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 مدارك تطلقه جديد مشروع.. التكوين حوارات

 2010-01-05/  مدارك

 

 هـ؛1431 اجلديد العام مستهل يف مدارك موقع يطلقه جديد مشروع.. التكوين حوارات
 إايهم حماورا اإلسالمية األمة ومفكري علماء أبكابر يلتقي أن مدارك فريق استطاع حيث
 الفكري تكوينهم يف سامهت اليت واملنحنيات اتاحملط وأهم واإلنسانية، العلمية حياهتم حول

 . واإلبداعي

 حىت واملصنفني، العلماء لطبقات منهجي توثيق حالة أكرب شهد قد العريب تراثنا كان  وإذا
 وحتوالته ومنهجه وأخالقياته أوصافه إىل مباشرة أيخذك قدمي مثقف اسم ذكر جمرد إن

 .املعاصرة املعرفة صناع ِسَي  أمام متوقفة صدالر  هذا تستأنف التكوين حوارات فإن وأحواله،

 قرءوا، وماذا تربوا، وأين نشئوا، كيف:  العلماء هؤالء حلياة مفصلة خريطة احلوارات هذه يف
 يف التفاصيل أدق عن كاملة  ابنوراما.. الناس إىل وصلوا وكيف تفوقوا، وكيف يكتبون، وكيف
 اإلنسانية واملؤثرات والطموح، جتماعية،واال األسرية والبيئة والبداايت النشأة: حياهتم

 عليها تربوا اليت والقيم املثل وأبرز ، الكتابة وتقاليد واملزاج، الشخصية، ومعامل واالجتماعية،
 ألي التكوين ومنهج الفكريون، واملوجهون واملؤثرون واملعلمون والشخصيات خالهلا، ونشئوا
 مشروعاهتم يف واملضمن املوظف الداليلو  واالصطالحي املفاهيمي واجلدول ينتمي، منهج

 .الفكرية

 سطوره يف تكمن ال املثقف قيمة أبن -مدارك فريق- أصحابه من إمياان املشروع هذا أييت
 حييط الذي املعريف اإلنتاج ونظام وجملسه، وحتوالته ومنطوقاته وأفكاره حياته يف وإمنا فحسب

 .حلياتيةا وخرباته وتكوينه، وإحباطاته، وإجنازاته، به،
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 العلواين، جابر وطه إمام، وكمال البشري، طارق:  مثل أبمساء خالله من القارئ ويلتقي
 إخل،...قاسم عبده وقاسم عويس، احلليم وعبد حيىي، وحممد مكي، وحسن سلطان، وجاسم
 العلماء جتارب سوى خلفه يرتك ومل مضى عريب زمن مالمح على خالهلم من ويتعرف

 .مدارك موقع تباعا إليكم حيملها اليت وذكرايهتم واملفكرين

 اإلعالم داخل حدثت مهمة ملشروعات وامتداد حلقة هو نطلقه الذي التكوين مشروع
 يف نبيل مصطفى الكاتب بقيادة اهلالل جملة وأتيت املفكرين، جتارب رصد حاولت العريب،
: اإلذاعي انمجالرب  مثل املهمة اإلذاعية الربامج من عدد عن فضال التجارب، تلك طليعة

 عمر املتميز املذيع بصوت العام الربانمج اذاعة على يبث كان  الذي" العصر على شاهد"
 كل  حصيلة حنن..  كثية  أخرى وجتارب" اجلزيرة" قناة على" خاصة زايرة: "وبرانمج بطيشة،

 ..خطوة التكوين أدب إىل تضيف أخرى رحلة ونستأنف وصداه، وجوابه هذا
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 والعلماء املفكرين" تكوين" يف تبحر مدارك

 

 !سنوات 8 ابن وأان" املعري" قرأت: البشري

(1-3) 

 2010-01-06/  الطحاوي هللا عبد - العزيز عبد إسالم - حوار

http://mdarik.islamonline.net 

 

 املستشار منزل جرس زر يوجهك ألقاب بال هكذا".. طارق"مدارك حياور البشري
 أشدت الذي" الطارق" حضرة يف أنت فتدخل، الباب لك يفتح..! البشري طارق األستاذ
 فأضحت".. املعرفية الطرق" أو واملنهج العلم تلقوا أبكمله، جيل وجدان املعرفية نغماته
 الثيةلث والعربية بل الثقافية املصرية احلركة داخل مهما عنواان اإلسالمية" البشرية" مدرسة

 ". والقانوين واملفكر املؤرخ"

 مث احلائط، على معلقة املصرية البيئة عمق من القادم الصعيدي والراكب القطار لوحة
 مركز وإصدارات الشرعية، الكتب وبعض" الظالل" أبرزها كتب  من عينة حتمل مكتبة

 .الكرمي القرآن من مهيبة طبعة هذا وقبل.. العربية الوحدة دراسات

 طارق املستشار مع حلوار النفسية أتهبنا حالة جعل ابألرحيية إبحياءات مشحون إذن اجلو
 يسمع رجل إىل جنلس أننا سببها وفكرية، صحفية مغامرة أهنا ندرك ألننا ذلك تعلو؛ البشري
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 البشري طارق عند واالستزادة والتعلم فالقراءة ويقرر، ويشتبك يتداخل مما أكثر ويتأمل ويقرأ
 .بدوهنا حييوا ال متطلبات هلم يكون أن والروح والعقل للنفس جاز إن ة،بيولوجي حاجات

 الطول، بذلك حبوار فيها يتحدث مرة أول أهنا بعدها البشري أقر ساعات ثالث من أكثر
 جده بيت يف نشأ الذي الطفل: اإلنسان البشري إىل أيخذك احلوار من حتديدا اجلزء وهذا
 القرية بني فكان القرية" نداهة" أدركته الذي والشاب الشريف، األزهر شيخ البشري سليم

 .الكلل يعرف ال سائحا ألمه جده ومكتبة ألبيه جده مكتبة بني.. واملدينة

 احلركة متطلبات مع وتفاعل أوجها، يف املصرية السياسية احلركة شهد الذي والرجل
 العلمانية إىل أجداده عباءة من وخرج وممارسة، فكرا املختلفة األفكار بني وتقلب الوطنية،

 .وفنانيها وفالسفتها الغربية واحلضارة الوجدانية، والصوفية السياسية

 اجملتمع، حبركة ووعيا وشفافية صدقا جتلياته أكثر البشري ميثل الذي اجليل حبجم جتربة
 يف الرئيسية ملالحمها نعرض جتربة.. الوجودي حتققها ومدى والثقافية، الفكرية جتربته وقيمة

 :احلوار ذاه

 

  الوعي؟ ميالد عن فماذا 1/11/1933 يف كان  امليالد* 

 يف الفرتة هذه كانت..  الثامنة أو السابعة يف يبدأ حولك من العامل وإدراك الوعي تفتح -
 فيها كان  ولكن للمعارك، أساسيا ميداان مصر تكن ومل الثانية، العاملية احلرب فرتة هي حيايت
 إفريقيا، وجنوب اهلند من اجملندين ومن اإلجنليز، وحلفاء يزاإلجنل اجلنود من ضخم عدد

 .احللفاء وجيوش
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 ليبيا من اإلفريقي الساحل مشال يف يتقدم وروميل مصر، على تتواىل األملان غارات وكانت
 عام يف اإلسكندرية ويهدد مطروح، مرسى على ويسيطر العلمني، إىل ويصل مصر، إىل

 .م1942

 إىل واسعة هتجي لعملية يتعرضون وسكاهنا كثيفة،  جوية تضراب تتلقى اإلسكندرية
 !.قادمون األملان.. مكان كل  يف املخابئ.. الدلتا يف أخرى ومناطق القاهرة جنوب

 الثامنة إىل هناك ومكثت ونشأت ولدت حيث الزيتون؛ حلمية يف أان كنت  الوقت هذا يف
 .عمري من عشر

 ضجيج؟ال هذا كل  وسط حلميتكم تبدو كانت  وكيف* 

 ومصر الزيتون حلمية بني ابلتحديد كبي،  إجنليزي معسكر الزيتون حلمية جبوار كان  -
 .األملانية الطائرات لضرابت هدفا وكان اجلديدة،

 ال حىت مساء اخلروج ختشى النساء وكانت الشوارع، جيوبون وهم اإلجنليز نشاهد كنا
 .اإلجنليز اجلنود أحد هلن يتعرض

 اإلجنليز، من التحرر قضية: أساسيتني قضيتني سوى الوقت هذا يف ابلنا يشغل يكن مل 
 اجملالت ويف الكتب، ويف الصحافة، يف تقرأ الدميقراطي، واحلكم امللك سلطات تقييد ومسألة

 . اجلميع على الوضع هذا انعكاس دائما فتجد

 من حيا كانت  الشعبية، األحياء من ليست أهنا كما  الثرية، األحياء من احللمية تكن مل
 ذلك بعد طابقان، أو طابق ،"مملوكة" بيوت وإمنا عمارات، هبا ليس املتوسطة، الطبقة أحياء
 .العمارات نشأت طويلة بسنني
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 وكان تلقاهم، حني السالم عليهم تلقي وأشكاهلم، أبمسائهم بك احمليطني تعرف تكاد
 يف احلديد ابب عند هيوينت املرج من يبدأ الذي احلديد السكة خط ابلقاهرة احللمية يربط
 .البلد وسط

 تركبه قطار كل  يف األقل وعلى فيتعارفون، امليعاد نفس يف يوم كل  فيه تلتقي الناس وكانت
 كنا  طويلة بسنني القطار هذا تركنا أن بعد وحىت عليها، وتسلم تعرفها الوجوه من عددا سرتى

 !.اخلط ابن ألنه شديد وترحاب حبرارة عليه سلمنا هؤالء من بواحد التقينا إذا

 

 الكبي البيت

 البشري؟ بيت عن وماذا* 

 حلمية بيت إىل انتقل وبعدها البغالة، حي يف زينب السيدة يف يسكن كان  والدي -
 فلم كافور؛  وشجرة خنلتني من إال جرداء ولكنها جدا، واسعة حديقة له بيت وهو الزيتون،

 أيب، براتب نعيش كنا..  الوقت هذا يف غناء حديقة لرعاية يكفي ما املال من لدينا يكن
 .املعيشي وضعنا يف أساسيا يكن مل دخلها أن إال صغية أرض قطعة ألمي وكان

 أبناء أحد فيها يسكن شقة وكل شقتان، به دور كل..  أدوار ثالثة عن عبارة كان  البيت
 أخرى كنوأما  والبغالة الزيتون بييت بني متناثرين ابنا عشر أحد وهم البشري، سليم الشيخ
 .محيمة يومية وعالقات وتقارب، قائمة، ومودة مستقلة، حياة.. متنوعة

 األديب عمكم وكذلك الشريف، األزهر شيوخ أهم أحد هو البشري سليم الشيخ جدك* 
 القامات؟ تلك ترى كنت  كيف..  عصره يف املعروفني األدابء من البشري العزيز عبد األستاذ

 ومكث لألزهر، شيخا وكان عاما، 85 عن 1917 امع يف تويف البشري سليم الشيخ -
 مع له خالف بسبب املنصب عن أقصي مث ،1904 عام إىل 1900 عام من األزهر يف
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 شيخا سنني 3 بعد عاد مث والشيوخ، األساتذة تعيني يف األزهر استقالل عن دفاعا اخلديوي
 ليظل 1907 عام يف ادع أن إىل لألزهر شيوخ ثالثة عني يعود أن وقبل.. أخرى مرة لألزهر
 .1917 عام وفاته حىت لألزهر شيخا

 قدمية، كتب  على وحواشي فتاوى، وله األحاديث، حمققي من -تعاىل هللا رمحه- وكان
 بعد وذلك ،1917 إىل 1887 من سنة، 30 حوايل مصر يف املالكية السادة شيخ وكان

 .عليش الشيخ من املذهب مشيخة له انتقلت أن

 الثاين الرجل يكون أو لألزهر شيخا يكون أن إما الوقت ذلك يف الكيةامل السادة وشيخ
 !أايمها به املعمول التقليدي الوضع هو هذا كان..  الدينية املؤسسة يف

 ومها ملكه، كان  كالمها..  البغالة يف وبيتا احللمية يف بيتا ترك وإمنا ماال، الشيخ يرتك ومل
 .قلنا كما  وتربيت   نشأت   أحدمها ويف ذلك، بعد وأحفاده أوالده ضما اللذان البيتان

 

 ملزمة نصائح

 عبده؟ حممد اإلمام أايم هذا كان*  

 حمافظا كان  سليم الشيخ ألن خالف؛ بينهما ووقع وقتها، املفيت كان  عبده حممد -
 ملا اإلجنليز إن وقلت آنذاك، حاله أصف الشريف األزهر عن مقالة يف كتبت  وقد فكراي،
 الذين املستشارين طريق عن الدولة، إدارة جهاز على سيطروا 1882 سنة مصر دخلوا

 األمور، إليهم تئول اإلجنليز من عدد مثة الوظائف كل  ويف الدولة، أجهزة كل  يف زرعوهم
 .الوزير برسم قراراهتم وتصدر

 فاكتفوا شعبية، ثورة بعد دخلوها ألهنم هذا؛ من أبكثر يسمح مصر يف الوضع يكن ومل
 .ابخلديوي عالقتهم طريق عن األمر هبذا
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 واحملاكم واألوقاف، األزهر،: وهي للخديوي، وتركوها فيها الدخول حياولوا مل مناطق ثالث
 اليت احلقانية نطاق داخل ألهنا الشرعية؛ احملاكم هي اإلجنليز لسلطة أقرهبم كان  وإن الشرعية،

 .إجنليزي مستشار فيها يقبع

 إىل حباجة يعودوا ومل تقريبا، إليهم آل األمر أن لىع واطمئناهنم استقرارهم بعد هذا كان
 الداخلية، ابلتوازانت مصر إدارة هي وقتها كرومر  سياسة وكانت األمن، ليحفظوا كثيين  جند

 .لصاحله متوازنة القوى كل  جيعل الثبات هذا.. امللزمة وابلنصائح

 !ملزمة؟ نصائح* 

 من املغلقة الثالث املناطق هذه يدخلوا أن أرادوا هكذا األوامر، مبرتبة نصائح.. نعم -
 .واألوقاف الشرعية، واحملاكم األزهر،: دوهنم

 احملكمة إىل األهلية االستئناف حماكم من النقل جييز قانون إصدار يف فكروا أايمها
 العليا؛ الشرعية احملكمة إىل االستئناف حمكمة مستشاري ينقل أن العدل لوزير وجييز الشرعية،

 حممد الشيخ وكان شئوهنم، يف وتدخال هلم، انتهاكا الشرعي القضاء رجال هاعترب  ما وهو
 الشكل هبذا الشرعية للمحكمة ينقلوه أن يريدون وكانوا االستئناف، حماكم مستشار عبده

 .الشرعية احملاكم تشكيل يف اإلجنليزية اإلدارة لتدخل الباب به ليفتحوا

 هناك كان  التاريخ هذا ويف وقتها، األزهر شيخ النواوي حسونة الشيخ ضدهم وقف
 قاضي منصب وهو العثمانية، الدولة وبني بيننا االفرتاضية ابلعالقة يتعلق شكلي منصب
 الرجل هلذا يكن ومل أفندي، الدين مجال وقتها امسه وكان إستانبول، من أييت الذي القضاة،

 أفندي مجال مع واويالن حسونة الشيخ فتحالف الشرعية، احملكمة يرأس أن إال" شغالنة"
 يتأثر أن ميكن الذي العايل القضاء من الشرعية العليا احملكمة إىل التسرب هذا مينعا لكي
 .اإلجنليز بنفوذ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 23من  9صفحة 
 

 قانوهنم ينفذوا أن اإلجنليز يستطع ومل عام، رأي قضية وأصبحت القضية تفجرت أن وكان
 :أمران ذلك على ترتب ولكن املوضوع، حيال الشديد واهلياج الضغط نتيجة

 .وعارضهم جترأ ألنه األزهر؛ مشيخة من النواوي حسونة الشيخ عزل: األول األمر

 منصبا كاان  األزهر ومشيخة فاإلفتاء األزهر؛ مشيخة عن اإلفتاء فصل: الثاين األمر
 .واحدا

 قطب الرمحن عبد الشيخ وعينوا احلقانية، لوزارة اتبعا مفتيا، عبده حممد الشيخ وعينوا
 الشيخ بتقدمي األزهر رجال فبادر الواقعة، هذه من شهر بعد الرجل وتويف ر،لألزه شيخا
 .لألزهر شيخا وعني املالكية، السادة رئيس وهو واحد، أقدم ألنه البشري؛ سليم

 اخلديوي مع اختلف ملا ولذلك الشأن، هذا يف إجنليزي تدخل أي دون الطريق هو وأغلق
 مشيخة من بدخله وأوالده هو الرجل وعاش فخرج، هحيمي من جيد مل األزهر استقاللية بشأن

 .جنيها 12 وهو املالكية السادة

 ؟1904 يف هذا كان*  

 !وكافيا جدا مناسبا احلني ذلك يف املبلغ وكان.. نعم -

 حممد اإلمام مع البشري سليم الشيخ خالف يف الرئيسي السبب هو هذا كان  وابملناسبة
 ما وهذا وفقهي، فكري جمدد -عمارة حممد دكتورال عنه كتب  كما- عبده فالشيخ عبده،
 .لنا أبقاه

 ما لتحقيق اإلجنليز؛ مع يتعامل أن املمكن من أنه يرى فكان السياسية عالقاته يف أما
 !.والتعليم الداخلي اإلصالح من حيققه أن يريد

 البشري؟ العزيز عبد األستاذ عن وماذا* 
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 .زمنه يف شهيا أديبا كان  -

 أدركته؟ هل* 

 يف يسكن كان  فقد البيت، نفس يف معنا يكن مل لكنه عمري، من التاسعة يف وأان تويف -
 .العصر جاحظ يسمونه وكانوا عاما، 57 يناهز عمر عن فجأة وتويف حلوان،

 البشري؟ عائلة أصول عن وماذا* 

 يرها فلم عنها ونزح شرباخيت، مركز البحية، يف بشر حملة من كان  سليم الشيخ جدي -
 .أان وكذلك القاهرة يف ولد الذي أيب

 عنها؟ نزوحه سبب وما* 

 هذا كل  القرية، هذه يف شيء ألي ملكيته وعدم الوقت هذا يف اجلد وفقر العلم، طلب -
 .هناك أبقاربه عالقته غي منها يبق ومل البلدة، هبذه لصلته التدرجيي االنقطاع يف تسبب

 واستمروا ونشئوا القاهرة، يف ولدوا كلهم  وأوالده عمره، طوال القاهرة يف استمر ولذلك
 التاسع القرن منتصف يف جدي كان  القرية من والنازح أاب، قاهري فأان.. هؤالء من وأان فيها،
 .عشر

 شبني من القريبة القليوبية قرى إحدى وهي الدير قرية من فكانت ألمي ابلنسبة أما
 الريف على فيها تعرفت اليت هي أمي وقرية الزراعية، األراضي بعض ألسرهتا وكان القناطر،
 .املصري

 أيضا خايل وكان عمري، من عشر احلادية يف وأان مات حيث موجودا ألمي جدي وكان
 .ابلقرية صلتنا انقطعت وبعدها عمري، من العشرين يف وأان ومات موجودا،
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 من قريبة كانت  ألهنا العشرين؛ سن حىت الفرتة، هذه يف وعميق قوي بشكل القرية عرفت
 أي فكانت دقائق، يف توصلنا أجرة عربة يف نذهب كيلو،  35 وبينها بيننا.. الزيتون حلمية
  الصيف إجازة إىل إضافة القرية، يف نقضيها واحدة ليلة عن تزيد املدرسة من دراسية إجازة
 .والصبا الطفولة سين خالل جيد بشكل القرية فعرفت كلها،

 سر أعرف أكن ومل ،!واحد قبطي هبا يكن مل حني يف الدير امسها كان  القرية أن والالفت
 الكتاب وهو اجلغرايف، القاموس كتاب  يف وجدهتا حىت األقباط، من القرية خلو رغم التسمية

 منه وعرفت قرية، كل  اتريخ فيه وأورد ،4000الـ مصر قرى عن رمزي بيه حممد ألفه الذي
 .الوسطى العصور يف فيها كان  قدمي دير إىل تسميتها يرجع الدير قرية أن

 

 األب البشري

 الوالد؟ عمل كان  وماذا* 

 إخوته، أصغر وكان أبوه، فيها تويف اليت السنة يف احلقوق كلية  من خترج قاضيا، كان  أيب -
 يف وهو وتويف االستئناف، حمكمة رئيس إىل وصل حىت املناصب يف وتدرج النيابة، يف وعمل
 .عمري من عشر السابعة يف انأ وكنت عاما، 57 يناهز عمر عن اخلدمة

 مفكر؟ قاضي* 

 له كانت  وإن القضائي، عمله غي أخرى كتاابت  أي له ليس وحسب، قاضي ال، ال -
 الوطين املشروع على ترىب الذي اجليل وهو ،19 ثورة جيل من فهو ابلطبع، الثقافية اهتماماته

 العدو مع التطبيع يرى من اآلن جند كما  أبدا، إجيابيا رأاي اإلجنليز يف يرى من منه يكن ومل
 يعمل مل لكنه املرحلة، هذه توجهات مع تتسق اليت السياسية آراؤه للوالد وكان اإلسرائيلي،

 .أبدا تنظيمي بشكل ابلسياسة
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 االستقالل فكرة أن ويبدو وجديته، قوته ونفس االستقاليل اجلد نزوع نفس لديه وكان
 رئيس من تتشكل اليت اإلدارية اهلرمية على أيىب وقيمي وسلوكي نفسي نزوع هي هذه

 ال االستقاللية هذه.. واضح هندسي بشكل الرئيس من املرءوس يتلقاها وأوامر ومرءوس
 واألزهر القضاء يف مطلوبة لكنها اجليش، يف تصلح وال اإلداري، للموظف ابلنسبة تصلح

 .هبا يسمح والقضائية العلمية للمؤسسات التنظيمي فالتكوين الشريف؛

 بعينها؟ جهة إىل يوجهك الوالد كان  وهل* 

 وأان، - هللا رمحه- حيىي الكبي أخي: احلقوق كلية  دخال ولدان هللا رمحه لوالدي كان  -
 .التجارة كلية  فدخل ظافر أخي أما

 مصر يف املستقبل أن يرى -هللا رمحه- كان  فقد شيء؛ على جيربان يكن مل الوالد أن واحلق
 أساس ألهنما وللكهرابء؛ للميكانيكا املستقبل: يقول ما دائما وكان النظرية، للكليات ليس

 .الختياراتنا تركنا هذا ومع النهضة،

 مثال؟ الك تاب.. املدرسة قبل ما مرحلة عن وماذا* 

 جاءوا ولكن ابلتيفود، طويلة ملدة إلصابيت الروضة أدخل ومل كتاب،  هناك يكن مل ال، -
 مث ،"ابتدائي قبول" امسه شيئا دخلت بعدها واحلساب، واخلط القراءة يعلمين مبن البيت يف يل

 أن العلم مع! سنة 19 عمري وأان الليسانس أخذت إنين حىت صغيا ابملدرسة التحقت
 !.ونصف سنني عشر كانت  أايمها القدمية االبتدائية

 فتخرجت سنة أي يف أرسب ومل مبكرا دخلت فقط عبقرية، وال ذكاء ليس هذا وابملناسبة
 .ببساطة بكرام

 سليم الشيخ حفيد وأنت السيما الكرمي القرآن وحفظ الديين التعليم فكرة تساورك أمل* 
 البشري؟
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 احلياة يف دائما موجود الديين والوجد كذلك،  الدينية واحلياة موجودا كان  الديين اجلو -
 الكتاب، دخل نهأ رغم القرآن حفظ على أيب جيربين ومل ك تااب،  أدخل مل الرتبية، ويف اليومية
 .كامال  حفظه فكرة أتتين مل وإن جدا، كثيا  القرآن أقرأ وكنت

 اليت البشري، سليم الشيخ جدي مكتبة وساعدتين الصبا، منذ الدينية ابلقراءات اهتممت
: أوالد 10 جمموع من مشايخ ستة وهم سليم، الشيخ أوالد من األزهريني إىل ذلك بعد آلت
 .وبنتان ذكور 8

 قوية، وقانونية دينية مكتبة عنده وكان أيب، مكتبة إىل انصرفت جدي مكتبة ذهاب بعد
 جدي مكتبة وهي القرية يف أخرى دينية مكتبة أيضا عندي وكان كثيا،  األدب يف يقرأ وكان

 شهور يف فيها معه أقرأ وكنت الشريف، األزهر من العاملية ومعه شافعيا كان  الذي ألمي،
 .الصيف

 إذن؟ نيةدي كانت  البداايت*

 سنوات، 8 وعمري مثال" الزند سقط" قرأت أيضا، األدب يف أقرأ وكنت.. نعم -
 مع" اجلارم علي"و" شوقي أمحد"لـ وقرأت شروحها، وقرأت اللزوميات مع أيضا واجتهدت

 .السن هذه يف كثيا  لعبت أنين أذكر وال واجملالت، للصحف املتواصلة املتابعة

 هادائ؟ كنت*  

 أبن يقضي نظاما يتبعون الفرتة هذه يف كانوا  أهنم وأذكر بذلك، ييوح كان  شكلي -
 ورزين، هادئ أنين الرجل عين وكتب الشهر، امتحان مع طالب كل  عن تقريرا املدرس يكتب

 !.ورزين؟ هادئ عنه يقال سنوات 8 عمره طفل.. هذا من كثيا  أيب وقلق

 حكومية؟ مدرسة هذه هل! طالب كل  عن تقرير* 
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 االحرتام من به أبس ال بقدر يتمتع مصر يف التعليم كان  الوقت هذا ففي.. نعم -
 .واجلدية

 

 !البشري مصر

 الوقت؟ ذلك يف املدرس عن وماذا* 

 

 كان  لكن وحسب، عمله مقابل أجره يتقاضى أنه يعتقد من شك- وال- منهم كان-
 األمر األجيال؛ تنشئة وهو به، يقومون ما رسالية يف يعتقدون الذين من جدا الكثيون هناك
 أمام منعة أكثر معنوي آبخر املادي اجلانب ويعوض األجر، قلة عليهم يهون كان  الذي

 . احلياة إغراءات

 هذا ألف وقد الثانوية، املرحلة يف التاريخ مدرس اخلفيف حممود األستاذ هؤالء من أذكر
 املفرتى عرايب محدأ: "بعنوان وكان عرايب أمحد الزعيم عن -الوقت ذلك يف- كتاب  أهم الرجل
 جرأة يف ويقول فاروق، امللك أايم املالكة العائلة من" عرايب" ينصف كتاب  أول وهو ،"عليه

 .اترخيية وواثئق بشهادات ذلك ويثبت اإلجنليز، مع متواطئا كان  توفيق اخلديوي إن وصراحة

 !اثنوي؟ مدرس* 

 ابلتاريخ تعلقي سر إن قلت إذا أابلغ ال أنين درجة إىل ممتعة حصصه وكانت.. نعم -
 .اخلفيف حممود على تتلمذت أنين هو حيايت طوال

 املناهج؟ طبيعة كانت  وكيف* 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 23من  15صفحة 
 

 والتحرر الوحدة وحركات ،19الـ القرن يف أورواب اتريخ ندرس كنا  أننا جيدا أذكر أان -
 إيطاليا وثورة األملانية، والوحدة الفرنسية، الثورة: األجنيب االحتالل مكافحة وحركات الثورية،

 قاسم، حممد: منهم أجالء أساتذة هذا الوزارة كتاب  مؤلفو وكان هلا، النمسا احتالل على
 كنا  أننا لدرجة مادهتم حنب وكنا القدمي، الوطين احلزب تربية كانوا..  وغيهم حسين، وحسني
 .مدارسة ال استمتاعا اإلجازات أايم يف نقرؤها

 الصادقة، القومية واملشاعر الوطين، لوجدا من عادية غي بشحنة يتمتع كان  فالكتاب
 !.اآلن حىت عبارات منه أحفظ إنين حىت جذابة، رشيقة سلسة بلغة مكتواب وكان والليربالية،

 األخرى؟ املواد عن وماذا* 

 البشري، العزيز وعبد أمني، وأمحد حسني، طه أتليف من كان  مثال األدب كتاب  -
 بعناية واملنتقاة املتنوعة األدبية النصوص من تاراتخم فيه وكان.. ضيف وشوقي اجلارم، وعلي

 .اآلن حىت الكتاب هبذا أحتفظ زلت وما احلديث، العصر حىت اجلاهلي العصر من

 

 كبية  درجة وعلى وفعالة يقظة كانت  االحتالل عصر يف الدولة أجهزة أن الواضح من* 
 ..الوعي من

 أهنا البعض يعتقد ولذلك عينيها، على الثورة صنعتهم الذين 19 ثورة أبناء هؤالء -
 الرزاق عبد: مثل جمال كل  يف أفذاذ علماء لنا أخرجت حقيقية هنضة وإمنا ثورة جمرد ليست

 .إخل... األدب يف حسني وطه القانون، يف السنهوري

 

 !اإلسالم إىل جيلي أعاد التبشري: البشري
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(2-3) 10-01-2010 

 

 التاريخ! والتاريخ الفقه: االنتباه غاية يف كان  ريالبش املستشار لدى ذكرمها مت إذا أمران
 أن إىل البشري طارق الشاب نظر لفت الذي الثانوية مدرس اخلفيف حممود األستاذ مع

 األصول، عمالقة يد على احلقوق كلية  يف يدرسه الذي والفقه.. الوطنية جمدد هو التاريخ
 اخلفيف، علي والشيخ زهرة، أبو حممد والشيخ خالف، الوهاب عبد الشيخ رأسهم وعلى
 . منهجيا علميا عقال وهبه الذي

 أبناء يره مل وجه عن يتحدث البشري طارق املستشار مع احلوار من -الثاين- اجلزء هذا يف
 السياسي، وتوجههم وانتماؤهم، وثقافتهم، وطالهبا، وأساتذهتا، مدارسها،: ملصر اجليل هذا

 .وقضيتهم

  وكيف الكبار، وشيوخها الزمن، هذا يف احلقوق كلية  إىل بيالك القانوين الفقيه وأيخذان
 .املستوى رفيعة قانونية كوادر  متتلك مصر كانت

: وهو جليله، ابلنسبة أمهية األكثر السؤال على السياق هذا يف البشري املستشار وجييب
 والثقايف؟ السياسي دوره عن املرحلة هذه يف اإلسالم تراجع هل

 من عدد يف راقبها اليت الوظيفية، الرسالية وهي تكوينه سنوات يف علق مهم جانب ويبقى
 .اإلغراءات ضد النفسية واملنعة االستغناء، عقيدة تتعمق الرسالية ومن معلميه،

 

 يوليو؟ ثورة أبناء عن ماذا..    واملناهج املدرسة عن نبتعد دعنا* 
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 إذا وكانوا الفنية، واخلربات والصناعة، الزراعة، يف: أيضا هنضة مثة كان  يوليو 23 يف** 
:  مثل دكاان وليس مصنعا املصنع يكون حبيث ذلك، فعلوا مصنع 1000 يبنوا أن أرادوا

 .وغيها النسيج، ومصانع والصلب، واحلديد واألملنيوم، كيما،

 مليون استصلحوا أهنم ننسى وال املصانع، هذه إنتاج على نعتمد كنا  73 حرب ويف 
 !سنة 15 يف زراعية أرض فدان

 ويبدع، ليعمل الفرصة يوليو ثورة منحته حني يوليو، ثورة قبل ما جيل فعله هذا كل
 غامن، وفتحي زهيي، وكامل الدين، هباء أمحد: مثل هامة أمساء عن نتحدث أن هنا وميكننا
 سنة 30الـ يف املوجود والرتاجع هذا بني مقارنة وال الصبور، عبد وصالح أابظة، وعزيز

 . كبيا  تراجعا شهدت اليت األخية

 حتدثنا كيف"..  الشاب" البشري طارق عمر من األوىل الثالثني إىل األخية الثالثني من*
 السياسية؟ توجهاته عن

 القدمي، الوفد حزب يف املتمثلة التقليدية الوطنية للحركة أقرب كنت  الشباب مرحلة يف** 
 االحتالل من التخلص: اومه رئيسيتني قضيتني حول يتمحور السياسي املوقف وكان

 يف اخلاص السياسي هواي ولكنه تنظيميا، انتماء هذا يكن ومل الدميقراطية، وحتقيق اإلجنليزي،
 قرب وهو االستقالل، أحب وإمنا احلزيب، االنتماء أحب ال بطبيعيت ألنين الفرتة؛ هذه

 .التعبي صح إن وجداين

 ؟"الوظيفة" العمل عن وماذا* 

 .1954 عام يف أي واحد، بعام خترجي بعد سنة، 20 وعمري" اتعينت**"

 

 احلقوق مدرسة
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 عبد والشيخ زهرة، أبو حممد اإلمام حيث زاهرة؛ فرتة يف احلقوق كلية  يف درست* 
 احلقوق مدرسة كانت  كيف..  وغيهم السنهوري، ابشا الرزاق وعبد خالف، الوهاب
 مصر؟ يف الوطين العمل يف ودورها واترخيها

 على درسنا وإمنا احلقوق، كلية  من خرج قد كان..  السنهوري على سندر  مل حنن** 
 .وغيمها الباقي، عبد الفتاح عبد والدكتور ستيت، أبو حشمت الدكتور مثل تالمذته

 حممد اإلمام يد على مث اخلفيف، علي الشيخ على األوىل السنة يف اإلسالمي الفقه درسنا
 النصف يف خالف الوهاب عبد الشيخ مث ثالثة،ال السنة ونصف الثانية السنة يف زهرة أبو

 .كاملة  الرابعة والسنة الثالثة، السنة من الثاين

 .املدين والقانون اإلسالمية، الشريعة: كانتا  هبما متعلقا كنت  مادتني وأكثر

 كان  وكتابه أصوليا، كان  ألنه الفقه؛ أصول لنا يدرس خالف الوهاب عبد الشيخ وكان
 فأخربان االستصحاب، ابب يف صفحة نصف إليه أضاف أنه ذكروأ ،(صفحة 200) صغيا

 أملى مث ورائي، يكتب وإمنا اجلديد، يشرت فال القدمية النسخة لديه كان  من وقال بذلك،
 اجلامعة أستاذ إىل انظر الكتاب، من جديدة نسخة شراء مثن علينا يوفر حىت أضافه ما علينا

 !العظيم

 الدقة؟ من احلد هذا إىل.. فقط صفحة نصف كانت  اإلضافة* 

 زال وما واجلدية، الرتكيز شديد فاألمر فصول؛ حشر قضية ليست فالقضية.. نعم** 
 تعاىل، هللا رمحه خالف الشيخ علينا أماله ما حتمل خبطي ورقة وفيه اآلن إىل الكتاب عندي

 دراسة يف سبقين الذي أخي حيىي نسخة هي وإمنا نسخيت األصل من النسخة تكن ومل
 .قوقاحل
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 الكليات يف تدريسها عن احلقوق كلية  يف الشريعة تدريس حيققه الذي االختالف وما* 
 الشرعية؟

 األحكام، كتابة  يف الفقهاء أسلوب عن خيتلف الذي القضاة أسلوب يف يكمن الفارق** 
 الذين القضاة أفضل من وهم والفقه، العلم من عال مستوى على قضاة كانوا  وقد السيما
 .واملنهجي العقلي الضبط يف الدستورية، احملكمة أو العليا، اإلدارية أو النقض، كمةحم عرفتهم

 املنطقية، ابلصالبة ويتمتع ومتماسك، وعميق، قوي، فقه بطبيعته اإلسالمي والفقه
 متغي؛ واقع على اثبت نص حتريك يف يكمن القضائي املشكل لكن التحرك، على والقدرة

 إىل حيتاج نفسه املتغي الواقع فقه أن لدرجة اثبتة، أمامنا صوصوالن جدا، متنوعة فاحلاالت
 .الرصني املنهجي االستخراج دور أييت وهنا منهجية، ضوابط

 من املعىن تستخلص كيف:  كبي  دور هلا الفقه أصول علم إايها مينحك اليت والقواعد
... وبعضها؟ النصوص بني التماسك تقيم كيف  ونص؟ نص بني التعارض ترفع كيف  العبارة؟
 .وهكذا

 عند فكرة على يقف ووجدته السنهوري الرزاق لعبد كتاب  يف أقرأ كنت  أنين مثال أذكر
 ملكي الكرسي هذا إن قلت إذا أنين مبعىن متعني، فاحلق واحلقوق، الرخصة عن وهي القرايف،

 هنا القرايف.. ماليا حقا وليست تورث، ال إاتحة فهي الرخصة أما يورث، واحلق حق، فهذا
! تورث وال تورث رخصة، هي وال حق هي ال والرخصة، احلق بني تكون حالة مثة إنه يقول
 .ابلشفعة أيخذ أن وافق الذي الشفيع حق وهي

 بعد، تقبل مل وأنت الكرسي، هذا بعتك: قلت أان: يقبل أن قبل لإلجياب القابل وحالة
 عن أيخذ فالسنهوري رخصة، هي وال حق هي فال بني؛ بني هي تقبل؟ حىت احلالة فما

 .إذن األصويل الفقيه من أفاد القانوين الفقيه.. القرايف
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 احلقوق؟ طلبة وجدان يف يؤثروا أن الشريعة أساتذة استطاع وهل* 

 جتد مث ومن معه، يتعامل قانون كأول  الطالب ذهن بؤرة يف الشرعية الثقافة وضعوا هم** 
 من أساسيا مكوان القضاء قطاع يف املنيالع احلقوق خرجيي غالبية عند اإلسالمي الفقه

 قائما أمرا عندهم اإلسالمية الشريعة تطبيق عن الكالم جتد ولذلك املهنية، ثقافتهم مكوانت
 .ثقافتهم على غريب غي

 نطبق وحنن وسلوكيا، وشعائراي، وأخالقيا، عقداي، اليومية، حياتنا هي الشريعة أن واحلق
 أن يشهد القانوين والواقع كامال،  تطبيقا الشخصية والاألح جمال يف اإلسالمية الشريعة
 .اإلسالمية ابلشريعة أتثر الذي هو الوضعي القانون

 

 الوطنية واحلركة اإلسالم

 اجلامعية؟ املرحلة يف الوطنية احلركة إىل نعود* 

 دوري، بشكل روزاليوسف يف يكتب خالد حممد خالد األستاذ كان  1951 العام يف** 
 ".البدر يفتقد الظلماء الليلة ويف: "قال تهمقاال أحد ويف

 على الشعيب، اإلمجاع من حالة نعيش 1951 يف كنا  اليوم، حيدث ما ابلضبط وهذا
 أن أي حكم، أزمة فرتة السياسة علم يف يسمونه وهذا تغييه، وحتمية القائم الوضع فساد

 إىل يصلوا أن ستطيعوني ال احلاكمني غي وأن حيكموا، أن يستطيعون يعودوا مل احلاكمني
 .احلكم

 انسداد؟ حالة* 
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  ترحااب وجد 1952 يوليو 23 صباح الثورة أذاعته بيان أول فإن ولذلك.. ابلضبط**
 .منه خشي أو عارضه -الوقت ذلك يف- أحدا أن أتصور وال مجيعا، الناس من كبيا

 س؟رئي وسياسي جتديدي كمكون  تراجع املرحلة هذه يف الدين أن يزعم البعض* 

 كامل،  مصطفى حزب يف األوىل، العاملية احلرب حىت قائما كان  ابلسياسة الدين اقرتان** 
 ...جاويش العزيز وعبد فريد، وحممد

 وقتها، املصرية الوطنية احلركة تفكي يف السياسي ابجلانب جدا مرتبطا الديين اجلانب وكان
 تسمح كانت  واليت الضيقة، املصرية القومية حركة هي الدين عن املنفصلة احلركة وكانت
 .اإلجنليز بوجود

 :اآليت حصل وهنايتها األوىل العاملية احلرب ومع

 .اإلسالمية اخلالفة ألغيت العاملي املستوى على

 .الدولة عن الدين فصلت اليت احلديثة املدارس يف ترىب جيل ظهر احمللي املستوى على

 والغربية املسيحية الثقة أنواع من نوع تولد احلرب يف الغرب وانتصار اخلالفة إلغاء بعد
 جمرد من يتحرجون -الفرتة هذه قبل- كانوا  الذين وهم ينبغي، مما أكثر ابلنفس التبشيية
 !إسالمي هو ما كل  من االقرتاب

 يف املسيحية نشر أمهية إىل خلص الذي ،1924 العام يف القدس مؤمتر كان  وقتها
 املوضوع، نفس عن 1908 عام يف" بيكسل دينإ" تكلم وقبلها الصني، ومنطقة منطقتنا

 كان  وقت يف إفريقيا يف اإلسالم انتشار ضد مسيحي حاجز إقامة كيفية  عن كالم  ودار
 .ابلفعل اجلنوب يف يتوغل اإلسالم
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 واألديب الكبي الكاتب مثال ومنهم الكثيين، مواقف من غيت الشرسة اهلجمة هذه
 لفكره ويعرض روسو، جاك جان عن الفرتة ههذ يف يكتب كان  الذي هيكل حسني حممد

 أبو الصديق"و ،"حممد حياة: "فكتب وحركه، وهزه، حيدث، ما وهاله العلماين، التنويري
 .إخل"... الوحي منزل يف"و ،"عمر الفاروق"و ،"بكر

 اليت املناطق يف اإلخوان شعب أوىل وكانت املسلمني، اإلخوان حركة ظهرت الفرتة هذه يف
 !اإلسالمي اجلسم ليقظة الدافع مبثابة كان  -منه قصد دون- التبشي وكأن ،ابلتبشي تضج

 

 والعقاد البنا حسن

 البنا؟ حسن رأيت هل* 

 حسن الشيخ يل وقال يدي من جدي وأخذين القرية، يف صغي وأان واحدة مرة رأيته** 
 وأقاموا الغيطان ىلإ اجلميع خرج حيث استقباله؛ يف البيوت كل  وكانت اليوم، إلينا سيأيت البنا
 عباءة، وعليها وبدلة بشال طربوش يلبس يزال ما وكان - الرجل وجاء السرادق، يشبه ما

 خيتصه ال حىت البلد أهل من بعينه أحد عند يبيت أن يشأ ومل اجلميع، له فأنصت وتكلم
 ! وذهبوا صلوا مث الفجر أذان حىت املسجد جبوار معه ومن هو فنام الباقني دون ابلزايرة

 اآلن؟ البنا حسن ترى وكيف* 

 .العشرين القرن يف مصرية شخصيات 3 أهم زغلول، وسعد الناصر وعبد هو** 

 طبعة يف حقيقي وجود املسلمني لإلخوان يكن مل مصر يف السياسية احلركة كتابك  يف* 
 ملاذا؟..  التالية الطبعات يف استدركته ما وهذا األوىل الكتاب
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 هذا يف تفيدين مراجع أية أجد ومل الكتب، دار من ممنوعة خواناإل كتب  كانت  وقتها،** 
 كانت  صحفها ألن األخرى، والتنظيمات واألحزاب اإلجتاهات كل  قرأت ولذلك الصدد،
 .أيضا والكتب موجودة

 احلذف، وليس اإلضافة تقنية على الثانية الكتاب طبعة يف استدراكك يف اعتمدت*
 النزعة؟" عقادي" كنت  هل..  شيء منه حتذف ومل للكتاب، تفسيية مقدمة أضفت حيث

 أحزاب إىل ينتمي كان  فالرجل ابلعقاد املهووسني من أكن مل لكنين ما، حد إىل** 
 امللك إىل أقرب وهم السعديني، إىل الوفد من حتول حيث عليه يؤخذ مما وهو األقلية،

 . جتاهه التحفظ من شئ أورثين مما واإلجنليز

 اإلعجاب؟ مع حتفظ* 

 يكتب وظل نوعه، من فريدا العقاد كان  فقد  كثيا،  يف أثر الرجل أن فاحلق..  نعم**
 وأنت يوما تشعر أن دون متصلة ألعوام اجلرائد إحدى يف األوىل الصفحة يف الرئيس املقال
 .حالة كان..   اجلديد لديه دائما يفيد، ما لديه دائما التكرار، أو امللل أو ابلراتبة تقرأه
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