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 الداعية األديب
 الشيخ محمد الغزالي

 
 
 
 

 المستشار عبد هللا العقيل     الدكتور جابر قميحة
 مقدمة الناشر

"صاحب الرسالة يعيش لفكرته، ويعيش في فكرته، فحياته فكرة مجسمة تتحرك بين  الايا ، تحياو  
ا أت تفييرس افسيي ا دنيي، اليياايا، وأت تريير  فييي حاايير الاييا   يي و  ا  لتمتييا دنيي،  ميير اايييا  أبييا 

 والنيالي فرود ا متشابكة تظنل المستقبل وتترنرل فيه".
 ك ا داش الااعية وااديب، المجا ا والرائا المصنح الشيخ محما الرزالي ) حميه (،، الي ك نيات 
ييا، و يين   صياحب  سييالة دد ييية وةصييكحية منكي  حياتييه، وو  يي   ب اتييه  ف عيم بيين  اليياداة دنم 

ا، و  ا شامخ  عنم ا وسييف ا مسينب ا دني، أسيااب التخنيم،      ن  مفكرك وُنتَّاب الا ضةالمصنحن  ط د 
ر عنميه وفكيرا فيي بييات مقاصياا، و يكش أ اافيه، وشير   داش لإلسيك ، واي   حياتيه لخامتيه، وسيخَّ

 ماادئه، وال ود د  حماا، ومقا دة  ص مه.
دبياش  سيخي ا فيي مييادي  الفكير  زعه ( فكر ا دميق ا، وثقافة واسيةة، ومةرفية  حاية بامسيك  أثمير  

امسكمي والتجايا وامصك  والاد ة، فأحيا اامية، وأصينح أ يال يا، و  َّي، شيااب ا، و اي، دقي ل   
دن، صحيح الاي ، وتقاي  الص  ة ال سبية لنمسن  الماش د في الةصر الحياي،، ولي  يتيرك سيبنك  

ييا نتيياب ( وسيياة ا لييه  )صلل هللا ع ي  للل ( لل    سيي له  لبنيي ه  افييه امصييكحي    سيينكه متأبب  سيياا 
 ومر ة ا. 

وهايييه ( فصييياحة و ياا يييا أحسييي  اسيييتفما  ما فيييي تيييأليا القنييي ب وت ن ت يييا لسيييما  ميييا يةرايييه مييي  
عضييايا امسييك ، فكاايي   باييه ود وسييه منتقيي، لنفكيير وما سيية لنيياد ة بمييا ت ييي  بييه ميي  د و يية 

 اادباش. و شاعة و كغة  ةنته يقم في مقامة مصاف ِّ الاداة
كيات الشييخ الرزاليي فيي دد تيه نالببنيب الميا ر الي ك نشيم دنيل المجتميا، وديرف أدواشا، وحيياد 
ليييه الةيييكج فيييي تجاييييا اميميييات، وتةمنيييا اليقيييين ، ومحا  ييية البيييا  وأو يييه الفسييياد، وتةزييييز الةييييا  

ااميييية ا  تمييييادي، ومقاوميييية ا سييييتبااد السياسييييي، وتحرييييير المييييرأة ميييي  التقالنييييا الا ننيييية، وتحرييييير 
بت حنا ا، والاد ة  ل، التقا ، وا دتيزاز بالنرية الةر يية، والفقافية امسيكمية، ومقا دية الخصي   فيي 

 فكر  ، وليس في شخ ص  ، فأ س، أدب امسك  في الخكف والجا  والح ا .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2 

وعا اتخ  الشيخ الرزالي م  اادب والبكغة وسننة  يضا  في  باه ومقا تيه ومحاايراته، فجميا 
الفكييرة الصييائاة والةييرس الشينا، وااسيين ب البنييي ، والكنمييا  الميلثرة، والنريية الرشيييقة السنسيية،  بين 

واميقا  ال ادئ ال ك يأ   باالاياب، ويأسير القني ب، ويي عع الةقي   بتجسينا الفكيرة فيي عاليب أدبيي 
 بايا ياا  بالحياة.

ا، فييقت دبيياشا اليياافا اليي ك ت  ييي  بييه مللفاتييه ومحااييراته وة ا نييات الشيييخ الجننييل عييا  حييل  سييا 
ا.  و باه ومقا ته ما زا  حي ا ومتجاد 

وتييأتي  يي ا الا اسيية التييي ياشيير ا مرنييز امدييك  الةر ييي فييي  طييا  تقيياير الةنميياش اا ييكش، وواييا 
ا لأل يا  الصياداة، وت ياف الا اسية التيي أديا ا اثايات مي  تكمي ة  دبائ   في دائرة الض ش، ابراس 

 -ئيييه،  ميييا المفكييير امسيييكمي المستشيييا  دبيييا ( الةقنيييل، ود.  يييابر عميحييية امميييا  الرزاليييي وزمك
 لييي، المسييا مة فيييي تةمنيييا الر ييية، وتجاييييا الييي دي بةبيياش الشييييخ المجييياد  -أسييتا  اادب الةر يييي 

وسييح حاليية التخيياح الفكييرك التييي تعيشيي ا ااميية، مييا تسيينيح الضيي ش دنيي، زوايييا امبيياا  اادبييي فييي 
الشييةرك و صائصييه، ممييا يفييرك المكتايية الةر ييية، ويسيي   فييي  بقيياش مشييادل تراثييه ومكمييح أسيين  ه 

 الا ضة وا ابكق الحضا ك دن، عاداة القرآت والساة.
 و( م  و اش القصا، و   ي اك  ل، س اش السبنل.

 الناشر
 

 
 الداعية المجاهد

 محمد الغزالي الشيخ
 م(1996ـ  1917هـ = 1416ـ  1335)

 قيلالمستشار عبد هللا الع
 تمهيد:

حييين  أكتييييب ديييي  الشيييييخ محمييييا الرزالييييي السييييقا، فقامييييا أكتييييب ميييي   ييييك  مةرفتييييي بييييه ديييي  عييييرب، 
، وشييش مي  ال فياش لمي  تتنمي   دني،  ومةايشتي له، وعراشتي وسمادي له، و ي ا بةي  حقيه دنيي 
يايييه، و ييي  نريييا  و يي اطر مضيي، دنيي، بةضيي ا عرابيية اصييم عييرت، وعييا سيياقاي لنكتابيية داييه فييي 

مماتييه الكفنيير ميي  ام يي ات اليي ي  يةرفيي ت عييا  الرزالييي ومازلتييه، ودنيي،  أسيي   الةكَّميية حياتييه و ةييا 
 ، وأط    فقة.االانت   ي سم القرااوك ال ك نات أكفر عر   

 
 معرفتي به:
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َدرفُ  أستا اا الرزالي م   ك  ما ناي  أعيرأ ليه مي  مقيا   فيي مجنية )امِّ ي ات المسينم ت، التيي 
  .1946امِّ  ات المسنمن  في الز نر ساة  كاا  تصل  لناا بمكتاة

ييا عيييام   ليي، مصييير لنا اسيية الجامعييية سيياة  تةييير ف   لنيييه ديي  طيييريا ام يي ة الييزمكش   ، 1949ولمَّ
ييا ، و يةقيي ب دبييا ال  ياب، و ي سيم القرايياوك، و محمييا بكييرك، ومايا  القبييات،  محمييا وأحمييا الةسَّ

 ة.محما الامرداش، والحاج وهاة حس  وهاوالصفباوك، 
كااييي  لايييا ميييا شييييخاا الرزاليييي لقييياشا  متكييير ة نفنيييرة يزودايييا فن يييا بيييالةن  الايييافا، ويفنييير فيييي اف سييياا 
الحمييييا  لنةمييييل فييييي سييييبنل ( والمستضييييةفن ، وياصييييراا بمكائييييا اادييييااش فييييي اليييياا ل والخييييا ج، 
ويكشييييم مخببييييات   الميييياكرة لحييييرب امسييييك  والمسيييينمن ، ويفضييييح دديييياو  الشيييين عية والةنمااييييية 

اسيي اية واملحيياد وال   ديييية والصييننبية والصييي ن اية، ويحيي  ِّ اا مييي  التحييالم المشيييلو  بيين  عييي   والم
سييك  ودداتيييه، وي اييح لايييا سييبل التصييياك لمقاوميية  ييي ا ال جميية الشرسييية ميي  عييي    الشيير ايييا امِّ

 الكفر مجتمةة.
محسيا ،  ت أستا اا الشيخ الرزالي داعية مت عا الي   ،  يياش الةاطفية، دمنيا اميميات، مر يم ا

عي ك الةييز ، شييايا المييرا ، بنييي  العاييا ة، يتييأثر ويييلثر، حنيي  المةشيير،  عنييا القنييب، نييري  الباييا... 
ينميييس  يييي ا فيييييه نييييل ميييي  ديييياش مةييييه، أو  افقييييه أو التقيييياا، ف يييي    يحييييب التكنييييم، ويكييييرا التةييييال  

، ويكشيييم الحقيييائا، ويييياق  ييير  والتحييي لا، يعييييش ال اعيييا بكيييل مشيييككته، ويتصيييا  لنمةضيييك 
ليح   اامة م  ال ع   فيي الم اليو والسيق ي فيي ال اويية التيي يقي د  لن يا شيياطن  امايس   خبرال

 والج  في الشرق والررب دن، حا ٍّ س اش.
والشيخ الرزالي م  أدك  امسك  في الةصر الحياي،، و ي  داعيية عيل اظنيرا فيي الةيال  امسيكمي 

بمجياما القني ب، حتي،  اايي ناي  أحفيع مقياطا الن  ، يتمتا بباي ة حاارة، ودياا ة مشيرعة تأ ي  
بل صفحا  نامنة مي  نتايه، وأ تجن يا فيي الخبيب باصي ا، وعيا  نير  ليو اليانت   القراياوك فيي 

الةقنيل حين  نيات ييا   فيي ننيية  دبيا (أ نير أت اا  »كتابه )الشيخ الرزالي نما درفته، فقيا   
قاميييية الباةيييية الفاانييييية لكتيييياب )امسييييك  الشييييريةة بييييااز ر فييييي أوائييييل الخمسيييينايا ، نييييات يحفييييع م

وااواا  ا عتصاديية، ومبنة ا  ل  تست    شة ب نما است ل  شة ب الشرق، ولي  ُيسيترل شييش 
 اات ،.« في  ض  حق ع ا نما استرل  الاي ..  لخ

 
 لقاؤه الندوي:

ي»يق   الشيخ أب  الحس  الااوك في نتابه القي ِّ  )مي نرا  سيائح فيي الشيرق الةر يي،    اكاي  حريص 
دن، ا  تما  بالشيخ محما الرزاليي الي ك حياثاي دايه الباليب دبيا ( الةقنيل وأثاي، دنييه بصيفة 
 اصة وأ اااي بة  مللفاته، ف   م  شخصيا  ام  ات المسنمن  الاا زة، وأحا نتَّياب الا ضية 

 ج ا شييتراكية، الاياييية بمصيير، وعابنيي  مللييم )امسييك  وااواييا  ا عتصييادية، و)امسييك  والماييا
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و)امسيك  المفتير  دنييه، و )مي   ايا اةني ،، عابني  الر يل الي ك يري ك  مادية امِّ ي ات المسيينمن  
سكمي الاس ، وسر   ل ي ا المقابنية اايي  أيي  فييه   بالر اش الفكرك والروحي الصحيح واادب امِّ

ي اصالح   ك     مايا  ك  لاشير، و أيي  أت نيصياحب عنيب حيي ٍّ ودقيل ان ِّير، وو يه ي يي  با ااشييب   امفقف 
 اات ،.« يةرف صاحاه د  طريا الكتب والرسائل وير  في   ا الكتب ص  ة أفكا ا وماادئه...

 
 مولده ونشأته ومشايخه:

  فيييي عرييية )اكيييك الةاييب، مييي   يتيياك الايييا ود بمحافظييية 22/9/1917ولييا شييييخاا الرزالييي فيييي ييي   
 الاحنرة بمصر.

الةمل بالتجيا ة، ونيات والياا مي  حفظية القيرآت الكيري ، وعيا اشيأ  واشأ في أسرة محافظة يرنب دنن ا
ا بيي  دنيي،  لييو، فحفييع القييرآت الكييري  ودمييرا دشيير سييا ا ، وتييينق، تةنيمييه فييي نت يياب القرييية، ثيي  
التحيييا بالمة يييا اليييياياي بامسيييكاا ية، حنييي، أكميييل الميييرحنتن  ا بتاائيييية والفاا يييية، ثييي  ااتقيييل  لييي، 

 ، وحصييل دنيي، الشيي ادة الةالمييية سيياة 1937 ييي  1357  اليياي  سيياة القييا رة، ود   بكنييية أصيي  
 يييي  1362 ، ثييي  تخصيييل فيييي الييياد ة وام شييياد، حنييي، ايييا  شييي ادة الما سيييتنر 1941 يييي  1361
  ، وتزوج و   طالب بكنية أص   الاي  و زق بتسةة م  ااو د.1943

 ، والشييخ  بيراهي  الرر ياوك، مي  أ ي  مشيايخه الي ي  تيأثر ب ي  فتيرة الا اسية  الشييخ دبيا الةزييز بيك
 والشيخ دبا الةظي  الز عااي وغنر  .

 
 عمله:

يي فييي مسييجا )الةتايية الخضييراش، ثيي  تييا  ج فييي ال  ييائم حتيي، صييا   او بنا يي ابةييا تخر  ييه دمييل  مام 
ييي ييي امفتش   النمسيييا ا، ثييي  مييياير   القسييي  المسيييا ا، ثييي  مييياير   ك  بيييااز ر ثييي  ونييين افيييي المسيييا ا، ثييي  وادظ 

 ، حييي الي 1949 يييي  1369لنييياد ة وام شييياد. وعيييا عضييي، فييي مةتقيييل البييي   سييياة  ار  لنتييا يب فمييياي
 ييييي  1391  فتييييرة ميييي  الييييزم . وفييييي سيييياة 1965 ييييي  1385السيييياة، وعضيييي، فييييي سييييج  طييييرة دييييا  

فييي ) امةيية أ  القيير ، بمكيية المكرميية، ود    فييي  ا  أدنيير لنممنكيية الةر ييية السيية دية أسييتا   1971
لي زا ة ااوعيياف بمصير، نميا تيي ل،  ك   ، ُديين ِّ  ونين1981 يي  1401وفييي سياة  ،كنيية الشيريةة بقبير

 ئاسة المجنس الةنمي لجامةة اامنر دبا القاد  الجزائرك امسيكمية بيالجزائر لمياة  ميس سيا ا  
 وناا  آ ر مااصاه.

 أول معرفته باإلمام البنا:
ابيه )دنمياش ومفكيروت ود  صنته بامما  الش نا حس  الباا، ييروك ااسيتا  محميا المجي وب فيي نت

 درفت  ، دن، لسات الرزالي ع له 
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كييات  لييو أثايياش د اسييتي الفاا ييية فييي المة ييا اليياياي بامسييكاا ية، ونييات ميي  دييادتي مكزميية »... 
مسييجا دبييا الييرحم  بيي   رمييز فييي مابقيية  أ  التيين  بةييا المرييرب ميي  نييل ييي   لميي اكرة الييا و ، 

فن يييا الحييياي، الشيييريا   الايييا  م دظييية عصييينرة شيييا ح  و ا  مسييياش، وة ا بامميييا  البايييا ينقيييي دنييي، ا
 اميلثر   ا، ونيات حيايف  «اتا ( حنفما نا ، وأتاا السن ة الحساة تمح ا، و الا الاا  بخنا حسي »

يتصيل بأدميياق القنييب، فمييا  ت فييره مايه حتيي، و ييا  افسييي مشيياود القنيب  ليييه، ومايي  تنييو السييادة 
اش  لي، مجنييس يضي  بةي    يا  الياد ة، ثيي  ت ثقي  دكعتيي بيه، ومضين  مةييه دقيب صيكة الةشي

 يي  1369استمر دمني في مناات الكفا  امسكمي ميا  ي ا الااعيية الةميكق  لي، أت استشي ا سياة 
 اات ،.«  1949

 
 عالقة الغزالي بمرشدي اإلخوان المسلمين:

ا الكتيياب ُمْن يي   يي »... ونتييب الرزالييي فييي مقاميية نتابييه )دسييت   ال حيياة الفقافييية لنمسيينمن ، فقييا   
وصيياحب م اييي ده ااسيييتا  امميييا  حسييي  البايييا، اليي ك أصيييفه ويصيييفه مةيييي نفنيييروت، بأايييه مجييياد 
القرت الرابا دشر لن جرة. فقا واا امما  الباا  منة م  الماادئ تجما الشيمل المتفيرق، وت ايح 
ال ييياف الريييائ ، وتةييي د بالمسيييينمن   لييي، نتييياب    يييي  وسييياة ابييين  ، وتتاييياو  مييييا ديييرا   مييي   ييييك  

لضييييةم أو  المااييييي ميييي  أسييييااب الةيييي ج وا سييييتر اش بنييييا آسييييية، وديييين  لماحيييية، فييييك تييييا  سييييبا  ا
 اات ،.«  م  ...

مي  حيا »... ود  ااستا  حس  ال ضنبي المرشا الفااي لإل  ات المسنمن ، نتب الرزالي يقي    
سية ا  لييه،   اه ل  يسا  ل، قيادة ام  ات المسنمن ، ولك  ام  ات    الي ي   الر ل أت أع   داه

نيل ميا ايز  بيه، فني  يجيز  ولي  يترا يا،  و يأ وم  حقه أت يةرف الاا  دايه، أايه تحميل بصيكبة 
 و قي في شيخ  ته المفقنة دمنا اميمات واسا اامل حت،  رج م  السج .

الحا ُيقا   ت صبرا الي ك أديز اميميات،  فةيه فيي افسيي، وةت المتسيي التيي ازلي  بيه و أسيرته، لي  
ق الحكيي  دنيي، ااميي  ، وليي  تاةيياا ديي  مييا ج الجماديية امسييكمية مايي  بيياأ تا يخ ييا. وعييا تفقيياا صييا

 اات ،.«   ب   ليه بةا   اب محاته وأصنح  ما بناي و ناه، ويرفر ( لاا أ مةن 
فيي سياة »... ود  ااستا  دمر التنمسااي المرشا الفالي، لإل ي ات المسينمن  نتيب الرزاليي يقي    

واحيي  فييي مةتقييل البيي   مييا االيي ف ميي  ام يي ات بةييا استشيي اد اممييا  حسيي   ، 1949 ييي  1369
الباا،  أي  ااستا  دمر التنمسااي في  ب اته ال ئناة، واظراتيه ال ادئية، يمشيي فيي  ميا  المةتقيل 

، ُيصب ِّر امِّ  ات دن، اواش الرر ة وعسي ة الافيي ويلميل الخنير فيي المسيتقبل، و أيتايي ك  متفائ اباسم  
  ل م  طراز ف ، تحر ِّكه في الاايا مشادر الحب والسيك ، ونيات يكيرا الشيقاق والافياق وسي ش أما  

اا ييكق، ويييلثر الةزليية، وييير  أاسييه فييي ا اقبييا   ليي، (، وليي  تكيي    ائييل الرييياش والتبنييا تةييرف 
قنيل فقيا  ليي  تةني  أت  ي ا ديبش ث ، ل، فلادا،   بي   لييه اتةياوت مةيه فيي  امية امسيك  اطريق  
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! عنيي   اةيي  أدنيي   لييو، فأايي  مييا سييةن   ليي، صيياا ة، و  تبنةيي  ؟تحمنتييه برغمييي وعبنتييه وأاييا نييا ا
 اات ،.«  ل،  ما ة، ومفنو  اير برداية ( وتساياا..

مييا  الباييا ثيي  ال ضيينبي ثيي  التنمسييااي يكشييم لاييا ديي  افسييية الشيييخ   يي ا اليي ك عالييه الرزالييي ديي  امِّ
 .الرزالي وأصالته وافاسة مةااه

 
 شهادات بحق الغزالي:

مييا  حسيي  الباييا سيياة  اوادتييزاز   اوحسياه فخيير   أت يتنقيي، و يي  فييي مرحنيية الشييااب الرسييالة التالييية ميي  امِّ
 ،السيك  دنيييك  و حميية ( و رناتييه ،أ ييي الةزييز الشيييخ محمييا الرزالييي »...  و ي ا اصيي ا  1945

اا نر م  مجنة )امِّ  ات المسينم ت، عرأُ  مقالو )ام  ات المسنم ت وااحزاب، في الةاد  ،و ةا
فبر   لعاا ته الجزلة، ومةاايه الاقيقة، وأدبيه الةيم الرصين ،  كي ا يجيب أت تكتبي ا أي يا امِّ ي ات 

و و  القا  يليياك، و( مةيو، والسيك  دنييك  و حمية ( و رناتيه، حسي   االمسنم ت، اكتب دائم  
 اات ،.« الباا

لنكتياب، والحييا  اميا أكتاييه  ايا شيرف لييي عبيل أت يكي ت تقييايم  ... »يقي   د. دبيا الصييب   شيا ن   
ي اا دن، غكفه اس  ااستا  الرزاليي   يحتياج  لي، تقياي ، فحسياه فيي تقيايرك أت يتي ج  اأت نتاب  

ب  ا الةن  الخفاق وعا عرأ  الاايا ليه دشيرا  الكتيب فيي امسيك  ودد تيه، وتنقي  دايه ميا لي  تتنيا 
تييي،  ت دصيييراا  ييي ا يمكييي  أت يبنيييا دنييييه فيييي مجيييا  الييياد ة دصييير دييي  أحيييا مييي  مةاصيييريه، ح

 اات ،.« ااستا  الرزالي
كتابيا  الشييخ الرزاليي »... ويق   ااستا  دمر دبنا حساة ي مياير تحريير مجنية اامية القبريية ي  

تحمل داطفة اا  دني، ولنيا ا الميري ، الي ك تخشي، أت يفترسيه الميرس، و صينرة الببنيب الي ك 
ج، وعييا يكيي ت الةييكج  راحيية دضيي ية  ت احتيياج ااميير  ليي،  لييو، وناايي  نتاييه ت ا ييه يقييا  الةييك

التحايا  الاا نية والخا  يية دني، حيا سي اش، واجيا الشييخ الرزاليي فيي الخاياق ااو ، حني، أد ك 
 اات ،.« الفررا  التي يمك  أت يتسنل ما ا أدااش امسك 

ا مي  دشيرا  االي ف المللفية التيي تةشيا مي   اايي واحي»ويق   ااستا  عبب دبا الحمنيا عبيب  
أدمياق عن   ييا الااعيية امسييكمي الكبنير الشيييخ محميا الرزالييي.. وأشي ا أت حبييي ل ي ا الةييال  الكبنيير 
والااعية الش نر أكبر م  حبي لافسي، ف   م  القنية الاياد ة التيي تر  ي، دني، دنم يا وفضين ا أكفير 

م  البناات الةر ية وامسيكمية، نييا   و ي  الي ك م   نل،   في مصر وحا ا، ولك  في نفنر 
تر يي، فيييي أحضيييات الييياد ة و ايييا مييي  لااا يييا وتتنميي  دنييي،   ابييي ة الةنييي  وأسيييات ة الفكييير وأسييياطن  

 اات ،.« الاد ة، ودن،  أس   امما  الش نا حس  الباا
ميية ااديك  ميي    ياسي، تييا يخ امسيك ، ميا عييا  ليه اائ».. ويقي   د. دبيا السييتا  فيتح ( سييةنا  

  ا ااصب لرد الريا ة الجا نيية الةا مية، وحشيا اامية حي   مةيال  امسيك  الشيامل، الي ك   يقبيل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 7 

 يك  الما سيية  التجزئية والتفرييا، ولقيا عاميي  أفي اج متكحقية تيي ود دي  مةيال  الي حي والحييا، وفيي
الرزالييي وحمييل أعايياش  التييي أسسيي ا اممييا  الشيي نا حسيي  الباييا تر يي، شيييخاا محمييا الر ااييية المجا يياة

يي  امي  أدكم ييا، ومضي، يرفييا ل اش يا شييامخ   االياد ة ميا   ال ييا الكايا ، ثيي  صيا  ي بفضيل ( ي دنم 
فيييي و يييه ا سيييتبااد واملحييياد، ويييي ود دييي  شيييرف امسيييك  بقنميييه ولسيييااه، ويجنيييي حقيييائا الييي حي 

 اات ،.« اب يم   ك  اادن،، ويقا   الجا نية البامسة ي   ارب البغيات دن، أمتاا لن
أميييا شييييخ ااز ييير اليييانت   دبيييا الحنيييي  محمييي د، فقيييا نيييات يقيييا ِّ  الشييييخ الرزاليييي ويةييييرف ليييه حقييييه 

يةاييييي الرزالييييي « ليييييس لييييياياا   َّ غزالييييي ااحيييييياش وامحييييياش»وفضييييينه، ويفخيييير بييييه ويةتييييز ويقيييي    
 المةاصر، والرزالي أبا حاما صاحب  حياش دن   الاي .

مسييكمية الماا نيية مي  دنيي  الشيييخ الرزالييي و رأتييه وصييراحته، وصيياعه لقيا اسييتفاد شييااب الصييح ة ا
وواييي حه، ونيييات ليييه تكمييي ة فيييي ااز ييير فيييي مصييير وفيييي أ  القييير  فيييي مكييية المكرمييية وفيييي ننيييية 

  الشيييريةة فيييي عبييير وفيييي  امةييية اامنييير دبيييا القييياد  لنةنييي   امسيييكمية فيييي الجزائييير، ومييي   يييك 
 والمقا  ، وا  تمادا  والملتمرا . ،والكتب ،والااوا  ،والمحاارا  ،والا و  ،الخبب

و ل ش التكم ة يةاوت باال ف م  أاحاش الةال  امسكمي، و   أوفياش لاد ة امسك  حمني ا الرايية 
ميييا أسيييتا    وشييييخ   واابنقييي ا يبنرييي ت ددييي ة ( وياشيييروت  سيييالة امسيييك  ويقييي دوت اامييية  لييي، 

  .م اط  الخنر والفك  والاصر والاجا
  وعييا بييرز مييا   أسييات ة ناييا  ودنميياش فحيي  ، تقيير  ب يي  الةنيي ت وتةن ييا دنيين   ا مييا ، وميي   ييل ش

والييانت   أحمييا  ،والشيييخ محمييا الييراوك  ،والشيييخ ماَّييا  القبييات ،الةكميية الييانت   ي سييم القرايياوك 
ا   وغنر  . ..الةسَّ

 إنتاجه العلمي:
فيييييي م اييييي دا  مختنفييييية، بامايييييافة  ااب ييييي ت لشييييييخاا الرزاليييييي مللفيييييا  نفنيييييرة  ييييياوز  السيييييتن  نت

لنمحاايييرا  والاييياوا  والخبيييب والمييي ادع واليييا و  والمايييا را  التيييي نيييات ينقن يييا دا يييل مصييير 
و ا   يييا، وةت  بايييه فيييي الجييياما ااز ييير و ييياما دميييرو بييي  الييييةا  و بيييب الةنيييا فيييي منييياات 

ضر ييا االيي ف ل يا شيأت دظنييي  وأثير بييال  نبنير، حنيي، نيات يح ..دابياي  و ياما مصيبف، محميي د
 م  الاا .

 
 

 مؤلفاته:
وم  أ   مللفاته التيي طاةي  أكفير مي  ميرة فيي مصير و ا   يا  امسيك  وااوايا  ا عتصيادية، 
امسيييك  والمايييا ج ا شيييتراكية، مييي   ايييا اةنييي ، امسيييك  وا سيييتبااد السياسيييي، دقنييياة المسييين ، فقيييه 

حياتيو، الحيا المير،  نيائز اميميات  السنرة،  ك  م  الررب، عي ائم الحيا، حصياد الريرو ،  ياد
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بيين  الةقييل والقنييب، التةصييب والتسييامح بيين  المسيييحية وامسييك ، مييا (،   يياد اليياد ة بيين  دجييز 
الياا ل وننيا الخييا ج، البرييا مي   اييا، المحياو  الخمسيية لنقيرآت الكيري ، اليياد ة امسيكمية تسييتقبل 

، الجاايييب الةييياطفي مييي  امسيييك ، عضيييايا عرا يييا الخيييامس دشييير، دسيييت   ال حييياة الفقافيييية لنمسييينمن 
ياَّة الاب يية بين  أ يل الفقيه وأ يل الحياي،، مشيكك  فيي طرييا  المرأة بن  التقالنا الراكاة وال افاة، السُّ
الحييياة امسييكمية، سيير تييأ ر الةييرب والمسيينمن ، نفييا  دييي ،  يي ا ديااييا، امسييك  فييي و ييه الزحييم 

التاصينر، مةرنية المصيحم فيي الةيال  امسيكمي،  ااحمر، دنل وأدوية، صييحة تحي ير مي  ددياة
 ميي   داعييية، م ييية سييلا  دييي  امسييك ،  بيييب فييي شييلوت الييياي  والحييياة ) مسييية أ ييزاش،، الريييزو 
الفكرك يمتا في فراغايا، نييا اتةاميل ميا القيرآت الكيري ، مسيتقبل امسيك   يا ج أ ايه نييا افكير 

ز الُسيياَّة، تيييأمك  فييي الييياي  والحيييياة، احييي  تفسيينر م اييي دي لسيي   القيييرآت الكيييري ، ميي  ناييي   ؟فيييه
، تراثايا الفكيرك فيي منيزات ؟امسيك  المفتير  دنييه بين  الشين دنن  والرأسيمالنن ، نييا اف ي  امسيك 

الشييير  والةقيييل، عصييية حيييياة، واعيييا الةيييال  امسيييكمي فيييي مبنيييا القيييرت الخيييامس دشييير، فييي  الييي نر 
وأسيييب  ة الاةييي، الةر يييي، دفيييا  دييي  الةقنييياة  والييياداش دايييا  يييات  ااابيييياش، حقيقييية الق ميييية الةر يييية

أحقييياد وأطميييا ،  ..والشيييريةة ايييا مبييياد  المستشيييرعن ، امسيييك  والباعيييا  المةبنييية، ا سيييتةما 
حقي ق اماسييات بين  تةييالي  امسيك  وةدييكت اامي  المتحيياة، اظيرا  فييي القيرآت، ليييس مي  امسييك ، 

 في م نب الاد ة،  نا المسن ...  لخ.
ناماجننزيية والترنيية والفا سيية  ،كفنير مي   ي ا المللفيا  القيمية  لي، الةاييا مي  النريا ولقا ُتر   ال

وااو دييية وامااوايسييية وغنر ييا. ومةظييي  اليي ي  عييام ا ب ييي ا التييرا    يي  مييي  تكميي ة الشيييخ الرزاليييي 
 ومحبيه ودا في فضنه ال ي  استفادوا م  في  دنمه ودبائه.

 صفاته:
 قرااوك يق   الةكَّمة الانت   ال

عا تخالم الرزاليي أو يخالفيو فيي عضيايا تصيرر أو تكبير وتقيل أو تكفير، ولكايو ي   ا درفتيه حيا »
المةرفيية ي   تسييتبيا    أت تحاييه وتقييا ِّ ا، لمييا تحسييه ميي    ييك  س، وتجييرد لنحييا واسييتقامة فييي 

أاييه   ا ا تجيياا، وغنييرة صييادعة دنيي، امسييك . صييحيح أاييه ُأ يي  دنيي، الشيييخ أاييه سييريا الرضييب، و 
غضييب  يياج نييالاحر حتيي، يرييرق، وثييا  نالبرنييات حتيي، ُيحييرق، وسيير  يي ا أت الر ييل يييار  الظنيي  
وال يي ات لافسييه ولناييا ، و  يحييب أت َيظنيي  أو ُيظنيي ، و  أت يسييتخم بكراميية أحييا، نمييا   يسييتخم 

ر بكرامتييه أحييا، نمييا أاييه   يبنييا الةيي ج وا احييراف، و خاصيية   ا ليياس لبيي   ا سييتقامة، أو تسييت
 ودكاية. ابزك الاي ، ف   ال ك يقاتنه سر  

ث   ت م  صفا  الشيخ الرزالي أاه ي  ت نات سيريا الرضيب ي ف ي  سيريا الفييش،   يا   لي، الحيا 
  ا تبنَّ  له، و  ياالي أت يةن   بأا دن، الاا  دكاية، و  ا شيجادة   تتي افر   َّ لنقننيل الاياد  
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ميييا يةتقييياا  بيييأ، شيييجا  داييياما يةتيييرف بأايييه لييي  يحالفيييه مييي  الايييا .. ف ييي  شيييجا  داييياما ي يييا   
 الص اب فيما نات عا  آا.

اا ييا ليسيي  دنيي، مشيير    ولكيي  اليي ك   عييا يأ يي  الاييا  دنيي، الشيييخ الرزالييي بةيي  آ ائييه وفتاويييه
أدنمييه أت الشيييخ الرزالييي ليي  يخييرج فييي فتيي   أو  أك دنيي،   مييا  ااميية المسييتيق ، وعييا اتُّ يي  شيييخ 

بأاييه  ييرق ام مييا  فييي عضييايا البييكق، ومييا يتةنييا بييه، و ييي التييي عييا   اييية عييايم  امسييك  ابيي  تيم
 «.وله فتاو  انل م  دراه بسبب ا و ي مرم  ة في بحر دنمه»فن ا تنمن ا الحافع ال  بي  

والرزالي يةترف بالفضيل م  اايه وزمكئيه أمفيا  الشييخ سينا سيابا والشييخ دبيا المةيز دبيا السيتا  
 ونة والشيخ  سمادنل حماك وغنر  .والشيخ زنريا الز 

بل نات ُيخجناي بق له أما  المأل  )اسيأل ا ي سيم القراياوك ف ي  أولي، مايي، لقيا نيات فيميا مضي، 
 اات ،.« تنمن ك، وأما الن   فأاا تنمن ا،. و  ا مازلة   يرع،  لن ا    الصادع ت 

  وةليي، أت 1949ة بمصيير سيياة لقييا نفيير  لقيياشاتي مييا الشيييخ الرزالييي وتةيياد  مايي  التقنتييه أو  ميير 
 لقي   ه.

فقييا زا  الك ييي  أكفيير ميي  مييرة و بييب وحاايير، وسييةااا بييه فييي الايياوة ااسييب عية مسيياش الجمةيية 
وناا  آ ر ااوة له  ي التي شا نه فن ا الشيخ دبا الةزييز المبي   واليانت   دصيا  الاشينر، نميا 

  نزة م  وفاته.كاا  زيا اتي له بالقا رة أكفر م  مرة وآ ر ا عبل فترة و 
ث  شاش ( أت يحضر ملتمر الجااد يية ليشيا ك فيي اياوة )امسيك  والريرب، وناي  وعت يا فيي زييا ة 

دنيييي، فقييياا، ف ييي  شيييييخي  السييي  ية بامشيييا، فيييق ا باااايييياش ت افنايييا بيييالخبر اليييي ك زليييز  نييييااي حزا ييي
 وأستا ك وأاا ماي  له بفضل نبنر.

يي عميية فييي  ا، وناتا يياشييجاد   ك  ، ومقيياتاصيينا   ا، ومجا ييا  امجيياد  ، وداعييية اشييامخ   القييا نييات الرزالييي دنم 
 دبييا (البكغيية واادب عييل اظنييرا فييي دايييا الةرو يية وامسييك ، نمييا  نيير  لييو ااسييتا  دبييا الةزيييز 

 السال  في  رياة الرياس.
 من أقواله:

 " ت البرنة  ي  داية السماش لةمنو المتق ، فك يخبئ  افه و  يفقا ثمرته.
لت فنييا  سييترك  الشيييش دنيي، أحسيي  و   ييه، وواييا ااميي   فييي م اايية ا دوت دايياش أو  ييي ا
 د ج.

  ي امفادة الكامنة م  ال ع  والما ، فك يضيا   ا في لر ، و  يضيا  اك في باطل.
 البرنة  ي  ااية ( لنج ا اماسااي، فك ي  ب فريسة  بأ، و  يفشل اتيجة غضب"

 230  القن   كتاب "ما (" طاةة دا
 وفاته:
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 ي وُاقل  ل، الماياة الما  ة، حني، دفي  فيي مقيابر 1416  ي 9/3/1996وعا ت في في الرياس ي   
ابي  دبيا الةزييز آ  سية د دو ا المشيك   فيي  دبيا (الاقيا. ونات لصاحب السم  المنكي اامنير 

 تقاير الر ل وتكريمه في حياته و ةا مماته وم اساة أسرته.
شيخاا الجننل الشيخ محما الرزالي السقا و يزاا ( دي  امسيك  والمسينمن   نير ميا يجيزك   ح  (

عاادا الصالحن ، وحشراا ( وةياا ما ااابياش، والصيايقن ، والشي ااش، والصيالحن ، وحسي  أول يو 
 .ا فيق  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 وقفة نقدية مع

 األديب الشاعر -محمد الغزالي 
 قميحةاألستاذ الدكتور/ جابر 

 

م كان رحيله.. رحيله منن دنينا 1996م كان مولده، وفى مارس سنة 1917سبتمبر سنة في        

مصنر رببنة عيند فني  (، كنان خرنر منا سنم ناه مننه1رحاب هللا)في  الناس الفانية، إلى عالم البقاء
متنننوهل ال قننن   -ك هنندنا بنننه  -هنننم بمسنننفد مصننبفى محمنننود بنننالفي  . فكنننان 1416الفبننر سننننة 

صراحة وتفتح، وشنباب وإيمنان عنن همنوم المسنلمين وال نرب، ومنا حين ، في  اعر، م بًراوالمش
 ويحا  لهم من مؤامرات الظلم وال دوان.

ي نننالل القانننايا ا سنننرمية وال ربينننة وانفتماعينننة بنننالنظر  الشننناملة  -يرحمنننه هللا  -وكنننان       

لنتنننوءات، فنننر يتنننر  منننن الفاحصنننة الواعينننة، مو ًعنننا نظنننره علنننى كننن  ال واينننا والمنحنينننات وا
 المواوع قيد أنملة إن استوعبه، وعالفه.« مساحة»

يتمتنننند بقنننندر  راصننننة علننننى اسننننتدعاء الشننننواهد القرخنيننننة والنبويننننة،  -يرحمننننه هللا  -وكنننان      
والتاريريننة، وال لميننة، وا حصنناأية لتريينند خراأننه وتنندعيمها، ولكننن بنندون ت نننت أو ت سنن ، أو 

أننا  ووقنار ولنين ورحمنة، ولكنن دون أن يترلنى عنن  يبنردب ا سنرم فنفدلنه في  افتأات، متحليًا
 حماسة المتمكن، واست رء ا يمان.

فني  ب ض مؤلفاته األرير ، ورصوًصنا كتابنه -شد  وقسو  وتشنل في  -حتى الذين هافموا       
، حتنى مند هنؤنء «تفريح من كتنب»ما كتب، إلى « تفريح»السنّة، وبور ب اهم هفومه من 

 (.2ع  القلم، ع  اللسان، إلى أن انتق  إلى الرفيق األعلى) ظ 
 

 بعض من أعطياته
، لقند أحند  «منن هننا نبندأ»هذا المقام موقفه منن كتناب رالند محمند رالند في  ومما يشهد له      

على ثوابت ا سنرم،  يألنه كان غاًصا بالغلب والمغالبات والهفوم الاار ؛الكتاب افة كبرى
الهنراء كنان هنات والمنذاهب الغربينة، هنذا منن ناحينة، ومنن ناحينة أرنرى ألن هنذا منتصنًرا للتوف
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مننن هنننا »م بكتابننه 1950سنننة  ي، تصنندى لننه ا مننام محمنند الغ النن«عننالم أ هننري»صننادًرا مننن 
، وب لمه الموسوعى الغ ير، وقو  عاراته، استباع أن يننقض كتناب رالند عنرو  عنرو ، «ن لم

بهنذا الكتناب،  - يرلقنه وعقيدتنه، وبنذل  اسنتباع الغ النفني   وريًبا ريًبا دون أن يردش الرفن
، لفننند  والمنننناظر ، والحنننوار، والتحنننديافننني  أدب ا سنننرم يأن يرسننن -وبمنننا تنننره منننن كتنننب 

 (.3)يوالتصد
قدرتننه الفاأقننة علننى الننربب بننين القننديم والحنندي ، وكننان  -كننذل   - ونشننهد ألسننتاذنا الغ النني      

« ل لمانيننة»، أو يننرفض «بنندعوى أنننه بدعننة»يننرفض لحداثتننه  يفننب أن« الحنندي »يننؤمن بننرن 
الحق هو }ون يفرمنكم شننآن قنوم  يصاحبه، وإن كنا ممن ن ي دلون لشنآن قوم، والتوفيه ا له

 على أن ت دلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى{.
ا لنصنر  دار عبد هللا بنن فندعان حلفًنفي  -صلى هللا عليه وسلم  –وقب  الب ثة حار محمد       

، وب ند أن بع ن  نبيننا أثننى علنى الحلن ، وأعلنن «حلن  الفانو »المظلومين والمستا فين هنو 
 (.4ا سرم ألفاب)في  أنه لو دعى إليه

نحنن »... ، إذ كتنب «المي ان الصنحيح»أمامنا  ما ي يد على نص  قرن، واد الغ اليوم      
حننارب الكهانننة المنافقننة با سننرم الحننق، نقننو إ إننننا نحننارب التنندين البابنن  بالتنندين الصننحيح، ون

الندنيا منن أسنماء وحقناأق بمنا لندينا منن كتناب وسننة، فمنا وافنق مواريثننا فني  ونرتبر ك  منا يفند
 (.5«)المقدسة من كتاب هللا وسنة رسوله قبلناه، وما فافاه نبذناه، ون كرامة

                                ********* 
صننحيفة فنني  كننان يكتبهننا أسننبوعيًا يتلنن  الرننابر  التنن -رحمننه هللا  -  الننيومننن إبننداع الغ      

ك  منها قيمة من القنيم ا سنرمية ا نسنانية، أو مشنهًدا في  ، ي الل«هذا ديننا»ب نوان « الش ب»
مننن الصننهاينة والصننليبية ال الميننة، ومننن علننى « األكلننة»أمننام « انكسننار المسننلمين»مننن مشنناهد 

فني  رابرته حملة علنى بدعنة انار  أو عناد  افتماعينة ربيثنة، أو منا داردربهم سار، وقد تمث  
مننا تتمتنند بننه مننن ب -مأننة كلمننة، ولكنهننا كانننت  هننذا الفلنن ، وكانننت الرننابر  ن ت ينند علننى ثننر 

منن أبنرع منن يكتنب ي شهاد  حقيقية برن الغ ال - التقييم وفما  عرض في« تقبير»و« تكثي »
، وكتابنة «السنفرر الانرم»افتمند لقلمنه القندر  علنى كتابنة عصنرنا هنذا، وبنذل  فني  «الرابر »

 ال ظيم. وما أص بها إن على أمثا  الغ الياألسبر المقبر  الوافية، 
 

 واحد من تالميذه أنا..
 -، ومننا  لننت، ولكننننى الغ الننيوأشننهد وأعتنن  بننرنى كنننت واحننًدا مننن ترميننذ شننيرنا محمنند       

، كننت تلمينذًا أتلقنى، أكثنر مننى تلمينذًا «لمفكنر»ننى تلمينذًا أكثر م« لفكر»كنت تلميذًا  -وأعتر  
أكثنر منن م ايشنة مفنالس  ،إ فكًرا، وأدبًنا، وحصناأ  نفنس وعقن  ورو الغ الي، فقد عشت ييلتق

ولقنناءات، وقنند يكننون مننن أسننباب ذلنن  سنننوات غربننة مو عننة علننى قرابننة ربنند قننرن قاننيتها 
ات المتحند  األمريكينة.. غربنة إرادينة تهند  متقب ات بين الكوينت وباكسنتان والسن ودية والونين

 فام ات هذه البرد أدبًا ونقًدا وفكًرا ودراسات نقدية وإسرمية.في  إلى ت ليم الشباب
فمننا « الرسننم»إ إننننى إن فنناتنى -بننر غلننو أو إفننراب وإسننرا   -ولكننن واق ننى النفسننى يقننو        
فنني  مننن أثنر السننفود، فننتنى رأيتهنناوفننوههم فنني  المنؤمنين« سننيما»، وإن كانننت «الوسننم»فناتنى 

أقبار النفس بين التوااد واستشن ار ال ن   واسنت رء ا يمنان،  التي فم ت في الغ اليشرصية 
أقبنار ال قن  بنين فني  أقبار القلب بنين روحانينة دفاقنة، وواق ينة ن تفنور، وفم نتفي  وفم ت

 حاور الداأم للشيخ ال ظيمإس ة األفق، والحسم، والقدر  على النقد والنقض وا قناع. إنه ال
ٍّ فاأٌق ومحبّب  وما كّ  مفقود يعراع لفقِدهِ   =       ون ك  حّي

 القبر ماضٍّ مغيّبفي  = ون ك  من ون ك  من يحيا الحيا  بحاارٍّ 

 =       يقودع مسار الرير ن يتهيبع  فتن رلود المرء بال م  الذى

 د إليها ك  قلب وتفذب=       تش  ع يً ا مد الحق القويم.. منار ً 
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حااننًرا فاأقًننا، وإن غناب برسننمه وفسنمه، وهننذه سننمة  -وسنيظ   -مننا غناب، ومننا  ا   الغ اليفن
دنينا النناس... قيناد  ورياسنة وفندينة، وفكنًرا فني  ال ظماء األفرء منن البشنر، أيًنا كاننت منواق هم

 وأدبًا وش ًرا.
وحًسنا  وسًما ورسًما وفسنًما الغ اليعشت  بصدقية المحب المتابدإ إننى ولكنى أعود فرقو       

، «الغ النيالمنادى »وش وًرا وصوتًا، ومفالسة ومصاحبة، وم انا  وفكًرا؛ فقد اكتشفت  أن بنين 
، ذات أنسنا  متسنقات، الغ اليترادفًا؛ ألنه كله يمث  منظومة اسمها محمد « الغ اليالم نوى »و

الورد والنرفس والف  والريحان، ولكنها فمي ًنا األشكا ، كباقة ال هر تفمد بين في  وإن ارتلفت
 سمات ثر إ الترحم والفما  والتقبير.في  تلتقى
فني  ال رض، وإيمانًا بالمقو ، وتوافقًنافي  الفكر، ودقةفي  ، اتساقًاالغ اليوهكذا كان شيرنا       

 ا قناع وانستمالة، ون ن اع.في  األعبيات، وقو 
 

 قطوف من الشجرة الشامخة
فتحننت عينننى  -بدايننة المرحلننة الثانويننة أوارننر األرب ينيننات فنني  وأنننا بالننب -وأشننهد أننننى       

وعقلننى وقلبننى م ايًشننا متتلمننذًا علننى بننواكير أعبياتننه الفكريننةإ ا سننرم واألوانناع انقتصننادية 
، م( وا سرم والمناهل انشتراكية، وا سرم المفترى علينه بنين الشنيوعيين والرأسنماليين1947)

الندين والحينا ، وعقيند  المسنلم، ورلنق المسنلم، ثنم فني  ثم ا سرم وانسنتبداد السياسنى، وتنرمرت
م( الذى قصم ونقض فيه ك  ما كتبهإ رالد محمند رالندإ منن هننا نبندأ، 1950كتابإ من هنا ن لم )

 وعشرات من الكتب ب دها.
مفانت ال قيد  والفكنر ومنناهل التنناو  والم الفنة في  و ياد  على ما أثريته من هذه الكتب      

، «وإن منن البينان لسنحًرا»والبح  والرلنق ا سنرمي ال تيند... ررفنت بنردب رفيند خسنر فمين  
 كان ي رض الحقاأق ا يمانية، والماامين الفكرية، وقواعند الندين والرلنق -رحمه هللا  -فالرف  

 -، أو رببننة، أو محااننر  نً كتابًنا أو مقننا -ض أسننلوب بلننى أرنناذ، يشند القننارع إلننى الم ننروفني 
« عصناأر»فني  ويحقق له المت ة الوفدانية،  ياد  بب ًا على الحصاأ  الفكرية... إنه يقدم الندواء

بنتذن ربنه  -بيبة المذا ، فواحة األريح، من ًها عن التفرد والففا ، ففاء نقيًا ننديًا، ينؤتى أكلنه 
أى كتناب منن كتبنه لتصنلح شناهًدا علنى هنذه في  النصية ك  حين، وإن ك  شريحة من شراأحه -

السنبور اتتينة ب نض القبنو  فني  السمةإ حرو  األسلوب وبروته، وتدفقه وقنو  أسنره، ونقندم
 التى تد  على هذه السمةإ

إذا دهمت  شد  ترنا  منهنا علنى كيانن  كلنه، فمنا عسنا  تصنندر تندع النروع ينهنب فنؤاد ،  - 1
مكنان سنحيق، أم تقن  مبمأنًنا، وتحناو  أن تنتلمس بنين هنذه فني  بن وال واصن  الفاأحنة ترمنى 

 (6نًا يهدي  إليه الفكر الصاأبر)الاواأق مرم
ميننندان الفنننرأ ، وأن المفننند والنفنننا  فننني  ... والحننق أن الرفنننونت الانننرمة ن ت نننر  إن - 2

فيهنا ال ناملون نفوس أصحابها، وما تتحو  حقاأق حينة إن إذا نفنخ في  وا نتاج تظ  أحرًما لذيذ 
 الدنيا من حس وحركة.في  من روحهم، ووصلوها بما

)]( أن يرفند ب ندما ارتنرت النبي  الرفولة، فهو تهمة لإليمان، وقد كرهفي  وكما أن التردد ردش
 (.7كثر  الصحابة المصير إليه)

فكرتنه، فحياتنه فكنر  مفسنمة تتحنر  بنين فني  الرف  صاحب الرسالة ي يش لفكرته، وي يش - 3
حاانر ا نسنان فنذرها ليمتند فني  لنناس، تحناو  أبنًدا أن تفنرض علنى الندنيا نفسنها، وأن تغنرسا

 (.8على مر األيام والليالى فروًعا متشابكة تظل  المستقب . وتتغلغ  فيه)
إن محمًدا وص  الناس بربهم على وماات لبا  من تقدير ال ظمة ورعاية الن مة، فهنم إذا  - 4

دفوعين إلننى أداء هننذه الباعننات، برشننوا  مننن نفوسننهم، ورغبننات كامنننة انب ثننوا لباعتننه كننانوا منن
 تفيش بتوقير ال ظيم وحمد المن م.

وال باد  ليست باعة القهر والسرب، ولكنها باعة الراا والحب، وليست باعة الفهن  والغفلنة، 
 (.9ولكنها باعة الم رفة والحصافة)
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 التمثل واالستشهاد

للغ النني ا كثننار مننن الشننواهد القرخنيننة واألحادينن  النبويننة والحكننم ومننن اللننوا م األسننلوبية       
السننلفية، والمننرثور مننن الشنن ر القننديم، وكننذل  ب ننض الشنن ر الحنندي ، وهننو يملنن  موهبننة بصننير  

أنسب مكان لها، فيتحقق اننسنياب واننندماج والتوافنق، في  قادر  على التقاب الشواهد، ووا ها
مننا صننيغت إن للنننر الم ننروض، ومننن دقننة  -حادينن  النبويننة غيننر القننرخن واأل -وكننرن شننواهده 

ديننهم منن فني  سيا  الن ى على أدعياء الدين والتندين، النذين يفربنونفي  ارتياره المرثور  اتتية
 أف  الحيا  الناعمة، و هر  الحيا  الدنياإ

 (10عن مال  بن أنس قا  لي أستاذي ربي ةإ)»
ينه. فقا إ من سفلة السفلةر قلتإ من أصلح دنيا غيره بفسناد يا مال ، من السفلةر قلتإ من أك  بد

 ، فصدقني )أي قا  ليإ صدقت(.«دينه
 (.11«)من أن خكلها بدين يّ ألن خك  الدنيا بالبب  والم مار أحب إل»وقا  الفاي  بن عباسإ 

 يرلنو منن شناهد منن شنواهد الشن ر -وأكاد أقو  صفحة  -ون يكاد فص  من كتاب للغ الي       

 إالغ اليالقديم يلتحم بنثره كرنهما يررفان من مشكا  واحد ، يقو  
نض عملن   ، وانشند ثوابنه وحنده، ون » وإنني ب دما بلوت الناس أفدني مابًرا ألن أقو إ مّحِ

تنتظر أن يشكر  أحد من الناس، ب  توقد أن يايق الناس بن !! وأن يحقندوا علين ، وأن يبتغنوا 
 !! وأن يكونوا كما قا  الشاعرإل  الريبة، وينسوا الفا 

 عنى وما سم وا من صالحٍّ دفنوا إن يسم وا ريبة باروا بها فرًحا =

) علينا، وفبنًا عن عدوهمع   = رً فه  (12لبأست الرلتانإ الفه ع والفبنع

 
فنالنهل األقنوم أن يكنون مصندر »كتاباتنه ورببنه، ومنن كلماتنهإ فني  وللش ر الحندي  مكنان      

 ادية والم نوية هو الحق وحده.باقتنا الم
وماذا على المريض المصاب بقرحة األم اء، لو أنه حسب الموت نعقلة من بلد إلى بلند، ومناذا لنو 

تحم  نبر ال لة التنى أصنابته ببمرنيننة وتسنليم ألننه ينؤمن بنا ، ون يحن ن منن لقاأنه، وإن اقتنرب 
 موعدهر! ومن أبيات للشاعر محمد مصبفى حمامإ

 =     إنما كانت امتحانًا بوير حيا  أن حياتىعلمتنى ال

 =     أو أرى ب ده عذابًا وبير قد أرى ب ده ن يًما مقيما

 =   لَي بالصفح يوَم أرفو الكفير عّ  روفى من الحساب كفي ٌ 

 =     ربثتر غايةً وساءت سبير ع  روفى يردنى عن أمورٍّ 

 فًحا فمير=  ببشه رحمة وص  وعد هللا من يعنيب ويرشى

 (13«)=    إنه كان وعده مف ون وبحسبى وعٌد من هللا حقٌ 

 
 الوجوه المتقابلة

، ومننا «الوفننوه المتقابلننة»وفنني أداء الشننيخ يكثننر توظينن  التانناد، أو مننا يمكننن أن نسننميه       
ي تمننند بصنننفة أساسننية علنننى عنننرض المتناقانننات، أو »، وهننو أسنننلوب «المفارقنننة»يسننمى فنينننا 
تنربب بينهمنا عرقنة الاندية، وقند تكنون المفارقنة بنين « بنرفين»هو يقتاي وفود المتقابرت، ف

لفظنننين كننناألبيض واألسنننود، كمنننا تكنننون بنننين صنننورتين أو لنننوحتين متقنننابلتين لهننند  فنننني أو 
(. والتننناقض فنني المفارقننة التصننويرية 15«)برغننة األاننداد»(، ويسننميها ب اننهم 14«)فكننري

تفناوت بننين أواناع كننان منن شننرنها أن تتفنق وتتماثنن ، أو فكنر  تقنوم علننى اسنتنكار انرننتر  وال
 (.16بت بير مقاب إ تقوم على افتراض ارور  انتفا  فيما واق ه انرتر )

ووااننح أن الهنند  األساسنني مننن المفارقننة هننو رلننق التميينن  القننوي الننواعي  درا  الفننر        
  يكنون قنو  نفسنية داف نة للمتلقني أن الشاسد بين الوفهين المتقابلين، فبادها تتمي  األشياء، وذل

 يرتار الوفه األحسن األفا .
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 من كتابات الشيخإ« الوفوه المتقابلة»السبور التالية نموذفين لهذه المفارقة، أو في  ونقدم      
أحكننم النننظم، وتسننتبيد النفنناذ منننه إلننى أغرااننها الدنيأننة، فنني  النننفس المرتلننة تثيننر الفواننى - 1

األحنوا  المرتلنة، ويشنر  نبلهنا منن دارلهنا، فتحسنن التصنر  فني  د الفتو والنفس الكريمة ترق
 والمسير وسب األنواء واألعاصير.

الفنناأر فهننو يسننتبيد  يإن القاانني الن يننه يكمنن  ب دلننه نقننر القننانون الننذي يحكننم بننه، أمننا القاانن
أفكنار، الندنيا منن تينارات وفني  المي  بالنصور المستقيمة. وكذل  نفنس ا نسنان حنين توافنه منا

 ورغبات ومصالح.
هذه الحيا ، فتذا لم تصنلح الننفس في  كان ا صر  النفسى الدعامة األولى لتغلب الرير ،ومن هنا

 (.17أظلمت اتفا ، وسادت الفتن حاار الناس ومستقبلهم)
إبننار مننن غيبوبننة عقليننة تامننة، هنن  لننه مننن صننرته شننيءر إننننا لننن ن ننده فنني  تمثيليننة الصننر  - 2

 نفًسا، وترفد رأًسار ي صيان، وتارًكا للفرياة، لكن ه  هذه التمثيلية ت كمبارً ا بال
هذا المصلى الذاه  صنو المؤمن المقلد، وكرهما ن تننهض بنه حينا ، ون يرشند بنه مفتمند؛ ألن 

حالننة ركننود، علننى أن ربننور  هننذا فنني  كليهمننا م بننوب مننن دارلننه، وأفه تننه النفسننية والفكريننة
ميننادين األعمننا  ال اديننة، فالرفن  صنناحب الفكننر  أو صنناحب النندعو  ي فن الننوع مننن التنندين تبنندو

يتفاع  مد الحيا  ال امة، وتتفاع  م ه؛ ألنه يستحي  أن يتحنر  بم ن   عنهنا، فنتن كنان صناحب 
 عق  يقظان، ويقين وثّاب فرض نفسه عليها، وبوع ك  شيء حوله لما يريده.

أننة الماأ ننة أثننر أننناس أمننرهم فننرب، وأررقهننم والبيأننة الفااننلة أثننر أننناس لهننم شننر  وهّمننة، والبي
 ساأبة.

واألمة المفاهد  صنرد أناس يغالون بتيمانهم، ويسنررون منا يملكنون لدعمنه، ويوفهنون منواهبهم 
 ال لمية، وأنشبتهم انقتصادية وانفتماعية لردمة ما ي تنقون.

ون يقودون، وي يشنون  والمؤمنون المقلدون، والمصلون الذاهلون ينف لون، ون يف لون، ويقادون
 (.18وفق ما يقا  لهم، ن ما توحيه اماأرهم)

 
 من مالمح األداء التعبيرى

عباراتنه، وأكثنر مننه ان دواج،  في رً ومد سهولة األسلوب وتدفقه وحروته نرى السفد قلي      
تكنرار أداأه يكثر منن الفي  مفموعه أسلوب مرس  ن تكل  فيه ون تصيد، كما أنهفي  فاألسلوب
أو مننا يسننمى بننالتراد ، أى أداء الم نننى الواحنند برسنناليب مت نندد  بهنند  تركينند الم نننى  يالم نننو

وترسننيره، كمننا أنننه ي ينند مننن امتننداد فاذبيننة األسننلوب، ومننن ثننم تقويننة ارتبنناب القننارع بننالمقروء 
 تحقيقًا للغرض المرفّو المنشود.

لكمية ب يناد  محندود  فني الم ننى، أو ب ض الفرو  ا« يالتكرار الم نو»في  ومد ذل  نفد      
 قولهإ ير والتوليد، ومن التكرار الم نويبفتح البريق ل ياد  في التفك - رً ولو ناص -ملمًحا 

فمننا وفنندت فبينًننا  ،يسننمد ا ذاعننة صننح ، والفمهننور الننذيونظننرت للقننراء الننذين يبننال ون ال»
 ءون أرباًرا لسكان كوكب خرر!!مقببًا، ون عينًا دام ة، ون ت ليقًا مح ونًا!! إنهم يقر

 (.19«)إماتة األرو  ا سرمية، وإهالة التراب عليهافي  إن الغ و الثقافى نفح أتم نفا 
علنى قندر الفكنر   يتنرت يومن سماته األسلوبية إيثار نوعين من الفم إ الفمن  المسناوية التن      

المنبسبة الممتد ، كمنا رأيننا فني ننر تتسد للفكر   يالم بر  عنها، وأكثر منها الفم  البويلة الت
 سابقإ

 والبيأة الفاالة أثر أناس لهم شر  وهّمة...»
 واألمة المفاهد  صند أناس يغالون بتيمانهم...

                          ************* 
وكنذل  تشنرير الفامند ببن  النرو   -صور  حسية في  أي إبرا  الم نوي -وتفسيم الم نويات 

 ، كمنا ننرىالغ النيالتصنوير عنند  يظاهر  مبنرد  فن هي -ي من األحياء فكرنه ح -ه والنبض في
 األمثلة اتتيةإفي 
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ولن يتم تنذو  الننفس لبنرد الرانا بتصندار أمنر فنا ، أو فنرض تكلين  أفنو ، كنر، فناألمر  -
يحتاج إلى تلب  مند الننفس، واسنتدراج لمشناعرها الننافر ، وإن فنر قيمنة ألن تقنو إ أننا راض، 
ونفس  بافحة بالايق والتق  !! وأو  ما يبلبه ا سنرم منن  أن تنتهم مشناعر  حينا  منا ينن   

 (.20ب )
صور  حسنية مفسدند ، في  الراا، واألمر، والتكلي ، والايق والتق  .. فبدت الغ اليلقد فسم 

 صور  حية ناباة.في  كما شررإ النفس والمشاعر؛ فتذا بها
تبنر  الم نروض أمامننا كرنننا ننراه  - اد  علنى منا فيهنا منن برافنة ين -رية وهذه الظاهر  التصوي

 رأى ال ين، في يد إحساسنا به، وم ايشتنا له.
 

 تأثر باألداء القرآنى
إنمنا فناءت أثنًرا منن  الغ النينثنر فني  وك  ما ذكرناه خنفًا منن المرمنح الموانوعية والفنينة      

السمة األرير  يقو  شنهيد ا سنرم سنيد قبنبإ  خثار م ايشته لألسلوب والماامين القرخنية، وعن
أسننلوب القننرخن، فهننو ي بننر بالصننور  المحسدننة المتريلننة عننن فنني  التصننوير هننو األدا  المفاننلة»

الم نننى الننذهنى والحالننة النفسننية، وعننن الحنناد  المحسننوس، والمشننهد المنظننور، وعننن النمننوذج 
سننمها فيمنحهننا الحيننا  الشارصننة، أو ا نسننانى، والببي ننة البشننرية، ثننم يرتقننى بالصننور  التننى ير

الحركة المتفندد ، فنتذا الم ننى النذهني هيأنة أو حركنة، وإذا الحالنة النفسنية لوحنة أو مشنهد، وإذا 
 (.21«)النموذج ا نسانى شارر حى، وإذا الببي ة البشرية مفسمة مرأية..

عنرض فني  ورصوًصنامن أبر  سمات األسلوب القرخنى، « الوفوه المتقابلة»والمفارقة أو       
 اتيات اتتيةإفي  مشاهد القيامة كما نرى

}ه  أتا  حدي  الغاشية. وفوه يومأذ راش ة. عاملة ناصبة. تصلى ناًرا حامينة. تسنقى منن عنين 
خنينة. لنيس لهننم ب نام إن منن اننريد. ن يسنمن ون يغننى مننن فنوع. وفنوه يومأننذ ناعمنة لسنن يها 

غيننة. فيهننا عننين فاريننة. فيهننا سننرر مرفوعننة. وأكننواب فنننة عاليننة. ن تسننمد فيهننا نفنني  رااننية.
 (.22مبثوثة{) يمواوعة. ونمار  مصفوفة. و راب

فالغ الي عناش القنرخن م ننى ومبننى، وتربنى علنى ماأند  ا سنرم ب قيند  قوينة، وعقلينة ناانفة، 
وحافظة واعية، فنر عفنب أن يتنرثر باألسنلوب القرخننى، وبواب نه الفنينة، ومانامينه وتوفيهاتنه 

  نسانية.ا
 الشاعرر الغ اليناثًرا، فماذا عن  الغ الي كاتبًا وربيبًا.. أي الغ اليهذا عن 

 
 الشاعرية والشاعر

وهو في الثامنة عشر  من عمره، وكان بالبًا فني السننة الراب نة منن الم هند الندينى الثنانوي       
( قرأننا 24األرينر ) (، وفنى بب تنه23«)الحينا  األولنى»صدر لمحمد الغ الي دينوان شن ر باسنم 

اءإ مناحينه ب  دراسة اافية للديوان وش ر الفقهن ،ألستاذنا الكبير الدكتور مصبفى الشك ة تقديًما
 ب دد صفحات الديوان نفسه. نين صفحة، أيدراسة من ثما ومواوعاته وتبوره، وهي

منند أن  عنننوان كالمنشننور ال فننافى الننذى ي بننى ألننوان البينن  السننب ة،« الحيننا  األولننى»و      
 مصدرها ش اع واحد.

وكذل  هذا ال نوان قد يبادر ابتداء في بينا دنلة دينية ت ني )الحيا  الدنيوية(، اسنتلهاًما لقولنه      
شن ر »، وقند ي بني دنلنة  مانينة.. ت نني أننه (4)الاحىإ ت الىإ }ولآلرر  رير ل  من األولى{

 ، أى الشبيبة الباكر .«الحيا  األولى
لينة»بمفهومهنا القيمني، ن « األولوينة»ن المقصنود وقند يكنو       ، بمفهومهنا ال منني، كنرن «األود

لى بنرن ت ناش دينًنا « األفندر»الحينا   أي -بفتح الهمن   وتسنكين النواو  - الديوان يرسم الحيا  األور
 متقدمة على ك  المراح . -بام الهم    -ورلقًا وسلوًكا.. فهي صاحبة المرتبة األولى 

ممنا  ؛«الحيا  األولى أو نحو المفد»إ يد  التى استه  بها ديوانه، فتذا عنوانهاونقرأ القص
 مبلد القصيد إفي  يشى برنه يريد الدننت األرير ، وإن أشار إلى الدنلة ال مانية
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 (25أعردتع على المنام ولن أعرادا) ثمانى عشر  مرت سهاًدا =

شنيخ قنارع شن ره منن مفنرد أن تقند عينناه علنى هكنذا بمنرن ال».. ويقو  الدكتور الشك ةإ       
منننهل لسننير  ذاتيننة سننو  يقننوم  سننير  ذاتيننة رفي ننة المحتننوى، بنن  هنني عنننوان أولننى قصنناأده أنهننا
مسننار نقننى، ومانمار نظينن ، سن يًا إلننى مسنتقب  مفينند، ومكانننة فني  الشنيخ الشنناب علنى الت امننه

 (.26«)عشر ربي ًارفي ة، ك  ذل  القو  الرصين أبلقه الشاعر، وهو ابن ثمانية 
والديوان رر تماًما من الغ   حتى البريء منه، ورر من الهفاء والنفنا ، والمند  الكناذب،      

وكنن  مننا يشننين ذوي المننروء ، ولكنننه عننالل الحكمننة وا روانيننات، والت بيننر عننن ذاتننه وسننلوكه، 
ن ب ننض بوابنند ووفهننات صننوفية، وتحنند  عننفنني  ومكننارم األرننر  وا نسننانيات والروحانيننات

 (.27مظاهر الببي ة كالففر والشرو  والشمس وب ض المواوعات الوبنية)
 إيفش ره إذن دار حو  محاور ثرثة رأيسية ن يكاد يت داها، وه      

 قصاأد البر  أو الدفق الروحى واألررقيات. - 1
 قصاأد الببي ة. - 2
 قصاأد الوبنية أحداثًا وشرصيات. - 3

 
 حقائق ثالث

 إباد حقاأق تتلرر فيما يرتي -اأده ب د م ايشة قص -يدى الديوان تبال نا  وبين      
الم ننرو  أن الشنن راء ا سننرميين، وذوي التوفهننات الدينيننة، وأكنناد أقننو  شنن راء ال ربيننة  - 1

ات ب امننة، ورصوًصننا فنني شنن ر الشننباب والبنندايات، يميلننون بنن  يكثننرون مننن النننظم فنني المناسننب
والهفننر ، وا سننراء والم ننراج، وبنندر،  سننو  صننلى هللا عليننه وسننلما سننرمية كننذكرى مولنند الر

والفننتح.. وغيرهننا، وعلننى ذلنن  كننان شننوقي و حننافظ، وأحمنند محننرم، ومحمنند األسننمر، ومحمننود 
 غنيم، وع ي  أباظة وغيرهم.

هنذه المناسنبات التنى تهنم فني  ولكننا لم نفد شناعرنا الغ الني يرنوض هنذا المرناض، ويننظم      
 َمنر هو تدينًا وفقًها، واعت اً ا با سرم.ك  مسلم، وهو 

وقد يفسر ذل  برن الشاعر قد استغرقه شن ر الندفق الروحنى التصنوفى، فوفند فينه منا يكفينه       
 مأونة هذه المواوعات من ش ر المناسبات.

دف ننه إلننى إغفننا  نهننل اترننرين، « انعتنن ا  الننذاتى»وربمننا فنناء هننذا التوفننه كنننوع مننن       
 لمواوعى والفنى.وتوفههم ا

 ،وقنو  إيحناء ب ينًدا عنن المباشنرية والتصننريح عرامنة الغ النيعنناوين كثينر منن قصناأد فني  - 2
فني  المنوت الانا  -صنمت الرين  الهامند  -ننور الحقيقنة  -سنرى وثنرى  -مث إ ال من السدحور 

 .ابن الظلمات -القبور في  الشرو  -النور الغريق  -سقبت ولما تنال  -مرض البفولة 
 -ال صننر الحنندي  الشنناعر محمننود حسننن إسننماعي  فنني  وأشننهر مننن نفنند عنننده هننذه السننمة      

لهيننب  -األراننر  ايالننن -ثننور  الاننفادع  -فمننن عننناوين قصنناأدهإ أحنن ان الغننروب  -رحمننه هللا 
حصنناد  -فنرد الظنر   -عبيند الريننا   -النر   أغنناني -أدمند ومنآتم  -سنفينة القصننر  -الحرمنان 

 (.28هدير البر خ) -ال نكبوت  عاشقة -القمر 
نظنام القصنيد إ فني  الغ الي فني تشنكيله الشن ري اتبناعي كرسنيكي فهنو يننهل الننهل الرليلني - 3

مغنان ؛ حتنى إننه فني  ويعرلر الونء له« النظام»الو ن الواحد والقافية الواحد ، وهو ي ت  بهذا 
ه داأنر  النثنر، ولنذل  حمن  حملنة يرى أن الرروج عليه يعررج ا بداع من وص  الش رية ليدرلن

تقليد أعمى لما يكتبه الغربينون، وهنو  - نظرهفي  -، فهو «بالش ر المرس »ش واء على ما سماه 
انسرخ منكود من النظام الش رى ال ربى األصي  النذى أرسنى قواعنده منن قرابنة عشنرين قرنًنا، 

هننا أاننغا  أحننرم، أو ريننانت الفكننر  الم رواننة كرنفنني  وهننو ن ي ينند علننى كونننه تقب ًننا عقليًننا
ألفاظ يرتلب ه لها وفدها، وقريبها وغريبها، وتراكيب يقيدها السنفد حينًنا، وتهنرب في  سكران،

 من قيوده أحيانًا.
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فالسمة الغالبة على هذا اللغو ن تترل  أبًداإ التفكير المشوش، أو الرتفكينر، والت بينر النذى        
أماكنهنا، وتحناو  هنى الفنرار منن فني  منن هننا، ويحناو  وان هايفمد األلفاظ با كراه من هننا و

 (.29هذه األماكن)
ونررننذ علننى هننذا الننرأى أنننه رلننب بننين مصننبلحات ثرثننةإ الشنن ر المرسنن ، والشنن ر الحننر،       

 وقصيد  النثر، ومقصد شيرنا الحملة على الش ر الحر ن الش ر المرس ، وهما مرتلفانإ
(، 30يلتن م بوحند  النو ن مند ارنتر  القافينة) يهو الش ر الذإ Blank Verseفالش ر المرس  

 الوقت الحاار.في  كثير من هذا النوع، ولكنه ن يفد له نصيًرا يول بد الرحمن شكر
ن يلتن م بوحند  النو ن أو  ي، أو ش ر التف يلنة فهنو الشن ر النذFree Verseأما الش ر الحر      

ن  -« التف يلنة»الواحد والقافينة الواحند ، ولكننه يف ن  (، فهو متحرر من الو ن 31وحد  القافية)
أ هنار »بدر شاكر السنياب بديواننه  -األدب ال ربى في  -أساس الو ن. وراأد هذا اللون  -البحر 
 ذل .في  على رر « الكوليرا»، أو نا   المرأكة بقصيدتها «ذابلة
هننا   - Poeme en Proseترفمنة للمصنبلح الفرنسنى  وهني -ومنا يسنمى بقصنيد  النثنر      

 -ومنا أكثنرهم  -شبه إفماع على ص وبة واد ت ري  فامد ماند لها، وإن كان الرافانون لهنا 
والشنك ،  يسفلون عليها ما تحتويه من فواى وانقرب وتمرد عشواأى، وتنكر لك  مفاهيم البناء

 (.32)ورصوًصا البناء الموسيقي
قنو  فوانوية مندمر  تمين   -خن واحند فني  -لنثنر قصنيد  افني  أننه يوفند« سو ان برنار»وتؤكد 

 (.33إلى رفض األشكا  الموفود ، وقو  منظمة تمي  إلى وحد  شاعرية)
لمفافاتنه  -بالمفهوم الصحيح الذى عراناه  -رفض الش ر المرس  في  الغ اليونحن مد شيرنا 
 للذو  ال ربى.

نهنا وبنين الشن ر، ولألسنباب التنى رفض ما يسمى بقصنيد  النثنر؛ ألننه ن عرقنة بيفي  ونحن م ه
النذى أبلنق علينه  -تقييمنه للشن ر الحنر فني  ذكرها الدكتور محمد عبد المبلب خنفًا. ولكننا نرالفنه

ربر الش ر المرس ؛ ألن الش ر الحر لم يتر  عن النو ن، إذ إننه اعتمند علنى التف يلنة ن البحنر، 
لصنر  عبند « شننق  هنران»صنيد  والمببوعون من الش راء أبندعوا منن هنذا الشن ر رواأند كق

 سرم ووأام. يف   الش ر الحر ي ايش الش ر الرليليالصبور، وما  ا
 شاعر الحلول واالستبطان

وشن ر الغ الني ن ي بين  مفتاحنه منن أو  قننراء ، إذ يحتناج قنراء  ثانينة، وشنيأًا منن التننرني       
 عنه ابن األثيرإوالم انا ، وهو يذكرني بكلمة أبي إسحا  الصابي فيما يرويه 

منظومنه؛ ألن الترسن  هنو منا فني  منثور الكرم يرال  برينق ا حسنانفي  إن بريق ا حسان»
أو  وهلننة منا تانمنته ألفاظننه، وأفرنر الشن ر مننا غمنض فلننم فني  وانح م نناه، وأعبننا  سنماعه

 (.34ي ب  غراه إن ب د ممابلة منه)
يرننرج بال منن  الشنن رى عننن نبننا   والتصننريح، وواننو  الذاتيننة.. واألوصننا  المباشننر       

 (.35الفما ، ويف له تقريريًا)
 ي د مي   بيبة بم يار الشاعرية. الغ اليفهذا البابد الذى يسم ش ر 

، وأعننني «نسننتببانشنناعر الحلنو  وا»برننه  -ب نند م ايشنتى لشنن ره  - الغ النيوقند وصننفرنا       
ظنننر عنننن القشنننور والمظننناهر فوانيتنننه بصنننر  النفننني  موانننوعه واندمافنننه بنننالحلو إ م ايشنننة

 الرارفية.
وأعنننى بانسننتببان ترمنن  مواننوعه وت مقننه نسننتررر مننا فيننه مننن بروحننات وأعبيننات       

(، نرى فيهنا الشناعر ن 36«)الشمس»في  الببي ة، فقصيدتهفي  نفسية. ولننظر إلى ب ض ش ره
انيننة»يهننتم  س ودروس الحيننا  هننذا النننفم ال ظننيم، ولكننن بمننا يسترلصننه مننن م بيننات النننف« ببرد

 ومتبلباتهاإ
 وأنيرىالبدي  من ظلمات   الوفود بعهًرا وايأًافي  أشرقى

 بّدليه تيقًظا من سعبات    وأميتى الياس الم ذب موتًا 

                      ............. 
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 يسنا أمنياتفي  ماأل النور الوداع الميمون يبدو أصير

 يى رفات المواتبحبور يح فى ناار من األش ة سكرى

 ذل  الميقاتفي  يتهادى رير ماض يحفه رير خت

------------- 
( يبلغ الشاعر شنرًوا عظيًمنا 37وفي مقبوعة مستقلة من أرب ة أبيات ب نوان )نور الحقيقة())     

 وفيها يقو  الشاعرإ« الحلو  وانستببان»من انندماج والترم ، وهو ما سميناه 
 ألناس عاشوا بربشد سرّ  واوًحا أيها النور أنت تعلقي

 فاياء الحقيقة الغمرع يع رى الحقيقة عيًشافي  ن يبيقون

 مث  قت  الش اع ك د مارّ  نورها الحّقِ تفنىفي  حشرات

 إذا كنَت ن ترى وفه حرّ  ولهذا الظرمع ريٌر من النور

( 38«)الرمنر  ا لهينة» فني هذا المقام أن قصناأده األربندفي  ومن فاو  القو  أن نذكر        
ممنا ن يحتناج مننا إلنى وقفنة لإلباننة  ؛على نبا  رحيب مكين« الحلو  وانستببان»تتمتد بسمة 
 والتوايح.

-------------- 
ديوانه كله، وكذل  بالنظر إلى ش ر خررين منن المشناهير قصنيدته في  ومن أرقى ما نظم الشاعر

وصننن  الوقننناأد واألحننندا  فننني  ل التقليننندي(، فهنننو لنننم يننننهل الننننه39«)تحينننة عرابننني الببننن »
عرابني فاسنته  قصنيدته فني  والمواق ، ولكنه اعتمد على الحركة النفسية، وبروحاته الوفدانينة

 بقولهإ
 ن يستكين لسبو  من فاأرِ  حيتَ  من نفسى عواب  ثاأر=

بة ظافر ويثيرها ناًرا يهو  وقودعها =  فيبيدع أو تلقاه أور

 ن مررب يلهيه شرن الفافر لر=حيت  من نفسى عواب  مر

 للنصر ما يس ى قلي ع الناصرِ  للمفد ما يبغى يكل  أمة =

 ثم يتحد  الشاعر عن شرصية األمة المفاهد إ

 فى حب مصر بليقةَ من خسرِ  فى حب مصَر وفى سبي  رلودها=

 شكيمِة قادر يفى وفه عات ذ نفرت من الوادى الفموع تقودها=

 
القصننيد  فنني تحيننة عرابنني المهنن وم المكسننور المقهننور، ولكنننه انكسننار  ويسننتغر  الشنناعر أغلننب

الشري  المفبر الذي كانت الظرو  أقوى، وأقدر من ك  باقاته، ويه  الشاعر قلوبننا ووفنداننا 
 باألبيات اتتيةإ

 قدست مقهوًرا كسير الناظرِ  الثرى =في  قعدست مه وًما ت فر

 يعرفى ن دفاع مغامرن نصَر  قدست يوم بكيت إذ سقب الحمى=

 
 ثم يتحد  عن غدر الغرب اللأيم ومؤامراته، ويرتم قصيدته باألبيات اتتيةإ

  وبيبع اماأرنعهىً  رير النفوس قيود مهانةٍّ=في  فى األسر يرس 

 ظعلَم الغد الدافى وظلرم الحاار فى األسر ما أعيا وقد حابت= 

 فهاد الذاكردأَب الحرير على ال حيت  أروا  تكافح ن تنى =

ف ى أبًدا هو ال م  الحثي  أأثمرت =  الراسرر أغراسه أم تل  رع

-------------- 
، وأرننرى متوسننبة البننو ، كمننا اننم قب ًننا قصننير  فننًدا نً لقنند اننم الننديوان قصنناأد بننوا       

، وهنننى Epigram« األبفنننرام»مسنننتقلة ب انننها ن ي يننند علنننى البيتنننين وهنننو منننا يسنننمى شننن ريًا 
 (.40فًدا تنتهى بفكر  بريفة ذكية) منظومة قصير 
                   ***************** 
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ونررذ على الشاعر أنه كثيًرا ما كان يستردم ب ض األلفاظ الم فمينة الغريبنة علنى القنارع،       
 هوامش الديوان.في  وقد أحسن الدكتور الشك ة صن ًا إذ شر  هذه الكلمات

ينر الشناأد منن األلفناظ منن حبنه للشن ر القنديم، وكثنر  محفوظاتنه وربما فاءه هذا الغريب غ      
 منه.
 السياقة الش رية.في  كما نررذ على الشاعر قلق ب ض ال بارات والكلمات    
المرحلنة الثانوينة قبن  التحاقنه بالفام نة في  ولكن قد يشفد للشاعر أنه نظم ديوانه، وهو بالب    

 األ هرية.
ن يحتاج إلنى وقفنات أبنو  نسنتوفي فيهنا كن  ال ناصنر الشن رية فينه منن إن هذا الديوان كا       

ريا  وعابفة وت بير وموسيقى.. ولكني أرى أن المسار قد با  بنا، وقد أعلنا ابتنداء أنهنا مفنرد 
وقفة نقدينة، وهني فني نفنس الوقنت دعنو  انمنية للبناحثين، وبنرب الدراسنات ال لينا أن يدرسنوا 

 يرحمه هللا. -بيات الرف  هذه الفوانب األدبية من أع
ثننم مننن حقنننا أن نرننتم هننذه الدراسننة المننوف   ببننر  سننؤا  مننؤداهإ ومنناذا بقننى مننن الراحنن         
 ال ظيمر

 
 وماذا بقى من الراحل العظيم؟

كفنناء لكرامننة  - مانًننا ومكانًننا  -لقنند رحنن  الشننيخ ففننر  بنندون وداع، وفنناءت كرامننة الرحينن        
كننرام ال لننم وال لمنناء، وهننذا هننو عنصننر النن من الكننريم. ومننات فنني مناسننبة  فنني  الراحنن ، فمننات

أرض مباركنة بيبننة، ودفننن بننالبقيد، وهننذا هننو عنصنر المكننان المبننار  ال ظننيم. ثننم كانننت كرامننة 
متمثلة في فو ه با فمناع الوفنداني الشنام  ح نًنا هن  القلنوب، وشن وًرا  -ب د وفاته  -الكرامات 

 بفر  الربب، وفداحة الفرا .
واسننتغر  هننذا الشنن ور ا فمنناعي مشننار  األرض ومغاربهننا، لياننم الملننو  واألمننراء،        

وال لماء والفقهاء، والصغار والكبار، والرفنا  والنسناء، وكن  سنوّيٍّ منن عبناد هللا، وع ين  علنى 
ساحات ال لنم والفقنه والفكنر، وقند رلنت  -عصرنا.. عصر الغربة والكروب في  -النفس أن ترى 

 ، وكرنه المقصود بقو  أبى تمامإ اليالغمن محمد 

 فارغة األيدى ومألى القلوب عادت وفودع الناس من قبرِه =

، إنما  =  يع ر  فقدر الشمِس عند المغيب قد راعها ما رع أتر

 وب دها يدور السؤا  التقليدىإ ماذا بقي من محمد الغ الير      
الحنر المسنتنير النذي يسنتقي حقناأق الحينا   إ بقني مننه الفكنر-بصند  وإيمنان ويقنين  -وإنا لنفيب 

 هللا لومة نأم.في  والحق من كتاب هللا وسنة رسوله، متقدًما في الدرب ن تررذه
منه المرونة والسماحة، وس ة األفنق، ومنبنق التسنهي  والتيسنير والتحبينب، ب ينًدا عنن  بقي      

 راب، والتهاون والتفريب.الت صب األعمى، والتشنل المس ور، وب يًدا عن الغلو وا ف
منننه ماأنند  بيبننة مننن عشننرات كتننب فنني الفقننه والسنننة، والسننير  والسياسننة، والنننظم  بقنني      

والسياسنننة الشنننرعية، وخداب النننننفس والمفتمننند، والننننذود عنننن ا سنننرم فنننني موافهنننة ا لحنننناد، 
 والصهيونية والصليبية وا باحية، وهي ماأد  ن تنفد ون تبور.

يمثنن  حيثيننة الرلننود الننذي ن ي ننر  المننوت، والتفنندد الننذي ن ي ننر  البلننى،  وكنن  أولأنن       
 والتفو  الذي ن ي ر  النقر والذبو .

سننرم علننى محمنند الغ النني، وألحقننه هللا بم يننة النبيننين والصننديقين والشننهداء، وحسننن أولأنن        
 رفيقا.

                ************************* 
 :الهوامش والتعليقات

مصر(، وهذه القرية نفسها ولند فيهنا في  قرية )نكر ال نب بمحافظة البحير في  الغ الي( ولد 1) 
 .والشيخ محمود شلتوت، ومحمد البهي والشيخ محمد عبده، -شيخ األ هر  -الشيخ سليم البشرى 
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، ودويًنا هو )السنة النبوية بين أه  الفقه وأه  الحدي (، وقد أثار انفة كبينر  الغ الي( كتاب 2)
عاليًنا، وت ننرض لهفومنات شننديد  اناربة، ولكنننى أشننهد أن منن هننذه النردود كتابننات مواننوعية 

، لسننليمان بننن فهنند ال ننود  )الرينناض «الغ الننيحننوار هننادع منند محمنند »هادأننة أشننهرها كتنناب 
 ه(.1409

فني  ب د ذلن  بباند سننين عنن كن  منا كتنب -أنه رفد  -رحمه هللا  -( يشهد لرالد محمد رالد 3)
فني  الغ الني، وافنق فينه كن  منا كتبنه «دينن ودولنة»كتاب ب ننوان في  تابه )من هنا نبدأ(، وذل ك

 كتابه )من هنا ن لم(.
 م(.1978القاهر   -)المكتبة التوفيقية  138 /1( انظرإ السير  النبوية نبن هشام 4)

القنناهر  ، )دار الكتنناب المصننري 23سننرمية، ر وانظننرإ فننابر قميحننةإ المنندر  إلننى القننيم ا 
 م(.1984

 م(.1997القاهر   -، دار نهاة مصر 2)ب  110إ من هنا ن لم، ر الغ الي( 5)
 م(.2004القاهر   -( دار نهاة مصر 24إ فدد حيات ، ر الغ الي( 6)
البقناء والتحصنن بالمديننة فني  (صنلى هللا علينه وسنلم)، وهو يشير إلى رأي النبي 49( السابق 7)

الرروج إلى قتا  المشركين، فكاننت م ركنة أحند في  الصحابة يلى رأللدفاع عنها، ولكنه ن   ع
 (.105، 63 /2)انظر سير  ابن هشام 

إ القنناهر  يالمنينناو - ي)دار الكتنناب ال ربنن 102النندين والحيننا ، ر فنني  إ تننرمرتالغ النني( 8)
 م(.1951

 م(.1952، القاهر  المنياوي -( دار الكتاب ال ربي 151إ فقه السير ، ر الغ الي( 9)

، وهنو فقينه أهن  النرحمن فنروخ، الملقنب بربي نة النرأيعبند  ( هوإ أبو عثمان ربي ة بن أبني10)
 ه.36، ت «الساكت بين الناأم واألررس»المدينة، أرذ عنه مال . كان يكثر الكرم ويقو إ 

 .94( من هنا ن لم، ر 11)
 .113( فدد حيات ، ر 12)
 .31، 30( السابق، ر 13)
القصنر ال ربنى الم اصنر، مفلنة فصنو ، ال ندد الثنانى، المفلند فني  المفارقنة ( سي ا قاسمإ14)

 م.1982القاهر   -الثانى 
 م.1972 /7 /7( لويس عوضإ األهرام 15)
 -)مكتبننة ال روبننة  138 اينندإ عننن بننناء القصننيد  ال ربيننة الحديثننة، ر  ( د. علنني عشننري16)

 م(.1981الكويت 
 .94( فدد حيات إ ر 17)
 م(.1987القاهر   -)دار الصحو   69فراغنا، ر في  الغ و الثقافى يمتد إالغ الي( 18)
 .87( السابقإ ر 19) 
 .134إ فدد حيات ، ر الغ الي( 20) 
 م(.1947القاهر   -)دار الم ار   5القرخن، ر في  ( سيد قببإ مشاهد القيامة21) 

 .188، وانظر سيد قببإ السابق 16 - 1( سور  الغاشيةإ اتيات 22) 
م عنن المبب نة ا سنرمية با سنكندرية، وكنان ثمننه عشنرين 1936 -هم 1354( صدر سنة 23) 

 مليًما.
 م(.2005 -هم 1426( دار الشرو  بالقاهر  )24) 
النديوان، أمنا فني  أو  صنفحة ي)مد مرحظنة أن هنذه الصنفحة هن 81( ديوان الحيا  األولى 25) 

 دكتور مصبفى الشك ة.ما قبلها فقد استغرقته الدراسة التى كتبها ال
 .43( مصبفى الشك ة من تقديمه للديوان 26)
 .41، 40( انظرإ الشك ة، السابق 27)
الملتقننى الثالنن  لننألدب فنني  )بحنن  قنندم 58شنن ر األميننرى فنني  ( فننابر قميحننةإ شننراأح النثننر28) 

 م(.2001من يناير  18 - 16األيام في  أغادير، -ا سرمى بالمغرب 
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 -قبننر  -)الدوحننة  105 - 102بريننق الحيننا  ا سننرمية، فنني  إ مشننكرتالغ النني( انظننرإ 29) 
 (.1كتاب األمة رقم 

 م(.1974بيروت  -)مكتبة لبنان  46وهبةإ م فم مصبلحات األدب  ي( مفد30) 
 .181( السابق 31) 
 م(.1999)الهيأة المصرية ال امة للكتاب  188( د. محمد عبد المبلبإ النر المشك  32) 
بغننداد  -)ترفمننةإ  هيننر مفينند  157ن برنننارإ قصننيد  النثننر مننن بننودلير إلننى أيامنننا ( سننو ا33) 

 ه(.1393
 م(.1979القاهر   -)مكتبة الرانفى  1/92( ابن األثيرإ المث  الساأر 34) 

 -)دار نهانننة مصنننر  60األدب والنقننند فننني  ( د. محمننند غنيمنننى هنننر إ قانننايا م اصنننر 35) 
 القاهر ، د.ت(.

 .144األولى  ( ديوانإ الحيا 36)
 .116( السابق 37) 
 .90 - 83( الديوان 38) 
 .157( الديوان 39) 
 .142وهبةإ مرفد سبق  ( مفدي40) 
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