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بسم اهلل الرحمن الرحيم

لقاء صحفي مع صحيفة الحياة
محمد عابد

محمد عبده يماني
ــــــــــــــــــــ

 .1كيف يقيم معاليكم تجربة الحوار الوطني؟
اعتقد ان الحوار الوطني كان فرصة طيبة لمقاء العمماء والمفكرين والحوار فيما بينيم

 ،وقد نتج عن ذلك مجموعة من النتائج االيجابية لعل من اىميا التواصل الذي تم
فيما بعد بين العمماء مع اختالف مذاىبيم ومشاربيم من ناحية والمناخ الذي ساد تمك
المقاءات ساعد الى حد كبير في تقريب وجيات النظر  ،حيث تعرف ىؤالء العمماء

عمى بعضيم البعض بصورة جعمتيم اكثر قربا واكثر فيما لبعضيم  ،كما ان
الق اررات التي صدرت في رأيي كانت ق اررات ايجابية وناضجة ومتدرجة  ،واذا تم

تطبيقيا فسوف تكون خطوات في الطريق الصحيح ان شاء اهلل ،ولكن الميم ان نبدأ

في التطبيق .

 .2اآلن المجتمعععد يعععربة تجربعععة جريعععرة ا وىعععي تجربعععة النتبابعععا البمريعععة ىعععة
المجتمد برأيكم مييأ ومستعر ليا ؟
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ماذكرتموه من موضوع التجربة الجديدة في االنتخابات ودخول المجتمع السعودي ليا
فان ىذه التجربة ليا انعكاساتيا دون شك عمى حياة المجتمع اذا نضجت واذا تمت
انتخابات بسالمة ونزاىة واحترام  ،واذا ماتم تمكين الرجال المنتخبون من اداء

ادوارىم فسوف تنضج التجربة اكثر فاكثر .

 .3الحمععر ا الرولعععة شطعععع رعععوطا كبيعععرا جعععي مجعععاة المعالجعععة ا منيعععة ل عععاىرة
التطرف برأيكم ىة ىذه الجزئية كاجية جقط ؟

ال اعتقد ان الشوط الذي قطعناه في مجال معالجة االرىاب شوطا ىينا  ،ولكن البد

من االعتراف بأننا نحتاج الى التعمق في جذور المسألة  ،وخاصة الجذور التعميمية

حتى نعالجيا بصورة تحقق اليدف الذي نسعى اليو .

 .4اغمعععل النبعععل ال قاجيعععة جعععي المممكعععة تتمعععج معععر اىميعععة المعالجعععة المكريعععة
لموضععوا التطععرف برأيععي مععا ىععي الحمععوة واآلليععا لتمععاره تك عرار ىععذه ال ععاىرة

البطيرة ؟

اعتقد ان سؤالك ىذا يتصل بالسؤال األول  ،وىنا تتضح المسئولية الممقاة عمى رجال
الفكر لممساىمة في عالج ىذه الظاىرة سواء كانوا من الرجال او النساء وكذلك

األدوار التي تناط باالسرة والمدرسة واجيزة االعالم والثقافة .

 .5تمر ا مة بمرحمة صيبة جعرا وا
الر مرجعية رينية موحرة ؟

عرات تكعالبوا مييعا اليسع ا معة بحاجعة
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الشك ان االعداء تكالبوا اليوم  ،وقد تكالبوا عبر التاريخ  ،ألننا تقاعسنا وتردينا ،
وابتعدنا عن قيمنا ومبادئنا وجاءت ثالثة األثافي عندما تشتت الفكر الديني  ،واصبح

كال يغني عمى لياله ويفتي بما شاء  ،دون مرجعية صحيحة او موحدة او منيج نتفق

عميو عمى األقل, ،اصبح الخالف عمى الجزئيات وىو الذي شتت الجيود.

 .6يرور جرة كبير ىعذه ا يعام عن معا يسعمر بالسعيم السياسعي معا ىعو معني

الرسوة صمر اا ميو وسمم ىة ىعو ر عوه اصعيحي او حركعي سياسعي كيعف

يمكن ا يار التوازن جي ىذه الجانل ؟

ما ذكرتو عن االسالم السياسي ليس بصحيح  ،فاالسالم دين متكامل يأخذ بجميع

كيان األمة  ،واليفرق بين سياسة او اجتماع او دفاع او اقتصاد  ،ألنو نظام حياة

متكامل  ،والرسول صمى اهلل عميو وسمم ربى الصحابة عمى ىذا األساس  ،وتوارثوا

من بعده تمك األسس الكريمة لممجتمع االسالمي  ،وىذه مسميات جديدة لم تحقق لنا
أي شيء ايجابي واليصح ان نقتصر عمى احدىا ونترك بقية األسس فيو مترابط

ومتكامل .

 .7المرر المسمم يعيش اجوات احباط ويأس ما مرة حاجتو الر التصوف الحقيقي
لمواجية ىذه ا زمة ؟

انا اوافقك عمى ان األمة االسـالمية تعـيش فعـال اجـواء مميئـة باالحبـاط واأللـم والحسـرة
 ،ولكن ماذكرتو عن حاجتيا الى التصوف فانـو البـد ان نعـرف مـاىو التصـوف ومـاذا

نعني بالتصوف  ،فيو منيج اسالمي كريم قدم ُمثال عظيمة عبر التـاريخ االسـالمي ،
وكان فيـو رجـال ونسـاء دافعـوا عـن الـدين االسـالمي وكـانوا ُمـثال مشـرفة  ،ولـم ييـادنوا

عدوا  ،ولم يجامموا باغيا وال معتديا  ،وكـان المتصـوفة الحقيقيـون يربـون اوالدىـم عمـى
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االخــالق الســامية والصــمة بــاهلل عــز وجــل فــي غيــر انح ـراف وال تبــديل  ،حتــى اعتبــر
التصوف باب من ا واب االحسان الـذي يقـود الـى عمـق االيمـان ولـيس التصـوف ىـو

م ــا يم ــارس ف ــي بع ــض ال ــبالد االس ــالمية الي ــوم م ــن ممارس ــات خاطئ ــة عم ــى ابـ ـواب
المساجد او في زوايا اليمتـزم فييـا بـابداب االسـالمية وال االخـالق الحميـدة  ،ألن اول

ما يجب عمى المتصوف ىـو ان يتخمـق بـأخالق رسـول اهلل صـمى اهلل عميـو وسـمم واال
فقــد خــرج عــن الــدائرة االيمانيــة  ،وانحــرف الــى ممارســات ابعــد مــاتكون عــن الش ـريعة
االسـالمية التــي يجـب ان تحكــم سـموكنا جميعــا  ،ألن النبـي صــمى اهلل عميـو وســمم ىــو

قدوة ىذه األمة واسوتيا ومثميا  { :لقر كان لكم جي رسوة اا اسوة حسنة } .

 .8برأيععي مععا شيمععة اآل ععار السععيمية الموجععورة جععي المممكععة مععن حي ع اىميتيععا
الرينية وايضا الوطنية كجزت من ترا نا السيمي ؟

ابث ــار االس ــالمية ميم ــة وليتن ــا نفي ــم قيم ــة المحافظ ــة عميي ــا ورعايتي ــا وتوعي ــة الن ــاس

باىميــة المحافظــة عمييــا  ،والمحافظــة عمييــا اليعنــي التســامح مــع أي انســان يمــارس

وضــح لــو اىميــة االلت ـزام بالش ـريعة
عنــدىا ممارســات خاطئــة بــل يجــب ان ُيفيضــم وان ُي ض
االسالمية حتى يقف عنـد حـدود الشـرع  ،ونعمـق فـي نفسـو ابعـاد تمـك ابثـار العظيمـة
التي تعتبر مرآة حاضرة لذلك التاريخ االسالمي المجيد .
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