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 (1)والغرب...  اإلسالم

 ما هو الغرب اْلُمحاور؟

لكو  الغورب يحيوول الجغرا ووا والةواسوت واليواري  ...  اإلسالم هوو اإلسوالم

« الحووار موا الغورب»هو  يمكو   ن نأوا  الحووار حوول ...  والمصالح والثقا وت

 لمفهوم الغرب  م نعيأره كله غربًا واحاًا؟ بيحايا

ال با  ن نحوا  موا هوو الغورب الويل نريوا  ن نحواوره،  لووم الغورب مجور  

منطقووت لقلوموووت ولكوو  حونمووا نقووول الغوورب نقصووا حضووارع معونووت و قا ووت معونووت 

وقوايًما قوال  حوا اا بواءش الشور  اور  والغورب ...  ذات مقومات وخصواص 

ك  هيا الكالم قا يُقأ  على عمومه، ولك   وي اليفصوو ش ول...  غرب ول  يليقوا

ما هو الشور  وموا هوو الغورب؟  لووم الشور  اورقًا واحواًا، وال الغورب غربًوا 

 ...  واحاًا

ولكووو  لذا نارنوووا للوووى الغووورب باعيأووواره مووواح  الثقا وووت المهومنوووت ا ن 

 يقووو  والحضووارع الةوواصاع بطابعهووا المووا ل والنفعووي الوويل ال يهووي  بالغوأوووات وال

لن »لحاكموت هللا تعالى وزنًا  ي الحواع، وكموا قوال لوأولوا  وايم  و محموا  سواش 

الحضووارع الغربوووت ولن كانووح ال تجحووا هللا  لأيووت،  لوووم ا مكووان  ووي ناامهووا 

 الناام الفكرل والثقا ي خامت.« الحالي

نح  حونما نحاور الغرب نعيقوا  نوه حووار موا ا خور، والحووار موا ا خور 

عناه  ن يكون ا خر هو  نح، ولال ل  يك  آخر!  ال با  ن يكوون المقوا  لوم م
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وال مووانا  ن يحوواور اإلنةووان ...  عنوواه غووور المقووا  عنووام، ال بووا موو  خووال 

ُمَخاِلفه، ب  نح  مأمورون بهيا كما  مرنا القرآن بأن نجا ل  ه  الكيواب بواليي 

ددهووي  حةوو ش  ددُلوُْا أ هَ   ددُ   ُ }َوََل تَُجَٰ ُكتََٰ ُ     َل ٱو  َْمَُنددا أ ُ دد   َ ددُا  َُلا ٱواددُلمَا  َلا بُددَّواتُه ُ ددَه هَن 

دُمُنا َ  اا بُ َوقُاوُْا أ َء  َ  دُا وَدۥُم ُ    ُنٞل َونَح  ُ كُ   َوَٰ ُ  َا َو ُوََٰ كُ   َو ُوََٰ  {َّواُلْي هُنُزَل  ُوَي  َا َوهُنُزَل  ُوَي 

 .[46العنكأوتش ]

 المقا  هنا وهنام

اور اإلسالم الغرب؟ ه  يمكو   ن يكوون اخويال  ه  هنام مانا م   ن يح

 المقا  عنا اإلسالم ع  المقا  عنا الغرب عاصقًا  ي قوام مث  هيا الحوار؟

نح  ال نمانا م  منطلق  يننا  ن نحاور ا خري  ما اعيقا نا  ننوا مخيلفوون 

عنوانا   ي  اواء كثورع منها  ن المقا  عنانا غور المقا  عناه ، والمنطلقوات

المنطلقووات عنوواه ، وااهوواا  عنووانا غووور ااهوواا  عنوواه ، والوسوواص   غووور

رغ  هيا  ونح  موأمورون  ن ...  والمناهج عنانا غور الوساص  والمناهج عناه 

 نحاور هؤالء ونجا له  باليي هي  حة .

...  م  يقر  القرآن الكري   ي الحقوقت يجاه كياب حووار  وي الارجوت ااولوى

لها القوورآن، حوووار نووو  لقومووه  قووالواش  اانأووواء حوواوروا  قوووامه ، حوووارات سووجن

ُلقُ }مََٰ ُاُح قَل  
تُ َا بَُنا تَُعلُنَاْ  ُ  ُك َت ُ َا ٱوصاَٰ وَ َا فَأ  َت ُجلََٰ ثَر  تَ َا فَأَك  لَو   .[32هو ش ] يَا{ َجَٰ

تُ َاْ َء }َوتُم  حوار لبراهو  ابوه وقومه كما قال تعالىش  ُ يَ  َلمَد َٰ َك ُنجا دَرَٰ َ داْ  ُب 
تَي  ََٰ

ٖت  اا ناشَ  فَُع دََرَجَٰ ۥُۦۚ نَر   ُ  .[83اانعامش ] اُْء{قَا 

حوار موسى ما  رعون حوار طويو  سوجليه سوورع طوه وسوورع الشوعراء 
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جووا   هوويا حوووار هللا تعووالى مووا خلقووهش تبوو   عجوو  موو...  وغورهمووا موو  الةووور

} ُن ُدده  ن يخلووق آ م قووال للمالصكووتش القوورآن قووا ذكوور لنووا  ن هللا ععووا حونمووا  را  

ددُا فُدده  َجاُلدلٞ  َ اَْء َونَح  دُفُك ٱوددل ُ ُ ددلُ فُيَ ددا َومَ   عَددُل فُيَ ددا َ دا مُف   قَداوُْا أ هَتَج 
ُض َخُميفَددۖٗ   َر  ٱۡل 

ُلَك َونُقَل ُ  مَُنا َ ُس وََك  نَُ ب ُُح بَُحن  مَُ  َ ا ََل تَع   .[30الأقرعش ] { قَاَل  ُن ُْه هَل 

للوى آخور موا ...  ح له  هيا  عم  اميحان مةابقت بونه  وبو  آ مو را   ن يثأ

 نعر  م  قصت اسيخال  آ م  ي سورع الأقرع  ي القرآن.

ب   عج  م  هيا حوار هللا ما  عاى  عااصوه لبلوومش كووذ آذن إلبلووم  ن 

ديحاوره، قالش  َت هَ }َ ا َ  َعََك هَ  تَ   بَر  دتَك   َ دُت بُيَدلَيا  هَ عَداُويَا ُجلَ ُوَندا َخمَق  م  ُك دَت ُ دَا ٱو 

ديٖا  75 ُٖ تَدۥُم ُ دا  تَ ُه ُ دا ناداٖر َوَخمَق  ۥُ َخمَق  ٞر   ُ   َ دا فََُّنادَك  76قَاَل هَنَ۠ا َخي  ُر   ُ    قَداَل فَدَّخ 

َك وَع  َتُد 77َرُجيٞ   مُا ْه  ُوَد َٰ مَدا  َو ُ ا َلمَي  عَثُدا 78ُم ٱودل ُ ُم مُب  نُْه  ُوَد َٰ مَدا  ُ فَدأَنُرر  َ  قَداَل َر  

ُن َردُرماَ قَاَل فََُّناَك ُ دَا  79 ، للوى آخور هويا الحووار الطويو  بوو  [80 - 75صش ] {ٱو 

 لبلوم وبو  رب العزع ععا.

 هيا يالنا علوى  ن للحووار مجوااًل رحأًوا ومكانًوا واسوعًا  وي الفكور اإلسوالمي 

و وووي الةووواحت اإلسوووالموت بووواًءا مووو  القووورآن الكوووري   الةووونت النأويوووت  ووواليرا  

 ي كله مليء بهيه االوان م  الحوارات المخيلفت.اإلسالم

 الحوار ما ا خري   ي الةنت واليرا 

 ددل منكددا ه  نتعددرص لمدد  وددارع  وحددا ر  ددع  لخددرما فدده  دداء  و دد ۖٗ 

  و بامۖٗ  وشرمفۖٗ؟

 الويي  كوانوا ...  مولى هللا علووه وسول   ي الةنت حوارات مخيلفت ما النأوي 
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 ضرار بو   علأوت وحايثوه« ...  آا  مرم بهيا»يأتون للوه ويةلمون ويةألونهش 

موا اإلسوالم، وموا  مولى هللا علووه وسول  ب  ر ينا سؤال جأري  يةوأل النأوي ... 

اإليمووان، ومووا اإلحةووان، ومووا الةوواعت، ومووا المةوو ول عنهووا بووأعل  موو  الةوواص ؟ 

 ...  هنام حوارات ايى...  والةؤال ع   مارتها للى آخره

يةويأذنه  وي الزنوا، يقوول لوهش  ى هللا علووه وسول  مولوهنام مو  يوأتي النأوي 

ال،  «باب تددك؟»ال،  «بأختدك؟»يقوول لووهش ال،  «هتحد  ه  مزنده هنددل بأ دك؟»

و ي ك  مرع يقول له كيلك النوا  ال يحأونوه امهواته  وال  «بعنتك، بخاوتك»

يةومح  مولى هللا علووه وسول  للوى هويا الحوا كوان النأوي ...  لأناته ، وال لعماته 

وار بونووه وبووو  ا خووري . وينيهووي بووأن يخرجوووا موو  عنوواه وهوو  راضووو بووالح

 ...  اانفم، مطم ني القلوب

  ي اليرا  اإلسالمي مال  مموزع للحوار بو  المةلمو  وغوره ش

الحوووار بووو  علموواء المةوولمو  و مووحاب الووايانات ااخوورى موجووو   ووي 

وحوووار مووا  حوووار اإلمووام الأوواقالني مووا بعوول الملوووم النصووارى،...  اليوورا 

وهنووام رسوواص  وكيوو   ووي اليوورا  يمكوو  الرجووو  ...  ااحأووار، ومووا الرهأووان

 للوها  ي ماانها.

 اخيال  الموقذ الحضارل
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 وناقددم  ختمددم  هَل تددرو  ه    دداك فرقلددا بدديا  وا ددع  وح دداري  وحدداوه 

و وا ع  ونا ه، كا   ون دمنا  قداع، وكاندت و د  ن دارع، ه دا  ويدام ف د  

 وحا ر؟ ۡل عم كيم مكا   

المةوولمون  ووي الماضووي كانووح لهوو  حضووارع، وكووانوا  مووحاب الحضووارع 

ااولى،  ي العال ، وكوانوا هو  العوال  ااول، هو  ا ن العوال  الثالو ، كموا يقوال، 

وربمووا ينةوو  بعضووه  للووى العووال  الرابووا لووو كووان هنووام عووال  رابووا! ولكوو  

وموت اليوي  كورمه  المةلمو   قوياء بثقا يه ، بأمول حضارته ، برسواليه  العا

هللا تعالى بها، برسالت اإلسالم، ه   قوياء بهيه الرسالت  ه  يملكوون موا ال يملوك 

العووال  كلووه، يملكووون الرسووالت العامووت الخالوواع اليووي تحموو  كلمووات هللا ااخووورع 

للأشووريت، ال يوجووا  يوو  يملووك و وقووت سووماويت سووالمت موو  اليحريووذ واليأوواي  

هويه ...  ن،  ه  وحواه  هو  الويي  يملكوون القورآناللفاي والمعنول لال المةلمو

ددُا }هوي الو وقوت الةوماويت الوحوواع المحفوحوت بحفوع هللا ععوا الويل قوالش   ُنادا نَح 

ُفُردا َ  َر َو ُناددا وَددۥُم وََحَٰ ك  و  َدا ٱوددل ُ ۥُ َوََل ُ ددا  }َلا مَأ  ، [9الحجوورش ] {نَزا دد ُا مَلَم  ُلدُل ُ ددۡا بَددي  بََٰ ۥُ ٱو  تُيدد

ۥُۦ   ُف ا  َنُكيٍ  َنُنيلٖ َخم   .[42 صلحش ] {تَ ُزمٞل   ُ

الكياب هو الكياب المحفوح، حيى لن المةلمو  يحفاونه كما ُكيَ   ي عهوا 

سوانا عثمان،  قا تغورت طر  الرس  واإلمالء، لك  ل  يجرؤ المةولمون علوى 

، الربووا «موولواع» ن يغوووروا رسوو  المصووحذش  الصووالع تكيوو  بطريقووت معونووت 

كموا وكويلك يُقور  هويا الكيواب ...  كموا كيأوح  وي عهوا عثموان. .. هكويا« ربوا»

ه، وحركاته، وسكناته وليلك  ونن هنوام علو  كان يقر   ي عها النأوع بغُنه ، وَما ِ

اليجويا، وعل  مخارج الحرو ، علوم تحا ع على القرآن الكري  كلوه مووتو،ا، 

ويقوور  كمووا كووان  كمووا ُحفووع علوووه كيابو،ووا، بحووو  يقوور  وييلووى كمووا كووان مكيوبًووا،
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 ...  مكيوبًا

ال توجوووا  موووت تملوووك كيابًوووا محفوًحوووا بهووويه الطريقوووت لال المةووولمون  انهووو  

 وونذا كووان المةوولمون ا ن  ووي ...   مووحاب الرسووالت الخاتمووت، الرسووالت الخالوواع

...   يووورات ضوووعذ موووا ل  فوووي الواقوووا هووو  يملكوووون هووويه الرسوووالت العاوموووت

  ضوعذ، علوى موا يؤخوي علووه  مو  والمةلمون على عالته ، على موا بهو  مو

...  عووووب ومةوواوت ننيقوواها نحوو  علوووه ، المةوولمون هوو    ضوو   موو  اار 

اامت اإلسالموت هي   ض  اام ، م  ناحوت ليمانهوا بواا، مو  ناحووت توحوواها، 

م  ناحوت حفاها للقو  ااخالقوت اليي توار يها ع  النأوات الها يوت  وي مخيلوذ 

اإلسالموت هي  قو  اامو  لغراقًوا  وي الما يوت،  قو  اامو   مراح  الياري ، اامت

لغراقًا  ي الميا والشهواتش الجنم، الزنا، الشويوذ،  قو  اامو  اوربًا للخموور، 

وهوو   حوورص ااموو  علووى ...  والمةووكرات،  قوو  ااموو  لغراقًووا  ووي المخووارات

لوةوح اليمةك ااسرل، بر الوالاي ، ملت اارحام، ااسورع المميواع الواسوعت، 

ااسوورع النوويووتش الووزوج وزوجيووه وااوال  الصووغار، ااسوورع تشووم  ااوال  

والأنووات وااخوووع وااخوووات والعمووات وااعمووام، وااخوووال والخوواالت، موولت 

 ...  الرح  باعيأار ذلك عأا ع و ريضت

اامووت اإلسووالموت علووى مووا بهووا، حوو  عنوواها قووو  ميوار ووت، توورح  الضووعوذ، 

لكو ، وتُكةو  المعواوم، وتعوو  علوى نواصو  الواهر، وتقرل الضوذ، وتحمو  ا

، وتفعو  هويا مو  تلقواء نفةوها لووم مولى هللا علووه وسول  كما كوان يفعو  نأوهوا 

اموور تجووارل،  ووومك   ن تحووا  بعوول اااووواء للمصوولحت االجيماعوووت، لوووم 

 انأعا ًا ذاتو،ا، لوم ان هيا واج   ي ذاته.

عوووب، و وهوا نقواط ضوعذ كثوورع  قولش لنه رغو   ن ااموت اإلسوالموت بهوا 
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 نُقرُّ بها هي   ض  اام  وال اك على وجه هيه الأصورع.

 ه  تخذ مرامت الموقذ الفكرل اإلسالمي؟

َحَ دد َُۖٗ }ذكوورت  ا يووت الكريمووتش  ُلَرددُۖٗ ٱو  َنا  َنددُۖٗ َوٱو  ُحك  ددبُيُل َرب ُددَك بَُّو  ََ عُ  ُوَدد َٰ   {ٱد 

صوطلح الحووار  وي لطوار ، و جأي  على سؤاليش ه  يمك  وضا م[125النح ش ]

مصووطلحي الوواعوع والجووال هوو  يعنووي هوويا الحوووار تخفوووذ موورامت الموقووذ 

 الفكرل اإلسالمي والعقاصال، ليقري  ا خري  للى اإلسالم؟

لو اليزمنا بأ ب الحوار كما ارعه اإلسالم، ا ى ذلوك مو  غوور اوك، للوى 

وضوعح  موول  اإلسوالم يأمرنوا  وي هويه ا يوت اليوي ...  اليقارب ما ا خوري 

الوواعوع والحوووار  ن نوواعو للووى سووأو  هللا بالحكمووت والموعاووت الحةوونت، و ن 

ونجوا هنوا  رقًوا  وي اليعأوورش اكيفوح الواعوع بواامر ...  نجا ل باليي هي  حةو 

بالحكمت والموعات الحةنت، ولكنها عنا الجاال ل  تكيذ بالجال الحة ، ولنموا 

ان الموعاوت تكوون موا المووا قو ، لمواذا؟ ...   مرت بالجاال باليي هي  حةو 

 الموا ق يكفي  ن تعاه موعات حةنت، ترقق قلأه، تحورم سواكنه، تُرغأوه  وي 

ولكو  الجوواال ...  يكفوي  ن تكووون الموعاوت حةوونت...  الخأور، ترهأووه مو  الشوور

يكون ما المخالذ، والمخالذ ال يكفي  ن تجا لوه جواااًل حةونًا، ولنموا  ن تأويل 

 ن تحوواوره بأحةوو  الطوور ، ...  الك بوواليي هووي  حةوو جهوواًا  ووي  ن يكووون جووا

و ر  ااسووالو ، و لطووذ العأووارات، حووو  لووو كووان هنووام طريقيووانش طريقووت 

حةنت، وطريقت  حة  منها و جو ،  ال با  ن تةيخام الطريقت اليي هي  حةو  

 هيا هو اليل  مر به اإلسالم  وليلك نجا القرآن وهو يعلمنوا الحووار ...  و جو 

دَا ٱو ادَنَٰ }قُدل  ما ا خوري ش  ُققُكُ    ُ ُت وَ  َ دا مَدر  ُ  َو ُناداْ هَو   ُماداكُ   وَعَمَد َٰ َاَٰ َا ُض  قُدُل ٱ َر  ٱۡل 
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بُياٖ هَو   ُللى  ٖل  ُّ ه علوى ، ما  نه ميأكا  نه علوى هواى و ن غوور[24سوأأش ] { فُه َ مََٰ

ب هؤالء م  ساحيه يقولش  حوا الفوريقو  منوا ال ...  الضالل, ولك  يريا  ن يُقر ِ

با  ن يكون مخط ًا وا خر على مواب،  ال بوا  ن نأحو  َمو  المخطوَ وَمو  

دقُد}المصو ، م  المهيال ومو  الضوال منوا ومونك ،  و  يقوولش  داْ   ل َلا تُ   مُاَ  َلنا

دد َر   َددا َوََل نُ   َنمُددا َ ُل لَ   هَج  ددا تَع  ، كووان موو  الممكوو   ن يقووول لموواش ال [25سووأأش ] {نا

ال تةوووألون عموووا »،  و يقوووولش «تةوووألون عموووا عملنوووا وال نةوووأل عموووا تعملوووون

المقابلت تقيضي هيا لك  نةو  للوى نفةوه ...  « جرمنا، وال نةأل عما تجرمون

 «.ال تةألون عما  جرمنا»وم  معه هيا 

ألون عو  لجرامنوا، ولكنوه لو  يقو  وال نةوأل لن كنا نح   جرمنا  وأني  ال تةو

 .«ال نةأل عما تعملون»عما تجرمون، حيى ال ينة  للوه  اإلجرام ولك  

ك  هيا نو  م  اليخفوذ واليقريو  ولزالوت كو  موا يووغر الصواور ويأاعوا 

 ...   هيا هو ما جاء به الحوار باليي هي  حة ...  الشُّقت بو  الطر و 

...  يوويكر مواضووا االتفووا  ولوووم نقوواط االخوويال ولوويلك نوورى القوورآن هنووا 

ُلوُْا أ هَ   وليلك  ي حوار  ه  الكياب قالش  ُ   َُلا بَُّوا }َوََل تَُجَٰ ُكتََٰ َ دُا  َُلا تُه ُ دَه هَن  َل ٱو 

كُ   َو ُوََٰ  ُ     َوقُاوُْا أ َء َ  اا بَُّواُلْي هُنُزَل  ُوَي  َا َوهُندُزَل  ُوَدي  َْمَُنا أ ُ    ُندلٞ ٱواُلمَا  ُ ُكد   َوَٰ  {ُ  َدا َو ُوََٰ

 .[46العنكأوتش ]

ُ َوُ َا َربُّ َدا َوَربُّ }قُل  و ي ا يت ااخرىش  َا انَ َا فُه ٱ مُ َدا َووَُكد   ُكد    هَتَُحاْجُّ َنَٰ  َووَ َداْ هَل 

مُكُ    َنَٰ وهويا مأوا  مهو  جوا،اش لذا ...  ، يويكر اااوواء الميفوق علوهوا[139الأقورعش ] {هَل 

تحاور ا خري   ابوا  بوالميفق علووه لوكوون ذلوك سوأواًل للوى  ن نصو   ر ت  ن 

ال نأتي للى الشيء المخيلوذ  ووه ونقوول بوه، ...  للى قاس  مشيرم بو  الفريقو 
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نقولش نأح  ماذا يجما بوننا؟ نح  معًوا نوؤم  بواا، ولوو ...   ال يمك   ن نليقي

نووؤم  بعأووا ع هللا وبووالقو   ليمانًووا لجمالو،ووا، نووؤم  بووا خرع والجووزاء ااخوورول،

ااخالقوووت، وبثأووات هوويه القووو ، نووؤم  بوحوواع اإلنةووانوت، وبووأن اإلنةووان مخلووو  

 ...  نأتي بأاواء يمك   ن تجما بو  المخيلفو ...  مكرم، نؤم 

ب بووو  المخيلفووو    وونذا وضووعنا هوويه اااووواء الميفووق علوهووا يمكوو   ن تُقوور ِ

و  مةيعاون لليقوارب، المهو   يًضوا  ن م  جهينا نح  المةلم...  بعضه  بعًضا

 وعاملوننووا بمثوو  مووا نعووامله  بووه، ...  يكووون عنووا ا خووري  مثوو  هوويه الوورو 

 ونذا حوا  اقيوراب مو  الطور و ،  ننوه ...  ويقيربون منا بقوار موا نقيورب مونه 

يواعو  مولى هللا علووه وسول  يمك   ن يليقوا علوى كلموت سوواء، كموا كوان النأوي 

ْ  ه  الكيابش  دَا ْءُۡ أَ   }مََٰ ََ ُ  تَعَداوَا  أ  ُوَد َٰ َكُمَندٖۖٗ  ُكتََٰ َ َوََل َل ٱو  َا بُدلَ  َُلا ٱ د َكُ   هََلا نَع   بَي  َ َدا َوبَي 

ۥُۦ َشي   ُرَك بُ اُخلَ     نُش  دا دُوبَع  ا َوََل مَت دا   ُ بَاب  ُ ُ  ُ  َا بَع  لا هَر  َا ، جواموا [64آل عمورانش ] {ٱ

دُرَك بُدۥُۦ َشدي  َلا نَع  }هَ ال يمك  للعاق   ن ير ضهاش  َ َوََل نُش  َا اُخدلَ     بُدلَ  َُلا ٱ ُ د َا بَع  ا َوََل مَت

ا دُو ا   ُ بَاب  ُ ُ  بَع  لا هَر  َا ، لةح رب،وا لوي، ولةوح عأواًا لوك، كلنوا [64آل عمورانش ] {ٱ

عأوا لرب واحا، وينأغي  ن نوحا هللا وال نشورم بوه،  هويه هوي الجواموا اليوي 

 للى  ن تكون هي مالم الحوار و سا  بو  ااطرا  المخيلفت.ياعو اإلسالم 

 ال تنازل ع   ساسوات

ه  يقيضوي نجوا  الحووار بوو   وريقو  مخيلفوو   ن يينوازل كو  منهموا عو  

اوويء وييمةووك بأاووواء؟  م  ن الحوووار يكووون بحثًووا عوو  نقوواط تقووارب  كثوور موو  

 تقاي  تنازل؟

ول  ن نويكر مواضوا االتفوا ، هنام  اواء ال يمك  الينازل عنها،  نح  نحا
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حونمووا  را  ...  ولكوو  لوووم معنووى هوويا  ن  تنووازل عوو   ل اوويء  ساسووي عنووال

علوى  ن  مولى هللا علووه وسول  الكفار مو  مشوركي قورين  ن يفاوضووا النأوي 

يينازل ع  عأا ع للهه ماع م  الوزم ، يعأوا آلهويه  مواع، ويحواولون  ن يقيورب 

هوويا، وجووواءت الةوووورع الفامووولت الفريقووان بعضوووه  مووو  بعوول، لكووو  ر ووول 

ُفُرو َ }قُل  الحاسمت  َكَٰ ْأَمَُّ ا ٱو  ، اول مورع يُخاطو  المشوركون بهويه [1الكوا رونش ] { مََٰ

ْأَمَُّ ا اللفاتش  ُفُرو َ }مََٰ َكَٰ ْأَمَُّ دا ،  القرآن عا ع حونموا يخاطو  المشوركو  يقوولش {ٱو  }مََٰ

د، و ما الوهو  والنصارى  وقوولش [، وآيات  خرى21الأقرعش ] {ٱو ااسُ  ْأَ   د ُ }مََٰ ُكتََٰ ...  َل ٱو 

دد َ }،  وش [64آل عموورانش ] { ُكتََٰ ، وهوويا  يًضووا موو  [101الأقوورعش ] {...  ٱواددُلمَا هُوتُددا أ ٱو 

...  الحوار باليي هي  حة ش لنك تخيار  ر  االفاح و قربها للى قل  ُمَخاَطأوك

ْأَمَُّ دا ٱ}قُدل  لنما هو هنا قالش  ُفدُروَ   مََٰ َكَٰ بُدلُوَ   1و  بُدلُ َ دا تَع  بُدلُوَ  َ داْ  2ََلْ هَل  َوََلْ هَندتُ   َلَٰ

بُلُ  دا َلبَدلتُّ    3هَل  بُدلُ  4َوََلْ هَنَ۠ا َلابُٞل  ا بُدلُوَ  َ داْ هَل   مدُا{وَُكد   ُدمد ُكُ   َوُودَه دُ  5َوََلْ هَندتُ   َلَٰ

ء تحيوواج للووى حةوو ، ال ، بهوويا اليكوورار وهوويا اليأكوووا هنووام  اوووا[6 - 1الكووا رونش ]

 يمك   ن يينازل اإلسالم ع  عقاصاه وع  قومه وع   راصضه، وعو   خالقواتوه

، لوي [6الكوا رونش ] { ُدم ُكُ   َوُودَه ُدمداُ }وَكُ   الينازل غور وار  بالمرع، وما هياش ... 

َندُل     بَُرمْ  َلَنمُكُ    هَنتُ }َو ُ  َكلابُاَك فَقُل و ُه َلَنُمه َووَكُ   عملي ولك  عملك ش  اْ هَل  اَ  ُ نا

َنمُا َ  ا تَع  نا  .[41يونمش ] {َوهَنَ۠ا بَُرْيٞء   ُ

لنما اخيصو  اإلسوالم موا الشورم واموطام بوه، ووقوا موا وقوا انهو  قوالواش 

مو  حقنوا  ن نعأوا »، «لنا عملنا ولووم لوك عملوك»، «لنا  يننا ولوم لك  ينك»

حقنا  ن ناعو للى الو نوت، ولووم م  »، «اامنام، ولوم م  حقك  ن تعأا هللا

...  ور عوووا  ووي وجهووه الةوووذ واليعوويي ...  «موو  حقووك  ن توواعو للووى اإلسووالم

 ...   كان ال با  ن ياا ا اإلسالم ع  نفةه
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الينووازل عوو   ل مأووا   و  ل عقووواع  و  ل  ريضووت  و  ل قومووت، هوويا غووور 

نمووا  تنووازل عوو  ل...  نحوو  نيحوواور وكوو  منووا ييمةووك بمأا صووه...  مقأووول بووالمرع

 ساسواتي لوم هيا  مًرا ضروري،ا للحووار لطالقًوا، ولذا  ريوا منوي هويا،  معنواه 

  ن الحوار  اا  م   ول اامر.

 ااساسوات المحكماتش مح  اتفا  لسالمي

ما هي اامور اليوي تعنوي ااساسووات  وي ناورك ، واليوي ال يمكو  الينوازل 

بوو  المةولمو   نفةوه  مو  اخيال وات عنها  ي الحوار ما الغرب؟  ال يخفى ما 

 ه  تكون ااساسوات مح  اخيال   ماًل؟

هنام  اوواء يمكو   ن يخيلوذ  وهوا ...  نح  نيكل  ع  ااساسوات المحكمات

النا   هي  ساسوت  م غور  ساسوت؟  ال ينأغي  ن نُصوار ااموور الخال ووت عنوا 

مور ع، ال، لنموا ل ا وا عو  الحوار،  أنا ال آتوي ا ا وا عو  النقواب موثاًل، نقواب ال

...  الحجاب،  الحجاب  مر مفرو  بنصوص القورآن والةونت وبنجموا  ااموت

 حونما  حاور ا خوري  ال ينأغوي  ن  جعو  قضووت ...  لنما النقاب  وه كالم كثور

النقووواب قضووووت  ساسووووت، ومةوووألت الجهوووا   وووي سوووأو  هللا للوووا ا  عووو  اار  

الم  ووه. لنموا الوا ا  للهجووم علوى العوال  هيا  مور ال كو...  والعر  والحرمات

ه علمواء كما يصوره بعل النا ، هيا  مر لوم وار ًا، ونح  هنا نيأنى ما تأنا

راوووا رضووا، والشووو  اووليوت، والشووو  عأووا هللا  المةوولمو  المعامووري  الشووو 

 راز، والشو   بو زهرع، والشو  الغزالي، وهؤالء كله  ييأنون  ن الجهوا   وي 

ولوووم ...  ا ا  عوو  الوواي  والاولووت والحرمووات واار  والعوور اإلسووالم للوو

 ...  لغزو العال  كما يصوره بعل النا 
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هنام  اواء يمك   ن يخيلذ  وها النا  بعضه  م  بعول، لنموا نحو  حوو  

نريا  ن نحاور ا خري  ال با  ن تيضوح لنوا الصوورع اإلسوالموت الحقوقووت اليوي 

لقواطووا، يجوو   ن نفوور  بووو  مووا هووو تووال علوهووا المحكمووات موو  النصوووص، ا

قطعي وما هوو حنوي، اااوواء اليوي نةيمةوك بهوا ونقاتو   ونهوا وال نفورط  وي 

ذرع منها هي القطعوات،  ما الانوات واالجيها يات وما  ووه القوو  والقوال، وموا 

يمك   ن يخضا الخويال  اليفةوورات واخويال  اا هوام، وتعوا  االجيهوا ات، 

  ي مقامت الحوار بوننا وبو  ا خري .هيا ال ينأغي  ن نضعه 

 كوذ تكون الثقا ت العالموتش قاسًما مشيرًكا؟

تطر   ي سووا  بحو  العالقوت بوو  اإلسوالم والغورب  كورع الثقا وت العالمووت 

وتعنووي الثقا ووت العالموووت الثقا ووت ...  ليكووون قاسووًما مشوويرًكا  ووي الحوووار بونهمووا

يوع  كوو  الثقا ووات الشوورقوت الكونوووت اليووي تيشووك  موو  خصوواص  لنةووانوت تةوو

والغربووت وتحوووي الضومور الفوور ل وتحووا ع علوى مصووالح المجيموا  ووي الوقووح 

 نفةه، وهي  قا ت قا رع على النار بوضو  للى ما بوو  الثقا وات والمجيمعوات

 ...  م  عالقت وتعريفها... 

 ه  ترون لمكانوت وجو  هيه الثقا ت العالموت قاسًما مشيرًكا للحوار؟

للثقا وووت اإلسوووالموت  وووي الحقوقوووت،  الثقا وووت اليوووي تحمووو  هووويه  هووويا وموووذ

الخصاص  هوي الثقا وت اإلسوالموت، ولكو  حةو  موا هوو قواص  وموا هوو واقوا ال 

بعوول النووا  يريوواون  ن يجعلوووا موو  ...  توجووا  قا ووت كونوووت  و  قا ووت عالموووت

 الثقا ت الغربوت المةوطرع  قا ت عالموت، وهويا لووم بصوحوح، هوي  قا وت عالمووت

بمعنى  نها منيشرع  ي العال ، وساصاع ومةوطرع على اا كار، ومةووطرع علوى 
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اإلعالم، وعلى   وات اليثقوذ  ي العال ، هويا موحوح، لنموا لوةوح هوي الثقا وت 

هنووام  قا ووات مخالفووت لهووا  ووي الشوور  و ووي الغوورب، هنووام الثقا ووت ...  العالموووت

والثقا ووت اإلسووالموت، والثقا ووات الوابانوووت  و الثقا ووت الصووونوت والثقا ووت الهنايووت، 

 ...  اإل ريقوت

ان الثقا ووات  ووي الواقووا تيووأ ر باا يووان،  قا ووت  ل قوووم موو  ااقوووام تيووأ ر 

بالعقاصا الةاصاع، والقو  الةاصاع، والمواري  الفكريوت والاينووت عنوا كو  قأوو  مو  

أ ور وغووره، لن تو« ت. سوي. للوووت»هويا موا قالوه ...  القأاص   و  موت مو  اامو 

الاي   ي الثقا وت  مور مفورون منوه،  وال يمكو   ن تكوون هنوام  قا وت واحواع موا 

وجوووو    يوووان مخيلفوووت، لذا اعير نوووا بيعوووا  اا يوووان  وووال بوووا  ن نعيووور  بيعوووا  

 الثقا ات.

 م   ج  هيا لوةح هنام  قا وت عالمووت كونووت، لال لذا  ريوا  ن تكوون هنوام 

نحو  ولن كنوا ...  تعوا  الثقا وات  قا ت مفروضت على الجمووا. نحو  ننطلوق مو 

الثقا وت اليوي »نرى  ن  قا ينا هوي اليوي يمكو   ن تحقوق موا ذكرتوه  وي سوؤالكش 

تناوور للووى اإلنةووان وتحوووي ضوومور الفوور ، وتحمووي مصووالح المجيمووا، وتصوو  

هوووي الثقا وووت « ...  اار  بالةوووماء، وتحقوووق القوووو  الروحووووت والقوووو  الما يوووت

ما ال نفور   قا ينوا بواإلكراه علوى العوال ، حونموا ونح  ما هيا لن...  اإلسالموت

كانوووح  قا ينوووا هوووي الةووواصاع وحضوووارتنا هوووي القاصووواع  يوووام از هوووار الحضوووارع 

اإلسالموت وسعنا الثقا ات ااخريات، ل  يفر  اإلسالم  قا يه علوى كو  النوا  

ولنما ترم ا خري  و  يانه  لو  يفور  علووه  العقاصوا اإلسوالموت وال العأوا ات 

سالموت وال الفراصل اإلسالموت، وال المحرموات اإلسوالموت موا  ور  علوى اإل

النا  الزكاع، لماذا؟ ان الزكاع ولن كانح ضريأت مالووت، ولكنهوا عأوا ع  ينووت، 
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ركو  موو   ركووان اإلسووالم،  لوو  يشووأ  ن يفور  علووى  هوو  اليمووت الوويي  هوو  كمووا 

اإلسوووالموت  و يقوووول الفقهووواء مووو   هووو   ار اإلسوووالم  يعنوووي يحملوووون الجنةووووت 

المواطنووت  ووي الوواول اإلسووالموت لوو  يفوور  علوووه  هوويا  انووه سوووفر  علوووه  

عأا ع،  هيا ينا ي الةماحت اإلسالموت، مو   جو  هويا لو  يفور  علووه  الزكواع، 

والجهوووا    وووا  عووو  اار  والووواار والووواي  ...  ولووو  يفووور  علووووه  الجهوووا 

هو  ريضت  ينووت، بو  هوو مو    -ولن كان   اًعا  -والاولت، ولك  الجها   يًضا 

 عا  موا ييقورب بوه المةول  للوى ربوه، الجهوا   وي سوأو  هللا، ولويلك لو  يشوأ  ن 

يفر  علوه  الجها ، وم   ج  هيا  ر  اوو ًا بواياًل عو  الزكواع مو  ناحووت، 

وباياًل ع  الجها  م  ناحوت وهو ما سُميش الجزيت، وما هي الجزيوت؟ بوااًل مو  

مةل ، وبااًل م  الجهوا   هويا يا عوه مو  مالوه، وذام يا عوه الزكاع اليي يا عها ال

قال لهش ا  ا او ًا حيى تكون عضًوا  وي الاولوت اإلسوالموت، وتيميوا ...  م   مه

 ...  بحماييها يكون لك ما للمةلمو  وعلوك ما علوه 

 اإلسالم ال يفر !

 ل  يفر  اإلسالم على غور المةل  م  يعوون  وي  اره،  ن يحورم الخنزيور

م الخمر الويل يحرموه اإلسوالم، موا  ام  ينوه يأووح  اليل يحرمه اإلسالم،  و يَُحرن

لووه  ن يأكوو  الخنزيوور ويشوورب الخموور، قووال لووه ُكوو  الخنزيوور وااوورب الخموور، 

ِج ذلوووك بووو  المةووولمو   وووي  ورب  الخنزيوور واعصووور الخمووور، بشوورط  ال تُوووَرو 

ل   تلووذ خمووًرا  و حيووى قووال  بووو حنوفووتش لنووه لووو  ن المةوو...  منوواطقه  الخامووت

م عنواه،  وال يجووز  خنزيًرا لنصراني،  نن علوه  ن ييحم   منه  انه مال ميقوون

للى هيا الحا احيرم اإلسوالم  قا وات ا خوري  كموا ...   ن يعياى علوه باالتال 
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احيوورم  يانوواته  وعقاصوواه ، وتوورم لهوو  كناصةووه  وعأووا اته ،  اإلسووالم يحيوورم 

ا  امووح هنووام   يووان ميعووا ع  ووال بووا  ن تكووون هنووام الثقا ووات الميعووا ع  انووه موو

 قا ات معأرع ع  هويه الوايانات ولعقاصواه ، والقوو  اليوي جواءت بهوا والعأوا ات 

 والفراصل اليي نا ت و عح للوها  هيا  ر  ع  ذلك.

 الثقا ت اإلسالموت  قا ت وسطوت

بنددا وددلم ا  ددا خصددا    - ددل منكددا ه  تكددا   وثقافددۖٗ  تَددا يۖٗ  ت ددعلا 

  ن انيۖٗ َلَتيعا  وتجنع  ا هب اء  وثقافات  ۡلخرى؟

لووو  ر نووا  قا ووت تيةووا للعووال  حقوقووت ويمكوو   ن تجمووا الجموووا، وهووي  قا ووت 

وسووطوت، لوةووح  قا ووت روحوووت خالصووت كووأعل المووياه  المغرقووت  ووي الجانوو  

الروحي والجان  النةكي والعأوا ل، وال  قا وت ما يوت خالصوت تهمو  الغوأووات، 

، وتهموو  ا خوورع، لنمووا  قا ووت جمعووح بووو  الروحوووت والما يووت، وتهموو  الةووماء

مزجووح بووو  المثالوووت والواقعوووت، بووو  الووانوا وا خوورع، بووو  العقوو  والقلوو ، بووو  

لو  را  للعال   قا وت يمكو   ن يليقوي علوهوا لقلنواش لنهوا الثقا وت ...  الفر  والمجيما

 اإلسالموت.

يقوا على  قا ت واحواع  انهو  ال ولك  جرت سنت هللا  ن النا  ال يمك   ن يل

يمك   ن يليقوا على  ي  واحا، وهيه سنت م  سون  هللا، وقوا ذكور القورآن هوياش 

ُنلَع  }َووَا   ۖٗ  َوَٰ اَْء َربَُّك َۡلَْ دَا َ دا فُده َووَا  شَ }، [118هو ش ] { َشاَْء َربَُّك وََجعََل ٱو ااَس هُ ا

ُض كُمُُّ    َجُني َر  ُ  ُياَ  هَفَأَندَت تُ علاۚ ٱۡل   ِ دُرُُ ٱو اداَس َنتاد َٰ مَُكانُدا أ ُ د  وال ...  [99يوونمش ] {ك 

يمك   ن يجيما النا  على  يو  واحوا، لنموا اخويال  النوا  هويا واقوا بمشوو ت 

هللا، ومشووو يه معأوورع عوو  حكميووهش اقيضووح حكمووت هللا  ن يخيلووذ النووا   انووه 
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را ع،  كوو  واحووا وضووا لسنةووان العقوو  واإلرا ع،  مووا  ام قووا  عطوواه العقوو  واإل

  ال يمك   ن يليقي النوا ...  سو  يفكر لنفةه، ويريا لنفةه، سوخيار الطريق

وهيا م   سأاب اليةامح اليل جواء بوه اإلسوالم   نوه اعيأور اخويال  النوا  ... 

ناا ًا ع  مشو ت للهوت م  ناحوت، وم  ناحوت  خرى  ن هيا االخيال  الحةواب 

بًا  و خطوأً، لووم  وي هويه الواار، لنموا  وي علوه لن كان هواى  و ضواللت، مووا

ددلَوُاَك فَقُددُل الوواار ا خوورعش  َنمُدداَ  }َو ُ  َجَٰ مَددُ  بَُنددا تَع  ُ هَل  َا َم  68ٱ دد َكُ   مَددا  ُكددُ  بَي  ُ مَح  َا ٱ

تَُمفُدددا َ  ۥُ تَخ  َندددُۖٗ فُيَندددا ُك دددتُ   فُيددد ُقيََٰ ، الحةووواب لووووم ا ن، ولنموووا [69، 68الحوووجش ] {ٱو 

 ةاب.الحةاب  ي  ار الح

وهيا مما يخفذ مةألت االخيال  بو  النا ، لن اخيال نوا واقوا بمشوو ت هللا، 

،  الحةواب للوى هللا يووم الحةوابش  ُ َربُّ َدا }لذا كان  حانا مهيايًا وا خر ضاال، َا ٱ

د َ  َۖٗ بَي  َ َا َوبَي  مُكُ    ََل ُنجا َنَٰ مُ َا َووَكُ   هَل  َنَٰ ُ كُُ   َوَربُّكُ    وَ َاْ هَل  َا َنُصديرُ  ٱ ۥُ ٱو  د َندُع بَي  َ َدا  َو ُوَي   { مَج 

 .[15الشورىش ]

 الحوارش  ريضت وضرورع

ذكوورت   ن الحوووار مووا الغوورب «  ولويووات الحركووت اإلسووالموت» ووي كيووابك  

 ريضووت وضوورورع، وقلووي  لنووه حوووار علووى الصووعوا الووايني، وعلووى الصووعوا 

 ما تعنون بك  ذلك؟...  الفكرل، وعلى الصعوا الةواسي

ا ذكرت  ي هيا الكياب  ننوا نعوون عوال  تقوارب بعضوه موا بعول، حيوى لق

هوو لو  « قريينوا الكأورى»قال  حا اا باء لن العال   موأح قريوت واحواع، نةوموه 

يعوا قريووت كأوورى  مووأح قريووت موغرى ا ن  ان مووا يحووا   ووي  قصووى العووال  

ولويلك ال تعل  به بعا لحاات  ي الطر  ااقصى ا خر،  يقارب العوال  جوا،ا  
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يمك   ن ينعزل  وه بعل النا  ع  ا خري ، لذا كنا نريا  ن نعون بنسوالمنا 

 ال با  ن نيحاور ما ا خري  لنوزيح الغشواوع اليوي غشووح علوى عقوول القووم، 

نزيح ما على  بصاره  م  غشاوع، وما على قلوبه  م  طأا، والشأهات اليوي 

  عهووا الحووروب هنووام موو...  اسوويقرت  ووي  ذهووانه  طوووال عصووور مضووح

الصلوأوت  اوواء توار هوا القووم عو  اإلسوالم وعو  القورآن، وعو  محموا، وعو  

الحضارع اإلسالموت، وع  الشريعت اإلسالموت، و اواء مغلوطت ومكيوبوت، وال 

بووا  ن نأوويل جهوواًا  ووي  ن نليقووي مووا هووؤالء القوووم ونيقووارب معهوو  ونأووو   لووه  ن 

اًل مفيرًسوا، و عواع اإلسوالم لوةووا المةلمو  لوةوا وحوًاوا، واإلسوالم لووم غوو

لرهووابوو  كمووا تصووورونه ، هوويا ال يمكوو   ن يووي   ووي عزلووت عوو  هوويا العووال ، 

ومحا ع لهؤالء القوم، ولنما ينأغي  ن يكون باليوام  معهو ، وبوالحوار معهو ، 

وليلك ينأغي  ن يكون حواًرا على ك  مةيوىش ذكورت الحووار علوى المةويوى 

 ار والرهأان وهؤالء النا .الايني ما القةم وااحأ

 تجربت ما المةيشرقو 

 ه  ترون  ن الحوار ما رجال الاي  م  الغرب يمك   ن يُؤتي  ماره؟

لقا لقويه  مني  ال  سنوات تقريأًا، وكنح  نا و ضولت الشو  محموا الغزالوي 

 ي زيارع للى  لمانووا، واليقونوا بالفعو  موا عوا  مو  المةيشورقو  ومونه  بعول 

لمةوح ولموم موا  حةو  –ليقونا يوًما كواماًل، لقواء حووار، ووجوات القةم، وا

 ن هيا اللقاء كان له  مرتوهش  ن كثووًرا مو  الشوأهات  - ضولت الشو  معي  يًضا 

 اعيقوا  ن هنوام ...  زالح م  ااذهان، اللقاء المأاار له  اصاتهش  سو لت و جوبوت

عصوأون ال يمكو   ن  ناًسا يمك   ن يجال الحوار معه ، هنام  نا  ال اوك مي
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َء َ  َجعَم  َدا }هوؤالء كالويي  قوال هللا  ووه ش ...  يجال معه  الحوار قُدر  َت ٱو  َو ُذَ  قَدَره 

دا  ُْخَرُع ُنَجاب  ُ  ُاَ  بَُّۡل   ِ َا ٱواُلمَا ََل مُ دبَي  ََك َوبَي  َوَجعَم  َدا َلمَد َٰ قُمُدابُُ    هَُك ادۖٗل  45تُار    ا  

قَُ اُُ َوفُْه َء  دُرُ    ذَ نُُ    هَ  مَف  بََٰ ْ هَد  لَُُم َوواا  أ َلمَ َٰ َء ُ  َون  قُر  َت َرباَك فُه ٱو  ۚ  َو ُذَ  ذََكر  ر   َوق 

، هوويا الصوونذ موجووو ، لكوو  هنووام موونذ آخوور، وقووا [46، 45اإلسووراءش ] {نُفُددار  

نجيما ما  ال و  اخًصا قا يكون مو  هوؤالء الثال وو  عشورع جوواون  و حيوى 

موو   ن يكووون  ووي المجموعووت  نووا  منصووفون،  وونح   خمةووت، ال يخلووو ااموور

ونحو  ر ينوا ...  نأح  ع  هؤالء المنصوفو  الميقنألوو  الويي  يُحك موون المنطوق

م  الغربوو  كثوري   نصفوا المةولمو  و نصوفوا الثقا وت اإلسوالموت والحضوارع 

اإلسوووالموت، واليووواري  اإلسوووالمي و نصوووفوا الصوووحوع اإلسوووالموت المعامووورع، 

ييكلموون كالًموا     ي الصحذ ا ن محفوو  وكيابًا مو   هو  الغوربونح  نقر

هووويا الكاتووو  اامريكوووي الووويل كيووو  عووو   ن الخطووور جوووواًا عووو  اإلسوووالم ... 

كثوور مو  ...  وله كياب معرو « جون سأوزييو»اإلسالمي وه  ولوم حقوقت 

الكيوواب ا ن يعيوور  بفضوو  اإلسووالم، وسووأق الحضووارع اإلسووالموت، ويعيوور  

اإلسووالموت بووأن ليجابواتهووا  كثوور موو  سوولأواتها، و ن المةوولمو  لوةوووا للصووحوع 

خطًرا، و ن اإلسوالم لووم خطوًرا، اإلسوالم خطور علوى اإللحوا  وعلوى الفةوا ، 

وعلى االسيأاا ، ولكنه لوم بخطر، وهيا ما نقولوه للنوا ش لن اإلسوالم رحموت، 

 رحمت هللا للعالمو .

ني مووا القةووم ورجووال الوواي ،  أنووا  عيقووا  ن الحوووار علووى المةوويوى الوواي

والمةوويوى الفكوورل مووا المةيشوورقو  والكيوواب الوويي  يهيمووون بووأمر اإلسووالم، 

والعروبووت والشوور ، ومووا الةواسوووو  الوويي  يصوونعون القوورار الةواسووي،  وونذا 

وهوويا مووا حاولووه  خونووا  . حةوو  ...  اسوويطعنا  ن نصوو  للووى هووؤالء  هووو خووور
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ونجر ، واليقوى بكثوور مو  هوؤالء، اليرابي حونما ذه  للوى  مريكوا وزار الكو

الويل يناور للوى اامور بمناوار العقو  ...  واسيطا   عاًل  ن يؤ ر  ي عا  منه 

هيا ال يمكو   ن ...  يمك   ن يؤ ر  وه، اليل ينار للى اامر بمناار المصلحت

 ...  يرجا لال لذا وجا المصلحت  ي  ن يةايرم  ي الحوار

علوى كو  ...  طق سنةويطوا اليوأ ور علووه هنام  نا  يفكرون بالعق  وبالمن

حال نحو  نعيقوا  ننوا  موحاب الحوق، و ن منطقنوا  قووى مو  منطوق ا خوري ، 

وال نخا  على  نفةنا، وليلك ال حرج علونا  ن نعر  ما عنانا مو  بضواعت، 

و ن نحاور ا خري  باليي هي  حة ، و عيقا  ننا الكاسأون مو  وراء ذلوك لن 

  نكون قا  قمنا الحجت، و بطلنا تعالت ا خري  كموا قوال ااء هللا. ولن ل  نكة

دُلي َ دا مََشداْءُ ي  وا }هللا تعالى لرسولهش  َ مَ   َا ُكداا ٱ ُ    َووََٰ َٰٰ َك ُ دلَ ، [272الأقورعش ] {َس َلمَي 

نأوير ...  نح  علونا الاعوع، وعلى هللا الهاايت، علونا الأالن، وعلى هللا الحةاب

 ...  الربالح ، ونرجو الثمار م  

 الما ع والرو ش كوذ يليقوان؟

الغرب هو الما ع، بونما اإلسالم هو الرو  والما ع، كوذ يليقي اإلسوالم موا 

 الجنا  آخر هو الما ع  قط؟

هيا ما  جأنا عنه حونما قلنا لننا مخيلفون ما الغرب، ولك  كما نقول  يًضواش 

الغوورب لوووم كلووه مووا ع، لذا  ر نووا  ن نكووون منصووفو ،  نقووول لن الغوورب تغلوو  

علوووه المووا ع، ولكوو  هنووام  يًضووا جانوو  روحووي  ووي الغوورب، وهوويا الجانوو  

  مونعها الروحي هو اليل منا الحضارع، الحضارع ل  يصنعها الما يون، بو

نحو  نعوون علوى حو  لاو ،  عوالم ش «كاري  اليو »رجال مياينون، وكما قال 
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نح  نعون على ح  المياينو ، والمياينون كوانوا حوال، لمو  ...  يعون م  بعانا

 قأله ،  ماذا تصنا ااجوال القا مت؟

هنام  نا  تؤم  بالقو  علونا  ن نأح  ع  هؤالء ونيحاور معه ،  و  علونوا 

ه ش نح  نكملك ،  ني  عنواك  الموا ع ولووم عنواك  الورو  نحو  عنوانا  ن نقول ل

 ...  الرو ، والرو  اليي ال تنكر الما ع

لن موزع اإلسوالم  نوه يقوول للغربوي  نوا عنوال الرسوالت اليوي تعطووك الورو  

وال تفقام الما ع، تعطوك اإليمان وال تةلأك العل ، تعطوك ا خورع وال تحرموك 

 عنانا الرسالت الميوازنت هويه ...  اء وال تنزعك م  اار الانوا، تصلك بالةم

 نةيطوا  ن نقول له  هيا رغ  اخيال  ما بوننا وبونه .

  اللت خطاب ولي العها الأريطاني

هووو  يمكووو  اعيأوووار خطووواب ولوووي العهوووا الأريطووواني  وووي مركوووز  كةوووفور  

عالقوت بوو  باايت عها جايا  ي ال -و ني  عضو  وه  -للاراسات اإلسالموت بلنان 

 اإلسالم والغرب.

قالش لن ما يربط بوو  اال نوو   كثور مموا يفور ، ولووم مو  مصولحت اال نوو  

 العااء الخفي  و المكشو ؟

ال  زع   نه باايت عها جايا، ولك  هيا يؤكا ما قليهش لن الغورب لووم غربًوا 

واحوواًا، ولن الغووربوو  لوةوووا كلهوو  علووى  كوور واحووا، وعلووى  رجووت واحوواع موو  

هنام  نا  تحورروا مو  هويه العقوا، ...  ال...  ء لسسالم،  و العااء للشر العاا

و مووأح لهوو  مواقووذ طوأووت موو  اإلسووالم و مووأح عنوواه  ناوورع  كثوور اوومولوت، 
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و  وووق  كثووور رحابوووت، و هووو   عموووق للعالقوووت بوووو  اإلسوووالم والغووورب، وااموووور 

ولووي عهووا بريطانوووا موو  هووؤالء، والحقوقووت محاضوورته محاضوورع « تشووارلز»

اع، وينأغي  ن نحووه على هيا، وننوه بهيا اليوجوه الميووازن المنصوذ الويل جو

تحرر م  الرواس  القايمت وتعام  ما المةلمو  معاملت النوا للنوا،  وال ييعامو  

ال، تخلصونا برو  الحروب الصلوأوت القايموت، وال بورو  االسويعمار الحواي ، 

و موأحنا  مًموا سيعمار م  العهاي  معًاش عها الحروب الصلوأوت، وم  عها اال

حرع بعضها ييعاين ما بعل،  ال بوا  ن يعور  كو  منوا ا خور معر وت جوواع 

ويةويفوا منووه، ويأخووي مو  ا خوور مووا لووم عنوواهش عنوواه  علو  وتكنولوجوووا نأخووي 

نح  العل  واليكنولوجوا، عنانا القو  والرسالت العاومت نعطوه  هيه القوو ، وتلوك 

 يا اليفاع  لكان  مًرا جواًا.الرسالت، ولو  مك   ن يحا  ه

 مراح  العالقت بو  اإلسالم والغرب

مورت العالقوت بوو  اإلسوالم والغورب بوثال  مراحو ش العصور العأاسوي وموا 

    يورات الحملوت الفرنةووت ...  كان به م  مالمح معرو ت،    العصر اانالةي

لوثال ، هنوام مو  يورى  نوه ال انفصوال بوو  المصوالح ا...   المرحلت المعامرع

  ماذا يموز المرحلت الحالوت؟...  ولذا كني  ما هيا الر ل

 ووي العصوور العأاسووي كووان لسسووالم جولووت عاومووت، وخصوًمووا العصوور 

العأاسووي ااول، العصوور العأاسووي الثوواني انحطووح الاولووت اإلسووالموت،  مووا  ووي 

العصر العأاسي ااول  يام هارون الراووا وعالقيوه بشوارلمان،  يوام الموأمون، 

ام العصوور الوويهأي للحضوارع اإلسووالموت كووان المةولمون ييعوواملون علووى  نهوو   يو

 محاب الاولت ااولى  وي العوال ، وكوانوا ياهورون الةوماحت لغوور المةولمو ، 
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بوي و مطورل حوو  او ح »كان الراوا يقول للةحابت  ي الةماءش  قي وَغر  َاور 

العووال ،  ، كانووح الاولووت اإلسووالموت هووي القوووع الكأوورى  ووي« ةوووأتوني خراجووك

 ...  وكانح تيعام  ما الغرب م  هيا المنطق

بعووا ذلووك لحسووذ حووا ح  اووواء، بعووا  ن ضووعفح الاولووت اووو ًا  شووو ًا جوواء 

الغرب، جاءت الحروب الصلوأوت وما حا   وها، وسالح الواماء للركو  وقُيو  

عشووورات ا ال ، و وووي احووويالل القوووا  والمةوووجا ااقصوووى، وبقوووي المةوووجا 

 ي يا الصلوأوو ، وبقووح الممالوك الصولوأوت نحوو قورنو ،  ااقصى تةعو  عاًما

هيا موا ينأغوي  ن ...  وحا  هيا الصرا  الرهو ، وترم الرواس   ي اانفم

ول  يك  اإلسالم هو المعيوال، ولكو  الغورب كوان هوو المعيوال، ...  نعير  به

حيووى لن الغووربوو  هووؤالء اعيوواوا علووى مةوووحوو  موو   بنوواء  يوونه ، وهوو   ووي 

 ...    ما تركوا ال مةلًما وال مةوحو،ا وال غور ذلكطريقه

موا الشور   -والمفورو   ن الغورب مةووحي  -   تحوالذ الغورب الكيوابي 

الو ني، ما الييار، تحالفوا معه  على غزو الايار اإلسالموت، لقا   أوح اليواري  

 . ..  ن هنام تعاونًا بو  الف يو ، و مرت الحضارع اإلسالموت وعامميها بغاا 

هيه مرحلت ينأغي  ن تعور   ان هويه المرحلوت تركوح آ ارهوا،  وي نفوو  

وهي  يًضا   ا ت الغربوو ش لن هيا اللقاء جعلهو   -كما قلح م  قأ   -الغربوو  

يةوويفواون موو  المةوولمو  كثوووًرا، ر وا مووا لوو  يكوو   ووي بال هوو ،  ووأال  المةوولمو  

نووارات بغوواا ، علووى مووا كووان بهووا موو  ضووعذ  ووي ذلووك الوقووح، كانووح  وهووا م

والقواهرع، وغورهموا، كانووح تعيأور منووارات للعلو  وللحضوارع  ووي ذلوك الوقووح، 

 ...   اسيفا  الغربوون م  هيا اامر
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 االسيعمار وآ اره

   با ت الحمالت االسيعماريتش با  اإلنجلوز  ي الهنوا، وكوان المةولمون هو  

، وبوا ت مرحلوت اليي  يحكمون الهنا  ي ذلك الوقح،    بوا ت الحملوت الفرنةووت

جايوواع  ووي العالقووات بووو  الغوورب والشوور ، وانيهووح طأعًووا باسوويعمار الووأال  

اإلسالموت واليحك   ي هيه الأال ، اليحك  اليشريعي، واليحك  الثقوا ي، والويحك  

 اليربول، واليحك  االجيماعي.

 الحوار ما العقالء م  العلمانوو 

ددا لددا  وحيددداع  ثددل  ِودددم  بعددا  وعمنددانييا مر ددده  ودد   ق نددۖٗ  ودددلما تنا ل

 فكيم مكا  نا ر بي ۥ وبيا  تَا ييا؟«  وعمنانيۖٗ  ا   رار  ختمم»

 نووا لوو   قوو  بووالحوار مووا كوو  العلمووانوو ، بوو  مووا العقووالء والمنصووفو  موو  

علمووانوون ال يعووا ون الوواي ، بعوول النووا   -كمووا قلووح  -هنووام ...  العلمووانوو 

اوا، رجو  مصو  ومواص ، وعنواه علماني كما كان على سأو  المثال النحا  با

نو  م  الياي  ولكنه ل  يفه  امول اإلسالم، لو  يُحوط بالرسوالت اإلسوالموت كموا 

ولعلووه لووو وجووا  رمووت تعوور  علوووه اإلسووالم الحقوقووي كمووا نووزل بووه ...  ينأغووي

، وكمووا  همووه الصووحابت، موولى هللا علوووه وسوول  القوورآن، وكمووا  عووا للوووه محمووا 

قاموح علووه الحضوارع اإلسوالموت ااولوى، لعلوه لوو وكما طأقه الراااون وكموا 

وجووا موو  يعوور  علوووه هوويا ويشوورحه حووق الشوور  ويصوووره اليصوووير الوويل 

لنما العلماني القُح اليل يور ل الواي  ...  ينأغي لعله تراجا ع  كثور م  آراصه

عاموووت واإلسوووالم خاموووت وال يووورى  ن الووواي  ينأغوووي  ن يخووورج مووو  ضووومور 
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عالقوت بوو  ضومور اإلنةوان وربوه ولن كوان ال بوا  ن  اإلنةان، والاي   ي ر يه

 قوط، ولووم لوه عالقوت بالحوواع،  «المةجا  و الكنوةت»يخرج  لوك  للى المعأاش 

هيا ال معنوى ...  وليلك ير ل الشراصا والقو  وااحكام اليي جاءت بها اا يان

 يمكوو   ن  حوواوره اقووو  علوووه الحجووت كمووا  علنووا نحوو  حونمووا...  للحوووار معووه

حاورنوووا بعووول العلموووانوو   لقوووا اووواركح  وووي الحووووار موووا بعووول العلموووانوو  

الميصلأو ، واواركناه  و قمنوا علووه  الحجوت، ولو  يجواوا جوابًوا لموا عرضوناه 

وقلناه ع  اإلسالم  كشفناه   مام النا ، وقا ر ينوا هنوا  وي قطور حوواًرا تكملوت 

ن معووه  ووي هوويا وقووا كووا«  .  ووؤا  زكريووا»مووا الشووخ  نفةووه ...  لهوويا الحوووار

ور ينوا كووذ كوان الفكور اإلسوالمي ...  الحوار بالاوحوت  خونوا  . محموا عموارع

 ...  هو ااقوى حجت وااوضح محجت، وااعلى سلطانًا

ال موووانا  ن نحووواور هوووؤالء  و ننووواحره ، بعضوووه  يةووومي ذلوووكش منووواحرع، 

 إلقامت الحجت علوه ....  و  ض   ن  سموهاش محاورع

 اضيش ل ال العلمانوت تجير الم

ه  يمك   ن نعيأر نشور بعول الكيابوات العلمانووت اليوي نشورت  وي بواايات 

هيا القرن محاولت السيحضار الفكور العلمواني لنهايوات القورن العشوري   م يوال 

 على ل ال  العلمانوت المعامرع م  وجهت  خرى كما ر ى بعضه ؟

لموانوو   أوا وا هو  ي الواقا هيا يال على ل ال  هيا الجو  الحاضر م  الع

كيواب اإلسوالم و موول »ينأشون  ي القأور، ويأحثون ع  الكي  القايمت مثو  

لعلووي عأووا الووراز ، وهووو الكيوواب الويووو  للرجوو  الوويل لوو  يكيوو  غوووره « الحكوو 

واليل  بى  ن ينشره طوال حواته، ول  يعا نشره، ور ل  ن يُعوا  نشوره وقوال 
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 نن هؤالء النا  يريواون  ن يحوووا  وما هيا...  كالًما يضا   كرته  ي الكياب

 .«الشعر الجاهلي» لوك ! وكياب ...  المقأور، ويعواوا نشر الكياب

 ،«الشوعر الجواهلي»حيى طه حةو   ي آخر حواته اتجوه اتجاًهوا آخور غوور 

« الشوعر الجواهلي»وله كالم  ي  حا ي  ااربعاء وغوره مخالذ لموا نشور  وي 

مووورآع » خووووًرا، وخصوًموووا كيووواب  واتجاهوووه  وووي موووا كيووو   وووي اإلسوووالموات

 ...  يال على  ن الرج  با  ييجه اتجاًها آخر« اإلسالم

 هؤالء يرياون  ن يرجعوا للى القهقورل ويعوو ون للوى اااوواء اليوي عوذن 

اإلسوالم و موول » كيواب ...  علوها الزم ، ور  علوها النا   وي ذلوك العصور

ح، وااسوياذ سووا قطو ، ر  علوه الشو  الخضور حةوو ، والشوو  بخوو« الحك 

هووؤالء يريوواون لحووواء ...  ور  علوووه  ريووا وجووال، ور  علوووه  نووا  كثووورون

 الموتى، ولك  الموتى ال يحوون!

 حقوقت المفهوم الغربي لسنةان

اإلنةووان  ومووا يةوومى بعلوووم اإلنةووان  ووي الغوورب مجوور  ذرع، وذكوور الشووو  

الموواط  ال يحمو   «اإلنةوان  وي الغورب»رااا الغنواي  ي كيابه ااخوور  ن 

تكريًما  ي ذاته انه لنةان  ولنما تكريمه  ي انيماصه لنةق تواريخي واجيمواعي 

و قا ي معو  اسومهش الووط   و الطأقوت  و الجونم ااوروبوي، هويا المفهووم  وي 

الغرب واقا وموجو ، بالو   ن هوؤالء الصولوأوو  اعيواوا علوى النصوارى مو  

يجع  الموقذ يحم  اطم نانًا للحوار القوا م ه  هيا ...  بني جلااته   ي الشر 

 بو  اإلسالم والغرب؟
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الغربوووون لحسووذ ولن قووالوا  ووي  سوواتوره  وموووا وقه ، وموا وووق حقووو  

اإلنةووان وموا وووق ااموو  الميحوواع بحقووو  اإلنةووان وتكووري  اإلنةووان، وقووالوا لن 

...  وهوويا مووا سووأقه  بووه عموور بوو  الخطوواب...  النووا  يولوواون  حووراًرا ميةوواوي 

قالهوا « النا  يولاون  حراًرا ميةاوي »يعني هيه الكلمت اليي تأا  بها الاساتور 

عموور بوو  الخطوواب عفووو الخوواطر بوواون تحضووور وال تفكووور، قالهووا لعموورو بوو  

 .«ميى اسيعأات  النا  وقا ولاته   مهاته   حراًرا»العاصش 

الغرب قوال هويا، ولكو  حونموا نحواول  ن ننوزل مو  المةويوى الناورل للوى 

المةيوى اليطأوقي والواقعي نجا لحسذ  ن هويا اإلنةوان المكورم ينحصور  وي 

َووَقَدل  َكرا   َدا }اإلنةان المواط ، ل  يعا اإلنةان م  حو  هو لنةان، نح  عنانا 

م  أنوح مكورم، اإلنةوان مو  حوو  هوو ، ما  مح ابنًا   [70اإلسوراءش ] َء دََم{بَ ُْه 

ْأَمَُّ ا ...  لنةان ُا  ُنا }مََٰ نَ َٰ ُ ۥُ َك َكاُدٌح  ُوَد َٰ َرب ُدَك َكدل  ٱت  ُقيد ا فَُنمََٰ ، الخطواب [6االنشوقا ش ] {ن 

 وي حجوت الوو ا  و وي  ملى هللا علوه وسل  الرسول ...  لسنةان م  حو  هو

و ندل، كمكد  لدم، ومدم هم ا  و اس،    ربك  و نل، و   هباك  »منى يقولش 

 نارع اإلسالم لسنةان م  حو  هو، بغل الناور ...  ،  يها النا « ا تر  

ع  ر سه مةيايرع  م مةيطولت، لونه  بوول  م  سوو ، عونوه زرقواء  م سوو اء، 

لنمووا موو  حووو  هووو ...  بغوول الناوور عوو  ذلووك...   نفووه   طووم  م غووور   طووم

 لنةان، وكما يقول الشاعر المةل ش

 كووووان  موووولي موووو  توووورابلذا 

 

 كلهووووا بووووال ل وكوووو  العووووالمو  

  قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواربي

 

هو  ناورته  للوى اإلنةوان الموواط  يعنوي ...   هيه هي نارع اإلنةان المةل 

وليلك  اإلنةان مكرم  ي وطنوه،  ونذا هوو خورج للوى ...  المواطنت هي ااسا 

حيوووى  وووي ...   وووال كراموووت لهووويا اإلنةوووان  وووي ناوووره...  بلووا آخووور يةووويعمره  و
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 وطووانه ش هنووام اليمووووز العنصوورل، حيووى قووال بعضووه  انيهووى  ور الرجووو  

موواح  « الكةوووم كووارل»اابووول، ولكوو  بعضووه  لوو  يَُةوول ِ  بوويلك، حيووى لن 

يعيور   وي كيابوه بيفوو  ااجنوا  الأوضواء، « اإلنةوان ذلوك المجهوول»كياب 

  وهيا  مر غور علمي، لوم هنام لون   ضو  مو  لوون، وال عنصور  رقوى مو

عنصر، كله  لنةان، حيى  ي  اخ  هيه ااوطان نجا هيا اليمووز بو  عنصور 

وعنصر، وبو  لون ولونش  ي  مريكا، و ي  وروبا هيا موجو  لحسذ، حيوى 

لن هنووام كنوواصم للأووول وكنوواصم للةووو  ومعوورو  لنووا القصووت الشووهورع حونمووا 

الاينووت،  ذه  رج   سو  للى كنوةت للأول ولمحه القم اليل يلقي المحاضرع

 أعوو  للوووه ورقووت يقووول لووه  حوو   ن  علمووك  ن كنوةووت الةووو  تقووا  ووي الشووار  

...   ل معنى ذلوك  ن اخورج مو  هويا المكوان  لووم لوك موضوا  ووه...  الفالني

 نووه  رحمووه هللاحيووى بووووت العأووا ع تموووز هوويا اليمووووز، ذكوور ااسووياذ سوووا قطوو  

«  مريكوا اليوي ر يوح»سوذ حونما كان  ي  مريكا و ي كيابه الويل لو  ينشور لح

يقول لنه كان  ي ماينت مو  الموان وجواء بعول الزنووج يغنوون للنوا ، وسوهر 

النا ، و اجوا النا  بأنغامه  و لحانه ، وبعا  ن  رن الحف ، ل  يجواوا مكانًوا 

يأويه ،  لوم هنام  نا  يقأ  الةو ، وال  حاًا مو   هو  الماينوت يقوأله  ضووو ًا 

 ...  للى الصأا  عناه وبقوا  ي الشار 

 ووي  لةووفات  خوورى غووور  -هوو  يمكوو   ن تكووون مووورع احيوورام اإلنةووان 

قاصمووووت خامووووت  ن  لةووووفت كاالاوووويراكوت تر ووووا اووووعار العاالووووت  -ر سوووومالوت 

 االجيماعوت؟

ولوم هيا عنوا الر سومالوو   قوط، بو  عنوا الشوووعوو ، ذكور ااسوياذ جوالل 

اب ل ريقووي  سووو   يوواع  ووي  حووا كيأووه  نووه  ووي روسوووا  حوو  اوو رحمووه هللاكشووك 
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روسوووت اووقراء،  غووار منووه الشووأان الأووول، كوووذ يحوو  ااسووو  هوويه الفيوواع 

ووجووا الشووأاب ...  الشووقراء، وكوووذ تيجوواوب معووه،  مووا كووان موونه  لال  ن قيلوووه

اا ارقت زموله  جثت  ي  حا اايوام  ثواروا ومشووا  وي ماواهرع احيجاًجوا علوى 

ال  ن قواموا بماواهرع مضوا ع لهوؤالء هيا العم ،  ما كان م  الطالب الأوول ل

 الةو ، تقول له ش عو وا للى غاباتك   يها القرو .

 اإلنةان مو  حوو  هوو ...  هؤالء ه  االايراكوون الشووعوون الماركةوون

لنةان عنا هؤالء ال يوجا حيى المواط   ننه لوم ك  مواط  عناه  يجوا هويه 

عو  بوالل،  رضوي هللا عنوهمور المةاواع اليي نجواها  وي اإلسوالم اليوي يقوول ع

رضوي يقصوا  عيوق بوالاًل  -وع   بي بكر يقولش  بو بكر سوواُنا و عيوق سووانا 

سوووانا »سوووانا بووالل، جموووا المةوولمو   ووي جموووا العصووور يقولووونش  - هللا عنووه

َل ف ل ۡلبيا لمد  هَداد، وَل »ال ينار  حا للى  ن لونه كان  سو  « بالل

 .«   هكر ك  ل ل هللا هتقاك  ۡللجنه لم  لربه،  َل باوتقاى،

 بالمفهوم الغربي لسنةان والحجا

ه  يمك   ن ييصو  بمفهووم الغورب للمواطنوت بموا يوي  للمةولمو   وي  رنةوا 

 خامت النةاء المةلمات ور ل الغرب الفرنةي لحجاب المر ع المةلمت؟

م، وال يُعطوي الحريوت مو  حوو  هوو  نقولش لن اإلنةان م  حو  هوو ال يُكورن

ن، ولنمووا لنةووان معووو ، يمشووي مووا هوويا المجيمووا، مووا  ينووه ومووا  قا يووه لنةووا

 ...  الةاصاع،  نذا خرج لنةان على الةاصا

حيى الفرنةي اامو  المةل  لذا  سل  ل  يعا له حق، ولو  يُعوط حقوه  وي  ن 
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بو  يُفور  علووه  ن ...  ابنيه  و زوجيه تلوأم هويا الحجواب  و تواخ  المارسوت

  ي  كرامت اإلنةان و ي  حرييه؟.. . تنز  زوجيه الحجاب

لذا كنوح تحيورم اإلنةوان مو  ...  ل  يعا هنام حريوت لسنةوان مو  حوو  هوو

حو  هو  ال با  ن تحيرم عقواته، ال با  ن  حيرم  قا يوه، ال بوا  ن  حيورم القوو  

هوويا يووؤم  بووأن الحجوواب  وور ، و نووه ال يجوووز لووه  ينًووا  ن ...  اليووي يووؤم  بهووا

تخلا امر ته يؤم  الحجاب، والفياع  و المر ع تقول ال يجووز خلعوه،  هويا حورام 

،   خ  م   جله النوار كووذ تفور  علوى لنةوانت النوار وتغضو  ربهوا ...  علي 

 ل  قا ت هيه، و ل حريوت و ل كراموت لسنةوان لذا كوان ال يةويطوا  ن يموار  

 عقواته واعاصره وواجأاته الاينوت، تحح سلطان هيه الثقا ت وتلك الحريت.

 ه  مصا رع الحالل والحرام ر ل للحوار؟

رغوو  تراجووا  -« الحووالل والحوورام  ووي اإلسووالم»هوو  يعووا مصووا رع كيووابك  

مموثاًل  وي  -ر ًضوا مو  الغورب  - رنةا ع  تلك المصا رع    للغاصها بعا ذلوك 

 اإلسالم؟للحوار ما  - رنةا 

مو  الحملوت المعا يوت لسسوالم  وي تلوك  -كما قلح  ي تلوك اايوام  -هيا جزء 

الووأال ، وخصوًمووا لذا عر نووا  ن باايووت هوويا ااموور، جوواء  ووي الثوواني عشوور موو  

 كيووووبر، بعوووا الموووؤتمر الووويل حضووورته  وووي  رنةوووا، وكوووان عووو  الحووووار بوووو  

الةواخنت اليوي   ةواص  ر جوا، ولكو  مو  المله  المةلمو  وغور المةلمو ، وكان

  ووورت  وووهش مةووألت الحجوواب، وناقشووح الحاضووري  موو  الفرنةوووو  مناقشووت لوو  

لنه  قالواش لن الحجاب هويا رموز  ينوي، وقلوح لهو ش لنوه ...  يجاوا  مامها جوابًا

لوم رمًزا  ينو،ا  ان الرمز ما لووم لوه وحوفوت يؤ يهوا غوور اإلعوالن والشوعار 
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وحي،  و القلنةوع علوى ر   الوهوو ل. هويه وذلك مث  الصلو  على رمز المة

هووي  عوواًل رموووز  ينوووت، لوووم لهووا وحوفووت معونووت، سوووى  نهووا لعووالن بووأن هوويا 

ولكو  الحجواب هويا لوه وحوفوت، وهوي  نوه ...  يهو ل، ولعالن بأن هيا مةوحي

يؤ ل وحوفت الةير، واالحيشام،  المةلمت موأمورع  ن تحيشو ، تغطوي اوعرها، 

...  ا هووو معنووى الحجواب،  لووه وحوفوت الةووير واالحيشووامهوي...  ونحرهوا وعنقهووا

وحيوى لووو  ُوورَ   نووه رمووز،  نووي  لوو  تمنعوووا المةوووحي  ن يضووا الصوولو  علووى 

موواره، ولوو  تمنعوووا الوهووو ل  ن يضووا الطاقوووت علووى ر سووه،  لموواذا تمنعووون 

المةل ، ب   ني  سمحي  للةوخي  ن يلأم عمامت الةوو ، ويأخوي ترخوًصوا بقووا ع 

موو   جوو  « الخوووذع»لأخاريووت  ون  ن يلووأم غطوواء الوور   الحايووال الاراجووت ا

 ...  عماميه الةوخوت هيه

وهيا كله مو  رواسو  الحوروب الصولوأوت، رواسو  العقوا القايموت، وينأغوي 

 ...   ن نيحرر م  بقايا هيه العقا، وييعام  بعضنا ما بعل نا،ا لنا   

ا اإلسوالم والغورب ه   ارت مناقشت  ي ذلك المؤتمر  ي  رنةا حول قضاي

 يمك   ن تكون باعثًا على مصا رع كيابك ؟

لقووا ناقشووناه   ووي مثوو  هوويه القضووايا، مناقشووت طويلووت وكووان هنووام بعوول 

الميعصووأو  حاضووري ، ويأوواو  نهوو  نقلوووا اووو ًا موو  هوويا،  وموو  للووى الوواار 

النااوورع للكيوواب  ووي ذلووك الوقووح لنووه قووا يصوولك  منووا لكيوواب الحووالل والحوورام، 

ي  ار القل  اليي تنشر الكياب ر  على هؤالء، بأن الكيواب ال يحمو  ولك  محام

 ل  كور يمكوو   ن يمنوا، ولوووم  ووه  ل اوويء، بوالعكم  وونن هويا الكيوواب سوومح 

للووى  ن جوواء هوويا ...   ةووكيوا موو  ذلووك الووووم بعووا ر  المحووامي...  وموةوور، للوو 

 ...  المنا  خوًرا
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   نفةوووه ، ومووو  بعوووا الحملوووت اليوووي   وووورت ضووواه ، حيوووى مووو  الفرنةووووو

اإلعالمووووو  والصوووحفوو  ومووو  العوووال  اإلسوووالمي ومووو  اإليكوووو ومووو  اتحوووا  

المناموات اإلسوالموت  وي  رنةوا، والكو  ذكور  ن الكيواب لووم معا يًوا للغورب، 

ه ااخور ييحا  ع  عالقت المةل  بغوور لكما يقولون، بالعكم  الكياب  ي  ص

ل نأورع معا يوت كموا يقوول المةل  بصورع هوي  وي غايوت الةوماحت، ولووم  ووه  

خطوواب المنووا، ولذا كووانوا يقولووون لن الكيوواب معووار   و معووا ل للقووو  اليووي 

قامح علوها الجمهوريوت،  مو  ضوم  هويه القوو  المةواواع بوو  الرجو  والمور ع، 

ور  علوه بعول ...  وذكروا  ي هيا  ن الكياب يأوح ضرب المر ع عنا النشوز

القورآن، ومويكور  وي بعول كيو  اا يوان، الفرنةوو  وقالواش هويا مويكور  وي 

ولك  الكياب حيى حونما عر  هيا اامر قال لنه لووم الضورب مطلوبًوا لكو  

امر ع، وال لك  حالت، لنما هيه  ي بعل الحاالت الشاذع، وااولى  ال ييعور  

وودا م در  خيدارك ، »قوالش  ملى هللا علوه وسل  المةل  للضرب ان النأي 

ح و ذ   ددر  ف ددر  خفيددم ، بعوووا عوو  الوجووه وكمووا قووال النأووي «غيددر ُ بَددر ُ

وداَل  وقصداي مدام  وقيا دۖٗ »إلحواى الخا موات يوًمواش  ملى هللا علوه وسول  

يعني ل  يمةك سووًطا  و خشوأت يكةور بهوا ر سوها ...  «ۡلوجعتك ب ل   و ا ك

ولقووا عوور  الكيوواب هوويا ااموور عرًضووا مفصوواًل، ...   و يُأَوور ِ  بهووا جةوواها

 ...  الوعع، وبعا الهجر  ي المضجا، وبعا الضرب بعا 

 ووالقرآن نقوو  لنووا ...  وهوويا ال ينفووي المةوواواع ااساسوووت بووو  الرجوو  والموور ع

دا }فَ  د كُ    ُ ُندٖل   ُ تََجاَ  وَُ    َربُُّ د   هَن ُده ََلْ هُُ ديُع َلَندَل َلَٰ  َ دۡا ذََكدٍر هَو  َّ ُ دكُ    ُ  هُنثَد َٰ  بَع 

ٖا  و  ، المر ع [195آل عمرانش ] {بَع  مو  الرجو  والرجو  مو  المور ع، كالهموا يَُكم 

ا خر، لوم كالهما خصًما لآلخر، المور ع ُمَكلنفوت مثو  الرجو  ومجزيوت بالجنوت 
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 نندا »يقوولش  مولى هللا علووه وسول  والرسوول ...   و بالنار مث  الرجو  تماًموا.

 ...  ،  المةاواع هي ااسا « و  اء شقا ق  ورجال

ا كلوه، ولويلك تراجوا وزيور الااخلووت، وطلو  حفًاوا ل  يجاوا جوابًا  مام هوي

موو  عموووا مةووجا بوواريم  ن يكيوو  اليماًسووا للوووزير، للةووما   -لموواء الوجووه 

بالكياب، و عاًل كيأوا هيا، وذه  الوزير للى مةوجا بواريم وقوال لنوه سووفرج 

وهوو  وي الواقوا خطوأ ل ارل، ...  ع  الكياب ولن هيا كوان خطوأً ل اري،وا سوخوفًا

 واسي، وخطأ  قا ي.وخطأ س

 جارو ل وحوار الحضارات

 ن  -« حوووار الحضووارات» ووي كيابووه  -« رجوواء جووارو ل»يوورى المفكوور 

تحيوو  الحضووارات غووور الغربوووت مكانًووا ميةوواويًا  ووي ااهموووت بجوووار الثقا ووت 

ويرى  يًضا  نوه ينأغوي  ن يناور للوى الفلةوفت علوى  نهوا ...  والحضارع الغربوت

بحثًا  كري،ا، و ن يحي  عل  الجموال مكانوت ميمووزع  وي  طريقت  ي الحواع ولوةح

مث  مكانت العلوم واليقنوات، و ن يكون للمةيقألوت واليفكور  وي المةويقأ  مكانوت 

وذلوك كلوه لكوي ينشوأ حووار بوو  ...  مث  مكانت الياري   ي ااهمووت علوى ااقو 

 كوذ ترون هيه القضايا؟...  الحضارات

ولن كوان موا  ،«رجاء جارو ل»ر الكأور ااسياذ ال بأ  بك  ما ذكره المفك

ذكره موجو ًا حيى  ي الثقا ت الغربووت والحضوارع الغربووت بأقواار معونوت  عيقوا 

 ن عل  الجمال له مكانه، ونح  كمةلمو   يًضوا نقوار الجموال، والقورآن الكوري  

ُردُرْو أ  مَ }هَفَمَد    جموال الكوونش ...  يربي اإلحةا  بالجموال عنوا اإلنةوان المةول 

َ ا َوقَ  َم بَ َي  ََٰ قَُ    َكي  َ ا َوَ ا وََ ا ُ ا فُدُرو ٖ  ُوَ  ٱو اَناُْء فَا 
ٱو ادَناَْء }َوَقما ادا ، [6 ش ] {ما اَٰ
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يَا ُرُرماَ }، [12 صلحش ] {ٱولُّن 
َ ا ُوم اَٰ

،  هيه الزينوت الكونووت. وزينوت [16الحجرش ] {َوَقما اَٰ

ا َكاَ  وَكُ   هَ  }فَأَنۡ اار ش  َجٖۖٗ  ا ۥُۦ َنلَ ْ َُق ذَ َت بَ   ، [60النمو ش ] َرَ اْ{بُتُدا أ َشدجَ تُ ۡ بَت  َا بُ

 الأهجتش الحة ، القرآن يلفح النار للى هيا.

 }َووَُكد   حيى الجمال  ي  ي الجمال الحوواني، ويعر  القورآن هويه اللوحوتش 

درَ  دَ  }، [6النحو ش ] {ُنا َ فُيَ ا َجَنداٌل ُنديَا تُُرمُحداَ  َوُنديَا تَ   عََٰ َن   وَُكد   فُيَ دا َخمَقََ دا  َوٱۡل 

َ دا تَدأ كُمُا َ  ُفُع َوُ    ٞء َوَ  ََٰ  فُيَ دا َجَنداٌل }َووَُكد   ، وهويا جانو  المنفعوت، [5النحو ش ] {ُدص 

َرُنا َ  ، جان  الجمال ولوم  قوط جانو  المنفعوتش تأكو  {ُنيَا تُُرمُحاَ  َوُنيَا تَ  

 فُيَ ددا َجَندداٌل ُندديَا تُُرمُحدداَ  }َووَُكدد   هوويا جوووا، لكوو  اناوورش .. . منهووا وتشوورب لأنهووا

دَرنُ  بََُداَل }، حيوى لنوه يقوولش اَ {َوُنيَا تَ   دَل َوٱو  َخي  َكبُاَ دا َوُقم َدۖٗ  وَ َوٱو  َحُنيدَر ُوتَر   {ٱو 

دۥُ }َوُ دَا ، جان  الزينت، و ي الأحرش [8النح ش ] كُمُا أ ُ    دَر ُوتَدأ  بَح  َر ٱو  ََدخا دا ٱوادُلي  ن  وَح 

ددا  ددَُٖرم   بَُ ددانََ اَوتَ   يَددۖٗ  تَم  ددۥُ ُنم  ُرُجا أ ُ    ، اناوور كوووذ ذكوور جانوو  [14النحوو ش ] {تَخ 

ُ }قُدل  المنفعت وجان  الجمال لوةويميا النوا  بجانو  الجموال،  َا َم ُقم َدَۖٗ ٱ  َ دا  َندرا

ق  ُ  ددُت ُ ددَا ٱوددر ُ ددَرَ  ُوُعبَدداُدُُۦ َوٱولاي ُبََٰ ، الطوأووات موو  الوورز  [32ااعوورا ش ] {ٱواتُددْه هَخ 

ُ{ُقم َددَۖٗ }جانوو ، والزينووت و ضووا ها للووى هللا تشووريفًا لهووا وتنويًهووا بقووارها،  َا ...  ٱ

حونموا قوال  «   هللا جنيدل محد   وجندال»يقولش  ملى هللا علوه وسل  والنأي 

سما منه ال ياخ  الجنت مو  كوان  وي قلأوه مثقوال ذرع مو   -له بعل الصحابت 

ول هللا، لنوي  حو  الجموال  وي كو  اويء، و حو   ن يكوون قوالش يوا رسو -كأر 

 وبي حةنًا ونعلي حةنًا، وما  ح   ن يفوقني  حا بشورام نعو ،  هو  هويا مو  

   هللا جنيدددل محدد   وجنددال،  وكبدددر بلددر  وحددق وغنددد  »الكأوور؟ قووال لووهش 

 ...   « و اس

 اإلسالم يرى االهيمام بالجمال على  ن يكون لهيا  يًضا ضووابطه الشورعوت
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 ... 

 اإلسالم والمةيقأ 

 ما النارع المةيقألوت  قوا ذكورت  وي  كثور مو  كيواب لوي  ن اإلسوالم يناور 

ديَع  للى المةويقأ ، نجوا  وي القورآن حور  الةوو  كثووًرا  ََ ، وآيوات 4النأوأش ] {مَُنا َ }

وُم }غُُمبَُت ، [ خرى مُ  2ٱورُّ  َ ََيَ ُل َغمَبُُ     ۡا بَع  ُض َو ُ    ُ َر  نَ  ٱۡل  دعُ  3بُاَ  فُْه هَد  فُه بُ  

ََيُ   ، [4 - 2الرومش ] {َُ ُياَ  دُع َومَُاوُّداَ  ٱودلُّبُرَ } َجن  ، قوال الصوحابت [45القمورش ] {َزُم ٱو 

حونمووا قر هووا الرسووولش  ل جمووا؟ نووزل هوويا  ووي مكووت، وبعووا سوونو  طويلووت  ووي 

ويقووول  ووي ...  غووزوع بووار قر هووا،  قووالواش عر نووا  نهووا جوواءت ليراووا للووى الووووم

َرُءو أ َ دا تَيَ ادَر }َلُمدَ  هَ  وادا تُح  سورع المزم ، وهي مكوتش  كُ    فَدَّق  ُصداُُ فَتَداَ  َلمَدي 

َء ُ ۚ لَ  قُر  ر  ُ َا ٱو  ََيَُكاُ  ُ  كُ   ا تََُداَ  ُمَ  هَ   ُض مَب  َر  دُربُاَ  فُده ٱۡل  َ  َٰ َوَء َخُروَ  مَ  

تُمُدددا ُ َوَء َخدددُروَ  مُقََٰ َا دددُل ٱ ُ ُ دددا فَ   َا دددبُيُل ٱ ََ ، سووووكون  وووي [20المزمووو ش ] {َ  فُددده 

 والنارع المةويقألوت هويه ناورع لسوالموت والرسوول ...  المةيقأ  كويا وكويا وكويا

نأأنووا بأاووواء كثووورع  ووي المةوويقأ  لولفووح نارنووا للووى مووا  موولى هللا علوووه وسوول  

سوووحا   ووي آخوور الزمووان،  ووال مووانا موو  اسيشوورا  المةوويقأ ، بوو  هوويا ينأغووي 

 لمو   ن يهيموا بهيا اامر.للمة

 نذا كانح النارع المةيقألوت واالسيشورا  المةويقألي واالهيموام بالجمالووات 

 االهيمووام بالما يووات،  ننووه يجوو  االهيموووام بالمعنويووات بصووفت عامووت بجووووار 

ال ينأغوووي  ن يشوووغ  النوووا  الجانووو  ...  االهيموووام بالحةووووات وباليكنولوجووووات

وحووي والجانوو  الجمووالي، و جموو  الجمووال هووو المووا ل وحوواه، عوو  الجانوو  الر

 ...  اإليمان باا ععا، وبالاار ا خرع، وبالقو  العلوا، وبالجمال المعنول  يًضا
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وال   رل ه  يقصا  قط الجمال الما ل  ي الكون؟  م يقصوا موا هوو  عاو  

ن  ان هنام جموااًل معنوي،وا، والقورآن يقوولش  در ُ ََ ُ ا َجُنديا  }َوه دَر ن  ََ ااحوزابش ] {كُاا 

َجُنيلَ }، [28 َح ٱو  ف  فَحُ ٱوصا ر   َجُنديال }فَ ، [85الحجورش ] {فََّو  دبُر  َودب  ، [5المعوارجش ] {َّو 

 هنام مأر جمو  ومفح جمو ، و ي  كثور مو  اويء معنوول وموفه القورآن 

بالجموووال، وهووويا يوووال علوووى  ن الجموووال لووووم وموووفًا للحةووووات  قوووط، حيوووى 

ل و كموو  الكمووال هووو جمووال هللا تعووالى المعنويووات  وهووا جمووال، و جموو  الجمووا

،  ونأغووي  ن نيعلووق بمصووار الجمووال «   هللا جنيددل محدد   وجنددال»وكمالووهش 

 ...  ااعلى ومصار الكمال كله، وهو هللا تيح

ما ياعو للوه ااسياذ جارو ل نحو  نوا قوه علووه  وي لجمالوه، وال ينأغوي  ن 

الحضارات ااخورى   تكون الحضارع الغربوت وحاها هي الحضارع وتُغف  ك 

ان الغربوو  ا ن ينارون للى  نفةه  على  ن حضارته  هي الحضارع، وموا 

، ينأغووي  ن تكووون الحضووارات «مووفر علووى الشوومال»عووااها موو  الحضووارات 

 على قام ميةاويت ما الحضارع الغربوت.

 تعام  الاولت العثمانوت والغرب، ه  هو النموذج؟

اإلسووالموت ميمثلووت  ووي الخال ووت العثمانوووت تعووا تجربووت العالقووت بووو  الاولووت 

والغوورب جووايرع باليأموو   ووي هوويا الةوووا ، هوو  يمكوو   ن تيخووي هوويه اليجربووت 

 نموذًجووا لعالقووت قا مووت مأمولووت بووو  اإلسووالم والغوورب؟ رغوو   نووه يشووار للووى 

اقيصار اليعام  العثماني ما الغرب  ي المجال العةوكرل  كثور مو  غووره مو  

 مجاالت الحواع؟

الغوورب مووا الاولووت العثمانوووت لوووم هووو النموووذج الوويل يحيوويى  ان تعاموو  
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الغرب مني تعامو  موا هويه الاولوت، وتعاملوح معوه هويه الاولوت كوان يناور للوهوا 

بعووو  الريأووت، واليوووجم، وكانووح هوويه الاولووت  ووي  ول  مرهووا  ولووت قويووت، لهووا 

ح سلطانها، ولهوا طموحاتهوا، وقوا  خلوح  وروبوا  وي  ول اامور  اتحوت وطرقو

، وال اوك  نوه قوا كانوح «الألقوان»عواع مورات، واسويولح علوى «  وونوا» بواب 

هنام تجاوزات  ي بعل اليعامالت، ولك  مو  ناور للوى موا قاموح بوه الاولوت 

العثمانوت وما قام بوه ااوروبووون  نفةوه   وي الوأال  اليوي  يحوهوا واسويعمروها 

، لقوا كوان الخلوفوت  و هويه الاولوت مو  ناحووت القوو  واليزامهوا بالشور  تفوو  يجوا

الةوولطان ال يةوويطوا  ن يأووح  ووي اامووور الكأووورع لال بعووا  خووي  يوووى موو  اووو  

اإلسالم، المفيي ااكأر، وعلى هيا حونما  را  بعضه   ن يفيك بغوور المةولمو  

 بى رجال الشر  هيا، وقالواش لن هؤالء  ه  ذمت له  ما لنوا، وعلووه  موا علونوا 

  يراجا الةلطان ع  ذلك.

وح  هيا اامر على ما هو علوه للى  ن ضعفح الاولت العثمانوت وخضوعح 

حونموا  -لضغوط الغوربوو  علوهواش  وي  ول اامور كوان يونق  القووا ع العثمانووت 

كان ينقصوها  مور مهو ،  ونن القووا ع  -كانح تمث  قوا ع المةلمو   ي ذلك الوقح 

الجهوا  واالجيهوا ، الجهوا  كما قال اوخنا  بو الحة  الناول ال تي  لال بأمري ش 

ولقووا  جووا  ...  يمثوو  القوووع العةووكريت، واالجيهووا  يمثوو  القوووع العلموووت والفكريووت

العثمانوون العنصر ااولش عنصر الجها ، ولكونه  لو  يجوواوا العنصور الثواني، 

غل  علوه  اليقلوا والعصأوت، واتأوا  الميوأخري  مو  العلمواء، ولو  يجوا وا  وي 

وم  هنوا تطوور العوال  مو  حووله ، وحلووا هو  ...  ا  ي الانواالاي ، ول  يأيكرو

على حاله ، للى  ن  وج وا بيفو   وروبا، تكنولوجو،ا وعةوكري،ا وعلمو،وا، و وي 

ك  النواحي، واضطروا للوى  ن يأخويوا مو   وروبوا، بعوا  ن كوانوا  وي مركوز 
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العطووواء والمركوووز ااعلوووى،  موووأحوا يأخووويون مووو   وروبوووا، وجووواء عصووور 

جاياات واإلمالحات  أخيوا م  قوانو   وروبوا ومو   ناميهوا اوو ًا  شوو ًا، الي

ولوويلك حوو  هنووام قصووور ونقوو   ووي هوويه القوووا ع للووى  ن ضووعفح ومووار 

ااوروبووووون يةووومونها الرجووو  الموووريل، وحلوووح  عنووواقه  مشووورصأت و عوووونه  

ميطلعت للى تركت هيا الرج  الموريل، وميوى تقةو ؟ وعلوى مو  تقةو ؟ وحو  

ر للى  ن ت  ذلك  ي الحرب العالموت ااولى، وانيهح  ولت بنوي عثموان هيا اام

تماًما حونما اسيولى  تاتورم على الاولت، و لغى الخال ت، و ص  موا بونوه وبوو  

العروبوت واإلسوالم  صواًل نهاصو،وا، حيووى الحورو  العربووت نفةوها عا اهوا، حيووى 

عنوا النوا ، كو  هويا  ُلغوي المااهر اليي كانح تمث  نوًعا م  اليقالوا المرعووت 

و رضووح العلمانوووت علووى اليشووريا والعلمانوووت علووى اليعلووو ، والعلمانوووت علووى 

م  الثقا ووت، والعلمانوووت علووى اليقالوووا، حيووى  مووأح الحجوواب ممنوًعووا، حيووى ُحوور ِ

 ...  ااذان باللغت العربوت

وم  هنا نقولش لن النموذج العثماني لوم هو النموذج اليل يحييى  وي هويه 

لنمووا ينأغووي  ن نخيووار لنووا نموذًجووا نقومووه علووى  سووا  موو  الشوور  ...  لعالقووتا

والموازنوووت بوووو  المصوووالح والمفاسوووا، وبوووو  الووواي  والوووانوا، وبوووو  الثوابوووح 

والميغورات، وبوو  اليورا  والمعامورع. هويا موا ينأغوي  ن تكوون علووه الصولت 

 بالغرب الووم.

 الهمجوت والمانوت بو  اإلسالم والغرب

اضطرارنا لليعام  ما الغرب يرى هيا الغرب  ن  ل معركوت تو    ي غمرع

لوه االنيصووار  وهوا هووو انيصووار للمانووت علووى الهمجوووت، ويعنوي بالهمجوووت العووال  
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اإلسالمي، بونما يرى  ن  ل معركت انيصر  وهوا العوال  اإلسوالمي هوو انيصوار 

 للهمجوت على المانوت، ما هي الموازنت المطلوبت  ي ذلك؟

غور علمي، وغور منطقي، وهو يخالذ الياري ، ويخالذ الواقوا،  هيا كالم

 مووا كووان المةوولمون همًجووا  ووي وقووح موو  ااوقووات، لنمووا كووانوا  عوواع المانوووت 

والحضارع، وكانوا ه  اليي  يملكون زمام الحضارع طووال قورون عواع، كوانوا 

ه   محاب الحضارع، والحضارع كانح لسالموت وعربوت انهوا كانوح مكيوبوت 

العربوووت، وانطلقووح  ول مووا انطلقووح موو   ر  العوورب  هووي حضووارع عربوووت ب

لسالموت، كانح  سماء علماء المةولمو  هوي  اوهر ااسوماء  وي العوال ش العلمواء 

 ي الطو ، والعلمواء  وي الفلوك، والعلمواء  وي الفوزيواء، والعلمواء  وي الكوموواء، 

راجوا لسوالموت، كانح المراجا العلمووت م...  و ي الرياضوات، و ي الأصريات

وكانووح  وروبووا تةوويفوا موو  هوويه المراجووا، كانووح الجامعووات الكأوورى جامعووات 

 كووذ ...  لسالموت عربوت، كانح اللغوت اليوي يكيو  بهوا العلو  هوي اللغوت العربووت

 يقالش لن المةلمو  يمثلون الهمجوت وكان غوره  يمث  المانوت.

الماينوت لال مو  َسو   الحقوقت  ن  وروبا  ي تلك الةنو  ما كانح تعر  ضوء

الخوووواط ال توووراه لال مووو  سووو  الخوووواط! و وووي الوقوووح الووويل كانوووح  ووووه م وووات 

امووات، بوو  كووان بعوول  امووات،  ووي قرطأووت كانووح  وروبووا ال تعوور  الحمن الَحمن

القايةووو  يقووولش وا سووفاه كووان القةوةووون قألنووا يعووون  حوواه  ال يأوو   طرا ووه 

امات!!بالماء، ولكننا  مأحنا  ي زم  ياخ   وه النا    الحمن

وذلووك عوواوى موو  المةوولمو ! كوووذ يقووالش لن المةوولمو  يمثلووون الهمجوووت، 

والغربوون يمثلون المانووت؟ اناور مواذا حوا  حونموا  ويح المةولمون  يوحواته ، 

ما عر  الياري   اتًحا  عال وال  رح  م  العورب  ش «جوسيا  لوبون»يقول 
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ان الفيح كان كله رحمت، وكلوه سوماحت، وكلوه لقاموت العوال، واناور مواذا  عو  

الغربوون حونموا  خلووا بوال  اإلسوالم؟ مواذا  علووا حونموا  خو  الصولوأوون بووح 

ى المقا ؟  لو  مؤلفت، حوالي سأعو   لفًا قُيلوا، وغواص النوا   وي الواماء للو

الركوو ، وحونمووا اسووير  مووال  الوواي  بوووح المقووا ، مووا  عوو  مووا  علووه هووؤالء 

النا ، بالعكمش عفا وسومح و مولح، وكوان مثوااًل للمةول  المقيوال برسوول هللا 

، حونما  خ  مكت وعفا ع   هلها وقوال لهو ش اذهأووا  وأني  ملى هللا علوه وسل  

 الطلقاء.

ليواري ، وال يؤيواه الواقوا، ولوو  هكويا الكوالم يلقوى علوى عواهنوه، ال يؤيواه ا

ر ينووا موواذا موونا االسوويعمار  ووي الووأال  اليووي  خلهووا، وموواذا موونا  ووي ل ريقوووا 

وآسوا، وكوذ  ع  ما المغلوبو  م  المةولمو  ومو  غوور المةولمو . مواذا  عو  

ل المةوواجا للووى كنوواصم، للووى  االسوويعمار الفرنةووي  ووي الجزاصوور؟ وكوووذ حووون

ا بنفةووي حونمووا زرت الجزاصوور، موواذا  عوو  ميوواحذ وللووى مةيشووفوات ر ل هووي

الغربووووون حونموووا  خووويوا ااحووورار مووو  ل ريقووووا بالحوووو  واقيوووا وه  وربطووووه  

بالةالسوو  وذهأوووا بهوو  للووى  وروبووا وللووى  مريكووا، وهوويا  موور معوورو ، م ووات 

لوووا للووى عأوووا وهوو  الوويي  موونعوا  مريكووا وغورهووا  ِ ا ال  موو  ااحوورار ُحو 

 ...  جأونه  بةواعاه  وكا يمونه  وعر 

الواقا  ن آ ار االسيعمار وما تركوه  وي الوايار اليوي  خلهوا، اويء ينواى لوه 

الجأو  وتيفيح له ااكأا ، وانيفخح به بطون الكيو ، ولةونا  وي حاجوت للوى  ن 

 ...  نعوا هيا

ولذا نارنووا للووى موقووذ كوو  موو  اإلسووالم والمانوووت لطووال بنووا الموواى واتةووا 

ا للى ما كيأه اإلمام الشو  محما عأاه  وي كيابوه المجال، ويكفي  ن نعو   ي هي
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حونموا ر  علوى  ور   نطوون « اإلسالم والنصرانوت ما العل  والمانووت»الشهور 

وكيوو  هوويا ...  الوويل زعوو   ن اإلسووالم ال ييةووا للمانوووت بحكوو   موووله وقواعوواه

 وومك  لمو  « اامول الةيت اليي يخالذ بها اإلسالم المةوحوت»الكياب الراصا 

 ا   ن ييوسا  ي الموضو   ن يرجا للى هيا الكياب القَو ِ . ر

 نهايت الياري  والصرا  العقاصال

 ي نهايوت اليواري   ن الصورا  العقاصوال سوو  «  رانةوم  وكوياما»يرى 

يخيفي، ل  تخيفي المأا ت واا كار، لك  ل  تكون هنام خال ات جوهريوت  وي 

بالصورا  اايوالوجي، ولكو  اليقوام  اا كار ويرى  ن اليقام لو  يكوون محكوًموا

ورغوو   نووه يوورى  ن اإلسووالم يمثوو  ...  اليكنولوووجي سوووكون لووه الكلمووت ااخووورع

مشروًعا مخيلفًا ع  المشرو  اللوأرالي اليل ييوقا له الةووا ع،  ننوه مو  المهو  

 .« وكوياما» ن نيعر  على رؤييك  اإلسالموت لفكرع نهايت الياري  لاى 

اا كار واايولوجوات واا يان والموياه  سووكون هوو  ي ر يي  ن مرا  

الصوورا  المهوو ، ولوووم موو  الضوورورل  ن يكووون مووراًعا بالةووال ، لنمووا هووو 

موورا  بالحجووت والأرهووان، و عيقووا  ن الأشووريت  ووي الووزم  القووا م لوو  تجووا لهووا 

ا ترسو علوه سفونيها لال بر اإلسالم.  واحت تةيريح  وها، ول  تجا بر،

لوويل يمثوو  بوور اامووان للأشووريت القلقووت الحوواصرع المعيبووت اليووي  اإلسووالم هووو ا

اسيطا  اإلنةان  وها  ن يص  للى القمر، ولكنه ل  يةيطا  ن يةعا نفةوه علوى 

 ...  سطح اار 

للووى رسووالت ميوازنووت، ورسووالت  -كمووا قلنووا موو  قأوو   -لن الأشووريت  ووي حاجووت 
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  سوووكونيه وسوووعا ته ولووو  يجوووا العوووال...  اليووووازن الحقوقووووت تيمثووو   وووي اإلسوووالم

، و عيقوا  ن العوال  ملى هللا علووه وسول  الروحوت وتوازنه لال  ي رسالت محما 

سوووأول للووى هوويا الوواي  بعووا  ن  اووقيه اايووالوجوات ااخوورى، ولوو  تةوويطوا 

الوهو يوووت وال النصووورانوت، ومووو  بووواب  ولوووى لووو  تةووويطوا اا يوووان الوضوووعوت 

تقووام للوووه قووارورع الوواواء  و مضووخت ول ريقوووا  ن  واا يووان الو نوووت  ووي آسوووا 

 اإلطفاء.

لن الأشوريت ُمعينبووت ومريضوت و ووي حاجوت للووى  واء يشوفوها، تشووكو مو  هوويا 

الحريووق، وهوويا الةُّووعار المووا ل الوويل يأكوو  باطنهووا، ولوو  تجووا اإلطفوواء لال  ووي 

ك  ما نرجوه هو  ن تقووم ااموت اإلسوالموت بواورها و ن تعور   ن ...  اإلسالم

م موا العوال ، و ن عنواها موا لووم عنوا العوال  وال بوا  ن تقووم بويلك معها ما لوو

دا  جماعت م  النا ، هي الطاصفت  و اامت اليي ذكرهوا القورآنش  دۖٞٗ }َوُ نا  َخمَق  َداْ هُ ا

 ُ َحق 
لُوَ  بَُّو  ۥُ مَ   ُلوُا َ َوبُ ، م   ض  هللا  ن النوا  ال يجمعوون [181ااعرا ش ] {ۦ مَع 

ََلُْء فَقَل  َوكام  َ }فََُّ  مَك  على ضالل،  ُِ ْ ُ ا أ ا بَُ ا قَا  فُر  بَُ ا َ َٰ ا واي  ُفُرمَا{   اانعوامش ] بَُ ا بَُكَٰ

، سوا  هنام م  يؤم  بهيه الرسالت الخالاع، ويا  هنام م  يواعو للوهوا، [89

َدترل »ويعون لها، وهي الطاصفوت المنصوورع اليوي جواء ذكرهوا  وي  حا يو ش 

َل م در ا  دا خاوف دا، نتد  مدأته ه در هللا    اك ٖا فدۖٗ قا ندۖٗ لمد   وحدق

 .«...  و   لم  ذوك

 ملنا  وي هويه الطاصفوت اليوي تجةوا الصوحوع اإلسوالموت والموا اإلسوالمي  وي 

اإلسوووالم ...   ن تيقووام هوويه الطاصفوووت بهوويا اإلسووالم للووى العووال ...  هوويا العصوور

م القوورآن الصوحوح غووور اْلُمحورن ، اإلسووالم الميوووازن، اإلسوالم ااول  ل لسووال

والةوونت، اإلسووالم الوويل  همووه الصووحابت، اإلسووالم قأوو   ن تضووا  للوووه الزواصووا 
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 ...  والشواص ، وتلحق به المأياعات والمحا ات. اإلسالم اْلُمنقنى

هووويا هوووو الووويل ينأغوووي  ن نووواعو العوووال  للووووهش نهوووي  بوووالجوهر ال بالشوووك ، 

هويا اإلسوالم للوى الوانوا وباامول ال بالفرو ، وبالكلوات ال بالجزصوات، ونقام 

 ...  ليرى  وه خالمها وسالميها م  ك  ما تعانوه

 نخالذ  وكوياما والمةيقأ  لسسالم

 بهيه الصورع  ني  ترون رؤيت مخيلفت عما يرى  وكوياما  ي نهايت العال ؟

لن اإلسالم ماح  المةيقأ  لن ااء هللا، ونحو  عنوانا الأشواصر لهويا ...  نع 

واليواري  والواقوا، لن المةويقأ  لهويا الواي ، وهويه ااموت لن  م  القرآن والةونت

 ااء هللا.

 وكويامووا لوو  يخيلووذ علووى  ل  يوو  موو  اا يووان سوووكون المةوويقأ  لووه، لكنووه 

 ر ى  ن اليقام اليكنولوجي هو اليل سوحة  الصرا  ال الاي  والفكر؟

 قووا اليقوام اليكنولووجي هوو سوولت، ولوووم غايوت، ويمكو   ن تيغوور المووازي  

يكون اليقوام اليكنولووجي ا ن موا الغوربوو ، وال نوارل مواذا يخأ وه المةويقأ ؟ 

كان االتحا  الةو ويي معه تقام تكنولووجي، وكوان يميلوك ترسوانت مو  ااسولحت 

...  النوويت اليريت واالسيراتوجوت ال يملوك مثلهوا  حوا موا عواا الواليوات الميحواع

االتحا  الةوو ويي مو  القووع العةوكريت النوويوت م  قر  اارقام اليي كان يملكها 

 يعج  كوذ سقط االتحا  الةو ويي، كوذ انهوار االتحوا  الةوو ويي...  وغورها

انهار ومعه اليكنولوجوا العالووت، ومعوه ااسولحت النوويوت ولكو  هويه لو  تغو  ... 

عنووه اووو ًا، ممووا يووال علووى  ن اليكنولوجوووا لوةووح وحوواها الحاسوومت كمووا يقووول 
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 ...  هنام  اواء  خرى...  اما وكوي

 م  يملك الحة   ي مةيقأ  اإلنةان؟

  ي ر يك  م  يملك الحة   ي مةيقأ  اإلنةان لذن؟

اإلنةووان هووو الحاسوو ، العنصوور اإلنةوواني هووو الحاسوو ش مووا قومووت  ن يملووك 

قوا ييمور  اإلنةوان علوى هويه ...  اإلنةان تكنولوجوا ولكنه غور سعوا  ي حواتوه

  قاتووه هوويا اليوووازن  ووي حواتووه  ن  ي  اووقيه، خصوًمووا بعووااليكنولوجوووا اليوو

 قووا ...  النفةوووت، و ووي حواتووه العاصلوووت، حيووى  ووي الحووواع الكونوووت.  قووا اليوووازن

اليوازن الأو يش طأقت ااوزون وغلأت اليلو  الأصرل والةمعي والضوضواء، 

.. .  و  موا بوو   جوزاء الكوون بعضوها وبعول...  علوى الأو وت...  وم  ك  ناحوت

هوويا كلووه سووأأيه اليكنولوجوووا. العووال  قووا يضوووق بهوويا ذرًعووا  هنووام  حووزاب ا ن 

تةمىش  حزاب الخضر  ي الأال  ااوروبوت، تريا  ن تعو  للوى الطأوعوت، تريوا 

 ...   ال تلو  الطأوعت

 عيقوووا  ن العوووال  ييغوووور، و ن اإلنةوووان هوووو الووويل سووووغور العوووال  بيوجهاتوووه 

 و  كاره قأ  ك  ايء.

 ريا اإلسالم م  الغرب؟ماذا ي

ما تلك الجوالت والةفرات اليي تليقوون  وهوا موا  جوزاء ااموت  وي الشور  

 يريا اإلسالم م  الغرب  ي هيا العصر؟ ذاو ي الغربش ما

نريووا موو  الغوورب  ن يقووذ موو  قضووايانا موقفًووا عووا اًل، ال يكووو  بكولووو   ووي 
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 يعوال  وي قضوايا وواضوح  نوه ييحووز وال...  النار  ي قضايانا وقضايا غورنوا

 لةوووطو  ولسوووراصو ، و وووي الأوسووونت والهرسوووك، و وووي كشووومور، و وووي قضوووايا 

...  ااقلوووات اإلسووالموت المالومووت. والحملووت المةوويمرع علووى ليووران والةووو ان

وعلى حو   نه ييحوز إلسوراصو  ويةومح لهوا بيرسوانت نوويوت،  ننوه يصور علوى 

وحامور ...  مو  الجوو حرمان العرا  م  ك  قوع حيى جا  ااطفال ومواتوا 

 -باكةيان حيى توقوذ برنامجهوا النووول، ويعلو  موؤخًرا الحورب علوى ليوران 

وهوي تريوا  ن تميلوك قووع نوويوت  -كما نرى  ي موقوذ الواليوات الميحواع ا ن 

 ...  لسالموت خاضعت للوكالت الاولوت

م علوى لخواننوا  وي الأوسونت  ن يشويروا  وهيا الموقذ م  الغرب الويل يُحور ِ

وقووا تعاونووح  ووي ذلووك اار وذكةوووت الروسوووت ...  ةووال  لووواا عوا عوو   نفةووه ال

 ...  والوونانوت، والكا ولوكوت الفرنةوت، والأروتةيانيوت الأريطانوت

وبعوول الغووربوو  يةوومي هوويا العووااء لسسووالموت مثوو  مووا كووان موو  العووااء 

 ...  للةاموت

وتمووووز، و ن  نرجووو موو  الغوورب  ن يغووور نارتووه هوويه بمووا  وهووا موو  محابوواع

 يقذ الموقذ العا ل م  هيه القضايا.

 مةيقأ  العالقت بو  اإلسالم والغرب

هوو  توورون  ن هنووام مةوويقأاًل للعالقووت بووو  اإلسووالم والغوورب  ووي العصوور 

 الحاضر؟

 عيقا  ن هيه العالقت يمك   ن تيطور وتيحة  وتأخوي  وًرا ليجابو،وا لذا و وق 
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بالعروع الو قى اليي ال انفصام لها وهوي عوروع المةلمون بأنفةه ، واسيمةكوا 

اإلسالم العاو  ووقفوا  مت واحاع لها رسواليها الحضواريت واإلنةوانوت والاينووت، 

 ولها ماضوها وترا ها، ولها مةيقألها المرجو  يًضا لن ااء هللا.

ولذا اسوويطا  الغوورب  يًضووا  ن يفهوو  المةوولمو  ويفهوو  هوويه اامووت ويعووي  ن 

تةويطوا  ن تفور  نفةوها علوى العوال  و ن تعوون وحواها، وال لوم هنام  موت 

حق لآلخري   ي الحواع، بو  ال بوا للنوا   ن يعوشووا و وق موا يريواون، وااموت 

اإلسالموت  مت عريقت، و مت كأورع، و مت ذات رسوالت، ومو  حوق هويه ااموت  ن 

ون ما اليل يضور الغوربوو   ن يعو...  تعون لرساليها، و ن تعون و ق عقواتها

المةلمون مةولمو  كموا  موره  هللا، وكموا  ور  علووه   يونه  يحلوون موا  حو  

موون موا اور  هللا، موا  م هللا ويؤ ون ما  ر  هللا، ويُحك ِ هللا، ويحرمون ما حرن

اليل يضور الغوربوو  مو  هويا؟  يهموا  ولوى لسنةوان الغربويش المةول  الميمةوك 

يؤ ل واجأوه ويحكو  بالعوال موا باينه اليل يراق  هللا  ي الصغورع والكأورع، و

دم  يح  وما مو  يكورهش  ٍم َلمَد َْٰ   ُرَ  اكُ   َشد َ }َوََل مَج  داُ  قَدا  ، [8الماصواعش ] {ُلوُا أ  هََلا تَع 

ميةامًحا ما غووره كموا  موره اإلسوالم، وكموا كوان اوأن المةولمو   وي عصوور 

 ...  االز هار الحضارل

الميعأوا لربوه، المليوزم بأخالقووات الغوربوو ؟ اإلنةوان المةول  ما اليل يضور 

هيا الاي   ي سلوكه ما ربه، وسلوكه ما نفةه، وسلوكه موا  سورته، وسولوكه 

ما المؤمنو  م   مثاله، وسلوكه موا ا خوري  ممو  يخالفونوه  وي العقوواع  هو  

هيا النموذج  ولى  م نمووذج اإلنةوان الويل ال  يو  لوه، الويل يعوون عاريًوا مو  

يره، وال اريعت تحكمه، وال  خوال  تقوو ه، وال قوو  تةووطر الاي ، ال عقواع تة

 ...  علوه وتوجه مةورته
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 عيقا  نه مو  الخوور للغوربوو   ن ييعواملوا موا  موت تحيورم  ينهوا وعقاصواها، 

وتعون بها وتعون لها، وتعم  باينها، وتعم  لاينها، وييعواملوا موا هويه ااموت 

 ...  معاملت النا للنا

ن ييخلصوووا موو  العقوووا القايمووت اليووي ور وهووا موو   يوووام وال بووا للغووربوو   

 قووا انيهووى هوويا العصوور، ...  الحووروب الصوولوأوت، وموو  هوويه ااحقووا  الةووو اء

وينأغوي  ن نيحورر موو  هويه العقووا، ومو  هويه الرواسوو ، وينأغوي  ن ييحوورروا 

 يًضا م  عقاع االسيعالء،  نهو  هو  الةوا ع، و ن غووره  هو  الأرابورع كموا كوان 

 ...  لرومان م  قاي يعيقا ا

ال با  ن نيعام  معاملوت اانواا  الميةواوي ش  كلنوا بشور، وكلنوا   م وآ م مو  

 ...  تراب

لذا سا ت هويه الناورع،  عيقوا  نوه يمكو   ن يثمور الحووار، ويمكو   ن يثمور 

 ذلك عالقت طوأت وحةنت.

ا، نقول للغربوو   عونا نعون بايننا، ونعون و ق عقاصوانا، واوراصعنا وقومنو

هويا ...  نعطي ونؤ ل الواج  ونأخي الحق وال نال   حاًا وال نجوور علوى  حوا

ما نطال  به الغربوو ، ونرجو  ن يةوما ذلوك العقوالء مونه ، والمنصوفون و ن 

نحوووا لنأنووي حضووارع عالموووت لنةووانوت العلوووم  وهووا للحووق والكلمووت  وهووا لسيمووان 

اواء هللا، وموا ذلوك علوى هللا  وهيا ما نرجوه ونيوقعه لن...  والنصر  وها للخور

 ...  بعزيز
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 ماذا جرى م  حوار بو ش

الةكرتور ااول للةفارع « مارغارييا» . يوسذ القرضاول و

 اامريكوت بالاوحت؟!

 . القرضاولش كثوًرا مما يحا  ا ن مو  عنوذ  وي مصور والجزاصور سوأأه 

 غواب اليوار اإلسالمي المعيال.

سووات  ووي الواليووات الميحوواع اامريكوووت لذا كانووح مؤسةووات اابحووا  والارا

 ي حالت عم   اص  منوي  يورع لوةوح قصوورع اهيماًموا بالاواهرع اإلسوالموت،  ونن 

اليوي تألوم موزانويهوا « RAND»معر ينا إلحاى هيه المؤسةات وهي مؤسةوت 

 ...  ماصت ملوون  والر ال تأع  على الاهشت

اإلسووالمي اهيمووام  و ووي سووفارات الواليووات الميحوواع اامريكوووت  ووي العووال 

مما  ، حو  يحرص بعل العاملو   وها على اسيطال  آراء علماء ومفكورل 

 ...  العال  اإلسالمي  ي القضايا الةاخنت اليي يمر بها العال 

الةووكرتور ااول للةووفارع اامريكوووت باولووت قطوور بزيووارع للووى  مووؤخًرا قامووح

ير مركوز  بحوا  الاكيور يوسوذ القرضواول الااعووت والمفكور المعورو  وموا

الةنت والةورع بجامعت قطر بمكيأوه و ار بونهموا حووار اطلعوح علووه المجيموا، 

 ور يح  ن  قام مورع منه للقارتش

 . يوسوذ القرضواول عو  رغأيهوا  وي « مارغارتوا  ايوان راغواي »سألح 

داللقاء معه لليعار   قالش لووم هنوام  وي اإلسوالم موا يمنوا اليعوار   كُ   }َوَجعَم  ََٰ 

ا َوقَبَاْ َُل ُوتَعَاَرفُْا أ شُعُ  ، وبعا  ن  كات الةوكرتور ااول للةوفارع [13الحجراتش ] {اب 
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اامريكوووت ميابعيهووا اعمووال  . القرضوواول سووواء خطأووت الجمعووت اليووي يأثهووا 

تلوفزيون قطر ك   سأو  مو  مةوجا عمور بو  الخطواب بالاوحوت،  و برنامجوه 

بعا ذلوك سوأليه عو  ...  ء ك  جمعتااسأوعي اليل ييا  باليلوفزيون  يًضا مةا

« العنووووذ»ر يووووه بالوووويات  ومووووا يحووووا   ووووي مصوووور والجزاصوووور موووو   حوووواا  

 قال  ضولت  . القرضاولش لوم ك  ما يحا  مو   حواا  عنوذ « اليطر »و

م  عم  اإلسوالموو ،  هنوام  اوواء تأور وا منهوا ولو  ييحملووا مةو ولويها، مثو  

وقهوووع مووواان اليحريوور ...  اازبكوووتالعنووذ  ووي الموواار  والحووا الت، وحا  ووت 

ووو   هنوووام جهوووات ي ،«مصووور»بووو  همهوووا ارتكووواب حووووا   مثوووورع،  اوعوووت ليُحم 

 ...   وزارها لسسالموو 

  سأاب و وا ا العنذ

 ووي مصوور  -لوةووح كوو  الوواوا ا لسووالموت،  كثووور ممووا يحووا   وا عووه  أريووت 

الصووعوا،  وخصوًموا  ن معاو  الويي  يقوموون بهويه ااعموال مو   بنواء -موثاًل 

والصعوا عناه تقالوا راسخت  اأه بالعقاصا اليي ال يينازل عنها، وهي الثأر للوام 

 هووي  موور ال تهوواون  وووه عنوواه ، وكثووور ممووا يحووا  ا ن هووو ...   و للعوور 

 ...  عملوات  أر وانيقام

 ...  قالح الةكرتور ااولش ولك  كثوًرا م  الغربوو  ال يعر ون مث  هيا

ش هوويه مهموويك   نووي ، وعلووى الوويي  يعوشووون  ووي العووال  قووال  . القرضوواول

العربي والعال  اإلسالمي  ن ينقلوا هيه اااواء على ما هوي علووه، ويصوححوا 

 ااخطاء وااوهام، حة  معر يه  بالواقا.
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وعو   سوأاب و وا ووا هويا العنووذ قوال  . القرضوواولش لنوه موو  نيواصج غووواب 

يُعأ ِر عنه مو  خوالل القنووات الرسوموت  اليوار اإلسالمي المعيال اليل ل  يجا ما

 في مصر مثاًل سُمح للشوووعوو   ن ...  والقانونوت، كما سمح لليوارات ا خرى

يكون له  حزب، و ن يكون له  محوفت، و ن يكون له  حق اليجموا والواعوع، 

 ...   ي حو  ل  يةمح لسسالموو 

 لماذا يُر ل قوام حزب  يني  ي مصر؟

 ه ال يريا قوام  حزاب على  سا   يني، والةؤال هوشوالحجت  ي هيا  ن

كوذ يمك   ن يةمح لحزب يُنكور الواي  وير ضوه وال يةومح لحوزب يعيموا 

الوواي   ساًسووا لليشووريا واليوجوووه  ووي مجيمووا المفوورو   نووه يقوووم علووى الوواي  

 ...  الاي   وه لوم او ًا على الهامن، ولك  الاي  جوهره وحواته...   ماًل 

لن هيا قا يةأ  مطالأت ااقأواط بحوزب،  هويا ال موانا منوه، نحو  ولذا قو ش 

اخصو،ا ال نمانا  ن يكون لحقأاط حزب ييأنى مطالأه ، ولن كان اإلسوالموون 

اليي  طالأوا بحزب لسوالمي قوا  يحووه للمةولمو  ولغوور المةولمو ، قوالواش لننوا 

خالقووت العلووا اليوي نطال  بمأا ت لنةوانوت عاموتش سووا ع قوو  اإليموان، والقوو  اا

جووواءت بهوووا كووو  الرسووواالت الةوووماويت، ومقاوموووت اإللحوووا  واإلباحووووت واليهيوووك 

والمةوووكرات والمخوووارات، وتربووووت الشوووأاب علوووى الفضوووولت وتحقووووق العاالوووت 

 االجيماعوت ولقامت الشوورى وحريوات النوا ، ومووانت ااعورا  والحرموات

ييفوق علوهوا كو  الموؤمنو  و...  وهيه  اواء ال يخيلذ علوها مةول  ومةووحي... 

وبالفع  جواهر بعول المةووحوو  المصوريو  باالنضومام للوى هوؤالء ...  بالاي 

 المطالأو  بحزب لسالمي.
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و ضوا   . القرضواولش  و  مووا الموانا مو  قووام حووزب لسوالمي وهنوام  ووي 

 وروبوووا عوووا  مووو  ااحوووزاب اليوووي تقووووم علوووى  سوووا  مةووووحي، كوووالحزب 

االاوويراكي المةوووحي  ووي  كثوور موو  بلووا موو  الووايمقراطي المةوووحي، والحووزب 

...  نعووور   ن ذلوووك  وووي  لمانووووا و رنةوووا وليطالووووا وبلجوكوووا...  بلووواان  وروبوووا

 لموواذا يُمنووا اإلسووالموون ...  وبعضووها تووولى الةوولطت والحكومووت  كثوور موو  موورع

 ن  - ي منطق العوال واإلنصوا   -وه  يجوز ...  وحاه  م  ممارست حقه ؟

ارسووت حقووه الةواسووي لمجوور   نووه لنةووان ميوواي ، ويقووو  يُحوورم اإلنةووان موو  مم

 اعاصر هللا، ويُح  حالله ويحرم حرامه؟

 الشار  المصرل ييه   مريكا

   سألح الةكرتور ااولش لماذا ال تعطي الحكومت الحق لسسالموو   وي  ن 

 يكون له  حزب؟

 جوواب  ضووولت  . القرضوواولش لذا  ر ت الصووراحت  وونن الشووار  المصوورل 

امريكووان بووأنه  وراء ذلووك، يقولووونش لن  مريكووا هووي اليووي ال تريووا هوويا يوويه  ا

ِ   وه  محاب الةلطت  ...  اامر وتُخو 

  قالحش وما مصلحت  مريكا  ي هيا اامر؟

قووال  ضوووليهش لوووم امريكووا  ل مصوولحت  ووي هوويا، بوو  هوويا  ووي الواقووا ضووا 

قووووى مصووولحيها، لووووم مووو  مصووولحت  مريكوووا  ن تعوووا ل اإلسوووالم  و تعوووا ل ال

اإلسووالموت  و تعووا ل اليوووارات اإلسووالموت الميوازنووت والمعيالووت لطالقًووا، ولكوو  

هنام  ناًسوا وقووى مو  مصولحيها  ن ياو  اإلسوالم اوو ًا مخو ًوا مكروًهوا،  هو  
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يُخولون امحاب القرار  ي  مريكا والقوى المؤ رع  ن اإلسوالم بعأوا مخووذ، 

 ن يحووير منوه بعووا زوال  و نوه يمثو  مووا يةومونهش الخطور ااخضوور الويل يجو 

خصوًموا  وموا  -الخطر ااحمور الشوووعي. وهويا  وي الحقوقوت وهو ،  اإلسوالم 

لوووم خطووًرا علووى  حووا، بوو  هووو  -يمثلووه توووار الوسووطوت الوويل نحوو  موو   عاتووه 

رحمووت هللا للعووالمو ، والعووال  كلووه عامووت  ووي حاجووت للووى اإلسووالم، والمةوولمون 

 ...  خامت

 ا اليوار الوسطي وما يمثله؟ع  قوع هي« مارغارييا»سألح 

قال  . القرضاولش لن توار الوسطوت هو اليل يمثو  تووار القاعواع العريضوت 

والجمهووور ااعاوو ، كوو  مووا  ووي ااموور  ن ا خووري  موووته  عووال، واإلعووالم 

لكو  تووار ...  المحلي واإلعوالم العوالمي يريوا  ن يُضوخمه  لواوا ا و هواا  موا

 ...  عا  وااغل هو اا - ي الواقا  -االعياال 

 اليطر   ي العال  كله

  لماذا يركز على مصر والجزاصر؟

 وع  حاهرع اليطر  والعنذ قال  . القرضاول للةكرتور ااولش

لن حوواهرع اليطوور  والعنووذ لوةووح حوواهرع لسووالموت، بوو  حوواهرع بشووريت، 

وحوواهرع عالموووت، وموجووو ع  ووي كوو  العووال ش  ال يوجووا  ووي  مريكووا توووار ضووا 

وموا وقوا  وهوا مو  « لوو   نجلوو »الملونو ، وهيا الويل تةوأ   وي حووا   

 اووواء؟  ال يوجووا  ووي بريطانوووا الجووون الجمهووورل اإليرلنووال والصوورا  بووو  

ولوووك والأروتةوويانح؟  ال يوجووا ا ن  ووي  وروبووا هوويه النزعووت  ووي  لمانوووا الكا 
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وغورهووا وهووي النازيووت الجايوواع اليووي تواجووه ااجانوو  للووى حووا القيوو ،  قووا قيلوووا 

المعووا اع لكوو  مووا هووو  جنأووي؟  وو   ال يوجووا  ووي لسووراصو  ...  النةوواء  ووي بووووته 

 ...   يًضا تطر  وعنذ

العنذ  ي الأال  اإلسالموت وحواها؟ موا  لماذا يركز على حاهرع اليطر  و

 ن اليي  ييأنون العنذ  ي الأال  اإلسالموت لعله   عير م  غوره   ان علووه  

 ...  م  الضغوط ما لوم على غوره 

 حقوقت الجزاصر والايمقراطوت

للةوووفارع اامريكووووت بالاوحوووت  . « الةوووكرتور ااول»عووو  الجزاصووور سوووألح 

 احاا  هنام،  قال  ضوليهشيوسذ القرضاول ع  ر يه  ي ا

لمووواذا تنوووا ون بالايمقراطووووت  وووي العوووال  كلوووه، وتيأنونهوووا وتووواا عون عنهوووا 

وتقاومون ك  م  يقذ  ي سأولها وتحاولون لسوقاطه، لال  وي الوأال  اإلسوالموت 

عنوواما جوواءت موونا يق االنيخوواب باإلسووالموو  عوو  طريووق انيخابووات نزيهووت 

  قأو ، و عطويه  ااغلأووت ر ول العوال  تشر  علوها الةلطت الحاكمت نفةها م

الغربي هيا اامر، ول  يقأ   ن يصو  اإلسوالموون للوى الةولطت،  لمواذا يزنوون 

 ...  بموزانو  ويكولون بكولو 

قالح الةكرتور ااولش لن هؤالء النا  اليي  ومولوا للوى الةولطت، ومولوا 

ا الايمقراطوت بعوا بالايمقراطوت، لكنه  ال يرياون  ن يةيمروا، يرياون  ن يلغو

 ...  ذلك

 قال  . القرضاولش
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لنني كنح  ي الجزاصر، وقا سمعح الشو  عأوا  مواني بنفةوه، حونموا ُسو   

هوويا الةووؤال  ووي اليلوفزيووون الجزاصوورل و نكوور هوويا وقووالش موو  قووال هوويا،  نووا 

 االعيموا  علوى كلموت تصوار ...  الميحا  الرسومي لجأهوت اإلنقواذ ولو   قو  هويا

 ي بلاع م  الألاان  و حي مو  ااحوواء، لووم مو  العلمووت  و م  خطو  مةجا 

 م  الموضوعوت  ي ايء.

و ضا ش ولنفير   ن هؤالء لو  ينفويوا موا وعواوا بوه مو  االسويمرار  وي 

الايمقراطوت،  ةنجع  له  الفرموت، وقوا كانوح الجزاصور تحكو  قأو  ذلوك حكًموا 

الموالوووووت و للغوووورب كياتوري،ووووا علووووى يووووا االاوووويراكوت الماركةوووووت، المعا يووووت 

للةوو ووح،  لموواذا مووأروا علوهووا وسووكيوا عنهوا، وحووو  يووأتي اإلسووالموون  هوو  

لنووا  لهوو  الفرمووت، لنوورى موواذا سوووفعلون، كمووا ...  الوويي  يرموواون ويقوواومون

  عطوح الفرمت لغوره  م  اللوأرالوو  والثوريو ؟!

 للى  ي ؟...  المةيقأ 

وجاهووت مووا تقولووه عوو  توووار لنووه رغوو  ش «مارغارييووا»و ووي النهايووت قالووح 

الوسطوت اإلسالموت،  في ر يوي  ن اليووار الويل سووغل  ويةوو   وي النهايوت هوو 

 ...  توار اليطر  والعنذ

 قووال  ضووولت  . القرضوواولش  نووا علووى عكووم مووا تقووولو ، و عيقووا  ن اليوووار 

 ...  اليل سوغل   ي النهايت ويةو  هو توار االعياال والوسطوت

 لماذا؟

يل يمثو  رو  اإلسوالم، وانوه هوو الويل تعينقوه ااكثريوت، وان انه هو الو
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 نن اْلُمْنأَوح ال  رًضوا قطوا، ...  اليطر   اصًما قصور العمر، وال يةيمر طوياًل 

 ...  وال حهًرا  بقى كما  ي اا ر

مارغارييوووا  ايوووان راغةووواي  الةوووكرتور ااول بةوووفارع الواليوووات الميحووواع 

ونصوذ الةونت باولوت قطور تيحوا  اللغوت العربووت اامريكوت بالاوحت، لهوا سونت 

 الفصحى، وتعر  اللهجت الخلوجوت، واللهجت المصريت.

 الحوار الةواسي ما الغرب

مو   -بعا هيا الحووار الوايني، والحووار الفكورل  -وال با للحركت اإلسالموت 

حوووار آخوور مووا الغووربش حوووار سواسووي، مووا رجووال الةواسووت، وموونا  القوورار 

 والمةييري .الااهري  

ولن  -و عيقا  ن الحوواري  الةوابقو  يمهواان لهويا الحووار الجلو ،  الكنوةوت 

ال يزال وزنها  ي اليوأ ور علوى رجوال  -عزلح رسمو،ا ع  الياخ   ي الةواست 

الاولت وال زالح  مابعها تعم  م  وراء سيار  وي او ون الةواسوت الخارجووت، 

 و .وبخامت ما ييعلق منها باإلسالم والمةلم

 و لكثووور  -والمةيشوورقون ولن بوواا عملهوو   كا يمو،ووا، لهوو  مووالت ال تخفووى 

 بأجهزع االسيخأارات واام  القومي ووزارات الخارجوت. -منه  

وهنام م  يُوؤيم مو  كو  محاولوت لحووار سواسوي موا الغورب، ومو  يور   

 قول الشاعر القاي ش الشر  ار ، والغرب غرب، وال يليقوان!

رب اليقى ما الهنا، واليقوى موا الوابوان، بو  اليقوى  خووًرا موا ولك  ر ينا الغ

 الصو !
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ويقووول آخوورونش لن الغوورب يمكوو   ن يليقووي مووا الهنووا والصووو  والوابووان، 

وبعأووارع  خووورى موووا الهنوواو  والأووووذيو  والشوووووعوو ، ولكنووه ال يليقوووي موووا 

 المةوولمو ، وقووا يةوويالون لوويلك بووأقوال لمأشووري  ومةيشوورقو  وساسووت، عأنووروا

ا.  ع  حقاه  على اإلسالم بعأارات تقطر سم،

وهنام م  يةيء الا  بكو  مو  يحواول االتصوال بوالغرب  و الحووار معوه 

بووأل مووورع موو  الصووور، وموو  يةوويغ   ل نووو  موو  هوويا االتصووال لوقووي  

وال ننةووى هنووا مووا لقوووه ...  للوو ...   مووحابه بوواليه  الجوواهزعش العمالووت والخوانووت

سوووياذ حةوو  الهضووووأي المراووا الثووواني لسخووووان الرجوو  المجاهوووا الصوول  اا

وقا كوان ذلوك بعلو  رجوال الثوورع « ليفانز»المةلمو ، م  جراء اتصاله بمةير 

المصريت ورضاه ،    ل  يلأثوا  ن اتخيوه سالًحا ضواه، و  اع لليشووين علووه 

 وعلى الحركت ورجالها وسواسيها!

نحيوواط لووه، وهوويا مووا ينأغووي  ن ناركووه، ونحةوو  حةووابه، ونعوور  كوووذ 

 ونحير  م  اسيخاامه ضا الحركت م  خصومها.

وهنووا ال  نكوور  يًضووا  ن عقووا الحقووا علووى اإلسووالم، والخووو  موو  اإلسووالم 

و ميه، ال تزال تحكو  عاموت الةاسوت  وي الغورب، وال زالوح ذكريوات الورمووم 

و جنا ي  واأح الحروب الصلوأوت، و يو  العورب والعثموانوو ، و سوماء خالوا 

 ، وطار  ب  زيا ، ومال  الاي ، ومحما الفاتح، تقلقه  وتفزعه .ب  الولوا

وما هيا ال ينأغي  ن تحكمنا نح  عقاع الخو  م  هويه العقواع، وال بوا مو  

 كةر الحواجز النفةوت، ومحاولت اليحرر م  العقا قايمها وحايثها.

وقا تقاربح  وروبا على ما كان بونها م  حوروب و مواء، و وارات، تواوك 
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 ون  ولت واحاع  ي ااما القري . ن تك

وتقووارب اامريكووان والةووو ووح، وزال مووا كووان بنوهمووا موو  حووروب سوواخنت 

 وبار ع.

  ل  ال يجوز اليقارب ما المةلمو ؟

لن منطق الغربوو  معرو ش  نه ال توجوا موااقت  اصموت، وال عوااوع  اصموت، 

 لنما توجا مصالح  اصمت.

ايووت المصووالح المشوويركت بوننووا وبووو  وال مووانا عنووانا  ن ننطلووق موو  مأووا  رع

القوووم، و عيقووا  ن مصوولحت الغوورب  ال يعووا ل  لووذ مولووون موو  المةوولمو ، و ن 

 يكة  ُو نه  واحيرامه  و قيه .

نهوا  وم  واجأنا نح   ن نعم  على تحةو  موورتنا عنوا الغورب، الويل كون

لغوات عنا خالل مراعات مريرع، ل  تمح م  ذاكرع اليواري ،  خلوح  وهوا المأا

 وااساطور.

وال نجحا  ن م  بوننا  ناًسا ال يقامون موورع حةونت لسسوالم، ال مو  جهوت 

  كره ، وال م  جهت سلوكه .

 هوو  يقووامون اإلسووالم  ووي مووورع العنووذ واليشووا  والصوواام الووامول مووا 

ا خري ، ولهمال اأن الحريات، وحقو  اإلنةان، وال سوما حقوو  ااقلووات، 

 والنةاء.

على ذلك ما هو واقا مشاها  ي كثور م  بوال  المةولمو ، مموا وربما ساعا 

 قا يا   نه بعل  مار اإلسالم و حكامه.
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هوويه ااوهووام المةوويقرع ال تووزول وحوواها، وال تووزول بووو  عشوووت وضووحاها، 

لنما يمك   ن تزول بحوار ما   النووت، طويو  الونفم، قواص  علوى المكااوفت ال 

اء، ولن كووان هوويا  ووي  نوووا الةواسووت  مووًرا المراوغووت، علووى االسوويقامت ال االليووو

 مةيأعاًا، ولكنه لوم بمةيحو ،  ل  يعا  ي الةواست الووم  مر مةيحو .

لننووا لذا  قنعنووا قوووا ع الغوورب والموووؤ ري   ووي سواسوويه بحقنوووا  ووي  ن نعوووون 

بنسالمنا، توجهنوا عقواتوه، وتحكمنوا اوريعيه، وتقو نوا قوموه و خالقوه،  ون  ن 

ر سوووًءا لهوو ، نكووون قووا قطعنووا اوووًطا كأوووًرا  ووي سووأو  نأغووي علوووه ،  و نضووم

 الومول للى ها نا  ي لقامت المجيما المةل  اليل ننشاه  ي  وطاننا.

 مما ال اك  وه  نن  ول ما يعوقنوا  وي طريوق هويا الهوا  هو  حكامنوا الويي  

يقفوووون لنوووا بالمرموووا ، ويقووواومون كووو  توجوووه ليحكوووو  اإلسوووالم  وووي الحوووواعش 

لةواسوووت والثقا وووت، ولن  كأوور مووا يووؤ ر علووى حكامنووا هووو الغوورب االجيماعوووت وا

ورجالووه وساسوويه، بووالينفور موو  اإلسووالم واليخويووذ موو   عاتووه، واليشووكوك  ووي 

حركاتووه، باليصووريح حونًووا، واليلووويح  حوانًووا، وبووالطريق المأااوور تووارع، وغووور 

 المأاار طوًرا.

قاصواًا، لوو  مكو ، لهيا كان لقنا  الغورب بضورورع حهوور اإلسوالم موجًهوا و

 لقناًعا لحكام العرب والمةلمو  باليالي، و ي ذلك كة  كأور.

 «جويم  يفوز»ماذا  ار بو   . يوسذ القرضاول و

 الصحفوت اامريكوت؟
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 لماذا جنات نفةي ليوار الوسطوت اإلسالموت؟

  عووو الشووأاب لالهيمووام بالجانوو  االجيموواعي  ون اليركوووز علووى الجانوو  

 الةواسي وحاه.

يج  على الغرب  ن يؤم  بحق اإلسالم  ي الوجوو  و ن يعوال  وي قضوايا 

 المةلمو  ال مانا م  اخيال  الحركات اإلسالموت.

 ي ح  العااء المينامي بو  الغرب والعال  اإلسالمي تأرز  مووات تحواول 

مووو  هووويه اامووووات مييعوووت ...  اسووويأطان الحقوقوووت خلوووذ ااحووواا  واإلعوووالم

لعطواء  كورع موحوحت للشوع  »هوا ها « ويم  يفوزج»ومحررع  مريكوت هي 

ولوات مةووحوت بطأوعوت الحوال، »تقوولش ...  «اامريكي ع  اإلسالم والمةلمو 

وعناما قررت  ن  بح   ي اإلسالم كنح كغورل  حم  كثووًرا مو  سووء الفهو  

ولووو  تكيوووذ بوووار  الفكووور والووواي  ...  «والمعلوموووات غوووور الصوووحوحت عنوووه

وخوالل ...  ا قار ما اهيمح بيكوي  الفكر مقابلت وحوواًرااإلسالمي تقريًرا وبحثً 

رحلت طويلت لها زارت الشور  ااوسوط ذهأوح للوى مصور وباكةويان واار ن 

واليقووح وبريطانوووا وقطوور، و ووي مةوويه  بحثهووا عوو  اإلسووالم كقوووع سواسوووت، 

ته  بشوأن الايمقراطووت واإلموال  الةواسوي روبشخصوات لسوالموت بوارزع حوا

 لغرب.والعالقت ما ا

 ووي زيارتهووا لاولووت قطوور كووان الهووا  ااساسووي  ووي اتصوواالتها معووي هووو 

وكان هويا ...  حوارها ما المفكر اإلسالمي ااسياذ الاكيور يوسذ القرضاول

الحوار حول عواع قضوايا لسوالموت هاموت منهواش تووار االعيواال والوسوطوت الويل 

نوذ، و نوه رسوالت يمثله  . القرضاول، ومصوا ر قووع هويا اليووار بعوواًا عو  الع
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والشأاب اليل يمث  الصحوع اإلسالموت، ولمواذا ييجوه نحوو ...  اإلسالم الحقوقوت

 و  موا هوي آ وا  العالقوت بوو  ...  الاي   وي الشور  بونموا يأيعوا عنوه  وي الغورب

العووال  اإلسووالمي والغوورب حووو  حووا ها  . القرضوواول  ووي  ربعووت محوواور، 

 موت ليصور حركت لسالموت واحاع؟؟و خوًرا لماذا ال تيوحا الحركات اإلسال

 لماذا توجهح نحو الوسطوت؟

بموووووا  ن  ضووووووليك  تعيأوووور مووووو  روا  المفكوووووري  اإلسوووووالموو  ش « يفوووووز»

المعامووري ش هوو  يمكوو   ن تخأرنووا بالمزيووا عوو  الطريووق الوويل اتخيتووه  ووي 

 كوذ با ت، وم  َوجنهك؟؟...  حواتك، وقا م بهيا العمق للى اإلسالم

الطريووق اسوومه الوسووطوت اإلسووالموت، وهووو طريووق لوو    . القرضوواولش هوويا

نأياعووه،  هووو يعأوور عوو  رو  اإلسووالم، وهووو اليوووار الوويل  عأوور عنووه، وجننووات 

نفةي  ي الةنوات ااخورع، ومني  يورع، للعمو  مو   جلوه، وهوو تووار الوسوطوت 

وهيه الوسطوت لوةح ابيااًعا مو  عنوال، لنموا هوي رو  اإلسوالم ...  اإلسالموت

ا}، اليل َعأنر عنه القرآن بقولهش الحقوقي ََدل  ۖٗ  َو كُ   هُ ا ُوَك َجعَم  ََٰ
، [143الأقورعش ] {َوَكلََٰ

ُنيدَز ُ  }هََلا تَل   القرآن ياعونا للى هيه الوسطوت حو  يقول هللا تعوالىش  ََدا  أ فُده ٱو 

ُنيددَز  َ  8 ُ ددُرو أ ٱو  ددُ  َوََل تُخ  ُق   َ  بَُّو  ددَاق  ، والطغوووان  ووي [9، 8الوورحم ش ] {َوهَقُيُنددا أ ٱو 

ال ل ووراط وال ...  الموووزانش الزيووا ع عوو  الحووا، اإلخةووار نقوو  عوو  المطلوووب

 موولى هللا علوووه وسوول  تفووريط، هوويا هووو الموونهج اإلسووالمي الصووحوح، والنأووي 

 مدداك  و وَمددا فدده  وددلما، فَّننددا  مددك  ددا كددا  قددبمك  بدداوَما فدده »يقووولش 

 ال ًوا، والمينطعوونش  « مدك  ونت لعدا »ابو  مةوعو ش  ه، ويوروى عنو« ولما

الميشووا ون، الميعمقووون  ووي الوواي  الوويي  يكلفووون النووا   ووو  طوواقيه ، والوواي  



 60 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

 وهيا هو العام  ااول....  يةر ال عةر  وه

 ما العام  الثانيش  هو  ني نشأت  ي مارست تعم   وي خاموت اإلسوالم، هويه 

توه، وذلوك المارست قام علوها رج  ييمووز باالعيواال  وي  كوره وتحركوه وعالقا

 قا كان هيا الرج   مت واحاع  وي هويه الناحووت، ...  هو اإلمام الشهوا حة  الأنا

حو  كوان ييعامو  موا جمووا النوا  حيوى كوان بعول مةيشواريت مو  ااقأواط، 

و  خله   ي اللجنت الةواسوت، وكان يصوطح  بعضوه   وي الموؤتمرات، ور ى 

ركووز العووام  ووي القوواهرع اليقووارب مووا الشوووعت  ولوويلك اسوويقأ  زعموواءه   ووي الم

 هويا االعيواال عنوال مو  توأ رل  يًضوا ...  «المركز العام لسخوان المةولمو »

 م  اتجاه حة  الأنا ومارسيه.

العام  الثال ش عامو  اخصوي، وهوو  ننوي اخصوو،ا ممو  وهوأه  هللا  طورع 

االعياال واليوازن  ي النار للوى ااموورش  أحو   اصًموا  ال  كوون مو  المغوالو  

وبعول النوا  ...  ى الومو ، وال الميطور و  للوى الوةوار، وهويه موهأوت للهووتلل

يمولون للى اليشا ، وبعضه  يمو  للى اليحل  واليةوو ، و نوا  جوا نفةوي  اصًموا 

 هوويا عاموو  اخصووي بجوووار العاموو  ااساسووي الوويل ...   ووي الموقووذ الوسووط

اإلخوووان ييصو  بجووهر اإلسوالم نفةوه، وعاموو  اليجربوت، تجربيوي  وي حركوت 

 المةلمو ، وهيه هي العوام  الثال ت اليي  عيأرها مؤ رع  ي اتجاهي.

  اخاص يومفون باالعياالوت

 يفوووزش هوو  يمكوو  لفضوووليك   ن تعووو   و تحووا   اخاًمووا يمكوو   ن تصووفه  

 باالعياالوت كفضوليك ؟
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 عيقا  ن  ضولت الشو  محما الغزالي  وي مصور  وي ...   . القرضاولش نع 

انوه قأوو  ذلووك كوان  ووي الخووط  -« ا ن»الخوط نفةووه تقريأًوا، و . محمووا عمووارع 

، ومو  المفكوري  -القري  م  العلمانوو ، وا ن  موأح قريأًوا مو  هويه الناحووت 

المعيووالو   ووي مصوورش ااسووياذ طووار  الأشوورل، وموو  الفلةووطنوو ش  .  حمووا 

وهنوام ...  ني، و ي الةو انش  . حة  اليرابي،  . عصوام الأشوورماقي الاجا

 عاا  م  النا  ال  سيحضره  ا ن، ومو  الكيواب الصوحفوو ش ااسوياذ  هموي 

هويال، على تفاوت طأعًا بو  هؤالء بعضه  وبعل، قوا تجوا هويا  قورب للوى 

 حووا الطوور و  موو  ا خوور، ولكوو   ووي الجملووت نةوويطوا  ن نعيأوور هووؤالء مموو  

 لون الخط المعيال.يمث

 يفووزش هو   ضووليك  راسو  القوام  وي مةوألت االعيواال  م  نوك قلوق علووى  ن 

يصووطأم اإلسووالم بوواليطر ؟ هوو   نووح قلووق بووأن الميطوور و  يهووا ون الرسووالت 

 الحقوقوت لسسالم؟ وما هو الاا ا وراء خط االعياال القول هيا؟

 موو  موا قيووه  . القرضوواولش قوووع هوويا اليوووار تنأووا عوو  عوواع مصووا رش  واًل 

لرو  اإلسالم كما قلوح، اامور ا خور  ن هويا اليووار  قووم و رسو  جويوًرا مو  

و انوًاش لن توارات اليطور  العنوذ تووارات لوةوح عموقوت ...  اليوارات ااخرى

و الثًوواش لن هوويا ...  الجوويور،  هووي طارصووت اسووأاب مخيلفووت، وعواموو  عارضووت

والمالحووع  ن ...  اكثوور جمهوووًراهووو ااعوور  قاعوواع وا -الوسووطوت  -اليوووار 

مه ما وجوانا  توار اليطر  والعنذ لوم له قاعاع كأور، ولوال  ن اإلعالم يُضخ ِ

له مث  هيا اا ر،  يوار االعياال هو ماح  الشعأوت العريضوت والكأوورع، كموا 

الحانووا ذلووك  ووي مصوور، والحايووه  ووي الجزاصوور، و ووي الةووو ان،  ووي لقأووال 

رمز توار الوسوطوت، وهويا يوال علوى  نوه تووار ميجواوب الجماهور الغفورع على 
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 ما  طرع النا .

 ه  رسالت اإلسالم هي االعياالوت والوسطوت؟

 يفوزش ما تقولوهش لذن لن الرسوالت الحقوقووت لسسوالم هوي قووع معيالوت، تشوم  

 الحواع كلها، ه  ترى  ن رسالت اإلسالم هي رسالت االعياالوت والوسطوت؟

 اإلسوالم رسوالت سوالم ...   نوا  ريوا  ن  قوول هويا و كثور . القرضاولش نعو  

للعووال  حقوقووت، ومووا  امووح ااخووح تمثوو  معهووا الةووالم،  نوورى  ن اإلسووالم هووو 

رسووالت سووالم وتعوواون وتعووار  بووو  الشووعوب بعضووها بعًضووا، والقوورآن الكووري  

دديقووولش  كُ   ُشدد}َوَجعَم  موولى هللا ، والرسووول [13الحجووراتش ] {ا َوقَبَاْ ُددَل ُوتَعَدداَرفُْا أ عُاب   ََٰ

قا اعيأر ملح الحايأوت  يًحا، كما اعيأره القرآن  يًحا مأونًوا،  العوام  علوه وسل  

اليل اسيطا  النأي  وه  ن يعقا ملًحا ما المشوركو   عيأور عوام  ويح، ونزلوح 

سورع الفيح، وامي  هللا بهوا علوى المةولمو   ان اإلسوالم ال يريوا القيوال لال لذا 

ُٞ واُكدد   }ُكتُددَ  َلمَددي  ا قووال  ووي القوورآن الكووري ش اضووطر للوووه، كموو ُقتَدداُل َوُ ددَا ُكددر   {كُُ  ٱو 

،  وونذا  ور  القيووال نقاتو ، لنمووا لذا وجووات الفرموت،  وونن اإلسووالم [216الأقورعش ]

وحونمووا يةوويطوا اإلسووالم  ال يوواخ  معركووت ...  يمووا يوواه لوصووا ح النووا  جموعًووا

عو  المشوركو  الويي  غوزوا الماينوت ويويكر القورآن الكوري  ...  يكون هويا نعموت

ُ َوَردا ٱ}غزوع الخنا ، وااحزاب بقولوهش  ۚ  َا در  ُرُ    وَد   مَ َداوُا أ َخي  ٱوادُلمَا َكفَدُرو أ بََُدي 

ُقتَدالَ َكفَ  وَ  ُ  ُيَا ٱو   ِ ُند ُ ٱو  َا ،  القيوال لووم  موًرا مطلوبًوا، وتعأوورش [25ااحوزابش ] {ٱ

ُ َكفَ  }وَ  َا ُقتَاَل{ٱ ُ  ُيَا ٱو   ِ ُن يوحي  نه كلما اسيطعنا  ال نواخ   وي معركوت،  ونن  ٱو 

 اإلسووالم  عوووع للووى الةووالم، و عوووع للووى ...  ذلووك يكووون نعمووت موو  هللا ععووا

دالحوار بو  المخيلفو  بعضه  بعًضا، ليلك  قوا قوالش  دُلوُْا أ هَ   دُ   َُلا }َوََل تَُجَٰ ُكتََٰ َل ٱو 
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، لن الجوواال  و الحوووار لوو  يُوور  القوورآن  ن [46العنكأوووتش ] {َ دداُ ه ُ ددَه هَن  بُددَّواتُ 

يكووون بأسوولوب حةوو ، بوو  ال بووا  ن يكووون بأسوولوب  حةوو ،  لووو ُوجووا هنووام 

 سلوبانش  سلوب حةو  و سولوب  حةو  منوه،  ونأغوي  ن نةولك ااحةو  الويل 

يقووورب القلووووب بعضوووها مووو  بعووول، وال يووووغر الصووواور، ويةووويعم   ر  

 هيا هو موقذ اإلسالم.و...  العأارات و لطفها

  يفوز تةألش ما هو ملح الحايأوت؟!

 يفوزش ه  هيا الصلح كان  يًحا مأونًا لسسالم؟ ما هو هيا الصلح؟ هو  كوان 

 هنام سالم بو  هيه الجماعات؟

 ن  موولى هللا علوووه وسوول   . القرضوواولش موولح الحايأوووت هوووش  را  النأووي 

أووح الحورام، وبالكعأوت،  ويهأوا ييه  و محابه للوى مكوت للعمورع، لوطو ووا بال

مةووالمو  ال يريوواون قيووااًل، كوويا اووأنه  كشووأن سوواصر العووربش لهوو  حووق  ووي هوويا 

لكوو  المشووركو  مو   هوو  مكووت ر ضووا  ن يوواخلوا الكعأووت، وموواوه  ...  الأووح

ع  المةجا الحرام،  ويحمم المةولمون وقوالواش ال بوا  ن نقاتو ، وبوايعوا النأوي 

القيال حيى الموت، تحح الشوجرع المعرو وت، وكوان على  ملى هللا علوه وسل  

، وهنوووام حوووا ح «ب ووور  وووي الطريوووق»وقوووو ه  عنوووا مكوووان اسووومه الحايأووووت 

مو  المةولمو  عثموان بو  عفوان،  ملى هللا علوه وسل  مفاوضات،  أع  النأي 

وبع  المشركون مناوبًا عنه ، وحوا ح مفاوضوات انيهوح بهويا الصولح، لمواع 

ب بو  المةولمو  والمشوركو ، ويرجوا المةولمون عشر سنوات،  ال تحا  حر

هيه الةنت  ون  ن يعيمروا، ويعو وا  ي الةنت القا مت. وكانح هيه الهانت لمواع 

دا} ُنادا فَتَح   وها بقولهش  القرآنو نزل ...  عشر سنوات بُي   دا  ُّ ح  ، [1الفويحش ] { َدا وَدَك فَت 
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 يح؟ كووذ يةومىش  يًحوا  ش  هياملى هللا علوه وسل  وسأل الصحابت رسول هللا 

انوه اعيأور  ن هويا الةوالم  «نع   دل  فدتح»وه  ل  ياخلوا مكت، قال الرسولش 

بونه وبوو  المشوركو  ولتاحوت الفرموت لولقوى بعضوه  بعًضوا، ويةويما بعضوه  

م  بعل، وتنيشر الواعوع سولمو،اش اعيأور هويا  يًحوا مأونًوا، هوو  ويح، لكنوه لووم 

 ...  ن  ي الفيح يًحا عةكري،ا، كما هو الشأ

 ماذا حا   ي الجزاصر؟ وميى يكون القيال؟

 يفوزش هنام بعل ااماك  مثو  الجزاصورش حوو  حواول المةولمون بوالطر  

 و  -الةوولموت، لكوو  حكوووميه   اسوواعش هوو  تعيقووا  ن هنووام بعوول المناسووأات 

 اليي ييعو  على المةلمو   وها  ن يقاتلوا؟ -المواقذ 

وقفوح القووع الما يوت وحالوح  ون الشوع  ...  ر . القرضاولش  وي  ول اامو

الجزاصرل وما اخياره لنفةه ع  طريق الابابت والموا ا وقووع الجوون، وحواول 

اإلسالموون  ن يُعأ ِوروا عو   نفةوه  بوسواصط  خورى غوور العنوذ مثو ش النوزول 

كووان هنووام ...  وهوويا نووو  موو  النووا ...   ووي الشوووار ، اإلضوورابات، الأوانووات

حيى م  جأهت اإلنقاذ  نفةه  مث ش عأا القا ر حشنواني، وغووره،   نا  معيالون

 كانح له  تصريحات جواع، ولك  هيه الوسواص  كلهوا ر ضوح مو  قأو  الةولطت

وانيهوووح بحووو  جأهوووت اإلنقووواذ مووواحأت الحكووو  حةووو  موووا  حهرتوووه نيووواصج ... 

االنيخابووات، ُحلنووح واعيأووور نشوواطها محاوووًرا، و ُخوووي رجالهووا للووى الةوووجون 

 كان معنى هيا  ن يكون هنام عنذ، عناما تةا الطريوق علوى ...  قالتوالمعي

لنةووان، وال تجووا سووأواًل  مامووكش موواذا تةوويطوا؟ حيووى لووو  را  المعيووالون وقووذ 

العنذ،  ننك ال تةيطوعه  انه  ي هيه الحالت تيةوأ  ااموور، واووول الجأهوت 



 65 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

الشووأاب وقا تهووا  ووي الةووجون والمعوويقالت، ولوو  يأووق لال عنصوور الشووأاب، و

 أطأوعوت الحوال ...  الميحمم اليل يشعر  نه ُحل ، و ن حقه قا  غيص  بالعنذ

 ...  يقاب  هيا العنذ بعنذ مثله

 المةألت هنا لووم مواذا يورى اإلسوالم،  والواقا يفور  نفةوه علوى الةواحت، 

الواماء، و نوه   وما هيا بقي المعيالون  ي ذلك الوقح ياعون للوى وجووب حقو

، و ن ييوواخ  العقووالء  ووي هوويه القضوووت  ان  حوواًا موو   هوو  ال بووا موو  اليحوواور

االعيوواال ال يرضووى  ن يةووفك  م لنةووان بوورلء  انووه  ووي هوويه الحالووت يؤخووي 

الأرلء والمةيء والةلطت وغور الةلطت،  قا  مو   نوا  بورءاء،  حيوى موا 

هوويا الموقووذ كووان المعيووالون اإلسووالموون يوواعون للووى ضوورورع الةووعي لحقوو  

بووواب الحووووار ليجنوووو  الجزاصووور مخووواطر هووويه الفينوووت الخطوووورع الووواماء و ووويح 

لقووا  عووا  اووخاص للووى مقاومووت هوويا العنووذ باالعيوواال، يمثلووون ...  والعاومووت

تجمعووات لسووالموت  خوورى، غووور جأهووت اإلنقوواذ مثوو ش محفوووح النحنووا  رصوووم 

حزب حموا ، وحركوت المجيموا اإلسوالمي، وعأوا هللا جواب هللا رصووم حوزب 

 يًضا، وهما رغ  هيا كانوا ياعون للخروج م  المأز   وي  النهضت اإلسالمي

 الجزاصر ع  طريق الحوار، ولوم ع  طريق العنذ.

 رساليي للى الشأاب

 يفوزش ما هي رساليك الخامت اليي توجههوا للوى الشوأاب المةول ، والشوأاب 

 عموًما؟

  . القرضاولش لنني  عيأر اامر  ي غايت ااهموت، ذلك  نوي  عيأور الشوأاب

ه  مةيقأ  اامت، الثروع الأشريت، وهي  ي نارل  عاو  مو  الثوروع النفطووت، 
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والثوووروات الما يوووت المخيلفوووت،  ووواام  بننةوووانها، ال بووويهأها، وال بأيرولهوووا، وال 

بنفطها، والشأاب باليات ه  عما  الصحوع اإلسالموت، العمو  الفقرل للصوحوع 

مصوور  و الةووو ان، و ووي اإلسووالموت هوو  الشووأاب، وهوويا واضووح  ووي بلووا مثوو ش 

الجزاصوور، و ووي الخلوووج هنووا نجووا  ن الشووأاب هوو  الوويي  يمووحون المةوواجا  ووي 

الصلوات، وهو  الويي  يموحون مواسو  الحوج والعمورع  وي مكوت والماينوت، وهو  

اليي  يقر ون الكياب اإلسالمي، الفيووات  يًضوا الالصوي اليوزم  الحجواب طوًعوا 

، بوو   حوانًووا يكووون هوويا بووالرغ  موو  واخيووواًرا،  ون ضووغط  و لكووراه موو   حووا

هيا كلوه ييمثو   وي الشوأاب  وذلوك ان ...  معارضت ااهالي وا باء واامهات

 ...  الصحوع اإلسالموت عما ها الشأاب

والشأاب بطأوعيه  وه نو  م  االنا ا ، بحك  الة  وبحك  الحوويوت الاا قوت، 

ره بوالال ، و نوه لو  يأخوي والطاقت الشأابوت، وربموا يزيوا مو  هويا االنوا ا  اوعو

حقوووه، ال مووو  قوووا ع  وطانوووه وزعماصوووه الةواسووووو ، وال مووو  الغووورب المةووووطر 

والحوواك  بحضووارته وتقنويووه وتوجهاتووه الةواسوووت، خصوًمووا مووا العووال  الثالوو  

ويا عه الشعور بهويا الالو  للوى اويء مو  العنوذ  و اليطور ، ولهويا اهيمموح 

قريأًوا باليوجوه للوى الشوأاب، محاولوت  ي هيه المرحلت منوي نحوو عشوري  عاًموا ت

تراوا الصحوع الشأابوت، محوع اإلسوالم اليوي تيمثو   وي هويا الشوأاب، تراووا 

مةورتها، وتراوا خطواتها، بحو  تةلك طريق االعياال وتأيعوا عو  العنوذ، 

و ي اعيقا ل  نه لوم هنام حاجت لليطر  والعنذ  ان الواعوع للوى اإلسوالم 

ا يمونًا وامااًل، تكة  ك  يووم  رًضوا، ويواخ  النوا   وهوا تنيشر انيشاًرا واسعً 

  واًجا، بنو  وبنات، المثقفو  كا ت والمهنوو ، كما نرى ذلك واضًحا  ي مصور 

  ي نقابات المهناسو  وااطأواء والصووا لت والمعلموو  والمحوامو  والصوحفوو 
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نصواًرا، اكيةا  هويه الطأقوات المثقفوت، وموا  اموح الواعوع تنيشور وتكةو   ... 

 لماذا اليطور  والعنوذ الويل يلجوأ للوى اليطور ، والعنوذ الويل يشوعر بخوأوت 

وذلك هو الويل جعلنوا نواعو الشوأاب ...   مله، ويشعر  ن الطريق  مامه مةاو 

للى االعياال، وهو بهيا يربح وال يخةر، ويضو   وي كو  يووم مكاسو  جايواع، 

 . هيا كان اهيمامي  وما بو  هيي  العقاي  م  الزم 

لن الشووأاب يهووي  بيكوووي  نفةووه تكوينًووا ميكوواماًل موو  الناحوووت العقلوووت بالثقا ووت، 

والروحوت بالعأا ع والخلقوت بالفضولت، وم  الناحوت الجةومانوت بالرياضوت، ومو  

 هوو يهوي  بينمووت نفةوه ...  الناحوت االجيماعوت بالخامت والمشاركت  وي المجيموا

لنوه ...  وبالمشواركت  وي لموال  المجيمواوتكوي  نفةه اليكوي  الميكام  هويا، 

ال ييعالى على المجيما، ولنما ييغلغ   وه، يعمو   وي هويا المجيموا، يحواول  ن 

يؤلذ جموعات خوريت، ينشَ مةيومفات طأوت لعوالج المرضوى، ينشوَ  وًرا 

لكفالت ااييوام، مواار  ليعلوو  اامووو ، وهويا موا جعلنوي  وي الةونوات ااخوورع 

الجان  االجيماعي  ون اليركووز علوى الجانو  الةواسوي وحواه   عو لالهيمام ب

 ل  نوووه بجووووار تكووووينه  النفةوووي ال بوووا  ن يهوووي  الشوووأاب بوووالمجيما وخاميوووه، 

وييغلغلوا  وه وال ييعالوا علوه، لقا  نكرت االنهمام  ي الجانو  الةواسوي علوى 

 ينأغووي علوووه   ن يهيموووا بمشووكالت المجيمووا ...  حةوواب الجانوو  االجيموواعي

 انه  جزء م  هيا المجيما،  الطأو  يوااول الموريل، والمعلو  يمحوو اامووت

 للى غور ذلك.... 

 لماذا يقأ  الشأاب نحو اإلسالم  ي المشر ؟

 يفوزش ينأهر الغرب لموا يحوا  للشوأاب  وي العوال  اإلسوالميش  حونموا يأيعوا 
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الشووأاب  ووي الغوورب عوو  الوواي  وااخووال   علووى العكووم موو  ذلووك يحووا  مووا 

 ه  يمكنك  ن تخأرنا لماذا يحوا  هويا الشويء، ...  لشأاب  ي العال  اإلسالميا

 لماذا ييجه الشأاب المةل  للاي ، ولوم للشووعوت وما اابه ذلك؟

 . القرضووواولش لذا  ر نوووا  ن نكوووون مووورحاء ونناووور للوووى الواقوووا بعوووو  

اإلنصووا ،  وكووا  يكووون المةوولمون وحوواه  الوويي  يمثلووون اليوواي  الحقوقووي  ووي 

%(  قوط مو  المةووحوو   وي  5لقا قر ت  ن اإلحصواءات تقوولش لن )...  العال 

%( ال  5الغرب ه  الويي  يويهأون للوى الكنوةوت، ومو  المعلووم  ن هوؤالء الو  )

ييهأون م   ج  اليواي   قوط، بعضوه  ال يويه  تواينًا، ولنموا يويه  كنوو  مو  

بعضه  بعًضا، علوى  اليغوور  ي الحواع النمطوت، وبعضه  ييه  للمقابالت بو 

حو  المةلمون  ه   اا اام  تمةًكا باينه  حيى العصواع مو  المةولمو  تجواه  

ره  بواا وبوا خرع، ويةويمعوا موعايوه،   قرب ما يكونون لذا وجاوا مو  يويك ِ

وهويا يحوا  ان اإلسوالم  وي ...  م  لنةان حي القلو ،  ةورعان موا يرجعوون

 ل ِذ اإلنةان او ًا ضوا  طرتوه وال ضوا عقلوهالحقوقت  ي  الفطرع الةلومت، ال يك

د}َ اتُا أ بُر  والقرآن نفةه يقولش ...  ، واامو  [111الأقورعش ] ُلقُيَا{َ َٰ َكُ    ُ  ُك دتُ   َوَٰ

حيووى  وووي العقاصوووا اإلسوووالموت  نهوووا ال بووا  ن تكوووون موا قوووت للعقووو ، واليكوووالوذ 

يويه  خموم اإلسالموت رغ  ااتها  ي بعل ااحوان، يطل  مو  اإلنةوان  ن 

مرات  ي الووم للى المةجا، وهيا ال يوجا  ي  ل  ي   ن يطالو   تأاعوه بمثو  

هوويا، ومووا هووياش يجووا المةوول   ووي ذلووك راحووت لنفةووه، وغووياًء لروحووه، ويُنيشوو  

اإلنةان بها م  لجت الحواع اليي يغور   وهوا النوا ، هويه الحوواع الما يوت، ويقوذ 

 ا بطمأنونت القل  وسعا ع الرو .اإلنةان  ي هيه الصلوات بو  يال هللا عع

الواقا لن اإلسالم هو الاي  الويل يُقوام للونفم اإلنةوانوت  وي هويا العصور موا 
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يغةلها م    رانها، ويقام لها العالج الروحي المفهوم للعقو ، ويعطوي اإلنةوان 

ا خوورع، ولكنووه ال يحرمووه موو  الووانوا، ويصووله بالةووماء ولكنووه ال ينيزعووه موو  

لن عملوت اليوازن بوو  العقو  والقلو  وبوو  الورو  ...  لوهااار  اليي يقذ ع

هويا اليووازن ال نجواه  وي ...  والما ع، بو  الجة  والورو ، بوو  الوانوا وا خورع

...  رسووالت مووا لال  ووي اإلسووالم   لوويلك ال عجوو   ن يرجووا النووا  للووى اإلسووالم

 ونح  نعيقا  ن اإلسالم لوم للمةلمو   قط، ولك  للعال   جما.

 هي حقوقت العالقت بو  اإلسالم والغرب؟ما 

  يفوزش الةؤال الكأور ا ن ع  العالقت بو  العال  اإلسالمي والغربي؟

 . القرضوواولش  واًلش نريووا موو  الغوورب قأوو  كوو  اوويء  ن يعيوور  بحووق 

اإلسووالم  ووي الوجووو ، وبحووق المةوولمو   ن يعوشوووا بنسووالمه ، و ن موو  الخووور 

  يخوووا ون هللا ويراقأونوووه  وووي  عمووواله  للغووورب  ن يكوووون المةووولمون ميووواينو

 هووو  مووو   ن يكونووووا  ناًسوووا ملحووواي   ووييمةوووكون بمكوووارم ااخوووال ،   ضووو  ل

 ...  منحلو ،  و لباحوو  ال  ي  له  وال خلق

هيه هي القضوت ااولىش  ن يعير  الغورب بحوق اإلسوالم وبحوق المةولمو  

يحكو  بشوريعيه، موا  ي العون بنسالمه ،  لوو  ن المةول  يفور  علووه  ينوه  ن 

اليل يضور الغرب  ن يحك  المةلمون الشوريعت  وي  يواره  و وي مجيمعواته ، 

 ويطأقوها على  نفةه .

اامر الثانيش  ن يؤم  الغورب بوأن الحوواع تيةوا اكثور مو   يو  و كثور مو  

 قا ت و كثر م  حضارع، و ن هويا الينوو  هوو مو  موالح الأشوريت ولووم ضوا 
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فور  حضوارع واحواع،  و يفور   يو  واحوا نفةوه مصلحيها، وال يمكو   ن ت

على العال  كله، وقا كان للمةلمو  حضارع، وموا هويا كوان  وي هويه الحضوارع 

عناموور مخيلفووت موو  الناحوووت الاينوووت والعر وووت سوواهمح  ووي بنوواء الحضووارع 

كان  وهوا يهوو ، وكوان  وهوا نصوارى، وكوان  وهوا سوريان، وكوان ...  اإلسالموت

اإلسووالموت، وكووان الكثووور موونه  مقووربو  موو  الخلفوواء  لهوو   ولووت  ووي الحضووارع

 المةلمو .

لووويا نقوووولش لنوووه لووووم هنوووام بوووأ  مووو  تعوووا  اا يوووان وتعوووا  الحضوووارات 

 ...  والثقا ات، و ن تكون العالقت بونهما عالقت الحوار ال عالقت الصرا 

ونح  المةلمو  عنانا  مران مهمان جا،ا  وي اليعا يوت الاينووتش ااول هوو  ن 

عووا  اا يووان واقووا بمشووو ت هللا تعووالى،  ل  ن هللا لووو اوواء  ن يجعوو  النووا   مووت ت

 وَ َل  َشداَْء َربُّدَك وََجعَد}َووَدا  واحاع لفع  هوياش 
ُندلَع   دۖٗ  َوَٰ  {تَُمُفدياَ ََل مََز وُداَ  ُ خ  ٱو اداَس هُ ا

، لنمووا لوو  يشووأ ربنووا هوويا،  عطووى للأشوور حريووت االخيوووار،  لوو  يخلقهوو  [118هوو ش ]

ت، علووى طووراز واحووا وطأعووت واحوواع، نةووخت ميكووررع، ال،  قووا  عطوواه  مالصكوو

العقو  و عطوواه  اإلرا ع، واالخيوووار،  أهوويا تنوعوح   يووانه  واتجاهوواته ، وهوويه 

مشووو ت هللا، ومشووو يه طأعًووا، ميعلقووت بحكميووه، وهوويا مقيضووى الحكمووت، وااموور 

و  ن كوو  الثوواني الوويل يةووه  علووى المةوولمو  قأووول ناريووت اليعووا   ووي العووال  هوو

لنةان يعيقا، ك  ماح   ي  يعيقوا  نوه علوى الحوق، و ن غووره علوى الأاطو ، 

وهوويه طأوعووت لنمووا هوويا ال يضوور  ان المةوول  يعيقووا  نووه لوووم الوويل يوكوو  للوووه 

حةاب النا  لن ضلوا وال على كفره  لن كفروا، لنموا الويل يحاسوأه  هوو هللا 

ي ا خورع، كموا قوال تعوالىش تيح، والحةاب لوم  ي هيه الانوا، لنما الحةاب  و

َۖٗ بَي  } مُكُ    ََل ُنجا َنَٰ مُ َا َووَكُ   هَل  َنَٰ ُ َربُّ َا َوَربُّكُ    وَ َاْ هَل  َا دٱ ۥُ  َ َدا َوبَي  د َندُع بَي  َ َدا  َو ُوَي  ُ مَج  َا  َكُُ   ٱ
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َنُصدديرُ  ،  فووي ا خوورع سوووكون الحةوواب، وهوويا يووريح ضوومور [15الشووورىش ] {ٱو 

  ن هنام للًها يحاس  النا   ي يوم ال ري   وه....  اإلنةان المؤم 

اامر الثال ش  ن الغرب ا ن هو ماح  القوع وسوا الموقذ  ي العال  مو  

كووي  -الناحوووت العةووكريت، واالقيصووا يت والةواسوووت، ولهوويا ال بووا موو  الغوورب 

يحة  مورته عنا جماهور المةلمو   ن يقوذ موقوذ العاالوت واإلنصوا  مو  

لمو  المخيلفوووت،  ووونن ناووورع المةووولمو  للوووى الغووورب ميحووووز ضوووا قضوووايا المةووو

المةلمو  سواء  ي  وروبوا  و  وي  مريكوا، وهويا واضوح  وي  موور كثوورعش  وي 

النووزا  بووو  العوورب ولسووراصو ، كووان الغوورب  اصًمووا مووا لسووراصو ،  ووي الصوورا  

ا ن  ووي الأوسوونت والهرسووك، نجووا الغوورب لحسووذ لمووا  نووه ممووالَ مووراحت 

وات الوويي   علوووا اا اعووو  بالمةوولمو  والمةوولمات موو  سووفك للصوورب والكوور

 الاماء واغيصاب النةاء وهام المةواجا، وآ وار المةولمو  الحضواريت والثقا ووت

وهيا على مرآى ومةوما مو  العوال  الغربوي والناوام العوالمي الجايوا،  ون ... 

 ،  ننوه  ن يقام له  او ًا ييكر، وكان  ق  ايء  ن يةمح له  بالا ا  عو   نفةوه

ومعنووى ...  لحسووذ حاوور علوووه  الةووال ، وقووالواش حيووى ال يُووزا  سووفك الوواماء

حار الةال  علوه   نه يةفك الاماء م  جان  واحا، والجان  ا خور ال يملوك 

 ...  او ًا

نريا م  الغرب لكي يحة  المةولمون حونه   ووه  ن يقوذ موقفًوا عوا اًل  وي 

الايمقراطووت  وي كو  مكوان، و حوانًوا هيه القضاياش الغرب خامت  مريكا، تؤيوا 

تيوواخ  الجوووور لفوور  الايمقراطوووت  و يفوور  موو  يوواعو لهووا، لال  ووي بووال  

المةلمو ش  يؤيا  مريكا اانامت الاكياتوريت اليوي تحكو  الشوعوب رغًموا عنهوا، 

واليي تزور االنيخابات، والغرب خصوًما اامريكوان يعور  بوالطأا  ن هويه 
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وتقوذ موا الحكوام المةويأاي  ضوا اوعوبه ، وحونموا  -االنيخابات كلها موزورع 

جاءت منا يق االنيخابات باإلسالموو   ي بلا مث  الجزاصر، وقذ الغرب موا 

الةلطت الغاامت اليوي قطعوح علوى الشوع  طريوق اخيوواره، وحرميوه  مورع موا 

  را  لنفةه.

و  موورته  موام المةولمو  لذا كوان  وي كو   ليلك ال يةيطوا الغورب  ن يَُحة ِ

قضووايا المةوولمو  يقووذ ضووا مووا تريوواه الشووعوب اإلسووالموت، هوويا مووا نريوواه موو  

الغووربش  ن يكووون عووا اًل، و ن يكووون منصووفًا، و ال يكووو  بكولووو   ووي بعوول 

والغوورب يريووا ا ن  ن يووامر العوورا   سوولحيه ونحوو  وقفنووا ضووا ...  القضووايا

اصو  العوورا   ووي  يووام عاوانووه، ولكوو  لموواذا ال يقووذ مثوو  هوويا الموقووذ مووا لسوور

 وهي تملك ترسانت م  ااسلحت النوويت.

ااموور الرابووا وااخووورش هووو  ننووا نريووا موو  الغوورب  ووي تعاملووه مووا الشوور  

اإلسوووالمي  ال يكيفوووي بمعر يوووه اإلسوووالم والمةووولمو  والحركوووات اإلسوووالموت 

والجمعووووات اإلسوووالموت باليقوووارير اليوووي توووأتي للووووه عووو  طريوووق المخوووابرات 

ا تكون هويه الجهوات لهوا مصولحت  وي المأالغوت  وي والجهات اامنوت وحاها   ق

تصوووير اامووور  و عووام تقووايرها اليقوواير الكووا ي  و  نهووا ال تصوو  وال تعوور  

جهات  خرى، ولهيا  جا  نوه مو  الاوواهر الصوحوت واإليجابووت عقوا مثو  هويه 

اللقوواءات مثوو  مووا تقوووم بووه ااخووح العزيووزع  ووي سووعوها للووى اللقوواء بمفكووري  

...  يقاء به  وجًها لوجوه واالسويما  للووه  مأااورع و ون وسواصطلسالموو  واالل

و عيقا  ن هويا اامور مهو   انوه ال يمكو   ن تيحةو  الصوورع لذا حو  الغورب 

لوووم عنووواه  كووورع لال  ن اإلسوووالم هووويا غوووول مفيووور ، و ن هوووؤالء المةووولمو  

لكوو  بمثوو  هوويه ...   اليعاموو  مووا هوويه الصووورع ال يمكوو   ن يثموور...  وحووور



 73 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

 ...  قاءات ولقامت جةور للحوار ميصلت يمك   ن يحا  اليفاه الل

 ولويوووات الحركوووت »لقوووا  عووووت اخصوووو،ا للوووى هووويا الحووووار  وووي كيوووابي 

 عوووت للووى الحوووار الووااخلي والحوووار الخووارجي،  عوووت للووى  ،«اإلسووالموت

الحوووار مووا الغوورب، والحوووار علووى المةوويوى الووايني مووا رجووال الوواي  موو  

والقةم، وللى الحوار الفكرل ما المةيشورقو  والمفكوري  الكرا لت وااساقفت 

والكيواب المهيموو  بالعووال  اإلسوالمي وموحوته، وللووى الحووار الةواسوي  يًضووا 

محاولت اللقاء بهؤالء واالتصال به  كما حواول هويا ...  ما م  يصوغون القرار

 واليقوى بوالكونجر  واليقوى حة  اليرابي. لقوا ذهو  للوى  مريكوارج  مث   . 

 عيقووا  ن هوويا الحوووار علووى هوويه المةوو ولوات الاينوووت ...  بكثووور موو  الةواسوووو 

والفكريت والةواسوت حوار نا ا، ويزي  كثووًرا مو  الغوأن  وي الرؤيوت،  و سووء 

 ...  الا   ي ا خري 

 ووي  لمانوووا اليقوووح  نووا و ضووولت ...  لقووا جربووح بنفةووي بعوول هوويه اللقوواءات

شرقو  ورجال الاي  االمان  وي لقواء تعوار  الشو  الغزالي ما عا  م  المةي

وعم ، وحللنا يوًما كاماًل، ووجهح للونا  س لت و جأنا عنهوا، و زلنوا كثووًرا مو  

 ننوه يحوا   ن  اوواء ال  سوا  لهوا ...  الشأهات، ونفونوا كثووًرا مو  االخيال وات

لكثوور طوأت  وي ر ينوا، و ن ا - وما ر ينا  -وكانح  مرع اللقاء ...  تكون موجو ع

...  يريا  ن يعر  بعضه  بعًضا، وتمنى الجموا لوو تيكورر مثو  هويا اللقواءات

وقأ  ذلك كوان هنوام مو  عواع سونوات و وا مو  رابطوت العوال  اإلسوالمي اليقوى 

بو ا م  الفاتوكان، وكأار الرجال هنام، وكان لهيا اللقواء   ور طوو ، كوان  وي 

المأووارم، ومووار هوويا  ووي  هوويا اللقوواء  . معوورو  الوواوالوأي، وااسووياذ محمووا

هيه اللقواءات  عيقوا  نهوا نا عوت،  واليعر  علوى المةولمو  وتوجهواته  ...  كياب
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المخيلفوت  مور واجو  وال يكفوي  وووه مجور  االسويما  للوى اليقوارير المخابراتوووت 

 واامنوت.

لنما مث  هيه اللقاءات اليوي بوا ت بهوا ااخوح، وقأو  ذلوك قوابليني سوكرتورع 

ووت  وي قطور والقاصموت بأعموال الةوفور  وي لقواء مطوول لليعور  الةفارع اامريك

على وجهت نار اإلسوالموو   وموا يجورل مو  حووله  مو   حواا ، وخصوًموا 

 ووي ر يووي  ن مثوو  هوويا اوواصا، و عيقووا  نووه لذا كووان ...  عوو  العنووذ واليطوور 

الغرب يهمه  ن تيحةو  موورته عنوا المةولمو   ن يحواول عو  كثو  اليعور  

وجهوواته  المخيلفووت، و ن يأخووي مووورع حقوقوووت غووور مهولووت علووى المةوولمو  بي

 بالمأالغات  و بياخ  ااهواء الأشريت.

 تعا  اا يان، وتعا  الحركات اإلسالموت

 يفوزش بالنةأت انا  مثلي يارسون ويحواولون الوينعلُّ ش يخويلط علووه  اامور 

نام  يوت ما هو اإلسالم الصحوح؟ وه  ه...  حو  توجا حركات لسالموت كثورع

محوواوالت علووى طريووق الحركووات اإلسووالموت المخيلفووت لكووي تجيمووا علووى كلمووت 

 سواء بحو  تصأح حركت لسالموت واحاع؟

 . القرضاولش اإلسالم له مصا ره المعرو ت لاى المةلمو  والمعيور  بهوا 

لةُّوننت الويي  يمثلوون ااغلأووت بالنةوأت ل م  جمهرع المةولمو ، خصوًموا لذا قلنوا

، ولن كان اإلسوالم  وي النهايوت ييفوق  وي معاو  اااوواء،  المةولمون اإلسالموت

جموعًا يؤمنون باا ومالصكيه وكيأه ورسله وبوالجزاء  وي ا خورع، والمةولمون 

جموعًا يعيقاون بوجوب الصلوات الخمم ك  يوم، والزكاع ك  عوام، والصووام 

عونوت مثو ش  ي اهر رمضان، والحج للى بوح هللا الحرام، ويؤمنوون بفضواص  م
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مجموعووت  خالقوووات، ...  وهوويه اااووواء...  الصووا  واامانووت والو وواء بالعهووا

هيه  اوواء ييفوق ...  ويُحرمون  اواء معونت مث  الزنا وارب الخمر و ك  الربا

 وها المةولمون جموعًوا، وال يكوا  مةول  يخيلوذ  وي هويا، حيوى ولن كوان مةولًما 

 وي ااموور العاموت نيوجوت   هوام مخيلفوت  سنو،ا  و اوعو،ا، لنموا يحصو  االخويال 

ومواريوو  مخيلفووت، كمووا ذكوورت  نووا مووثاًل   وورت  ووين نشووأتي  ووي مارسووت  كريووت 

حركوووت لسووالموت معونووت، وغووورل نشووأ  ووي مارسووت  خوورى، و ووي اخيال ووات 

بعضها راجا للى اااخاص  نفةه ، واحا ميشا  جوا،ا، وواحوا موةور، وهكويا 

الخوويال ، وال يضوور هوويا االخوويال  لذا كانووح ال بوا  ن يكووون هنووام قووار موو  ا

ااموول ااساسووت ميفقًووا علوهوا، وهنووام قاعواع يووؤم  بهوا توووار الوسوطوت الوويل 

نيعواون  وموا »تحا ح عنه، وهيه القاعاع تةمىش القاعواع اليهأووت، وهوي تقوولش 

،  في  اوواء كثوورع جوا،ا نيفوق «اتفقنا علوه، ويعير بعضنا بعًضا  وما اخيلفنا  وه

نيعوواون  وهووا، كلنووا ال يحوو  اإللحووا ش  لنحووارب اإللحووا ، كلنووا ضووا اإلباحوووت و

 لنقاوم اإلباحوت، كلنا ضا الال   لنقذ ضاه معًا، كلنوا ضوا االسويعمار،  لنقوذ 

معًووا ضووا االسوويعمار، كلنووا يريووا مةوواعاع الضووعفاء والفقووراء،  لنعموو  ليعلووو  

 ووي تحقوووق هوويه اااووواء، هنووام  اووواء كثووورع بالم ووات  لنيعوواون ...  الجوواهلو 

وهنووام  اووواء نخيلووذ  وهووا  لنيةووامح  وهووا، ولوعووير كوو  منووا ا خوور  ووي هوويه 

 وال موانا ...  اااواء  انه يصع  على النا  جموعًا  ن ييفقوا  ي اويء واحوا

 نذا قلنا بيعوا  اا يوان كموا ذكورت  وي الةوؤال الةوابق، و ن الحوواع ...  م  ذلك

موو  حضووارع، و كثوور موو   قا ووت  كوووذ ال تيةووا تيةووا اكثوور موو   يوو ، و كثوور 

 ال موانا مو  هويا...  اكثر م  اتجاه  اخ   ي  واحا،  و  اخ  حضوارع واحواع

 ...  لنما المه   ن تا  هنام مةاحت مشيركت وقواس  مشيركت تةا الجموا... 
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بعوول النووا  يحلوو   ن تقوووم حركووت لسووالموت واحوواع تيحووا  بلةووان اإلسووالم 

 ا عوااهاش  ن نجعو  النوا  نةوخت مكوررع، قوالو  مصوأوبتوالمةلمو  وتنفي مو

وهيا غور طأوعت الأشر، ال با للنا   ن يخيلفووا، ال موانا مو  االخويال  لذا ... 

كان اخيال  تنو ، ولوم اخيال  تناقل، ولقا خلق ربنا ععا الكوون مخيلفًوا 

وجوا  ال مانا  ن ت...   لوانه، لكنه اخيال  تنو  ولوم اخيال  تناقل وتضا 

 ووي الصووحوع اإلسووالموت موواار  مخيلفووت، لوووم هنووام مووانا، حيووى اليوووارات 

الميشا ع نفيح الحوار بوننا وبونهوا، ونحواول  ن نكةو  منهوا و ن نضومها للونوا، 

وم  هنا  عوت  وي كثوور مو  كيأوي للوى  نوه ال موانا مو   ن تيعوا  الجماعوات 

  جماعوت و كثور مو  العاملت لسسالم والميحا ت باسمه و ن يكون هنام  كثور مو

حركت، ك  موا  وي اامور  ال يحواول بعضوها  ن يهوام بعًضوا  و يجور  بعضوها 

بعًضا، لنما ينةقون  وما بونه ، ييعاونون  ي المواقذ المصووريت،  وي القضوايا 

الكأوورى مثوو ش قضوووت الأوسوونت، كوو  مةوول  ال بووا  ن يقووذ لونصوور العووال ويقوواوم 

ى جمووا الجماعوات والحركوات  ن مجاعوت  وي بلوا لسوالمي يجو  علو...  الال 

 ...  تقذ لنصرع هيا الألا

ولذا كنا ناعو لحوار ما غور المةلمو  باليي هي  حة ، بأحةو  ااسوالو  

كمووا ذكرنووا،  ووأولى و حووق و وجوو   ن المةوولمو  ييحوواورون  ومووا بووونه   يًضووا 

باليي هوي  حةو ، لنموا ال نةويطوا  ن نجعو  مو  المةولمو  نةوخت واحواع  ان 

ا طأوعت الحواع نفةوها، وضوا طأوعوت الأشور، وضوا طأوعوت الواي  نفةوه  هيا ض

ان الاي  نفةه جاء نصوًما مكيوبت بلغت معونت، ك  واحوا يقر هوا ويفهو   وهوا 

 هًما،  ال با  ن تخيلذ اا هام، ك  ما  ي اامر  ننا نقولش لننا نحواول  ن نيفوق 

 ووي االخوويال   ووي علووى اامووول ااساسوووت وااركووان ااموولوت، وال مووانا 
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 ...  الفرو  بعا ذلك مث  هيا االخيال  رحمت وسعت و روع لحمت

 ش«جويم  يفوز»

تثو  للوى موا يزيوا عو  »محرر  جنأي لسذاعت الوطنوت العامت  ي وااونط  

 .«( ملوون مةيما14)

 ااوسط.ميخصصت  ي قضايا ل ريقوا والشر  

 حرب الخلوج.عملح كمحرر رصوم ومنةق لسذاعت الميكورع   ناء 

 عضو معها الةالم اامريكي.

 زمولت بأرنامج معها جونجر راناولذ للةالم الاولي.

 ش«معها الةالم»

مؤسةووت غووور حزبوووت ُمشووكنلت وممولووت موو  قأوو  الكووونجر  ليوسوووا لمكانوووت 

لاع  الحلوول الةولموت للنزاعوات الاولووت، « الواليات الميحاع اامريكوت»الاولت 

ج الزمالوت،  ونن نشواطات المعهوا تشوم ش المونح الجامعووت، باإلضا ت للوى برنوام

والمشووروعات الأحثوووت الااخلوووت، ومجموعووت موو  النشوواطات اليربويووت العامووت 

 والممياع والخامات المكيأوت والمطأوعات.

 على هامن الحوارش

حرمووح جووويم  يفوووز علووى ارتووااء الووزل الأاكةووياني لوغطووي مووا ياهوور 

 تمثواًل بالزل اإلسالمي.

وقووا قووام باليرجمووت الفوريووت لهووا اال الميوورج  ...  ت العربوووتتعوور  اللغووال 

 .« مو  الاي  احاتت»
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بلم م  حرموها علوى لقواء  . القرضواول  ن مواغح برنوامج رحليهوا  وي 

وكوا ت  ن تُمنوا مو   خوول ...  الشر  ااوسط على وقح زيارتها لاولوت قطور

حيوى بويلح ...   خوول قطر ناًرا لعام معر يها بوجوب حصولها علوى تأاوورع

 بعل الجهو  و خلح قأ  موعا الحوار بقلو .

 ن ا لمه دبا

 اخصوت العام اإلسالموت...  القرضاول

عناما تهواوت الرايوات وخرسوح االةونت وغواب الصووت المواول وتشويح 

الكوانوووات  وووي وطننوووا العربوووي واإلسوووالمي خوووالل  حاا وووه وقضووواياه الكأووورى 

تنوووا ح عووو  عقوووواع ااموووت ...  الووووت خفاقوووتالمعامووورع، تعالوووح رايوووت اإلسوووالم ع

ومقاسوواتها، وباسوويقراء الواقووا نالحووع  ن الشووو  الوواكيور يوسووذ القرضوواول 

يقووو  هوويه المةووورع وير ووا راييهووا ااموولوت بفكوور وسووطي يجمووا بووو  اامووالت 

والمعامرع، يوواص  بونهموا بمونهج اومولي ميمووز,, عر يوه ااموت  ارًسوا مقوااًما 

ومقاسات  لةطو ، يقوو  حملوت نضوالوت عالمووت منفور ًا  ييو  ع  حمى اإلسالم

باسووينها  الضوومور العربووي واإلسووالمي للووى ر  المعيووال ومقاوميووه،  كووان 

 موتًا وحواًا يقر  آذان العالمو .

وقامح اللجنت المنامت لجاصزع  بوي الاولووت للقورآن الكوري  باخيووار الواكيور 

رابعوت، وهوو بحوق اخيووار يوسذ القرضاول كشخصوت لسالموت  وي  ورتهوا ال

مو ق مناس  خصوًما  ي هيه الارو  العصوأت اليي  بلوى  وهوا القرضواول 

 بالًء حةنًا.
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حملنا  وراقنا وجعأينا وسارعنا للى اللقواء بوه بعوا لعوالن اخيوواره اخصووت 

 العام اإلسالموت.

 تكري  لمارست الوسطوتش

هوويه المناسووأت،   ووي باايووت اللقوواء موواذا يقووول الوواكيور يوسووذ القرضوواول  ووي

 وماذا يعني لك  هيا اليكري ؟

ال يةعني لال  ن  اكر اللجنت المنامت لجاصزع  بي الاولوت للقرآن الكري ، 

وعلى ر سها اال ااسياذ لبراهو  بو ملحت ولخوانه اا اض ، و اكره  على 

حة  الا  بي بأن جعلوني الشخصوت اإلسالموت لهيا العام، و سأل هللا ععا 

ر لي ما ال يعلمون، و اكر راعي الجاصزع الفريق  ول سمو الشو   ن يغف

محما ب  رااا آل مكيوم ولي عها  بي وزير الا ا  اليل جما بو  رقت 

الشاعر ومرامت المقات  وحنكت الةواسي وعقلوت المنا ،  اكر له هيا 

به الموقذ، و عيأر هيه الجاصزع  يها ااخوع لوةح تكريًما لي، لنما اليل  عيز 

لنها تكري  وتقاير ليوار  مثله، وهو توار الوسطوت اإلسالموت اليل يقوم على 

اليوةور  ي الفيوى واليأشور  ي الاعوع والجما بو  اامالت والمعامرع، 

يقوم هيا اليوار على اليجايا  ي الاي  والنهو  بالانوا معًا، يعاين الحاضر 

ر اليل  نا ل به و عيز به ويةيله  الماضي ويةيشر  المةيقأ ، هيا اليوا

و تأناه ولي عقو  م  الةنو  و نا   عو للوه، و عيأر هيه الجاصزع تأيواًا لمفاهو  

الفكر الوسطي وتقايًرا له، وهي م  ناحوت  خرى تطو  عنقي انها تعيأر  قت 

م  المةلمو  بي، وهيه الثقت لوةح رخوصت الثم ، ب  هي غالوت وتلزمني 

هو  والعطاء لخامت اإلسالم ونصرع قضاياه والوقو   ي بأيل المزيا م  الج

وجه  عااء هيه اامت مهما كلفنا ذلك، وسنا   ابيو  على العها حيى ياهر 
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هللا  ينه  و نهلك  ونه، وهي م  ناحوت ر  على  ول ك الصهاينت اليي   رغوا 

و زباوا، و برقوا و رعاوا لمواقذ ضا كذ عاوانه  ول ةا ه   ي اار  

له  اابرياء وانيهاكه  للحرمات وسفكه  للاماء وتاموره  للمنشآت وقي

والمةاجا ولك  ايء،  وقفوا يقولون عني ما يقولون ويطلأون م  لسراصو  

 ن تضغط على الاول اليي  حهر  ي تلوفزيوناتها وقنواتها الفضاصوت ليمنعني 

ا ر  عملي م  هيا الاهور، والحما ا هيه الاول كرميني ول  تمنعني،  هي

على هؤالء اليي  يانون  ن العرب والمةلمو  ره  لاارته ، و ن  مريكا 

بمجر   ن تلوم  و تها   و تشور  نن اارتها حك  وطاعيها غن ،  أنا  حما هللا 

ُوَك }قُل  على هيه الجاصزع و قول كما علمنا هللا  ن نقولش  ۥُۦ فَبُلََٰ َنتُ ُ َوبَُرن  َا ُل ٱ  بُفَ  

َرنُ  يَف  ا فَم  نا ٞر   ُ ملى هللا علوه وسل  وقا قو  للنأي  .[58يونمش ] {َنعُا َ مَج  ا أ ُ َا َخي 

ش الرج  يعم  العم ،  واهر عمله ويثني النا  علوه ويماحونه،  ه  ذلك 

  ان المؤم  له «تمك لاجل بشرى  ونِ ا»ينق  م   جره،  قالش 

بشريان، بشرى  ي الحواع الانوا، وبشرى  ي الحواع ا خرع،  هيه عاج  

بشرى المؤم ، و سأل هللا تعالى  ال يحرمنا بشرى ا خرع، و ال يكون نصوأنا 

ُ ُ    فَ }م  الانوا وحاها،  سأل هللا  ن نكون مم  قال هللا  وه ش  َٰٰ يَا اتَ ُ ثََا َ  ٱولُّن  َا ٱ

اَ  ُ  ُياَ  ثََا  ُ  َوُن   ُنح  ُ مُُح ُّ ٱو  َا ُْخَرُعِۗ َوٱ ، ونةأل هللا  ال [148آل عمرانش ] {ٱۡل 

}َربا َاْ يحرمنا الحةنيو ، حةنت الانوا وحةنت ا خرع، كما علمنا ربنا  ن نقولش 

يَا َنَ  َۖٗ  َء تُ َا فُه  ُْخَرُع َنَ  َۖٗ  َوقُ َا َللَ َ  ٱو اارُ َوفُه ٱولُّن  ،  أنا [201قرعش الأ] {ٱۡل 

 اكر إلمارع  بي وجاصزع القرآن الكري  وللشو  محما ب  رااا آل مكيوم 

ولاولت اإلمارات بصفت عامت ولراعوها ورصوةها الشو  زايا ب  سلطان آل 

 نهوان اليل نةأل هللا  ن ينع  علوه بالعا وت ويكي  له تمام الشفاء، الله  آمو .
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 لسراصو  تخا  الكلمتش

موو   ن  ضووولت الوواكيور القرضوواول تموووز بفكوور معيووال وتعلوو  علووى الوورغ  

على يايه الكثور م   بناء اامت، لال  ن هويا الفكور الويل ال يواعو للوى اليطور  

 ي يوم مو  اايوام وال يواعو للوى اليشوا   زعوج لسوراصو  و خا هوا عنواما نطوق 

بكلمووت حوووق  ومووا يحوووا   وووي ااراضووي الفلةوووطونوت المحيلووت،  ووونلى  ل مووواى 

راصو  بهوويا الجأووروت وا لووت العةووكريت تخشووى كلمووت موو   ضووولت الوواكيور لسوو

 يوسذ القرضاول؟

نح  نيوه  بأن لسراصو  قوع ال تقهر واوكت ال تكةر، والواقوا  ن لسوراصو  

تُمُددانَكُ   لوةووح بهوويه القوووع المزعومووت، هللا ععووا يقووول  ووي آبوواصه  موو  قأوو ش   }ََل مُقََٰ

ى  ُّحَ  دا  ٍَۖٗ هَو  صا َجُنيعلا  َُلا فُه قُر  َ دبُُ    َجُنيع  َُُ   بَي  َُ    َشدُلمٞلۚ تَح  ۚۚ بَأ   ُ ا َوَر ُْء ُجلُُرۡ

 .[14الحشرش ] {َوقُمُابُُ    َشتا َٰ 

ضوورب كيوو  اا ب العربووي مووثاًلش قووو  لن  علأًووا  مةووك بأرنوو ،  ضووغط وت

علووى اارنوو   صوورل،  ووانيفن الثعلوو ،  قووال لووهش هوويا لوووم لقوتووك، ولكوو  

ضعفنا لما حهرت لسراصو  بهيه القوع، نحو   قويواء حونموا نملوك  لضعفي، لوال

ليماننا ولرا تنا ونجموا كلمينوا سونكون قووع لن اواء هللا، و نوا  ضورب لوك موثاًل 

باليوواري . الييووار عنوواما حهووروا  ووي القوورن الةووابا الهجوورل و سووقطوا بغوواا  

الييووار لن قووو  لووك لن »وحطموووا الخال ووت العأاسوووت، كووان هنووام مووثاًل يقووولش 

، ولكوو  هوويه القوووع قهوورت  مووام الجووون المصوورل بقوووا ع «انهزموووا  ووال تصووا 

عوو  »المافر سوذ الاي  قطز  ي معركوت اوهورع  وي اليواري  اسومها معركوت 

هوو ، وبغوواا  658كانووح  ووي الخووامم والعشووري  موو  رمضووان سوونت « جووالوت

يوار ه ،  ل بعا هيه المعركت بةونيو  مو  سوقوطها ولو  تقو  للي656سقطح سنت 
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قاصمت بعاها،  نسراصو  تخوفها الكلمت خصوًما كلموت اإلسوالم المعيوال، الغورب 

كان يقوول مو  قأو  احويروا اإلسوالم الميطور  والميشوا   و  هوا هو  قوا غووروا 

النغمت قاصلو ش احيروا اإلسالم المعيال ان اإلسالم الميطور  ال يواوم طووياًل، 

ي ويمكو   ن يجموا ااموت هوو قصور العمر، اإلسالم اليل ياوم ويةويمر ويعطو

 اإلسالم المعيال،  أمأحوا يخا ونه ويقولون احيروا هيا اإلسالم المعيال.

 اليكري   ع  لمةورتيش

حصلي   ي الفيرات الةابقت على خمم جواصز عالمووت وهويه هوي الةا سوت، 

كمووا  نكوو  راووحي  لجووواصز  ولوووت  خوورى، موواذا تمثوو  لووايك  جوواصزع  بووي الاولوووت 

 الكري  خال ًا عما سأق م  جواصز؟للقرآن 

جاءت هيه الجاصزع  ي وقح مه  ر ،ا علوى الصوهاينت مو  ناحووت ور ،ا علوى 

الوويي  يشواووون علووى مةووورتي موو  ناحوووت  خوورى،  لكوو  واحووا خصوووم، حيووى 

 علووه الةوالم اانأواء ل  يةلموا، قا جاء  ي ا  ار اإلسراصولوت،  ن سوانا موسى 

قالش يا رب، كذ عني  لةنت النا .  قال لهش يا موسى، ذلوك اويء لو   خيصوه 

لنفةي،  كوذ  خيصك به؟!  ربنا ل  يةل  م   لةنت عأا ه كما جاء  ي الحواي  

شددتن ه  بددا مدم و ددا م بَدده وددۥ ه  »القاسووي الوويل رواه الأخووارل ومةوول ش 

   هلل »آ مش ، وقوال ابو  «مشتن ه، وكلب ه  با مدم و ا كا  ودۥ ه  مكدلب ه

،  ليلك  هي تعيأر ر ،ا على هؤالء اليي  يحواولون  ن «شركاء وهنل دل  وهب اء

يشواووا علوى مةوريت القرضواول،  الحموا ا هويا تقواير مو  ااموت،  احمووا ا 

 على ذلك. عز وج 

 ه  هو تشوين على القرضاول  م تشوين على مةورع القرضاول؟
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الشوخ   وي حوا ذاتوه،  لووم بونوي هو تشوين على الفكر ولوم المقصو  

وبونه  معركت اخصوت لنما هو تشوين على الفكر الوسطي، حوو  ال يعجوأه  

الميطوور  للووى الومووو  والميطووور  للووى الوةووار،  اإلبوواحوون والميةووووأون ال 

يعجوأه  هويا الفكور، والميطر وون والمينطعوون ال يعجوأه  هويا الفكور  ان هوويا 

راط المةويقو  الويل يكوون علوى يمونوه سوأ  الفكر هوو الصوراط المةويقو  والصو

عناما خوط علوى  ملى هللا علوه وسل  وعلى يةاره سأ  كما عل  ذلك الرسول 

ا ث  خ  لدا مني دۥ ولدا شدناوۥ »الرم  خط،ا  قالش   ل  ور ٖ هللا   تقينل

ٖلا  تعرجۖٗ  متامۖٗ وقال   لُ َبل لم  رهس كل    ا شيلا  مدللا  خلا

دىش ،    تال قوله تعوال« ويۥ ه ُ    ُٖ دلَ  ُودَرَٰ ا فَدَّتابُ }َوهَ ا َ َٰ ابُعُدا أ ٱو ُّدبَُل عُاُُ  تَُقين   َوََل تَت

ۥُ  ََبُيُم َ  بُكُ   َلا  ،  هيا مراط هللا المةيقو  وتلوك هوي الةوأ  [153اانعامش ] {فَتَفَرا

اليووي يقوووم علوهووا اووواطو  اإلنووم والجوو  وتحوواول جاهوواع مقاومووت  مووحاب 

 الصراط المةيقو .

 ت الةالم ا توتشعملوا

 ضووولت الوواكيور القرضوواول  نووي  تمثلووون اليوووار الوسووطي الوويل يثووور جووااًل 

كأوووًرا  ووي الةوواحت الثقا وووت والةواسوووت، وقووا ييأووا ر للووى ذهوو  بعوول المفكووري  

قوواصلو ش  يوو  هووي وسووطوت القرضوواول  ووي عملوووت الةووالم، لموواذا لوو  نووَر وسووطوت 

إلسووراصولوت الفلةووطونوت وهووو  موور القرضوواول  ووي تعاملووه مووا اتفاقوووات الةووالم ا

واقوا  وي الةواحت،  كوان تعواملك  حوا ،ا جوا،ا وهويا مشوهو   وي وسواص  اإلعوالم، 

  كوذ تر  على هيا اال عاء؟

ه  معنى الوسطوت الينازل ع  الحقوو  والحرموات والمقاسوات؟ هويا لووم 

، م  الوسطوت  ي ايء  الوسطوت  حوانًا تقيضي  اواء تيمةك بها ولو بالةووذ
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يطوووير،  أنووا  ووي  فووي الوسووطوت  وابووح ال تقأوو  الينووازل وال تقأوو  االجيهووا  وال

عوا ع، وبعول اااووواء  اوا ،  اوا   وي الربوا واليوواخو  بعول القضوايا موةور 

و مارت  يووى بيحوري  سوح  الجوواصز الكأورى بوالماليو   هويه ال  خو  لهوا  

طوت اليشوايا، حوو  انها ترويج لنو  م  القمار بو   بناء اامت،  يقضوي الوسو

يحة  اليشايا واليوةور حو  يحة  اليوةور،  ل  ن تضا الشيء  ي موضوعه 

 كما قال  بو الطو  المينأي قايًماش

ووضووووا النوووواى  ووووي موضووووا 

 الةووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ

 

 بالعال مضرَ  

كوضوووا الةووووذ  وووي موضوووا 

 النووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواى

 

 نذا وضعنا الناى  ي موضا الةوذ ال يجال نفعًا خصوًما موا لسوراصو ، 

  يًضا المينأيشكما قال 

 لن  نووح  كرمووح الكووري  ملكيووه

 

 ولن  نووح  كرمووح الل ووو  تموور ا

عامله  بشاع  ي غوزوع بنوي قرياوت   ملى هللا علوه وسل  ولهيا رسول هللا  

انه  انضموا للى  عااء المةلمو  المغوري  علوه ، وليلك كان الموقذ حازًموا 

و كووان المةوولمون  ووي واوواياًا. وكووان هوويا اإلجووراء ييووواءم مووا الموقووذ،  لوو

الموضا المغاير كما انيصروا  ي  يح مكت مثاًل قو  لهو  اذهأووا  وأني  الطلقواء  

ان الموقووذ غوووور الموقوووذ، والجريمووت غوووور الجريموووت، والقوووم غوووور القووووم، 

العربي تملكه بالعفو، لنما اإلسراصولي لو عفوت عنه  ورى  ي هيا العفوو نأاهوت 

 وحولت، وسياجت م  العربي.

 رآن هو المنهج العلمي اميناشالق

هيه الجاصزع اليي توأتي برعايوت كريموت مو  سومو الشوو  محموا بو  رااوا آل 

مكيوم وتأتي بها  الحفواح علوى القورآن الكوري  وتكوري  الواعاع والحفواح علوى 
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الووننء، وهووي  ووي زموو  نيحووا   وووه كثوووًرا عوو  العولمووت وتحوواياتها واليقنوووات 

الووننء ينصوور  عوو  كيوواب هللا، بموواذا تنصووحون اإللكيرونوووت، ممووا جعوو  هوويا 

 ولواء اامور م   بناء هيه اامت  ي  ن يا عوا بأبناصه  للى اإلقأال علوى كيواب 

 هللا  ي  سره  ومجيمعاته  ومؤسةاته ؟

القرآن الكري  هو  سا  وجو  هيه اامت، العرب ل  يكونوا او ًا حيوى نوزل 

ات الجاهلوت للى نور اإلسوالم، وكموا القرآن، اليل غور العرب، ونقله  م  حلم

لو  يصولح آخور هويه ااموت لال بموا مولح بوه »ش رضوي هللا عنوهقال اإلمام مالك 

،  وال ملى هللا علوه وسل  ، ول  يصلح  ولها لال بكياب هللا وسنت رسوله « ولها

القرآن الكري ، عو ع للوه حفًاا وعو ع للوه تالوع، وعو ع للووه  للى با م  عو ع

و هًما، وعو ع للوه عماًل وتطأوقًوا،  وال بوا  ن نحةو   هو  القورآن، والقورآن   قًها

ٌ  هَنَزو   مرنا بيابرهش  د ُ }ُكتََٰ بََٰ َو  وُدا أ ٱۡل  تُدۥُۦ َوُويَتَدلَكاَر هُوأ دَرٞك و ُيَدلاباُرْو أ َء مََٰ َك ُ بََٰ ۥُ  ُوَي  صش ] { ََٰ

تحفوع القورآن    وليلك لنحة   همه    نحة  تطأوقوه والعمو  بوه، المهو   ن[29

ولكو  المهوو   يًضووا  ن تعموو  بووالقرآن الكووري ،  وونح  نريووا  ن يكووون القوورآن هووو 

المنهووواج العلموووي لهووويه ااموووت  وووي مفاهومهوووا وتقالوووواها وآ ابهوووا وسووولوكواتها 

وتشووريعاتها وعأا تهووا ومعامالتهووا،  ووال يمكوو   ن يصوولح حووال هوويه اامووت لال 

 بالقرآن.

 لكثار تالموي الوسطوتش

تكريمك  هو تكري  لمارست الوسطوت اليوي تمثلونهوا القاصموت علوى  ذكرت  بأن

اليجايا واامالت والمعامرع، ما هي رؤييك   لوات تنفوي هيه الوسوطوت بعوواًا 

 ع  الجها الفر ل، وكوذ يمك  تجةوا هيه الوسطوت  ي لطار مؤسةاتي؟
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قووا بووا  ن نأووا  باليوعوووت إليضووا  الموورا  بالوسووطوت  ووأعل النووا   واًل ال

يفهمون الوسطوت اليةهو   ي كو  اويء، الوسوطوت  ن تقوذ وسوًطا بوو  الواعاع 

للووى الميهأوووت الجاموواع المقلوواع الميعصووأت و عوواع الالميهأوووت الوويي  يريوواون  ن 

يلقوا بالمياه   ي سلت المهمالت،  ال با  ن تقذ بو  هويا وذام،  ن تقوذ بوو  

يأخويون اليصوو  بعجوزه  اليي  ير ضون اليصو  كله ُسن وه ومليزمه والويي 

وبجره بوو  الويي  يريواون  ن نمشوي وراء الغورب بحضوارته بخورهوا واورها 

ها وموا يحموا منهوا وموا يكوره، وبوو  الويي  ير ضوون الغورب كلوه  وحلوها ومر 

وال يرياون اليعام  معه مطلقًا، وبو  اليي  يرياون  ن يعملووا عقووله  وحواها 

ون  ن نليفح للوى الوموي ونلغوي العقو ، وال يليفيون للى الومي، واليي  يريا

نح  نريوا  ن نووازن بوو  العقو  والنقو ، للوسوطوت معواني كثوورع وضوحيها  وي 

كيأوي نريوا الووعي بماهوووت هويه الوسوطوت، ونةوعى للووى لكثوار تالمووي المارسووت 

الوسووطوت، وهوويا مووا  قوووم بووه موو  خووالل تووألوذ الكيوو  والمقوواالت وعوو  طريووق 

ا ن  مووأحح توويا   ووي القنوووات الفضوواصوت المحاضوورات والخطوو ، وخطأووي 

 أمووأح مووااها  وسووا عوو  طريووق الأوورامج اليلوفزيونوووت، و مووأح هوويا الموونهج 

الوسطي معرو ًا ولوه تالمووي  وي جمووا  نحواء العوال ،  موا ذهأوح للوى بلواع مو  

الألاان لال ووجات تالموي اليوار الوسطي واليي  ييابعونه بيفصو ،    نريوا  ن 

قوووم علووى مأووا ت الوسووطوت، وقووا قمووح بننشوواء موقووا علووى نؤسووم مؤسةووات ت

م(، 1999(  كيووووبر )4ا ييحنووواه بووو  )« لسوووالم  ون اليووو »اإلنيرنوووح واسووومه 

و عونا المؤسةو  م   نحاء العال  اإلسالمي وخارجه م  ااقلووات والجالووات 

المةلمت حووالي ماصوت اخصووت وذكورت مالموح عشورع لهويا الموقوا،  ن يجموا 

يهام، نيعواون  وموا اتفقنوا  ووه ولوعوير بعضونا بعًضوا  وموا اخيلفنوا  وال يفر  وال
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 وه،  هنام مالموح عشورع حيوى لن الحاضوري  قوالواش لن هويه المالموح العشورع 

يج   ن توضوا  وي الناوام ااساسوي ليحوا  المشورو  مو   ولوه واتجاهوه  يو  

علوهوا  ييجه،  نريا  ن ننشأ مؤسةات مخيلفت تيأنى هيا الفكور الوسوطي، وتنشوأ

علوى « لسوالم  ون اليو »ااجوال القا مت وسوأتأر  بربوا هويه الجواصزع للموقوا 

اإلنيرنح و ال ت ااربا  الميأقوت سيكون نوواع إلنشواء مؤسةوت لسوالموت ترعوى 

الميفوقو  والمواه   ي العوال  اإلسوالمي وهويا  مور يهمنوي، و نوا  تلقوى العايوا 

ء اامووت اإلسووالموت وال يجوواون موو  الطلأووات، حووو   جووا طلأووت نوابووم موو   بنووا

جامعت ييعلمون  وها، وحرام  ن يضوا هؤالء،  نح  نعول علووه  لحمو  الفكور 

 الوسطي والرايت الوسطوت لحجوال القا مت لن ااء هللا.

 القرضاول  ي حوار للقراء الوابانوو 

 جرت محوفت  ساهي الوابانوت الوومووت الحووار اليوالي موا العالموت الواكيور 

القرضوواول، ضووم  سووأا اخصوووات عالموووت، قوواميه  علووى  نهوو  موو  يوسووذ 

 رموز القرن الجايا.

( ملووون نةوخت يومو،وا، وقوا نشور 9والمعرو   ن  ساهي تووز   كثور مو  )

م( ولجووراء 2000(  بريوو  )29الحوووار  ووي الصووفحت ااولووى للجريوواع بيوواري  )

وسوط. الويل  ايجي سا امورل الماير اإلقلوموي لمكيو  الجريواع  وي الشور  اا

زار الشو  مرتو  بمنزله  ي الاوحت، لما زار موقا لسالم  ون الي ، وبلم مو  

اهيمامووه بوواليعر  علووى كوو  مووا يحوووط بالشووو   ن زار قرييووه اليووي ولووا بهووا  ووي 

بمحا اووت الغربوووت. وهووا هووي ااسوو لت ميرجمووت عوو  « مووفط تووراب»مصوور 

 اإلنجلوزيت.
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 خورع  ي ليران؟سؤالش ما هو تقايرم لنياصج االنيخابات اا

 رى  ن اليجربووت اإليرانوووت جووواع ويجوو  اإلاووا ع بهووا و قًووا لمووا يووراه علموواء 

المةلمو ، حو  لنها ترسو  لمأا  الشورى اليل  مر به اإلسوالم، و ووه  ن حوق 

الشوووع  اخيووووار ممثلووووه و ن يوووزيحه  مووو  سووولطيه  لذا انحر ووووا عووو  اإلرا ع 

 الشعأوت.

الةواسوت يؤ ر على الاول المجاورع  ناوًرا  و عيقا  ن هيا النو  م  الخأرع

ان ليران  ولوت لسوالموت وخلوجووت. وقوا خطوح بعول الواول الخلوجووت بالفعو  

خطوووات علووى طريووق الايمقراطوووت،  الكويووح  علووح ذلووك منووي سوونوات و يًضووا 

بووا ت قطوور ذلووك مووؤخًرا، وحيووى المملكووت العربوووت الةووعو يت بووا ت  ووي لنشوواء 

اات  ن يشويرك  كمراقأوات،  هويا تطوور يشوور مجلم الشورى وسومحح للةوو

 للى  ن العملوت الايمقراطوت سو  تنيصر  ي النهايت.

ولقووا زرت ليووران منووي عووامو  وكانووح زيووارع طوأووت حووو  اليقوووح بووالرصوم 

اإليرانووي خوواتمي والوورصوم الةووابق را ةووانجاني والعايووا موو  علموواء المةوولمو  

اني مشغول جوا،ا ولكو  ال  موانا  وي  هنام ولوم لال  النوت لزيارع ليران حالوًا

زيارتها مرع  خرى انني  ؤيا تقويت الروابط بو  الاول اإلسالموت  ي القضوايا 

 العامت.

سؤالش لقا قمح بنشر العايا م  الكي  واراصط الكاسووح اليوي تلقوى رواًجوا 

لوم  قط  ي المنطقوت العربووت ولكو   يًضوا علوى مةويوى العوال  وموقعوك علوى 

ح  موأح واحواًا مو   حو  المواقوا المرجعووت اإلسوالموت،  فوموا تخطوط اإلنيرن

 ا ن؟
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 نا بصا  تألوذ كيواب عو  االفووت الثالثوت لمعر وت  يو  نقوذ نحو  المةولمو  

م  هيه االفوت الجاياع بك  لنجازاتها ولخفاقاتهوا،  مواذا  نجزنوا نحو  المةولمو  

حققووح اإلنةووانوت و يوو   ووي القوورن الماضووي و ومووا  شوولنا ولموواذا؟ و يًضووا موواذا 

 شوولح؟ لقووا حققووح اإلنةووانوت الكثووور  ووي العلوووم واليكنولوجوووا واإللكيرونوووات 

والعلوم الطأوعوت والفضاء واالتصاالت والمعلومات وهنوام لنجوازات ضوخمت 

  ي المجاالت العةكريت والط  وحقو  اإلنةان.

 ولك  هيا القرن كان قورن الحوروب وسوفك الواماء بشوك  غوور مةوأو  مو 

قأ ، ويكفي  نه اها الحربو  العالمويو  ااولوى والثانووت الليوو  را  ضوحويهما 

( ملوووون نةوومت،  ضوواًل عوو  الحووروب اإلقلوموووت والموووت علووى  يووال 60نحووو )

بعوول الحكومووات. و يًضووا اووها هوويا القوورن قنأليووي هورواوووما وناجووازاكي، 

 باإلضا ت للى انهوار ااخال   ي الحضارات المعامرع.

 شوولح  ووي لسووعا  ح اإلنةووانوت  ووي الومووول للووى القموور ولكنهووا لقووا نجحوو

ر . هويه هوي الموضووعات اليوي سوو   تناولهوا،  وي الشعوب على وجه اا

 كياب لن ااء هللا.

سووؤالش لقووا علمووح  نووه لوو  يةوومح لووك بوواخول الواليووات الميحوواع اامريكوووت 

 باعوى  ن خطأيك ااخورع  ي اوكاغو كانح مؤياع لحركت حما ؟

ارتني سوفورع الواليوات الميحواع اامريكووت  وي الاوحوت  وي مكيو  منوي لقا ز

 سأوعو  وتحا نا ع  هيا الموضو ، و خأرتنوي  ن النوا  يقولوون لننوي عوال  

لسالمي معيال،  ما هو االعياال بالنةأت لي؟ وقا  وضحح لها  نني   عوو للوى 

نهضووت اإلسووالم بالحةوونى، و ر وول العنووذ كالوويل حووا   ووي الجزاصوور ضووا 
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الرهأان الفرنةوو ، وقوا  رسولح خطابًوا للوى الورصوم الجزاصورل بوتفلوقوت  ؤيوا 

 عوته للى الوصام الماني  اننوي  ر ول العنوذ  وي الجزاصور و عووت الشوأاب 

إللقاء الةال  والمشواركت  وي خطوت المصوالحت. ولقوا اسويجاب الوأعل بالفعو  

 و لقوا سالحه ،  هكيا  نا ضا العنذ.

 قلووحش لن هوويه هووي نقطووت الخووال  « حمووا »رع عوو  وعناصووي سووأليني الةووفو

الرصوةوت بوننا   وأني  تةواناون لسوراصو   اصًموا، ولكننوا نورى لسوراصو  كوانًوا بُنوي 

على االغيصاب والعاوان، لقا احيلوا  رًضوا لوةوح لهو  و  عووا اوعأها للفورار 

واليشوور  بأعوواا  كأووورع وا ن هووا هووي لسووراصو  تريووا  ن تفوور  سووالًما و قًووا 

روطها،  م  حق الفلةطونوو  الوا ا  عو  بلواه ، وحموا  والجهوا  وحوزب لش

هللا هوو  جموعًووا حركووات توواا ا عوو  بال هووا  هوويا لوووم لرهابًووا، ولكنووه ر  علووى 

العنذ الموجه للونا.  قالوح الةوفورع لويش لقوا تعلموح الكثوور منوك، وسوو   قوام 

هوويا الموضووو  تقريووًرا بوويلك، وتقوووم ا ن وزارع الخارجوووت القطريووت بمعالجووت 

 إليجا  ح  نهاصي.

سؤالش خالل  يرع موا بعوا الحورب الأوار ع اواهانا تفوقًوا  مريكو،وا  وي العايوا 

م  المجاالت، وخامت  ي تكنولوجوا المعلومات وما  حا يوه مو   قا وت غربووت 

خارقت،  ه  نح  مقألون على سوطرع  مريكوت جايواع  وي القورن القوا م؟ ومواذا 

 ع  مرا  الحضارات؟

 يمكننووا  ن نقأوو  ذلووك علووى  نووه اوويء ميوقووا  و محيوووم، بوو  يجوو  عموو  ال

توووازن مقابوو  موو  خووالل كيلووت الوواول اإلسووالموت و ول عووام االنحووواز والعووال  

الثال ، وال با لهؤالء  ن ينةقوا جهو ه  لخلوق كيلوت تحقوق اليووازن  وي مقابو  

اليكا و   الةوطرع اامريكووت. يجو  علوى الضوعفاء  ن يقوووا  نفةوه  مو  خوالل
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واليضام . ال  سيطوا  ن  تنأأ ا ن بالنجا  ولك  ال يجوز  ن يقو نوا ذلوك للوى 

الووأ ،  والكون قواص  علووى اليووازن، ولو  تةويطوا قوووع عاموى واحواع  ن تاوو  

وحاها مةوطرع على العال  وسو  تنهل قوع  خرى لمواجهت وموازنوت القووع 

 اامريكوت لن ااء هللا.

اليووات الميحووواع اامريكووووت سوويا  طووووياًل القووووع سووؤالش هووو  تيوقوووا  ن الو

 العامى وحاها؟

ال بوووالعكم،  وووننني  رى  ن  مريكوووا تأووواو قووووع هاصلوووت مووو  الخوووارج ولكنهوووا 

تنطووول علووى العايووا موو  ااخطوواء،  هنووام انهوووار لحخووال ، وانيشووار للشوويوذ 

واللووواط، والمشووكالت االجيماعوووت بووو  الةووو  والأووول، ولقووا انهووار االتحووا  

 وويي القووع العاموى الثانووت  وي العوال  رغو  ترسوانيها العةوكريت والنوويوت الةو

الهاصلووت، لن القوووع اامريكوووت تحموو   اخلهووا عووبًووا ولخفاقووات وهكوويا  عيقووا  ن 

 القرن المقأ  سو  يكون ضاها ولوم لها.

لقا كي  المفكر اامريكي  وكوياما، وهوو مو   مو  يابواني كيابًوا قوال  ووهش 

اري  هووي نجووا  الر سوومالوت الحوورع وهووي نجووا  للواليووات الميحوواع لن نهايووت اليوو

اامريكوت، ولك  بعا عوامو  حهور كيواب لصوموي  هنيونجوون تحوا   ووه عو  

موورا  الحضووارات، الحضووارع اامريكوووت هووي ااقوووى موو  الناحوووت الما يووت، 

 ولك  م  الناحوت الروحوت وااخالقوت، هي ضعوفت جا،ا.

فعوووت الحقوقوووت لسنيرنووح؟ هوو  هووي اوويء يجوو  سووؤالش مووا هووي القومووت الن

 عنامر ليجابوت للحواع اإلنةانوت؟

اإلنيرنووح وسووولت موو  الوسوواص  يمكوو   ن يةوويخام  ووي النفووا و ووي الضوور، 



 92 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

والووأعل يةوويخامه  ووي الضوور حووو  الفنووون اإلباحوووت ومووا للووى ذلووك،  مووا نحوو  

مو   نحوواول  ن نةوويخامها  ووي النفووا، موو  خووالل الاعايووت لسسووالم عنووا المةوول

وغووور المةوولمو  علووى حووا سووواء،  وونح  نريووا اسوويخاامها  ووي تقوواي  الصووورع 

الصووحوحت لسسووالم لغووور المةوولمو  وتصووحوح بعوول اا كووار غووور الصووحوحت 

لاى المةلمو  ع  اإلسالم، ليلك نعيقا لنه لزاًما علونا  ن نةويخام الشوأكت لمثو  

مناسوأت، وقوا  هيا الغر  بعوا  ن ر ينوا  ن الوأعل يةويخامونها بطريقوت غوور

لسوالم » نح   ن نصححها  وليلك  سةونا موقوا اوهوا مورع اإلسالم، ونريا

على اأكت اإلنيرنح ومقره قطور، ولكنوه لووم مشوروًعا قطري،وا بو  «  ون الي 

 مشروًعا عالمو،ا.

سووؤ لش  ال توورى  ننووا  خضووعنا  نفةوونا لوونمط االسوويهالم اإللكيرونووي الوويل 

  يًضا؟تةوطر علوه الواليات الميحاع 

 حووا ضووحايا هوويا الوونمط   أنووا   عوو  مووا  ريوواه علووى اووأكت  ... لننووي لةووح ال

اإلنيرنح، وال  ايرل ك  يووم حاسوأًا آلو،وا، ولكو  حوو  لن  غلو  النوا  لوايه  

ا ن  جهزع الكمأووتر الخامت به ،  وال بوا  ن   وواه  بوااًل مو  توركه  يقور ون 

 لى اإلنيرنح؟ما يكيأه ا خرون،  ل  ال يكون لنا لنياج ع

سؤالش م  وجهت ناورك  للوى  ل مواى انغموم العوال  العربوي والوابوان  وي 

 الما يت بحثًا ع  الةعا ع؟

الةوعا ع هووي موا يوونق  الأشوريت  انهووا تةوور ا ن  ووي اتجواه الحووواع الما يووت 

وحةوو . لن العووال  تمكوو  موو  الومووول للووى القموور ويحوواول ا ن الهأوووط علووى 

ما يةوعاه  علوى اار . والةوعا ع ال تيحقوق لال عو  المري ، ولك  ااه  هو 
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طريووق اإليمووان والوواي ، ويجوو   ن يعووو  النووا  للووى اإليمووان الصووا   الوويل 

يمنحه  الةعا ع الروحووت. لن المورء ال يمكو   ن يشويرل الةوعا ع وال يمكو   ن 

يحققهووا موو  خووالل ااجهووزع اإللكيرونوووت وغورهووا،  الةووعا ع تنأووا موو   اخوو  

     يج   ن يعو  النوا  للوى هللا وللوى اإليموان بوالقو  ااخالقووت، اإلنةان، وم

كما يج  على المفكري  والمثقفو  والمؤسةوات الثقا ووت  ن تواع  هويا االتجواه، 

ولال  نن الأشريت سيةيمر  ي االنحاار ول  ينفوا العلو   وي اويء لذا موا اسويمر 

 ذلك االنحاار.

يلعأووه اإلسووالم  ووي العووال   سووؤالش مووا هووي رؤيوويك  للوواور الوويل يمكوو   ن

 المعامر؟ وه  يمك   ن ييةأ  الاي   ي حروب؟

قووا تقوووم حووروب بةووأ  الوواي   و غوووره، لكوو  الحووربو  العووالمويو  ااولووى 

والثانوووت الليووو   و تووا بحووواع ماليووو  ااروا  موو  الأشوور لوو  تكونووا بةووأ  الوواي ، 

كانيا  ي حورب،   أوروبا المةوحوت كانح  ي حرب ما نفةها والوابان والصو 

لك  هيه الحرب ل  تنش  بةأ  الاي ،  أعل الحوروب قوا تأواو حروبًوا  ينووت 

ولك  لها  سوأابًا  خورى مثو   طموا  بعول الملووم والحكوام،  و   ن  قوولش لن 

اإلسوووالم ييمووووز بنقاموووت اليووووازن بوووو  الما يوووات والروحانووووات  ون  ن يطغوووى 

ن هوويا موووزع غووور موجووو ع  ووي  حوواهما علووى ا خوور و ون  ن يةوويأعا العلوو ، ل

 اا يان ااخرى.

سووؤالش مووا هووي العالقووت المثلووى بووو  الةواسووت والشووريعت اإلسووالموت ونحوو  

جموعًا نارم  ن هيا هوو  حوا الموضووعات اليوي يثوور حولهوا الغربووون جوااًل، 

خاموووت و نهووو  يصووورون علوووى  صووو  الووواي  عووو  الةواسوووت كشووورط ليحقووووق 

 الايمقراطوت الحايثت؟
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ر  اإلسالم على غور المةلمو ، وال يمك   ر  اإليموان علوى ال يمك   

 حوا، وجموووا اا يووان تحوو  علووى الفضوولت، وقوووانو  ااحوووال الشخصوووت لغووور 

المةلمو  تطأق على ا ونه ، وييأقى القانون المواني والجنواصي، ويقوول بعول 

علمواء المةوولمو  لن القوووانو  الجناصوووت  ووي اإلسووالم ينأغووي  ن تطأووق علووى غووور 

المةلمو ، لال  ن القانون الماني ينار للوه المةلمون على  نه الشوريعت، وعلوى 

غووور المةوولمو   ن يناووروا للوووه علووى  نووه مجوور  قووانون يما وو  القوووانو  المانوووت 

اليي اسيور ناها م   رنةان  و مو  بريطانووا، والويل تقألوه ااغلأووت ينأغوي  ن 

 يةو  والايمقراطوت هي حك  ااغلأوت.

 ه  تخطط لزيارع الوابان  ي القري ؟سؤالش 

(، 1997م( و)1977م( و)1975لقوووا زرت الوابوووان  وووال  مووورات عوووام )

وزرت مووانًا ومؤسةووات عوواع، وكانووح الزيووارع بنوواًء علووى  عوووع موو  مةوولمي 

 الوابان.  رجو  ن تألغه  تحواتي.

 القرضاول يوا ق على الهانت ما لسراصو 

 ت بوريزطلأح م   مور قطر غة  يايه بعا مصا ح

هكيا علنوق  ضوولت الواكيور ...  « س ليك بالغت الصعوبت والقةوع هيه المرع»

الااعوووت اإلسوالمي الكأوور، ورصوووم مركوز بحوو  الةوون ت  -يوسوذ القرضواول 

بعا  ن  نهوح حوارل معه اليل جرى بمكيأه قأو  سواعات مو   -بجامعت قطر 

وقووا تأجوو  موعووا هوويا ...  قوامووه برحلووت عموو  للووى المملكووت العربوووت الةووعو يت

الحوار  كثر م  مرع بةأ  سفريات الشوو  العايواع خوارج قطور اليوي يقوو  بهوا 
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 ( عاًما.35مني  كثر م  )

ورغ  قةوع ومعوبت ااس لت  ننه لو  يور ل اإلجابوت عنهوا، وانطلوق مفنواًا 

 االتهامات والرؤى المغايرع لرؤييه.

المةوووار لمووا يةووأأه موو   جمووا الفقهوواء ورجووال اإل يوواء علووى حرمووت زواج 

اخوويالط لحنةوواب و ةووا  خلقووي واجيموواعي وضوووا  لحقووو  الزوجووات، كمووا 

اعيأوور العايووا موونه   نووه بوواب موو   بووواب الزنووا، وقووا كووان لفيووواك  بحوو  زواج 

 ال تورون  نكو  بويلك خوالفي  لجموا  العلمواء وسواعات  ...  المةوار ماى واسوا

 بي واإلسالمي؟على انيشار الألألت بو  الر ل العام العر

هيهش  عوع مر وضت،  لوم هنام لجما  م  العلماء على ر ول موا يةومى 

بووزواج المةوووار، بووالعكم، لن عووا ًا موو  العلموواء، و كووا   قووول معامهوو  يوا ووق 

على رؤييي لزواج المةوار والحقوقت  نا ال تهمني اليةموت،  العأرع  ي ااحكوام 

والعنواوي ،  هويا الويل يةومى  الشرعوت للمةوموات والمضوامو  ولووم لحسوماء

زواج المةوووار لوووم زواًجووا جايوواًا، ولنمووا هووو الووزواج الوويل يقوووم  وووه الووزوج 

ولوةح المر ع اليي تيوجه للى بووح الرجو ، ومو  ...  باليوجه للى بوح الزوجت

حةوأما « ض  رج  وال ضو  حووط« »الةير»هنا المر ع تكون باحثت  قط ع  

ه الحالوت ال ترغو   وي  ن ينفوق علوهوا الرجو  يقول المث  الاارج، وهي  ي هوي

 و يووو ر لهووا سووكنًا، ولنمووا تريووا رجوواًل يةووير علوهووا  ييووزوج موو  هوويا الرجوو ، 

و حوانًووا  خوورى تكووون الموور ع لووايها  طفووال موو  زوج تووو ي وتيووزوج موو  رجوو  

يأتي للوها  ي بويها، وذلك ر ييه بعوني كثوًرا  وي قريينوا بمصور، و وي عصورنا 

ةواء بعضوه  مطلقوات، ونةوأت الطوال  لحسوذ عالووت جوا،ا  وي الراه  هنوام ن

بال  الخلوج، وكيلك هنام  رام  مات عنه   زواجه ، وهنوام عووانم  واته  
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قطووار الووزواج بفعوو  اليعقووواات اليووي   خلهووا النووا  وعة ووروا بهووا مووا ية وور هللا. 

وكثورات م  هؤالء موحفات لايه  الموال والأووح ويورون رجواًل ميزوًجوا مو  

أوو ، والرجوو  ال يريووا  ن ينقلهووا للووى بوووح زوجيووه  انووه كمووا تعلوو   مووأح  ووي ق

تعوا  الزوجوات كأنوه جريموت منكورع وحكو  باإلعواام علوى  -لحسذ  -عصرنا 

الزوجت ااولى  ليلك  نن الرج  ييفق ما المر ع علوى الوزواج بهوا ويوأتي للوهوا 

وبشووهو   -وهوويا مووا  كووات علوووه مووراًرا  - ووي منزلهووا موو  خووالل عقووا اوورعي 

وهووو عقووا غووور مؤقووح وييةوو  بالايمومووت ولوووم كووزواج ...  وبقأووول وليجوواب

 الميعت والمحا  بفيرات زمنوت، وهو عقا كيلك تيرت  علوه آ اره.

 وماذا بخصوص حقو   بناء هيا الزوج؟

 بنوواء هوويا الووزوج اوورعوون،  هوويا الووزواج  ووي المملكووت العربوووت الةووعو يت 

لشرعوت، كو  موا  وي اامور  ن الزوجوت ال تريوا واإلمارات يةج   ي المحاك  ا

 ما المانا  ي هيا الزواج؟ ما المانا م  لاأا  حاجوات  طريوت ...  بويًا وال نفقت

بشريت لاى كثور م  لخواننا و خواتنا المةلمات، الأعل يقول وكأن المقصوو  

بهيا الزواج هو الناحوت الجنةوت  قط؟ حيوى ولوو  ور   نوه كويلك  ونن المةوألت 

 لجنةوت لها اعيأارها  ي المناور اإلسالمي.ا

 الةالم ما لسراصو ش

قضوت  خرى ما زالح تشها جااًل وتيعلق بموقفك مو  الةوالم موا لسوراصو ، 

 أونما   يى العايا م  العلماء بجواز الصلح موا لسوراصو  ر ضوي  هويه الفيووى، 

 ه  ذلك خال  اورعي  م  نهوا معارضوت مو   جو  المعارضوت واخويال  مو  

  ج  االخيال  يةاه  انيشارم اإلعالمي  ي طرحه بقوع على الر ل العام؟
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لننووي   هوون لمثوو  هوويا الطوور ، لقووا اوواركح  ووي اجيمووا  للمجوواما الفقهوووت 

بالكويح قأ  سونوات، وقوا موارت  يووى مو  العلمواء الويي  اواركوا  وي هويا 

سوالمي ( عال  م  مخيلذ  نحاء العال  اإل300االجيما  ووق ا علوها  كثر م  )

بيحووري  الصوولح مووا لسووراصو  بالطريقووت اليووي تجوورى ا ن، كمووا اوواركح قأوو  

بعضووت  سووابوا  ووي اجيمووا  المجمووا الفقهووي بووالأحري  و مووار العلموواء  يوووى 

...   خرى جاياع تؤكا الفيوى القايمت ووقنا علوهوا عوا  كأوور مو  العلمواء  يًضوا

...  صو  غوور موحوحتوباليالي  نن  عوى اإلجما  على جواز الصلح ما لسرا

لنك تيحا  ع  علماء ييأ رون بأوضا  معونت تكون سأأًا  وي  يوواه   و لعلهو  

لقوا ناقشوح الشوو  عأوا العزيوز بواز  ووي ...  ال يعر وون الواقوا معر وت موحوحت

 يواه على مفحات الصحذ وقيها وهو م  العلماء الأارزي  المرمووقو  ومو  

يووى الشوو  ابو  بواز حفاوه هللا مأنووت  قرب العلمواء للوى نفةوي، لكو  قلوح لن  

علووى عووام معر ووت بفقووه الواقووا، لنووه لوو  يعوور  بالضووأط مووا وراء هوويا الصوولح، 

والمفيي يج   ن يفقه النصوص و  ليها ويفقه الواقا حيى تكوون  يوواه سولومت، 

وما اقينا به  ن  يووال بعوام جوواز الصولح موا لسوراصو  مأنووت علوى  سوا   ن 

الينازل عنها بصورع اخيواريت،  هويه اار  ال يملوك  ر  اإلسالم ال يجوز 

 حا  ن يينازل عنها، لنهوا  ر  ااموت اإلسوالموت وروتهوا  مواء المةولمو  مو  

 الصحابت وتابعوه .

لقا  قر الشو   حما ياسوو  الوزعو  الروحوي لحركوت ...  لك  يا  ضولت الشو 

 ...  حما  بنمكانوت قوام هانت ما لسراصو 

 مور جواصز و نوا ال  موانا  وي ذلوك  الهانوت تعنوي  ن نكوذ عو  الهانت اورًعا 

القيال، وهيا ما  عله مال  الاي  ما الصلوأوو ، وهي بيلك تخيلوذ تماًموا عو  
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الصلح اليل يعني بوضو  اعيرا ًوا موريًحا بوأن موا اسويولى علووه الوهوو  مو  

نوي  رضنا  مأح حق،ا له   هيا لع  بالاي ، لنه لوم مو  الشور   وي اويء ويع

  ننا  مأحنا نفيي بالهوى و ننا  مأحنا  قهاء الةالطو   و علماء الةلطت.

 ونن  ضووليك عنواما انعقوا الموؤتمر االقيصوا ل للشور  ...   ي الةووا  ذاتوه

م( لووو  تعلووو  معارضووويك لوووه رغووو   ن لسوووراصو  1997ااوسوووط  وووي نوووو مأر )

 ااركح  وه وقاطعت العرب.

...  ا للموؤتمر  وي خطأوت الجمعوتهيا غور محوح،  قا  علنُح ر ضي القاط

واليووي بُث ووْح مأااوورع علووى الهووواء موو  تلوفزيووون ولذاعووت قطوور، واليووي  لقوهووا 

بالمةجا الكأور، وهو  حا المةاجا اليابعت للاولت، كما  علنُح هيا الموقذ عأور 

قناع الجزيرع ويعل  المة ولون  ي قطر موقفي هويا ويقارونوه. و وي الحقوقوت لو  

موقفي  و حيى يوجه للي  مجر  عيواب. و نوح تعلو  حونموا زار يلمني  حا على 

الاوحوت  علنوُح علوى المنأور  نوه  -رصوم الووزراء اإلسوراصولي  -اومون بوريز 

على اليي  ما حوا بوريز ووضعوا  يايه   ي ياه  ن يغةلوا هويه اايوال سوأا 

 لحااه  باليراب....  مرات

ا علوى سوؤال حوول موا ذكوره قلوح ر ، « ااهرام العربوي» ي حاي  سابق ل  

 حووا الصووحفوو ش لن لخوووان قطوور وراء عملوووت ااقصوور اإلرهابوووت، هوويا كووالم 

يمثووو  ضوووربًا مووو  الهوووييان وال يةوووينا للوووى حقوقوووت،  ووواإلخوان يووواينون العنوووذ 

وينكرونه. وم  ه  لخوان قطر، ه  المقصو   نا؟ ربما  كون  برز م  يموثله  

 ...  ووضو  و  نُح عملوت ااقصر  ي قطر، لكنني   ي  العنذ بك  قوع

وهنا تعل   ضوليك مراحت  نوك  بورز مو  يمثو  لخووان قطور لمواذا  علنوح 
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 وي حووارات عايواع سوابقت  خورى  نوك لةوح عضوًوا بواإلخوان وال عالقوت لووك 

 باليناو  الاولي؟

باايت  قولش لنني   نح عملوت ااقصر  ي خطأوت جمعوت كاملوت،  نكورت قيو  

والةووا  بشواع، و رى  ن ذلوك جريموت  وي  يو  هللا و وي  نووا  اابرياء المانوو 

 ما  وما تةألني عنه  أقول لكش  نا لةح مو  اإلخووان تناومو،وا، ولكو  ...  النا 

موو  اإلخوووان  كري،ووا، و نووا ال  تنكوور لوواعوع اإلخوووان، وربمووا يعيأرنووي اإلخوووان 

خووان الكلوووت مفيووه   و مناوره ، وهو  يةوويفواون مو  كيأوي، و نوا مووا  كورع اإل

والعامت  ي نصر اإلسالم وتحقوق  هاا ه، و ي لقامت المجيما اإلسالمي، و وي 

الحماسووت لكوو  مووا هووو لسووالمي ومقاومووت اليوووارات اليووي تريووا  ن ترتووا باامووت 

ولكووح لوةووح لووي عالقووت ...  القهقوورل، و نووا  مثوو  اإلخوووان  ووي هوويه القضووايا

 تناوموت به .

لأنوم، وهو  هوي ربوا محورم  م  نهوا حوالل بعا  ن كثر الحاي  حول  واصا ا

اعيأوورت  ار اإل يوواء المصووريت  نهووا حووالل و قًووا لفيوواوى الشووو  نصوور  ريووا 

اووو  اازهوور  نهووا  يًضووا حووالل، وقووالش لنووه ال توجووا بنوووم  رواموو ، واعيأوو

لسالموت وغور لسالموت، وما ذلك  نح تصر على  ن  واصا الأنووم حورام، و ن 

ل وبعوواع تماًموا عو  الربوا.  هو  تنطلوق  يووام مو  الأنوم اإلسالمي هي الحوال

 ااقوال اليي تير   حول مةاهميك  ي ر   مال العايا م  الأنوم اإلسالموت؟

نع   نا  ساه   ي بنوم لسالموت، لكنها مةاهمات رمزيت. و نوا  رى  ن ذلوك 

نو  مو  اليشوجوا لهويه المصوار  والمؤسةوات اإلسوالموت، وقناعوت منوي بوأن 

وم تمث  اليوجه اإلسالمي  ي اليحرر مو  الفواصوا الربويوت اليوي ابيالنوا هيه الأن

بها االسيعمار.  الأنوم اليقلوايوت القاصموت  وي بال نوا لو  نصونعها، ولنموا هوي مو  



 100 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

و  أينوا لهو  ناري،وا وعملو،وا ...  مخلفات االسويعمار الر سومالي و ناميوه الربويوت

وم اإلسووالموت تيةووا لكوو  اانشووطت  ن لقاموت بنوووم ال تموونح  واصووا ممكنووت، والأنوو

المصر وت والمالوت. وعنواما   يوي بيحوري   واصوا الأنووم الربويوت  لةوح وحوال 

ولنما سأقني  ي ذلك مجما الأحو  اإلسالموت باازهر  وي ...  اليل   يي بيلك

(  ولت، و كواوا وقيهوا 35عها الشو  حة  مأمون، و ي وجو  علماء يمثلون )

 الربا الحرام، كما  كات ذلك مجمعات  قهوت عاياع. ن  واصا الأنوم هي 

الأعل يقول لنك تحولح للى واحا م  مشاي  الفضاصوات العربوت، و نك لو  

تحقووق اووهرتك لال بعووا اعيقالووك  ووي مصوور  واصوو  الةوويونات النيماصووك لجماعووت 

   تلقفيك وسواص  اإلعوالم العربووت اليوي كانوح « المحاورع»اإلخوان المةلمو  

مصوور  ووي المراحوو  ااولووى موو  عملوووت الةووالم. ونصووأيك اوووًخا تقووذ ضووا 

لمصووالحها الةواسوووت، واسوويفات  نووح موو  هوويا الموقووذ ليحقوووق مكاسوو  ما يووت 

 واخصوت؟

لنني ل   سا للى هيه الفضاصوات ولك  مشاركيي  وهوا تفور  علوي   رًضوا، 

أو  و نا ال  سيطوا  ن  عيير ع  عام المشاركت،  منوي  ن نشوأ تلوفزيوون قطور ق

...  «هوال اإلسوالم» ال و  عاًما و نا  قام برنامًجوا  ينو،وا كو  يووم جمعوت اسومه 

و حة   نه برنوامج مشواها حيوى ا ن، وعنوا اليفكوور  وي لنشواء قنواع الجزيورع 

، «الشوريعت والحوواع» ي قطر رجاني المة ولون عنها  ن  اوارم  وي برنوامج 

ي على مولت بالمةولمو   وي وناًرا انني  ي قطر قلحش ال مانا، خصوًما  نن

 وروبا و مريكا، و رى  ن هؤالء محياجون للوى  قوه اليوةوور الويل  تأنواه  مو  

بوالجزيرع، ولو   كو  « الشوريعت والحوواع» ج  ذلك قألح  ن  عمو   وي برنوامج 

 رغ   ي  ن  ذكور ذلوك اننوي ال  حصو  علوى ملوو  واحوا مو  قنواع الجزيورع، 
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 ال  نني اسيفات مالو،ا م  هيه القنوات.وذلك ر ،ا على ما ذكرته  ي الةؤ

 ال تالحع  ضوليك هيا العز  اامريكوي علوى وتور موا يةومى باالضوطها  

و مت حمالت غربوت عايواع علوى هويا الصوعوا. ...  الايني للمةوحوو   ي مصر

 كوذ ترى هيه المةألت؟

ل  يحا   ي تاري  مصر  ن كان هنوام اضوطها   ينوي  و طواصفي، وكانوح 

 وًموا ولو  ...  ااخوع والوحاع الوطنوت هي اليي تةوو  المجيموا المصورل  اصًما

يحا  ذم لهيه الفوي  لال  وي عهوا االسويعمار الويل  را   ن يلعو  بهويه الورقوت 

وييخي منهوا  ساًسوا لليواخ   وي او ون مصور لكو  لخواننوا ااقأواط كوانوا  ذكوى 

 و كثر وطنوت ول  يةيجوأوا لهيه المكاصا ااجنأوت.

 (1 ي اليحايات الجا ع  مام العقواع ) حوار

 الفقا اليقلوال سانا المةر و   ي الطال 

يينوواول الجووزء ااول موو  هوويا الحوووار قضووايا سوواخنت  خوورى مثوو ش الووزواج 

العر ي وزواج المةوار والميعوت، ومفهووم االخويالط ومصوور مؤسةوت الوزواج 

وهووي ا ن حوواي   ،«الخلووا»الميعووار  علوهووا لسووالمو،ا، باإلضووا ت للووى قضوووت 

 الشار  المصرل والمجيمعات اإلسالموت وغورها م  القضايا.

ااسوأو  المقأو ، ناورع « زهرع الخلووج»وييناول الجزء الثاني اليل تنشره 

اإلسووووالم للووووى الثقا ووووات المورو ووووت والوا وووواع، وموقفووووه موووو   واصووووا الأنوووووم، 

 ...  واالسينةال واليااول
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 الزواج باإلنيرنحش

اب الووزواج ضووم  خامووت اإلسووالم علووى اإلنيرنووحش  نووه جوواء  ووي تعريووذ بوو

خامت مجانوت لم  يو  م  الجنةو  اإلعوالن عو  رغأيوه  وي الوزواج. موا مواى 

 الحاجت للى هيا الأاب  ي زم   مأح االخيالط بو  الجنةو  هو القاعاع؟

ن االخيالط  مأح موجو ًا  ي هويا الزموان، ولكو  موا ذلوك يوجوا محوح ل

يي  ال يجاون المر ع اليي تناسأه ، ويوجا كثور م  الفيووات كثور م  الرجال ال

ال يجووان الرجوو  الوويل يالصمهوو . وكثوورت العوووانم  ووي الأووووت وكثوور الشووأاب 

اليي  ال يجاون الزوجت. ومهمت الموقا  ن يفةح المجوال  موام الشواب لسعوالن 

 ع  رغأيه وموامفاته المطلوبوت  وي الزوجوت المنشوو ع، وكويلك الفيووات، و ن

.  الأرنووامج ال يعقووا ه  بووأعل، وعلوهمووا  ن يي مووا اامووريومووله   قووط بعضوو

زواًجا، وكو  مهميوه هوي توموو  ر سوو   وي الحوالل، بمعنوى  نوه يةوه  لهموا 

طريقت اليعار . و عر  م   قاربنا مو  توزوج عو  طريوق اإلنيرنوح، حوا  

بونهمووا بالصووا ت حوووار عأوور اإلنيرنووح حووو  كووان الشوواب يووار   ووي  مريكووا، 

 توامال وتعار ح العاصليان و تموا الزواج. وهيا هو المقصو  بهيه الخامت.و

 زواج مينو ش

زواج المةوووار، الووزواج العر ووي، الووزواج الةوورل، زواج الميعووت، مةووموات 

 ااكال عاياع م  الزواج، ما هو حك  الشر   ي ك  منها، وكوذ عر ناها؟

لوووم مةووجاًل عنووا الووزواج العر ووي يقصووا بووه الووزواج غووور المو ووق، الوويل 

القاضي الشورعي  و عنوا الموأذون، وهوو زواج مةويو   ركانوه الشورعوت  ووه 

ليجاب وقأوول ومهور واوهو ، و وي بعول الوأال  يكوون  ووه ولوي  يًضوا، بونموا 
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بعل الأال  ال تشيرم الولي  ااحنا  ال يشيرطون الوولي، ولكو  يشويرطون 

موو  حووق  ولواصهووا  ن  ن تيوزوج الموور ع بكووذء لهوا، ولووو تزوجووح بغووور كوذء  

يعيرضوا، كأن تكون مثقفوت، وتزوجوح رجواًل  مو،وا،  و لوو تزوجوح رجواًل مو  

مةوويوى   نووى بكثووور موو  مةوويوى  سوورتها،  و نحووو ذلووك  موو  حووق  ولواصهووا  ن 

 يعيرضوا.

 والزواج العر ووي هووو الووزواج الوويل يوي  بشووروطه الشوورعوت، لكنووه ال يةووج  

ت، كووأن يخشووى الووزوج موو  زوجيووه اسووأاب معونووت عنووا الووزوج  و عنووا الزوجوو

ااولى،  و نحو ذلك،  هو يفع  هيا ويشها علوه الشهو  ويكيو  ورقوت للزوجوت 

لكنه زواج غور مةج ، وهيا كوان زواج المةولمو  طووال العصوور الماضووت، 

ول  يك  الزواج يةج   ي محكموت  و عنوا موأذون، ولكو   وي العصور الحواي  

وج الرج  المر ع    يقول لهاش لو   تزوجوك، وجا  ن النا  قا يينكرون،  قا ييز

زوجهوا،  ه و تاعي امر ع على الرجو   نوه زوجهوا، وتقوول بعوا و اتوه موثاًلش لنو

وربمووا تحضوور اووهو ًا علووى ذلووك  يوور  موو  تركيووه  ولوويلك رؤل  نووه موو  

المصوولحت  ن يكووون الووزواج مو قًووا مةووجاًل، ولوويلك عنوواما تر ووا زوجووت علووى 

جهموووا عر و،وووا  ووونن المحكموووت ال تةوووما هووويه زوجهوووا  عووووى نفقوووت، وكوووان زوا

 الاعوى.

  ي الةرش

 و اذ  لا  وزو    و ري؟

ي،  ووالزواج صووا بووه عنووا بعوول النووا  الووزواج العر ووالووزواج الةوورل يق

الةرل عناه  هو الزواج العر ي، ويطلقون علوه الةرل على  سا   نه غوور 

يه  المالكووت معل ، لنموا  ووه الحوا اا نوى مو  اإلاوهار وهوو الشوهو ، و وي مو
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يشيرط  ال يقول الزوج عنا العقاش اكيموا هيا.  ونذا قوال عنوا العقواش اكيمووا هويا 

لنه مو  المصولحت عوام »الزواج.  ننه يأط  عناه ، لنما لذا قال بعا العقا مثاًلش 

،  نن العقا موحوح، والمهو   نوه عنوا العقوا ال يوموي بالكيموان، «لااعت الخأر

الةورل هوو الوزواج العر وي غوور المةوج  وغوور  ولذا كان موا يقصوا بوالزواج

 المعل  لعالنًا  هيا زواج محوح.

 ما لذا كوان المقصوو  بوالزواج الةورل ذلوك الويل يوي  بوو  الرجو  والمور ع، 

، وغوووره  ون اووهو ،  هوويا لوووم «قألووح» و « زوجيووك نفةووي»كووأن تقووول لووهش 

مو  اإلاوهار زواًجا  انه غور مةويو   ركوان العقوا، ولووم  ووه الحوا اا نوى 

 وهو الشهو    هيا الزواج حرام.

 ما زواج الميعت  هو زواج بو  الرج  والمر ع ماع معونت بمألم معوو ، كوأن 

م عنا  ه  الةونت، ويجووزه «تزوجيِك ماع سنت بمألم كيا»يقول لهاش  ، وهو ُمحرن

  ه  الشوعت.

 و اذ  لا قو    ون يار؟

ع وال تنيقو   ووه المور ع للوى بووح لنه زواج ينيق   ووه الرجو  للوى بووح المور 

الرجوو ، وسوومي مةووواًرا  ان الرجوو  يةووور للووى الموور ع موو  حووو  للووى آخوور، 

وكثوًرا ما يةور للوها  ي النهار، وكأن يكون عنا زوجيه ااخورى لوواًل حيوى ال 

 تعر  بأنه ميزوج،  ويه  للى هيه  ي النهار وتلك  ي اللو ،  و نحو ذلك.

لنووه زواج اوورعي حيووى لن بعوول الووأال  تةووجله وتو قووه، مثوو ش المملكووت 

العربوووت الةووعو يت، و ووي هوويا الووزواج تقووول الزوجووت للووزوجش لنهووا ال تريووا منووه 

اووو ًا،  هووي لووايها  موالهووا موو  وحوفووت  و لر ، ولكوو  ربمووا  اتهووا القطووار  و 
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 كموا« حو  رجو »ترملح  و ُطلقح وهي  ي س  مأكرع  أمأحح بحاجوت للوى 

يقولون،  ييزوج الرج  المناس  لها وتقول لهش لنها مينازلت ع  النفقت والةوك  

 وييفقان على ذلك.

والواقووا  ن ذلووك كووان يقووا  ووي مجيمعاتنووا  ووي الماضووي، وهوويا هووو زواج 

المةوار، وهوو زواج مةويو ي الشوروط مو ش اوهو ، ومهور، وليجواب وقأوول، 

ذا نارنووا للووى الووزواج و ووي بعوول الحوواالت يكووون الووولي نفةووه موجووو ًا،  وون

العر ووي  هووو زواج اوورعي موو  حووو  المشووروعوت، وكوويلك زواج المةوووار، 

وحيى زواج الميعت عنا الشوعت لووم زواًجوا كواماًل  ولويلك يأوحوون للرجو   ن 

ييووزوج ميعووت وعنوواه  ربووا نةوواء  ان زوجووت الميعووت ال تعيأوور موو  الزوجووات 

 ااساسوات الالتي له  حقو  كاملت.

 عةر العة ش

 ووناذ  ْ رت  لُ  ۡلشكال  ا  وزو  ؟

زواج المةوووار والووزواج العر ووي يحققووان  هوواا ًا معونووت لووأعل النووا   ووي 

مراح  معونت، وهيا م  الةعت الموجو ع  ي الشوريعت والمرونوت الموجوو ع  وي 

الفقووه اإلسووالمي، حووو  يمكوو  تحقوووق احيواجووات النووا   ووي حوورو  معونووت، 

 في الماضي كوان النوا  يعر وون  ن  النًوا  والزواج العر ي موجو  مني زم ،

تووزوج  النووت  ون تةووجو   و ورقووت، وربمووا  ووي عصوورنا هوويا اتةووعح حاجووات 

النووا  وكثوورت مشووكالته  و مووأحح نفقووات الووزواج غووور مقووار علوهووا عنووا 

الكثوووري  موو  الشووأاب، حووو  ال يةوويطوا الشوواب  ووي  ول حواتووه  ن يحقووق هوويا 

ى تأ وو  الأووح وللوى اوأكت وللوى احيفواالت اامر  انوه يحيواج للوى المهور وللو

عاياع، وك  هيه تكالوذ عةنر النا  بها ما يةنر هللا،  كانوح النيوجوت  ن بعول 
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 النا   خيوا يفكرون  ي هيه اانوا  م  الزواج.

ولكو   ريوا  ن  نأوه للووى اويء موا ييعلوق بووالزواج العر وي، وهوو موا يجوورل 

الجامعووات موو  تووزوج الطووالب ا ن  ووي بعوول الووأال  مثوو  مصوور، وذلووك  ووي 

والطالأات زواًجا عر و،ا، ولكنه  ي الحقوقت لوم الزواج العر وي الموألو   هويا 

الوزواج لوووم  وووه لال االسوويميا  الجنةووي  قوط، وال يريووا الووزوج  ن يةوويمر مووا 

زوجيه بعا ذلك،  هو زواج ماع الطل   قط، وليا  هما يكيمان ذلوك، حيوى عو  

تصأح الزوجت بعا ذلك  ي مشكلت بعا  ن يطلقها  انهوا  قرب النا  للوهما،    

ل  تعا بكًرا وال تةيطوا  ن تصار   هلها بما حا   يمينوا عو  الوزواج. وهويه 

آ ت كأورع، وهيا النو  م  الزواج ال  قره، ولكنني  قور ذلوك النوو  مو  الوزواج 

، العر ي اليل كان يحا   ي الِقام ويةويمر الوزوج موا زوجيوه سونوات طويلوت

 وقا ينج  منها ويعير  باابناء.

وعلمووُح  ن قووانون ااحوووال الشخصوووت الجايووا  ووي مصوور اعيوور  بووالزواج 

العر ي  ي  مر واحا وهو  ن تطلو  المور ع الطوال . وهويا معقوول جوا،ا اننوي 

 عر  حالت معونت  را   حا ا باء  وهوا  ن يوزوج ابنيوه بخاطأهوا زواًجوا عر و،وا 

ياخ  الأوح ويةويطوا  ن يخلوو للوى خطوأيوه، و ن توراه  ي  يرع الخطأت، حيى 

 مها  ون حرج، ور ى الوالوا لويلك  ن يعقوا زواًجوا عر و،وا بوو  ابنيوه والشواب، 

خالل هيه الفيرع حيى ييعر  كالهما على ا خر، ولك  بعا ماع وجا  نهموا ال 

يصلحان لأعضهما الأعل،  طل  م  الشاب  ن يطلقها  ور ل لال لذا   وا لوه 

مألغًا كأوًرا م  المال. وكنا  ي حورع ماذا نفع ؟  لو ذهأوح الفيواع للوى المحكموت 

 لوو  تقأوو   عواهووا ان الووزواج عر ووي، ولكوو  القووانون الجايووا يجعوو  المحكمووت 

 تنار  ي مث  هيه الحاالت.



 107 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

 معوقات الزواج الشرعيش

وماذا عو  مؤسةوت الوزواج الشورعي بشوكلها المعورو ؟ هو  يعنوي حهوور 

اط موو  الووزواج  نهووا تواجووه  زمووت؟  م  نهووا موو  وجهووت ناوور الووأعل، تلووك اانموو

  مأحح غور قا رع على مواكأت احيواجات وميطلأات لنةان هيا العصر؟

ال  جوووا  ن هنوووام خطوووًرا ولكنوووي  جوووا  ن هنوووام مشوووكالت تعوووو  الوووزواج 

الشرعي الطأوعي المألو  والمعيا ، ومنهاش مشوكالت اقيصوا يت مثو  اليعةوذ 

عالوووت جووا،ا كمووا هووو  ووي بووال  الخلوووج، وبووال  الشووام. و حوانًووا  ووي طلوو  مهووور 

العكم  ي بوال  مثو ش مصور وباكةويان حوو  يطلو  مو  ااب  ن يجهوز بناتوه 

وييكفوو  بجووزء كأووور موو  نفقووات الووزواج، لن لوو  تكوو  جموعهووا، وهنووام  حوانًووا 

مشووكالت اجيماعوووت، مثوو  تلووك الموجووو ع  ووي بووال  الخلوووج حووو  ال ييووزوج 

لال خلوجوووت والأنووات يشووكو  موو  هوويا ااموور الوويل قووا يكووون بالنةووأت الخلوجووي 

للشأاب  وه حمايت لأنواته ،  موا بالنةوأت للفيووات  ننوه ال يحقوق اوو ًا حونموا ييقوام 

للفياع م  هو سورل  و مصرل  و سو اني  و عراقي وهو الصق بهوا ومناسو  

 لها م  ناحوت مركزه المالي واالجيماعي.

ا اعيأارات اجيماعوت كأن يقولش هيا مو   سورع   نوى مو  وهنام  حوانًا  يضً 

 سرتنا،  و م  قأولوت  ون قأولينوا.  و  ن لونوه  سومر. هويه  يًضوا مشوكالت ال بوا 

 م  النار  وها. وهنام النفقات الهاصلت اليي ييكلفها النا   ي الزواج.

وهنا  ي  ولت اإلمارات،  كرع جواع لصاح  الةمو الشو  زايا بو  سولطان 

آل نهوان رصوم الاولت، وهي لنشاء مناو  للوزواج يةواه   وي حو  مشوكالت 

الزواج ولعانت غوور القوا ري  وتوةوور ااموور وتةوهو  الصوعاب بالنةوأت لهو . 
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 وهيا ما ينأغي  ن يحا   ي ك  بلا على قار اسيطاعيه.

 الُخلاش

موا هووو المقصووو  بووالخلا؟ وموواذا  ضووا  للموور ع وااسوورع، واعيمووا ه ضووم  

ن ااحوووال الشخصوووت  ووي مصوور؟  ال يعنووي القأووول بووه لن الزوجووت كانووح قووانو

 محرومت بموج  القانون م   حا حقوقها الشرعوت اليي منحها لها اإلسالم؟

الخلووا هووو تمكووو  الموور ع موو   ن تخلووا نفةووها موو  االرتأوواط بووالزوج، وهووو 

الأقورعش ] {   ُوبَداٞس واُ داا  واُكد   َوهَندتُ } ُاا ُوبَداٞس مأخوذ م  خلا الثواب. قال هللا تعالىش 

ما  هللا العاو ، وسُمي الُخلا  حوانًاش الفايت، اال يوااء،  خويًا بموا جواء  – [187

ُخدلُو أ } ي القرآن الكوري ش  داْ َء تَي  َوََل مَُحدلُّ وَُكد   هَ  تَأ  ْ هَ  مََخافَداْ هََلا   تُُندا ُاا َشدي  ُ نا ا  َُلا

ُ  فَدد َا تَددلَت  مُُقيَنددا ُنددلُودَ ٱ ُ َنددا فُيَنددا ٱف  ُ فَددَا ُج َدداَح َلمَي  َا ددتُ   هََلا مُُقيَنددا ُنددلُودَ ٱ ۥُ{َُّ   ُخف   بُدد

ما  هللا العاو ،  ل  نه ال يح  للرجو   ن يأخوي مو  المور ع اوو ًا  [229الأقرعش ]

 ي حالت اضطراب الحواع الزوجوت و ن يخا وا  ال يوؤ ل كو  منهموا حقوو  هويه 

كووون الُخلووا موو  قأوو  الزوجووت، بمعنووى  نهووا هووي اليووي تريووا الحووواع الزوجوووت، وي

لنهاء العالقت بونها وبو  الرج .  ما لذا كان الرج  هو الكواره للمور ع ويُريوا  ن 

ييزوج امر ع  خرى،  ال يجوز له  ن يُضوق علوها ويؤذيها ليفيال نفةوها منوه، 

خوي منهوا اوو ًا،  هيا حرام.  نن كان الرج  هو الكواره للمور ع ال يجووز لوه  ن يأ

 ولنما يأخي منها  ي حالت كراهيها وبُغضها له.

يوا رسوول »لما جواءت امور ع  ابوح بو  قأووم، وهوو  حوا الصوحابت وقالوحش 

هللا، لنوووي ال  عوووو  علوووى قووووم  وووي ُخلوووق وال  يووو ، ولكنوووي  كوووره الكفووور  وووي 

وكانوح تعنويش كفور العشوور،  هوي ال تريوا  ن تكفور هويا العشوور وال . «اإلسالم
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تؤ ل للوه حقو  الزوجوت، ولويلك تريوا  راقوه. و وي بعول الروايوات لضوا تش 

 « اذ  هللداُك؟»ش ملى هللا علوه وسل  ،  قال لها النأي «لني ال  طوقه بغًضا»

لميدددۥ هتُدددردما »ش مووولى هللا علووووه وسووول  قوووال «.  عطووواني حايقوووت»قالوووحش 

 قوال . «نعو ، وزيوا ع»و وي بعول الروايوات قالوحش «. نعو »قالوحش  «نلمقتۥ؟

 .« قبل  وحلمقۖٗ وٖم ق ا تلميقۖٗ»لزوجهاش  ملى هللا علوه وسل  النأي 

مو  بواب المشوورع علوى  « قبدل  وحلمقدۖٗ»ش ملى هللا علوه وسول   ه  قوله 

شووورع للوووه الرجوو   م موو  بوواب اإللووزام؟ قووال  كثوور الفقهوواءش لنووه موو  بوواب الم

والنصوحت له، ولوم م  بواب اإليجواب واإللوزام لوه. ولويلك قوالواش لن الُخلوا ال 

 يي  لال بموا قت الزوج.

وهيا هوو موا كوان سواريًا  وي المواع الماضووت حوو  كوان الُخلوا يوي  لذا وا وق 

 نووه  خووي بووالر ل « المصوورل»الووزوج. والجايووا  ووي قووانون ااحوووال الشخصوووت 

موو  حووق القاضووي  ن يلووزم الووزوج بووالُخلا. وهنووا جوورى ا خوور الوويل يقووولش لن 

الكوووالم واعيووور  المعيرضوووون. و نوووا ال  رى مانعًوووا مووو   ن يحكووو  القاضوووي 

بالُخلا، ولك  بعا  ن ييري   ي هيا  ان المر ع تيةر   ي النفرع مو  الرجو ، 

ونجا  ي الحواع  نه لمجر   ن تغض  الزوجوت تقوول لزوجهواش طلقنوي!  والمر ع 

يةوور  وتهووام بويهووا موو   جوو  عاطفووت طارصووت. والطووال  هووو  بغوول يمكوو   ن ت

الحالل للى هللا، واليفريق بو  المورء وزوجوه مو   عموال الةوحرع الكفورع ومو  

الكأاصر.  الرج  ال ينأغي  ن يةار   ي الطوال ، والمور ع ال ينأغوي  ن تةوار  

ا همنددا   ددرهع َددأوت قوج دد» ووي طلوو  الُخلووا ِلَمووا جوواء  ووي الحوواي  الشووريذش 

  انهووا تهووام هوويه «حددر م لمي ددا ر  حددۖٗ  وج ددۖٗف ولددا   ددا غيددر  ددا بددأس 

المؤسةووت وتوونقل هوويا الموثووا  الغلوووع  حوورام علوهووا راصحووت الجنووت. وجوواء  ووي 



 110 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

والمقصوو  بويلك الزوجوت اليوي . « ون افقدات  ونختمعدات  دا»الحاي   يًضاش 

لزوجوووت تطلو  الُخلووا بووال سووأ . وهوويا الحوواي  ينفوور الموور ع موو  نقوول الحووواع ا

 واإلبقاء على هيه المؤسةت.

 محاذيرش

  ل تجل  حاذمر فه  وُخمع؟

لن كثوًرا م  العلماء يخشون م   ن هويا يفويح الأواب  موام  ل امور ع  يلطو  

الُخلووا موو  زوجهووا، ويُةووار  بعوول القضوواع الميعجلووو   ينفصوو  عووروع الحووواع 

يجابت لطلو  الزوجوت وهيه الرابطوت المقاسوت. وينأغوي كويلك، اليريو   وي االسو

الموور ع الُخلووا، حيووى ييأكووا القاضووي موو   ن الحووواع الزوجوووت بونهمووا مةوويحولت 

ولوةح مجر  غض  مؤقح  و  ن المر ع  غواها زمو  لهوا  وي العمو   و جوار 

لهووا،  و اوويء موو  هوويا وتريووا  ن تيوورم زوجهووا و حوانًووا زوجهووا و وال هووا. لن  

يا  ن الشوريعت تغوورت  و  ن قانون الُخلا  ضا  للمر ع الكثور، ولوم معنوى هو

 حق،ا ارعو،ا لها كان غاصأًا، ولنما هو اجيها  جايا  ي ضأط  حكام الشريعت.

 الفه  الخاطَ مة ولوت المجيماش

هنام مجموعت م  االميوازات اليي خو   بهوا هللا ععوا الرجو   ون المور ع 

ا مثوو ش حووق الطووال ، وتعووا  الزوجووات، والقوامووت، والحصووت  ووي المووورا . وموو

نالحاووه  ووي مجيمعاتنووا  ن الرجووال  مووأحوا يأووالغون  ووي تفةووور تلووك المزايووا 

ليلوك « المفهووم الشوعأي»والصالحوات بموا ييمااوى موا  هوواصه . كووذ تورون 

 المزايا؟

المفهووووم الشوووعأي هووويا ال يُةوووأل عنوووه اإلسوووالم لنموووا يُةوووأل عنوووه المجيموووا، 
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اء والمووربو   ن والمجيمووا مطالوو  بووأن يوويعل  اإلسووالم الصووحوح وعلووى العلموو

يثقفوا الشع   قا وت لسوالموت موحوحت، و ن ينووروا الشوع  بالثقا وت اإلسوالموت 

الصووحوحت.  هوويا بعوول موو  آ ووار الثقا ووت الغازيووت، ويجوو   ن نخوورج موو  هوويه 

الشقت. وال ينأغي للرج   ن يفهو   نوه مطلوق العنوان يطل وق ميوى اواء، وييوزوج 

  ال يجوز  ي ك  حالت، وهوو مو  ميى ااء   هيه  اواء لها ضوابطها، والطال

الكأاصر لذا ل  يك  لةأ  معو ، واليفريق بوو  الوزوجو  مو   كأور الوينوب لكو  

المةلمو  ضوعوا لحسوذ، الحوق و سور وا  وي اسويعمال الطوال ، وسوانا الفقوه 

اليقلوال ذلك بحو  لن الرج  لذا حلذ  ي الةو  علوى اوخ  آخور بوالطال  

« طالقًووا»و حوانًووا . «طالقًووا»نن امر تووه تصووأح  ن يفعوو  كوويا وكوويا ولوو  يفعوو  ل

االجيهووا ات موجووو ع وسوواصاع   ،  ل لوووم لووه حيووى حووق الرجعووت! وهوويهبووالثال

ولك  اإلسالم ضوق  ي الطال . وقا  سر  المجيما  ي اسويخاام الطوال   وي 

غور موضعه، وكوان الشواعر العراقوي معورو  الرموا ي قوا وقوا  وي مشوكلت 

مشابهت حونما طلوق امر توه بوالثال  عقو  مشوا ع معهوا، و  يواه الجمووا بوقوو  

وهوو « المحلو » بعوا زواجهوا بموا يواعى الطال  و نه ال سأو  لعو تهوا للووه لال

ملعون  ي اإلسالم، حيى   ياه الأعل بميه  اب  تومووت. وحيوى بالنةوأت ليعوا  

الزوجات  هويا لووم مياًحوا للرجو  كلموا اواء ولنموا ال بوا  ن يكوون قوا ًرا علوى 

النفقووت علووى بويووو ، وال بووا  ن يكووون قووا ًرا علووى لحصووان الووزوجو ، وال بووا  ن 

ُندلَعل }فََُّ   م  العال بونهماش يكون وا قًا  دُلوُا أ فََاَٰ تُ   هََلا تَع  موا  هللا  [3النةواءش ] { ُخف 

 العاو .
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 (2حوار  ي اليحايات الجا ع  مام العقواع )

 الشو  القرضاول

العالج بالقرآن كما يعر  الووم باعت ل  تمارسها عصورنا 

 الزاهرع

الواكيور يوسوذ القرضواول، تناول الجزء ااول م  هيا الحوار المميا ما 

 وال الشخصوت، ما اهيمام خاص بالزواج بأنواعه ومواموقذ اإلسالم م  ااح

ه الشر  اإلسوالمي،  و ير ضوه، باإلضوا ت للوى الطوال  وتعوا  الزوجوات،  يقر 

 جاال  ي الوقح الحالي. بما يثوره م  «الخلا»كما عر  للموقذ م  

ع عواع، مثو  العلووم والطو  ويركز الجوزء الثواني هنوا علوى قضوايا معامور

 واليكنولوجوا، ومفهوم ااخال ، والةلوكوات الصحوحت.

ويضووا الشووو  القرضوواول  ووي هوويا الحوووار النقوواط علووى الحوورو   وقووام 

الموقووذ اإلسووالمي الواضووح، انةووجاًما مووا حقوقووت وضووو  العقووواع اإلسووالموت 

 ذاتها.

  قا ت مغلوطت و خرى غازيتش

عأور اوأكت  «لسوالم  ون اليو »ليعريفي بخاموت تحا ي   ي مقاميك  للكياب ا

اإلنيرنووح عوو  نوووعو  موو  الثقا ووات ينأغووي اليصووال لهموواش ااول هووو الثقا ووت 

المورو ت المغلوطت، والنو  الثاني هو الثقا ت الوا اع الغازيت.  ما هو المقصوو  

 بيلك؟ وكوذ تقومون حج  خطر ك  منهما؟

اليخلووذ  ووي تاريخنووا اإلسووالمي.  مووا  ريوواه بالثقا ووت المورو ووت المغلوطووت هووو
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ونحوو  نعلوو   ن تاريخنووا اإلسووالمي قووا موور بمراحوو .  هنووام عصوور االز هووار 

واليجايا واالجيها  واإلباا   ي العل ، و ي اا ب، واليطور  ي الصوناعت،  و  

جوواءت عصووور  وهووا انحطوواط وتخلووذ، كانووح لهووا رواسوو   ووي اا كووار، مثوو  

نةوان لووم لوه لرا ع وال اخيووار، واووو  اوو  عقوواع الجأور اليوي تورى  ن اإل

االعيقا ات الشركوت، واالعيقوا ات  وي القأوور وااولوواء وااضورحت، وتفةوور 

اليوكوو  علووى  نووه تواكوو ، ولهمووال ااخووي بااسووأاب، وتفةووور الزهووا علووى  نووه 

لعوورا  عوو  الحووواع وعوو  اإلنيوواج للحووواع والحووأم العلنووي للموور ع واليضووووق 

ه  يقولش لن المر ع الصالحت ال تخرج م  بوح  بوهوا لال علوها، حيى ر ينا بعض

 مرتو ش مرع للى بوح زوجها، ومرع للى قأرها.

وهوويه اااووواء هووي مووا  قصوواه بالثقا ووت المورو ووت المغلوطووت،  قا ووت عصووور 

اليخلذ، وهي ال تمث  الثقا ت اإلسالموت الصحوحت، وال تمثو  اإلسوالم كموا هوو 

بنحةووان والقوورون  لهوو  مووه الصووحابت واليووابعون ووي ينابوعووه الصووا وت، وكمووا  ه

 ااولى.

 مووا ااموور الثوواني، وهووو الثقا ووت الوا وواع الغازيووت  قووا  ضوووفح للووى الثقا ووت 

المورو ووت المغلوطووت، وهووي  قا ووت عصووور االنحطوواط، وجوواءت هوويه الثقا ووت 

الوا اع للونا  وي  يورع ضوعفنا ووموول الحضوارع الغربووت للوى ااوج، و خوول 

لغربي للوى بوال  المةولمو ، وتمكنوه مونه ، وانأهوار المةولمو  بهويه االسيعمار ا

الثقا وووت  و هووويه الحضوووارع، وموووا حمليوووه مووو    كوووار ومفووواهو  وتقالووووا واوووراصا 

و نامت. و مأنا  وي  يورع االنأهوار هويه بأاوواء كثوورع،  هويه الثقا وت لهوا  لةوفت 

الروحانووات وال معونت، وم  ضم   لةفيها، الما يوت،  ل  نهوا ال توؤم  كثووًرا ب

لن الحضووارع »ش -كمووا قووال لووبولووا  ووايز  -بمووا وراء الطأوعووت. وهوويه اااووواء 
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يعني لوم جحو ًا موريًحا ومطلقًوا، ولكو  لووم ا . «الغربوت ال تجحا هللا  لأيت

 مكان  ي ناامها الفكرل.

 الثقا ت الغربوت  قا ت تغل  علوها الما يت والحةوت، كموا تغلو  علوهوا النفعووت 

ل  نها ال تعيأر المأا ت  واًل    المصالح  انوًا. ولك  المصالح  واًل    المأوا ت  

 انوًا لن كان وال با منها، وااعح اإلباحوت  ي هويه الثقا وت اليوي انيهوح للوى موا 

نووراه ا ن موو  لباحووت الشوويوذ الجنةووي ولطووال  لباحووت العالقووات الجنةوووت بووو  

والنةوواء بالنةوواء، ونوووا ل العووراع  الرجووال والنةوواء وزواج الرجووال بالرجووال

  هيه هي الثقا ت الوا اع الغازيت.. «العرل المطلق»

ونح  مأيلون بهاتو  الثقا يو ش الثقا ت ااولى بيأ ورها غالأًا على الجمواهور، 

والثقا ووت الثانوووت بيأ ورهووا غالأًووا علووى النخوو  والصووفوع المثقفووت، ومهمينووا، نحوو  

 ن نةيخام اا وات المخيلفوت، ومنهوا اإلنيرنوح المفكري  والاعاع  ي عصرنا، 

لمقاومت هيي  النوعو  م  الثقا ت لنأرز الثقا ت اإلسالموت الصوحوحت اليوي تمثو  

اإلسوالم بشووموله وتوازنووه وعمووق نارتووه للووى الكووون والحووواع واإلنةووان، وللووى 

 هللا، وللى الوجو ، وللى الياري .

 الربا الأنكي حرامش

و واصواها غوور واضوحت بالنةوأت لكثوور مو  النوا ،  ما زالوح مةواص  الأنووم

 خامت ما ييعلق بحاو  الحالل والحرام  وها. ما هو ر ل  ضوليك ؟

ح كوو  المجوواما الفقهوووت اإلسووالموت ابيووااًء موو  مجمووا الأحووو   ووي عوولقووا  جم

م( برصاسووت اإلمووام ااكأوور الشووو  1965اازهوور الشووريذ، الوويل  جمووا سوونت )

(  ولوت لسوالموت علوى  ن 35و  م  العلمواء مو  )حة  المأمون وبحضور ممثل
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 واصووا الأنوووم هووي الربووا الحوورام، و كووا هوويا المجمووا الفقهووي، ورابطووت العووال  

اإلسوووالمي، و كووواه المجموووا الفقهوووي اإلسوووالمي المنأثوووق مووو  مناموووت العمووو  

اإلسوووالمي، و كوووا هووويا  يًضوووا موووؤتمر الفقوووه اإلسوووالمي العوووالمي، المنعقوووا  وووي 

ؤتمرات المصووار  اإلسووالموت اليووي انعقووات  ووي  بووي الةووأعونات و كاتووه موو

 والكويح ولسطنأول والقاهرع.

و مأح هيا  مًرا معلوًما، وكا  هيا الملذ يغلوق لووال  ن  حوا العلمواء حهور 

بر ل جايا، غور معيأر حقوقت. والعلماء ميفقون  و اوأه ميفقوو  علوى  ن  واصوا 

ت، كان االتفوا  علوى تحوري  الأنوم حرام، وم   ج  هيا قامح الأنوم اإلسالمو

 الفواصا ناري،ا  ول اامر، وحونما تةاءل النا ش  ي  الأاي ؟

وجات الأااص ، وهي الأنوم والمصار  اإلسالموت اليي انيشرت  ي العوال  

اإلسووالمي كلووه. ونحوو  ا ن  ووي مرحلووت تحةووو  هوويه الأووااص   ان  وهووا  يًضووا 

 ر وتحةو  آلوات تلك الأنوم.بعل نقاط الضعذ اليي نحاول تفا يها وتطوي

 االسينةال بو  اإلجازع واليحري ش

موا هوو حكو  ...   تا  االسينةال الوورا ي اليكوا ر بجونم واحوا  ون ا خور.

الشر   ي ذلوك خاموت  وي حالوت تطأووق االسينةوال علوى اإلنةوان؟ وموا مواى 

  هموت سلطت الاي  على العل ؟

بهوا  زيوا ع اإلنيواج وتحةوو  االسينةال لذا كان  ي النأوات  وال حورج  ووه 

النوعوت للى آخره.  ما بالنةأت للحووان  ال  قول بنجازته بنطال ، ولكو  يجووز 

مولى هللا لذا ل  يك   ووه ليوياء للحوووان، الويل  مرنوا  ن نرحموه، ويقوول النأوي 

فدا  ده هٖعنت دا، وَل ...  دخمت   رهع  و ار فه  رع نب ت ا»ش علوه وسل  



 116 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

 ووونذا كوووان االسينةوووال ال يوووؤذل . «خشددداأل  ۡلرض  ددده تركت دددا تأكدددل  دددا

 الحووان  ال مانا منه. وهو غور جاصز لن كان  وه  ذى للحووان.

 -بأل حال مو  ااحووال  - ما لجراء االسينةال على اإلنةان  هيا ال يجوز 

لمووا  وووه موو   ةووا  للحووواع اليووي  قرهووا هللا سووأحانه وتعووالى بووألوان مخيلفووت. كمووا 

نُددۥُ }يابووه العزيووز بقولووهش  خأرنووا بوويلك  ووي ك َاَٰ تَُمددٌم هَو  خ  مووا  هللا  [69النحوو ش ] { ُّ

العاو . ويعني ذلك  نواًعا مخيلفوت ولكو  لووم اوو ًا واحواًا ييكورر. لويا نجوا  ن 

 ونذا ...  ك  لنةان مخالذ لآلخر  ي المالمح والماهر والأصمت وموا للوى ذلوك

 ع علوى زوجهوا، ت  اسينةوال اخصوو  ميطوابقو  كووذ يمكو   ن تيعور  المور

مووثاًل،  و نعوور   ن هوويه العالمووت خامووت بفووالن؟ وغووور ذلووك الكثووور مووا يعنووي 

حهوور مفاسووا  وي الحووواع االجيماعوووت والحوواع العامووت. وموو   جو  هوويا ال يجوووز 

 ل خال االسينةال للى المجال اإلنةاني.

 القرضاول قاصاًلش  ويةيطر

زوجو   ليحقووق الةوك  تيمث  الفطرع الةويت  ي لقاموت حوواع زوجووت بوو  الو

دا  هَنفُُ دكُ   }َوُ دا  والمو ع والرحمت، و ي ذلك يقول تعالىش  ۦْ هَ   َخمَدَق وَُكد    ُ ۥُ تُد  َء مََٰ

َندۖٗل  دَاداع  َوَرن  د َكُ   ا َ دا َوَجعَدَل بَي  دُك ُْا أ  ُوَي  ا و ُتَ   ج  َوَٰ موا  هللا العاوو .  [21الورومش ] {هَق 

ويت ضروريت. حيى ينشوأ ااوال   وي حو  كما  ن الحواع الزوجوت وااسريت الة

 سرع ييعلمون خاللها المحأت واليعاطذ واليعاون واإليثوار واحيورام الملكووات. 

بونمووا يعنووي االسينةووال االسوويغناء عوو  ااسوورع اليووي تمثوو  ضوورورع حوويووت 

 واجيماعوت لسنةان. وهيا  مر ال يمك   ن تقأ  به الشريعت القويمت.
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 العل  والاي ش

اكيور يوسذ القرضاول م  ذلك للى القولش لنوه ينأغوي لهويا  ال ويخل  ال

يعطووى العلوو  الحوو   ووي  ن يفعوو  مووا يشوواء، ولنمووا يجوو   ن نقوووا العلوو  بالوواي  

وااخال  والقو ، وقا  قمنا مني سنوات ناوع  وي جامعوت قطور كوان موضووعها 

 ووي وااوويركح  وهووا كلوووت العلوووم، وكلوووت الشووريعت  «العلوو  والوواي  واليشووريا»

الجامعوووت، والمناموووت اإلسوووالموت لليربووووت والثقا وووت والعلووووم، وجمعووووت الووواعوع 

 اإلسالموت  ي لوأوا.

وقووا  جمعنووا جموعًووا موو  كا ووت االخيصامووات غووور  نووه ال يمكوو   ن يطلووق 

الحأ  على غاربه للعلمواء، يفعلوون موا يشواءون، بو  ال بوا  ن نقوذ لهويا اامور 

ل  مقأولت  ينو،وا و خالقو،وا واجيماعو،وا، وال بوا لليأكا م   ن الةأ  اليي يةلكها الع

  ن تكون هنام سلطت للقو  الاينوت وااخالقوت على العل . ويةيارم قاصاًلش

ومما يعنوه هيا  نه ال يوجا ما يمنوا مو  اسويخاام النوا ا مو  االسينةوال بموا 

ويجموا  ال يؤ ر على الثوابح الاينوت والقو  ااخالقوت اليي يعير  بهوا المجيموا

علوها، تماًما كما هو الحال مثاًل بالنةأت لعلوم اليرع. اليي يمكو  االسويفا ع منهوا 

سوولمو،ا  ووي مجوواالت عايوواع منهوواش الطوو  والصووناعت ولنيوواج الطاقووت وغورهووا 

واالبيعوووا  عووو  اسووويخااماتها الموووامرع والمهلكوووت كموووا  علوووح  مريكوووا بضووورب 

 الثانوت.هورواوما ونجازاكي  ي نهايت الحرب العالموت 

 باعت العالج بالقرآنش

اووهانا حووايثًا وجوواااًل واسووعًا حووول العووالج بووالقرآن ومشووروعويه وجوواواه 

  ما قولك ؟...  وموقعه م  العلوم الطأوت
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هويه باعووت ابيوواعها  نووا   ووي عصوورنا ولوو  نعوور   ووي العصووور اإلسووالموت 

الزاهوورع  ناًسووا  يحوووا عوووا ات لوعووالجوا النووا  بووالقرآن، بوو  حووا  العكووم لذ 

عر ووح عصووور االز هووار اإلسووالمي ااطأوواء الكأووار. وعر ووح الكيوو  الطأوووت 

، للوزارل «الحواول»سوونا، و البو  «القوانون»اليي مثلح مراجا للعال  عر وح 

للزهووراول.  «اليعريووذ لموو  عجووز عوو  اليووألوذ»البوو  راووا، و «الكلوووات»و

وعر ووح  طأوواء كأوواًرا كووان بعضووه  علموواء  يوو   ووي الوقووح ذاتووه،  صوواح  

باايووت المجيهووا »ابوو  راووا، كووان طأوأًووا. وهووو نفووم موواح  كيوواب  «الكلوووات»

 «تفةووووور الوووورازل»، والفخوووور الوووورازل هووووو موووواح  «ونهايووووت المقيصووووا

وغورها. وقال الويي  ترجمووا لوه تاريخوهش لن  «  اامولالمحصول  ي عل»و

اهرته  ي الط  ل  تك  تق  ع  اهرته  ي علوم الاي . واب  النفوم مكيشوذ 

الاورع الامويت الصغرى  قوه م   قهاء الشوا عوت، تورج  لوه تواج الواي  الةوأكي 

 .«طأقات الشا عوت» ي كيابه الشهور 

احووت. وقوا قوال النأوي علووه الصووالع وعلونوا  ن نناور للوى الطو  مو  هويه الن

 ا هنزل هللا  ا د ء  َل هنزل وۥ شفاء. لمنۥ  دا لمندۥ، وج مدۥ »والةالمش 

وكدل د ء دو ء. فدَّذ  هودي  دو ء »، وقال علوه الصوالع والةوالمش « ا ج مۥ

وهووويا يعطوووي اامووو  للموووريل  نوووه لووووم هنوووام  اء . « ودددل ء بدددر  بدددَّذ  هللا

ح  ع  الواواء للوااء. ونحو ، كمةولمو ، ال عضال، ويعطي اام  للطأو   وأ

نقووول لن الةوورطان مووثاًل ال  واء لووه.  هووو لووه  واء ولكوو  لوو  نصوو  للوووه بعووا، 

 وكيلك اإلياز له  واء، ولك  ل  نص  للوه بعا.

 وم يم  ولكتار  وقر اوي 

كوذ نأتي الووم ونرى  ناًسا يفيحون عوا ات للعالج بالقرآن؟ القورآن اور  
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ت وهي اليعاويي والرقى.  اإلنةوان يرقوي نفةوه  و يرقووه غووره، اا ويت الروحو

والرقىش  ن يرقي اإلنةان نفةه  وقر  الفاتحت وآيت الكرسي وسوورع اإلخوالص 

مووثاًل،  و يرقوووه  حووا  هوو  بويووه وال يشوويرط  ن يكووون اوووًخا  و مطوًعووا، ولوويلك 

الط ، وكوان يحو  بعول النوا  علوى  ن  ملى هللا علوه وسل  اسيعم  النأي 

ييااووا عنا الطأو  الثقت المعرو   ي ذلك الوقح الحار  ب  كلواع، ولو  يكو  

قووا  سوول  بعووا. وهوويا يعنووي جووواز العووالج عنووا طأووو  غووور مةوول  لذا كووان طأوأًووا 

مأمونًا و قت واايهر بالط   كثور مو  غووره. وقوا جواء طأوأوان لوفحصوا بعول 

 ل  يكما  مهور  «همكنا هٖب ؟»ش ملى هللا علوه وسل  نأي المةلمو   ةألهما ال

ويعنوي بويلك . «معداو   دل »ش مولى هللا علووه وسول  و حي ؟  قو ش هويا.  قوال 

 المفاضلت بو  ااطأاء واخيوار اارجح علًما وااكثر حيقًا.

 ما  ن ياعي  حاه   نه يعالج بالقرآن ويمةوك واحواًا  وضوربه حيوى يخورج 

وطان،  هوويا مووا  نووزل هللا بووه موو  سوولطان، ولوو  نوور  حوواًا موو  منووه الجوو  والشوو

الصووحابت ااجووالء مثوو  ابوو  عأووا   و ابوو  مةووعو   وويح عوووا ات لوويلك.  وواب  

عأا  كان اسمه ترجمان القرآن. ولكننا ما عر نا  ن  حاًا جاء له وقالش يا ابو  

هللا   عوويم بكلموات»ع  رسول هللا، عالجني بالقرآن. ولو حا  ذلك، لقال لوهش 

،  و قر  علوه سوورع الفلوق  و «اليامت م  ك  اوطان وهامت وم  ك  عو  المت

 النا .

 تري  ولوم تأخوًراش

هنووام عووا  موو  القضووايا الحايثووت اليووي تةوويجا علووى الةوواحت وال يووي  لعووالن 

الحكوو  بشووأن موواى مشووروعويها بالةوورعت الكا وووت موو  جانوو  المحا وو  الفقهوووت 

قو  كثوور مو  النوا  ضوحايا ا راء واالجيهوا ات اإلسالموت ما قا يؤ ل للى و
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الشخصوووت لحووو  موواور الحكوو  بشووأنها، وموو  ذلووك نقوو  وزراعووت ااعضوواء 

  ما ماى محت هيا الر ل؟...  وزواج المةوار واالسينةال و واصا الأنوم

 واًل بالنةووأت لفواصووا الأنوووم،  قووا   يووح بشووأنها كوو  المجوواما اإلسووالموت، لذن 

ًحا. والقضوت الثانوتش نق  وزراعوت ااعضواء،  قوا عقوات هيا الر ل لوم محو

ناوات عاياع  ي هيا المجال   يوى  وهوا المجموا الفقهوي حوو  عقوات نواوع  وي 

الرباط اجيما  وها ااطأاء والفقهاء. وحا  مثو  هويا  وي الكويوح  وي مؤسةوت 

ضوو المنامت اإلسالموت للعلوم الطأوت اليي تجما بو  ااطأواء والفقهواء. و نوا ع

 وها. وتعقا ك  سنيو  تقريأًا ناوع حول موضو  مخيلذ. و خوي موضوو  نقو  

وزراعت ااعضاء  كثر م  حلقوت مو  الحلقوات. حيوى موارت الفيووى بشوأنه، 

وهووي  يوووى مطولووت حووول زراعووت  « يوواوى معاموورع»ولووي  يوووى  ووي كيوواب 

ر ااعضاء. ونوقن هيا اامر العام الماضي  ي الكويوح   نواء االحيفوال بمورو

عاًما على تأسوم جمعوت نق  وزراعت ااعضاء. وقا قامح ورقت  وه للوى  20

جان   ورا  عاياع  خرى قامها عوا  مو  الفقهواء وااطأواء.  هويا الور ل لووم 

 محوًحا، حو   خيت هيه اامور حقها م  الأح .

ولكوو  المؤسةووات والمجوواما الفقهوووت ال تةوويطوا  ن تفيووي  ووي كوو  اامووور 

 مر منها يي  عرضه على الفقهاء. ويُطل  منه  لعاا  بحوو  بةرعت  ان ك  

حوله، تمهواًا ليقايمها ونقااها  ي  ورع م   وراتها الةنويت لونيهوا بعاها للوى 

ر ل. وقووا يووي  تقوواي  تلووك الأحووو  ولكنهووا تكووون غووور كا وووت إلنضوواج الوور ل 

ر سولقًا،  وؤج  لماار الفيوى بشأنه للى  ورع قا مت حوو  ال يورا  سولق ااموو

 لنما يرا   ن يُخاَم اامر خامت جواع.
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 الايمقراطوت لوةح حك  الشع   ي مقاب  حك  هللا

منووي اوووخح الجموواهور يوسووذ القرضوواول وهووو حوواهرع  ريوواع، ال تقيصوور 

على كونوه عالًموا مو  علمواء اازهور الشوريذ، وال  قوًهوا مو   قهواء الشوريعت، 

 ن ينقلهوا مو  تووار  -ا المعيوالو  مو -ولكنه مفكر للصوحوع اإلسوالموت اسويطا  

للوى تووار االعيواال. لنوه راصوا الفكور  -اليشا   وي بكوورع نشوأتها  وي الةوأعونات 

اإلسالمي الوسطي المعيال. وما  ن  ضولت العالمت  . يوسذ القرضاول نشوأ 

الأنوا   ي اازهر، واليحق بجماعت اإلخوان المةلمو  اليوي  نشوأها اإلموام حةو 

 وي  نحواء العوال  حيوى موار لهوا تمثوو   وي  مصر وانيشرتم(  ي 1928 ي )

بلاًا، ما وجو  هويي  الموؤ ري   وي اخصووت الرجو ،  ننوه قوا  «70» كثر م  

وموو  بعلمووه و قهووه وجهوواه للووى  ن يكووون ا ن عالًمووا ومفكووًرا مةوويقال، غووور 

موورتأط بووأل تناووو  لسووالمي سووواء  كووان اإلخوووان المةوولمو  الوويي  يوواا ا عوونه  

 ه   و غوره م  الجماعات اإلسالموت اليي يثق  غلأهوا  وي  يواواه و قهوهويعيز ب

ك  ذلك   عه للى  ن يكون محوال، لثقوت الكثوور مو  جمواهور ااموت اإلسوالموت ... 

عأوور مووا ياهوور  ووي  كثوور موو   ضوواصوت عربوووت تةيضوووفه وتةووار  الجموواهور 

العاموووت لمعر وووت ر يوووه و يووواواه  وووي كثوووور مووو  القضوووايا اإلسوووالموت المعامووورع 

والخامووت. لوويلك  وونح  ال نأووالم لذا قلنووا لنووه عووال  موواح  مشوورو  حضووارل 

مرجعويه اإلسالموت اليي تحك  حالل  يواواه واليوي له واضح له  وابح، كما  ن 

تثور  اصًما جااًل كأوًرا خامت ما ييعلق منها بالشق الةواسوي مثو   يوواه بيحوري  

 رضوها للصوهوونوو ، ومثو   والينازل ع   ل جزء م  «لسراصو »الصلح ما 

تحريمووه تنوواول اإل طووار  ووي القوواهرع علووى ماصوواع الةووفور الصووهووني، لضووا ت 

لفيوواواه  ووي مةوواص  الحووالل والحوورام اليووي  مووارها  ووي كيوواب منووي  كثوور موو  
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  ربعو  عاًما.

...  لنه ااها علوى  حواا  القورن العشوري  وهوو معامور لكثوور مو   حاا وه

الا نوووت » ووي منزلووه بمنطقوووت الخلوووج العربووي  لوويلك كووان الحوووار معوووه سوواخنًا

ل  تنقصه الصراحت اليي تناولح     القضايا الةواسوت  لعو   كثرهوا  «بالاوحت

 م(.1952( يولوو )23ل ارع للجال هي عالقت اإلخوان المةلمو  بثورع )

لقووا تحووا  عوو  كثووور موو  هوويه ...  لنهووا عالقووت جالوووت ال ينيهووي الأحوو   وهووا

 ووي اخصوووت الووزعو  جمووال عأووا الناموور، وعلوو   سووأاب  العالقووت وقووال ر يووه

خال ووه مووا رجووال الثووورع. و ووي الشووأن الحاضوور لوو  يخووذ موا قيووه علووى قوووام 

 حزاب غور لسالموت  ي الاول اإلسالموت، ولكنه طال  الحكوموات بوأن تةومح 

للشأاب اإلسالمي بأن يمار  العم  الةواسي الايمقراطي اليل با  ييوجوه للووه 

ن ييحووول للعموو  الةوورل، و كووا  ووي الوقووح نفةووه علووى  هموووت العموو  بووااًل موو   

ولذا كان للقرضواول موقوا خواص ...  الجماعي لسسالم مأغًضا العم  الفر ل

علووى اووأكت اإلنيرنووح  وونن المشوورو  الكأووور الوويل  اوونه القرضوواول  ووي العووام 

  لذ يقووام «جهووا  العصور»قووا  طلوق علووه  «اإلسوالم علووى اإلنيرنوح»الماضوي 

لنووه حوووار ...  اإلسووالم بشووموله ووسووطويه للووى الأشووريت علووى اووأكت اإلنيرنووح

ساخ ، لكنه حوار  يح  وه القرضاول ك  الملفات وتمووز بالصوراحت والحريوت 

  ي الطر  واإلجابتش

 العالمت القرضاول ااهاًا على  حاا  القرن العشري 

ر ل للووى اتصووالي بوواإلخوان المةوولمو  كووان نقلووت نوعوووت لووي موو  اليوواي  الفوو

 الوعي باإلسالم كمنهج اام ش
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نوووو   ن نيوقوووذ معوووك عنوووا لحاوووت وموووالك ااولوووى بالحركوووت اإلسوووالموت 

خاموت  نوك ولوات قأو  عوامو  مو   «اإلخوان المةلمو »وانيماصك للى جماعت 

كوووذ ...  م(1928لعووالن اإلمووام حةوو  الأنووا عوو  تشووكو  هوويه الجماعووت  ووي )

لن موح  «الصمو ل اإلسوالمي»عي اليحقح بالجماعت؟ وكوذ تخل ق لايك الو

اليعأور، ه  م  خالل  راسيك  وي اازهور  م مو  خوالل تفاعلوك موا عنامور 

 م  الجماعت؟

نوح طالأًوا  وي الةونت ااولوى االبيااصووت خووان حونموا ك ي الحقوقوت عر وح اإل

 بمعها طنطا الايني.

نووت االحيفوال بالمناسوأات الاي «اإلخوان المةلمو » قا كان م  عا ع جماعت 

كأووواء الةووونت الهجريوووت وغوووزوع بوووار ولولوووت اإلسوووراء والمعوووراج وغورهوووا مووو  

المناسووووأات، وذلووووك كوسووووولت لووووربط النووووا  باإلسووووالم وتوووويكوره  بالمعوووواني 

ا لالحيفوال ...  والأطوالت اإلسالموت  ي هيه الةنت كان الشو  حة  الأنوا مواعو،

ل كوان  وي الةونت بالةنت الهجريت النأويت  ي طنطا، وقوا  بلغنوي ابو  عميوي الوي

الرابعت االبيااصوت، وكنح  قو  معه  ي الةك ،  ن  نياور بونموا هوو سوويوجه موا 

ا  زمالصه للى حضور االحيفال، لكنني ر ضح و لححوح  وي  ن  را قهو  ُمصور،

وبالفع  توجهح معه  للى مقر االحيفال واسويمعح للوى عوا  مو  الخطأواء، ... 

اسويما للوى كوالم جايوا ومضومون مغواير     انأرى الشو  الأنا خطوأًا  وجاتني

ل   سمعه م  قأ ،  مني الصغر  سيما  ي مث  هويه المناسوأت للوى ذات الكلموات 

وذات المضامو  ع  العنكأوت والحمام والغار ومخيلذ  بعا  القصت, غوور  ن 

الشو  الأنا تحا  بلغت و ه  جايا ع  الهجرع وومفها بأنها كانح حوا،ا  امواًل 

عهووا تكوووي  الفوور   ووي مكووت، وعهووا تكوووي  المجيمووا  ووي الماينووت بووو  عهوواي ش 
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وكووات  حفووع مووا قالووه الشووو .  قووا كووان مرتوو  الوويه  ...  و سووم هوويا المجيمووا

وكوان واضوح ااسولوب وناموا الأووان. وبعوا  ن عوات للوى الةوك  ...  والفكر

كررت ما قاله الشو  معجأًا   أبواوا  هشويه  مو  هويا الولوا الويل حفوع كلموات 

 ...  و الش

م  هيا الووم  خي لعجابي بالشو  ييرس   ي ذهنوي وييزايوا يوًموا بعوا يووم، 

ول   تورم  ل ...  و نيار قاومه للى طنطا ميلهفًا  ي المناسأات الاينوت المخيلفت

 مناسأت لال و توجه للوها لالسيما  للوه.

 جوالت اإلخوانش

 «الجوالووت»ه   قووا كووان لوواي «اإلخوووان المةوولمي»و مووت  موور آخوور اوواني لوو  

الوويي  كووانوا يطو ووون بماينووت طنطووا ييقووامه  اووخ  يحموو  مصووحفًا وعلوو  

ا مو  قأوو ش هللا غايينوا  اإلخوان ويهيفون بنااءات كانح تهز مشواعر المورء هوز،

نا والموووت  ووي سووأو  هللا أولوالرسووول زعومنووا والقوورآن  سوويورنا والجهووا  سوو

 علوهوا نحووا وعلوهوا نمووت و وي ال لله لال هللا محما رسول هللا...   سمى  مانونا

هللا  كأوور هللا  كأوور وا الحمووا، ولعلووي اوواهاُت ...  سوأولها نجاهووا حيووى نلقووى هللا

هوويا المشووها واسوويمعح للووى تلووك الكلمووات قأوو   ن  سوويما للشووو  الأنووا، وهووو مووا 

اإلخوووان »  عنووي للةووؤال عوو  هووؤالء الشووأاب،  ووأبلغوني  نهوو  اووأاب جماعووت 

 علوو  اووو ًا عوو  هوويه الجماعووت،  ووأخأروني  نهووا جماعووت  ، ولوو   كوو «المةوولمو 

تةوووعى للحكووو  بوووالقرآن، ووجوووات ذلوووك ييجووواوب موووا  طرتوووي كشووواب مةووول  

و توور   علووى مقريهمووا  ووي  «اإلخوووان»و زهوورل، وهووو مووا   عنووي ان  حوو  

طنطووا، حووو  كانووح لهمووا اووعأيان بقةوو   ول وقةوو   ووان، وذلووك  ون  ن  سووج  

 قووا ...  ت الرابعووت االبيااصوووت بالمعهووا الوواينينفةووي عضووًوا بالجماعووت حيووى الةوون
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 عوح  ي هيه الةونت إللقواء قصوواع اوعر  موام اوعأت اإلخووان،  نالوح اإلجواب 

 واالسيحةان، وما زلح  ذكر مطلعها اليل يقولش

 قلأووووي يحووووم برحمووووت تيووووا ق

 

 ويوووورى المالصووووك قووووا  حوووواقوا

 ةألوني لماذا ال تنيا  عضًوا  ي الجماعت؟  قلح له ش لنني  عوا نفةوي مو   

ضمنه  لكنه  طلأوا مني  ن  مح اسيمارع الأوانوات، وهوو موا  عليوه، ومو  ذلوك 

م( با ت عالقيي اليناوموت بجماعوت 43/1944الوقح وكان  ي العام الاراسي )

بووالطالب، اإلخوووان، و خوويت  مووار  نشوواطي عأوور قةوومو ،  حوواهماش خوواص 

والثووانيش ييعلووق بنشوور الوواعوع، وهووو مووا  تووا  لووي اليوجووه للووى الووأال  المحوطووت 

بطنطا  ي مهمات تيص  بالاعوع اإلسالموت وتوعووت النوا  بالقضووت الوطنووت، 

واليي با ت  ي الأروز واليصاعا  وي ذلوك ااوان. و ذكور  ن الشوو  الأنوا كوان 

يت لعقووا مووؤتمرات كانووح  ووي ييجوول  ووي مخيلووذ ااقووالو  والمحا اووات المصور

غايت القوع وتوهج الرو ، ولو  نفهو   بعوا  القضووت الوطنووت لال مو  الشوو  الأنوا 

اليل كان يقام اورًحا وا وًوا لمخيلوذ هويه اابعوا   وي حموا  منقطوا الناوور ال 

ينقصه المنطق. ولعلوي  ذكور الموؤتمر الويل عقواه الشوو   وي ماينوت طنطوا بعوا 

الثانوت، واليل تحا   وه ع   ال وت محواور، وهوي طأقًوا انيهاء الحرب العالموت 

 «قضوووينا»ليوموووفهش قضوووينا، وسووولينا،  عوتنووا.  ومووا ييعلووق بووالمحور ااول 

تحووا  عوو  قضوووت الوووط  الصووغور، وهووو وا ل النووو  اووماله وجنوبووه ولوووم 

مصوور  قووط، وكووان يقووولش مصوور هووي الةووو ان الشوومالي والةووو ان هووو مصوور 

ووحوواع وا ل النووو ،  وو  ...  القضوووت  ووي بعوواي  الجووالءالجنوبوووت، وحصوور هوويه 

عووو  قضووووت الووووط  الكأوووور وهوووو الووووط  العربوووي الووويل يأوووا  مووو  الخلووووج 

، كما كان يطلق علوه  ي ذلوك الوقوح حيوى المحووط ااطلةوي، وال «الفارسي»
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   ع  قضووت الووط  ...   خفوك  نني اول مرع كنح  عل  حاو  الوط  العربي

  اإلسووالمي موو  المحوووط للووى المحوووط،  ل موو  المحوووط ااكأوور، وهووو الوووط

 الها ل للى المحوط ااطلةي.

 .رحمه هللام  جاكرتا للى الاار الأوضاء، هكيا كان يقول الشو  

اإلخوووان »باسيفاضووت  ووي لطووار رؤيووت ...   وو  تحووا  عوو  وسووولينا و عوتنووا

 .«المةلمو 

عهووا طنطووا مب ريووا  ن  خلوو  موو  ذلووك للووى  ننووي منووي  ن توجهووح للاراسووت 

وانياموح  وهوا رسومو،ا مو  الةونت  «اإلخوان المةلمو »الايني ارتأطح بحركت 

 الرابعت االبيااصوت.

 نقلت نوعوتش

ن لووايك وعووي سواسووي بوواور جماعووت  اإلخوووان » ووي هوويه الفيوورع، هوو  تكووون

؟  م  ن انيمووواءم للوهوووا كوووان منطلقًوووا مووو  العاطفوووت الاينووووت كمةووول  «المةووولمو 

 ؟وكاار   ي اازهر

بمثابت نقلت نوعوت م  اليواي   «اإلخوان المةلمو »لقا كان اتصالي بجماعت 

الفر ل اليل عر ناه  وي القريوت وتلقونواه مو  مشوايخها  وي الموواعع والوارو  

وخطوو  الجمعووت ولوووالي رمضووان للووى الوووعي باإلسووالم العووام كموونهج اووام  

ن تمكنوح مو  و ي ح  ارتأاطي باإلخوا...  وحركت  ي الحواع تأيغي اإلمال 

مو  مجور  كونوه تواينًا  ر ي،وا للوى رسوالت اواملت. ...  تصحوح مفهومي لسسوالم

وقا كان الشو  الأنا حريًصوا  وي لقاءاتوه ورسواصله علوى تكوريم هويه المفواهو ، 

 اإلسالم  وي مناوورهش  يو  و ولوت ومصوحذ وسووذ وموالع وجهوا  وعأوا ع 
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و دا ود  م دت  بدأ ر » ضاًل ع  تكثووذ االهيموام بقضوايا المةولمو  ...  وقوا ع

ا نخورج  وي ... حةأما  تويكر كنو ، كيلك ونح  طالب« ون منيا فميس     

الثاني م  نو مأر م  ك  عام احيجاًجا على وعا بلفوور، وهوو موا كوان مؤاوًرا 

على  ن قضوت  لةطو  كانح حووت  وي وجواان عنامور الجماعوت وغورهوا مو  

 «المغورب»ايا المثارع  ي ذلك الوقح كقضوت توونم والجزاصور وموراكن القض

  ضاًل ع  قضوت كشمور.

وبالشوووريعت الووواعوع قويوووت للوووى  ن نحكووو  بوووالقرآن للوووى جانووو  ذلوووك كانوووح 

اإلسالموت عوًضا ع  الحك  بالقوانو  الوضعوت اليوي  رضوها االسويعمار علوى 

 الأال .

  ول لقاء بالشو  الأناش

وكوووذ كووان تفاعلووك معووه علووى ...  ء لووك بالشووو  الأنوواهوو  توويكر  ول لقووا

 المةيوى الشخصي؟

لقاءاتي بالشو  الأنا كانوح عأوارع عو  لقواء تلمووي وطالو  بقاصوا كأوور، وكموا 

ذكرت سابقًا، كنوح حريًصوا علوى اللقواء بوه وحضوور المناسوأات اليوي يشوارم 

الزيوات  و بو  كنوح  حوانًوا  توجوه للوى الموان ااخورى ككفور ...   وها  ي طنطا

 سووو  لميابعووت لقاءاتووه الجماهوريووت ومحاضووراته، و ذكوور  ننووي سووا رت للووى 

ييحوورم بووو  المووان والقوورى  «الوواليا» سووو  عأوور قطووار كووان يةوومى قطووار 

والمووزار   ووي منطقووت الوواليا، وكووان بوسووا  ل اووخ   ن يوقفووه لوركأووه موو  

 يًضووا وتابعنووا الشووو  ...  مجوور  اإلاووارع، وكووان  هوو  مووا يموووزه رخوو   جرتووه

، واليقونووا معووه  ووي بعوول «محلووت  بووو علووي»و «المحلووت الكأوورى»عنوواما زار 



 128 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

ااحوووان  ووي طنطووا، ولكوو   ول لقوواء لووي معووه بشووك  مأااوور كووان لوواى زيارتووه 

، وقوا  بواى «نفحوات ولفحوات»لطنطا و لقوح  مامه قصواع نشرتها  وي  يووان 

ان معووه لعجابًووا بالقصووواع و ذكوور  نووه ومووفني آنوويام بالشوواعر المطأووو  وكوو

 وو  ...  سووكرتوره الخوواص ااسووياذ سووعا الوواي  الووولولي الوويل  خووي القصووواع معووه

اليقوووح بالشووو   ووي بعوول المناسووأات ااخوورى  ووي المركووز العووام ولكنووه وكنوو  

الشوو  الأوواقورل لوواموو  معنوا اللقوواء الرتأاطووه، ومورع توجهنووا للوووه للحصووول 

الويل كوان بوالم  على لذن منه بخصوص  حا زمالصنوا مو  طوالب معهوا طنطوا

،  الشوو  «عأوا الوهواب الأيوانوني»الحما  لليطو   ي حرب  لةطو  واسومه 

ل  يك  يةمح لشأاب المرحلت الثانويت باليطو   ي هويه الحورب، وكنوا مو  قأو  

قا حصولنا علوى موا قوت والاتوه بشوق اانفوم، ولكو  موا زموو  آخور هوو  حموا 

لجهووا   ووامعح عوناهووا وقووال العةووال، اسوويطعنا لقناعهووا بعووا  ن حووا ناها عوو  ا

 هوو خوور حوا ع، وقوا اسيشوها هويا الشواب  وي حورب ...  البنهاش  سويو عك هللا

 لةووطو . و ذكوور بهوويه المناسووأت  ننووي وعأووا الوهوواب الأيووانوني كنووا نوويه  للووى 

نصولي  وهوا معوه الفجور  «ت الويبوحأووكي»الشو  الأهي الخولي  ي جلةت نةموها 

فقه، وقوا كوان الشوو  الخوولي يقوولش كلموا ر يوح ونياار   وها  مور القرآن وال

عأووا الوهوواب ر يووح  م الشووها ع ييرقوور   ووي وجهووه وكووان ينا يووه سوووال عأووا 

 الوهاب الأيانوني.

 اناماج كليش

كوذ تطوورت عالقيوك بجماعوت اإلخووان المةولمو   وموا بعوا هو   موأحح 

بووا  خامووت  ن الصوورا  ...  عضووًوا نشووًطا خووالل  راسوويك الجماعوووت  ومووا بعووا

 يأرز بو  الجماعت والةلطت  ي ذلك الوقح؟
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(  يةوومأر 8حيووى حلووح الجماعووت  ووي )...  كنووح منووامًجا بكلووي  ووي اإلخوووان

م( ر ،ا على مقيو  النقرااوي بااوا رصووم الووزراء  وي ذلوك الوقوح مو  1948)

قأوو  نفوور موو  اووأاب الجماعووت الميحمةووو ، وقووا تأووو  موو  الو وواصق  ومووا بعووا  ن 

بووالقرب موو   « ايووا»ات الميحوواع وبريطانوووا و رنةووا  ووي سووفراء كوو  موو  الواليوو

حو   -وهوو موا حوا  بالفعو   -اإلسماعولوت اتفقوا على  ن يطلأوا م  النقرااي 

جماعووت اإلخوووان المةوولمو . وقووا اتضووح  ن ذلووك كلووه يصوو   ووي مووالح الاولووت 

 ي ذلك الوقح.  قا كان اإلخوان م  المناهضوو  بقووع لقووام  «لسراصو »الولواع 

وحلوح ...  هيه الاولت، وكان له  ميطوعوه   وي الموواان وهوو موا حوي  الصواام

جماعووت اإلخوووان المةوولمو  وتعوور   عضوواؤها لالعيقووال غووور  ن قلووواًل موو  

 عضوواصها موو  طووالب المرحلووت الثانويووت الوويي  توو  اعيقوواله ، وذكوور  نهوو  كووانوا 

 بعت  و خمةت م  طالب معها طنطا الايني وكنح واحاًا منه . ر

  ول اعيقالش

 كيم نلث  َللتقال؟

انيقو   -لقا طلأينا قوات الشرطت  نا وزمو  آخر لي اسمه محموا الوامر ار 

، وقووا كنووا  وًمووا ميالزمووو   ووي الاراسووت و ووي الةووك  و ووي -للووى رحمووت هللا 

وبعا  ن علمنا بنوت الشورطت ...  حنتاالنيماء للجماعت و ي الاعوع وحيى  ي الم

العيقالنا توجهنا للى قرييوه لالخيأواء  وهوا، وهوو موا ينأوَ عو  سوياجت تفكورنوا، 

 أعووا  ن الحاووح الشوورطت اخيفاءنووا معًووا توجهووح للووى قرييووي ولوو  تعثوور علونووا 

وعلووى الفووور توجهووح للووى قريووت محمووا الووامر ار، وعنوواما اووعرنا بحركووت 

للووى الةووطح والهأوووط منووه للووى منووزل الجوووران  القوووات سووارعنا للووى الصووعو 

 اخيأأنا، لك  قوات الشرطت  مةكح بوالواع زمولوي كرهونوت، وهوو اامور الويل 
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 عانوووا  وموووا بعوووا للوووى تةووولو   نفةووونا، و خووويونا للوووى نقطوووت الألووواع اليوووي تةووومى 

   للى مركز ز يى الويل تيأعوه هويه القريوت و مضوونا لولوت بوه ومنوه  «مهطال»

 ول طنطا، و مضونا نحو  ربعو  يوًما بةج  المركوز،  و  تقورر   حلنا للى قة 

ترحلونا للى سج  آخر، وعناصي موا حح عووننوا عنوانًوا عريًضوا  وي موحوفت 

 .«مصر  الشو  الأنا» «المصرل»

 كوذ كان وقا الخأر علوكما؟

 قا كوان  مواًل بالنةوأت للمةولمو  ولنوا بموا ...   قلن مضاجعنا...  هزنا بعنذ

 م  مواه  وقارات  ي  ه  الحواع والةواسوت وموا تمووز بوه  وي كوفووت منحه هللا

الةعي للى النا  بمخيلذ  لوانه  واتجاهاته  وما يية  به م  مرونوت وانفيوا ، 

 ليلك كان الحزن علوه  عمق م   ل حزن مر بي.

ماذا لو ل  يقي  الشو  الأنا  ي ذلك الوقوح موا هوي الصوورع اليوي كوان يمكو  

 ها جماعت اإلخوان المةلمو ؟ ن تكون علو

لكنووي  عيقووا  نووه لووو  را  هللا  ن  «علووى هللا»الموورء ال يرغوو   ووي  ن ييووأول 

يطو   ي عمره  ال اك  نه سوكون له تأ ور  ي سور الحواع غور موا حوا   وموا 

بعا. و ذكر  ي هيا الصوا  مقالوه لمفكور  مريكوي وموذ الشوو  الأنوا  وي مقوال 

عنهش ال نارل ماذا تفع  به ااحاا   قا يغور وجوه عنه بالرج  القرآني، وقال 

اليوواري . وبعووا اسيشووها  الشووو  عووا  وذكوور هوويه المعوواني موورع  خوورى عنووه. 

 و حة   ن الشو  الأنا كوان  ليوت مو   ليوات ذلوك الزموان رغو  موغر سونه  قوا

بووا  حركيووه  ووي الوواعوع وهووو  ووي سوو   ( عاًمووا،  ووي حووو 42اسيشووها ولايووه )

ى نحووو عشووري  عاًمووا  ووي تأسوووم الجماعووت وتطويرهووا العشووري   ل  نووه  مضوو
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 وهو  ي مقيأ  الشأاب.

 ش«اليرحو »

لقوا ...  ربما قطا تةلة  ااحاا   وما ييعلق بقضووت اعيقالوك للمورع ااولوى

توقفنا  وما قأ  عنوا ترحولوك موا زمولوك محموا الوامر ار مو  سوج  قةو   ول 

 ما اليل جرى بعا ذلك؟...  طنطا

بضووواحي  «هايكةووي »وم اسيشووها  الشووو  للووى معيقوو  لقووا توو  ترحولنووا يوو

والويل  مضوونا  ووه  يورع  «الطوور»القاهرع لنرح  منه مرع  خرى للوى معيقو  

زمنوت ال  ذكرها بالضأط    تقرر لعا ع المعيقلو  م  طوالب المرحلوت الثانويوت 

تمهووواًا لس ووراج عنووا، ولكوو  لوو  يقووا اإل ووراج  وو   عوووا  «هايكةووي »للووى معيقوو  

ومووا سووقوط وزارع لبووراهو  عأووا  «الطووور»لنووا موورع  خوورى للووى معيقوو  ترحو

 الها ل تقرر اإل راج عنا بعا  ن  مضونا  ي المعيقالت نحو تةعت  اهر.

 اهور االعيقالش

مووا الوويل كنووح تفعلووه  ووي اووهور االعيقووال؟ هوو   عووات قووراءع موقفووك موو  

 االنيماء للى جماعت اإلخوان المةلمو ؟

عمقووح انيموواصي لجماعووت اإلخوووان المةوولمو  وعمقووح ال اووك  ن هوويه الفيوورع 

انيموواء غووورل موو  المعيقلووو ،  المعيقوو  كووان  رمووت هاصلووت ليعموووق واليثأوووح 

والمزيا مو  اليوعووت واليثقووذ، و اوور هنوا للوى كووذ كنوح  قضوي يوومي  وي 

لقووا كنووا نصوولي الصوولوات الخمووم  ووي المةووجا، وهووو عأووارع عوو  ...  المعيقوو 

وكوان لمامنوا ...  موقوا محوا  للمحوراب بوالطأا  بنووتمنطقت محاطوت بوالطوب و

 نا هنا  تحا  ع  معيق  الطور باليحايا اليل  قمنوا  ووه  يورع  - ي ذلك الوقح 
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كنووا نةوويوقع قأوو  ...  رحمووه هللا - ضووولت الشووو  محمووا الغزالووي  -زمنوووت  طووول 

ا مالع الفجر بةاعيو  حو  تأوا  الحركوت  وي عنوابر المعيقو  الويل كوان مقة ومً 

للى سلةلت م  الممرات، وكان  حا ااخوع يمر على الناصمو  لووقاه  بصووت 

قو   واذكر الحوي الويل ال ...  رخو  ينا ل  وه بقولهش يا ناصًما مةويغرقًا  وي المنوام

وهكوويا. وكنووا ...  ينووام. موووالم يوواعوم للووى ذكووره و نووح مشووغول بطووو  المنووام

لمحأ  للى نفوسنا،  و  يواول نةيوقع لاى سماعنا هيا الصوت الرقوق الرخو  ا

 ي العنابر موت قراءع القرآن،  نذا  ذن الفجور توجهنوا للوى المةوجا للصوالع، 

وبعا انيهاصها وخيامها ننويا   وي حلقوات علمووت موا الشووول الويي  نورا قه   وي 

المعيقو ، كالشووو  الغزالوي والشووو  سوووا سوابق والشووو  عأووا المعوز عأووا الةوويار 

ماعووت، حيووى قأووو  طلووو  الشوومم،  نأووا   ووي   اء وهوو  جموعًووا موو  اوووول الج

تمرينات رياضوت،    نيوجوه بعوا ذلوك لينواول طعوام ل طارنوا،  و  للوى عملووات 

تناوذ العنابر وااسرع والقوام بمهوام الطوأ ، واليوي كانوح تووز   وري،وا علوى 

كريوت، و ذكور  ن ك  عنأر،    يأوا  اوووخنا  وي للقواء المحاضورات الاينووت والف

زالي جما سلةولت محاضورات  وي معيقو  الطوور  وي كيواب م الشو  الغالمرحو

،  ضوواًل عوو  االاوويرام  ووي المناقشووات «اإلسووالم واالسوويأاا  الةواسووي» سووماه 

 ...  وتر يا اانااوا الاينوت

لوويلك  طلقووح عأووارع  مووأحح مووثاًل  ومووا بعووا وهووي  ن معيقوو  الطووور هووو 

( الةوووفر والمصووواريذ م1949المعةوووكر الوووااص  لسخووووان المةووولمو  لةووونت )

والنفقووات واليكووالوذ علووى حةوواب الحكومووت المصووريت. و ذكوور  ن بعًضووا موو  

زمووالء المعيقوو  لوو  تكوو  لايووه القووارع علووى المشوواركت معنووا، وموو  هووؤالء زمووو  

اسمه حة  الزمزمي، ول  يك  يةيطوا  ن يقشر لمأا المووز، كوان  اصًموا  وي 
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 طلقنووا علوووه رصوووم لجنووت  حاجووت للووى عووون ا خووري ، هكوويا هووي حواتووه  لوويلك

العكننووت وقووا   وورج عنووه معنووا، وقووا كنووا نحوو   ول   عووت ييقوورر اإل ووراج عنهووا، 

( يوًموا، وقوا 17وكان ذلك قأ  اميحان الاور الثاني  ي الشها ع الثانويوت بنحوو )

العايووا موو  الطلأووات  -زمالصووي و نووا  - وواتني الوواور ااول، ورغوو   ننووا قووامنا 

وعنواما عوات ...  ن هيا الاور غور  ن  حاًا ل  يعرنوا بوااًل لوةهلوا لنا   اء اميحا

 عوز وجو للى الأوح تفرغح بشك  كامو  لمراجعوت  روسوي، وقوا  كرمنوي هللا 

بنجاحي ميفوقًا ومواح  اليرتوو  الثواني  وي الشوها ع الثانويوت اازهريوت علوى 

المملكت المصريت  وي ذلوك الحوو ، وكوان الفوار  بونوي وبوو  مواح  اليرتوو  

ول نصووذ  رجووت  لوويلك اقيةوومنا هووو و نووا الجوواصزع اليووي تموونح لووحول علووى اا

المملكت سوي،ا، وكانح قوميها  ال وت و ال وو  جنوًهوا،  حصو  كو  منوا علوى سويت 

 عشر جنوًها ونصذ الجنوه.

 قرار غور محةوبش

 مووت موو  يقووول يووا  ضووولت الشووو ش لن قوورار اإلخوووان بالمشوواركت  ووي حوورب 

،  قوا لفوح االنيأواه للوى الجماعوت و ل و  علوهوا الكثوور م( ل  يك  محةوبًا1948)

 م  القوى المناهضت  اخلو،ا وخارجو،ا، ه  توا ق على ذلك الطر ؟

 هو  يكونوون بوو   موري ، ااولش هو  ...  هيا ما يقوا  ووه  اصًموا اإلسوالموون

يأرزون للنا  تناوًما وقوع حيى يليفوا حووله  وينجويبوا للووه   و يخيفووا حيوى 

يعلوو  ااعووااء موواى قوووته  و ال يووابروا لهوو  المزالووق والمخوواطر، وهوويا مووا ال 

وقعح  وه الصوحوع اإلسوالموت ااخوورع،  شوأابها بمجور   ن لمةووا  وي  نفةوه  

قوع  خيوا يةيعرضون عضالته  وياعون للى مالع العووا  وي موواان عابواي  

 طابت  ووه بالقاهرع اليي كان يحضرها  كثر م  نصذ ملوون، وكنح  قوم بالخ
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و اور هنا للى واقعت مو  توااعوات هويه الحالوت  قوا كنوح بالواليوات الميحواع ... 

عنوواما  قووام الوورصوم المصوورل الةووابق  نووور الةووا ات علووى اعيقوواالت سووأيمأر 

ا علووى ماصوواع غووااء  حووا اااووخاص، 1981) م(، وكنووح  ووي ذلووك الووووم موواعو،

سواعت حيوى نيوابا تطوورات  أبلغنا  ن نشرع ااخأار  ي اليلوفزيون بعا نصوذ 

ااحواا   وي مصور، وعنواما  يحنوا اليلوفزيوون  وج نوا بصوورع اوخ  معموو  

؟ و جأح على الفوور  جو  ...  وما  مضوفي على الفور  لوةح تلك مورتك

واسيعات بةرعت هوؤالء اااوخاص الويي  كوانوا يحملوون كوامورات اليصووير 

بواي  اليوي يحيشوا  وهوا م وات اليلوفزيونوت خالل لماميي لصالع العووا بموواان عا

 و كما ذكرت سابقًا نحو نصوذ ملووون، وكانوح الكوامورات ترموا ...  االو 

سوووواء لحاوووت الخطابوووت  و لحاوووت ...  بالصوووورع والصووووت كووو  كووو  حركووواتي

الةجو   و الركو   و غور ذلك، وحيى لحاوت تقوايمي احوا اوأاب الجماعوات 

م   ًرا لهويه الصوور و تةواءل  وي لولقي كلمت  ي الجما، ولكني بعا ذلك ال  لم

نفةي  ي  تيه  هيه الصور واللقطات خصوًما  نه ل  تك  تاهور بوالمرع  وي 

وسوواصط اإلعووالم الرسووموت، بوو  بووالعكم كووان  مووت تعيووو  علووى مثوو  هوويه اامووور 

و ذكر  قط  ن الرصوم الةا ات  اار للى مث  هيه اليجمعات  ي  حا خطاباتوهش 

...  وون اوخ ، والحقوقوت  نهوا تضو  ماصوت  لوذ  قوطبوقولوا لنها تض  ربا مل»

، و ذكر  نني كنوح  واجوه موعوبت اواياع  وي الوموول للوى موواان عابواي ، «

وكنح  ي بعل ااحوان اضطر للى  ن  رك  سوارتي ربما على بعوا ييجواوز 

الكولو ميًرا  و  كثر، وذلك م  جراء ااعاا  المشاركت  ي مالع العووا اليوي ال 

 ملوون  ي ذلك الوقح. تق  ع  نصذ
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 الجماعت منحلتش

بعوا اليحاقوك بكلووت  موول  «اإلخووان المةولمو »كوذ تفاعلح موا جماعوت 

 الاي  وجامعت اازهر؟

عنوواما اليحقووح بالجامعووت كانووح جماعووت اإلخوووان المةوولمو  منحلووت بعووا  ن 

لسووراصو  »مووار قوورار موو  الحكومووت بحلهووا، وكووان يقووال  ووي ذلووك الوقووحش 

،  ل  نه م  الناحوت الرسموت لو  يكو   موت وجوو  «اعت المنحلتالمزعومت والجم

لسخوان، ولك  هيه الفيرع اهات نشاًطا هاصاًل لشأاب اإلخووان، لو  تكو  هنوام 

لك  عملنا وحركينوا كانوح ...  ال يات  و عالمات  و  ل مااهر ذات طابا عام

ضوخًما وال  بعواع ع  ذلك كله وهو ما   ى للى  ن لنياجنوا كوان  وي هويه الفيورع

 ناور له،  انيشرت الاعوع انيشاًرا كأوًرا.

  ل  تك   مت مالحقت  منوت لك ؟

بعووا سووقوط حكومووت ...  كانووح هوويه الفيوورع تعووون حالووت  يووور  منووي تجاهنووا

لبراهو  عأا الها ل، خامت بعا  يرع الصورا  الشوايا بوو  اإلخووان والةولطت، 

ى قيو  النقرااوي  وي حوو  اامر اليل   ا بأعل اأاب الجماعوت المويحمم للو

ر ت الةلطت على ذلك بقي  حة  الأنا، وهوو موا  اوع  المزيوا مو  الزيوح  وي 

نار الصرا ، ول  ييوقذ لال بعا سقوط وزارع لبراهو  عأا الها ل. وكنا وقيهوا 

 ي معيق  الطور، و ذكر  ننا كنا  ي لولت الةابا والعشوري  مو  اوهر رمضوان 

 ووي االحيفووال بقصووواع موو  تووألوفي و ووي آخوور واحيفلنووا بلولووت القووار واوواركح 

القصواع كانح  مت مناجاع ا سوأحانه وتعوالى و عووات عواع، و وي لولوت الياسوا 

والعشووري  موو  رمضووان وكانووح لولووت العوووا  قولووح وزارع لبووراهو  عأووا الهووا ل 



 136 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

وبعوا ذلوك حوا ح ...   صا  اإلخوانش لقا اسيجاب هللا لواعواتك  وي لولوت القوار

العالقت بو  الجماعت والةلطت،  و   جريوح انيخابوات نوابووت تقوام  يرع هاوء  ي 

 وهووا عووا  موو  رموووز اإلخوووان باليراوووح، لكوو   حوواًا موونه  لهوو  يوونجح ولكوو  

المعركووت االنيخابووووت  وووي حووا ذاتهوووا كانوووح  رمووت إلحوووواء الووواعوع واووواركح 

اخصو،ا  ي الاعايت للمراحو  م  الجماعت  ي موان عواع وبالويات  وي موعوا 

ولع  عام وجو  مالحقت  منوت  تا  لنا حريوت اليحورم والواعوع رغو  .. . مصر

 نوه عنووا اإل وراج عنووا حصولوا منووا علووى تعهوا بيجنوو  المشواركت  ووي  ل نشوواط 

سواسوي للجماعووت. و ذكور  نووه بعوا اإل ووراج عنوي عووات للوى منزلووي  وي قرييووي 

  قووع وبعا تجما النا  اليي  جاءوا للمأاركت باإل راج  خيت  تحوا  للووه  عو

اإلخوان وحركيه  و هاا ه   ونار للى الأعل وكأنوه يقوول لويش  لو  تويعل  مو  

  ر  اعيقالك.

 ( يولووو بخصووبت لنيواج اإلخووان23واتةمح الفيرع اليي سأقح قوام  وورع )

 قووا اووهات تكريًةووا لوجو هووا وخامووت  ووي اازهوور الوويل كووا  يضووحى كلووه ... 

ا الخضوورل للووى كأووار العلموواء منيخأًووا لسخوووان موو  اووو  اازهوور الشوووح محموو

كانووح  رجووت انيشووار الجماعووت هاصلووت  ووي كوو  ...  وعمووااء الكلوووات والطووالب

( يولووو  نهوا 23المواقا  ي مصر للارجت اليي حننا معهوا  نوه عنوا قووام  وورع )

ولكو  بعوا ...   ورتنا  ي  ول اامر،  قا قو  لن الضأاط قا ع الثوورع لسوالموون

لثوورع لو  تقو  لال لضورب الحركوت اإلسوالموت اليوي كوا ت ذلك بفيرع بواا لنوا  ن ا

تةوويولي علووى مصوور سوولمو،ا  ووي ذلووك الوقووح، المةووألت لوو  تكوو   ووي حاجووت للووى 

 ...  عنذ،  الشع  كان ميجاوبًا ما   كار الجماعت بعمق  ي ك  مكان وموقا
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 حركت وطنوت ااملتش

كانوح هوي كوذ تصورت   ن الثورع قامح لضرب الحركت اإلسوالموت بونموا 

 حركت وطنوت ااملت؟

لكوو  رجووال الثووورع قووالوا  ووي الأاايووت لنهووا موو   بنوواء ...   جوو  حركووت وطنوووت

و تأوووا  الشوووو  محموووا ااو ن وتربووووا علوووى يايوووه و نهووو  حملووووا المصووواحذ 

...  وعاهوواوا هللا علووى حمايووت  ينووه، كووان الوجووه اإلسووالمي واضووًحا بالنةووأت لنووا

 اج  ن لهوؤالء الضوأاط مولت اإلخووانور «اإلخووان المةولمو » قصا جماعوت 

ليلك  ونن عنامور اإلخووان سواهمح  وي حراسوت المنشوآت المهموت الوطنووت ... 

سوواء اوووعوت  و  المناوصتوااجنأوت خشوت تعرضها لليخري  م  قأ  العنامر

 غور اووعوت.

لك  الأعل اعيأر هويه الخطووع محاولوت مأكورع السويوعاب الثوورع اليوي  وي 

  كا ووت االتجاهووات الةواسوووت والفكريووت  ووي مصوور ولوو  تكوو  محيواهووا تجمووا بووو

  ورع ليوار بعونه؟

ذلك كان م  ضم  ر ل الثورع ذاتها،  هي كانح  ي حاجت للى سونا اوعأي 

حو  كانح  ي ذلك الوقح تفيقر للوى هويا الةونا ولو  تكو  قوا بوا ت اليكفوور  وي 

تحوا  القووومي  وو  تناوماتهوا الةواسوووت الخاموت اليووي بوا ت بهو ووت اليحريور  وو  اال

االتحوووا  االاووويراكي  وموووا بعوووا، لووويلك اعيموووات  وووي  ول اامووور علوووى حركوووت 

   انها حركت منامت ولها امياا  اعأي  ي ك  ا  ا .«اإلخوان المةلمو »

 لاكالوت الصرا ش

 عنووا نيوقووذ عنووا لاووكالوت الصووورا  بووو   ووورع يولوووو وحركووت اإلخووووان 
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خووان اسويوعاب الثوورع، بو  حواولوا  وي المةلمو  والةؤالش لماذا لو  يحواول اإل

الأاايت  ر  وماييه  علوها، وقا قر ت قأو   يوام  وي مقوال اموو  هويوال  ن 

اإلخوووان حوواولوا  وور  وموواييه  علووى الثووورع منووي  يامهووا ااولووى موو  خووالل 

ااوويراط تحريوور كا ووت القوورارات والخطوووات اليووي تيخوويها الثووورع علووى قوووا ع 

موا اعيأور از واجووت  وي الةولطت للوى جانو  كونوه اإلخوان قأ  لعالنهوا، وهوو 

 ومايت؟

لقووا  هوو  اإلخوووان المةووألت  نهوو  اووركاء  ووي الثووورع  ووي  ول ااموور وموو  

مقيضى الشراكت  ن الشريك ال يأورم  موًرا ذا بوال لال بمشواورع اوريكه ا خور، 

لك  تأو  بعا ذلك  ن رجال الثورع ل  يقألووا هويه الشوراكت وقوا نشوروا و ذاعووا 

بالفع  وقالواش لن الثورع ال تقأ  ومايت م   حوا و حةو   ن تلوك المةوألت  ذلك

بالوويات هووي نقطووت الخووال  بووو  كثوووري  موو  قوووا ات الجماعووت وااسووياذ حةوو  

 قا كانوا يانوون  ن يولووو  وورع تعأور عو  ...  الهضوأي المراا العام للجماعت

لوةووح  ووورع اإلخوووان المةوولمو ، بونمووا هووو ر وول ذلووك اليصووور و علوو   نهووا 

اإلخووووان  ولووويلك سووورعان موووا تكشوووفح ااموووور ووقوووا الصووواام بوووو  الثوووورع 

 واإلخوان.

 اخصوت الهضوأيش

يوورى الووأعل  نووه لوووال اخصوووت الهضوووأي كقووا  وعووام ل راكووه لطأوعووت 

رجال الثورع وبشك  خاص جمال عأا النامر، ولو  نه ر ى الهضووأي  حةو  

وعيه القضاصوت لما احيام الصورا  اليعام  ما هؤالء الضأاط ونةي او ًا م  طأ

بو  الجانأو  ولةارت العالقت بوو  الثوورع واإلخووان  وي تووازن مطلووب، هو  

 توا ق على هيا الطر ؟
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 عيقا  ن ذلك ينطول علوى حلو  لشخصووت ااسوياذ الهضووأي،  لقوا تأوو   ن 

نارتووه تجوواه الثووورع كانووح  بعووا و عمووق موو  هووؤالء الوويي  حنوووا  ن الثووورع 

 ن رجالها ينيمون للوه ، و ذكر  نني  وي  واصو  الثوورع توجهوح للوى لسخوان و

الصووعوا  ووي رحلووت  عويووت بووا ت موو  الفووووم وبنووي سووويذ والمنوووا و سووووط 

وسوهاج وقنا وااقصر ولسنا وكوم  مأو و سوان، ولنني قابلح  وي قنوا بعول 

ضوأاط الشوورطت موو  المنيمووو  للووى جماعووت اإلخووان واووكوا لووي  نهوو  نفوووا للووى 

 صعوا بعا قوام الثورع. بأوامر م  جمال عأا النامر.ال

  ل ذكرو  جنال لبل  و اور باَلَ ؟

ذكروه باالس  وقا عر نوا مو  الأاايوت مواى توأ ور وقووع ونفووذ جموال ...  نع 

 عأا النامر.

 ريا  ن  خل  م  ذلك للى  ن الصرا  وقا مأكًرا بو  الجوانأو ، وكوان ال 

غور  نني  رى  نوه لو  ...  نام ااسياذ الهضوأيبا  ن يحا  حيى ولو ل  يك  ه

 يك  هنام ضرورع لهيا الصاام الاامي.

 ل  يك  ضروري،اش

 ه  ترى  ن الثورع كانح سأأًا  ي احياام هيا الصاام الاامي؟

لقوا ...   ي اعيقا ل لنه لو  يكو  ضوروري،ا الصواام موا اإلخووان بهويا العنوذ

 م(.1954)امطامح الثورع ما اإلخوان مني يناير 

قاطعنوا الشوو ش موا مالحاوت  ن الثوورع عنواما قوررت حو  جمووا ااحووزاب 

، «اإلخووان المةولمو »اليي كانح قاصمت  ي عها الملكوت ابقح  قط علوى تناوو  

 ال ...  كمووا  ن عأووا الناموور بعووا قوووام الثووورع توجووه للووى قأوور الشووو  حةوو  الأنووا
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 ا للصاام؟يعيأر ذلك مؤارات و يت تجاه اإلخوان ولوم مأعثً 

بووأنه  »هوويا مووا طمووأن اإلخوووان  ووي الأاايووت وكووانوا يصووفون ضووأاط الثووورع 

خامت  ن عأا النامر آ ور عنواما زار قأور الشوو  الأنوا المضوي  وي  «جماعينا

وهو ما  عطوى نوًعوا مو  الطمأنونوت علوى هويا الصوعوا غوور  نوه  وي ...  منهجه

وال ...  نحو   وي المعيقو الوقح اليل توجه  وه عأوا النامور للوى قأور الأنوا كنوا 

اك  ن العنصر الشخصي بو  ااسياذ الهضوأي والرصوم جموال عأوا النامور 

وعام االسيلطا  بو  الورجلو  كوان لوه توأ وره  وي حواو  الصواام بوو  الثوورع 

واإلخوان وم  للى حا العنوذ،  موا وقوا علوى اإلخووان مو  جوراء العنوذ لو  

م( جوورت حملووت 1954ينوواير )يكووون هونًووا، و ذكوور  ووي هوويا الصووا   نووه  ووي 

و وي  واخور اوهر موار    ورج عونه  لبوان ...  اعيقاالت موسعت ضا اإلخوان

 زموت مووار  بووو  محموا نجووو  موو  ناحووت ومجلووم قوووا ع الثوورع بزعامووت عأووا 

الناموور موو  ناحوووت  خوورى، وقووا زار عأووا الناموور بعووا اإل ووراج عوو  اإلخوووان 

المصووالحت واعيوويار وبوواء ااسووياذ حةوو  الهضوووأي  ووي منزلووه كمأووا رع علووى 

مووفحت جايوواع  ووي العالقووت بووو  الطوور و ، ولكوو  يأوواو لووي  نووه كووان موو  قأووو  

اليكيوووك حيووى تموور  زمووت مووار  ويوويمك  عأووا الناموور موو   وور  قأضوويه 

واإلمةووام بزمووام اامووور.  مووا كووا  يوويخل  موو  محمووا نجووو  حيووى بووا ت 

 اعيقاالت اإلخوان م  جايا.

  خطأ اإلخوانش

ك تلقوي المةو ولوت  وي احيواام الصورا  بوو  الطور و  علوى لك  يأواو لوي  نو

 ال تعيقووا  ن  مووت  خطوواء موو  قأوو  ...  الثووورع وتحايوواًا زعومهووا عأووا الناموور

 ل  يك  بوسوا اإلخووان ...  اإلخوان تجاه الثورع  سهمح  ي تأجوج الصرا ، و
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  ن يقاموا على بعل الممارسات اليي تخفذ م  اليوتر ما الثورع؟

ان يمك  ذلك لو اتخيت  سالو   كثر لوونت بشرط  ن يكوون هنوام ك...   ج 

تجاوب م  الطر و   يًضا،  نذا  قوام طور  علوى خطووع للوى ااموام ييعوو   ن 

 يقاب  بخطوع مما لت حيى تكون النيوجت  ي محصليها ليجابوت.

ه  تعيقا  ن  مت قوى خارجوت  ذكح هيا الصاام و  عح باتجاه تعموقه بوو  

 إلخوان؟الثورع وا

ال  سوويأعا ذلووك ولن كنووح عووا ع  ووي تفةووورل لححوواا  ال  حوواول  ن  ركووز 

علوى مةووألت اليفةوور اليووآمرل ولكو  قطعًووا كانووح  موت جهووات يهمهوا لذكوواء هوويا 

 الصرا  حيى ولو ع  طريق ليحاءات معونت.

و توقذ هنا عنا واقعت ذات  اللت  قا كلفح الثورع ااسوياذ حةو  الهضووأي 

وطلأوح منوه  ن ييشوا  علوى موعوا  «ليفانز»ول لنجلوزل اسمه باللقاء ما مة 

المطال  الوطنوت حيى يمك  توحوذ هيا اليشا   ي مفاوضوات الجوالء، ولكو  

بعووا ذلووك اعيأوور ذلووك خوانووت موو  الهضوووأي و نووه اتصوو  بوواإلنجلوز موو  وراء 

 الثورع.

لننووي  رى  نووه لوووم هنووام مووا يمنووا موو  اخوويال  القوووى ...  علووى  يووت حووال

لك  ما  نكوره علوى  وورع يولووو  وي هويا الةووا  ...  أاينت  ي وجهات النارالمي

هووو ضووربها بعنووذ وبوووا موو  حايووا واسوويعمال الووأطن واليعوويي  والينكووو  للووى 

 الحا اليل ر يناه  ي الةجون الحربوت.

  ال تعيقا  ن  مت مأالغت م  قأ  اإلخوان على هيا الصعوا؟

لننووي  عيقووا  ن كوو  مووا قووو  عوو  هوويه العملوووات ال يمكوو   ن يصووور ...  ال
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 ...  لن القل  يعجز ع  تصويرها...  الحقوقت كما اوهات

 ه  كان يعل ؟

 ه  كانح عملوات اليعيي  بعل  زعو  الثورع جمال عأا النامر؟

 لنني  سيعو  هنا بقول ااعر عربي قاي ش

 لذا كنح ال تارل  يلك مصووأت

 

 المصووأت  عاو  و كنح تارل  

 نذا كان ال يوارل وتركنوا لحموزع الأةوووني وهوؤالء النوا  الغوالح والقةواع  

اليي  تحاوا هللا  ي سوماصه. لقوا كوان يقوول حموزعش هواتوا ربكو  و نوا  ضوعه  وي 

 زنزانت.

  ال ترى  ن المأالغت تصأغها؟...  ه  هنام ما يو ق مث  هيه ااقاوي 

ا تعرضوح ليعويي  حموزع الأةوووني  وي هيا كالم اهاناه وسمعناه واخصو، 

االعيقال الثاني لي ضم  مجموعات اإلخوان اليي  اعيقلوا بعا حا  وت المنشووت 

 م(.1954 ي )

 حا   المنشوتش

اإلخوووان »لنيوقووذ قلووواًل عنووا حووا   المنشوووت. هوو   ووي ر يكوو  موو  تووابور 

 م محوول تمثولوووت كمووا تقووول قوووا ات لخوانوووت عوواع آخرهووا مووأمون  «المةوولمو 

 الهضوأي؟

كجماعووت لوو  تووابر  و  «اإلخوووان المةوولمو »لننووي  سوويطوا  ن  ؤكووا يقونًووا  ن 

هنوووااول »تنفوووي عملووووت حوووا   المنشووووت لنموووا يحيمووو   ن يكوووون قوووا قوووام بهوووا 

 .«وجماعيه



 143 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

  ارت للى  نك تعرضح لليعيي  على يا حمزع الأةووني؟

عنامور باايت  اور للى  نه بعا حا   المنشوت وقعوح حملوت اعيقواالت ضوا 

م(، ولكوو  تمكنووُح موو  الهوورب 1954اإلخوووان المةوولمو   ووي مطلووا نووو مأر )

واالخيأوواء  يوورع موو  الووزم ، و خوويت  نيقوو  موو  مكووان للووى آخوور، وانيهووى بووي 

المطا  لاى بوح خواليي، واسويطاعح  جهوزع اامو   ن تيعور  علوى مخأ وي 

 علوين كما قأضوح علوى خواليي وُسوجنح بيهموت اليةوير ...  وقأضح علين بالفع 

وحلح قضويها مؤجلوت  وي القضواء حيوى هوا ت ااموور بعوا  وال  سونوات ... 

 حم محاكميي  نا  نكرت بالطأا ك  اليه  اليوي نةوأ... ويو وحك  علوها بالأراءع

 ...  للين كما  ع  غورل م  الزمالء

...  ولك  حمزع بةووني كان يواجه هيا اإلنكار م   ل اخ  بعقاب اوايا

و ووي ...  نحوواك  معًووا...  مجموعووت موو  المحلووت وبةوووون وطنطوواووقيهووا كنووا 

منيصذ اللو   وج نا بم  ينا ل علونا     وقفونا  وي طوابور و مرونوا بوالجرل 

 وو  جوواءني حمووزع الأةووووني ...  والووركل والةووواط تلهأنووا علووى موواى سوواعيو 

وطل  مني  ن  لقي خطأت،  قلح لهش لن المجال ال يناس  ذلك،  طل  منوي  ن 

غني،  قلح لهش لةوح مغنوًوا،  طلو  منوي مورع  خورى  ن  خيوار بونهموا لموا  ن  

 على حا قوله. «غنووع» لقي خطأت  و  ن  غني 

( 50و 20و 10وكان الأةوووني قوا حوا   وال    وات للعقواب تيوراو  بوو  )

( كرباًجوا ) لكوت(، وبالفعو  ضوربُح 50كرباًجا، وكنح مصونفًا ضوم    وت الو  )

تووؤلمني لذا مووا ...  ، ومووا زالووح آ ووار الضوورب  ووي سوواقي( موورع50بالكربوواج )

  وها. «خأطت»تعرضح ال 
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ور ووا الشووو  جلأابووه قلووواًل، و رانووا بقايووا الضوورب، لكنووه لوو  يشووأ  ن يلوويقط 

 المصور مورع لها.

وذات موورع سوومعُح موو  ينووا ل باسوومي،  خرجووح موو  زنزانيووي،  ةووألني 

،  ةوألني عموا « موو »ول الشاوين المة ول ع  اليعيي ، و ذكور  ن اسومه اا

( كرباًجوا،  ةوأليهش علوى  ل 15 عليه،  نفوح له،  قوال لويش  نوح معورو  لوك )

 سووا ، ويأوواو  ن الرجوو  تعوواطذ معووي  اننووي لوو   رتكوو  مووا  سوويحق علوووه 

الضرب بالكرباج،  أبلغني  نه سوقوم بيوجوه الضوربات علوى اار ، وعلوين 

رقووت  ن هوويا الشوواوين موو   قةووى والمفا...   ن  موورل موواعوًا اووعورل بوواال 

مة ولي الةج ، ولكنه كما يأاو ل  يجا مأرًرا حقوقو،ا لمعواقأيي، وبالفعو  حوا  

ما اتفقنا علوه، وطل  مني بعا آخور ضوربت  ن  ركول حا وًوا حيوى يشوعر مو  

 ييابعني  نني غور قا ر على ارتااء الحياء م  ااع اال .

 جووأع،  أرجعيووه للووى حمووزع  و خوويت  سووأل عوو  سوور هوويا القوورار بمعوواقأيي

الأةووني  انه زاره  ي الوووم ذاتوه اوقوق لوه اسومه عمور الأةوووني يعوون  وي 

ولو   جوا تفةووًرا ...  المحلت، وربما حا وه عنوي وعموا كنوح  مونعه  وي المحلوت

و حةو   ن تلوك المعاملوت القاسووت تركوح بصوماتها ...  لهيه الحا  ت سووى ذلوك

 ن تااول جراحاتنا  نن المرارع ال تغا رنوا،   ي نفو  اإلخوان، ومهما تحاول

، «الحابو  بالنابو »م(، واليوي  خويت 1965وهو ما  كاته بعا ذلك محنت العام )

وهي المحنت المرتأطت بقضوت سوا قط  رغ   ن تناوموه كوان محواو ًا بمجور  

مجموعت مغورع م  اإلخوان، لك  اام  اعيق  ا ال  م  عنامر اإلخووان 

وا م  قأو ، واسويخامح معهو  مو    وات اليعويي  موا لو  يةويعمله واليي  اعيقل

  حا.
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 لماذا اسيمر العنذ؟

لماذا اسيمر هيا العنذ الشايا بوو  الثوورع واإلخووان؟ معنوى ذلوك  ن اامور 

ل  يك  مجر  ر   ع  على  حاا  معونت كحا   المنشوت واسويمر العنوذ حيوى 

 م(.1965ما محاو يت اليناو   ي )

ح كووان الشووووعوون قووا و أوووا للووى الةوولطت و جهووزع اإلعووالم  ووي ذلووك الوقوو

م( 1961واليوجوه، وكان له  باون اك توأ وره ، و عيقوا  ن ذلوك حوا  بعوا )

عق  اإلعالن ع  القرارات االايراكوت والأاء  ي عملوات اليأمو ، وقا بواا لنوا 

و حةوو   ن ذلووك موو  اامووور اليووي ...   ن الشووووعوو   مووأحوا هوو  الميحكمووو 

وربموا اسويطا  الشوووعوون  ن يقنعووا ...   رت على  كر المرحوم سووا قطو  

عأوووا النامووور  ن اإلخووووان هووو  خطووور مةووويمر علوووى الثوووورع، ولذا لووو  يةوووار  

 .«ييغاى به  قأ   ن ييعشوا به»بالقضاء علوه  سوأا رون ه  بالقضاء علوه 

 لجها  اليجربتش

الثوورع ولجهووا   لكو   لو  يكو  لواى اإلخووان توجوه حقوقوي للةووطرع علوى

 .«تناو  سرل قول»تجربيها، خامت  ن اإلخوان كان لايه  

لنني  رى  ن اإلخوان ل  يك  لايه  توجه لالسيوالء على الةولطت سوواء  وي 

 كانوا ياركون  ن ذلك ييطل  مقومات معونت....  الخمةونات  و الةوينات

 لك  بماذا تفةر وجو  تناو  سرل لاى اإلخوان؟

اليناو  الةرل بمفر ه  ن يقل  نااًما يقووم علوى قووع عةوكريت ه  يةيطوا 

ذلك ل  يك  وار ًا  ي تفكور اإلخووان مطلقًوا  وي ...  وبحوزته الجون والشرطت

تلك الفيرع، وهو ما  كر  وه تناو  مالح سوريت عنواما حواول  ن يةووطر علوى 
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 ى الحكو الكلوت الفنوت العةكريت وغورها م  المنشآت بها  طل  االسيوالء علو

 وهو تفكور مأواني.... 

 باب القصور الياتيش

 لك  اإلخوان ل  يحلوا تناومه  الةرل واسيمر العم ؟

اسيمر م  باب القصوور الوياتي يوؤ ل بعول اا وار، مو  ضومنها اليربووت 

العةكريت واامور الجها يت، ولك  ل  يك  الها  االسيوالء على الحكو ،  ويلك 

لها  م  وجو ه كان ييمث   ي الا ا  عنا اللوزوم ييطل  اروًطا معونت ربما ا

ربمووا كوووان ذلووك وار ًا  وووي ...  لذا مووا تعرضووح الجماعوووت  و الوواعوع العيوووااء

 ...  حةأان القاصمو  على الياو  الخاص لسخوان

علووى  ل حووال  قووول بوضووو  ومووراحتش لن الصوورا  بووو   ووورع يولووووو 

وال موو  مصوولحت وجماعووت اإلخوووان المةوولمو ، لوو  يكوو   ووي مصوولحت مصوور 

 لوو  ن هواتو  القووتو ش الثوورع واإلخووان ...  العرب وال م  مصلحت المةولمو 

 اتفقيا لكان  ي ذلك الخور لهيه الاواصر  و المةيويات الثال ت.

كوووذ تفةوور انضوومام بعوول العناموور القوا يووت  ووي جماعووت اإلخوووان لثووورع 

 يولوو؟ والأعل منه   مأح وزيًرا؟

ولكوو  الثووورع طلأووح موو  اإلخوووان تراوووح بعوول  ال  حوو   ن  تهوو   حوواًا،

ااسماء للاخول  ي الوزارع ااولى  راح ااسياذ الهضوأي وحةو  عشوماول 

مثو  الشوو  ...  و الثًا ال  ذكره، لكو  عأوا النامور كوان يريوا  سوماء ذات بريوق

 حما حةو  الأواقورل والشوو  محموا الغزالوي، ولكو  الجماعوت ر ضوح  لويلك 

قورل م  اإلخوان و خو  الووزارع،  و   خو  وزارات الثوورع اسيقال الشو  الأا
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 وما بعا الواكيور عأوا العزيوز كامو  بعوا  ن خورج مو  الةوج  واسويمر وزيوًرا 

لحوقا  وا ون اازهور  و  ناصأًوا لورصوم الووزراء. كموا  خو  وزارات الثوورع 

  وما بعا الاكيور  حما كمال  بو المجا.

الشخصووات بواخول وزارات الثوورع  ه  اعيأرت قوا ع اإلخووان قأوول هويه

 لييانًا بانفكاكه  ع  االليزام بحأ  الجماعت؟

الووأعل اعيأووره كوويلك بالفعوو  والووأعل ا خوور اسوويفا  موو  وجووو  اووخ  

كالشو  محما الغزالي مة واًل  ي وزارع ااوقا  والشو  سوا سابق،  قوا كوان 

ح  مشوكلت مو  هو الأاب المفيو  والصار الحنون لك  ما رحمه هللاالغزالي 

 عنامر الجماعت، ولع  حكمت للهوت كانح وراء عام اعيقاله  ي ذلك الحو .

 معو  رغ  الصرا ش

رغ  الصرا  بو  اإلخوان والثورع واملح معو م خوالل اليحاقوك بكلووت 

( طالوو  موو  خريجووي خمووم كلوووات 500 مووول الوواي  وكنووح ااول علووى )

اجةويور،  و  حصولح علوى بجامعت اازهر،  و  حصولح علوى اوها ع تعوا ل الم

الوواكيوراه.  ال يشووك  ذلووك نوًعووا موو  اليةووامح موو  قأوو  الثووورع تجوواه عناموور 

اإلخوووان، وبالوويات تجوواه اووخ  كانوووح لووه   وار و نشووطت ضووم  الجماعوووت 

 واعيق  مرتو ؟

الثورع  ي ذلك الوقح ل  تك  تياخ   ي ا ون اليعلوو  والكلووات والجامعوات 

ربما حا  ايء مو  هويا القأوو  ...  سوب ذامللى حا  ن تأمر بنجا  هيا  و ر

 ي  يرات الحقت، و ي الحقوقوت لو  تيواخ  الثوورع  وي مةوارل اليعلوموي، ولكو  

م( عنواما 1954تاخلح بعا ذلك  ي منعوي مو  الوموول للوى حقوي  فوي عوام )
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حصوولح علووى الشووها ع العالموووت  و لجووازع اليوواريم، وكووان كمووا قلووح ترتوأووي 

اهووا اازهوور،  وو  اعيقلووح، وباليووالي سووقط تعوونووي. ااول عونووح مارًسووا  ووي مع

م( قوامح طلأًوا لالليحوا  مارًسوا بالمعاهوا 1956وبعا  ن ت  اإل راج عني  ي )

اازهريووووت، وكووووان اسوووومي  ول المقأووووولو  ان مجموووووعي هووووو ااكأوووور بووووو  

الميقامو ، ولك  المأاح  العامت اعيرضح علوى اسومي، واليوي  موأح اسومها 

 منعح م   ل عم  ييص  بالجمهور سواء  وي ...  الاولتبعا ذلك مأاح   م  

غووور  نهوو  عنوواما احيوواجوني  يووام العوواوان ...  اليوواريم  و الوووعع  و الخطابووت

م( طلأوني م  قرييوي وملكووني مةوجاًا بالزمالوك بالقواهرع 1956الثال ي  ي )

اخط   وه للمةاهمت  ي اسوينها  الهمو  ور وا الورو  المعنويوت، و مضووُح 

  ي المةجا، وبعا  ن ر وا  ن النا  يليفون حولي ُمنعُح مرع  خرى. عاًما

 قراءع مغايرع للصرا ش

 مت قراءع للصرا  بو  الثورع واإلخوان تقولش لنه ل  يك  موقفًا مو  الثوورع 

و ن ااموور هووو مجوور  موورا  بووو  مجموووعيو  سواسوووويو  ...  ضووا اإلسووالم

بوووو  علمانووووت ولسوووالم كليوهموووا تحووواول  ن تقصوووي ااخووورى ولووووم موووراًعا 

 واووعوت وللحا  ولسالم كما يحاول الأعل  ن يفةره؟

 الحلوول المةويور ع»لقا تناولح ذلك بقار م  اليفصو   ي كياب لي بعنوان 

و وضحح هيا الصرا  و سةوه اايايولوجووت ...  «وكوذ جنح على  مينا؟... 

علمانو،وا، وقلوحش والعةكريت وناريت القوموت، وذكرت  ن القوموت ارتات لأاًسوا 

لنه لوم هنام ما يمنا م  اإليموان بالقومووت العا يوت كالقومووت العربووت،  صوليها 

باإلسالم قويت  العربوت لةان اإلسالم والعروبت وعاء اإلسالم ورسوول اإلسوالم 

عربووي وكيوواب اإلسووالم عربووي واار  اليووي انطلووق منهووا اإلسووالم عربوووت 
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 وي العوال  وحفاووا لنوا القورآن ورووا لنوا والصحابت هو  الويي  نشوروا اإلسوالم 

 الةن  وه  م  العرب.

 -المةووجا النأووول  -المةوواجا الكأوورى  ووي  ر  العووربش المةووجا الحوورام 

لذن الصلت بو  العروبت واإلسالم قويوت جوا،ا، لكو  المشوكلت ...  المةجا ااقصى

لارجوت  ن الوأعل اعيأوور ...   ن القومووت  وي ذلوك الوقوح ارتوات لأاًسوا علمانو،وا

القوموت العربوت نأوع جايواعش وقوا ذكور  حواه  ذلوك بالفعو . وقوا  اوار للوى ذلوك 

، وباليوالي  ونن  موحاب «  يان بغور وحي»بعل الغربوو  عناما قالوا عنهاش 

القوموووت بهوويه الصوووغت  را وا  ن يجعلوووا منهووا مضووا ًا للفكوورع اإلسووالموت. وهنووا 

ونًا ااويراكو،ا علمانو،وا مةويناًا للوى بعول   كوار يكم  الخطر  و   عطوهوا مضوم

الماركةوووت، وهووو مووا بوواا واضووًحا  ووي الموثووا  الوووطني الوويل ومووفه الووأعل 

لوويلك حونمووا وقووذ الشووو  محمووا الغزالووي  ووي ...  لحسووذ بأنووه قوورآن الثووورع

م(، لن لو  تخنوي الوياكرع 1962المؤتمر القومي اليل عقا لمناقشت الموثا   ي )

ع  وجوب العو ع للى اليشريا اإلسوالمي وضورورع  ن يكوون لنوا وتحا   وه 

 تجاوب معه المشاركون  ي المؤتمر وباليصفوق الحا ....  اخصوينا

وقا علق على ذلك الصحفي المشهور  ي ذلك الوقح محموا اليوابعي بقولوهش 

لنني  عج  م  اليي  مفقوا للشو  الغزالي، وكنح  عيقا  ن الويي  موفقوا لوه 

با   عضاء المؤتمر، لك   حاه  محح لوي ذلوك بوأنه  تةوعت  عشوار،  ال ت  ر

وقووا انهالووح علووى الشووو  الغزالووي بعووا ذلووك الشووياص  موو  هنووا وهنووام ورسوووم 

كاريكياريت انيقاته بشاع على طرحوه، ومنهوا رسووم موال  جواهو  لارجوت  ن 

 ...  النا  هاجح ونامح مااهرات للا ا  ع  الشو  الغزالي

لذن القوموت العربوت المضمنت بوالمحيول االاويراكي المةوينا للوى كثوور مو  
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 اا كار الماركةوت هو اليل  عطى للثورع هيا الوجه اليل تيحا  عنه.

 الثورع واإلسالمش

 ه  كان لثورع يولوو موقذ مناهل لسسالم؟...  ما زلح  سأل

ولكنهوا اتخويت ...  ل  يك  للثورع موقذ مناهل ضا اإلسالم كاي ...   ج 

واإلسوالم كموا يعلو  الجمووا عقوواع واوريعت  يو  و ولوت، ...  موقفًا منه كشريعت

والثووورع لوو  توور ل اإلسووالم كعقووواع، لكنهووا ر ضووح اإلسووالم كمنهوواج يصووأم 

 الحواع العامت.

لكووو  الطووور  اإلخوووواني كوووان مليصوووقًا بوووأعل   وات العنوووذ، وبعووول 

ن يقووام اإلخوووان طرًحووا يةوويمو  محوواوالت االحيووواء للثووورع  لوو  يكوو  ممكنًووا  

 عقول وقلوب رجال الثورع؟

لسخووان  - واًلش ل  يةيخام اإلخوان العنذ موا الثوورع، ال قأو  الحو  ااول 

م( وال بعا ذلك، غور قضووت المنشووت، وهويه يشوكك الوأعل 1954 ي يناير ) -

نًوا  ي مصااقواتها، و قصى ما عنال  وها  نها يقو -مث  حة  اليهامي وغوره  -

 لوةح م  تابور جماعت اإلخوان.

 لماذا تةيأعا قوام اإلخوان بحا  ت المنشوت؟

 انه ال  لو  على ذلك لطالقًا.

 ا تريا اإلمةام باامور؟  جماعيو  كلياه ال يعا اامر مراًعا بو

اإلخوان ل  يكونوا يرياون اإلمةام باامور، لكنه  كانوا يرياون  ن يكوون 

ثووور موو  ضووأاطه  لهوو   ور  وهووا،  عأووا الموونع  عأووا لهوو  خووط  ووي الصووورع، وك
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الورءو ، وهوو الويل حاموور سورايا ر   اليوو ، وعووا  مو  ضوأاط اإلخوووانش 

عأا المنع   مو  وغوره له   ور، وتعر وون  نوه  وي باايوت الثوورع حوا  مواام 

...  ما بعل الضأاط ذول االتجاه الايني مث  راا  مهنا ومحة  عأوا الخوالق

 يح للثورع  ول اامر.وبا  وجه غور مر

 قولش لن الثورع ل  تقذ ضا اإلسالم كعقواع، لكنها ل  تقأ  اإلسوالم كمنهواج 

للحووواع واخيووارت القوموووت العربوووت بالصوووغت اليووي ذكرتهووا موو  قأوو ، كأسووا  

  يايولوجي للحواع.

  ل علمانوت؟

 نع   يايولوجوت علمانوت.

اإلنجوازات والحقواصق   عنا نكون  ي مصارحتش لقا حققح الثوورع عوا ًا مو 

 ومووا ييعلووق باإلنةووان المصوورلش العووالج  -اجيماعو،ووا وسواسووو،ا  -علووى اار  

حيووى لووو كووان  «جنوهووان»المجوواني، اليعلووو ، المةوواك  اليووي مووا زالووح رخصوووت 

هوو  تيعووار  هوويه اإلنجووازات اليووي حققيهووا ...  علوهووا مالحاووات، اليصوونوا

ا  نجزتوه الثوورع علوى هويا الصوعوا الثورع ما رؤيت اإلسالم، بمعنوى  نوه هو  مو

كووان ضووا رغأووت اإلخوووان المةوولمو ،  لوو  تكوو  هوويه اإلنجووازات موواخاًل ليوا ووق 

 اإلخوان ما الثورع؟

 لنجازات الثورعش

وو  اإلخوووان بمنجووزات الثووورع االجيماعوووت هوويه، وكووان لهوو  مالحاووات  رحن

وبوه   حهروها  ي بعل بواناته ، وكان له  بووان مشوهور  حهوروه بعوا الثوورع

كوان  ول موو   عووا ...  بعول ناووراته   وي اإلمووال  االجيمواعي واالقيصووا ل
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م  اإلخوان للى تحايا قانون الملكوت هو الشو  محما الغزالي  ي بعل كيأوه، 

و عوا مشووروًعا بويلك، وكووان ااسوياذ الهضوووأي موا قًوا علووى ذلوك مووا اخوويال  

 على ك   الملكوت، هيه اإلنجازات باركها اإلخوان.

 موقفك منها اخصو،ا؟ ما هو

  نا اخصو،ا  باركها و رح  بها.

رغ  لنهوا  جهضوح  وي عصور االنفيوا ،  لو  تعوا هويه اإلنجوازات تمثو  لال 

 تاريًخا؟

 رى  ن هنوووام ماوووال  حوووا ح  وووي تطأوقوووات هووويه اإلنجوووازات االجيماعووووت 

للثورع   في اإلمال  الزراعي حوا ح ماوال  اموحاب ااراضوي الزراعووت 

ار  وووي  ورهووو  وعوملووووا معاملوووت حالموووت وقاسووووت، وبعووول هووويه و هوووو  الكأووو

، وهوويه  اووواء كيأووح -ضووأاط الثووورع  -المميلكووات اسوويفا  منهووا بعوول الضووأاط 

 ...  وكشفح

 الثورع والمجانوتش

اته  ضوأاط الثوورع بوأنه  نقلووا مجووهرات  سورع محموا علوي وباعوهوا  وي 

ا وكوو  المجوووهرات  وروبووا،  خوووًرا مووار تقريوور هوويا ااسووأو  نفووى ذلووك تماًموو

موجو ع  ي ميحذ باإلسكناريت ل  يخرج منها ايء، لنهوا حورب مو   طورا  

 لو  يموار  اإلقطوا  موا الفالحوو   سوو  مو  تلوك ...   خرى ضا ضأاط الثورع

 ونح  الجو  الجايا ل  نيعل  لال م  الثورع؟...  الماال  قأ  الثورع

رع،  وونح  نوويكر كلمووت طووه االتجوواه للووى مجانوووت اليعلووو  بووا  حقوقووت قأوو  الثووو

. «ينأغي  ن يكون اليعلوو  كالمواء والهوواء»حةو ، وهو وزير  ي وزارع الو ا 
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وقا وسعح الثورع اامر، لك  الشعار كان موجو ًا وبا   عاًل قأو  الثوورع، وموا 

  نجزته الثورع  ي هيا المجال ينأغي  ن يُرح  به.

الةوويم بعوا خروجنوا مو  وحونما  عل  جمال عأا النامر قرار تأمو  قنواع 

م(، بعواها احيفو  1956( يونووو )16الةج  الحربي بشوهر، وقوا خرجنوا  وي )

( يولوووو حووا  هوويا اليووأمو ، وتصووور  ن 26بعوووا الجووالء، وبعوواها بموواع  ووي )

اإلخوووان كلهوو  وقفوووا مووا قوورار اليووأمو ، وكلنووا  يووانا هوويه الخطوووع، وبعوول 

ت وسلموا  نفةوه  لهوا، ونةووا اإلخوان ذه  لويطو   ي جهات اليطو  المخيلف

هوويا يجوو   ن يوويكر لسخوووان. وقووا ذكوورت موو  قأوو   ن ...  جراحوواته  وآالمهوو 

اخط   ي هيا اامور و اوع   «مفط تراب»اإلخوان  حضروني م  قرييي 

 ...  الرو  المعنويت  ي النا 

 ذكوور  نووه بعووا قوووام الجمهوريووت العربوووت الميحوواع،  ل الوحوواع مووا سوووريا، 

 ي جاما الزمالك، وجاء بعل الضأاط لحضور خطأيوي عقو   وكنح  خط 

هوويه الوحوواع وقووالواش وهللا، هوويه كووان يجوو   ن تةووج  وتوووز  علووى مةوويوى 

الجمهوريت. وكوان ااسوياذ محموا  نوم الحجواجي مو  ااقصور حاضوًرا، وهوو 

وعلق قاصاًلش حيى تعر ووا  نوه ال ...   حا   باء اإلخوان، وكان ميوًما بحة  الأنا

ولقوا و قنوي هللا  وي الكوالم عو  ...  يقوم مقام اإلخوان  ي مث  هيه القضايا حا 

الوحاع، و هموت الوحاع، وما قامح بوه  وي اليواري ، وموا يمكو   ن تقووم بوه  وي 

 الحاضر.

 اإلنجازات اليي قامح بهوا الثوورع ال ننكرهوا، ولكو  اوابيها اوواص ، وكموا 

ذكرت  جواء عصور االنفيوا  وذهو  وموار تاريًخوا. وبعول هويه اااوواء  وهوا 

كثور م  الماال ش وهللا  وها حل  كثور، بعل النا  يعوشون  ي اوقق  وي حوي 
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هوي تةواول جار ن سويي والزمالك  ي  رقى مناطق القواهرع بجنوهوات قلولوت و

 ...  آال ًا ا ن

 لقا حا  تعاي  ا ن  ي هيا القانون الميعلق بنيجارات المةاك  القايمت؟

كووان هنووام  سوور تعووون موو  هوويا الوواخ ، وربمووا كووان  خوو  هوويه المةوواك  ال 

 يةاول  خ  الأواب القاص  على هيه العمارع.

 ه  انيهح  ورع يولوو؟

النامور، لكوو  اورعويها مووا يقوول بعضوه  لن الثووورع قوا انيهووح بمووت عأووا 

زالوووح مةووويمرع، ومنهوووا تةووويما ااناموووت والحكوموووات المخيلفوووت  وووي مصووور 

 ارعويها. ما هي رؤييك ؟

( يولووو هوي اليوي تحكو  مصور للوى ا ن، وهويا 23ما زلح  رى  ن  وورع )

 هو الواقا م  خالل المأا ت، وم  خالل االمياا  واايالوجوا العلمانوت.

أًووا قةوومح  وووه العلمانوووت للووى مةوويويو ش علمانوووت ولكوو  لووي كيوواب ياهوور قري

قريأت ومعيالت، وعلمانوت ميطر ت،  علمانوت مصر لوةح م  النوو  الميطور . 

وذكوورت نموووذجو  للعلمانوووت الميطر ووتش نموووذج تركوووا، ونموووذج تووونم، لكوو  

العلمانوت  ي مصر لوةح م  هيا النو  اليل يور ل اإلسوالم،  وعيأور الصوالع 

كما  ي تركوا، والحجاب جريمت، وااخح اليي تلوأم الحجواب ال كأنها جريمت 

يجوز لها  ن تواخ  المارسوت  و الوحوفوت الحكومووت  و  ل وحوفوت مو  وحواصذ 

القطا  العام،  و تاخ  المةيشفى للعالج  و الووال ع وهويا ال يوجوا  وي مصور، 

ي بعوول  فوهووا نووو  موو  العلمانوووت، لكنهووا لوةووح العلمانوووت الميطر ووت المغالوووت  وو

 الأال .
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مووا تووولي الةووا ات الةوولطت حووا  توا ووق بووو  الناووام  ووي مصوور وجماعووت 

 اإلخوان المةلمو ، ه  كان ذلك ر   ع  لموت عأا النامر؟

 عيقوووا  ن الةوووا ات  را   ن ييجوووه وجهوووت جايووواع تاهووور تمووووز اخصوووويه 

 وسواسيه عم  سأقه،  أا  ييوح الفرمت للجماعات اإلسالموت.

 م تحالذ حقوقي؟ه  هي لتاحت  رمت  

ال. ل  يك  هنام تحالذ، وك  ما  ي اامر  نوه لو  يُضوو ق علووه ، تورم لهو  

الحريووت  ووي اليعأووور، والووأعل يقووولش لن الةووا ات هووو الوويل موونا الصووحوع 

اإلسووالموت. وهوويا غلووط  كوو  مووا موونعه هووو  نووه توورم لهوو  الفرمووت كمووا كانووح 

واإلسوالم لذا ...  المخيلفوت ميروكت للعلمانوو ، وللشووعوو  وللقووموو ، وللف وات

تُركح له الحريت،  ال اك  نوه يةوأق وييفوو  ويميلوك الةواحت  انوه هوو اليووار 

الوحوا المعأر ع  ضمور اامت، نح   وي مصور خاموت و كثور الوأال  العربووت 

واإلسوووالموتش الووواي  هوووو جووووهر الحوووواع، وهوووو المحووورم ااول للنوووا ، وهوووو 

ونمووا تيهوووأ لووه الفرمووت ييجوواوب النووا  الميجوواوب مووا  طوورع الشووع   ولوويلك ح

م( كوووانوا يقولوووونش االاووويراكوت 1967معوووه، وقوووا جربنوووا هوووياش  فوووي حووورب )

هوو ، كموا   ضوو (  ووي 1393م(  و )1973والثوريوت، ومثوو  ذلوك. و ووي حورب )

( كوان الشوعارش هللا  كأور. وحونموا 73(  كيووبر )6العاار م  رمضوان ولووم )

يو  موونعوا ااعاجوو   ووي القنوواع، هأ وح نفحووات رمضوان علووى الجنووو  المصور

،  الواي  «لسوراصو »واقيحموا خوط بوارلوذ، و بطلووا القووع اليوي ال تقهور  قووع 

  سا   ي هيه الحواع.

 قووولش ال نريووا معونووت موو  حوواك ، لكوو  كوو  مووا نريوواه هووو لتاحووت الفرمووت، 
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 المعركووت بووو  الحركووت اإلسووالموت والحكومووات هووي  ن الحكومووات ال تريووا  ن 

 لفرمت.تعطوها ا

 عنذ الحركت اإلسالموتش

لك  هيه الحركت اإلسالموت تةيخام العنذ  حوانًوا  وي حوارهوا موا الةولطت، 

 الةلطت هنا ال با  ن تثأح وجو هوا، حوو  تفكور الحركوت اإلسوالموت وتاو   ن 

 بمقارتها اليغل  على الاولت الحايثت؟

  ل عنذ  ي الحوار؟

ات، واسويخامح الجنوازير هنام ممارسات خاط ت تمح لأعل هيه الجماعو

  ي الصراعات بو  بعضه  بعًضا  ي الجامعات.

 ...  لوم هو توار اإلخوان...  هيا توار آخر

 ي ر يك ش ه  اسيخام الةا ات الجماعات اإلسالموت بالفع   وي حربوه ضوا 

النامريو  والشووعوو ، وكانح هنام مةواجالت بوو  محموا عثموان لسوماعو  

 ري  حول  وره  ي لنشاء هيه الجماعات؟محا ع  سووط الةابق وآخ

هيه الجماعات تشكلح تشكاًل طأوعو،ا حونما  توحح الفرمت، ول  تكو  هنوام 

جماعت رسموت ينض  للوهوا هوؤالء الشوأاب،  أوا  هوؤالء الشوأاب  وي الجامعوات 

ينش ون هيه الجماعات، وكانح مفصولت تماًموا عو  اإلخووان حقوقوت، وعو   ل 

 توار تناومي.

 الجماعات اإلسالموت لوةح م  عأاءع اإلخوان كما اا ؟لذًا، 

 باًا،  ي  ول  مره  لو  يكونووا مو  عأواءع اإلخووان، هويه الجماعوات نشوأت 
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نشأع تلقاصوت، وربما كان لسخوان تأ ور  وه ، كانوا  وي  يورع مو  الفيورات لووم 

لهو  ارتأواط تناوموي بواإلخوان  اننوي عاموورت ذلوك، وكوان يغلو  علوى هوويه 

اعووات توووار اليشووا   ووي  ول ااموور، ومووا زال الوواعاع المعيووالون وموونه ش الجم

يعنويش الشوو  القرضواول  -، والفقوور للوى ربوه رحموه هللااوخنا الشو  الغزالي 

كنووا موو  الميووابعو  لهووؤالء الشووأاب  ووي الجامعووات، نحضوور مخوموواته ،  -نفةووه 

 ...  ونلقي  وها المحاضرات، ويزوروننا  ي الأووت

ليطوور  واليشووا  يغلوو  علوووه   ول ااموور،  مووا زلنووا بهوو  حيووى كووان توووار ا

تحولوووا للووى توووار االعيوواال، و مووأح اليوووار المعيووال هووو الغالوو  علووى هوويه 

الجماعووات اإلسووالموت، خصوًمووا الف ووات ااولووى موونه ش عصووام العريووان، عأووا 

 المنع   بو الفيو ، حلمي الجزار.

أاب ييةوواءلونش هوو  موو   ذكوور  نووه  ووي  يوورع موو  الفيوورات كووان هووؤالء الشوو

 المصلحت  ن ننيمي للى جماعت اإلخوان  م نأقى هكيا؟!

 بَِ  كنح تشور علوه ؟

وهللا،  قووول لووك بصووراحتش لننووي كنووح  ول ااموور  مووو  للووى  ن يأقوووا تووواًرا 

ا عاصًما، ولوم مليزًما بيناو  ال يمك  ضأطه  و القضاء علوه بةهولت.  عام،

 وحيى ال يجهل!

هو   نفةوه  ر وا  ن هنوام منعطفوات  وي طوريقه ، وخشووا  ن  لكنه ...  نع 

هوويه المنعطفووات تضوووعه   ان الشووأاب يووأتي لووه منعطووذ الوحوفووت. ومنعطووذ 

قووالواش نحوو   ووي ...   ييفووك الصوولت بالشوواب...  اليجنوووا بووالجون، وعنوواما ييووزوج

حوو  لو  يعوا هنوام ...  حاجت للى لطوار يضوأط هوؤالء الشوأاب حيوى ال ييفليووا
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 قوا ر وا  ن االنضومام للوى جماعوت ...  اتصال بو  هؤالء الشأاب بعا تخورجه 

منامووت يكووون  ضووأط امووره  و  عووى للووى االسوويمرار  ان الخشوووت  ن ياوو  

الشاب اعلت م  الحما  ما  ام طالأًا  ي الجامعوت،  و  تنطفوَ هويه الشوعلت بعوا 

 -تناووو  اإلخوووان  اليجنوووا  و اليخوورج  و الووزواج  لوويلك انيهوووا باالنضوومام للووى

وهوويا بالنةووأت لحكثريووت موو  هووؤالء الشووأاب، واإلخوووان اووجعوه  علووى توووار 

االعيوواال،  وواإلخوان حقوقووت بعووا  ن خرجوووا موو  الةووجون  يووام الةووا ات تركوووا 

مةووألت العنووذ تماًمووا، واتجهوووا للووى توووار اليثقوووذ واليربوووت واليوجوووه واليغوووور 

  ووت واحوواع موو  ذلووك الوقووح  نهوو  الةوولمي  ووي المجيمووا، ولوو  يُعوور  عوونه  حا

 اسيعملوا العنذ  و ااركوا  ي حا  ت م  حوا   العنذ  وهيا للياري .

 عنذ اإلخوان والجماعاتش

لذا كووانوا حةوو  قووولك ش قووا تركوووا العنووذ منووي خرجوووا موو  الةووجون  يووام 

 الةا ات،  ه  يعني ذلك  ن تاريخه  قأ  ذلك قا اتص  بااصرع العنذ؟

اإلخوووان لوو  يكونوووا موو   عوواع العنووذ  ووي وقووح موو   قووول لكوو  بصووراحتش 

ااوقووات، العنووذ الوويل عر ووح بووه جماعووت الجهووا   و الجماعووت اإلسووالموت  و 

الجماعووات المةوولحت  ووي الجزاصوور  لوو  يكوو  هوويا اووأن اإلخوووان  ووي وقووح موو  

ااوقووات، مووا هووو العنووذ الوويل اتهوو  بووه اإلخوووان؟ بعوول حوووا   كانووح ضووا 

 ...  اركت اإلعالنات الشرقوت الوجو  الوهو ل  ي القاهرع،

 رااي  ال يعا عماًل ميصاًل بالعنذ؟... لك  قي  النق هيا عم  وطني

 نع ، وقي  النقرااي كان ر   ع  لح  اإلخوان.

 ه  كان تصر ًا  ر ي،ا  م بأمر م  قوا ع الجماعت؟
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عأووا المجوووا حةووو  وعووا  معووه،  - أووح  ووي اليحقوووق  نووه كووان عموواًل  ر ي،ووا 

غور مة ولت ع  هيا العم  بصوورع طأوعووت  انهوا لو  تكو  موجوو ع   اإلخوان

  نح قمح بحلها. -رسمو،ا،  ال يجوز ال قانونًا وال ارًعا  ن تحم   جماعت 

 وماذا ع  قضوت قي  الخازناار  ي ر يك ؟

هوويه قضوووت  أووح بيأكوووا ويقووو   نهووا عملووح بغووور ر ل ااسووياذ الأنووا، و نووه 

ح الحا  ووت موو  ر ل عأووا الوورحم  الةوونال رصوووم  نكرهووا بعووا حوواو ها، وكانوو

اليناووو  الخوواص  ووي ذلووك الوقووح، وممووا يووال علووى هوويا  ن اإلخوووان حوكموووا 

محاكمات عةكريت حالمت، وحك  علوه  بأقصى  نوا  ااحكام  ي عها الثوورع 

 كثر مو  مورع، وموا ذلوك لو  يفكوروا  وي  ن ينيقمووا مو  هوؤالء القضواع، حيوى 

 لوو  يفكوور اإلخوووان  ووي قيوو  حةووو  الشووا عي  و  نووور  ... القضوواع العةووكريو 

حيى حمزع الأةوووني  ونن هللا هوو الويل قيلوه اور قيلوت، انويق  القوار ...  الةا ات

  ك  ااحاا  اليي نةأح للوه  لها مأرراتها ومعامها حوا   وطنوت....  منه

 مقي  الةا اتش

مصوور كوووذ تفةوور ارتأوواط العنووذ بووأعل  صوواص  الحركووت اإلسووالموت  ووي 

  ي مصر بمقي  الةا ات؟ -مثااًل  -والجزاصر واليل بلم مااه 

الحركت اإلسالموت،  و الصحوع اإلسالموت لوةح  صواًل واحواًا،  اصًموا هنوام 

 صوواص  عوواع، و نووا  تحووا  عوو  اليوووار ااوسووا قاعوواع، وااعوور  جمهوووًرا، 

يوال، اليووار وااقام تاريًخا، واارس  قواًما، وااطوول عموًرا، وهوو اليووار المع

الوسطي، لحسذش جماعت اليكفوور والهجورع، الجهوا ، الجماعوت اإلسوالموت هوي 

جماعات محاو ع العا ، ومةواحيها محواو ع، ولكو  لحسوذ اإلعوالم هوو الويل 
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يضخمها لحاجت  ي نفم يعقوب! ولوم لهوا انيشوار  وي الشوع ، ولكو  ضوخ  

ي  تعر ووون  ن هووؤالء  ورهوو  ومعاوو  هوويه الجماعووات بووا ت  ووي الصووعوا، و نوو

الصعوا له خصومويه،  ي  نوه ال يقأو  الضوو   و اإلهانوت،  كووذ تأخوي واحواًا 

 هيه  وها  ماء.  و تهو   مه  و  باه وهيا كان يحا ....  م  بويه وتصفعه

 لذن عنذ الةلطت هو اليل با   ي مصر  ي عصر الةا ات؟

عيوااء عنوذ الةولطت بوا   وي عصور الةوا ات، وبعول النوا  تو  اال...  نع 

ولوويلك  -اليربووت مووالحت  -علوووه   ووي المةووجا، وكانووح هوويه الجماعووات مهوووأع 

 ننه  كانوا ييهمون اإلخوان  نه  خانوا مأا ه ،  قوا  عووا للجهوا  وا ن تركووا 

مأا  الجها ، وكثوًرا ما كانح تحا  بونه  وبو  اإلخوان معارم بالجنوازير  وي 

ي نموح  وهوا حركوت العنوذ، والةولطت  ي الصوعوا بالويات اليو...   سووط والمنوا

حنووح  ن المعالجووت اامنوووت هووي ...   يًضووا لوو  تحةوو  معاملووت هووؤالء كمووا ينأغووي

المعالجت الوحواع ولك  العقالء والحكماء كانوا يرون  ن المعالجت الفكريوت كوان 

ولويلك كوا  الحكمواء يصولون للوى حو  ...  يج   ن تكون قأو  المعالجوت اامنووت

حونمووا كووان يوويه  للوووه   ووي الةووجون الشووو  الغزالووي و .  مووا هووؤالء الشووأاب

لكوو  الةوولطت ر ضووح هوويا، ...  عمووارع وهويووال، واتفقوووا معهوو  علووى  اووواء

  الةلطت  يًضا   عيه  لالسيمرار  ي هيا العنذ.

 اتهام القرضاول والغزاليش

ما ر يكو   وي االتهوام الموجوه للوى  ضووليك  وللوى الشوو  الغزالوي  وي  نكموا 

 ي معو  حاهرع العنذ  ي الجزاصر؟الةأ   

( القاص  بأعموال الةوفارع الجزاصريوت 19/1/2000كان معي الووم )ااربعاءش 
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 ي الاوحت زارني  وي المكيو ، وكوان مو  حايثوه معوي  ن الشوو  الغزالوي هوو 

 ول م   عا للوى االعيواال. وكوان اليووار الغالو  علوى الصوحوع اإلسوالموت  وي 

ج هويا اعيورا  الةولطت بننشواء حوزب سواسوي الجزاصر هو توار االعياال ، وتو 

خصوًصوا لنلقوى الشواذلي  رحموه هللالسالمي، وليلك ذهأوح موا الشوو  الغزالوي 

بوو  جايووا ونشووكره ونحووووه علووى هوويه الخطوووع الشووجاعت بالةووما  لسسووالموو  

ونح  نريوا  ن ...  بالعم  الةواسي، وتحا ْح ع  ذلك محذ ولعالم الجزاصر

 ...  نثأح هيا

قووا قلووح لووأعل ضووأاط ااموو  الوويي  زارونووي  ووي القوواهرع، سووألوني عوو  و

ر يي  ي اإلخوان، قلوحش اإلخووان طلقووا العنوذ، قوالواش لكونه  يقوموون تناوًموا 

على خال  القانون، قلحش ولماذا تلج ونه  للى  ن يعملوا تناوًما؟ اسومحوا لهو  

  خوارج الووط   م  ن يقوموا تناوًموا علنو،وا، علوى مور ى مونك ،  هو  قوا مون مو

نوووابعون مووو  توووراب  ر  مصووور، لمووواذا ال يكوووون لهووو  الحوووق مثووو  غووووره ، 

 -لوويلك،  وونن خطوووع رصاسووت الجمهوريووت  ووي الجزاصوور ...  ويعملووون كووا خري 

وقوا ااويغ  اإلسوالموون ...  كانح خطوع مشوكورع -حونما اتخات هيه الخطوع 

وا  نفةووه   ووي  ووي المجووال الةواسووي علووى  سووا  اللعأووت الايمقراطوووت وراووح

الألايات،    راحوا  نفةوه   وي المجلوم الووطني و خويوا ااغلأووت، ولكو  هو  

اليي  قطا علوه  الطريق، ولو  يةومح للشوع   ن يخيوار موا يشواء، وذلوك بفعو  

المؤسةت العةكريت، على ك  حال نرجو للجزاصور  وي عهواها الجايوا  ن تو وق 

الشووع  الجزاصوورل وتحووا   ويو ووق قووانون الوصووام الموواني هوويا لوةوويوع    ووات

وهيا ما نأمله  ي عها الرصوم بوتفلوقت، ونةوأل هللا  ن يعو ن الةوالم ...  مصالحت

 واالسيقرار  ي الجزاصر اليي  هي  بها اهيماًما خام،ا.
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 الشأاب المةل   ي القرن الجاياش

ما هي الصورع اليي تو   ن يكون علوها الشوأاب المةول   وي القورن الجايوا؟ 

ى عصر االنيماء للى جماعت معونت؟ موا هوي موورع اليربووت اليوي يجو  ه  ولن 

 ن يربى علوها هؤالء الشأاب؟ ه  مورع الحوزب الةواسوي  وي المجيموا هوي 

 الصورع المثلى؟

 رى  ن العموو  لخامووت اإلسووالم ونصوورع قضوواياه  ووي هوويا العصوور ال يووي  

العمووو  بالعمووو  الفووور ل وال بوووالجهو  المأعثووورع، ال بوووا مووو  عمووو  جمووواعي، و

الجموواعي  ووي ناوورل  ريضووت وضوورورعش  ريضووت يحيمهووا الوواي ، وضوورورع 

وتعداونا  »يحيمها الواقا، الاي  يأمرنا  ن نعيص  بحأ  هللا جموعًوا وال نيفور  

ددا»، و«لمدد   وبددر و وتقدداى ، « ونددِ ا ومنددِ ا كاوب يددا  مشددل بع ددۥ بع ل

 وال  يو  ...  « ننا مأكل  ول    ا  وَ    وقاوديۖٗ»، «مل هللا  ع  وجنالۖٗ»و

اإلنيواج »يأمرنا بأن نيجما حيوى نوؤ ر، وا ن  وي االقيصوا  هنوام موا يةومونه 

،  اإلنياج الصغور موا عوا  يةويطوا  ن ينوا م و ن يقوار علوى عمو  «العريل

ايء  مام القوى الكأرى المنيجت، و يًضا العم  اإلسالمي  ي حاجت للوى عمو  

حوي  علونوا هويا،  ن نحقوق  هواا ًا عريل وكأور وليلك  قولش لن الواقوا  يًضوا ي

كأووورى تحووورر ااوطوووان المةووويعأاع، تقووواوم ااخطوووار ااجنأووووت، توحوووا ااموووت 

  الممزقت تحقق آمال اامت  وي العاالوت االجيماعووت،  وي الحريوت،  وي لقاموت ناو

وهوويا ال يمكوو   ن ييحقووق بعموو  ...  هاوووريت ترعووى حقووو  اإلنةووان وحرماتوو

  ر ل  و بجهو  ضعوفت.

رى غووور المةوولمو  خصوووم اإلسووالم يعملووون بشووك  تكوويالت، قوووى لوويلك نوو

كأورع، مؤسةوات، ال يعملوون  ورا ى، جماعوات وجمعووات،  كووذ نأقوى نحو  
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نعم  وحانا، خصوًما  ننا نحم  هموم  موت كأورى، وقضوايا اليخلوذ وقضوايا 

اليمز  وقضايا الضوا  هويه ال يمكو   ن توي  لال بعمو  جمواعي، ولكو  المةول  

 يخيار الجماعت اليي يعم  م  خاللها.علوه  ن 

 الجماعت المثلىش

 ه  ال با م  جماعت للعم  لذًا، وما هي مورع هيه الجماعت المثلى؟

 العم  الجماعي يعني  ن تنشَ جمعوت  و مؤسةت  و رابطت  و اتحا .

 لوم ارًطا لذًا،  ن يكون العم  الجماعي سري،ا؟

امو   ووي العمو   ن يكوون علنو،ووا، بوالعكم يجو   ن يكوون العموو  علنو،وا،  ا

وك  ما نشكو منه الةريت وليلك نقول لماذا تجأرون العمو  اإلسوالمي علوى  ن 

ا،  عوه يعم   ي الهواء الطلق، ا يحوا النوا ي ليه  منها النةمات.  يعم  سر،

ليلك كنح م   اا النا  اليي   رحوا بالعمو  العلنوي  وي النقابوات موثاًل  وي 

خوووالل اتحوووا ات الجامعوووات، واتحوووا  هو وووات اليووواريم،  مصووور، والعمووو  مووو 

لكو  لحسوذ الةولطات لو  تقأو  هويا، وحاربيوه، و را ت ...  واتحا ات الطالب

 ن يُحرم العم  اإلسوالمي مو   ن يعمو  كغووره، سوات علووه اابوواب و غلقوح 

 علوه الطر .

 ه  كانح الةريت هي الأاي ؟

 ني و مام النا .نع  ليلك  رى  نه ال با م  عم  جماعي وعل

 ولذا ر ل الأاي  هو العم  الجماعي الةرل  م العم  الفر ل؟

العم  الفر ل ال يجال،  كوذ تةيطوا  ن تقذ  موام المناموات الصوهوونوت 
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وحركاتهوووا  و الماسووووني و العوأهوووا  و الماركةووووت وجماعاتهوووا  و الفلةوووفات 

الجمووا بيعواون  ال بوا  ن يعمو ...  المخيلفت وهي تعم  بشك  مونا  لمؤسةوات

 ي اك  ما، مؤسةات  قا ووت لمو  يعمو   وي الثقا وت، اقيصوا يت لمو  يعمو   وي 

كو  ...  االقيصا ، خوريت لمو  يعمو   وي الخوور، تربويوت لمو  يعمو   وي اليعلوو 

 واحا يعم   ي الجهت اليي يحأها.

يقووووول الووووأعلش ال بووووا موووو  حركووووت عالموووووت تةوووويوع  جموووووا الحركووووات 

لذا لو  تقو   - كوذ يمك   ن ييحقوق ذلوك؟ وهو  يمكو  .. . والجماعات  ي العال 

  ن تيعا  الجماعات والحركات  ي ر يك ؟ -تلك الحركت العالموت 

هيا حل ، لكنه لوم واقعو،ا، ولوم ممكنًا  ن نجموا النوا   وي جماعوت واحواع 

 و حركت واحاع   النا  يخيلفون  ي ااهاا ، و ي ترتو  ااهواا  حيوى لوو 

يخيلفون  ي الوساص  والمناهج المومولت لحهواا ، ويخيلفوون  وي  اتفقوا علوها

ويخيلفووون علووى اااووخاص ...  المفوواهو  المشوويركت اليووي تحكوو  هوويه الحركووت

ولكو  نحو  ...  كله؟ لنه لوم م  الةوه  ...  كوذ تجما النا  على هيا  نفةه 

   وي ال نرى بأًسا م  تعوا  الجماعوات العاملوت لسسوالم، والحركوات اليوي تعمو

سوواحيه، بشوورط  ن يكووون بونهووا قووار موو  الينةوووق واليفوواه ، واليعوواون، بووال  ن 

يحاول بعضها  ن يهوام ا خور لوأنوي نفةوه، تحواول  ن يكوون تعواون بونهوا  وي 

اامووور اإليجابوووت، و ن يقووذ الجموووا مووف،ا واحوواًا  ووي القضووايا المصوووريت مثوو  

قأو ، وقضووت  لةوطو   قضوت الشوشان ا ن، الأوسنت والهرسك، وكوسو و مو 

القضوت المحوريت والمركزيت ااولى للمةلمو ، قضووت  ولوى القأليوو  والمةوجا 

 هيا ما  راه بالنةأت للصحوع اإلسالموت ووحاع  صاصلها المخيلفت....  ااقصى
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 ه  تحولح الجماعت للى تاري ؟

م باعيأار جماعت اإلخوان المةلمو  الجماعت ااقام  ي تاري  العمو  لسسوال

 ي العصر الحاي ، ه  يمك  اعيأارها تاريًخوا ا ن بحكو  واقعهوا العملوي  وي 

ا علوها  م ال، لكنها ل  تقوام بعوا وسواء  كان مضوقً مصر و ي الألاان ااخرى، 

...  رساص  الأنا سوى المفكري  الويي  هو  غوور مورتأطو  معهوا بربواط تناوموي

 ن؟والةؤال ا نش  ي  جماعت اإلخوان المةلمو  ا 

 ( قطًرا م   قطار العال .70جماعت اإلخوان المةلمو  توجا  ي  كثر م  )

 ما هي مااهر هيا الوجو ؟

،  وووي الووووم  «جأهوووت العمووو  اإلسوووالمي»هنوووام وجوووو  علنوووي  وووي اار ن 

 وي بعول الألواان لهوا ...  «حزب العاالوت» ي لناونوةوا  «اليجما واإلمال »

ا عوواء ...   و اقيصوا ل  و خوورلوجوو  عملوي، و وي ا خوور لهوا وجوو   قووا ي 

بأن ااخوان المةلمو  مارت تاريًخا ا عاء غور موحوح، ومو  يقوول ذلوك ال 

يعر  او ًا ع  اإلخوان،  اإلخوان حركت ليجابوت، وحركت ميوازنوت، وحركوت 

ن ااوواملت، تشووأا الوونه  الروحووي عنووا الشووأاب المةوول ، وتمووح كثوووًرا موو  الفوور

 عناه .

مها اووو ًا بعووا رسوواص  الأنووا لوووم مووحوًحا،  كوو  ومووا ذكوورت عوو  عووام تقوواي

لنياجنا هيا هو لنياج لسخوان المةلمو ، ولن كنح غور مرتأط بربط تناوموي، 

لكني  ي خط اإلخوان، و ي هيا المونهج الشومولي الميووازن، وموا  نيجوه الأنوا، 

وما  نيجه سووا قطو ، وموا  نيجوه حةو  اليرابوي، ومصوطفى الةوأاعي، وعأوا 

 ، هنام عشرات  ي ترا  اإلخوان.القا ر عو ع
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وهنام  نوا  لوةووا مو  اإلخووان لكونه   وي هويا الخوط مثو  لنيواج  . محموا 

وهوؤالء يمشوون ...  عمارع، و . كمال  بو المجا،  همي هويوال، عوا ل حةوو 

  ي هيا الخط ويصأون  ي هيا النهر الكأور.

، وتووواًرا  وواإلخوان لوو  تعووا ا ن جماعووت محوواو ع،  مووأحح خط،ووا لسووالمو،ا

ا،  ك  م  ييأوا هويا اليووار وينوا ل باإلسوالم بوموفه منهاًجوا للحوواع ويقوذ  عام،

 وووي مواجهوووت المنووواهج ااخووورى اللوأرالووووت  و الماركةووووت، وييمووووز بشوووموله 

ووضوحه وربانويه ولنةانويه و خالقويه وتوازنوه   رى  ن ذلوك تووار اإلخووان 

  لوم اإلخوان تاريًخا.

 طروحات القرضاولش

 ا هو موقذ جماعت اإلخوان م   كر  . القرضاول وطروحاته؟م

تأنوووى اإلخووووان مقووووالتي  وووي الةووونوات ااخوووورع حوووول اليعا يوووت، وكانوووح 

مر وضت  ي  ول اامر، خاموت مو  خوالل كوالم ااسوياذ الأنوا بوأن اإلسوالم ال 

كوان ييحوا  عو   حوزاب زمنوه، وكووذ  رقوح ااموت واسويفا  ...  يقر الحزبووت

ومار بووان مونه  بويلك. ...  لكنه   قروا اليعا يت...  م  هيا اليمز االسيعمار 

وحووول الموور ع  يًضووا، تأنوووا القضووايا اليووي تعطووي الموور ع حووق االنيخوواب وحووق 

 اليراوح وهيا تطور، اسيفا  اإلخوان م  هيا اليوار و  كاره.

تعيأوور  يوواوى القرضوواول عالمووت بووارزع  ووي الفكوور اإلسووالمي  ووي القوورن 

ما هو المناار اليل يحك  رؤييك   وي وسوطوت الفيووى اليوي موارت العشري . 

 مقأولت ومح   قت م  جماهور العال  اإلسالمي  ي ك  مكان؟

 ووي  يوووال  حمووا هللا  نووي  ناوور للووى اإلسووالم بعووو ، وللووى العصوور بعووو  
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 خوورى، للووى اإلسووالم و موووله وترا ووه، والعصوور وتواراتووه ومشووكالته،  ووي 

همنوي  ن  رضوي  طرا ًوا معونوت  وال يهمنوي  ن  رضوي نارل للى اإلسالم ال ي

 مووحاب الةوولطان، كمووا يفعوو  بعوول النووا  يفيووون  يوواوى بمووا تريوواه الةوولطت، 

 حما هللا  ني ل    ع  هيا  بواًا، وقوا ييفوق ر يوي موا بعول الةولطات  و تةويفوا 

منووه، وهوويا ال يضووورني، كمووا ال يهمنووي  ن  رضووي العوووام. بعوول النووا  ال 

لكنهووا تحوواول لرضوواء الجمواهور، تأحوو  عوو   هووواء النووا ،  ترضوي الةوولطات

 نذا كان النا  يحأون اليشا  يزاياون علوى اليشوا ، وهويا لحسوذ موا يقوا  ووه 

بعوول النووا ، وهوويا  خطوور،  ن يفيوووي الوويل ييأووا  هووواء العوووام إلرضووواصه  

 والمزاياع على ما يحأونش هيا  اا خطًرا مم  ييأا  هواء الةالطو .

 الخطورع؟ولماذا هيه 

ان اليل ييأا  هواء الةالطو  سرعان ما يكيشذ وييأو  زيفوه، لنموا الويل 

ييأووا  هووواء العامووت يصووع   ن يكشووذ لال عنووا الخامووت وذول الأصووورع موو  

 نوووا ال  تجوووه  وووي  يووووال لال  ن تكوووون الفيووووى مأنووووت علوووى مراعووواع ...  النوووا 

ييمةووك بووالن  النصوووص الجزصوووت والمقامووا الكلوووت للشووريعت،  ووأعل النووا  

الجزصي  قط، ويغف  مقصوا الشور   وقوا  وي ااخطواء، والوأعل يقوول  مةوك 

بالمقصووا وال عالقووت لووي بالنصوووص مثوو  معاوو  الوويي  يوواعون اليجايووا موو  

العلمانوو . يقولونش لن مهمينا  ن نيمةك بالرو  اإلسالموت ونهم  الن   هويا 

ال با منها،  أنوا  حواول  ال يجوز،  هيه النصوص ل  تنزل عأثًا، ب  لها ضوابط

  ن  وازن بو  اامري .

هو  هنوام قضووت محوا ع يمكو   ن تكوون نموذًجوا لفيووام اليوي تراعوي  وهووا 

 الن  الجزصي والمقصا الكلي للشريعت؟
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 حا  هيه القضايا هي قضوت رؤيت الهوالل  وي رمضوان و وي العووا، وهويا 

هنووام مقامووا  ابيووت  نووا  رى  ن . «كوووذ نيعاموو  مووا الةوونت؟» ىكيأيووه  ووي كيوواب

للشر  ووساص  ميغورع، يج   ن نيمةك بالمقاما الثابيوت، والوسواص  يمكو   ن 

ددا تيغووور،  الشوور  قووا قووالش  ددلُ }َوهَُلددلُّو أ وَُ دد   ا َخي  ُٖ ٱو  بَددا ٖع َوُ ددا ر ُ ددا قُدداا تُ    ُ ددتََلع   َ  {ٱ

كوان ،  جها  ااعااء هو المقصوا، وربواط الخوو  هوو الوسوولت،  ونذا [60اانفالش ]

هنوام ا ن ربوواط الوابابات وربوواط المووارعات  هوو قووا  مووأح ربواط الخووو   ووي 

 عصرنا.

ودددا ا  ورهمتدددۥ، وهفلدددرو  »قوووالش  مووولى هللا علووووه وسووول   الرسوووول 

  ان الرؤيت كانوح الةوأ  الوحووا لمعر وت الشوهر، الوسوولت الوحوواع، «ورهمتۥ

نهاييوه، وهوو ا ن  مأح عنوانا وسواص   كثور قوارع علوى معر وت باايوت الشوهر و

كوذ  تورم ااقووى و سويخام ااضوعذ  الحةاب الفلكي،  لماذا ال نةيخامها؟!

لكويش الشوو   حموا اواكر، والشوو  م  العلماء م  قالش نأخي بالحةواب الفهنام 

 . وقا عرضح على مجما الفقوه ر يًوا، هوو  نوه ال رحمه الله افى الزرقمصط

ااسووا   ووي اعيمووا  ل أووات مووانا  ن نأخووي بالرؤيووت ونجعوو  الرؤيووت الأصووريت 

الشهر، ولك  بشرط  ال يقول الحةاب العلمي الفلكي لن الرؤيوت مةويحولت،  ونذا 

مثلموا قوال الحةواب  وي لولوت ...  قال لن الرؤيت مةيحولت  ال آخي بشها ع الشوهو 

...  الجمعووت مةوويحولت  ووي  ل مكووان  ووي العووال  ... قووالش رؤيووت الهووالل لولووت العوووا

 ...  ولك 

وهي  يوى قايمت قال بها اإلمام تقي الواي  الةوأكي  -ينا بهيه الفيوى  نذا  خ

قالش لن القاضي لذا جاءه ااها  و ااهاان، واها  نهما ر يًا الهوالل والحةواب 

يقول بعام لمكان ذلك، على القاضي  ن ير  الشهو   ان اوها ع الشوهو  حنووت 
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وهويا ...  قوام علووهوالحةاب قطعي، والاني ال يقواوم القطعوي  ضواًل عو   ن ي

عرضيه علوى مجموا الفقوه اإلسوالمي لكونه  لحسوذ لو  يوا قووا علووه، قوام مو  

قالش لو كان الحةاب قطعو،ا كما يقول الشو  القرضواول النيهوح القضووت، لكو  

م  قالش لن الحةاب قطعي، لنه حني بالو   ن الحاسأو  يخيلفوون بعضوه  موا 

امات مثو ش العجوورل  وي الكويوح، بعل، وهو يقصا بالحاسأو  جماعت الرزن

و ي قطر و م القرى، و نا ال  قصا ذلك الحةاب، ولنما  قصا الحةواب العلموي 

اليل علوى  ساسوه ومو  اإلنةوان للوى القمور، وحواول  ن يويه  للوى الموري ، 

 واليل قال لناش لن كةو  الشمم سوقا  ي يوم كيا، والاقوقت كويا، والثانووت كويا

 ، ويقا كما  خأرنا تماًما.وقأ   ن يقا بةنو ... 

و ووي الألووا الفالنووي يكووون كلو،ووا، و ووي ا خوور جزصو،ووا، و ووي الثالوو  حلقو،ووا كمووا 

  خأر.

و حموووا هللا  ن المجلوووم ااوروبوووي لس يووواء ...  هووويا هوووو  سوووا   يووواوال

والأحووو  تأنووي هوويا الوور ل و مووار  يوووى جماعوووت باعيمووا  الرؤيووت بشوورط  ال 

 يقول الحةاب لن الرؤيت غور ممكنت.تخالذ الحةاب الفلكي وال 

 عاًما  ي قطرش 40

موا مواى تواخ  قطور  وي  يواوام و نوح تقوو  بهوا منوي موا يقورب مو   ربعوو  

 عاًما؟

ل  يياخ   حا  ي قطر  ي  ياوال  ي يوم موا، وهويا يجو   ن يويكر لليواري  

وى ول  يق  لي  حا يوًما م  اايامش  نح تشا ت  ي الخطأت الفالنووت  و  وي الفيو

قنواع »،  و الشوريعت والحوواع «تلوفزيوون قطور»الفالنوت  و برنامج هال اإلسالم 
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 ، ل  يحا  هيا طوال وجو ل  ي قطر.«الجزيرع

حيى لنني كنح  خط   حوانًا بعل الخط  الناريت  و   سوا ر عواع  سوابوا، 

مثوو  الخطأووت ...   وقووول بعوول النووا ش لنهوو  منعوووا القرضوواول موو  الخطابووت

     عو  مرع  خرى  ويأو   نه ل  يمنعني  حا....  ااخورع

 ول  يلفح  حا نارم م  بعوا للى ايء م  ااع الفيوى؟

ل  يلفح  حا نارل ال م  قريو   و مو  بعووا، باليصوريح وال بواليلموح للوى 

 نووا الوويل  راعووي اامووور  يًضووا،  لةووح ...   نووا حوور نفةووي...  اوويء موو  هوويا،.

 زن اامور بحكموت ومووزان لكو  ...  تورط  حمق بحو   قول  اواء ال تلوق  و

  قول الحق  اصًما.

 لك  بعل النا  خامت الةفراء ينزعجون م  بعل الخط  والفياوى؟

بالفع ، بعل الةفراء يشيكون للى سمو  موور قطور حفاوه هللا، لكو  حقوقوت 

يوور ه  ر ،ا حةوونًا  - اووكر هللا امووور الووأال  الشووو  حمووا بوو  خلوفووت آل  وواني  -

له ش نح  ال نياخ   ي ا ون علماصنا وعور ه  هويا، والحموا ا عالقيوي  ويقول

 عوز وجو  حما هللا ...  باامور وبالنا  عالقت طوأت قاصمت على المو ع واليقاير

 على هيا.

 ترى ما هي ااسأاب اليي   ت لرؤييك  باسيأاا  جمال عأا النامر؟

هوريوت، كوان يكيو   وهوا مما  ذكره  ن الثورع  ي بااييها  نشأت جريواع الجم

قا ع الثوورع كلموت كو  يووم، مثو  الةوا ات وموال  سوال ، ومموا  ذكوره  ن عأوا 

النامر كي  كلمت قال  وهاش لمواذا يأوا  النوا  موالحو   و  ينقلأوون مةويأاي ؟! 

ومثوو  لوويلك بالملووك  ووارو  الوويل كووان النووا  يحأونووه ويهيفووون بحووواع الملووك 
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...  مووالًحا واليووذ حولووه المصووريونالصووالح، ومصووطفى النحووا  بووا  رجوواًل 

وذكوور عووا ًا موو  الشخصوووات، بووا ت مووالحت وانيهووح بنووو  موو  االسووويأاا  

والطغووووان،  ووو  ذكووور وقوووالش  حووو   ن الةوووأ   وووي ذلوووك يرجوووا للوووى موووا يقولوووه 

المصريون وهوو الشوع  نفةوه هوو الويل يمكو  هوؤالء،  الشوع  عنوانا يقوولش 

 .«الثقت المطلقت تعل  الطغوان» ، والحكمت تقولش«المال الةاي  يعل  الةرقت»

 وأاو  ن المال الةاي  والثقت المطلقوت اليوي  عطووح لعأوا النامور هوي اليوي 

   عح به للى االسيأاا  والطغوان.

لكوو  حوو  الجموواهور الغفووورع موو  مخيلووذ الفصوواص  لعأووا الناموور، وخووروج 

الواول  ةول  مصورل  وي مصور بالويات وغووره   وي كثر م  خمةوت ماليوو  م

لووو كووان طاغوًووا للووى هوويا الحووا، ومةوويأا،ا   لموواذا حأيووه ...  وووت  ووي جنازتووهالعرب

الجماهور والجماهور لوم علوها سوذ مةلط، لوةح مجأوورع للخوروج للهيوا  

 بحواع الزعو ؟

ال اووك  نووه كانووح هنووام جموواهور كثووورع تحأووه وتيعوواطذ معووه، والشووع  

مصووريونش المصوورل اووع  عوواطفي، وعأووا الناموور مووات كأنووه  خووي، يقووول ال

مات  جوأع،  النوا  قوا توأ روا بهويا، ومو  ر يوي  ن هأنوت الشوع   «اتاخا غار»

( يونوو، كانح تأ وًرا عاطفو،وا مو  النوا   ن عأوا النامور 9اليي يقولون علوها )

حهوور بنفةووه، وقووالش  نووا  تحموو  المةوو ولوت كاملووت بصوووت  وووه الحووزن واليووأ ر، 

، لنما آخورون كثوورون خرجووا محوح  نه كانح هنام خطت إلخراج الجماهور

 هيا اليأ ر العاطفي عنا الشع  المصرل ال ينكره  حا....  تلقاصو،ا

ااركَح مؤخًرا  وي الموؤتمر القوومي اإلسوالمي بأووروت، كووذ تناور للوى 
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  هموت هيا المؤتمر؟

م(، وقا حضورت موؤتمره ااول 1994با  المؤتمر القومي اإلسالمي عام )

ت اليأسوةوووت، و ُعيأوور عضووًوا بووه  اننووي  ريووا تجموووا اال ييوواحي بأوووروت اللجنوو

عنامر له،  ال يةيفوا م  تفيوح اامت غور  عااصها،  ونح  ننوا ل كو  مو   ووه 

ولوويلك  قووا قلووح  ووي هوويا اللقوواء اال ييوواحيش لن هوويا ...  خووور يجوو   ن نليقووي بووه

ومي  المؤتمر هو للمعيالو  م  اليواري ش م  اليوار اإلسوالمي، ومو  اليووار القو

ان هنام ميشا ي   ي اليوار اإلسالمي ال يقألون ذلك، وهنام ميشا ون  يًضوا 

موا نحو  نجموا وو  والال ينووو  ال يقألوون ذلوك،   ي اليوار القوومي مثو ش العلموان

 المعيالو .

بوو  لنووي حضوورت  ووي بوووروت نفةووها  يًضووا مووؤتمًرا بعووا ذلووك تحووح اووعار 

كثور مو  القةاوسوت ورجوال ، وحضره «مةلمون ومةوحوون م   ج  القا »

الاي  المةوحوو   ي لأنان وسوريا ومصور و لةوطو  واار ن، وحضور اانأوا 

و نووا آخووي بالقاعوواع اليهأوووت اليووي ...  اوونو ع   مووا  ام موو   جوو  القووا   ووال مووانا

 تأعها  اصًما  ي تعاملي ما الجماعات اإلسالموت المخيلفت، والجماعوات القومووت 

عش نيعاون  وما اتفقنا علوه، ويةامح بعضونا بعًضوا  وموا وغورها  هي هيه القاعا

 اخيلفنا  وه.

تقامح  صاص  عاع م  الجماعات اإلسالموت وم  اأاب سابق  ي اإلخووان 

بطلأووات للعموو  الةواسووي موو  خووالل عووا  موو  ااحووزاب، ور ضووح الةوولطات 

طلوو  الجموووا. هوو  ييحووول الشووأاب اإلسووالمي موو  العموو  الةوورل للووى العموو  

كثموورع ليجووارب عوواع مووروا بهووا، وكانووح نيوجيهووا عملوووات لجهووا   الةواسووي

مةووويمرع للعمووو  الةووورل؟ وهووو  هنوووام قأوووول لفكووورع الايمقراطووووت ا ن لووواى 
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 اإلسالموو ؟

الحركت اإلسوالموت كواص  حوي ييفاعو  موا المجيموا، وموا العوال  مو  حولوه، 

لهوا وييجاوب ما ااحاا ، وال يمك   ن تعون الحركت  ي قمق  معيزلوت موا حو

وما يجرل م  قري  وم  بعوا  ي عالمها الخاص و وي عالمهوا العوال   ولويلك 

تيطووور اا كووار والوورؤى مووا بووو  حووو  وآخوور، وبعوول هوويه المفوواهو  اليووي كنووا 

نعرضوها موو  سونو  مووثاًل حوول مشووروعوت اليعا يوت  ووي الفكور اإلسووالمي و ووي 

كفر، وال زال الفقه، ومشروعوت الايمقراطوت اليي كان بعل النوا  يصوفها بوال

بعضه  ير   هيا ويقولش الايمقراطوت تعني حك  الشع ، واإلسوالم يعنوي حكو  

وك  كنوا نقوول لهو ش لن الايمقراطووت لووم معناهوا حكو  ...  هللا، وهما ميناقضان

الشع   وي مقابو  حكو  هللا، ولكنهوا تعنويش حكو  الشوع   وي مقابلوت حكو  الفور  

لشوع   رموت لوعأور عو  نفةوه ويقوولش المطلق اليل يةيأا بواامور وال يوا  ل

نعوو   و ال بحريووت ونزاهووت،  نحمووا هللا  ن بعوول الحركووات اإلسووالموت، وهنووام 

عا  منها تأنى هيا الر ل وهيا  لو  على الحوويوت،  موا  اموح الحركوات قوا رع 

على  ن تطور نفةوها، و ن تغوور مو  ر يهوا   هويا  لوو  علوى اليجوا  والحوويوت 

 بووارم هوويا اليوجووه موو  الشووأاب نحووو العموو  الةواسووي كمووا قلووح  لهوويا  حوووي و

الووايمقراطي، و رى  نووه اليوجووه الصووالح لليعاموو  مووا الحووواع المعاموورع ومووا 

 المعطوات الفكريت والةواسوت واإلقلوموت والاولوت والمحلوت.

 وكوذ ترون موقذ الةلطات م  هيا اليوجه؟

تيجواوب مووا هوويا  لننوي  طالوو  الةولطات  ووي بال نووا العربووت واإلسووالموت  ن

 اليوجه، و ن تعطي لسسالموو  الحق  ي هيا الوجو  الةواسي.
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لك  القانون القاص  ير ل قوام حزب  ينوي، كموا  ن هنوام خشووت  ن يطالو  

 المةوحوون بحزب  يني له ؟

 ل قانون؟ الأشر ه  اليي  يضعونه،  ي بعول الوأال   جووز هويا، كنوح  وي 

هنوام  حزابًوا تيحوا  باسو  اإلسوالم منهواش لناونوةوا مو   يورع قريأوت، ووجوات 

العاالووت، وهووو يمثوو  جماعووت اإلخوووان المةوولمو  هنووام، وهنووام  حووزاب تمثوو  

رحموه المجلم ااعلى للاعوع اإلسالموت الويل كوان قوا  سةوه  . محموا نامور 

، ال موووانا مووو  هووويا، و وووي الووووم ش حوووزب اليجموووا واإلموووال ، وتوجهوووه هللا

حوووزب جأهوووت العمووو  اإلسوووالمي، و وووي  اإلسوووالمي معووورو ، و وووي اار نش

والشاذلي ب  جايا هوو  ول رصووم ...  الجزاصرش حزب الجأهت اإلسالموت لسنقاذ

 ولوت سومح لسسووالموو  بوأن يكووون لهو  وجووو  رسومي علووى الةواحت الةواسوووت، 

وهو  مر مطلووب بوال  ن يعمو  هوؤالء  وي الةورا ي  وتحوح اار  وبعوواًا 

، ولوعملوووا علنًووا وعلووى موور ى ومةووما حيووى عوو  ااعووو  لواهووروا  مووام النووا 

تنكشووذ  موووره   وقووال لهوو ش  مووأي   و  خطووأت ، ولهوويا  طالوو  بووأن نقابوو  هوويا 

 ...  اليوجه بيوجه م  الةلطت ليؤياه 

ولماذا نخا ؟ نخا  م  ااقأاط  ن ينش وا حزبًا،  لونش وا حزبًا، و نوا  رى 

ةووولمو ، وكوووان مووو   ن هووويه ااحوووزاب اإلسوووالموت يجووو   ن تيةوووا لغوووور الم

حزب الوسط  . ر وق حأو ،  نوح تعور  مفواهو   وي لموال    يالمؤسةو  

 هيه المفاهو   هو معك سواء كان مةلًما  و مةوحو،ا. ؟؟؟المجيما،

  ال تمانا  نح  ن يكون هنام حزب اووعي  يًضا؟

ال موووانا  وووي ذلوووك، و ن يعووور  علوووى النوووا ، لذا كوووان المجيموووا يقأووو  
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ذلك  ن هنام خلاًل بوالمجيما ونيوجوه للمجيموا ونصولح مو  بالشووعوت،  معنى 

وعووووه  ان الحوووزب يحووووا ويمووووت النوووا ، لذا كوووان لوووه  نصووواره وقاعاتوووه 

 ...  الجماهوريت والشعأوت يةيطوا  ن يحوا، ولذا ل  يك  له مات بطأوعت الحال

 جها  العصرش

مو   ماذا ع  مشروعك ش اإلسالم علوى اإلنيرنوح الويل  عووت  للووه و اوني 

  جله جمعوت الأالن الثقا وت بالاوحت؟

  ي مشروعنا هيا مةلنمات ميفق علوها، ال يخيلذ  وها ا نانش

اش لن اإلسالم رسالت عالمووت بوال ريو ، وهويا  ابوح  وي القورآن المكوي م وله

َندۖٗ  }َوَ داْ هَر   ي  كثر م  عشور آيوات ناموعت الأووان، كقولوه تعوالىش  َك  َُلا َرن  دم  ََٰ ََ

عََٰ  مَُندديَا }تَبَدداَرَك ، [107اانأووواءش ] {مَُنددياَ و ُم  عََٰ ددُلُُۦ ُويَُكدداَ  ُوم  قَدداَ  َلمَدد َٰ َلب  فُر  َل ٱو  ٱواددُلي نَددزا

موولى هللا علوووه ، للووى غووور ذلووك موو  ا يوواتش وقووال الرسووول [1الفرقووانش ] {نَددُلمرل 

 «وكا   و به مبعث  ود  ه دۖٗ خاودۖٗ، وهندا بعثدت  ود   و داس كافدۖٗ»ش وسل  

 ميفق علوه.

وما هيا قصرنا نح  المةلمو   ي تألوم اام  رسالت اإلسوالم،  هنوام آال  

الماليووو  يعوشووون ويموتووون وال يعر ووون اووو ًا عوو  اإلسووالم، وهنووام ماليووو  

 خوورى تعوور  عوو  اإلسووالم قشوووًرا مشوووهت  عوو ش عقواتووه واووريعيه وكيابووه 

عو  ضوالل  - للى حوا موا -ورسوله.  ماذا  علنا لزاء ذلك؟  عيقا  ننا مة ولون 

هيه اام ، وعلونا  ن نجيها  ي ليجا  الوساص  اليي تمكننوا مو  ليصوال اإلسوالم 

 للوه  حة  وسعنا.

الثانوتش لن اإلمت اإلسالموت  مت  عووع، لوةوح  موت منغلقوت علوى نفةوها، وهللا 
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دتعالى يقولش  ُ ُروَ  }َوو  دُر َومَدأ  َخي  ُلاَ   ُوَد  ٱو  دۖٞٗ مَدل  د كُ   هُ ا  بُدتَكُا   ُ
َ  َّو  َ دا  ُروُص َومَ   َنع 

 ُد
ْ وََٰ ُن َكدُرۚ َوهُوأ ُمُحدا َ َك ُ دُ  َلدُا ٱو  ُنف  هنووا  «مو »، و نوا  رجوح  ن [104آل عمورانش ] {ٱو 

للأوووان  و لليجريووا، كمووا نقووولش لوووك  لووي منووك الصووايق الووو ي،  ل كوو  لووي 

للو ، بوالو  ...  الصايق الو ي، والمعنى لذنش وليكونووا  موت يواعون للوى الخوور

 ُددَك ُ ددُ  }قصوور الفووال  علوووه  بقولووهش 
ْ وََٰ ُمُحدداَ {َوهُوأ ُنف   هوو  وحوواه  المفلحووون،  ٱو 

وسووعي اامووت كلهووا للووى الفووال  واجوو  وجوبًووا عونو،ووا، وموو  اسوويقر  النصوووص 

القرآنوت وجاها تفوا  ن ك  مةل   اعوت، رجاًل كان  و امر ع، اقور  قولوه تعوالىش 

ُُ قُل  } ُل ُلدْا أ َ َٰ ََبُيُمْه هَد  ُۚ َلمَد َٰ بَُصديَرٍع هَنَد۠ا َوَ دُا ٱتابَعَ ُده  ۦ  َا َُدب     ُوَد  ٱ ُ َوَ داْ هَنَد۠ا َو َا َا ٱ َحَٰ

ُرُكياَ  ُنش   مولى هللا علووه وسول  .  ونذا كنوح ممو  اتأوا محموا [108يوسذش ] {ُ َا ٱو 

  وج   ن تكون  اعوت للى هللا، و اعوت على بصورع.

اص  الووواعوع وآلواتهوووا تيغوووور الثالثوووتش لن مضووومون الووواعوع  ابوووح ولكووو  وسووو

وتيطووور بيطووور الحووواع ومعووار  اإلنةووان، والواجوو  علونووا  ن نةوويخام  ووي 

مووا ال يووي  » عوتنووا   ضوو  مووا انيهووى للوووه تطووور العلوو  وتقنواتووه، طأقًووا لقاعوواعش 

ولهيا يج  على المةولمو  االسويفا ع مو  الطأاعوت . «الواج  لال به  هو واج 

عووت واليلفوواز، وخصوًمووا اإلذاعووات الموجهووت، واليصوووير والكمأووووتر واإلذا

والقنوات الفضاصوت وغورها،  ي الاعوع للوى اإلسوالم، واليوعووت باإلسوالم. كموا 

اليوي تخيور   «اإلنيرنوح»يج  على اامت اسيخاام هيه اا اع الجاياع الجأوارع 

ااسوار وتجياز القفار والأحار، ليغزو ااقطار، وتغور اا كار، وهوي موالحت 

تهووووام و ن تأنووووي و ن تحوووووي و ن تموووووح، و ن تووووزر  الخووووور  و الشوووور،  ان

 لنةيخامها نح   ي سوأو  الحوق والخوور ال الأاطو  والشور، ولنجعو  منهوا   اع 

 بناء ال معول هام.
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وقووا  كووا ذلووك  ن غورنووا اتخوويوا منهووا منأووًرا لنشوور   يووانه  الأاطلووت، ونحلهوو  

م  اتخيها للحاي  ع  اإلسوالم  المضلت، و لةفاته  المامرع. كما  ن م  النا 

( موقوا، ومونه  غوور مةولمو  ال يؤمنوون  مواًل باإلسوالم، 600 ي  كثر مو  )

وموونه  موو  ينيمووون للووى اإلسووالم موو  مأيوواعو  ومنحوور و ، وبعضووه  يملووك 

لمكانات هاصلت كالقا يانوو ،  هؤالء و ول ك يشوهون اإلسوالم، ومونه  مةولمون 

العلمووووت وال الفنووووت وال الما يوووت لحةووو   مخلصوووون ولكووو  ال يملكوووون القوووارات

 عر  اإلسالم.

  ورنا مه  و قو ش

مووو  هووويه المةووولنمات وجووو  علونوووا  ن نقووووم بهووويا الووواور الجايوووا والمهووو  

والضووورورل لخاموووت اإلسوووالم علوووى اإلنيرنوووح. وقوووا  موووأح علونوووا  ريضوووت 

 وضرورعش  ريضت توجأها تعالو  الاي ، وضرورع تحيمها تطورات العصر.

ن نقوم بهيا الاور، و ن يكوون علوى اإلنيرنوح موقوا لسوالمي ميمووز قارنا  

مو و  به عنا المةلمو  وعنا غور المةلمو ، قوا ر علوى  ن ينواقن ا خوري ، 

 «الحةوو » ن ييفووو  علوووه .  المةوول   اصًمووا يرنووو ويهووا  للووى ااحةوو  ال للووى 

َ دُا َلَندا  مُدَاكُ   }ُويَب   قط، ولقا قوال تعوالى  وي  كثور مو  آيوت  وي كيابوهش   {هَمُُّكد   هَن 

 ، ول  يق ش لوألوك   يك  ذو عم  حة .[7هو ش ]

  ن ا  لاوبا  ه  نعنل ونجت ل ونبلع 

على مةويوى اإلسوالم الويل نمثلوه ونواعو للووه، وهوو  يو  هللا الويل ال  يو   -1

مَا } ُ ا غوره  مََٰ ُ ُل لَ ٱول ُ  َ ُ ُ ٱت  َا  .[19آل عمرانش ] {ٱ

وعلووى مةوويوى العصوور الوويل نعووون  وووهش عصوور الثووورات الةووحش  ووورع  -2
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اإللكيرونوووت، اليكنولوجوووا، و ووورع الأوولوجوووا، والثووورع الفضوواصوت، والثووورع 

 ورع المعلومات.و ورع االتصاالت، و 

وعلووى مةوويوى مووا يعموو  خصووومنا، ومووا يقامونووه ا يووانه  ومأووا صه  موو   -3

تخفوى علوى الاارسوو .  أهو  الحوق  موال وجهوو  و وقوات وتضوحوات، ال 

  ولى بالعطاء.

لن هيا المشرو  اليل ننشواه ونحشوا لوه الجنوو  والجهوو  والنقوو ، هوو  وي 

ر يي جها  هيا العصر.  قهاؤنا قوايًما قوالواش الجهوا  منوه موا هوو  ور  كفايوت، 

وما هو  ور  عوو . ويقولوون عو  الجهوا  ااولش  ن تغوزو جووور المةولمو  

 تألووم لك ليألوم كلمت اإلسالم.  قوا كانوح الوأال  قوايًما ال يمكو  ر  الكفار، وذ

اإلسووالم للووى  هلهووا لال بوونذن ملوكهووا و مراصهووا،  وونذا ر ضوووا ذلووك لوو  نةوويطا 

الوموول للووى الرعوووت، وال اخيوورا  ااسوووار لال  وي حوو  الجوووور، وهوويا سوور 

اوي  ي رسواصله للوى كةورى وقوصور والنجا ملى هللا علوه وسل  تحمو  النأي 

والمقوقم وغوره  ل مه  ول و  رعوويه  لذا ر ضووا  عووع اإلسوالم  ان النوا  

 كانوا على  ي  ملوكه ، وال يمكنه  مجر  سما   عوع اإلسالم لال بنذنه .

نةويطوا  ن نصو   -وعلوى ر سوها اإلنيرنوح  -ونح  بهويه ا لووات الحايثوت 

ال نحيواج للوى لذن  للى الشعوب ونخاطأها بألةنيها المخيلفت  ي  نحاء اار ،

المه   ن تكون عنانا القوارات الأشوريت والعلمووت ...  الملوم والةلطات الحاكمت

والفنوت لمخاطأت العال  بلغاته. وهيا يحياج منا للى تجنووا جووور مو  العواملو ، 

 وللى لعاا  هاص  إلطارات بشريت مينوعت ماربت قا رع على العطاء.
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 مالمح الموقاش

 يي تحك  موقعك  على اإلنيرنح؟ما هي المالمح ال

هوويا الموقووا ال يعأوور عوو  اتجوواه بلووا معووو   و   ووت موو  النووا ، بوو  يعأوور عوو  

اإلسووالم الخوواص الشووام  بمقوماتووه وخصاصصووه، ونةوويطوا  ن نحووا  ذلووك  ووي 

 المالمح اليالوتش

لنه يخاط  المةلمو  وغور المةلمو  باإلسالم، لوصوحح المفواهو ، ويجوو   -1

 فنا الشأهات، وير  على المفيريات.ع  اليةاؤالت، ي

هللا  وي ل خالوه اواء  ولهيا با  بلغيوو ش العربووت واإلنجلوزيوت،  و  سويوسوا لن

 للغات ااخرى بالياريج، وحة  اإلمكانات.

يقووام اإلسووالم بشووموله وتكاملووهش عقووواع وعأووا ع و خالقًووا وآ ابًووا وتشووريعًا  -2

و  وحضارع  دَ  تُ }َونَزا ُكتََٰ دَك ٱو  دا و ُُكدل ُ  َدا َلمَي  يََٰ   يةويما تعوالو   - [89النحو ش ] {ءٖ َشده  ب 

اإلسووالم و حكامووه وقومووه موو  ينابوعووه الصووا وتش القوورآن الكووري  ومووحوح 

الةنت، كما  همها خور قرون اامتش الصحابت ومو  توأعه  بنحةوان، منطلقًوا 

 م   ن هيه اامت ال تجيما على ضاللت.

ه للواقووا،  ووال يجوونح للووى غلووو يعيمووا الوسووطوت  ووي  همووه لسسووالم و هموو -3

ا}المفرطو ، وال للى تقصور المفورطو ،  ََدل  دۖٗ  َو كُ   هُ ا د ََٰ ُوَك َجعَم 
الأقورعش ] {َوَكدلََٰ

143]. 

يعيما اليوةور  ي الفيوى واليأشور  ي الواعوع، اميثوااًل لموا  مور بوه الرسوول  -4

ميفووق علوووه. ولذا  «م ددرو  وَل تع ددرو ، وبشددرو  وَل ت فددرو »الكووري ش 

كان النا   ي حاجوت للوى اليوةوور واليأشوور  وي كو  زموان،  هو   حووج موا 
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 يكونون للوه  ي عصرنا.

يجمووا بووو  اامووالت والمعاموورع،  هووو يةوويله  ترا نووا الغنووي، ويرجووا للووى  -5

 صمينووا الكأووار، لوأخووي عوونه ، ويةوويفوا موونه ، ولكنووه ال ينةووى  نووه يعووون  ووي 

رل، والحا ل والعشري  المووال ل، و وي اا ورش القرن الخامم عشر الهج

 رح  هللا امر ً عر  زمانه، واسيقامح طريقيه.

ال ييعص  لر ل قاي ، وال لفكر جايا، وال لمارست  و اوخ ،  كو  واحوا  -6

. ولهوويا موولى هللا علوووه وسوول  يؤخووي موو  كالمووه ويوور  علوووه لال المعصوووم 

الحكموووت مووو   ل وعووواء يةووويفوا مووو  كووو  المووواار  وكووو  العلمووواء، ويأخوووي 

 خرجح،  الحكمت ضالت المؤم   نى وجاها  هو  حق النا  بها.

بووواللو  ال بالغلاوووت، وبوووالر ق ال  -حيوووى المخوووالفو   -ييعامووو  موووا النوووا   -7

بووالعنذ، وبووالحوار بوواليي هووي  حةوو  ال بوواليي هووي  خشوو ، ويغلوو  النووا  

دَا ٱ}فَبَُندا َرن  بالح  ال بالكراهوت، وقا قال تعالى لرسوولهش  ُ ُو دَت وَُ د    َندٖۖٗ   ُ  َا

ُوكَ  ُ  َلَنفَ ُّا أ ُ ا  َنا  قَم   .[159آل عمرانش ] {َووَا  ُك َت فَرًّا َغُميَظ ٱو 

ولهوويا ال يأووا   حوواًا بعووااوع، وال يةوويثور عووااوع  حووا، ولكنووه يوور  علووى موو  

 تطاول على اإلسالم عاماًا، و مر على ذلك مكابًرا، بالعل  ال بالة .

  هويا الموقوا مووا غووره مو  المواقوا اإلسووالموت، بحوو  نةويغني عوو  ييكامو -8

االز واج واليكرار بغوور حاجوت وال مأورر، وييعواون موا كو  العواملو   وي 

 هيه الةاحت، وينةق معها ما وجا للى ذلك سأواًل.

العلمووووت  وووي المضووومون واليشوووويق  وووي الشوووك  و سووولوب »يجموووا بوووو   -9

ل، وقوا قوال المشوركون عو  القورآنش ،  نن هللا جمو  يحو  الجموا«العر 
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 لن له لحالوع، ولن علوه لطالوع.

تقوووم علوووه لجنووت موو  كأووار علموواء الشووريعت الثقووات،  «العلموووت»ولضوومان 

 تقوم علوه جماعت م  الميخصصو   ي علوم الحاسوب. «اليشويق»ولضمان 

 واج  اامت نحو المشرو ش

 ما هو واج  اامت نحو هيا المشرو  كما ترونه؟

ن اليل  ؤكاه هناش  ن هيا المشرو  الطمو  هو مشورو  ااموت اإلسوالموت ل

 ي هيا القرن الجايا، ليؤ ل بعول واجأهوا نحوو  ينهوا. لقوا قوال  حوا ااجانو  

 اليي  قر وا ع  اإلسالم و عجأوا بهش يا له م   ي  لو كان له رجال!

ولكو  كو   هيا ما  ن اإلسالم له ملوار و ل  ينةأون للووه، ويحةوأون علووه،

 م  هؤالء نعيأره م  رجال اإلسالم، وم  جنو  اإلسالم؟!

لن ااموووت تةووويطوا  ن تقوووام الكثوووور لذا وعوووح و قهوووح، وعر وووح نفةوووها، 

 وعر ح ربها، وعر ح غاييها وطريقها، ولذا و قح باليي  يقو ون سفونيها.

لني   عو  مت اإلسالم  ي ك  مكان للى المةاهمت  ي هيا المشرو  الكأوور، 

مالوه، ومو  زكاتوه المفروضوت، موو     بموا يةويطواش مواح  الموال يقووام مو كو

موو  المووال الوويل ...  موو  الومووايا...  موواقاته اليطوعوووت، موو  الصوواقت الجاريووت

عرضح له اوأهت  هوو يريوا  ن ييطهور منوه،  هوو حورام علووه، حوالل للجهوات 

 ومشروعنا منها....  الخوريت والمشاريا اإلسالموت

م  علمه، ييأر  لنا بننياجه العلمي، ليقايمه  وي موقعنوا  وماح  العل  يقام

 لونيفا به النا .
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وموواح  القووارع الفنوووت  ووي هوويا المجووال ييأوور  لنووا بخأرتووه، ويضووعها  ووي 

 خامت الموقا.

 وم  ل  يملك مااًل وال علًما وال خأرع،  علوه  ن يةنانا باعاصه لنا باليو وق.

  هيا ما  روحي ال غنى لنا عنه.

 ع   س لت لجابت

 بالقاهرع «مركز يا ا للاراسات واابحا »

ومةويقأ   -الصوهووني  -ش كوذ تنارون للى مةورع الصورا  العربوي 1 

 هيا الصرا  م  مناورك  اإلسالمي؟

ش الصووورا  العربوووي الصوووهوونيش مةووويمر، وسووويا  جمرتوووه مشووويعلت، 1ج

 ...  ورحاه  اصمت الاوران، ما  ام هنام مغيص  حال  وماح   ار مالوم

وقا ييفو  المغيص   يرع م  الوزم ، يفور  نفةوه بالحايوا والنوار، ويُوال 

بيرسووانيه النوويووت، ولكوو  الووزم  لوووم  ووي مووالحه، و وام الحووال موو  المحووال، 

كَ } َماا َوتُم  ، سونيصور حقنوا ال محالوت علوى [140آل عمرانش ] {َا ٱو ااُس ُم نُلَ ُووَُ ا بَي  ٱۡل 

ُلُص بَُّو  }باطله،  ُ بَل  نَق  َ َُۥُم فََُّذَ  ُ َا َق ُ قٞ َلمَ  َحق  ُلُل فَيَل  بََٰ  .[18اانأواءش ] {ٱو 

وقا تةيةل  اانامت والحكام والمنهزمون نفةوو،ا ممو  يحةوأون  نفةوه  مو  

 -ال سوووما اإلسووالموت منهووا  -ولكوو  الشووعوب، والمنامووات الشووعأوت  «المثقفووو »

ةوال ، ولو  تعيور  للغامو  سيا  تقاوم وتقاوم، ولو بالحجارع، ول  تلقي ال

الويل يمثو  جوزًءا مو  اإليموان  -بحق  وما اغيص   باًا. وهيا الر ل المأاصي 

 هو بيرع النصر، ونواع مناعت المةيقأ . -عنا ماحأه 
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وعنانا م  المأشرات الاينوتش ما يمح قلوبنا  قت و مواًل بوأن النصور لنوا، ولن 

 طال ااما.

 ن ب ا  ا  وقرم   لُ  و صاي 

َُدْاَء }َو ُذ  قوله تعالىش  َندُۖٗ َ دا مَُ داُ ُ     ُقيََٰ ُم ٱو  ُ     ُوَد َٰ مَدا  عَدثَاا َلمَدي   تَأَذاَ  َربَُّك وَيَب 

عَلَ  ُ   .[167ااعرا ش ] {ٱو 

دَا ٱ}ُ دُربَت  وقوله تعالىش  دٖل   ُ دَا َ دا ثُُقفُدْا أ  َُلا بَُحب  وادُۖٗ هَم  ُ ُ  ٱول ُ د َلمَدي  ُ َوَنب  دَا َا ٖل   ُ

َا ٱَوبَاُْءو بَََُ  ٖ اُس ٱو ا  ُ َوُ ُربَت     ُ َك َُۖٗ َا َن   ُ ُ  ٱو   .[112آل عمرانش ] { َلمَي 

 ه  الووم ينعموون بهويا الحأو  مو  النوا ، ولكنوه لو  يواوم،  ونذا انقطوا هويا 

 الحأ ،  ل  يجاوا ما ييشأثون به  ان حأله  م  هللا مقطو  م  قاي .

ةا ه   ي اار  مرتو ، وعقووبيه  علوى وقوله تعالى بعا  ن حا نا ع  ل 

نَا}َلَ  َٰ َربُّكُ   ك  مرع   ةاوا  وهاش  َنَنكُ  ۚ َو ُ   لُلتُّ   لُل   .[8اإلسراءش ] { هَ  مَر 

نَا{ ُ   } هيا هو القانون اإللهي العا ل والااص ش  وقوا عوا وا باإل ةوا    لُلتُّ   ُلدل 

حرموات، وقووانون هللاش  ن واالغيصواب لوحر ، والةوفك للواماء، واالنيهوام لل

 يعو  علوه  بالعقاب، وهو له  بالمرما .

 ون ب ا  ا  و  ۖٗ  و بامۖٗ  ل    وحلمثا  

َل تدز ل »قوالش  مولى هللا علووه وسول  ااولش ما رواه اب  ماجوه عو  النأوي 

ٖا فددۖٗ  ددا ه تدده لمدد   وحددق ْددا رما، وعددلو   قددا رما، َل م ددر    ددا 

نتدد  مددأتي   ه ددر هللا و دد   «هي  هذى»جدداب     َل  ددا هودداب    ددا ۡلو ء 

فده بيدت  ونقدلس وهك داص »، قالواش و ي  ه  يوا رسوول هللا؟ قوالش «لم  ذوك

 رواه  حما والطأراني ورواته  قات   أات. «بيت  ونقلس
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 نوه  ملى هللا علووه وسول  والثانيش ما رواه اب  عمر و بو هريرع ع  النأي 

 وي دداد، فيقددتم    ون ددمنا ، نتدد  َل تقددام  و ددالۖٗ نتدد  تقدداتما  »قووالش 

مختبئ  وي اد ور ء  وحجر و وشجر، فيقدال  وحجدر و وشدجر  مدا لبدل هللا، 

 ميفق علوه. «هو ما   م ،  ل  م ادي ور  ه، فتعال، فاقتمۥ

 ش كوذ ترون عملوات اليطأوا والةالم واليةويت الراهنت  ي المنطقت؟2 

نووت  ووي المنطقووتش مر وضووت ش عملوووات اليطأوووا والةووالم واليةووويت الراه2ج

ارًعا  انها تقوم على  سا  االعيرا  للغام  بأن له حق،وا وسولطت اورعوت 

علووى مووا غصوو  موو   يارنووا، و ن موواننا العربوووت اإلسووالموتش حوفووا ويا ووا وعكووا 

وغورهووا، وموو   ر   لةووطو  سووقطح ملكوينووا لهووا، ونةووأيها للونووا، و مووأحح 

  رًضا لسراصولوت. وهيا ال يجوز.

ن الموورا  هانووت بوننووا وبووو  لسووراصو ، تكووذ  وهووا اايووال بعضووها عوو  لووو كووا

بعل، ونحق  الاماء  يرع م  الزم ، تطول  و تقصر، لرحأنا بيلك، وقا عقوا 

 مال  الاي  هانات ما بعل  مراء الصلوأوو .

منهووا  ووي بوواب  «االسيةووالم» مووا اليةووويات القاصمووت،  هووي   خوو   ووي بوواب 

الوووأ ، والمووؤم  ال يهوو  وال يوووأ   بوواًا، وهللا ، وهووي  لووو  الوووه  و«الةووالم»

ُ َ عَُكد   َووَدا مَتُدَركُ   }فََا تَُ  ُا أ َوتَدل  تعالى يقولش  َا َ  َوٱ مَدا  َل  ُ  َوهَندتُُ  ٱۡل  ُلْا أ  ُوَد  ٱو ادم 

مَكُ    َنَٰ  .[35محماش ] {هَل 

ش الوجو  ااجنأي  ي الوط  العربوي، موا هوو تحلوولك  اهاا وه وتوأ وره 3 

 لى الينموت المةيقلت والقرار الةواسي المةيق ؟ع

ش الوجو  ااجنأي  ي الوط  العربيش غزو اسويعمارل جايوا، ولن كوان 3ج
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 ي حاهر  مره  نه جاء برضا  هو  الوأال   و بطلو  مونه ، والواقوا غوور ذلوك، 

 هووو مفوورو  علووى تلووك الووأال ، رضوووا  م سووخطوا، قألوووا  و ر ضوووا، حيووى 

 جو  ااجنأي حونًا م  الاهر، طلأوه لةأ  قا زال.اليي  طلأوا هيا الو

لن هوويا الوجووو  ااجنأووي لوووم لصووالح المنطقووت، بوو  لصووالح لسووراصو   واًل، 

وللمصوووالح االسووويعماريت واإلمأريالووووت  انوًوووا، ولضوووغط علوووى المنطقوووت  الثًوووا، 

ومراقأت تحركاتها عو  كثو  رابعًوا، والعمو  علوى تخويوذ بعضوها مو  بعول 

   ي وجوه  ل عمو  وحواول سا ًسوا، واليووقع اليوام ليحركوات خامًةا، والوقو

اامولوت اإلسالموت و نشطيها سابعًا. ولنما  خرت هيا اهمويه، ولن كان حقوه 

  ن يكون  واًل.

لن الوجو  ااجنأي خطر على المنطقت م  كو  ناحووتش خطور علوى قرارهوا 

 -مووا هوويا  - الةواسووي، وعلووى تنمويهووا الشوواملت، وعلووى اتجاههووا للوحوواع، وهووو

 يحقق  هاا ه م  جووب  ه  المنطقت.  اعجأوا.

ش ما هي ا  ار المأااورع المةويقألوت للحصوار الوراه  المفورو   ولو،وا 4 

 على بعل  ول واعوب المنطقت؟

ش لنما نجح هيا الحصار للى حا كأور لحسذ  انه  تعاملوا معنوا واحواًا 4ج

هويا اليعامو ،  ضوربونا  -عملو،وا  -وقألنا منه  واحاًا، ول  يعاملونا كوانًا واحاًا، 

  را ًا، ومزقونا  االًء، انفر وا بكو  قطور، ووقوذ ا خورون ييفرجوون علووه، 

بوو  ربمووا سوواعاوه. هكوويا تعوواملوا مووا لوأوووا، هكوويا تعوواملوا مووا العوورا ، وهكوويا 

 تعاملوا ما الةو ان.

و ملنوووا  ن ينيصووور المحاموووورون علوووى الحصووووار المضوووروب، بالصووووأر 
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والمصابرع والمرابطت، كما  ع   خوتنا  ي الةو ان، و ن نارم جموعًا مغوزى 

 .«لنما  كلح يوم  ك  الثور اابول»المث  العربي القاي  

حووزب »ش كوووذ توورون المقاومووت اإلسووالموت  ووي لأنووان و لةووطو  بقوووا ع 5 

؟ ور يكوووو   ووووي سووووال  العملوووووات «حمووووا »و «الجهووووا  اإلسووووالمي»و «هللا

 يل ارتأط باا اء الجها ل لهيه الحركات مؤخًرا؟االسيشها يت ال

ش مووا هووو موووقفك  موو  الفيوواوى اليووي مووارت بشووأن اووهااء المقاومووت 6 

اإلسوووالموت  وووي لأنوووان و لةوووطو  وخاموووت تلوووك الفيووواوى اليوووي موووارت ضوووا 

 المقاومو  وومميه  باإلرهاب؟

 ش كوذ يمك   ع  هيه المقاومت اإلسالموت م  وجهت نارك ؟7 

سالموت  وي  لةوطو  و وي لأنوان بقووا ع حموا  والجهوا  وحوزب المقاومت اإل

هللاش وجوه مشور  لحموت، و لووو  علوى  ن هويه اامووت لو  تمووت، و ن الخووور ال 

يزال  وها للى يوم القوامت، و ن  وها طاصفوت قاصموت علوى الحوق، تحووا لوه وتجاهوا 

 علوه، حيى يأتي  مر هللا وه  على ذلك.

 «العملووات االسيشوها يت»تأوارم وتؤيوا هويه وقا  مارُت  ياوى  ي حونهوا 

تنفجر  وي  عوااء هللا،  يقوي   «قنألت بشريت»اليي يجع   وها المجاها م  نفةه 

جنوو   -رجوااًل ونةواء  - هلوه،  كلهو   «عةكر» ي قلوبه  الرع ،  ي مجيما 

  ي جون العاوان.

 هؤالء اابطال اليي  وضعوا رءوسه  علوى  كفهو ، ينطأوق علووه  قوول هللا

ُعبَددادُ }َوُ ددَا تعووالىش  ُ َرُءوُصۡ بَُّو  َا ُۚ َوٱ َا َ دداُت ٱ تََُدداَْء َ ر  َ ددۥُ ٱب  ددُري نَف   {ٱو ادداُس َ ددا مَش 

 .[207الأقرعش ]



 187 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

 ما الفيواوى اليوي موارت ضوا هوؤالء اابطوال، وومومه  باإلرهواب،  لو  

تصار م  علماء  قات، يو ق بحةو   قههو ، وحةو   يونه ، لنموا هوي مو  قووم 

  م  علماء الةلطت، وعموالء الشورطت، ممو  هء على العل  والاي ،  و لعل خال

 لذا س لوا   يوا بغور عل ،  ضلوا و ضلوا.

لن هووؤالء اابطووال موو  رجووال المقاومووت اإلسووالموت، يقومووون عوو  اامووت 

اإلسووالموت كلهووا بفريضووت الجهووا ، اليووي  مةووح واجأًووا علوووه  جموعًووا، ليحريوور 

لمةجا ااقصى، وتخلو   ر  اإلسراء والمعوراج، القا  الشريذ، ولنقاذ ا

 والقألت ااولى م  رجم االعيااء الصهووني.

لن هوويا لوووم واجوو  الفلةووطونوو  وحوواه ، بوو  هووو واجوو  العوورب جموعًووا، 

 وواج  المةلمو  كا ت  ي مشار  اار  ومغاربها.

ولذا كووان كوو  يهووو ل  ووي العووال  يعيأوور نفةووه مةوو واًل عوو  بقوواء لسووراصو ، 

 وتفو  لسراصو ،  كيلك ك  مةل   ي العال  مة ول ع  لنقاذ القا  وااقصى.

 ن نمووا المجاهوواي   -لذا لوو  نملووك  ن نوويه  نحوو  لنجاهووا  -والواجوو  علونووا 

بكو  مووا نةويطوا موو  عووون موا ل و  بووي، و ن نحيوال علووى ذلووك بكو  مووا نقووار 

أتي نصور علوه، حيى يصماوا ويثأيوا، ويالوا مرابطو  على نفووذه ، حيوى يو

 هللا.

لن المقاومت هي قارنا، وهي علونا  ريضت، ولنا ضرورع،  ريضوت يوجأهوا 

 الاي ، وضرورع يحيمها الواقا.

 نا  حارب،لذن  نا موجوو !  ونن الشوو  ياسوو  »ولذا كان مناحو  بوج  قالش 

 .«يقولش  نا  قاوم،لذن  نا موجو 
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ط  هو  القووع علوى  هو  لن هيه المقاومت هي الةنت اإللهوت اليوي بواونها ييةول

الحق، وتةو  اريعت الغواب، وقوانون الافور والغواب، وبهويا يفةوا العوال ، كموا 

ُكدداا ٱ}َووَددا  قووال تعووالىش  ُض َووََٰ َر  ٖا وافََ ددلَُت ٱۡل  َ ددُ   بُددبَع  ُ ٱو ادداَس بَع  َا ددُع ٱ َ ذُو ََل دَف  َا

مَُنياَ فَ    عََٰ  .[251الأقرعش ] {ٍل َلمَ  ٱو 

مقاومتش هي المقاطعوت االقيصوا يت واالجيماعووت والثقا ووت، و  نى  رجات ال

موا العواو الغامو ، ولبقواء الحواجز النفةوي  «اليطأوا»ور ل ك  محاوالت 

 بوننا وبونه ، ال نةمح بكةره  و اخيراقه بحال.

وعلونوا  ن نووعي ااموت بواجأهوا نحووه ، ونكشوذ سوير المشواوو  علووه ، 

ير الفلةطونوو   ن يموا سوالحه  بعضوه للوى والمخيلو  والمثأطو  له ، و ن نح

بعل،  المؤم  للمؤم  كالأنوان يشا بعضه بعًضا، والمةولمون يةوعى بويميه  

   ناه  وهو يا على ما سواه .

 ش ما ر يك   ي مةيقأ  اإلسالم والمةلمو   ي ح  اليحايات القاصمت؟8 

بوالمنهج  ش  رى  ن المةيقأ  لهيه الحركوت اليوي تيةو  بالوسوطوت، وتليوزم8ج

عووز الوسووط، وعلووى   را هووا  ال يوأسوووا،  المةوول   اصًمووا يعووون مووؤماًل  ووي هللا 

 .وج 

ُ  َُلا   م ََل مَداأم  } ُنادۥُ والقرآن الكوري  نوا  بالووأ  والواصةوو ،  قوالش  َا حُ ٱ و  ُس ُ دا را

ُفُرو َ  َكَٰ ُم ٱو  قَا  َند}قَاَل َوَ ا مَق  ، وقالش [87يوسذش ] {ٱو  ن  داْوُّا َ  َ ُ ُ دا را  {ُۖٗ َرب ُدۥُۦْ  َُلا ٱو ا

 .[56الحجرش ]

كمووا  ن القوورآن مملوووء بالوواالص  الواضووحت علووى  ن المةوويقأ  لهوويا الوواي  لذ 

دۥُۦ َووَدا  }ُ َا يقولش  مُا كُم ُ ُ دَرُُم َلمَد  ٱودل ُ ُ ُويُر  َحدق 
ُ دلَىَٰ َوُدمدُا ٱو  َُداوَۥُم بَُّو  َََل َر ٱواُلْي هَر 
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ُرُكا َ  ُنش   .[33اليوبتش ] {َكُرَُ ٱو 

والةنت النأويت المطهورع ذاخورع بالمأشورات اليوي تأشورنا بنصور هللا لجنوو ه 

تكدا   و بداع فديك   ود  ه  مشداء هللا »ش ملى هللا علوه وسل  الاعاع، لذ يقول 

دا   ود  ه  مشداء هللا  «هي ور ثيًّدا»ه  مرفع ا فيرفع ا، ثد  تكدا   مكلدا لا ًّ

 .«لم     ا   و باع ه  مرفع ا فيرفع ا، ث  تكا  خافۖٗ

كما  ن الةن  الكونوت تأشر، والواقا اإلسالمي اليل نحواه يأشر بالنةوأت لموا 

كان علوه الحال م  قأو ،  قوط علونوا  ن نعمو  لنصورع هويا الواي ، وعلوى  بنواء 

الصحوع  ال ييةرب الوأ  للى قلوبه ،  هيا هو مكم  الخطر. و نصوح للةواص  

 .«بانيصار اإلسالم المأشرات» ن يقر  رساليي ع  

 ش ما ر يك   ي اليعا يت  ي اإلسالم؟9 

ش ر يي اليل  علنيه م  سونو   وي محاضورات عاموت، ولقواءات خاموتش 9ج

 نووه ال يوجووا مووانا اوورعي موو  وجووو   كثوور موو  حووزب سواسووي  اخوو  الاولووت 

 اإلسالموت، لذ المنا الشرعي يحياج للى ن  وال ن .

ي هيا العصر  انوه يمثو  مومام  موان ب  لن هيا اليعا  قا يكون ضرورع  

م  اسيأاا   ر   و   ت معونت بالحك ، وتةلطها على ساصر النا ، وتحكمهوا  وي 

رقاب ا خري ، و قاان  ل قوع تةيطوا  ن تقول لهاش ال،  وش لو ؟ كموا  ل علوى 

 ذلك قراءع الياري ، واسيقراء الواقا.

  ر   هَاَيا  كل  ا مشترٖ وتكت    لُ  ۡلنز   شرليۖٗ وجاد ا ه

وال تعا يوه  و تنيكور لوه، ولن كوان  -عقوواع واوريعت  - ن تعير  باإلسوالم  -1

 لها اجيها  خاص  ي  همه،  ي ضوء اامول العلموت المقررع.
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 ال تعم  لحةاب جهت معا يت لسسالم واميه،  ي،ا كان اسمها وموقعهوا.  وال  -2

ووت  و الال ينووت،  و يطعو  يجوز  ن ينشأ حزب ياعو للوى اإللحوا   و اإلباح

 ي اا يان الةماويت عاموت،  و  وي اإلسوالم خاموت،  و يةويخذ بمقاسوات 

 اإلسالمش عقواته  و اريعيه  و قرآنه،  و نأوه علوه الصالع والةالم.

 ش ما رؤييك  كمرجا لسالمي  ي الايمقراطوت واالسيأاا  الةواسي؟10 

يفووووات والمصووووطلحات ش لن جوووووهر الايمقراطوووووت بعووووواًا عوووو  اليعر10ج

 ن يخيار النا  م  يحكمه  ويةوو   موره ، و ال يفور  علووه   -ااكا يموت 

حوواك  يكرهونووه،  و ناووام يكرهونووه، و ن يكووون لهوو  حووق محاسووأت الحوواك  لذا 

 خطووأ، وحووق عزلووه لذا انحوور ، و ال يةووا  النووا  للووى اتجاهووات  و منوواهج 

عر ونهووا وال يرضووون عنهووا. اقيصووا يت  و اجيماعوووت  و  قا وووت  و سواسوووت ال ي

  نذا عارضها بعضه  كان جزاؤه اليشريا والينكو ، ب  اليعيي  واليقيو .

هووويا هوووو جووووهر الايمقراطووووت الحقوقووووت اليوووي وجوووات الأشوووريت لهوووا مووووغًا 

و سووالو  عملوووت، مثوو ش االنيخوواب واالسوويفياء العووام، وتوورجوح حكوو  ااكثريووت، 

 ووي المعارضووت وحريووت الصووحا ت، وتعووا  ااحووزاب الةواسوووت، وحووق ااقلوووت 

 لل ....  واسيقالل القضاء

تنوا ي اإلسووالم؟ ومو   يوو   - ووي جوهرهوا الوويل ذكرنواه  - هو  الايمقراطووت 

تووأتي هوويه المنا وواع؟ و ل  لووو  موو  محكمووات الكيوواب والةوونت يووال علووى هوويه 

الوواعوى؟ والواقووا  ن الوويل ييأموو  جوووهر الايمقراطوووت يجووا  نووه موو  موومو  

نوه، اإلسالم،  هو ينكر  ن يؤم النا   ي الصالع م  يكرهونه، وال يرضوون ع

وذكوور  «...  ثدداث َل ترتفددع وددات   فددا  رءوَدد   شددبرل »و ووي الحوواي ش 
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ا و   وۥ كار ا » وله ش   .(2)«...  رجل هَما قا ل

ولذا كان هيا  وي الصوالع  كووذ  وي  موور الحوواع والةواسوت؟ و وي الحواي  

 ودددلما تحبدددان   ومحبدددانك ،  -هي  نكدددا ك   -خيدددار ه ندددتك  »الصوووحوحش 

ومصددما  لمدديك ، وشددر ر ه نددتك   -تددللا  و دد   هي  -وتصددما  لمددي   

 .(3)« ولما تبَ ان   ومبَ انك ، وتمع ان   وممع انك 

لقا ا  القورآن حملوت  وي غايوت القةووع علوى الحكوام الميوألهو   وي اار ، 

الويل ذكور القورآن موقفوه مو   «نمورو »اليي  ييخيون عأا  هللا عأا ًا لهو  مثو  

د تََر  ُوَ  ٱواُلي وَ   }هَ لبراهو  وموقذ لبراهو  منهش  ُ  َۧرَٰ ُ َنداْ ا  ُب  َا دۥُ ٱ َٰٰ َ  فُده َرب ُدۥُۦْ هَ   َء تَ

َرَٰ ُ  َك  ُذ  قَاَل  ُب  ُنم  دَرَٰ ُ  ۧٱو  دهُۦ َوهُُ يدُت  قَداَل  ُب  هُۦ َومُُنيُت قَاَل هَنَد۠ا هُن  َ  ُۧ  َرب َُه ٱواُلي مُح  َا ُ  فَدَُّ ا ٱ

دُر ُ  َنش  ُس ُ دَا ٱو  تُه بَُّوشان  نَ مَأ  ُت بَُ دا ُ دَا ٱو  د فَدأ  دُلي َ  ُ ََل مَ   َا ُرُ  فَبُُ دَت ٱوادُلي َكفَدَرِۗ َوٱ

ُمُنياَ 
َم ٱوراَٰ قَا  . وم  رواصا القرآنش  نه ربط بو  الطغوان وانيشوار [258الأقرعش ] {ٱو 

دَم فَعَدَل }هَوَد   الفةا ، اليل هو سأ  هالم اام  و مارها، كما قال تعوالىش   تَدَر َكي 

دُل  7ُعَناُد  َُرَم ذَ ُت ٱو   6عَاٍد َربَُّك بُ  بُمََٰ مَُ دا فُده ٱو  مَدق  ُ ث  َوثَُندادَ ٱوادُلمَا َجدابُا أ  8ٱواتُه وَ   مُخ 

َا ُد  َر بُدَّو  تَداُد َوفُر   9ٱوصاخ  َو  َ  ُذي ٱۡل  دُل  10َلدا  بُمََٰ َََٖدا  أ فُده ٱو  ثَُرو أ فُيَ دا  11ٱوادُلمَا  فَدأَك 

فََ ادَ  َٖ َللَ  ٍ فََص ا َلمَي  ُ  12ٱو  ََا  َوادُ  ُ ا َرباَك وَبُ  13    َربَُّك  ُنر   .[14 - 6الفجرش ] {َّو 

والةووونت النأويوووت حملوووح كووويلك علوووى ااموووراء الالموووت والجأوووابرع، والووويي  

يةوووقون الشووعوب بالعصووا الغلواووت، ولذا تكلموووا ال يوور   حووا علوووه  قووواًل  هوو  

 اليي  ييها يون  ي النار تها ح الفرار.

                                              

لسونا ه موحوح، رجالوه  قوات. ش «الزواصوا»(، وقال الأوموورل  وي 971رواه اب  ماجه )( 2)

 (، كالهما ع  اب  عأا .377) «الموار »، «محوحه»واب  حأان  ي 

 رواه مةل  ع  عو  ب  مالك.( 3)
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على اليي  يمشوون  وي ركوابه ، ويحرقوون الأخوور بوو   يوايه ،  كما حملح

 م   عوان الالمت.

ونا ت الةنت باامت اليي ينيشر  وها الخو ، حيى ال تقار  ن تقوول للاوال ش 

 يا حال .

   فيج دد   »قووالش  موولى هللا علوووه وسوول   عوو   بووي موسووى  ن رسووول هللا 

م  هللا ه  م ك ۥ كل جبدار و دملا، وفه  وا دي ب ر، مقال وۥ   ب  ، نق ل

 .(4)«ل يل

َل تقدلس ه دۖٗ َل مق د  في دا بداوحق، وَل مأخدل »وع  معاويوت مر وًعواش 

 .(5)« و عيم نقۥ  ا  وقاي غير  تعتع

 ذ  رهمت ه ته ت ا  ه  تقال ومرداو   »وع  عأا هللا ب  عمرو مر وًعاش 

 .(6)«ما ْاو ؛ فقل تادع     

 وات  ي مصر والعال  العربي؟ش موقذ اإلسالم م  بعل ااقل11 

ُ َلدُا }َلا مَد   ش لن عالقت اإلسوالم بغوور المةولمو  تحكمهوا آييوانش 11ج َا كُُ  ٱ َٰٰ  َ

 ُ  ۚ   ُ ُ دُلْا أ  ُوَدي  و ُ   َوتُق  ُركُ   هَ  تَبَدرُّ ا ُدمََٰ ُرُجاكُ    ُ مُا َووَ   مُخ  تُمُاكُ   فُه ٱول ُ
 ا ٱواُلمَا وَ   مُقََٰ

                                              

، والهوثموي  وي «اليرغوو  واليرهوو »رواه الطأراني بنسنا  حة  كما قال المنويرل  وي ( 4)

 (.4/332(، والحاك ، ومححه ووا قه اليهأي )5/197) «المجما»

رواه الطأرانووي، ورواتووه  قووات، كمووا قووال المنوويرل والهوثمووي، كمووا رواه موو  حوواي  ابوو  ( 5)

 مطواًل م  حاي   بي سعوا. (، ورواه اب  ماجه5/209مةعو  بنسنا  جوا )

، ونةوأه الهوثموي للأوزار  يًضوا «6521»ومحح ااكر لسونا ه  ،«المةنا»رواه  حما  ي ( 6)

(، والحواك ، وموححه ووا قوه الويهأي 7/262بنسنا ي ، رجال  حاهما رجوال الصوحوح )

(4/96.) 
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َ مُُح ُّ ٱ َا ُ ُليَا ٱ ُنق  ُ لَ  ُناَنا مَ    8و  َا كُُ  ٱ َٰٰ دا ُا َ  َرُجداكُ    ُ مُا َوهَخ  تَمُداكُ   فُده ٱودل ُ
ٱواُلمَا قََٰ

ُمُنددا َ 
 ُددَك ُ ددُ  ٱوراَٰ

ْ وََٰ ددَر ُجكُ   هَ  تََاواددا  ُ  ۚ َوَ ددا مَتَددَاواُ    فَأُوأ ْ  ُخ  َ ددُرو أ َلمَدد َٰ
ََْٰ ددُركُ   َو  {ُدمََٰ

 .[9، 8المميحنتش ]

 القرآن الكري  هنا قة   ه  الكياب للوى قةومو ش قةو  يهوا ن اإلسوالم و هلوه 

ا علووه، كموا  نوه ال يشوكك  وي عقووواع  وال يحاربوه حربًوا عةوكريت  و يعوو  عواو،

لهويا الواي ،  وال سوأو   - وي نفةوه  -اإلسالم، معلنًا ذلك،  ما لذا  سور الكراهووت 

 القةط.لسسالم علوه،  هيا القة  عالقينا به الأر و

وقةوو  يعووا ل  يننووا ويحاربنووا ويعووو  عوواونا علونووا،  هووؤالء يُةوومنونش  هوو  

 حرب.

هيه نارع اإلسالم عامت لغور المةلمو  اليي  ه  خارج  ر  اإلسوالم،  موا 

غور المةلمو   اخ   ر  اإلسالم،  هؤالء له  وضا خاص  هو  يةوم ون  وي 

 .« ه  اليمت»الفقه اإلسالميش 

، «الجنةووت» و بيعأورنوا المعامورش  « ار اإلسالم» ه  والفقهاء يةمونه ش 

، كما  ن له  كو  الحقوو  اليوي للمةول ، «المواطنت» ل  نه  ميجنةون له  حق 

وليا ااويهرت عنوا  قهاصنوا هويه العأوارع عو   هو  اليموتش لهو  موا لنوا وعلووه  موا 

 ...  علونا

ع   هو   -عل  ااسياذ مكرم عأوا ي -وهيا ما جع  المحامي الشهور القأطي 

  نه مةوحي  يانت، مةل  موطنًا. -منه لطأوعت اإلسالم 

 ش ما موقفك  اإلسالمي م  قضايا العلمانوت والعولمت؟12 

ش نح  نرح  بالعلموت، ولكننوا نور ل العلمانووت  ان العلمووت  ريضوت 12ج
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اووورعوت وضووورورع قومووووت، وتأكوووواها واجووو  الووواعاع والموووربو  والمفكوووري ، 

ه كلها،  ما العلمانووت  هوي مر وضوت بكو  معووارش معووار الواي ، و جهزع اليوجو

 و معووووار الايمقراطووووت،  و معووووار الاسووويور،  و معووووار ااموووالت،  و معووووار 

اإلسوالم والعلمانووتش »المصلحت، وتفصو  ذلوك يطوول،  لورجوا للووه  وي كيابنوا 

 .«وجًها لوجه

ا العالموووت ال العولمووت  هويا بالنةووأت للعلمانوووتش  مووا بالنةووأت للعولمووتش  وونح  موو

ان رسالت اإلسالم رسالت عالموت، وم   هاا هش هاايت العوال .  موا العولموت  هوي 

لون جايا م   لوان الهومنت على الشعوب، والغزو المقنا لها. وليا نقوولش نحو  

 ما اليفاع  الثقا ي، ونرح  به، ونر ل الغزو الثقا ي.

ك  اليفاع  لنما يكون مو  جوانأو   اليفاع  الثقا ي مشرو ، ب  مطلوب، ول

بو  ناي ، يعطي ك  منهما ويأخي، واعوًا مخياًرا، غوور مكوره، وال واقوا تحوح 

تأ ور خاص،  هو يأخوي موا يحيواج للووه، و وق معوايور ماروسوت، ويوا  موا يوا  

تأعًا لمنطق معلوم، محيفًاا بهوييه وخصاصصه، غور مفورط  وي قوموه ومأا صوه 

 ه.ومقوماته المشخصت ليات

 مووا الغووزو  هووو موو  طوور  قووول لطوور  ضووعوذ،  ل موو  غالوو  قوواهر، 

لمغلوب مقهور مأهور بقوع غالأت،  هو يأخي منه ال يعطوه، ويأخي ما ال يحيواج 

للوه، ب  يأخوي موا ال ينفعوه، ولن كوان ينفوا مواحأه، بو  كثووًرا موا يأخوي الضوار 

 ويا  النا ا!

 سالم؟ش كوذ تنارون للى العالقت بو  العروبت واإل13 

ش العروبووت  ووي الواقووا عموقووت الصوولت باإلسووالم،  العربوووت لةووان قرآنووه 13ج
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وسووونيه ولغوووت عأا توووه، و قا يوووه، والعروبوووت وعووواؤه، و ر  العووورب معقلوووت 

وحصوونت، بهووا مقاسوواته ومةوواجاه اليووي ال تشووا الرحووال لال للوهووا، والعوورب هوو  

كو  عربوي حملت رسوالت اإلسوالم للوى العوال  والصوحابت كلهو  عورب، ومو  لو  ي

، «ومو  تكلو  العربووت  هوو عربوي»العر  منه   مأح عربوي اللةوان والقلو ، 

 وقا جاء  ي اا رش لذا عز العرب عز اإلسالم، ولذا ذل العرب ذل اإلسالم.

و ووي مصوور وبووال  المغوورب العربووي كلووه، ال يفوور  النووا  بووو  العروبووت 

لمةووجاش اللهوو  واإلسووالم، وال بووو  العوورب والمةوولمو ، ولذا قووال الخطووو   ووي ا

انصر العرب،  هي تةاولش الله  انصور المةولمو ، والعكوم كويلك. وقوا عأور 

 بقولهش رحمه هللاع  هيا الشاعر المصرل محمو  غنو  

 لن العروبووت لفووع لن نطقووح بووه

 

 الشووووور  والضوووووا  واإلسوووووالم 

 معنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواه

 

العروبوووت لذن عموقوووت الصووولت باإلسوووالم، واإلسوووالم كووويلك عمووووق الصووولت 

بالعروبووووت، وال تعووووار  بووووو  العروبووووت واإلسووووالم، لال لذا كانووووح العروبووووت 

وهوو  «اوعوبو،ا»، وهي اليي ال تقأ  اإلسالم حكًما،  و كان اإلسوالم «علمانوت»

يعورب اليل يعا ل العرب، والواقا  ن اإلسالم يجع  للعورب مكانوت خاموت، و

 مشاعر المةلمو  م  غور العرب، لن ل  يعرب  لةنيه  و قا يه .

ولنما حا ح الجفوع بو  العروبوت واإلسوالم بواخول الغوالع مو  الفوريقو   وي 

المووواان،  ةوواء حوو  كوو  منهمووا بووا خر، وسوواء تفةوووره لفكرتووه،  ر ينووا  ووي 

ر اإلسوالم للعورب، ومو  يعيأو «نأوع جاياع»القوموو  م  يعيأر القوموت العربوت 

، وموو  يجعوو  القوموووت  ووو  الوواي ، وموو  يقووول  ووي «انيفاضووت عربوووت»مجوور  

 اعرهش
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 سوووالم علوووى كفووور يوحوووا بوننوووا

 

 و هووواًل وسوووهاًل بعووواه بجهووون !!

ور ينا  ي اإلسالموو  م  يعيأر القووموو  كلهو  مو  هويا الصونذ المويكور،  

حووا ح وال يفوور  بووو   صووو  و صووو ، ويعيأوور القوموووت كلهووا جاهلوووت، ولقووا 

لقوواءات ونوواوات للحوووار بووو  اإلسووالموو  والقوووموو  قربووح بووو  المنصووفو  

والمعيالو  مو  اليوواري ، وتفهو  كو  طور  موا عنوا ا خور، والويفه  لذا اقيورن 

 باإلنصا  كثوًرا ما يؤ ل للى اليقارب واليوام ، بااًل م  اليجا ي واليقاطا.

 الااعوت الكأور  ي عامه الةأعو 

 اع تخا  اإلسالم المعيال وتحاربه!!اانامت المةيأ

مني  يام بلم الااعوت اإلسالمي الكأور الشو  القرضاول الةأعو  مو  عموره، 

، و موابيني «الشوع »وبهيه المناسأت اليقوح به  ي بويه إلجراء حوار لجرياع 

الحورع  ي موضوو  الحواي !! هو  سووكون وقفوت موا الماضوي ورحلوت عاِلمنوا 

وع للى هللا، حوو  يجووب آ اقهوا منوي موا يقورب مو   ربعوو  الكأور  ي عالَ  الاع

 سنت؟؟

لكنني  ضلح  ن يكون حايثي معه حول المةيقأ ، خصوًما بعواما علموح 

 ن زمالء الاكيور القرضاول ومحأووه وتالموويه يعواون كيابًوا ضوخًما ميكواماًل 

 حول  كر اوخنا الجلو  و  ره  ي الصحوع اإلسالموت المعامرع.

 الةلحفاع!نيقام بأطء 

 ي باء حوارنا ع  المةيقأ  سألح الااعوت الكأوور عو  ر يوه  وي مواى  خوي 

وه  نح  جا ون  وي هويا الصوا  ...  العال  اإلسالمي بأسأاب النهو  واليقام
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 ؟«محلك سر» م  ننا 

 جابنيش اليعموو  لووم مو  الحكموت  وي اويء،  العوال  اإلسوالمي  ولوه اويى 

ت ميعوا ع، لكو  يمكو  القوول بنننوا  ون المةويوى حالوًا، واليقوام ذاتوه لوه مجواال

 اع، والعوال  يشوها  وورات علمووت مخيلفوتفالمنشو  بمراح ، ونيقام بوأطء الةولح

 ي  نحو  منهوا؟ لحسوذ ال مولت ...  لل ...   ي مجاالت الط  واليكنولوجوا... 

لنا بها!!  لةنا على مةيوى العصر وال مةيوى لسالمنا اليل يواعو للوى اليقوام 

 واليفكر واليابر وااخي بأسأاب القوع.

و كم  الشو  يوسذ لجابيه ع  سؤالي قاصاًلش الاولت اليوي  راهوا  قورب للوى 

 فوهووا نهضووت اقيصووا يت حقوقوووت ...  اليقووام  ووي عالمنووا اإلسووالمي هووي مالوزيووا

 ومحوع لسالموت كأورع، وحريات سواسوت واسعت.

 الضربات الميالحقت تزيانا مالبتش

الحوواي  عوو  الحريووات الةواسوووت الموجووو ع  ووي مالوزيووا! توويكرت وبمناسووأت 

 . عصووام العريووان، و . عأووا الموونع   بووو ...  بووال ل و موواقاصي وراء الشوومم

الفيو ، و . محما حأو ، وغووره  وغووره  مو  خووار النوا  المحكووم علووه  

 واضح  ن الحركت اإلسالموت تضرب بعنذ....  بالةج  حلًما وعاوانًا

ذنا الجلووو  الوواكيور يوسووذ القرضوواول عوو  مةوويقأ  الصووحوع سووألح  سوويا

 ه  هي  ي تراجا؟...  اإلسالموت

نفى  ضوليه ذلك بقوع قاصاًلش محوح لن ااناموت الحاكموت  وي  جوزاء عايواع 

 ي العال  اإلسالمي تيوآمر علوى الميواينو  وتوواجهه  بوالقوع واإلرهواب، لال  ن 

لووى العكووم  هووي تفوورز الصووذ هوويه الضووربات الميالحقووت غووور ممويووت، بوو  ع
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 اإلسالمي وتموز الخأو  م  الطو ، وتعطي لليجمعات المؤمنوت موالبت وقووع

 لقا قامح الصحوع اإلسالموت بالفع  وهوهات  ن تموت.... 

 هيه  سأاب تفاؤليش

سوووألح الشوووو  يوسوووذ القرضووواول عووو   سوووأاب تفاؤلوووه بمةووويقأ  الحركوووت 

يووا  «النووور»موو   يوو  سوووأتي . .. الوويل نعووون  وووه «الاووالم»اإلسووالموت، رغوو  

  ضولت الشو ؟

اليفوواؤل لووه  سووأاب كثووورع جووا،ا مأنوووت علووى  ر  ملموسووت ولوةووح  وهاًمووا! 

هكيا ر  اوخنا الجلو  وبا  يشر  ما يعنوه قواصاًلش اناور للوى اليواري  المعامور 

والقاي  سيجا ما يا عك للى اإليمان بمةويقأ  الحركوت اإلسوالموت، لقوا تلقوح  وي 

لحوواي  ضووربات سوواحقت بالعايووا موو  الوواول، ومووا ذلووك عووا ت للووى العصوور ا

الةوجون لوةوح كلهوا ...  نشاطها م  جايا وبأكثر مما كان يحل  بوه  ل اوخ 

سوولأوات كمووا ناوو ،  منهووا  يًضووا ييخوورج الرجووال، كمووا  نهووا  رمووت ال تيكوورر 

لليآخي والخلوع ما هللا،  وز ا  اإليموان  وي القلووب، ويشوها الصوذ مزيواًا مو  

 ليماسك والوحاع.ا

ولذا نارنا للى الياري  القاي  نجوا  ن المةولمو  قوا ابيلووا بمصواص  كأورى، 

لكوونه  سوورعان مووا اسوويعا وا قوووته ،  قووا سووقطح بغوواا  عاموومت الخال ووت، ومووا 

ذلك اسويطا  جنوا اإلسوالم  وي النهايوت قهور الييوار  وي عوو  جوالوت، وسوقطح 

الصولوأوو ، وجواء موال  الواي  القا  والعايا مو  المواع اإلسوالموت  وي  يوال 

لونووزل الهزيمووت بأعووااء اإلسووالم، واووهات اانووالم موويابح بشووعت اتأووا  محمووا 

، لكو  القةوطنطونوت سوقطح  وي  يوايه  علوى يوا المجاهوا ملى هللا علوه وسول  
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 .«محما الفاتح»

وهنووام  سووأاب  خوورى توواعوني للووى اليفوواؤل،  ووال يوجووا اوويء علووى حالووه، 

دكَ }اابوا، والال  ال يةيمر للى  َا ٱو اداُس  َوتُم  َماداُم نُدلَ ُووَُ ا بَدي  ، [140آل عمورانش ] {ٱۡل 

  ةنت اليغوور وسنت اليااول  ي مالحنا تماًما.

والقرآن الكري  والةنت المطهرع م   ه  المأشرات اليي تاعو ك  مةل  للوى 

 ن اليفوواؤل، هنووام الكثووور موو  ا يووات الكريمووت وااحا يوو  الشووريفت اليووي تؤكووا 

 النصر  ي النهايت للمؤمنو  وتحير م  الوأ  والقنوط.

 واانامت المةيأاعش...  اإلرهاب

لكووو  هووو  اإلرهووواب الووويل اوووهاته بعووول الوووأال  اإلسوووالموت مثووو ش مصووور 

والجزاصوور قووا   وور سوولأو،ا  ووي الحركووت اإلسووالموت لجمووااًل لوواى جموواهور الشووع  

قوا لينفوور النوا  مو  خصوًما و ن  جهزع اإلعالم قوا اسويغلح العنوذ الويل و

 المياينوو  عموًما؟

 لخ  اوخنا الجلو  يوسذ القرضاول لجابيه  ي عاع نقاطش

 ولهاش  ن  حا  العنذ اليي وقعح هي مة ولوت ااناموت المةويأاع بالارجوت 

ااولووى، حووو  لن الحوورب علووى اليوووار اإلسووالمي كلووه ولغووال   بووواب الحوووار 

 نياصجه وخومت على الجموا.

الشووأاب المةول  الميوواي  بخوور  ووي غالأويوه العامووى، وهوو ينيمووي   انوهواش  ن

للى توار الوسطوت المعيوال الويل يور ل العنوذ، ويناور للوى اإلسوالم بطريقوت 

 ااملت.
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 الثهاش  ن  جهزع اإلعوالم اسويغلح بطريقوت اووطانوت تصور ات القلوت الشواذع 

له تأ ور  وي المنةوبت للى الصذ اإلسالمي م   ج  االسيغالل الةيء لذا كان 

الجمهور  هوو مؤقوح  ان النوا  سيكشوذ بوةور وسوهولت  ن الميواي  بحوق ال 

 يمك   ن يكون بهيه الصورع اليي حهر بها  ي  جهزع اإلعالم.

آخرها وهو الغري ش  ن الحكومات المةيأاع  ي عالمنا اإلسالمي ال تخشوى 

حربًوا ال  م  الميطور و  بقوار خشوويها مو  تووار االعيواال  ولويلك اونح علووه 

هوووا ع  وهووا مثوو ش للقوواء  بوورز رموووزه   ووي الةووجون، والعموو  علووى ضوورب 

النقابات وتزوير االنيخابات،  الكارهون لوايننا يعلموون تماًموا مواى توأ ور تووار 

 الوسطوت اإلسالموت  ي جمو  الشع .

 ولك !...  احيرام الحك 

ليوووار بعوول العلمووانوو  الوويي  انضووموا للووى مووذ االسوويأاا   ووي محاربووت ا

وموووفات »اإلسوووالمي يزعموووون  ن االتهوووام بوووالكفر واإللحوووا  والمووورو  هوووي 

  ما ر يك؟...  يةيخامها المياينون ضا ك  م  يخالفه   ي الر ل «جاهزع

ش رحموه هللامني سنوات بعواع قال مراا اإلخوان المةولمو  حةو  الهضووأي 

   وي نح   عواع ولةونا قضواع، ووضوا كيوأًوا  وي هويا الصوا ، وكانوح الاورو

غايوت الصووعوبت والمالحقوت علووى  اوواها، وموا ذلووك ر وول  ن يحووا عوو  الخووط 

اإلسووالمي الصووحوح،  يوورويج االتهامووات لوووم موو  سوومات اليوووار اإلسووالمي 

اامو ، وكان  ولى بهؤالء  ن يقفوا للى جانو  المالوومو   وي الةوجون بوااًل 

 م   ن يكونوا عونًا لالسيأاا .

صور  بوو زيوا ليأكووا  ن المنيموو  للوى اليووار لكنه  اسيغلوا قضووت الواكيور ن
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 اإلسالمي يواجهون غوره  باإلرهاب الفكرل!!

الحك  الصا ر  ي هيا الموضو  يجو   ن يكوون لوه االحيورام مو  الجمووا  

ان محكمت النقل هي اليي قضح به وهي  على سلطت قضاصوت، وقا مور هويا 

وجواء بعوا بحو  جوا  .. . الحك  بمراح  ميعا ع حيوى اسويقر  وي اوكله النهواصي

وتمحو  اوام   راء هويا ااسوياذ قوام بوه قضواع ميخصصوون. وموا ذلوك لوو 

كووان ااموور بوووال القيرحووح  ن يطوور  هوويا الموضووو  جانأًووا وال يوويه  للووى 

 ساحات المحاك ،  مكانه ااول هو الةاحت الفكريت.

 مصور حزب اليجما!

مووؤخًرا بووأن  -  مووو  عووام حووزب اليجمووا -موور  الةوووا خالووا محوووي الوواي  

الحكومووت تعموو  علووى اليضووووق علوووه، لكوو  اإلخوووان لووو وموولوا للووى الحكوو  

 ةوقضون على حزبه نهاصو،ا، وير ضوون الةوما  لوه بالعمو  بحجوت  نوه حوزب 

 ترى بماذا تر ون على هيا القول؟...  علماني!

 واًل لةوووح  عووور  ااسوووأاب اليوووي   عوووح خالوووا محووووي الووواي  للوووى اإل الء 

، لكننوي  طلو  منوه  ن يطمو  ،  ناوام تعوا  ااحوزاب بمفهوموه بيصوريحه هويا

الواسووا ال ييعووار  مووا تعووالو   يننووا، وعنووال مقولووت مشووهورع  قولهووا  ووي هوويا 

،  قووا عوور  «ااحووزاب مووياه  سواسوووت، والمووياه   حووزاب  ينوووت»الصووا ش 

المةوولمون الخووال   ووي الوور ل، واحيوورم بعضووه  الووأعل، وكووان خال هوو   ووي 

وك  المطلوب مو  ...  لمياه  اليي نشأت  لو   كوا على ذلك رقى مورع، وا

الحزب الةواسي  ال يكون تابعًوا لجهوات  جنأووت ييلقوى  واموره منهوا، وهويا  مور 

و هواًل ...  بايهي، كما علوه  ال يصا م قواطا الاي  ويعلنها حربًا علوى لسوالمنا
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 «الةووواء اإلسوالم والمةووحوت علوى»بكو  حوزب يحيورم مشواعر النوا  الاينووت 

 لةنا نيطلا للى حك  يةو   وه رجال الاي   و يكون للقاصمو  علوه حق القااسوت 

والطاعت العمواء، ب  هو حك  ماني لسالمي، والحاك   ور  لووم بمعصووم مو  

 النقا لذا  خطأ.

 العالقات ما الغربش

هوو  للووى ...  ومواذا عوو  العالقووات مووا الغوورب، وكووذ ترونهووا  ووي المةوويقأ 

 للى حة  الجوار؟ اليصا م  م

الغرب مث  الشر  لووم اوو ًا واحواًا،  رنةوا لوةوح مثو  لنجليورا، و مريكوا 

مخيلفووت، لكوو  يمكوو  القووول لجمووااًل بووأن الغوورب بصووفت عامووت ولن لوو  يقووذ منووا 

موقذ العااء  هوو لووم بالصوايق وال يحمو  لنوا الموو ع واليقواير، وهنوام عواع 

وبقايووا االسوويعمار الحوواي    سووأاب لوويلك منهوواش رواسوو  الحووروب الصوولوأوت،

 ...  واالسيعالء والعنصريت المنيشرع  ي تلك الأال 

وعووو  المةووولمو  هنوووام يقوووولش هنوووام قلوووت مووونه  ال تفهووو  اإلسوووالم بطريقوووت 

محوحت و موواته  عالووت ويةوو ون للوى  يننوا!! وهو  ميعصوأون لموا يؤمنوون 

منفيحوون علوى الغورب، به،  ما الكثرع الغالأوت  فووه  االعيواال واليةوامح، وهو  

لكنه   ي الوقوح نفةوه ير ضوون الويوبان  ووه، و وي يقونوي  نهو    اع جوواع جوا،ا 

ليحةووو  مووورع المةوولمو  هنووام  ووي الغوورب بحووو  نكةوو  العقووالء موونه  للووى 

و ول ما  نصح به المةلمو   ي  وروبا و مريكا هو الحورص علوى ...  مفو نا

 الوحاع.
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 هزيمت المجاهاي   ي   غانةيانش

قلووح لشوووخنا القرضوواولش المجاهوواون  ووي   غانةوويان  مووابونا بخوأووت  موو  

كأرى، وقا  لقى ذلك باالله على مةيقأ  اليوار اإلسوالمي لذا تةول  الحكو   وي 

  ما الضمانات لعام تكرار ذلك؟...  بلا ما

 جانأي  ي حةرع قاصاًلش الوضا هنوام بالفعو  يواعو للوى الحوزن. لنوه جور  

مو ، لقا انيصروا على  ولوت كأورى و عاو  قووع اتحا يوت خطور  ي جةا المةل

 - قصوا اوهواته   - ي الياري ، لك  المجاهاي  لقووا الهزيموت مو  قأو   نفةوه  

والوضووا هنووام اووايا اليعقوووا، ...   قامووح الحوورب ااهلوووت اليووي نشووهاها حالوًووا

 هنام قأاص  ميعا ع وعصأوات ونزعات عرقووت، واسويغلح قووى خارجووت هويا 

تثووور  «طالأووان» االنيصووارات ااخووورع مووثاًل لحركووت ...  ا ليووأجوج النووارالوضوو

الريأت، وهنام  ول  جنأوت تةاعاها ما  ن هيه الحركت لو  يكو  لهوا وجوو   يوام 

 الجها  ضا االحيالل الشووعي!!

وحة  اليربوت للمةل  المجاها  راه ضرورل لعوام تكورار هويه المأسواع مو  

جمعهووا حةوو  الصوولت بوواا ومحاسووأت الوونفم جايووا، وهوويا ااموور لووه مووفات ي

 باسيمرار.

 خةارعش...  المر ع

 ال توووا قني  ن عنصوور اليشووا  مووا زال نفوووذه قوي،ووا  ووي معاملووت الميوواينو  

 للمر ع؟

هيا محوح ويشك  خطًرا على مةيقأ  الحركت اإلسوالموت،  والمر ع نصوذ 

كمووا ينأغووي،   ووي مووواان الوواعوع لوو  تأخووي حقهووا « وواانثى»المجيمووا، ومووا ذلووك 
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و ش  اإلسالموون  ي لبراز قوا ات نةاصوت لسالموت، بونما نجوح العلموانوون  وي 

 ذلك.

وكان سؤالي ااخور حول اخيفاء المواهو   وي موواان الواعوع.  يو  العلمواء 

والقرضوواول ومحمووا عمووارع وغوووره  حفاهوو  هللا  رحمووه هللا مثووال الغزالووي 

 جموعًا؟

الصوورع القاصموت، ولكو  بوال اوك هنوام خلو    جابني قاصاًلش اامر لوم بهويه

 ووي مووواان الوواعوع، ولووه  سووأابه الثال ووتش  وواليعلو  الووايني يحيوواج للووى مراجعووت، 

واالسيأاا  الةواسي عاو طأوعي لك   اعوت ناجح، وال يمك   ن يةومح لوه بوأل 

نشاط حقوقي، لال لذا كان  ي خامت الحواك  ومآربوه، كموا  ن الحكو  المةويأا قوام 

مثو  جماعوت اإلخووان المةولمو  ...  وق على الهو ات العشوأوت اإلسوالموتباليضو

اليي تربونا  وي حلهوا، و عطينوا  رًموا حقوقووت لالنيشوار بوو  الجمواهور، وتعلو  

وللى هويه الجماعوت وغورهوا مو  ...  الاعوع بطريقت عملوت ومأاارع م  خاللها

الالمعوت بموواان  ا مو  ااسوماءيوالهو ات المخلصت يرجا الفض   وي نجوا  العا

 الاعوع  ي عصرنا الحاي .

 ال  خطوات ضروريت لوحاع لسالموت تقرب بو  الةنت 

 والشوعت

حوارهووا مووا  . يوسووذ القرضوواول، كووان الجووزء ااول  «الشووع »واموو  

 م  الحوار قا تناول مؤتمر الاوحت حصار العرا  وحا   ااقصر.

و وووت بيحوووري  قلوووح لفضوووولت الووواكيور يوسوووذ القرضووواولش لكووو   يووووى معر
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 مووا مرتكووزات ...  اليعاموو  واليطأوووا مووا الصووهاينت  ووي حوو  احوويالله  ارضوونا

 هيه الفيوى؟

 قال  وشيخ 

لن الموقووذ موو  لسووراصو  موقووذ مأوواصي كمووا يعأوورون عنووه  ووي عصوورناش 

اسوويراتوجي لوووم تكيوكو،ووا، ولوووم سواسووو،ا يمكوو   ن ييحوورم  و ييغووور بيغووور 

  هووي  ووي اليكووووذ الشوورعي جماعووت الاوورو ، هووو موقووذ مأوواصي، ولسووراصو

وملح ار  المةلمو  واحيليها بغور حق، ول  يك  لها  وي هويه اار   ل 

ارعوت، ولنما  خيتها بالحايوا والنوار والعنوذ والوام، واور ت  هلهوا  وي آ وا  

اار ، وهيا يعني  ن لسراصو   قامح كوانها كله على العواوان واالغيصواب، 

بيقا م الزم  ومرور ااعوام،  ونن مضوي الوزم  ومث  هيا ال يعطي الشرعوت 

 ي نار الشرعوت اإلسالموت ال يجع  الحرام حالاًل وال الأاط  حق،ا، وال يةول  

الأاط  مفيه والنه  هي مفقيه ااولى،  على هيا ااسوا  ر ضونا الةول  موا 

لسراصو ، بمعنى الةل  اليل يعطوهوا الحوق  وموا اغيصوأح، ويجعو  لهوا سولطانًا 

 ا على ما نهأيه م   ار اإلسالم و ر  المةلمو .ارعو، 

ويمكوو  لمصووولحت يراهووا  ولوووو ااموور مووو  المةوولمو   ن يعقووواوا هانووت موووا 

لسراصو  وما  ول االغيصواب  ون  ن ييضوم  ذلوك اعيرا ًوا بحقهوا وسولطانها 

مو  هنوا نورى  ن الواجو  علوى  هو  ...  الشرعي على ما اغيصو  مو   ر 

العرب بصفت خاموت وعلوى المةولمو  بصوفت   لةطو  على وجه  خ  وعلى

عامووت  ن يقوواوموا هوويا االغيصوواب والعوواوان الصووهووني، ولن كانووح لسووراصو  

الووووم قوووع بمووا تملووك موو  ترسووانت نوويووت وكوماويووت وغورهووا بمةوواناع  مريكووا 

المطلقت لها والمةواناع الغربووت للوى حوا موا،  ونن سونت هللا  ال يأقوى القوول قوي،وا، 
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ددكَ }ضووعوذ ضووعوفًا،  وواامر ييقلوو  و وام الحووال موو  المحووال وال يةوويمر ال  َوتُم 

َا ٱو اداُس  َمااُم نُدلَ ُووَُ ا بَدي  ، وعنوانا الأشواصر النأويوت باالنيصوار [140آل عمورانش ] {ٱۡل 

 على الوهو   ي  ن الحجر والشجر سوكونان معنا بنذن هللا.

الشور   وسوطوت قلحش بعا هويه الفيووى الواضوحت، موا ر يكو   وي موؤتمرات 

اليي با ت بمؤتمر الاار الأوضاء، وانيهوح بموؤتمر الاوحوت، وخاموت  ننوا نعلو  

  نك   علني  ر ضك  لمؤتمر الاوحت على المنابر برغ  لقاميك   ي الاوحت؟

 اليقري  بو  الشوعت والةنتش

قلح للاكيور القرضاولش قضوت الوحاع بوو  المةولمو  موا زالوح  وي وضوا 

ويات اامت  ي ح  اليكيالت اليوي يشوهاها العوال .  موا موقوا ميأخر  ي سل   ول

قضوت الوحاع للمةلمو ؟ وكوذ يي  اليقري  بو  جناحي ااموت المهووم  الشووعت 

 والةنت؟

قال الشو ش ال يوجا  ي  كاإلسالم  عا للى وحواع ااموت وتعاونهوا علوى الأور 

لفرقوت والينواز  واليقوى واعيصامها بحأو  هللا جموعًوا، وحوير مو  الخويال  وا

دتُ }َوََل تَُكانُدا أ كَ كما قال تعالىش  بَي ُ ََٰ دُل َ دا َجداَْء ُُ  ٱو  تَمَفُدا أ ُ دۡا بَع  قُدا أ َوٱخ   {َّوادُلمَا تَفَرا

َزُلددا أ فَتَف  ،  وو  يقووولش [105آل عموورانش ] ، [46اانفووالش ] {َ َ  ُرمُحُكدد   َوتَددل  َشددمُا أ }َوََل تَ ََٰ

واامووت . « ددا كددا  قددبمك   ختمفددا  ف مكددا َل تختمفددا ؛ فددَّ  »و ووي الحوواي ش 

اإلسووالموت تملووك كوو  مووا يقووول وحوواتها ويجعوو  منهووا  مووت واحوواع لووايها وحوواع 

العقووواع، ووحوواع الشووريعت، ووحوواع القألووت، ووحوواع ا  اب، ووحوواع المصووا ر، 

ولايها وحاع للغايت، ووحاع المنهج  ولهويا ال يجووز  ن تصوأح هويه ااموت  مًموا 

 ا، ب  يعا ل بعضها بعًضا، ب  يقات  بعضها بعًضا  حوانًا.يجا ي بعضها بعضً 
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َل ترجعا  بعلي كفدارل ، م در  بع دك  »وكيلك ما تحيير الرسول له ش 

 .«رقا  بعا

ولذا كووان المةوولمون  اصًمووا  ووي حاجووت للووى الوجووو   و علووى ااقوو  اليضووام  

ووه واليقارب  ه   حووج موا يكونوون للوى ذلوك  وي عصورنا هويا الويل ييقوارب  

المخيلفووون بعضووه  مووا بعوول بوورغ  مووا كووان بووونه  موو  خال ووات وعووااوات 

وحروب و ماء طوال قرون مضح. ر ينا ذلوك علوى المةويوى الوايني موا بوو  

الوهوو  والمةووحوو   موا بوو  الكا ولوك والأروتةيانح م  المةوحوو ، ب  ر ينواه

مةوويعر علووى الوورغ  موو  القوورون الطويلووت اليووي كووان العووااء بونهمووا مووريًحا و

ااوار  انيهوا للى ما  ماره الفاتوكان م  و وقت تأرصت الوهو يت مو   م المةووح 

. ر ينوووا ذلوووك علوووى المةووويوى اايوووايولوجي. ر ينوووا المخيلفوووو  علووووه الةوووالم 

 يايولوجو،ا ييقواربون  وموا بوونه   وي ضووء سواسوت اليعواين الةولمي القواي  بوو  

تحوا  الةووو ويي وحلفاصووه موو  جانوو  الواليوات الميحوواع وحلفاصهووا موو  جانوو  واال

آخوور  وو  سواسووت الو ووا   خوووًرا، للووى  ن انيهووى االتحووا  الةووو ويي، ولكوو  خلفووه 

 اليقارب واالتفا  ما الصو  الشووعوت.

ر ينووا هوويا اليقووارب علووى المةوويوى االقيصووا ل والةواسووي بالنةووأت اوروبووا 

وال ينةواها وال اليي اسيمر الصرا  بو   ولهوا  يورات طويلوت يويكرها اليواري  

ينةووى الحووروب المووامرع اليووي قامووح بووو  بعضووها الووأعل وآخرهووا الحربووان 

 العالمويان ااولى والثانوت وما خلفياه م  ضحايا بالماليو .

وما هيا تيقارب  وروبا اقيصوا ي،ا وسواسوو،ا لينشوَ كيلوت كأورى تةويطوا  ن 

العوال  كلوه تكلو  بلغوت  تقذ  ي مواجهت الكيلت اامريكوت الكنايوت المكةووكوت. لذن

اليكيوو  وييضووام  بعضووه للووى بعوول لال ليانووا نحوو  العوورب والمةوولمو ،  وونح  
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لحسذ كلما تكي  غورنا تفرقنا نح  ويز ا  يوًما بعا يوم تمزقنوا  وي الصوفو  

واخيال نا  ي الكلمت، وهيا ال يص  لال  وي مصولحت  عوااصنا الويي  يريواون  ن 

إلنةووان ال يةوويطوا  ن يلوويه  الرغوووذ  ووي لقمووت يليهمونووا واحوواًا بعووا ا خوور،  ا

لهوويا   عووو العوورب ...  واحوواع ولكنووه يقطعووه لقًمووا  وو  يأكلووه ويمضووغه بعووا ذلووك

خامووت والمةوولمو  عامووت للووى  ن يجمعوووا كلموويه  ويوحوواوا مووفه  ويقفوووا  ووي 

جأهت واحاع لوحا اوا على كوانه  ووجوو ه ،  وال بقواء  وي هويا العصور للكيو  

( 350 مووت كأوورى ) -بحمووا هللا  -أقوواء للكيوو  الكأوورى، ونحوو  الصووغورع لنمووا ال

ملوونًووا موو  العوورب، ووراءهوو   كثوور موو   لووذ ملوووون موو  المةوولمو  يمكوونه   ن 

موووات يكونووووا قووووع موووؤ رع  وووي هووويا العوووال  خصوًموووا  نهووو  يملكوووون مووو  المقو

 واًل يملكون الطاقوت الأشوريت العا يوت كموا يقوول  والطاقات ما يؤهله  ليلك،  ه 

 لشاعر ولنما العزع للكا ري .ا

،  أجان  هيه الكثورع العا يوت [86ااعرا ش ] { ُك تُ   قَُميا  فََكثاَركُ   } ُذ  قال تعالىش 

لوواينا الخأوورات والقوووع الما يووت الواسووعت،  ووالعرب والمةوولمون يملكووون القوووع 

الما يوووت واالقيصوووا يت مووو  الةوووهول والو يوووان الخصوووأت الواسوووعت الصوووالحت 

ومووو  الأحوووار والأحوووورات واانهوووار الحا لوووت بوووالثروات الأحريوووت  للزراعوووت.

والةمكوت، وم  المعا ن النا عوت والنفةووت اليوي يحيواج للوهوا العوال ، وحةوأنا  ن 

معا  احيواطي النفط والغاز  ي العوال   وي بال نوا العربووت واإلسوالموت، ونملوك 

 مت حايثوت العهوا  القوع الحضاريت والعمق الحضارل والياريخي والثقا ي  لةنا

 و ولواع اامم القري  كالواليات الميحواع  و  سويرالوا، نحو  نعوون  وي منأوح 

الحضارات ومهأط الرساالت،  ي  رضنا  وي وطننوا اإلسوالمي ااكأور نشوأت 

الحضارات العربووت الكأورى  وي تواري  العوال  الفرعونووت والفنوقووت وا اووريت 
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كوو  هوويه الحضووارات نشووأت  ووي ...  نايووتوالأابلوووت والكلاانوووت والفارسوووت واله

 ر  اإلسالم اليل يعون علوهوا المةولمون وهو  ور وت هويه الحضوارات، كموا 

 ن اا يان الةماويت والرساالت الةماويت الكأرى نشأت  ي  يارنا هيه، نشوأت 

الوهو يووت ونزلووح اليوووراع  ووي هوويه اار . ونشووأت المةوووحوت ونووزل اإلنجووو  

هوويه اار  ونشووأ اإلسووالم الوويل يخووي  هللا بووه وبعوو  المةوووح بوو  مووري   ووي 

الرساالت ونزل القرآن العاو  وبع  محما بالرسوالت الخالواع  وي هويه اار  

 نح  وحانا اليي  نملوك هويه الطاقوت الياريخووت الحضواريت الهاصلوت، ونملوك بعوا 

القوع الروحوت نملك الرسالت العاومت اليي بعو  بهوا  -و و  ذلك كله  -ذلك كله 

ا رحمووت للعووالمو  وحجووت علووى النووا   جمعووو  رسووالت العووال والرحمووت محموو

والوسووطوت واليوووازن، اليووي وموولح اار  بالةووماء وربطووح الووانوا بووا خرع 

ووازنح العق  والقلو  ومزجوح بوو  الورو  والموا ع وو قوح بوو  حريوت الفور  

ومصوولحت المجيمووا، هوويه الرسووالت هووي سووفونت اإلنقوواذ وطووو  النجوواع للعووال  ممووا 

عانوه م  ما يت مجحفت ولباحوت مةر ت واورو  عو  الصوراط المةويقو ، نحو  ي

المةوولمون وحووانا الوويي  نملووك الو وقووت اإللهوووت اليووي تجةووا كلمووات هللا ااخووورع 

للأشووريت واليووي لوو  يعيريهووا  ل تحريووذ  و تأوواي ،  نهووا القوورآن الكووري  الوويل ال 

هللا تعوالى حفاوه بنفةوه يأتوه الأاط  م  بوو  يايوه وال مو  خلفوه، والويل توولى 

ُفُرددا َ } َر َو ُناددا وَددۥُم وََحَٰ ك  و  َددا ٱوددل ُ ددُا نَزا ، هوويه الرسووالت اليووي تعطووي [9الحجوورش ] { ُناددا نَح 

تعطووه ...  اإلنةان اإليمان وال تأخي منه العلو ، تعطووه الورو  وال تةولأه الموا ع

ه مووو  القووووع وال تحووورم علووووه طوأوووات الوووانوا، تربطوووه بالةوووماء ولكووو  ال تنزعووو

   »اار ، تأمره برعايت حق الرب وال تحرموه مو  رعايوت حاووح الونفم 

، «وبدددلنك لميدددك نقًّدددا، و   وعي يدددك لميدددك نقًّدددا، و   ۡل مدددك لميدددك نقًّدددا
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يَا َنَ دد َۖٗ  }َربا َدداْ َء تُ َددا فُدده واووعارهاش  ُْخددَرُع َوفُدده ٱوددلُّن   { َوقُ َددا َلددلَ َ  ٱو اددارُ َنَ دد َۖٗ  ٱۡل 

 .[201الأقرعش ]

المةوولمو  نملووك وحووانا هوويه الطاقووات كلهووا، والقوووع الأشووريت والقوووع نحوو  

الما يووت والقوووع الحضوواريت والقوووع الروحوووت، ولكوو  بوورغ  هوويه الطاقووات والقوووع 

اليي لنا  نح   ي مجموعنوا ضوعفاء  اننوا ميفرقوون واليفور  يضوعذ الكثورع، 

ء قلوو  بنفةوه كما  ن االتحا  يقول القلت، وكما يقال على مةيوى اا ورا ش المور

كثور بنخوانه، ضعوذ بمفر ه قول بجماعيه، كيلك نقول على مةويوى ااموت، 

وااموووت قويوووت بشوووعوبها لذا تضوووامنح وتالحموووح و موووأحح لرا تهوووا واحووواع 

ووجهيها واحواع وقرارهوا واحوا، حون وي تةويطوا  ن توؤ ر ليجابو،وا  ووم  حولهوا 

او، ومو  هنوا   عوو  موت وما حولها تةيطوا  ن تشا  زر الصايق وتر  كووا العو

اإلسالم للى  ن ييقاربوا وييضامنوا وينةوا ك  خال  بوونه  سوعوًا للوى الوحواع 

اليي كانح قار هيه اامت وها ها المنشوو ، ولهويا حضورت نواوع اليقريو  بوو  

للثقا ووت  «ليةوةووكو»المووياه  اإلسووالموت اليووي  عووح للوهووا المنامووت اإلسووالموت 

وقووامح ورقووت  ووي ذلووك وتحووا ح  «م1996»والعلوووم بماينووت الربوواط موووذ 

بصووراحت مووا اإلخوووع حجووج اإلسووالم الوويي  جوواءوا يمثلووون الموويه  الشوووعي، 

وقلووح لذا  ر نووا  ن نقووو   مووت لسووالموت ووحوواع لسووالموت تقوورب بووو  المووياه  

اإلسالموت تقريأًا حقوقو،ا ولوم مجر  كالم يقال  و اعار ير وا ال بوا  ن نراعوي 

  اواء مهمت هيش

ش  ن نأيعا عو  القضوايا اليوي تثوور الفرقوت ولو  يعوا لهوا مأورر مثو  سو   واًل 

،  ال معنى  ن يشغ  لخواننا الشوعت بيلك وقا   ضوى رضي هللا عنه الصحابت 

الجموا للى ربه  وانيهوا للى موا قواموا، وقوا قوال عمور بو  عأوا العزيوز عنواما 
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وقوالش تلوك  مواء  س   ع  الاماء اليي سالح بو  الصحابت  أجاب لجابت حكومت

 طهر هللا منها  ياينا  ال نلط  بها  لةنينا.

ۖٗٞ }تُم  وقال تعالىش  دقَل   َك هُ ا تُ    َوََل تُ   دا َكَ دب  دا    َخمَت   وََ دا َ دا َكَ دبَت  َووَُكد   ا مُاَ  َلنا

َنمُا َ  ، وال يمك   ن نيقارب  ون ما ية   حانا ا خور  و [134الأقورعش ] {َكانُا أ مَع 

 رجاله  و ميهأه.

 انوًاش ال يجوز ال م   ه  الةنت  و الشوعت  ن يعم  علوى نشور ميهأوه  وي 

الووأال  الخالصووت للموويه  ا خوور، وال يجوووز للةووني  ن يوويه  لنشوور الموويه  

الةني  ي طهران  و قو ، كموا ال يجووز للشووعي  ن ينشور المويه  الشووعي  وي 

يز ا  ماصوت  و مواصيو  للشووعت  و مصر  و الجزاصر الخالصت للةنت،  ما قومت  ن 

 للةنت ولكنه  يثورون الفرقت والخال ، يج   ن نيفق على ذلك جواًا.

 الثًواش كويلك يجوو   ن يحيورم كوو  منوا حقوو  ااقلوووت اليوي تعووون  وي رحابووه 

وحله،  نذا كانح هنوام  قلووت اووعوت يجو   ن نرعوى حقوقهوا و ن ييمكنووا مو  

ام  هوو  الةوونت  ووي بووال  الشوووعت، وكوويلك لووو   اء موولواته  وعأووا ته ، ولذا هنوو

 هؤالء يج   ن يعطووا حقووقه   -وهيا واقا  عاًل  -هنام اوعت عنا  ه  الةنت 

الاينوت والةواسوت، وم  الناحووت الةواسووت يجو   ن يمثو   هو  الةونت  و الشووعت 

تمثواًل يكا َ عا ه   ي مجلم الوزراء و ي الأرلمان مثلما يحا   وي مصور، 

  قلوت مةوحوت يمثلون  ي مجلم الشع  والوزارات.  في مصر

يجوو   ن نةووعى و ن نرعووى هوويه الضوووابط ونقرهووا علووى المةوويوى العلمووي 

والنارل  مام القووى اليوي تريوا  ن تأيلعنوا وال تريوا  ن يكوون لنوا موضوا، لوو 

سووكون سوهاًل  ان موا يجموا  بنذن هللا  نن الطريق للى اليقواربنجحنا  ي هيا 
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فر  بكثور والوحاع ا ن هي  لوزم موا تكوون اننوا  وي معركوت، و وي  كثر مما ي

 المعركت يج   ن ننةى ك  خال .

نح   ي معركت  ينوت وعةكريت واقيصا يت وسواسوت وعلى كو  موعوا موا 

ااعووااء، وهوويا ييطلوو   ن نضوو  الصووفو  جموعًووا، وال يجوووز  ن نقووول اوووعت 

ن الشووعوت  هو  يريواون وسنت والغرب يضورب الةوو ان الةوني ويهوا ون ليورا

 ضرب الشوعت، والةنت جموعًا.

وهيا هو الواج  الحيموي علوى  هو  الواي  و هو  الفكور و هو  الةواسوت  وي 

هوويه ا ونووت الخطووورع  ووي حووواع  مينووا،  ن يةووعوا لليوحوووا ولليقريوو  وينأغووي  ن 

يكون اوعار الجمووا القاعواع اليهأووت اليوي وضوعها راووا رضوا وتأناهوا اإلموام 

، «نيعاون  وموا اتفقنوا علووه ويعوير بعضونا بعًضوا  وموا اخيلفنوا  ووه»ناش حة  الأ

و عيقووا  ن مووا نيفووق علوووه لوووم بووالهو   و القلووو  وييطلوو  منووا جهووو ًا ضووخمت، 

  لنيعاون  ي هيا الجان ، وهللا يو ق الجموا ويهاينا سواء الةأو .

 * * * 

 مقابالت

 (7)حوار ما الاكيور يوسذ القرضاول

 اليحرير  جراهش رصوم

 ااسياذ/محما باقر الحكو 

كنح قا عر ح الشو  يوسذ القرضاول م  كياباتوه الكثوورع، ومحاضوراته 

                                              

 .«طهران»اليي تصار م   «رسالت اليقري »حوار  جرته مجلت ( 7)
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المةموعت والمرصوت، وعر ح  وه رجواًل يعوون الهو   اإلسوالمي بأوسوا معانووه. 

يفه  ك  موا يواور  وي الةواحت الفكريوت واالجيماعووت ويعالجوه علوى  سوا  مو  

ر، كمووا يينوواول موو  القضووايا مووا يحياجووه العصوور، القوورآن والةوونت، وبلغووت العصوو

 وخاص ما تحياجه   ت الشأاب.

حو  زار الجمهوريت اإلسالموت باعوع م  المجما العالمي لليقريو  كوان ال 

با  ن  تشر  بزيارته، اليقويه  ي مح  لقاميه، وما لن وقعح عوني علووه حيوى 

، وموا لن جلةوح تجة    مام نصذ قرن مو  تواري  الواعوع والصوحوع والعوو ع

للوه و يحح معه  بواب الحاي  حيوى ر يوح  وي الرجو  رو  الشوأاب وتجربوت 

الشوووول، وعلوو  اازهوور، وتوواري  حةوو  الأنووا وحةوو  الهضوووأي وسوووا قطوو  

ومحما الغزالي. لنه تاري  حي للصحوع اإلسالموت المعامورع، ومووت معأ ور 

ت مفعمت باامو   وي ع  لرا ع هيه اامت  ي حواع لسالموت عزيزع كريمت، ورؤي

 مةيقأ  اإلسالم على ساحت المعيرم الحضارل القاص .

كوان موو  الصوع  علووي   ن  طلو  منووه تةوجو  مقابلووت. ولويلك بووا ت حووايثي 

معه ع  واقا اليجزصوت  وي عالمنوا اإلسوالمي،  طفوق ييحوا  عو  هويه الحقوقوت 

بوو  بلواان المرع، وما عاناه هو  ي حواته الاعويت م  الحواو  والةواو  القاصموت 

 المةلمو .

وحونما با  الحاي  ع  هموموه  وي اليقريو  و وي توحووا المةولمو ، طلأوح 

 منه  ن  سج  حايثه  رح  ،    تواملح ااس لت،  كانح هيه المقابلتش

وهموووم  «اليقريوو »بووو  ل  ضووولت الشووو   ن  سووج  حووايثك  بشووأن هموووم 

 .«الوحاع»
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ا، والصوالع والةوالم علوى محموا مرحأًا، بة  هللا الورحم  الورحو . الحموا 

رسول هللا وعلى آله ومحأه وم  اتأا هااه. ربنا آتنا مو  لوانك رحموت وهويء 

لنا م   مرنا رااًا. ربنا ال تزن قلوبنا بعا لذ هايينا، وه  لنا مو  لوانك رحموت 

 لنك  نح الوهاب.

 مووا بعووا،  وةوورني  ووي باايووت هوويا اللقوواء  ن  حوووي ااخوووع  ووي الجمهوريووت 

سالموت  ي ليران الشقوقت و حوي على ااخ  المجما العالمي لليقري  بوو  اإل

المووياه  اإلسووالموت، ورسوواليه اليووي نعيووز بهووا  ووي اليقريوو  بووو   بنوواء اامووت 

 الواحاع.

و و   ن  قوولش لن توحوووا  بنواء اامووت اإلسوالموت  ووي كيلوت واحوواع تقوذ  مووام 

م  الهموم الكأورى اليوي  عوون  الجأهات المعا يت والقوى الميربصت باامت ه   

 لها و موت علوها لن ااء هللا.

  ريضت وضرورعش

نشووأُت  ووي جماعووت لسووالموت توورى  ن وحوواع المةوولمو   ريضووت وضوورورع  

 ريضت يوجأها الاي ، وضرورع يحيمها الواقا. كان اإلموام الشوهوا حةو  الأنوا 

و رضاه مم  ينا ل بوحواع  موت اإلسوالم،  وي مشوار  اار   رضي هللا عنه

ومغاربها. ويقولش لن القورآن عأ ور عو  الوحواع باإليموان وعو  اليفور  بوالكفر، 

ْأَمَُّ ا حونما قال هللا تعالىش  دا }مََٰ دَا ٱواُلمَا َء َ  ُْا أ  ُ  تُُليعُا أ فَُرمق  دَ    ُ ُكتََٰ ٱوادُلمَا هُوتُدا أ ٱو 

ُفُرماَ    لَ  ُمَنَٰ ُكُ مَُردُّوكُ  بَع    .[100آل عمرانش ] { َكَٰ

 سأاب نزول ا يت وسواقها يوال علوى  ن معناهواش يور وك  مو  بعوا وحواتك  

ميفوورقو   ان الوهووو ل الوويل  را   ن يفوور  بووو  ااو  والخووزرج، حيووى لن 
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للى آخره. هوو لو  يفعو  اوو ًا، لال  نوه  را   ن ...  بعضه  نا ىش الةال  الةال 

دوقوالش ...  قالش ير وك  بعا ليموانك  كوا ري ...  امت بعا وحاتهايفر   ا َم }َوَكي 

َُددداوُۥُ  ُ َوفُددديكُ   َر َا دددُت ٱ كُ   َء مََٰ مَددد َٰ َلمَدددي  فُدددُروَ  َوهَندددتُ   تُت  كووووذ  [101آل عمووورانش ] {تَك 

تكفرون؟ كووذ تيفرقوون؟ وكووذ تيعوا َون بعوا  ن جمعكو  اإلسوالم؟  مو   جو  

أابي و نوا  ؤمو  بالوحواع، وكنوا نحفوع مو  الشوعر الويل هيا نشأت منوي باايوت او

 ننشاه  ي رحاب  عوع اإلخوان المةلمو ش

ولةووح  رضووى سوووى اإلسووالم 

 وطنا لي

 الهنووووا  وووووه ووا ل النووووو  ِسووووو انِ 

 وكل موووا ذُكووور اسوووُ  هللا  وووي وطووو    

 

ِ  وطواني   عا ت  رجاءه مو  لُو  

و ووي وقووح موو   .«مةوولمون»و نووا  كووات هوويا المعنووى  ووي نشوووا لووي اسوومهش  

ييغنوون ويينوا ون  - يوام موا  القومووت العربووت  -ااوقات كوانوا  وي بوال  العورب 

عربًوا ...  بالعروبت ويكا ون ييناسون اإلسالم. وك  ايءش عرب عرب عرب.

كن وا ونأقووى عربًووا. و نووا  ووي هوويا الوقوح  نشووأت نشووواًا اسوومهش مةوولمون. والنشوووا 

ب وخامت على لةان ا لشوأاب، و وي بعول الوأال  اتخويوه اايهر وار   وغر 

اووأه نشوووا وطنووي،  ووي جمهوريووت الوووم   ووي  يووام ااريوواني كووان اليالموووي  ووي 

 الماار  ينشاونه. والنشوا يقولش

 مةوووولمون مةوووولمون مةوووولمون

 

 حو  كوان الحوق والعوال نكوون

ى  ن نرتضوووووي المووووووَت ونوووووأب 

 نهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

 

  ووي سووأو  هللا مووا  حلووى المنووون

 ويقولش 

 و  ووووي يووووا  خووووي  ووووي الهنووووا 

 المغووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووربِ 

 

 ا ِمنووَك،  نووَح من ِووي،  نووح بووي نوو

ال تةوووو  عوووو  عُنُصوووورل عوووو   

 نةووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأي

 

 لنووووووه اإلسووووووالُم  مووووووي و بووووووي
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 لخوع نح  به مؤتلفون

 ...  مةلمون مةلمون مةلمون

 هيا المعنى يةوطر م  قاي  على تفكورل وعلى توجهي ونفةوي. و رى  ن 

 م  اامور ااسواسوت  ن تكون هيه اامت  مت واحاع.

  مت ال  م ش

وهللا سووأحانه يعأ وور عوو  المةوولمو  باسوو  اامووت. ولوويلك  ن  ُخط ووَ الكي وواب 

والمفكوووري  والخطأووواء الووويي  يقولوووونش اامووو  اإلسوووالموت، لوةوووح هنوووام  مووو  

لسووالموت، هنووام  موو  لسووالموت واحوواع ذات اووعوب لسووالموت. يقووول سوووأحانهش 

ا َوقَبَاْ َُل }َوَجعَم   كُ   شُعُاب   « مو  لسوالموت». وتر يوا كلموت [13الحجوراتش ] {ُوتَعَاَرفُْا أ  ََٰ

انةوا  وراء االسويعمار الويل يريوا  ن يجعو  منوا  مًموا، ونحو  نريوا  ن نكوون 

دٍۖٗ }ُك دتُ    مت كما  را هوا هللا، ال  مًموا كموا  را  االسويعمار. قوال سوأحانهش  دَر هُ ا  َخي 

ُرَجددت  ُوم ادداُس  اوَ }، و[110آل عموورانش ] {هُخ  ددل  ََ ددۖٗ  َو كُ   هُ ا دد ََٰ ُوَك َجعَم 
، [143الأقوورعش ] {َكددلََٰ

ُنلَع  وَ }و ۖٗ  َوَٰ تُكُ   هُ ا ۦْ هُ ا ُُ ُل  .[52المؤمنونش ] { ُ ا َ َٰ

توحوووا اامووت موو  ااهوواا  الكأوورى اليووي  عيأُرهووا موو  رسوواليي ااساسوووت، 

وينأغي  ن تكون م  رسالت كو   اعووت مةول  وكو  عوال  مةول  يريوا  ن يونهل 

   اامت وتجايا الاي   وها.بنمال

  ي تلوفزيون قطرش

كنح  ذكر  مم موقفًا لي حا  قريأًا  ي قطر. لي برنامج تلوفزيووني هنوام 

نشوأ تلوفزيوون  ن وهويا الأرنوامج يُعوَر  منوي . «هوال اإلسوالم»تحح عنوانش 

قطوور حيووى الووووم. والأرنووامج لجابووت علووى  سوو لت توور  للووي  و نووا  ر   علوهووا.  ووي 
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قأ  الماضوت جاءتني رسالت م   حا اإلخوع يقول لي  وهاش  نا  والن بو  الجمعت 

 ووالن  خلووح مةووجاًا موو  مةوواجا الاوحووت اموولي  وووه،  وونذا رجوو  يلمحنووي  ووي 

المةجا  قام  ي وجهي  اصًرا وقالش ما لك ولهويا المةوجا؟ موا الويل   خلوك هويا 

مو  هويا المةجا؟ هيا مةجا اه  الةونت، و نوح لةوح مو   هو  الةونت، اخورج 

المةجا. يقول ماح  الرسوالتش كوات  ذوب خجواًل مو  هويا الموقوذ، لووال  ن 

بعل الحاضري  م   ه  العقو  والحكموت  سوكيوا هويا الرجو . وخرجوح و نوا 

  ي غايت الخج  مما حا .

 نا انيهزت هيه الفرمت، وتوجهح باللوم على م   عو  هويه الفعلوت، وقلوحش 

العالقووات بووو  النووا . المةووجا مفيووو   هوويا الرجوو  لوو  يفهوو  الوواي  ولوو  يفهوو 

للمةلمو   ل واحا يريوا  ن يصولي  ووه  وأهاًل ومرحأًوا. بوالعكم هويا الشوخ  

اليل  خ  مةجا  ه  الةنت لوصلي وهو اووعي لنموا هوون رجو  رحو  اا وق 

واسوا الصووار وميةوامح ولوووم ميعصوأًا. ولووو كانوح عنوواه عصوأوت عمووواء لمووا 

  خ  مةجاًا م  مةاجا  ه  الةنت.

مث  هيا يج   ن نرح   به وال نضوق به. و خيت معاو  الحلقوت وهوي مو  

خمةوو   قوقوت حوول هويا الموضوو  والعالقوت بوو  الةونت والشووعت، وبوو   بنوواء 

القألت الواحاع. والةولذ عأ وروا عو  وحواع هويه ااموت بعأوارع مووجزع معأورع لذ 

وا المةلمو ش  ه  القألت ما  اموا يصلون للوى قألوت واحواع ،  هويا هوو الجواما سم 

 دا ودم  ودات ا و َدتقبل قبمت دا وهكدل ذبيحت دا »المشيرم. و ي الحواي ش 

،  نح   ه  قألوت واحواع، وال ينأغوي  ن يكوون اخويال  الموياه   وي «ف ا   ا

مةاص  عاصقًا لنا ع   ن تكون لنا  رضووت مشويركت تكوون  ساًسوا لعمو  مشويرم 

كلمووت اإلسووالم وتوحوووا  مووت  لخامووت اإلسووالم ونصوورع قضووايا اإلسووالم ولعووالء
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 اإلسالم، والوقو  بوجه مكاصا  عااء اإلسالم. وهيا هو  سا   كرع اليقري .

  كرع اليقري ش

 نا  ريا  تحا  ع   كرع اليقري ، ماذا نريوا مو  وراء اليقريو ؟ هو  نريوا 

 ن نجعوو  الةوونين اوووعو،ا،  و الشوووعي سوونو،ا؟ ال، هوويا لوووم مقصووو ًا، ولووو  ر نوواه 

 َخأاًَل منا.لكان 

 اسيقرار المياه    ى للى  نه ل  يعا م  الةه   ن ييحول  ور  مو  مويه  

للى آخر.  ال ينأغي  ن يكون ها نا اليحوي  م  مويه  للوى مويه . وال ينأغوي 

 يًضا  ن يكون ها نا ر ا الخال . هنوام بعول النوا   اخو   هو  الةونت يريوا 

ال نريا اليعأا على  ل مويه ، ر ا الخال  بو  المياه  ما بعضها. يقولونش 

نريووا للغوواء المووياه . هوويا  ووي الواقووا لوووم ممكنًووا. قلنووا لهووؤالءش لووو  علنووا ذلووك 

 ةوونزيا علووى المووياه  الثمانوووت موويهأًا تاسووعًا، وعلووى تعأووور  هوو  الةوونتش نزيووا 

المياه  ااربعوت مويهأًا خامًةوا  ان معنوى ذلوك  ن توأتي بوآراء جايواع ييأناهوا 

أح ميهأًا، وهيا هو الواقا  عاًل. هؤالء اليي  ينوا ون بنلغواء بعل النا ، وتص

نوووا موويهأًا آخوور، ولكوو  لوووم علووى ر سووه مالووك  و  بووو حنوفووت  و  المووياه  كو 

 -الشا عي  و جعفر الصا    و زيا ب  علوي. لنموا علوى ر سوه  نوا  لو  يألغووا 

 هيه الارجت. -على ااق  

 االخيال  ضرورعش

قصوو  مو   كورع اليقريو  ر وا الخوال . الخوال  ال ليلك  نا  قولش لوم الم

الصووحوع اإلسووالموت بووو  »بووا منووه. و نووا ذكوورت  ووي كيوواب لووي تحووح عنوووانش 

 ن االخويال   وي  ورو  الفقوه وحيوى  «االخيال  المشورو  واليفور  المويموم
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 ووي  وورو  العقووواع سوووا  قاصًمووا،  ووي مةوواص  العووال واليوحوووا ورؤيووت هللا  ووي 

و  عال العأا  ومقاار العالقت بوو  القوارع اإللهووت والقوارع  ا خرع ومةاص  القار

 الأشريت، واإلرا ع اإللهوت واإلرا ع الأشريت، النا  سوخيلفون  ي هيه اامور.

 .«سعت»و «رحمت»و «ضرورع»وذكرت  ن االخيال   ي الفرو  

 هو ضرورع  ينوت، وضرورع لغويت، وضرورع بشريت، وضرورع كونوت.

هو ضرورع  ينووت ان هللا ععوا لو  ينوزل كيابوه كلوه آيوات محكموات قاطعوت 

دُ  }ُ    الااللت يجيما علوها النا  وال يخيلفون. ولك   ُكتََٰ ٌت ُ داا هُمُّ ٱو  َكَنَٰ ح  ٞت  ُّ ۥُ َء مََٰ

ٞت  بَُ َٰ النصوص اليي جاءتناش نصووص قطعووت الثأووت  [7آل عمرانش ] {َوهَُخُر ُ تََشَٰ

وبعل ااحا ي  الميواترع وهي محاو ع. ونصووص حنووت  ي القرآن الكري ، 

الثأوووت وهووي تشووم  معاوو  ااحا يوو . وحنوووت الااللووت وهووي معاوو  النصوووص 

سووواء كانووح نصوووص القوورآن  و نصوووص الةوونت. ال يمكوو   ن تجووزم بووأن هوويه 

هي الااللت الوحواع. بعضه  قالش كوذ تر   الحاي ؟  نح تقوول باجيهوا م و نوا 

ح لووهش يووا  خووي، مووحوح  نووح تقووول بالحوواي  ولكوو  حةوو   قووول بالحوواي ! قلوو

 همك. الحاي  معصوم ولك   همك لوم معصوًما. ك  واحا لوه  هو  غوور  هو  

ْأَمَُّ دا ا خر تأخي آيت مث  آيت الطهارع  ي سورع الماصاعش  دتُ   }مََٰ ٱوادُلمَا َء َ  ُدْا أ  ُذَ  قُن 

ُ مُا أ ُوُجاَ كُ   َوهَ  ُع فََّغ  مَاَٰ ُجمَُكد    ُوَ  ٱوصا دكُ   َوهَر  َُ َ دُحا أ بُُرُءو َنَر فُدُق َوٱ   ُلمَكُ    ُوَ  ٱو  م 

ٖا اُرو أ  ددا فَددَّ ُاۚ َو ُ  ُك ددتُ   ُج ُب  بَددي  َكع   ووي ا يووت خال ووات اوويىش هوو   [6الماصوواعش ] { ُوَدد  ٱو 

الوواو  وي ا يوت تفووا اليرتوو   و هوي لمطلوق الجموا كموا يقوول النحويوون؟ هو  

يرط، ا يت ل  تقو  بالنووت، لنموا هويا اسوينأاط. هو  الموواالع تشيرط النوت  و ال تش

 هوو  ا يووت  « رجلَُكوو »و «و رجِلُكوو »اوورط  و لوةووح اوورًطا؟  ووي ا يووت قووراءع 

...  وهكوويا...  تووأمر بمةووح الرجوو  كمووا يفعوو  الشوووعت  ووي الوضوووء  و غةوولها؟.
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باواهر  انوت الااللت هيه  عطح ميةعًا للخال . وتجوا هنوام جماعوت يهيموون 

الن  وآخري  يُْعنوون بفحووى الون . المارسوت الحر ووت الااهريوت، ومارسوت 

المقاما اليي تُعنى بمقاما الشريعت. وهؤالء موجو ون. كانوا موجوو ي  مو  

عصوور النأوووع للووى يومنووا هوويا، وسوووالون موجووو ي  للووى مووا اوواء هللا. الوويل 

 يهيمون بالمقاما واليي  يهيمون بالاواهر.

 دا كدا  »ش مولى هللا علووه وسول  ورع النأويت قضوت قوله ومعرو   ي الة

و ووي . «مددِ ا بدداهلل و ويددام  لخددر فددا مصددميا  وعصددر  َل فدده ب دده قرمرددۖٗ

الطريووق حونمووا  واووكح الشوومم  ن تغوورب، جماعووت موو  الصووحابت قووالواش لن 

لوو  يوور  منووا  ن نضوووا الوقووح، لنمووا  را  منووا  موولى هللا علوووه وسوول  الرسووول 

صلوا  ي الطريق. وجماعت قوالواش ال، هوو قوالش  وال يصولو  سرعت النهو ،  

العصووور لال  وووي بنوووي قرياوووت، ونحووو  ال نصووولي لال هنوووام، ولوووو ومووولنا  وووي 

 ع  هوؤالء وهوؤالء، لو   ملى هللا علوه وسل  منيصذ اللو . وحونما بلم النأي 

 ينكر على طاصفت منه   ان كال، منه  اجيها حة  ر يه،  أقر  الطواصفيو . هنوام

لذن مجووال لالخوويال ، حةوو  اليوجووه. هنووام موو  يوةوور وموو  يشووا . وهوويا مووا 

 سأذكره  ي الضرورع الأشريت.

 أنا  قوول هنوام ضورورع  ينووت. لن الواي   را  هويه الةوعت، و را   ن يكوون 

بهوويه المرونووت لويةووا لطواصووذ النووا  المخيلفووت، للمضوووق والموس ووا والمشووا  

ان حر ًووا واحوواًا ووجًهووا واحوواًا لضووا  والموة وور والحر ووي والمقامووال. ولووو كوو

 با خري .  هيه ضرورع  ينوت.

وهو ضرورع لغويت ان اللغت كما  ارت  ي ا يت الكريموتش حقوقوت ومجواز 

ومريح وكنايت وعام وخاص ومنطو  ومفهووم، وموا يُفِهو  بالعأوارع وموا يُفهو  
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نجووا  «فقووه مووول ال»حيووى لننووا لذا بحثنووا  ووي علوو  ...  للووى آخووره...  باإلاووارع

الفقهاء واامولوو  اخيلفوا  ي كثور م  اااواءش هو  العامو   الليوه قطعووت  و 

 الليووه حنوووت؟ وللووى  ل حووا يخصوو  الخوواص العووام، ويقوووا المقوووا المطلووق؟ 

ومفهوم المخالفوت موا  الليوه؟ و اوواء كثوورع، وهويه مأاحو  لغويوت  وي الحقوقوت، 

 ويت.وليلك عل  اامول  وه مأاح  هامت  ساسها لغ

ووا موو  مصووا ر  وهووؤالء الوويي  يأحثووون  ووي علوو  اللغووت  غفلوووا مصوواًرا هام،

الاراسات اللغويت وهو عل   مول الفقوه والمأاحو  اللفاووت واللغويوت  ووه. هويه 

ددتُُ  ٱو  َُ دد}قووال قوووم  ووي قولووه تعووالىش ...  اللغووت تيةووا َن   لن  [43النةوواءش ] اَْء{هَو  وََٰ

دتُُ { َن   علوى الأشوورع. وهويه هوي المالمةوت، بونموا قووال بمعنوىش وضوا الأشورع  }وََٰ

ش لن  لمةوه واللموم والمالمةوت  وي القورآن -كما جاء ع  اب  عأا   -آخرون 

كنايت ع  الجما  لن هللا حووي  كوري  يكن وي عموا اواء بموا اواء.  المةوي  يعنويش 

ددداالتصوووال الجنةوووي، كموووا جووواء  وووي مواقوووا  خووورىش  َٖماق  تُُ  ٱو  َُ ددداَْء َ دددا وَددد   } ُ  

َٖماق  ، [236الأقوورعش ] {َن ُّددا ُاا تَ  ددُل هَ  تََن ُّددا ُاا }َو ُ   ، [237الأقوورعش ] {تُُنددا ُاا ُ ددا قَب 

َووَد   }ش « »لوم معنى المم هنا وضا الأشرع على الأشرع. وحونما قوال موري  

َ    ُه بََشرٞ  ،  ه  يعنوي  نوه لو  يضوا بشورته علوى بشورتي؟! [47آل عمرانش ] {مَن 

 وهنام مجازات، والفقهاء يخيلفون  ي هيه المةاص . هنام كنايات 

االخوويال   يًضووا ضوورورع بشووريت  ان الأشوور يخيلفووون مووا بعضووه   ووي 

يورا  اإلسووالميش اوااصا ابو  عموور، ات النفةووت والفكريوت. ُعوور   وي الاليوجهو

وُرخ  اب  عأا . قال  بو جعفر المنصوور لسموام مالوكش  ريوام  ن تصون ذ 

اصا ابوو  عموور وُرخوو  ابوو  عأووا  واووواذ ابوو  مةووعو ، كيابًووا تيجنوو   وووه اووا

ولكو  لكو  اخصوويه اليوي تخيلوذ ...  هؤالء موحابت...  وتوطأه للنا  توطو ًا
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عو  اخصوووت ا خوور. ابوو  عموور مشووا   كوان يووزاح  علووى الحجوور ااسووو  حيووى 

مو  ل ريقووا ...  يامى ويُجر . قو  لهش ِلَ  تفع  هيا؟    هيا لم  يأتون م  بعووا

لنما  نح قرب الحجور. بَعواَ الحوج قأ و  الحجور كموا تشواء. ...  ال  الأعواعوم  الأ

 قالش هفح القلوب للووه  أحأأوح  ن يكوون  وؤا ل معهو .  موا ابو  عأوا   وقوول 

ال يووؤذل وال يووؤذى. وهللا خلووق النووا  هكوويا. ش « ووي تقأووو  الحجوور واليماسووه»

ورسوول مو  هللا، ا. كالهموا نأوي علوه الةالم عناما تنار للى موسى وهارون 

ولك  لك  منهما طأوعت غور طأوعت ا خر، ما  نهما مو   ب واحوا و م واحواع. 

ثَۥُ ٱواُلي ُ ا ُشيعَتُ }فَ موسى قول ااياش  تََََٰ  َ ََد َٰ ۥُ َّ ُُُۦ فَدَاَكَزُُم ُ ا ۦ َلمَ  ٱواُلي ُ ا  َلدلُو 

ۥُ   .[15القص ش ] {...  فَقََ  َٰ َلمَي 

 وهووا  لعجوو   لقووى االوووا  اليووي كيأووححونمووا جوواء ور ى القوووم قووا عأوواوا ا

ه للوه قال لوهش اليوراع م  الغض ، هو غض   }َ دا ا. و مةك بر    خوه يجر 

تَُ    َ مُّ َ  َعََك  ُذ   ابُعَُا   92ْا أ  َرهَم  دُري هََلا تَت َت هَ   يَتُده قَداَل مَب   93 هَفَعََصدي  ُخدل  بُُمح  ما ََل تَأ  ُِ  َد

ْه   ُن ُه خَ  َُ ُوهَوََل بَُره  قُ   قَدا  ُءمَل َووَ   تَر  ْ َرَٰ  َ َا بَ ُْه  ُ َت بَي  ق   92طوهش ] {ُشيُت هَ  تَقُاَل فَرا

- 94]. 

 وو  لن االخوويال  ضوورورع كونوووت ان هللا خلووق الكووون مخيلفًووا  لوانووه. وهوويه 

َ هَنددَزَل ُ ددَا ٱو اددَناُْء }هَوَدد   العأووارع تيوور   كثوووًرا  ووي القوورآن الكووري ش  َا َ دداْء   تَددَر هَ ا ٱ

نَُ ددا  َاَٰ تَُمددٌم هَو  خ  ددٞر  ُّ  بُدديٞا َوُنن 
ُجبَدداُل ُجددلَدُۡ نَُ ددۚا َوُ ددَا ٱو  َاَٰ تَُمفلددا هَو  خ  ٖت  ُّ َرج  َددا بُددۥُۦ ثََنددَرَٰ فَأَخ 

َُادٞ َوَغرَ  َشد   27  بُيُ   ُوَكِۗ  ُناَندا مَخ  نُدۥُم َكدلََٰ َاَٰ تَُمدٌم هَو  دُ  ُ خ  عََٰ َن  ُ َوٱۡل  َوُ َا ٱو اداُس َوٱودلاَو ْ  

 َ َا ُِ أ ٱ ْ عُمََنَٰ ُُ ٱو   .[28، 27 اطرش ] { ُ ا  ُلبَاُد

لحووواع  ووي كوو  جانوو  موو    االوووان والينووو  هووو مصووار  ووراء ل وواخيال

الجوان ،  ونأغي  ن ال نضوق باالخيال   انه يعطونا رؤى ميعا ع ووجهوات 
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نار مينوعت. وقا تصلح رؤيت لوقح وال تصلح  خر، ويصولح ر ل لأو وت وال 

صلح  كر لزم  وال يصولح  خور.  عنواما تكوون عنوانا هويه يصلح اخرى، وي

الوورؤى وهوويه ا راء الميعووا ع تعطونووا  ووروع هاصلووت نةوويطوا  ن نغيوور  منهووا 

ونةيفوا منهوا  وي لموال   نوانوا، ونةويفوا منهوا لليشوريا  وي عصورنا الميجوا  

 الميطور.

حالوت تموز   وتشورذم  ما ك  هيه الضرورات نرى  وي المجيموا اإلسوالمي

  قرب للى العشاصريت منها للى اامت،  ما هو الةأ ؟ هي

المةوولمون ينقصووه  قووراءع اإلسووالم بشووك  مووحوح وقووراءع الواقووا بشووك  

مووحوح.  كثوور الماوواهر الةوولأوت اليووي تةووو   ووي العووال  اإلسووالمي ومنهووا حالووت 

 اليشرذم تعو  للى هيا النق .

 ن نقووذ هو   ننوي مخيلووذ موا الشووعي  ووي بعول المةواص . هوو  هويا يمنوا 

مف،ا واحاًا  ي القضايا المصوريت؟ لوخيلذ النوا .  النوا  سووالون مخيلفوو . 

ولك  هنام قضايا تلزمني بأن  ضوا يوال بووا  خوي وجوارل وابو  عموي وَموْ  

 بوني وبونه ملت ما لمواجهت الخطر ااكأر.

دبُ } ُ ا القرآن الكري  يقوولش  ََ تُمُداَ  فُده 
َ مُُحد ُّ ٱوادُلمَا مُقََٰ َا ٞا ٱ ديََٰ ا َكدأَناُ   بُ  

يُمۥُۦ َودف  

ُوداٞي  ر  .  ل سواعت المعركوت يجو   ن تُنةوى الخال وات الجزصووت [4الصوذش ] { ا

والجانأوووت كلهووا ويقووذ النووا  مووف،ا واحوواًا كووأنه  بنوووان مرموووص. ال يعلووو 

موووت علووى موووت المعركووت. لووو عر نووا  ننووا  ووي معركووت واحوواع، و ن عوواونا 

واحاًا لما سمحنا لهويه العصوأوت العشواصريت والقألووت. واحا، و ننا نواجه مصوًرا 

 اإلسالم جاء وقضى على هويه العشواصريت والقألووت وقوال عنهواش لن هويه جاهلووت
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...   عوهووا  ننهووا منينووت. واعيأوور موو   عووا للووى عصووأوت  لوووم موو  المةوولمو ... 

ومو  قيو  ...  لوم منا م   عا للى عصأوت، ولووم منوا مو  قاتو  علوى عصوأوت

يا  قيليه جاهلوت.  وجو   ن نأور  مو  هويه العشواصريت ونويكل  بمنطوق ااموت  ي ه

 الواحاع.

لو  قهنا منطق العصر لعر نا  نوه اليكيو  ولووم اليموز  الكوانوات الصوغورع 

ال حووواع لهووا وال وجووو  لهووا. ال يمكوو   ن تقوووم و ن تةوويمر  ووي هوويا العووال  لال 

العوال  و نوح موغور ال بوا  بضمان القوى الكأرى. لذا  ر ت  ن تعوون  وي هويا

 ن تحيموووي بكأوووور موووا، وبهووويا تكوووون قوووا  قوووات لرا توووك وحرييوووك واسووويقاللك 

 و مأحح ذنأًا لغورم.

الكوانات ا ن  ي العال  تيكي  وتيضام  وتويالح  بعضوها موا بعول. ر ينوا 

اليكي  ااوروبي.  وروبا تيكي  بشك  سواسي وبشك  اقيصا ل وبشك   قوا ي. 

المةولمون  يًضوا بحاجوت للوى  ن ييكيلووا، وهو  ...  ريكوا وكنوااور ينا ذلك  ي  م

 ولوووى مووو  غووووره  بووويلك. ال يمكووو   ن يعوشووووا، ال يمكووو   ن يووواخلوا عصووور 

 اليكنولوجوا الميطورع  ون تكي .

نح  نرى ا ن  ي  وروبا  ن  كثر مو   ولوت مو  الواول الصوناعوت الكأورى 

ا  ولووت موو  الوواول تشوويرم  ووي موونا طوواصرع ذات لمكانووات ضووخمت ال تةوويطو

الكأرى بمفر ها  ن تصنعها. ب  قو ش لن عوا ًا مو  الواول الكأورى تشويرم  وي 

مووونا محووورم طووواصرع.  كووووذ نةووويطوا نحووو   ن نووواخ  عصووور اليكنولوجووووا 

الميطووورع، وعصوور الثوووراتش الثووورع الفضوواصوت والثووورع اليكنولوجوووت والثووورع 

ال ...   ى مأعثووري كوووذ نةوويطوا  ن نوواخ  هوويا العصوور  وورا...  المعلوماتوووت

ضووعوذ ...  يمكوو  لال  ن نكووون كوانًووا كأوووًرا. الموورء قلووو  بنفةووه كثووور بنخوانووه
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قوووع كأوورى. لنمووا نحوو  كشووعوب وكأوطووان  -كأمووت  -بمفوور ه قووول بأميووه. نحوو  

مزقهووا االسوويعمار، وجعوو  الوواول القطريووت هووي ااسووا  ال يمكوو   ن يكووون لنووا 

 ليمز .وزن و ن يكون لنا اأن  ي العال  بهيا ا

ُويَداُْء َكفَُرو أ بَع  َوٱواُلمَا }هللا سأحانه ينأهنا للى حقوقت كأرى حو  يقولش  ُ دُ    هَو 

ُض َوفََ داٞد َكبُيدرٞ  َر  عَمُاُُ تَكُا فُت  َۖٞٗ فُده ٱۡل  ٍاۚ  َُلا تَف  ، والفقهواء عنوانا [73اانفوالش ] {بَع 

 ل  ن ال يوووالي بعضووك  بعًضووا  عَمُدداُُ{ َُلا تَف  }يقولووونش الكفوور كلووه ملووت واحوواع. 

ويةانا بعضك  بعًضا، وييالح  بعضك  موا بعول وييكيو  بعضوك  موا بعول 

تك   ينت و ةا  كأور  انه سوكون اليكي   ي جان  الأاط  واليمز   ي جانو  

الحق، وهيا  ينت  ي اار  و ةا  كأور.  الواقا يحوي  علوى المةولمو  والواي  

وا  وموووا بوووونه ، و ن يأحثووووا عووو  القواسووو  يحوووي  علوووى المةووولمو   ن ييالحمووو

المشوويركت، ال  ن يأحثوووا عوو  نقوواط اليمووايز واالخوويال . لذا بحثووح عوو  نقوواط 

اليمايز واالخيال  سأجا بوني وبو  الشوعت، ب  سوأجا بوو  موياه   هو  الةونت 

تمووايًزا واخيال ًووا. جماعووت تهوواج  اااووعريت والماتريايووت، وهوو  موو   هوو  الةوونت. 

لنما ااولوى  ن نأحو  ...  وبو  وبو ...    الصو وو  والةلفوو وهنام حرب بو

ن اارضوت اليي ننطلق منها إلعوالء اوأن اإلسوالم  ع  القواس  المشيركت ونكو 

ومجابهووت  عووااء  مووت اإلسووالم ورسووالت اإلسووالم، وتقويووت هوويه اامووت حيووى تقوووم 

 برساليها.

علمواء  يًضوا. هويه المشكلت لوةح  ي عامت النا   حة ، ب  المشوكلت  وي ال

الفياوى الشواذع والمواقوذ الميطر وت اليوي تصوار عمو  يةومون  نفةوه  علمواء 

بيكفور هيا ولحالل  م ذام تزيا الطو  بَل ت وتعم  علوى مزيوا مو  اليمزيوق، موا 

 ر يك   ي ذلك؟
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كووان لووي حوواي   خوووًرا مووا بعوول العلموواء اا اضوو ، وتحووا نا عوو  هوويا 

 ي العامي  المحل وال  ي العاِل  الخوال .  الموضو ، وقلح له ش ا  ت لوةح

العوواِل  الحقوقووي لوووم موو  وراصووه اوور لن اوواء هللا. والعووامي  المحوول لوووم موو  

وراصه ار  يًضا  انه ييأا العال   ي الغال  ويةوأله. لنموا المشوك   وي  نصوا  

 العلماء.

قووالواش لنمووا   ةووا العووال  هووؤالء اانصووا ، نصووذ طأووو  ونصووذ نحووول 

  ونصذ ميفقوه. نصوذ الطأوو    ةوا اابواان، ونصوذ النحوول ونصذ ميكل

  ةووا اللةووان، ونصووذ الموويكل    ةووا اا يووان، ونصووذ الميفقووه   ةووا الألوواان 

 بفياواه.

هوووؤالء الووويي  قووور وا بعووول الكيووو   وووي ااحا يووو  ...  هوووؤالء اانصوووا 

واسيمعوا للى بعول اااورطت ر وا  نهو   موأحوا  صموت، ويناور بعضوه  للوى 

او  اإلسالم. ولذا قو  لهش  بو حنوفوت قوال كويا ومالوك قوال كويا، يقوولش  نفةه  نه

 ه  رجال ونح  رجال!!

كما نةموه يعيأر نفةه رجوالت ر سوه بور    بوي حنوفوت ! «المفعوص»هيا 

ومالك!! هيه هي المشكلت. هؤالء غالأًا ل  ينشأوا النشوأع اإلسوالموت الصوحوحت، 

يقولوونش ال نأخوي العلو  مو  ُموحفي، وال  ول  يأخيوا العل  م   هله. كان الةلذ

م  القرآن م  ُمصحفي. والمصحفي هو اليل تعل   القراءع م  المصوحذ  قوط 

ول  ييلق القرآن م  قارت مجوا يلقنه القرآن كلمت كلمت وحر ًوا حر ًوا. لذا  ر نوا 

 ن نوويعل  القووراءع وعلوو  القووراءات ال بووا  ن نأخوويه عوو  اووو  ُمقوورت. وكوويلك ال 

ل  عم   خي علمه م  الصحذ وم  الكي  ول  ييلقواه علوى يوا الشووول نأخي الع

 الميقنو .
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ال با  ن ييرب ى  ي الحلقت العلموت و وي جوو العلو  و وي منوال العلو . العلو  لوه 

جو ولوم مجر   نك تقر  كيابًا وتفه  العأارات  هًما قا يكوون خاط ًوا  انوك لو  

 تجا م  يةا م ويراام ويأو  لك خطأم.

الصووحفوون  خوويوا العلوو  موو  ...   ووي الغالوو  يكونووون موو  هوويا النووو  هووؤالء

 الصحذ ول  يأخيوه ع   هله واووخه الميقنو  له.

نح   ي حاجت  ن نوعي اامت علوى خطور هوؤالء، و ن نقوذ بوجوه هوؤالء 

اليي  اجير وا على الفيوى. العلمواء الكأوار ييهوأوون الفيووى. و نوا  حوانًوا  ُسوأل، 

ن ر يًوا  وهوا ناضوًجا  سويريح ...  أوجلهاوتأتوني رساص    و ؤجلها  اني لو   كوو 

للووه. وهووؤالء يفيووون  ووي  عوووص المةوواص  و ووي  خطوور القضووايا،  لوويلك نقووولش 

يجوو   ن نحووير موو  هوويا الشووأاب الوويل وضووا نفةووه موضووا الفيوووى وموضووا 

اليوجوه  ي قضايا اامت، ويج   ن تكون ااموت علوى وعوي وبصوورع  وي هويه 

 مهمينا توعوت اامت  ي هيه القضوت واليحيير م  هؤالء الويي   ُبيلووح الناحوت. 

 به   مينا  ي العصر ااخور.

عامرت  الصحوع  كثر م  نصذ قورن، وعشوي   حواا ها وكيأوي  عنهوا، موا 

هووو ر يكوو   وووم  يقووولش لنهووا هوجووت عارضووت ور و   عوو  عووابرع سووو  تنيهووي 

 عاجاًل.

قلقيهوا هويه الصوحوع و زعجيهوا وزلزلوح القووى المعا يوت لحموت اإلسوالموت  

كوانها، و را ت  ن تخيور  لهوا  سوأابًا و واعوي وبواعو . هنوام مو  قوالواش لن 

هوويه الصووحوع ذات  سووأاب اقيصووا يت. الأطالووت  ووي الووأال  اإلسووالموت ومشوواك  

الشأاب. وهنام م  قالش لنها ر ع  ع  نيوجت اإلحأاط تجاه ما قامح به ااناموت 
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الموت. وهنام م  قال  وي مصورش لن هويه الصوحوع مونعها  حوا  ي الأال  اإلس

 حكام مصر لوضرب الشووعوو .

 ...  كأن هيه الصحوع قطعت م  العجو  تشك لها كوذ تشاء

وهوي موحوع عالمووت، ولوةوح  وي بلوا ...  محوع  مت...  هيه محوع هاصلت

واحا. ولذا كوان هويا الحواك  مونعها  وي مصور،  موا الويل مونا الصوحوع  وي 

ليوووران وباكةووويان و  غانةووويان و لةوووطو  والجزاصووور؟! بووو  ومووو  الووويل مووونا 

الت اليي  يطو وون  وي اار ،  الصحوع خارج العال  اإلسالمي؟!  نا م  الرحن

وجووات هوويه الصووحوع حيووى خووارج العووال  اإلسووالمي،  ووي  وروبووا و مريكووا 

 الجنوبوت و ي الشر  ااقصى.

 حوثما ذهأح  ي اار  وجات هيه الصحوع.

ا تكون هيه ااسوأاب اليوي يويكرونها مو  اااوواء اْلُمِعنووت، ولكو  ااسوا  ق

 ووي اامووت اإلسووالموت هووي  نووه يمكوو   ن تنووام ولكوو  ال يمكوو   ن تموووت.  هنووام 

قوورآن ييكوورر علووى  سووماعها آنوواء اللووو  و طوورا  النهووار، وهنووام سووورع نأويووت 

 ورل. هويا وسنت محمايت، وهنام تاري  حا   وحضارع، وهنام ترا  اام  و

كله يغيل هيه اامت ويجعلها ال تةيةل  للنوم الطويو . قوا تنوام  يورع مو  الوزم  

ولك  ال با  ن تةيوقع. وعلوى  يورات اليواري  ااموت  موابها موا  موابها ولكو  

كانووح تخوورج بعوواها للووى اسوويعا ع  ورهووا. الصوولوأوون هاجموهووا موو  الغوورب 

 يقاوهوا مو  سوأات، وجمعوهوا  والمغول م  الشر ، ولك  هللا هو وأ لهوا رجوااًل 

 الشوهوا م  ايات، و حووها م  ممات،  مثالش عما  الاي  زنكوي، ونوور الواي 

محمو ، ومال  الاي  اايوبي، والااهر بوأر ، وغوره  مو  الويي  تصواوا 
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 لهيه القوى ور  وها ماحورع وعا ت اامت م  جايا.

موح ااموت، وكوان  ي عها االسيعمار، االسيعمار  خو  بوال  المةولمو  وقاو

اليل يحرم اامت لمقاومت االسيعمار هو الاي  كموا اوها بويلك المؤرخوون بموا 

قالش لن الحركات الاينوت وعلمواء الواي  كوانوا « برنار  لويم» وه  الغربوون. 

ه  المحركوون ااواصو  لحركوات اليحريور  وي العوال  اإلسوالمي، وهويه حقوقوت، 

ام مجووا ون  ووي كوو  جهووت موو  جهووات  اسوويطا  هووؤالء  ن يحركوووا اامووت. وقوو

اإلسالم ومصلحون يعم  ك    ي تحريك ااموت. وحركوات اليجايوا واإلموال  

 واإليقاح منعح منعها حيى تفجرت  ي هيه الصحوع.

 لوم الصحوع ولواع الوووم  و بنوح ااموم، ولذ ذَكورُت الصوحوع  وال بوا  ن 

محموا عأواه، للوى عأوا  ذكر ك  م  ساهموا  وها م ش جمال الاي  اا غاني للى 

الرحم  الكواكأي للوى محموا لقأوال للوى اولأي النعمواني، للوى حةو  الأنوا، للوى 

سوا قط ، للى مصطفى ما   الرا عي، للوى الشوو  عأوا الحمووا بو  بوا يم، 

هنوام ...  والشو  الأشور اإلبراهومي والشو  الثعالأي للى مح  الواي  الخطوو 

 الوقح اليل تفجرت  وه هيه الصحوع.كوكأت هؤالء كله  ساهموا، حيى جاء 

وهي لوةح مجر  محوع ذات جانو  عواطفي، وجانو  حموا . والحموا  

مطلووووب  يًضوووا  وووي الصوووحوع، ولكنهوووا موووحوع عقوووول  يًضوووا، تقووور  الكيووواب 

 اإلسالمي.

المعار  الاولوت للكياب   أيح  ن الكياب ااول وماح  الورق  ااول  وي 

لذن موحوع عقوول،  وهوا وعوي، وموحوع اليوزيا هو الكياب اإلسوالمي.  هوي 

لرا ات وعزاص ، وليلك وقفح  مام االسيعمار ووقفح  مام القووى الغازيوت. هوي 
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مووحوع سوولوم واليووزام. حهوور هوويا  ووي المةوواجا اليووي َعموورت بالشووأاب. كانووح 

المةاجا ال يعمرهوا لال الشووول الكأوار. وا ن اذهو  للوى  ل بلوا لسوالمي تجوا 

ا ه  الشوأاب. اناور للوى مواسو  الحوج والعمورع، كوان  ن اليي  يعمرون المةاج

الوويي  يوويهأون للووى مواسوو  الحووج والعموورع الشوووول الكأووار، كمووا قووال اإلمووام 

الغزالوويش الحووج هووو تمووام ااموور وخيووام العموور. يخيمووون حووواته  بووالحج. وا ن 

اذهوو  للووى العموورع  ووي رمضووان تجووا تةووعو  بالماصووت موو  الشووأاب. وهكوويا  ووي 

 مواس  الحج.

وا، كنوح  مشوي  وي ا لمر ع  ي الأال  اإلسوالموت كانوح قوا تفةوخح تفةوًخا تام،

الةيونات  ي عوام  الوأال  العربووت  وال  كوا   جوا امور ع محجأوت، حيوى المور ع 

العجوز اليي  ك  الاهر علوها وارب كانوح ميخلعوت.  و  جواءت هويه الصوحوع 

الماار  و ي اويى  نذا بالشابات المةلمات  ي الجامعات والكلوات والمعاها و

ساحات الحواع يليزم  الحجواب. هويه حركوت لسوالموت نةواصوت اخيواريوت طوعووت 

هيا كله م  عم  الصحوع. ر يوح  وي الجزاصور انيشوار الحجواب انيشواًرا هواصاًل 

 بعا  ن كان قلواًل.

   لن هيه الصحوع   أيح وجو ها على الصوعوا االقيصوا ل. قاموح الأنووم 

اليجاريت اإلسالموت، وانيشرت  وي  نحواء العوال . وهويا اإلسالموت. والمؤسةات 

كلووه جوواء نيوجووت موو  اووعور المةوول  الةووأي تجوواه المعاملووت بالربووا، وحاجيووه للووى 

 مؤسةات تغنوه بالحالل وتجنأه الحرام.

على المةيوى الجها لش الجها   وي   غانةويان كووذ قوام؟ ولن كوان لخواننوا 

يووؤت جهووا ه  بووالثمرع اليووي كنووا مووا ااسووذ  ووي   غانةوويان قووا خوويلونا ولوو  

ل  عيوى  ولوت ملحواع  وي اار  والقووع الثانووت  نرجوها، ولك  هويا الجهوا   و 
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 ووي العووال  علووى يووا اا غووان، هوويا موو    وور الصووحوع. ولوو  يكوو  جهووا  اا غووانوو  

 وحاه ، ب  كان جها  رجال الصحوع  ي العال  بالمال والرجال.

جهووا  الوويي  زلزلوووا بعملووواته   ووي  لةووطو ، لخواننووا  ووي حمووا  و ووي ال

االسيشها يت كوان العاو، ولخواننا  ي حزب هللا بجنوب لأنان. هيا كله م    ور 

مو   يو  جواء؟ هويا ...  الصحوع اإلسالموت. الينا ل بيطأووق الشوريعت  وي العوال 

 كله م    ر الصحوع.

ح الثوورع اإلسوالموت اليوي قاموح  وي ليوران، و قامو...  ونح  ا ن  ي ليران

هوي  مورع مو   مورات ...   ولت لسسالم  ي ليران. م   ي  جاءت هويه الثوورع؟

هيه الصحوع. الصحوع اإلسالموت   أيوح وجو هوا. والقوول لنهوا مجور  ر   عو  

ومجر  هوجت عاطفوت وزوبعوت  وي  نجوان، هويا تهووي  مو  قوار هويه الصوحوع 

 العاومت.

ضا  مامهوا العقأوات محوح  نها تحاَرب ا ن ويكال لها م  ك  جان ، وتو

ولكو  نحو  نعيقوا  ن الصوحوع لو  تمووت لن اواء هللا، و نهوا ...  م  هنا وهنام

 باقوت وسيةيمر وسينيصر بنذن هللا، والمأشرات عنانا  كثر م  العقأات.

 «زواج المةوووار»مووارت عوونك   خوووًرا  يوواوى مثووورع بشووأن الربووا وبشووأن 

 ياوى؟و ار حولها كالم كثور،  ما هي حقوقت هيه الف

بالنةأت للى ما   ور حول مةألت الربا  هو موضو    يووح بوه ااخووع  خووًرا 

 ووي  مريكووا و وروبووا. لقووا كنووح موو  الميشووا ي   ووي هوويا الموضووو  منووي موواع 

( سونت و نوا  زور  مريكوا و وروبوا  وي الموؤتمرات اإلسوالموت 25طويلت، منوي )

ل  ي قضووت اليعامو  والناوات، وخامت مؤتمرات الطلأت المةلمو . وكنح  ُسأ
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 بالربا، وخامت  ي قضوت اراء الأووت، وكنح مشا ًا  ي هيا، و رى المنا.

ولكوو  منووي سوونوات تغووور اجيهووا ل  ووي هوويا، و مووأحح  ُ يووي بموويه   بووي 

 حنوفت، اليل يقولش يجوز اليعام  بالعقو  الفاساع  ي  ار الحرب.

نوواه  نوواصيش  ار ويقصوا بوواار الحوورب مووا لوووم بواار اإلسووالم  ان اليقةووو  ع

حوورب و ار لسووالم، ولوووم عنوواه اليقةووو  الثال ووي الوويل قووال بووه بعوول الفقهوواء 

وهوش  ار اإلسالم و ار الحورب و ار العهوا.  واار الحورب عنواه موا لووم بواار 

 اإلسالم.

يقووول  بووو حنوفووت لن اليعاموو  بووالعقو  الفاسوواع  ووي تلووك الأقووا  جوواصز للمةوول  

 بشرطو ش

لك غار وال خوانوت.  ل  ن يراعوي المةول  العنصور ااولش  ن ال يكون  ي ذ

 ااخالقي  ي تعامله.

الثانيش  ن يكون م  وراء ذلك مصلحت للمةل . ووجات هيا معقواًل،  لووم 

م  المعقول  ن يأتي اإلسالم لوطع  المةل  لغور المةل ، ويجعو  المةول  يخةور 

ولوو كنوح مو   ول موا ( عاًموا، 25مالَه. قال  حا ااخوعش  نا ج ح للى هنا مني )

ج ح اايريح بويًا بقر  ربول م  الأنك لكنح مني ذلك الوقوح مواح  بووح 

 ولكان هيا اإليجار اليل   عيه قا سا  ذلك القر .

 نا ر يح  ي الحقوقت  ن  يوى  بوي حنوفوت تحقوق مقصوا الشوريعت  وي لعوالء 

  باإلسوالم اأن المةل . واإلسالم يعلو وال يعلى علوه، ال يمك   ن يخةر المةول

 بونما يكة  غوره.
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،  هي  حوا ح  خويًا ور ،ا وجويبًا واوا،ا. حوو  (8)«المةوار» ما قضوت زواج 

سوو لح  ووي برنووامج تلوفزيوووني عوو  هوويا اللووون موو  الووزواج قلووحش  نووا ال تهمنووي 

اليةووموت، العأوورع  ووي ااحكووام الشوورعوت توواور علووى المةووموات والمضووامو  ال 

 على ااسماء والعناوي .

ل يهمني م  الوزواج  ن تيحقوق مقوموات معونوت  وي هويا العقوا. اإليجواب الي

و ن يوجا اهو  على ااق  ااهاان، وهيا هو الحوا اا نوى لساوها   -والقأول 

ومالوووك والشوووا عي و حموووا  -واإلعوووالن مووو  الناحووووت الشووورعوت  وووي ناووورل 

ن  وو    -يشويرطون الوولي. قلوح لهوو ش  وي بلواان منطقينوا يجوو   ن يكوون الوولي 

مَددۖٗ  }َوَء تُددا أ يوجووا مهوورش  تُُ اا نُح  ااموور ا خوور نوووت  - [4النةوواءش ] {ٱو  َُ دداَْء َوددلُقََٰ

االسيمرار. ولذا وجا الوزواج بهويه ااركوان والشوروط، موا الموانا منوه؟ قوالواش 

ا، يويه  للوهوا  لوم  وه الزواج الكام .  ل لن الرج  ال يأقى ما المر ع مةويمر،

 ي بعل ااحوان. قلحش لوم م  الضرورل  ن يحقق الوزواج  هاا وه المثالووت 

يعون معها. ولك  هيا زواج يحقوق بعول ااهواا ، كاملت. الزواج المثالي  ن 

وو  الرجوو  ويعفووه. بووال  ن يفكوور الرجوو   و  وو  الموور ع ويعف هووا، ويحص   هووو يحص 

 تفكر المر ع  ي الحرام يرتأطان برباط حالل ارعي.

قا تكون المور ع عنواها بووح، وال تريوا  ن تنيقو  للوى بووح الرجو ، وعنواها 

سوتمال، والمر ع  ي عصرنا  مأحح  ي كث  ور م  ااحوان لوايها مووار ، مار 

محاموووت.  وو  لن كثوورع كووا رع موو  النةوواء  ووي منطقينووا ...  طأوأووت، مووواالنوت... 

                                              

رتش لن زواج المةووار كموا يةومونه يعنوي  ن ييوزوج رجو  بوامر ع  ون  ن يأقوى لعل  القا( 8)

عنووواها، بووو  يمووور علوهوووا بوووو   يووورع و خووورى. ويكوووون  ون علووو  الزوجوووت ااولوووى عوووا ع. 

 .«اليحرير»
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عوانم، وقا  اته  قطار الزواج، لذا  ضفح للوه  المطلقات وهو  كثور  يًضوا 

 ي المنطقوت موا ااسوذ واارامو ،  موأح عنوانا عوا  كأوور.  ونذا اسويطعنا  ن 

النا  بهيا الزواج،  ما المانا؟ قال  حاه ش هو  يمكو   ن نح  مشكالت هؤالء 

يوا  خوي. هوو اإلحصوان.  نوا ال ييزوج اخ  مو   جو  الميعوت  قوط؟ قلوحش ِلوَ  

 وي الحواي  لمر ع بوالحالل، هويه قوموت كأوورع.  حص   نفةي بالحالل و حص   ا

مددا  عشددر  وشددبا ،  ددا  َددتلاع  دد ك   وبدداء فميتددزو ؛ فَّنددۥ »الصووحوحش 

 أاووار للووى مةووألت العفووت، ومةووألت العفووت . «وهنصددا ومفددر  هغددا ومبصددر

 واإلحصان قومت كأورع عنانا  ي اإلسالم.

الغربوووون سوولكوا إلطفوواء الشووهوع طريووق اإلباحوووت، عوو  طريووق مووا يةوومونه 

ولكو  نحو  ال نقأو  هويا  وي اإلسوالم. ال ...  «جوورل  رينوا»،  و «بول  رينا»

ونجووزه لويميوا  الموانا  ن نأووح هويابواط اورعي.  موا نقأ  العالقوت لال ضوم  ر

النووا  بووالحالل؟! وكثوووًرا مووا ينقلوو  هوويا للووى زواج عووا ل  رب رجوو  تو وووح 

زوجيه ااولى  يصأح هيه الزوجوت هوي اامولوت ويأقوى معهوا  اصًموا.  هويا هوو 

زواج المةوار، و نا كيأح  وه بحثًا نشرته الصحذ القطريوت وبعول الصوحذ 

 الخارجوت.

عو  زواج  «الحوالل والحورام  وي اإلسوالم»حا ح  وي كيوابي بالمناسأت  نا ت

الميعت والخال   وه. بعل النا  عق أوا على هويا الموضوو . وقوالواش موا كوان 

للشو  القرضاول  ن يشور للى الخال   ي زواج الميعت. وكان ال بوا  ن يقوول 

وقلوحش لنه حرام قطعًا قواًل واحاًا، وال يثور  ل خال   وه. و نوا ر  ت علووه ش 

ماعووت ال تأيها الشرعوت.  ل توجا  حكوام اج نا  حرص  ن تا  ااحكام  ي مر

خال   وها، يج   ن نيكر  نها لجماعوت. و حكام مخيلوذ  وهوا، يجو   ن تأقوى 
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ولال غو رنووا طأوعووت الحكوو . هوويا  موور قووال بووه الشوووعت، ورول عوو  ابوو  عأووا . 

ه، هو  رجوا  م لو  قالواش لن اب  عأا  رجا عنوه، ورول الخوال   وي رجوعو

يرجووا؟ ان بعوول تالموووي ابوو  عأووا  حوو  يفيووي بالميعووت. هوويه القضووايا يجوو  

اليةامح  وها، وترم ك  ميه  على ر يوه، ولعو   وي هويا توسوعت علوى بعول 

 النا .

الموقذ اإلسالمي م  الغرب وتواراتوه الفكريوت ال يوزال الحواي  ااول  وي 

 وح م  الثقا ت الغربوت؟الةاحت اإلسالموت، ما ر يك   ي الموقذ الصح

بالنةأت للى الموقذ م  الغرب وتواراته و لةفيه و قا يوه وحضوارته. هنوام 

و   موام كو  موا يور  مو  الغورب ومنوا  ل تعامو  موا  م  يرى ضرورع اليحص 

تواراته المخيلفت و ن نعون  ي الصومعت معوزولو  عو  كو  موا يجورل حولنوا. 

 وهو توار ل  يعا ممكنًا  ي هيا العصر.

 يوام اإلموام يحووى  وي الووم . كوان ...  ربما كان ممكنًا  ي وقح م  ااوقات

يريووا الوووم  بعووواًا عوو  كوو  تووأ ور غربووي، بوو  بعووواًا حيووى عوو  منيجووات المانوووت 

الغربوت كالقطارات والةوارات. ولنما ينيقو  مو  ماينوت للوى ماينوت علوى حهوور 

 عمار.الخو  والأغال والحمور. وكان يقولش الحمار وال االسي

ل  يعا هيا ممكنًوا.  موأح العوال  ميقاربًوا.  موأح كموا يقولوونش قريوت كأورى. 

و نا  قولش  مأح قريت مغرى.  ي القريت الكأرى قا ال يعل  النوا  موا يجورل 

 ي  طرا ها. ونح  نعل  ما يجرل  ي العال  خالل  قاصق، بو  لحاوات، بو   وي 

 نفم اللحات.

 ت.ال يةيطوا اإلنةان  ن يعون  ي عزل
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وهنام موقذ مضا  لوحول، يورى ضورورع الويوبان  وي الغورب.  عوا للووه 

 عووا للوى  ن نأخوي ...   ي العال  العربي سالمت موسوى وطوه حةوو  وغورهموا

بالحضارع الغربوت خورها وارها وحلوها ومرها، وموا يُحو ُّ منهوا وموا يُكوره، 

نولووجي منهوا و ن الحضارع ال تيجز ، ال يجووز  ن تأخوي الجانو  العلموي واليك

وال تأخي الجان  الفلةفي والفكرل والقومي واليشريعي. لما  ن تأخويها كلهوا  و 

 تاعها كلها. وهيا غلط.

 ي اليعام  ما الغرب. نأخوي منوه موا  -وهو اليل نيأناه  -وهنام ر ل وسط 

يالصمنووا، ونووا  مووا ال يالصمنووا. يالصمنووا موو  الغوورب العلوووم الطأوعوووت والرياضوووت 

وووت وتناووو  اإل ارع والمنجووزات الكثووورع  ووي تهو ووت الطأوعووت لخامووت واليكنولوج

هوويه ...  اإلنةوان، والعمو  علووى ر اهووت اإلنةووان وتحةوو  موحيه و مثووال ذلوك

نأخيها م  الغورب، و وي الواقوا  ننوا حوو  نأخويها مو  الغورب،  هوي بالمناوار 

العلمووت الياريخي الصحوح بضواعينا ُر  ت للونوا. ان الغورب لنموا  خوي المنواهج 

واليجريأووووت منوووا نحووو  المةووولمو . نحووو  الووويي  عل منوووا الغووورب هووويه المنووواهج 

و خرجناها م  الفلةفت اليجريايت الناريوت للوى اليطأووق وللوى االسويقراء وللوى 

 اليجربت.

و،وووا علوووى يوووا ااطأووواء لموطأقووووه عالمةووولمون قووورروا هووويا المووونهج ناري،وووا 

العلموواء الوويي  كانووح  سووماؤه  المةوولمو  والفلكوووو  والرياضوووو  وغوووره  موو  

 اهر ااسوماء  وي العوال   وي ذلوك الوقوح وكانوح كيوأه  مراجوا للعوال  وكانوح 

 اللغت العربوت اليي كيأح بها هيه العلوم هي اللغت ااولى.

،  و ابوو  «القووانون»،  و ابوو  سووونا  ووي كيوواب «الحوواول»الوورازل  ووي كيابووه 

كيأووا هويه ...  «اليصوريذ»،  و الزهراول  ي كيابه «الكلوات»راا  ي كيابه 



 237 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

 الكي ، وترجمح للى الالتونوت وانيفا بها ااوروبوون.

نحووو   وووي الواقوووا حوووو  نأخوووي مووو  الغووورب العلووووم الرياضووووت والطأوعووووت 

 ولنجازاتها وتطأوقاتها اليكنولوجوت، لنما هي بضاعينا تُر   للونا.

هووو الجانو  ا خوور الميعلووق بووالقو  لنموا الوويل ينأغووي  ن ال نأخوي موو  الغوورب 

ااسووم الفلةووفوت. ناوورع الفوور  للووى الكووون والحووواع ...  و لةووفت الوجووو  والحووواع

وللووى المجيمووا وللووى اليوواري ، نارتووه للووى القووو  وللووى الوجووو  وللووى رب هوويا 

 الوجو . هيه يج   ن نأخيها م  اإلسالم.

وحضوارع الغورب  الخطر ا ن  ن هنام م  يريا  ن يجع  م   قا ت الغورب

يقول هيه لوةح  قا وت تخوي  بوالغرب، ولنموا هوي  قا وت الكوون  «كونوت»بأنها 

والعال . وهيه مغالطوت مو   ون اوك. هويه الثقا وت تحمو   لةوفت الغورب وناورع 

 الغرب للى الاي  وللى الحواع وللى هللا.

ولكووو   موووت خصوموووويها. ونحووو  لنوووا خصومووووينا وال ينأغوووي  ن نلغوووي 

ب  وي غورنوا وننموا . لهو   يونه  ولنوا  يننوا. لهو  قوومه  ولنوا خصوموينا ونويو

قومنا. له  اراصعه  وقووانونه  ولنوا اوراصعنا وقوانوننوا.  وجو   ن تاو  كو   موت 

ميموزع بحضارتها و قا يها وقومها الموجهت لها والمحركت ابناصها. ونح   بنواء 

مووان،  نزلووح حضووارع ميموووزع وتيموووز حضووارتنا بأنهووا جمعووح بووو  العلوو  واإلي

الرو  بالما ع، العق  بالقل ، الةماء باار . ل  يك  عنوانا انفصوال بوو  هويه 

اااواء وال عااوع بو  هيه اااوواء لو  يعوا  الواي  العلو   وي تاريخنوا، بو  العلو  

عنانا  ي  والاي  عنانا علو . لو  يوجوا  وي تاريخنوا وال  وي ترا نوا مورا  بوو  

غرب و وي كنوةويه. و وار النوا  علوى الكنوةوت  هيه الميقابالت كما حا   ي ال
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ان الكنوةت وقفح ما الجه  ضا العل ، وما الجمو  ضا اليحورر، وموا الالو  

ضووا العووال، ومووا الملوووم ضووا الشووعوب، ومووا اإلقطوواعوو  ضووا الفالحووو  

 والمةيضعفو   ي اار . نح  ل  نفع  ذلك، وال نيحم  تاري  غورنا.

لغرب الموقذ العال، ونحوير مو  الغوزو الويل ال با  ن نفقه هيا ونقذ م  ا

يشوونه الغوورب  قا و،ووا. الغوورب رحوو  بعةوواكره ولكوو  يريووا  ن يفوور  سوووطرته 

بثقا يوووه ومفاهوموووه وقوموووه. وخاموووت  وووي عصووورنا هووويا الووويل يةووومى عصووور 

الأووو  »و «القنووووات الفضووواصوت»و «ااقموووار الصوووناعوت»وعصووور  «العولموووت»

اامووت  ووي برجهووا العوواجي  و  ووي ولوو  يعووا موو  الةووه   ن تعووون . «المأااوور

مومعيها المنعزلت. ينأغي  ن نعا  العاع لمواجهت هيا الغزو. ال يكفوي  ن نقوولش 

ال با  ن نوجا بااص . وكو  اويء باطو  لوه بواي  مو  الحوق. وكو  ...  هيا حرام

ايء م  الحرام له باي  م  الحالل. المفرو  علونا نح  المةلمو   ن نهويء 

موت لنواجوه بهوا  باطوو  الغورب خصوًموا  وي عصور الغوزو هيه الأااص  اإلسال

الكأور هيا. الويل لو  يعوا مقصووًرا علوى كيواب وعلوى مأشور  و مةيشور  لنموا 

  مأح بهيه القنوات والوساص  الكأورع اليي تؤ ر  ي اعوب بأكملها.

بالنةأت لمةألت اليحصو  الثقا ي، ما هوي كيوأك  اليوي تعطونهوا ااولويوت  وي 

 لعطاء هي اليحصو  بنذن هللا؟قارتها على 

تعل   ن ك  مؤلوذ يعيأور كيأوه مثو   وال ه، وتفضوو  ااوال  بعضوه  علوى 

 بعل ال يةيطوا ااب  ن يفعلها.

ولك   ي مجال اليحصو  الفكورل والثقوا ي  رى لوي كيأًوا لهوا  همويهوا منهوا 

 قايمت ومنها حايثت مارت خالل الةنوات ااخورع.
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ويعموو  علووى ترسووو  منطووق  «اإليمووان والحووواع»ي موو  الكيوو  القايمووتش كيوواب

اإليمان م  منطلق عقلي ونفةوي وحووول، ييصو  بالحوواع. وال يكيفوي بقوال هللا 

 وقال الرسول. وهو مه  ليرسو  العقواع.

وا  انوه يوضوح  «الخصاص  العامت لسسالم»ومنها  و رى هيا الكيواب مهم،

يه ومنهاجووه وعأا تووه موو  المزايووا الكأوورى للوواي  المأووو   ووي عقواتووه. واووريع

 الربانوت واإلنةانوت وااخالقوت والواقعوت والوسطوت. للى آخر هيه الخصاص .

 وم  الكي  الجاياعش

 .«الثقا ت العربوت اإلسالموت بو  اامالت والمعامرع»

 ومنها كيأي  ي تراوا الصحوعش

الصووحوع اإلسووالموت بووو  »، «الصووحوع اإلسووالموت بووو  الجمووو  واليطوور »

الصوحوع اإلسوالموت وهمووم الووط  »، «االخيال  المشرو  واليفر  المويموم

 .«العربي واإلسالمي

 وهنام كي  حهرت  يًضا بعا ذلك  ي الماع ااخورعش

عوامووو  الةنوووعت »، و« قوووه ااولويوووات»، و« ولويوووات الحركوووت اإلسوووالموت»

، «كوووذ نيعاموو  مووا الةوونت النأويووت؟»، و«والمرونووت  ووي الشووريعت اإلسووالموت

 وهو  حا  كيأي. «كوذ نيعام  ما القرآن العاو ؟»و

وهنووام سلةوولت  حوو   يًضووا  ن تأخووي حا هووا، وهووي تيحووا  عوو  اليصووو  

اإلسالمي، ولك  بالمنهج الوسطي. وتعل   نني  تأن وى المونهج الوسوطي  وي كو  

ما  كي   و ما  تحوا  بوه  و   يوي بوه. لةوح موا الميةووأو  وال موا الميوزميو . 



 240 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

رضوي هللا ن م  هويه ااموت الوسوط. ومو  قوال عونه  سووانا علوي  رجو  ن  كو

ش علووك  بوالنمط ااوسوط الويل يلحوق بوه اليوالي ويُور   للووه الغوالي،  ريوا  ن عنه

ُنيدَز َ  }وَ  كون م  هيا النمط ااوسط، كما قال تعوالىش  ٱو ادَناَْء َرفَعََ دا َوَوَ دَع ٱو 

ُنيَز ُ   7 ََا  أ فُه ٱو  ُنيدَز  َ َوهَ  8هََلا تَل  ُ دُرو أ ٱو  دُ  َوََل تُخ  ُق   َ  بَُّو  َاق  الورحم ش ] {قُيُنا أ ٱو 

7 - 9]. 

 ي ضوء هيا المنهج الوسطي  مارت سلةلت  ي توةور  قه الةولوم تحوح 

 مار منها  ربعت كي ش « ي الطريق للى هللا»عنوانش 

ااولش الحواع الربانوت والعلو . ال  ذكور كلموت تصوو   ان بعول النوا  موا 

ن يةما هيه الكلمت حيى ييرم الكياب ويهجوره، و نوا  ريوا  ن يقور ه،  أطلقوح ل

 اس  الحواع الربانوت.

 الثانيش النوت واإلخالص.

 الثال ش اليوك  على هللا.

 الراباش اليوبت للى هللا، وحهر قأ   اهر، و نا مةيمر  ي هيه الةلةلت.

 ن هويا هوو  «العاوو ؟كوذ نيعام  ما القرآن »بالمناسأت ذكرت  ي كيابيش 

 قرآن المةلمو  جموعًا سنت واوعت.

تعوور   ن هنووام موو  يقووول لن الشوووعت عنوواه  مصووحذ آخوور هووو مصووحذ 

 اطمت و مثال ذلك.  نا قلحش هيا هوو المصوحذ الويل يقور ه المةولمون جموعًوا، 

ال  اإلسوالمي مصوحفًا ال نرى عنوا الشووعت  وي ليوران والعورا  و وي سواصر العو

 هووو الوويل يحف اونووه اوال هوو ، والوويل يقوور ون بووه  ووي  هوويا المصووحذ،غووور 

مالته ، وهو الويل يعلموون بوه  وي اليلوفزيوون، وهوو الويل يفةوره مفةوروه  
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وهو اليل يةيالون به  ي كي  الفقه، ويةويالون بوه  وي كيو  العقاصوا. ال يوجوا 

 غور هيا المصحذ.

رسووواص  تراووووا »وعنوووال رسووواص   موووارُت منهوووا تةوووا رسووواص  اسووومها 

تيحا  ع  بعل اامور  راهوا هاموت. بعضوها انيزعيهوا مو  كيأوي  «وعالصح

، وكيواب «الواي   وي عصور العلو »و ضفح لها بعول اإلضوا ات مثو ش كيواب 

المأشووورات »، و«مركوووز المووور ع  وووي الحوووواع اإلسوووالموت»، و«اإلسوووالم والفووو »

 .«القا  قضوت ك  مةل »، وآخر رسالت تطأا ا ن هيش «بانيصار اإلسالم

ا وهوش ونةوح ك  .«مالمح المجيما المةل  اليل ننشاه»يابًا مهم،

علوهووا لجابوات اسويااللوت،  وشووك  كو  جووواب  وو وتصولني  سو لت  قهوووت  أج

بحثًووا  قهو،ووا، ومووارت هوويه الأحووو  كيووابو ، و نووا بصووا  لعوواا  الكيوواب الثالوو  

 .« ياوى معامرع»تحح عنوانش 

 سألح  ضوليهش على  ل ميه ؟

يه  الشو  القرضاول    قالش  نا مويهأي حنفوي، وهوو قال ضاحًكاش على م

الميه  اليل  رسيه  ي اازهر     رسح المياه   أمأحح حوو   سوأل عو  

 ميهأي  قولش حنفشعي.

وال بأ   ن  ذكر لك قصت لطوفت حصلح لي سجليها  وي الجوزء ااول مو  

 .« ياوى معامرع»كيابش 

الفقووه ابنوواء قريينووا،  قووه  حونمووا كنووح طالأًووا  ووي القةوو  الثووانول كنووح   ر 

مصور   . معا  الريذ  ي الوجه الأحورل مو العأا ات. وقريينا اا عوت الميه

سووا الفقوه  وي قريينوا  على الميه  الشا عي. وجرت العا ع عنا مشايخنا  ن يار 
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على الميه  الشا عي. حيى م  كان منه  على المويه  الحنفوي يوار   النوا  

 ه   ه  القريت.على الميه  الشا عي انه مي

كنح آن ي ميصاًل باإلخوان المةلمو ، وقر ت كيأًا خارج الموياه  وتوأ رت 

بهيه القضوت،  كنح   ر   الفقه على الميه  الشا عي ولكنوي كنوح  ذكور آراء 

 المياه  ااخرى.

 مت ر ل  ي الفقه الشوا عي يقوولش لموم المور ع يونقل الوضووء لذا لو  تكو  

نقل،  مووا الزوجووت  يوونقل الوضوووء. وهوويه القضوووت محرًمووا، الأنووح واام ال توو

كانح تحا   ي الريذ المصرل مشكلت وخامت  ي  ص  الشوياء حوو  الجوو 

بووار  والموواء بووار  الرجوو  ييوضووأ ويوويه   وصوولي المغوورب ويعووو  للووى الأوووح 

لويعش ى،  يناوله امر توه العشواء، وقوا تخطوَ  يلمةوه. آه لقوا نقضوِح وضووصي. 

وكنووح  قووول اهوو  القريووتش لن مجوور  لمووم ...  كووت وحووا  اووجار وتقوووم معر

 المر ع ال ينقل الوضوء خامت لذا ل  يك  ع  اهوع.

مورع حووا ح  وي عاصلووت هويه المشووكلت، لمةوح الموور ع يوا الرجوو ، و واووك  ن 

موو   علووى موويه  الشووو  ...  يحووا  اووجار،  قالووح لووه امر تووهش زعووالن لوووه

 لحما ا رب العالمو .وا...  يوسذ. كنح آن ي  ي الةنت ااولى  انويت

* * * 

  الحواع ور  واوم

 حوار حول قضايا الزواج وااسرع
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 (9) جرتهش ذكرى والي

عنوواما يريووا اإلنةووان الووزواج، علوووه  ن يفوويح عونوووه واسووعيو  قألووه، و ن »

 ، كما يقول  حا الحكماء.«يغمضهما نصذ لغماضت بعا الزواج

هكووويا  جووواب  ضوووولت الووواكيور يوسوووذ القرضووواول، الااعووووت اإلسوووالمي 

طرحيوه علوى  ضووليه خوالل لقواء خو   بوه  «َموَو َع»المعرو  على سوؤال لو  

 المجلت حول موضو ش اخيوار اريك الحواع.

وم   ج   ن يضيء لنوا  روب المعر وت، وينصوح طوالأي الراوا مةيشوهاًا 

، موولى هللا علوووه وسوول  الرسووول بعصووور اإلسووالم الزاهوورع، وابيووااًء بعصوور 

ومواًل للى عصر خلفاصه وتابعوه رضوان هللا علووه   جمعوو ،  جواب  ضووليه 

على  س لينا الها  ت للى معر ت سأ  تحقوق االسيقرار  ي بوح الزوجووت العوامر 

 ...  باإليمان، والطهارع، والو ، لوكون هيا الحوار

 مو عش

 وي مناهلنوا ااولوى، وتحايواًا القورآن   ي الأاء، ه  لنا  ن نيةاءل عموا ور 

 والةنت، ع  اخيوار اريك الحواع وسك  الزوج؟

  . القرضاولش

اهي  القرآن وهوو المصوار ااول لشوريعينا، واهيموح الةونت وهوي المصوار 

الثاني اْلُمأو ِ  لقضوت حة  اخيووار الوزوج، بهويا الموضوو . وكلموت الوزوج  وي 

الةنت تعنيش اريك الحواع سواء  كوان رجواًل  و اللغت العربوت، و ي لغت القرآن و

                                              

  ي  ولت اإلمارات العربوت الميحاع. « بو حأي»اليي تصار م   «مو ع»نشرته مجلت ( 9)
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َج ادَۖٗ }امر ع. قال تعالىش  ُجدَك ٱو  دكُا  هَندَت َوَقو   َ ۥُ ، وقوالش [35الأقورعش ] {ٱ قُداَ  بُد ۦ }مُفَر ُ

ءُ  َنددر  َا ٱو  ۥُ  َوَقو  بَددي  ،  حةوو  االخيوووار  موور مطلوووب لسووالمو،ا،  مووا [102الأقوورعش ] {ُجدد

ر الموور ع ويخيووار معهووا  هلهووا الرجوو   ساسووه  هووو الصووال ، لذ ينأغووي  ن تخيووا

اووريكت مووالحت، و ووي ذكوور هللا نجوواش الصووالح، كمووا علووى الرجوو   ن يخيووار 

ُ }َوهَنُكُحا أ  َا د ُُ ُ  ٱ  َ ُمُحيَا ُ ا  ُلبَداُدكُ   َو َُ داْ ُكُ  ۚ  ُ  مَُكانُدا أ فُقَدَر َْء مُ
َن َٰ ُ  كُ   َوٱوصاَٰ َمََٰ  ٱۡل 

عٌ ُ ا فَ    َُ ُ َوَٰ َا ۥُۗۦِ َوٱ  .[32النورش ] {َلُمي ٞ  ُم

وهنووا نوورى  نووه موو  ااجووار  ال يركووز النووا  علووى قضوووت المووال والثووروع. 

 الثروع تنيق ، والمال ييحول، والغني قا يفيقر، والفقور قا يغيني، والموسور قوا 

ََيَج  يعةر، والمعةر قا يأتوه الوةر. لذ قال هللا تعالىش  در   عَلُ } دٖر مُ   لَ لُ   ُ بَع  َا  {ٱ

درل  }فَدَُّ ا َ دَع ، وقالش [7الطال ش ] دُر مُ   عُ   در   5ٱو  دُر مُ   عُ     [6، 5الشور ش ] { ُ ا َ دَع ٱو 

} ُ  لوويلك نجووا  ن القوورآن حونمووا  مرنووا بيووزويج الصووالحو  موو  عأووا  هللا، قووالش 

  َ ۥُ مَُكانُا أ فُقََر َْء مُ ُم ُ ُ ا فَ   َا الشاصا عنوا  ، وهيا يعأ ر عنه المث [32النوورش ] { ُُ ُ  ٱ

 .«خيوه   قراء يغنه  هللا»المةلمو ش 

وهكيا ييجلى لنا تأ ور الفكر والعل  اإلسالمي على الجمواهور المةولمت حوو  

 مولى هللا علووه وسول  لن العأرع بصال  الشخ  ولووم بمالوه، لذ يقوول النأوي 

 ودلنيا  تداع، »عو  عأوا هللا بو  عمورش  «موحوحه» وما رواه اإلمام مةل   وي 

 ددا »، ويقووول علوووه الصووالع والةووالمش « تدداع  وددلنيا  ونددرهع  وصدداوحۖٗ وخيددر

رققۥ هللا   رهع واوحۖٗ؛ فقل هلانۥ لم  شلر دم دۥ، فميتدق هللا فده  وشدلر 

ًهوووا نحوووو المووور ع الصوووالحت، ومعنوووى . « وثددانه وعلوووى تركوزنوووا  ن يكوووون موجن

 الصال   ي المر ع هو الاي  والخلق.

 ذ  هتاك   ا تر دا  خمقدۥ ودم دۥ »و ي الرج  جاء الحاي  المعرو ش 
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و ووي الموور ع . «فزوجدداُ،  َل  تفعمددا  تكددا فت ددۖٗ فدده  ۡلرض وف دداد لددرما

 ا  َتفاد  ونِ ا بعل تقاى هللا خيرل  وۥ »ش ملى هللا علوه وسل  يقول النأي 

  ا قوجدۖٗ وداوحۖٗ،    ه ر دا هٖالتدۥ، و   نردر  وي دا َدرتۥ، و   هق د 

،    تال قوله تعوالىش «لمي ا هبرتۥ، و   غا  ل  ا نفرتۥ فه نف  ا و اوۥ

{ ُ 
ُت قََٰ ُمَحَٰ ٞت فََّوصاَٰ ُفَرَٰ ٌت َنَٰ ُ و ُم   تََٰ َا ُ  بَُنا َنُفَظ ٱ ، وهيا ال يعني  ال يأوالي [34النةواءش ] {ََي 

 اإلنةان بالمقايوم ااخرى، ولنما المه  هو  ن يجع  الاي   واًل.

ه لذا ناور لكوي ال ترنوو عونوه للوى  ال مانا  ن يأح   عنها جمولت حيوى تةور 

غورها. وال بأ  لن كانح على قار م  اليكاء ليجاريه، كما ال موانا  ن يأحو  

 ع   ملها وحةأها ونةأها، وال مانا حيى  ن يكون معها مال.

تددد كح  وندددرهع ۡلربدددع  وناو دددا، »ويووواع  الحووواي  الشوووريذ هووويا القوووولش 

،  لش اجعو  «مدل ك تبدلم  ا، فاْفر بل ت  ودلما ترا، ووووح ب ا، وجناو 

الوواي  هووو معوووارم ااول، واحفوور بووه وااووا  يووايك علوووه،  ننهووا لذا كانووح ذات 

  ي   نن ك  ايء سوكون هو نًا بعا ذلك.

وتوورى النووا  يأحثووون عوو  موواح  الوواي   ووي المقووام ااول ويقولووونش لذا 

جهووا ذا  يوو ، لذا  حأهووا  كرمهووا  جووح ابنيووك  زو  ولن  بغضووها لوو  يالمهووا، زو 

َرُ دا أ }ويقول عز م  قاص ش  ْ هَ  تَك  تُُندا ُاا فَعََ د َٰ ُروُصۚ فََُّ  َكُر   َنع  َوَلاُشُرو ُاا بَُّو 

عَددَل ٱ    َشددي   ددا َومَج  ۥُ َخي  ُ فُيدد موولى هللا علوووه ، ويقووول الرسووول [19النةوواءش ] {ر   َكثُيددر  َا

   يوورى حوورص «ن ددا ددا قو   كرمنتددۥ  ددا فاَددق فقددل قلددع رن»ش وسوول  

ج ابنيووه لووولي عهووا  ااواصوو  علووى ذل الوواي  يصوو   ن يوور ل  حوواه   ن يووزو 

المةوولمو ، ابوو  الخلوفووت. كووان هوويا موقووذ سوووا اليووابعو  الفقوووه اإلمووام سووعوا بوو  

جهووا  المةووو ، لذ بعوو  للوووه الخلوفووت يخطوو  للوووه ابنيووه  اعيووير ور وول،  وو  زو 
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   ن يزوجهوا لنةوانًا يطمو   للوى  ينوه احا تالمويه مم  ال يملك او ًا  انوه  را

 وخلقه.

 مو عش

لذا كان الشر  قا حا  مني الأواء مقوايوم االخيووار واليوي علوى ر سوها كوان 

الاي ،  ه  تعيأورون  ن هويه المقوايوم قوا تغوورت  وي عصورنا هويا،  و  يورت 

 بقارالفيور اليل طر  على تمةكنا بعقواتنا وتعالو   يننا؟

  . القرضاولش

كووان المجيمووا اإلسووالمي،  ووي العهووا ااول، يوور ل الووزواج الوويل لذا مووا 

ج ااب ابنيه م  طالو  علو   تصحأه الشهرع، والجاه، والنفوذ، والخال ت، ويزو 

  قور،  ه  احيفانا بهيه المقايوم للى ا ن؟!

قطعًووا تغووور النفووو ، وتأووالح القووو  بيووأ ورات وا وواع علونووا ومنهووا رواسوو  

خووالل العصووور اإلسووالموت ااخووورع اليووي انحوور  عصووور اليراجووا والهزيمووت 

معها المةلمون ع  اإلسالم الصحوح، و خلح علووه  موؤ رات اويى، ولو  يعوا 

 الاي  حاكمه ،  يعة ر علوه   همه، وضعذ تطأوقه.

   جاءت اليأ ورات الما يت الحايثت، بموا تشومله مو  قوو  ما يوت سورت بيوأ ور 

أح هو   النوا  الموا ع قأو  كو  اويء  قوى م  قأ  الحضارع الغربووت. حيوى  مو

والماوواهر الأراقووت.  اخيفووح المعووايور الاينوووت. والمقووايوم ااخالقوووت اليووي كووان 

 يقا  بها م  يريا اإلنةان الزواج به.

و ي المقاب  علونا  ن نعير   ن الأال  اإلسالموت تشها ا ن موحوع اوملح 

 -وا الحموا  -سوالم الكثوري  م  الشوأاب. والكثوورات مو  الفيووات،  أموأح اإل
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وه  حو،ا  ي كثور م  الضماصر، والقلوب، والنفو ، ب   مأح هو المؤ ر والموج 

ااول لحواع الكثوري  والكثورات، وعا ت هيه اليعالو  الاينوت ليحووا  وي النفوو  

و ي المجيما مو  جايوا، وعلونوا نحو   ن نةوقي هويا الوزر  ونيعهواه بالرعايوت 

 رته لن ااء هللا.حيى يؤتي  كله ويثمر  م

 مو عش

االخيوار للزواج، باعيقا   ضوليك ، ه  هو اخيوار  ور ل  م جمواعي؟ و وي 

 حال اايرام المجموعت  ي االخيوار م  ييحم  المة ولوت  ي النهايت؟

  . القرضاولش

 دا خدا  »يرب ي اإلسالم المةل  على الشورى  ي ك  اويء و وي الحواي ش 

اإلنةان  ن يو  ق  ي  مر ذل بوال، يحةو  بوه  ن يعنيش لذا  را  . « ا  َتخار

يةيخور هللا ويةيشوور النوا . واسويخارع هللا تكوون بالصوالع ركعيوو ، والواعاء 

  ن يهايه هللا للى   ض  اامري .

هيه سأو ، والةأو  الثانوتش  ن يةيشور م  يرى  ووه حةو  الور ل والحكموت 

ا، وال حةوو ً  ا، وال حقوو ًا، لويلك يحول  وم  يح  له الخور،  ال يةيشور عواو،

اإلسالم علوى  ن يوي  الوزواج بيراضوي كو  مو  يهمهو  اامور. وال ينأغوي علوى 

الرج   ن يزوج ابنيه رغًما عنها وال با  ن يكون ذلك برضاها. وقوا ر  النأوي 

بعل حاالت الزواج اليي ل  تك  برضى الفياع. ب  قوالش  ملى هللا علوه وسل  

ج ابنيووه  وووال بوووا  ن  «م ددرو   و  ددداء فدده ب دددات ا»  ل لذا  را  ااب  ن يوووزو 

يةيشووور  مهووا، ان اام  خأوور بابنيهووا موو   بوهووا، وقووا تيجوور  الأنووح علووى  ن 

تصووار   مهووا، ولكنهووا ال يمكوو   ن تفعوو  ذلووك مووا  بوهووا، كمووا يمكوو  لووحب  ن 
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يةيشووور لخوتهوووا الووويكور  ان الووزواج لووووم عالقوووت بووو   ووور  و ووور ، ولكنوووه 

َندد} تعووالىش مصوواهرع، ويقووول هللا ا نََ ددب    فََجعَمَددۥُم اُْء بََشددر  َوُ ددَا ٱواددُلي َخمَددَق ُ ددَا ٱو 

ر    .[54الفرقانش ] {َوُو  

 النةووو  رابطوووت  م، ومصووواهرع عووو  طريوووق الوووزواج، وعنووواما ييوووزوج 

الشخ  امر ع  ننه ال ييزوجها  قط  ان  مها سيكون حمواع لوه وجوا ع اوال ه، 

له   يًضا ولخواتها سووكونون  خوواله ، و خواتهوا و باها سوكون حمى له وَجا،ا 

خاالته ، وهكيا تحولح العالقت للوى لُحموت ورابطوت واووجت، ومو   جو  هويا ال 

با  ن تي  المشاورع، حيوى يكوون الجمووا مةوروًرا بهويه الزيجوت، ومقوأاًل علوهوا 

و رًحوا بهووا، وحونموا تووأتي العورو ، تجووا اليرحوو  موو  الجمووا، وتجووا  رًضووا 

، وموواوًرا مفيوحووت لهووا، وقلوبًووا تهفووو لحأ هووا. وهوويا هووو المطلوووب  ووي تحملهووا

 الزواج اإلسالمي.

 مو عش

لن  ور اام  ي بناء  جوال ماعاع نا عت للووط  وااموت العربووت اإلسوالموت 

 ساسي،  كوذ تيشك  الرؤيت القاصلتش لن مة ولوت تربووت اابنواء تأوا  مو  سواعت 

 اخيوار  مه ؟

  . القرضاولش

ك  نووه موو   ولووى  وجووه المعوورو  اليووي يمكوو   ن يصوونعها ااب تجوواه ال اوو

ددا » وال ه،  ن يخيوار لهو  اام الصووالحت، وهويا مووا جواء  وي الحوواي ش  متخي در ه ًّ

ۡلوَلدُ ۡلن دد  مرثددا     ددا كنددا مرثددا    ددۥ، ومتددأثرو  ب ددا كنددا متددأثرو  

 ، وعنها قال ااعر النو ، حا ع لبراهو ش«بۥ
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 ااام مارسوووووووووت لذا  عوووووووووا ته

 

  عووا ت اوووعأًا طوووو  ااعووورا 

 وحونما امي  الشاعر العربي قايًما على  وال ه، قال له ش 

 و ول لحةووواني للووووك  تخوووورل

 

 لمووا جوواع ااعوورا  بووا   عفا هووا

 الوعوواء الصووالح مطلوووب، ومهمووت ااب  ن يخيووار اام الصووالحت، ومهمووت  

مشويركت بوو  الرجو  المر ع  ن تخيار اوال ها ااب الصوالح، لذ هوي مةو ولوت 

والمر ع، وعلى ك  منهما  ن يحة  اخيوار الشوريك الويل يكوون نعو  المحضو  

 والمربي اوال ه.

 مو عش

تعالو  اإلسالم واضحت الأوان  ي  مور  يننا و نوانا وبالخصوص  وموا جواء 

منهووووا مخصًصووووا للنكووووا ، كالِخطأووووت، والصوووواا ، والقووووران، وموووو   وووو  آ اب 

  وما توةور  يننا لك  هيه المعوامالت لال  ن مةوايرع المعامالت الزوجوت. ولك

العصوور   عينووا ليعةووورها  وصووأح مشوورو  النكووا  عأ ًووا ما ي،ووا ومعنوي،ووا يفكوور 

الشاب  لذ مرع قأ  اإلقاام علوه، لذ ارتفعح المهوور، وبلغوح تكوالوذ الز وا  

  ما ر ل  ضوليك   ي هيه المشاهاات؟...  حا،ا ال يمك   ن ييوقعه خوال

  . القرضاولش

يوة ر الشر   موًرا كثورع بونما نعة ورها نحو ، واليقالووا زا ت  وي تعقوواها، 

خصوًما ما وجو  نووعو  مو  اليقالوواش بالووت مورو وت ولوةوح مو  الواي   وي 

اوويء، وتقالوووا غازيووت وا وواع، ولكوو  كووال النوووعو  قووا   وور  ووي حواتنووا وعق وواها، 

 موًرا سوهاًل موةووًرا بأقو  موا يمكو   والاي  براٌء، ب  يومي بأن يكون الوزواج

م  المهر، و يةور موا يكوون مو  اليكوالوذ، ولكو  النوا  عة وروا علوى  نفةوه  
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هلردد   و  دداء بركددۖٗ هم ددر ا » ووأغلوا  ووي المهووور مووا  ن الحوواي  يقووولش 

ج النأي « ِونۖٗ نةاءه بأقو  موا يمكو  مو  المهوور  ملى هللا علوه وسل  ، وزو 

ا، كووان  رًعووا موو  علووي واسوومه ضووي هللا عنهوورحيووى لن مهوور  اطمووت الزهووراء 

 وكان  ي ذلك  بلم رمز للمقألو  على الزواج.. «الُحطمو ِت»

و ووي هوويه اايووام لوو  يقووذ ااموور عنووا المهوور، ولكننووا اخيرعنووا كوويلك الوووالص  

، وللز ووا   ل عنووا الوواخول، وكوو  «الملكووت»وللعقووا  و  «الشووأكت»للخطأووت  و 

تكلوذ عشورات ا ال ، كموا ابيوا  النوا  اوو ًا ذلك يي  بالفنا   الأاهاوت اليوي 

آخر يةمى اهر العةو ، مموثاًل  وي سوفرع، وللةوفر تكالوفوه مو  توياكر و نوا   

ونزهات، وهويه كلهوا مصواريذ  رهوق النوا  بهوا  نفةوه  وكل فوهوا اوطًطا موا 

 نزل هللا به م  سلطان، لضا ت للى هاايا الزواج اليي يعطي بعضوها للعورو  

  بها، وتكالوذ تأ و  منوزل الزوجووت، والخوور كلوه  وي اليأةووط وال ينيفا النا

، وهكوويا علمنووا النأووي «بشددرو  وَل ت فددرو ، وم ددرو  وَل تع ددرو »واليوةووور 

 ، اليل  خ  على بعل نةاصه بأعل الفريك والةنويق.ملى هللا علوه وسل  

ولهيا كله، تعا  كورع الوزواج الجمواعي جوواع، حوو  توة ور علوى العايوا مو  

 لشأاب تكالوذ هيه الوالص .ا

علونووا  ن نعووو  للووى ينابوعنووا الصووا وت لنةوويقي منهووا مووا يفوووانا  ووي حووواع الفوور  

 وااسرع والجماعتش

 مو عش

االخيوار قرار، والقرار تفكور عموق نقصا به عاقاي  العوزم علوى مشواركت 

 حوواه ،  و لحووااه ، العموور والمةووك  وحيووى االسوو ،  هوو  يمكوو  لهوويا القوورار 
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ال الواعي القاص  على ل رام وليموان  ن يكوون مأنو،وا علوى خاعوت ملوأم، القص

 و ماهوور،  و حةوو ،  و نةوو ؟ وموواذا تيوقعووون  ن يكووون مةوويقأ  مثوو  هوويا 

 االخيوار؟

  . القرضاولش

االخيوووار يووال علووى  قا ووت الشووخ  ووعوووه،  مووا لذا  ر نووا  ن نغو وور هوويه 

 ن نغو ر م  وعوي اإلنةوان و قا يوه. المقايوم المقلوبت والموازي  الةو ت، علونا 

 نذا تغور وعوه و مأح يارم الخور م  الشر، والحة  م  القأوح، وموا ينأغوي 

ومووا ال ينأغووي، عنوواها يةوويطوا  ن يووارم َموو  يخيووار، سووواء بالنةووأت للفيووى  و 

للفيوواع، لذ يمكوو   ن يعجأهووا الماهوور،  ينةووى الجوووهر، ويعجأهووا الشووك   ينةووى 

 المضمون.

َ اُ ُ    }َو ُذَ  َرهَم  قول وامفًا المنا قو ش والقرآن ي ُجبَُك هَج  ، [4المنوا قونش ] {تَُ    تُع 

   هللا َل م رددر  ودد  وددارك  وه ددا وك  ووكددا م رددر  ودد  »والحوواي  يقووولش 

تورى الفيووان كالنخو ، وموا يواريك موا »، والعرب يقولوونش «قمابك  وهلناوك 

اووأابنا واوواباتنا بهوويه المعوواني ، ونحوو  نةيشووها بكوو  ذلووك حيووى نوووع ي «الووا خ 

 والقو  لوحةنوا االخيوار انفةه  ومةيقأله .

 مو عش

لفضوووليك ، جهووو ًا لعالموووت ال يووت للناوور، وحضووور بووارز  ووي العايووا موو  

القنوات الفضاصوت العربوت، اامر اليل جع  منك  مايقًا لحسورع المةولمت اليوي 

 تيوجه للوه بمشكالتها وهمومها وتةاؤالتها.

خالل هيه العالقت الحمومت ما وساص  اإلعالم، وموا الجمهوور علوى حوا  م 
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سواء، كوذ تقوموون  ور ااولوى  وي ر وا  رجوت الووعي لواى الجمهوور، وموا 

 تعلوقك  على تجاوب جمهورنا ما مث  هيا اإلعالم المليزم؟

  . القرضاولش

وا وخطووًرا، خصوًموا و نهوا  موأح ح ال اك  ن لوساص  اإلعوالم  وًرا هام،

ا ن تاخ  ك  بووح، وتخاطو  كو   ور  وتوؤ ر بالصووت والصوورع. وتحةو  

 اليرغو  واليرهو ، وما عصر القنوات الفضاصوت غات مة ولواتها  كأر.

و ي الواقا على مث  هيه ااجهزع اإلعالموت  ن تيحمو  هويا العو ءش عو ء 

اليوجووووه واليراووووا، والمقصوووو ش تراووووا المةوووورع، والينأووووه للوووى المخووواطر، 

كموا توجوا الوقايوت، ولكو   قأ   ن تقا، ويوجا  اصًموا العوالج واليعريذ باااواء

علونووا  ن نهووي  بالوقايووت قأوو  العووالج حيووى ال نقووا  ووي  و يووت الهووالم،  وو  نحوواول 

 الخروج منها.

وعلى وساص  اإلعالم  يًضا  ن تأ نه المجيما، وخصوًما الشأاب منوه، للوى 

ت الحمراء  ي الطريق حيى ال يرتكأووا المخاطر والمحاذير، وتضيء اإلاارا

 ااخطاء اليي ينامون علوها الحقًا.

و عيقا  ن كثوًرا م  القنوات والمحطات تقوم بيلك علوى تفواوت  وموا بونهوا، 

ه، ب  توأتي مجوا ًا بالنصوحاء  والواج  علوها  ن تز ا  لمراًرا على هيا اليوج 

لووى مووا ييوجوو  علوووه  والموووجهو  اامووالء الوويي  يحةوونون توجوووه الجمهووور ل

 علووه، وينأغووي  ن يكووون الوواي  وخصوًمووا  يننووا اإلسووالمي وراء ذلووك كلووه، 

 النا  ال زالوا  طو  ليوجوهات الاي ، ومجيمعنا  ي غالأويوه ميواي  بفطرتوه، 

 وموت الاي  مةمو  ولواؤه مر و ، و ي جان  ااسرع باليات.
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اهورنووا العريضووت هكوويا علووى الوواي   ن يكووونش الموجووه والمحوورم ااول لجم

  ي هيا الجان  الخطور م  حواتنا االجيماعوت.

على اإلنةان  ن يقأ  بالشريك بكو  جوانأوه  وال يأخوي العوووب وينةوى المزايوا، 

حشوعل  وه  ن يضا كاُل،  ي كفت ويُرج 

 مو عش

اسويطال  للوور ل قاموح بووه موو ع حوول  سووم االخيووار،  ن الشووأاب   وضوح

و ووي المقابوو  تفضوو  الفيوواع الووزواج موو  الميوواي   يريووا المليزمووت بووأمور  ينهووا،

والخلوو ، غووور  ن المفاجووأع هووي از يووا  حواالت الطووال  علووى مةوويوى الخلوووج 

 بعامت، وانهوارات  اجعت اسرنا اليي ما  ن تيشك  حيى تأا   ي االنهوار.

والةؤال هوش ه   مت  ر  بو  الناريت واليطأوق؟  م  ننا بحاجت للوى لعوا ع 

 جم  خطابنا اليربول، واالجيماعي، واإلعالمي؟النار  ي م

  . القرضاولش

ال با  ن هنام  ناًسوا لووم الواي  هوو محوركه  ااول، هويا مو  ناحووت، ومو  

 ناحوت  خرى  لنيةاءل للحاتش ما هو الاي ؟!

هنام م  يةيء  همه. ويُويكر  ن رجواًل جواء للوى سووانا عمور بو  الخطواب 

اصينوي بمو  يشوها لوك،  قوال »يطلو  منوه  موًرا.  قوال لوه عمورش  رضي هللا عنوه

 حاه ش  نا  اها  ن هيا رج  مالح، قالش ه   نوح جواره اا نوى الويل يعور  

ماخله ومخرجه؟ قالش ال. قالش ه  عاارته  ي الةفر الويل يُةوفر عو   خوال  

الرجوال؟ قوالش ال. قوالش هو  عامليوه بالواينار والواره  الويل يُعور  بوه حوورص 

اإلنةووان موو  ورعووه؟ قووالش ال. قووالش لعلووك ر ييووه  ووي المةووجا، يهمهوو  بووالقرآن، 
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 ور ا ر سوه توارع، ويخفول ر سوه  خورى؟ قوالش نعو . قوالش لذن لةوح تعر وه. 

 .«اصيني بم  يعر هوقالش اذه  

وم  هنا نةيشذ  ن المه  هو الجوهر، لذ نعيأور  حوانًوا الشوخ   ي نًوا انوه 

ولكننووا نخطووَ باعيقا نووا هوويا  انووه لوووم هوويا  ذو لحوووت طويلووت  و  وووب قصووور،

، يعنووي لوووم  ن «خمقددۥ ودم ددۥ»الوواي  وال هوويا هووو الميوواي  والحوواي  يقووولش 

يكون مصلوًا  قط، ولنما  ن يكون ذا خلق  و ذا طأا  حموواع وخصوال كريموت، 

لنةووانًا ال يكوويب لذا حووا   وال يخلووذ لذا وعووا، وال يفجوور لذا خاموو ، وهووي 

 منو .مجموعت خصال المؤ

وا  نهو  لو  يفهمووا  و نا  اك  وي مو  يقولوونش اخيرنوا ذا  يو   و  يفشولون.  نم 

الاي  كما ينأغي،  و كان الشخ  منا قًا  ياهر باس  الاي  وهوو بعووا عنوه،  و 

 نه  ل  يحةنوا المعايشت، واليي م   موولها  ن يعور  الوزوج مأوا ت العشورع 

بوا  ن تعور  ذلوك وهللا تعوالى الزوجوت، وحقو  الزوجت علوه، وهوي  يًضوا ال 

ُروُصۚ }يقولش  َنع  ُ اا بَُّو  ُل ٱواُلي َلمَي  َجاُل َلمَي  َووَُ اا ُ ث   .[228الأقرعش ] {ُ اا دََرَجۖٗٞ َوُومر ُ

الرج   ي نًا لك   هله يةاعاونه على بغضه لهوا،  و بغضوها لوه،  يكون  و قا

ًرا بموا  وي المجيموا،  و وهنا ياهر تاخ  ا خري  الموام ر.  و لعلوه يكوون ميوأ 

م  خالل تقالوا مجيمعات  خرى، وينطأق القول على المر ع  يًضوا. والمهو   ن 

يعي الطر ان  ن الحواع الزوجوت مةو ولوت. وعلوى كو  مو  الوزوجو   ن يصوأر 

 على ماحأه و ن يحيمله.

وعلووى اإلنةووان  ن يقأوو  بالشووريك بكوو  جوانأووه،  ووال يأخووي العووووب وينةووى 

ح.المزايا، وعل  وه  ن يضا كاُل،  ي كفت ويرج 
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اء مووا ضووراء،  ً وروالحووواع لوةووح  ا خالًصووا ولكنهووا ور  مووا اوووم، وسوور 

وسلأوات ما ليجابوات، ب  هي خالمت لك  ذلك،  موا اإلنةوان الويل يحل وق  وي 

سووماء المثالوووات، ويحلوو  بأاووواء وهموووت  ننووه لوو  يةوويطوا  ن يوونجح  ووي حواتووه 

 الزوجوت مهما حاول.

 وموجهنا غور الاي ؟! م  محركنا

 مو عش

 ي حلقت جري ت وغوور مةوأوقت مو  برنوامج حووارل مأااور لكو  موا لحواى 

القنوات الفضاصوت العربوت،    تناُول قضايا عموقت جا،ا وبالغوت الخصومووت  وي 

موا ييعلووق بالحووواع الزوجووت و سوورارها، و وويح الأوواب للحواي  عوو  الحوواو  اليووي 

 لعالقت.رسمها الشر  لليعاطي ما هيه ا

والةووؤال هوووش مووا  ور مثوو  هوويه الموضوووعات  ووي لعوواا  المقألووو  علووى 

الووزواج، وكوووذ يمكوو  لنووا اليعاموو  معهووا بوووعي وحكمووت حرًمووا علووى مةوويقأ  

 العالقات الزوجوت؟

  . القرضاولش

هووويه  موووور ال بوووا  ن نالمةوووها بالحكموووت والر وووق، وعلوووى و وووق توجوهوووات 

الشريعت اإلسالموتش  القرآن والةنت ذكرا هيه العالقوات الحةووت بوو  الوزوجو ، 

ُ ا أ }نَُ دداُْهكُ   لذ يقووول تعووالىش  تُ    َوقَددل ُ ثَكُ   هَنادد َٰ ُشدد   تُا أ َنددر 
ٞث واُكدد   فَددأ   {ُۡلَنفُُ ددكُ    َنددر 

، وقوووا ور   وووي الحووواي  عووو  الصووووام، وآ ابوووه، و اوووكال الةووومو [223الأقووورعش ]

فَددُث  ُوَدد َٰ نَُ دداْ ُكُ  ۚ ُ دداا ُوبَدداٞس واُكدد   َوهَنددتُ   ُوبَدداٞس }هُُنددلا وَُكدد   الروحوويش  دديَاُم ٱورا مَددَۖٗ ٱوص ُ  وَي 

 .[187الأقرعش ] {واُ اا 
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لذن، هووي  مووور طأوعوووت ويجووو   ن تعطووى حقهووا  وووي جووو موو  اإليجابووووت 

بعوواًا عو  جوو االسويهيار، وعلونوا  ن نووع ي اازواج، ونرب وي ااوال   والجايت

علوى هوويه الناحوووت تربوووت قاصموت علووى العلوو  الصووحوح والواي  الحووق. وقووا تحووا  

المةلمون قايًما ع  ك  هيه المواضا، وه  ييطرقوون للوى  وراصل الوضووء، 

ن اخونوا وموجأات الغة ، وتفةور القرآن، وار  ااحا ي ، كموا  ذكور لكو   

تحريوور الموور ع  ووي عصوور »كيوواب  رحمووه هللاااسووياذ عأووا الحلووو   بووو اوووقت 

وهووو مؤلووذ موو  سوويت  جووزاء، خصوو  الجووزء الةووا   منووه للثقا ووت  «الرسووالت

واليربوت الجنةوت، وم  خالل را اك  اإلعالمي هيا،  نصح بقراءع هيا الكيواب 

ص  علوى النصووص كله، وخصوًما الجزء الةا   منه،  الكياب  ي ُمجملوه قوا

 اإلسالموت م  كياب هللا، للى سنت رسوله علوه الصالع والةالم.

وكوان يأواو  نوه مورت علونوا حقأوت مو  الوزم   وموانا مو  خاللهوا اابوواب 

على مث  هيه المواضووا،  فةوحنا،  ون  ن نقصوا، المجوال  موام  بناصنوا وبناتنوا 

ع، مو   مواقاء الةووء ع  هويه الناحووت الخطوور -وخصوًما  -لوةيقوا  قا يه  

ومصووا ر ال نعلوو  حقوقيهووا،  ةوواءت النيوواصج. وااولووى بنووا  ن نعووو  للووى ينابوعنووا 

الصووا وت لنةوويقي منهووا مووا يفوووانا حووول هوويه النووواحي المهمووت  ووي حووواع الفوور ، 

 وااسرع والجماعت.

  . يوسذ القرضاول

 سأزوج ابنيي لم  تح 

  قر  إلحةان عأا القاو 

 لصأا ونزار قأاني وسعا  ا
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تاب الحوويوت وتميلوَ الحوواع وااوسواط اإلسوالموت  وي مصور نشواًطا حونموا 

يعو  المفكر اإلسالمي  . يوسذ القرضاول للوى القواهرع  وي لجوازع  و زيوارع 

عووابرع لحضووور مناسووأت مووا،  الشووو  القرضوواول بكيأووه و راسوواته وحضوووره 

ي  يخيلفوون ولويا يمث  مرجعوت لك  اليوارات. اليي  ييفقون معوه والوي -الفكرل 

 الحوار معه يعا  اصًما بمناقشوات سواخنت ومحواورع علمووت خصوأت. وقوا جورت 

وقاصا هيا الحوار المطول  ي منزله بماينت نصر. وتحا   وه الواكيور يوسوذ 

القرضوواول عوو  بناتووه و وال ه وعوو  القرضوواول الشوواعر واإلنةووان والمفكوور 

ييصوووره وقضووايا  خوورى و وويح قلأووه وعقلووه لووويكل  عوو   قووه القرضوواول كمووا 

 كثورع.

قلح له مأيةًماش  رام تيمةك بالعمامت والجأوت موا  ن معاو  علمواء اازهور 

 هجروها للى الأالت.  لماذا؟

يجووو   . يوسووذ القرضوواولش هوويا الووزل يعأوور عوو  الشخصوووت اازهريووت، 

وحيوى عنواما ذهأوح للوى الخلوووج وقوامح برنوامجو  تلوفزيوونوو   وي تلوفزيووون 

جزيرع الفضاصوت همواش هوال اإلسوالم، والشوريعت والحوواع. تمةوكح قطر وقناع ال

بهيا الزل، و رى  ن اوول اازهور ينأغوي  ن يحيفاووا بهويا الوزل موا اللحووت 

والعمامت، لحواًء لهيه الةونت. و ذكور  ن اإلموام النواول وهوو عوال  هنوال عنواما 

عوال  جاء للى مصر سأله الشو  حةو  الشرباموي عو   عجو  موا رآه،  قوال ال

 الهنالش  كثر ما   هشني هو  ن علماء اازهر حلقوا اللحوت.

 القا 

،  موا ر يوك  وموا يحوا  ا ن «القا  قضووت كو  مةول »قامح كيابًا بعنوان 
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 حول القا ؟ وه  سيعو  القا  بالمفاوضات والةالم؟

لسووراصو  لوو  تجوونح للةووالم يوًمووا،  كوووذ يجوونح للةوول  موو  اغيصوو  اار  

 هلها وانيهوك حرمواته ؟! لن ا يوت الشوريفت اليوي يجو   ن  وسفك الاماء وار 

ُ }فََا تَُ  ُا أ َوتَل  نيمثلها ونحيج بها قوله تعالىش  َا َ  َوٱ مَدا  َل  ُ  َوهَندتُُ  ٱۡل  ُلْا أ  ُوَد  ٱو ادم 

مَُكد    َنَٰ ، لكنوا نةويأطَ النصور، وذهأنوا للحصوول [35محمواش ] {َ عَكُ   َووَدا مَتُدَركُ   هَل 

المكة  بوالطريق الةوريا، ال كو  المكةو  الطريوق الأعووا.  ونح   على بعل

نملك الكثور لكنا اسيصغرنا  نفةنا، كان ال بوا  ن نصوأر ونصوابر ونورابط كموا 

ْأَمَُّ ا  مرنا هللا  بُُرو أ َوَوابُُرو أ َوَر بُُلا أ }مََٰ  .[200آل عمرانش ] {ٱواُلمَا َء َ  ُا أ ٱو 

بووأن هوويه اار  المقاسووت  موولى هللا علوووه وسوول  وقوا  علوو  هللا نأوووه محموواًا 

ونها بووالغزو واالحوويالل، ولهوويا حوور   ميووه علووى  سوووحيلها ااعووااء،  و يهووا 

حيى ال تةقط  وي  يوال ااعوااء، وليحريرهوا .الرباط  وها، الجها  للا ا  عنها 

لذا قووار لهووا  ن تةووقط  ووي  يووايه  كمووا  خأوور علوووه الصووالع والةووالم بالمعركووت 

ت بووو  المةوولمو  والوهووو ، و ن النصوور  ووي النهايووت سوووكون للمةوولمو  المرتقأوو

علوه ، و ن ك  ايء سوكون  ي موذ المةولمو  حيوى الحجور والشوجر، و ن 

كال، منهما سونطق  اال، علوى  عوااصه ، سوواء كوان نطقًوا بلةوان الحوال  م بلةوان 

ا وعددلو   قددا رما، َل م ددر    دد»المقووال. وقووا روى  بووو  مامووت الأوواهليش 

نت  مأته ه ر هللا و د  لمد   «هي  هذى»جاب     َل  ا هواب    ا ۡلو ء 

ببيددت  ونقددلس وهك دداص بيددت »، قووالواش  يوو  هوو  يووا رسووول هللا؟ قووالش «ذوددك

 .« ونقلس

نةيةول . لنوه  غاًا وال بعا غاًا لنما ينأغوي  ال لننا قا ال نةير  حقنا الووم، وال

حلوح محيلوت نحوو ماصوت سونت  يوام موقذ ارعي بأال نةل  إلسوراصو .  فلةوطو  
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( عاًمووا 90الصوولوأوو  وهوووأ هللا لهووا موو  اسووير ها وحررهووا. وااقصووى حوو  )

 سوًرا  ي  يال الصلوأوو  حيى حرره موال  الواي .  أنوا  عيقوا  ن الوزم   وي 

مالحنا نح . ال بوا مو  لعوالن الجهوا   ووًرا ليحريور القوا .  وال بوا  ن يكوون 

و جهوووا  وكفووا  ال اسيةوووالم وتضووووا لحراضوووي مورا نووا لحجوووال القا موووت هوو

 نسووراصو  مصوورع علووى  ن تجعوو  القووا  عاموومت لهووا، وتةووعى للووى تهويوواها 

وتفريغها م   هلها. ويج  على العرب  ن يهو وا  نفةه  لجها  طويو  ليحريور 

 القا  واسير ا   لةطو   نسراصو  ل  تةل  بحقنا  وها  باًا.

 الزواج ع  طريق ااسرع

ى حاي  اخصي آخورش مواذا لوو جواءت ابنيوك للووك وقالوحش يوا  بوي ننيق  لل

 هيا الشاب  حأه و ريا  ن  تزوجه، كوذ سييصر  معها؟

ضوووحك الشوووو  القرضووواول بشووواع وقوووالش هووويه موووورع مفيرضوووت بالنةوووأت 

اسوورتي  ان هوويا لوو  يحووا  عنووانا، والحمووا ا زوجووح بنوواتي ااربووا انووا  

 خيووره ،  آبوواؤه  يعر وننووا، وبعضووه  كووانوا   كرمنووا هللا بهوو . الحقوقووت  ننووي لوو 

يعملووون  ووي قطوور، وبوننووا مووو ع موو  قوواي   ووثال  موو  بنوواتي تووزوج  موو   وال  

 ماقاء لنا  ي قطر والرابعت تزوجح م  اب  موايق قواي   وي مصور،  عر وه 

مني كنا طالبًا، وبهيه الطريقت اليي  عيأرها طأوعووت و  ضو  الطور ، تزوجوح 

اسوووت   أيوووح باإلحصووواصوات  ن   ضووو  الوووزواج و كثوووره بنووواتي.  قوووا قووور ت  ر

 اسيقراًرا ما جاء ع  طريق ااسر.

 موووا عووو  الصوووورع اليوووي سوووألح عنهوووا،  لوووي ر ل  وهوووا وُسووو لح عووو  هووويا 

الموضوو  كثوووًرا، و قوولش يجوو  علووى ااهو   ووي هوويه الحالوت،  ن يصووغوا للووى 
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تكووون الأنووح الفيوواع، و ن ييعر وووا علووى هوويا الشوواب، هوو  هووو مالصوو   م ال؟  قووا 

بووا  ن يعوور  مخاوعووت، وهوويا يحووا  كثوووًرا  الحوو  كمووا يقولووونش  عمووى، وال 

مالءمووت هوويا الشواب موو  الناحوووت الاينووت، وااخالقوووت والفكريووت والثقا وووت،  مواى

 موو  غووور المقأووول  ن تكووون هووي حاملووت للوواكيوراه تحوو  اوواب،ا ال يحموو  سوووى 

لوزواج االسويقرار والنجوا ، اها ع ميوسطت،  ال با م  وجو  ما يضوم  لهويا ا

 بالطأا اامور بوا هللا، لكننا نأخي سنت هللا.

وننصووح الأنووح  ووي هوويه الحالووت  ن تةووما اهلهووا  يًضووا  اننووي  رى بعوول 

ااه  ير ضون هيا الحأو  باون سوما  لور ل الأنوح، و رى الأنوات ييعصوأ  

ر لحووأه  ويصووررن علوووه، رغوو   نهوو  ال يقووارن عاقأووت االرتأوواط برجوو  غووو

مناس  له ،  نذا وجات ااسرع الشاب مناسأًا،  ال موانا مو  تزويجوه بوابنيه   

،  لش «ود  مدر ومنحتدابيا  ثدل  و كداح»ان النأي علوه الصالع والةالم يقولش 

  اا ض  للحأوأو   ن ييزوجا ما ل  يوجا مانا.

 العم   ي المنزل

 وزوجيي ربت بوح مميازع...   نا خاي   ي الطأ 

الاكيور القرضاول بأرا  اال موني ووضعه  مامنا ومأه  وي وجاء اب  

الفنووواجو   ناووورت للووووه، وقلوووحش بعووول اازواج يعووواملون زوجووواته  بقةووووع 

وينارون للى عم  المنزل باحيقار اوايا، وااهو   نهو  ال يةومعون الزوجوات 

حيووى كلمووت طوأووت عنوواما يقموو  بخوواميه ، موواذا عوو  الوواكيور القرضوواول  ووي 

 اعا زوجيك  ي اغ  الأوح؟الأوح؟ وه  تة
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ضحك الشو  واكيةى وجهه بار  العلماء وخلا عماميوه وهوو يقوولش  موا 

ع  الكالم الطو   الحما ا،  هوو ميوو ر بشواع، و موا عو  المةواعاع  وي اوغ  

الأوووح  أنووا خايوو  جووا،ا، حيووى عنوواما كنووح طالأًووا رزقنووي هللا بمجموعووت موو  

  هوويه ااعمووال،  كووانوا يقومووون الووزمالء الوويي  يحةوونون الطهووي والغةووو  وكوو

 بهيا اامر نوابت عني.

لوويلك  منووي  ن تزوجووح ال  سوواعا زوجيووي، ال اسوويكأاًرا علووى هوويا وال ضوون،ا 

بنفةي، ولك  ان م  طأوعيي، كرج  يشيغ  بالفكر وبالعم  العلمي، مشوغول 

( سوواعت علووى المكيوو  اكيوو  و قوور  يومو،ووا، وزوجيووي ال 14 اصًمووا.  نووا  جلووم )

اوور منووي  ل مةوواعاع. وموو   ضوو  هللا  ال يوورز  اإلنةووان بزوجووت ميأرمووت تني

زوجت ربوت بووح مو  الطوراز ااول، ببعملها  ي المنزل، والحما ا رزقني هللا 

 وزوجت  ي غايت الو اء، و م ال ناور لها. وهي كفيني ك  هيا.

لذ وم  الطأوعي  ن  حا ها بالكل  الطو   اصًما.  قوول لهواش  حأوك، و اوكرها 

قامووح بمووا يلووزم، و  نووي علووى عملهووا، و حيفوو  بزواجنووا كوو  سوونت، و ووي اووهر 

  يةمأر القا م، سنحيف  بعوا زواجنا ااربعو .

هايت  مونت بهيه المناسوأت،  الهواايا وهويه اااوواء  -لن ااء هللا  -وسأقام لها 

ضروريت  ي العالقات الزوجوت، الحقوقت  ن بعول اازواج يعوانون مو  طلو  

زوجوواته  للهوواايا، لكنووي  عوواني موو  العكووم،  كلمووا  ر ت  ن آتووي لهووا  و اوويء 

تقول ليش ال ضورورع لهويا، ال  اعوي ان تيعو  نفةوك، وتكوذ عو  هويا. و نوا 

   عو هللا  ن يجزيها عني وع   سرتنا خوًرا.

  حيف  بعوا زواجي ك  عام
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 الحةاب الخيامي

ة  مناهًشاش ه  تحيف  بعووا قلح للشو   وما كان اب  الاكيور القرضاول يأي

 موال  زوجيك؟

تألق وجه الشو  بمشاعر ح  طاغوت وهو يقولش  نا  ح  ك  موا لوه عالقوت 

بزوجيي، و حيف  بعوا زواجنا سنوي،ا، لك  لي ر يًا  وي مةوألت االحيفوال بأعووا  

الموال ، وال  قول لنها حرام، ولك   رى  نها نو  م  اليقلووا ااعموى للغوربوو  

 اته  و عوورا ه ،  وونح  لةوونا مطووالأو  بوواالليزام سوونوي،ا باالحيفووال بعوووا  ووي عووا

موال نا، بالعكم  أنا  رى  نه يج  على اإلنةان  ي يوم عووا مووال ه،  ن يقوذ 

علووى ر   هوويه الةوونت الجايوواع لوحاسوو  نفةووهش موواذا قووامح لحووواتي؟ وموواذا 

ش الحةواب منعح  ي هيه الةنت م  خور؟ وهوو موا يةومونه  وي علو  االقيصوا 

 الخيامي.

لك  بالنةأت لحطفال عنانا،  هنام احيفاالت ارعوت،  نذا ولا الطفو  نحيفو  

بووه بعووا  سووأو ،  نوويبح عنووه  و نعووق عنووه اوواع  و اوواتو ، و رى  نووه بعووا سووأا 

سنوات علونا  ن نحيف  بالطفو ، ونقوول لوهش هويه سو  الصوالع، ومو  ا ن  نوح 

لووه اليورتووت والحلوووى والهوواايا كأوورت و مووأحح مووأموًرا بالصووالع، ونحضوور 

المناسووأت. وعنووا عشوور سوونوات نقووو  لووه حفلووت  خوورى ونقووول لووهش هوويه حفلووت 

 الضرب،  أنح كأرت ول  تعا مأموًرا بالصالع  قط ب  سيضرب لذا  همليها.

 دددرو   باوصددداع و ددد  هب ددداء َدددبع، »وهووويا تنفووووي للحووواي  الشوووريذش 

باالحيفووال هووو رسووول ، والمقصووو  «و  ددربا   لمي ددا و دد  هب دداء لشددر

المعنووى  ووي ذهوو  الطفوو  بووأن الصووالع  موور مهوو ،  عملنووا لووه حفلووت، وعنووا سوو  
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الخامةت عشرع له حفلت  خرى ونقول لهش هيه س  اليكلوذ، و نح مةو ول  موام 

 هللا ع  ك  تصر اتك، وسيكي  علوك الحةنات والةو ات.

 وعنا نجاحه  و تحقوق عم  جوا،  و يفوز بمةابقت نحيف  به.

ك  هيا ال يمنا م   ن يأتي الزوج  ي يووم عووا مووال  زوجيوه ويقوول لهواش ل

ك  سنت و نِح طوأت،  و يقام لها هايت ك  خمم  و عشر سنوات. لنموا طقوو  

 عوووا  الموووال  موو  اوومو  وتورتووت وكوواتوه والطراطووور وكوو  هوويه اااووواء ال 

 مقررع.  سيحأها للمةل   ن يليزم بها، ليصأح عا ع وكأنها عأا ع رسموت

 الرياضت والف 

 ه  هنام هوايات  و رياضت معونت يمارسها الاكيور القرضاول؟

مني سنيو  كنوح  موار  المشوي علوى كوورنون الخلووج  وي الاوحوت حووالي 

( كولووو ميوورات كوو  يوووم، لكنووي توقفووح  جووأع عنوواما  مووابني  لوو  اووايا  ووي 3)

 كوا   مشوي  المفام ، واُخ ِ  على  نه تآكو  الغضواريذ،  أموأحح ا ن ال

 قلواًل حيى  اعر باليع .

وحالوًا لوم لي هوايت سوى القراءع والكيابت. والأعل مو   مواقاصي يقوولش 

لننووي موو  هووواع الةووفر واليرحووال، لنمووا الواقووا يقووول لنهووا كلهووا رحووالت علموووت 

 و عويت.

 المر ع ماعوع للشها ع كناخأت وناصأت
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 انيخاب المر ع

ل آخورش  موا زالوح المور ع  وي بعول الواول قلح للشوو ش لوو انيقلنوا للوى مجوا

العربوووت ال تحصوو  علووى حقهووا  ووي اليراوووح  ووي االنيخابووات النوابوووت وهووو مووا 

 ...  يةياعي

قوواطعني الشووو  القرضوواول قوواصاًلش ااكثوور موو  هوويا هووو  ن الموور ع تمنووا موو  

 اليصويح  ي االنيخابات.

لشووها ع، والحقوقووت  ن هوويا  قووه غريوو ، و رى  ن االنيخوواب هووو نووو  موو  ا

 اإلنةووان يشووها بصوووته علووى مووالحوت  و عووام مووالحوت عضووو المجلووم  و 

غوره، على تمثو   اصرته  المر ع مواعوع للشوها ع، وهوي قوا رع علوى  ن تشوها، 

ُ }َوهَقُيُنددا أ خامووت الموور ع الميعلمووت. وهللا تعووالى يقووولش  ا َُ لَعَ  ، [2الطووال ش ] {ٱوشاددَ َٰ

لَعَ }َوََل تَك  ، [282الأقووورعش ] {ُء  ُذَ  َ دددا دُُلدددا أ َ  ٱوشُّدددَ لَ ْ }َوََل مَدددأ  ويقوووولش  دددَ َٰ  {تُُندددا أ ٱوشا

.  اإلنةووان يجوو   ن يشووها بووالحق الوويل يعلمووه، وهوويا مطلوووب موو  [283الأقوورعش ]

 الرجال وم  النةاء.

ولذا كانووووح الةووووناء العلمانوووووات والال ينوووووات يقموووو  بوووواور  ووووي اليوووورويج 

ت  عطي مووتك وانيخأوي الصوالحو  ا كاره ،  وج   ن نقول للمر ع المليزم

 م  النا .

 ما بالنةأت لليراوح،  م  حق المر ع  ن تراوح نفةوها  وي المجوالم النوابووت 

وغورها  ان هيا نو  مو  اامور بوالمعرو  والنهوي عو  المنكور، وهللا تعوالى 

وُ }وَ يقولش  ُ دُ    هَو  ُت بَع  ََٰ  ُ  ِ ُن ُ  ُاَ  َوٱو   ِ ُن دٱو  ُ رُ يَداُْء بَع  َ  ٖا مَدأ  َ دا  ُروُص َومَ   َنع  وَ  بُدَّو 

ُن َكرُ   .[71اليوبتش ] {َلُا ٱو 
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والمر ع مثاًل  ي عها سوانا عمور وقفوح  وي المةوجا وقالوح لوهش كويا وكويا، 

 قووالش  مووابح الموور ع و خطووأ عموور. و يًضوواش  قووام عموور الشووفاء بنووح عأووا هللا 

 محيةأت على الةو  لمراقأت ااسعار، وغور ذلك.

 مانا ارعي يمنا المر ع م   ن تراح لهيه المجالم. لوم هنام  ل 

 .«وا مفمح قام وو ا  ه ر     رهع»الأعل يةيشها بحاي ش 

 هويا لمو  ...  حيى لذا  خينا بعموم  لفاح هيا الحاي  ولوم بخصوص سأأه

ول وا  موره  امور ع،  ل جعلوهوا نا ويع اامور، وهويا  وي رصاسوت الاولوت، خاموت 

 مها ولي  مرها.الاولت اليي يعيأر حاك

لكوو   ووي عصوورنا الحووالي و ووي الناووام الاسوويورل والووايمقراطي، لوو  يعووا 

الشخ  هو اليل يملك النوا  ويلوي  موره ، ولنموا هنوام مؤسةوات هوي اليوي 

تقو  وتصار القرارات   مجلم الووزراء لووم مؤسةوت يقو هوا اوخ ، لكنوه 

لو  تكو   - موثاًل « تاتشور»مؤسةت،  عضواؤها الووزراء وقراراتهوا جماعووت،  و  

 ولنما هنام مجلم وزراء وحزب وبرلمان. -هي اليي تحك  لنكليرا  قط 

ودا مفمدح قدام »على ك  حال،  نا ما اب  حزم اليل يقول لن هيا الحواي ش 

مقصوور علوى الخلوفوت واإلموام ااعاو ، ويمكو   ن نقوول  «وو ا  ه ر     رهع

الاولوت  اوأه بووالي   ي عصرنا  ن رصوم الاولت يمث  الخلوفت، و ن كان رصووم

 اإلقلو  بالنةأت للخال ت.

 ال مانا  ن تيولى المر ع القضاء بك   روعه
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 القضاء

وال  رى مانعًووا موو   ن تيووولى الموور ع القضوواء بكوو   روعووه، جناصو،ووا كووان  و 

مووانو،ا، ولكوو  هوويا موقووو  علووى تطووور المجيمعووات،  لوووم هوويا مووالًحا لكوو  

المجيما م  النضج واليطوور، بحوو  يكوون مجيما ولك  وقح،  ال با  ن يألم 

 حك  المر ع مقأواًل.

مفيوًحووا لكوو  اموور ع،  والمر ع اليووي تحموو  وتلووا  «القضواء»ولووم هوويا ااموور 

وترضووا، لوووم معقووواًل  ن تجلووم علووى منصووت القضوواء وبطنهووا تميووا  مامهووا 

هكوويا،  و مشووغولت بطفلهووا الرضوووا الوويل تركيووه، لنمووا  ووي سوو  معونووت بعووا  ن 

ا انيهوح مو  الحمو  والووال ع واإلرضوا  وتربووت ااوال  وربموا توزوج تكون ق

 وال هووا، ونضووج عقلهووا و مووأحح مووو  الةوو  والمقووارع العقلوووت والممارسوووت 

العملوت، بحوو  تكوون قوا رع علوى  ن تموار  القضواء، و ن تكوون عضوًوا  وي 

 مجلم الشع ، ووزيرع ورصوةت مجلم وزراء.

  هلوت المر ع

الكفايوت،  وال يكوون همنوا  ن نوأتي بوامر ع حيوى ولووو  بشورط  ن تكوون عنواها

كانوح غووور مؤهلوت، لنمووا ال بوا  ن تميلووك ااهلووت والكفايووت للقووام بهوويا المنصوو  

و عأاصه.  الفوص  هو ااهلووت. وهنوام بعول النةواء قوا تكوون  كثور  هلووت مو  

ملكوت سوأأ اليوي كانوح تملوك  «بلقووم»الرجال. والقرآن ذكر لنوا هويا  وي قصوت 

ضوا لها اامورش  ه   سأأ، لذ قا ت  هلها للى خورل الانوا وا خرع.  الرجال  و 

دَ لُوُ  }قَاوَت   درل  َنتاد َٰ تَش  عَدۖٗل هَ   ُٖ ُري َ دا ُك دُت قَا تُانُه فُْه هَ  
ُِ أ هَف  َنمَ ْأَمَُّ ا ٱو  قَداوُا أ  32 مََٰ

دُر    َ وُا أ بَدأ ٖس َشدُلمٖل َوٱۡل  ٖع َوهُوأ وُا أ قُاا ُا هُوأ د ُ نَح  ُ ُرماَ وَي  ، 32النمو ش ] {ُك فَدَّنُرُري َ داذَ  تَدأ 
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. و عاًل كانوح مو  الحكموت والكواسوت والويكاء والأصوورع بحوو  ناورت  وي [33

 مر سلومان واخيأرتوه وتعر وح علوى  هاا وه وحجو  قوتهوا وقوتوه وانيهوح بهو  

للى  نها جنأح قومها حربًا خاسرع وقا ته  للى  ي  هللا  ربحووا الوانوا وا خورع 

 معًا.

 لوةووح كوو  اموور ع قاموورع، ولوووم كوو  رجوو  كاموو  ومؤهوو ،  هنووام بعوول 

 النةاء يفقُ  بعل الرجال وكما قال الشاعر قايًماش

 ولوووو كوووان النةووواء كمووو   قوووانا

 

 لفضووولح النةووواء علوووى الرجوووال

 نذا وجانا المر ع الناضجت المؤهلت بكفاييها وعلمها وخأرتها و راغهوا،  وال  

 الموضا المناس  لها.مانا م   ن توضا  ي 

 بناتي عالمات ذرع و ورياء

 االخيوار لحبناء

بناتك يعمل   ي مجاالت تكنولوجوت ييصورها الأعل حكًرا على الرجوال، 

  كوذ وجهيه  هيا االتجاه؟ ولماذا ل  يارس  الموا  الاينوت؟

منهجي  ال  جأر  حاًا م   بناصي  و بناتي على اتجاه معو ،  أنوا  رسوح  وي 

تخص  الياريم  ي اليربوت واليعلو   نه م  ااولى  ن يوجوه ااوال  لاراسوت 

مووا يمولووون للوووه حةوو  قوواراته  العقلوووت العامووت، كالوويكاء وقوواراته  الخامووت. 

المووووول العلمووووت رياضووووت  و علمووووت  م  نووووت  م لغويوووت.  حةووو  اليوجهوووات و

والمهنوت، ييوجه ك  لنةان  يًضا.  أنا ل    ر  على  حا اتجاهه  عنواما كانوح 

 ي سنت  راسوت واحواع،  أخوينا  -وهما بونهما  ر   ق  م  سنت واحاع  -ابنيال 
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الثانويت  ي سنت واحاع، وعناما كانيا  ي الةنت ااولى الثانويت، قلح لهمواش مواذا 

 مووت؟  قاليوواش نووار   ووي القةوو  العلمووي،  قلووح لهموواش ومووا تريوواان  ووي الةوونت القا

قولكما  ي الاراسوت بالقةو  اا بوي؟  قاليوا لويش يوا  بوح، لن اا بوي ال ياخلوه لال 

الأنووات الكةووالنات، وهمووا موو  الميفوقووات، وكووان ر يهمووا  ن القةوو  العلمووي هووو 

لعلمووي، ااو ووق لهمووا،  يركيهمووا  اخيارتووا مووا تريوواان  كوو  بنوواتي  خلوو  القةوو  ا

وتخرجوووح ااولوووى مووو  قةووو  الفوزيووواء وتخرجوووح الثانووووت مووو  قةووو  الكوموووواء، 

وتخرجح الثالثت م  قة  الحووان، والرابعت م  قة  النأوات، وكويلك ا نوان مو  

 بناصي اليكور  خاًل القة  العلمي، وابنوي ااوسوط عأوا الورحم   قوط هوو الويل 

ق بكلووت الشوريعت ونجوح باميوواز اتجه اتجاًها   بو،ا،  اخ  المعها الوايني، واليحو

 ي الشريعت، وابني ااكأر يوار  الواكيوراه  «جةيورما»وعو  معواًا ويار  

 ي الهناست الموكانوكوت. وك  هويه المجواالت  خلهوا  وال ل باخيوواره ،  وابنيي 

ااولوى كانوح هاويوت للفوزيواء، ولهووا بعول  بحا هوا المحواو ع انهوا زوجووت و م 

ح  ي منحت  راسوت بعا مةابقت حصلح  وها علوى المركوز اربعت  طفال، وكان

 ااول بجامعت لنان، منحها لها المجلم الثقا ي الأريطاني  ي قطر.

 كوذ تو ق بناتك بو  العم   ي هيه المجاالت وبو  رعايت  طفاله ؟

هيا يحياج للى جهوا جهووا،  كوان هللا  وي عوون المور ع اليوي تعمو  وهوي  م. 

 مربوت تةاعاها، لكنها تأيل الكثور م  الجها والعنايت. وبالطأا ابنيي معها

وكون المر ع تو ق بوو  عملهوا وبويهوا،  هويا  مور يحيواج للوى تو ووق مو  هللا 

  انه ال با للمجيما م  معلمات  ي الجامعت موثاًل،  و يفويح هللا علوهوا عز وج 

ت بكشووذ جايووا، وسوواعا علووى هوويا  ن قطوور  وهووا  صوو  كاموو  بووو  تعلووو  الأنووا

وتعلووو  الأنووو ، حيووى  ووي الجامعووت الأنووات لهوو  مأنووى خوواص، والأنووو  كوويلك، 
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والحما ا ك   زواج بناتي مليزمون وميعواونون، وكلهو  علوى مةويوى علموي 

را   ثال ووت موونه   طأوواء ومعهوو  الزمالووت العلموووت والرابووا مهنووا ، وهوو   بنوواء 

جووو  علوووى عووواصالت طوأوووت وييعووواونون موووا زوجووواته ، والحقوقوووت  نوووه مووو  الوا

اازواج اليي  تعم  زوجاته   ن يكونووا ميعواونو  وميفواهمو ، خاموت عنواما 

 تكون الزوجت  ي مجال علمي يحياج للوه مجيمعنا.

 ما الشعر

  نا ااعر ولي  يوانان و نفع  بالقصواع الموزونت والمقفاع

الحاووح اوواعريت خامووت  ووي مووواغت الكلمووات، خامووت  ووي كيأووك و رى 

 ؟ااعًرا خلذ هيا كله

لي  يوانان اعريان، واعل   ن الشعر هو  ي  ساسوه موهأوت ولكو  الموهأوت 

لذا ل  تن  يمك   ن تموت، وليلك ال با مو   موري ش الفطورع الموهوبوت، والاربوت 

المكةوبت. و نا با ت حواتي ااعًرا،  عناما كنح طالأًوا  وي معهوا طنطوا الوايني 

بالوواعوع،  وونذا ذكوور اسوو  االبيووااصي والثووانول عر ووح بالشووعر  كثوور ممووا عر ووح 

 القرضاول يقولونش الشاعر.

و ي  واخر الاراست الثانويت،     وي الكلووت انشوغلح بالواعوع عو  الشوعر  و  

اغلني العل  ع  الشعر تماًما، كما اغ  اإلمام الشا عي الفقه ع  الشعر قوايًما، 

 لك ااعريت عاومت وقويت.يوكان يم

 نهووا تيموووز باقووت الفقوووه وحوورارع  وممووا قالووه بعضووه   ووي اليعريووذ بكيابوواتي

الااعوووت، ولاووراقت اا يوو  وناوورع المجووا ، و رجووو  ن يكووون هوويا مووحوًحا لن 
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ااء هللا، و رى  ن اليكوي  اا بي ال با منه ال  اعوت يريا  ن يخاط  النوا  

بلةانه   ن يقنعه  ويةيموله  كي يفهموا اإلسالم  ان الااعوت المو ق هو الويل 

ويحرم القلووب. وذلوك ال يكوون بااسولوب العلموي الجوا ، ولنموا يقنا العقول 

 بااسلوب العلمي اا بي.

 ه  ما زلح تكي  الشعر؟

لحسذ انقطعُح ع  كيابت الشعر، وقا ضا  الكثور م  اعرل القاي  وكوان 

 وه غزل قاص  على بعل اليجوارب العاطفووت الشخصووت  ان  مواقاصي ونحو  

ضووأطه  ميلأةووو  باالحيفوواح بووه،  يووام محنووت  اووأاب قوواموا بحرقووه خو ًووا موو 

 اإلخوان.

، «نفحوات ولفحوات»ولك  بقوح بعل القصاصا  مارتها  ي  يووانو  همواش 

 «.المةلمون قا مون»و

 اا ب

 ه  تقر  الشعر واا ب؟

نعوو   قوور  الشووعر والقصووت والروايووت، وقووا قوور ت كثوووًرا لنجووو  محفوووح، 

يووت ال تقأوو   الالتهووا، و تصووور  ن و وهووا  اووواء رمز « وال  حارتنووا»وقوور تش 

نجوووو  محفووووح نفةوووه غوووور را  عنهوووا، وإلحةوووان عأوووا القووواو ، ونجوووو  

 الكوالني، وقر ت لمحما عأا القاو  اليل يهايني بعل قصصه.

و يًضووا قوور ت بعوول الشووعر الحوواي ، خامووت  عمووال نووزار قأوواني وسووعا  

 الصأا  ومال  عأا الصأور.
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 اليجايا

الوويل يوورى  ن الشووعر الحقوقووي، وهووو المليووزم والحقوقووت  ننووي موو  الجووو  

بالوزن والقا وت، ولك  ال مانا م  اليجايا، كما حا   ي اانالم اليي  بواعح 

المواووحات،  الشووعر الوويل يليووزم بووالوزن واليفعولووت وال يليووزم بالقا وووت، اووعر 

عربوووي، وقوووا قووور ت لشووواعر مةووول  اسووومهش عمووور ااموووورل، قصووواصا اسووومهاش 

 ل  يليزم  وها بالقا وت، ولكنها جمولت. «خماسوات اامورل»

 وجووووز للشووواعر  ن يووويخل  مووو  القا ووووت علوووى  ن يكوووون هووويا  وووي بعووول 

ااحوووان،  ل ياوو  ااموو  هووو الشووعر بوزنووه وقا ويووه،  هوويا هووو الشووعر الوويل 

يحفع، ولال،  ه  ر يح م  يحفاون قصاصا الشعر الحواي ؟  الشوعراء  نفةوه  

اه  مووو   ورا  انهووو  ال يةووويطوعون  موووحاب هووويه القصووواصا يقووور ون قصووواص

 حفاها.

 ولك  انار للى المعرل وامرت القوم والشاعر العربي القاي  وهو يقولش

  ال  ي سأو  المجا ما  نا  اعو 

 

 عفووووا  ولقوووواام وحووووزم وناصوووو 

 وش ذو العقوو  يشووقى  ووي النعووو   

 بعقلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

 

 و خو الجهالوت  وي الشوقاوع يونع 

 وش ال يةل  الشور  الر ووا مو   

 ااذى

 

 حيوووى را  علوووى جوانأوووه الوووام

 ووال توجووا هوويه الموسوووقى والةالسووت  ووي الشووعر الحوواي ، وهووو مووا يجعلووه  

 معأًا  ي الحفع.

وهنام اعيرا  آخر خاص بالمضمون،  قا الحاح  ن كثووًرا مو  معواني 

الشعر الحاي ،  وها خوروج علوى القوو  والعقاصوا والشوراصا واليقالووا،  هوو لووم 

القا وووت  و الوووزن، ولكنووه  ووورع علووى ترا نووا كلووه موو  عقاصووا وقووو   ووورع علووى 
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 و خالقوات. وهيا هو الخطر.

قوور ت نموواذج جووواع موو  هوويا الشووعر،  فووي قطوور قوور ت  يوانًووا ومووا هوويا  قووا 

و وه قصواع اسومها ركعيوان ييحوا   وهوا  «نااء الحق»لشاب  لةطوني عنوانه 

تغمره مشواعر الحوزن والووأ ، ال  نه عناما تضوق به الحواع ويةيأا به القلق و

 يجا بابًا يطرقه لال باب هللا  قام وملى ركعيو .

 الشعر  ي المعركت

 ما  حوج اعراء الشعر الحاي  للى  ن يطرقوا هيه اابواب،  أوااًل مو   ن 

ييركز اعره   ي المر ع واللويع والجونم،  معاو  اوعر نوزار قأواني يةوور  وي 

ييحووا   وووه عوو  النهووو  وحلمووت  ووال الموور ع، هوويا االتجوواه،  لووه  يوووان قر تووه 

و اواء مو  هويا القأوو . لكو  لذا توجوه الشوعر الحواي  للوى تعأ وت ااموت للثوورع 

على الصهوونوت وللوقو   ي وجه الغاموأو  الويي  يريواون  ن تويه  القوا  

نهاصو،ا، ويةعون للى اغيصاب ك   لةطو  وهام المةجا ااقصى،  ربما كيو  

 قصاصا الشعراء العاام.له الخلو  مث  

اناوور للووى نووزار قأوواني وهووو ير ووي بوووروت وير ووي طووه حةووو  وهووو يمجووا 

االنيفاضت ويقولش يا تالمووي غوزع علمونوا  نهوا قصوواع راصعوت.  و  وهوو ييحوا  

عوو  و وواء العوورب، لوو  يجووا لال الوعوواء العربووي للشووعر اامووو  وهووو الوووزن 

 والقا وت لكي يفجر قصواته.

 ن  جووا وقيًووا اقوور  الكثووور موو  اا ب العووالمي ولكوو   والحقوقووت كنووح  تمنووى

الواجأووات ال تنيهووي وااعأوواء تيزايووا، ال طوور ًا، ولكوو  عكًةووا،  ووالقوع تضووعذ 
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ٖم }وااعأاء تيضاعذ بحك  الة ، كما قال هللا تعالىش  دا َ دع  ُ ٱواُلي َخمَقَكُ    ُ َا ٱ

ع  ثُ ا َجعَلَ  ٖم قُاا ُل َ ع  ُل  ثُ ا َجعََل ُ ۡا بَع  عٖ ُ ۡا بَع  بَۖٗ  قُاا ا َوَشي  ف   .[54الرومش ] { َ ع 

هوويه سوونت موو  سوون  هللا،  أنووا عنووال مشووروعات علموووت  ريووا  ن  تممهووا  ووي 

 المرحلت ااخورع م  عمرل.

 نحياج للى  ه   قه الموازنات

 الفقهش

عنفوان وحوويت الشو  القرضاول، قا تني للى مناطق ساخنت جوا،ا، خشووح 

 الفقوه المفكر القرضاول،  ةأليه ع   عوته للى  قه جايا؟ ن تلهوني ع  

  اكيةى الوجه النوراني رزانت المفكر و جاب الاكيور القرضاولش

الفقه اليل  نا ل به لووم الفقوه الويل يوار   وي كلووات الحقوو  والشوريعت، 

ويهووي  بمعر ووت ااحكووام الشوورعوت موو    ليهووا اليفصووولوت مثوو ش  حكووام العأووا ات 

ت و حكام الطال  والرضا  وغورهوا، ولكنوه الفقوه بوالمعنى القرآنوي والمعامال

اليل يشيم  على  لووان مو  الفقوه، ويشوم   ول موا يشوم   قوه آيوات هللا وسوننه 

 ي الكون والمجيما وااسرع،  عالمنا ال يمضي بياته لنما يةوور حةو  قووانو  

، ولوو  تجووا لةوونت هللا  ابيووت ال تيأووال وال تحووابي  حوواًا،  لوو  تجووا لةوونت هللا تأوواياًل 

 تحوياًل.

الموازنوووات بوووو  ووهنوووام  يًضوووا  قوووه الموازنوووات بوووو  ااموووور وبعضوووها، 

المصووالح، وبووو  المفاسووا  يًضووا بعضووها،  يهووا نقووام و يهووا نووؤخر، و يهووا  ولووى 

و حوووق مووو  ا خووور. وهنوووام  يًضوووا الموازنوووات بوووو  المصوووالح والمفاسوووا، لذا 



 274 الثانيلقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر، الجزء 

نووا ا منهووا كمووا قووال هللا تعووالىش تعارضووح مووا بعضووها الووأعل،  هنووا يقووام ال

بَدُر مُانََك َلُا   مَ   } ُنُ َنداْ هَك  ُفدُع ُوم اداُس َو ُث  دٞ  َكبُيدٞر َوَ  ََٰ ُ ُر  قُل  فُيُ َناْ  ُث  َني  ُر َوٱو  َخن  ُ دا ٱو 

، وهوويا الفقووه لووه قواعوواه و موووله،  ووال يجوووز  ن يضووحي [219الأقوورعش ] {ُعُ َندداناف  

فةواع موغورع، وال يجووز  ن يضوحي بالمصولحت بالمصلحت الكأورع م   جو  م

الجوهريووت موو   جوو  مصوولحت اووكلوت  و بالمصوولحت الااصمووت موو   جوو  مصوولحت 

 عارضت.

 ااولويات

ترتووو  علووى  قووه الموازنووات،  ا  نأووه للووى  قووه ااولويووات، وهووو  وووه يًضوو

ومعناهش  ن نفه   ل اااواء  ولوى مو  غورهوا،  لوةوح ااعموال واليكوالوذ  وي 

حوواع، والشوور  جعوو  لكوو  عموو  مرتأيووه، والووالو  مووا قووال هللا تعووالىش مرتأووت وا

َ دلَ }هََجعَم   ُْخدُر َوَجَٰ ُم ٱۡل  يَدا  ُ َوٱو  َا َحَر ُم َكَنا  َء َ َا بَُّ ُجُل ٱو  َن   ُ َوُلَناَرعَ ٱو  َحاْ   قَامََۖٗ ٱو  َُ تُ   

 ُ َا ددتَاُمَ  ُل ددلَ ٱ ُۚ ََل مَ   َا ددبُيُل ٱ ََ جوواء  ووي الحوواي  الشووريذش . كمووا [19اليوبووتش ] {فُدده 

 تمنا  ب ع وَبعا  شعبۖٗ؛ هلا ا َل  وۥ  َل هللا، وهدنا ا   اٖدۖٗ  ۡلذى »

،  هنوام  عموال علووا و عموال  نووا، وال يجووز  ن نقلو  الوضوا «لا  ولرمق

 نجع  ااعلى   نى واا نى  على، وهنام  قوه مقاموا الشوريعت   الشوريعت لو  

، حيى العأوا ات عللهوا القورآن الكوري   قوال تشر  حكًما لال وله مقصا  و ها 

ُن َكددُر{ َٰ َلددُا َ ددتَ   }عوو  الصووالعش  َشدداُْء َوٱو  فَح  ، وقووال عوو  الزكوواعش [45]العنكأووتش  ٱو 

يُ   بَُ ددا} ددُر ُ   َوتُددَزك ُ ددَ لُو أ }، و ووي الحووج قووالش [103اليوبووتش ] {تَُل  ُ ُفددَع وَُ دد   و ُيَش  ََٰ  َ} 

العأا ات بأهاا   ي الحواع،  قوا ربوط المعوامالت . ولذا كان هللا ربط [27الحجش ]

واليشريعات الةواسوت واالقيصوا يت واالجيماعووت وغورهوا  يًضوا، بأهواا   وي 
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الحواع ولحسذ  هنام  نا  بوننا  سمويه ش الااهريت الجا ، يقفون عنا حوواهر 

النصوووص القرآنوووت، وال ييعمقووون  ووي  سوورارها ومقاموواها، ولوويلك يقومووون 

ل  موور ال معنوى لهوا، ويهيموون بشوكلوات الواي   كثور مموا يهيموون معارم حو

بجوهره   الاي  عناه  اللحوت الطويلت والثوب القصور والةوام والجال حوول 

بعل اااواء الصوغورع،  وي حوو  ييركوون القضوايا الكأورى وال يهيموون بهوا. 

 وهيا خل  واضح  ي  قه المقاما، و يًضا  ي  قه ااولويات.

 يال  قه االخ

كمووا  ن هنووام  قًهووا آخوور هووو  قووه االخوويال ، وال بووا  ن نفقووه هوويا اللووون موو  

الفقه بأن نعر ه، ونعر  آ ابه وحاو ه،  ال يمكو   ن يجيموا النوا  علوى ر ل 

واحا، واليي  يعملون على موهر النوا   وي ر ل واحوا، ال يزيواون ااموت لال 

  يألغووا هوا ه ، ولنموا زا وا خال ًا، كما  ن اليي   را وا للغواء الموياه  كلهوا لو

ميهأًا جاياًا،  والخال  ال بوا منوه وهوو رحموت وسوعت وضورورع  ينووت ولغويوت 

 وبشريت وكونوت.

الفقووه »هوويا هووو الفقووه الوويل  طالوو  بووه و سووعى للووى تأموووله  ووي موسوووعيي 

و رى  نووه ال بووا  ن نعطووي  ولويووت لالجيهووا  واليجايووا علووى اليكوورار «. الموةوور

كووان الجمووو  علووى حووواهر النصوووص موويموًما، كمووا هووو اووأن واليقلوووا. ولذا 

الااهريت القاامى والجا ،  أ خ  منه  ي الويم، الجموو  علوى موا قالوه الةوابقون 

 ون مراعاع ليغور زماننا عو  زموانه ، وحاجاتنوا عو  حاجواته  ومعار نوا عو  

 معار ه ، و حة   نه لو تأخر به  الزم  حيى ر وا ما ر ينا وعااوا موا عشونا

لغوووروا كثووًرا موو   يوواواه  واجيهووا اته ، كوووذ  -وهو   هوو  االجيهووا  والوور ل  -
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رغو   ىوقا غور  محابه  م  بعاه  كثوًرا منها الخيال  العصر والزمان علو

قرب ما بو   ول ك وهؤالء؟ ب  كوذ وقا غور ااصمت  نفةه  كثوًرا مو   قوواله  

 النضج  و الزمان  و المكان؟ ي حواته  تأعًا ليغور اجيها ه  بيأ ور الةنو  و

لن هنام  ناًسا  ي ترا نا كانوا يقولوونش كو  ا راء قابلوت ان تكوون خطوأً  و 

، وقووا كووانوا موو  «المصوووبت»موووابًا، وهووؤالء النووا  عر وووا  ووي ترا نووا باسوو  

كأووار الفقهوواء واامووولوو ، واعيأووروا ر ل كوو  مجيهووا موووابًا، ولوو  يخط وووا 

وهو ما انيهى للووه المجيهوا بعوا  ن اسويفرن موا  وي المجيها، ب  قالوا الصواب 

وسعه  ي طل  الحقوقت. وال با  ن يكون اإلنةان منفيًحا علوى غووره، ميةوامًحا 

معه، مةيعا،ا للينازل عو  ر يوه لذا تأوو  لوه الحوق، ويحواوره بواليي هوي  حةو  

َنددُۖٗ َوٱو  }كمووا قووال هللا تعووالىش  ُحك  ددبُيُل َرب ُددَك بَُّو  ََ عُ  ُوَدد َٰ  ُ   ٱد  ددُلو  َحَ دد َُۖٗ  َوَجَٰ ُلَرددُۖٗ ٱو  َنا 

َ اُ   .[125النح ش ] {بَُّواتُه ُ َه هَن 

ا ن  وووي زماننوووا المفعووو  بالمعلوموووات وباليوووالي « المصووووبت»و يووو  هوووؤالء 

 بالقارع على االجيها  واالخيال ؟

 غوابوا هو  معوه  يًضوا،  عنواما  «المصووبت»غاب الفقه اليل كانح تنا ل به 

اعه سا  الجه  والعنا  واليعنح واليعص . وال با  ن نقواوم غاب هيا الفقه بأنو

اليعص  باليةامح، والجه  بوالعل ، واالنغوال  باالنفيوا ، والغأواء بوالوعي وال 

با  ن نعم  على تكوي  جو  جايا يحة  الفه  ع  هللا ورسووله، ولذا موا وجوا 

 هيا الجو  تغور ك  هيا.

 لكويححوار لمجلت الهو ت الخوريت العالموت با
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 حاورهش يوسذ عأا الرحم 

الشو  يوسذ الاكيور يوسذ القرضاول عل  علوى ر سوه نوار،  قًهوا وعلًموا 

و رايووتً وسواسووتً بالشوور  والنقوو  والعقوو ، موواح  مارسووت  قووه الواقووا، و قووه 

 الموازنات، و قه ااولويات.

على الصعوا الخورل، ال يشق للشو  الاكيور القرضاول غأار، ويكفوه  نوه 

الصورخت ااولوى اليوي تمخول عنهوا وال ع الهو وت الخوريوت اإلسوالموت  ماح 

العالموت  ي الكويح ليكون مشعاًل يهال الفقوارى و موحاب الحاجوت للوى سوأو  

اليكة  الشريذ  ضاًل ع  كونها ملجأ لغا ت للملهو و  والمنكووبو   وي العوال  

  جما.

تلقفهوووا  -خاموووت  وووي الفيووورع ااخوووورع  -وللشوووو  القرضووواول آراء  قهووووت 

 مووحاب الغايووات الأعووواع بكثووور موو  الطنطنووت واإل ووارع، مثوو  آراصووه  ووي قضوووت 

زواج المةوووووار وجووووواز تمثووووو  الموووور ع وتركوووووزه علووووى  قووووه الواقووووا  و  قووووه 

ااولويووات، ممووا اسووياعى الوقووو  معووه عنووا هوويه المحطووات إلجووراء الحقوقووت 

 حو هيه اإل ارع والطنطنت المغرضت.وم

الشو  القرضاول، ماح  المؤلفات اليوي تجواوز عوا ها الخمةوو ، واليوي 

تلقووى كياباتووه قأووواًل واسووعًا  ووي  وسوواط العووال  اإلسووالمي علووى مخيلووذ  قطوواره 

بةواحت  كريت  قهوت و عويت طالح ك  القضوايا اليوي  «الخوريت»و وله، خ  

 الةاحت.تشغ  المةلمو  وغوره  على 

باايووت بفيوواواه  ووي بعوول القضووايا المثووورع للجووال، للووى   وار الوسوواطت اليووي 

اخي  بها الشو  القرضواول بوو  الواول والمجموعوات اإلسوالموت، للوى تأووان 
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المنهج الفكرل والحركت، للوى باايوت رحليوه مو  مصور للوى قطور وموا توال ذلوك 

كانوح محطوات ...  الووتم   حاا  موروًرا بيصوايه لليوجهوات العلمانووت واللوأر

  ساسوت  ي حوار موسا ما الشو  القرضاول،  نلى تفامو  الحوارش

قر نا لك  يوى تجوز  وها قوام المر ع باليمثو  و ق اروط ذكرتهوا  وي نواوع 

 العالقت بو  الفقه المعامر واإلعالم الميموز،  ماذا ع  هيه القضوت الحةاست؟

اايرام المر ع  ي اليمثو  ضرورل ال بوا منوه  اننوا ال نةويطوا  ن نخورج 

المر ع م  الحواع، و ل عم   رامي ها   ال توجا  ووه المور ع  هوو عمو  غوور 

حيووى  علوووه الةووالم منطقووي، و لولنووا علووى ذلووك  ن القصوو  القرآنوووت منووي آ م 

ع  ووه، حوو  آ م ل  يهمو  وجوو  المور  -الصالع والةالم  -الرسول الخات  علوه 

وحواء، ونو  وامر ته، وكيلك لوط وزوجيه،    الخلو  لبوراهو  وزوجيوه،  و  

قصوووت ابنوووي آ م، وموسوووى وابنيوووي اوووعو  وحوارهموووا موووا نأوووي هللا موسوووى، 

ويوسذ وامر ع العزيز، وسورع كاملت تحكي تفامو  قصت احيلح  وهوا المور ع 

وحيى قصت زيوا بو   ابوح  وًرا رصوًةا،    سوانا عوةى وقصت والاته مفصلت، 

وزينوو  بنووح جحوون، حووو  ذكوور القوورآن  ووي هوويه القصووت كلهووا و وهووا الموور ع 

 باورها الحوول،  كوذ بنا نغلق الأاب  مامها ونخرجها م  الحواع؟

رغأت المر ع  ي االايرام باليمثو  لاكالوت تحيواج لالجيهوا  واليغلو  علوهوا 

لوويل ال يحوو  مشووكلت رغوو  ا «المنووا»إليجووا  حوو  لهووا، وهوويا الحوو  لوووم بفقووه 

سهوليه، وتر يا الفيوى بأن ذلك حرام حرام  يأقي العقا كما هوي، والنيوجوت  ن 

ينطلق النا  باونها، ولوم م  الحكمت  ن نغلوق اابوواب  وواعنا النوا  ونقوذ 

وحانا،  ال بوا مو   ن نيأنوى  قوه اليوةوور، وتعمو  عقولنوا  وي  قوه جايوا نجيهوا 

القاامى  ي عصوره ، ولوو كوان ااصموت المجيهواون  بعصرنا كما اجيها  قهاؤنا
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يعوشون  ي عصرنا الوووم ليعواملوا موا هويه القضووت وغورهوا بصوورع مخيلفوت 

و ووق هوويه القواعووا الفقهوووت بووأن عموووم الألوووى موو  المخفضووات، و نووه لذا ضووا  

ااموووور اتةووووا، والمضووووايقات تجلوووو  اليوةووووور  ون ا ي ووووات علووووى محكمووووات 

 النصوص.

 و  المليزم بضوابط الشر   ضولت  . القرضاول؟ تقصا هنا اليمث

اخ  المر ع مجال اليمثو  الجا  المليوزم بضووابط الشور  نع ، ما المانا  ن ت

 ون تأوويل  و سووفور، وييعوواون  هوو  الفقووه و هوو  االخيصوواص للومووول للووى 

الها   انه م  غور المقأول لنشاء قصت خالوت مو  المور ع،  هويا ضوا الواقوا، 

 ر ع  ي اليمثو  عا  م  الضوابط كما  راهاشوالايرام الم

  ن يكون اايراكها  ي اليمثو  ضروري،ا. -1

  ن تاهر بلأا  اإلسالم وال تضا المةاحوق. -2

 ن يراعووي المخوورج والمصووور عووام لبووراز مفاتنهووا واليركوووز علوهووا   نوواء  -3

 اليصوير.

ا عوو  مشوواها  ن تيفوووه بووالكالم الحةوو  وتأيعووا عوو  الفوواحن الأوويلء، وتأيعوو -4

 االنحرا  والمجون  ي  عمالها.

 وه  تقأ  الفنانات  ضولت الشو  بهيه الضوابط اليي حا تها؟

يوجا والحما ا عا  م  الفنانات المليزمات باإلسالم يقوأل  بهويه الشوروط، 

 ويمك  اليعاون معه  وقا اليقويه  ورحأ  بيلك.

 العرا  والكويح
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ويووح علمنووا  ن لووك  حا يوو  قولووح  ووي خووالل  يوورع الغووزو العراقووي علووى الك

 بعل اإلذاعات العربوت منها مصر، وقطر وغورها ع  هيا االعيااء الغاا ؟

نع  لقا ذكرت  ن اعيااء بلا عربي لسالمي على بلا آخر جوار لوه ال يجووز 

اوورًعا، كمووا ذكوورت  ن الكويووح اليووي نشووأت  وهووا مؤسةووات خوريووت عوواع اميووا 

لوا ا  عو  عقوواع ااموت ضوا الينصوور وقوامهوا نشاطها لاول العوال  اإلسوالمي ل

بمشوووروعات عووواع لليمكوووو  لشوووعوب  ول العوووال  الثالووو  والووويل يووواخ  العوووال  

اإلسالمي  ي  اصرته و نها اسينفرت  ي كثور م  النوازل والكووار  لعوا  مو  

اعيأرتهوا  -اعوب العال  اإلسالمي  قوامح العايوا مو  المةواعاات لهويه الواول 

ى هوويا اليوجووه الخووورل الموجووه لصووالح الوواول الضووعوفت موو  هووا ًا للقضوواء علوو

 منطلق لسالمي،  كان هيا االعيااء إليقا  هيا الما للشعوب اإلسالموت.

 وما ر يك   ي الناام القاص   ي العرا ؟

لنوووه ناوووام  كيووواتورل طوووان ال يرعوووى حقوووو  الجووووار وال حقوووو  الووونفم 

عأه وبوا  مووار ه وقيو  آال  اإلنةانوت وال حوق الكراموت اإلنةوانوت،  قوا  ذل او

اانفووم بغووور حووق وبغووور محاكمووت، وال يووأم  منووه جووار سووواء  ووي الحوورب 

اإليرانوت  و عاوانه على الكويوح الويل كوان سووميا علوى المنطقوت الشورقوت  وي 

المملكت الةعو يت واإلموارات بحوو  يحواول الةووطرع علوى مصوا ر الونفط  وي 

 المنطقت،  طموحاته لوم لها حاو .

 علمنا  نه  ي  حا الأرامج تاي  العاوان اامريكي على العرا ؟لقا 

االعيوووااء علوووى الشوووع  العراقوووي اووويء واالعيوووااء علوووى الناوووام الحووواك  

والعصأت الحاكمت ايء آخر،  مني  ن ت  حصار العرا   الويل يعواني مو  هويا 
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الحصوار هووو الشووع  العراقووي والقوووا ع تعووون  ووي توور  ونعووو ، وعنووا ضوورب 

حيوووت لاولووت العوورا   الوويل يعوواني موو  نقوو   ووي الخووامات كالكهربوواء الأنوووت الي

والموواء والغووياء هووو الشووع  ولوووم الناووام. وتطالعنووا الصووحذ  نووه خووالل  يوورع 

الحصار بنى حاكمها لنفةه  مانو  قصًرا ملو ت بالأيل والير  والشع  يمووت 

بأنوه  جوًعا، كما  ن هيه الضربات اليي تقا على عواتق الشوع  يوحفهوا الناوام

المقصو  م  هيه الضربات هو قاصاها الأطو ، وموا  ام قاصواها حوي يورز  ولو  

ييحقق مقصو  الضربات  وعيأور الشوع  قوا انيصور ضوا  مريكوا مموا يقيضوي 

االحيفال بموال  الأط  الصاما ضا العاوان، وه  ال يرغأون حقوقت  وي لزاليوه 

قووت واميصوواص عوو  الحكوو   ان وجووو ه يعطوووه  المأوورر لوجووو ه   ووي المنط

خوراتها، ولو كانوا يرغأون  ي لزاليه ع  الحك  لفعلوا ولكنه  ييويرعون  نهو  

 «ااعوزل»ال يياخلون  ي الش ون الااخلوت للاول وهيه مهمت الشوع  العراقوي 

 ي تغوور ناامه، ه  يعلمون  ن وجو  الناام يةأ  ارًخا  ي الصوذ العربوي 

 تحا  وحاع بو  العرب تكوون وعام عو ع العرا  كشع  لهيا الصذ حيى ال

  ي غور مالح لسراصو .

ال  حووا  ووي العووال  اإلسووالمي ينكوور  ورم المشوور  يوووم  عوووت لنصوورع 

المجاهاي  اا غان   ناء احويالل االتحوا  الةوو ويي حونويام   غانةويان، ولعأوح 

 رًوا طوأًا  ي الوسطات بو  زعماء الجها  لارء الفينت واالخيال ، موا موقوذ 

 ضاول م  ك  ما يجرل  ي   غانةيان الووم؟ . القر

نع  سعوح لنصرع الجها  اا غاني عناما  خلح القوات الةوو واتوت  راضوي 

  غانةيان، ولةح نا ًما على هيا الموقذ  انه موقذ حوق ونصورع إلخووع لنوا 

 ووي العقووواع احيلووح بلوواه  واسوويأوحح حرموواته  وانيهكووح  عراضووه ، وبعووا 
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مرع للى اليوسوط بوو  زعمواء اا غوان، ولكو  لحسوذ اليحرير سعوح  كثر م  

غلأووح علوووه  ااهووواء للوسوواو  الخارجوووت، اليووي تحوواول  ن تفوور  بووو  اال 

و خوه،  انيهى اامر للى موا نوراه الوووم، لنوه واقوا ينواى لوه الجأوو ، وتواما لوه 

العوون، وييقطا له القلو ، لن ر قواء الجهوا  والةوال  بواامم ييقواتلون الوووم، 

لاولت اليي كنا ننيارها ليكون قورع  عوننوا  موأحح توامر  موام  عوننوا، خويلونا ا

 هؤالء النا  لحسذ.

  تشعر بالخطأ لمةاعاته ؟

الواقا  ننا ل  نخطَ  ي مةاعاته ، بو  كنوا علوى حوق  اننوا حننوا بهو  كوان 

خوًرا، ولو كنح  عل  الغو  السيكثرت م  الخور وما مةني الةوء،  هو  كوانوا 

ووور كثووور، ولويلك نصووره  هللا،  حونمووا موفح  نفةووه  ومووحح نووواته ، علوى خ

وماقح عزاصمه ، نصره  هللا على القوع الكأرى الثانوت  ي العال ،  ل  يكةو  

اإللحا   ي تاري  الأشوريت  ولوت  وي ضوخامت االتحوا  الةوو ويي وقوتوه وغنواه، 

هللا موا بهو ، ذلوك انيصر هؤالء اا غان على الاولت الملحاع، ولما تغو وروا غو ور 

 بأن هللا ل  يك مغوًرا نعمت  نعمها على قوم حيى يغوروا ما بأنفةه .

 ور يك  ي طالأان؟

ما تطرحه الطالأان باس  الشريعت نر ضه،  قا  وقفووا كو  النةواء العوامالت 

م  اارام  الالصي  قوان  زواجهو ،  وهنام م ات ا ال و بقوه   ي الأووت، 

الوويي  اسيشووهاوا  ووي الحوورب، وكووان هووؤالء النةوووع يعملوو  موو   جوو   وال هوو  

ااييووام، وبعضووه  مثقفووات، وبعضووه  يحملوو  اووها ات،  ووال مووانا  ن تعموو  

المر ع  ي ر يوي،  عمو  المور ع مشورو  بو  مطلووب طلو  اسويحأاب  و طلو  
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لفيواتو  الليوو  كانيوا ترعووان الغون   وي ليجاب حة  الحاجت، والقرآن ذكور لنوا ا

َلداُْء  َوهَبُانَددا }قَداَل َ دا َخل  قصوت سووانا موسوىش  دُلَر ٱور ُ دُقه َنتاد َٰ مُص  بُُكَندا  قَاوَتَدا ََل نَ  

ٞخ َكبُيرٞ   .[23القص ش ] {َشي 

واليل ناعو للوه هو  ن نعو  للوى نصووص القورآن والةونت  نحةو   همهموا 

الموور ع  ووي عصوورنا كمووا كانووح  ووي عصوور الرسووالت وتوحوفهمووا، وبوويلك تكووون 

والنأوع والصحابت، عنصًرا ليجابو،ا وعضًوا حو،ا  ي جةوا المجيموا ولووم رصوت 

 معطلت وال عضًوا مشلواًل.

كأنك تقصا  ي هيا الةوا  م  اإلجابت العنامر الميشوا ع بخصووص عمو  

 المر ع،  ال تخا  م  هجومه ؟

( عاًموا وجوات 37نواما ذهأوح للوى قطور منوي ) نا ال  هي  كثوًرا لهوؤالء، وع

هنام آ ار معركت الميشا ي  والميفيحوو  مو  المشواي  والعلمواء الوأعل يقوولش 

، ويحرم علوهوا اإلعواا ل « ل القراءع والكيابت»نعل  المر ع حيى االبيااصي  قط 

والثانول والجامعت، والأعل يقول بحقها  ي اليعلوو   وي كو  المراحو ، وطأعًوا 

الر ل اليل يقول بحق المر ع  ي اليعلو ، ب  ر يوح الويي  كوانوا ينوا ون  انيصر

بيعلو  المر ع القوراءع والكيابوت  قوط هو  الويي  ينوا ون بوأن تفويح اابوواب للمور ع 

ليوواخ  الجامعووت  ون  ل قوووو   و ضوووابط،  وونذا بالمشوواي  القوواامى الوويي  كووانوا 

؟ بناتنوا يور ن  ن يويعلم .  وي ير ضون تعلو  المور ع يقولوونش لمواذا هويه القووو 

لاووارع واضووحت للضوووابط اليووي وضووعيها الجامعووت لقأووول الموور ع و ووق مجمووو  

 محا .

لن اليشا  ما زال هو الةاصا  ي معاملت بعل المياينو  للمر ع، وهويا يشوك  
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خطووًرا علووى مةوويقأ  الحركووت اإلسووالموت،  ووالمر ع نصووذ المجيمووا موو  ناحوووت 

ذ لذا نارنووا للووى تأ ورهووا  ووي  بناصهووا وزوجهووا، العووا ، ولكنهووا  كثوور موو  النصوو

ويمكوو   ن تكووون عنصوور بننوواء  و معووول هووام، ومووا ذلووك  وواانثى  ووي مووواان 

الوواعوع اإلسووالموت لوو  تأخووي حقهووا كمووا ينأغووي، و شوو  اإلسووالموون  ووي لبووراز 

قوا ات نةاصوت لسالموت، بونما نجح العلمانوون  ي ذلوك،  ونذا كوان الوأعل يأخوي 

ةاء تأيله  وتحلله  م  عقاع الفضاص  واالليزام بالشور   وجو  على بعل الن

 ن نحووارب هوويا الجانوو ، لنمووا ال نيعووااه للووى  ن نحوورم الحووالل، بوواعوى سووا 

اليريعت ان علماءنا م  قاي  حيروا مو  اليوسوا  وي سوا الويراصا، كموا حويروا 

ال توزر  م  اليوسا  ي  يح اليريعت  اننا لذا سا نا اليريعت، سيجا م  يقولش 

العنو  خشووت  ن يُيخووي خموًرا،  هو  هوويا معقوول؟! كموا  ن بعضووه  مو  قووالش ال 

 نُعل ِ  المر ع حيى ال تكي  رساص  غراموت.

تشووك   ضووولت  . القرضوواول بفكوورم الشوومولي  نموذًجووا ميفوور ًا، ومووا هوويا 

نرى اسمك مرتأًطا بجماعات  ينوت تناوموت،  ه   نح  اعوت مونا  تمثو   كوًرا 

 حركو،ا لسالمو،ا؟ ومنهًجا

عق  عو تي للى مصور لقضواء اإلجوازع الصووفوت عو   - منو،ا  -نع ، س لح 

عالقيوووي بوووأعل الجماعوووات واإلخووووان والمحووواك  العةوووكريت،  قلوووح ر يوووي 

بصووراحتش باعيأووارل مصووري،ا مةوولًما،  حوورص علووى خووور مصوور وسووالميها 

ى بوال  واسيقرارها، و حرص على اإلسوالم  وي مصور، و رى  ن مصور  رجو

هللا لسسووالم، وال يوجووا بلووا  وووه موو  االسوويعاا  وبوويل الوونفم والمووال موو   جوو  

 اإلسالم كما يوجا  ي مصر.

 أنووا نشووأت  ووي اإلخوووان، وآمنووح بمارسووت حةوو  الأنووا ونهجووه  ووي اليفكووور، 
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ومولووه للووى الوسووطوت، و نووا منهجووي بطأوعيووه موونهج وسووطي، وموو  قوور  كيأووي 

ي ال  عال بالوسطوت باياًل، منهجوي  ن سيما للى محاضراتي وُخطأي عر وا

مولى هللا علووه  ي الاعوع اليأشور، و وي الفيووى اليوةوور، كموا قوال رسوول هللا 

،  أنوا  يةور  وي الفيووى «م درو  وَل تع درو ، وبشدرو  وَل ت فدرو »ش وسل  

 و بشر  ي الاعوى.

 ه  لك عالقت باليناو  العالمي لسخوان؟

ا  قولها بصراحت واضحت ومريحتش لوم لوي باعيأارل مصري،ا مةلًما،  أن

 ل عالقوووت تناومووووت مووو   ل نوووو ، ال  وووي جماعوووت اإلخووووان، وال  وووي مكيووو  

اإلراا ، وال مجلم اورى معو ، وال تناو   ولي، وال بنوم وال غووره، كو  

ما  ي اامر  ن  كرع اإلخوان  كرع سلومت، خامت لذا غل   وهوا اليطوور علوى 

ليضووق، واإلخوان  ي الةونوات ااخوورع تأنووا كثووًرا الجمو ، والمرونت على ا

ممووا كنووح  نووا ل بووه،  قووا تأنوووا  ووي المجووال الةواسووي قضوووت اليعا يووت الحزبوووت، 

وهوويا علووى خووال  مووا كووان يوواعو للوووه حةوو  الأنووا، الوويل كووان ضووا ااحووزاب 

والحزبوت، ولعله معيور  ي ذلك الزم ، ولعله لو اميا به العمر لغوور اجيهوا ه، 

رج  كان ييجا  وييطور، كما  ن اإلخووان تأنووا  كورل حوول المور ع عنواما  ال

  ماروا بوانًا اتجهوا  وه للى نو  م  اليوةور واليوسعت.

 أنا، ولن كنح نشأت  ي اإلخوان و خلح الةوج  مو   جو  اإلخووان،  رى 

نفةي لك  المةلمو ، و حم  الجنةوت القطريت، ولكني  رى  ني لمصر ولقطور 

  وللعال  كا ت،  طأوعت اإلسالم  نه  ي  عوالمي، وطأوعينوا مو  طأوعوت وللمةلمو

 الاي  اليل ناعو للوه.
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  قه جايا

يكيأوون ويقولوون ويصورحون  نووك مواح   قوه جايوا،  مووا هويا الفقوه الوويل 

 تطرحه على النا ؟

الفقه اليل  نا ل به، لوم الفقه الويل يوار   وي كلووات الحقوو  والشوريعت، 

حكووام الشوورعوت موو    ليهووا اليفصووولوت مثوو ش  حكووام العأووا ات ويهووي  بمعر ووت اا

والمعامالت و حكام الطال  والرضا  وغورهوا، ولكنوه الفقوه بوالمعنى القرآنوي 

اليل يشيم  على  لووان مو  الفقوه، ويشوم   ول موا يشوم   قوه آيوات هللا وسونيه 

 ووي الكووون والمجيمووا وااسوورع،  عالمنووا ال يمضووي بياتووه، لنمووا يةووور حةوو  

وانو   ابيت ال تيأال وال تحابي  حاًا،  ل  تجا لةنت هللا تأواياًل، ولو  تجوا لةونت ق

 هللا تحوياًل.

 وماذا ع   قه الموازنات؟

الموازنات بو  المصوالح وبوو  المفاسوا، و يًضوا بعضوها وبعول،  يقصا به

 يها تقام، و يها تؤخر، و يها  ولى و حق م  ا خور، وهنوام  يًضوا الموازنوات 

مصالح والمفاسا، لذا تعارضح ما بعضها الأعل،  هنا يقام النا ا منهوا بو  ال

ُفدُع ُوم اداُس مُانََك َلُا   مَ   }كما قال هللا تعالىش  ٞ  َكبُيٞر َوَ  ََٰ ُ ُر  قُل  فُيُ َناْ  ُث  َني  ُر َوٱو  َخن  ٱو 

بَددُر  ُنُ َندداْ هَك  قواعوواه و موووله،  ووال ، وهوويا الفقووه لووه [219الأقوورعش ] {ُعُ َندداُ ددا ناف  َو ُث 

يجووز  ن يضووحي بالمصوولحت الكأووورع مو   جوو  مفةوواع مووغورع، وال يجوووز  ن 

يضحي بالمصلحت الجوهريت م   ج  مصلحت اكلوت  و بالمصلحت الااصمت مو  

  ج  مصلحت عارضت.
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 وما الفر  بو   قه الموازنات و قه ااولوات؟

ن نفهو   ل اااوواء ااولوات هو  قه ييرت  علوى  قوه الموازنوات، ومعنواهش  

 ولى م  غورها،  لوةح ااعمال واليكالوذ  وي مرتأوت واحواع، والشور  جعو  

ددلكوو  عموو  مرتأيووه، والووالو  مووا قالووه هللا تعووالىش  ُ َولُ }هََجعَم  َحدداْ   ددقَامََۖٗ ٱو  َُ َندداَرعَ تُ   

َ دلَ فُد ُْخدُر َوَجَٰ ُم ٱۡل  يَدا  ُ َوٱو  َا َحَر ُم َكَنا  َء َ َا بُدَّ
ُجُل ٱو  َن   دتَاُمَ  ُل دلَ ٱو  ُۚ ََل مَ   َا دبُيُل ٱ ََ ه 

 ُ َا  تمنددا  ب ددع وَددبعا  ». كمووا جوواء  ووي الحوواي  الشووريذش [19اليوبووتش ] {ٱ

،  هنووام «شددعبۖٗ؛ هلا ددا َل  وددۥ  َل هللا، وهدنا ددا   اٖددۖٗ  ۡلذى لددا  ولرمددق

 عمووال علوووا و عمووال  نوووا، وال يجوووز  ن نقلوو  الوضووا  نجعوو  ااعلووى   نووى 

 .واا نى  على

 وماذا تقصا بفقه الشريعت؟

الشووريعت لوو  تشوور  حكًمووا لال ولووه مقصووا  و هووا ، حيووى العأووا ات عللهووا 

ُن َكدُر{تَ   }القرآن الكري   قال عو  الصوالعش  َشداُْء َوٱو  فَح  ، [45]العنكأووتش  َ د َٰ َلدُا ٱو 

يُ   بَُ دددا}وقوووال عووو  الزكووواعش  دددُر ُ   َوتُدددَزك ُ لش ، و وووي الحوووج قوووا[103اليوبوووتش ] {تَُل  ُ

َ لُو أ } ُفَع وَُ    و ُيَش  . ولذا كان هللا ربط العأا ات بأهاا   وي الحوواع، [27الحجش ] {َ  ََٰ

 قا ربط المعامالت واليشريعات الةواسووت واالقيصوا يت واالجيماعووت وغورهوا 

الااهريووت » يًضووا، بأهوواا   ووي الحووواع، ولحسووذ  هنووام  نووا  بوننووا  سوومويه ش 

لنصوووص القرآنوووت، وال ييعمقووون  ووي  سوورارها ، يقفووون عنووا حووواهر ا«الجووا 

ومقاماها، وليلك يقومون معارم حول  مور ال معنى لها، ويهيمون بشوكلوات 

الاي   كثر مما يهيمون بجوهره   الاي  عناه  اللحوت الطويلت والثوب القصوور 

والةوووام والجووال حووول بعوول اااووواء الصووغورع،  ووي حووو  ييركووون القضووايا 

ن بها. وهويا خلو  واضوح  وي  قوه المقاموا، و يًضوا  وي  قوه الكأرى وال يهيمو
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 ااولوات.

 وهيا ما يجرنا للى  قه االخيال   ماذا عنه؟

ال بووا  ن نعوور  آ اب وحوواو  هوويا الفقووه،  ووال يمكوو   ن يجيمووا النووا  علووى 

ر ل واحا، واليي  يعملون على مهر النا   ي ر ل واحا، ال يزيواون ااموت 

لوويي   را وا للغوواء المووياه  كلهووا لوو  يألغوووا هووا ه ، ولنمووا لال اخيال ًووا، كمووا  ن ا

زا وا موويهأًا جايوواًا، الخووال  ال بووا منووه وهووو رحمووت واسووعت، وضوورورع  ينوووت 

 ولغويت وبشريت وكونوت.

الفقووه »هوويا هووو الفقووه الوويل  طالوو  بووه و سووعى للووى تأموووله  ووي موسوووعيي 

جايووا علووى اليكوورار ، و رى  نووه ال بووا  ن نعطووي  ولوووت لالجيهووا  والي«الموةوور

واليقلوووا. ولذا كووان الجمووو  علووى حووواهر النصوووص موويموًما، كمووا هووو اووأن 

الااهريت القاامى والجا ،  أاوا منوه  وي الويم، الجموو  علوى موا قالوه الةوابقون 

 ون مراعاع ليغور زماننا عو  زموانه ، وحاجاتنوا عو  حاجواته  ومعار نوا عو  

يى ر وا ما ر ينا وعااوا موا عشونا معار ه ، و حة   نه لو تأخر به  الزم  ح

لغوووروا كثووًرا موو   يوواواه  واجيهووا اته ، كوووذ  -وهو   هوو  االجيهووا  والوور ل  -

وقا غور  محابه  م  بعاه  كثوًرا منها الخيال  العصور والزموان عو  رغو  

 قرب ما بو   ول ك وهؤالء؟

يغووور بوو  كوووذ قووا غووور ااصمووت  نفةووه  كثوووًرا موو   قووواله   ووي حووواته  تأعًووا ل

 اجيها ه  بيأ ور الةنو  والنضج  و الزمان  و المكان؟

لن هنام  ناًسا  ي ترا نا كانوا يقولوونش كو  ا راء قابلوت ان تكوون خطوأً  و 

، وقووا كووانوا موو  «المصوووبت»موووابًا، وهووؤالء النووا  عر وووا  ووي ترا نووا باسوو  
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كأووار الفقهوواء واامووولوو ، واعيأووروا ر ل كوو  مجيهووا موووابًا، ولوو  يخط وووا 

المجيها، ب  قالواش الصواب هو ما انيهوى للووه المجيهوا بعوا  ن اسويفرن موا  وي 

وسعه  ي طل  الحقوقت، وال با  ن يكون اإلنةان منفيًحا علوى غووره، ميةوامًحا 

تأوو  لوه الحوق، ويحواوره بواليي هوي  حةو   معه، مةيعا،ا للينازل عو  ر يوه لذا

ُ   }كمووا قووال هللا تعووالىش  ددُلو  َحَ دد َُۖٗ  َوَجَٰ ُلَرددُۖٗ ٱو  َنا  َنددُۖٗ َوٱو  ُحك  ددبُيُل َرب ُددَك بَُّو  ََ عُ  ُوَدد َٰ  ٱد 

َ اُ   .[125النح ش ] {بَُّواتُه ُ َه هَن 

ونحوو  نعوووون  ووي تقوووام اليكنولوجوووا وتفجووور المعلومووات  يووو   ور هوووؤالء 

 وقارته  على االجيها  واالخيال ؟« المصوبت»

 غوابوا هو  معوه  يًضوا،  عنواما  «المصووبت»غاب الفقه اليل كانح تنا ل به 

غاب هيا الفقوه بأنواعوه، وسوا  الجهو  والعنوا  واليعنوح واليعصو ، وال بوا  ن 

نقاوم اليعص  باليةامح، والجه  بالعل ، واالنغال  باالنفيا ، والغأاء بوالوعي 

ا  ن نعمووو  علوووى تكووووي  جوووو  جايوووا، يحةووو  الفهووو  عووو  هللا والووويكاء، وال بووو

ورسوووله، ولذا وجووا هوويا الجووو  تغووور كوو  هوويا. و عيقووا  ن الصووحوع اإلسووالموت 

 علووح  علهووا، و مووأح هووؤالء الوويي  ال هوو ن لهوو  لال تخط ووت ا خووري ، واعيأووار 

آراصه  هي الصواب المطلوق والحوق الصورا  قلوت، بونموا تيةوا  اصورع الوواعو  

 قت  ينه  وموقفه م  قضوت الخال .بحقو

 وساطت

قمح بعاع وساطات بو  اإلسالموو  والةلطت الفلةطونوت اليي ير سوها ياسور 

 عر ات، ما حقوقت هيا اامر؟
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 نا  سعى ال لمال  بو  المةلمو ، ولك  على  ل  سوا   توسوط بونهموا؟ 

 على  سا  الرضول إلسراصو ؟! واالعيرا  باغيصابها ارضنا؟

ا اليها ح على  عياب لسوراصو ، وهويه المأوا رات كلهوا ال  اصواع منهوا، لن هي

وال با م  عو ع االنيفاضت سلطت واوعأًا  ان  قصوى موا يمكو   ن يكوون بوننوا 

هوويا هوووو المةووومو  بوووه اووورًعا موووا  «الهانوووت»وبووو  لسوووراصو  مووو  سوووالم هوووو 

تمثووو  اخيراقوووات  - وووي ر يوووي  -المغيصووو  الوهوووو ل،  موووا اليحالفوووات  كلهوووا 

لمجيمعاتنا اليي تمثو  الرمووا الحقوقوي  وي مقاوموت لسوراصو ، و حو   ن  اوور 

هنووا للووى موقووذ الشووع  المصوورل اامووو ، الووواعي بأعااصووه، الشووع  الوويل 

تمةووك بالحوواجز النفةووي الوويل سووعى الةووا ات لكووي يحطمووه،  لوو  يطأووا مووا 

 لسراصو ، وهيا يال علوى عموق ليمانوه بهويه القضووت ومعر يوه بحقوقوت المعركوت

 بوننا وبو  لسراصو .

  ال تيمنى الصالع  ي المةجا ااقصى؟

 منويووي الصووالع  ووي المةووجا ااقصووى غووور  ننووي  ؤكووا  ننووي لوو   ذهوو  للووى 

 ااقصى  باًا طالما بقي  سوًرا بوا الوهو .

 هووويه  يووووى بيحوووري  الووويهاب للوووى المةوووجا ااقصوووى موووا  ام واقعًوووا تحوووح 

 االحيالل الوهو ل؟

وى اوورعوتش ال يجوووز لمةوول   ن يوويه  للووى المةووجا نعوو   نووا  قولهووا كفيوو

ااقصى لوصلي  وه، لال لذا كان م   بناء  لةطو ، وعوا  لووزور  هلوه، لنموا ال 

يجوز لمصرل  و كوييي  و سورل  و خلوجي  و مةول   ن يويه  لوصولي  وي 

ااقصى وهو تحح  سنت الحراب وير ر  علووه علو  االحويالل اإلسوراصولي  و 
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ويخووي  جوووازه بخووي   ولووت لسووراصو ،  ووال مووالع  ووي المةووجا يوواخ  لسووراصو  

ااقصى لال حونما يحرر م   سر الوهو ، وم   را  اليقوا بالصوالع  وي مةواجا 

،  الصووالع  وووه موولى هللا علوووه وسوول  مفضوولت،  لوصوولي  ووي مةووجا رسووول هللا 

بألذ مالع،  و يصلي  ي المةجا الحرام،  الصالع  وه بماصت  لوذ موالع،  موا 

قصووى  ووال يمكوو  الصووالع  وووه لغووور الفلةووطونوو ، طالمووا بقووي  سوووًرا تحووح اا

 سلطان الصهوونوت.

لننا قا ال نةير  حقنا الوووم، وال غواًا، وال بعوا غوا، لنموا ينأغوي  ال نةيةول ، 

لنه موقذ ارعي بأال نةل  إلسراصو ،  فلةطو  حلوح محيلوت نحوو مواصيي سونت 

( عاًموا 90ير ها وحررهوا وااقصوى حو  ) يام الصلوأوو ، وهوأ هللا لها م  اس

 سوًرا  ي  يال الصلوأوو  حيى حرره الأط  مال  الواي  اايووبي.  أنوا  عيقوا 

  ن الزم   ي مالحنا نح .

 وكأنك اوخنا تعني الجها   ي سأو  هللا ليحريره؟

ال بوووا  ن يكوووون مورا نوووا لحجووووال القا موووت هوووو جهوووا  وكفوووا ، ال اسيةوووالم 

نسووراصو  مصوورع علووى  ن تجعوو  القووا  عاموومت لهووا، وتضووووا لحراضووي  

 وتةعى للى تهوياها وتفريغها م   هلها، وكان لي قصواع م  ضمنهاش

 ما معنوى  لةوطو  بوال  قصوى 

 وال

 قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  

 

 لةوطو  بووال قوا  كجثمووان بووال 

 ر  

 

 

ويج  على العرب  ن يهو وا  نفةه  لجها  طوي  ليحرير القا  واسوير ا  

 لةطو   نسراصو  ل  تةل  بحقنا  وها  باًا. و نا عنال رسوالت  وي المطأعوت حالوًوا 

 نا ل  وها العرب عامت والمةولمو  كا وت  ن  «القا  قضوت ك  مةل »سمويهاش 

م  جايا للوى  ر  ااقصوى يهأوا لنجاع القا  و ن تعو  االنيفاضت المأاركت 
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 الةلو .

 موقفي م  ملح الوهو 

ُ  فَددَّج  َح  وََ ددا َوتََاكاددل  }َو ُ  َج َُحددا أ ُوم اددم  يةيشووها بعوول موو  المةوولمو  با يووتش 

 ُ َا  ، عر ح بالواقعوت، و حوال اامت اإلسالموت تراهوا  ماموك[61اانفالش ] {َلمَ  ٱ

 الصلح ما الوهو ، ما ر يك  ضولت الشو ؟ ال تعيأر هيه ا يت مينفًةا لعقا ... 

لسراصو  ل  تجنح للةالم يوًما موا،  كووذ يجونح للةول  مو  اغيصو  اار  

؟! لن ا يوت الشوريفت اليوي ينأغوي  ن الاماء وار   هلها وانيهك حرماتهواوسفك 

َ }فََا تَُ  ُا أ َوتَل  نحيج بها هنا قوله تعالىش  ُ  َوهَندتُُ  ٱۡل  ُ َ عَُكد   ُلْا أ  ُوَ  ٱو ام  َا َ  َوٱ مَدا  ل 

مَكُ  َنَٰ ، لكننوا اسويأط نا النصور، وذهأنوا للحصوول علوى [35محمواش ] {   َووَا مَتَُركُ   هَل 

بعوول المكاسوو  بووالطريق الةووريا، ال كوو  المكاسوو  بووالطريق الأعوووا،  وونح  

نملك الكثور، ولكننا اسيعانا  نفةنا، كان ال بوا  ن نصوأر ونصوابر ونورابط كموا 

ْأَمَُّ ا هللا  مرنا  بُُرو أ َوَوابُ }مََٰ  .[200آل عمرانش ] ُرو أ َوَر بُُلا أ{ٱواُلمَا َء َ  ُا أ ٱو 

على ك  حال، هيه اجيها ات مو   موحابها نوا ا  منهوا ضوعفًا  وي الموقوذ 

العربي، وقا انيهى اامر للى قأول العرب لةالم  ق  كثوًرا مما عرضوه علووه  

 الةا ات.

 الاوام على ارتااء الزل اازهرل؟لماذا تصر على 

هويا الووزل عور  بووه العلمواء،  هووو يعأور عوو  الشخصووت اازهريووت، وحيووى 

عناما ذهأح للى قطر  ي الخلوج، وقامح برنامجو  تلوفزيونوو   وي تلوفزيوون 

« الشووريعت والحووواع»، و«هووال اإلسووالم»قطوور وقنوواع الجزيوورع الفضوواصوت هموواش 
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اازهوور ينأغوي  ن يحيفاووا بهويا الووزل،  تمةوكح بهويا الوزل، و رى  ن اووول

وينأغووي  ن يحيفاوووا باللحوووت والعمامووت، لحووواًء لهوويه الةوونت. و ذكوور  ن اإلمووام 

النوواول، وهووو عووال  هنووال، عنوواما جوواء للووى مصوور وسووأله الشووو   حمووا حةوو  

 كثور موا   هشوني هوو »الشربامي ع   عج  ما رآه،  قال هيا العال  الهنالش 

 «.قو اللحوت! ن علماء اازهر حلو

 ما الةا ات

 ما قصت  ول لقاء ما الرصوم محما  نور الةا ات؟

الحقوقت ل  تيح لي الفرمت كي  ليقوي بوالرصوم الةوا ات اتحوا  معوه علوى 

ل ر عو تي للى مصور لال مورع واحواع، عنواما ذهأنوا للووه  وي القنواطر الخوريوت 

 ا.ضم  مجموعت م  علماء اإلسالم وتحا نا حايثًا طوياًل عام، 

و سيطوا  ن  قول كمراق  م  بعوا، حو  لو   كو  مقوًموا  وي مصور وقيهواش 

لن   ضوو  مووا جوواء بووه الةووا ات، هووو  وويح اابووواب للنووا  لويحوورروا ويينفةوووا 

وييحركوا،  قا   رج ع  المعيقلو  و غلق  بواب المعويقالت الةواسووت، و علو  

مصوور  ن القووانون سوةووو ، وخووا  حوورب العااوور موو  رمضووان وانيصوورت 

 كان الةوا ات موضوا الحو  واإلعجواب مو  النوا  كا وت،  و  تغوورت ااموور 

وحهوور سووا ات آخوور، و قووول لننووا المةوو ولون عوو  هووياش الصووحا ت والشووع  

والنووا ، يضووخمون الحكووام، ويةوور ون  ووي موواحه ، وينووا قونه  بووالكثور موو  

لخووور الكووالم،  ويحووول الحوواك  للووى  رعووون،  اإلنةووان يأووا  طوأًووا وقريأًووا للووى ا

والصال ،    بهيه الطريقت اليي نكا  نقا   وها الحكام ونحول ك   عمالوه للوى 

 بطوالت، وننزهه ع  الخطأ تماًما،  وعموى عو   خطاصوه، ويور ل النقوا تماًموا
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 ذ  رهمددت ه تدده ت ددا  ه  تقددال ومردداو   مددا »لن الحوواي  الشووريذ يقووولش ... 

و   نوه لذا  خطوأ لنةوان  و  ل ال رجاء منها،  والمفر «ْاو ، فقل تُادع    ا

انحر  ننأهه وننقاه،  كوذ لذا كانح ااموت تقوول للمخطوَ  نوح علوى موواب 

 اصًموووا، وتقوووول للمنحووور   نوووح مةووويقو   اصًموووا، وتقوووول للاوووال   نوووح المحووورر 

 نح  اليي  نصنا الفراعنت....  والمنقي؟!

 كوذ خرجح م  مصر للى  ولت قطر، ول  طالح ماع مكو ك؟

م( معواًرا 1961لنني حونما خرجوح مو  مصور العزيوزع سونت ) و   ن  قول 

للى  ولت قطر، ومايًرا لمعهاها الايني، موا كوان يخطور بأوالي  ن يطوول المقوام 

( 4 ي ذلك الألا العربوي الشوقوق،  قوا كوان مو  المفورو   ن تطوول اإلعوارع )

سنوات، وقا تميا سنت  و  كثور  و   عوو  للوى وطنوي، ولكو  جورت ااقواار  وي 

( سونوات تغوور الوضوا، وبوا ت محنوت  خورى 4ك الوقوح بغوور ذلوك،  أعوا )ذلو

لسسالموو ،  حيرت م  العو ع للى مصور، وكوان موا اخيواره هللا،  اإلنةوان ال 

 ييمنى الأالء، ولك  يةأل هللا العا وت.

م( لقضواء اإلجوازع الصووفوت، وبمجور  1963وعات للوى مصور  وي العوام )

ام للوى مكوان ال يعلموه لال هللا، ومكثوح  ووه ومولي للى قرييي،  خيت م  هنو

( يوًمووا  نووا وزمولووي  .  حمووا العةووال، وكانووح الحكايووت  ن  . عأووا العزيووز 50)

، وعأوا العزيوز الشووربجي نقوو  المحوامو ، و . حةو  عأوا  رحمه هللاكام  

زكووي، وآخووري  كووان لهوو  اتجوواه  ينووي، وقووو  لنهوو  يخططووون النقووالب، ولهوو  

لعربي، و نوا  حواه ، لكو    ورج عنوا، واعيوير لنوا موال  ممولون م  الخلوج ا

نصور، وقوالش لن القووأل علونوا تو   ووي غوأيوه، وطلو   ن نفوويح موفحت جايوواع، 

و ن ننةووى هوويا الموقووذ، وسوومح لنووا بووالعو ع للووى  ولووت قطوور موورع  خوورى، 
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م(، عات  وجات الوضا قوا تغوور 1973 ةا رت ول   عا للى مصر لال عام )

ريت اليي كانوح تقوأل علوى مصور بقأضوت مو  حايوا، عو  م  االايراكوت الثو

طريووق الةووجون والمعوويقالت والمخووابرات و موو  الاولووت للووى انفووراج وانفيووا ، 

لوم  وي ااموور االقيصوا يت  حةو ، ولكو  انفراجوت  منووت وسواسووت،  واخلح 

لموواذا عووات؟  و لموواذا تووأخرت  ووي »مصوور و وج ووح بأنووه لوو  يةووألني  حوواش 

ني رجووال ااموو  كمووا كووان  و نحووو ذلووك،  كووان هوويا  ووي ولوو  يةووياع «الخلوووج؟!

ر يي م  عالمات الصحت  ي ذلك الوقح واعرت  ن النا   ي مصر تنفةووا 

 الصعااء.

  تقصا  نك عات  ي زم  االنفيا  على وجه اليحايا؟

قأوو   ن  عووو للى قطوور،  وج ووح باالنفيووا  بفوويح اابووواب علووى مصوواريعها، 

ور يح الأااوات الجا  يحلون محو  الأااووات القواامى  ون  ن يكوون لهو   يوت 

كثووورون  انهوو    موولت بهوو ،  الأااوووات القوواامى كووان يةوويفوا موو  وراصهوو   نووا

م،  موا الجوا  كانوا يفيحون  بوابًوا لمو  حووله ، وكوان عنواه  الموروءع والمكوار

 كوووانوا بااووووات انفةوووه ، ال يةووويفوا مووو  وراصهووو   حوووا، ويغقلوووون اابوووواب 

المفيوحت، وم  هنا اسيشعرت الخطور وبوا ت   كور  وي موقوذ اإلسوالمش  وأي  

 نح  م  هيا؟

 وللى ماذا توملح  ضولت الشو   . القرضاول؟

توموولح للووى  ن اإلسووالم لووه  لةووفيه الخامووت  ووي االقيصووا ، هووي لوةووح 

فلةووفت الفر يووت المطلقووت اليووي تقوووم علوهووا الر سوومالوت، وال الفلةووفت الجماعوووت ال

المطلقت اليي تقوم علوها الماركةوت والشووعوت، لنموا لسسوالم  لةوفيه الميوازنوت 
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اليووي تعطووي الفوور  وتأخووي منووه، وال تضووخ  الفوور  حيووى يطغووى، وال تعطووي 

ٱو ادَناَْء َرفَعََ دا }وَ تعوالىش المجميا الحق  ي  ن يةحق الفر ، ولك  كموا قوال هللا 

ُنيددَز َ   ُنيددَز ُ   7َوَوَ ددَع ٱو  ََددا  أ فُدده ٱو  ُ ددُرو أ  8هََلا تَل  ددُ  َوََل تُخ  ُق   َ  بَُّو  ددَاق  َوهَقُيُنددا أ ٱو 

ُنيدددَز  َ  ،  ل ال طغووووان وال لخةوووار، ال ل وووراط وال تفوووريط، [9 - 7الووورحم ش ] {ٱو 

ريووت والعووال،  الحريووت موجووو ع  الموازنووت بووو  الحقووو  والواجأووات، بووو  الح

ولكنهوووا مقوووواع بالعوووال، هنوووام حريوووت للةوووو ، ولكووو  لووووم مفيوًحوووا لليالعووو  

بااسووعار واالحيكووار  و اليجووارع بووأقوات النووا  وضوورورياته ، ولنمووا هنووام 

 ضوابط ومعايور  خالقوت وتشريعوت تضأط هيه اامور.

 العلمانوت

مةومو  عو  لفوع العلمانووت كثر الحاي   وي اإلعوالم المقوروء والمشواها وال

ومعا اتهووا لليوووار اإلسووالمي، وحوارنووا معووك  ووي القضوووت الحةاسووت يأووا  موو  

 ،  ما هو مفهومها؟«تعريذ العلمانوت»

العلمانوووت كلمووت حايثووت االسوويعمال  ووي لغينووا العربوووت، والعلمووانيش مووا لوووم 

علووه يعنويش بايني، ومقابلهش الايني  و الكهنوتي، وكان مالول العلمانوت الميفوق 

عزل الاي  ع  الاولت وحواع المجيموا، وهويا المعنوى غوور معورو   وي ترا نوا 

اإلسالمي، ولو  يكو   وي اإلسوالم كموا  وي عصوورنا ااخوورع للوى الووومش تعلوو  

 ينووي وتعلووو  غووور  ينووي، ولوو  يكوو   ووي اإلسووالم  نووا  يةوومون رجووال الوواي ، 

إلسالم سلطيو ش لحواهما وآخرون يةمون رجال العل   و الةواست، ول  يعر  ا

 ينوت، وااخرى زمنوت  و  نوويت، لقا كوان الواي  مميزًجوا بالحوواع كلهوا اميوزاج 

الوورو  بالجةوو ، كوويلك كووان الوواي  والعلوو ،  العلمانوووت بضوواعت غريأووت علونووا لوو  
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 تنأح  ي  رضنا، وال تةيقو  ما عقاصانا ومةلماتنا الفكريت.

 مانوت؟ما هي نقاط الخال  بو  اإلسالم والعل

العلمانوووت ال تقووذ موو  اإلسووالم موقفًووا محايوواًا كمووا زعوو  بعوول العلمووانوو  

الهوورب،  هوويا بالنةووأت لسسووالم يةوويحو   ان اإلسووالم يواجههووا بشووموله بكوو  

جوان  الحواع اإلنةانوت ما يت ومعنويت،  ر يت واجيماعوت وهي ال تةل  له بهويا 

ت قا تقأ  قةومت الحوواع واإلنةوان الشمول  ال مفر م  الصاام بونهما،  النصرانو

اوطر ا واوطر ش «اإلنجوو »اطري ش اطر للاي ، واطر للاولوت،  و بيعأوور 

لقوصر،  يعطي ما لقوصر لقوصر، وما ا ا،  ما اإلسوالم  وورى الحوواع وحواع 

ال تيجز ، ويرى اإلنةان كوانًوا واحواًا ال ينفصو ، ويورى  ن هللا هوو رب الحوواع 

ن كله،  ال يقأ  قوصر اريًكا ا،  لله ما  وي الةوماوات وموا كلها، ورب اإلنةا

 وي اار ، ومو   وي الةوماوات وموو   وي اار  وقوصور وموا لقوصور كلووه 

...  ا،  ال يجوز  ن يةيولي على جزء م  الحواع ويوجهها بعواًا عو  هوال هللا

 لن اإلسالم يور ل لال  ن يوجوه الحوواع كلهوا بأحكاموه وومواياه، و ن يصوأغها

ََۖٗ  }َوَ ا  بصأغيه وهي مأغت هللا  ُ ُوب  َا َ ُا ُ َا ٱ  .[138الأقرعش ] { هَن 

هوو  موو  لمكووان ليعوواين اإلسووالم مووا العلمانوووت  ووي ضوووء ناوورع اليشووكوك 

 العقايت م  جان  العلمانوت للشريعت اإلسالموت؟

العلمانوووت ال تجحووا الجانوو  العقووال  ووي اإلسووالم، وال تنكوور علووى النووا   ن 

اا ورسوووله والووووم ا خوور انطالقًووا موو  مأووا  ُمةوولن  بووه عنوواها، وهووو يؤمنوووا بوو

لكوو  لنةووان،  هوويا حووق موو  حقوقووه  قرتووه الموا وووق  «الحريووت الاينوووت»تقريوور 

ال يكيفووي بووأن تكووون عقواتووه  « ار اإلسووالم»الاولوووت، ولكوو  اإلسووالم  ووي  اره 
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لنوه ...  مجر  ايء مةمو  به ولوم محاوًرا كالمخوارات والةوموم الأوضواء

يريا  ن تكون عقواته رو  الحواع وجوهر الوجو ،  العقوواع اإلسوالموت تفور  

على المةل   ن يكوذ حواتوه و قًوا لححكوام اليوي تجةواها و ن ياهور   رهوا  وي 

سلوكه وعالقاتها كلها سواء كان حاكًما  و مملوًكا، والعلمانوت تريا مو  العقوواع 

الحوووواع وال توووؤ ر  وووي  هووواا ها  ن تاووو  حأوةوووت الضووومور ال تخوووو  معيووورم 

ومناهجها،  نن سمح لها بالاهور  لووك  بوو  جواران المةوجا ال تخورج عنهوا، 

علوى  ن يكووون المةووجا نفةوه تحووح سوولطانها، وبهوويا نورى المةوول  الوويل يعووون 

تحح سلطان العلمانوت يعاني م  الينواقل بوو  العقوواع اليوي يوؤم  بهوا والواقوا 

  وواقووا يغوورب، عقواتووه تحوورم والعلمانوووت الوويل يفوور  علوووه،  عقواتووه تشوور

تأووووح، عقواتوووه تلوووزم والعلمانووووت تعوووار ، وهكووويا ال تعووواين بوووو  اإلسوووالم 

 والعلمانوت.

 نفه  منك  . يوسذ القرضاول  ن العلمانوت مناقضت للشريعت و نهوا  مولح 

 للغرب منها  ي الأال  اإلسالموت؟

ا مناقضوووت لطأوعوووت ال ييصوووور للعلمانووووت  ن تووونجح  وووي بلوووا لسوووالمي  انهووو

اإلسالم اليل تاي  به الشوعوب المةولمت ومناقضوت لمفاهوموه وسولوكه وتاريخوه 

وال يوجووا  ل مأوورر لقوامهووا، كمووا وجووا ذلووك  ووي الغوورب النصووراني، وكوو  مووا 

تفعله العلمانوت  نها تحاول تغوور طأوعت اامت واتجاهها، واامت ال تةيجو  لهوا 

 اخلهووا وتقوواوم بشوواع،  ونشووأ بووو   حووو  توور ل زر  هوويا االسوو  الغريوو   ووي

الحك  العلماني وبو  اامت المةلمت مورا  ياهور حونًوا ويخيفوي  حوانًوا، ولكنوه 

موورا  بووا  ومةوويمر و بوورز بلووا لسووالمي حكميووه العلمانوووت ونفوويت خططهووا 

وضووربح بوووا موو  حايووا كوو  موو  يقاومهووا هوووش تركوووا، بلووا الخال ووت اإلسووالموت 
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 وي تطأووق النمووذج الغربوي  وي الحوواع كلهوا،  « تواتورم»ااخورع الويل قهوره 

وسلخه م  ترا ه وقومه وتقالواه و قام  سيوًرا ال  ينو،ا يعوزل الواي  عو  الحوواع، 

  قامح على  ساسه قوانو  مجا وت لسسالم.

 وه  هنام  ار  م  وجهت نارم بو  العلمانوت وااخال ؟

إلسوالم، بو  ترحو  العلمانوت ال اعيورا  لهوا علوى الجانو  ااخالقوي  وي ا

وتاعو للوه باعيأوار  ن ااخوال  هوي قووام المجيمعوات وعموا  النهضوات، و ن 

اإلنةان تأنووه ااخوال  والفضواص  اإلنةوانوت الر وعوت، وهويا ال خوال   ووه بوو  

اإلسالم والعلمانوت، ولك   ي مجال العالقت بوو  الجنةوو ، يصور اإلسوالم علوى 

الصوحوح، ويحورم  ل اتصوال جنةوي   ن يكون الزواج المشورو  هوو الطريوق

خارجووه، ويعيأووره موو  الزنووى الوويل يجلوو  سووخط هللا تعووالى، ويشوووا االنحووالل 

ََد}والفةا   وي المجيموا  ُحَشدۖٗ  َو
ْ   ُنادۥُم َكداَ  فََٰ نَد َٰ َربُدا أ ٱوز ُ دبُيا  َوََل تَق  ََ اإلسوراءش ] {اَْء 

كو  الوسواص  ، كما حرم اإلسالم خلوع الرجو  بوالمر ع ااجنأووت عنوه وحورم [32

اليي توةر وقو  الفاحشت، وهيه ااحكام واليوجوهات اإلسوالموت ال ترحو  بهوا 

العلمانوت المةيعربت علوى  ن هويا يواخ   وي نطوا  الحريوت الشخصووت، وتناور 

للى اإلسالم على  نه تزموح، كموا  نهو  ال يحأوون  ن يربطووا ااخوال  بالواي ، 

  و عملي بعواًا ع  الاي .ولنما يرياون  ن يقوموها على  سا   لةفي 

 الةلطت وحما 

مووا ر يكوو  بممارسووات الةوولطت الفلةووطونوت اليووي ير سووها ياسوور عر ووات ضووا 

 ما هو تعلوقك ؟...  اأاب حما 

  عو الفلةطونوو   ن يكونووا يواًا واحواع، و نوا  علو  مو  اإلخووع  وي حموا  
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 نه  حريصون على وحاع الصذ  اوا الحورص، ولو  يحوا   وي تواريخه   ن 

 يايه  اميات لقي   ل  لةطوني، ولنما ك  عمله  ضا لسراصو  و ي ااراضوي 

الفلةووطونوت المحيلووت، لنهوو  ير ضووون توجوووه الةووالم ضووا الوهووو   ووي خووارج 

اار  المحيلووت، لقووا حووا وا هووا ه  ضووا عوواو واحووا هووو لسووراصو  المغيصووأت 

 ارضه .

تجواه اإلخووع و نا اخصو،ا  عج   اا العج  م  موقذ الةلطت الفلةطونوت 

 ي حركت حما ، وما تور  ه مو  ا عواءات بوأن  تأوا  حموا  يقيلوون بعضوه  

بعًضووا، و ن االعيووااءات اليووي تمووح علووى بعوول موو  عنامووره  موو  تووابور 

 زمالصه   ي حما .

 نووا  عيقووا اخصووو،ا  ن المةوويفوا موو  هوويه الخال ووات بووو  الةوولطت وحركووت 

وحمووا   ن يراجعوووا  حمووا  هووي لسووراصو ، و رجووو موو  اإلخوووع  ووي الةوولطت

 نفةه  و ن يياخ  العقالء إليقا  المأساع، و سأل هللا  ن يجمعهو  علوى موا  ووه 

 خور  ينه  ووطنه .

* * * 

 


