل أم مل يرتاجع ؟
أجاز أبو حنيفة القرا ة نلفارسية ،و ل أدري إن كان سراجع عن نلك.
17ر فكذل القول وا أخذ الراب من الًرار؟
مقيما بالد احلرب.
يوز نلك ملن كان ي
18ر ما ردكم على من يتهم أاب حنيرة ابإلرجاء ،فقلة البضاعة يف احلديمل الشريف ؟
صحيحا أأأ وا رجا إرجا أأأ ليس هناي إرجا سنة.
هوا ليس
ي
19ر ما قولًم فيمن يثري شبهات حول السنة بشً عام ،فصةيمح البخاري رمحه هللا،
فأ هريرا رضي هللا عنه بشً خاص ؟
هؤل أعدا ل سالم ،يريدون أن ينقضوا ا سالم بنقض أصولر اليت بل عليها ،وال ش يك
نلسنة هو سعطيل لنصوص القريفن ال ر وألح امر  ،ألير ل مي ن فهم القريفن ال ر وسطبيف
أح امر تع ل عن السنة املطهرة ،والد رددت عليهم منو سنوات طويلة رسالة يل بعنوان:
الصحيح أن كل ما البخاري صحيح.
20ر ما أهم ا راء فالرتافى اليت انرردت فترردت قا السيدا عائشة رضي هللا عنها؟
السيدة عائشة ر ي هللا عنها من كبار علما الصحابة ،وكان األكابر من أصحاب النيب
صلى هللا علير وسلم يسألوهنا ويس ف وهنا ،والد ايفردت ببعض اآلرا الفقهية اليت دالفت أا
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مجهور الصحابة ،كقوهلا واز ال نفل بركع ني بعد صالة العصر ،وجواز صيام أًيم ال شريف،
وحرمة املصاهرة الر اع س بت مهما كان سن الر يع ،يوجد ك اب ل مام ال ركشي رمحر
هللا سعاىل مجع فير املسائل اليت اس درك ها السيدة عائشة ر ي هللا عنها على الصحابة ر ي
هللا عنهم.
 -21ما قولًم فيمن يثري حادثة اإلف  ،اليت اهتمص به السيدا الطاهرا املصون
الصديقة بنص الصدي عائشة رضي هللا عنهما ،فبرأها هللا تعاىل من فوق سبع مسوات،
يف عشر آايت من سورا النور يف حمًم كتابه العزيز ؟
من يش ك طهارة السيدة عائشة ر ي هللا عنها ،أو يطعن أي واحدة من أمهات
املؤمنني ،فقد ح م علير العلما نل فر ،ألير م وب لصريح القريفن ال ر .
22ر ما أهم اجتهادات عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما؟

عبدهللا بن عبار ر ي هللا عنهما كان من كبار علما الصحابة

الفقر وال فسمل ،ب كة

دعوة النيب صلى هللا علير وسلم لر" :اللهم فقهه يف الدين فعلمه التأفي "أ وكان عمر ر ي
هللا عنر أًيم دالف ر يديير ويس شملل املعضالت رإم حداجة سنر ،ول ي اد ًّلو نب
من أبواب الفقر من اج هاد لبن عبار ر ي هللا عنهما بعض مسائلر ،والد يسب إىل
أبو ب ر حممد بن موسى أير مجع ف اوى ابن عبار عشرين ج يا.
23ر ما أهم املسائ اليت رددن عليها يف كتاب "احل ل فاحلرام" للدكتور يوسف
القرضافي حرظه هللا ،فه تراجع عنها؟
الدك ور القر اوي درا بعض املسائل عن أالوال أئمة السلف إىل أالوال شانة أو عيفة
ال بوت أو منحولة مدسوسة على الائلها ،وليس عليها دليل يع د بر  ،كقولر واز أكل ننئح
أهل ال اب حح ولو ه يوكوها الوكاة الشرعية ،والقول ب حليل الغنا واملوسيقى ،ولي ر
والف عند املبدأ الوي الررل أول ال اب أن احلالل ما أحلر هللا واحلرام ما حرمر هللا ،فال
ي ون منر ال فات إىل م ل هول اآلرا الشانة.
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والد نكرفا ك اب :ي رات ك اب احلالل واحلرام

ا سالم أأأ وه يحلاجع عنها.

24ر ما أهم املسائ اليت رددن عليها يف كتاب "كحى اليقينيات الًونية" للدكتور
البوطي ؟
ليس يل أي رد على الدك ور البوطي ،ول ل عندما الرأت ال اب ك بت بعض املالح ات
علير وأرسل ها لر برسالة دطية ،والد وافقل الدك ور حممد سعيد أك رها ،وكايت هول
الرسالة بداية سعارف وصداالة بيننا .
25ر ماذا عن لقائًم ابلشيخ األلباين رمحه هللا ؟

اج معت مع الشيخ األلباق محاة لل عارف ،وطرحت علير ررير ألحاديم ك اب شرح
العقيدة الطحاوية املنسوب لبن أ الع احلنفي ،مع أن فير بعض األدطا العقيدة،
ويبهت الشيخ األلباق عليها ،فأي ر الشيخ األلباق رمحر هللا أن ي ون ن يقولون أا.
26ر فما أهم األخطاء اليت يف شرم العقيدا الطةافية ؟
وأدطر الضية هوا ال اب هي القول بقدم األيواع ،وهي من القضاًي اليت َّ
زل أا بعض
العلما كابن سيمية رمحر هللا ،وإملل ،م أجرين نلفالسفة الوين يقولون بقدم العاه ،والد رد
على هول العقيدة ك مل من العلما .
27ر ه كتابًم :النور فالسراج املنري ،هو رد على الدكتور حممد بن علوي املالًي رمحه
هللا ،يف حديمل :نور نبي اي جابر ؟
ردا على الدك ور حممد علوي املال ي رمحر هللا نلوات ،وإمنا هناي
النور والسراا املنمل ليس ي
اع قاد عند بعض الصوفية منو زمن بعيد أبن نات النيب صلى هللا علير وسلم املادية خملوالة
من يور ،ويس دلون حبديم جابر هوا ،فبينت هول الرسالة العقيدة الصحيحة هوا
ا،ايب الوي ي صل نلنبواتأ كما رددت فيها على القائلني أبن نات هللا سعاىل من يور،
وبينت أن النور ما هو إل خملوق من خملوالاسر سبحاير وسعاىل.
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28ر لًم كتاب عن ميزات الشريعة اإلس مية ،فما أهم ما متيزت به الشريعة اإلس مية
عن غريها من الشرائع األخرى ؟
الشريعة ا سالمية شريعة رنيية ب ة مصادرها ومبادئها ،مرية أح امها ،الائمة على
العدل وا حسان واملساواة ،كاملة وشاملة ،ميع جوايب احلياة ،واالعية ووسطية واع دال.
29ر ما ضوابط الترسري العلمي للقرآن الًر ؟
يوز سفسمل القريفن ال ر نحلقائف العلمية ال اب ة والقطعية ،واليت د ملها اللغة العربية
والواعدها ،ول سعارت ما جبت عن النيب صلى هللا علير وسلم سفسمل اآلية ،وينبغي أن
يوكر هوا ال فسمل على أير أحد الوجول ان ملة سفسمل اآلية دون ا ،م أبير املع املقصود
أو الوحيد .
30ذ ما املقصود ابلترسري املوضوعي للقرآن الًر  ...فما أمهيته ؟
ال فسمل املو وعي الوي ك ب ر يقوم على إبراز الوحدة املو وعية ل ل سورة من القريفن ال ر
من دالل سفسملها ،حيم المت ب حديد املو وع األساسي للسورة ،وإبراز عناصر حبم
هول السورة للمو وع ،وسقسيمها وسبويبها ،ودراسة عالالة كل مقطع أوا املو وع ،بد يا
وعا
تقدمة السورة واي ها با .هاأ وهو يقوم على ف رة أن ل ل سورة القريفن ال ر مو ي
رئيسييا ،سرمي إىل إيضاحر وبياير وسفصيل جايبر وأبعادل ،وسشمل إلير السورة إالبا بداي ها،
وسدور فلك هوا املو وع مجيع املوا يع اليت سطرحها يفًيفا ،وس ز هول الطريقة ال فسمل
جديدا من وجول ا عااز القريفن ال ر  ،كما سساعد على سدبرل وفهمر.
وجها ي
ي
نشًر لًم ر شيخنا الراض ر طيب استجابتًم  ،فترضلًم ابإلجابة عن هذه األسئلة
الرقهية فالعقدية ،فجزاكم هللا خريا ،فالس م عليًم فرمحة هللا فبركاته.
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عبدالصبور شاهني
(العامل اللغوي الداعية)

الرتمجة:
من مواليد القاهرة ،حصل على الذدك ورال مذن كليذة دار العلذوم امعذة القذاهرة ،عمذل أسذ ا ينا
دبملا تامع اللغة العربية ،وحا يرا الساحة الف رية وا عالميذة ،أحذ د أبذرز وجذول
أا ،وكان ي
الف ذذر ا سذذالمي والذذدعوة مصذذر والعذذاه ا سذذالمي ،وسذذاهم عقذذد العديذذد مذذن اللقذذا ات
والنذذدوات واملذذؤ.رات الف ريذذة واحليويذذة ،وأسذذري بقيذذة سرمج ذذر ملذذا أوردل حمذذاورل مجذذل مع ذده ة سفذذي
بولكأ والد سو يوم األحد  17شوال 1431هذ 26 ،سب م 2010مأ
هذا اللقاء:
حاورل األس ان عامر أمحذد عذامر ،ويشذر جملذة (اجمل مذع) العذدد ( )1922ب ذاريخ  9أك ذوبر،
أي بعد وفاسر بشهر كامل ،ونكر أير أجرى هوا اللقا معر «البل وفاسر بقليل»أ
الال حماورل

سقدمير للقرا البل إيراد ي ده احلوار معر:
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مؤدراي املف ه ر ا سالمي ال بمل دأعبدالصبور شاهني ،وهذو اسذم لمذع مسذا
رحل عن عاملنا َّ
الف ر ا سالمي واللغة العربية ،ولر إسهاماسر ال ملة فيهما و إملمها ،الضى حينذاي مذن الذدهر
وناني عذذن ا سذذالم وجذذر كذذل حاالذذد أو جاحذذد أو جاهذذل،
مذذدافعاي عذذن لغذذة الق ذريفن ال ذذر  ،ه
واع ل ذذى املن ذذابر س ذذن مب ه ذرة ح ذذح إ ذذدا م ذذن أع ذذالم اخلطاب ذذة الب ذذارزين ،وك ذذان أب ذذرز املن ذذابر ال ذذيت
اع الها منذ مسذاد «عمذرو بذن العذاص» تدينذة القذاهرة ،وهذو أالذدم مسذاد أفريقيذا كلهذا
حي ذذم ب ذذدأ م ذذن فوال ذذر رحل ذذة سفس ذذمل ك ذذاب هللا ع ذ وج ذذل ،وعم ذذل عل ذذى إ.امه ذذا م ذذن ف ذذوق من ذ
مس ذذادل حب ذذي اهل ذذرم مص ذذر ،وال ذذد أجَّذر  -م ذذن د ذذالل عمل ذذر أس ذ اناي ب لي ذذة دار العل ذذوم امع ذذة
وسوجهذذات ك ذذمل مذذن الطذذالب مذذن خم لذذف أ ذذا العذذاه ،داعيذاي إىل الوسذذطية
القذذاهرة  -أف ذذار ه
الذذيت هذذي هنذ ا سذذالمأ وأجذذرى  -يرمحذذر هللا  -امل بذذة العربيذذة تذذا يقذذرب مذذن سذذبعني مؤلفذاي،
اللغة والف ر ا سالمي املس نمل وبعض الحلمجات اليت الام أا ،فقد كان جميداي للغات عذ هدة إذمل
العربيذذة ،علذذى رأسذذها الفريسذذية ،وسذذملسر الواسيذذة ل ذذة تذذا سعا ذ عذذن ا ملذذام بذذر هذذول ال لمذذات
القليلةأأ والد كان لنا معر هوا اللقا البل وفاسر بقليل:
نص احلوار
< يف ظر ر اهلج رروم املت حر ر عل ررى اإلسر ر م ،م ررا الس رربي يىل الوق رروم يف فج رره املعت رردين
فاملهامجني ،السيما أن بعا هذه اهلجمات لدسف يت من داخ صروم املسلمني؟
 ل بذذد أن يقذذف موالذذف املؤسسذذة ولذذيس موالفذاي فذذردًيي ،ف قذذف املؤسسذذات ا سذذالمية (األزهذذرم الي) موالفاي يشرفها ويدافع عن ا سالم ،فحينما فذاجم الذدمناري  -كدولذة  -ا سذالم وسسذبر
وسسذذي إىل يبيذذر ،ول سوجذذد دولذذة أدذذرى سذذرد عليهذذا ،فهذذوا دليذذل علذذى الفو ذذى ،وأن ا سذذالم
ليس لر من يدافع عنر ،وهول هي املش لةأ
< الرربعا يرررى أنرره ال داعرري للرررد علررى هررؤالء ،برردعوى أن النررا صررلى هللا عليرره فسررلم
أفذي فصح ،فعلينا أن نصح حنن كصحه على أذاه ،فقد صح هررو مررن قبر  ،مررا تعلرريقًم
على هذا الً م؟
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 هذذوا كذذالم امل هذ هذربني ،فالواجذذب أن سذذدافع عذذن دينذذك ،ألينذذا عذذاه إن ه سذذدافع سذذيأكلكوسيقضي عليك ،فالبد أن ي ون موالفك إيابياي ،سدافع عن ا سالم ب ل ما سسذ طيع ،ل ذي
يُشعر هؤل أبن ا سالم لذر مذن يذدافع عنذر ،والغريذب أينذا بذدلي مذن أن وذد صذفوف األمذ ة
ا سالمية مدافعني عن الدين ،درا علينا مذن انسذوبني عليهذا لألسذف مذن يقذول :إن القذريفن
صنعة بشرية ،فبأي وصف مي ن أن يصف هؤل ! وأي رد مي ن أن يرد بر عليهم !
< بصررريت فررردا مررن أفرراد األمررة اإلسر مية ،مرراذا ميًنررين أن أقرردم ألمرريت فلررديين يف فجرره
هؤالء املعتدين؟
 لبذد للمسذلمني مذن همذع ميذ لهم حيذم ل ذدي مواالذذف األفذراد ،فذ نا اسذ طعنا أن يوحذذدجبه نا ،وأن ومع إدواينا حولنا ،وأن يقف سداي منيعاي وجر هذؤل اجملذرمني فسذنردعهم عذن
اهلا ذ ذذوم عل ذ ذذى ا س ذ ذذالم وس ذ ذذنخيفهم ،ل ذ ذذن إنا ك ذ ذذان الس ذ ذذاب يس ذ ذذب و ذ ذذن يق ذ ذذول ل ذ ذذر« :هللا
يساحمك»« ،ج اي الشيطان دملاي» ،فمانا ين ر منر !
فحدا األمة
تركزفن يف خطابًم على فحدا األمة ،فًيف ترفن السبي يىل هذه الوحدا؟
ذت أد ذملاي ك يب ذاي دذذت عن ذوان «ال ُّس ذنة والشذذيعة أمذذة واحذذدة» ،أليذذل أرى أيذذر لذذيس هنذذاي
 ك بذ ُطائفة امسها ُسنة ول طائفة امسها شيعة ،إمنا ن أمة واحذدة كمذا الذال هللا سبذاري وسعذاىل{ :إد َّن
دد
د
اعب ُد د
ون}[سذذورة األيبيذذا  ،]92 :أمذذا الد الفذذات العقديذذة
َهذول أَُّمذُ ُ مم أَُّمذةي َواحذ َدةي َوأَ َان َربُّ ُ ذ مم فَ م ُ
السنة والشيعة ف هنا سووب عندما يؤمن نلوحدةأ
بني ُّ
لررو قلنررا :دعررائم فحرردا الصررف مررع اخررت م فجهررات النظررر بررني احلركررات فاجلماعررات
اإلس مية ..فماذا ميًننا أن نًتب ص هذا العنوان؟
د
اَِ َوَر ُسذولَرُ َولَ سَذنَذ َازعُوام فَذَذ مف َشذلُوام
 الدعائم هي الرجوع إىل ك اب هللا الوي يقذولَ { :وأَطيعُذوام هاِ مع َّ د
وسَ مو َهب در ُ ُ م و م د د
ين} [سورة األيفال ،]46 :الدعائم هي الذيت سقذول:
اص ُوام إ َّن هَ َ َ
مَ
الصاب در َ
َ َ
دد د
دد
ت َد
ت َما د األ مَر د
ف بذَمي ذنَذ ُه مم
مجيعاي َّما أَلََّف م
اَِ أَلَّذ َ
{ َوأَلَّ َ
ت بذَ م َ
ف بَم َ
ني الُذلُوأ مم لَ مو أَي َف مق َ
ني الُذلُذوأ مم َولَذ َّن ه
د
صموام دحببذ دل اِد َد
د
د
مجيعذاي
{و ماعَ ُ َم ه
إيَّرُ َع دي َح يم} [سورة األيفال ،]63 :الدعائم هي اليت سقولَ :
َولَ سَذ َفَّرالُ ذوام} [س ذذورة يفل عم ذران]103 :أ ه ذذول ه ذذي ال ذذدعائمأأ فه ذذل يس ذ طيع أن و ذذد دع ذذائم
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أفضل من هول مس حيلأ
< كيف نرتجم هذه الدعائم على أرض الواقع؟
 أن منسك عن اس خدام اهلاا والسب وال فمل سبيل أن ي ذون طوائذف ،فذنحن لسذناطوائذذف ،إمنذذا أمذذة واحذذدة ،و ك ذذا الذذوي أشذذرت إليذذر مذذن البذذل م يذذد مذذن ال فصذذيل حذذول هذذوا
املو وعأ
اخلطاب الديين
< تتع رراىل أص رروات ب ررني ح ررني فآخ ررر منادي ررة بتجدي ررد اخلط رراب ال ررديين ،فًي ررف ير رراه د.
عبدالصبور شاهني؟
 ن ل يس طيع أن ي حدث عذن اخلطذاب الذديل جمذرداي مذن عر ذر علذى املمارسذة واجمل مذع،فاخلطاب الديل ليس جمرد عنوان ،إمنا هو واالع ،فعلينا أن دد كيف ي ذون اخلطذاب الذديل
ومن الوين سيُخاطَبون أوا اخلطاب هل هم املسلمون أم إمل املسلمني لبد مذن ال حديذد،
َ
ألن ال ذذمل ل ي ذذدركون البع ذذد األد ل لم ذذة اخلط ذذاب ال ذذديل ول يفهموهن ذذا ،فالب ذذد م ذذن ددي ذذد
ا ط ذذار األد وا ط ذذار ال ذذديل ح ذذح يفه ذذم أولي املص ذذطلح ي ذ لم في ذذر ،واملو ذذوع ذذاا إىل
سف مل وسرسيب عناصر ،حح ل س ون املسألة ار الي يقال فير أي كالم ،فاملو وع ليس هينذايأ
وامله ذذم أن ي ذذب املو ذذوع املؤمن ذذون نل ذذدين ل املحلهحبذ ذون م ذذن ورائ ذذر ،ص ذذحيح أن اخلط ذذاب
الديل اآلن ليس الائماي تا هذو منذوط بذر ،ل ذن لبذد أن يوكذل األمذر إىل أهلذر وس ذر ال ذانت
هوا ال ال حح يصح أن يقول :إن هناي شي اي امسر ديد اخلطاب الديلأ
< ال خير ررى عل ررى انظ ررر يف أخر ر ق جمتمعن ررا فأمتن ررا ا ن م ررا تعاني رره م ررن تط رررم فً ررري
فأخ قي ..برأيًم ما أسباب هذا التطرم؟ فكيف يُعا ؟
 املهذذم أيض ذاي أن ذذدد أولي مع ذ هذذوا ال طذذرف وكيفيذذة املعا،ذذة ،وهذذل ي ذراد نملعا،ذذة أن يقذذولكالم ذاي وع ي ذاي مي ذذن أن يُنس ذذب إىل ال ذذدين ول ذذيس ه ذذو اخلط ذذاب األدالال ذذي وإمن ذذا جم ذذرد ك ذذالم
وال ذذالم ع ذذن ه ذذوا ل ي ذذون تا ذذرد س ذؤال يُط ذذرح ويُذرد علي ذذر ،ب ذذل ذذاا األم ذذر إىل امل ي ذذد م ذذن
178

الدراسة وال أمل وال ف مل والبحم ،وكلما مضى ال مان ظهرت لنا رؤور مو وعات مي ن أن
 .ذذل ا اه ذاي معين ذاي ذذب أن يرك ذ عليذذر وينطلذذف منذذر ،وكذذل نلذذك لذذر أبعذذادل الف ريذذة وإسذذهاماسر
الف رية أيضاي ،وعلينا دديد املفاهيم أولي ال حدث حوهلاأ
< بعد رحلة حافلة ابلعطاء فيثراء الساحة اللغويررة فالرًريررة ..كيررف يرررى د .عبدالصرربور
شاهني نرسه؟
 -أحذذاول أن أكذذون مفيذذداي مذذن الناحيذذة ا سذذالمية ،ول أسذ طيع أن أالذذول إيذذل مف ذذر إسذذالمي

كما يقولون ،إمل أيل واحلمذد ب سذعيد تذا وصذلت إليذر مذن سفسذمل للقذريفن علذى املنذ  ،حيذم
فسذرت  22جذ اي ،ونالذي  8أجذ ا  ،أسذأل هللا أن ي مذر علذى دذمل ،وابذل يقذوم علذى مجذع هذول
اخلطب ك بأ
فاجب َّ
مقدس
< كيف ترفن اللغة العربية يف فسائ اإلع م؟

 اللغ ذ ذذة العربي ذ ذذة مص ذ ذذوية وحمفوظ ذ ذذة ،وأع ق ذ ذذد أن ال ذ ذذوين رس ذ ذذون العربي ذ ذذة ك ذ ذذملون ،ويش ذ ذذعروننلواجذب الذوي علذيهم ،ول هد
يفرطذون هذوا الواجذذب أبذداي ،فحراسذة اللغذة العربيذة أمذر مقذذدر،
ول يسذ طيع أبذذداي أن يغفذذل عنذذر ،واملسذذابقات الذذيت يسذذمع عنهذذا الفضذذائيات وإملهذذا ل شذذك
أن هلا أتجملها اله مام نللغة ،سوا كايت مسابقات شعرية أو إمل نلكأ
< مب توصرري القررائمني علررى أمررر اللغررة العربيررة يف اجلرائررد فاجمل ر ت فغريمهر ا مررن فسررائ
اإلع م؟
 أبن يصروا على ال ذ ام الفصذحى مهمذا س ذن إريبذة ،حذح مي ذن أن يقذيم هلذا بنذا ذخماي إنشا هللا ،ويس طيع أن يقول :إينا منلذك لغذة معذ ة ،وأل يس سذلموا ،فاللغذة العربيذة لغ نذا ،و ذن
مصرون على ال امها ،ولبذد مذن عذودة الفصذحى بعذد أن أُمهلذت ،وإحيذا ا حسذار تذا علينذا
من أماية اههاأ
< كيف ميًننا أن نر أبناءان على الرصةى؟
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 الع لذة اللغويذة ل فائذدة منهذا ،ولبذد مذن أن يعلدهذم أطفالنذا طريقذة النطذف عذن طريذف دفذذي همي َّ القريفن ،فال شك أن حفظ األطفذال القذريفن هذو احلذارر األول ل نشذ هم علذى َسذنن اللغذة
الفصحى ،ف نا الرأ األطفال الفصحى ويطقوها ف ير مي ن أن ي ون هلا رصيد عندهمأ
< أقام ررص ف ارا األفق ررام فالش ررؤفن اإلسر ر مية يف الًوي ررص مش رررفعا يُس ررمى «علم رراء

املستقب » يقوم على اختيار جمموعة مررن األطرررال ففر شرررفط حمررددا ،فهتيئررتهم فتررربيتهم
دينيا فلغواي ففًراي ليقودفا األمة يف املستقب  ،فما رأيًم يف هذا املشرف ؟
 هذوا املشذروع مي ذذن أن يسذفر عذذن رصذيد كبذذمل ًّذدم اللغذذة الفصذحى والذذدين أيضذاي ويفيذذدمهاأك فائدة ،وأوصي القائمني عليذر أبل يفرطذوا فيذر مهمذا س ذن الصذعونت ،فذنحن يشذأان علذى
الفص ذذحى ألي ذذر ه ي ذذن م ذذن س ذذبيل إل ه ذذي ،ل ذذن امللهي ذذات أم ذذام الطف ذ ل اآلن ك ذذملة ،فل ذذي ن
اج هادان س بيت الطفل على املطالبة نلفصحىأ
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علي جريشة
(الداعية الشجا )

الرتمجة:
مذذن ال ذذرى حماف ذذة الش ذرالية تص ذذرأ سعذ َّذرف عل ذذى مجاعذذة ا د ذوان املس ذذلمني وهذذو العاش ذذرة م ذذن
عمذذرل ،وحصذذل علذذى إجذذازة احلقذذوق مذذن جامعذذة القذذاهرة ،وسرالذذى املناصذذب احلقواليذذة حذذح
ذارا ،والذذد عمذذل أربذذع سذذنوات جملذذس الدولذذة ،واع قذذل ،ولبذذم السذذان احلذذر
كذذان مس شذ ي
ذذاق سذذنوات ،سذذافر بعذذدها إىل املدينذذة املنذذورة ليذ هد
ذدرر ن،امعذذة ا سذذالمية ،وألقذذى أول دطبذذة
نللغذذة ا ولي يذذة أول مجعذذة مذذن شذذهر رمضذذان تسذذاد األمذذم امل حذذدة ييويذذوري ،وك انسذذر
م ميذ ة جذ يذدا ،محاسذذية والويذذة إىل أبعذذد حذ هد ،وكأهنذذا صذذوت القعقذذاع معذذاري ا سذذالم ،لشذ َّذدة
إملسر على شريعة ا سالم ،و أًيمر األدذملة الامذت ال ذورة الشذعبية َّذد الذرئيس حسذل مبذاري
وأطاحذ ذذت بذ ذذر ،وسذ ذذو البذ ذذل العذ ذذودة الذ ذذيت كذ ذذان ي دههذ ذ هلذ ذذا ،يذ ذذوم األربعذ ذذا  23مجذ ذذادى األوىل
1432هذ 27 ،أبريل 2011مأ
هذا اللقاء:
أجذذري هذذوا احلذوار معذ ر عذ الشذذب ة العامليذذة للمعلومذذات مذذن البذذل األسذ ان أسذذامة اهل يمذذي الُبيذذل
وفاسر ،ويشرل يذوم وفاسذر موالذع (عالمذات) ب ذاريخ  27ييسذان (أبريذل) 2011م ،يشذر
مواالع أدرىأ
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يقول حماورل:
أعذذددت األس ذ لة وسواصذذلت مذذع ولذذر ال ميذذل ا عالمذذي هذذاق علذذي جريشذذة الذذوي رحذذب جذ يذدا
إبج ذرا احل ذوار ،وسلقذذى ع ذ ا مييذذل أس ذ ل ر الذذيت أرسذذلها بذذدورل للشذذيخ الوالذذد ،الذذوي الذذام بذذدورل
إبرسال إجانفا يل ع إمييلر اخلاصأ
إ ذذمل أي ذذر ه  .ذذر أرب ذذع وعش ذذرون س ذذاعة عل ذذى سلق ذذي إج ذذانت فض ذذيل ر ح ذذح ه ذذاسفل أح ذذد ال ذ مال
ليخ ق أبن الدك ور جريشة فارق احلياة ،وأير اآلن نمة هللا ،ف ان ب وإان إلير راجعونأ
يفدر كلمات فضيل ر أأأ
وإزا هوا ف ن هوا احلوار مع اللة كلماسر ُ
نص احلوار
*سيادا املستشار ..ظللتم فيخوانًم لعقود طويلررة تنتظرررفن حلظررة التغيررري يف مصررر فالعررامل
العر  ..ه ميًن أن تُقيِّموا لنا األفضا اليت تعيشها البلدان العربية يف الوقص احلا ؟
َم َّن هللا على بعض البالد العربية نل غيذمل أأ وبعضذها الطريذف إليذر ،وبعذض لذم يسذارع فيذر
احل ذذام إىل ش ذذي منذذر ،يرج ذذو أن يوفذذف هللا ا،مي ذذع ،بي ذذد أق أحذذور ه ذذؤل وأول ذذك م ذذن ال ذذوين
اولون القف ملصا داصة ،أو ددمة وعمالة ،هات أجنبيةأ
*بعررد مرررفر أكثررر مررن شررهرين علررى انتصررار ثرروريت مصررر فتررونس  ..ه ر ترررفن أن مسررار
الثورتني يسري يف اال اه الصةيمح؟ فما هي برأيًم اخلطوات اليت جيب أن تتخذ من أجر
ضمان لام الثورتني؟
ال ذذوراتن مصذذر وسذذويس أأ دذذاولن سَلمذذس الطريذذف الصذذحيح ،ي م ذ هلذذم م يذ يذدا مذذن ال وفيذذف،
ولضذذمان وذذاح ال ذذورسني ينبغذذي أن ي ذذون علذذى ال غذرات ال بذذملة مذذن يُطمذذأن إلذذيهم ،مذذن دذذالل
املعرفر الداليقة أبشخاصهم ،ومن دالل اترًّهمأ
*تعيش بعا البلدان العربية حالررة مررن الغليرران الثرروري ،منهررا ليبيررا فالرريمن فسرروراي  ..هر
تعتقدفن أن ثورات شعوب هذه البلدان ميًن أن ق ما حققته ثوريت مصر فتونس؟
ذاان جذذوريًي  -كمذذا سعذ  -د ذذاا إىل دعذذا أبنائهذذا ،ودعائنذذا معهذذم كذذولك،
الذذبالد الذذيت سعذذيش إليذ ي
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كمذذا د ذذاا إىل رلذذي صذذفوفها ذذن الذذد ي ويذذون سذذببيا أتدذذمل النصذذر ،ود ذذاا كذذولك إىل
وح ذ ذذدة الص ذ ذذف ،ووح ذ ذذدة ال لم ذ ذذة ،وإن دقذ ذ ف هل ذ ذذا نل ذ ذذك فس ذ ذذوف سص ذ ذذل إىل م ذ ذذا سص ذ ذذبوا إلي ذ ذذر
د
اِ يذُ مؤسدير َم من يَ َشا }أ
ضل َّ
ك فَ م
{ َنل َ
*مررا ين أعلررن الرررئيس املخلررو مبررارك تنةيرره عررن احلًررم حررىت تصرردر اإلسر ميون املشررهد
السياسي يف مصر..كيف تنظرفن يىل هذه احلالة؟
أه ذذل م ذذة أدرى ب ذذدروأا ،وكن ذذت أفض ذذل ال ذذحلوي وع ذذدم الس ذ عاال ،ل ذذن ال ذذدَّر هللا وم ذذا ش ذذا
فعل ،واخلملة فيما اد ارل هللاأ
* افل بعا التيارات فالقوى السياسررية ياثرا حالررة مررن القلر

رراه اإلسر ميني  ..برأير

م ررا مغ ررزى ذلر ر ؟ فهر ر ت رررفن أن رره قلر ر طبيع رري أم مب ررالغ في رره؟ فم ررا س ررب تع رراطي احلرك ررة
اإلس مية مع هذا الوضع؟
حبمد هللا وفضلر اسذ طاع (ا سذالميون) ميذدان ال حريذر أن ي ب ذوا لسذائر ال يذارات أصذال هم،
وعدم أانيي هم ،تا أ ر إعااب ال ملين حح اخلارا ،فالقلف منهم بعد هول ال اربة مبالغ
فيذذر ،بذذل ل حمذ َّذل لذذر ،ولعلذذر  -إن وجذذد  -مذذن يف ر م ذذر الليذذل والنهذذار مذذن القذذوى احلاالذذدة ،أو
بقاًي احل ب الفاشل والعهد البائدأ
* مررص الع قررة بررني ا اهررات احلركررة اإلسر مية يف فرررتا مررن الرررتات ،هر ترررفن أن هررذه
الع قة يف ا اهها للتةسن؟
تشي ة هللا ،حب مة القائمني على هول ال اهات ،ومراعافم ملا يحلب

بر أعداؤهمأ

*مررن خ ر ل خ رحتًم الطويلررة مررع العم ر الرردعوي ،مررا هرري خارطررة الطري ر الرريت جيررب أن
تتبعها احلركة اإلس مية يف املرحلة املقب ؟
نلنسذ ذذبة ملذ ذذا ينبغذ ذذي أن س بعذ ذذر احلركذ ذذة ا سذ ذذالمية املرحلذ ذذة املقبلذ ذذة ،أُفضذ ذذل أن ي مذ ذذع لذ ذذولك
القيادات ونوو الرأي أأ ألن األمر ُّ
جد دطمل أأ ول أود أن أعطي فير يفرا فرديةأ
*خرجص مجاعة اإلخوان من الثررورا مبًاسررب كثررريا ،أقلهررا أ ررا حسررمص مسررألة الشرررعية،
فًيف ترى فجود اإلخوان ف ركهم بعد لام الثورا؟.
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ل شذ ذذك أن العذ ذحلاف ال ذ ذذر الذ ذذوي ا ،ماعذ ذذة ا دذ ذوان منذ ذذو أن اس ذ ذ دعاهم انئذ ذذب رئذ ذذيس
ا،مهورية السابف عمر سليمان ،هو ي ري هدية رنيية على ص هم الطويل ا،ميل أأ
أما ما يفعلون املرحلة القادمة أأأفينبغي نلك كولك سبادل الرأي بذني القيذادات أأوبذني
القواعد كولك أأ وصولي إىل الرأي السديد إبنن هللاأ
*تشهد مجاعة اإلخوان حالة من اخل فات يف فجهات النظر بني بعا الشباب فقيررادات
اجلماعة ..ما تقييم هلذا اخل م  ..فكيف ميًن اف ذل ؟
نلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذبة ل ذ ذ ذ ذ ذ ذذاهرة الد ذ ذ ذ ذ ذ ذ الف أأ فه ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ظ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاهرة طبيعي ذ ذ ذ ذ ذ ذذة وص ذ ذ ذ ذ ذ ذذحية {فال يرزالُر ر ر ر ر ر رون
ِّ
ِّ ِّ
َِّّ
مر ذذية إنا
ُ ْتلرر رني *يال َم ذ من رحر رم ربُّر ر } [س ذذورة ه ذذود ]119-118 :ل نه ذذا سص ذذمل حال ذذة َ
وصلت إىل إعااب كل ني رأي برأير ،و هلا ابطان ،أو عالجان:
أ – [أن] يوالر الصغمل ال بمل ،وأن يعطف ال بمل على الصغملأ
ب  -بني ال بار هناي أدب مجيل الدمر لنا األئمة وهم من السلف الصذا  ،فقذد كذان ا مذام
يقول :رأيي دطأ مل الصواب ،ورأي إملي صواب مل اخلطأ)
ك ذذل نل ذذك م ذذا دمن ذذا دائ ذذرة الد ذ الف ال ذذوي ل يوج ذذد مع ذذر ي ذ الطع ذذي ،ف ذ نا وج ذذد ال ذذن
القطعي فينبغي على ا،ميع أن ينصاع لر ،وإل كان األمر (دالفيا ل اد الفيا)أ
*يف أعقرراب انتصررار الثررورا برردأ يعررود لً ر مررن مصررر فتررونس عرردد مررن رجرراالت الرردعوا
الذين اضطرفا ملغادرا الب د ..ماذا يعتزم املستشار جريشة قذا الشأن؟
تشي ة هللا أيوي احلضور الريبا (بس إًيي س حملوق) !
*املستش ررار عل رري جريش ررة ..تع رررض ل عتق ررال س ررنوات ،فغ رراب ع ررن ال ررب د لعق ررود  ..م ررا
شعوركم ا ن فقد ق ما حلمتم به؟
شذ ذذعور احلمذ ذذد ب والش ذ ذ ر لذ ذذر ،مذ ذذع الشذ ذذعور أبن مذ ذذا والذ ذذع كذ ذذان م افذ ذذأة رنييذ ذذةأأعلى الص ذ ذ
والح سابأ
*صرحتم أبنًم تتمنون ترشمح الرردكتور أمحررد كمررال أبررو اجملررد ملنصررب الر سررة يف مصررر ..
أفال :مررا هرري دفافعًررم هلررذا التمررىن؟ ..اثني را :ملرراذا ال ترًرررفن أنررتم يف الرتشررمح  ..فاثلث را:
184

ماذا لو ترشمح للر سة يس مي من غري اإلخوان؟
أ -أولي :دوافذذع سرشذذيحي لألس ذ ان الذذدك ور أمحذذد كمذذال أبذذو اجملذذد أيذذر إذذمل حمسذذوب علذذى ا ذذال
حمدد ،فهو أالرب للحيدة أأ واحليدة مطلوبة الفحلة القادمةأ
و يييا :ألير عمل (وز ييرا) مرسنيأأف ويت عندل (دلفية ود ة سياسية كافية)أ
و ليا :ألق أعلم فير ك يملا من األدالق واملواصفات اليت سؤهلر هلوا املنصب
رتا ل يعرفها ك مل إمليأ

العهد ا،ديد،

ب  -نلنسذذبة لحلشذذيحي لنفسذذي أأ ل أوافذذف أأ ألق ل أراق صذذاحليا هلذذول املسذذؤولية ،وصذذدق
من الذال( :رحذم هللا امذريا عذرف الذدر يفسذر) ،وصذدق الرسذول صذلى هللا عليذر وسذلم حذني الذال
أل نر "ي ا األمانة ،في ا يوم القي ِّ
امة خزي فندامة"()9أ
جذ  -ونلنسبة لحلشيح إسالمي من إذمل ا دذوان أأ ل مذايع عنذدي ول عنذد أحذد يفدذر -
ظل  -ما دام صاحليا للم ان ،وعلينا أن ي م ذل احل مذة (املنصذب س ليذف ل سشذريف) ،ومذن
ََّ يُشفف على من اب لي بر ول سدل عليرأ

( )9روال مسلم

صحيحر ،ك اب ا مارة ،نب كراهة ا مارة بغمل رورة ()1825أ
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عبداحلليم عويس
ِّ
(املؤرخ فاملرًر اإلس مي)

الرتمجة:
م ذذن ال ذذرى حماف ذذة الغربي ذذة تص ذذر ،حاص ذذل عل ذذى درج ذذة ال ذذدك ورال م ذذن كلي ذذة دار العل ذذوم امع ذذة
القاهرة ،وعمل أس انيا جامعات إسالمية عديدة ،وأمضى جامعة ا مام نلرًيت ()17

ذملا تام ذذع فقه ذذا الش ذريعة أبمري ذذا،
عا يم ذا ،وحض ذذر أك ذذر م ذذن ( )100م ذذؤ.ر ع ذذاملي ،وك ذذان دب ذ ي
وانئ ذذب رئ ذذيس رابط ذذة األدب ا س ذذالمي نلق ذذاهرة ،ورأر دري ذذر جمل ذذة (ال بي ذذان) ال ابع ذذة للامعي ذذة
الشذذرعية ،وأو ذ موسذذوعات علميذذة كبذذملة ،منهذذا موسذذوعة الفقذذر ا سذذالمي ،وسفسذذمل للق ذريفن
ال ذر للناشذ ني ،ولذر م ذات املقذالت والبحذوث املنشذورة ،وعشذرات املؤلفذات املطبوعذة ،منهذذا:
دراسذذة لسذذقوط ( )30دولذذة إسذذالمية ،والغذذارة املعاصذذرة علذذى املسذذلمنيأ سذذو يذذوم ا،معذذة 14
حمرم 1433هذ 11 ،ديسم 2011مأ
هذا اللقاء:
أجرى هوا احلوار معر األس ان مجال سذاه ،ويشذر جملذة (البيذان) الصذادرة
( )288ب اريخ شعبان 1432هذ ،ص ،39 -34ونكر يل أير يفدر لقا معرأ
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الذرًيت ،العذدد

نص احلوار
البيان :يعتقد كثري من أعداء أمتنا أننا جيب أن حنارب الناس حىت نرغمهم علررى عقيرردتنا
مبعىن آخر هو ِّادعانهم استخدام السيف لدعوا البشر للدخول يف دين هللا؟
د
الدعذذا كذذانب ،ودذذمل شذذاهد علذذى نلذذك هذذو ال ذذاريخ يفسذذر حيذذم سوجذذد
دأ عبذذداحلليم :هذذوا ه
أالليات إمل إسالمية عاشت ول س ال سعيش أطيذب حيذاة كذل الذبالد ا سذالمية ،ومذع نلذك
ه يس ذذال ال ذذاريخ حال ذذة إص ذذب واح ذذدة لغ ذذمل مس ذذلم جب ذذارل عل ذذى ال ذذددول ا س ذذالم ،إل
حذذالت فرديذذة الذذام أذذا بعذذض ا،هذذال ويرفضذذها ا سذذالم بذذل إيذذك سذذرى أن ا رهذذاب العقذذدي
ذدث وفذذا السذذطنطني وكاميليذذا شذذحاسر مصذذر عنذذا
أي مذذن دادذذل ال نيسذذة يفسذذها ،ومذذا حذ ُ
ببعيدأ

أيضا شهد ال اريخ َّ
أن ال سامح كان صيغة أصيلة كل سلوكنا وأحوالنذا مذع أهذل الومذة البذل
و ي
احلَ َس ذنَ دة
ك دن محلد م َم ذ دة َوالم َم مو دع َذ دة م
أهذذل امللذذة ،وهذذا هذذو الذذول ربنذذا  -سعذذاىل  { :-مادعُ إد َىل َس ذبد ديل َربدهذ َ
د د
د
د
د دد
د
ين} [سورة
َح َس ُن إد َّن َربَّ َ
َو َجاد مهلُمم دنلَّديت ه َي أ م
ك ُه َو أ مَعلَ ُم تَ من َ َّل َع من َسبيلر َوُه َو أ مَعلَ ُم نلم ُم مهَد َ
د
ك َزيذَّنَّا لد ُ ذ دهل أَُّمذة َع َملَ ُهذ مم} [سذورة األيعذام ،]108 :و ذة
أيضاَ { :ك َول َ
النحل ،]125 :ويقول ي
عش ذرات اآلًيت الذذيت سبذذني وس ذ هن علذذى الطبيعذذة السذذمحة للم ذذنه ا سذذالمي ال عامذذل م ذذع
العقائد األدرى ف ن مذا بيننذا وبذني العقائذد األدذرى األرت الذدمييا وحذدييا ،إمنذا هذو سعذايش
مساه من جايبناأ
البير رران :شر ررهدت العصر ررور احلديثر ررة خلر ر يف مر رروا ين القر رروى يف العر ررامل ،فلدسر ررف احتر ر
املسلمون مًانة متأخرا فيها ،فما أسباب ذل من فجهة نظركم؟
دأ عبذذداحلليم :مذذن أهذذم أسذذباب مذذا نكذذرت :أن أمهذذل املسذذلمون األدذذو أبسذذباب القذذوة املاديذذة
والف ري ذذة ،والرك ذذون إىل الدع ذذة والسذ ذ ون ،والع م ذذاد اخل ذذاطئ عل ذذى املف ذذاهيم املغلوط ذذة ح ذذف
دينهم فأصبح ال هد سواكالي ،وأصبح القذريفن ل يذاوز حنذاجرهم ،وأدذووا ببعضذر وسركذوا بعضذر
اآلدذذر ،وايفصذذلوا حضذذاريًي عذذن عصذذور أتلُّقهذذم وجمذذدهم ،فُسذذأل :هذذل يركنذذون إىل العقذذل أم إىل
الذذوحي وكذذأن العقذذل والذذوحي ذذدان ل ي معذذان ،وسفشذذت أمذرات ك ذذملة حذذول هذذوا املو ذذوع
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ومن هوا القبيلأ فوجئ املسلمون القرن ال امن عشر أبهنذم يفدذر ال ُّسذلم احلضذاري ،وأبن
وىل ،وحل م اير عصر املدفع والقنبلة و َّ
عصر السيف والرمح الد َّ
الورةأ
البيان :فما النتائج املرتتبة على ذل ؟
ص ذرون نلرع ذذب
دأ عب ذذداحلليم :أد ذذو املس ذذلمون موال ذذع املُذدافع ،بع ذذد أن ك ذذايوا ال ذذادة األرت يُن َ
ذدوهم ب ذ ذذل جقلذ ذذر،
مسذ ذذملة شذ ذذهر شذ ذذخ يبذ ذ يدههم صذ ذذلى هللا عليذ ذذر وسذ ذذلم ،فذ ذذأجه علذ ذذيهم عذ ذ ُّ
كل الوسائل إمل الشريفة ،وأفاق املسلمون على أدطذا دامهذة :مذن سنصذمل ل ذاور
خدما َّ
ُمس ي
نحلاذذة وإمنذذا نملذذدفع السذ عماري ،ومذذن يهوديذذة س عذذاون مذذع ال نصذذمل هذذوا الغ ذ و ،وسق سذذم
معذر األسذذالب واملغذذامن ،ومذن شذذيوعية جدليذذة ل سق ُّذل عنهمذذا دبيذا ول سذف ي ا لذذدما املسذذلمني،
وفا يم ذا علذذى عقائذذدهم ،ومذذن وجنيذذات وفو ذذوًيت دذذاول بذذدورها أن سغ ذ و ال ذحلاث ا سذذالمي
ب ل الصور واألش الأ
البيان :تؤكدفن أنه منذ ظهور اإلسر م ،فقررد أخررذ موقررا مشرررفا مررن النصررانية ،مل يشرررتك
فيه دين غريه فه َّ فضةص لنا أكثر؟
دأ عبذذداحلليم :هذذول بديهيذذة مذذن بذذديهيات ال ذذاريخ ل د ذذاا إىل ك ذذمل مذذن األدلذذة ،وحسذذبنا أن
يس شذ ذذهد هذ ذذوا اجملذ ذذال نل لمذ ذذة الذ ذذيت ألقاهذ ذذا «أيري ذ ذذي سراس ذ ذذون» (مطذ ذران مدريذ ذذد ،ورئذ ذذيس
أسذاالفة إسذذباييا) مناسذذبة اف ذاح يذذدوة للحذوار ا سذذالمي واملسذيحي تدريذذد ،حيذذم الذذال :إن
علينا ن املسيحيني أن يعحلف نليشراح الوي يشذعر بذر إزا امل ايذة الذيت لهذا عيسذى وأمذر
مذذر  -عليهمذذا السذذالم  -ا سذذالم فهنذذاي ك ذذمل مذذن النصذذوص القريفييذذة الذذيت سسذذمي عيسذذى
ول َّد د
د
د
يح دعي َسذى ابمذ ُن َمذ مرََ َر ُسذ ُ
اِ َوَكل َمُذرُ أَلم َقا َهذا إد َىل َمذ مرََ
مس ي
ذيحا ورسذول هللا وكلم ذذر{ :إَّمنذَا الم َمسذ ُ
َوُروح دممن ذرُ فَ ذ َدمنُوا دن َِّد َوُر ُسذ ذلد در} [س ذذورة النس ذذا  ،]171 :وسؤك ذذد ب ذذارة م ذذر والداس ذ هاَ { :مذ ذا
د
الر ُسذ ُل َوأُُّمذرُ دصذ هددي َقة} [سذذورة املائذذدة،]75 :
ت دمذ من الَذمبلدذ در ُّ
يح ابمذ ُن َمذ مرََ إدَّل َر ُسذول الَذ مد َدلَذ م
الم َمسذ ُ
وسوصذذي تعاملذذة املسذذيحيني معاملذذة أدويذذة حمحلمذذة ،وإيذذر ملذذن العذذدل العذحلاف أبن ا سذذالم هذذو
كبملاأ
بال ريب الدين الوحيد إمل املسيحي الوي يع م املسيح سع ي
يما ي
ول دتذَا أُيمذ دَل إدلَميذ در
الر ُسذ ُ
ولعذذل أيري ذذي ل يذذدري أن هذذوا جذ أساسذذي مذذن ديننذذا يذذؤمن بذذر{ :يفَ َمذ َن َّ
دمذ من َربدهذ در َوالم ُم مؤدمنُذو َن ُك ذل يفَ َم ذ َن دن َِّد َوَم َالئد َ دذ در َوُكُبدذ در َوُر ُس ذلد در} [سذذورة البقذذرة ،]285 :ويع ذ أي
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مس ذذار بش ذذخ عيس ذذى وأم ذذر  -عليهم ذذا الس ذذالم  -إمن ذذا ه ذذو كف ذذر نب وا س ذذالم م ذذل ال ف ذذر
تحمد صذلى هللا عليذر وسذلم ،وسذارت شذعوبنا ا سذالمية هذوا ا،ايذب ي يفذة مطيعذة لرأذا،
مل مة ب عاليم دينها وإسالمهاأ
مقارنة بيننا فبينهم
البيان :يذا عقدان مقارنة بني حال األقليات غري اإلس مية يف الدفل اإلسر مية ،فأقلياتنررا
اإلس مية يف الدفل غري اإلس مية ،فًيف ستًون النتيجة يف رأيًم؟
اجمل معذات ا سذذالمية علذى ذذو أرالذى ب ذذمل

دأ عبذداحلليم :لقذد عاشذذت األالليذات املسذذيحية
ذملا مذا سُضذطَّهد أببشذع صذور ال ذطهاد فعُق َذدت هلذا حمذاكم
من حياة األالليات املسلمة اليت ك ي
سف ذذيش اجمل مع ذذات املس ذذيحية ،ب ذذل إي ذذر ل وج ذذر للمقاري ذذة أص ذالي ،وه ذذي الص ذذورة يفس ذذها ب ذذني
سعاملنا مذع شذخ يذيب هللا عيسذى  -عليذر السذالم  -وبذني معذامل هم لشذخ يبينذا صذلى هللا
علير وسذلم فاملسذيح ديننذا ل ذاا إىل ال ذالم فيذر ،فال ذل يعلذم م اي ذر ديننذا واللوبنذاأ
أما هم ،فقد أسا املس شذرالون بصذورة م ع َّمذدة ،والغريذب أن هذؤل مذن رجذال ال نيسذة ،ولقذد
نكذذروا مغالطذذافم العلميذذة والف ريذذة واملعلوماسيذذة عذذن احلبيذذب صذذلى هللا عليذذر وسذذلم ،وهذذي الذذيت
الروان طويلةأ
روجوا هلا وددعوا أا ا يسان األورو
ي
البي رران :ق ررد يق ررول قائر ر  :ه ررذا ك رران يف العص ررور الس ررابقة فم رراذا ع ررن الوض ررع يف العص ررر
احلديمل؟
دأ عبذذداحلليم :العصذذر احلذذديم ،ومذذع ا سذذار دور ال نيسذذة الروحذذي اجمل معذذات األوروبيذذة
واألمري يذذة ،واهن امهذذا ال ذذام روسذذيا والصذذني ودول ال ذذل الش ذرالية الذذيت كايذذت املسذذيحية هذذي
السذذائدة فيهذذا ،مذذع أن ال نيسذذة الذذد إُلبَذت علذذى أمرهذذا مواالعهذذا احليويذذة واألساسذذية ،ف هنذذا مذذا
زالذت م شذب ة نحلذروب الدائمذذة ذد ا سذالم سذوا جمذذال الف ذر أو احلركذة ،وهذي نلذذك
سض ذذع أي ذذديها أي ذذدي الس ذ عمار احل ذذديم ،ولعله ذذا ص ذذورت ل ذذر أهن ذذا ه ذذي الس ذ ار الذ واالي ملن ذذع
ال حف ا سالمي الوي من شأير أن ول دون دقيف األطماع الس عمارية إفريقيا ويفسيا،
والوي مي ن كما س صور ال نيسة أن يهدد أورون وأمري اأ
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املسيةية الصهيونية
البيان :فماذا عن املسيةية الصهيونية فمعاداهتا لإلس م؟
دأ عبداحلليم :سواطؤ ال نيسة مع الصهيويية د ا سذالم أمري ذا وأورون وإفريقيذا ويفسذيا ل
ذذاا إىل بره ذذان ،بذ ذذرإم أن اليه ذذود هذ ذذم أك ذذر مذ ذذن أس ذذاؤوا إىل املسذ ذذيحية ،وإىل املس ذذيح ،عليذ ذذر
س ون دذت ظالهلذا بعذض
السذالم ل نهذا السياسذة ً -ي صذاحيب  -هذي الذيت عذل أصذحاأا ين ذ
أساسيات الدين وصولي للمصلحة املرجوة من ورا سلك ال حالفات الشيطاييةأ
سطورت األمور بني املسيحية وا سالم إىل ما هو أك ر من احلذروب العذابرة ،والسفاالذات مذع
أعدا ا سالم وأعدا األدًين كلها د ا سالم ،ف طورت األمور إىل ما هو أك ر من نلذك،
ذرن عامليذذة شذذاملة علذذى ا سذذالم راإبذذة الذ خل منذذر
فأعلنذت ال نيسذذة العصذذر احلذذديم حذ ي
إىل األبد (كما ًّيل هلا)أ
البيان :ما هي األسباب اليت تلجأ يليها الًنيسررة يف حرقررا علررى اإلسر م رغررم عمهررا أ ررا
تتةافر معه؟
دأ عبذذداحلليم :سلاذذأ ال نيس ذذة حرأذذا م ذذع ا سذذالم إىل األس ذذلوب السياسذذي (واملي ي ذذافيللي)
ض ذا
املعذذروف فهذذي سس ذ غل كذذل الوسذذائل املشذذروعة وإذذمل املشذذروعة ذذد ا سذذالم ،كمذذا أهنذذا أي ي
ُمس عدة أن س عاون حح مع الشيطان د ا سالمأ
ومع أينا يرى «إعالانت نبوية» م ررة عن ذرورة احلذوار بذني املسذيحية وا سذالم ،إل أينذا ه
ير  -ولو حل ة  -هديذة واحذدة حذرب ال نيسذة العامليذة ذد ا سذالم حذح نسذت ذرنفا
اآلن اللذ ذذب العذ ذذاه ا سذ ذذالمي ورمذ ذ ا شذ ذذعاع الروحذ ذذي للمسذ ذذلمني ،فذ ذذحلى أن خمالذ ذذب الغذ ذ و
ال ط ذذويقي ال ذذوي دد ذذل الق ذذرن ا فريق ذذي ،كالص ذذومال وجن ذذوب الس ذذودان ال ذذوي اش ذحلال ال نص ذذمل
الفاسي اق صفقة من أإرب الصذفقات ال ذاريخ ،كمذا أن أك ذر اخلطذوط سعر ي ذا اآلن هلذوا
ال ذذدمار ال نس ذذي ه ذذو د ذذع الفلب ذذني واتيالي ذذد وإيدوييس ذذيا يفس ذذيا ،ود ذذع ييا ذذملًي ومص ذذر
إفريقياأ
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الترسري التارخيي
البيان :ه مثة ترسري مترخيي لتل احلم ت التنصريية يف قلب عاملنا اإلس مي؟
دأ عبذذداحلليم :نل أكي ذذد! لق ذذد ك ذذان ارس ذذداد فلذذول الص ذذليبيني منه م ذذة أم ذذام جي ذذو املس ذذلمني
احلروب الصذليبية نعيذا علذى ال ف ذمل وسذيلة أدذرى للقضذا علذى املسذلمني مذا دام الصذدام
املباشذذر واملسذذلح ه يفلذذح ا جهذذاز علذذى هذذول األمذذة بذذل كذذان أك ذذر األحذذايني نعيذا علذذى
وحدفا وإظهار معدهنا األصيلأ

ولقذ د عُقذذدت مذذؤ.رات عذذدة ،ودار جذذدل جديذذد حذذول األسذذلوب ا،ديذذد الذذوي يَص ذلُح اسباعُذر
للقضا على الغارة ا سالمية والعاه ا سالميأأأ .خضت هول املؤ.رات وهوا ا،دل عذن
ا ميان تعادلة بسيطة وا حة:
«إنا كذذان هذذدف الغذذرب هذذو القضذذا علذذى املسذذلمني ،فالبذذد مذذن القضذذا علذذى ا سذذالم ناسذذر،
والوسذذر السياسذذية واملعنويذذة فا سذذالم هذذو الطاالذذة هد
انركذذة للعذذاه ا سذذالمي ،وبضذربر لذذن سبقذذى هلذذم

الوة ول َمنَذ َعة ،وسي ون وال ها فرامل مي ن ملؤل أبي طاالات أدرى :كاملسيحية أو الشيوعية»أ

وكايذذت هذذول املعادلذذة هذذي املذذنه الذذوي سذذار عليذذر الغذذرب منذذو ه ميذذة وارسذذداد ا،يذذو الصذذليبية
وح ذذح الي ذذوم ،وه ي ذذن سص ذذادمر املباش ذذر م ذذع املس ذذلمني الق ذريني ال اس ذذع عش ذذر والعش ذرين إل
مرحلة أتكيدية للقضا على ا سالم ،وعلى َّالوسر السياسية واملعنوية ،على أير يفس مرحلذة
الس ذ عمار العس ذ ري ه ذذول ك ذذان يس ذ غل اي ص ذذاراسر ال ذذيت ك ذذان يط ذذوق أ ذذا الع ذذاه ا س ذذالمي م ذذن
ذورا تخطذذع سنصذذملي يقضذذي بذذر علذذى مذذا ي ذذون الذذد بقذذي لذذدى املسذذلمني مذذن
أطرافذذر ،في بعهذذا فذ ي
طاالة إسالمية هد
حمركةأ
أريد أن أالول :إن إسذحلاسياية الغذرب الذد سبلذورت فلذم سَذعُذد هاويمذا مباش يذرا علذى املسذلمني ألن
املسذ ذذلمني حذ ذذح احلذ ذذروب الذ ذذيت ُه دمذ ذوا فيهذ ذذا عسذ ذ ريًي علذ ذذى يذ ذذد ا سذ ذ عمار ،كذ ذذايوا يعذ ذذودون
ن سالم أالوًي من جديدأ
ويذذب إعذذالم ا،ميذذع أن املي اييذذات املخصصذذة للحمذذالت ال نصذذملية سفذذوق مي اييذذة دول الذذنفع
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جم معذذة فعذذن يفدذذر ا حصذذائيات اخلاصذذة نل نصذذمل ،وكمذذا ورد عذذن مصذذادر كنسذذية موجقذذة ،أن
ذديدا وم يف ذ ذا أع ذ ذذداد املؤسس ذ ذذات واهلي ذ ذذات ال نص ذ ذذملية العامل ذ ذذة الع ذ ذذاه
هن ذ ذذاي ارسفا يع ذ ذا ش ذ ذ ي
ا س ذذالمي ،وأن ع ذذدد مؤسس ذذات ال نص ذذمل الع ذذاه بل ذذغ ح ذوايل رب ذذع ملي ذذون مؤسس ذذة سنص ذذملية،
 .ل ذذك أك ذذر م ذذن مائ ذذة ملي ذذون جه ذذاز كمبي ذذوسر ،وأك ذذر م ذذن  35ش ذذب ة إل حلويي ذذة موزع ذذة عل ذذى
ال نذ ذ ذذائس ال ذ ذ ذ ى ،وسص ذ ذ ذذدر م ذ ذ ذذات اآللف م ذ ذ ذذن ال ذ ذ ذذب والص ذ ذ ذذحف واجملذ ذ ذذالت املطبوع ذ ذ ذذة
وا ل حلوييذذة أبك ذذر م ذذن  150لغ ذذة ،وكله ذذا رذذدم ال نص ذذمل ،وهن ذذاي  500الن ذذاة فض ذذائية وأر ذذية
د
صذرين علذذى
جديذذدة ،كمذذا أن هنذذاي حذوايل  100ألذذف مركذ ومعهذذد ي ذذوىل سذذدريب وأتهيذذل املُن ه
مس وى العاه ا سالميأ
مناذج صارخة
البيرران :هر َّ أفردان للقررارئ الًررر منوذجرا مررن منرراذج التنصررري فالتبشررري الصررارخة يف العررامل
اإلس مي ليقف على حجم اخلطر احلقيقي احملدق ابألمة فاإلس م؟
دأ عب ذذداحلليم :ي ف ذذي بنق ذذل سقري ذذر س ذذري أص ذذدرسر إرس ذذاليات ال نص ذذمل ال وسس ذ اييت جن ذذوب
ذنوًي إيدوييسذذيا ي يذذد عذذن
شذذرق يفسذذيا ،نكذذرت فيذذر مذذا يصذذر« :إن مذذا ينفذذف علذذى ال نصذذمل سذ ي
وحدها»أ
 350مليون دولر ،منها  50مليون دولر ألعمال ال نصمل ا عالمية َ
د
سنوًي إىل ح ومة إيدوييسيا ملساعدة
كما سُق هدم هي ة املعوانت ال اجولي ية س ة ماليني دولر ي
الطذاع ا منذا القذرويأ وسقذذوم إحذدى اهلي ذات ال نصذملية األجنبيذذة إيدوييسذيا ب قذد املعذذوانت
الغوائيذذة إىل  320ألذذف شذذخ مذذن خم لذذف أ ذذا إيدوييسذذيا ،ين مذذون إىل خم لذذف دور األي ذذام
واملؤسس ذذات الص ذذحية ومالج ذذئ العا ذ ة ذذاكراتأ كم ذذا سق ذذوم هي ذذة سبش ذذملية بروسس ذ اي ية ب ق ذذد
خم ل ذذف أ ذذا إيدوييس ذذيا ،كم ذذا أهن ذذا سق ذذوم ب ق ذذد
املع ذذوانت الغوائي ذذة إىل  31أل ذذف ش ذذخ
معذذوانت طارئذذة عنذذد احلاجذذة ،ن ذذافة إىل م ذذات املشذذروعات القرويذذة ل منذذا لحلاليذذة مس ذ وى
جدا فلمانا كل هوا ي ري
إي اا املواد الغوائية ي
أم ذذا املؤسس ذذة ال نص ذذملية العامل ذذة أي ذرًين الغربي ذذة ،فه ذذي  .ل ذذك  71ط ذذائرة ،فض ذالي ع ذذن ش ذذب ة
اسصذالت لسذذل ية مذذن أعلذذى الشذذب ات سقذ ُّذد يما العذذاه كمذذا  .لذذك مخسذذة مطذذارات ،وسقذ ف
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هذذول املؤسسذذة ب ذذل كياانفذذا وإم اييافذذا ورا احلركذذة اليفصذذالية ،الذذيت سس ذ هدف فصذذل أي ذرًين
الغربية عن إيدوييسيا ،وإالامة دولة يصرايية مس قلة عن إيدوييسيا املسلمةأ
و الطذذاع الشذذؤون ال عليميذذة سقذذوم مؤسسذذة «موي فذذورت فذذانر» ببنذذا املذذدارر العامذذة ،واملذذدارر
املهني ذ ذذة ،وم ذ ذذدارر ال م ذ ذريض ،والعي ذ ذذادات ،والص ذ ذذيدليات ،ك ذ ذذل م ذ ذذن س ذ ذذن اا وبينوم ذ ذذارسينور
وبوسور سيبا وسيغرام وبنغهابينا وبي ا وسراوايأ
ش ذ ملية ال ذ ذ ى ب قذ ذذد املسذ ذذاعدات الغوائيذ ذذة
و الطذ ذذاع مالجذ ذذئ األي ذ ذذام سقذ ذذوم املؤسسذ ذذات ال ب ذ
واملالبذذس مل ذذات مالجذذئ األي ذذام هنذذاي ،كمذذا سقذذوم ب قذذد الذ ام واملسذذاعدات ال قنيذذة ،وسقذذد
املذ ذواد الغوائيذ ذذة واملالبذ ذذس واألدويذ ذذة ملن ذ ذذو ال ذ ذوارث الطبيعيذ ذذة والالج ذ ذذني والفقذ ذرا منذ ذذاطف
إسحلاسياية لل نصملأ
أمذذا ميذذدان النشذذر والشذذؤون ال عليميذذة ،ف قذذوم مؤسسذذة سنصذذملية م خصصذذة  -مرك هذذا جذذاكرات
ذنوًي ،خم لذذف املو ذذوعات ال قافيذذة والفلسذذفية
وهلذذا فذذروع أدذذرى  -بنشذذر ك ذذمل مذذن ال ذذب سذ ي
والدينيةأ
كمذ ذذا سقذ ذذوم املؤسسذ ذذة ب سذ ذذهيل سعلذ ذذيم الشذ ذذؤون الفنيذ ذذة اخلاصذ ذذة بنشذ ذذر ال ذ ذذب الدينيذ ذذة ،ومي لذ ذذك
ذاان ،و الطذاع امل بذات
املنصرون مطابع م خصصة طبع األانجيذل وبيعهذا أبالذل سذعر أو جم ي
س صدر عمارة دار النشر املسيحية اكرات م بات دور النشر ال نصمليةأ
و ميدان الصحافة ميلك ال نصمل صذحيفيت كومبذارر وأسذينارهانن الل ذني سطبعذان يومييذا زهذا
 200أل ذذف يس ذذخة ،ه ذذوا فض ذالي ع ذذن ُمل دي ذذة ال نص ذذمل س ذذومطرا ملس ش ذذفيات ومط ذذابع عل ذذى
مساحة َّ
سقدر  -سقريبيا  -أبربعة يفلف ه ار ،وأسطولي من السفن ،وطائرات ،وزوارق سريعة
جدا ،وسيارات ودراجات بارية ،وإمل نلك ا الد اجوير سضليل املسلمني وجذوأم إىل
ي
النصرايية ،وداصة ظل صمت وإياب من الدول ا سالميةأ
الوجود اإلسرائيلي يف يفريقيا
البيان :ما هي األهدام السياسية للوجود اإلسرائيلي يف يفريقيا؟
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دأ عبذذداحلليم :سسذذعى إسذرائيل ل حقيذذف ك ذذمل مذذن األهذذداف ا سذحلاسياية الذذيت مي ذذن إيازهذذا
النقاط ال الية:
أفال :السذذعي ل حقيذذف م طلبذذات األمذذن ا سذرائيلي جذذوهرل :فلقذذد رأى ا سذرائيليون بذ عمهم
أن دطذذر الع ذذدا ذذيع أذذم و ذذاي ذذدهم مذذن ج ذرا إحاطذذة العذذرب هلذذم وأهنذذم «جي ذذو»
علذذى شذ ل دولذذة وهلذذوا عملذوا علذذى دذذرق ا،ي ذذو ،نلضذذغع ذذو الطريذذف دذذارا حذذدود ا،ي ذذو
امل عذذوم ،والل ف ذذات ذذو الع ذذرب نع بذذارهم عناص ذذر هذذوا احلص ذذار ،وكذذان نل ذذك يعذذل الن ذ وع إىل
سوزيع ما أطلقوا علير «اجملال ا سحلاسياي احليوي»أ وسُذ َعذ ُّد إفريقيذا دائ يمذا هذي أهذم أالطذاب هذوا
اجملال ا سحلاسياي احليويأ وا سرمج ها اسحلاسياية سع ي الوجود ا سرائيلي إفريقيذا ألن
دائما إىل ما يسمى «نألمن املطلَف» ،والوي يعذل املقابذل «ايعذدام األمذن»
إسرائيل سسعى ي
نلنسذذبة للذذدول العربيذذة ،ومذذا يذرسبع بذذولك مذذن ذذرورة الذ ح م املنطقذذة ،مذذن دذذالل جمموعذذة
من اآلليات ،من أمهها :دلف عالالات ودية مع الدول ا فريقية ،والوجذود العسذ ري بعذض
املن ذذاطفأ وم ذذن هن ذذا كاي ذذت ان ذذاولت ا س ذرائيلية للحيلول ذذة دون أن يص ذذبح البح ذذر األمح ذذر حب ذذملة
عربية ،و مان هارة اليهود األفارالة إىل إسرائيلأ
اثنيا :كسر ح هد الع لة الدوليذة الذيت فر ذ ها عليهذا الذدول العربيذة ،وحماولذة كسذب الواعذد لل أييذد
واملس ذذايدة ،وإ ذذفا ي ذذوع م ذذن الش ذذرعية السياس ذذية عليه ذذا الس ذذاحة الدولي ذذةأ و ه ذذوا ا ط ذذار
ي رت إسرائيل إىل الساحة ا فريقية نع بارها ساحة للن ال بينها وبني العربأ
اثلثر را :كس ذذب أتيي ذذد ال ذذدول ا فريقي ذذة م ذذن أج ذذل سس ذذوية الص ذراع الع ذذر ا س ذرائيلي َوفم ذف الرؤي ذذة
ا سرائيلية ،نع بار أن الدول ا فريقية بعيدة عذن أي ا يذاز سذابف ألي مذن الطذرفني ،وهذو مذا
يعلها وسيطيا مقبولي لدى إسرائيلأ
رابع را :العمذذل علذذى دقيذذف أهذذداف أيديولوجيذذة سوراسيذذة داصذذة ب قذذد إس ذرائيل علذذى أهنذذا دولذذة
منونجية لشعب هللا املخ ار ،ويفسر نلذك أن إسذرائيل اع مذدت دائ يمذا علذى سقذد املسذاعدات
ال قنيذذة وال نمويذذة للذذدول ا فريقيذذة ،حذذح حالذذة عذذدم وجذذود عالالذذات دبلوماسذذية معهذذاأ ويعذذد
مرك ذ ال ع ذذاون ال ذذدويل وزارة اخلارجي ذذة «املوش ذذاف» ال ذذوي يرأس ذذر انئ ذذب وزي ذذر اخلارجي ذذة ،ه ذذو
ا،هاز املسؤول عذن سصذميم وسنفيذو سياسذات ال عذاون مذع الذدول ا فريقيذة ،وكذان «املوشذاف»
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مذذن وسذذائل السصذذال السياسذذية مذذع كبذذار املسذذؤولني الذذدول ا فريقيذذة ،وعلذذى الذذرإم مذذن الطذذع
العالالذذات الدبلوماسذذية كمذذا حذذدث مذذع كينيذذا وزامبيذذا وسن اييذذا وأجيوبيذذا حيذذم كايذذت العالالذذات
الال صادية والفنية أك ر الوة من العالالات السياسيةأ
التصدي للتنصري
البيان :كيف نتصدى هلذه احلم ت التنصريية الًثريا على طول العامل اإلس مي؟
دأ عبذداحلليم :لبذذد أن س ذون لذذدينا صذحوة ويق ذذة إىل سلذك احلمذذالت ال نصذملية املن مذذة علذذى
يقل دطرها وشراسذ ها عذن احلمذالت الصذليبية العسذ رية
مجيع أ ا العاه ا سالمي ،اليت ل ُّ

ول نهذذا سسذ حل جوأذذا ا،ديذذد ،وس قلذذد أسذذلحة جديذذدة ،أل وهذذي حماولذذة ال شذ يك الذحلاث
ا سذذالمي واليمذذر ،وسفريغذذر مذذن حم وًيسذذر ا يسذذايية واحلضذذارية ،كمذذا أهنذذا دذذاول الطعذذن رمذذوز
ال يذذار ا سذذالمي والعذذر  ،والغمذ رجالسذذر ،مذذن دذذالل مواالذذف وسذذقطات بسذذيطة جذ ُّذدوا
سضخيمها وفويلها ،وهو ما ير هم ويشرح صدورهم و قف م رأمأ
ولألسف ف يك د أن بالدان ا سالمية من يساعدهم دقيف أهدافهم ف اد مذن يريذد
منذذع مجذذع الكذذاة ،وإيقذذاف العمذذل اخلذذملي ال طذذوعي ،وإيهذذام املسذذلمني أن مذذاهلم يذذوهب إذذمل
حملر إىل ا رهاب وال ل النار ،و د فضائيات عربية  -ولألسف إسالمية  -سرهب النار من
ا يف ذذاق س ذذبيل هللا عل ذذى ال ذذرإم م ذذن [أن] مجي ذذع مي ايي ذذات ك ذذل ا،معي ذذات اخلملي ذذة دول ذذة
أالل مؤسسة سنصملية إربيةأ
كمصر  -م الي  -ل سصل إىل مي ايية ده
املطلوب:
* إيذذاد دعذذاة مل ذ مني ب عذذاليم الذذدين ا سذذالمي ،فذذامهني ومطبقذذني ملذذا جذذا
سملة الرسول صلى هللا علير وسلم وهنار سائرونأ

الق ذريفن ،وعلذذى

* رورة دراسة معرفة القبيلة والبي ة اليت سيدعو النار فيها ،ومعرفة األم ذال الذواردة القذريفن
وال ُّس ذنة ع ذذن ال ذذدعوة ،واس ذ غالهلا أبحس ذذن ص ذذورها ، ،ذذوب املس ذذلمني وإع ذذادفم إىل دي ذذن رأ ذذم
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احلنيفأ
* حماولة ال غلُّب على العقبات اليت سقابلنا

الدعوة داصة مع األوروبينيأ

* ذرورة ال عامذل الذوكي واحلذور الذذرد علذى الشذبهات الذيت يطلقهذذا األعذدا ذد ا سذالم كذ ذ
(امل ذرأة ،والذذرق ،وعذذدم املسذذاواة ،وإك ذرال النذذار ددذذول ا سذذالم ،وربذذع ا رهذذاب ن سذذالم،
وال خلف والرجعية ،والبعد عن ال حضر وال مدن ،وإالصا اآلدذر) ،وإملهذا مذن الشذبهات الذيت
وجورا وعدو ياانأ
ظلما ي
دها موجودة أعدائنا ،ويربطوها بنا ي

* ال قاف ذ ذذة األوروبيذ ذ ذذة جقافذ ذ ذذة اسذ ذ ذ عال  ،واملسذ ذ ذذيحية ديذ ذ ذذن الطبق ذ ذذة العليذ ذ ذذا ،والذ ذ ذذدين ل يعرفذ ذ ذذر إل
القساوسة ،فعلينا أن يوجد جيالي يس طيع ال عامل مع م ل هؤل  ،م ل هول ال روفأ
* سقذد اخلذدمات ال عليميذذة والصذحية والغوائيذذة وامليذال للفقذرا وان ذاجني علذذى األالذل
ا سالم لنقطع الطريف على املبشرين واملنصرين وا رساليات ال بشمليةأ

بذذالد

ذودان الفطذذرة السذذليمة املشذذبعة نلذذروح ا سذذالمية لذذدعوة الذذوين ي قبلذذون الرسذذالة ،ول
يذذب أن سقذ َ
ي والف على إفهام املسلمني دينهم فحسبأ
ذذرورة سفه ذذم جقاف ذذات وي ذذام اآلد ذرين ،والرف ذذف دع ذذوفم ،ود ذذويلهم دط ذذوة دط ذذوة ليفهمذ ذوا
ال قافة ا سالمية ،و رورة ال أجمل عليهم من دادل أُطُدرهم ال قافيةأ
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