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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالال لىالم محمالد مالالم الن،يالين ،ولىالم
سائر إموانال مالن ابن،يالاا والمرسالىين ،ولىالم ولصالم وم الحابصم مومعالين ،ومالن
ال،عصم بإحسان إلم يو الدين.
مما بعد:
فصذه مجمولة من الحوارات بيننا وبين الغالرب ،هصالرت فالو

الورة مسال ىة

محروالالة ،مو ئالالائرة ،رععت لىيصالالا ببووبالالة بينالالة ،بالالن حاسالالمة ،سالالمينا ا« :نحالالن
والغرب» ،وال بد لنالا من نحالدع :مالن نحالنأ مو :مالا نحالنأ ومالن الغالربأ مو :مالا
الغرب الذي يحاورنا ونحاورهأ
و «الغرب» فو الىغة و :الجصة التو لغالرب فيصالا السالمو ،والال،الع الوا عالة
فيصا ،مقابن «السالر » و الو الجصالة التالو لسالر منصالا السالمو ،والال،الع الوا عالة
ۡ
فيصا ،و د يع،ر لنصما بـ «المسر » و«المغرب» ،وفالو القالرون{ :رَّبُّ ٱل َم ۡش قرِ ق
ب َ ال إق َٰلَهَ إق َّل ُه َو فَٱت َّ قخ ۡذهُ َو قك ٗيل} [المزمن.]9 :
َو ۡٱل َم ۡغ قِ ق

والغرب والسر ممر نس،و ،فرن بىد وكن مران لال رربال وئالر  .وواننالا
العربو مقسم إلم :ئر ورالرب ،و الد ا ال ىل لىالم من الغالرب ي،الدم مالن لي،يالا
مرورا بتونو والجزائر والمغالرب اب صالم ،وحالين سالم النالا
إلم موريتانيا
ً
الررة وابرضالية إلالم ئالر ورالرب ،اضال روا من يقسالموا السالر إلالم م سالا
بحسب مو ع  ،فصناك ئر م صم ،و ناك ئر موسط ،و ناك ئر معنم.
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لىم من الغرب الو موروبالا وممريرالا ،ممالا وساليا وإفريقيالا

فصما ئر  ،وإن كالان مالن م الن إفريقيالا مالن يريالد من يىحالف ن سال بالالغرب ،كمالا
ذكر ع .ا حسين ،فو كتاب «مستق،ن الثقافة» :من مصر إلم اليونالان وإي اليالا
وفرنسا م رب منصا إلم الصند والصين واليابان .وكمالا ينالاعي بالذلث كثيالرون فالو
ئمال إفريقيا من علاة ال رانر ونية ومن عار فو فىرصم.
الالذا إذا ننرنالالا إلالالم السالالر والغالالرب مالالن الناحيالالة الجغرافيالالة ،ولرالالن اب الالم
وابم ر من ذلث :و السر والغرب من الناحية الثقافيالة والحاالارية ،و الو
الناحية التو بوىصا حدث الصراع ،وو عت الحروب اوال التالاري ،،وإن كالان
مرىالب مالالا عارت رحالم الصالالراع كالالان بالين الغالالرب والسالر ابوسالالط «الر،يالالر»
كما يسمون اليو .
كانالالت يالالاعة لجىالالة الحاالالارة لقالالرون اويىالالة فالالو يالالد السالالر  ،حالالين هصالالور
الحاارات السر ية القديمالة العريقالة :ال ينيقيالة وال رلونيالة واوئالورية ال،ابىيالة
وال ارسالية والصنديالالة والصالالينية  ...وكالالان السالر

الالو مصالالدر المعرفالالة والمدنيالالة

والصنالة والر و.
ثالالم انتقىالالت العجىالالة إلالالم الغالالرب لعالالدة الالرون ،حالالين هصالالرت فىس ال ة اليونالالان،
ارا كثيرة مالن السالر ،
ومدينة الرومان ،وبرزت الدولة الرومانية ،ورزت م ً
ولركت وثار ا فو بالع ئتم.
ثم لاعت لجىة القياعة الحاارية إلم السر مرة ممرى لىم يالد الحاالارة
العربي الالة امس الالالمية ،الت الالو الالاعت ال الالدنيا بزم الالا ال الالدين ،وم ام الالت مدين الالة العى الالم
واميمالان ،ومنسالالبت حاالارة ربانيالالة إنسالانية ممال يالالة لالميالة ،هالالن العالالم يالالتعىم
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منصالالا ،ويبمالالذ لنصالالا حالالوالو ثمانيالالة الالرون ،و الالد هصالالر لصالالا فالالرع فالالو الغالالرب فالالو
ابندلو مضاا نوره فو موروبا وا ت،و من كثيرون من مبنائصا.
ونا المسىمون ولخى وا ،واسالتيق الغربيالون ولقالدموا ،وكالان ال بالد لمالن والد
من يجالالد ،ولمالالن زرع من يحصالالد ،ومن يقالال،ع الغالالرب لىالالم زمالالا الحاالالارة،
ويصيمن لىم العالم ،بخ،رل العىميالة ،وبقدرلال اال تصالاعية ،وبقولال العسالررية،
وبقينا نحالن معالدوعين فالو «العالالم الثالال » مو فالو «الال،الع الناميالة» مو فالو بالالع
«الجنوب» العاوز المتخىف ال قير.
ومنالالذ هصالالر امسالالال الالدر ل ال من يص ال د بالالالغرب الالالذي كالالان يمثى ال

ر الالن

إم،رااالالور الدولالالة الرومانيالالة «ال،يزن يالالة» والالالذي مرسالالن إلي ال الرسالالول الرالالريم
رسالة يدلوه فيصا إلم امسال  ،ومتمصا باوية الرريمةَٰ { :يَاأ َ ۡه َل ۡٱل قك َٰت َر ق تَعَرللَ ۡو إقلَر َٰ
ضرنَل بَ ۡع ً
ٱّللَ َو َل نُ ۡش قرِ َ قبر قه ش َۡٗريل َو َل يَت َّ قخرذَ بَ ۡع ُ
س َو ا قء بَ ۡينَنَرل َوبَ ۡيرنَ ُك ۡ أ َ َّل نَ ۡعبُر َ إق َّل َّ
ضرل
َك قل َمة َ
ٱّللق فَ قإن ت َ َولَّ ۡو فَقُولُو ۡ
أ َ ۡربَلبٗل قمن دُو قن َّ ه
ٱش َه ُو قبأَنَّل ُم ۡس قل ُمونَ } [ول لمران.]64 :

ولم يسالتجب ر الن لىالدلوة ،ررالم إيمانال فالو الرارة ن سال ببحقيتصالا و الد
اح،صا ،و مم لىم المواوصة ،وبالدم مل،الال بقتالن بعالع الالدلاة ،وكالان ال بالد
مالالن الصالالدا  ،وإن كانالالت القالالوى العسالالررية ريالالر متراف الالة ،فرانالالت سالالرية م لالالة،
وكانت رزوة ل،وك فو العصد الن،وي.
وف الالو لص الالد مب الالو بر الالر اس الالتمرت المواوص الالة ،وكان الالت مو ع الالة «اليرم الالوك»
السصيرة ،وفتل بالع السالا وفىسال ين ،ثالم مصالر وئالمال مفريقيالة ،و الذه ال تالو
واالنتصارات كىصا لىم حسالاب إم،رااوريالة الالرو ال،يزن يالة ،و الد م ال،حت
ذه الال،الع والز ًاا م ً
اليال ولزي ًالزا مالن ىالب عيالار امسالال  ،و الد كانالت مالن ،الن
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نصرانية الديانة.
وكثي ال ًالرا م الالا م الالرت فت الالرات اويى الالة م الالن الس الالال والس الالرون والمصاعن الالة ب الالين
ال رفين ،ال يعرر ا إال بعع المناوئات لىم الحدوع.
ولرن الحدث الر،ير الذي حرك السواكن ،و الي الرالوامن ،ومثالار السالجون،
الالو الح الالروب الت الالو ب الالدم ا الغ الالرب بحم الالالت متتالي الالة لىصج الالو لى الالم الس الالر
امسالمو ،مستغىين ما م اب م ى من فر ة ولسالرذ  ،نتيجالة لمالا م الابصم مالن
وصن ور ىالة ،ومالن انحالراي عينالو ،وفسالاع ممال الو ،فرانالت الحالروب السالصيرة
التو لرفت لنالد مال رمو المسالىمين باسالم «حالروب ال رنجالة» ولنالد الغالربيين
باسم «الحروب الصىي،ية»!
و د و ع من الغربيين فو ذه الحروب من س ث الدماا ،و تالث االلالرا

،

واست،احة المقدسالات والمحرمالات ،مالا ينالدى لال الج،الين ،ومالا لقسالعر مالن ذكالره
الجىالوع ،وال ساليما فالو معركالالة االسالتيالا لىالم بيالت المقالالد  ،التالو والرت فيصالالا
ً
مجازا!!
الدماا لىركب حقيقة ال
وانتصت ذه الحروب الم س ة بانتصار المسالىمين فالو النصايالة ،واسالترعاع م
بالع م ،ورع الغزاة ال غاة لىم ملقابصم ،بعد معارك حاسالمة فالو ح الين وفالتل
بيت المقد

وعمياا والمنصورة ،ورير ا .و د بقيت فالو الن الو

مالرارات ال

لزول بسصولة.
ثم والاا لصالر االسالتعمار ،وعمالن الغالرب بالالع امسالال مالرة ممالرى ،ممالذًا
بثبره من نرسالة الحالروب الصالىي،ية القديمالة ،فقالال ائالد م امنجىيالزي «الىن،الو»
الذي عمالن القالد

سالنة  : 1917اليالو انتصالت الحالروب الصالىي،ية! و الال القائالد

نحن والغرب

ال رنسو «رورو» ممالا ،الر

5

الال الالدين فالو عمسالف :الا الد لالدنا يالا

الال

الدين!
وبالالدمول لصالالر االسالالتعمار ،لالالاع الص الراع إلالالم مئالالده ،فالالإن بالالالع امسالالال
رفات االستعمار ،و اومت ئالعوب كالن بم الرعه ،وكالان الذا سالر ضالع صا ،فىالم
لقابى ال كتىالالة واحالالدة ،بالالن فالالراعي م،عثالالرين ،مالالع حالالالة الاالالعف والعجالالز والخىالالن
والتخىالالف التالالو كانالالت لىيصالالا ابمالالة ،والتقالالد من حالالالة الاالالعف والعجالالز والخىالالن
والتخىف ذه الو التالو سالما ا مالالث بالن ن،الو «القابىيالة لالسالتعمار» ،وإن كالان
فو الن و من ذه التسمية ئوا؛ بنصا لوحو بق،ول االسالتعمار والرضالا لنال ،
والتصيالال لالال  ،وال محسالالب الالذا مق،ال ً
الوال وال

الالحي ًحا بحالالال ،وإنمالالا الالو ال سالالاع

واالمالالتالل الالالذي يمصالالد لىغالالزو واالحالالتالل ،كمالالا مئالالارت إلالالم ذلالالث موائالالن سالالورة
امسالالراا ،حالالين مفسالالد بنالالو إسالالرائين فالالو ابر

 ،فسالالىط هللا لىالاليصم مالالن يجالالو

لت،يرا.
مالل عيار م ،ويت،رون ما لىوا ً
لقد اومت بالع امسال االستعمار ،لما ي رض لىيصا عينصا  -فر

لالين -

من مقاومالة الغالزاة المحتىالين برالن مالا لالديصم مالن الوة ،ولرالن االسالتعمار كالان لال
الغى،الالة وفالالف سالالنن هللا :من ينتصالالر العىالالم لىالالم الجصالالن ،والننالالا لىالالم ال وضالالم،
والقدرة لىم العجز ،وااللحاع لىم الت ر  ،والتقد لىم التخىالف ،والقالوة لىالم
الاعف.
ولرن الصزيمة ابولم لم لرسر امراعة نصائيًا ،فنىالت ابمالة لتالربت ولنتصالز
ال ر الالة ،وهالالن الالالرواع وابب الالال يو نونصالالا ،ويعالالدونصا لىيالالو المولالالوع ،حتالالم
لحالالررت مالالن االسالالتعمار ،وكالالان ومر الالا الجزائالالر التالالو هىالالت لحالالت االسالالتعمار
ال رنسالالو االسالالتي انو رنًالالا وثىثًالالا مالالن الزمالالان ،ثالالم لزمالالت لىالالم من لتحالالرر،
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وعفعالالت الالالثمن راليًالالا :مىيونًالالا مو مكثالالر مالالن السالالصداا .ولالالاعت الجزائالالر لربيالالة
مسىمة ،بعد من مراعوا من ي قدو ا ويتصا بال رنسالة ،حتالم لنسالم عينصالا ولغتصالا،
حتم كانت ابنسوعة الجزائرية السع،ية بعد التحرير:
يا محمد م،روك لىيث! الجزائر روعت إليث!
ولرن االستعمار ،ن من يرحن لن بالع المسىمين ،لم يتركصا سالمة ،بن إنال
زرع فيصا ممرين م يرين:
ألول :من ال زرع فيصالالا ئالالجرة ئالالي انية ،ال لالالزال لن،الالت السالالر وال سالالاع ،مال
و الالو إسالالرائين ،التالالو انتزلالالت مالالن بالالين ضالالىولنا
وررسالالت فالالو

عالالة مالالن لحمنالالا وعمنالالا،

الالدورنا منجال ًالرا ال زال ورح ال يالالدمو ،ومعمىالالت ضالالمن واننالالا

لدوا يتربت بنا الدوائر ،ويريد لنا المرايد ،وال ي،نالم ن سال إال
العربو المسىمً ،
لىم منقاضنا ،وال يحيالا إال بمولنالا ،وال ينتصالر إال بصزيمتنالا ،وال لقالر لال لالين
إال بتركيعنا ول ويعنا و«ل ،يعنا»!
و لثلني :من حين عمن بالعنا لم يرن م االسالتعمار العسالرري وحالده ،كمالا
فعالالن الصالالىي،يون ،بالالن م الالط النتصالالار ثقالالافو ولعىيمالالو ولسالالريعو واوتمالالالو،
يغيالالر ب ال الالال،الع مالالن عامىصالالا ،ونجالالل فالالو ذلالالث إلالالم حالالد ك،يالالر ،وووالالد مالالن مبنالالاا
المسىمين علاة

ال،را بسال،ر،
رحاا إلم لغريب ممالتصم ،والسالير وراا الغالرب ئ ً

لا ذراع .اامبن الغرب لامة إلم من ررس لم يذ ب سدى.
وذرا ً
وفالالو و الالت مالالن ابو الالات ،هالالن كثيالالرون من ريالالا ابامالالاع الالد سالالرنتن ومن
نيالالران ابحقالالاع الالد ممالالدت ،ومن مووالالات المخالالاوي الالد ركالالدت ،ومن العال الالات
يمرن من لتواد؛ فال مامالاع وال مخالاوي وال محقالاع ،ومصو ً الا بعالد من ولالو
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لصالالر االسالالتعمار ،وال سالاليما من الغالالرب احتالالاأ إلالالم مبنالالاا المسالالامين ليعمىالالوا
لنالالده ،ف الالتل بالالاب الصجالالرة إليال  ،فجالالا رت ماليالالين مالالن مبنالالاا السالالمال ابفريقالالو،
ومصو ً ا إلم فرنسا ،ومالن مبنالاا لركيالا ،ومصو ً الا إلالم ملمانيالا ،ومالن مبنالاا
الصند وباكستان ،ومصو ً ا إلم بري انيا.
كمالالا احتالالاأ المسالالىمون إلالالم الغالالرب ليبمالالذوا منال العىالالم فالالو مختىالالف مياعينال ،
فبرسىوا ابلوي ،بالن لسالرات ابلالوي مالن مبنالائصم فالو كالن امتصالاأ ،ورمى
الغرب من يست يد من ذلث فاوتالذب إليال مالن ال الا مذكالا م ومنال،غصم ،فاسالت،قا م
لنده ،وحرمت منصم عيار م اب ىية.
وئاا هللا من لقو فو بالالع امسالال

الحوة إسالالمية ائىالة ،لالم يحسالب محالد

لصا حسابًا ،و ذا من لجائب ذا الدين ،و د مئار إلالم ذلالث «والب» فالو بعالع
كت،الال ببنصالالا لسالال« ،االن جالالار» الالالذي لالالم يتو عالال محالالد ،امالالت بعالالد من ضالالربت
الحركات امسالمية ضربات وحسية مووعة ،بن حسال،صا بعاالصم الىالة ،ولرالن
رب ضارة نافعة ،فقد ن،صت ذه المحالن الغالافىين ،وميقنالت النالائمين ،وحركالت
السالالاكنين ،وهصالالرت فالالو كالالن بالالالع العالالرب والمسالالىمين
حوة لقول ومفرار ،وكانت
ولالالزائم ،وكانالالت
وكانت

الالحوة ئالالامىة ،كانالالت

حوة ىوب ومسالر ،وكانالت

الالحوة التالالزا وسالالىوك ،وكانالالت

حوة نساا وإبداع ،وكانت

الحوة إراعات

الالحوة ممالالال وفاالالائن،

حوة علوة ووصاع.

برزت ذه الصحوة فالو بالالع العالرب ،وفالو العالالم امسالالمو ،وفالو مالارأ
العالالم امسالالمو حيال يعاليس المسالالىمون م ىيالات بالين هصرانالالو مجتمعالات ريالالر
مسىمة.
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الالعيد؛ الص الالعيد الثق الالافو «المرت ،الالة

امسالمية» ،والصعيد االوتمالو «الحجاب» ،والصالعيد اال تصالاعي «ال،نالوك
امسالالالمية» ،والصالالعيد الجصالالاعي «مفغانسالالتان وفىس ال ين» ،والصالالعيد السياسالالو
«التنالالاعي بت ،يالالف السالالريعة» والتنالالاعي بالالـ «التاالالامن امسالالالمو» اريقًالالا إلالالم
الوحدة امسالمية.
ومزلجالالت الالذه الصالالحوة الغالالرب لامالالة ،وممريرالالا ما الالة ،فر الالدت م الالات
الماليين ،ووندت روالصا المالدربين ،واسالتعانت بالالعمالا مالن بيننالا والخالائنين،
لمحا رة ذه النا رة امسالمية التو فاوبت الجميع ،بعد عراستصا وامحااالة
ببس،ابصا ومحركالصا ورايالصا ،ولوامن ولصا ولوامن ضع صا.
وفو ذه ال ترة سقط محد الق ،الين العنيمالين المتنافسالين لىالم سالياعة العالالم:
االلحالالاع السالالوفيتو؛ وكالالان مالالن مسالال،اب سالالقوا حالالرب مفغانسالالتان؛ التالالو سالالا م
المسالالىمون فيصالالا بالنصالاليب ابك،الالر ،فقالالدموا مدمالالة مجانيالالة لىغالالرب ،لالالم يقابىصالالا
الدوا بال ً
الديال» لاللحالالاع
بالالااللتراي والسالالرران ،بالالن ابىصالالا بترئالاليل «امسالالال لال ً
السوفيتو.
وكتالالب الم رالالرون االسالالتراليجيون مثالالن :فوكايامالالا و الالانتنجتون ورير مالالا،
محالالذرين مالالن م الالر الحاالالارة امسالالالمية «النائالالزة» التالالو يصالالعب ل ويعصالالا،
وال سيما إذا ال قت ولقاربت مع الحاارة الرون وئيوسية «الصينية».
وبالالدم التحالالذير مالالن «الخ الالر ابماالالر» يعنالالون «الخ الالر امسالالالمو» الالالذي
بالغوا فو لاخيم ولصديده لىعالالم ،بعالد من لقالاربوا مالع «الخ الر اب ال ر» مي
الخ ر الصينو ،وبعد سقوا الخ ر ابحمر «الروسو».
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ومالالن امنصالالاي من نقالالول :إن بعالالع ابكالالاعيميين المنص ال ين ،رفاالالوا الالذا
التصوي الالن ،ومث،ت الالوا من امس الالال ل الاليو م ال ًالرا مخوفً الالا كم الالا يق الالال .وم الالن الال الا
ال،رفسور اس،وزيتو المعالروي الالذي كتالب فالو ذلالث كتابًالا «الخ الر امسالالمو:
حقيقة م مس ورةأ!».
وكانالالت ممريرالالا لعالالد العالالدة لتقالالو بالالبعوار وديالالدة فالالو السالالر ابوسالالط ،مو الالن
بصريل الع،ارة :فالو بالالع امسالال  .فرانالت حالرب الخىالي ابولالم ،التالو عفعالت
بصا « دا ًما» لاللتداا لىم إيران .ثم كانت حرب الخىالي الثانيالة ،التالو عفعالت
اا ب ريف م و إلم رزو الرويت.
فيصا « دا ًما» مي ً
وكالالان ذلالالث كى ال مقدمالالة لغالالزو العالالرا  ،والالالدمول العسالالرري إلالالم المن قالالة،
والتحرم فيصا بيد من حديد ،ومحاولة لغيير ا من عامىصالا لغيي ًالرا والذريًا ،لغيي ًالرا
يسالالمن التعىالاليم والثقافالالة واملالالال  ،بحيال لتالالدمن ممريرالالا فالالو كالالن ئالالوا ،وصالالرة
وينًا ،ومن وراا ستار محيانًا.
ولالم لعالالد لحتالالاأ إلالالم لالال،و اب نعالالة التالو لخ الالو ووو صالالا ،بالالن رمينا الالا بالالبلين
رؤوسنا لعمن لىم المرسوي ،ولد

م ابعصا فالو كالن ئالوا ،حتالم فالو لعىاليم

الدين ،لعىيم العقائد وال ق والت سير والحدي ورير ا.
وكانت محداث  11س،تم،ر  2001من مبرز ابسال،اب التالو مل الت ممريرالا
الم،الالرر لصالالذا التالالدمن السالالافر ،وإن كالالان العالالارفون يعىم الون من الالذه السياسالالة الالد
رسالالمت مالالن ،الالن ،ومن نالالاك وثالالائف ولقالالارير معروفالالة الالد علالالت لىالالم ذلالالث
بوضو .
ئالالنت ممريرالالا حربًالالا كونيالالة ك،الالرى لىالالم «امر الالاب» فيمالالا زلمالالت ،ولرالالن
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الالالدالئن كىصالالا لن الالف بالالبن الالذه الحالالرب إنمالالا الالو لىالالم امسالالال وممتال ومواانال ،
بصالدي االسالالتيالا لىالم كالالن مقالدرات الالذه ابمالة ،والالالتمرن منصالا ،والالالدمول إلالالم
ملما صا ،والتحرم فو مسيرلصا ،حتم لمىو لىيصا كيف ل رر إذا فرالرت ،وكيالف
لالالترىم إذا لرىمالالت ،وكيالالف لعمالالن إذا لمىالالت .فصالالو لرسالالم لصالالا اريالالف الت ريالالر،
واريف التالدبير ،واريقالة التن يالذ ،بالن لعىمصالا كيالف لتالدين ،وكيالف ل صالم عينصالا،
وكيف لمار

الدين فو حيالصا ،بن ملىنوا بصراحة منصم يريدون من يصالوروا

لىمسالالىمين عيالالنصم مالالن وديالالد .مي

الالنالة «إسالالال ممريرالالانو» بالالدل «امسالالال

القرونو» مو «المحمدي».
ولقد ال بوش فو مول ابمر :إن ذه الحرب حالرب

الىي،ية اويىالة ابمالد،

ون،صال م،الالراؤه إلالالم م الالورة الالذه الرىمالالة ،ومالالدى مثر الالا لىالالم لقالالول المسالالىمين
ون وسصم ،وما لصا من إيحااات لاريخية ،فالتذر لنصا ،و ال من ال :إنصا زلالة
لسان ،وزالت الىسان إنما لع،ر لن مرنون ن و امنسان.
ولقالالد الالال سالاليدنا لى الو ررر :رالالس القىالالوب ينصالالر لىالالم

ال حات الوو الوه،

{ولَ ۡرو نَشَرل ا ُء َأل َ َر ۡير َٰنَ َك ُه ۡ فَلَعَ َرِ ۡفت َ ُه بقسقري َٰ َم ُه ۡه
وفىتات ابلسن! ثم لالال الول هللا لعالالمَ :
َولَت َ ۡع قِفَنَّ ُه ۡ فقي لَ ۡح قن ۡٱلقَ ۡو قل} [محمد.]30 :

بعد الحاعي لسر مالن سال،تم،ر ئالنت حمىالة إلالميالة ضالخمة لىالم امسالال ،
بجوار الحمىة العسررية ،والت،ر امسال مصدر امر اب والعنالف فالو العالالم.
وم ،ل المسىمون يواوصون مس ىة ئتم من الغربيين فو كن مران ،لريالن الالتصم
لإلسال ولرتاب ون،ي وئريعت وحاارل ولاريخ وممت  ،كيال وزافًا.
وووصت إلو  -بص ة ما الة  -لسالرات مالن الذه ابسال ىة مالن نالا و نالاك،
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مالالن المخىصالالين مالالن المسالالىمين ي ى،الالون اموابالالة لنصالالا ،بالالدل من يالالرع لىالالم الالذه
ابس ىة العاوزون الذين يسي ون بإوابتصم مكثر مما يحسنون.
والالاالنو مس ال ىة مالالن رئالاليو ال،نالالث امسالالالمو لىتنميالالة ع .محمالالد محمالالد لىالالو،
مرسالالىصا إليال لالالدع مالالن اممالالوة العالالامىين فالالو مجالالال العمالالن امسالالالمو بالواليالالات
المتحدة ابمريرية وواالنو مس ىة من بعع امموة الذي يعيسون فالو الغالرب،
منصم ممونالا ثابالت ليالد فالو سويسالرا ،ومالنصم إمواننالا فالو «ائالتالي الخيالر» فالو
لندن وواالنو مس ىة من بعع الصحف العربيالة .وحالاورت بعالع الصالح يين
من ممريرا وإنجىترا وملمانيا(.)1
ورميت من مومع ذلث كى بعا إلم بعع ب دمال لىقالارا الرالريم ،ليعالري
لن بينالة :مو نالا مالن الغالرب ومو الف الغالرب منالا ،لىالم ضالوا الدى القالرون،
{ليَ ۡه قلكَ َم ۡن َهلَكَ عَن بَ قينَة َويَ ۡحيَر َٰ َم ۡرن
و دى السنة ،ولووصات ذا الدين العنيم ،ق

َح َّي عَن بَ قينَة} [ابن ال .]42 :وما لوفيقو إال باهلل ،لىي لوكىت وإلي منيب.
الدوحة فو 15 :وماعى ابولم  1426ـ
2005/6/2
ال قير إلم ل و رب
يوسف القرضاوي

***
( )1ال ئالالث من القالالارا سالاليىح لرالالرار كثيالالر مالالن ابسال ىة ،بن موضالالولصا يسالالغن الجميالالع نالالا
و ناك .ولذا حر نا من نجيب لىيصا بالت صين فالو مول ابمالر ،ثالم نجيالب بامتصالار بعالد
ذلث لىم ابس ىة المرررة ،ونحين إلم الرووع إلم ما مام.

نحن والغرب

مس ىة من ممريرا
***

12

نحن والغرب

13

مس ىة من ممريرا
كنت د لىقيت رسالة مالن اب الصالديف الالدكتور :محمالد محمالد لىالو رئاليو
ال،نث امسالمو لىتنمية بجدة ،حول لدع من االلصامالات والسال،صات التالو يثير الا
املال ابمريرو ضد رسالة امسالال وحاالارل وممتال  ،وكانالت الذه ابسال ىة
الالد مرسالالىصا إلالالم رئالاليو ال،نالالث لالالدع مالالن اممالالوة العالالامىين فالالو مجالالال العمالالن
امسالمو بالواليات المتحدة ابمريرية ومنصم:
 - 1الدكتور /ومال برزنجو ،نائب رئيو المعصد العالمو لى رر امسالالمو فالو
والية فيروينيا.
 - 2الدكتور /ا وابر العىوانو ،رئيو وامعة العىالو امسالالمية واالوتماليالة
فو والية فيروينيا.
 - 3ال الالدكتور /نص الالاع ل الالو

 ،الم الالدير التن ي الالذي لمجى الالو العال الالات امس الالالمية

ابمريرية «كير» فو وائن ن.
وكان س،ب ذه ابس ىة :ما م ام الصصاينة وم يدو م فو الواليات المتحالدة
من حمىة مسعورة ،ال لىم بىد بعين من بالع امسال  ،ولرن ضد امسالال ذالال
بو ال عينالالا ولقيالدة ،وممالذت ابوسالالاا الصالالصيونية ل،ال الخالالوي والالالذلر مالالن
امسال بالين المسال ولين فالو امعارة ابمريريالة والرالونجر

ووسالائن املالال ،

ومصو ا بعد محداث  11س،تم،ر  ، 2001و الد لمالدوا فالو حمىالتصم الذه إلالم
لحريف معانو بعالع اويالات القرونيالة ،وإمراوصالا لالن ساليا صا ،ووضالعصا فالو
ري الالر موض الالعصا ،مم الالا معى إل الالم من معارت امعارة ابمريري الالة هصر الالا لمام الالا
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الاللصا بصالم،

وم ،حت القياعات امسالمية لسعر من لال تصا بالامعارة ابمريريالة لمالر ببسالوم
حااللصا ،ومحىث مو الصا.
و د مئرت لىم اب الصديف الدكتور /محمد محمالد لىالو ،بالبن يرسالن الذه
االلصامات والس،صات إلم لدع من ابموة العىماا والم رالرين المسالىمين الثقالات،
الذين ومعوا بين التمرن من الثقافة امسالالمية ،واالاالالع لىالم ثقافالة العصالر،
لىم من يرون اموابة لن ذه ابس ىة إوابالة لىميالة لخااالب العقالن المعا الر،
لم لرون لجنة لبمالذ مفاالن مالا فالو الذه اموابالات ،ولاالم بعاالصا إلالم بعالع،
ولصدر فو

ورة رسالة ال،نث امسالمو لىتنمية.

ولم يسعنو  -ررم مل،ائو الرثيرة  -إال من معلم بدلوي بميط الىثا لن الذه
الس،صات الزائ ة ،وااللصامات ال،ااىة ،التو االما رععنا لىيصا.
وكان الالت الس الال،صات الت الالو مثي الالرت حس الالب م الالا ورع إل الالم م الالن إعارة اببح الالاث
والدراسات والترومة؛ التابعالة لمجىالو العال الات امسالالمية ابمريريالة «كيالر»
لىم ذا النحو:
 - 1ئ،صات حالول لال الة المسالىم بغيالر المسالىم .و الد لاالمنت الذه ئال،صات لالدة
منصالالا :مالالواالة ابل الالداا ،وبع،الالارة ممالالرى :م الالواعة مالالن حالالاع هللا ورس الالول ،
الجزية ،لمييز م ن الذمة بزي ماأ لن المسىمين ،مو نا من اب ىيات.
 - 2ئ،صات حول امر اب.
 - 3ئ،صات حول الرعة ولقوبة المرلد.
 - 4ئ،صات حول المرمة فو امسال .
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 - 1حول لال ة المسىم بغير المسىم
إن امسال د حدع العال ة مع رير المسىمين ،فو ويتين محرمتين مالن كتالاب
هللا ،لعت،ران بمثابة الدستور فو ذلث ،يقول لعالالمَّ :
{ل يَ ۡرن َه َٰى ُك ُ َّ
َرن ٱلَّر قذينَ لَر ۡ
ٱّللُ ع ق
َٰ
قين َولَ ۡ ي ُۡخ قِجُو ُك قمن قد َٰيَ قِ ُك ۡ أَن تَبَُِّو ُه ۡ َوت ُ ۡقس ُ
قط او إقلَ ۡري قه ۡه إق َّن َّ
ٱّللَ ي قُحر ُّ
يُقَتقلُو ُك ۡ فقي ٱل ق
َٰ
رطينَ  8إقنَّ َمررل يَر ۡرن َه َٰى ُك ُ َّ
قين َوأ َ ۡخ َِ ُجررو ُك قمررن قد َٰيَر قرِ ُك ۡ
ٱّللُ َ
ۡٱل ُم ۡق ق
سر ق
رن ٱلَّر قذينَ قَتَلُررو ُك ۡ فقرري ٱلر ق
عر ق
علَ َٰ ا إق ۡخ َِ قج ُك ۡ أَن ت َ َولَّ ۡو ُه ۡه َو َمن يَت َ َولَّ ُه ۡ فَأُو َٰلَائقركَ ُهر ُ َٰ َّ
ٱلظ قل ُمرونَ } [الممتحنالة،8 :
َو َٰ َظ َه ُِو َ

.]9
و الالالان اويتالالان نزلتالالا فالالو ئالالبن المسالالركين  -ل،الالاع ابوثالالان ،مالالن الالريس
وممثالالالصم  -و الالد ئالالرع ال،الالر بالمسالالالمين مالالنصم ،وام سالالا لصالالم ،فامتالالار لنالالوان
«ال،الالر» لصالالم ،و الالو الالالذي يسالالتعمى المسالالىمون فالالو م الالد

الحقالالو  ،بعالالد حالالف هللا

لعالم ،و و بر الوالدين.
ح ال القالالرون نالالا لىالالم :بالالر م وام سالالا إلالاليصم ،وام سالالاا  -مي العالالدل  -من
يع وا حقو صم وال ي،خسوا ئي ًا منصا ،وال،ر :من يع وا فو حقو صم.
كما من ام ساا :من لبمذ منصم الحف الواوب لىيصم ،وال لزيد لن  .مما ال،الر
امتيارا وكر ًما.
فصو من لتنازل لصم لن بعع حقث،
ً
و ذا فو ئبن الوثنيين ،الذين نزلت بخصو صم اويتان الرريمتان.
ولرن امسال مفرع «م ن الرتاب» :بعنوان ماأ ،وبمعامىالة ما الة ،حتالم
مواز مصا رلصم والتزوأ من نسائصم ،ومعنالو الذا منال موالاز لىمسالىم من لرالون
زووت ال وئالالريرة حيال ال  ،وم موالعه :كتابيالالة «مسالاليحية مو يصوعيالالة» .ومقتاالالم
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الالذا :من يرالالون م ىصالالا م الالصاره ،و الالم كالالذلث موالالداع موالعه ووالالدالصم ،وممالالوالصم
ومالالااللصم ،وموالع ممالالوالصم ومالالااللصم ،و ال الا لصالالم حقالالو «مولالالم ابرحالالا ،
وذوي القربو».
كما من امسال الت،الر النصالاري م الرب مالوعة لىمسالىمين مالن ريالر م ،يقالول
عر َٰ َ َو ٗ قللَّر قذينَ َء َمنُررو ۡٱليَ ُهررودَ َوٱلَّر قذينَ أ َ ۡشر َرِ ُكو َولَت َ قجر ََّن
شر َّ ٱلنَّررل ق َ
لعالالالم{ :لَت َ قجر ََّن أ َ َ
سرينَ َو ُر ۡهبَ ٗلنرل
ص َِ َٰهى َٰذَ قلركَ قبرأ َ َّن قم ۡرن ُه ۡ ققسقي ق
أ َ ۡق َِبَ ُه م ََّودَّ ٗ قللَّ قذينَ َء َمنُو ٱلَّ قذينَ قَللُ او قإنَّل نَ َٰ َ
اا« :أنرل أولر لنرل
َوأَنَّ ُه ۡ َل يَ ۡست َ ۡكبق ُِونَ } [المائدة ،]82 :كما ال ن،و امسال مي ً

بعيس بن مِي  ،في ل نيل و آلخِ »(.)2
فصذا لن القسم المصاعن المسالم من م ن الرتاب ،مما من لالم يسالالم المسالىمين،
وملان لىيصم لالدو م ،وحالارب عيالنصم برالن سالال مالاعي ومعنالوي ،فصنالا ينصالم
امسال المسالىم من يصاعنال مو يسالالم ؛ يقالول لعالالم{ :إقنَّ َمرل يَ ۡرن َه َٰى ُك ُ َّ
َرن ٱلَّر قذينَ
ٱّللُ ع ق
َٰ
علَر َٰ ا قإ ۡخ َرِ قج ُك ۡ أَن ت َ َولَّ ۡرو ُه ۡه َو َمرن
قين َوأ َ ۡخ َِجُرو ُك قمرن قد َٰيَ قرِ ُك ۡ َو َٰ َظ َه ُرِو َ
قَتَلُو ُك ۡ فقي ٱلر ق
يَت َ َولَّ ُه ۡ فَأُو َٰلَائقركَ ُهر ُ َٰ َّ
ٱلظ قل ُمرونَ } [الممتحنالة .]9 :وال يووالد الانون لىالم ووال ابر

يبمر امنسان من يحب ويسالم مالن يحاربال  ،و الد ائالتصرت فالو لالاري ،امنسالانية
حروب معنوية وماعية بين ممم ابر

 ،والس،ب فو ذلث لجرؤ ممة لىم ممالة،

مو لجاوز ممة الحد مع ابمة ابمرى ،مو إلانة ممة لعدو ممة ممالرى ،وال ينرالر
لىم ممة من لعاعى من يعاعيصا ،وينصر لصا لداول .

***
( )2مت الالف لىي ال كمالالا فالالو «الى ل ال والمروالالان» ( ،)1526رواه ال،خالالاري فالالو محاعي ال ابن،يالالاا
( ،)3443ومسىم فو ال اائن ر م ( )2365لن مبو ريرة.
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 - 2مواعة من حاع هللا ورسول
ومالالن النالالا مالالن الخالالذ مالالن ول ال لعالالالم فالالو سالالورة المجاعلالالةَّ :
{ل ت َ قج ر ُ قَ ۡومٗ ررل
رٱّللق َو ۡٱليَر ۡرو ق ۡٱألا قخر قرِ يُر َرو ادُّونَ َم ۡرن َحرلادَّ َّ
ي ُۡؤ قمنُرونَ قبر َّ
سررولَهُ َولَر ۡرو َكررلنُ او َء بَرل ا َء ُه ۡ أ َ ۡو
ٱّللَ َو َر ُ

قرريِت َ ُه ۡ } [المجاعلالالة ،]22 :الخالالذوا منصالالا علال ً
اليال لىالالم من
ررونَ ُه ۡ أ َ ۡو َ
أ َ ۡبنَررل ا َء ُه ۡ أ َ ۡو إق ۡخ َٰ َ
عش َ
امسال ينصم لن موعة المسىم لغير المسىم بص ة م ىقة ،وي كدون ذلالث بقولال
لعالم فالو مول سالورة الممتحنالةَٰ { :يَاأَيُّ َهرل ٱلَّر قذينَ َء َمنُرو َل تَت َّ قخرذُو عَر ُ قو َوعَر ُوَّ ُك ۡ
سررو َل
أ َ ۡو قليَرل ا َء ت ُ ۡلقُررونَ قإلَر ۡري قه قبر ۡرٱل َم َودَّ ق َوقَر ۡ َكفَر ُرِو قب َمررل َجرل ا َء ُك قمررنَ ۡٱل َحر ق ي ُۡخ قِ ُجررونَ ٱلَِّ ُ
َوإقيَّررل ُك ۡ أَن ت ُ ۡؤ قمنُررو بقر َّ
سربقي قلي َو ۡٱبتقغَرل ا َء َم ِۡ َ
ضررلتق هي
رٱّللق َربق ُكر ۡ إقن ُكنرت ُ ۡ َخر َرِ ۡجت ُ ۡ قج َٰ َهر ٗ فقرري َ
تُسقُِّ ونَ إقلَ ۡي قه بق ۡٱل َم َودَّ ق َوأَنَل أ َ ۡعلَ ُ بق َمل ا أ َ ۡخفَ ۡيت ُ ۡ َو َمل ا أ َ ۡعلَنت ُ ۡ }.

ومورع من مبين نا :من وية المجاعلة ال لنصم لن موعة مالن كالان ريالر مسالىم،
ولالالو كالالان مسالالال ًما لىمسالالىمين ،بالالن لنصالالم لالالن مالالواعة { َمر ۡرن َح رلادَّ َّ
سررولَهُ} مي
ٱّللَ َو َر ُ

حالالارب هللا ورسالالول  ،وئالالا هللا ورسالالول فصالالذا ئالالخت معالالاع لإلسالالال وم ى ال ،
فريف ي ىب من المسىم من ينصر ل الوع والمح،ةأ
ولو كانت موعة رير المسىم ممنولة فو امسال ما مواز السالرع امسالالمو
لىمسالالىم من يتالالزوأ الرتابيالالة ،والزوويالالة فالالو ننالالر امسالالال لقالالو لىالالم مسالالو
{و قم ۡرن َء َٰيَتقر ق اه أ َ ۡن َخلَر َ لَ ُكر قم ۡرن
ومركان ،منصا :الموعة والرحمة ،كما الال لعالالمَ :
أَنفُ قس ُك ۡ أ َ ۡز َٰ َو ٗجل قلت َ ۡس ُكنُ او إقلَ ۡي َهل َو َجعَ َل بَ ۡينَ ُك م ََّودَّ ٗ َو َر ۡح َمةً} [الرو .]21 :

ولالالذا الالال ابالالن ل،الالا  :ال يجالالوز زواأ الرتابيالالة إذا كانالالت مالالن الالو معالالاعين
لىمسىمين ،واستدل العىماا لقول بصالذه اويالةَّ :
{ل ت َ قجر ُ قَ ۡومٗ رل ي ُۡؤ قمنُرونَ بقر َّ
ٱّللق َو ۡٱليَ ۡرو ق
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فالو الحيالاة الزوويالة مالا مث،تتال

{و َجعَ َل بَ ۡينَ ُك م ََّودَّ ٗ َو َر ۡح َمةً}.
اوية ابمرىَ :
فآية { َم ۡن َحلادَّ َّ
ٱّللَ َو َرسُولَهُ} لعنو :ابلداا المحاربين لىمسىمين.
َ
{ل تَت َّ قخذُو َع ُ قو َو َع ُوَّ ُك ۡ أ َ ۡو قليَل ا َء}:
ي كالالد الالذا ويالالة الممتحنالالةَ :
{ل تَت َّ قخررذُو عَرر ُ قو َوعَرر ُوَّ ُك ۡ أ َ ۡو قليَررل ا َء ت ُ ۡلقُررونَ إقلَ ۡرري قه
قب ۡٱل َم َودَّ ق .}...
فاوية د ل،رت لنصم ببنصم ملداا هللا ،وملالداا المسالىمين {عَر ُ قو َوعَر ُوَّ ُك ۡ }

ولالاليو مق،ال ً
الوال من يعالالاعوا هللا ورسالالول والم ال منين ،ويقابالالن المسالالىمون معالالاعالصم
بالوالا لصم ،وإلقاا الموعة إليصم.
ول الاليو الالذا لمج الالرع ك الالر م بامس الالال  ،ب الالن ض الالموا إلي الال إي الالذاا المس الالىمين
وحصار م ولعذي،صم وفتنتصم فو عينصم ،حتم ممروو م مالن عيالار م بغيالر حالف
إال من يقولالوا :ربنالا هللا .ولالالذا الالت اويالالة{ :ت ُ ۡلقُرونَ إقلَر ۡري قه بق ۡرٱل َم َودَّ ق َوقَر ۡ َكفَر ُِو بق َمررل
َجل ا َء ُك قمنَ ۡٱل َح ق ي ُۡخ قِجُونَ ٱلَِّ سُو َل َوإقيَّل ُك ۡ أَن ت ُ ۡؤ قمنُو قب َّ
ٱّللق َر قب ُك ۡ }.

و د ذكرت السورة الدة من ملنم والد السىوك والتعامالن مالع المخالال ين،
ولو كالانوا ملالداا ،و الو :من العالداوة ليسالت مم ًالرا عائ ًمالا ومبالديًا بالاالرورة ،فقالد
لسالتحين العالالداوة إلالالم مالالوعة ،وعوا الحالالال مالالن الحالالال ،و الالذا مالالا ررلال السالالورة
بصيغة الرواا ،حي

ٱّللُ أَن يَ ۡجعَر َل بَ ۡيرنَ ُك ۡ َو َب ۡرينَ ٱلَّر قذينَ عَرلد َۡيت ُ
س َّ
ال لعالمَ { :
ع َ

ه
ٱّللُ َ
ٱّللُ قَررر ق هيِ َو َّ
ررودَّ ٗ َو َّ
رَّحررري } [الممتحنالالة .]7 :مي :وهللا الالدير لى الالم
غفُرررور ق
قمر ۡررن ُه َّمر َ

لحويالالن القىالالوب مالالن كرا يالالة إلالالم مالالوعة ،وهللا ر الالور رحالاليم :يع الالو لمالالا سالالىف،
ويسامل ل،اعه فيما مام.
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وم الالم مالالن ذلالالث وملنالالم :مالالا ررل ال السالالورة مالالن عسالالتور فالالو معامىالالة ريالالر
المسىمين ،سنتحدث لن فيما بعد.
المقصوع من ويةَ :
ص َِ َٰ اى أ َ ۡو قل َيل ا َء}:
{ل تَت َّ قخذُو ۡٱل َيهُودَ َوٱلنَّ َٰ َ
و ول الال لع الالالم ف الالو س الالورة المائ الالدةَٰ { :يَاأَيُّ َهرررل ٱلَّررر قذينَ َء َمنُرررو َل تَت َّ قخرررذُو ۡٱليَ ُهرررودَ
صر َرِ َٰ اى أ َ ۡو قليَ رل ا َء بَ ۡع ُ
ض ر ُه ۡ أ َ ۡو قليَ رل ا ُء بَ ۡع ر  }...يجالالب من ي صالالم فالالو ضالالوا السالاليا
َوٱلنَّ َٰ َ

ومس،اب النزول لآليات .فاوية التو لىيصا لسير إلم من اليصوع والنصارى كالانوا
معاعين لىمسىمين ،وكانوا فو حالة مالن القالوة والمنعالة ،بحيال م ال،ل كثيالر مالن
المنافقين ومرضم القىوب يحاولون التقرب إليصم ،والمواالة لصالم ،لىالم حسالاب
عيالالنصم وممالالتصم وومالالالتصم ،و الالذا ال ينالالازع منصالالف فالالو منال م الالر لىالالم سالالياعة
ابمة ووحدلصا ولماسرصا ،وال سيما فو مرحىة لروينصا ،ولبسيو بنيانصا.
لقول اوية الرريمة التاليالة لآليالة المالذكورة{ :فَت َ َرِى ٱلَّر قذينَ فقري قُلُروبق قه م ََّرِ
ه
سر ٱ َّّللُ أَن يَ ۡرأتق َي بقر ۡٱلفَ ۡتحق أ َ ۡو أ َ ۡمرِ
يه ۡ يَقُولُونَ نَ ۡخ َ
ش َٰ ا أَن ت ُ قصريبَنَل دَ ائق َرِ فَعَ َ
يُ َٰ َ
س قِعُونَ فق ق
قمر ۡرن قعنر ق قه فَي ۡ
سر قره ۡ َٰنَر ققمينَ َ 52ويَقُررو ُل ٱلَّر قذينَ َء َمنُر ارو
ُصر قب ُحو َ
ري أَنفُ ق
علَر َٰ َمرل ا أ َ َ
سررُِّو فقر ا
ا
رٱّللق َج ۡه ر َ أ َ ۡي َٰ َم رنق قه ۡ قإنَّ ُه ر ۡ لَ َم َع ُك ر ۡه َح قب َط ر ۡ أ َ ۡع َٰ َملُ ُه ر ۡ َفأ َ ۡ
س ر ُمو قبر َّ
صرربَحُو
أ َ َٰ َه ر ُؤ َ ال قء ٱلَّ ر قذينَ أ َ ۡق َ

َٰ َخس ققِينَ } [المائدة.]53 ،52 :
فالواضل من ذه اوية ابميرة :مننا مما ومالالة مالن المنالافقين االنتصالازيين
المخاعلين ،الذين يخونون ومالتصم ،ويوالون ملداا ا ،ويحى ون لصالم كالاذبين:
إنصم لمعصم! ولذا يقول القرونَ { :حبق َط ۡ أ َ ۡع َٰ َملُ ُه ۡ فَأ َ ۡ
صبَحُو َٰ َخ قس قِينَ }.

وال رالالرو من مالالن يالالوالو ابلالالداا ويناالالم إلالاليصم ،ويىقالو إلالاليصم بالالالموعة لىالالم
حساب ممت  :ممر مجالر ومحالر وانيًالا وعينيًالا ،وال ساليما فالو مو الات الصالراع
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والحالالروب ،فصالالو فالالو ننالالر الوانيالالة :ميانالالة ،و الالو فالالو ننالالر الالالدين :رعة ،و الالو
{و َمن يَت َ َولَّ ُه قمن ُك ۡ فَ قإنَّهُ قم ۡن ُه ۡ }.
معنم ول لعالمَ :
ومن نا واات اويالة التاليالة لقالولَ َٰ { :ياأَيُّ َهرل ٱلَّر قذينَ َء َمنُرو َمرن َي ِۡتَر َّ قمرن ُك ۡ عَرن
ف يَ ۡأتقي َّ
علَ ۡٱل َٰ َك قف قرِينَ
علَ ۡٱل ُم ۡؤ قمنقينَ أ َ قع َّز َ
ٱّللُ بققَ ۡو ي قُحبُّ ُه ۡ َوي قُحبُّونَ اهُ أَذقلَّة َ
دقينق قه فَ َ
س ۡو َ
س قبي قل َّ
ٱّللق َو َل يَ َخلفُونَ لَ ۡو َمةَ َ الئق } [المائدة.]54 :
يُ َٰ َج قه ُونَ فقي َ

ك البن اويالالة لقالالول :إن ال الا الالالذين مالالانوا الالومصم واناالالموا إلالالم ملالالدائصم،
وارلدوا لن عينصم ،سيعو
لىم نقيع

ميرا منصم ،بجين وديد مو مويال وديالدة
هللا ابمة ً

الا.

فصذه اويات ليست فالو م ىالف يصالوع ونصالارى لالاعيين مسالالمين لىمسالىمين،
بن فو يصوع ونصارى ومعاعين لصم ،محاربين لدلولصم ،كاليصوع الالذين نقاالوا
لصد رسول هللا ،واناموا إلالم ملدائال مالن الالوثنيين المسالركين ،الالذين مرالاروا
لىالالم المدينالالة ،ومراعوا القاالالاا لىالالم الرسالالول وم الالحاب  ،واست صالالال ئالالبفة
المسىمين ،وا تالع امسال من وذوره.
واويات التالية فالو ساليا النصالم لالن الالوالا لىيصالوع والنصالارى ل كالد ذلالث.
يقول لعالالمَٰ { :يَاأَيُّ َهرل ٱلَّر قذينَ َء َمنُرو َل تَت َّ قخرذُو ٱلَّر قذينَ ٱت َّ َخرذُو دقيرنَ ُك ۡ ُه ُرز ٗو َولَ قعبٗ رل قمرنَ
ٱّللَ قإن ُكنرت ُ م ُّۡرؤ قمنقينَ َ 57و قإذَ
رلر أ َ ۡو قليَرل ا ه َء َوٱتَّقُرو َّ
ٱلَّ قذينَ أُوتُرو ۡٱل قك َٰت َر َ قمرن قَ ۡرب قل ُك ۡ َو ۡٱل ُكفَّ َ
نَلد َۡيت ُ ۡ إقلَ ٱل َّ
صلَ َٰو ق ٱت َّ َخذُو َهل ُه ُز ٗو َولَ قع هبٗل َٰذَ قلكَ بقأَنَّ ُه ۡ قَ ۡو َّل يَ ۡع ققلُونَ } [المائدة.]58 ،57 :

فص الا و ملىنالوا الحالرب لىالم امسالال وم ىال  ،و الزموا بعقيدلال  ،و الزموا
زوا ولعً،ا.
بسعائره ،وملنمصا الصالة ،والخذو ا ً
ممالالا اليصالالوع والنصالالارى العالالاعيون المسالالالمون ،فصالالم فالالو ننالالر المسالالىمين م الالن

نحن والغرب

22

{و َطعَرل ُ ٱلَّر قذينَ أُوتُرو ۡٱل قك َٰت َر َ
كتاب ،مواز القرون م اكىتصم كما موالاز مصالا رلصم َ
صر َٰنَ ُ قمرنَ ٱلَّر قذينَ أُوتُرو
صر َٰنَ ُ قمرنَ ۡٱل ُم ۡؤ قم َٰنَر ق َو ۡٱل ُم ۡح َ
قحل لَّ ُك ۡ َو َطعَل ُم ُك ۡ قحل لَّهُر ۡ َو ۡٱل ُم ۡح َ

ۡٱل قك َٰت َ َ قمن قَ ۡب قل ُك ۡ } [المائدة.]5 :
وإذا كان م الن الرتالاب لصالم مرانالة ما الة ،ومعامىالة ما الة لالدى المسالىمين،
فالالإن النصالالارى مالالنصم يعت،الالر م القالالرون م الالرب مالالوعة لىمسالالىمين مالالن اليصالالوع الالالذين
بالالارزوه بالعالالداوة بالالررم م،الالاعرة الرسالالول لىي ال الصالالالة والسالالال بعقالالد االل ا يالالة
معصم بعيد جرل إلم المدينة ،و د وعىصم ف الة مالن م الن الالدار ،يتنا الرون فالو
السىم والحرب ،ويتواسون فو السراا والاراا ...
ولعالالن اويالالات التالالو

الالدرت بصالالا سالالورة الالالرو لالالدلنا بجالالالا لىالالم الالرب

النصالالارى مالالن المسالالىمين ،فقالالد امالالت حالالرب بالالين الالالدولتين العنيمتالالين فالالو ذلالالث
الزمن :ال ر

فو السالر  ،والالرو فالو الغالرب ،وانتصالر ال الر

لىالم الالرو

فو مول ابمر ،فحزن لذلث المسىمون ،وفر المسركون ،بن ال الر

مجالو

يع،دون النار ،ويع،دون إلصين :لىخير والسر ،مو لىنور والنىمة ،فصم م رب إلالم
مسركو العرب ل،دة ابوثان ،والرو كانوا نصارى م ن كتاب ،فرالانوا م الرب
إلم المسىمين.
ولجاعل ال ريقان ولرا نوا حول مسالتق،ن ابمتالين ،ولمالن لرالون الغى،الة بعالدأ
وكان المسىمون ب ،يعة الحال مع الالرو  ،والمسالركين مالع ال الر  ،فنالزل ولال
لعالم { :ال ا ُ 1
غ قلبَ ق ٱلُِّو ُ  2فق اي أ َ ۡدنَ ۡٱأل َ ۡر ق َو ُه قمن بَ ۡع ق َ
سريَ ۡغ قلبُونَ  3فقري
غلَ قب قه ۡ َ
بق ۡ
ح ۡٱل ُم ۡؤ قمنُونَ  4بقنَ ۡ
ص قرِ َّ ه
سنقينَ ق َّّللق ۡٱأل َ ۡم ُِ قمن قَ ۡب ُل َو قمن بَ ۡع ه ُ َويَ ۡو َمئقذ يَ ۡف َِ ُ
ٱّللق يَنص ُُرِ
ض قع ق
شل ا ُء َو ُه َو ۡٱلعَ قز ُ
ٱلَِّحي ُ} [الرو .]5 - 1 :
َمن يَ َ
يز ق
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فاننر كيف بسر القرون المسىمين بنصالر الالرو  ،وكيالف ل،الر لالن مسالالر
ح ۡٱل ُم ۡؤ قمنُونَ  4بقنَ ۡ
ص قِ َّ
{ويَ ۡو َمئقذ يَ ۡف َِ ُ
ٱّللق}.
المسىمين بقول َ :

فصالالذا الالو مو الالف امسالالال الم،الالدئو مالالن م الالن الرتالالاب لامالالة ،ومالالن النصالالارى
ما ة.
و الالذا ال يمنالالع من لالالبلو ويالالات مالالن القالالرون لنقالالد اليصالالوع مو النصالالارى مو م الالن
الرتالاب لامالالة ،فيمالالا حرفالالوا مالن كتالال،صم ،ومالالا بالالدلوا مالن لقائالالد موسالالم وليسالالم،
ومالالن مىالالة إبالالرا يم ،ومالالا ريالالروا مالالن ئالالرائع من،يالالائصم ،فالالالقرون الالد والالاا مصالالد ًا
االالا
ومتم ًمالالا لىتالالوراة وامنجيالالن ،كمالالا ملىالالن ذلالالث فالالو ويالالات كثيالالرة ،كمالالا والالاا مي ً
{وأ َ َ
نز ۡلنَرل ا إقلَ ۡيركَ
«مصح ًحا» لصا ،مو بتع،ير ومر «مصيمنًا لىيصا» كمالا الال لعالالمَ :
ص ق ٗقل قل َمل بَ ۡينَ يَ َۡي قه قمنَ ۡٱل قك َٰت َ ق َو ُم َه ۡي قمنًل َعلَ ۡي قه} [المائدة.]48 :
ۡٱل قك َٰت َ َ بق ۡٱل َح ق ُم َ

كمالالا ينقالالد القالالرون موا الالف م الالن كتالالاب  -ومصو ً الالا اليصالالوع  -مالالن علالالوة
امسال  ،ورسول امسال  ،وممة امسالال  ،ومالع الذا يالبمر الرسالول والمسالىمين
بالع و والص ل ،كما فو ول لعالم فو سورة ال،قالرةَ :
{ودَّ َكثقيرِ قم ۡرن أ َ ۡهر قل ۡٱل قك َٰت َر ق
س ٗ قم ۡن قعن ق أَنفُس ققه قمن بَ ۡع ق َمرل تَبَريَّنَ لَهُر ُ ۡٱل َحر ُّ
لَ ۡو يَ ُِدُّونَ ُك قمن بَ ۡع ق قإي َٰ َم قن ُك ۡ ُكفَّ ً
لر َح َ
فَ ۡ
ٱعفُو َو ۡ
ٱّللُ بقأ َ ۡم قِ قاه إق َّن َّ
ٱصفَحُو َحت َّ َٰ يَ ۡأتق َي َّ
ٱّللَ َعلَ َٰ ُك قل ش َۡيء قَ قيِ} [ال،قرة.]109 :
ومعنمَ { :حتَّر َٰ يَ ۡرأتق َي َّ
ٱّللُ قبرأ َ ۡم قِ قاه} مي حتالم يسالر هللا

الدور م لإلسالال  ،مو

يروا انتصار امسال ولىو كىمت مما ملينصم.
و د مكدت سورة المائالدة  -و الو مالن موامالر مالا نالزل مالن القالرون  -ذلالث فالو
ول لعالم فالو ئالبن بنالم إسالرائين ،و الد نقاالوا مالا ممالذ هللا لىاليصم مالن ميثالا :
َٰ
عررن م ََّو قض ر قع قه
س ريَ ٗة يُ َح قِفُررونَ ۡٱل َك قل ر َ َ
{فَبق َمررل نَ ۡق قضر قره قمي ر َٰث َقَ ُه ۡ لَعَ رنَّ ُه ۡ َو َجعَ ۡلنَررل قُلُرروبَ ُه ۡ َٰقَ ق
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َونَسُو َح ٗظل قممَّل ذُ قك ُرِو بقر ه قه َو َل ت َ َرز ُل ت َ َّ
ريل قم ۡرن ُه ۡ فَر ۡ
علَر َٰ َخل ائقنَرة قم ۡرن ُه ۡ إق َّل قَ قل ٗ
ط قلر ُع َ
ٱعفُ
ع َۡن ُه ۡ َو ۡ
ٱصفَ ۡهح إق َّن َّ
ٱّللَ ي قُح ُّ ۡٱل ُم ۡح قسنقينَ } [المائدة.]13 :

فررم هصور الخيانة من مكثر م ممر الرسول من يع الو لالنصم ويصال ل ،فصالذا
من امحسان الذي يح ،هللا لعالم .و ذا فو ن و السورة التالو نصالت لالن الخالاذ
اليصوع والنصارى مولياا.
{و َل ت َ َرز ُل ت َ َّ
علَر َٰ َخل ائقنَرة
ط قلر ُع َ
ونالح من القرون حين عان بنو إسالرائين الالَ :
قم ۡررن ُه ۡ إق َّل قَ قلر ٗ
رريل قمر ۡررن ُه ۡ } وذلالالث ليالال نو مالالنص العالالدل مالالع الخصالالو فالالو الرضالالا

والغاب ،ولذلث استثنم فقال { :قإ َّل قَ قل ٗيل قم ۡن ُه ۡ }.
و ذا و نص القرون معصم ،ف و سورة ول لمران بعد من لحدث لن بعالع
سر َرو اءٗ قمر ۡرن أ َ ۡه ر قل
مسالالاوئصم التاريخيالالة ،و الالتىصم ابن،يالالاا بغيالالر حالالف ،الالال{ :لَ ۡي ُ
سررو َ
ۡٱل قك َٰت َر ق أ ُ َّمررة قَلائق َمررة يَ ۡتلُررونَ َء َٰيَر ق ٱ َّّللق َء نَرل ا َء ٱلَّ ۡير قل َو ُهر ۡ يَ ۡسر ُج ُونَ  113ي ُۡؤ قمنُررونَ بقر َّ
ٱّللق
وف َويَ ۡن َهر ۡرونَ َ
سر قرِعُونَ فقرري ۡٱل َخ ۡير َٰ َرِ ق
َو ۡٱليَر ۡرو ق ۡٱألا قخر قرِ َويَر ۡرأ ُم ُِونَ بقر ۡرٱل َم ۡع ُِ ق
رن ۡٱل ُمن َكر قرِ َويُ َٰ َ
عر ق
َوأُو َٰلَائقكَ قمنَ ٱل َٰ َّ
ع قلري ُ قب ۡرٱل ُمت َّ ققينَ }
ص قل قحينَ َ 114و َمل يَ ۡف َعلُو قم ۡرن َخ ۡيرِ فَلَرن ي ُۡكفَ ُرِوهُ َوٱ َّّللُ َ

[ول لمران.]115 - 113 :
ويقرر القرون من من م ا منصم ابركان ابساسية لىدين ،و و :اميمالان بالاهلل
لعالالالم ،واميمالالان بالالالخىوع والجالالزاا فالالو اومالالرة ،والعمالالن الصالالالل ،فالالإن هللا لالالن
يايع موره ،ولن يخيب سعي  ،كما ال لعالم{ :إق َّن ٱلَّر قذينَ َء َمنُرو َوٱلَّر قذينَ َهرلدُو
صبقينَ َم ۡن َء َمرنَ بق َّ
ص َِ َٰى َوٱل َٰ َّ
صر قل ٗحل فَلَهُر ۡ أ َ ۡج ُرِ ُه ۡ قعنر َ
رٱّللق َو ۡٱليَ ۡرو ق ۡٱألا قخ قرِ َوع قَمر َل َٰ َ
َوٱلنَّ َٰ َ

َر قب قه ۡ َو َل َخ ۡوف َعلَ ۡي قه ۡ َو َل ُه ۡ يَ ۡح َزنُونَ } [ال،قرة.]62 :
و الد كالالرر القالالرون الالذا المعنالو ومكالالده فالالو ويالالة ممالرى مالالن سالالورة المائالالدة {إق َّن
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صر َرِ َٰى َمر ۡرن َء َمررنَ بقر َّ
ٱلَّ ر قذينَ َء َمنُررو َوٱلَّ ر قذينَ َهررلدُو َوٱل َٰ َّ
رٱّللق َو ۡٱليَر ۡرو ق ۡٱألا قخر قرِ
ص ربقونَ َوٱلنَّ َٰ َ
ص قل ٗحل فَ َل َخ ۡوف َعلَ ۡي قه ۡ َو َل ُه ۡ يَ ۡح َزنُونَ } [المائدة.]69 :
َوع قَم َل َٰ َ
{ولَن ت َ ِۡ َ
ص َِى}:
ض َٰ عَنكَ ۡٱل َيهُودُ َو َل ٱلنَّ َٰ َ
ويةَ :

كثيرا ،ويسالاا فصمصالا فالو العال الة بالين المسالىمين مالن
ومن اويات التو لذكر ً
{ولَرن ت َ ِۡ َ
ضر َٰ عَنرركَ
ناحيالة واليصالالوع والنصالارى مالالن ناحيالالة ممالرى :ولال لعالالالمَ :
ص َِ َٰى َحت َّ َٰ تَتَّبق َع قملَّت َ ُه ۡ } [ال،قرة.]120 :
ۡٱليَهُودُ َو َل ٱلنَّ َٰ َ

كثيرا مالن المتالدينين المسالىمين الالذين ال يتالدبرون اويالات ،وال يتالبمىون
مرى ً
النصوأ بعمف يجدون فو ذه اويالة ح ً
الائال عون الت الا م والتعالايس والتصالالل
مع اليصوع والنصارى.
و ذا ليو بصحيل ،وال ين،ثف ذا الت رير لن فصم سىيم لآليالة الرريمالة لعالدة
ممور:
ً
أول :بن اوية م اب ماأ لىرسالول
لجئ بى

{ولَرن ت َ ِۡضَر َٰ عَنركَ } ولالم
صالتَ :

لا من مل اه العمو المعروفة.

ثلنيًررل :لالالو سالالىمنا ببنصالالا م الالاب لىجميالالع ،فإنصالالا ال لالالدل لىالالم مكثالالر مالالن لالالد
رضا م لنا  -الرضا الرامن ،مو الرضا الم ىف  -حتم نت،ع مىتصم .و الذا ئالبن
كن ذي مىة متمسث بمىت  ،حالريت لىيصالا .ونحالن كالذلث ال نرضالم لالنصم لمالا
الرضا حتم يت،عوا مىتنا .فصالو مو الف ا،يعالو ومت،الاعل بالين م الن المىالن مو م الن
{ولَئق ۡن أَت َ ۡي َ ٱلَّ قذينَ أُوتُو ۡٱل قك َٰت َ َ بق ُك قرل َء يَرة مَّرل تَبقعُرو
ابعيان وميعا .و د ال لعالمَ :
قق ۡبلَت هَكَ َو َمل ا أَن َ قبتَل قبع قق ۡبلَت َ ُه ۡه َو َمل بَ ۡع ُ
ض ُه قبتَل قبع قق ۡبلَةَ بَ ۡع } [ال،قرة.]145 :

وثللثًل :إن دفنا ليو إرضاا اليصوع والنصارى ،حتالم يرالون لالد رضالا م
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حجر لثرة فو اريقنا ،مو لائقًا عون ل ا منا ولعايسالنا ،بالن الدفنا الو إرضالاا
هللا لتالالت ،الالن كالالن ئالالوا  -وسالالواا رضالالم النالالا

لنالالا مو سالالخ وا  -ولالالن ن،يالالع

رضوان هللا لعالم برضا مي مخىالو كالان ،وال بالبي ثمالن مالاعي مو معبالو ،ولالو
وضعوا السمو فو ميماننا ،والقمر فو ئمائىنا ،ما فرانا مثقال ذرة فالو ابتغالاا
مرضاة ربنا.
ور بعًررل :من امسالالال  -بالالررم ووالالوع الالذه اويالالة  -لالالم يمنالالع المسالالىم من ي اكالالن
اليص الالوعي مو النص الالرانو ،ومن يص الالا ره ،فيت الالزوأ ابنت الال مو ممت الال مو ري،ت الال ،
وينجب منصا موالعًا ،ي،رون ممصالصم ووالدالصم وممالوالصم ومالااللصم ،ويعالامىونصم
بما يجب لذوي ابرحا ومولم القربو من الحقو والحرمات .كما الال لعالالم:
{وأُولُو ۡٱأل َ ۡر َحل ق بَ ۡع ُ
ض ُه ۡ أ َ ۡو َل َٰ قببَ ۡع
َ
سل ا َءلُونَ بق قه َو ۡٱأل َ ۡر َحل َ} [النساا.]1 :
تَ َ

{وٱتَّقُرو َّ
ٱّللَ ٱلَّر قذ
فقي قك َٰت َ ق ٱ َّّللق} [ابن الالَ .]75 :

***
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 - 3اية الجزية
بررم الصحائف المسر ة التو ل كد م،اعا العدالة والسالماحة التالو والاا بصالا
امسالالال  ،وبالالررم التالالاري ،الحافالالن بالتسالالامل ال الالذ فالالو ئالالتم

الالوره ومنالالا ره،

رمينالالا بعالالع المستسالالر ين مثالالاروا بعالالع ئالال،صات ومعو الالا مالالن نالالا و نالالاك،
وحسالال،و ا لسالالوه الالذا المو الالف النا الالع ،والتالالاري ،الرائالالع .والحقيقالالة من الالذه
المسائن التو مثيرت حولصا لىث الس،صات لو فصمت لىم ووصصالا ،ووضالعت فالو
زمنصا وإاار ا ،لرانت مبثرة لإلسال وممت فو لال ال مع م ن الذمة.
فمالالن الالذه السالال،صات التالالو مثارو الالا ويثير الالا المستسالالر ين :االالية «الجزيالالة»
التو رى ت بنالالل ك ي،الة ،ول ساليرات سالوعاا ،وعىالت م الن الذمالة ي زلالون مالن
مجالالرع ذكالالر اسالالمصا ،فصالالو فالالو ننالالر م ضالالري،ة ذل و الالوان ،ولقوبالالة فرضالالت
لىيصم مقابن االمتناع لالن امسالال  .و الذه ال ئالث ننالرة زائ الة ،وال مسالا

لصالا

من محرا امسال ولعاليم وفىس ت العامة.
ومن ننر إلم ابمالم الغال،الة ،الن امسالال  :مالاذا كالانوا ي رضالون لىالم ابمالم
المغىوبة ،ل،ين ل لدل امسال وسماحت التو ال ننير لصا.
و د بينت فو كتابو «رير المسالىمين فالو المجتمالع امسالالمو» ووال إيجالاب
الجزية لىم الذميين ،ومنصا بدل لن فرياتين فرضتا لىم المسىمين :فرياالة
لصا اابع لسرري ،وممرى لصا اابع مالو ،فرياة الجصاع ،وفرياالة الزكالاة،
ومصو ً الالا فرياالالة الجصالالاع ،فصالالو اب الالرب إلالالم من لرالالون الجزيالالة بال ً
الديال لنصالالا.
وننال ًالرا لالالـ «ال ،يعالالة الدينيالالة» لصالالالين ال رياالالتين لالالم يىالالز امسالالال بصمالالا ريالالر
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المسىمين.
لىالالم من ال فالالو حالالالة ائالالتراك الالالذميين فالالو الخدمالالة العسالالررية والالالدفاع لالالن
الحوزة مع المسىمين فإن الجزية لسقط لنصم(.)3
كما منو بحثت فالو كتالابو «فقال الزكالاة» مالدى والواز ممالذ ضالري،ة مالن م الن
الذمة بمقدار الزكالاة ،ليتسالاووا بالمسالىمين فالو االلتزامالات الماليالة ،وإن لالم لسالم
االا من
ننرا لحساسالية الذا العنالوان بالالننر إلالم ال الريقين .وال يىالز مي ً
«زكاة» ً
لسمم «وزية» ما عاموا يبن ون مالن ذلالث .و الد ممالذ لمالر ررر مالن «نصالارى
بنو لغىالب»  -و الم الو لالرب « -الجزيالة» باسالم «الصالد ة» حالين اى،الوا منال
والت،ارا بالمسالميات ال بابسالماا( .)4إذ المقصالوع من يالدفعوا مالا
ذلث ،لبل ًا لصم،
ً
يدل لىم إذلانصم لسى ان الدولة امسالمية.
وزياعة فو امياا وال،يان ،وعفعًا لرن ئ،صة ،ورعًا بية فريالة ،يسالرنو من
مسالالجن نالالا مالالا كت،الال المالال ر المعالالروي سالالير لومالالا  .و .مرنولالالد فالالو كتابالال
«الدلوة إلالم امسالال » لالن الغالر

مالن فالر

الجزيالة ولىالم مالن فرضالت.

ال(:)5
«ولم يرن الغر

من فر

الذه الاالري،ة لىالم المساليحيين  -كمالا يريالدنا

بعالالع ال،الالاحثين لىالالم النالالن  -لونً الا مالالن ملالالوان العقالالاب المتنالالالصم لالالن ،الالول
امسالالال  ،وإنمالالا كالالانوا ي عونصالالا مالالع سالالائر م الالن الذمالالة .و الالم ريالالر المسالالىمين مالالن
( )3اننر الرتاب المذكور (أ )38 - 36ا،عة مرت،ة و ،ة القا رة.
( )4اننر :كتابنا «فق الزكاة» (.)104 - 98 / 1
(« )5الدلوة إلم امسال » (أ )81 - 79ا .ثالثة  -مرت،ة النصاة  -لرومة الدكالرة :حسالن
إبرا يم حسن ،وإسمالين النحراوي ،ول،د المجيد لابدين.
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رلايالالا الدولالالة الالالذين كانالالت لحالالول عيالالانتصم بيالالنصم وبالالين الخدمالالة فالالو الجالاليس ،فالالو
مقابن الحمايالة التالو ك ىتصالا لصالم ساليوي المسالىمين .ولمالا الد م الن الحيالرة المالال
المت الالف لىيالال  ،ذكالالروا

الالراحة منصالالم عفعالالوا الالذه الجزيالالة لىالالم ئالالري ة« :من

يمنعونا وممير م ال،غو من المسىمين ورير م»(.)6
كذلث حدث من سجن مالد فو المعا دة التو مبرمصا مالع بعالع م الالو المالدن
المجاورة لىحيرة ول « :فإن منعناكم فىنا الجزية وإال فال»(.)7
ويمرن الحرم لىم مدى التراي المسىمين الصالريل بصالذا السالرا ،مالن لىالث
الحاعثة التو و عت فو لصد الخىي الة لمالر .لمالا حسالد امم،رااالور ر الن وي ً
سالا
ضخ ًما لصد الوات المسالىمين المحتىالة ،كالان لزا ًمالا لىالم المسالىمين  -نتيجالة لمالا
حدث  -من يركزوا كن نسااصم فو المعركالة التالو محالد ت بصالم .فىمالا لىالم بالذلث
مبو ل،يدة ائد العرب كتب إلم لمال المدن الم توحة فو السا يالبمر م بالرع مالا
و،الو مالالن الجزيالالة مالالن الالذه المالالدن ،وكتالب إلالالم النالالا

يقالالول :إنمالالا رععنالالا لىالاليرم

مموالرم بن بىغنا ما ومع لنا من الجموع ،ومنرم د ائتراتم لىينالا من نمالنعرم،
وإنالالا ال نقالالدر لىالالم ذلالالث ،و الالد رععنالالا لىالاليرم مالالا ممالالذنا مالالنرم ،ونحالالن لرالالم لىالالم
السرا ،وما كت،نا بيننا وبينرم إن نصرنا هللا لىيصم» .وبذلث رعت م،الال اائىالة
من مال الدولالة ،فالدلا المساليحيون بال،ركالة لرؤسالاا المسالىمين ،و الالوا« :رعكالم
هللا لىينا ،ونصركم لىيصم «مي لىم الرو »  ...فىو كالانوا الم ،لالم يالرعوا لىينالا
ئي ًا ،وممذوا كن ئوا بقم لنا»(.)8
( )6ال ،ري (أ ،1أ.)2055
( )7ال ،ري (أ ،1أ.)2050
( )8مبو يوسف (أ.)81
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و د فرضت الجزية  -كما ذكرنا  -لىم القاعرين من الالذكور مقابالن الخدمالة
العسالالررية التالالو كالالانوا ي الالال،ون بصالالا لالالو كالالانوا مسالالىمين ،ومالالن الواضالالل من مي
ومالالالة مسالاليحية كانالالت لع الالم مالالن معاا الالذه الاالالري،ة إذا مالالا عمىالالت فالالو مدمالالة
الجيس امسالمو .وكانت الحال لىم الذا النحالو مالع ،يىالة «الجراومالة» و الو
مسيحية كانت لقيم بجوار من اكية ،سالالمت المسالىمين ولعصالدت من لرالون لونًالا
لصم ،ومن لقالن معصم فو مغازيصم ،لىم ئري ة مال ل مذ بالجزية ،ومن لع الو
نصي،صا من الغنائم(.)9
ولما انالدفعت ال تالو امسالالمية إلالم ئالمال فالار

سالنة ( 22الـ) ،مبالر مثالن

ذا الحىف مع إحدى الق،ائن التو لقيم لىم حدوع لىث الال،الع ،ومل يالت مالن معاا
الجزية مقابن الخدمة العسررية(.)10
ونجد ممثىة ئ،يصة بصذه لإلل اا من الجزية فو حالة المسيحيين الذين لمىالوا
فو الجيس مو ابس ول فالو هالن الحرالم التركالو .مثالال ذلالث مالا لومالن بال م الن
ميغاريالالا « »Migariaو الالم ومالالالة مالالن مسالاليحيم مل،انيالالا الالالذين مل الالوا مالالن معاا
ذه الاري،ة لىم ئالري ة من يقالدموا ومالالة مالن الروالال المسالىحين لحراسالة
الالالدروب لىالالم و،الالال « »Cithaeronو« »Geranedالتالالو كانالالت ل ال عي إلالالم
مىي كورنت ؛ وكان المسيحيون الذين استخدموا االئع لمقدمالة ال التل التركالو،
م ال ال ر وإ امة الجسور ،و الد مل الوا مالن معاا الخالراأ ،ومنحالوا ،الات
من ابر

المع اة من وميع الارائب(.)11

( )9ال،الذري (أ )159ا .بيروت.
( )10ال ،ري (أ ،1أ.)2665
( )11و و يسميصمMarsigli vol., p.86. »Mncelum« :
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وكالالذلث لالالم يالالدفع م الالالو ( )Hydraالمسالاليحيون ضالالرائب م،ائالالرة لىسالالى ان،
وإنما دموا مقابىصا فر ة من مائتين وممسين من مئداا روالال ابسال ول ،كالان
ين ف لىيصم من بيت المال فو لىث الناحية(.)12
اا من الاري،ة م الو رومانيالا الجنوبيالة الالذين ي ىقالون لىاليصم
و د مل م مي ً
لنصرا ا ًما من لنا الر القالوة فالو الجاليس
« )13(»Armatioliوكانوا ي ل ون
ً
التركو مالل القرنين السالاع

لسالر والسالابع لسالر الميالعيالين ،ثالم المالدريون

« »Midrditesوكالالان ذلالالث لىالالم ئالالري ة من يقالالدموا فر الالة مسالالىحة فالالو زمالالن
الحالالرب( .)14وبتىالالث الالالرو ذالصالالا لالالم لقالالرر وزيالالة الالالرؤو

لىالالم نصالالارى

امرري الالف ال الالذين مئ الالرفوا لى الالم القن الالاار( )15الت الالو مم الالدت القس الال ن ينية بم الالاا
السالالرب( ،)16وال لىالالم الالالذين كالالانوا فالالو حراسالالة مسالالتوعلات ال،الالاروع فالالو لىالالث
المدينالالة( )17ننال ًالرا إلالالم مالالا الالدموه لىدولالالة مالالن مالالدمات .ومالالن وصالالة ممالالرى مل الو
ال الحون المصريون مالن الخدمالة العسالررية لىالم الالررم مالن منصالم كالانوا لىالم
امسالالال  .وفرضالالت لىالاليصم الجزيالالة( )18فالالو ننيالالر ذلالالث ،كمالالا فرضالالت لىالالم
المسيحيين»(.)19
(finaly vol vi. PP. 30 - 33 )12
(lazar, p56 )13
(De Lajanquiere p14 )14
( )15و نوع من القناار لقا لىم ملمدة لتو ين مياه السرب إلم المدن ،و الد كانالت ئالائعة
فو الدولة الرومانية منذ القرن ابول الميالعي.
(Thomas Smith, p.265 )16
(Dorostamus, p.326 )17
( )18يقصد :بدل الخدمة العسررية و و م،ى معين لقرض السى ة «القرضاوي».
(De Lajanquiere p.265. )19
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 - 4مالبو م ن الذمة ومزياؤ م
ومن ذه الس،صات التو ضخمصا المستسر ون :ما يتعىف بمالبو م الن الذمالة
ومزيالالاؤ م ،ومالالا روي من لمالالر بالالن الخ الالاب ررر ائالالترا لىالاليصم مال يتسالال،صوا
بالمسالىمين فالو ثيالابصم وسالرووصم ونعالالصم ،ومن ياالعوا فالو موسالااصم مو لىالم
مكتافصم ئارات معينة لميز م لن المسىمين .وينسب ذلث إلم لمالر بالن العزيالز
اا.
مي ً
ومالالن المستسالالر ين المالال رمين مالالن يسالالث فالالو نسالال،ة السالالروا مو ابوامالالر
المتعىقالالة بالالالزي إلالالم الخىي الالة العالالاعل لمالالر بالالن الخ الالاب ،بن كتالالب الم ال رمين
اب دمين الموثو بصا ،والتو لنيت بمثن ذه ابمور ،لالم لسالتمن لىيصالا «كتالب
ال ،الالري ،والالال،الذري ،وابالالن ابثيالالر ،واليعقالالوبو  ...وريالالر م»( )20ومنالالا مالالع
الا.
و«السروا العمرية» التو لنسب إلم لمر بن الخ اب ،والتو ئالرحصا ابالن
القيم فو وزمين ،ولم لث،ت نس،تصا إلم لمر بسند

حيل ،و الذا مالا التالري بال

ابن القيم وريره ،ولرن اعلم من ئالصرلصا لغنالو لالن ث،الوت سالند ا .و الو مالا ال
نسىم  ،فرم من ممور لستصر بين النا

 -حتم بالين م الن العىالم مالنصم  -ويتنا ىصالا

بعاصم لن بعع ،و و فو الحقيقة ال م ن لصا( .)21فالمدار فو إث،ات النقالول
( )20اننر« :امسال وم ن الذمة» (أ.)85 - 84
( )21مثن كثير من ابحاعي المسصورة بين النا وفو الرتب ،و و ضغينة مو ضعي ة والدًا،
مو موضولة ،مو ال م ن لصا ،و د ن ت فيصا الرتب ،ومثن بعع ابئياا ،التو لستصر
فو التاري ،وليو لصا م ن مثن «مولة بنت ابزور» ورير ا.
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حة السند ،وسالمت من السذوذ والعىة.

لىالالم من ابم الالر م الالون م الالن من يترى الالف إنر الالاره ورعه ،ل الالو لرف الالت عوالي الال
ومس،اب  ،ولرفت المالبسات التاريخية التو وود فيصا.
ممرا عينيًا يتع،د ب فو كن زمان ومران كمالا فصالم ذلالث ومالالة مالن
فصو ليو ً
لا الز ًما ،و و  -إن
ال قصاا ،وهنوه ئر ً

ل  -لاليو مكثالر مالن الرار إعاري مو

ممالالر مالالن موامالالر السالالى ة السالالرلية الحاكمالالة يتعىالالف بمصالالىحة زمنيالالة لىمجتمالالع
ونالالذاك ،وال مالالانع مالالن من لتغيالالر الالذه المصالالىحة فالالو زمالالن ومالالر ،وحالالال ممالالرى،
فيىغم ذا ابمر مو يعدل.
لقالالد كالالان التمييالالز بالالين النالالا

ل،عالالا بعيالالانصم ممال ًالرا ضالالروريًا فالالو ذلالالث الو الالت،

وكان م ن ابعيان من سصم حريصين لىي  ،ولالم يرالن نالاك وساليىة لىتمييالز ريالر
الزي ،حي لم يرن لديصم ننالا «الصويالات» مو ال ،ا الات السخصالية المعالروي
فو لصرنا ،التو يسجن فيصا  -مع اسم السخت ولق - ،عين وحتم مذ  ،فالو
بعع ال،ىالدان ،فالحاوالة إلالم التمييالز وحالد ا الو التالو عفعالت إلالم إ الدار لىالث
ابوامر والقرارات .ولصذا ال نرى فو لصرنا محدًا من فقصالاا المسالىمين ،يالرى
ما روه ابولون من اىب التمييز فو الزي لعد الحاوة إلي .
ويسرنو من منقن نا ما كت ،الدكتور الخربواىو فالو لوضاليل الذه القاالية
وعوافعصا ،فقد ال(« :)22ونحن نرى من لو افترضالنا و ً
الدال حقيقالة الذه ابوامالر
الصالالاعرة لالالن الخىي تالالين ،فقالالد كالالان الالذا ال ر،الالار لىي ال  ،فصالالو نالالوع مالالن التحديالالد
لىمالبو فو ن ا الحياة االوتمالية ،لىتمييالز بالين م الحاب ابعيالان المختى الة،
(« )22امسال وم ن الذمة» (أ.)87 ،86
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وبخا ة مننا فو و ت م،رالر مالن التالاري ،،لاليو فيال ب ا الات لث،الت السخصالية،
ومالالا لحمى ال لالالاعة مالالن لحديالالد الجنسالالية والالالدين والعمالالر وريالالر ذلالالث ،فقالالد كانالالت
المالبالالو المتميالالزة الالو الوسالاليىة الوحيالالدة مث،الالات عيالالن كالالن مالالن يرلالالديصا ،وكالالان
لىعالالرب المسالالىمين مالبسالالصم ،كمالالا لىنصالالارى مو اليصالالوع مو المجالالو

مالبسالالصم

اا ،وإذا كان المستسر ون د الت،روا من لحديد ئالرن ولالون الثيالاب الو مالن
مي ً
منا ر االض صاع ،فنحن نقول لصم :إن االض صاع فو الذه الصالورة يرالون الد
لحف بالمسىمين وم ن الذمالة لىالم السالواا .وإذا كالان الخى الاا ينصالحون العالرب
والمسىمين ببال يتس،صوا بغيالر م ،فمالن المن قالو من يالبمروا ريالر العالرب وريالر
المسىمين مال يتس،صوا بالعرب المسىمين».
()23

ونا س المال ر «لرلالون»
«كان الغالر

االا ،ومبالدى رميال فيصالا فقالال:
الذه المسالبلة مي ً

مالن القوالالد المتعىقالة بالالمالبو :سالصولة التمييالز بالين النصالارى

الررا لقري ًالرا مكيالدًا لنالد كالن
والعرب ،و ذا ممر ال ير الم إليالث ئالث .بالن نالراه مق ً
مالالن مبالالم يوسالالف( )24وابالالن ل،الالد الحرالاليم ،و مالالا مالالن م الالد الرتالالاب الالالذين و الالىت
كت،صم إلينا ،لىم من يجب من نىح من لم لرن ثمة ضالرورة و الت ال التل ملالزا
النصارى بى،و معين من الثياب يخالف مالا يى،سال المسالىمون ،إذ كالان لرالن مالن
ال ريقين و تذاك ثياب الخا ة ،وكان النصارى ي عىالون ذلالث مالن لىقالاا من سالصم
عون و،الالر مو إلالالزا  .لىالالم من الحاوالالة اسالالتىزمت الالذه ال الالرو

فيمالالا بعالالد ،حالالين

ممالذ العالرب بحال مالالن التمالدن؛ إذ حمالن امرالراا السالالعوب الخاضالعة لصالم لىالالم
اال تداا بصم فو مالبسصم ،والتس ،فو ثيابصم.
( )23اننر :المروع السابف.
( )24مبو يوسف «الخراأ» (.)72
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ومصما يرن الرمي فإن كانت ذه ابوامر التو لحدع منواع ومئرال المالبالو
حقيقية ،فإنصا لم لوضع موضع التن يذ فو معنم العصور التاريخية.
و ناك فر بين وووع القانون ومدى ل ،يف ذا القالانون ،فقالد انالتص معنالم
الخى اا ،والوالة المسالىمين سياسالة لسالامل وإمالاا ومسالاواة ،ولالم يتالدمىوا كثي ًالرا
فو لحديد مالبو م ن الذمة ،ولم لرل ع م وات م ىقا بالسروى مو االحتجاأ.
و نالالاك معلالالة لاريخيالالة لث،الالت الالذه الحقالالائف التالالو ذكرنا الالا ،فقالالد كالالان ابم الالن
السالر النصرانو (المتوفم فو سالنة  95الـ) يالدمن لىالم الخىي الة ابمالوي ل،الد
المىث بن مروان ،ولىي و،ة وحرز مالن الخالز ،وفالو لنقال سىسالىة بصالا

الىيب

ممرا( )25ويحسن الخىي ة استق،ال !
من الذ ب ولتعصر لحيت
ً
كمالالا من االل ا يالالة التالالو و عصالالا المسالالىمون فالالو سالالنة  89الالـ مالالع «الجراومالالة»
المسيحيين الذين يسرنون المنااف الج،ىية من بالع السا  ،لامنت الالنت لىالم
من يى،و الجراومة ل،ا

المسىمين(.)26

لحدث مبو يوسف لالن ل،الا

م الن الذمالة وزيصالم فقالال« :ال يتالرك محالد مالنصم

يتس ،بالمسىمين فو ل،اس  ،وال فو مرك ،وال فو ي ت » .والتمالد مبالو يوسالف
فالالو ل سالالير ذلالالث لىالالم الالول لمالالر بالالن الخ الالاب« :حتالالم يعالالري زيصالالم مالالن زي
المسىمين» .مي من ال اض صاع فالو ابمالر ،إنمالا الو وساليىة اوتماليالة لىتمييالز،
مثىمالالا نالالرى اليالالو فالالو كالالن مجتمالالع حالالدي مالالن لعالالدع ابزيالالاا ،لرالالن اائ الالة مو
م حاب حرفة مو مصنة زي واحد يميز م.

( )25اب صانو «ابرانو» (.)169 / 7
( )26ال،الذري «فتو ال،ىدان» (أ( )161أ )22ا .بيروت.
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 - 5مو نا من اب ىيات
و د لرضنا لمو ف امسال من اب ىيالات فالو مكثالر مالن كتالاب ،منصالا «ريالر
المس الالالىمين ف الالالو المجتم الالالع امس الالالالمو» ورس الالالالة «اب ىي الالالات الديني الالالة والح الالالن
امسالمو» وكتاب «مولويالات الحركالة امسالالمية» وبعالع ال تالاوى وال،حالوث
فالالو كتابنالالا «فتالالاوى معا الالرة» الجالالزا الثالالانو ،وكتابنالالا «مالالن فقالال الدولالالة فالالو
امسال » .كما بينا ذلث فو محاضرات ئتم فو مكثر من بىد.
وملتقد من اوتصاعنا فو ذه القاية الر،يالرة الد اسالت،انت معالمال  ،والاالحت
ورل فو ضوا ابعلة السرلية ،ولقم الق،ول من ومصرة المسىمين.
كيف لحن مسرىة اب ىيات الدينيةأ
ويمرالالن من م تالال،و بعالالع مالالا كت،تال مالالن ،الالن نالالا ،مياالالا مو الالف االوتصالالاع
امسالمو المعا ر من ذه القاية الخ يالرة ،التالو يسالتغىصا ملالداا ابمالة بالين
الحالالين والحالالين ،برالالرا

فالالو من سالالصم ،مثالالارة ال تنالالة ال ائ يالالة ،حتالالم إنصالالم فالالو

ممريرالالا اليالالو  -بتالالبثير الىالالوبو الصالالصيونو  -يزلمالالون من اب ،الالاا ما ال صدون
عينيًا فو مصر ،و و زلم ال مسا

ل  .ويتىخت مو نا فيما يىو:

 - 1ال ووالال لالالدلوى بعالالع النالالا

ووىصالالم مالالن العىمالالانيين الالالذين ال يوالالالون

امسال وال المسيحية :من االلجاه إلالم الحالن امسالالمو والسالرع امسالالمو
ينالالافو م،الالدم الحريالالة لغيالالر المسالالىمين ،و الالو م،الالدم مقالالرر عوليًالالا وإسالالالميًا ،فقالالد
نس الالوا مو لناس الالوا مم ال ًالرا م الالم ومم الالر ،و الالو من امل الالرا

ل الالن الس الالرع

امسالمو والحالن امسالالمو مالن موالن ريالر المسالىمين  -و الم م ىيالة  -ينالافو
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م،دم الحرية لىمسىمين فو العمن بما يوو ،لىيصم عينصم ،و م مكثرية.
وإذا لعار

حف اب ىية وحف ابكثرية ،فبيصما نقد أ

إن من الالف الديمقراايالالة  -التالالو ي منالالون بصالالا ويالالدلون إليصالالا  -من يقالالد حالالف
ابكثرية لىم حف اب ىية.
الالذا الالو السالالائد فالالو كالالن م الالار الالالدنيا ،فىالاليو نالالاك ننالالا يرضالالم لن ال كالالن
النا  ،فالنا

مىقوا مت الاولين مختى الين ،وإنمالا بحسالب ننالا مالا من ينالال ،الول

ابكثريالالة ورضالالا م ،بسالالرا مال يحيالالف لىالالم اب ىيالالة وينىمصالالم ويعتالالدى لىالالم
حرمالصم ،وليو لىم المساليحيين وال ريالر م بالب

وال حالرأ من يتنالازلوا لالن

حقصم لمواانيصم المسىمين ليحرموا من سصم بالدينصم ،وين الذوا ئالريعة ربصالم حتالم
يرضم هللا لنصم.
ولو لم ل عن اب ىية الدينية ذلث ،ولمسالرت بالبن لن،الذ ابكثريالة مالا لعتقالده عينًالا
يعا الالب هللا لىالالم لرك ال بالنالالار ،لرالالان معنالالم الالذا من ل الالر

اب ىيالالة عيرتالوريالالة

لىالالم ابكثريالالة ،ومن يالالتحرم مالالثال ثالثالالة ماليالالين مو م الالن ،فالالو مربعالالين مىيونًالالا مو
مكثر ،و ذا ما ال يق،ى عينو وال لىمانو.
ضالالا بالالين حالالف ابكثريالالة المسالالىمة وحالالف
 - 2و الالذا لىالالم لسالالىيمنا بالالبن نالالا لعار ً
اب ىية رير المسىمة.
والوا ع من ال يتعار

بينصما .فالمسيحو الذي يق،ن من يحرم حر ًمالا لىمانيًالا

ال عينيًالالا ،ال ياالاليره من يحرالالم حر ًمالالا إسالالالميًا ،بالالن المسالاليحو الالالذي ي صالالم عينالال
ويحرأ لىي حقيقالة ،ين،غالو من يرحالب بحرالم امسالال  ،بنال حرالم يقالو لىالم
اميمان باهلل ورساالت السماا ،والجزاا فو اومرة .كما يقو لىم لث،يالت القاليم
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اميمانيالالة ،والمثالالن ابمال يالالة ،التالالو علالالا إليصالالا ابن،يالالاا وميعًالالا ،ثالالم الالو يحتالالر
المسيل ومم وامنجين ،ويننر إلم م ن الرتاب ننرة ما ة ،وإلالم النصالارى
ننالالرة ممالالت وم الالرب ،فريالالف يرالالون الالذا الحرالالم  -ب ابع ال الربالالانو ابمال الالو
امنسالالانو  -مصالالدر مالالوي وإزلالالاأ لصالالاحب عيالالن ي ال من بالالاهلل ورسالالى واليالالو
ابمرأ لىم حين ال يزلج حرالم ال عينالو لىمالانو يحتقالر ابعيالان وميعًالا ،وال
يسمل بوووع ا  -إن سمل  -إال فو ركن ضيف من مركان الحياةأ!
من الخير لىمسيحو المخىت من يق،ن حرم امسال  ،وننام لىحيالاة ،فيبمالذه
لىم من ننالا و الانون كرالن القالوانين وابننمالة ،ويبمالذه المسالىم لىالم منال عيالن
يرضو ب رب  ،ويتقرب ب إلي .
ومن الخير لىمسيحو  -كمالا الال ابسالتاذ حسالن الصاالي،و ححالل  -من يبمالذه
المسىمون لىم من عين ،بن ذه ال ررة لعصمصم من الزلالن فالو لن يالذه ،ولالين
هللا السا رة لر ،تصم ،ال ر ،الة الحالاكم التالو يمرالن الالتخىت منصالا فالو كثيالر مالن
ابحيان(.)27
ومالن نالالا رحالالب العقالالا الواسالالعو ابفالالف مالن المسالاليحيين بالننالالا امسالالالمو
بو

السد المنيع فو ووال الماعيالة المىحالدة التالو لصالدع الالديانات كىصالا لىالم يالد

السيولية العالمية ،كما نقىنا ذلث من كال العالمة فار

الخوري(.)28

وموع من م الالحل نالالا م الالب يقالالع فيالال كثيالالرون ،و الالو النالالن بالالبن القالالوانين

( )27من رسالة «عستورنا» لألستاذ حسن الصاي،و المرئد العا السابف لإلموان المسىمين.
( )28اننالالالر :كالمالالال فالالالو كتابنالالالا «بينالالالات الحالالالن امسالالالالمو» (أ  )261 - 258ورسالالالالتنا
«اب ىيات الدينية والحن امسالمو».
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الوضالالالعية المسالالالتورعة مالالالن الغالالالرب المسالالاليحو الالالوانين لصالالالا رحالالالم مو الالالولة
بالمس الاليحية ،فص الالذا م الالب م ك الالد ،والدارس الالون ب الالول الق الالوانين ومص الالاعر ا
التاريخية يعرفون ذلث ويدًا .بن الثابت بال مراا من ال ق امسالالمو م الرب إلالم
المسيحية والمسيحيين فو موااننا من لىث القوانين ،ب ول الدينية من ناحيالة،
ولتبثره بال،ي ة المحي ة التو م وزا منصا.
 - 3واالعلاا ببن سالياعة الننالا امسالالمو فيال إررالا لغيالر المسالىمين لىالم مالا
يخالف عينصم ،اعلاا رير

حيل.

فامسال ذو ئالعب مربالع :لقيالدة ،ول،الاعة ،وممالال  ،وئالريعة ،فبمالا العقيالدة
والع،الالاعة فالالال ي رضالالصما امسالالال لىالالم محالالد .وفالالو ذلالالث نزلالالت ويتالالان

الالريحتان

حاسمتان من كتاب هللا :إحدا ما مرية وابمرى مدنية ،فو ابولم يقول لعالالم
مخااً،الالا رسالالول الرالالريم صالالت{ :أَفَأَن ر َ ت ُ ۡك ر قِهُ ٱلنَّررل َ َحت َّر َٰ يَ ُكونُررو ُمر ۡرؤ قمنقينَ }
[يونو ،]99 :وفو الثانية يقول سال،حان ولعالالم فالو مسالىوب والاز  َ :ا
{ل قإ ۡك َرِ َه فقري

قين} [ال،قرة.]256 :
ٱل ق
وواا لن الصحابة فو م ن الذمة« :الركو م وما يدينون».
ومنذ لصد الخى اا الرائدين ،واليصوع والنصارى يال عون ل،الاعالصم ويقيمالون
ئعائر م ،فو حرية وممان ،كما و منصوأ لىي فو العصوع التو كت،الت فالو
لصد مبم برر ولمر ،مثن لصد الصىل بين ال ارو وم ن إيىياا «القد ».
ومالالن ئالالدة حساسالالية امسالالال من ال لالالم ي الالر
المسىمين ،لما لصما من

الزكالالاة وال الجصالالاع لىالالم ريالالر

،غة عينية ،بالت،ار ما من ل،اعات امسال الر،الرى -

مالالع من الزكالالاة ضالالري،ة ماليالالة ،والجصالالاع مدمالالة لسالالررية  -وكى صالالم مقابالالن ذلالالث
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ضالالالري،ة ممالالالرى لىالالالم الالالالرؤو  ،مل الالالم منصالالالا النسالالالاا وابا الالالال وال قالالالراا
والعاوزين ،و و ما يسمم «الجزية».
ول ن كان بعع النا

يبنف مالن إاالال

الذا االسالم ،فىيسالموه مالا يسالااون.

فإن نصارى بنو لغىالب مالن العالرب اى،الوا مالن لمالر من يالدفعوا مثالن المسالىمين
د ة ماال ة وال يدفعوا ذه الجزية ،و ،ن مالنصم لمالر ،ولقالد معصالم

الى ًحا

لىم ذلث(.)29
ممالالا ئالالع،ة ابمالالال فصالالو  -فالالو م الالولصا  -ال لختىالالف بالالين ابعيالالان السالالماوية
بعاصا وبعع.
بقيالالت ئالالع،ة السالالريعة بالالالمعنم الخالالاأ :معنالالم القالالانون الالالذي يالالننم لالئالالف
النالالا

بعاالالصم بالال،عع؛ لال الالة ال الالرع ببسالالرل  ،ولال ت ال بالالالمجتمع ،ولال ت ال

بالدولة ،ولال ة الدولة بالرلية ،وبالدول ابمرى.
فبمالالا العال الالات ابسالالرية فيمالالا يتعىالالف بالالالزواأ وال الالال ونحالالو ذلالالث ،فصالالم
مخيالالرون بالالين االحترالالا إلالالم عيالالنصم واالحترالالا إلالالم ئالالرلنا ،وال يج،الالرون لىالالم
ئرع امسال .
فمن امتار مالنصم ننالا امسالال فالو المواريال م ً
الثال  -كمالا فالو بعالع الال،الع
العربية  -فى ذلث ،ومن لم يرع فصو وما يختار.
وممالالا مالالا لالالدا ذلالالث مالالن التسالالريعات المدنيالالة والتجاريالالة وامعاريالالة ونحو الالا
فسبنصم فو ذلث كسبنصم فو مية لسريعات ممرى لقت،و مالن الغالرب مو السالر ،
( )29اننر« :المغنالم» البالن دامالة (أ )336 ،335 / 9ا .م ،عالة العا المة ،ئالارع ال ىرالو
بالقا رة.
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ولرلايصا ابرى،ية.
وبعع المذا ب امسالالمية ال لىالز م الن الذمالة مو ريالر المسالىمين بالتسالريع
الجنالالائو مثالالن إ امالالة الحالالدوع والعقوبالالات السالالرلية ،كق الالع يالالد السالالار  ،ووىالالد
الزانو مو القاذي ،ونحو ذلث .وإنما فيصا التعزيز.
ولسالالت يع الدولالالة امسالالالمية ابمالالذ بصالالذا المالالذ ب إذا ووالالدت فيالال لحقيالالف
مصىحة ،مو عرا م سدة ،كما فعىت ذلث ومصورية السوعان امسالمية ،بالنسال،ة
لىمنااف التو لسرنصا مرى،ية رير إسالمية.
ومن نا كان ب ن الذمة محاكمصم الخا ة يحترمالون إليصالا إن ئالااوا ،وإال
لجبوا إلم القااا امسالمو ،كما سجن ذلث التاري.،
وبصذا نرى من امسال لم يج،الر م لىالم لالرك ممالر يرونال فالو عيالنصم واوً،الا،
وال لىم فعن ممر يرون لنالد م حرا ًمالا ،وال لىالم التنالا ممالر عينالو ال يالرون
التقالالاعه بمحالالع امتيالالار م ،و الالو مالالا يتمنالالاه المسالالىمون فالالو الغالالرب من ي ،الالف
لىيصم مثن ذا الننا  ،فال يج،الرون لىالم ممالر يعتقدونال حرا ًمالا فالو عيالنصم مثالن
مىع الحجاب لىمرمة.
بالالن فالالو التسالالامل امسالالالمو مالالا الالو ملنالالم وموسالالع ،ذلالالث من نالالاك مئالالياا
يحرمصالالا امسالالال مثالالن الخمالالر والخنزيالالر ،و الالم يرونصالالا حال ً
الالال ،وابمالالر الحالالالل
لإلنسان سعة فالو لركال  ،فىىمساليحو من يالدع ئالرب الخمالر وال حالرأ لىيال فالو
عينال  ،بالن ال مهالالن عينًالا يسالجع ئالالرب الخمالور ،وي،الارك حيالالاة السالرر والعربالالدة،
وكالالن مالالا فالالو كتالال،صم :من ىال ً
اليال مالالن الخمالالر يصالالىل المعالالدة( ،)30ولصالالذا امتىالالف
( )30و من م وال بولو ،وليو من ول المسيل سسو.
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المسيحيون من سصم فو مو صم من الخمر والسرر.
وكذلث بوسع المسيحو من يعاليس لمالره كىال وال يبكالن لحالم الخنزيالر ،فبكىال
ليو ئعيرة فو الالدين ،وال سالنة مالن سالنن الن،يالين ،بالن الو محالر فالو اليصوعيالة
،ن امسال  .ومع ذا نرى ومصرة مالن فقصالاا امسالال مبالاحوا ب الن الذمالة مالن
النصالالارى من يالالبكىوا الخنزيالالر ،ويسالالربوا الخمالالر ،ويتالالاوروا فيصمالالا فيمالالا بيالالنصم،
وفو القالرى التالو لخصالصم ،لىالم مال ينصالروا ذلالث فالو ال،ي الات امسالالمية ،وال
يتحدوا مسالر المسىمين ،و ذه مة فو التسامل ال مثين لصا(.)31
ومنالالذ لالالدة سالالنوات عليالالت مالالن ،الالن نقابالالة ابا،الالاا فالالو مصالالر لنالالدوة حالالول
«المسالالالروع الحاالالالاري امسالالالالمو» فالالالو «عار الحرمالالالة» بالقالالالا رة ،وكالالالان
الم رو

من يساركنو محالد ابسالالذة المعالروفين( ،)32ولرنال التالذر ،فالان رعت

بإلقاا الموضوع ،وبيان مقومات مسرولنا الحااري امسالمو والالذي يعمالن
لىم إ ال ال الرع ،وإسالعاع ابسالرة ،ولر يالة المجتمالع ،وبنالاا ابمالة ال اضالىة،
وإ امة الدولة العاعلة ،وإنساا لالم متعاري ولال ات إنسانية سوية.
وبعالالد ذلالالث كانالالت مسال ىة ونقائالالات ولعىيقالالات .وكالالان مالالن مبالالرز الالذه ابسال ىة:
س ال من اب الالدكتور والورأ إسالحا الالذي سالبل بصالراحة :ميالن مو عنالا ،يالا
عكتور رضاوي  -نحن اب ،الاا  -فالو الذا المسالروعأ الن ننالن م الن ذمالةأ مو

( )31اننالالر :فصالالن «اب ىيالالات الدينيالالة والحالالن امسالالالمو» مالالن كتابنالالا «بينالالات الحالالن امسالالالمو
وئالال،صات العىمالالانيين والمتغالالربين» و الالد نسالالرت فالالو رسالالالة مسالالتقىة مالالن «رسالالائن لرئالاليد
الصحوة» ،واننر مياًا :كتابنا «رير المسىمين فو المجتمع امسالمو».
( )32و ابستاذ الالدكتور إسالمالين ال،ري ل،الد هللا وزيالر التخ اليط فالو لصالد ل،الد النا الر،
ومن ممثىو ال رر اليساري فو مصر.
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نحالالن مواانالالونأ الالن سالالت ال،نا بالالدفع الجزيالالة مو نالالدفع مالالا يالالدفع المسالالىمونأ الالن
نحر من وهائف الوان مو يبمذ ا من يستحقصا منا بب ىيت أ  ...إل ،ذا النالوع
من ابس ىة.
و ىالالت لىالالدكتور إسالالحا  :إن المسالالروع الحاالالاري الالو ب الالن عار امسالالال
وميعًا ،المسىمين منصم ورير المسىمين ،وفقصاا المسىمين مت قون لىالم من م الن
الذمالالة مالالن «م الالن الالالدار» مي عارامسالالال وإن لالالم يرونالالوا مالالن «م الالن المىالالة»،
ومعنم منصم من م ن الدار منصم مواانون ،ينتمالون إلالم الالوان امسالالمو ،فصالم
مسالالىمون بحرالالم انتمالالائصم إلالالم الالالدار مو الثقافالالة والحاالالارة .و الالذا مالالا ل،الالر لن ال
الزليم المصري الق ،و المعالروي مرالر ل،يالد حالين الال :منالا نصالرانو عينًالا،
مسالالىم وانًالالا! و الالذا مالالا ىت ال لىالالدكتور لالالويو لالالو

حالالين زارنالالا فالالو الدوحالالة

مسار ًكا فو إحدى النالدوات ،واىالب منالو من ملقالب لىالم النالدوة ،فقىالت لال  :منالا
مسىم بمقتام العقيدة والمىة ،ومنت مسىم بمقتام الثقافة والحاارة.
وكىمة «الذمالة» كثي ًالرا مالا ل صالم م الب ،وينالن بعالع النالا

منصالا كىمالة ذ مو

انتق الالاأ ،م الالع من معنا الالا :العص الالد والا الالمان مي منص الالم ف الالو لص الالد هللا ورس الالول
وومالة المسىمين وفو ضمانصم ،ال يجالوز من ينالتقع لصالد م مو لخ الر ذمالتصم
من محد.
وإذا كانالالت كىمالالة «م الالن الذمالالة» لال ذي اب ،الالاا وممثالالالصم ،فالالإن هللا لالالم يتع،الالدنا
بصا ،و د حذي الخىي ة الثانو لمر بن الخ الاب مالا الو م الم منصالا« ،كمالا ذكرنالا
مالالن ،الالن» و الالو كىمالالة «الجزيالالة» المالالذكورة فالالو القالالرون ،حالالين اىالالب بنالالو لغىالالب
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ذلث ،وكانوا نصارى لربًا(.)33
وفو لصرنا يتبذى إمواننا من المساليحيين وريالر م مالن الذه التسالمية ،فالال
م،رر لإل رار لىم بقائصا ،والع،رة لىمقا د والمعانو ال لألل اه والم،انو.
ولقد ذ ،ت من ديم فو كتابو «فقال الزكالاة»( )34إلالم من ولالو ابمالر المسالىم
يجالالوز ل ال من يبمالالذ مالالن ريالالر المسالالىمين فالالو الدولالالة امسالالالمية ضالالري،ة لسالالاوي
فرياة الزكاة ،ولنسمصا «ضري،ة الترافن» لوحيدًا لىميزانية واموالرااات بالين
مبناا الوان الواحد والدار الواحدة ،وميالدت ذلالث ببعلالة ئالرلية مالن عامالن ال قال
امسالمو ،و ذا ما ممذت ب ومصورية السوعان منذ لصد نميرى.
و د ذكرت فو «فق الزكالاة»( )35من مالن فقصالاا المسالىمين لالدعا موالازوا عفالع
الزكاة لغير المسىمين ،و د نقن ذلث لن لمر ررر.
ومما يذكره التاري ،من لنا ر من م ن الرتاب مسصمت فالو بنالاا الحاالارة
امسالمية ميا ازع ار ا ،ال لزال مسماا بعاصم معروفة مسصورة.
ولقد و ن بعاصم إلم منصب الوزارة ،و و ما الرره القاضالو المالاورعي
وريره من فقصاا السياسة السرلية.
والعامن المصم نا و :وووع الثقة المت،اعلالة بالين ال الريقين ،ومال يت ىالع ريالر
المسالالىمين إلالالم المنا الالب التالالو لصالالا ا،يعالالة عينيالالة ،كمالالا ال يجالالوز لىمسالالىمين من

( )33اننر :كتابنا «السياسالة السالرلية فالو ضالوا نصالوأ السالريعة ومقا الد ا» (أ)216
نسر مرت،ة و ،ة.
( )34اننر« :فق الزكاة» (أ )117 - 112 / 1ا،عة و ،ة الحاعية والعسرون.
( )35المصدر السابف (أ.)714 - 712 / 1
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يتدمىوا فو الس ون الدينية لغير المسىمين ،مو يايقوا لىيصم فيصا بغير حف.
واب ن العا فو التعامن و ذه القالدة التالو يتنا ىصالا المسالىمون ما التصم
ولامتصم :لصم ما لنا ،ولىيصم ما لىينا.
و ذا ،فيما لدا ما ا تااه االمتالي مو التميز الدينو ب ،يعة الحال لرن مالن
ال الالرفين ،فصالالم ريالالر م الالال،ين بالصالالالة ،وال بالصالاليا  ،وال بزكالالاة ال الالر ،وال
بالر ارات ،وال بالح وال بغير ا من فرائع امسال .
ومن المصم ودًا من يرالون مالن حالف ابكثريالة المسالىمة من لحالترم إلالم ئالريعة
ربصا ،ول ،قصا فالو ئال ونصا ،لىالم مال لحيالف لىالم حقالو اب ىيالة ،ويجالب لىالم
اب ىيالالة مال لاالاليف

الدرا بالالذلث ،و الالو مالالا كالالان لىي ال اب ،الالاا االالوال العصالالور
ال ً

الماضالالية والحديثالالة، ،الالن كيالالد االسالالتعمار ومرالالره ،ولالالم نالالر م يت،رمالالون بالالالنت
لىم من عين الدولة امسال  ،بالن رمينالا كثي ًالرا مالن لقالالا المساليحيين فالو مصالر
وفالو رير الالا االال،وا مخىصالالين بووالوب ل ،يالالف السالريعة ومحرامصالالا وحالالدوع ا،
ورموا فو ذلث العالأ الناوع لىجرائم والرذائن فو مجتمعالنا.
وكما من اب ىية رضيت بالقوانين المستورعة من الخارأ ،ولم لجالد فالو ذلالث
حر ًوالالا ،فالالبولم بصالالا من لرضالالم بسالالريعة امسالالال  ،فصالالو

عًالالا م الالرب إلالالم المثالالن

العىيا التو واات بصا المسيحية من القالوانين ابون،يالة ،ثالم الو الوانين «الالدار»
التو لعيس فيصالا اب ىيالة ولتعامالن معصالا ،فالمسالىم يتق،الن السالريعة لىالم منصالا عيالن
وانقياع هلل ،ورير المسىم يتق،ىصا لىم منصا انون وننالا رضاليت ابرى،يالة ،ئالبن
ئبن سائر ابننمة والقوانين.
ىت ذا الرال مو نحوه فو اموابالة لالن سال ال ع .والورأ إسالحا  ،و ال ف
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الحاضرون إلجابًا و ً
،وال ،وبعد انتصاا الندوة ،واا الدكتور إسالحا يسالد لىالم
يدي ،ويقول لو :ليتث ياعكتور رضاوي لبلو إلم الرنيسالة لتقالول الذا لأل ،الاا
فالالو لقالالر عار الالم ،فالالإن لنالالد م الالواوو ومخالالاوي كثيالالرة مالالن ل ،يالالف ئالالريعة
امسال  ،وربما سا م فو ذا الخوي بعع المتسدعين من المسىمين.
و ىالالت لىالالدكتور :منالالا ال ممتنالالع لالالن الالذا إذا عليالالت ،والواوالالب لىينالالا ال،يالالان
والالال،الح حتالالم ال لىتالال،و ابمالالور ،ول صالالم الحقالالائف لىالالم ريالالر ووصصالالا ،ويسالالتغن
ملالداا ابمالة ذلالالث ،ليو الدوا نالالار ال تنالة ،وياالالربوا مبنالاا ابمالالة الواحالدة بعاالالصم
ب،عع ،و م المست يدون ً
وومرا.
موال
ً
ممالالا اوراا المتسالالدعة والماالاليقة ،والتالالو لتمسالالث بحرفيالالة مالالا والالاا فالالو بعالالع
الرتب التو كت،ت فو زمن رير زمننا ،ولمجتمع ريالر مجتمعنالا ،وفالو هالروي
رير هروفنا ،فصو ال لىزمنا ،و د رر المحققون من لىمائنا :من ال تالوى لتغيالر
بتغير الزمالان والمرالان والعالري والحالال ،و الد لغيالر كالن ئالوا فالو حيالنالا كمالا
وكي ا ،لما كان لىي ميا

الا ال قصاا.

إلقاا السال لىم المسىمين ورير المسىمين:
مما إلقاا السال لىم رير المسىمين فإن كانوا فو مجىالو يجمالع بيالنصم وبالين
المسالالىمين فالالال مالالوي فالالو والالواز إلقالالاا السالالال لىالاليصم ،و الالد روى ال،خالالاري فالالو
« حيح »« :من رسول هللا

حمارا حتم مر لىالم مجىالو فيال
صت ركب
ً

ممالا المسىمين والمسركين ول،دة ابوثان واليصوع ،وفيصم ل،د هللا بن مبو بالن
سىول ،وفو المجىو ابن رواحة ،فسىم لىيصم الن،الو

صالت ،ثالم و الف فنالزل
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.)36(»...
و الالد بالالوب ال،خالالاري لصالالذا الحالالدي بعنالالوان« :بالالاب التسالالىيم فالالو مجىالالو في ال
ممالا من المسىمين والمسركين».
و ال النووي :السنة إذا مر بمجىو في مسالىم وكالافر :من يسالىم بى ال التعماليم
ويقصد ب المسىم(.)37
ابتداؤ م بالسال إذا كانوا وحد م:
ومما ابتداؤ م بالسال إذا كانوا وحد م ،فالذ ب ومالع مالن السالىف إلالم والواز
إلقاا السال لىيصم ،واستدلوا ببعلة منصا:
َٰ
 -1ول لعالمَّ :
{ل يَ ۡن َه َٰى ُك ُ َّ
قين َولَر ۡ ي ُۡخ قِجُرو ُك قمرن
ٱّللُ ع قَن ٱلَّ قذينَ لَ ۡ يُقَتقلُرو ُك ۡ فقري ٱلر ق
قد َٰيَ قِ ُك ۡ أَن تَبَُِّو ُه ۡ } [الممتحنة ]8 :ومن بر م :إلقاا السال لىيصم.

سأ َ ۡست َ ۡغ قف ُِ لَكَ َر قب اي} [مريم.]47 :
س َٰلَ َ
علَ ۡيكَ َ
 -2و ول لىم لسان إبرا يم ببي َ { :
ومرا ن،ي { :فَ ۡ
س َٰلَ } [الزمري.)38(]89 :
ٱصفَ ۡح ع َۡن ُه ۡ َوقُ ۡل َ
 -3و ول لعالم ً

وذكر القرا،و من لدعًا من السىف فعن ذلث ،ومنصم ابن مسعوع ،والحسالن،
والنخعو ،ولمر بن ل،د العزيز.
اا.
كما ذكر ابن حجر فو «ال تل» :من مبا ممامة ،وابن ليينة فعىوا ذلث مي ً
ومما ورع :من ابن مسالعوع فعىال مالع ع قالان

الح ،فالو اريقال  ،فىمالا سال ن:

( )36رواه ال،خاري فو االست ذان ( )6245لن مسامة بن زيد.
( )37اننر« :فتل ال،اري» (.)47 / 11
( )38اننر القرا،و (.)112 / 111 / 11
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مليو يرره من ي،دؤوا بالسال أ ال :نعم ،ولرن حف الصح،ة.
وكالالان مبالالو ممامالالة إذا انصالالري إلالالم بيت ال ال يمالالر بمسالالىم وال نصالالرانو ،وال
غير وال ك،ير إال سىم لىي  ،فقين ل فو ذلث فقال :ممرنا من ن سو السال .
وس ن ابوزالو لن مسىم مر برالافر فسالىم لىيال  .فقالال :إن سالىمت فقالد سالىم
الصالحون ،وإن لركت فقد لرك الصالحون ،ىث.
و ال مبو ممامة :إن هللا وعن السال لحية بمتنا وممانًا ب ن ذمتنا(.)39
وممرأ ابن مبو ئي،ة من اريف لون بن ل،د هللا لن محمد بالن كعالب :منال
سبل لمر بن ل،د العزيز لالن ابتالداا م الن الذمالة بالسالال فقالال :نالرع لىاليصم وال
سالا من ن،الدم م
ن،دؤ م .الال لالون :فقىالت لال  :فريالف لقالول منالتأ الال :مالا مرى بب ً
ىت :لمأ ال :لقول لعالم{ :فَ ۡ
س َٰلَ }(.)40
ٱصفَ ۡح ع َۡن ُه ۡ َوقُ ۡل َ

مما حدي مسىم« :ل تب ؤو ليهود ول لنصلرى بللسل فإذ لقيت أحر ه
في طِيقه فلضطِوه إل أضيقه»( ،)41فصو مقيد ببيا الحرب ويدل لىالم ذلالث
ما رواه ال،خاري فو «ابعب الم رع» والنسائو لن مبالو بصالرة من رسالول هللا
ال« :إني ر ك غ إل ليهود فل تب ؤوه بللسل »(.)42

( )39رواه ال ،رانو فو «ابوسط» ( ،)298 / 3وفو «الصغير» ( ،)135 / 1وال،يصقالو فالو
«السعب» ( .)436 / 6و ال الصيثمو فو «المجمع» :رواه ال ،رانو لالن ئاليخ برالر بالن
سصن الدميااو ضع النسائو و ال ريره :مقارب الحدي (.)33 / 8
( )40راوع ذه النقول فو القرا،و ( ،)111 / 11و «فتل ال،اري» (.)47 / 11
( )41رواه مسىم فو ابعب ( )2167لن مبم ريرة.
( )42رواه ال،خاري فو «ابعب الم رع» وابن ماو والنسائو و حح ابل،انو فو « الحيل
الجامع» (.)2464
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ويمرن القول بتبكيد الجواز إن كان نالاك سال،ب يسالتدلو السالال كقرابالة مو
الالح،ة ،مو والالوار ،مو س ال ر ،مو حاوالالة ،و الالد ذكالالر القرا،الالو ذلالالث لالالن النخعالالو
فقالالال :مال ً
وال حالالدي مبالالم ريالالرة« :ل تبر ؤوه بللسررل » إذا كالالان بغيالالر سالال،ب
يدلوكم إلم من ل،دؤ م بالسال من ااا ذما مو حاوة لعالر

لرالم ال،ىصم ،مو

حف مو ووار ،مو س ر(.)43
مما إذا كانت التحية بغير السال فال مانع منصا ،كبن يقول ل :

،ا الخيالر،

مرحً،ا ،مساا الخير.
رع السال لىم رير المسىم:
ومما رع السال لىم رير المسىم ،فقد ال ف العىمالاا لىالم منال يالرع لىالم م الن
الرتاب بـ «ولىيرم»( .)44ويسالصد لالذلث الول الن،الو

صالت« :إذ سرل علريك

أهل لكتلب فقولو  :وعليك »(.)45
و د وعن ال،خاري ذا الحالدي لحالت بالاب« :كيالف الالرع لىالم م الن الذمالة»
ولىف لىم ذلث ابن حجر بقول  :فو الذه الترومالة إئالارة إلالم منال ال مالانع مالن
رع السال لىم م ن الذمة فىذلث لروم بالري ية(.)46
ويرون الرع بصذه الصيغة «ولىاليرم» إذا لحقالف منال الال« :السالا لىاليرم» مو
ئث فيما ال(.)47
( )43اننر :القرا،و (.)112 / 11
( )44اننر :موسولة اموماع (.)154 / 1
( )45رواه ال،خاري فو االست ذان ( ،)6258ومسىم فو السال ( ) 2163لن منو.
( )46اننر« :فتل ال،اري» (.)50 / 11
( )47اننر« :محرا م ن الذمة» البن القيم (.)199 / 1
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مما إذا لحقف من ول« :السال لىيرم» ال ابن القاليم :فالالذي لقتاالي ابعلالة
السالالرلية و والالالد السالالريعة :من يقالالال ل ال  :ولىيالالث السالالال  ،فالالإن الالذا مالالن بالالاب
سرنَ
{وإقذَ ح قُييرت ُ قبت َ قحيَّرة فَ َحيُّرو قبأ َ ۡح َ
العدل ،وهللا يبمر بامحسان ،و الد الال لعالالمَ :
قم ۡن َهل ا أ َ ۡو ُردُّو َهل ا} [النساا ]86 :فندب إلم ال صن ،ومووب العدل(.)48

و الالال الحالالاف فالالو «ال الالتل» :الالال ابالالن ب الالال« :رع السالالال لىالالم م الالن الذمالالة
فر

لعمو اوية ،وث،ت لن ابن ل،الا

منال الال« :مالن سالىم لىيالث فالرع لىيال

ولو كان مجوسيًا»(.)49
وكنت د رمت منذ زمن بعيد كال ًما لسيخنا العالمالة الساليد رئاليد رضالا فالو
ل سيره «المنار» ومحب من منقن نا بعع فقرات مما ال :
«إن امسالالال عيالالن لالالا ومالالن مقا الالده نسالالر وعاب ال وفاالالائى فالالو النالالا

ولالالو

بالتالالدري ووالالذب بعاالالصم إلالالم بعالالع ليرالالون ال،سالالر كىصالالم ممالالوة .ومالالن وعاب
امسال التو كانت فائية فو لصد الن،وة إفساا السالال إال مالع المحالاربيين ،بن
من سىم لىم محد فقد ممن  ،فإذا فتث ب بعد ذلث كان مائنًا ناكثًا لىعصد.
وروي لن بعع الصحابة كابن ل،الا

منصالم كالانوا يقولالون لىالذمو :السالال

لىيالالث .ولالالن السالالع،و مالالن مئمالالة السالالىف من ال الالال لنصالالرانو سالالىم لىي ال  :ولىيالالث
السالالال ورحمالالة هللا لعالالالم .فقيالالن لالال فالالو ذلالالث ،فقالالال« :ملالاليو فالالو رحمالالة هللا
يعالاليسأ!» وفالالو حالالدي ال،خالالاري ابمالالر بالسالالال لىالالم مالالن لعالالري ومالالن ال

( )48اننر :المروع السابف (.)199 / 1
( )49اننر« :فتل ال،اري» ( ،)50 / 11واننر «ل سير ال ،ري» (.)189 / 5
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سررنَ قم ۡن َه رل ا أ َ ۡو
لعالالري( ،)50وروى ابالالن المنالالذر لالالن الحسالالن من ال الالال {فَ َحيُّررو بقأ َ ۡح َ

ُردُّو َهل ا} :لىمسىمين {أ َ ۡو ُردُّو َهل ا} ب ن الرتاب ،ولىي يقال لىرتابو فو رع السالال
لين ما يقول وإن كان في ذكر الرحمة».
إلم من يقول ححل:
مم الالا وع الالن لحي الالة امس الالال لام الالة فعن الالدي من ذل الالث م ى الالوب ،و الالد ورع ف الالو
ابحاعي الصحيحة من اليصالوع كالانوا يسالىمون لىالم المسالىمين فيالرعون لىاليصم،
فران من لحري صم ما كان سً،،ا بمر الن،و
لىيصم بى

صالت بالبمر المسالىمين من يالرعوا

«ولىيرم» ،حتم ال يرونوا مخدولين لىمحرفين.

ومن مقتام القوالد من السوا يالزول بالزوال سال ، ،،ولالم يالرع من محالدًا مالن
الصحابة نصم اليصوع لن السال  ،بنصالم لالم يرونالوا ليحنالروا لىالم النالا

وعاب

امسال  ،ولرن مىف مالن بعالد م مىالف ،مراعوا من يمنعالوا ريالر المسالىم مالن كالن
ئوا يعمى المسىم؛ حتم من الننر فالو القالرون ،و الرااة الرتالب المسالتمىة لىالم
ويال  ،وهنوا من ذا لعنيم لىدين ،و ون ل مالن المخالال ين ،وكىمالا زاعوا بعالدا
لن حقيقة امسال زاعوا ً
إيغاال فو ذا الارب من التعناليم ،وإنصالم ليسالا دون
النصارى فالو الذا العصالر يجتصالدون بنسالر عيالنصم ،ويوزلالون كثي ًالرا مالن كت،ال
لىم النالا

مجانًالا ،ويعىمالون موالع المخالال ين لصالم فالو مدارسالصم ليقربالو م مالن

عينصم ويجتصدون فو لحوين النا

إلم لاعالصم وئعائر م ليقربوا من عينصم».

( )50إئارة إلم حدي ل،د هللا بالن لمالرو ،من رو ًالال سالبل رسالول هللا صالت :مي امسالال
ميرأ ال« :تطع لطعل وتقِأ لسل عل من عِف ومن لر تعرِف» رواه ال،خالاري
فو اميمان ( ،)12ومسىم فو اميمان (.)39
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و ال ححل لن حدي «ل تب ؤوه بللسل »:
فينصالالر نالالا من ال نصالالا م من ي،الالدؤو م بن السالالال لالالبمين ،ومالالا كالالان يجالالب من
ي منصم و و رير ممالين مالنصم لمالا لرالرر مالن رالدر م ونرالثصم لىعصالد معال  ،فرالان
لرك السال لىيصم لخوي ًا ليرونوا م رب إلم الموالاة ،و الد نقالن النالووي( )51فالو
«ئالالر مسالالىم» والالواز ابتالالدائصم بالسالالال لالالن ابالالن ل،الالا  ،ومبالالم ممامالالة ،وابالالن
محيريز ررر ال و و وو ب حابنا(.)52

***

( )51اننر« :ئالر النالووي» ( )145 / 14ونالت كالمال  :وذ ،الت اائ الة إلالم والواز ابتالدائنا
لصم بالسال روي ذلث لن ابن ل،ا ومبالم ممامالة وابالن مبالم محيريالز و الو ووال لال،عع
م حابنا حراا الماورعي.
( )52اننر« :ل سير المنار» (أ .)315 / 314 / 5
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 - 6ئ،صات حول امر اب
إننالا نالدين امر الاب برالن

الورة ،مصمالا كانالت عوافعال ومن ىقالال ميالرة فالو

ننالالر م الالحاب  ،فرميالالو من امسالالال يالالرفع ال ىس ال ة التالالو لقالالول :الغايالالة ل،الالرر
الوسيىة.
فامسالال يىتالالز ويىالز بسالالري الغايالالة واصالر الوسالاليىة معًالا ،وال يجيالالز بحالالال
الو الالول إلالالم الغايالالات السالالري ة ب الالر ريالالر نني الالة ،ال يجيالالز لىمسالالىم من يبمالالذ
الرئوة م ً
لا ميريًالا
الثال ،مو يخالتىو المالال ،لي،نالو بال مسالجدًا ،مو يقاليم بال مسالرو ً
«إن هللا طي ل يقبل إل طيبًل»(.)53
ونحالالن كمالالا نالالدين امر الالاب .نالالدين العنالالف وننرالالره باسالالم السالالرع ،ولرالالن مالالا
العنف الذي ننررهأ ومالا امر الابأ ومالا ال الر بينصمالاأ إن لحديالد الم الا يم نالا
«ضالالرورة لىميالالة» حتالالم ال ل،قالالم الالذه الرىمالالات الخ يالالرة مائعالالة وروراوالالة
ي سر ا كن فريف بما يحىو ل .
العنف( - )54فيما مرى  : -من نستخد ف الة القالوة الماعيالة فالو ريالر موضالعصا،
ولسالالتخدمصا بغيالالر ضالالابط مالالن مىالالف مو ئالالرع مو الالانون .ومعنالالم «فالالو ريالالر
موضالالعصا» :من لسالالتخد حيالال يمرالالن من لسالالتخد الحجالالة مو ام نالالاع بالرىمالالة
والدلوة والحوار بالتو و محسن ،و و حين لستخد القالوة ال ل،الالو مالن لقتالن
مالالن النالالا  ،وال لسالالبل ن سالالصا :ميجالالوز الالتىصم م الأ و الالو لع الالو ن سالالصا سالالى ة
( )53رواه مسىم فو الزكاة (.)1015
( )54لىمزيد راوع ما ذكرناه فو كتابنا «امسال والعنف ننرات لب يىية» ا .عار السالرو ،
ا ابولم . 2005
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الم تو والقاضو والسراو.
الالذا الالو العنالالف ،ممالالا امر الالاب فصالالو :من لسالالتخد العنالالف مالالع مالالن لالاليو بينالالث
وبين اية ،وإنما الو وساليىة مر الاب اومالرين وإيالذائصم بووال مالن الووالوه،
وإو،ار م لىم من يخاعوا لم ال،ث ،وإن كانت لاعلة فو رميث.
ويدمن فو ذلث :م ف ال الائرات ،فىاليو بالين الخالااف وركالاب ال الائرة -
لاعة  -اية ،وال مالي بين وبينصم ،إنمالا يتخالذ م وساليىة لىاالغط لىالم وصالة
معينالالة ،مثالالن :الاالالغط لىالالم حرومالالة ال الالائرة المخ وفالالة ،لتحقيالالف م الالالب ل ال ؛
كالالإاال مسالالاوين مو عفالالع فديالالة ،مو نحالالو ذلالالث ،وإال تىالالوا مالالن تىالالوا مالالن ركالالاب
ال ائرة ،مو فجرو ا بمن فيصا.
كمالالا يالالدمن فالالو ذلالالث :احتجالالاز ر الالائن لديال  ،ال يعالالرفصم وال يعرفونال  ،ولرالالن
يتخذ م وسيىة ضغط لتحقيف م ال ،مو يقتن مالنصم مالن يقتالن ،كمالا فعالن ومالالة
مبو سياي فو ونوب ال ى،ين ورير م.
ومالالن ذلالالث :تالالن السالاليا فالالو مصالالر ،كمالالا فالالو مذبحالالة اب صالالر ،لاالالرب
اال تصاع المصري ،لىاغط لىم الحرومة المصرية.
ويالالدمن فالالو الالذا :مالالا حالالدث فالالو وزيالالرة «بالالالو» فالالو إندونيسالالا ،فىالاليو نالالاك
مسرىة بين الذين ارلر،وا ذه الجريمة و الا السيا .
ومن ذلث :ما حالدث فالو  11سال،تم،ر سالنة  2001فالو نيويالورك ووائالن ن،
من امت الاي ال الائرات المدنيالة بركابصالا :مالن المالدنيين الالذين لاليو بيالنصم وبالين
ماا يصالالا مسالالرىة مو نالالزاع ،واسالالتخدامصا «ولالالة جالالو » ول جير الالا بمالالن فيصالالا،
لىاغط والتبثير لىم السياسة ابمريرية.
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وكالالذلث ضالالرب المالالدنيين ال،الالروا فالالو بروالالو مركالالز التجالالارة العالالالمو فالالو
ال لال ة لصم بالخالاذ القالرار السياسالو ،وكىصالم مواانالون

نيويورك ،وفيصم منا

ي عون لمىصم اليومو الذي يعيسون من  ،ومنصم مسىمون ورير م.
وإذا كنا ندين العنف بص ة لامة ،فنحن نالدين امر الاب بصال ة ما الة ،لمالا
في من التداا لىم منا

{و َل ت َ قرز ُر َو قز َر قو ۡز َر
ليو لصم معنم ذنب ي امذون ب َ

أ ُ ۡخر َرِ َٰى} [فالالاار ]18 :ولمالالا في ال مالالن لرويالالع ال،الالروا اومنالالين ،ولالالرويعصم فالالو ننالالر
امسال هىم لنيم.
و د م درت فتالوى  -منالذ باالعة لسالر لا ًمالا  -بتحالريم م الف ال الائرات،
وذلث بعالد حاعثالة م الف ال الائرة الرويتيالة ،وبقالاا ركابصالا فيصالا مح،وسالين سالتة
لسر يو ًما ،كما تىوا واحدًا مو اثنين من ركابصا.
الارا لىالم مالا ا ترفتال
كما مفتيالت بتحالريم حجالز الر الائن والتصديالد بقالتىصم ،إنر ً
ومالة «مبو سياي».
وكذلث م درت بيانًا  -لقب محداث الحالاعي لسالر مالن سال،تم،ر  -عنالت فيال
ذا العمن ومقترفي  ،ميا كان عينصم ،مو ونسصم مو وانصم.
االالا عنالالت امر الالاب بوضالالو  -فالالو م ،الالو ،ومحاضالالرالو ،ومقالالااللو،
ومي ً
وكت،و  -ومن ذلث :ما ذكرل فو كىمتو التو ملقيتصا فو م لمر القمة امسالالمية
المسيحية ،الذي لقد فو روما فو مكتوبر .2001
ومن ذلث :من ن،ح لن مس،اب امر اب فو العالم ،ونجتصالد من نجتثصالا مالن
والالذور ا ،وملنالالم مسالال،اب امر الالاب الالو :النىالالم وال غيالالان ،واالسالالتر،ار فالالو
ابر

لىم النا

المستاع ين الذين ال يست يعون حيىة وال يصتدون ً
س،يال.
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ولرالالن نالالا يحالالف لنالالا من نسالالبل لالالن العنالالف وامر الالاب :الالن مالالا هالالا رة
إسالميةأ مو ما ها رة لالميالةأ فال،عع مبالوا املالال الغربالو  -ومالن يالدور
فو فىرصا فو عيارنا  -لريد من ي،رز امر اب ،وكبن مقصالور لىالم المسالىمين،
مو كالالبن ونسالاليت إسالالالمية ،ومصو ً الالا بعالالد محالالداث  11سالال،تم،ر ،و الالذا م الالب
فاحس ،بن هىم م،ين.
لقد وودنا العنف فو م ار وعول ئتم فو منحاا العالم .لقد ووالدناه فالو كالن
القالالارات :فالالو بري انيالالا ،وفالالو اليابالالان ،وفالالو ممريرالالا ن سالالصا ،وفالالو الصنالالد ،وفالالو
إسالالرائين ،فىمالالاذا ملصالالف بالمسالالىمين وحالالد م عون ريالالر مأ إنال املالالال الغربالالو
وابمريرالالو والصالالصيونو ،الالالذي يرالالتم الحالالف ،ويسالاليع ال،ااالالن ،ويقولالالون لىالالم
النا

الرذب و م يعىمون.
والحف من ممريرا التو ساندت الدولالة التالو امالت لىالم الالد وامر الاب مالن

مول يالالو  ،ومالالن ،الالن من لقالالو ؛ عولالالة بنالالو

الالصيون ،لمالالار

لالالا مالالن
الالو نو ً

امر اب كما لحدعه و ،كما لساا ،وبال معقب ،معىنة من من ليو معصالا ،فصالو
مع امر اب!
ولألسالف نالالاك وصالالات إلالميالالة فالالو الغالالرب لخىالالط بالالين امر الالاب والجصالالاع،
امر اب الذي يدين امسال ويرفا  ،ولذا فرما بينالا امر الاب المرفالو

فالو

امسال  ،ن،ين معنم الجصاع الذي ي صم م ب.
كىمالالة «الجصالالاع» مثالالن كىمالالة «االوتصالالاع» كىتا مالالا مسالالتقة مالالن كىمالالة «وصالالد»
ومعنا ا :بذل «الجصد» و و ال ا ة مو لحمن «الجصد» و و المسقة.
ولرالالن «االوتصالالاع» يعنالالو :بالالذل الجصالالد مو لحمالالن الجصالالد العىمالالو وال رالالري
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لمعرفة محرا السرع واستن،ااصا من معلتصا.
ممالالا «الجصالالاع» فصالالو يعنالالو :بالالذل الجصالالد مو لحمالالن الجصالالد ال،الالدنو والن سالالو
والعمىو من مون الدفاع لن الدين ،حتم لرون كىمة هللا و العىيا.
و الالو ي،الالدم بجصالالاع الالالن و ،ثالالم وصالالاع السالالي ان ،ثالالم وصالالاع النىالالم وال سالالاع فالالو
المجتمع ،ثم بجصاع الر ار والمنافقين.
و د سم ابن القيم فو كتابال السالصير «زاع المعالاع» الجصالاع إلالم ثالالث لسالرة
مرل،ة :مربع منصا لجصاع الالن و ،واثنتالان لجصالاع السالي ان ،وثالالث لجصالاع النىالم
وال س الالاع والمنر الالر ف الالو المجتم الالع ،ومرب الالع لجص الالاع الر الالار والمن الالافقين ،بابي الالدي
وابلسنة وابموال والقىوب.
وواحدة فقط من ذه ابربع الو التالو ائالتصرت باسالم «الجصالاع» و الو تالال
الر ار بالسيف مو باليد.
مالالع من مالالن لبمالالن النصالالوأ ووالالد ا ل الالر بالالين م صالالو «الجصالالاع» وم صالالو
«القتال» فرن مسالىم يجالب من يرالون مجا الدًا ،ولاليو مالن الاالروري من يرالون
ً
مقالال ،إال حين ي ر لىي القتال لس،ب من ابس،اب ،كمالا الال لعالالمُ { :كتقر َ
س َٰ ا أَن ت َ ۡك َِ ُهو ش َۡٗيل َو ُه َو َخ ۡيِ لَّ ُك ۡ } [ال،قرة.]216 :
علَ ۡي ُك ُ ۡٱل ققتَل ُل َو ُه َو ُك ِۡه لَّ ُك ۡ َو َ
َ
ع َ
ولقد رمينا القرون يتحدث لن الجصاع فو العصد المرو، ،ن من يسرع القتالال،
و الالو وصالالاع الالالدلوة ول،ىيالال الرسالالالة وإ امالالة الحجالالة ،الالو «الجصالالاع ال،يالالانو»
رع
بالقرون ،كمالا الال لعالالم فالو سالورة ال ر الان يخااالب رسالول محمالدًا {فَ َرل ت ُ قط ق
ۡٱل َٰ َك قف قررِينَ َو َٰ َج قهرر ۡ ُه قبرر قه «مي بالالالقرون» قج َه ٗ
يررِ } [ال ر الالان ]52 :ومثىالال وصالالاع
ررلد َك قب ٗ

الص،ر لىم ل،ىي الدلوة ،ولحمن ابذى والمحنة فو سال،ين هللا كمالا الال لعالالم
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سر َ ٱلنَّررل ُ أَن ي ُۡت َِ ُكر ارو أَن يَقُولُر ارو َء َمنَّررل َو ُهر ۡ َل
فالالو موائالالن سالالورة العنر،الالوت{ :أ َ َح ق
{و َمرن َٰ َج َهر َ فَ قإنَّ َمرل يُ َٰ َج قهر ُ قلنَ ۡفسقر ه ق اه إق َّن َّ
َرن ۡٱل َٰعَلَ قمررينَ }
ي ُۡفتَنُرونَ } إلالم من الالالَ :
ٱّللَ لَغَنقرري ع ق

[العنر،وت .]6-1 :فصو وصاع التحمن والث،ات لىم المسا والعذاب بون الدين.
{وٱلَّر قذينَ َٰ َج َهر ُو فقينَرل لَنَ ۡهر ق َينَّ ُه ۡ سُربُلَنَ هل
وفو متا سورة العنر،الوت الال لعالالمَ :
َوإق َّن َّ
ٱّللَ لَ َم َع ۡٱل ُم ۡح قسنقينَ } [العنر،وت.]69 :

فالجصاع نا سىمم ،يعنالو :وصالاع الالن و والسالي ان ،فالو االالة هللا ،وابتغالاا
مرضال .
و د هن الرسول

صت وم حاب مالل العصالد المرالو «مجا الدين» ولالم

يرونوا «مقالىين» يتحمىون االض صاع والحصالار ،واميالذاا حتالم كالانوا يالبلون
إلم الرسول ما بين مسجوأ وماروب ومرسور ،ويقولون :ائذن لنا من نقالالن
لا لن من سنا ،فيقول لصم« :كفو أي يك وأقيمو لصل »(.)55
عفا ً
حتم كانت الصجرة وم ،ل لإلسالال عار ،ولرونالت لىمسالىمين الالدة

الى،ة،

فبذن هللا لىمسىيمن الذين هىموا وممرووا من عيار م بغير حف من يالدافعوا لالن
لقريرا لحرية التدين ،وذوعًا لن حرمات ابعيان ومماكن الع،الاعة كىصالا،
من سصم،
ً
لىيصالالوع والنصالالارى والمسالالىمين وميعً الا .لنقالالرم الالذه اويالالات{ :أ ُ قذنَ قللَّ ر قذينَ يُ َٰقَتَلُررونَ
َ َّ ُ ۡ ُ ه
ع َل َٰ َن ۡ
ص قِ قه ۡ َل َق قيِ  39ٱلَّ قذينَ أ ُ ۡخ قِجُو قمن قد َٰيَ قِ قه قب َغ ۡي قِ َحر قإ َّ ال
ظ قل ُمو َو قإ َّن ٱ َّّللَ َ
قبأنه
ٱّللُ َولَر ۡرو َل د َۡف ر ُع َّ
أَن يَقُولُررو َربُّنَررل َّ
ٱّللق ٱلنَّررل َ بَ ۡع َ
صر َٰ َرو قم ُع َوبقيَررع
ض ر ُه بق ربَ ۡع لَّ ُه ر ق َم ۡ َ

( )55رواه النسائو فو «الر،رى» لن ابن ل،ا من ل،د الرحمن بن لوي وم حابًا لال ملالوا
الن،و صت بمرة فقالوا ل  :يا ن،و هللا إن كنا فو لز ونحن مسركون فىما ومنا الرنا
مذلة! فقال« :إني أمِ بللعفو ،فل تقلتلو لقو » (.)68 / 10
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.]40 ،39 :

ثم ممر المسالىمون من يقالالىوا مالن يقالالىصم وير الوا ميالديصم لمالن يسالالمصم ،كمالا
الالال لع الالالمَٰ :
ٱّللق ٱلَّررر قذينَ يُ َٰقَ قتلُرررونَ ُك ۡ َو َل ت َ ۡعتَررر ُ او ه قإ َّن َّ
سررر قبي قل َّ
ٱّللَ َل ي قُحررر ُّ
{وقَ قتلُرررو قفررري َ
َ
ۡٱل ُم ۡعت َ ق ينَ } [ال،قرة.]190 :
َٰ

{ َٰقَتقلُررو ُه ۡ َحت َّر َٰ َل ت َ ُكررونَ فق ۡتنَررة َويَ ُكررونَ ٱل ر ُ
قين ق َّّللق فَ ر قإ قن ٱنت َ َهر ۡرو فَر َرل ُ
علَ ر
ع ر ۡ َٰ َونَ إق َّل َ

َّ
ٱلظ قل قمينَ } [ال،قرة.]193 :

وال تنة و االض صاع فو الدين من موالن العقيالدة ،و الو مالا الت،الره امسالال
مئد من القتن ،ومك،ر من القتن ،بن القتالن التالداا لىالم الجسالد ،وال تنالة التالداا
لىم ال رر والرو .
ويقرر القالرون ووالوب القتالال منقالاذ المستاالع ين فالو ابر

مالن الساليو

{و َمرل لَ ُكر ۡ
اليرا ،يقالول لعالالمَ :
والنساا والولدان الذين ال يجدون لصم وليًالا وال نص ً
ٱّللق َو ۡٱل ُم ۡست َ ۡ
س قبي قل َّ
سل ا قء َو ۡٱل قو ۡلر َٰ َ قن ٱلَّر قذينَ يَقُولُرونَ
ٱلِ َجل قل َوٱلنق َ
َل ت ُ َٰقَتقلُونَ فقي َ
ضعَ قفينَ قمنَ ق
َربَّنَل ا أ َ ۡخ قِ ۡجنَل قم ۡن َٰ َه قذ قه ۡٱلقَ ِۡيَ قة َّ
ٱلظل قل ق أ َ ۡهلُ َهل} [النساا.]75 :
وفو مقا ومر ال القرون لن المسركين{ :فَ قإ قن ۡ
ٱعت َ َزلُو ُك ۡ فَلَر ۡ يُ َٰقَتقلُرو ُك ۡ َوأ َ ۡلقَ ۡرو
سلَ َ فَ َمل َجعَ َل َّ
إقلَ ۡي ُك ُ ٱل َّ
سبق ٗيل} [النساا.]90 :
ٱّللُ لَ ُك ۡ َ
علَ ۡي قه ۡ َ

فامسال ال يتسوي إلم القتالال ،وال يت ىالع إلالم سال ث الالدماا ،بالن إذا انتصالت
ابزمة بين المسىمين ومصومصم بغير عماا وال تالال ،لقالب القالرون بمثالن الذه
ٱّللُ ٱلَّ قذينَ َكفَ ُِو بقغَ ۡي قظ قه ۡ لَ ۡ يَنَرللُو َخ ۡي ٗرِ ه َو َكفَر َّ
{و َردَّ َّ
ٱّللُ ۡٱل ُم ۡرؤ قمنقينَ
الرىمة المع،رةَ :
ۡٱل ققتَررل ه َل َو َكررلنَ َّ
ٱّللُ قَ قويًّررل ع قَزير ٗرز } [ابحالالزاب .]25 :فمالالا مبىال الالذه الرىمالالة ومالالا م الالد صا

لع،يرا لن رو امسال السىمية { َو َك َف ٱ َّّللُ ۡٱل ُم ۡؤ قمنقينَ ۡٱل ققتَل َل}.
ً
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وحالالين انتصالالت رالالزوة الحدي،يالالة بالصالالىل مالالع الالريس ،وإ امالالة الصدنالالة ب الالين
ال ريقين ،نزلت فو ذلث سورة ال تل{ :إقنَّل فَت َ ۡحنَل لَكَ فَ ۡت ٗحرل ُّمبق ٗينرل} [ال التل ،]1 :و الال
الصحابة :مفتل و يا رسول هللاأ ال« :نع هرو فرتح»( )56فىالم يتصالوروا فت ًحالا
بغير حرب.
{و ُه َو ٱلَّ قذ كَرفَّ أ َ ۡير ق يَ ُه ۡ عَرن ُك ۡ
وفو ذه السورة امتن هللا لىم الم منين فقالَ :
َوأ َ ۡي ق يَ ُك ۡ ع َۡن ُه قببَ ۡط قن َم َّكةَ قمن بَ ۡع ق أ َ ۡن أ َ ۡظفَ َِ ُك ۡ َعلَ ۡي قه ۡ } [ال تل ]24 :فالاننر كيالف امالتن

برف ميدى الم منين لن ملدائصم.
وكالالان الرسالالول الرالالريم  -و الالو مئالالجع النالالا

 -ال يحالالب الحالالرب ،ويقالالول

ب الالالحاب « :ل تتمنررررو لقررررلء لعرررر و ،وسررررلمو هللا لعلفيررررة ،فررررإذ لقيتمرررروه
فلصبِو  ،و علمو أن لجنة تح ظلل لسيوف»(.)57
وكالالان يقالالول« :أح ر

ألسررملء إل ر هللا :عب ر هللا وعب ر لررِحمن  ...وأقرربح

ألسملء :حِب ومِ »(.)58
حتم ل نة «حرب» يرر صا ،وال يحب التسمية بصا ،كمالا كالان ي عالن العالرب
فو الجا ىية ،مثن حرب بن ممية.
ومع ذا يحالر

امسالال لىالم القتالال ،وبالذل الالن و والن اليو ،إذا انتصرالت

حرمال  ،مو حوربت علول  ،مو احتىت مرضال  ،مو عيسالت مقدسالال  ،بمثالن الذه
اويات{ :أ َ َل ت ُ َٰقَتقلُونَ قَ ۡومٗ ل نَّكَث ُ او أ َ ۡي َٰ َمرنَ ُه ۡ َو َهمُّرو قبر قإ ۡخ َِ جق ٱلَِّ سُرو قل َو ُهر بَر َءُو ُك ۡ أَوَّ َل
( )56رواه مبو عاوع فو الجصاع ( ) 2359لن مجمع بن وارية.
( )57رواه ال،خاري فو الجصاع ( )3026ومسىم فو الجصاع ( )1742لن مبو ريرة.
الحيل ،وممروال
( )58رواه محمد فو «المسند» ( )19114و الال محققالو «المسالند» :حالدي
ل،د الرزا فو «مصن » ( ،)195 / 5وسعيد بن منصور فو «سنن » (.)2518
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َمَِّ ه أَت َ ۡخش َۡونَ ُه ۡه فَ َّ
ٱّللُ أ َ َح ُّ أَن ت َ ۡخش َۡوهُ إقن ُكنت ُ م ُّۡؤ قمنقينَ } [التوبة.]13 :

و ذه الرو القتالية المست،سىة و التو يخسا ا مصو امسالال  ،ويريالدون
إمم الالاع و الالذولصا ،مو  -لى الالم اب الالن  -إض الالعافصا م الالا اس الالت الوا ،حت الالم يستس الالىم
المسىمون لصم ،ويرضخوا مراعلصالم و الذا مالا ال يرالون ،مالا عا لىمسالىمين الرون
يتىم ،ومحاعي لح  ،ومنابر لذكر.
و د حاول االسالتعمار مالن الديم إنسالاا نحالن مثالن «القاعيانيالة» لنالاعي ب رالرة:
«إلغاا الجصاع» ولرنصا مم قت ،ولم لقدر لىم لغيير وو ر ابمة.
و الالذه وث الالار ال الالرو الجصاعي الالة نرا الالا الي الالو ماثى الالة لىعي الالان ف الالو االنت اض الالة
ال ىس ال ينية ،والمقاومالالة ال،اسالالىة ،التالالو مذ ىالالت العالالالم بمالالا الالدمت مالالن ب الالوالت
ولاحيات وئصداا ،ررم ضعف اممرانات و ىة النا رين.
لرن بررم ذا ال يغىف اببالواب فالو ووال المسالالمة والمصالالحة ،إذا لصيالبت
سر ۡرل ق فَر ۡ
علَ ر َّ
مسالال،ابصا ،فقالالال لعالالالمَ { :و قإن َجنَ ُحررو قلل َّ
ٱّللق} [ابن الالال:
رٱجنَ ۡح لَ َهررل َوت َ َو َّكر ۡرل َ

.]61
والجصاع فو امسال لحرم «ممال يات»

ارمة مىزمة ،فالال يجيالز إال تالن

مالالن يقالالالن ،وال يقتالالن النسالالاا وال الوالالالدان والسالاليو الر،الالار ،وال الر ،الالان وال
ال الحون مو التجار ،وال يجيز الغدر وال التمثيالن بالجثال  ،وال

الع ابئالجار،

وال الالد اببني الالة ،وال لس الالميم اوب الالار ،وال يت ،الالع م الالا يس الالمون  :سياس الالة ابر
المحرو ة.
و ذا ما ئصد ب الم رمون لىمسىمين فو فتالوحصم  -التالو كانالت فالو حقيقتصالا
لحريال ًالرا لىسالالعوب مالالن اغيالالان امم،رااوريالالات القديمالالة «ال الالر

والالالرو » -
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و الوا :ما لري التاري ،فال ًحا ملدل وال مرحم من العرب ،مي المسىمين.
كيف ن صم ويات القتالأ
ومالالن الالرم القالالرون بتالالدبر ،وضالالم ويالال بعاالالصا إلالالم بعالالع ،ل،الالين لال منال إنمالالا
ئالالالرع القتالالالال لمالالالن يقالالالالن المسالالالىمين ،مو يعتالالالدي لىالالالم حرمالالالالصم ،مو لىالالالم
المستاع ين من ل،اع هللا ،كما نرى فو ذه اويات:
ُ نَ َّ ينَ ُ َٰ َ َ ُونَ َ َّ ُ ۡ ُ ه
علَ َٰ نَ ۡ
ص قِ قه ۡ لَقَ قيِ  39ٱلَّ قذينَ أ ُ ۡخ قِجُرو
ظ قل ُمو َوإق َّن ٱ َّّللَ َ
{أ قذ قلل قذ يقتل بقأنه
قمن قد َٰيَ قِ قه بقغَ ۡي قِ َح إق َّ ال أَن يَقُولُو َربُّنَل َّ
ٱّللُ} [الح .]40 ،39 :
َٰ
ٱّللق ٱلَّر قذينَ يُ َٰقَتقلُرونَ ُك ۡ َو َل ت َ ۡعتَر ُ او ه إق َّن َّ
سبقي قل َّ
ٱّللَ َل ي قُحر ُّ ۡٱل ُم ۡعتَر ق ينَ 190
{وقَتقلُو فقي َ
َ
ث ث َ قق ۡفت ُ ُمو ُه ۡ َوأ َ ۡخ قِجُو ُه قم ۡن َح ۡي ُ
َو ۡٱقتُلُو ُه ۡ َح ۡي ُ
ش ُّ قمنَ ۡٱلقَ ۡتر ه قل َو َل
ث أ َ ۡخ َِجُو ُك ۡه َو ۡٱل قف ۡتنَةُ أ َ َ
ت ُ َٰقَتقلُو ُه ۡ قعن َ ۡٱل َم ۡسج ق ۡٱل َح َِ ق َحت َّ َٰ يُ َٰقَتقلُو ُك ۡ فقير قه فَر قإن َٰقَتَلُرو ُك ۡ فَ ۡ
رٱقتُلُو ُ
ه ۡ } [ال،قالرة،190 :
ق

.]191
{فَ قإ قن ۡ
ٱعت َ َزلُو ُك ۡ فَلَ ۡ يُ َٰقَتقلُو ُك ۡ َوأ َ ۡلقَ ۡو إقلَ ۡي ُك ُ ٱلسَّرلَ َ فَ َمرل َجعَر َل َّ
سر قب ٗيل}
ٱّللُ لَ ُكر ۡ َ
علَ ۡري قه ۡ َ

[النساا.]90 :
{أ َ َل ت ُ َٰقَتقلُونَ قَ ۡومٗ ل نَّكَث ُ او أ َ ۡي َٰ َمنَ ُه ۡ َو َهمُّو قب قإ ۡخ َِ جق ٱلَِّ سُرو قل َو ُهر بَر َءُو ُك ۡ أَوَّ َل َمرَِّ }

[التوبة.]13 :
ه

{و َٰقَتقلُو ۡٱل ُم ۡش قِ قكينَ َكلافَّ ٗة َك َمل يُ َٰقَتقلُونَ ُك ۡ َكلافَّ ٗة َو ۡ
ٱعلَ ُم او أ َ َّن ٱ َّ
ّللَ َمر َع ۡٱل ُمت َّ ققرينَ } [التوبالة:
َ

.]36
ٱّللق َو ۡٱل ُم ۡست َ ۡ
س قبي قل َّ
سرل ا قء َو ۡٱل قو ۡلر َٰ َ قن
ٱلِ َجرل قل َوٱلنق َ
{و َمل لَ ُك ۡ َل ت ُ َٰقَتقلُونَ فقي َ
َ
ضرعَ قفينَ قمرنَ ق
ٱلَّ قذينَ يَقُولُونَ َربَّنَل ا أ َ ۡخ قِ ۡجنَل قم ۡن َٰ َه قذ قه ۡٱلقَ ِۡيَ قة َّ
ٱلظل قل ق أ َ ۡهلُ َهل} [النساا.]75 :
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لىم امسال :

وليو القتال فو امسال مكراه النا

لىالم الالدمول فالو امسالال  .فامسالال

يرفع بصورة ااعة امكراه فو الدين.
يقالالول لعالالالم فالالو القالالرون المرالالو{ :أَفَأَنر َ ت ُ ۡك ر قِهُ ٱلنَّررل َ َحت َّر َٰ يَ ُكونُررو ُمر ۡرؤ قمنقينَ }

[يونو.]99 :
ۡ
ويقول القالرون المالدنو َ :ا
قين قَر تَّبَريَّنَ
ٱلُِّشر ُ قمرنَ ۡٱلغَري ق} [ال،قالرة:
{ل إق ۡك َرِ َه فقري ٱلر ق

.]256
بن ذا الرفع لىإلكالراه مقالرر مالن لصالد نالو ئالي ،المرسالىين {أَنُ ۡل قز ُم ُك ُمو َهرل

َوأَنت ُ ۡ لَ َهل َٰ َك قِ ُهونَ } [ وع.]28 :
والقالالرون ال يعت،الالر اميمالالان إيمانًالالا إال إذا نسالالب لالن امتيالالار حالالر ،وإال رفالالع،
مثن إيمان فرلون حينما معرك الغر {قَل َل َء َمن ُ أَنَّهُ َ ال إق َٰلَهَ إق َّل ٱلَّ قذ ا َء َمنَر ۡ بقر قه
ص ۡي َ قَ ۡبر ُل
بَنُ او إق ۡس َٰ َاِ قءي َل َوأَنَل قمنَ ۡٱل ُم ۡس قل قمينَ } فران الرع املصو لىي َ { :ء ا ۡل َٰـنَ َوقَ ۡ َ
ع َ

َو ُكن َ قمنَ ۡٱل ُم ۡف قس ق ينَ } [يونو.]91 :
وكذلث رفع القرون إيمان ابمم التو لعىن اميمان حين ينالزل بصالا بالب

هللا

س َنل َقللُ او َء َمنَّل قب َّ
رٱّللق َو ۡحر َهُ َو َكفَ ِۡنَرل قب َمرل ُكنَّرل قبر قه ُم ۡش قرِ قكينَ 84
ولقوبت {فَلَمَّل َرأ َ ۡو بَ ۡأ َ
فَلَر ۡ يَر ُ
سرنَّ َ َّ
سر َرِ
سرنَل ُ
ٱّللق ٱلَّتقرري قَر ۡ َخلَر ۡ فقرري قعبَررل قد قه َو َخ ق
رك يَررنفَعُ ُه ۡ إقي َٰ َمرنُ ُه ۡ لَ َّمررل َرأ َ ۡو بَ ۡأ َ

ُهنَل قلكَ ۡٱل َٰ َك قف ُِونَ } [رافر.]85 ،84 :
القتالالال إذن لالاليو لر الالر الر الالار ،فالالالر ر وا الالع بمسالالي ة هللا لعالالالم ،المرل ،الالة
بحرمت .
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{ولَ ۡرو شَرل ا َء َربُّركَ َألا َمرنَ َمرن
ولعدع ابعيان ممر م روح من فو لقيالدة المسالىمَ ،
فقرري ۡٱأل َ ۡر ق ُكلُّ ُه ر ۡ َج قميعًر هرل أَفَأَن ر َ ت ُ ۡكر قرِهُ ٱلنَّررل َ َحت َّر َٰ يَ ُكونُررو ُمر ۡرؤ قمنقينَ } [يالالونو.]99 :
رَّحر َ َرب هُّركَ
{ولَ ۡو َ
شل ا َء َربُّكَ لَ َجعَ َل ٱلنَّل َ أُم َّٗة َٰ َو قح َ ٗ َو َل يَ َز لُونَ ُم ۡخت َ قل قفينَ  119إق َّل َمن ق
َ
َو قل َٰذَ قلكَ َخلَقَ ُه ۡ } [ الوع .]119 ،118 :مي مىقصم ليختى وا ،ما عا الد مل الم ك ًالال مالنصم

العقن وامراعة.
القتال لمنع ال تنة فو الدين:
{و َٰقَتقلُرو ُه ۡ
وئرع امسال القتال كذلث لمنع ال تنة فو الدين ،كما الال لعالالمَ :
َحت َّ َٰ َل ت َ ُكونَ فق ۡتنَة َو َي ُكونَ ٱل ُ
قين ُكلُّهُ ق َّّللق} [ابن ال.]39 :

وال تنالالة الالو :مصالالاعرة حريالالة النالالا

واضال صاع م مالالن موالالن لقيالالدلصم ،مثالالن

«م الالحاب ابمالالدوع» الالالذين فتنالالوا الم ال منين والم منالالات .والقالالرون يعت،الالر الالذه
ال تنة لىنا

مئد مالن القتالن ،ومك،الر مالن القتالن ،بن القتالن يتىالف الجسالم ،وال تنالة

لتىالالف العقالالن وامراعة ،و مالالا حقيقالالة امنسالالان .ولالالذا رع القالالرون لىالالم المسالالركين
الذين ملنموا القتال فو السصر الحرا  ،و د و ع م ب من بعع المسىمين ،فالو
حين منصم ونوا من

د م لن س،ين هللا ،وإمراأ النالا

مالن عيالار م وفتنالتصم

ش ۡره قِ ۡٱل َح َرِ ق ققتَرلل فقير قه قُ ۡرل ققتَرلل فقير قه َكبق ه
فو عينصم ،فقالال لعالالمۡ :
َرن ٱل َّ
يرِ
{سرلُونَكَ ع ق
ج أ َ ۡه قلر قه قم ۡنرهُ أ َ ۡكبَر ُرِ قعنر َ َّ ه
ٱّللق َو ُك ۡفر ُرِ قبر قه َو ۡٱل َم ۡسر قرج ق ۡٱل َحر َرِ ق َوإق ۡخر َرِ ُ
سر قبي قل َّ
صر َ
َو َ
عررن َ
ٱّللق

َو ۡٱل قف ۡتنَةُ أ َ ۡكبَ ُِ قمنَ ۡٱلقَ ۡت قل} [ال،قرة.]217 :
ومعنم ذا من امسال يسرع القتال ،ليصيئ منا الحرية لىنا  ،ليال من مالن
ومن لن إراعة وامتيار حر ،وال يخسم ال تنة فالو عينال  ،واالضال صاع مالن موالن
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( )59لىمزيد من ذا يراوع كتابنا «فق الجصاع» لحت ال ،ع.
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 - 7وريمة الرعة ولقوبة المرلد
مالالن مبالالرز السالال،صات التالالو يثير الالا الغربيالالون ولالميالالذ م وفالالرومصم حالالول
امسالالال  :مو الالف امسالالال مالالن الالالرعة والمرلالالدين لن ال  ،فصالالو ال يسالالمل بحالالد من
يترك بعد من عمن في  ،ومن فعالن ذلالث حرالم لىيال بالقتالن .وكالبن امسالال بالذلث
يرره النالا

لىالم ال،قالاا فيال  ،ويسالجنصم فالو صال بغيالر امتيالار م ،وإال ماالار

رؤوسالالصم بحالالد السالاليف ،كمالالا الالالن مبالالو برالالر الخىي الالة ابول والصالالحابة مع ال فالالو
حرب المرلدين من ،ائن العرب.
و ذا ما وعن بعالع الرتالاب المحالدثين والمعا الرين ينرالرون حالد الالرعة مو
لقوبالالة الالالرعة ويقولالالون :إنصالالا لالالم لالالرع فالالو القالالرون ،كمالالا ورع حالالد السالالر ة ،وحالالد
الزنم ،وحد القالذي ،وحالد الحرابالة .بالن لاليو فالو القالرون ويالة واحالدة لسالير إلالم
لقوبة المرلد!
بن ورع فو القرون ما ي كد حرية ابفراع فو امتيار عينصم ،كمالا الال لعالالم:
ص ۡي قطِ} [الغائية{ ،]22 ،21 :نَّ ۡح ُن أ َ ۡعلَ ُ بق َمرل
{فَذَ قك ِۡ إقنَّ َمل ا أَن َ ُمذَ قكِ  21لَّ ۡس َ َ
علَ ۡي قه بق ُم َ
يَقُولُونَ َو َمل ا أَن َ َ
علَ ۡي قه قب َجبَّلر فَرذَ قك ِۡ قب ۡرٱلقُ ِۡ َء قن َمرن يَ َخرلفُ َو قعير ق } [ { ،]45 :أَفَأَنر َ

ت ُ ۡك قِهُ ٱلنَّل َ َحت َّ َٰ يَ ُكونُو ُم ۡؤ قمنقينَ } [يونو.]99 :
ويقول

الا الرتاب المتحررون :إن كن ما ورع فالو الالرعة مالن ابحاعيال :

حدي واحد ،ال ثانو ل  ،و و الذي يقول« :من ب ل دينره فرلقتلوه»( .)60ومثالن
ذا الحدي ال يقاو ها ر القرون ،وال يسرع الذا الحرالم الخ يالر ،و الو « تالن
( )60رواه ال،خاري فو استتابة المرلدين( )6922لن ابن ل،ا .
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المرلالالد» ،و الالو لقوبالالة لىالالم وريمالالة فرعيالالة لعت،الالر مالالن والالرائم الالالرمي ،وإلمالالال
العقن .فصن يحنر لىم امنسان من ي رر ومن يغير مو

بناا لىم ل ريرهأ

و لجو ب :من ذه الس،صات مو التساؤالت لسالتمن لىالم مرالالا مو مغال الات
كثيرة ،فىيست «الرعة» مجالرع وريمالة فرعيالة ال مثالر لصالا فالو المجتمالع ،وليسالت
بجريمالالة ينالالة ابثالالر والخ الالر ،وليسالالت مجالالرع رمي يختالالاره المسالالىم بالالدل رمي
ومر.
كمالالا من ال لالاليو

الالحي ًحا من القالالرون لالاليو في ال ويالالة واحالالدة لسالالير إلالالم لقوبالالة

المرلد ،فصذا من سوا ال صم لىقرون ،ومن القصور فو استيعاب ويال ومحرام .
وكذلث ليو بصالحيل من السالنة الن،ويالة لالم يجالئ فيصالا بسالبن الالرعة إال حالدي
واحد ،فصذا نائئ لن الجصن بالسنة ،والقصور فو امحااة بمصالاعر ا ،و الو
ميسورة لمن ي ى،صا من ال،احثين الجاعين.
كمالالا من لقوبالالة القتالالن لىمرلالالد ليسالالت مجمعًالالا لىيصالالا ،فصنالالاك مالالن ال قصالالاا -
كالنخعو والثوري  -من لم ير القتن الز ًما ،ورمى من المرلد يستتاب مبدًا .و الو
مروي لن ال ارو لمر.
م ر الرعة لىم المجتمع المسىم:
لقد بينا فو عراسة( )61لنا :من مئالد مالا يواوال المسالىم مالن ابم الار :مالا يصالدع
وووعه المعنوي ،مي ما يصدع لقيدل  ،ولصذا كانت الرعة لن الالدين  -الر الر بعالد
امسال  -مئد ابم ار لىم المجتمع المسالىم .وكالان ملنالم مالا يريالد لال ملالداؤه
( )61الالو« :وريمالالة الالالرعة ولقوبالالة المرلالالد فالالو ضالالوا الرتالالاب والسالالنة» ،نسالالر مرت،الالة و ،الالة
القا رة ،م سسة الرسالة ب،يروت.
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من ي تنوا مبنااه لن عينصم بالالقوة والسالال مو بالالمرر والحيىالة .كمالا الال لعالالم:
عن دقي قن ُك ۡ إق قن ۡ
ٱست َ َٰ َطعُو } [ال،قرة.]217 :
{و َل يَ َز لُونَ يُ َٰقَتقلُونَ ُك ۡ َحت َّ َٰ يَ ُِدُّو ُك ۡ َ
َ

وفو لصالرنا لعالر

المجتمالع المسالىم لغالزوات لني الة ،و جمالات ئرسالة،

لصالالدي إلالالم ا تاللال مالالن والالذوره ،لمثىالالت فالالو الغالالزو التنصالاليري ،الالالذي بالالدم مالالع
االستعمار الغربو ،والذي ال يزال يمالار

نسالاا فالو العالالم امسالالمو ،وفالو

الجاليات واب ىيات امسالمية ،ومن م دافال  :لنصالير المسالىمين فالو العالالم ،كمالا
وضالالل ذلالالث فالالو مال لمر «كىالالوراعو» الالالذي لقالالد نالالاك سالالنة  .1978و الدمت لال
مربعالالون عراسالالة حالالول امسالالال والمسالالىمين ،وكي يالالة نسالالر النصالالرانية بيالالنصم.
ور الالد ل الالذلث مل الالف مىي الالون عوالر ،ومس الالو ل الالذلث معص الالد «زويم الالر» لتخ الالري
المتخصصين فو لنصير المسىمين.
كما لمثىت فو الغزو السيولو الالذي اوتالا بالالعًا إسالالمية كامىالة فالو وساليا،
وفالالو موروبالالا ،ولمالالن برالالن وصالالد ممالالالة امسالالال  ،وإمراوال مالالن الحيالالاة نصائيًالالا،
كثيرا وال ً
ىيال.
ولنس ة مويال ال لعري من امسال
ً
وثالثالالة ابثالالافو :الغالالزو العىمالالانو الالعينالالو ،الالالذي ال ي،الالر يقالالو بمصمتال إلالالم
اليو فو ىالب عيالار امسالال  ،يسالتعىن حينًالا ،ويسالتخ و محيانًالا ،ي الارع امسالال
الحالالف ،ويحت الالو بامسالالال الخرافالالو ،ولعالالن الالذا الغالالزو الالو مم،ال لىالالث ابنالالواع
ومئد ا م ًرا.
وواوب المجتمع المسىم  -لرالو يحالاف لىالم بقائال  -من يقالاو الالرعة مالن مي
مصالالدر والالاات ،وبالالبي

الالورة هصالالرت ،وال يالالدع لصالالا ال ر الالة ،حتالالم لمتالالد

ولنتسر ،كما لنتسر النار فو الصسيم.
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الالنع مبالالو برالالر والصالالحابة رررت مع ال  ،حالالين الالالىوا م الالن الالالرعة،

الذين ال،عالوا ابن،يالاا الرذبالة :مساليىمة وسالجا وابسالدي ،والعنسالو ،وريالر م،
والذين كاعوا يقاون لىم امسال فو مصده.
ومالالن الخ الالر كالالن الخ الالر :من ي،تىالالم المجتمالالع المسالالىم بالمرلالالدين المالالار ين،
ولسالاليع بالالين ون،الال الالالرعة التالالو ذالالالت فالالو الالذا العصالالر ،ورالالزت مفرالالار مبنائال ،
حتالالم ئالالررتصم فالالو ئالالريعتصم ،وال لجالالد مالالن يقاومصالالا .و الالو مالالا ل،الالر لنصالالا محالالد
الدلاة المرمو ين بقول « :رعة وال مبا برر لصا»(.!)62
وال بالالد مالالن مقاومالالة الالالرعة ال رعيالالة وحصالالار ا ،حتالالم ال لت الالا م ويت الالاير
ئرر ا ،ولغدو رعة ومالية ،فمعنم النار من مستصغر السرر.
إوماع ال قصاا لىم لقوبة المرلد:
ومالالن ثالالم مومالالع فقصالالاا امسالالال  -لىالالم لقوبالالة المرلالالد  -وإن امتى الالوا فالالو
لحديالالد ا  -وومصالالور م لىالالم منصالالا القتالالن ،و الالو رمي المالالذا ب ابربعالالة ،بالالن
الثمانية.
القرون ولقوبة المرلد:
وموع من م رر نا :من لاليو

الحي ًحا من القالرون مالال مالن مي ويالة لسالير إلالم

{و َمن يَ ِۡتَر ۡقد قمرن ُك ۡ عَرن دقينقر قه
لقوبة المرلد فو الدنيا .وليو في إال ول ولعالمَ :
فَيَ ُم ۡ َو ُه َو كَلفقِ فَأُو َٰلَائقكَ َح قب َط ۡ أ َ ۡع َٰ َملُ ُه ۡ فقي ٱل ُّ ۡنيَل َو ۡٱألا قخ َِ ق َوأُو َٰلَائقكَ أ َ ۡ
رلر ُهر ۡ
صر َٰ َح ُ ٱلنَّ ق

فقي َهل َٰ َخ قل ُونَ } [ال،قرة.]217 :

( )62لنوان رسالة ل ي ة لىعالمة مبو الحسن الندوي.
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و ذه اوية فو ذالصا لجر الرعة ،ولعت،ر الا موو،الة لىخىالوع فالو النالار ،و الذا
ال يرون إال فو الجرائم الر،رى.
ثم إن من لىماا السىف كببو البة وريره ،من ال :إن ويالة «الحرابالة» فالو
سورة المائالدة نزلالت فالو ئالبن المرلالدين ،و الو ولال لعالالم{ :إقنَّ َمرل َج َٰ َارز ُؤ ٱلَّر قذينَ
صرلَّب اُو أ َ ۡو تُقَ َّ
يُ َح قلربُونَ َّ
طر َع
سرلدً أَن يُقَتَّلُ ارو أ َ ۡو يُ َ
ٱّللَ َو َرسُرولَهُ َويَ ۡسرعَ ۡونَ فقري ۡٱأل َ ۡر ق فَ َ
قيه ۡ َوأ َ ۡر ُجلُ ُه قم ۡن قخ َٰلَف أ َ ۡو يُنفَ ۡو قمنَ ۡٱأل َ ۡر ق ه َٰذَ قلركَ لَهُر ۡ قخ ۡرز فقري ٱلر ُّ ۡنيَل َولَهُر ۡ فقري
أ َ ۡي ق
ۡٱألا قخ َِ ق َعذَ ب ع قَظي } [المائدة.]33 :
ف يَ ۡرأتقي
كما من ول لعالمَٰ { :يَاأَيُّ َهل ٱلَّ قذينَ َء َمنُو َمن يَ ِۡت َ َّ قمرن ُك ۡ عَرن دقينقر قه فَ َ
س ۡرو َ
َّ
علَر ۡٱل َٰ َك قفر قرِينَ يُ َٰ َج قهر ُونَ فقرري
علَر ۡٱل ُمر ۡرؤ قمنقينَ أ َ قعر َّرز َ
ٱّللُ بققَر ۡرو ي قُحربُّ ُه ۡ َوي قُحبُّونَر اهُ أَذقلَّررة َ
ٱّللق َو َل يَ َخلفُونَ لَ ۡو َمةَ َ الئق ه َٰذَ قلكَ فَ ۡ
سبقي قل َّ
شل ا ُء} [المائالدة ]54 :فاويالة
ض ُل ٱ َّّللق ي ُۡؤتقي قه َمن يَ َ
َ

لسالالير بوضالالو إلالالم من مالالن سالالنة هللا لعالالالم :مال يالالدع المرلالالدين يعيسالالون فالالو
ابر

فسالاعًا ،وال يقالالاومصم محالالد ،بالن مالالن ئالالبن لعالالالم من يصيالئ لصالالم و ًمالالا مالالن

م ن اميمان والجصاع يقاومون رعلصم ،ويعيدونصم إلم حنيرة اميمان.
ومما السنة فقد ورعت فيصا ومىة محاعي

الحيحة لالن لالدع مالن الصالحابة؛

لن ابن ل،ا ومبم موسم ومعاذ ولىو ولثمان وابن مسعوع ولائسة ومنالو
ومبو ريرة ومعاوية بن حيدة .و د والاات بصالي مختى الة ولاليو حالديثًا واحالدًا
كما زلم بعاصم.
استتابة المرلد وووبًا:
لىالالم من ومصالالور ال قصالالاا الالالذين الالالوا بقتالالن المرلالالد موو،الالوا من يسالالتتاب ،الالن
ذلث ،ومن ينا س ،ويعري ما لنالده ويالرع لىيال  ،ول نالد ئال،صال  ،ويالزال لالذره،
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ومن لاب ،ىت لوبت بال ريب.
من ال قصاا من لم ير تن المرلد:
ومالالع من الجمصالالور الالالوا بقتالالن المرلالالد ،فقالالد ورع لالالن لمالالر بالالن الخ الالاب مالالا
يخالف ذلث:
سا لاع من «لستر» فقالد لىالم
روى ل،د الرزا وال،يصقو وابن حز  :من من ً
لمر فسبل  ،ما فعن الستة الر ط من برر بن وائن ،الذين ارلدوا لالن امسالال ،
فىحقوا بالمسركينأ ال :يالا مميالر المال منين ،الو ارلالدوا لالن امسالال  ،ولحقالوا
بالمس الالركين ،تى الالوا بالمعرك الالة .فاس الالتروع لم الالر «مي الالال :إن الالا هلل وإن الالا إلي الال
راوعالالون» الالال منالالو :و الالن كالالان سالال،يىصم إال القتالالنأ الالال :نعالالم ،كنالالت ملالالر
لىيصم امسال  ،فإن مبوا موعلتصم السجن(.)63
ومعنالالم الالذا ابثالالر :من «لمالالر» لالالم يالالر لقوبالالة القتالالن الزمالالة لىمرلالالد فالالو كالالن
حال ،ومنصا يمرن من لسقط مو ل ون ،إذا امت ضالرورة مسالقااصا مو لبويىصالا.
والارورة نا :حالة الحرب ،و رب
ال تنة لىيصم ،ولعن لمر ا
«ل تقطع ألي

الا المرلالدين مالن المسالركين ومالوي

ذا لىم ما واا لالن الن،الو

صالت فالو ولال :

في لغزو»( ،)64وذلث مسية من لدرك السار الحمية فيىحالف

بالعدو.

( )63رواه ل ،الالد ال الالرزا ف الالو «المص الالنف» ( ،)165 / 10ابث الالر ( ،)18696وال،يصق الالو ف الالو
«السالالنن» ( ،)207 / 8وسالالعيد منصالالور (أ 3ر الالم  ،)2573وابالالن حالالز فالالو «المحى الم»
( ،)221 / 11م ،عة امما .
( )64رواه الترمالالذي فالالو الحالالدوع ( ،)1450ومبالالو عاوع فالالو الحالالدوع ( )4408لالالن بسالالر بالالن
مرااة ،وذكره ابل،انو فو « حيل الترمذي» (.)1174
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صالت حالين

سالا لىدولالة ،مي من
إما ًما لألمالة ،ورئي ً

ذا رار مالن الرارات السالى ة التن يذيالة ،ولمالن مالن ملمالال السياسالة السالرلية
وليو فتوى ول،ىيغًا لن هللا ،لىز ب ابمة فو كن زمان ومرالان وحالال .فيرالون
تن المرلد وكالن مالن بالدل عينال  ،مالن حالف اممالا  ،ومالن امتصا ال و الالحية
سى ت  ،فقد يرى لقوبت بالسجن ،و د يرى لقوبت بالقتن ،فإذا ممالر بالذلث ن الذ،
وإال فال.
لىم نحو ما ال الحن ية والمالرية فو حدي « :من قتل ً
قتيل لره عليره بينرة
فلرره سررلبه»( ،)65ومالالا الالال الحن يالالة فالالو حالالدي « :م رن أحيررل أر ً
ضررل ميتررة فهرري
له»(.)66
و ذا و ول إبرا يم النخعو ،وكذلث ال الثوري :ذا الذي نبمذ ب (.)67
وفو ل

ل  :ي ون ما رو،ت لوبت (.)68

والذي مراه :من العىماا فر الوا فالو ممالر ال،دلالة بالين المغى الة والمخ الة ،كمالا
فر وا فو الم،تدلين بين الدالية ورير الدالية .وكذلث يجب من ن الر فالو ممالر
الرعة بين الغىينة والخ ي ة ،وفو ممر المرلدين بين الدالية ورير الدالية.
( )65رواه ال،خاري فو الجصاع بر م ( ،)4321ومسىم فو الجصاع ر م ( )1751لن مبو تاعة.
( )66رواه محمد فو «مسنده» ( )14361لن سعيد بالن زيالد ،و الال محققالو «المسالند» :حالدي
حيل ،ورواه النسائو فو «الر،رى» ( ،)5756وابن ح،الان ( )5203بى ال « :مرن أحيرل
أر ً
ضل ميتة له بهل أجِ».
اننر كتابنا« :الخصائت العامة لإلسال » (أ.)217
(« )67المصنف» (أ ،10ابثر .)18697
( )68ذكره ابن ليمية فو «الصار المسىول» (أ.)321
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فما كان مالن الالرعة مغى ًالا وكالان المرلالد عاليالة إلالم بدلتال بىسالان مو بقىمال ،
فالالابولم فالالو مثى ال التغىالالي فالالو العقوبالالة ،وابمالالذ بقالالول ومصالالور ابمالالة ،وهالالا ر
ً
صاال لىسر ،وسدًا ل،اب ال تنة ،وإال فيمرن ابمالذ بقالول النخعالو
ابحاعي  ،است
والثوري ،و و ما روي لن ال ارو لمر.
إن المرلد الدالية إلم الرعة ليو مجرع كافر بامسال  ،بالن الو حالرب لىيال
ولىالالم ممت ال  ،فصالالو منالالدرأ ضالالمن الالالذين يحالالاربون هللا ورسالالول ويسالالعون فالالو
ابر

فسالالاعًا ،والمحاربالالة  -كمالالا الالال ابالالن ليميالالة  -نولالالان :محاربالالة باليالالد،

ومحاربالالة بالىسالالان ،والمحاربالالة بالىسالالان فالالو بالالاب الالالدين ،الالد لرالالون منر الم مالالن
محاربالالة باليالالد ،ولالالذا كالالان الن،الالو لىي ال الصالالالة والسالالال يقتالالن مالالن كالالان يحارب ال
بالىسان ،مع است،قائ بعع من حارب باليد .وكذلث امفساع د يرون باليد ،و الد
يرون بالىسان ،وما ي سده الىسالان مالن ابعيالان مضالعاي مالا ل سالده اليالد  ...فث،الت
من محاربالالة هللا ورسالالول بالىسالالان مئالالد ،والسالالعو فالالو ابر

بال سالالاع بالىسالالان

موكد» انتصم(.)69
والقىم محد الىسانين ،كمالا الال الحرمالاا ،بالن ربمالا كالان القىالم مئالد مالن الىسالان
ومنرم ،وال سيما فو لصرنا ،ممران نسر ما يرتب لىم ن ا واسع.
ويستد م ر الرعة إذا الخذت الجا ًالا وميعًالا ،فإنصالا لصال،ل مصالدعة لألمالة فالو
وووع ا.
ذا إضافة إلم من المرلد المصر لىم رعلال محرالو لىيال باملالدا ابعبالو
من الجمالة المسالىمة ،فصالو محالرو مالن والئصالا وح،صالا ومعاونتصالا ،فالاهلل لعالالم
( )69اننر« :الصار المسىول» البن ليمية (أ.)385
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{و َمن يَت َ َولَّ ُه قمن ُك ۡ فَ قإنَّرهُ قم ۡرن ُه ۡ } [المائالدة ،]51 :و الذا مئالد مالن القتالن الحسالو
يقولَ :
لند ذوى العقول والامائر من النا .
سر التسديد فو لقوبة الرعة:
وسر ذا التسديد فو مواوصة الرعة :من المجتمع المسىم يقو  -مول مالا يقالو
 -لىم العقيدة واميمان ،فالعقيدة مسا

ويت  ،ومحور حيالال  ،ورو ووالوعه.

ولصذا ال يسمل بحد من ينال من ذا ابسا  ،مو يمو ذه الصوية.
ومالالن نالالا كانالالت «الالالرعة المعىنالالة» ك،الالرى الجالالرائم فالالو ننالالر امسالالال ؛ بنصالالا
م الالر لىالالم ئخصالالية المجتمالالع وكيانالال المعنالالوي ،وم الالر لىالالم الاالالرورية
ابولالالم مالالن الاالالروريات الخمالالو «الالالدين والالالن و والنسالالن والعقالالن والمالالال»
والدين مولصا ،بن الم من ياحو بن س ووان ومال من مون عين .
وامسال ال يرره محالدًا لىالم الالدمول فيال  ،وال لىالم الخالروأ مالن عينال إلالم
عين ما ،بن اميمان المعتد ب

و ما كان لالن امتيالار وا تنالاع .و الد الال لعالالم

فو القرون المرو{ :أَفَأَنر َ ت ُ ۡكر قِهُ ٱلنَّرل َ َحتَّر َٰ يَ ُكونُرو ُم ۡرؤ قمنقينَ } [يالونو ،]99 :وفالو
ۡ
القرون المدنو َ :ا
قين قَ تَّبَيَّنَ
ٱلُِّش ُ قمنَ ۡٱلغَي ق} [ال،قرة.]256 :
{ل إق ۡك َِ َه فقي ٱل ق

ولرنال ال يق،الالن من يرالالون الالالدين ملعوبالالة ،يالالدمن فيال اليالالو ويخالالرأ منال رالدًا،
علَر ٱلَّر قذينَ َء َمنُرو
نرز َل َ
لىم اريقة بعالع اليصالوع الالذين الالواَ { :ء قمنُرو قبٱلَّر قذ ا أ ُ ق
َو ۡجهَ ٱلنَّ َه قلر َو ۡٱكفُ ُِ او َء قخ َِهُ لَ َعلَّ ُه ۡ يَ ِۡ قجعُونَ } [ول لمران.]72 :

وال يعا الالب امسالالال بالقتالالن المرلالالد الالالذي ال يجالالا ر برعل ال  ،وال يالالدلو إليصالالا
{و َمررن
ريالالره ،ويالالدع لقابال إلالالم اومالالرة إذا مالالات لىالالم ك الالره ،كمالالا الالال لعالالالمَ :
ا
يَ ِۡت َ ۡقد قمن ُك ۡ عَرن دقينقر قه فَيَ ُمر ۡ َو ُه َرو كَرلفقِ فَأُو َٰلَئقركَ َحبق َطر ۡ أ َ ۡع َٰ َملُهُر ۡ فقري ٱلر ُّ ۡنيَل َو ۡٱألا قخر َِ ق
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َوأُو َٰلَائقكَ أ َ ۡ
ص َٰ َح ُ ٱلنَّ قلر ُه ۡ فقي َهل َٰ َخ قلر ُونَ } [ال،قالرة .]217 :و الد يعا الب لقوبالة لعزيريالة

مناس،ة إذا لرفت رعل .
إنما يعا ب المرلد المجا ر ،وبخا ة الدالية لىرعة ،حماية لصوية المجتمالع،
وح ا ً
ها لىم مسس ووحدلال  ،وال يووالد مجتمالع فالو الالدنيا إال ولنالده مساساليات
ال يسمل بالنين منصا ،مثن :الصوية واالنتماا والوالان فال يق،ن مي لمالن لتغييالر
وية المجتمع ،مو لحوين والئ بلدائ  ،وما ئاب ذلث.
ومالالن موالالن الالذا :الت،الالرت الخيانالالة لىالالوان ،ومالالواالة ملدائ ال  -بإلقالالاا المالالوعة
إلالاليصم ،وإفسالالاا ابسالالرار لصالالم  -وريمالالة ك،الالرى .ولالالم يقالالن محالالد بجالالواز إل الالاا
المواان حف لغيير والئ الوانو لمن يساا ،ومتم ئاا.
االالا لغييالالر لىالالوالا ،ول،الالدين
والالالرعة ليسالالت مجالالرع مو الالف لقىالالو ،بالالن الالو مي ً
لىصوية ،ولحوين لالنتماا .فالمرلد ينقن والاه وانتمائ من ممة إلم ممالة ممالرى،
ومالالن واالالن إلالالم واالالن ومالالر ،مي مالالن عار امسالالال إلالالم عار ممالالرى .فصالالو يخىالالع
ن س ال مالالن ممالالة امسالالال  ،التالالو كالالان لاال ًالوا فالالو وسالالد ا ،ويناالالم بعقى ال و ى ،ال
وإراعل إلم مصومصا .ويع،ر لن ذلث الحدي الن،الوي بقولال  « :لترلر ل ينره،
لمفررلر للجملعررة»( )70كمالالا فالالو حالالدي ابالالن مسالالعوع المت الالف لىيالال  ،وكىمالالة
«الم الالار لىجمالالالة» و الالف كائالالف ال منسالالئ فرالالن مرلالالد لالالن عين ال م الالار
لىجمالة.
ومصما يرون من ورم  ،فنحن ال نسف لن ى ، ،وال نتسالور لىيال بيتال  ،وال

( )70مت ف لىي كما فو «الى ل والمروالان» ( ،)1091رواه ال،خالاري فالو الالديات (،)6878
ومسىم فو القسامة والمحاربين ( )1676لن ابن مسعوع.
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نحاس ،إال لىم ما يعىن وصرة بىسان  ،مو ىم مو فعى  ،مما يرالون ك ًالرا بوا ًحالا
الالري ًحا ،ال مجالالال فيال لتبويالالن مو احتمالالال ،فالالبي ئالالث فالالو ذلالالث ي سالالر لمصالالىحة
المتصم بالرعة.
إن التصاون فو لقوبة المرلد المعالن الدالية ،يعر

المجتمع كى لىخ الر،

وي تل لىي باب فتنة ال يعىم لوا ،صا إال هللا س،حان  ،فال يى ،المرلالد من يغالرر
بغيالالره ،ومصو ً الالا الاالالع اا وال،س ال اا مالالن النالالا  ،ولترالالون ومالالالة مناوئالالة
لألمالالة ،لسالال،يل لن سالالصا االسالالتعانة ببلالالداا ابمالالة لىيصالالا ،وبالالذلث لقالالع فالالو
ولمز فرري واوتمالو وسياسو ،د يت الور إلالم

الالراع

الراع عمالوي ،بالن حالرب

م ىية ،لبكن ابمار واليابو.
و ذا ما حالدث بال عالن فالو مفغانسالتان :مجمولالة محالدوعة مر الوا مالن عيالنصم،
والتنقالالوا العقيالالدة السالاليولية بعالالد من عرسالالوا فالالو روسالاليا ،وونالالدوا فالالو

ال وي

الحالزب السالاليولو ،وفالالو ر ىالة مالالن ابمالالة وث،الالوا لىالم الحرالالم ،وا قالالوا يغيالالرون
ويالالة المجتمالالع كىال  ،بمالالا لحالالت ميالالديصم مالالن سالالى ات وإمرانالالات ،ولالالم يسالالىم مبنالالاا
السالالعب ابفغالالانو لصالالم ،بالالن الالاوموا ثالالم الالاوموا ،والسالالعت المقاومالالة ،التالالو كونالالت
الجص الالاع ابفغ الالانو ال،اس الالن ،ض الالد المرل الالدين الس الاليوليين ،ال الالذين ل الالم ي ،الالالوا من
يستنصروا لىم م ىيصم و الومصم بالالرو  ،يالدكون واالنصم بالالدبابات ،ويقذفونال
بال الالائرات ،ويدمرون ال بالقنابالالن والصالالواري ،،وكانالالت الحالالرب اب ىيالالة ،التالالو
اسالالتمرت لسالالر سالالنوات ،وكالالان ضالالحايا ا الماليالالين مالالن القتىالالم والمعالالو ين
والمصابين واليتامم وابرامن والترالم ،والخراب الذي م اب ال،الع ،وم ىالث
الزرع والارع.
كالالن الالذا لالالم يرالالن إال مثال ًالرا لىغ ىالالة لالالن المرلالالدين ،والتصالالاون فالالو ممالالر م،

نحن والغرب

79

والسروت لىم وريمتصم فو مول ابمر ،ولو لو ب ال الا المالار ون الخونالة،
،ن من يست حن ممر م ،لو م السعب والوان ئالروه الذه الحالروب الاالرو
ووثار ا المدمرة لىم ال،الع والع،اع ،والتو ال لالزال مفغانسالتان المسالرينة لعالانو
وياللصا ووثار ا إلم اليو .
ممور مصمة لجب مرالالصا:
و لذ أري أن أذكِه هنل جملة أمور:
ألول :من الحرم برعة مسىم لن عين ممر م ير ودًا ،يترلالب لىيال حرمانال
مالالن كالالن والا وارل،الالاا بابسالالرة والمجتمالالع ،حتالالم إنال ي الالر بينال وبالالين زووال
وموالعه ،إذ ال يحن لمسىمة من لرون فو لصالمة كالافر مرلالد ،كمالا من موالعه لالم
يعالالد م لمنًالالا لىالاليصم ،فاال ًالال لالالن العقوبالالة الماعيالالة التالالو مومالالع لىيصالالا ال قصالالاا فالالو
ومىتصا.
لصذا ووب االحتياا كن االحتياا لند الحرم بتر ير مسىم ث،ت إسالم ؛ بنال
مسىم بيقين ،فال يزال اليقين بالسث.
ومن مئد ابمور م ًرا :لر ير من ليو برافر ،و الد حالذرت مالن ذلالث السالنة
الن،وية ،مبى التحذير.
و د كت،ت فو ذلث رسالة «ها رة الغىو فالو التر يالر» لمقاومالة لىالث المووالة
العالية ،التالو انتسالرت فالو و الت مالا :التوسالع فالو التر يالر ،وال يالزال يووالد مالن
يعتنقصا فو كثير من بالع امسال .
لثلني :من الذي يمىث ال تالوى بالرعة امالرا مسالىم ،الم الراسالخون فالو العىالم،
م الن م الالن االمتصالالاأ ،الالالذين يميالالزون بالالين الق عالالو والننالالو ،وبالالين المحرالالم
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والمتساب  ،وبالين مالا يق،الن التبويالن ومالا ال يق،الن التبويالن ،فالال ير الرون إال بمالا ال
يجالالدون ل ال مخر ًوالالا ،مثالالن :إنرالالار المعىالالو مالالن الالالدين بالاالالرورة ،مو وضالالع
موضع السخرية من لقيالدة مو ئالريعة ،ومثالن سالب هللا لعالالم ورسالول وكتابال
لالنية و صدًا ،ونحو ذلث.
وال يجوز لرك مثن ذا ابمر إلم المتسرلين مو الغالة ،مو ىيىو ال،االالة
من العىم ،ليقولوا لىم هللا ما ال يعىمون.
لثللررث :من الالالذي ين الالذ الالذا الالو ولالالو ابمالالر السالالرلو ،بعالالد حرالالم القاالالاا
امسالمو المختت ،الذي ال يحترم إال إلالم ئالرع هللا ززز ،وال يروالع إال إلالم
المحرمات ال،ينات مالن كتالاب هللا لعالالم وسالنة رسالول

صالت ،و مالا الىالذان

يروع إليصما إذ امتىف النالا { :فَر قإن ت َ َٰنَ َرز ۡعت ُ ۡ فقري ش َۡريء فَ ُرِدُّوهُ إقلَر ٱ َّّللق َوٱلَِّ سُرو قل
إقن ُكنت ُ ۡ ت ُ ۡؤ قمنُونَ قب َّ
ٱّللق َو ۡٱل َي ۡو ق ۡٱألا قخ قِ} [النساا.]59 :

واب ن فو القاضو فو امسال من يرون من م ن االوتصاع ،فإذا لم يتالوافر
في ذلث استعان بب ن االوتصاع ،حتم يت،ين ل الحف ،وال يقاو لىم وصالن ،مو
يقاو بالصوى ،فيرون من ااة النار.
لِ بع :من ومصور ال قصاا الوا بووالوب اسالتتابة المرلالد، ،الن لن يالذ العقوبالة
في  .بن الال ئالي ،امسالال ابالن ليميالة فالو كتالاب «الصالار المسالىول لىالم ئالالم
الرسالالول» :الالو إومالالاع الصالالحابة رررت ،وبعالالع ال قصالالاا حالالدع ا بثالثالالة ميالالا ،
وبعاصم بب ن ،وبعاصم ببكثر ،ومنصم من ال :يستتاب مبدًا .واسالتثنم بعاالصم
الزنالالديف ،بن ال ينصالالر ريالالر مالالا يالال ،ن ،فالالال لوبالالة ل ال  ،وكالالذلث سالالاب الرسالالول
صت ،لحرمالة رسالول هللا وكرامتال  ،فالال لق،الن منال لوبالة ،وملالف ابالن ليميالة
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كتاب فو ذلث.
والمقصالالوع بالالذلث إل الالاؤه ال ر الالة ليراوالالع ن سالال  ،لسالالم من لالالزول لنالال
الس،صة ،ولقو لىي الحجة ،إن كان ي ىب الحقيقة بإمالأ ،إن كان ل

الوى،

مو يعمن لحساب ومرين ،يولي هللا ما لالولم .ومالن نالا نقالول :إن إل الاا لامالة
ابفالالراع حالالف الحرالالم لىالالم ئالالخت بالالالرعة ،ثالالم الحرالالم لىي ال باسالالتحقا العقوبالالة،
ولحديد ا ببنصا القتن ال رير ،ولن يذ ذلث بال واعة يحمالن م الورة ئالديدة لىالم
عمالالاا الن الالا

ومم الالوالصم وملراض الالصم ،بن مقتاالالم الالذا :من يجم الالع الس الالخت

العاعي  -الذي ليو ل لىم م ن ال توى ،وال حرمالة م الن القاالاا ،وال مسال ولية
م الالن التن يالالذ  -سالالى ات ثالثًالالا فالالو يالالده :ي ت الو  -وبع،الالارة ممالالرى :يالالتصم  -ويحرالالم
وين ذ ،فصو امفتاا واالعلاا ،والقااا والسراة وميعًا!!.

***
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 - 8المرمة إنسانًا

()71

واا امسال وبعع النا

ينررون إنسانية المرمة ،وومرون يرلابون فيصالا،

ورير م يعتري بإنسانيتصا ،ولرن يعت،ر ا مخىو ًا مىف لخدمة الرون.
فران من فان امسال منال كالر المالرمة ،ومكالد إنسالانيتصا ،وم ىيتصالا لىترىيالف
والمس ولية والجزاا وعمول الجنة ،والت،ر ا إنسالانًا كري ًمالا ،لال كالن مالا لىروالن
من حقو إنسانية .بنصما فرلان من ئجرة واحدة ،وممالوان ولالد ما مب واحالد
و وع  ،وم واحدة و حواا.
فصما متساويان فو م ن النسبة ،متساويان فو الخصائت امنسانية العامالة،
متساويان فو الترىيف والمس ولية ،متساويان فو الجزاا والمصير.
وفو ذلث يقول القرونَٰ { :يَاأَيُّ َهل ٱلنَّل ُ ٱتَّقُرو َربَّ ُكر ُ ٱلَّر قذ َخلَقَ ُكر قمرن نَّ ۡفر
َو َخلَ َ قم ۡن َهل َز ۡو َج َهل َوبَ َّ
سرل ا َءلُونَ بقر قه
ث قم ۡن ُه َمل قر َجر ٗلل َكثق ٗ
سرل اءٗه َوٱتَّقُرو ٱ َّّللَ ٱلَّر قذ ت َ َ
يرِ َونق َ
َو ۡٱأل َ ۡر َحل ه َ إق َّن َّ
ٱّللَ كَلنَ َعلَ ۡي ُك ۡ َرققيبٗل} [النساا.]1 :
َٰ َو قحر َ

وإذا كان النا

 -كن النا

ً
رواال ونساا ،مىقصالم ربصالم مالن ن الو واحالدة،
-

{و َجعَر َل
ووعن من ذه الن و زو ًوا لرمىصا ولرتمن بصا كما ال فو ويالة ممالرىَ :
قم ۡن َهل َز ۡو َج َهل قليَ ۡس ُكنَ قإلَ ۡي َهل} [ابلراي ،]189 :وب من ذه ابسالرة الواحالدة رو ً
الاال

كثيال ًالرا ونسالالاا ،كىصالالم ل،الالاع لالالرب واحالالد ،وموالع بب واحالالد وم واحالالدة ،فالالابموة
لجمعصم.
( )71لىمزيد راوع ما ذكرناه لن لرريم امسال لىمالرمة فالو كتابنالا« :مركالز المالرمة فالو الحيالاة
امسالمية» وما ذكرناه كذلث فو كتابنا «فتاوى معا رة» فو موزائ الثالثة.
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بتقوى هللا  -ربصم  -ورلاية الرحم الوائالجة بيالنصم:

{وٱتَّقُو َّ
سل ا َءلُونَ بق قه َو ۡٱأل َ ۡر َحل َ}
ٱّللَ ٱلَّ قذ ت َ َ
َ

فالرون  -بصالذا الالنت  -ممالو المالرمة ،والمالرمة ئالقيقة الروالن .وفالو الذا الال
الرسول

صت« :إنمل لنسلء شقلئ

لِجلل»(.)72

وفو مساواة المرمة لىرون فو الترىيف والتالدين والع،الاعة ،يقالول القالرون{ :إق َّن
ۡٱل ُم ۡسرررر قل قمينَ َو ۡٱل ُم ۡسرررر قل َٰ َم ق َو ۡٱل ُمر ۡ
صرررر ق ققينَ
رررؤ قمنقينَ َو ۡٱل ُم ۡؤ قم َٰنَرررر ق َو ۡٱل َٰقَنقتقررررينَ َو ۡٱل َٰقَنق َٰت َرررر ق َوٱل َٰ َّ
صر قب قِينَ َوٱل َٰ َّ
صر ق َٰقَ ق َوٱل َٰ َّ
َوٱل َٰ َّ
صر ق َٰقَ ق
صر قب َٰ َِ ق َو ۡٱل َٰ َخ ق
صر ق ققينَ َو ۡٱل ُمت َ َ
شر قعينَ َو ۡٱل َٰ َخشقر َٰعَ ق َو ۡٱل ُمت َ َ
َٰ
َٰ
َٰ ا
َٰ ا
صئق َٰ َم ق َو ۡٱل َٰ َح قف قظينَ فُ ُرِو َج ُه ۡ َو ۡٱل َٰ َح قف َٰ َظر ق َوٱلرذَّ قك قِينَ َّ
صئق قمينَ َوٱل َّ
َوٱل َّ
يرِ َوٱلرذَّ قك َٰ َِ ق
ٱّللَ َكثق ٗ
ع َّ َّ
ٱّللُ لَ ُه م َّۡغ قف َِ ٗ َوأ َ ۡج ًِ عَظقيمٗ ل} [ابحزاب.]35 :
أَ َ

وفالالو الترالالاليف الديني الة واالوتماليالالة ابساسالالية يسالالوي القالالرون بالالين الجنسالالين
{و ۡٱل ُم ۡؤ قمنُونَ َو ۡٱل ُم ۡؤ قم َٰنَ ُ بَ ۡع ُ
وف َويَ ۡن َه ۡرونَ
ض ُه ۡ أ َ ۡو قليَرل ا ُء بَ ۡعر ه يَ ۡرأ ُم ُِونَ بق ۡرٱل َم ۡع ُِ ق
بقول َ :
صرررلَ َٰو َ َوي ُۡؤتُرررونَ َّ
ٱلز َكر َٰررو َ َوي قُطيعُرررونَ َّ
ررن ۡٱل ُمن َكر قررِ َويُ ققي ُمرررونَ ٱل َّ
سرررولَ ه اهُ أُو َٰلَائقررركَ
َ
ٱّللَ َو َر ُ
عر ق
سيَ ِۡ َح ُم ُه ُ َّ
ٱّللُ} [التوبة.]71 :
َ
وفو صة وع لوو الترىيالف املصالو إليال وإلالم زووال سالوااَٰ { :يَارـلدَ ُ ۡ
ٱسر ُك ۡن
غ ً َح ۡي ُ
أَن َ َو َز ۡوجُكَ ۡٱل َجنَّةَ َو ُك َل قم ۡن َهل َر َ
ش ۡئت ُ َمل َو َل ت َ ۡق َِبَرل َٰ َهر قذ قه ٱل َّ
شر َج َِ َ فَت َ ُكونَرل قمرنَ
ث ق
َٰ َّ
ٱلظ قل قمينَ } [ال،قرة.]35 :

ولرن الجديد فو ذه القصة  -كما ذكر ا القالرون  -منصالا نسال،ت امرالواا إلالم

( )72رواه محمد ( )26195و ال مخروالو «المسالند» :حسالن لغيالره ،ورواه مبالو عاوع (،)236
والترم الالذي ( ،)113واب الالن ماو الال ( )622وال،يصق الالو ف الالو «الر ،الالرى ( ،)268 / 1وذك الالره
ابل،انو فو « حيل الجامع» (.)1983
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السي ان ال إلم حواا  -كما فعىت التوراة { : -فَأ َ َزلَّ ُه َمل ٱل َّ
ش ۡي َٰ َط ُن ع َۡن َهرل فَأ َ ۡخ َِ َج ُه َمرل

قممَّل كَلنَل فقي قه} [ال،قرة.]36 :
ولم لن رع حواا بابكن من السجرة وال كانت ال،اعئة ،بالن كالان الخ الب منصمالا
سنَل َوإقن لَّ ۡ ت َ ۡغ قف ۡرِ لَنَرل
معًا ،كما كان الند والتوبة منصما وميعًا{ :قَ َلل َربَّنَل َظلَ ۡمنَل ا أَنفُ َ
َوت َ ِۡ َح ۡمنَل لَنَ ُكونَ َّن قمنَ ۡٱل َٰ َخس ققِينَ } [ابلراي.]23 :
{ولَقَر ۡ ع قَهر ۡ نَل ا
بن فو بعع اويات نسال،ة الخ الب إلالم وع بالالذات وباب الالةَ :
قري َولَر ۡ نَ قجر ۡ لَرهُ ع َۡزمٗ رل} [اال { ،]115 :فَ َو ۡسر َو َ إقلَ ۡير قه ٱل َّ
ش ۡري َٰ َط ُن
إقلَ َٰ ا َء دَ َ قمن قَ ۡب ُل فَنَس َ
ص َٰ ا َء دَ ُ َربَّرهُ
{و َ
قَل َل َٰيَاـلدَ ُ َه ۡل أَدُلُّكَ َ
علَ َٰ َ
ع َ
ش َج َِ ق ۡٱل ُخ ۡل ق َو ُم ۡلك َّل يَ ۡبلَ َٰ } [ا َ ،]120 :
اا{ :ثُر َّ ۡ
علَ ۡير قه
رلب َ
فَغَ َو َٰى} [ا  .]121 :كما نسب إلي التوبة وحده مي ً
ٱجت َ َٰبَرهُ َربُّرهُ فَت َ َ

َو َه ََٰى} [ا  ]122 :مما ي يد من اب ن فو المعصية ،والمرمة ل ل،ع.
ومصما يرن ابمر فالإن م ي الة حالواا ال يحمالن ل،عتصالا إال الو ،وبنالصالا منصالا
سربَ ۡ
براا من إثمصا ،وال لالزر وازرة وزر ممالرى { :قت ۡلركَ أُمَّرة قَر ۡ َخلَر ۡ لَ َهرل َمرل َك َ
عمَّل كَلنُو يَ ۡع َملُونَ } [ال،قرة]141 ،134 :
س ۡبت ُ ۡ َو َل ت ُ ۡسلُونَ َ
َولَ ُك مَّل َك َ

وفالالو مسالالاواة المالالرمة لىروالالن فالالو الجالالزاا وعمالالول الجنالالة يقالالول هللا لعالالالم:
ع قمرل قمرن ُك قمرن ذَكَرِ أ َ ۡو أُنثَر َٰ بَ ۡع ُ
{فَ ۡ
ضر ُك قمرن
ع َمر َل َٰ َ
لب لَ ُه ۡ َربُّهُر ۡ أَنقري َ ال أ ُ قضري ُع َ
ٱست َ َج َ

بَ ۡع } [ول لمران.]195 :
فنت القرون فو

راحة لىالم من ابلمالال ال لااليع لنالد هللا ،سالواا مكالان

ذكرا مو منثم ،فالالجميع بعاالصم مالن بعالع ،مالن اينالة واحالدة ،وا،يعالة
العامن ً
ررن َمرررل َكرررلنُو
ررِ ُه بقأ َ ۡح َ
واحالالدة .ويق الالول{ :فَلَنُ ۡحيقيَنَّرررهُ َحيَر َٰررو ٗ َطيقبَررر ٗة َولَنَ ۡجررر قزيَنَّ ُه ۡ أ َ ۡجر َ
سر ق
{و َمررن يَ ۡع َمر ۡرل قمررنَ ٱل َٰ َّ
ص ر قل َٰ َح ق قمررن ذَ َكررِ أ َ ۡو أُنث َر َٰ َو ُهر َرو ُمر ۡرؤ قمن
يَ ۡع َملُررونَ } [النحالالنَ ،]97 :
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فَأُو َٰلَائقكَ يَ ۡ ُخلُونَ ۡٱل َجنَّةَ َو َل ي ُۡظلَ ُمونَ نَ قق ٗيِ } [النساا.]124 :
وفو الحقو الماليالة المالرمة :مب الن امسالال مالا كالان لىيال كثيالر مالن ابمالم -
لربًا ولج ًما  -من حرمالان النسالاا مالن التمىالث والميالراث ،مو التاالييف لىاليصن
فو التصري فيما يمىرن ،واست،داع ابزواأ بالبموال المتزووالات مالنصن ،فبث،الت
لصن حف المىث ببنوال وفرول  ،وحف التصالري ببنوالال المسالرولة .فسالرع
الو ية وامرث لصن كالروال ،ومل ا ن حف ال،يع والسراا واموارة والص،الة
واملالالارة والو الالف والصالالد ة والر الالالة والحوالالالة والالالر ن  ...وريالالر ذلالالث مالالن
العقوع وابلمال.
ويت،ع ذلث حقو الدفاع لن مالصا  -كالدفاع لن ن سالصا  -بالتقاضالو وريالره
من ابلمال المسرولة.
كما وعن لىمرمة حف اىب العىم كالروالن ،بالن الوا الع منال الت،الر اىالب العىالم
فرياة لىيصا .كما واا فو الحدي « :طل

()73

لعل فِيضة علر كرل مسرل »

ً
روال كان مو امرمة ،و ذا باموماع.
والمراع :كن إنسان مسىم،
وكالالذلث لىمالالرمة حالالف

الالالة الجمالالالة فالالو المس الجد ،فصالالو م ال،الالة بالالال رائع

والع،اعات كما ي الب الرون :الصالة والصاليا والزكالاة والحال وسالائر مركالان
امسالالال  ،و الالو مثابالالة لىيصالالا كمالالا يثالالاب الروالالن ،و الالو معا ،الالة لىالالم لركصالالا كمالالا
يعا ب الرون ،و و م ال،ة بالواو،ات االوتمالية كما ي الب الرون ،كما فالو

( )73رواه محمد فو «المسند» ( )26892لالن لائسالة ،و الال مخروالوه :إسالناعه الحيل لىالم
ئ الالرا مس الالىم ،ورواه الترم الالذي ( ،)1579والنس الالائو ف الالو «الر ،الالرى» ( ،)4684وذك الالره
ابل،انو فو « حيل ابن ماو » (.)183
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{و ۡٱل ُم ۡؤ قمنُررونَ َو ۡٱل ُم ۡؤ قم َٰنَ ر ُ بَ ۡع ُ
وف
ض ر ُه ۡ أ َ ۡو قليَ رل ا ُء بَ ۡع ر ه يَر ۡرأ ُم ُِونَ بق ر ۡٱل َم ۡع ُِ ق
ول ال لعالالالمَ :
َويَ ۡن َه ۡونَ ع قَن ۡٱل ُمنك قَِ} [التوبة.]71 :

ومالالن حقصالالا من لجيالالر مالالن اسالالتجار بصالالا ،ومن لحتالالر إوارلصالالا ،كمالالا فعىالالت م
انئ بنت مبو االب يو فتل مرة ،فقد موارت بعع المسالركين مالن محمائصالا،
ومراع محد إمولصا من يقتى  ،فسرت ذلث إلم الن،و

صت ،و الت :يالا رسالول

هللا؛ زلم ابن ممو من الن ً
روال الد مورلال  :فالالن بالن ،يالرة! فقالال رسالول هللا
صت« :ق أجِنل من أجِ يل أ هلنئ»(.)74
ئ،صات مرعوعة:
و نالالا لعالالر

لالال،عع النالالا

ئالال،صات ،ولالالدور فالالو مالالواار م مس ال ىة حالالول

إنسانية المرمة ،ومنزلتصا فالو امسالال  ،نعالر

ب مصالا ،ونجيالب لنصالا إن ئالاا

هللا.
حرمة لمييز الرون لن المرمة فو بعع ابحرا :
ومن ذه ابس ىة :إذا كان امسال د الت،ر إنسانية المرمة مسالاوية منسالانية
الرون ،فمالا بالال فاالن الروالن لىيصالا فالو بعالع الموا الف وابحالوال .كمالا فالو
السصاعة ،والميراث ،والدية ،و وامة المنالزل ،ورياسالة الدولالة ،وبعالع ابحرالا
الجزئية ابمرىأ
والوا الالع من لمييالالز الروالالن لالالن المالالرمة فالالو الالذه ابحرالالا  ،لالاليو بن والالنو
الرون مكالر لنالد هللا وم الرب إليال مالن والنو المالرمة .فالإن مكالر النالا

لنالد هللا

( )74مت الالف لىي ال كمالالا فالالو «الى لال والمروالالان» ( ،)193رواه ال،خالالاري فالالو الصالالالة (،)357
ومسىم فو الحيع ( )335لن م انئ.
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ملقا م ً -
روال كان مو امرمة  -كما ال هللا لعالم فو كتابال { :إق َّن أ َ ۡكر َِ َم ُك ۡ قعنر َ َّ
ٱّللق
أ َ ۡتقَ َٰى ُك ر ۡ } [الحجالالرات .]13 :ولرالالن الالذا التمييالالز ا تاالالت الوهي الالة التالالو مصصالالتصا
ال رة السىيمة لرن من الرون والمرمة .كما سنوضل ذلث فيما يىو:
ئصاعة المرمة وئصاعة الرون:
واا فو القرون فو وية المداينة التو ممر هللا فيصا برتابة الدين واالحتيالاا لال :
{و ۡ
لن قم َّمررن
ٱست َ ۡشر قره ُو َ
َ
شر قرهي َۡي قن قمررن قر َج رل قل ُك ۡ فَ ر قإن لَّ ر ۡ يَ ُكونَررل َر ُجلَر ۡري قن فَ َِ ُجررل َو ۡٱم َِأَت َ ر ق
ب ٱل ُّ
ت َ ِۡض َۡونَ قمنَ ٱل ُّ
شر َه َ ا ُء
ش َه َ ا قء أَن ت َ قض َّل قإ ۡحر ََٰى ُه َمل فَتُرذَ قك َِ قإ ۡحر ََٰى ُه َمل ۡٱأل ُ ۡخ َرِ َٰهى َو َل يَ ۡرأ َ

إقذَ َمررل دُ ُعررو } [ال،قالالرة .]282 :وبصالالذا وعالالن القالالرون ئالالصاعة الروالالن لسالالاوي ئالالصاعة
امالالرملين .كم الالا الالرر ومص الالور ال قص الالاا من ئالالصاعة النس الالاا ال لق ،الالن ف الالو الح الالدوع
والقصاأ.
والحمد هلل من ذا الت اوت ليو لنقت إنسانية المالرمة مو كرامتصالا ،بالن بنصالا
 ب رلصا وامتصا صا  -ال لستغن لاعة بابمور المالية والمعالامالت المدنيالة.إنمالالا يسالالغىصا مالالا يسالالغن النسالالاا  -لالالاعة  -مالالن ئ ال ون ال،يالالت إن كانالالت زووالالة،
وابوالع إن كانالالت م ًمالالا ،والت ريالالر فالالو الالالزواأ إن كانالالت مي ًمالالا ،ومالالن ثالالم لرالالون
ذاكرلصا مضعف فو ئال ون المعالامالت .لصالذا ممالر هللا لعالالم م الحاب الالدين إذا
مراعوا االستيثا لالديونصم من يسالصدوا لىيصالا روىالين مو رو ًالال وامالرملين .ولىالن
القرون ذلث بقول { :أَن ت َ قض َّل قإ ۡح ََٰى ُه َمل فَتُذَ قك َِ قإ ۡح ََٰى ُه َمل ۡٱأل ُ ۡخ َِ َٰى}.
ومثن ذلث ما ذ ب إلي كثير من ال قصاا الذين لالم يعت،الروا ئالصاعة النسالاا فالو
الح الالدوع والقص الالاأ  ...بع الالدًا ب الالالمرمة ل الالن مج الالامالت االحتر الالاك ،وم الالواان
الجرائم ،والعدوان لىم ابن و وابلالرا

وابمالوال .فصالو  -إن ئالصدت الذه
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الائحة مولولالة ،ويصالعب لىيصالا

من لصف ذه الجرائم بد ة ووضو  ،بن ملصابصا ال لحتمن التد يف فو مثالن
ذه الحال.
ولصذا يرى

الا ال قصاا من سصم ابمالذ بسالصاعة المالرمة  -ولالو من الرعة  -فيمالا

و من ئبنصا وامتصا ا ،كسالصاعلصا فالو الرضالاع وال،رالارة والثيوبالة والحاليع
والوالعة ،ونحو ذلث مما كان يختت بمعرفة النساا فو العصور السابقة.
لىم من ذا الحرم ريالر مجمالع لىيال  ،فمالذ ب ل الاا  -مالن مئمالة التالابعين -
إلم ابمذ بسصاعة النساا.
ومالالن ال قصالالاا مالالن يالالرى ابمالالذ بسالالصاعة النسالالاا فالالو الجنايالالات فالالو المجتمعالالات
التو ال يرون فيصا الروال لاعة مثن حمامالات النسالاا ،وابلالرا  ،وريالر ذلالث
مما التاع النا

من يجعىوا في لىنساا مماكن ما ة ،فإذا التدت إحالدا ن لىالم

ممرى بقتن مو ور مو كسر ،وئصد لىيصالا ئالصوع مالنصن ،فصالن لصالدر ئالصاعلصن
لمجرع منصن إناثأ مو ل ىب ئصاعة الروال فو مجتمع ال يحارون في لاعةأ
الصحيل من لعت،ر ئصاعلصن ما عمن لاعالت ضاب ات واليات.
و ال ئيخنا العالمة السي ،محموع ئىتوت ئي ،ابز ر ابسال،ف لعىيقًالا لىالم
ول

لن} [ال،قالرة]282 :
لعالم{ :فَ قإن لَّ ۡ يَ ُكونَل َر ُجلَ ۡي قن فَ َِجُرل َو ۡٱم َِأَتَر ق

الذا لاليو وارعًا

فالالو مقالالا السالالصاعة التالالو يقاالو بصالالا القاضالالو ويحرالالم ،وإنمالالا الالو وارع فالالو مقالالا
امرئالالاع االالر االسالالتيثا واالام نالالان لىالالم الحقالالو بالالين المتعالالامىين و الالت
سر ٗرم فَر ۡٱكتُبُو ههُ َو ۡليَ ۡكت ُر
التعامالالنَٰ { :يَاأَيُّ َهررل ٱلَّر قذينَ َء َمنُر ارو إقذَ ت َر َ يَنت ُ بق ر َ ۡين قإلَر َٰ ا أ َ َجررل ُّم َ
ب كَلتقررر أَن يَ ۡكتُررر َ َك َمرررل عَلَّ َمرررهُ َّ
ٱّللُ}  ...إل الالم من الالال:
ب َّۡيرررنَ ُك ۡ كَلتقررر ُ بق ۡٱلعَررر ۡ ه قل َو َل يَر ۡررأ َ
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{و ۡ
لن قم َّمررن
ٱست َ ۡشر قره ُو َ
َ
شر قرهي َۡي قن قمررن قر َجررل قل ُك ۡ فَ ر قإن لَّ ر ۡ يَ ُكونَررل َر ُجلَر ۡري قن فَ َِ ُجررل َو ۡٱم َِأَت َ ر ق
ضر ۡرونَ قمررنَ ٱل ُّ
ت َ ِۡ َ
ش ر َه َ ا قء أَن ت َ قض ر َّل إق ۡح ر ََٰى ُه َمل فَت ُرذَ قك َِ إق ۡح ر ََٰى ُه َمل ۡٱأل ُ ۡخر َرِ َٰى} [ال،قالالرة،]282 :

فالمقا مقا استيثا لىم الحقو  ،ال مقا ااا بصا.
واوية لرئد إلم مفان ابنواع االستيثا الذي ل م ن ب ن و

المتعالامىين

لىم حقو صما.
ولالاليو معنالالم الالذا من ئالالصاعة المالالرمة الواحالالدة مو ئالالصاعة النسالالاا الاللالالو لالاليو
معصن رون ،ال يث،ت بصا الحف ،وال يحرالم بصالا القاضالو ،فالإن م صالم مالا ي ى،ال
القااا ،و «ال،ينة» ،و د حقف العالمة ابن القيم من ال،ينة فو السالرع ملالم مالن
السالالصاعة ،ومن كالالن مالالا يت،الالين ب ال الحالالف وينصالالره ،الالو بينالالة يقا الو بصالالا القاضالالو
ويحرم .ومن ذلث يحرم القاضو بالقرائن الق عية ،ويحرالم بسالصاعة ريالر المسالىم
متم وثف بصا واامالبن إليصالا .والت،الار المالرملين فالو االسالتيثا كالروالن الواحالد
ليو لاعف لقىصا الالذي يت،الع نقالت إنسالانيتصا ويرالون مث ًالرا لال  ،وإنمالا الو بن
المالالرمة  -كمالالا الالال ابسالالتاذ السالالي ،محمالالد ل،الالده « :-لالاليو مالالن ئالالبنصا االئالالتغال
بالمعالالامالت الماليالالة ونحو الالا مالالن المعارضالالات ،ومالالن نالالا لرالالون ذاكرلصالالا فيصالالا
ضعي ة وال لرون كذلث فو ابمور المنزلية التالو الو ئالغىصا ،فإنصالا فيصالا م الوى
من ذاكرة الرون ،ومن ا،ع ال،سر لامة من يقوى لذكر م لألمور التالو لصمصالم
ويمارسونصا ،ويرثر ائتغالصم بصا».
واوية واات لىالم مالا كالان مبلوفًالا فالو ئالبن المالرمة ،وال يالزال مكثالر النسالاا
كذلث ،وال يسصدن مجالالو المالداينات وال يسالغىن ببسالوا الم،ايعالات ،وائالتغال
بعاصن بالذلث ال ينالافو الذا اب الن الالذي لقاالو بال ا،يعتصالا فالو الحيالاة .وإذا
كانت اوية لرئد إلم مكمن وووه االستيثا  ،وكالان المتعالامىون فالو بي الة يغىالب
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فيصا ائتغال النساا بالم،ايعات وحاور مجالو المداينات ،كالان لصالم الحالف فالو
االستيثا بالمرمة لىم نحو االستيثا بالرون متم اامبنوا إلالم لالذكر ا ولالد
نسيانصا لىم نحو لذكر الرون ولد نسيان »(.)75
«ومالالا لنالالا نالالذ ب بعي الدًا و الالد نالالت القالالرون لىالالم من المالالرمة كالروالالن  -سالالواا
بسواا  -فو ئصاعات الىعان ،و و ما ئرل القرون بالين الالزووين حينمالا يقالذي
{وٱلَّ قذينَ يَ ِۡ ُمونَ أ َ ۡز َٰ َو َج ُه ۡ َو َلر ۡ يَ ُكرن لَّهُر ۡ
الرون زوو وليو لىم ما يقول ئصوعَ :
سرةُ
ُ
ش َٰ َه َٰ َ ق بق َّ
ٱّللق إقنَّرهُ لَ قمرنَ ٱل َٰ َّ
ش َٰ َه َ ُ أ َ َح ق قه ۡ أ َ ۡربَ ُع َ
س ُه ۡ فَ َ
ش َه َ ا ُء إق َّ ال أَنفُ ُ
صر ق ققينَ َ 6و ۡٱل َٰ َخ قم َ
أ َ َّن لَ ۡعنَ ر َ َّ
ب أَن ت َ ۡش ر َه َ أ َ ۡربَ ر َع
ٱّللق َ
علَ ۡي ر قه إقن َكررلنَ قمررنَ ۡٱل َٰ َك ر قذبقينَ َ 7ويَ ر ۡ َر ُؤ ع َۡن َهررل ۡٱلعَ رذَ َ
سرررةَ أ َ َّن َ
ضررر َ َّ
شررر َٰ َه َٰ َ ق قبر َّ
علَ ۡي َهرررل ا إقن َكرررلنَ قمرررنَ
غ َ
ٱّللق َ
َ
ررٱّللق إقنَّرررهُ لَ قمرررنَ ۡٱل َٰ َكررر قذ قبينَ َ 8و ۡٱل َٰ َخ قم َ
ٱل َٰ َّ
ص ق ققينَ } [النور.]9 - 6 :

مربالالع ئالالصاعات مالالن الروالالن يعق،صالالا اسالالتم ار لعنالالة هللا لىيالال إن كالالان مالالن
الرالالاذبين ،ويقابىصالالا وي ،الالن لمىصالالا مربالالع ئالالصاعات مالالن المالالرمة يعق،صالالا اسالالتم ار
راب هللا لىيصا إن كان من الصاع ين»(.)76
ميراث المرمة وميراث الرون:
مما الت اوت فالو الميالراث بالين الروالن والمالرمة والالذي والاا فيال ولال لعالالم:
ُوصي ُك ُ َّ
ٱّللُ فق اي أ َ ۡو َٰلَ ق ُك ۡ قللذَّك قَِ قم ۡث ُل َح قظ ۡٱألُنثَيَ ۡي قن} [النساا ،]11 :فالواضل من نتيجالة
{ي ق

لا.
لىت اوت بينصما فو ابل،اا والتراليف المالية الم روضة لىم كن منصما ئر ً
فىو افترضنا مبًا مات ،ولرك ورااه ابنًالا وبنتًالا ،فالاالبن يتالزوأ فيالدفع مص ًالرا،
( )75اننر« :امسال لقيدة وئريعة» (أ ،)112 ،111ا،عة م ،عة ابز ر.
(« )76امسال لقيدة وئريعة» (أ.)213
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ويدمن بالزووة فيدفع ن قتصا ،لىالم حالين لتالزوأ ال،نالت فتبمالذ مص ًالرا ،ثالم يالدمن
سالالا ،وإن كانالالت مالالن مرنالالم النالالا ،
بصالالا زووصالالا ،فيىتالالز بن قتصالالا ،وال يرى صالالا فى ً
سرعَة قمرن
ون قتصا لقدر بقالدر حالالة السالعة والااليف ،كمالا الال لعالالم { :قليُن قفر ۡ ذُو َ
س َعتق قه} [ال ال
َ

.]7 :

فإذا كان د لرك لصمالا ابب مائالة وممسالين مل ًالا م ً
الثال ،ممالذ االبالن منصالا مائالة
وممت ممسين .فعندما يتزوأ االبن د يالدفع مص ًالرا و الدايا نقالدر ا م ً
الثال بخمسالة
ولسالالرين مل ًالالا .فيالالنقت نصالالي ،ليصالال،ل ( )75.000ممسالالة وسالال،عين مل ًالالا ،فالالو
حالالين لتالالزوع ممت ال فتقالال،ع مصال ًالرا و الالدايا نقالالدر ا بمالالا الالدرنا ب ال مالالا عفالالع ممو الالا
لمثىصا .فصنا يزيد نصي،صا فيص،ل ( )75.000ممسة وس،عين مل ًا ،فتساويا.
ثم لتزايد مل،اا الرون ون قال  ،فصالو ين الف لىالم مبنائال وبنالال الصالغار ،و الد
ين الالف لىالالم مبوي ال الر،يالالرين إذا كانالالا معسالالرين ،وين الالف لىالالم إموال ال ومموال ال
الصغار إذا لم يرن لصم مورع ،وال لائن سواه ،وين ف لىالم اب الارب وابرحالا
بسروا معروفة ،والمالرمة ال يجالب لىيصالا ئالوا مالن ذلالث ،إال مالن بالاب مرالار
ابمال .
لىم من الدة ل اين الذكر لىم ابنثالم فالو الميالراث ليسالت م الرعة ،ف الو
بعع ابحيان يرون نصيب ابنثالم مثالن نصاليب الالذكر ،كمالا فالو حالال ميالراث
{و قألَبَ َو ۡير قه قل ُك قرل َٰ َو قحر قم ۡن ُه َمرل
اببوين من موالع مالا ممالن لال ولالد ،كمالا الال لعالالمَ :
ٱل ُّ
س ر ُ ُ قم َّمررل تَر َرِ َ قإن َكررلنَ لَ رهُ َولَ ر } [النسالالاا ،]11 :وذلالالث بن حاوالالة اببالالوين فالالو

الغالب واحدة.
وكذلث حال امموة ب إذا ورثوا من مميصم الالذي ال والالد لال وال ولالد ،و الو
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ُرور ُ
ُ َك َٰلَلَرةً أ َ قو ۡٱم َرِأ َ َولَر اهُ أَخ
الذي يورث كاللة ،كما ال لعالمَ :
{وإقن كَلنَ َرجُرل ي َ
س ُ ه ُ فَ قإن كَرلنُ او أ َ ۡكث َ َرِ قمرن َٰذَ قلركَ فَهُر ۡ ُ
أ َ ۡو أ ُ ۡخ فَ قل ُك قل َٰ َو قح قم ۡن ُه َمل ٱل ُّ
ث}
ش َرِ َكل ا ُء فقري ٱلثُّلُر ق

[النساا ،]12 :فصنا لرث ابمت لأل  -كاب لأل  -السد  ،ويسالرك ابكثالر مالن
االثنين فو الثى بالتساوي بين الذكر وابنثم.
و الالالذا التسالالالاوي يووالالالد فالالالو لالالالدة حالالالاالت فالالالو الميالالالراث معروفالالالة ب الالالن
االمتصاأ.
بن ناك حاالت يرون نصيب ابثنم فيصا ملىم مالن نصاليب الالذكر ،كمالا إذا
مالالت امالالرمة ولركالالت زووصالا وممصالالا وممالالوين ئالقيقين ،وممتًالالا ب  ،فالالإن لألمالالت
لالالأل السالالد

كال ً
الامال ،ولألمالالوين الالالذكرين السالالقيقن السالالد

بينصمالالا ،لرالالن واحالالد

منصما نصف السد !
وكالالذا لالالو مالالالت المالالرمة ولركالالت زووصالالا وممتصالالا ئالالقيقصا ،وم ًمالالا بب ،فالالإن
الزوأ يبمذ النصف وابمت السالقيقة لبمالذ النصالف ال،الا و بعالد الالزوأ ،واب
بب ال يالالرث ئالالي ًا؛ بنال لصالال،ة لالالم ي،الالف لال ئالالوا ،فىالالو كالالان مرانال ممالالت فىصالالا
السد

يعال لصا ب .

ولنالالد ابالالن ل،الالا

ومالالن وافق ال  :لالالو مالالالت امالالرمة ولركالالت زو ًوالالا ومبالالوين،

فىىزوأ النصف ولأل الثى  ،ولألب السد  ،ممذًا بنا ر ول لعالم{ :فَر قإن لَّر ۡ

يَ ُكن لَّهُ َولَ َو َو قرث َ اهُ أَبَ َو هُ فَ قِل ُ قم قه ٱلثُّلُ ُث} [النساا ]11 :مي ثى التركة كىصا.
روى ابن حز مالن اريالف ل،الد الالرزا لالن ابالن ل،الا
ومبوين :لىزوأ النصف ولأل الثى من وميع المال.
وروى من اريف مبم لوانة من لىم مثى .

منال الال فالو زوأ
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االالا لالالن معالالاذ بالالن و،الالن ،و الالو الالول ئالالريل ،وب ال يقالالول مبالالو
الالال :وروي مي ً
سىيمان «يعنو عاوع النا ري».
و ال ابن مسعوع :ما كان هللا ليرانالو مفاالن م ًمالا لىالم مب ،و الو الول لمالر
ولثمالالان وزيالالد بالالن ثابالالت مالالن الصالالحابة ،والحسالالن وابالالن سالاليرين والنخعالالو مالالن
التابعين ،ومبم حني ة ومالث والسافعو وم حابصم(.)77
و ناك

ور كثيرة لرث فيصا ابنثم وال يرث الذكر ئي ًا.

و ذه الصور محصا ا ممونا الدكتور

ال سالى ان فالو كتالاب لال فالو الذه

القاية(.)78
الدية(:)79
ومما الدية فىيو فيصا حدي مت ف لىم

حت  ،وال إومالاع مسالتيقن ،كالن مالا

ورع فالالو عيالالة المالالرمة حالالديثان :م الالحصما مالالا رواه النسالالائو والالالدار نو( )80مالالن
اريف إسمالين بن لياش لن ابن وري لن لمرو بالن ئالعيب لالن مبيال لالن
وده ،و ذا إسناع مترىم في  ،وال لقو بمثى الحجة فالو الذا ابمالر الخ يالر .و الد
ال ال،خاري :إن ابن وري لم يسمع من لمرو بن ئعيب.
لا «دية لمِأ نصرف ديرة لِجرل» ،الال ال،يقصالو:
والثانو :لن معاذ مرفو ً
( )77اننر« :المحىو» ( ،)319 - 317 / 9المسبلة (.)1715
( )78اننر« :امتياز المرمة لىم الرون فو الميراث والن قة» لىالدكتور الال الالدين سالى ان:
ال صن ابول (أ  .)46 - 16ا،عة سى ان لىنسر بالواليات المتحدة ابمريرية.
( )79لنالالا عراسالالة م صالالىة حالالول الالذا الموضالالوع بعنالالوان« :عيالالة المالالرمة فالالو السالالريعة امسالالالمية
ننرات فو ضوا النصوأ والمقا د» و و لحت ال ،ع إن ئاا هللا.
( )80رواه النسائو فو كتاب القسامة ( ،)24 / 8والدار نو (.)91 / 3
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إسناعه ال يث،ت .ورويت م وال لن بعالع الصالحابة ،لالم يصالل سالند ا متص ًالال،
ولو

حت لرانالت اوتصالاعًا ي مالذ منال ويتالرك ،وبقالم الحالدي الصالحيل« :فري

لنف

ملئة من إلبل»(.)81

وإذا لم يصل حدي فو القاية يحت ب  ،فرذلث لم يث،ت فيصا إومالاع ،لىالم
ما فو اموماع من كال .
بن ذ ب ابن لىيالة واب الم  -مالن فقصالاا السالىف  -إلالم التسالوبة بالين الروالن
والمالالرمة فالالو الديالالة ،و الالو الالالذي يت الالف مالالع لمالالو النصالالوأ القرونيالالة والن،ويالالة
الصحيحة وإاال صا .ولو ذ ب إلم ذلث ذا ب اليو  ،مالا كالان لىيال مالن حالرأ،
فال توى لتغير بتغير الزمالان والمرالان ،فريالف إذا كانالت لتمسالم مالع النصالوأ
الجزئية والمقا د الرىية لىسريعةأ.
ذا مالا ذ الب إليال ئاليخنا السالي ،محمالوع ئالىتوت فالو كتابال «امسالال لقيالدة
وئريعة».
ال ححل لحت لنالوان «عيالة الروالن والمالرمة سالواا»« :وإذا كانالت إنسالانية
المرمة من إنسالانية الروالن ،وعمصالا مالن عمال  ،والروالن مالن المالرمة ،والمالرمة مالن
الرون ،وكان القصاأ» و الحرالم بينصمالا فالو االلتالداا لىالم الالن و ،وكانالت
وصنم والخىوع فيصا ،وراب هللا ولعنت  ،و الجزاا ابمروي فالو تالن المالرمة،
كما و الجزاا ابمروي فو تن الرون  -فإن اوية فو تالن المالرمة م الب ،الو
اوية فو تن الرون م ب.
ونحن ما عمنا نستقو ابحرا ً
موال من القرونن فع،ارة القرون فو الدية لامة
( )81اننر« :نين ابواار» باب :عية المرمة ( ،)227 - 224 / 7ا،ع عار الجين  -بيروت.
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يِ
{و َمن قَت َ َل ُم ۡؤ قمنًل َخ ٗ َطل فَتَ ۡح قِ ُ
م ىقة لم لخت الرون بسوا منصا لن المرمةَ :

سلَّ َمة إقلَ َٰ ا أ َ ۡه قل قه} [النساا .]92 :و و واضل فو من ال فر فو
َرقَبَة ُّم ۡؤ قمنَة َو قديَة ُّم َ
وووب الدية بالقتن الخ ب بين الذكر وابنثم.
نعم  ...امتىف العىمالاا فالو مقالدار الديالة ،م الو واحالد فالو الروالن والمالرمة ،مو
عيتصا لىم النصف من عية الرونأ
و د ذكر امما الرازي الرميين فو ل سيره الر،ير فقال :مذ ب مكثالر ال قصالاا
من عيالالة المالالرمة نصالالف عيالالة الروالالن ،و الالال اب الالم وابالالن لىيالالة :عيتصالالا مثالالن عيالالة
الرون.
وحجة ابكثر من ال قصاا من لىيًالا ،ولمالر ،وابالن مسالعوع االوا بالذلث ،ومن
المرمة فو الميراث والسصاعة لىم النصف من الرون فيصما ،فرذلث لرون لىالم
النصف فو الدية.
يرِ َرقَبَرة ُّم ۡؤ قمنَرة َو قديَرة
{و َمن قَتَر َل ُم ۡؤ قمنًرل َخ ٗ َطر ل فَت َ ۡح قِ ُ
وحجة اب م ول لعالمَ :

سررلَّ َمة إقلَ ر َٰ ا أ َ ۡه قل ر قه} [النسالالاا .]92 :ومومعالالوا لىالالم من الالذه اويالالة عمالالن فيصالالا حرالالم
ُّم َ
الرون والمرمة ،فووب من يرون الحرم فيصا ثابتًا بالسوية»( .)82ا ـ.
القوامة:
س رل ا قء بق َمررل فَ َّ
ض ر َل َّ
ٱلِ َجررل ُل قَ َٰوَّ ُمررونَ َ
ٱّللُ
علَ ر ٱلنق َ
وممالالا القوامالالة فقالالد الالال لعالالالم { :ق
بَ ۡع َ
علَ َٰ بَ ۡع
ض ُه ۡ َ

َوبق َمل ا أَنفَقُو قم ۡن أ َ ۡم َٰ َو قل قه ۡ } [النساا.]34 :

فإنمالالا وعىصالالا هللا لىروالالن بالالنت القالالرون بمالالرين :محالالدا ما و ،الالو واومالالر

(« )82امسال لقيدة وئريعة» (أ.)209 ،208
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كس،و.
ابول :مالالا فاالالى هللا بالال مالالن الت،صالالر فالالو العوا الالب ،والننالالر فالالو ابمالالور
بعقالنية مكثر من المرمة التو وصز ا بجصاز لاا و عفا من مون ابمومة.
والثانو :من الرون و الذي ين ف الرثير لىم لبساليو ابسالرة ،فىالو انصالدمت
ستصد لىم م رمس  ،لصذا سي رر ملف مرة ،ن من يتخذ رار ل ريرصا.
المنا ب القاائية والسياسية:
وممالالا منا الالب القاالالاا والسياسالالية ،فقالالد موالالاز اممالالا مبالالو حني الالة من لتالالولم
القااا فيما لجوز ئصاعلصا في  ،مي فو رير ابمور الجنائيالة ،وموالاز اممامالان
ال ،ري وابن حز من لتولم القااا فو ابموال وفو الجنايات ورير ا.
ووواز ذلث ال يعنو وووبال ولزومال  ،بالن يننالر لألمالر فالو ضالوا مصالىحة
المرمة ،ومصىحة ابسرة ،ومصالىحة المجتمالع ،ومصالىحة امسالال  ،و الد يال عي
ذلالالث إلالالم امتيالالار بعالالع النسالالاا المتميالالزات فالالو سالالن معينالالة ،لىقاالالاا فالالو ممالالور
معينة ،وفو هروي معينة.
ومما منعصا من لولو منصب «الخالفالة» مو رئاسالة الدولالة ومالا فالو حرمصالا،
فالالألن اا الالة المالالرمة  -رالً،الالا  -ال لحتمالالن الصالالراع الالالذي لقتاالالي لىالالث المسال ولية
الجسيمة .وإنما ىنا« :رالً،ا» ،بن د يوود من النساا من يرن م در من بعالع
الروال ،مثن «مىرة سال،ب» ،التالو الت هللا لىينالا صالتصا فالو القالرون فالو سالورة
النمن ،و د اعت ومصا إلم ميري الدنيا وابمرة ،حتم مسالىمت مالع سالىيمان هلل
رب العالالالمين .ولرالالن ابحرالالا ال ل،نالالم لىالالم النالالاعر ،بالالن لىالالم ابلالالم ابرىالالب،
ولصذا ال لىماؤنا :الناعر ال حرم ل .
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ومما من لرون مديرة مو لميدة ،مو رئيسة ،مو لا ًالوا فالو مجىالو نيالابو ،مو
وزيرة ،مو نحو ذلث ،فالال حالرأ إذا ا تاالت المصالىحة ،و الد فصالىنا ذلالث ببعلتال
فو الجزا الثانو من كتابنا «فتاوى معا رة»(.)83

***

مس ىة من لندن
***

( )83اننالالر :فتالالوى «لرئالاليل المالالرمة لىمجالالالو النيابيالالة» فالالو كتابنالالا «فتالالاوى معا الالرة» (/ 2
.)389 ،372
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()1
مس ىة حول مسروع «ائتالي الخير»
والمو ف من اليصوع
ئغىتنو اية فىس ين  -مو مبسالاة فىسال ين  -منالذ

ال،اي وبالواكير ئال،ابو،

ومنا فو المرحىة االبتدائية من عراستو ابز رية ،ثالم ازععت انس ً
الغاال وا تما ًمالا
بصا كىما ناجت ولرفت الحياة مكثر فبكثر .وذلث لعدة مس،اب:
 - 1منصا لتعىف بجزا من مر
من مر

امسالال  ،و الد لعىمنالا فالو ابز الر من مي والزا

امسال يغزوه راز ،ي الر

 -فالر

لالين  -لىالم م ىال وميعًالا

مقاومت ال  ،كالالن بمالالا يقالالدر لىي ال مالالن روالالن وامالالرمة ،ومن لىالالم المسالالىمين فالالو
منحاا العالم من يعاونو م برن ما يحتاوون إلي من مال ولتاع وروال.
 - 2منصالالا ليسالالت والالز ًاا لاعيًالالا مالالن مر
مصو ية ،ال لتوافر لغيره ،فصالو مر

امسالالال  ،بالالن الالو والالزا لزيالالز لالال
امسالراا والمعالراأ ،و الو الق،ىالة

ابولم لىمسىمين ،وبصالا المسالجد اب صالم الالذي بالارك هللا حولال  ،و الو محالد
المساود الثالثة التو ال لسد الرحال إال إليصا لىتع،د فيصا.
 - 3منصالالا االالية لجى الم فيصالالا النىالالم الم،الالين الوا الالع لىالالم م ىصالالا ،فقالالد لالالآمر لىالاليصم
االنتداب ال،ري انو والمرر الصصيونو ،لىم حين ر ىة ور ن مالن العالرب
والمسىمين ،واستخد معصم م سم منواع العنف ،وم يمالت المجالازر ال،سالرية
ب الالن الالال،الع ،حتالالم ممروالالوا مالالن عيالالار م بغيالالر حالالف ،وئالالرعوا فالالو اوفالالا ،
وحالالن محىصالالم الغربالالاا الوافالالدون مالالن نالالا نالالاك ،وحصالالر م الالن فىسال ين فالالو
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ر عة ضيقة و الا ة الغربية و اع رزة ،و ين لصم :ذه لرم ،لاليو لرالم
حف فو رير ا .ثم لم يالدلو ا لصالم ،بالن احتىو الا بالحديالد والنالار ،وال زالالوا
يذيقون م ىصا الويالت ،وينزلون بصم الخراب والموت كن يو .
فال يزال م ن فىس ين يص،حون ويمسون لىم ما ال ليالتم ،وممصالات لثرالن،
ونساا لرمن ،ومسر كامىة ل قد لائىصا ،مو بيوت لصد ويترك م ىصا فالو العالراا،
ومرا

لجالالري بالالالقوة ولاالالم إلالالم الدولالالة الغازيالالة ،ومالالزارع لحالالر ولتالالرك

ضا سوعاا!
مر ً
ومئالالجار زيتالالون معمالالرة مالالن م الالات السالالنين لقىالالع ،وحصالالار ا تصالالاعي كالالاع
مع ال يجدون القوت.

النا

لصذا كالان إمواننالا مالن م الن فىسال ين محالوأ مالا يرالون إلالم المعونالة مالن م الن
الخير من إموانصم من العرب والمسىمين ،ومالن الخيالرين والرحمالاا مالن منحالاا
العالم.
وم الالن نالالالا م الالال،حت إراثالالالة الال الا المسالالالاكين المستاالالالع ين المرالالالروبين
المحا رين :فرياة لىم كن من يقالدر من يقالد إلاليصم ئالي ًا مو يسالالد م لىالم
ذلث.
ونحن المسىمين مبمورين  -بحرالم إيماننالا  -من نحالع لىالم اعالا المسالرين
قين  1فَر َٰذَ قلكَ ٱلَّر قذ يَر ُ ُّ ۡٱليَتقري َ َ 2و َل يَحُر ُّ
كما ال لعالم{ :أ َ َر َء ۡي َ ٱلَّ قذ يُكَذقبُ قبٱلر ق
ين} [الما لون.]3 - 1 :
َ
علَ َٰ َط َعل ق ۡٱل قم ۡس قك ق
و الالد ذ هللا م الالن الجا ىيالالة بقولال َ { :كر َّرل بَررل َّل ت ُ ۡك قِ ُمررونَ ۡٱليَتقرري َ َ 17و َل ت َ َٰ َاح ُّ
ضررونَ
ين} [ال جر.]18 ،17 :
َ
علَ َٰ َط َعل ق ۡٱل قم ۡس قك ق
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مالالن موالالن الالذا :ناعيالالت منالالا وبعالالع ال االالالا والسالالرفاا مالالن مح،الالو الخيالالر،
وم حاب الصمم العالية ،والنيات الصاع ة ،بالعمن لىم إنسالاا مسالروع إنسالانو
ميري ،يعمن بقدر الحاوة لىم سد حاوة المحتالاوين مالن مبنائنالا فالو فىسال ين؛
من إاعالا والائع ،مو كسالوة لالار ،مو إيالواا متسالرع ،مو رلايالة مرمىالة ،مو ك الالة
يتيم ،مو لالأ مريع ،مو لرميم مستس م مو مدرسة مو مسجد ،مو إنسائ لنالد
الىزو  ،وماىقنا لىم ذا المسروع اسم «ائتالي الخير» بنال يترالون مالن لالدع
مالن الجمعيالالات والصي الالات الخيريالة ،التالالو لتعالالاون فالو سالالد الالذه التغالرة ،كمالالا الالال
ٱإل ۡثر ق َو ۡٱلعُر ۡ َٰ َو قن} [المائالدة]2 :
رلونُو َ
لونُو َ
علَ ۡٱل قب قِ َوٱلت َّ ۡق َرو َٰى َو َل ت َ َع َ
{وت َ َع َ
لعالمَ :
علَر ۡ ق

و ول

صت « :لمؤمن للمؤمن كللبنيلن يش بعضه بعضل»(.)84

و د ئرفنو امموة الذين اوتمعوا لىم الذه الم،الاعرة بالبن مكالون لىالم رم
ذا االئتالي الخير ،الذي كتالب هللا التوفيالف لىقالائمين لىيال  ،واسالت اع من يقالو
بمصمات وىيىالة عامالن مر

فىسال ين ،ممالا عل لىالم من م الن الخيالر والالرار،ين

في ابتغاا مرضاة هللا لعالم ومثوبت ال زالوا كثيرين والحمد هلل.
ومن الم كالد :من الذا االئالتالي ال لال الة لال إاال ًالا بالعمالن العسالرري ،وال
العمالالن السياسالالو ،وال يمالالت إليصمالالا بصالالىة .و الالذا واضالالل وضالالو السالالمو ،منالالذ
نسبة االئتالي وإلم اليو  .واضل فالو م دافال  ،وواضالل فالو برامجال  ،وواضالل
فو مسرولال وملمال  ،و و يعمن لىم المرسوي ،وليو يعمن فالو سالراعيب
لحت ابر

 ،ويعر

مالا يقالو بال لىالم النالا

الارا ،حتالم ال يسالث
الارا نص ً
وص ً

ئاك ،مو يرلاب مرلاب.
( )84مت الالف لىي ال كمالالا فالالو «الى ل ال والمروالالان» ( ،)1670ال،خالالاري فالالو المنالالالم (،)2446
ومسىم فو ال،ر والصىة ( )2585لن مبو موسم.

نحن والغرب

ومالالع الالذا نجالالد الالالذين فالالو ىالالوبصم مالالر

101

ينسالالرون القيالالن والقالالال ،حالالول الالذا

االئتالي ،والقائمين لىي  ،وحول رئيس «القرضاوي» الالذين يتصمال ابفالاكون
بمسالالاندة امر الالاب ،و الالو مول مالالن يسالالتنرر امر الالاب ،ويالالدلو إلالالم التسالالامل ال
التعصب ،والحب ال الررا ية ،والرفف ال العنف ،والحالوار ال الصالدا  ،والسالىم
ال الحرب.
والحمالالد هلل الالذه كت،الالو ورسالالائىو ومقالالااللو وفتالالاواي ومحاضالالرالو وم ،الالو
ومو عو لىم امنترنت كىصا لسصد بذلث.
و د مرسن إلم امموة القالائمون لىالم االئالتالي فالو لنالدن الذه ابسال ىة التالو
مثار ا من مثار ا ،يروون منو اموابة لنصا ،إحقا ًا لىحف ،وإب ًاال لى،اان.
ولم يسعنو  -ررالم مل،الائو ومئالغالو وزحمالة مو الالو  -إال من مويالب لنصالا،
بقدر ما مسع نو الو ت ،وميدنو التوفيف من هللا لعالالم ،ولنالد إوالابتو لالن الذه
ابس ىة إنما موضل مو ف السرع امسالمو فيمالا يجيالزه مو ال يجيالزه فالو ئالبن
ذه القاايا حسب النصوأ السرلية القرونيالة والن،ويالة ،ولالالم الالدين المسالىم
إذا صد بالس ال ال بد من يجيب السائن ،وال يدل حيران ،وإال كان مالن الالذين
يرتمون العىم ،و و ما حذر منال الن،الو

صالت« :مرن سرئل عرن علر فكتمره

ألج بلجل من نلر يو لقيلمة»(.)85
وإنما يجيب العالم المسىم حسب فصم واوتصالاعه فالو الالدين ،وفالف النصالوأ
السرلية ،من الرتاب والسنة ،مست يدًا من م وال العىماا الثقالات .و الو ال يالدلو

( )85رواه محمالد فالو «المسالند» ( )7571لالن مبالالو ريالرة ،و الال مخروالو «المسالند» :إسالالناعه
حيل ،ورواه مبو عاوع ( ،)3658وابن ماو (.)266
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العصمة ،ولرن يجتصد وفف الاوابط السرلية ،واب ول المرلية.
والم تالالو فالالو فتالالواه لالاليو كالقاضالالو فالالو حرم ال  ،بن القاضالالو يىالالز بحرم ال ،
والم تو ال يىز بحرم محدًا ،إنمالا الو يجيالب لمالن سالبل  ،والمسالت تو حالر بعالد
ذلث.
وإنو بروالو من مكالون بصالذه اموابالات الد وضالحت مالو و ،وم مالت الحجالة
{ليَ ۡه قلركَ َم ۡرن َهلَركَ عَرن بَيقنَرة َويَ ۡحيَر َٰ َم ۡرن
لىم الم ترين لىو ،وملذرت إلالم ربالو ق

َح َّي عَن بَ قينَة} [ابن ال.]42 :
{ربَّنَل ا إقنَّكَ ت َ ۡعلَ ُ َمل نُ ۡخ قفي َو َمرل نُ ۡع قل ُ
علَر َّ
رن َو َمرل يَ ۡخفَر َٰ َ
ٱّللق قمرن ش َۡريء فقري ۡٱأل َ ۡر ق
َ
َو َل فقي ٱل َّ
س َمل اء} [إبرا

يم.]38 :

***
 - 1ما و مو رم من اليصوع بالعمو ()86أ
ج :مما لن مو و من اليصالوع ،فصالو معىالو لرالن مالن االالع كت،الو ،مو اسالتمع
إلم محاضرالو وم ،و ،و و مو ف امسال الذي معين هلل لعالم بال  ،وملنالو
ب امسال الوسط ،الذي يمثن المنص الوسالط لألمالة الوسالط ،الالذي يقالف وسال ًا
بين المتحىىين والمتزمتين ،وبين الت الريط وامفالراا ،و الو منصجالو الالذي ومنالت
ب ال  ،ونالالذرت ن سالالو لىالالدلوة إلي ال  ،و الالو امحسالالان إلالالم الجميالالع ،والالالدلوة إلالالم
التعالاري والتعالالايس السالالىمو بالالين النالالا

كافالالة ،عون لالالدوان لىالالم حالالف محالالد ،مو

انتصاك لحرمت ؛ مع اميمان بحف كن إنسان فو المحافنالة لىالم عينال ولقيدلال ،
( )86لىمزيد اننر :ما كت،نالاه فالو كتابنالا «القالد االية كالن مسالىم» لحالت لنالوان :الن نعالاعي
إسرائين بنصا يصوعيةأ (أ ،)38ا،عة و ،ة  -القا رة.
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ۡ
ال لعالم َ :ا
قين قَ تَّبَيَّنَ
ٱلُِّش ُ قمنَ ۡٱلغَي ق} [ال،قرة.]256 :
{ل إق ۡك َِ َه فقي ٱل ق

وال ئالث من اليصالوع الالم مل،الاع موسالم بالالن لمالران لىيال ولىالالم ن،ينالا الصالالالة
والسال  ،و د لحالدث القالرون لالن موسالم سسالو ولالن ومال فالو سالور كثيالرة،
حتم ال بعع لىماؤنا :كاع القرون يرون لموسالم و ومال ! وحسال،نا من موسالم
ذكالالر فالالو القالالرون ( )136مائالالة وس التًا وثالثالالين مالالرة ،وموسالالم يعت،الالر مالالن مولالالو
العز من الرسن ،و م ممسة :نو وإبالرا يم وموسالم وليسالم ومحمالد لىاليصم
ٱلنَّ قبريقۧنَ قمير َٰث َقَ ُه ۡ
غ قل ٗ
قمي َٰث َقًرل َ
يظرل}

{وإق ۡذ أ َ َخ ۡذنَل قمنَ
الصالة والسال  ،و م المذكورون فو ول لعالمَ :
رن َم ۡرِيَ َ َوأ َ َخ ۡرذنَل قم ۡرن ُه
سر َٰ َو قعي َ
َو قمنكَ َو قمن نُّوح َوإق ۡب َٰ َِ قهي َ َو ُمو َ
سر ۡٱب ق
قين َمرل َوصَّر َٰ قبر قه نُ ٗ
[ابحزاب ،]7 :وفو ولال لعالالم{ :ش ََرِ َ َل ُكر قمرنَ ٱلر ق
وحرل َوٱلَّر قذ ا
سر َٰ ا أ َ ۡن أَققي ُمرو ٱلر ق ينَ َو َل تَت َ َفَِّقُرو
سر َٰ َو قعي َ
أ َ ۡو َح ۡي َنل ا قإ َل ۡيكَ َو َمل َوص َّۡري َنل قبر ق اه قإ ۡب َٰ َرِ قهي َ َو ُمو َ

فقي قه} [السورى.]13 :
وموسم الو الالذي مصال هللا لعالالم برالمال الم،ائالر عون رسالن هللا وميعًالا.
سر َٰ ا إقنقري ۡ
سر َٰلَتقي َوبق َك َٰلَ قمري فَ ُخ ۡرذ َمرل ا
ٱصر َطفَ ۡيتُكَ َ
علَر ٱلنَّرل ق بق قِ َٰ َ
يقالول لعالالم{ :قَرل َل َٰيَ ُمو َ
َء ت َ ۡيتُرركَ َو ُكررن قمررنَ ٱل َٰ َّ
{وكَلَّرر َ َّ
ٱّللُ ُمو َ
شرر قك قِينَ } [ابلالالراي ،]144 :و الالال لعالالالمَ :
سرر َٰ

ت َ ۡكلقيمٗ ل} [النساا.]164 :
ويتحدث القرون لن كتاب اليصوع  -و الو التالوارة  -حالديثًا يالنم لالن االحتالرا
نز ۡلنَررل ٱلت َّ ۡو َر َٰىررةَ فقي َهررل ُهر ٗ ى َونُر ه
والت،جيالالن ،فيقالالول{ :إقنَّرل ا أ َ َ
رور يَ ۡح ُكر ُ قب َهررل ٱلنَّ قبيُّررونَ ٱلَّر قذينَ
ٱسرت ُ ۡح قف ُ
لر قب َمرل ۡ
ظو قمرن قك َٰت َر ق َّ
ع َل ۡير قه
ٱّللق َوكَرلنُو َ
أ َ ۡسلَ ُمو قللَّ قذينَ َهلدُو َوٱلَِّ َٰبَّنقيُّونَ َو ۡٱأل َ ۡحبَ ُ
ُ
ش َه َ ا َء} [المائدة.]44 :

والت،ر امسال اليصوعية عيانة سالماوية ،وسالمم م ىصالا «م الن الرتالاب» و الو
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اسالالم يسالالمىصم ويسالالمن النصالالارى معصالالم ،وينالالاعيصم بصالالذا الىقالالب المع،الالر« :يالالا م الالن
الرتاب».
ووعن لصم من ابحرا ما يميز م لالن ريالر م ،مثالن مكالن ذبالائحصم ،ولالزوأ
{و َطعَرل ُ ٱلَّر قذينَ أُوتُرو ۡٱل قك َٰت َر َ قحرل لَّ ُكر ۡ
نسائصم ،كمالا الال لعالالم فالو سالورة المائالدةَ :
ص َٰنَ ُ قمنَ ٱلَّ قذينَ أُوتُرو ۡٱل قك َٰت َر َ قمرن
ص َٰنَ ُ قمنَ ۡٱل ُم ۡؤ قم َٰنَ ق َو ۡٱل ُم ۡح َ
َو َطعَل ُم ُك ۡ قحل لَّ ُه ۡ َو ۡٱل ُم ۡح َ
ُور ُه َّن ُم ۡح قصنقينَ َ
س قف قحينَ َو َل ُمت َّ قخر قذ ا أ َ ۡخر َ ن} [المائالدة:
غ ۡي َِ ُم َٰ َ
قَ ۡب قل ُك ۡ قإذَ ا َء ت َ ۡيت ُ ُمو ُه َّن أُج َ

.]5
و ذه مة فو التسامل :من يجيز امسال لىمسىم من يتالزوأ يصوعيالة ،فتصال،ل
ربة بيت  ،وئريرة حيالال  ،وموضالع سالره ،وم موالعه ،مالع مالا فالو الالزواأ مالن
{و َجعَ َل بَ ۡينَ ُك م ََّودَّ ٗ َو َر ۡح َمةً} [الرو .]21 :
الموعة والرحمة كما ال هللا لعالمَ :
و ذا الزواأ ينسئ راب الة المصالا رة التالو الو رينالة راب الة النسالب ،كمالا
سربٗ ل َو قص ۡره ِٗ } [ال ر الان.]54 :
{و ُه َو ٱلَّ قذ َخلَ َ قمرنَ ۡٱل َمرل ا قء بَش َٗرِ فَ َجعَلَرهُ نَ َ
ال لعالمَ :
وبذلث يص،ل م ن الزووة موالداع ابوالع ووالدالصم ،وممالوالصم ومالااللصم ،ويقالر
لصالالم حقالالو ذوي القربالالم ،ومولالالو ابرحالالا  ،و الالد الالال لعالالالمَ :
{وأُولُررو ۡٱأل َ ۡر َحررل ق
بَ ۡع ُ
ض ُه ۡ أ َ ۡولَ َٰ بقبَ ۡع } [ابن ال.]75 :

ومعنم الذا كىال  :من م الن الرتالاب م الرب إلينالا مالن ريالر م مالن سالائر المىالن،
ولصذا نصانالا القالرون من نجالاعلصم إال بالالتو الو محسالن ،وذلالث فالو ولال سال،حان :
َٰ
س ُ
رن إق َّل ٱلَّر قذينَ َظلَ ُمرو قم ۡرن ُه ۡ َوقُولُ ارو َء َمنَّرل
ري أ َ ۡح َ
َ
{و َل ت ُ َٰ َج ق لُ او أ َ ۡهر َل ۡٱل قكت َر ق إق َّل بقرٱلَّتقي قه َ
رن لَرهُ ُم ۡ
نرز َل إقلَ ۡري ُك ۡ َوإق َٰلَ ُهنَرل َوإق َٰلَ ُه ُكر ۡ َٰ َو قحر َونَ ۡح ُ
سر قل ُمونَ } [العنر،الوت:
نرز َل إقلَ ۡينَرل َوأ ُ ق
قبٱلَّ قذ ا أ ُ ق

.]46
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فصذا و مالو و ومو الف كالن المسالىمين لمو ًمالا مالن اليصالوع بو ال صم يصالوعًا.
و الالذا مالالا لالالم يقالالالىون فالالو الالالدين ،مو يخروونالالا مالالن عيارنالالا ،مو ينالالا روا لىالالم
إمراونا؛ فإن فعىوا ذلالث؛ فالال والا وال مسالالمة بيننالا وبيالنصم حتالم يعالوعوا لالن
لالالدوانصم ،ويجنحالالوا إلالالم السالالىم ،و الالو الالالذي ن ال من ب ال ونسالالعم إلي ال  .و الالذا مالالا
وضحت ويتان محرمتان فو كتالاب هللاَّ :
{ل يَ ۡرن َه َٰى ُك ُ َّ
َرن ٱلَّر قذينَ لَر ۡ يُ َٰقَتقلُرو ُك ۡ فقري
ٱّللُ ع ق
قين َولَ ۡ ي ُۡخ قِجُو ُك قمن قد َٰيَ قِ ُك ۡ أَن تَبَُِّو ُه ۡ َوت ُ ۡقس ُ
قط او إقلَ ۡري قه ۡه إق َّن َّ
قرطينَ
ٱّللَ ي قُحر ُّ ۡٱل ُم ۡقس ق
ٱل ق
َٰ
 8إقنَّ َمل يَ ۡن َه َٰى ُك ُ َّ
علَر َٰ ا
قين َوأ َ ۡخ َِجُو ُك قمرن قد َٰيَ قرِ ُك ۡ َو َٰ َظ َه ُرِو َ
ٱّللُ ع قَن ٱلَّ قذينَ قَتَلُو ُك ۡ فقي ٱل ق
قإ ۡخ َِ قج ُك ۡ أَن ت َ َولَّ ۡو ُه ۡه َو َمن يَت َ َولَّ ُه ۡ فَأُو َٰلَائقكَ ُه ُ َٰ َّ
ٱلظ قل ُمونَ } [الممتحنة.]9 ،8 :

فقسالالم هللا لعالالالم ريالالر المسالالىمين  -ومالالنصم اليصالالوع  -إلالالم مسالالالمين لىمسالالىمين،
ورير مسالمين لصم ،ووعن لألولين ال،ر والقسط ،وحر الوالا لآلمرين.

***
 - 2ن منتم ضد اليصوع لرونصم يصوعًاأ
ج :الحالالف الالالذي يجالالب من يعىم ال النالالا  ،كالالن النالالا  :مننالالو  -وريالالري مالالن
الرارا :إن «اليصوعيالالة»
المسالالىمين  -ال نرالالره اليصالالوع لرالالونصم يصالالوعًا ،ولصالالذا ىالالت مال ً
بالت،ار ا عيانة ليست و الس،ب فو المعركة بيننا وبين عولة إسرائين.
والقرون امتار لىيصوع  -وكذلث النصارى « -لقً،ا» يوحو بالالقرب وامينالا
منصم ،و و «م ن الرتاب» ويناعيصم بذلث «يا م ن الرتالاب» ويعنالو بال  :التالوارة
العارا بالالبنصم  -فالالو اب الالن  -م الالن عيالالن سالالماوي ،وإن حرفالالوا في ال
وامنجيالالن ،إئال ً
وبدلوا.

نحن والغرب

106

اليصوع م رب إلم مىة إبرا يم من النصارى(:)87
بالالن مزيالالد لىالالم ذلالالث فالالب ول :إن اليصالالوع  -مالالن الناحيالالة الدينيالالة  -م الالرب إلالالم
المسىمين فو كثير مالن ابمالور ،مالن النصالارى المساليحيين ،بنصالم م الرب مالنصم
إلم مىة إبرا يم سسو ،سواا فو العقيدة م فو السريعة.
لىالالم من كالالن مالالا ي ال من ب ال اليصالالوع فيمالالا يتعىالالف بابلو يالالة والن،الالوة ،ي ال من ب ال
المسيحيون ،بن التالوراة ومىحقالصالا مالن «الرتالاب المقالد » لنالد م ،ويزيالدون
لىم اليصوع ما ان رعوا ب من لبلي المسيل مو القول بالتثىي .
فىالالو كنالالا نحالالارب اليصالالوع مالالن موالالن العقيالالدة ،لحاربنالالا النصالالارى المسالاليحيين
اا.
مي ً
ومالالن موالالن الالذا يت،الالين لنالالا م الالب بعالالع لالالوا المتالالدينين الالالذين يتو مالالون من
الحرب القائمة بيننا وبين اليصوع حرب من مون العقيدة.
و ذه الننرة التو د لخ الر فالو بالال بعالع النالا

ماا الة لما ًمالا ،فالاليصوع -

كما رمينالا  -يعت،الر م امسالال م الن كتالاب ،ي،اليل مال اكىتصم ،وي،اليل مصالا رلصم،
و د كانوا لىم معتقدالصم ذه ،و د لائالوا رونًالا بالين هصرانالو المسالىمين ،لصالم
ذمالالة هللا لعالالالم ،وذمالالة رسالالول  ،وذمالالة ومالالالة المسالالىمين ،و الالد االالرع م العالالالم،
ول نصم ل

النواة ،من إس،انيا ورير م ،ولالم يجالدوا

الدرا حنونًالا ،إال فالو عار
ً

امسال  ،ومواان المسىمين ،ولالم ي رالر المسالىمون يو ًمالا من يحالاربوا اليصالوع ،مو
يمسالالو م بالالبذى .مالالع منصالالم كالالانوا فالالو لىالالث ابزمنالالة كىصالالا متمسالالرين بعقيالالدلصم
( )87لىمزيالالد راوالالع مالالا ذكرنالالاه فالالو كتابنالالا «القالالد االالية كالالن مسالالىم» لحالالت لنالالوان« :اليصالالوع
م رب مىة إبرا يم لن النصارى» (أ  )39وما بعد ا.
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اليصوعية ،بن عين المسىمين يحر لىيصم ذلث.
ال نعاعي إسرائين بنصا سامية:
ومحب من من،

نا إلم نق ة لتعىف بالنق ة السابقة ،و و :ن سال،ب العالداوة

والحالالرب المسالالتعرة بيننالالا  -نحالالن العالالرب والمسالالىمين  -وإسالالرائين :منصالالا عولالالة
ساميةأ
والجواب :من ذا مبعد ما يرالون لالن ل ريالر المسالىمين ،وال يتصالور من يالرع
ذا بخواار م؛ لس،،ين مساسيين:
ألول :مننالالا  -نحالالن الع الرب  -سالالاميون ،ونحالالن مالالع بنالالو إسالالرائين فالالو الالذه
القاية مبناا لمومة ،فإذا كانوا م مبناا إسرائين  -و الو يعقالوب  -بالن إسالحا
بن إبالرا يم سسسالت ،فالنحن مبنالاا إسالمالين بالن إبالرا يم سسسالب .وال لسالت يع
إسالالرائين من لزايالالد لىينالالا فالالو ذلالالث ،وال من لتصمنالالا ببننالالا ملالالداا «السالالامية» التالالو
لتاور بصا فو الغرب ،ولسالصر ا سالي ًا فالو ووال كالن مالن يعالار

سياسالتصا ،مو

ينتقد سىوكيالصا العدوانية والالممال يالة ،بالن الت،الر القالرون المسالىمين كافالة مبنالاا
إبرا

يم { ُه َو ۡ
ح َِ هج قملَّةَ أ َ قبري ُك ۡ إق ۡب َٰ َرِ قهي َ} [الحال :
ٱجتَبَ َٰى ُك ۡ َو َمل َجعَ َل َ
قين قم ۡن َ
علَ ۡي ُك ۡ فقي ٱل ق

.]78
و لثلني :من المسىمين لالميون إنسالانيون بحرالم لرالوينصم العقالدي وال رالري،
وليسوا ضد مي لر من العرو مو نسب من ابنسالاب ،و الد لىمصالم عيالنصم من
ال،سرية كىصا مسرة واحدة ،لجمعصم الع،وعيالة هلل ،وال،نالوة وع  ،كمالا الال لعالالم:
{ َٰيَاأَيُّ َهل ٱلنَّل ُ إقنَّل َخلَ ۡق َٰنَ ُك قمن ذَكَِ َوأُنث َ َٰ َو َجعَ ۡل َٰنَ ُك ۡ ُ
رلرفُ او ه إق َّن أ َ ۡك َرِ َم ُك ۡ
شعُوبٗل َوقَبَلائق َل قلتَعَ َ
ٱّللق أ َ ۡتقَ َٰى ُكر ۡه إق َّن َّ
قعنر َ َّ
ٱّللَ َع قلرري َخ قبيررِ} [الحجالالرات .]3 :و الالال رسالالولصم الرالالريم« :أيهررل
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لنل  ،إن ربك و ح  ،وإن أبلك و ح  ،كلك آلد  ،وآد من تِ ب»(.)88
لىم من اليصوع اليو لم يعوعوا كىصم ساميين ،كمالا يزلمالون ،فقالد عمالن فاليصم
لنا الالر ئالالتم مالالن سالالائر ممالالم ابر

 ،كمالالا الالو معالالروي لالالن يصالالوع «ممىرالالة

الخالالزر» ويصالالوع ال الئالالا ،وريالالر م ،و الالذا ا،يعالالو ،فاليصوعيالالة عيانالالة ،وليسالالت
ونسية.

***
 - 3ن لحثون سماحترم لىم تال اليصوع و تىصم لرونصم يصوعًاأ
ج :كال ،منا ال مفتو بصذا وال مح لىي بالمرة .وذلث لعدة مس،اب:
ً
أول :من اليصوع  -بالت،الار م يصالوعًا  -الم لنالدنا م الن كتالاب ،كمالا بينالت ذلالث
بابعلة ،ونعت،ر عيانتصم عيانالة سالماوية ،ولالورالصم كتابًالا سالماويًا ،وإن كنالا نعتقالد
منصالالم حرفالالوا في ال وبالالدلوا .ولرن ال ي،قالالم فالالو م الى سالالماويًا ،كمالالا نعتقالالد من ن،الاليصم
موسالالم مالالن من،يالالاا هللا ورسالالى  ،و الالد كىم ال هللا لرىي ًمالالا .ول ال منزلالالة لنيمالالة فالالو
امسال  ،ولقصت مع فرلون ،ومع وم  :مساحة واسعة فو القرون.
و د مواز امسال من نبكن من ذبالائل اليصالوع ،ومن نصالا ر م ،ونتالزوأ مالن
نسالالائصم ،مالالع مالالا ي رض ال امسالالال فالالو العال الالات الزوويالالة مالالن سالالرون ومالالوعة

( )88رواه محمد ( )23289لن رون من م حاب رسول صت ،و ال محققو «المسند»:
إسالناعه الحيل ،ورواه ال ،رانالو فالو «ابوسالالط» وال،الزار ،و الال الحالاف الصيثمالالو :رواه
ال ،رانو فو «ابوسط» وال،زار بنحوه إال منال الال« :إن أبرلك و حر وإن ديرنك و حر ،
أبوك آد  ،وآد خل من تِ ب» .وروالال ال،الزار روالال الصالحيل ،وذكالره ابل،الانو فالو
« حيل الترريب والتر يب» (.)2964
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ورحمة ،وما لوو ،روابالط المصالا رة مالن لالرابط ولقالارب ،وحقالو لألمومالة
والخ ولة ورير ا.
ثلنيًل :من امسال يرره النىالم ،والنالالمين ،ويووالب العالدل لرالن النالا  ،مالن
مي عين كانوا ،ومن مي لر كانوا ،ومن مي إ ىيم كانوا ،وال يتحيز بحد ضالد
محالالد ،وال ل ائ الالة ضالالد اائ الالة ،وإنمالالا يتحيالالز لىحالالف وحالالده ،فعالالدل هللا لخىالالف هللا
وميعًا.
و د نزلت لسع ويات من القرون الرريم فو سورة النساا ،لالدافع لالن يصالوعي
الصالالم هى ًمالالا بالسالالر ة ،وكالالان السالالار مسالالى ًما مالالن المنالالافقين مو ضالالعاي اميمالالان،
مراع وم الال من ي،رئ الالوه ويىص الالقوا التصم الالة ب الالاليصوعي ال ،الالريا ،وك الالاع الرس الالول
يصالالد صم ،ويالالدافع لالالنصم ،لالالوال من نالالزل الالالوحو القرونالالو يحالالامو لالالن اليصالالوعي
المتصم هى ًما ،ويىحف التصمالة بب ىصالا ،ويعالالب الرسالول

صالت لىالم لصالديق

لص الا.
يقول لعالم فو سورة النساا{ :إقنَّل ا أ َ َ
نز ۡلنَل ا إقلَ ۡيكَ ۡٱل قك َٰت َر َ قب ۡرٱل َح ق قلرت َ ۡح ُك َ بَ ۡرينَ ٱلنَّرل ق
قب َمررل ا أ َ َر َٰىرركَ َّ ه
ٱّللَ كَررلنَ َ
ٱّللُ َو َل ت َ ُكررن قل ۡل َخررلائقنقينَ َخ قصرريمٗ ل َ 105و ۡ
ٱّللَ قإ َّن َّ
ٱسررت َ ۡغ قف قِ َّ
ررور
غفُ ٗ
سر ُه ۡه إق َّن َّ
ٱّللَ َل ي قُحر ُّ َمرن كَرلنَ َخوَّ نًرل
ق
َرن ٱلَّر قذينَ يَ ۡختَرلنُونَ أَنفُ َ
رَّحيمٗ ل َ 106و َل ت ُ َٰ َج ۡقل ع ق
أَثقيمٗ ل  107يَ ۡست َ ۡخفُونَ قمنَ ٱلنَّل ق َو َل يَ ۡست َ ۡخفُونَ قمنَ َّ
ٱّللق َو ُه َرو َمعَهُر ۡ إق ۡذ يُبَيقتُرونَ َمرل َل
ٱّللُ قب َمل يَ ۡع َملُونَ ُم قح ً
ض َٰ قمنَ ۡٱلقَ ۡو ه قل َوكَلنَ َّ
يَ ِۡ َ
يطل َ َٰ 108اهأَنت ُ ۡ َٰ َاهر ُؤ َ ال قء َٰ َجر َۡلت ُ ۡ ع َۡرن ُه ۡ فقري
علَ ۡري قه ۡ َو قك ٗ
ٱّللَ ع َۡن ُه ۡ يَ ۡو َ ۡٱل قق َٰيَ َم قة أ َ مَّن يَ ُك ُ
ۡٱل َحيَ َٰو ق ٱل ُّ ۡنيَل فَ َمن يُ َٰ َج ق ُل َّ
ريل َ 109و َمرن
ون َ
ٱّللَ َ
رَّحيمٗ رل َ 110و َمرن يَ ۡكسقر ۡ
ٱّللَ يَ قج ق َّ
سهُ ث ُ َّ يَ ۡست َ ۡغ قف قِ َّ
غفُ ٗ
ور ق
يَ ۡع َم ۡل س اُو ًء أ َ ۡو يَ ۡظ قل ۡ نَ ۡف َ
سر ه قه َوكَرلنَ َّ
ع قلي ًمرل َحكقيمٗ رل َ 111و َمررن يَ ۡكسقر ۡ َخ قط ايرةً أ َ ۡو
ٱّللُ َ
سربُهُ َ
علَر َٰ نَ ۡف ق
إق ۡثمٗ رل فَ قإنَّ َمرل يَ ۡك ق
ٱحت َ َم ر َل ب ُۡه َٰت َ ٗنررل َوإق ۡثمٗ ررل ُّم قب ٗينررل َ 112ولَر ۡرو َل فَ ۡ
إق ۡثمٗ ررل ث ُر َّ يَر ۡرِ ق قب ر قه بَ قِ ٗر اير ل فَقَ ر ق ۡ
ض ر ُل َّ
علَ ۡيرركَ
ٱّللق َ
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َو َر ۡح َمتُهُ لَ َه َّم َّ
سر ُه ۡ َو َمرل يَ ُ
ضرُِّونَكَ قمرن
طلائقفَة قم ۡن ُه ۡ أَن ي قُضلُّو َ َو َمل ي قُضرلُّونَ إق َّ ال أَنفُ َ
علَ ۡي ركَ ۡٱل قك َٰت َر َ َو ۡٱل قح ۡك َمررةَ َوعَلَّ َمرركَ َمررل لَ ر ۡ ت َ ُكررن ت َ ۡعلَ ر ه ُ َو َكررلنَ فَ ۡ
ض ر ُل َّ
شر ۡري هء َوأَنر َرز َل ٱ َّّللُ َ
َ
ٱّللق

َعلَ ۡيكَ عَظقيمٗ ل} [النساا.]113 - 105 :
ثللثًررل :يجالالب من ن،الالين نالالا :مننالالا فالالو وا الالع ابمالالر لالالم نقالالالن اليصالالوع ،ملنالالو لالالم
ن،الالاعئصم بحالالرب مو تالالال ،مو نسالالن فالالو ووالالو م السالاليوي ،ونرفالالع لىالاليصم ال،نالالاع
والرئائات ،حتم يقال لنا :لماذا لقالىون اليصوعأ مو لحثون لىم تىصمأ
والوا الالع من اليصالالوع الالم الالالذين بالالدمونا بالقتالالال ،بعالالد من كالالانوا يعيسالالون بالالين
هصرانينالالا ومنالالين م م نالالين ،متمتعالالين بررالالد العالاليس ،وسالالعة الالالرز  ،ورفا يالالة
الحياة ،ولصالم والا صم ومنالزلتصم فالو المجتمالع ،نتيجالة حصالولصم لىالم الثالروات،
ولمرالالنصم مالالن التجالالارات ،وإلقالالانصم لرثيالالر مالالن الصالالنالات ،فىالالم ي،خالالن المجتمالالع
امسالمو لىاليصم بالالثروة الماليالة ،والمنزلالة االوتماليالة ،بالن المرانالة السياسالية.
حتم حسد م كثير من المسىمين لىم ما و ىوا إلي من رنم ووالاه ومنصالب،
وحتم ال السالر المصري السامر الحسن بن ما ان ،يصف يصوع زمان :

يص الالوع الالذا الزم الالان الالد بىغ الالوا راي الالالالالة وم الالالالالالصم و الالالالالد مىر الالالالالوا
المجالالد ف الاليصم ،والم الالال لن الالد مو ومالالالالالنصم المستسالالالالالار والمىالالالالالث!
يا م ن مصر ،إنو نصحت لرالم لصالالالالالوعوا ،الالالالالد لصالالالالالوع ال ىالالالالالث!
منالالا فالالو الحقيقالالة ال محال لىالالم تالالن اليصالالوع ،ولرنالالو ملمنالالم من يرالالف اليصالالوع -
ملنو الصصاينة  -لن تىنا ولدمير عيارنا

***

،ا مساا!
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 - 4ن لرون سماحترم تن يصوعي برا حرا ًما وور ًماأ ولماذاأ
ج :نعم مرى تن مي إنسان بالرا حرا ًمالا وور ًمالا وهى ًمالا .سالواا كالان يصوعيًالا
م رير يصوعي ،فاب ن فو امسال  :من يحر الدماا ،ويحمو حف الحياة لرالن
إنسان ولو كالان ونينًالا فالو ب الن ممال  ،وال يجيالز بمال التالو حمىتال من لجصاال .
ويجر امسال تن الن و ال،سرية ،حتم إن القرون ليقرر مع الرتب السالماوية:
سل بقغَ ۡي قِ نَ ۡف
{أَنَّهُ َمن قَت َ َل نَ ۡف َ

ج قميعٗل} [المائالدة:
سلد فقي ۡٱأل َ ۡر ق فَ َكأَنَّ َمل قَت َ َل ٱلنَّل َ َ
أ َ ۡو فَ َ

.]32
سالا متعمالدًا ،مو ي سالد فالو ابر
فمن لم يقتالن ن ً

كق الاع ال ريالف وممثالالصم،

فال يحن تى  ،ومن التدى لىي فقتى بغير حف ،فربنما تالن النالا

وميعًالا ،بن

االلتداا لىم ن و معصومة بمثابة االلتداا لىم ونو ال،سر وميعًا.
بالالن امسالالال يحالالر تالالن الحيوانالالات وال يالالور ل،ثًالالا ،مي لغيالالر من عالالة ينسالالد ا
عصرفور عبثًرل جرلء
امنسان من وراا القتن .ولذا واا فو الحالدي « :مرن قترل
ً
إلررر هللا يرررو لقيلمرررة ،يقرررول :يرررلرب ،إن فلنًرررل قتلنررري عبثًرررل ،ولررر يقتلنررري
لمنفعة»(.)89

***

( )89رواه النس الالائو ( )237 / 7ا .الم ،ع الالة المص الالرية ب الالابز ر ،وف الالو «م الالوارع النم الالآن»
( )1017بالالاب النصالالو لالالن الالالذبل لغيالالر من عالالة ،اننالالر :لخالالري السالالي ،ئالالعيب ،ابالالن ح،الالان
( ،)5894ورواه مياًا محمد ( .)3894و د الحح ابالن ح،الان ،وم الره المنالذري .اننالر:
كتابنا «المنتقم من الترريب والتر يب» (.)363 / 1
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 - 5ن س،ف من علولصم إلم تن اليصوع مينما كانوا وحيثما كانواأ
ج :ال .لم يحدث ذا من ،ن ،ومن رم لو ،مو استمع إلو يعىم ذلث ويدًا.
ومؤكد نا :من ال يتصالور مالن مثىالو من يالدلو إلالم تالن اليصالوع  -بالت،الار م
يصوعًا  -حيثما كانوا.
وذلك ألمِين:
ألول :من مالالن اليصالالوع مالالن يعالالار

يالالا إسالالرائين ،ويتعالالااف مالالع العالالرب،

وينرر يا الحركة الصصيونية وم دافصا .و د رميت لدعًا مالن ال الا فالو لنالدن،
فو الصيف الماضو ( ) 2004ومنصم :من حار معنالا وىسالة افتتالا المجىالو
ابوروبو لإلفتاا فو الة بىدية لندن ،ولىف لىم كالمو م يدًا ومرحً،ا.
و د وعلنو منصم ثمانية من الحا مامات وابح،الار إلالم م الار لنالدن ،وهىالوا
وا الين معالو ،ومبالوا من ينصالرفوا حتالم عمىالالت إلالم ال الائرة .فريالف مفتالو بقتالالن
الا اب د ااأ
لثلني :مننو ال مفتو إال بقتال مالن يقالىنالا ،فبمالا مالن ال يقالىنالا وال يعالين لىالم
تالنا ،فىيو لنا لىي س،ين ،كمالا الال لعالالم{ :فَر قإ قن ۡ
ٱعت َ َزلُرو ُك ۡ فَلَر ۡ يُ َٰقَتقلُرو ُك ۡ َوأ َ ۡلقَ ۡرو
س رلَ َ فَ َمررل َجعَ ر َل َّ
قإلَر ۡري ُك ُ ٱل َّ
س ر قب ٗيل} [النسالالاا .]90 :مالالع التركيالالز فالالو كالالن
ٱّللُ لَ ُك ر ۡ َ
علَر ۡري قه ۡ َ
ابحوال لىم لجنب اببرياا والمسالمين من المدنيين ورير م.

***
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 - 6ن لدلون سالماحترم ول تالون بقتالن المالدنيين اببريالاا ،حتالم لالو كالانوا مالن
امسرائيىيين المسالمينأ
ج :مؤكد ما ىت من ،ن :من من ث،تت مسالمت مالن امسالرائيىيين ،فالال يجيالز
ئرلنا لنا  -نحالن المسالىمين  -من نقتىال  ،بنالا ال نقتالن إال مالن يقالىنالا ،مو يسالارك
فو العدوان لىينا ،مما المسالم حقًا ،فال مفتو بقتى  ،بن محر تى  ،وموالر فعىال ،
ومؤثم من فعن ذلث.
المصم من يث،ت لنا مسالمت ؛ وإذا ث،ت لنا ذلث ،فال يجوز من نقصده بقتالن وال
تالالال ،مالالا عا يمرالالن فصالالى لالالن ريالالره ،كمالالا الالال لعالالالم فالالو ئالالبن الالو مالالن
المسركين{ :فَ قإ قن ۡ
سلَ َ فَ َمرل َجعَر َل َّ
علَ ۡري قه ۡ
ٱعت َ َزلُو ُك ۡ فَلَ ۡ يُ َٰقَتقلُو ُك ۡ َوأ َ ۡلقَ ۡو إقلَ ۡي ُك ُ ٱل َّ
ٱّللُ لَ ُكر ۡ َ

س قب ٗيل} [النساا.]90 :
َ
َٰ
و د ذكرنا ،ن ذلث ول لعالمَّ :
{ل يَ ۡن َه َٰى ُك ُ َّ
قين
ٱّللُ ع قَن ٱلَّ قذينَ لَ ۡ يُقَتقلُو ُك ۡ فقري ٱلر ق
سر ُ
رط او إقلَر ۡري قه ۡه إق َّن َّ
رطينَ }
ٱّللَ ي قُح ر ُّ ۡٱل ُم ۡق ق
َولَ ر ۡ ي ُۡخ قِ ُجررو ُك قمررن قد َٰيَر قرِ ُك ۡ أَن تَبَررُِّو ُه ۡ َوت ُ ۡق ق
سر ق

[الممتحنة.]8 :

***
 - 7لنالالدما ل تالالون سالالماحترم بجالالواز العمىيالالات االنتحاريالالة لى ىسالال ينيين ضالالد
االحالالتالل امسالالرائيىو ،لىالالم مالالاذا لسالالتندونأ وكيالالف ل،الالررون ذلالالثأ و الالن
ذلث علوة لقتن اببرياا المسالمينأ
ج :ال بد من موضل بداية من ذه العىميات ليسالت لمىيالات «انتحاريالة» كمالا
يحىالالو لىالال،عع من يسالالميصا ،ولرنصالالا لمىيالالات لىالالدفاع لالالن الالالن و والالالوان ضالالد
االحتالل امسرائيىو المتج،ر النالم.
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ولسالمية الالذه العمىيالات «انتحاريالالة» لسالمية ماا الالة وماالىىة ،فصالالو لمىيالالات
فدائيالة .و الالو مبعالد مالالا لرالون لالالن االنتحالار ،ومالالن يقالو بصالالا مبعالد مالالا يرالون لالالن
ن سية المنتحر.
إن المنتحر يقتن ن س من مون ن س  ،و ذا يقد ن س ضالحية مالن موالن عينال
ووان وممت  .والمنتحر إنسان يالائو مالن ن سال ومالن رو هللا ،و الذا المجا الد
إنسان كى ممن فو رو هللا لعالالم ورحمتال  .المنتحالر يالتخىت مالن ن سال ومالن
موم بقتن ن س  ،والمجا د يقالن لدو هللا ولالدوه بصالذا السالال الجديالد ،الالذي
وضع القدر فو يد المستاع ين ليقاوموا ب و،روت اب وياا المستر،رين.
فصال الا السالال،اب الالذين يالالدافعون لالن مرضالالصم الم ليسالالوا بمنتحالرين ،وليسالالوا
بإر الالابيين ،فصالالم يقالالاومون  -مقاومالالة ئالالرلية  -مالالن احتالالن مرضالالصم ،وئالالرع م
وئالالرع م ىصالالم ،وارتصالالب حقص الم ،و الالاعر مسالالتق،ىصم وال زال يمالالار

لدوان ال

لىيصم كن يو ؛ يدمر منالازلصم ،ويحالر مالزارلصم ،ويقىالع مئالجار م ،ويجالري
مرضالالصم ،ويصالالد مسالالاود م ،ويمالالز ئالالمىصم بجالالداره العالالازل ،وعيالالنصم ي الالر
لىيصم الدفاع لن من سصم ،وال يجيالز لصالم التنالازل بامتيالار م لالن عيالار م ،التالو
الالو والالزا مالالن عار امسالالال  ،و الالو لمالالن مالالن ملمالالال المخالالاارة المسالالرولة
والمحموعة فو الجصاع ،يقصد ب النراية فو العدو المقالن ،و تالن بعالع مفالراعه،
و الالذي الرلالالب فالالو ىالالوب اومالالرين االمالالا من الالذا العمالالن ال يقصالالد ب ال بحالالال
اببرياا والمسالمين سواا كانوا مدنيين مو رير ذلث.
وليو فو ذا مي علوة لقتن المسالمين اببرياا ،وإذا تن ا ن مو ئالي ،فالو
ذه العمىيات ،فصو لم يقصد بالقتن ،بن لالن اريالف الخ الب وبحرالم الاالرورات
الحربيالالة ،التالالو الالد يصالالاب فيصالالا اببنالالاا بسالال،ب اوبالالاا ،ومالالن القوالالالد ال قصيالالة:
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الاالالرورات ل،الاليل المحنالالورات .ولرالالن الالذه القالالالدة لرمىصالالا ولاالال ،صا الالالدة
ممرى ،و :من ما مبيل لىاالرورة يقالدر بقالدر ا .وذلالث حتالم ال يتوسالع النالا
فو الارورة ،ولنن استثناا.
وإذا ووالالدوا الخيالالر فالالو الرالالف وامحجالالا محجمالالوا ،بن ال ال مصالالىحة ما الالة
لى دائيين إال رضوان هللا لعالم وابتغاا مثوبتال  ،ونصالرة االيتصم العاعلالة ،فالإذا
لم لخد القاية بصذا ابسىوب ،وكان ضرره مك،ر من ن عال لالرك ،وبحال لالن
مسىوب ومر ،وولية ممرى« .وإنمل لكل مِئ مل نوى».
و الالد ووالالد اممالالوة فالالو حمالالا

والجصالالاع امسالالالمو ومالالن وافقصالالم مالالن فصالالائن

المقاومالة من يو الالوا العمىيالالات االستسالالصاعية فالو الو الالت الحاضالالر ،ومن يسالالت،دلوا
بصالالا ضالالرب المسالالتوانات ونحو الالا مالالن اب الالداي العسالالررية ،مالالا عامالالوا الالاعرين
لىالالم ذلالالث ،ولالالذلث مالالرت ئالالصور ،ولالالم نقالالرم ولالالم نسالالمع لالالن لمىيالالة مالالن الالذه
العمىيات .فصم ال يىجبون إليصالا إال لىاالرورة كمالا ىالت ،فالإذا زالالت الاالرورة،
لو ت ذه العمىيات.
و نالالاك سالالعو مالالن رئالاليو السالالى ة ال ىس ال ينية الجديالالد محمالالوع ل،الالا

«مبالالو

مازن» لىسير فيما سموه «الحن السىمو» واالل ا لىم و ف إاال النالار مالن
الجالالان،ين ،بحث ًالالا لالالن الو الالول إلالالم حىالالول لمىيالالة منصالالاا الصالالراع ب ريالالف
الم اوضات ،و د وافقت فصالائن المقاومالة ال ىسال ينية  -إسالالمية ووانيالة  -مبالا
م الالالازن لى الالالم دن الالالة «مس الالالرواة» لى الالالم من لو الالالف االلت الالالدااات م الالالن  ،الالالن
امسالالرائيىيين ،مسالالا مة فالالو إنجالالا المسالالعم الالالذي امتارل ال السالالى ة .والتزمالالت
ال صالالالائن امسالالالالمية بصالالالذه الصدنالالالة ،وبخا الالالة حركالالالة المقاومالالالة امسالالالالمية
«حما » .ونبمن مال لست ز م إسرائين ومستوانو ا بالغدر والعدوان.
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***
 - 8الالن ل الالدلون س الالماحترم ولحث الالون لى الالم القي الالا بعمىي الالات انتحاري الالة ضالالالد
امسرائيىيينأ م منرم لقولون ببن ذلث من الناحية السالرلية والدينيالة م،الرر
ضد النىم واالحتالل إذ لم لتوافر وسيىة ممرى لمقاومة االحتاللأ
ج :موع من مؤكد نا من ذه العمىيات ال دائية ليست و اب ن فالو مقاومالة
االحتالل ،وإنما لجب إليصا ئ،اب االنت اضالة والمقاومالة بنصالم ماال رون إليصالا،
ومالالا عامالالوا ماالال رين لصالالذا ال ريالالف لىالالدفاع لالالن من سالالصم ،ولحريالالر واالالنصم،
وإرلالالاب ملالالدائصم ،المصالالرين لىالالم لالالدوانصم ،المغالالرورين بق الولصم ،وبمسالالاندة
القوى الر،رى لصم ،فىيو لصم ميار ،وابمر كما ال السالر العربو دي ًما:

إذا لالالم يرالالن إال ابسالالنة مركالالب فما حيىة الما ر إال ركوبصالا!
وال بد من ننوه نا إلم من ابحرا نولان:
ابول :محرا فو حالة السعة واالمتيار.
الثانو :محرا فو حالة الايف واالض رار.
والمسىم يجوز ل فو حالالة االضال رار مالا ال يجالوز لال فالو حالالة االمتيالار،
ولصذا حر هللا لعالم فو كتاب فو مربع ويات :الميتالة والالد ولحالم الخنزيالر ومالا
ٱضر ُ
رن ۡ
رطَِّ َ
عررلد فَر َ ا
رل إق ۡثر َ َ
غ ۡير َرِ بَررل َو َل َ
علَ ۡير ه قه إق َّن ٱ َّّللَ
م الالن بال لغيالالر هللا ،ثالالم الالال{ :فَ َمر ق
َ
رَّحي } [ال،قرة.]173 :
غفُور ق

ومن نا ممالذ ال قصالاا الالدة :الاالرورات ل،اليل المحنالورات ،وإمولنالا فالو
فىس ين فو حالة ضرورة ال ئث فيصا ،بن الو ضالرورة ماسالة و الا رة ،لىقيالا
بصذه العمىيالات االستسالصاعية ،م الال ملالدائصم ومحتىالو مرضالصم ،وبال الرلالب
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فو ىوبصم ،حتم ال يصنب لصم ليس ،وال يقر لصم رار ،فيعزمون لىالم الرحيالن،
ويعالالوعوا مالالن حيال والالااوا .ولالالوال ذلالالث لرالالان لىالاليصم من يستسالالىموا لمالالا ل رضال
لىيصم الدولة الصصيونية من مذلة و وان ،ي قالد م كالن ئالوا ،وال لرالاع لع اليصم
ئي ًا!
مل و م لسر معسار ما لدى إسرائين من عبابات ومجنزرات ،و الواري،
وا الالائرات ،وس الال ن وولي الالات ،ليق الالالىوا بص الالا .وس الاليدلون حين الالذ الالذه العىمي الالات
االستسالالصاعية ،وإال فىالاليو لصالالم مالالن سالالال ي ال ذى مصالالمصم ،ويقالالع ماالالجعصم،
ويح الالرمصم ل الالذة ابم الالن وئ الالعور االس الالتقرار ،إال الالذه «القناب الالن ال،س الالرية»؛ من
«يقن،ن» ال تالم مو ال تالاة ن سال  ،وي جر الا فالو الغالازي المحتالن برضال ماالحيًا
ثرا حيالالاة وان ال لىالالم حيال ال السخصالالية .فصالالذا الالو
بروح ال فالالو سالال،ين هللا ،م ال ً
السال الذي ال يست يع لدوه  -وإن ممدل ممريرا بالمىيارات وبالب وى ابسالىحة
 من يمىر  ،فصو سال مت رع ،مىر هللا لعالم ب ن اميمان وحد م ،و الو لالونمن العدل املصو فو ابر

ال يدرك إال مولو اببصار .فصو سالال الاالعيف

{و َمل يَ ۡعلَ ُ ُجنُودَ َر قبكَ قإ َّل ُه َو} [المدثر.]31 :
المغىوب فو مواوصة القوي المتج،رةَ ،

***
 - 9ن لرون سالماحترم منال إذا مالا و الع يصالوع لحالت االحالتالل ،الن يرالون مالن
حقصم القيا بعمىيات انتحارية لىدفاع لن من سالصم ضالد المحتالن ،كمالا لالرون
من من حف ال ىس ينيينأ
ج :كالالن مالالن كالالان ل ال واالالن ئالالرلو ريالالر مغتصالالب وال منتالالزع مالالن مر
اومرين بالحديد والنار واز عفال لن من رير ئث ،فالإن الذا حالف ك ىتال كالن
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الس الالرائع الس الالماوية وم رل الال الق الاليم ابمال ي الالة ،كم الالا ك ىت الال ك الالذلث ك الالن الق الالوانين
والمواثيالف الدوليالالة وملنالو بال حالالف الالالدفاع لالالن الالن و ،والالالوان إذا رالالزاه رالالاز
مون،و.
بن الذا مالا لقاالو بال الوانين ال الرة ،فإننالا نجالد فالو عامالن الجسالم ال،سالري
ون الدًا مجن الدًا يقالالاو كالالن وسالالم رريالالب ،ح ا ً
هالالا لىالالم الحيالالاة م الن لىالالث الجالالراثيم
وابوسا الغازية من مارأ الجسم.
وإذا كنالالا موزنالالا لى ىس ال ينيين من يالالدفعوا لالالن واالالنصم  -الالالذي احتالالن  -بصالالذه
العمىيات ال دائية ،فيىزمنا من نجيز لىيصوع وريالر م من يقومالوا بمثىصالا إذا رالزى
وانصم السالرلو واحتىالت مرضالصم .ولسالنا مالن م الحاب ازعواأ المعالايير ،وال
ممن يرين بريىين :كين لأل د اا ،وكين لىخصالو  ،بالن نحالن مالبمورون بالعالدل
شنَ ُ
لن قَ ۡو  -مي ئالدة بغاالصم
{و َل يَ ۡج قِ َمنَّ ُك ۡ َ
مع من نحب ومن نرره .ال لعالمَ :
علَ َٰ ا أ َ َّل ت َ ۡع ق لُو ه ۡ
ٱع ق لُو ُه َو أ َ ۡق َِبُ قللت َّ ۡق َو َٰى} [المائدة.]8 :
لرم مو بغارم لصم َ -

وووابنا نا م سالو لىالم افتالرا

من لىيصالوع وانًالا ما ً الا؛ لصالم الحالف فالو

استي ان وامتالك  ،ال وان انتزلوه من مر

رير م بالعنف وامر اب.

***
 - 10ن ل تون سماحترم من من حف وميع مالن و الع لحالت االحالتالل اسالتخدا
العمىيات االنتحارية ضد المحتن ،سواا كان ذلث مسى ًما مو ريالر مسالىم ،مالا
عامت ذه العىميات ال لقع بحف مبرياا مسالمينأ
ج :نعالالم .كالالن مالالن يحتالالن ابر

هال ًمالالا بغيالالر حالالف ،سالالواا كالالان لربيًالالا مو

لجميًا ،مسى ًما مو ريالر مسالىم لجالب مقاومتال ولحريالر ابر

مالن ئالره بسالتم
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ال ر المتاحة.
ولصذا و ت ضد رزو « الدا » لىرويالت بقالوة ،وكانالت م ،تالو بعالد الغالزو
من وامع لمر بن الخ اب فو

ر ضد ذا الغالزو النالالم الو المالاعة ابولالم

مذالة الرويت الحرة ،التو هىت لالدة ميالا لررر الا كالن يالو لالدة مالرات .وإذا
ضا ت بمن يقاومون االحتالل الس،ن ،ولم يجدوا ريالر العمىيالات ال دائيالة س ً
ال،يال
لالا لالن
لىتخىت من االحتالل الغائم وو،رول  ،فمالن حقصالم من يسالتخدمو ا عفا ً
واالالنصم ،وو ال ً
الوال إلالالم حقصالالم ،ماعامالالت الالذه العمىيالالات ال لقالالع فالالو حالالف مبريالالاا
مسالمين ،كما فو الس ال.

***
 - 11الالن ل تالالون بجالالواز القيالالا بعمىيالالات انتحاريالالة ضالالد اببريالالاا والمسالالالمين
والالالذين ال لال الالة لصالالم بالالالجيس سالالواا كالالانوا يصالالوعًا مو إسالالرائيىيين مو ريالالر
ذلثأ ولماذاأ
ج :من الالا مفت الالو بمس الالرولية العمىي الالات ال دائي الالة ض الالد الغ الالزاة المحتى الالين وم الالن
يعالالالاونصم ،ومالالالن حالالالف المغالالالزوين من يقالالالاموا رالالالزالصم وي الالالارعو م برالالالن مالالالا
يسالالت يعون مالالن الالوة ،سالالواا كالالان ال الا المغالالزوون فىس ال ينيين م ل،نالالانيين م
مصريين م لرا يين م نوعًا ،م يصوعًا ،م مي ئعب كان.
لا فقالط ،بالن الو واوالب وفرياالة،
و ذا فو ننر امسال ليو مم ًالرا مسالرو ً
ولرك يو ع فو امثم والمخال ة السرلية ،بن ل ريط فو مر

امسالال  ،التالو

يجالالب لىالالم المسالالىمين من يالالدافعوا لنصالالا بالالابن و وابمالالوال .و الالو كالالذلث لجالالرا
لى غالالاة والمتج،الالرين لىالالم افتالالرا

الاالالع اا إذا لالالم يجالالدوا مالالن يقالالاومصم ويصالالد

نحن والغرب

120

لدوانصم.
ممالالا اببريالالاا والمسالالالمون حقًالالا ،الالالذين مث،تالالوا لنالالا مسالالالمتصم بال،ينالالة ،ومنصالالم
ينررون لىم ومصم ما يقترفون كن

،ا ومساا مالن منالالم ومالذابل ومالآ ،

فص ال الا ال نقالالالىصم وال نقالالتىصم ،وال نبمالالذ م بالالذنب حرالالومتصم ،و الالم ي،الالرمون مالالن
ررِ َٰى} [ف الالاار ،]18 :و { ُكررر ُّل ۡٱمر قررِ قب َمرررل َك َ
سررر َ
فعىص الالا ،إذ َ
{و َل تَر قررز ُر َو قز َر قو ۡز َر أ ُ ۡخر َ
َر قهين} [ال

ور.]21 :

لىالالم من نالالاك مالالن ال قصالالاا مالالن يقالالول :إن لىالالم ال الا من يتحمىالالوا نتيجالالة
ووالالوع م فالالو واالالن مغتصالالب مالالن م ىال  ،وإال كالالان لىالاليصم من يخروالالوا مالالن الالذا
الوان ،ويعوعوا من حي وااوا مو واا وباؤ م.

***
 - 12ن لالدلون سالماحترم إلالم كرا يالة اليصالوع وبال مسالالر الال،غع ضالد م
وضد كن من ليو بمسىم من م حاب الديانات ابمرى كالمسيحيةأ
ج :يسصد هللا ون والل  ،كمالا يسالصد كالن مالن سالمع م ،الو ،و الرم كت،الو منالو
من علاة ابمالوة امنسالانية ،ومؤمالن من ال،سالر وميعًالا لائىالة واحالدة ،لنتمالو مالن
ناحيالالة الخىالالف إلالالم رب واحالالد الالو مالالالف الجميالالع ،ومالالن ناحيالالة النسالالب إلالالم مب
واح الالد ،الالو مب الالو الجمي الالع وع  ،ومعل الالو الن الالا

وميعً الالا إل الالم الح الالب ال ال الال،غع،

والتسالالامل ال التعصالالب ،والرفالالف ال العنالالف ،والرحمالالة ال القسالالوة ،والسالالال ال
الحرب.
ابعلية االست زازية:
ومن مك،ر الدالئن لىم من منصجو الذي معلالو إليال مالنص يالدلو إلالم إئالالة
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السال والحب ،ويدلو إلالم التسالامل مالع المخالال ين :مننالو ناعيالت باالبتعالاع لمالا
مسميت  :ابعلية االست زازية ،و ىت :ليو من المولنة الحسنة الخالاذ ابعليالة
االست زازية فو

ىوات الجمع ،وفو نوات النوازل ورير ا.

ومما منررل فو ذا المجال :من بعع الولاه والخ ،اا يالدلون هللا لعالالم
من يصى الالث اليص الالوع والنص الالارى وميعً الالا ،ومن يي الالتم ما الالالصم ،ويرم الالن نس الالاا م،
ويجعىصم ومموالصم وموالع م رنيمة لىمسىمين.
ومن المعىو  :من فو كثير من بالع المسالىمين لووالد م ىيالات مالن النصالارى -
وربما مالن اليصالوع  -و الم مواانالون يسالاركون المسالىمين فالو المواانالة ،ولاليو
م الالن الالئ الالف من ن الالدلو ب الالدلوة لس الالمن الال الا ب الالالصالك وال الالدمار .إنم الالا الالئ الالف
والمناسالالالب من نالالالدلو لىالالالم اليصالالالوع الغا الالال،ين المعتالالالدين ،ومن نالالالدلو لىالالالم
الصىي،يين الحا دين النالمين ،ال لىم كن اليصالوع والنصالارى .كمالا نالدلو لىالم
النالمين وال غاة من المسىمين من سالصم .نسالبل هللا لعالالم من يالريل ال،سالرية مالن
النالمين من كن الديانات.
لىم منو لم مود فو معليالة القالرون ،وال فالو معليالة الرسالول ،وال فالو معليالة
الصحابة مثن ذه الدلوات المثيرة :يتم ما الصم ،ورمن نسالاا م ،وممثالصالا .بالن
ص ۡرب ِٗ َوثَبقر ۡ أ َ ۡقر َ َمنَل َوٱنص ُۡرِنَل
{ربَّنَرل ا أ َ ۡف قرِ ۡ َ
علَ ۡينَرل َ
معلية القرون فو المعركة مثالنَ :
َعلَ ۡٱلقَ ۡو ق ۡٱل َٰ َك قف قِينَ } [ال،قرة.]250 :
{ربَّنَررل َل ت َ ۡجعَ ۡلنَررل فق ۡتنَر ٗرة قل ۡلقَر ۡرو ق َٰ َّ
ٱلظ قل قمررينَ َ 85ونَ قجنَررل بق َِ ۡح َمتقرركَ قمررنَ ۡٱلقَر ۡرو ق ۡٱل َٰ َك قفر قرِينَ }
َ
[يونو]86 ،85 :

ومالالن معليالالة الرسالالول فالالو و الالت الحالالرب والقتالالال « :للهرر منررزل لكتررلب،
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ومجِى لسحلب ،وهلز ألحز ب :هزمه و نصِنل عليه »(.)90
« لله إنل نجعلك في نحوره  ،ونعوذ بك من شِوره »(.)91
ود

ه

َُِّعل َو ُ
عو َربَّ ُك ۡ تَض ٗ
ال لعالمۡ { :ٱد ُ
خ ۡفيَرةً إقنَّرهُ َل ي قُحر ُّ ۡٱل ُم ۡعتَر ق ينَ } [ابلالراي:

 ،]55مي :ال يحب الذين يعتدون ويتجاوزون فو علائصم.
رير المسىمين بدل الر ار:
االا لىالم من منصجالو الالذي معلالو إليال  -مالنص امسالال
ومن مك،ر الالدالئن مي ً
الوسط  -منص يدلو إلم إئالة السال والحب :مال نخااب المخال ين لنالا باسالم
الر ار ،وال سيما مخال ونا من م ن الرتاب.
وذلك ألمِين:
أولهمل :إن كىمة «ك ار» لصا لدة معان ،بعاالصا ريالر مالراع لنالا يقينًالا ،ومالن
الالذه المعالالانو :الجحالالوع بالالاهلل لعالالالم وبرسالالى وبالالالدار اومالالرة ،كمالالا الالو ئالالان
الماعيين الذين ال ي منون ببي ئوا وراا الحو ،فال ي منالون بإلال  ،وال بن،الوة،
وال بآمرة.
ونحن إذا لحدثنا لن م ن الرتاب ال نريد و ال صم بالالر ر بصالذا المعنالم ،إنمالا
نقصد منصم ك ار برسالة محمد وبدين  ،و ذا حالف ،كمالا منصالم يعتقالدون مننالا ك الار
اا.
بدينصم الذي م لىي اون و ذا حف مي ً

( )90رواه مسىم باب استح،اب الدلاا بالنصر لند لقاا العدو ر م (.)1742
( )91رواه محمد فالو «مسالنده» لالن مبالو موسالم ( ،)19720و الال محققالوا «المسالند» :حالدي
حسن ،وممرو مبو عاوع ( ،)1537والنسالائو فالو «الر،الرى» ( ،)8631وابالن ح،الان فالو
« حيح » (.)4765
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الارا  -باسالالم
 -وإن كالالانوا ك ال ً

 -رير المال منين  -فالو القالرون ،إمالا من يرالون بصالذا النالداا

«يا ميصا النا » مو «يا بنو وع » مو «يا ل،اعي» مو «يا م ن الرتاب».
ولم يجئ فو القرون م اب بعنوان الر ر إال فو ويتين :إحالد ما م الاب لصالم
يو القيامالةَٰ { :يَاأَيُّ َهرل ٱلَّر قذينَ َكفَ ُرِو َل ت َ ۡعتَرذ ُقرو ۡٱليَ ۡرو َ إقنَّ َمرل ت ُ ۡج َرز ۡونَ َمرل ُكنرت ُ ۡ ت َ ۡع َملُرونَ }

[التحريم.]7 :
وابمالالرى ولال لعالالالم{ :قُر ۡرل َٰيَاأَيُّ َهررل ۡٱل َٰ َك قفر ُرِونَ  َ 1ال أ َ ۡعبُر ُ َمررل ت َ ۡعبُر ُونَ َ 2و َ ال أَن رت ُ ۡ
ع قبر ُونَ َمرل ا أ َ ۡعبُر ُ  5لَ ُكر ۡ دقيرنُ ُك ۡ
عبَر ت ُّ ۡ َ 4و َ ال أَنرت ُ ۡ َٰ َ
ع قب ُونَ َمل ا أ َ ۡعبُ ُ َ 3و َ ال أَنَرل عَل قبر مَّرل َ
َٰ َ

ري دقير قرن} [الرالالافرون ،]6 - 1 :فرالالان الالذا م ابًالالا لىمسالالركين الالالوثنيين الالالذين كالالانوا
َو قلر َ
يساومون الرسول الرريم لىم من يع،د ولصتصم سنة ،ويع،دوا إلص سالنة ،فالبراعت
الالع الالذه المحالالاوالت ببسالالىوب

الالار  ،وبخ الالاب حاسالالم ،ال ي،قالالم مجال ً
الاال لصالالذه

المماحرات.
ولصذا وثرت من ديم من مل،ر لن مخال ينا من م ن ابعيان ابمالرى بع،الارة
«ريالالر المسالالىمين» .وم الالدرت مالالن الالديم كتالالابو «ريالالر المسالالىمين فالالو المجتمالالع
امسالمو» و د ا،ع مرات ومرات ،ولروم إلم لدة لغات.
مواانون بدل م ن الذمة:
ومن مك،ر الالدالئن كالذلث لىالم من منصجالو الالذي معلالو إليال  -مالنص امسالال
الوسالالط  -مالالنص يالالدلو إلالالم إئالالالة السالالال والحالالب :مننالالو ملو الالف إزاا بعالالع
الرىمالالات التالالو لالالم لعالالد مق،ولالالة لالالدى إمواننالالا مالالن اب ىيالالات ريالالر المسالالىمة عامالالن
المجتم الالع المسالالالىم ،مثالالالن اب ،الالالاا فالالالو مص الالر ،وممثالالالالصم فالالالو الالالال،الع العربيالالالة
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وامسالمية ابمرى ،و و مص ىل «م ن الذمة»(.)92
التع،ير بابموة لن العال ات امنسانية:
االا لىالم من منصجالو الالذي معلالو إليال  -مالنص امسالال
ومن مك،ر الالدالئن مي ً
الوسالالط  -مالالنص يالالدلو إلالالم إئالالالة السالالال والحالالب :مننالالو علالالوت إلالالم التع،يالالر
بابموة لن العال ة بين ال،سر كافالة ،والمالراع بصالا «ابمالوة امنسالانية» العامالة،
لىالالم الت،الالار من ال،سالالرية كىصالالا مسالالرة واحالالدة ،لسالالترك فالالو الع،وعيالالة هلل ،وال،نالالوة
وع  ،و ذا ما رره حدي ن،وي ئالريف ،مااالب بال رسالول امسالال الجمالوع
الحائدة فو حجة الوعاع ،فران مما ال فو ذا المقا :
«أيهل لنل  ،إن ربك و ح  ،وإن أبلك و ح  ،كلك آلد  ،وآد مرن ترِ ب،
ل فضل لعِبي عل عجمي ،ول ألبي

عل أسود إل بللتقوى»(.)93

و ذا الحدي ي كد ول هللا لعالم فو م ىع سورة النساا { َٰيَاأَيُّ َهل ٱلنَّل ُ ٱتَّقُرو
َربَّ ُكر ُ ٱلَّر قذ َخلَقَ ُكر قمررن نَّ ۡفر َٰ َو قحر َ َو َخلَر َ قم ۡن َهررل َز ۡو َج َهررل َوبَر َّ
رث قم ۡن ُه َمررل قر َجر ٗلل َكثقير ٗرِ
سل ا َءلُونَ بق قه َو ۡٱأل َ ۡر َحل ه َ إق َّن َّ
ٱّللَ كَلنَ َعلَ ۡري ُك ۡ َرققيبٗ رل} وابرحالا
سل اءٗه َوٱتَّقُو ٱ َّّللَ ٱلَّ قذ ت َ َ
َونق َ

نالالا لسالالمن ابرحالالا الخا الالة ،وابرحالالا العامالالة ،كمالالا يالالدل سالاليا الخ الالاب
القرونو ،وفو ذلث يقول ئالر مسىم:

إذا كان م ىو من لراب فرىصالا بالعي ،وكالن العالالمين م الاربو!
لالالا الالال
وفالالو حالالدي زيالالد بالالن مر الالم مرفو ً

صالالت « :للهر ربنررل ورب كررل

( )92راوع ما ذكرناه سابقًا فو ذا الرتاب لحت لنوان« :مو نا من اب ىيات».
( )93س،ف لخريج .
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شيء ومليكه :أنل شهي أن لعبلد كله إخو »(.)94
ومن نا لم مر حر ًوا فو التع،ير لن العال ة بالين المسالىمين ومالواانيصم مالن
رير المسىمين بـ «ابموة».
والمالالراع بصالالا :ابمالالوة الوانيالالة مو القوميالالة ،فىيسالالت «ابمالالوة الدينيالالة» الالو
ابموة الوحيدة التو لصن بين ال،سر .إنصا ال ئث ملمف ملالوان ابمالوة وموثقصالا
ربا ً
لا ممرى من ابموات.
اا ،ولرنصا ال لن و من ناك منوا ً
وعلينا لىم ذلث :ما واا فو القرون الرريم من حدي لالن ابن،يالاا و الىتصم
بب وامصم المرذبين لصم ،والت،ار القرون كن ن،و مالن ال الا «م ًمالا» لقومال  ،وإن
لصوه وكذبوه وك روا برسالت .
سر قلينَ
ا الالرم معالالو الالول هللا لعالالالم فالالو سالالورة السالالعرااَ { :كررذَّ َب ۡ قَر ۡرو ُ نُرروح ۡٱل ُم ِۡ َ
 105إق ۡذ قَل َل لَ ُه ۡ أ َ ُخو ُ
ه ۡ نُوح أ َ َل تَتَّقُونَ  106إقنقي لَ ُك ۡ َرسُول أ َ قمرين} [السالعراا- 105 :

.]107
فاننر كيف مث،ت مموة نو لصالم ،مالع منصالم كالذبوه ،بنصالم ومال  ،و الو مالنصم
فصو مموة ومية ال ئث فيصا.
س قلينَ  123إق ۡذ قَرل َل لَهُر ۡ أ َ ُخرو ُه ۡ ُهرود أ َ َل
ومثن ذلث ول لعالم{ :كَذَّ َب ۡ عَلد ۡٱل ُم ِۡ َ

تَتَّقُررونَ } [السالالعراا ،]124 ،123 :و الالال مثالالن ذلالالث لالالن

الالالل ولالالوا ،ولرن ال حالالين

ب أَ ۡ
سر قلينَ  176إق ۡذ قَرل َل لَهُر ۡ ُ
شر َع ۡي أ َ َل
ص َٰ َح ُ ۡل ۡيكَر قة ۡٱل ُم ِۡ َ
لحدث لن ئعيب ال{ :كَذَّ َ

تَتَّقُونَ } [السعراا ،]177 ،176 :ولم يقن :ممو م ئعيب ،بن لالم يرالن مالنصم ،وإنمالا
( )94رواه محمد فو «مسنده» ( )19293لن زيد بن مر م ،و ال مخروالوه :إسالناعه ضالعيف،
ورواه مبو عاوع ( ،)1508والنسائو فو «الر،رى» (.)9929
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{وإقلَر َٰ َمر ۡ يَنَ أ َ َخرل ُه ۡ ُ
شرعَ ۡيبٗل} [ الالوع:
الالال فالو سالورة ممالرىَ :

.]84
ومثن ذه التع،يرات لقرب اومرين منا ،ولزين ال جالوة بيننالا وبيالنصم ،و الذا
ما ي ،ن كيد ابلداا المتربصين بنا ،والذين يريدون من يسعىوا فتين ال تنة بالين
مبنالالاا الالالوان الواحالالد ،ليص ال اعوا فالالو المالالاا العرالالر ،ويتخالالذوا مالالن ذلالالث ذريعالالة
لىتالالدمن فالالو ئ ال وننا ،والتسالالىط لىينالالا ،والالالتحرم فالالو ر ابنالالا ،ومولالالم بنالالا من نالالرع
كيالالد م فالالو نحالالور م ،بمثالالن الالذا الموا الف التالالو لجعالالن الالوى ابمالالة كىصالالا و،صالالة
مترا ة فو مواوصة مرر م ولدوانصم.

***
 - 13ن لرون فو السال العاعل ً
حال وضرورةأ
الاعال وئال ً
ج :إذا كالالان السالالال لال ً
الامال ،فبنالالا مول مالالن يرحالالب ب ال  ،فالالديننا عيالالن
السال  ،وربنالا مالن مسالمائ «السالال » ،ومالن مسالمائنا المسالصورة «ل،الد السالال »
ولحيينا فو الدنيا واومرة :السال .
ولرن المسرىة نا :من إسرائين لريد من ل سر السال لىم وا ا ،ولريالد من
لمىو ئرواصا ،ول ر

لىم ال ىس ينيين والعرب ما لريد.

إن السال العاعل  -فو حالده ابعنالم اون  -الو الالذي يقاليم لى ىسال ينيين عولالة
مس الالتقىة اس ال ً
التقالال حقيقيً الالا ال

الالوريًا ،يمىر الالون مرض الالصا وس الالماا ا وميا ص الالا،

ويعرفون حدوع ا ،ولا متصا القد .
ويامن حف العوعة لالو ين الذين ئرعلصم إسرائين فو ابر

.
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االالا لال ً
الاعال لى ىس ال ينيين لمالالا لحالالف بصالالم مالالن مضالالرار ،ممالالن
وياالالمن لعوي ً
دمت بيولصم ،ومحر ت مزارلصم ،وملى ت مئجار م.
إذا االالر

الالذا السالالال بحالالف ،ولالالم يرالالن مجالالرع منالالاورة وكسالالب لىو الالت ،لىالالم

حين لعمن اولة العسررية لمىصالا فالو تالن ال ىسال ينيين ولالدمير بنيالتصم التحتيالة،
فب ًال وس ً
الصال بال  ،و الد الال لعالالم فالو ئالبن المحالاربين لىمسالىمينَ { :وإقن َجنَحُرو
ررٱجنَ ۡح لَ َهرررل َوت َ َو َّكر ۡ
سر ۡررل ق فَر ۡ
علَررر َّ ه
ررو ٱل َّ
قلل َّ
ررمي ُع ۡٱلعَ قلررري ُ َ 61و قإن ي قُِيررر ُ او أَن
ررل َ
سر ق
ٱّللق قإنَّرررهُ ُهر َ
عو َ فَ قإ َّن َح ۡسبَكَ َّ ه
يَ ۡخ َ ُ
ٱّللُ [ }...ابن ال.]61،62 :

فصنا يغىب حسن النية لىم سوا النن ،لرريً،ا فالو السالال  ،وحر ً الا لىيال ،
واستمسا ًكا ب .

***
سا الئتالي الخير ن لرون من م الداي االئالتالي :من يالدلم
 - 14بص ترم رئي ً
المقاومة المسىحة ،حتم ولو كانت مسرولة.
ج :ال .لالاليو مالالن م الداي ائالالتالي الخيالالر من يالالدلم المقاومالالة ،وإن كنالالا نرا الالا
مسرولة ،بن المقاومة م ىصالا ،ولىعمالن الخيالري وامرالاثو م ىال  .و الد حصالرنا
دفنا فو الجانالب امنسالانو وحالده :من ن عالم الجالائع ،ومن نرسالو العريالان ،ومن
نالالداوي المالالريع ،ومن نال وي المسالالرع ،ومن نمسالالل عمعالالة اليتالاليم ،ومن نبمالالذ بيالالد
الاعيف .ونعت،ر ذا من ملنم الجصاع فو س،ين هللا.

***
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 - 15ن لرون من م داي ائتالي الخير ئراا السال وعلم المقاومةأ
ج :ال .نحن نرى ئراا الرريالف لىجالائع مقالد لىالم ئالراا ال،ند يالة لىمقالالن.
والذين ل،رلوا لنا بالمال إنما ل،رلوا بال لين الف فالو لمالن الخيالر ،فالال يجالوز لنالا
لا من نصرف فو رير ما ل،رلوا لنا ب  ،و د سبلنو مس ول ك،يالر فالو عولالة
ئر ً
مىيجية ،و ال لو :مريد من لجي،نو بصراحة :الن ممالوال ائالتالي الخيالر لالذ ب
كىصا مو وزا منصا لحما أ فإنا نست يع من نسالدكم بالرثير إذا لبكدنا مالن ن الو
سا واحدًا مما نجمعال ال يالذ ب لحمالا
ذلث .ىت ل  :مؤكد لث من فى ً

وال لغير الا

من فصائن المقاومة .و ن نحن حمقم إلم الذه الدروالة :من نجمالع مم ً
الواال لىنًالا
من النا

باسم الخير لنرسىصا إلم حما أ!

ومع ذا ماىب منرم من لعينوا مفراعًا ثقالات مالن لنالدكم ،يسالرفون لىالم الذا
العمن ،ويذ ،ون إلم عامن فىس ين ،ويسا دون ببلينصم كيف لوزع ابموال.

***
 - 16ن لرون ائتالي الخير واوصة بية وصة سياسالية مو لسالررية فىسال ينية
مو رير فىس ينيةأ
ج :ال ثم ال ،ولن ممن من لررار «ال» بنصا الحف .والحف يعىو وال يعىم.
وإنمالالا ىالالت :ال .بن «ائالالتالي الخيالالر» لال م الالداي محالالدوعة ومعىومالالة ،ملىنالالا
لنصا لند إنسائ  .و و:
 التنسيف بين الم سسات الخيرية العامىالة ل ىسال ين بمالا يعالوع بالالخير والمن عالةلىم السعب ال ىس ينو.
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 التخ يالالف مالالن معانالالاة ووال المجتمالالع ال ىس ال ينو بجميالالع ا،قال ال  ،ولىالالم وو الالخصوأ ال قراا والعمال العااىين لن العمن.
 الح اه لىم مقدرات السعب ال ىس ينو وإلاعة لب ين ال،نية التحتية ل . بناا امنسان المنت القاعر لىم إلالة ن س وذوي . إلاعة رسم مولويات العمن الخيري و يارة فىس ت بناا لىم الوا ع.ً
شِوطل لقبول لمشلريع لتي يتبنلهل ،وهي:
وق وضع لئتلف
 -1من ال يق،الالن مي مسالالروع إال لالالن اريالالف لجنالالة التنسالاليف الخا الالة بالالاالئتالي
الموووعة عامن فىس ين.
 -2من لرون المسالاريع ذات االابع إنسالانو ،لرفالد الجوانالب التعىيميالة والصالحية
والتنموية واالوتمالية.
 -3من يتمائم المسروع مع اب داي والخ وا العرياة لالئتالي.
من لحتوي المساريع لىم العنا ر التالية:
 اسم المسروع. الجصة المن ذة. المدة الزمنية. ودوى المسروع. ملداع المست يدين. - 4يسالالترا إرسالالال لقريالالر بعالالد االنتصالالاا مالالن لن يالالذ المسالالروع يحتالالوي لىالالم
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ابورا الث،ولية الالزمة لجميع مراحن لن يذ المسروع مع الصور.

***
 - 17ن ائتالي الخيالر مىالز ب الحاب فالو ا،يعالة المسالاريع التالو يالدلمصا م
و بالخيارأ
ج :ال ،ليو ائتالي الخير مىز ًمالا ب الحاب بسالوا إال مالا يقالررون امتيالاره
ببن سصم ،فالإن م الن االئالتالي إنمالا الو لمالن لنساليقو بالين الصي الات والجمعيالات
الخيريالالة ،والم سسالالات امراثيالالة امنسالالانية ،ولرالالن واحالالدة منصالالا من لق،الالن الالذا
لا
المسالالروع مو ذاك ،ومن لالالرفع الالذا المسالالروع مو ذاك ،ومن لت،نالالم مسالالرو ً
ببكمى مو لسصم في  ،حسب رؤيتصا و درلصا.

***
 - 18ن الئتالي الخير مية ملمال رير ميرية مو إنسانيةأ
ج :ال ،كن لمن ائتالي الخير محصالور فالو ابلمالال الخيريالة وامنسالانية،
وك م بصا مبثرة ل  .وندلو هللا من يعين لىم مصمت ال ايىة.

***
 - 19ن س،ف لسماحترم مو اعليتم مو ىتم ببن ائالتالي الخيالر واوصالة لحمالا ،
مو من يدلم حما  ،مو رير ا من الم سساتأ
ج :ال ،وليو يتصور من م ول ذا ،بن كذب لىم الوا الع ،فالائتالي الخيالر
يخد م ن فىس ين ،ال يستثنم محدًا ،وال يحابو محدًا.
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***
 - 20الالن ائ التالي الخيالالر يالالدلم مو يقالالد مسالالالدات لم سسالالات ريالالر ميريالالة مو
إنسانيةأ
ج :ال ،ثم ال  ...إن ائالتالي الخيالر ال يالدلم وال يسالالد إال ابلمالال الخيريالة
وامنسالالانية ،و الالو يقالالد ملمال ال لالنيالالة فالالو وسالالط النصالالار ،ولالاليو لنالالده ئالالوا
سري.

***
 - 21ن ائتالي الخير م تو لجميع الم سسات الخيريةأ
ج :نعالالم .و الالو يرحالالب برالالن ومعيالالة مو م سسالالة لعمالالن فالالو المجالالال الخيالالري
وامنسانو ،ولريد من لناالم اويالة ،فصالو يالزعاع بصالا الوة إلالم ولال  ،كمالا الال هللا
ع ُ
سنَ ُ
ض َ َ بقأ َ قخيكَ } [القصت.]35 :
ش ُّ َ
لعالمَ { :

***
 - 22الالن مالالتم بإعانالالة العمىيالالات امر ابيالالة ضالالد مالالدنيين مو مسالالالمين مو مبريالالاا
مصما كانت عيانتصم مو ونسصمأ
ج :نعم معنت ذلث ومنررل مرات كثيرة ،وفو مناس،ات ئتم:
 معنالالت م الالت ال الالائرات ،وم الالدرت فتالالوى بتحريمصالالا منالالذ م الالف ال الالائرةالرويتية منذ نحو ثمانية لسر لا ًما.
 ومعنت م ف الر ائن ،بعد ما فعىت ومالة مبو سياي فو ال ى،ين من م الفبعع الغربيين ،والتصديد بقتىصم إذا لم يدفع لصم م،ى معين.
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العيد مصالر ،وم ،الت م ،الة ئالصيرة فالو ذلالث،

مذالتصا ال اائية الق رية فو حينصا.
 ومعنت تن الر ،ان فو الجزائر من فعن الجمالة المسىحة. ومعنت تن السيا فو وزيرة بالو بإندونيسيا. ومعنت تن التالميذ الذين حا ر م السيسان فو مدرسة فو روسيا. ومعنت تن الني،اليين فو العرا . ومعنت م ف الر ينتين ال رنسيين ،واال،ت بامفراأ لنصما. ومعنت م ف الر ينتين امي اليتين ،واال،ت بامفراأ لنصما.وفالالو ملقالالاب ل جيالالرات  11سالال،تم،ر علالالوت المسالالىمين لىت،الالرع بالالالد لصالالالل
ضحايا ال،روين فو الواليالات المتحالدة ابمريريالة ،وممالا ىتال  :إن ل،الرع المسالىم
بالد والمال ومئرال العون المختى ة الو

الد ة محمالوعة« ،وفالو كالن ذات ك،الد

را،ة مور».
ومكدت من ما حدث ال يمرن بحال من ابحالوال من يصالدر لالن مسالىم لا الن
يىتز بدين  ،ون يت ئرلية مثن ذه العمىيات التو لستصدي المدنيين.
وموضحت من العدوان لىم امنسان ال،ريا إثم وور وهىالم ،ميًالا كالان عيالن
المعتدى لىي  ،ووان و وم  ،وميًالا كالان المعتالدى ،فالإن هللا ال يحالب المعتالدين،
سرل قبغَ ۡي قرِ
وال يحب النالالمين ،والقالرون الرالريم يقالرر مالع ريالره{ :أَنَّرهُ َمرن قَتَر َل نَ ۡف َ
نَ ۡف أ َ ۡو َف َ
سلد فقي ۡٱأل َ ۡر ق َف َكأَنَّ َمل َقت َ َل ٱلنَّل َ َج قميعٗل َو َم ۡرن أ َ ۡحيَل َهرل َف َكأَنَّ َمرل ا أ َ ۡحيَرل ٱلنَّرل َ

َج قميعٗ ل} [المائدة.]32 :
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وبينت من االنحياز ابمريرو السافر لىعدوان امسالرائيىو لىالم ال ىسال ينيين
لالالا مالالن الخىالالن فالالو ميالالزان العدالالالة  -ال يجيالالز من ناالالرب
 وإن كالالان يس الرن نو ًاببراأ السرنية والتجارية ،وال االلتداا لىم اببرياا.
ومكالالدت من فىس ال ين الالو سالالاحة المواوصالالة مالالع العالالدو الصالالصيونو ،وليسالالت
ممريرالالا وال موربالالا وال وسالاليا وال إفريقيالالا ،وإذا كانالالت الواليالالات المتحالالدة لريالالن
بمريالالالين فالالإن امسالالال ال ينالالتص

الالذا ابسالالىوب ويرفا ال  ،كمالالا مننالالا ال ناالالمر

لداوة لىسعب ابمريرو مصما امتى نا مع ننام الحاكم.
وممالالا ن،صالالت ومكالالدت لىي ال  :من ال حتالالم فالالو حالالال الحالالرب والقتالالال ،لالالم يجالالز
امسالالال تالالن مالالن ال يقالالالن ،مالالن النسالالاا والصالال،يان والسالاليو  ،حتالالم الر ،الالان
المت ررون لىع،اعة فو

وامعصم ال يقتىون ،بن يتركون وما فرروا من سالصم لال .

ومكدت لىم من امسال

ال يتنازل لن م،الدم {أ َ َّل ت َ قرز ُر َو قز َر قو ۡز َر أ ُ ۡخ َرِ َٰى} [الالنجم:

.]38
والت،رت من كن إنسان مس ول لن لمى

و ،ولاليو لالن لمالن ريالره ،وال

يحمالالالن محالالالد وزر محالالالد ،ومن الرتالالالاب والسالالالنة وفقالالال مئمالالالة المسالالالىمين ،ورو
الحاالالارة امسالالالمية ،ينرالالر كالالن امنرالالار مي لمالالن يتسالالم بالقسالالوة والوحسالالية،
وي تقد امنسانية وابمال ية.

***
 - 33ما و رمى سماحترم ببحداث  11س،تم،رأ و ن لعت،رونصالا مالن ابلمالال
امر ابية ضد المسالمين اببريااأ
ج :ممالا رميالو فالو محالداث  11سال،تم،ر فقالد ملىنتال

الراحة ،وبعالد ابحالالداث
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م،ائالرة ،بالن كالان بيالانو الالذي اسالالتنررت فيال العالدوان مالن موائالن ال،يانالات التالالو
معانت ذا ال عن امورامو الوحسو ،إن لم يرن مولصا.
وق أك

في هذ لبيلن عل ع أمور أهمهل:

 - 1احترا امسال لىن و ال،سرية.
 - 2من اب ن فو الحرب امسالمية المسرولة :من ال يقتن فيصا إال مالن يقالالن
بال عن.
 - 3من تالالن والي النالالا

مالالن المالالدنيين المسالالالمين الالالذين ال ذنالالب لصالالم ،وال عور

لصم فو الخاذ القرار السياسو ،يعت،ر وريمة ك،يرة فو ننر امسال .
 - 4التحالالذير  -ميًالالا كالالان ال الالالن  -مالالن من ل مالالذ ممالالة ببسالالر ا بجريمالالة مفالالراع
محدوعين ،مو يتصم عين لالمو ببن عين العنف وامر اب.
 - 5من ذا الحالاعث ال نيالع ال يسالت يد منال فىسال ينو وال لربالو وال مسالىم .بالن
و يسوه

ورة امسالال إذا

الدر لالن مسالىم ،وال يسالت يد مالن الذا العمالن

رير إسرائين وحد ا.
 - 6علوة المسىمين فو ممريرا من يسالارلوا بالبعاا واوال،صم فالو إنقالاذ المصالابين
وفالالو الت،الالرع بالالالد  ،فصالالو مالالن ملنالالم الصالالد ات لنالالد هللا ،لمالالا فيال مالالن إحيالالاا
ن و بسرية.
 - 7علالالوة امعارة ابمريريالالة لتراوالالع سياسالالتصا الخارويالالة ،التالالو مووالالدت لصالالا
العديالالد مالالن ابلالالداا حالالول العالالالم ،ولتراوالالع كالالذلث مو صالالا المنحالالاز مبالالدًا
مسرائين.
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***
 - 24ما و رمى سماحترم ببلمال الخ ف لألبرياا المسالمينأ
ج :رميو فو ذا الس ال  -كمالا الو الحالال فالو كثيالر مالن المسالائن السالابقة -
رمى معالروي مالالن الالديم ،و الالد كانالالت لالالو فتالوى  -منالالذ باالالعة لسالالر لا ًمالالا  -فالالو
كتالالابو «فتالالاوى معا الالرة» لحالالر الالذه ابلمالالال التالالو لتاالالمن لوريالالع اومنالالين،
و و بعنوان «م ف ال ائرات».
والذي م ول  :إن استخدا القوة التو ال ل،الالو بقتالن مالن يقتالن مالن النالا

ولالو

كانوا مسالمين بروا ،مو لستخد العنف فيمن ليو بينث وبين اية وال مسالرىة
إنمالالا الالو وسالاليىة مر الالاب اومالالرين ولخالالوي صم وإيالالذائصم بووالال مالالن الووالالوه،
وإو،ار م لىم من يخاعوا لم ال،ث ،ذا إر اب مرفو

مصما كانالت لدالالة

القاية التو يدافع لنصا مستخدمو العنف.
ويدمن فو ذلالث :م الف ال الائرات ،كمالا يالدمن فالو ذلالث احتجالاز الر الائن،
و تن السيا (.)95

***
 - 25ما و رمى سماحترم فو لمىيات امت اي المدنيين اببرياا المسالمينأ
ج :رمى وضحت كما فو إوابة الس ال السالابف و الو التحالريم الم ىالف ،و الد
مرارا من ال يجالوز لىمسالىم من يخ الف اببريالاا الالذين لاليو لصالم لال الة
كررت
ً

( )95راوالالع مالالا ذكرنالالاه سالالابقًا فالالو الالذا الرتالالاب لحالالت لنالالوان« :ئالال،صات حالالول امر الالاب»
(أ.)40
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بالحرب.
ولما ا مسىحون فو العرا با تحا مقالر مننمالة «مون بالونتو بيالر بغالداع»
«وسالالر مالالن موالالن بغالالداع» امنسالالانية امي اليالالة يالالو  2004 - 9 - 7وامت الالوا
امرملين إي اليتين لعمالن بالمننمة ما :سيمونا لوريتا ،وساليمونا بالاري .ىالت
و تصا :ال يجوز م ف الين الر ينتين ،و ما ال ذنب لصما ،ولالم يقترفالا ور ًمالا.
ومض ت ببن إذا كانت الحرومة امي الية د مرسىت ونوعًا من ويسصا لىعالرا ،
فال بد من نذكر مو ف السعب امي الو الذي مرأ بالماليين ضد الحرب لىالم
العرا  ،ويجب من نقدر ل

ذا المو ف ،و الان المرملان ال لعمالالن فالو ئالوا

يتعىف بالحرب ،إنما لعمالن فو لمن إنسانو ميري إراثو.
اا لىالم م الف والتقالال الالر ينتين ال رنساليين ،واال،الت
كما الترضت مي ً
من باعا ابمر بإاال سراحصما.
و الالد حالالرأ وزيالالر الخارويالالة ال رنسالالو ميسالالين برني ال لىالالم من يىقالالانو فالالو
القا رة مالن موالن ذلالث ،ورح،الت بىقائال  ،ووىسالت معال مالا يقالارب مالن السالالة،
ل،اعلنالالا فيصالالا ابحاعي ال حالالول لال الالة فرنسالالا بالعالالالم العربالالو ،ومنصالالا فالالو ومىتصالالا
لال الالة ويالالدة ،ونو الالت باسالالتقالل المو الالف ال رنسالالو لالالن ممريرالالا ،ولحالالرره مالالن
الت،عية لصا .وإن كان لنا لح

لىالم المو الف ال رنسالو فالو السالبن الالدامىو ،وال

سيما فو لدمىصا فو السبن الالدينو والسخصالو لىمسالىمين فيمالا يتعىالف بالحجالاب،
و و ما يتنافم مع م،دم العىمانية الىي،رالية ،التالو لقالف مالن الالدين مو ًالا محايالدًا،
ال معاعيًا وال م يدًا.
و الالد اى ،الالت ف الالو ن الالاة «الجزي الالرة» المخت الالين من ي ر الالوا مس الالر ال الالر ينتين
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ال رنسالاليين ،فقالالد كانالالا يعمالالالن فالالو مدمالالة القاالالية العربيالالة ،ويرسالالران احترالالار
ممريرا لىجانب املالمو كى .
ولندما لاع الوزير ال رنسو إلم باريو مرسن إلو كتاب ئرر ولقدير.
وكالالذلث فعالالن وزيالالر الخارويالالة امي الالالو الالالذي زارنالالو فالالو بيتالالو فالالو

الالر،

واىب منو من ملعاون مع فو س،ين لحرير الر ينتين امي اليتين ،و د فعىالت.
ومرسن لو س ير إي اليالا فالو الدوحالة ي،ىغنالو ئالرر الالوزير وئالرر الدولالة لىالم
مو و.
الالذا و الالد م الالدر االلحالالاع العالالالمو لعىمالالاا المسالالىمين الالالذي ملسالالري برئاسالالت
فتالالوى م صالالىة فالالو منالالع امت الالاي الر الالائن مالالن المالالدنيين الالالذين ال لال الالة لصالالم
ضالالا  -يجالالب من نحسالالن معالالامىتصم ،ومن يعالالامىوا
بالالالحرب ،ولنالالد امت الالافصم  -فر ً
معامىة ابسرى ،الذين ال هللا فيصمَ { :حت َّ َٰ ا إقذَ ا أ َ ۡث َخنت ُ ُمو ُه ۡ فَ ُ
ش ُّو ۡٱل َوثَل َ فَ قإمَّرل َمنَّرل
َب ۡع ر ُ َوإق َّمررل فق ر َ اءً} [محمالالد]4 :

الالذا و الالم فالالو ًاال الن محالالاربون ممالالذوا مالالن سالالاحة

القتال ،فما بالث بص الا الذين لم يقالىوا ولم يساركوا فو تالأ!

***
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()2
بين القرضاوي ووريدة «الجارعيان»

()96

 :مل هو دور في إثِ ء لفكِ إلسلمي لمعلصِ؟
ً
أول :موع فو بداية حديثو من مرحب بابمالت الرريمالة الساليدة مالاعلن ،واب
المرافف لجريالدة الجارعيالان .مرحالب بصالم فالو الدوحالة ومرحالب بصالم فالو منزلنالا،
ومصو ً ا فو ذا السصر الرريم ،ئصر رماان؛ الذي نعت،الره نحالن المسالىمين
ً
وسصال بصم ضيوفنا لىينا ونعتز بصذه الزيارة ونرحب بصا.
ررة السصور .فب ًال
مما بالنس،ة لىس ال لن لقييم الدور الذي م و ب  :فبلتقد من لاليو مالن ئالبنو
منالا من م الو الالدور الالذي م الو بال  ،فقالد ي،الال امنسالان فالو لقياليم عوره وياالالخم
مكثالر ممالالا يىالالز  ،مو محيانًالالا يدفعال التواضالع إلالالم من يحجمال مو يقزمال مكثالالر ممالالا
يىز  .و ذا متالروك لىنالا  .الالدور الالذي يقالو بال العالالم وال قيال والم رالر لقييمال
متروك لىمجتمع الذي يعيس في  ،فإن و ن إلم عروة من العالميالة فإنال يتالرك
لىعالالالم من يقيم ال  ،كالالن مالالا م ول ال  :الالو من م الالد لىمسالالىمين المالالنص الوس ال و مالالنص
التالالوازن وااللتالالدال؛ الالالذي يقالالو لىالالم م،الالاعا ومعالالالم مئالالرت إليصالالا فالالو بعالالع
الم لمرات لتمثن فو لسرين معىما منصا :نجمع بين ثوابالت السالرع ومتغيالرات
العصر ،نجمع بين الننالر إلالم الالوحو ومع يالال مالن ناحيالة والعقالن ومع يالال
من ناحية ،نمزأ بين الروحانية والماعية ،بين ال رعية والجمالية ،بين الحقالو

( )96لالالم الحالالوار فالالو منالالزل فاالاليىة السالالي ،القرضالالاوي بالدوحالالة فالالو  17رماالالان  1426الالـ
الموافف  20مكتوبر  . 2005و ا بترومة الحوار ع .لزا التميمو.
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والواو،ات ،ندلو إلم إحياا االوتصاع بسروا  ،وإلم لجديالد الالدين باالواب ،
نالالدلو إلالالم الحالالوار مالالع اومالالر ،والتسالالامل مالالع المخالالال ين ،نالالدلو إلالالم التعدعيالالة،
ندلو إلم التنوع برافة منا ره ،نرى من امنسانية كىصا مسرة واحدة لنتمو مالن
ناحية الخىف إلم رب واحد ومن ناحية النسالب إلالم مب واحالد ،كمالا الال رسالول
هللا

صالالت« :كلكر آلد وآد مررن تررِ ب»« ،يررل أيهررل لنررل

إن ربكر و حر

وإن أبررلك و ح ر كلك ر آلد وأد مررن تررِ ب» ،ومن الحالالرب ضالالرورة ال يىجالالب
إليصا إال لدوالو ئديدة ،ومن اب ن فو العال ات و السىم ،ولذلث امسالال إذا
{و َك َف َّ
ٱّللُ ۡٱل ُم ۡؤ قمنقينَ ۡٱل ققتَل َل} [ابحالزاب]25 :
انتصت المعركة بغير عماا يقولَ :

الذه

معالالالم ىيىالالة مالالن الالذا المالالنص الالالذي لسالالت ل ال وعلالالوت إلي ال  ،ومعلالالو إلي ال فالالو
م ،و ،وعروسو ،ومحاضرالو ،وبرامجو التىي زيونية وامذالية وفالو كت،الو
 و د زاعت لىم المائة وابربعين  -وفو رسائىو ونسرالو وفو مو عو لىالمامنترنت ،وفو مو الع إسالال مون اليالن ،وفالو لالدري،و الجالامعو× فالو كالن الذه
معلو إلم ذا المنص  ،ومليس ل ومموت لىي إن ئاا هللا.
 :من لعبلر

لمهمة لتي نقل عنك أنكر قلرت  :إننرل أمرة متخلفرة ،وأننرل

ل ب أن نصلح من أوضلعنل ح ننه

 .مل هرو إلصرلح حسر وجهرة

نظِ فضيلتك ومل هو لتخلف وكيف يمكن لتغل عليه؟
ج :ا،عًا مول بدايات وئروا ام ال  :ئعور امنسان ببن فو حاوة إلالم
ام ال  ،يقولون :السعور بالنقت مول ال ريالف إلالم الرمالال .الالذي يعتقالد منال
كامالالن ال يحالالاول من يسالالترمن مالالا لنالالده ،فىالالذلث كالالان مالالن منصجالالو منال يجمالالع بالالين
الوا عية والمثالية ،فت ىعنا إلم المثن ابلىم ال يجعىنا نغ ن الوا ع ابعنم الالذي
نعالاليس فيال  ،فبنالالا م الالول :إننالالا لألسالالف لعالاليس ممتنالالا العربيالالة امسالالالمية فالالو عائالالرة
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التخىف ،ويع،رون لنصا بال،الع النامية ،وال،الع الناميالة لع،يالر مال عب لالن كىمالة
ال،الع المتخى ة ،ملنو بالتخىف الماعي والتقنو والترنولووو والعىمالو .لالم نمىالث
الورا» منالا ىالت فالو بعالع
ما مىث اومرون .ال يزال معنم ممتنا لم لصنع «مول ً
محاضرالو :إن ممة سورة «الحديد» لم لتعىم

نالة الحديد .فو القالرون لنالدنا

سورة «الحديد» فيصا ول لعالمَ { :وأ َ َ
نز ۡلنَل ۡٱل َح قي َ فقي قه بَ ۡرأ

[الحديالالد ]25 :وكىمالالة «فيال بالالب

شَر قي َو َم َٰنَ قفر ُع قللنَّرل ق }

ئالالديد» إئالالارة إلالالم الصالالنالات الحربيالالة ،وكىمالالة

«من الالافع لىن الالا » إئ الالارة إل الالم الص الالنالات المدني الالة ،وممتن الالا لألس الالف ل الالم ل الالتقن
الصنالات الحربية ،ولم لتقن الصالنالات المدنيالة ،و الذا مالا ملنالو مننالا مالا زلنالا
فالالو عائالالرة التخىالالف ،لالالم نصالالنع ايالالارة ،ولالالم نصالالنع عبابالالة ال زلنالالا لالالالة لىالالم
اومرين؛ فو

نالالنا العسررية ،و نالتنا المدنية ،فصذا ما ملني بالتخىف.

ولر الالو لخ الالرأ ابم الالة م الالن س الالجن التخى الالف الالذا؛ لىيص الالا من لص الالىل ن س الالصا،
فام ال يسمن مياعين لدة منصا :ام ال التعىيمو والتربوي الذي ي،الدم مالن
الحاانة إلم الجامعة ،نريد من نخرأ ال الب الذي ي صم الحياة ،وي صالم الوا الع:
ال نريالالد ال الالالب الالالذي يح الال الرتالالب ،و«يصالالم» كمالالا نسالالمي نحالالن« ،يصالالم»
ابئالالياا وال يت الالالن مالالع العىالالم ومالالع الوا الالع ،فبنالالا مرى من لعىيمنالالا متخىالالف حتالالم
اون .فبول ام ال

و ام ال التعىيمو الالذي يالنصع برالن مركالان التربيالة.

ومركان التربية و :المتعىم و و التىميذ ،والمعىم و الو ابسالتاذ ،والمالنص الالذي
لىالم مساسال يحالدث التعىاليم ،والرتالاب الالالذي يالدر  ،والمرالان الالذي يالدر

فيال

«المدرسالالة» ومالالاذا لمىالالث مالالن معوات سالالمعية ،وبصالالرية ،ومخت،الالرات ،والمنالالا
العا الذي يسالد لىم ذا التعىاليم ،الالذي يربالو السخصالية الحالرة المسالتقىة فالو
فصمصا وإراعلصا.
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فام الالال ي،الالدم مالالن التعىالاليم ،و الالذا ام الال التعىيمالالو والتربالالوي لالاليو الالو
الم ىوب وحده ،ناك ام الال اال تصالاعي؛ فام الال يسالمن كالن العمىيالات
اال تصالالاعية ،مركالالان العمىيالالة اال تصالالاعية و الالو :امنتالالاأ واالسالالتصالك والتالالداول
والتوزيع ،نريد من ي،دم ام ال بزياعة امنتاأ ،نريالد ممالة لنالت  .نحالن لألسالف
نستصىث مكثر مما ننت  ،نستورع مكثر مما نصدر ،نحالن نريالد ممالة لنالت فالو كالن
المجاالت ،ولحسالن العمالن ،امسالال يعت،الر العمالن اال تصالاعي ل،الاعة ،ويعت،الره
وصالالاع ،واويالالات وابحاعي ال فالالو الالذا كثيالالرة ،فنريالالد إ الالال ا تصالالاعي يسالالمن
امنتاأ ،ويرئد االستصالك ،نرئد االستصالك ونسمن التداول ،لداول المال فالو
التجارات ،و ذه ابئياا بحي ال يحدث احترار ،وال يحدث رالس ،وال يحالدث
لاللب بابسعار ،ولحرم فو ابسوا ؛ بحي ل غم ف ة من النالا

فتبكالن الو

السو لحسابصا ،ولحترر السالىع واالمتيالازات ،وبقيالة السالعب والائع .الرالال فالو
اال تصاع كثير ولو في كتب ئتم.
و ،الن وفالو ذلالث كىال امسالال السياسالو ،ال بالد مالن إ الال سياسالو بحيال
يمىث السعب ممر ن س  ،يرون السالعب الو مالن يختالار حرامال ؛ ال ي الر
حرا  ،ل ر

لىي الدول الر،رى حرا ًما مو لمصالل معينة ي الر

لىيال

لىيال حرالا

يحرمون ررم من  ،وينىون لسالرات السالنين يرك،الون هصالر الذا السالعب ،وال
يست يع السعب من يتحرر منصم.
نري الالد ام الالال السياس الالو ،ونح الالن نرح الالب ن الالا بالديمقرااي الالة ،ون الالرى من
الديمقرااية الحقيقية لت ف من رو امسال  .فامسال ال يحالب من يحرالم النالا
حرا ررم منوفصم .امسالال يسالمم ال الا فرالنالة { قإ َّن فق ِۡع َۡرونَ ع ََرل فقري ۡٱأل َ ۡر ق
شريَعٗل يَ ۡست َ ۡ
ضرعقفُ َطلائقفَر ٗرة قمر ۡرن ُه ۡ } [القصالالت ]4 :ال رلونيالالة والج،الالروت
َو َجعَر َل أ َ ۡهلَ َهررل ق
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يم ]15 :امسالالال يريالد من يختالالار م السالالعب «خيررِ

أئمررتك لررذين تحبررونه ويحبررونك  ،وتصررلون علرريه ويصررلون علرريك »(،)97
لالالالذلث نحالالالن نرحالالالب بالديمقراايالالالة ،ونرا الالالا والالالو ر امسالالالال نالالالرى والالالو ر
الديمقرااية لت ف مع والو ر امسالال  ،وامسالال ضالد االسالت،داع والدكتالوريالة،
بن يرى

الا «متبلصين» لىم ل،اع هللا.

فجالالو ر ام الالال  :ام الالال السياسالالو .وإذا هىالالت ابمالالة يحرمصالالا ال الا
الج،الالابرة وال رالنالالة ،ويقمعونصالالا ويالالذلونصا؛ ال يمرالالن من لقالالو لصالالا ائمالالة .فالالنحن
نريالالد إ الالال ًحا لعىيميًالالا لربويالالا ،نريالالد إ الالالحا ثقافيالالا إلالميالالا ،نريالالد إ الالال ًحا
ا تصاعيًا ،نريد إ ال ًحا اوتماليًا ،الموازنة بين ا،قات المجتمالع ،بالين بعاالصا
وبعالالع ،ال نريالالد من لتصالالارع ا،قالالات المجتمالالع ،ولرالالن من يرالالون بينصالالا إمالالاا
يربط الجميع ،ثالم نريالد ام الال السياسالو والدسالتوري ،الالذي يع الو كالن ذي
حف حق  ،ول صن في السالى ات بعاالصا لالن بعالع ،ويعالري الحالاكم حقو ال ،
ويع الالري المحر الالو حقو الال  ،ويس الالت يع الن الالا

من يتخىص الالوا م الالن ح الالاكمصم إذا

هىمصم ،بدون لنف ،مي يرالون ذلالث لالن اريالف الوسالائن السالىمية التالو و الن
إلي العالم المتحار.
 :هذ لوصف لرذ تحر ث عنره هرل تجر لره نموذجًرل فري لغرِب ،تعجر
به؟
ذا بعد من مكمن..
ام ال الذي ملحدث لن ال بد من يرون

ضالا
اعرا منا نحن وليو م رو ً
ً

( )97رواه مسىم فو اممارة ( )1855لن لوي بن مالث ابئجعو.
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لىينالالا ،ملنالالو منال ال بالالد من ين،ثالالف مالالن لقائالالدنا و يمنالالا ،ولراثنالالا الالالدينو والثقالالافو
والحااري ،ومن يى،و حاوالنا ،ويحقف م دافنا ،ومن ن،ني ببيالدينا ،ال يمرالن من
نعت،الالره إ الالال ًحا إذا كالالان إ الالال ًحا يحقالالف م الالداي ممريرالالا ،ومصالالالل وم الالالب
ممريرا منا ،بن م الب ممريرا منا رير م ال،نا من من سنا ،ال نمالانع من نقتال،و
من ريرنا فالحرمة ضالة الم من ،والحاالارة الغربيالة ا ت،سالت منالا ،و الد رمينالا
الحاارة الغربية ا ت،ست منالا المالنص التجري،الو االسالتقرائو ،الالذي الو مسالا
نصاالالة موروبالالا والغالالرب ،الالو بابسالالا

مالالنص لربالالو إسالالالمو ،فمال ً
الثال رووالالر

بيرون وفرانسيو بيرون لنا ن الغربيون من سالصم منصالم رسالن الحاالارة العربيالة
امسالمية إلالم الغالرب ،فالإذا كانالت الحاالارة الغربيالة ال مالانع من نقتال،و منصالا؛
ولرن بسرا من نالئم بين ما نقت،س وبين مسىمالنا العقديالة والقيميالة وابمال يالة
والحاارية ،ال نريد من نن،ت م ولنا ونص،ل ممة ممرى.
نحالالن متخى الالون مالالن الناحيالالة الماعيالالة والتقنيالالة ،ولرننالالا مت و الالون مالالن الناحيالالة
الروحيالالة والناحيالالة ابمال يالالة ،ونعت،الالر من سالالنا م الالوى مالالن الغالالرب ومرفالالع مالالن
الغالرب ،الغالالرب لألسالالف رى،الت لىالالم حاالالارل النزلالة الماعيالالة ،ورى،الالت لىيال
النزلالالة امباحيالالة التحىىيالالة؛ حتالالم من ال ي،الاليل السالالذوذ ويالالدافع لن ال  ،وي،الاليل زواأ
الروالال بالروالال ،والنسالاا بالنسالاا ،وي،الاليل العالرى الم ىالف ،وي،اليل الزنالا الالالذي
حرمت كالن ابعيالان ،والو الايا العسالر فالو التالوراة :ال لزنالوا  ...وكالان المساليل
يقول« :كان مالن ال،ىرم يقالول :ال لزنالوا .ومنالا م الول :مالن ننالر إلالم امالرمة بعينال
بسالالصوة فقالالد زنالالم» لالالذلث اعلالالاا الحاالالارة الغربيالالة منصالالا حاالالارة مسالاليحية لالاليو
حي ًحا ،فنحن نبمذ لىم الحاارة الغربية النزلة الماعية المسالرفة ،والنزلالة
امباحة المغالية ،والنزلة لألسف االزعواوية ،ازعواويالة المعالايير بمعنالم منصالا

نحن والغرب

144

ال لتعامن مع العدل الم ىالف ومالع القاليم الم ىقالة ،لريالن بريىالين ،لحالن الذا لا ًمالا
ولحرم لا ًما ،ل،يل مسرائين ما لحرم لىالم رير الا ،ممريرالا ل،اليل لن سالصا مالا
لحرم لىم سائر ال،سر ،ذا ما نعي ،لىم الحاارة الغري،ة.
لذلث نحن نريد من نتمسث بب ولنا الثقافيالة والحاالارة ونبمالذ باوليالات مالن
سا.
الغرب ،والوسائن من الغرب ،ال مانع ،مما المقا د فصو من لندنا مسا ً
 :نِجررع إل ر لسررؤ ل بنررلء عل ر مررل تفضررلت برره هررل تررِون مررن ألنظمررة
ل يمقِ طية لموجود في لغِب ليو  ،مظلهِ تعج بهل ،وتتفر معهرل
وتِغ في أن تِ هل في لعلل إلسلمي؟
نعم ناك كثيالر مالن ابئالياا الجزئيالة فالو الغالرب ملجالب بصالا؛ لرنالو ال موالد
مجتمعًالالا مراه المجتمالالع الالالذي ملمنالالم من يرالالون لىيال المجتمالالع العربالالو والمجتمالالع
المسىم ،ملجب م ً
الثال فالو الحريالات السياسالية والحريالات العامالة التالو مرا الا فالو
الغرب ،حرية التع،ير ،حرية الرمي ،حرية النقد ،حرية المعارضالة ،وإن كنالت
ممذت لىم الغرب بعد محداث  11سال،تم،ر منال بالدم يتراوالع لالن الذه الحقالو ،
وبالالدم ياالاليف لىالالم الحريالالات ،وبالالدم يعامالالن ريالالر م الالن الالال،الع اب الالىيين كالالالذين
اكتسالال،وا الجنسالاليات مالالن مالالدع ،بالالدم ياالاليف لىالاليصم وياالاليف لىالالم المصالالاورين،
ويايف لىم الجنسيات المختى ة ،الغرب لألسف ذه التجربة زل  ،وزلزلالت
ً
مصزوزا اون.
مركان  ،فما كنا نعجب ب م ،ل
كنا نعجب بالحريات ورلاية حقو امنسالان ،وحقالو الاالع اا ،وملج،الت
اا من التقد العىمالو ،والتقالد الترنولالووو؛ الالذي و الن إلالم
بما فو الغرب مي ً
مراحن مت الورة ،ومراحالن لاليالة والدًا مالن امنتالاأ فالو كالن مسالتويال  :امنتالاأ
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المالالدنو ،وامنتالالاأ العسالالرري ،وو الالن إلالالم الثالالورات المعروفالالة اون ،الثالالورة
املرترونية ،والثورة ال،يولووية ،والثورة النوويالة ،وثالورة ال االائيات ،وثالورة
االلصالالاالت وثالالورة المعىومالالات .ملجالالب بصالالذا وملمنالالم من لصالالن بالعنالالا العربيالالة
وامسالمية إلم ذا المستوى.
يعج،نو من امعارة فو ذه ال،الع بىغت مسالتوى رفيعًالا فالو الجانالب امعاري
والتننيمو ،و و وراا كثير من النجاحات اال تصاعية ،ورير ا.
يعج،نو فو الحقيقة الننا السياسو المستقر فو بىد مثن بري انيا فيصا مىريالة
لمىالالث وال لحرالالم ،ولحتالالر الالذا ابمالالر وليسالالت كالمىريالالات ال اريالالة فالالو بعالالع
بالعنالالا لألسالالف وفيال محالالزاب لحتالالر ن سالالصا ولحتالالر

الالناعيف االنتخالالاب ،ومالالن

يقول السعب لن  :إن موضع الثقة و الذي يحرم ولو ب ار بسيط.
ذا يعج،نو .وملمنم من يرون فو بالعنا ننا االنتخاب ،االنتخالاب الحقيقيالة
 ...نحالالن لألسالالف كثيالالر مالالن بالعنالالا لقالالول :إنصالالا عيمقراايالالة ولرنصالالا عيمقراايالالات
مزي ة ،بعاالصا عيمقراايالات ممالذت مالن الننالا االئالتراكو م الال ،مثالن ننالا
االست تاا ،من يست تو لىم رئيو ،لنتخ ،مو ال لنتخ ، ،و و الذي ال فيال محالد
الرتاب االئالتراكيين :إنال سال،ا يعالدو فيال حصالان واحالد ،ورمينالا فالو مثالن الذه
الالالديمقراايات مالالن ي الالوز بـالالـ  %99وربمالالا  %99.99مي مربالالع لسالالعات ،منالالا
ملمنم من نبمالذ بالننالا الالديمقرااو الصالحيل ،وينتخالب النالا

مالن يثقالون بال ،

ويس الالىم الجمي الالع لص الالذه النت الالائ  ،المس الالرىة ف الالو بالعن الالا الالو التزيي الالف ،و س الالور
الديمقرااية وليو ل،ابصا.
منا معجب بالننا الديمقرااو الصحيل سواا كان فو بالعنا مو فالو الغالرب
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حتالالم الديمقراايالالة الصنديالالة ،منالالا معجالالب بالديمقراايالالة الصنديالالة ،ولسالالت معجً،الالا
االا ،الديمقراايالة
بالدكتالورية ال،اكستانية ،معجالب بالديمقراايالة فالو اليابالان مي ً
التو لسالقط الحرومالات ولقيمصالا بنالاا لىالم رر،الة السالعب لالن اريالف

الناعيف

االنتخابات.
كن ذا منا معجب ب  ،ومرى من الننا الديمقرااو باالواب

الو اب الىل

لسالالعوبنا وبالعنالالا ،و الالو اب الالرب لننالالا السالالورى امسالالالمو ،الننالالا الالالذي يقالالو
لىم السورى من الحاكم والنصاليحة مالن المحرالو والتعالاون بالين الجميالع لىالم
ال،الالر والتقالالوى ،ولىالالم مقاومالالة ال غيالالان والج،الالروت ،وال رلونيالالة ،واالسالالت،داع.
ذا الننا و اب رب إلم الننا امسالمو.
ولرنو ال م ،ن من نبمذ من المجتمعالات الغربيالة مالا فيصالا مالن إباحيالة ولحىالن،
ومن نزلالة ماعيالة ،ومالن ريالاب العنصالر الروحالو ،ومالن رى،الة السالصوات لىالم
النا

بننا ممة فو م ىصا ممة عينية .ابمة العربية وابمة امسالالمية ممالة عينيالة

الجالالذور ،ويتصالالا ابساسالالية لقالالو لىالالم الالالدين امسالالالمو .لالو ننالالرت إلالالم ابمالالة
امسالمية اون فو الذا السالصر «رماالان» ،لجالد ممالة لتع،الد هلل بمالا ال لتع،الد بال
ممة رير ا،

الة التراويل ،فو منحاا العالم امسالمو المسىمون يصىون فيصالا

ثمان ركعات مو لسرين ركعة ،ينىون فيصا سالتين مو مكثر ،فالو منحالاا العالالم
امسالمو ،فو مرة والمدينالة يوميالا مىيالون مو مكثالر ،وفالو ليىالة سال،عة ولسالرين
ربما مىيونان مو ثالثة ماليين ،فصذه ممة متع،دة ،فإذا مرعنا من نر الم بصالذه ابمالة
مو نصالالىحصا ال نسالالتورع لصالالا ئالالي ًا ال يناسالال،صا ،ون الالر

لىيصالالا كمالالا فعالالن كمالالال

ملالورك لنالدما مراع من يصالىل الال،الع ريالر كالن ئالوا ،سالى ،ابمالة مالن وىالد ا،
و ذا ليو إ الال ًحا ،الذا نالوع مالن امفسالاع ولاليو نالوع مالن ام الال  ،إن الذا
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مس ،لألمالة ،لألسالف مكثالر الالذين حرمالوا ابمالة العربيالة وامسالالمية فالو ال تالرة
الماضالالية حرمو الالا لىالالم مسالالا

ريالالر سالالىيم؛ بنصالالم لالالم يحرمو الالا لىالالم مسسالالصا

الحقيقية المن ىقة من وذور ا ومسىمالصا و ويتصا التو لعيس لصا ول من بصا.
 :نِي أن ننتقل إل نقلط مح د حصرل فيهرل نقرلو حرول رأيكر فيهرل :أول
قضررية هرري قضررية لعمليررل
لعمليررل

لستشررهلدية .لترري يسررمونهل فرري لغررِب

لنتحلريررة ،هرري تقررول :إن نقررل عررنك قررولك إن هررذه لعمليررل

هي لوسريلة لوحير

لمتلحرة للفلسرطينيين ،ولكنرك قلر أي ً
ضرل :إن هرذه

لعمليل موجهة إل غيِ لم نيين ،وقل أي ً
ضرل فري نفر

لوقر إن كرل

لِجلل و لنسلء في لكيلن لصرهيوني يخر مون فري لجريذ ،إذ مرن هر
لم نيون هل نعتبِ ألطفلل ً
مرثل هر لمر نيون ،هرل يمكرن أن توضرح لنرل
موقفك تجله هذ لموضو ؟
م الالو و الالذا واض الالل بن الال ين ى الالف م الالن الس الالريعة امس الالالمو ،والس الالريعة
امسالمية لصا عستور

ار يا،ط ممور الحرب باالوابط ممال يالة ،فالال يسالمل

امسال بس ث الدماا إال لىارورة القصوى ،بن اب ن فالو الالدماا العصالمة.
فال يجيز امسال من ذه الدماا إال ما ا تات الارورات التالو ال م الر منصالا،
ولالالذلث حالالر امسالالال فالالو الحالالرب تالالن مالالن نسالالميصم اون المالالدنيين .حالالر تالالن
النساا إال إذا كانت ذه المرمة لقالن فحالصا كحال الروال ،كذلث تالن ابا الال،
فو الحدي « :ل تقتلو ولي ً »( ،)98و تن السيو الصالرمين ،و تالن الر ،الان فالو
الصالالوامع الالالذين يتع،الالدون ،و تالالن الحالالراث الالالزراع فالالو مرضالالصم ،والتجالالار فالالو
مميرا
( )98إئارة إلم حدي سىيمان بن بريدة لن مبي ال :كان رسول هللا صت إذا ممر ً
لىم ويس مو سرية مو اه  ...رواه مسىم فو الجصاع والسير (.)1731
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متالالاور م ،حالالر امسالالال تالالن الال الا بنصالالم ال يقالالالىون ،وحينمالالا رمى الن،الالو
()99

صت امرمة مقتولة فالو معركالة راالب و الال« :مرل كلنر هرذه تقلترل»

معنا الالا من القتالالن ال يرالالون لىالالذي ال يقالالالن ،فالعمىيالالات االستسالالصاعية الالذه موزلصالالا
ومواز ا الرثيرون ،لست منا من مواز ا فقالط ،نالاك الرثيالرون ،الجمالا ير مالن
لالالا مالالن الجصالالاع،
لىمالالاا الالالدين المسالالىمين موالالازوا الالذه العمىيالالات ،والت،رو الالا نو ً
والت،الروا المقتالول فيصالا ئالصيدًا؛ بنال بالذل روحال وضالحم بن سال فالو سال،ين هللا
ليدفع لن حرمال  ،واب ن فو ذه العمىيات :منصا سال الاالعيف فالو مقابىالة
القوى ،ومنا مرى ذا من العدالة املصية منصا مرنت امنسالان الاالعيف ومل تال
سال ًحا ال يمىر القوى ،بن ذا امنسالان الاالعيف يمىالث روحال فياالحم بصالا،
ومصالالم القالالوي ال يمرنالال من ياالالحو بن سالال  ،فعنالالده سالالال ال يمىرالال لالالدوه،
والالالذي ملرفال إن إمواننالالا الالالذين يقومالالون بصالالذه العمىيالالات مالالن فصالالائن المقاومالالة
ال ىس الال ينية م الالن حم الالا

والجص الالاع ،والج،ص الالة الس الالع،ية والديمقرااي الالة ،وكال الالب

اب صالالم مالالن فالالتل ،كالالن الال الا يحالالاولون من يتخيالالروا موا الالع الجنالالوع؛ يعنالالو
التجمع الالات الت الالو يتجم الالع فيص الالا الجن الالوع لن الالدما يرك ،الالون ،لن الالد ال،ا الالات لن الالد
سا الجنوع ،د يقع مالنصم من يصالي،وا ا ًالال مو
المح ات  ...و رذا ،يقصدون مسا ً
يصالالي،وا إنسالالانًا ال لال الالة ل ال ؛ فصالالذا يالالبلو ل،عًالالا ال صالالد ،و الالذا مالالن ضالالرورات
المواوصة العسررية فىيو صدًا ،ومالا م ولال بالنسال،ة لىمجتمالع امسالرائيىو لاليو
الالو ابسالالا

فالالو االسالالتدالل ،م الالول إن المجتمالالع امسالالرائيىو ل ال ما الالية ريالالر

المجتمعات ابمرى ،من روال ونسالااه ونالوع فالو الجاليس فالال ين،غالو من نننالر
إلالاليصم كمالالا نننالالر إلالالم المجتمعالالات ابمالالرى ،فالالإن مي امالالرمة مالالثال فالالو المجتمالالع
( )99س،ف لخريج .
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الغربو مدنية ،ولرالن لاليو كالن امالرمة فالو المجتمالع امسالرائيىو مدنيالة الد لرالون
وندية احتيااية فو الجيس ومع ذا منا ال مرى من يتعمد المقالالىين ال ىسال ينيين
من يقتىوا امالرمة ،مو يقتىالوا ا ًالال ،وال من يقتىالوا ئالي ًخا ك،ي ًالرا ،الذا يالبلو بالالررم
منصم .بحرم الاالرورات كمالا ىالت :الاالرورات العسالررية التالو يىج الون إليصالا
إلجاا.
إن كالالن الحالالروب لقالالع فيصالالا ابم الالاا ،ويقتالالن فيصالالا مالالن ريالالر المحالالاربين مالالن
يقتن ،يقتن مدنيون ،ونحن نالرى اون فالو العالرا  ،وفالو مفغانسالتان ،وفالو بالالع
كثيرة يقتن فيصا مدنيون من م ن ال،الع ،ويعت،الر القالاعة العسالرريون ابمريريالون
من الالذا و الالع مالالن بالالاب الخ الالب ،فىمالالاذا ي،الالررون بن سالالصم مالالا ال يسالالمعون ل،ريالالر
رير م.
ابمر الثانو :من مسبلة العمىيالات االستسالصاعية الذه م ال،حت لاري ًخالا ،يعنالو
لالالم يعالالد اممالالوة ال ىس ال ينيون يعولالالون لىيصالالا ،منالالذ فتالالرة اويىالالة لالالم لحالالدث الالذه
العمىيالالات ،وإنمالالا لمىيالالات المقاومالالة م الال،حت لبمالالذ ئال ً
الرال ومالالر ،فالالال عالالالو من
ن،دا ونعيد فيصا.
 :فضرريلتك قلررت بررأن هررذ سررلح لضررعيف ،هنررل فرري لن ر ن مررن يمكررن أن
يعتبِ أن لشربلب لرذين لجئرو إلر هرذه لعمليرل يرو سربعة يوليرو لتري
حصل فري لنر ن ربمرل سرتخ مو نفر

لمنطر  ،برأن لمسرلر لسيلسري

مغلر أمرلمه وبررأنه لجئرو إلر هرذه لعمليرل ألنهر شرعِو بللضررعف،
وأنه غيِ قلدرين عل إيقلف مجِيل

ألمور في لعلل ؟

منا موالزت الذه العمىيالات لىالذين يقالاومون االحالتالل؛ الاالع اا الالذين احتىالت
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مرضصم ،ورزا م لدو ا ر ،وال يمىرون من ابسىحة ما يقاوم موزنا لال

الذه

العمىيالالات ولالالم نجالالز لغيالالره ،ولالالذلث فبنالالا منرالالرت لمىيالالات  11سالال،تم،ر و الالال لالالو
الصح يون ابمريريون :منت موزت العمىيات االستسالصاعية فالو فىسال ين ،ىالت
لصالم :فالالر بالالين العمىيالالات عامالن فىسال ين ولمىيالالات  11سالال،تم،ر ،بن لىعمىيالالات
عامن فىس ين راية واضحة؛ و و الدفاع لالن الالن و ولالن الالوان ،والوساليىة
واضحة من ياع روحال لىالم ك ال  ،ممالا العمىيالات ابمالرى فإنصالا ليسالت كالذلث
فالالالذي الالا بصالالا ذ الالب يغالالزو واالالن اومالالر ،ال ليالالدافع لالالن وان ال  ،ولالالم يسالالتخد
سا ليسالوا الم
روح ون س وذال إنما استخد اائرات بركابصا؛ ليارب بصا منا ً
المحالالاربون ،إن النالالا

سالالا مالالوه ين فالالو ئالالركات،
الالالذين كالالانوا فالالو ال،الالروين منا ً

ومالالنصم لالالرب ومسالالىمون ومنالالا

ال نا الالة لصالالم وال ومالالن فالالو القاالالية ،و االالية

ل جيرات لندن و مئ ،بصذا فص الا ليسوا مدافعين ضد االحتالل فالو واالنصم،
سالالا ذا ،الالين إلالالم
سالالا ليسالالوا الالم مالالن المقالالالىين ،ضالالربوا منا ً
ولرالالنصم ضالالربوا منا ً
ملمالالالصم ،منالالا

محايالالدين لما ًمالالا :ومالالنصم العربالالو ومالالنصم المسالالىم ومالالنصم امنسالالان

الذي ال ئبن ل بالسياسة ،ذا رير ذا لماما.
 :كيف تجه إل در سة لعلو لشِعية؟
مالالن مول ابمالالر فالالو ريتنالالا كالالن ابوالع يالالذ ،ون إلالالم الرتالالاب لح ال القالالرون،
كنت ممن ذ ب إلالم الرتالاب بح ال القالرون الرالريم ،وح نتال

الغيرا ومنالا فالو
ً

التاسعة من لمالري وباالعة مئالصر ،وب ،يعالة الحالال مالن يح ال القالرون الرالريم
يتج إلم التعىاليم فالو ابز الر ،مصو ً الا التعىاليم فالو ابز الر كالان مجانيًالا ،وال
يحتاأ إلم ل،ئ ن قات مثن التعىيم فو المدار

المدنية .فو ذلث الو ت لالم يرالن

التعىالاليم فيصالالا مجانيًالالا ،كالالان كالالن مالالن يح ال القالالرون مثىالالو يتوو ال إلالالم الالالتعىم فالالو
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ابز ر.
 :لملذ غلدر مصِ لتعيذ في قطِ؟
معارا من ومصورية مصر العربية ،إلم عولة
و ت مجي ًا ا،يعيًا
ً

ر ،إلالم

الديرا لمعصالالد ا الالالدينو ،كنالالت منالالوي من مبقالالم ثالالالث مو
وزارة التربيالالة والتعىالاليم مال ً
مربع سنوات ثم ملوع إلم مصر.
ولسالالت منالالا وحالالدي كالالان معالالو منالالا

ومالالرون السالالي ،ل،الالد المعالالز ل،الالد السالالتار

والس الالي ،محم الالد العس الالال ورير م الالا ،الالذا م الالتس لى الالو ئ الالرلية و الالذا م الالتس
ر.

رياضيات  ...و رذا .و نا من مصر معارين إلم عولة

لرالالن فالالو سالالنة  1965ملىالالن ل،الالد النا الالر الحالالرب لىالالم ومالالالة اممالالوان
المسىمين من موسرو ،وبدمت حمىة التقاالت وإيالذااات ولعالذي،ات ،وكنالت فالو
ر فو ذلث الو ت ،وبالت،اري لاريخيالا مالن اممالوان المسالىمين لالم منالزل إلالم
القا رة لمدة لسع سنوات ،وا،عًا مصر اى،تنالو مالن
ولرن

ً
ووازا وونسية
ر رفات ذا ومل تنو

الر من منالزل إلالم مصالر
رية.

 :هي تح أن تسمع منك هل :لإلخو ن لمسلمين أثرِ فري طِيقرة تفكيرِ
وفرري منهجررك؟ وهررل علصررِ

لمِحررو سرري قطر ؟ وإذ كنر علصررِته

فمل رأيك في طِيقة تفكيِه ومل كتبه؟
ال ئث من لإلموان المسىمين مث ًالرا واضال ًحا فالو ل ريالري ،و الد اسالتمعت إلالم
السي ،حسن ال،نا ومنا االب فو السنة ابولالم االبتدائيالة فالو المعصالد ابز الري،
وملجب ب راية املجاب ،واناممت إلم امموان بعد ذلالث ،ولالبثرت بمالنص
اممالالوان وب ريقالالة ابسالالتاذ حسالالن ال،نالالا م سالالو اممالالوان ،وانتقىالالت مالالن التالالدين
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ال رعي إلم الدلوة العامة ،من وال فو القرية إلم عالية إسالمو ين التل لىالم
العالم.
ال ئالالث من اممالالوان فتحالالت لالالو وفا ًالالا لديالالدة وسالالعت مالالن عائرلالالو ،ووعىتنالالو
ممتىط ب ات المجتمع ،فتبثرت بحسن الن،ا مكثر من ريره.
ولرنالو موع من م الول إن هللا سال،حان ولعالالم رز نالو االسالتقالل ،ولالم محالاول
من مكالالون مقىالدًا بي ئخصالالية مالالن السخصالاليات ،ال محالالب من ملقمالالت ئخصالالية
محالالد ،ممالالذت مالالن حسالالن ال،نالالا ولرنالالو لالالم محالالاول من مكالالون حسالالن ال،نالالا ،بعالالد ذلالالث
انتقدت حسن ال،نا فو بعع ابئياا وكان لو اوتصاعات لخالالف اوتصاعالال  ،منالا
فو مول ابمر ممذت من امموان ولرنالو فالو السالنوات ابميالرة ومنالذ مالدة مالن
الزمن م ،حت والحمد هلل مع يًا لإلموان ،ربمالا يعت،رونالو منن ًالرا لصالم ،ربمالا
يعت،رونالالو م تيًالالا ،و الالد مثالالرت الجا الالالو المختى الالة فالالو مفرالالار اممالالوان ،يعنالالو
امموان كالان لصالم مو الف متسالدع مالع المالرمة ،حتالم ابسالتاذ حسالن ال،نالا كالان لال
رمي ئديد فو ناحية المرمة ،مرائو مثرت لىم اممالوان ،وم الدروا بيانًالا ،كالان
امما ال،نا ضد الحزبية وابحزاب ،ولرننو لحدثت لن من الحزبيالة ضالرورة،
ومن ال بالد مالن ابحالزاب والتعالدع الحزبالو مالا عا يقالو لىالم م الول

الحيحة.

وم الالدرت يالالاعة اممالالوان بيانًالالا مالالن لالالدة سالالنوات يالالدلو إلالالم التعدعيالالة ،ويجيالالز
التعدعية الحزبية ورير ا.
مما سيد

ب ححل فبنا لقيت فو حيالالو ووصالا لووال  ،وىسالت معال مالرلين؛

مرة منا الذي سالعيت إليال  ،ومالرة الو الالذي علالانو و الذا مالذكور بالت صالين فالو
مالالذكرالو التالالو نسالالرت و الالد نسالالرت منصالالا ثالثالالة موالالزاا وسالالميتصا «ابالالن القريالالة
والرتاب» ،ومنا ممن رم لسيد

ب وكنت من المعج،ين بال  ،ببعبال فالو مرحىالة
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ابعب وعلول فو مرحىة الدلوة ،وبعد ذلث حينما الخالذ فالو المرحىالة ابميالرة
مو الالف الالالرفع والعنالالف ،و الالت مو ًالالا ومالالر وانتقالالدت بعالالع مفرالالاره فالالو الالذه
المرحى الالة ،نقالالالدت رميالالال فالالالو االوتصالالالاع ف الالو كتالالالابو «االوتصالالالاع فالالالو السالالالريعة
امسالمية» ولق،ت فو مذكرالو لىم بعع موا
 :مررن لقضررليل لمطلقررة أن يررِى بع ر

فو اية التر ير.

لمسررلمين أنرره يجرروز سررفك دمررلء

مسلمين آخِين ألنهر يعلرضرونه  ،نرِى آلن فري لعرِ
يقتل بع

بعر

لسرنة

لشيعة؟ هل لك موقف معلن في هذه لقضية؟

مو نا واضل ودًا  ...إن ذا م،نو لىم اية التر ير .ومنالا مالو و واضالل
والالدًا مالالن الالذه القاالالية ،وم الالدرت فيصالالا رسالالالة مسالالميتصا «هالالا رة الغىالالو فالالو
التر ير» لندما مروت ومالالة التر يالر والصجالرة فالو مصالر وامت الت السالي،
الذ ،و ،و تن بعد ا السي ،الذ ،و، ،ىال بمالدة م الدرت الذه الرسالالة ،وم الىصا
فتوى لالن التر يالر كانالت فالو كتالابو «فتالاوى معا الرة» ،ثالم نسالرت فالو مجىالة
المسىم المعا ر ،ولارضت اية التر ير ،فإنث إذا ك رت مسى ًما فمعنالاه منالث
است،حت عم ومال  ،و ذا ممر م ر ،منا ال مك الر الساليعة ،الد ي عالن ذلالث بعالع
امموة السى يين ير رون السيعة ،منا ال مك ر الساليعة ،وإنمالا معلالو لىتقريالب بالين
المذا ب وال وائف امسالمية المختى ة ،وحارت مكثالر مالن مال لمر لىتقريالب،
ومل الالت فالالو ذلالالث رسالالالة مسالالميتصا «م،الالاعا فالالو الحالالوار والتقريالالب بالالين المالالذا ب
امسالالالمية» لالالذلث منالالا ال مرى مب الدًا من يسالالت،يل المسالالىم ع المسالالىم؛ بن ال مالالا عا
يصىو إلم الق،ىة فالال يجالوز اسالت،احة عمال  ،ومرى من ابمالر ال يقالف لنالد السالنة
فقط؛ فصناك من السيعة من تن من م ن السنة .ومالة فيىف بالدر وريالر م تىالوا
من م الن السالنة مصو ً الا مالن لىمالاا م الن السالنة ،ومالن م ،الاا المسالاود ومالن
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مئمة الدين ،و ذا ممر ال ي،رزه املال لألسف كما ي،رز ما ي عىال السالنة ،ومالن
امنصالالاي من يالالذكر الالذا وذاك ،ومعنالالم مالالا يقالالع مالالن ذلالالث الالو مالالن ومالالالة
الزر اوي .و الا ير رون مثىو مياا فدائرة التر ير لند م واسعة ودًا.
 :ليررو عنر مل كنررل عنر ألسررتلذ وضررلح قررلل لهررل كلمررة أعجبتهررل قررلل :إنررك
تررؤمن أن لحِيررة مق مرررة علرر تطبيررر

لشررِيعة إلسرررلمية؟ مررل لرررذ

تقص ه بذلك؟
من الالا م ص الالد من كثي ال ًالرا م الالن ال الالدلاة امس الالالميين م الالن امم الالوان ،والجمعي الالات
امس الالالمية المختى الالة ،وح الالزب التحري الالر وري الالر م ين الالاعون ب الالالت ،يف ال الالوري
لىسالريعة امسالالمية ،ومنالا م الول :إننالا ،الن من نالدلو لىت ،يالف الحرفالو وال الوري
لىسالالريعة امسالالالمية ،يجالالب يجالالب ً
موال من يتالالوافر والالو الحريالالة .نريالالد من يالالنعم
النا

بالحريات ،حتم إذا امتاروا السريعة امسالمية يختارونصا لن ا تنالاع ال

لن صالر وال لالن إكالراه ،فصالذا الجالو الالذي يسالت يع امنسالان من يقالول فيال  :نعالم
بحري الالة وال بحري الالة .الالذا الالو ال الالذي مراه ،ومن الالا مرى من الال

الالو م الالن الس الالريعة

امسالمية .يعنو ذا ليو مرووالا لالن السالريعة امسالالمية؛ بالن الو والزا مالن
السالريعة امسالالمية ،ولرالن مالن ناحيالة ابولويالات لىينالا من نقالد الذا ،يجالب من
نقد وو الحرية العا المتا لىنا  ،حتم إذا ا،قت السالريعة امسالالمية ا،قالت
فو ذا الجو؛ الذي يسمل لصا بالنمو وبالو الول إلالم لقالول النالا

وضالمائر ا

بسصولة وبسالسة.
،ن من نقول لىنا  :ا عوا يد السالار  ،مو اوىالدوا السالرارى نقالول :ارفعالوا
ميالالديرم لالالن المسالالجونين ،ماىقالالوا سالالرا المعتقىالالين ،افتحالالوا النوافالالذ لىحريالالات،
ليترىم النا  ،ليع،روا لن من سصم .نريد ذا الجو  ...الذا الجالو م ىالوب ،الن من
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نناعي بت ،يف محرا السريعة امسالمية.
 :فيمل يتعل بقضية للو ط؛ وهي إشكللية بين إلسل و لغرِب آلن لرذ
ً
مقبول ،كيف يمكن أن نتجلوز هذ لخلف فري
أصبح يعتبِ أن هذ ألمِ
شرل مِفو ً
أمرِ فلح ً
ضرل ،وبرين
هذه لقضية بين مسلمين يعتبرِون أن هرذ ً
ً
مقبول؟
لغِب لذ أصبح يعتبِ هذ ألمِ
منا ملعجب ن لخىم الغرب لن مساليحيتصم .الم الرو

من الغالرب مساليحو

الديانة؛ لىم اب ن بحرم النسبة ،وبحرم التاري .،والمساليحية لالرفع الذا ابمالر
لرفع الزنا ،ولرفع الىواا ،والت،رت الىواا مئد من الزنا .ومس ار التالوراة
الترت من و لوا

الا الذين سىط هللا لىيصم من العقوبات السالماوية مالا الو

معروي ،كان من مون ذا ابمر ،وملتقالد من المسالىمين ليسالوا الم وحالد م مالن
ينرالالر الالذا ابمالالر .المسالاليحيون المتالالدنيون مياالالا ينرالالرون الالذا ابمالالر« ،بابالالا»
المسيحين ينرر مياا ذا ابمر ،كما لنرره كتب السماا.
لالاليو المسالالىمون وحالالد م ،و الالذا ابمالالر لالالو ئالالاع وم الال،ل ممالالرا ي عى ال النالالا
بالالدون اسالالتنرار ،واسالالتغنم الروالالال بالروالالال والنسالالاا بالنسالالاا ،مالالا معنالالم الالذاأ
معنم ذا من لنتصو ال،سرية بعد وين مو ويىالين ،بن هللا سال،حان ولعالالم وعالن
بقاا ال،سرية ببن يىتقو الروالن بالالمرمة لرالو يالتم امنجالاب؛ ولرالو يسالتمر النالوع
ال،سري؛ بىقاا الرون بالمرمة بالزواأ السرلو الذي م رل عيانات السماا ،مالن
لصد إبرا يم ومن لصد نو  ،التقاا الرون بالمرمة ينسب من اببنااَ { ،و َجعَر َل لَ ُكر

قم ۡن أ َ ۡز َٰ َو قج ُك بَنقينَ َو َحفَ َ ٗ } [النحن ]72 :كيف يبلوأ يبلو بالزواأ.
الىواا ال يالبلو منال مبنالاا وال مح الاع .ومعنالم الذا فنالاا ال،سالرية ،الن يسالعم
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النالالا

إلالالم فنالالاا م ببيالالديصم وإراعلصالالمأ! إذا كالالان الالذا ئالالصوة بسالالرية فالالال ين،غالالو

لىنالالا

من يت،عالالوا ئ الصوالصم ،استسالالال امنسالالان لسالالصوال ولغرائالالزه ال،حتالالة عون

ضابط من عين مو إيمان مو ممال لمىيالة م يالرة لىالم ال،سالرية ،الالك لىنالوع
ال،سري ،امنسان ليو ذا الغالي ،مجرع الجسم والعنم والد والغرائالز الذه،
امنسان و الرائن الدامىو؛ الرو ال اع الامير  ...امنسالان الو الذا ،فريالف
نعىو السصوة لىم الامير ،ونعىو الجسد لىم الرو  ،ونستسىم لصالذاأ ونقالول:
إن الالذا مالالالي بالالين المسالالىمين وريالالر المسالالىمين .ال .الالذا مالالالي بالالين ابمالالال
وبالالين لالالد ابمالالال  ،بالالين حيالالاة الاالالمير وحيالالاة الجسالالد ،إذا كنالالا نريالالد من نمجالالد
ابن،ياا العنا والرسن العنا الذين اعوا ال،سرية مالالل التالاري ،ال ويالن فصالم
كىصم ينررون ذا ابمر.
 :قضية لمِأ بنلتك تعلمرن وأصربحن أسرلتذ  ،هرل ترِى أن هنرل نرو حي
فررري لحيرررل للِجرررلل فيهرررل سرررلطلن علررر لنسرررلء أ أن لنسرررلء و لِجرررلل
سو سية في كل شيء؟
اب ن من الرون والمرمة كال ما مخىو هلل لعالم ،وكال مالا مرىالف بع،الاعة
هللا ومس الالتخىف ف الالو ابر

 ،و الالد الالال الق الالرون ل الالن لال الالة الرو الالال بالنس الالاا

{بَ ۡع ُ
ض ُك قمن بَ ۡع } [ول لمران ،]195 :مي المرمة من الروالن والروالن مالن المالرمة
مي ال يستغنو بعاصم لن اومالر ،وهللا يقالولَ { :و ۡٱل ُم ۡؤ قمنُرونَ َو ۡٱل ُم ۡؤ قم َٰنَر ُ بَ ۡع ُ
ضر ُه ۡ

أ َ ۡو قليَ رل ا ُء بَ ۡع ر } [التوبالالة ،]71 :و الالال الرسالالول
()100

لِجررلل»

صالالت« :إنمررل لنسررلء شررقلئ

الالذا الالو اب الالن كالالن مالالا فرض ال امسالالال من فالالو حالالالة الزوويالالة

القوامة وامة ال،يت ومس ولية ال،يت بيد الرون ،ذه ئركة والسالركة ال بالد لصالا
( )100س،ف لخريج .
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من مدير ،إذا لركت بدون إعارة لرالون فوضالم ،إذ كالان فيصالا مالديران متراف الان
فالالو السالالى ة« ،المركالالب التالالو فيصالالا رئيسالالان لغالالر » ،الروالالن الالو اب الالدر لىالالم
امعارة مصو ً ا إسالميًا ،الرون و الذي يغر فو لبسيو ابسرة ،و الالذي
لىيال من يالدفع مص ًالرا لىمالالرمة ،الو الالذي لىيال من ي سالالو ال،يالت ،الو الالذي لىيال
الن قة ،ومقابن ذا لىي المس ولية و ذا و السى ان الوحيالد ،وال يعنالو الذا من
بالقوامالالة لصالال،ل المالالرمة ك ًمالالا مصمال ًالال .ال ،ال بالالد من يسالالاور ا ويبمالالذ رميصالالا فالالو
ابمور ،حتم من الن،و

صت ئاور بعع نسالائ فالو ابمالور العامالة ،لاليو

ابمور المنزلية ،كما ئاور م سىمة ومئارت لىي وممذ برميصا(.)101
 :قضية ضِب لنسلء كيف نفهمهل في هذ لسيل ؟
ذه القاية مساا كثير من النالا

فصمصالا بن امسالال لالم يالدلو إلالم ضالرب

المالالرمة ولالالم يح،الالذ ضالالرب المالالرمة ،بالالن ال يح،الالذ ضالالرب مي منسالالان الالط ،ال يعت،الالر
ممرا مستحً،ا ،ولرن ذا ابمر ضرورة ا تات الاالرورة فالو بعالع
الارب ً
ابحالالوال ولالال،عع النسالالاا وفالالو حالالدوع معينالالة وذلالالث فالالو حالالالة النسالالوز ،نسالالوز
المرمة.

***

( ) 101صالالة الحدي،يالالة ومسالالاورة م سالالىمة لىرسالالول صالالت ذكر الالا ال،خالالاري بالت صالالين فالالو
السروا ( ) 2732 ،2731لن المسور بن مخرمة.
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()3
بين القرضاوي والـ «بو بو سو»
موالالرت امذالالالة العربيالالة فالالو الالالـ «بالالو بالالو سالالو» لقالالاا مالالع فاالاليىة السالالي،
القرضالالاوي مالالالل زيارلالال لىنالالدن العا الالمة ال،ري انيالالة بالالدلوة مالالن الراب الالة
امسالمية فو بري انيالا  ، 2003ملقالاا لالدع مالن المحاضالرات ،ولعقالد لقالااات
إلالمية مرث ة الصدي منصا :الو لصالحيل الم الا يم المغىواالة التالو رابالت معصالا
وس ية امسال وسماحت .
موالالرى الىقالالاا المقالالد زيالالن العابالالدين لوفيالالف؛ الالالذي حالالاور السالالي ،القرضالالاوي
حالول لالدة مواضاليع منصالا الحالرب الوئاليرة لىالم العالرا  ،وبمالا يسالمو بصالالدا
الحاارات ،وفيما يىو نت الحوار:
حرم مساندة العدوان لىم العرا
 :لمسررلمون آلن يو جهررون تح ر يل ع ر  ،وآخررِ هررذه لتح ر يل

لهجررو

لمتوقرررع علررر لعرررِ  ،وتحررر ث فضررريلتك أكثرررِ مرررن مرررِ عرررن دور
لمسررلمين فرري لتضررلمن مررع لشررعبين لعِ قرري و لفلسررطيني ،ومررلذ عررن
لحكومرررل

لعِبيرررة و إلسرررلمية ،يعنررري مرررل حكررر مرررن يقرررف إلررر جرررو ر

لمهلجمين في هذه لمسألة؟
ج :بسم الالرحمن الالرحيم  ...الحمالد هلل ومزكالم

الىوات هللا ولسالىيمال لىالم

من،يائ ورسالى  ،ولىالم مالالمصم محمالد الالذي مرسالى ربال رحمالة لىعالالمينَ { :و َمرل ا
س ۡل َٰنَكَ إق َّل َر ۡح َم ٗة قل ۡل َٰعَلَ قمينَ } [ابن،ياا.]107 :
أ َ ۡر َ
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بدايالة فبنالا معيالالن كالن مالالن يسالاند العالدوان ،سالالواا كالان لىالالم المسالىمين م كالالان
لىالالم ريالالر المسالالىمين ،بن مالالن ئالالبن المسالالىم مال ينىالالم ومال يرالالون لونًالالا لىنالالالم
االا بمثابالة النىالم .ولنالدنا مالن المالبثورات
فمعاونة النالمين فو امسالال الو مي ً
امسالمية ما يمنع من ذا ،حرماا ابمة يقولالون« :مالن مسالم مالع هالالم ليقويال
فقد مىع ربقة امسال من لنق » ،ويقول بعاصم« :من علا لنالم ب ول ال،قالاا
فقد محب من يعصالو هللا فالو مرضال » ،يعنالو لنالدما يقولالون« :ي الول لمالرك»
مي ي ول لمر ال ساع والنىم.
فىالالذلث ال ين،غالالو بي مسالالىم من يسالالالد لىالالم هىالالم ،فريالالف إذا كالالان النىالالم الالذا
يسمن ئعوبًا ،هىم ال رع محر فريالف بنىالم السالعوب ،هىالم يترلالب لىيال مالوت
ومالالراب و الالالك ،فىصالالذا ال يق،الالن امسالالال النىالالم بي إنسالالان بالالن ال يق،الالن هىالالم
الحيالالوان ،ال يق،الالن منسالالان من يعالالذب حيوانًالالا بغيالالر حالالف ،وفالالو الحالالدي
صالالت« :دخلر

الالال

مررِأ لنررلر فرري هررِ حبسررتهل فررل هرري أطعمتهررل ول هرري

تِكتهل تأكل من خشلو ألر

»(.)102

فإذا كان ذا النىم لىم ئعب مسىم ولىم وان مسىم يرون مئالد فالو امثالم؛
بن الم رو

من يرون المسىم منا ًرا بمي المسىم « ،لمسرل أخرو لمسرل .

ل يظلمررره ،ول يسرررلمه ،ول يخذلررره»( )103و« لمسرررلمون أمرررة و حررر يسرررع
بذمته أدنله  ،وه ي علر مرن سرو ه »( )104فبنالا منتنالر منالث من لنصالرنو
( )102رواه ال،خالالاري فالالو بالالدا الخىالالف ( )3318لالالن ابالالن لمالالر ،ومسالالىم فالالو ال،الالر والصالالىة
( )2619لن مبو ريرة ،و ذا ل ال،خاري.
( )103رواه ال،خاري فو المنالم ( ،)2442ومسىم فو ال،ر والصىة ( )2580لن ابن لمر.
( )104رواه مب الالو عاوع ف الالو الجص الالاع ( ،)2751والنس الالائو ف الالو «الر ،الالرى» ف الالو كت الالاب القيام الالة
( ،)6911وابن ماوة فالو الالديات ( ،)2683و الحح ابل،الانو فالو « الحيل مبالو عاوع»
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ولسالدنو فتبلو مع لدوي لتاربنو ولح منوأ ذا ال يق،ن.
 :لبع

يقرول :برأن تخلريا لعرِ

مرن لحكومرة لحلليرة ،ومرن لنظرل

مبرِر للوقروف
لحللي هي خيِ للعِ  ،وخيِ للمسلمين .وق يج برذلك
ً
بجلن من يِي ون تغيِ لنظل في لعِ .
ج :ذا كال فو الحقيقة يراع بال لغىيالف اب الداي العدوانيالة بغالالي محسالن
و «مرزو » ،ولرن الحقيقة :الن المقصالوع مالن الذا الو لخىاليت العالرا مالن
دا أ
ومن الذي يخىت ممريراأ!
ممريرالالا الالو التالالو سالالاندت

الالدا فالالو مراحالالن اويىالالة مالالن حيال ال  ،سالالاندل

لا الالرب إي الالران ،ض الالرب الث الالورة امس الالالمية ف الالو إي الالران ف الالو نس الالبلصا ،ومدل الال
بالسال  ،السال الذي لنرره اليو ممريرا و التو ممدت بال لالرا

الدا  ،مو

دا العرا  ،ولم لنرره حينما ضرب ب اميرانيين ولالم لنرالره حينمالا ضالرب
ب ابكالراع فالو بىالده من قالة «حى،سالة» المعروفالة ،كالان ح ً
الالال فالو ذلالث الو الت،
م الال،ل حرا ًمالالا {ي قُحلُّونَرررهُ عَلمٗ رررل َويُ َح قِ ُمونَرررهُ عَلمٗ رررل} [التوبالالة ،]37 :ممريرالالا سالالاندل
سنوات اويىة فو حيال ثم اون لتنرر ل .
بن من المعروي من ممريرا الو التالو مرالرت

الدا بغالزو الرويالت ،حينمالا

سبل الس يرة ابمريرية :ماذا لو حدث ئوا بالنس،ة لىرويتأ فقالت :لاليو بيننالا
وبين الرويت معا دة عفاع وال ئوا من ذا .الذا معنا الا ال ريالف م تالو لالث،
فىيو المقصوع التخىت من
(.)2390

دا  ،ثم إذا كان يراع التخىت من

الدا  ...فالال
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بد من يتخىت من السعب العرا الو ليختالار ال،الدين بن سال  ،ممالا من ي الر

لىالم

السعب العرا و حاكم لمين بدين لىحاكم الدكتالور منا لندي من الدكتالور لىالم
هىم وسواه ،مير من العمين الخائن ل،ىده ،المنام لعدوه.
دا الحاارات:
 :فضيلة لشيخ يوسف لقِضلو  ...كن قر قمر بزيرلر إلر لفلتيكرلن
وفيمل عِف بللحو ر إلسلمي لمسيحي ،قبل ذلرك أسرلمة برن لدن قسر
لعررلل قررلل :إن أح ر ُ سرربتمبِ قسررم

لعررلل إلر فسررطلطين  ...فسررطلط

إيملن وفسرطلط كفرِ  ...هرل ترِى هرذه لتحِكرل
و لتحِكل

ألمِيكيرة فري لمنطقرة

لبِيطلنيرة معهرل مق مرة لصرِ حضرلر

كمرل تحر ُ عنهرل

صلمويل هنتجتون؟
جً :
موال :نحالالن نال من بحالالوار الحاالالارات وحالالوار ابعيالالان ،وإمرالالان الت الالا م
بين المختى ين ،وامسال يبمرنا بالحوار ،يعنو نحن ليو مخيرين فو الحالوار،
س ُ
رن} [النحالن،]125 :
ري أ َ ۡح َ
نحن مبمورون بالبن نحالاور مخال ينالا { َو َٰ َجر ۡقل ُه بقرٱلَّتقي قه َ

ونحن لسنا مع ننريالة

الاموين نتجتالون الذا بصالراع الحاالارات مو

الحاالالارات ،فالت الالا م ممرالالن ،وإن كالالان الالو يخ الالو فالالو كالمالال لالالن
الحاالالارات منال فالالو الحقيقالالة

الدا
الالراع

الالراع ابعيالالان ،فصالالو سالالم الحاالالارات السالال،ع مو

الثمالالانو مثالالن :الحاالالارة امسالالالمية ،والحاالالارة الرون وئيوسالالية ،والحاالالارة
لنصرا عينيًالا م يًالا ،وإن
ابرثوذوكسية ،والحاارة الاللينية ،يعنو كىصا لحمن
ً
كالالان الالو يقالالول الحاالالارة ابرثوذوكسالالية الروسالالية ،وحاالالارة ممريرالالا الاللينيالالة
فصو يخ و العنصر الدينو.
الالو ي الالرى من ك الالن الحا الالارات يمر الالن الت الالا م معص الالا ،م الالا ل الالدا الحا الالارة
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امسالالالمية ،حتالالم الحاالالارة الرون وئيوسالالية .و الالو يع،الالر بصالالا لالالن الحاالالارة
الص الالينية يق الالول :إن الال يمر الالن الت الالا م معص الالا ،ولر الالن الحا الالارة امس الالالمية الالذه
الحاارة النائزة التو يصعب الت ا م معصالا ،نحالن نخال ال وإن كالان يعت،الر مالن
الت،ريالالرات ال ىس ال ية لىسياسالالة ابمريريالالة ،ولرالالن نحالالن ال نبمالالذ الالذه التحىالاليالت
مسىمة ،نرى من ناك ئوائب كثيرة لسوبصا.
 :أل يلتقي كلمه عن لص
أي ً
ضرل فرري لجلنر

مع لحضرلر إلسرلمية بللرذ

مرع مرل يقرلل

إلسررلمي عررن أن لكفرِ ملررة و حر  ،أ أن كررل لملررل

ألخِى في كفة و إلسل في كفة أخِى؟
ج :ال .امسالالال يننالالر إلالالم المىالالن ابمالالرى فالالو ك الالة وامسالالال فالالو ك الالة لىالالم
مسا  :من ل ووصة رير ووصتنالا ،ولال فىسال ة ريالر فىسال تصا ،وإن كالان امسالال
يالالرى :من م الالن الرتالالاب م الالرب إلي ال مالالن ريالالر م ،ولصالالذا موالالاز مصالالا رة م الالن
الرتالالاب ،و الالذا فالالو مالالة التسالالامل ،يعنالالو م الالن الرتالالاب ال يجيالالزون الالذا ولرالالن
امسال مواز من يتزوأ المسىم مسيحية مو يصوعية ،ومعنم ذا منصا لرالون ربالة
بيت وئريرة حيالال ولرالون م موالعه ،ومعنالم الذا من يرالون مبو الا يصال،ل والد
موالعه ،وممصالالا لصالال،ل والالدلصم ،وممتصالالا لصالال،ل مالالالتصم ،وممو الالا يصالال،ل مالالالصم،
م ،حت ناك رحم مسالتركة ،وم ال،حت نالاك حقالو ذوي القربالم .الذا مالة
فو التسامل.
ومع ذا امسال يرى من امتالي النا

فو ابعيالان وا الع بمسالي ة هللا .ومن

هللا حينمالالا مىالالف امنسالالان ومل الالاه العقالالن وامراعة فمعنالالم الالذا :مل الالاه حريالالة
ش رل ا َء َربُّرركَ لَ َجعَ ر َل ٱلنَّررل َ أ ُ َّمر ٗرة َٰ َو قح ر َ ٗ َو َل
التغالالاير مالالع اومالالرين .ولصالالذا الالالَ { :ولَر ۡرو َ
رَّحرررر َ َربُّر ه
ررركَ َو قلرررر َٰذَ قلكَ َ
خلَقَ ُهرررر ۡ } [ الالالوع]119 ،118 :
يَ َز لُررررونَ ُم ۡخت َ قل قفررررينَ  118قإ َّل َمررررن ق
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الم سالالرون يقولالالون :لالالذلث «مي لالمالالتالي مىقصالالم» بن ال مىقصالالم بعقالالول  ...كالالن
واح الالد ل الال لقى الال ول الال إراعل الال ول الال امتي الالاره؛ ف الالال ب الالد من يتغ الالايروا ،وال ب الالد من
يختى وا(.)105
موضوع الرعة:
 :فضيلة ل كتور يوسف لقِضلو  ...ذكِ

لختلف وإذ كرلن إلسرل

يسرررمح برررللختلف برررين لمسرررلمين وغيرررِ لمسرررلمين  ...هرررل يسرررمح
بللختلف بين لمسلمين أنفسه  ،وكمل نعل أنك من لمجتهر ين ،وتفرتح
بلب لجتهرلد لكثيرِ مرن لعلمرلء كرل كثيرِ قيرل عمرل يسرم فري إلسرل
بللِد  ،هل إذ رأى لمسل نفسره مولرودً مسرل ًمل ورأى طِيقًرل آخرِ غيرِ
إلسل هل أي ً
ضل يحك بقتله كمل هو لحلل؟
ج :موضالالوع الالالرعة ك،يالالر .ومنالالا الالدمت في ال رسالالالة اسالالمصا «وريمالالة الالالرعة
ولقوبة المرلد» حتم لقوبة القتن ذه ليو مت قًا لىيصا ،ناك مالن العىمالاا مالن
يقول :إن المرلد يستتاب مبدًا .يعنو ينا س عائ ًما .و ذا رمي اممالا النخعالو مالن
فقصاا التابعين ،وامما الثوري  -و و ننير امما مبو حني ة ،وكان ل مالذ ب
استمر مدة اويىة  -ولذلث ليو ذا ابمر مت قًا لىي .
ثالالم ليسالالت الالالرعة كىصالالا مالالن نالالوع واحالالد ،يعنالالو نالالاك واحالالد ارلالالد ا تنالالع بسالالوا
ومر؛ فذ ب إلم وصنم ،ومثىما ال القالرون الرالريمَ { :و َمرن يَ ِۡتَر ۡقد قمرن ُك ۡ عَرن دقينقر قه
فَيَ ُم ۡ َو ُه َو كَلفقِ فَأُو َٰلَائقكَ َح قب َط ۡ أ َ ۡع َٰ َملُ ُه ۡ فقي ٱل ُّ ۡنيَل َو ۡٱألا قخ َِ ق} [ال،قرة.]217 :

( )105راوالالع مالالا ذكرنالالاه فالالو كتابنالالا «الصالالحوة امسالالالمية بالالين االمالالتالي المسالالروع والت الالر
المذمو ».

نحن والغرب

164

إنما الخ ر حينما يص،ل المرلد عاليًا لدينال الجديالد ،ومصاو ًمالا لىالدين القالديم،
ويالالدلو المسالالىمين إلالالم الخالالروأ لالالن عيالالنصم ،وي تالالنصم فالالو لقيالالدلصم ،نالالا يصالال،ل
الخ ر بن يصدع ابمة فو كيانصا المعنوي ،وكن ننا من ابننمة لنالده مئالياا
مساسيات ال يق،ن االمتالي فيصالا  ...و الذه الالرعة والالدلوة إليصالا مالن الممرالن من
لرون م ورة ائىة ،ومنا مضرب لث ً
مثال:
ملعالالري مالالاذا حالالدث بفغانسالالتانأ الالالذي حالالدث بفغانسالالتان منالالذ مكثالالر مالالن
لسرين سنة إلالم اليالو سال ،،ومالالة ذا ،الوا إلالم روساليا ،ال الا حينمالا ممالذوا
الحرالالم مراعوا من ي رضالالوا الالذا الالالدين الجديالالد مو المالالذ ب الجديالالد لىالالم السالالعب
ابفغالانو ،الالذي رفالع لتمسالالر بدينال  ،ال الا اسالالتعانوا لىالم السالعب ابفغالانو
بالسالالوفيت ،بالالالدبابات السالالوفيتية ،وال الالائرات السالالوفيتية لالالدك ال،ىالالد ،واسالالتمرت
الحالالرب إلالالم اليالالو  ،كالالن مالالا يجالالري فالالو مفغانسالالتان إلالالم اليالالو سالال،،

الال الا

المرلدون؛ الذين مراعوا من ي رضوا الرعة لىم ابمة.
فالرعة ليست وريمة ينة ،ليست مجرع مالي فرري ،ال .الذا إنسالان يغيالر
والؤه من ممة إلم ممة ،ومن وان إلم وان ومالر ،الن يق،الن مي عاليالة وانالو
اون الخيانة الوانيةأ
الالن يق،الالن واحالالد يقالالول لالالث :من مرى من مفاالالن ئالالوا لمصالالر من يحرمصالالا
ال،ري انيون ،ويدلو إلم ذاأ ماذا لسمم ذاأ
نسمي  :مائن ،ميانة لنمم ،ويسالتحف القتالن واملالدا  .محيانًالا الالرعة لرالون
بمثابالالة الخيانالالة العنمالالم بنصالالا لرالالون لمالالن ضالالد ابمالالة ،ولرالالن إذا كالالان نالالاك
ئخت يقف مو ًا؛ و و فو ن س ال يرون م ًرا لىم ابمة فصو وما يرى.
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الغرب والتعامن مع فوائد ال،نوك:
 :هنل قضليل كثيِ تطِأ كل يو  ،وتتج د فيه أكثِ بكثيِ ممرل تجر د خرلل
لقررِون و لعقررود لملضررية ،لمسررلمون فرري لغررِب مر ً
رثل يجر ون صررعوبة
شررر ي فررري تفرررلد مسرررألة لفلئررر فررري لبنرررو  ،و لتعلمرررل مرررع لنظرررل
لمصِفي ،وهو نظل بعضه يشبه بع ً
ضرل ،فرل فكرل لهر فري لتعلمرل مرع
هررذه لتعررلمل  ...هررل تفترري لمسررلمين هنررل فرري أوروبررل وأنرر رئرري
مجلر

لفترروى ألوروبرري بللتعلمررل مررع هررذه ألشرريلء؛ علر أن ل يجرروز

له ذلك إذ علدو إل بلده لعِبية و إلسلمية؟
ج :المجىو ابوروبالو لإلفتالاا مفتالم لأل ىيالات امسالالمية فالو موروبالا ،مفتالم
لصالالم بجالالواز ئالالراا ال،يالالوت بالالالقر

مالالن ال،نالالث ب ائالالدة والت،الالر الالذا حاوالالة مالالن

الحاوات لى رع المسالىم ،ولألسالرة المسالىمة ،و الدرت فتالوى مالن المجىالو بصالذا
ابمر  ...وا،عًا ناك من ئنوا لىينا الغارة بالتصاون فو الدين ،ونحىالن الحالرا
ونعمالالن كالالذا  ...ولرالالن مالالن من ىالالف رلايالالة القوالالالد ورلايالالة المقا الالد لىسالالريعة،
ومن السالريعة ال لريالالد إلنالالات النالا وإنمالالا لريالالد رفالالع الحالرأ لالالنصم { َو َمررل َج َعر َل
قين قم ۡن َح َِج} [الح { ،]78 :ي قُِي ُ َّ
ٱّللُ بق ُكر ُ ۡٱلي ُۡس َرِ َو َل ي قُِير ُ بق ُكر ُ ۡٱلع ُۡس َرِ}
َ
علَ ۡي ُك ۡ فقي ٱل ق

[ال،قالالرة ]185 :مالالن الالذا المن ىالالف  -و الالد الالال ال قصالالاا :إن الحاوالالة لنالالزل منزلالالة
الاالرورة  -وال ئالالث من السالرن لإلنسالالان حاوالة ،فبفتينالالا بجالواز الالذا فالو الالال،الع
التالو يعالاليس فيصالالا المسالالىمون م ىيالات ويحتالالاوون إلالالم السالالرنم ،و الالد ي االو لالالد
إوازة ذا إلم حرأ ومسقات كثيرة لى رع المسىم ولألسر المسىمة(.)106
( )106راوع ال توى بالت صين فو كتابنا «فو فق اب ىيالات المسالىمة» (أ )154ومالا بعالد ا،
و «فتاوى معا رة» ( )625 / 3وما بعد ا.
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الرووع لن ال توى:
 :فضيلة ل كتور يوسف لقِضلو  ...ك مِ حر ُ ورجعر عرن فتروى
أفتي بهل في وق سلب ؟
ج :ذ ذه من ابئياا التو روعت لنصالا ،فقالد كنالت مفتالو بتحالريم الذا منالذ
مدة اويىة ،ثم بدا لو من مرير رميو ،ربما كان امنسان حينمالا ي،ىال الساليخومة
يرالالون مر

ىً،الالا ،ومرفالالف بع،الالاع هللا ،مو ربمالالا كالالان نا ال امنسالالان لالالن اريالالف

اا الس،ب فو لغيير ال توى.
القرااة والتجربة واالاالع لعى مي ً
امما السافعو كالان لال فتالاوى ولال فقال ،الن من يسالتقر فالو مصالر ،وبعالد من
استقر فو مصر م ،ل ل مذ ب ومر ،العىماا يقولون :ال السافعو فالو القالديم
«يعنو فو المذ ب القديم» ،و ال فالو الجديالد ،مي فالو المالذ ب الجديالد وم ال،ل
ذا معروفًا لند النا  ،بن فو مصر رمى مالا لالم يرالن الد رمى ،وسالمع مالا لالم
يرالالن الالد سالالمع ،ثالالم من ال الالد نا ال فرالالره ،حي ال م الال،ل فالالو الخمسالالين مو فالالو
الخمسين ،فصذا يمرن لإلنسان من يراوع مفراره واوتصاعال ويغير ا.
اا ويتعىف باب ىيات امسالمية حينما لسالىم
ومن ابئياا التو ريرت فيصا مي ً
المرمة وي،قم زووصا لىم عين كنت مفتم ببن ذا ال يجوز ومنال يجالب الت ريالف
بينصما ،ثم بعد من زاع اااللو فالو الذه القاالية ووالدت اممالا ابالن القاليم يقالول
فالالو محالالد كت ،ال و الالو كتالالاب «محرالالا م الالن الذمالالة» يقالالول :إن فالالو المسالالبلة لسالالعة
االا  -المجىالو ابوروبالو لإلفتالاا -
م وال ،ويذكر ذه اب وال ،فامترنا منصالا مي ً
القول الذي روى لن سيدنا لمر :منصا لخير فالو ال الرا مو بقائصالا مالع زووصالا،
وسيدنا لىو ن س روى لن

ذا ومن بعع السىف الوا :مالا لىالم نراحصالا مالا

لالالم ي الالر بينصمالالا سالالى ان يعنالالو مالالا لالالم يصالالدر حرالالم االالائو ،في،قالالم العقالالد ابول
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اا؛ بن إسال النساا فالو الغالرب كثيالر والدًا،
معموال ب  ،ممذنا ذا بالتيسير مي ً
مكثر من إسال الروال ،وبعاصن متزووات ،وبعاصن لىم لال ة اي،الة مالع
زووصا ،وزووصا ال يمنعصا من امسال  ،وال يحجالر لىيصالا ،وال يااليف لىيصالا،
فىماذا نصر لىم الت ريفأ(.)107
وودنا فو ذا ً
حال لصذه المسرىة.
الحجاب فو الغرب بعد محداث الحاعي لسر من س،تم،ر:
 :بعر لنسررلء فرري لغرِب خلعررن لحجررلب بعر أحر ُ لحررلد عشررِ مررن
ً
حفظرل للرنف ،
سبتمبِ ،وقيل بأن هنللك من أفت لهن بخلع هذ لحجرلب
علر أسررل

حفظهررل مقر علر أد ء فِيضررة لحجررلب  ...هررل

أن لررنف

تو ف عل هذ لِأ ؟
ج :منا موافالف لىيال م تًالا ،يعنالو إلالم من لسالتقر ابمالور ،ولعالوع الحيالاة إلالم
ا،يعتصا؛ بن مثن ذه ابئياا ال لدو  ،يعنالو محيانًالا لرالون الق،االة ئالديدة ،ثالم
لصدم العا

ة ويعوع النا

إلالم الحيالاة ال ،يعيالة ،ف الو مواوصالة العا ال ة يمرالن

من لتخىالم  ...نحالن لنالدنا الالدة لقالول :الاالرورات ل،اليل المحنالورات ،ولرالن
الالذه القالالالدة لرمىصالالا ولاالال ،صا الالالدة ممالالرى الالو :مالالا مبالاليل لىاالالرورة يقالالدر
بقالالدر ا ،يعنالالو ال نتوسالالع فالالو الاالالرورة ،ال لصالال،ل الاالالرورة م ال ًالال ،لنالالن
الارورة استثناا من القالدة ،وينن امنسان مسدوعًا إلالم القالالدة لنالدما لتالا
ال ر ة.

( )107راوالالع ال تالالوى بالت صالالين فالالو «فالالو فق ال اب ىيالالات المسالالىمة» (أ )106ومالالا بعالالد ا ،و
«فتاوى معا رة ( )621 / 3وما بعد ا.
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الثال لنالالدما نقالالول لصالالا :امىعالالو الحجالالاب الحجالالاب مال ً
فالمسالالىمة مال ً
الثال ولىالال،و
فقالالط ،حتالالم بعالالع المسالالىمات مىعالالن الخمالالار

الجالالابونيز  ...كالالال ،لخىالالع الالالرم
ول،سن برني الة يعنالو لغ الم الالرم
يعرفصا النا

لىتحايالن ،ثالم إذا مىعتصالا مثنالاا العمالن الالذي

فيال فتخىعال  ،وفالو ابمالاكن ابمالرى لى،سال و رالذا ،فصالذه ابمالور

لصا ضوابط بحي ينن امنسان مسدوعًا إلم اب ن السرلو رير حائد لن .
االستنسا ال،سري:
 :ذكررِ فضرريلتك أن لعلرر عنرر نل ديررن و لرر ين عنرر نل علرر  ،هنررل يطررِح
لستنسلخ نفسه علر ملرك رأيًرل فري لستنسرلخ لبشرِ  :هرل يمكرن أن
يتغيِ هذ لِأ لضرِور

مسرتقبلية؟ يعنري ً
مرثل :أسرِ ل تنجر تِير

ً
طفل أو طفلة ،هل يجِ عليهل لتحِي أي ً
ضل؟
أن تنج
ج :اب الالن ف الالو الالذا الالو التح الالريم م الالن ري الالر ئ الالث ،إنم الالا يمر الالن من ي ،الالا
االستنسا الجزئو ،استنسا لاو معين ،بعع النا

يحتالاوون إلالم لاالو

 ...ف الالو ل الالالأ مالي الالا معين الالة مص الالابة بالس الالراان ومص الالابة بر الالذا  ...وممر الالن
االستنسا من ذا  ...إنما استنسا ال،سر ين،غو من نغىف ال،الاب فالو الذا ابمالر
 ...حتم ال لحدث ال وضم.
وامسال يريد لإلنسان من ينسب نسبة ا،يعية بين مبالوين وفالو حاالانة مسالرة
 ...لعري من ال ولة امنسانية و ماالول ال الوالت ،بن امنسالان فالو حاوالة
إلم حاانة اويىالة ابمالد ،فالو حاوالة إلالم لربيالة مسالتمرة ،فصالو فالو حاوالة إلالم
مبوة راليالة ،وإلالم ممومالة حانيالة ،وإلالم ممالوة لاا الة ،يريالد من يعاليس فالو الذا
الجو ،فال بد من نوفره ل  ،فال ين،غو من نتوسع فو ذا حتم ال ي التل ال،الاب بعالد
ذلث لىم مصرالي .
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متم ياحث السي ،القرضاوي منا في أ
سؤ ل أخيِ فضيلة ل كتور  ...مت يضحك ل كتور لقِضلو ملء فيه؟
سالا ...
السي ،القرضالاوي ياالحث  ...ثالم يقالول :منالا يالا ممالو لسالت إنسالانًا لاب ً
كالالان الن،الالو

صالالت كمالالا و ال الصالالحابة وو ال الصالالحابو ل،الالد هللا بالالن

الحالالارث الزبيالالدي  -و الالو عفالالين رينتالالا و الالو ريالالة فالالو الغربيالالة اسالالمصا

ال ت

لراب مركز المحىة الر،رى ،و و ومر من مات من الصحابة بمصالر كالان مالن
الغار الصالحابة وكالالان مالع ل،الالد هللا بالن لمالرو بالالن العالاأ ،ولالالزوأ فالو بىالالدنا
واسالالتقر بصالالا ومالالات بصالالا  -روى لالالن الن،الالو
ل،س ًما من الن،و

صالالت يقالالول« :مالالا رميالالت مكثالالر

صت»( )108فبنا ال محب الع،و

وال الترسالير ،ولالو فتالوى

اويىة اسمصا «الدين والاحث»( )109حتم مننا نقالول :امنسالان حيالوان ضالاحث
فالاحث و اب ن  ...ولرنو كما مضحث كذلث محزن ومبرو  ...وفالو حالتنالا
ذه ملتقد من الحزن وال،راا و الواوب لىينا لما لعاني ممتنا.
كان السالر محموع رناليم  -و الو ئالالر لال صالائد معروفالة  -الال فالو محالد
ابلياع:

الالالوا لج،نالالا مالالا لسالالعرك باكيًالالا فالالو العيالالد مالالا الالذا بسالالعر معيالالد
ما حيىة العص ور صوا ريسال

ورمالالوه فالالو الالت و الالالوا رالالرع

فبنالالا مريالالد من مضالالحث ولرالالن ل،رينالالو مالالو ابمالالة ،نسالالبل هللا من ي الالرأ لنصالالا
مومصا ،ويرسف رمتصا  ...الىصم ومين.
( )108رواه محمد «المسند» ( )17704و ال مخرووه :حدي حسن ،ورواه ابن الم،ارك فالو
الز د ( ،)145والترمذي فو «السنن» (.)3641
(« )109فتاوى معا رة» (.)458 - 455 / 2

نحن والغرب

170

ً
وزيال فايىة الدكتور يوسف القرضاوي.
المقد  :ئررا
الررا لالث يالا م زيالن العابالدين ،وفر الة اي،الة إن ئالاا
السي ،القرضالاوي :ئ ً
هللا.

***

مس ىة من سويسرا
من الرالب :ثابت ليد
***
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لمصيد
ثابت ليالد :باحال مصالري يعاليس فالو مدينالة زيالور بسويسالرا منالذ سالنين،
و و معنالو بال،حال فالو ممالور العقيالدة وال ىسال ة وال رالر ،فالو لراثنالا امسالالمو،
ولال ة ذلث بال رر المعا ر .ول عراسات وبحوث ويدة فو ذا المجال.
بعالالع و الالد لعالالر

لالستسالالرا والمستسالالر ين بالنقالالد فالالو بعالالع مقاالل ال ،

فقوبن بصجالو كاسالل ،ئالن لىيال مالن يمالين وئالمال ،وحو الر مالن كالن وانالب،
ولو الالوا مسالاليرل لىحصالالول لىالالم الالالدكتوراه التالالو لمالالن لصالالا منالالذ فتالالرة اويىالالة.
مصابرا مراب ًالا ،متابعًالا االايا ابمالة،
ابرا
ولرن هن «ثابتًا» لىم ثغرل ،
ً
ً
وال سيما العال ة بين امسال والغرب.
و د م ىق ما يقرمه فو الصحف الغربية (بعالد محالداث  11سال،تم،ر) ومالا ل،ثال
وسائن املال من حدي من حدي لالن امسالال ورسالالت ومصالاعره وممتال ،
ولن وا ع المسىمين ،والصامصم وزافًا بغير بينة.
و الالذا مالالا حركالالة لي،ع ال إل الو بصالالذه ابس ال ىة برع لىيصالالا .لينسالالر ا نالالاك مالالا
است اع .و ذه و ابس ىة ،وبصا إوابتصا وباهلل التوفيف.
 :1مل هي مآخذ عل لسيلسة ألمِيكية في منطقة لشِ

ألوسط؟

ج :ومذ لىم السياسة ابمريرية فو من قة السر ابوسط لحيز ا الرامالن،
ب الالن لبيي الالد ا الم ى الالف لىسياس الالة امس الالرائيىية ،وو وفص الالا إل الالم وان الالب امر الالاب
الصالالصيونو ،فصالالو لقالالف بجانالالب إسالالرائين ولمالالد ا ول يالالد ا بالمالالال ابمريرالالو،
والسال ابمريرو ،وال تيالو ابمريرالو .حتالم ومالر «فيتالو» ممريرالو كالان ضالد
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إرسال مرا ،ين عوليين يسا مون فو لصدئة المن قة .حتم ذا رفاالت ممريرالا،
لتن ذ إسرائين ما لريد.
كما ومالذ لىالم السياسالة ابمريريالة ررور الا بقولصالا العسالررية واال تصالاعية
والعىمية ،ومحاولة من ل الر

رميصالا وسياسالتصا لىالم النالا  ،بمن الف القالوة ،ال

بقوة المن ف.
وومالالذ لىيصالالا كالالذلث :من فالسال ة ال رالالر السياسالالو لنالالد ا رئالالحوا لصالالا امسالالال
الدوا» ودي الدًا ،بال ً
الديال لاللحالالاع السالالوفيتو الالالذي سالالماه ريجالالان «عولالالة السالالر»
«لال ً
ومم الالذوا يخوف الالون م الالن «الخ الالر ابما الالر» المنتن الالر ،يعن الالون ب الال «الخ الالر
امسالالالمو» بعالالد من سالالقط «الخ الالر ابحمالالر» وحالالدث التقالالارب مالالع «الخ الالر
اب الال ر» ،ف الالو ح الالين لع الالاون المس الالىمون معص الالا ف الالو محارب الالة الس الالوفيت ف الالو
مفغانستان ،وذ الب كثيالر مالن مبنالاا المسالىمين إلالم وامعالصالا ومعا الد ا ليتعىمالوا
فيصا ،وإلم مستس يالصا ليعالالجوا فيصالا ،و الاور كثيالر مالن مبنالاا المسالىمين إليصالا،
وكثير من نوابغصم استقروا فيصا.
وفالالو مثنالالاا الصالالراع بالالين المعسالالررين :الغربالالو والسالالر و ،مو الرمسالالمالو
والسيولو ،كان االلجاه االسالمو ممين إلم المعسرر الغربو  -لىم منالمال -
من المعسرر السالر و ،بن المعسالرر الغربالو محسالوب لىالم المساليحية ،و الو
عين سماوي فو اب ن ،والمسيحيون م ن كتاب فو ننر المسالىمين ،فالو حالين
من المعس الالرر الس الالر و محس الالوب لى الالم املح الالاع والماعي الالة ،وإنر الالار ابلو ي الالة
والوحو.
والصراع بين ال ريقين مئال ،بمالا كالان مالن

الراع بالين الالرو وال الر

فالو
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فجر امسال  ،ونزلت ويات القرون فو سورة الرو لنتصر لىرو ضالد ال الر ،
ح ۡٱل ُم ۡؤ قمنُرونَ  4بقنَ ۡ
ص قرِ َّ
ول،سر بانتصار م لن ريب ،ولقالولَ { :ويَ ۡو َمئقرذ يَ ۡف َرِ ُ
ٱّللق}

[الرو .]5 ،4 :
إن الت،ار ممريرالا امسالال

الو العالدل ال،الدين لاللحالاع السالوفيتو يمثالن ننالرة

ماا الالة فالالو وو ر الالا لإلسالالال وممت ال  ،ومو ال مالالن م الالن الرتالالاب لامالالة ومالالن
النصارى ما ة ،ولصذا و ف بعع ابسالذة النابصين مالن العقالالا والمنصال ين
ض الالالد الالالذه الحمى الالالة ،والت ،الالالروا الخ الالالر امس الالالالمو و ًم الالالا ال حقيق الالالة ،م الالالنصم
ال،روفيسور إس،وزيتو ،وريره.
كما ومذ لىم السياسة ابمريرية مو صا فالو محاربالة مالا سالموه «امر الاب»
الذي رفاوا من يحدعوه بمعايير لىمية موضولية ،بالن لركالوه م صو ًمالا الميًالا
رورا ًوالالالا ،ليحالالالدعوا لى الالالم الالالوا م ،ويالالالدمىوا في الالال كالالالن ومالالالالات المقاوم الالالة
المسرولة ،ثم يقولون :من ليو معنا فصو مع امر اب.
ميرا لصالم،
إن موا ف ممريرا المختى ة من المسىمين لدل لىم منصا ال لامر ً
وال ل الالدينصم ،ربم الالا منص الالا لعت ،الالره «نائ ال ًالزا» يستعص الالم لى الالم االستس الالال لص الالا،
وامذلان معارلصا .مو بن «الىوبو» الصصيونو المسي ر لىم الجانب ابك،الر
الارا مو مالن وراا سالتار :يال ثر لىيصالا ،ويالوحو لصالا
من سياستصا ولووصالصالا ،وص ً
بصذه الموا ف.
وإال فمالالا سالالر الالذا العالالداا والحصالالار  -لسالالنوات لالالدة  -لىسالالوعان ،وميالالران
ولىعالالرا ؛ الالالذي يمالالوت ما الال بم الالات ابلالالوي ،مالالن ىالالة الغالالذاا ،مو فقالد الالالدواا
نتيجة الحصار ابمريروأ وما سر ذا الصىف ابمريرالو فالو ام الرار لىالم
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ضرب العرا ( ،)110ررم ،ول لعوعة الم تسين الدوليين بال يد وال ئراأ
ومالالا سالالر الالذه الحمىالالة ضالالد الممىرالالة السالالعوعية ،و الالد برئالالت مالالن ابالالن العن
وورعل من ونسيت  ،ووضعت فو القائمة السوعااأ
لىالالم من العالالرب والمسالالىمين ليسالالوا الالو وحالالد م الالالذين يرر الالون ممريرالالا ،إن
معنم ئالعوب العالالم لرالره ممريرالا ،و الذا هصالر بجالالا فالو مال لمر عيربالان فالو
ونوب إفريقيالا ،فقالد ووالدت ممريرالا ن سالصا محا الرة بررا يالة لالميالة  ...و الو
كرا ية ليست من
ممريرا لن سصا ،فالنا

النع روساليا وال مالن

النعتصا

النع الصالين وال محالد ،إنمالا

لاعة لرره ال رالنالة والج،الابرة المسالتر،رين فالو ابر

بغير الحف ،وإن كانوا يذلنون لصم ،ويخاعون بوامر م فو النا ر.
إن ممريرالالا لريالالد من لعيالالد اسالالتعمار باسالالم وديالالد ،الالو «العولمالالة»( )111فحقيقالالة
العولمالة الو «ابمركالة» سالواا كانالت لولمالة السياسالة م لولمالة اال تصالاع ،م
لولمة الثقافة ،بن حتم «لولمة الدين».
واون لريد ممريرالا «لولمالة ابمالن» لحالت اسالم «محاربالة امر الاب» لريالد
من لتالالدمن فالالو كالالن ئالالوا؛ فالالو ممالالت الس ال ون الدامىيالالة لىالالدول ،حتالالم منالالا
لعىيمصا الدينو ،وحتم ل،رلات مفراع ا بلمال الخير.
لراع ممريرا من لرا ب لقالول النالا
مو كر وا ،وسىوك النالا

إذا فرالروا ،ولوااالف النالا

إذا مح،الوا

إذا لالدينوا مو فسالقوا .و الو ل مال ن إلالم المسالىمين إذا

( )110كانت اموابة لن ذه ابس ىة ،ن رزو العرا فو مبرين . 2004
( )111لىمزيالالد راوالالع مالالا ذكرنالالاه فالالو كتابنالالا «المسالالىمون والعولمالالة» ا .عار التوزيالالع والنسالالر
امسالمية.
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فسقوا مو ملرضوا لن هللا ،وال ل مال ن إلاليصم إذا ا تالدوا مو استمسالروا بالالعروة
ٱّللُ َو ۡحر َهُ ۡ
الالالوثقم ،كمالالا ذكالالر القالالرون لالالن المسالالركينَ { :وإقذَ ذُ قكر َرِ َّ
ٱشر َمأ َ َّز ۡ قُلُرروبُ
ٱلَّ قذينَ َل ي ُۡؤ قمنُونَ قب ۡٱألا قخ َِ ق َوإقذَ ذُ قك َِ ٱلَّ قذينَ قمن دُونق ق اه إقذَ ُه ۡ يَ ۡست َ ۡبش ُقِونَ } [الزمر.]45 :

 :2مل هو موقفك من لحضلر لغِبية؟
ج :الحاارة الغربية ليست ئي ًا واحدًا ،بحي لقول لن  :ميالر مو ئالر .بالن
الحاارة م صالو مركالب مالن لنا الر لالدة ،فالال لجالب من يرالون فيصالا ووانالب
ئرا.
ميرا ،كما فيصا ووانب سى،ية لنت
ً
إيجابية لثمر ً
ومالالو و نالالا  -و الالو مو الالف كالالن مسالالىم ،بالالن كالالن لا الالن  -من محت الو بالالالخير،
ومرحب ب  ،ومست يد ب  ،ومن ملجنب السر ،ومحذر من .
فالالو الحاالالارة الغربيالالة نجالالد وانالالب العىالالم بت ،يقال ال المختى الالة «الترنولوويالالة
والصنالية» و ذا يجب لىينا من نست يد من  ،بن لالمو ب ،يعت  ،بالن الو فالو
م الالى مقتالال،و مالالن الحاالالارة امسالالالمية التالالو منحالالت موربالالا المالالنص العىمالالو
والتجري،و ،الالذي ممالذه رووالر بيرالون ،وفرنساليو بيرالون مالن المسالىمين ،كمالا
ئالالصد بالالذلث م رمالالو العىالالم ممثالالال :بري ولالالوت ،وروسالالتاي لوبالالون ،ووالالورأ
سارلون ورير م .فصو فو الوا ع باالتنا رعت إلينا.
ولرالالن ال ننرالالر  -وال يجالالوز لنالالا  -من الغالالرب نمالالم مالالا ا ت،س ال مالالن المسالالىمين
واوره حتم

ار ئي ًا ً
ائال ،وانتصم إلالم الثالورات الترنولوويالة وال،يولوويالة

واملرترونية وال اائية وااللصااللية والمعىومالية .و و وث،ات ائىة ،حققالت
فو موامر القرن العسرين ما لم لصن إلي ال،سرية فو لسرات القرون.
و الالذه كىصالالا مراسالالب لى،سالالر وميعًالالا مسالاليحيين كالالانوا م مسالالىمين م وثنيالالين م
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مىحدين.
ولرن المصم :فيم لستخد ذه الثورات العىمية كىصاأ فالو ال،نالاا م فالو الصالد أ
فو الحف م فو ال،اانأ فو امحياا م فو القتنأ
لصالالذا كالالان مالالن المصالالم من نالالربط الحاالالارة بب الالداي إيمانيالالة لنمالالم ،ومثالالن
ممال ية لىيا ،لا،ط سىوك امنسان ،ولجعى يستخد إمرانالال الصائىالة فيمالا فيال
ال ال،سرية ومير ا.
ولرن مما يعاب لىم الحاارة الغربية لدة ممور:
ً
موال :الجا صا الماعي الحسو ،واحتقار ا لىغي،يات وكن ما وراا الماعة.
ثانيًا :االلجاه الن عو والىذي فو ممال يات الحاارة الغربية.
ثالثًا :فو الحاارة الغربية نزلة استعالا كامنة فالو ملما صالا ،كبنمالا ممالذلصا
من اليصوع الذين يزلمون :منصم  -وحد م  -ئعب هللا المختار(.)112
وملتقد من ال،سرية اليالو فالو حاوالة إلالم حاالارة موازنالة مترامىالة ،لع يصالا
الدين وال ل قد ا العىم .ولمنحصا اميمان ،وال لسى،صا العقالن .ولص،صالا الالرو  ،وال
لحرمصا الماعة .ولالذكر ا بالاومرة ،وال لحالر لىيصالا الالدنيا .ولع يصالا الحالف وال
لمنعصا القالوة .ولصالىصا بالسالماا ،وال لنزلصالا مالن ابر

 ،ولىالث الو حاالارة

امسال إذا فصمت لىم ووصصا الصحيل ،وممذت مالن منابعصالا الصالافية ،ال مالن
كثيرا لن حقائف امسال فص ًما ول ،يقًا.
وا ع المسىمين الم سف ،الذي بعد ً
ومع ذا االمتالي فو التوو بين الحاالارة الغربيالة وامسالالمية ،ال م الول
( )112بينت ذه المآمذة الثالثة سابقًا فىتراوع فو موضعصا.
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الالراع الحا الالارات ،ف الاليمرن لىحا الالارات من لت الالا م ،ومن لتع الالايس

اا ،ويبمذ بعاصا من بعع مفان ما لنده.
ولتحاور ،ومن يىقل بعاصا بع ً
ومصو ً ا من فو عامن حاارة الغالرب فالسال ة وم رالرين ولىمالاا ومعبالاا
وفنانين ينقدونصا ،ويد ون مورا

امنذار ،محالذرين مالن لجاوزالصالا ،وال ساليما

الماعية المجح ة ،وامباحيالة المسالرفة .و الذا مالا يتاليل لصالذه الحاالارة من لصالىل
كثيرا من مم ائصا بن سصا.
ً
و الد حالاول االسالتعمار مالن الديم إنسالالاا نحالن مثالن «القاعيانيالة» لنالاعي ب رالالرة
«إلغاا الجصاع» ولرنصا مم قت ،ولم لقدر لىم لغيير وو ر ابمة.
 :3مل رأيك فيمل يملرسه لغِب من تشويه لإلسل ليو ؟
ج :لسوي الغرب لإلسال لاليو وليالد اليالو  ،وال ابالن ابمالو ،إنال ممالر الديم
د الصراع بالين امسالال والمساليحية ابوربيالة ،منالذ لصالد الحالروب الصالىي،ية،
بن منذ لصد فتل ابندلو ،ومعركة بوالي ورير ا.
ومن المعروي من الغربيين الد ئالا وا

الورة امسالال لمالدًا بعالد الحالروب

الصىي،ية ،لسوي ًصا ئمن العقيدة والسالريعة وابمالال واوعاب ،والقالرون والسالنة
وئخصية الرسول والصحابة ،ولاري ،امسال وحاارل .
وهىت ذه الصورة الزائ ة لعمن لمىصا فالو العقالن الغربالو  -بالولو وبغيالر
ولالالو  -إلالالم اليالالو  ،بالالررم الصالالال الغالالرب بالمسالالىمين ،ومعرفالالة الالال،عع مالالنصم
الرثير لن امسال  .ولرن العقن العا فو الغالرب مسالير ثقافالة ريالر محايالدة  -مو
ن :رير

حيحة إن مرعنا التخ يف  -لن امسال .

و الالذه الثقافالالة المغىواالالة مووالالوعة فالالو كتالالب ومنالالا

التعىالاليم العالالا  ،وفالالو
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المراوع الجامعية ،وفو الموسولات وعوائر المعالاري ،وفالو حىقالات ونالدوات
ما ة لعقد لن امسال وحاارل وممت .
وفيمالالا يعرضال املالالال الغربالالو بصال ة لامالالة ،وكالالن الالذه المالالوارع التربويالالة
والتثقي ية واملالمية وال بد من يرون لصا مثر ا فو لحديد الموا ف من امسالال
والمسىمين.
و د اوتصد محد لىماا المسىمين الذين لائالوا فالو ملمانيالا ،و الو ابسالتاذ ل،الد
الجواع فاللالوري  -اميرانالو اب الن  -من ينقالو المنالا

والرتالب الدراسالية فالو

مراحن التعىيم العا فو ملمانيا من ابرالالا والمغال الات التالو لحتويصالا ما الة
ً
الائال ،م الدره فالو
بامسال ولعاليم وممت وحاارل  .و د وود فو ذلالث ك ًمالا
لدة كتب ،ومبى الجصات المس ولة لن التعىيم ،و د لىمنا من منصالا رح،الت بصالذه
المالحنات والتصحيحات ،ومنصا ستعمن لىم رلايتصا ،ول اعي ابم اا التالو
ن،صت لىيصا.
و ذا وال ئث مو ف إيجالابو ،وم الوة يحمالد لىيصالا المسال ولون لالن التعىاليم
فالالو ملمانيالالا ،و الالد كالالان ابسالالتاذ ال اللالالوري ينالالوي من يقالالو بمثالالن الالذا العمالالن فالالو
ال،الع ابوربية ابمرى ،وبدم ً
فعال ب،ري انيا ،ولرن وافالاه ابوالن ،الن من يرمالن
حىم .
لىالالم من الالذا إنمالالا يعالالال مالالن كالالان سالال،ب لسالالوي امسالالال لنالالده الالو الجصالالن
بحقيقة امسال  ،و د ال العرب :من وصن ئي ًا لاعاه .و ال القالرون{ :بَ ۡرل كَرذَّبُو
قب َمل لَ ۡ ي قُح ُ
يطو قب قع ۡل قم قه َولَمَّل يَ ۡأتق قه ۡ ت َ ۡأ قويلُهُ} [يونو.]39 :

ولر الالن المس الالرىة لرم الالن ف الاليمن يتعم الالد لس الالوي امس الالال  ،فيزي الالف ابح الالداث،
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ويتجا ن الحقائف ،ويالزور التالاري ،،وينرالر السالمو فالو رابعالة النصالار ،فصالذا ال
حيىة لنا في .
من كان يرره امسال  ،مو يحقد لىم ممت  ،فمالاذا نمىالث من نصالنع لال  ،إال من
ندلو هللا لعالم :من يسر

دره لىحف ،ومن ينزع من ى ،الغن والحقد.

ولىينا نحن من ن،الذل مالا نسالت يع فالو بيالان حقالائف عيننالا والالرع لىالم مباايالن
مصوم  ،ومد ميدينا لرن من يسالمنا ،فإن هللا لم ينصنا لن الالذين لالم يقالىونالا فالو
الدين ،مو يخروونا من عيارنا :من ن،ر م ونقسط إليصم وهللا يحب المقس ين.
 :4مررل هرري مآخررذ عل ر لطِيقررة لترري يعررللي بهررل لغررِب قضررية إلسررل
آلن؟
ج :إن الغالالرب اون الالد لجسالالد فالالو ممريرالالا ،وكالالن الغالالرب ل،الالع لصالالا ،إذا الالالت
ممريرا سمع ،وإذا ممرت مااع ،وإذا علت ممن لىم علائصا.
وممريرالا اون الد لبلصالت فالو ابر

 ،لقالول مالا الال نمالروذ مبالرا يم ،حالين

ال :ربو الذي يحيو ويميت ،ال نمروذ :منا محيو ومميت.
ممريرا ملىنت الحرب لىم امسال وم ى وئعوب كىصالا باسالم الحالرب لىالم
امر الالاب .ولرنصالالا لالالم لالالرع من لحالالدع امر الالاب لحديالدًا واضال ًحا ،لتالالدمن فيال مالالن
لساا من الدول ،كما ذكرت اون إيالران والعالرا ضالمن «محالور السالر» ومالن
لسالالاا مالالن الجمالالالات والمننمالالات التالالو لجا الالد السالالترعاع حقو صالالا ،الالالدفاع لالالن
حرمالصا ومقدسالصا ،مثن مننمة «حمالا » و «الجصالاع امسالالمو» و «كتائالب
اب ص الالم» ف الالو فىس الال ين ،و «ح الالزب هللا» ف الالو ل،ن الالان ،و «ومال الالة مجا الالدي
كسالالمير» وريالالر ذلالالث .إنصالالا لريالالد من لقاالالو لىالالم كالالن مقاومالالة إسالالالمية باسالالم
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محاربة امر اب .و ذه م امرة م،يثة لريالد إممالاع والذوة الصالحوة امسالالمية،
وإضعاي ئوكة ابمالة امسالالمية ،ومىالع كالن مخال،صالا ومنيابصالا لت،قالم بعالد ذلالث
فريسة سصىة لرن اامع فيصا.
ومكثر مالن ذلالث :منصالا ملىنالت الحالرب لىالم العمالن الخيالري ،وم ال،حت كالن
ابلمال الخيرية فو ال،الع امسالمية فو حالة حصار مو لجميد.
و و لم لرتالف بالذلث ،فصالو لريالد من لتالدمن فالو منالا

التعىاليم ،ومصو ً الا

التعىيم الدينو فو ال،الع امسالمية :فو السعوعية ،وفو باكسالتان ،وفالو رير مالا
من بالع المسىمين.
لقد ال الالرئيو بالوش فالو مول ميالا الحالرب :إنصالا حمىالة

الىي،ية وديالدة ،ثالم

ن،صالال مالالن حولالال إلالالم م الالورة الالذه الع،الالارة ،فقالالال :منالالا ال م صالالد بصالالا المعنالالم
التاريخو لىرىمة .ولرن محالد حرمالاا ممتنالا  -و الو لىالو بالن مبالو االالب  -يقالول:
رالالس القىالالوب ينصالالر لىالالم فىتالالات ابلسالالن و ال حات الووالالوه .والقالالرون يقالالول:
{ َولَت َ ۡع قِفَنَّ ُه ۡ فقي لَ ۡح قن ۡٱلقَ ۡو قل} [محمد.]30 :
وكنا نتو ع من «االلحاع ابوربالو» مال يسالير فالو ركالاب ممريرالا ،ويسالاند ا
فو لن يالذ كالن رر،الصالا فالو لركيالع المسالىمين ،وإررالا حرالامصم لىالم من ي يالد ا
لا مو كر ًا ،وإال سىط لىيصم ساليف الج،الروت ابمريرالو ،الالذي يقالول برالن
او ً
ل،جل« :من ليو معنا فصو مع امر اب».
ما ذنالب السالعب ابفغالانو حتالم لالدمر كالن بنيتال التحتيالة ،ومن يقتالن منال مالن
تن ،ومن يحيا فو فزع من القصف المسالتمر ،بحثًالا لالن باالع م الات مو ملالوي
من لننيم القالدةأ!
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ولرن من ف الج،ابرة ال رالنة ،الذين ام هللا مال ي ىحالوا فالو النصايالة ،كمالا
عنقي } [إبرا
لب ُك ُّل َجبَّلر َ
ال القرونَ { :و َخ َ

يم.]15 :

إن ال ريقة التو لتعامن بصا ممريرا اليو مع اية امسالال والمسالىمين :لالن
لتالالرك سالالوى المالالرارة فالالو الن الالو  ،وابحقالالاع فالالو الصالالدور ،والررا يالالة فالالو
القىوب ،وال يجوز بمريرالا وال لىغالرب معصالا من يتو الع ريالر الذا ،فمالن يالزرع
السوك ال يحصد العنب .و و بصذا لنسئ لصالا ملالداا عائمالين ،يالذ ب ابالن العن،
ويبلو بدل مبناا العن ومرون.
 :5بملذ ت فع عن إلسل ؟ ومل هي محلسن إلسل ؟
ج :امسالالال لالاليو فالالو الالت االلصالالا حتالالم معافالالع لنال  .امسالالال الالو الرسالالالة
الخالمة ،التو لميالز بخىالوع مصالاعر ا ،كمالا لميالزت بغايتصالا الربانيالة ،وووصتصالا
ابمال ية ،ونزلتصالا امنسالانية ،وعلولصالا العالميالة ،و الو التالو لالذيب الحالواوز
بالالين ال،سالالر بعاالالصم وبعالالع ،فتالال امو بالالين اببالاليع وابسالالوع ،وبالالين الغنالالو
وال قير ،وبين الحاكم والمحرو .
امسال و الرسالة القاعرة لىم بنالاا إنسالان مال من الوي ،متالوازن مترامالن
السخصية ،يمسو لىم ابر

ويت ىع إلالم السالماا  ...يعالايس الوا الع ،ويرنالو

إلالالم المثالالال  ...يعمالالن لىالالدنيا ،وال ينسالالم اومالالرة  ...يجمالالع المالالال ،وال ينسالالم
الحسالالاب  ...يبمالالذ الحالالف ،وال ينسالالم الواوالالب  ...يتعامالالن مالالع الخىالالف ،وال ينسالالم
الخالف .يعتز بماضي وال ينسم حاضالره ومسالتق،ى  ...يحالب ومال  ،وال ينسالم
بنو امنسان  ...يصىل ن س  ،وال ينسم إ ال ريره.
إنسالالان ل،نالالو فرالالره وضالالميره لقيالالدة التوحيالالد واميمالالان بالالاهلل ،ولغالالذي روح ال
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الع،الالاعات السالالعائرية؛ مالالن الصالالىوات الخمالالو اليوميالالة التالالو لقربالال إلالالم ربالال ،
والزكالاة التالالو لزكالم ن سال  ،ول صالر مالال  ،والصاليا الالالذي يحرمال مالالن ئالالصوات
ئصرا من كن لا  ،والح الذي يووب لىي الصجرة مالن بىالده إلالم
ب ن وفرو
ً
ابر

المقدسة مالرة فالو لمالره ،فالو رحىالة سالال ولجالرع ومسالاواة كامىالة مالع

مىف هللا .كما لا،ط سىوك ابمال واوعاب امسالمية ،التالو لسالمن مجالاالت
الحياة كىصا.
امسال الو الرسالالة القالاعرة لىالم بنالاا مسالرة متماسالرة؛ زوويالة لقالو لىالم
السرون والموعة والرحمة ،ومبالوة راليالة مسال ولة لالن رليتصالا ،وممومالة حانيالة
حقصالالا بعالالد حالالف هللا لعالالالم ،وبنالالوة بالالارة لتقالالرب إلالالم هللا بامحسالالان بوالالالديصا،
ومصو ً ا لند الر،ر ،و الو ابسالرة الممتالدة ،التالو لسالمن اممالوة وابمالوات،
وابلمالالا والعمالالات ،وابمالالوال والخالالاالت مالالن مولالالو القربالالم وذوي ابرحالالا ،
الذين ممر هللا لعالم بإيتائصم حقو صم ،والقاا هللا فيصم.
وامسالالال الالو الرسالالالة القالالاعرة لىالالم إنسالالاا القالالاعرة لىالالم إنسالالاا المجتمالالع
الصالل ،الذي ال يقو لىم مسا

لنصري وال لالونو ،وال إ ىيمالو وال ا،قالو،

إنما يقو لىم العقيدة المتسامحة مع اومرين ،المت تحة لىالم المخالال ين ،ومعاا
الواو،ات .وال يتم إيمان ال رع في حتم يجب بمي ما يحب لن س .
والحدي لن محاسالن امسالال يحتالاأ إلالم كتالب ،ولنالا فيال كتالب لالدة مثالن:
«اميمان والحياة» ،و «الع،اعة فالو امسالال » ،و «مسالرىة ال قالر وكيالف لالجصالا
امسالالال  ،وريالالر المسالالىمين فالالو المجتمالالع امسالالالمو» ،و «الحالالالل والحالالرا فالالو
امس الالالال » ،و «مالم الالالل المجتم الالالع المس الالالىم» ،و «مرك الالالز الم الالالرمة ف الالالو الحي الالالاة
امسالالالمية» ،و «امسالالال حاالالارة الغالالد» ،و «الخصالالائت العامالالة لإلسالالال »،

نحن والغرب

183

ولعن م ربصا« :مدمن إلم معرفة امسال ».
 :6هررل تميررل إل ر لتش ر ي عل ر أوجرره لخررلف بررين إلسررل و لغررِب؟ أ
تؤك أوجه لتشلبه و لتفل ؟
ج :يقول العرب :لرن مقا مقال.
ومنا م ول :فو مقا ال،ح والدراسة لذكر الحقائف مجرعة من كن عيالن ،بمالا
ل مالن مصالائت لميالزه لالن ريالره ،ولرالن ببسالىوب لىمالو ر الين ،بعيالد لالن
سربُّو
{و َل ت َ ُ
السالالب وامثالالارة واالسالالت زاز ،فقالالد الالال لعالالالم فالالو ئالالبن المسالالركينَ :
ٱّللق فَيَسُربُّو َّ
ون َّ
ٱّللَ عَر ۡ َو قبغَ ۡي قرِ قع ۡلر } [ابنعالا  .]108 :فنصالم لالن
ٱلَّ قذينَ يَ ۡ عُونَ قمن دُ ق

سب م نامصم ،حتم ال يرعوا لىم ذلث بس،ب هللا لعالم.
ومما فو مقا الحوار والت ا م ،فيرون التركيز لىم نقالاا االل الا  ،والقواسالم
المسالالتركة ،ولالاليو لىالالم نقالالاا التمالالايز واالمالالتالي ،محاولالالة مزالالالة الج الالوة،
ولصي ة الن و

لىتقارب ،و و عامن فو الجدل بالتو الو محسالن ،الالذي ممالر بال

القرون فالو مالنص الالدلوة مالع المخالال ين بصال ة لامالة ،وفالو والدال م الن الرتالاب
َٰ
س ُ
رن إق َّل
ري أ َ ۡح َ
بص ة ما الة ،كمالا الال لعالالمَ { :و َل ت ُ َٰ َجر ق لُ او أ َ ۡهر َل ۡٱل قكت َر ق إق َّل قبرٱلَّتقي قه َ
نرز َل قإلَ ۡري ُك ۡ َو قإ َٰلَ ُهنَرل َو قإ َٰلَ ُه ُكر ۡ َٰ َو قحر
نرز َل قإلَ ۡينَرل َوأ ُ ق
ٱلَّ قذينَ َظلَ ُمو قم ۡن ُه ۡ َوقُولُ او َء َمنَّل قبٱلَّر قذ ا أ ُ ق

َونَ ۡح ُن لَهُ ُم ۡس قل ُمونَ } [العنر،وت.]46 :
فذكر نا ما ي من ب المسىمون؛ بقدسية مالا منالزل هللا لىالم م الن الرتالاب مالن
لنالالد هللا ،مثالالن التالالوراة التالالو منزلالالت لىالالم موسالالم ،وامنجيالالن الالالذي منالالزل لىالالم
ليسم ،ولصذا سما م «م ن الرتاب» بنصم  -فو اب ن  -م ن كتاب سماوي.
كمالالا من إيمالالان المسالالىمين بالالبن إلال ال الالريقين واحالالد ،و الالو هللا لتالالت يقالالرب بالالين
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الجميع.
ومن مون الذا مركالز لىالم القواسالم المسالتركة مالع م الن الرتالاب لامالة ،ومالع
المسيحين ما ة ،فصم م رب موعة إلم المسىمين بنت القرون(.)113
 :7هل توجه أ نق إل أنظمة لحك لفلس في لعلل إلسلمي؟
ج :نعالالم موو ال النقالالد إلالالم مننمالالة الحرالالم ال اسالالدة فالالو العالالالم امسالالالمو ،فصالالذا
واوب المسىم  -كن مسىم  -بص ة لامة ،وواوب العالالم المسالىم بصال ة ما الة.
وفو امسال فرياة عينية مقدسالة لعىصالا ال لووالد فالو عيانالة ممالرى بصالذه القالوة،
و الذا الوضالالو  ،اسالالمصا« :ابمالالر بالالالمعروي والنصالو لالالن المنرالالر» و الالد وعىصالالا
القرون من مسال،اب لميالز ابمالة المسالىمة { ُكنرت ُ ۡ َخ ۡي َرِ أُمَّرة أ ُ ۡخ قِ َجر ۡ قللنَّرل ق ت َ ۡرأ ُم ُِونَ
بق ۡ
َررن ۡٱل ُمنك قَررِ َوت ُ ۡؤ قمنُررونَ بق َّ
ررٱّللق} [ول لمالالران ]110 :فقالالد ابمالالر
ررٱل َم ۡع ُِ ق
وف َوت َ ۡن َه ۡررونَ ع ق

بالمعروي لىم اميمان ،إيذانًا بب ميت .
وذكالالر القالالرون من بنالالو إسالالرائين  -فالالو بعالالع ال تالالرات مالالن لالالاريخصم  -لعنالالوا
لىالالم لسالالان بعالالع من،يالالائصم مثالالن :عاوع وليسالالم ابالالن مالالريم ،بنصالالم { َكرررلنُو َل
يَتَنَل َه ۡونَ عَن مُّنكَِ فَعَلُو ههُ لَ قب ۡئ َ َمل كَلنُو يَ ۡفعَلُونَ } [المائدة.]79 :

و الالذه ال رياالالة االوتماليالالة العنيمالالة لووالالب لىالالم المسالالىم إذا رمي ميال ًالرا
ئرا ذائعًا من ينصو لنال  ،وإذا رمى لو ًوالا ومال ،
ضائعًا من يبمر ب  ،وإذا رمى ً
مو م الالب

الالحح  ،حتالالم ي،الالرا ذمت ال ممالالا هللا ،وممالالا النالالا  ،و الالذا فالالو حالالدوع

است الت .
( )113راوع ما ذكرناه فو كتابنا «ثقافتنا بين االن تا واالنغال » ا .عار السالرو (أ)52
وما بعد ا.
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و ذا لاليو مجالرع حالف لىمسالىم يمرنال من يتنالازل لنال  ،بالن الو واوالب عينالو
لىي  ،يسخط هللا لعالم لىي إذا لرك .
و الالذا واوالالب لىالالم المسالالىم العالالاعي بقالالدر وسالالع  ،و الالو مووالالب لىالالم العالالالم
المسىم الدالية مكثر مالن ريالره ،كمالا الال لعالالم فالو ئالبن اليصالوع{ :لَ ۡرو َل يَ ۡرن َه َٰى ُه ُ
سر ۡرح ه َ لَ قب ر ۡئ َ َمررل َكررلنُو يَ ۡ
ٱإل ۡث ر َ َوأ َ ۡك قل قه ر ُ ٱل ُّ
ص رنَعُونَ }
رلر َ
ٱلَِّ َٰبَّنقيُّررونَ َو ۡٱأل َ ۡحبَر ُ
عررن قَر ۡرو قل قه ُ ۡ ق

[المائدة.]63 :
ومن نا منقد ابننمة ال اسدة السائعة فو لالمنا العربو وامسالالمو ،سالواا
كالالان فسالالاع ا ممال يًالالا ،بمعنالالم منص الا لاالاليع الصالالىوات ولت،الالع السالالصوات ولسالاليع
االنحالل ،ولحالن مالا حالر هللا ،كمالا لالرحم مالا محالن هللا ،ولسالقط مالا فالر

هللا،

ولسالرع مالالا لالم يالالبذن بال هللا ،فالو حالالين لع الالن ئالرائع هللا ،ومحرالالا هللا ،وال لقالاليم
حدوع هللا .م كان فساع ا نائ ًا من لج،ر ا لىالم السالعوب ،و صر الا لىجمالا ير،
واسالالت ثار ا بالسالالى ة والثالالروة ،وابكثريالالة ال لرالالاع لجالالد القالالوت الاالالروري إال
بسالالالف ابن الالالو ،وذلالالالث بسالالال،ب الدكتالوريالالالة المسالالالت،دة ،السالالالافرة مو المقنعالالالة:
الديرتالورية القائمة لىم االن الراع بالالرمي ،وإلغالاا اوراا ابمالرى ،ومصالاعرة
الحريات ،ولرماليم ابفالواه ،لىالث الديرتالوريالة التالو ال لحالب من لسالمع إال الثنالاا
لىيصا ،والتمجيد ل ،واللصالا ،سالواا مم البت م م الابت .و الد لىمنالا امسالال من
نصوب لإلما فو الصالة م بة ،فصذا فو ل،اعة كالصالة ،فريف بالحاكمأ
كمالالا ومالالذ لىالالم بعالالع الحرالالا فالالو لالمنالالا امسالالالمو اضالال صاع م لالالدلاة
امسال  ،ومصاعرة حريالصم ،وإرال اببواب كىصا عونصم ،ولد لمريالنصم مالن
حرية الدلوة مثن ريالر م ،واسالتجابتصم لوسالاو

القالوى المعاعيالة لإلسالال فالو

التخويالالف مالالن هصالالور امسالالال  .والتاالالييف لىالالم ال رالالر الوسال و المعتالالدل ،ممالالا
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 ،حيال ال يحالاكم

وال ينا س .ولو لمن لحت سمع القانون وبصره لران مفان وم دى.
لىم منو مفر فالو نقالدي بننمالة الحرالم ال اسالدة فالو العالالم امسالالمو ،بالين
نولين من الحرا فو عيار امسال :
الدرا
لنررو ألول :الالو الالالذي يعتالالري بامسالالال عينًالالا لىدولالالة ،وبالسالالريعة مصال ً
لىقالالوانين ،ولرن ال م الالرا فالالو ل ،يالالف السالالريعة فالالو بعالالع الجوانالالب ،فصالالذا مئالال،
بالمسىم الذي يسصد من ال إل هللا ومن محمدًا رسول هللا ،ويىتز ببحرالا امسالال
لامالالة ،ولرنالال يرلرالالب بعالالع الر،الالائر؛ مالالن فعالالن محنالالور ،مو لالالرك مالالبمور،
فالالالخوارأ ومالالن وافقصالالم ير رون ال  ،وم الالن السالالنة وومصالالور المسالالىمين يعت،رون ال
مسى ًما لا يًا ،رير مارأ من المىة ،مالا لالم يسالتحن ذلالث ،مو ينرالر معىو ًمالا مالن
الدين بالارورة.
و لنررو لثررلني :الالو العىمالالانو المت الالري ،الالالذي يجالالا ر بالعالالداوة لسالالريعة
امسالالال  ،ويسالالخر منصالالا ،ويعت،ر الالا منا االالة لىحاالالارة والتقالالد  ،فصالالو يالالرفع
اا ،فصو مئ ،بإبىيو الذي رفع ممر هللا بالسالجوع وع  ،وو ال
السريعة رف ً
القرون ببن {أَبَ َٰ َو ۡ
ٱست َ ۡكبَ َِ َوكَلنَ قمنَ ۡٱل َٰ َك قف قِينَ } [ال،قرة.]34 :

فصالالذا النالالوع الالو الالالذي يتوو ال والالن نقالالدي إلي ال  ،و الالو يعت،الالر مالالن يصالالىو فالالو
المسالالجد مت رفًالالا ،ومالالن لىالال،و الخمالالار لىالالم رمسالالصا مت رفالالة ،ومالالن ال يسالالرب
الخمر وال يزنو وال يرا ت النساا ابون،يات لنال مت رفًالا .و الد لحالدثت لالن
ذا فو كتابو« :الت ري العىمانو فو مواوصة امسال ».
 :8هل تملر

نق ً ذ تيًل فري إطرلر لمجتمرع إلسرلمي؟ أو بعبرلر أخرِى:
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مل هو لنق لذ توجهه ليو للمجتمع إلسلمي؟
ج :إن النقالالد الالالذالو ممالالر سالال،ف إلي ال امسالالال الحاالالارات السالالابقة ،ولىمنالالا
امسالالال من نحاسالالب من سالالنا ً
موال بالالبول ،فيمالالا يسالالمي الغالالرب« :النقالالد الالالذالو»
يسمي عيننا :محاس،ة الن و.
كما لىمنا امسالال السالجالة فالو نقالد الالذات ،ومراوعالة ابفرالار والموا الف،
حتم ائتصرت فو لراثنا الحرمالة القائىالة :الروالوع إلالم الحالف ميالر مالن التمالاعي
فو ال،اان.
ولقد مارست النقد الذالو لألمة امسالمية ،ولىحركالة امسالالمية ،ولىصالحوة
امسالالالمية فالالو لالالدة كتالالب لالالو منصالالا« :الحالالن امسالالالمو فرياالالة وضالالرورة»
و «الصحوة امسالمية بين الجحوع والت ري» و «ميالن الخىالنأ» و «مولويالات
امسالمية فو المرحىة القاعمة» ورير ا.
الحركة إ
مرا مالع ابمالة امسالالمية والمجتمالع امسالالمو و الة لىالم رم
وو ت مال ً
القرن الحاعي والعسرين ،ل،يالان مالا منجزنالاه ومالا مم قنالا فالو لحقيقال  ،وذلالث فالو
كتاب مسميت «ممتنا بين رنين :إنجازات وإم ا ات ولحديات».
وفو الم ،عة اون كتاب( )114مصم لنقد الصحوة امسالالمية المعا الرة لىالم
مالالا لصالالا مالالن فاالالن فالالو يقنالالة العقالالول والمسالالالر وامراعات والسالالىوك والالالدلوة،
والتالبثير فالو سالالائر اب العدة :الثقافالة واال تصالالاعية والسياسالية ورير الا .ولرنالالو
اال،تصالالا بالالبن لنتقالالن مالالن السالالرن والمنصالالر إلالالم الحقيقالالة والجالالو ر ،ومالالن الرالالال
( )114و كتاب« :الصحوة امسالالمية مالن المرا قالة إلالم الرئالد» ،و الد ا،عتال عار السالرو
فو القا رة.
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واب الول،

ومن العاا يالة والغورائيالة إلالم العقالنيالة والعىميالة ،ومالن الغىالو واالنحالالل إلالم
الوسالال ية وااللتالالدال ،ومالالن التعسالالير والتن يالالر إلالالم التيسالالير والت،سالالير ،ومالالن
الجموع والتقىيد إلم االوتصاع والتجديد ،ومن التعصالب واالنغالال إلالم التسالامل
واالن الالال  ،وم الالن العن الالف والنقم الالة إل الالم الرف الالف والرحم الالة ،وم الالن االم الالتالي
والتساحن إلم االئتالي والتعاون.
ممالالا لالالن نقالالدي لىمجتمالالع امسالالالمو :فبنالالا ومالالذ لىالالم المجتمالالع امسالالالمو من ال
م اب الخىالن فالو لرليالب مولويالال  ،فصالم يق،ىالون ابمالور ،فيجعىالون معاليصالا فالو
م مرة ا تمامصم ،ويجعىون س اس صا فو مقدمتصا(.)115
كما ومذ لىم المجتمع امسالمو و ول فالو كثيالر مالن القاالايا الر،يالرة بالين
ارفو الغىو والت الريط ،كمالا نالرى ذلالث فالو االايا المالرمة ،فقالو ممسالوا مسالرى
الغزو الثقافو واالوتمالالو الغربالو الحالدي  ،حتالم سالىخوا المالرمة مالن ويتصالا.
يقالالابىصم الالو م الال،حوا مسالالرى ابفرالالار والتقاليالالد الموروثالالة مالالن لصالالوع التراوالالع
والتخىف الحااري ،وبين ل ريط ال الا وإفالراا مول الث ضالاع المالنص الوسالط
الذي يمثن حقيقة امسال .
ومليالالب لىالالم المجتمالالع امسالالالمو استسالالالم بسالال،اب التخىالالف الحاالالاري،
ورضاه ببن ي،قم فالو ذيالن القافىالة ،ولالد ل قصال فالو سالنن هللا الثابتالة فالو الرالون
والمجتمالالع ،وننالالا ابسالال،اب والمسالال،،ات ،وئالاليوع القالاليم السالالى،ية التالالو رووتصالالا

( )115راوع ما كت،ناه فو كتاب «مولويات الحركة امسالالمية فالو المرحىالة القاعمالة» ،وكتالاب
«من فق ابولويات».
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الصوفية المنحرفة ،وااللجا ات الدينية المس،و ة.
ومليالالب لىالالم المجتمالالع امسالالالمو ل ر الال ولسالالرذم  ،وذلالالث لىالالم حسالالاب
وحدل ولجمع

ال ًا واحالدًا ،ررالم من امسالال ركالز لىالم ئالي ين مصمالين مالا:

كىمة التوحيد ،ولوحيد الرىمة.
 :9مل رأيك في غيلب ل يمقِ طية عن لعلل إلسلمي؟
ج :رميالو من مسالرىة العالالالم امسالالمو ابولالم واليالالو الو :ريالاب الحريالالات
العامالالة ،وحقالالو امنسالالان ،وسالالو النالالا

بعص الا القصالالر وسالاليف السالالى ان ،مو

سى ان السيف إلم ما لريده اائ ة ىيىة من الحرا  ،والمنت عين من ورائصالم مالن
ذوى الثراا ال احس الذي لرون من لر الجما ير .و و التحالالف الالذي ذكالره
القرون من ديم بين فرلون و ارون و امالان ،ف رلالون يمثالن السالى ة المتبلصالة
المستر،رة فالو ابر
امفساع فو ابر

 ،و الارون يمثالن الرمسالمالية الرالانزة المسالتغىة لمالصالا فالو
 ،و امان يمثن ال ،قة السياسية الخاعمالة لى تالين ،ويسالت يع

ذا الثالثو من ياىن السعب محيانًا فيمسو فو ركاب  ،حتالم لبليال رسالالة ل التل
ليني  ،ولنير بصيرل  ،ولجمع لىم كىمة سواا.
لقد ابتىيت بالالع العالرب والمسالىمين بالالديمقراايات الىي،راليالة ،التالو لالم لسالند
هصر الالا بسالالرلية إسالالالمية ،ولمىالالت لخدمالالة ال ،قالالات العىيالالا مكثالالر مالالن لمىصالالا
لىجما ير وال ،قات الدنيا ،ولع،ت بصا اب واا والسصوات ،فثارت لىيصا مننمالة
لنتسب إلم اليسار وسمت ن سصا« :االئتراكية الثورية» ومضالت الحرية مالن
مون العدالة ،فخسرت السعوب الحرية ،ولرنصا لم لحقف العدالة.
وفرضالالوا لىالالم السالالعوب عكتالوريالالة «الحالالزب الواحالالد» واالسالالت تاا لىالالم
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صا محد م ،حين الال :إنال سال،ا يعالدو

في حصان واحد!
ول الالري الن الالا

ف الالو بالعن الالا العربي الالة ال الالرئيو ال الالذي ين الالال م الالن اب الالوات

!!%99.99
ومسوم ئوا فو عيمقراايتنا :و لوري الرياسة لألبناا ،فال ير و الالرئيو
من ي،قم فو الحرم لسرين مو ثالثين سنة مو مكثالر ،حتالم يصيالئ ابسال،اب ليرثال
ابن ال  .وبصالالذا هصالالر فالالو بالعنالالا العربيالالة وحالالد ا ننالالا وديالالد ريالالر مرتالالوب ،الالو:
الجمصورية الوراثية.
إن وفة بالعنا ومجتمعالنا الو االسالت،داع والقصالر ،مو الن :الو ريالاب الحريالة
والديمقرااية الحقيقية .التو يست يع كن إنسان فو هىصالا من يقالول :نعالم .مو :ال.
كما يريد ،ال كما يراع ل  .ومن يختالار الننالا الالذي ينسالده ،والحالاكم الالذي ي يالده
وي،ايع لن رضا ،إننا نريالد انتخابالات حالرة نزيصالة ،لالبلو ب،رلمانالات حالرة مالن
امتيار السعب حقيقة ،ونريد

حافة ال مووصة ،ونريد معارضة حقيقيالة الاعرة

لىم من لتداول السى ة.
إن امسالال يقاليم ننالا حرالم لىالالم السالورى وال،يعالة والتراضالو والنصالاليحة،
والعالالدل وابمالالر بالالالمعروي والنصالالو لالالن المنرالالر ،وال يرضالالم من ي ال الروالالن
و ًما و م ل كار ون فو الصالة ،فريف فو اممامة الر،رىأ ويقاو كن و،الار
لنيد ،ويحذر من الركون إلم النالمين ،وال،اع الج،ابرة والمستر،رين.
و الالد كت ،الالت ف الالو مكث الالر م الالن كت الالاب ل الالو بحوث ًالالا وفت الالاوى ،ل ،الالين من و الالو ر
الديمقرااية م رب ما يرون إلم رو امسال  ،ومن امسال يجيالز التعدعيالة فالو
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الدولة امسالمية ،ومن يحاف لىم حقو اب ىيات وحرمالصا ،ويمرن الروالوع
إلالالم كتالالابو« :مالالن فق ال الدولالالة فالالو امسالالال » وإلالالم كتالالابو« :فتالالاوى معا الالرة»
الجزا الثانو ،ورير ا ليست،ين مو و من الديمقرااية.
ومن الم سف :من الغرب لامة  -وممريرا ما ة  -يالدلو إلالم الديمقراايالة
ويساند ا ماعيًا ومعبيًا  -ومحيانًا :لسرريًا  -فو العالم كى  ،إال فو بالع امسالال ،
فإن ي يد الدكتالورية ،ويسد مزر الا س ًالرا ولالنيالة ،مالا عامالت لتخالذ مو ًالا ريالر
موال لدلوة امسال و حول  .كما و ها ر لىعيان فالو لبييالد لركيالا العىمانيالة
المسنوعة بحرم العسرر ،ولونو العىمانية التو ملىنت لالن فىسال تصا فالو لج يالف
من الالابع الت الالدين ف الالو لعىيمص الالا وإلالمص الالا ،وكم الالا و الالت م الالع الس الالى ة العس الالررية
الجزائري الالة ض الالد االنتخاب الالات الح الالرة الت الالو و الالرت ف الالو الجزائ الالر ،وف الالاز فيص الالا
امسالميون بابرى،ية الساحقة ،فالو حالين من الحرومالة التالو موالرت االنتخابالات
لم لرن موالية لصم.
 :12مل رأيك في وضع لمِأ في لمجتمعل

إلسلمية؟

ج :ال يوود عين كامسال كر المرمة ومنص صا فو كن مو الع ،وكالن مجالال؛
كرمصالالا إنسالالانًا ،وكرمصالالا منثالالم ،وكرمصالالا بنتًالالا ،وكرمصالالا زووالالة ،وكرمصالالا م ًمالالا،
لاوا فو المجتمع(.)116
وكرمصا
ً
وحس،نا ول لعالم{ :فَ ۡ
ع قمرل قمرن ُك قمرن
ع َمر َل َٰ َ
لب لَهُر ۡ َربُّهُر ۡ أَنقري َ ال أ ُ قضري ُع َ
ٱسرت َ َج َ
ذَكَِ أ َ ۡو أُنث َ َٰ بَ ۡع ُ
ض ُك قمن بَ ۡع } [ول لمران.]195 :

( )116راوالالع مالالا ذكرنالالاه فالالو كتابنالالا «مالمالالل المجتمالالع المسالالىم الالالذي ننسالالده» (أ )321ومالالا
بعد ا.
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مي من المالالرمة مالالن الروالالن ،والروالالن مالالن المالالرمة ،الالو يرمىصالالا ،و الالو لرمى ال
فىيست مص ًما ل  ،وال و مصم لصا.
و ال لعالمَ { :و ۡٱل ُم ۡؤ قمنُونَ َو ۡٱل ُم ۡؤ قم َٰنَ ُ َب ۡع ُ
وف
ض ُه ۡ أ َ ۡو قل َيل ا ُء َب ۡعر ه َي ۡرأ ُم ُِونَ قب ۡرٱل َم ۡع ُِ ق
َويَ ۡن َه ۡونَ ع قَن ۡٱل ُمنك قَِ} [التوبة.]71 :

و ال

صت« :إنمل لنسلء شقلئ

لِجلل»(.)117

وكانت المرمة فو لصر الرسالة ،و الدر امسالال لصالا منزلتصالا ومسالاركتصا
فو الحياة العامة ،حتم الىت فو بعع الغزوات .ومعروي مو ف لائسة فالو
معركة الجمن.
امال فالو االية
ولرن المسىمين فو العصور ابميرة مساا كثيالر مالنصم فصالم إ
المرمة ،ومسااوا ل ،يق  ،مصو ً ا فو المدن ال فو القرى والريف .فمالنصم مالن
لا ،ومالالنصم مالالن يحرمصالالا حقصالالا فالالو
يزووصالالا بغيالالر رضالالا ا ،و الالو بااالالن ئالالر ً
الميراث ،ومالنصم مالن يحرمصالا حقصالا فالو التعىاليم ،ومالنصم مالن يحرمصالا حقصالا فالو
العمالن ،ومالالنصم مالالن يحرمصالالا حقصالالا فالالو المسالالاركة االوتماليالالة والسياسالالية ،حتالالم
رمينا فو بعع الال،الع  -مثالن الرويالت  -لتحالالف فيال النزلالة الق،ىيالة المحافنالة،
مع النزلة الدينية المتسدعة ،لتحر المرمة من التصويت ومن الترئيل.
ولرن مك،ر حركة إسالمية معا رة  -و و حركالة اممالوان المسالىمين  -الد
منصال ت المالالرمة فالالو الالذا الجانالالب ،ورئالالحت إحالالدى ابمالالوات فالالو امسالالرندرية،

( )117رواه محمد ( )26195و ال مخروو «المسند» :حسن لغيره ،ورواه مبالو عاوع (،)236
والترمالالذي ( ،)113وابالالن ماو ال ( ،)622وال،يصقالالو فالالو «الر،الالرى» ( ،)268 / 1وذكالالره
ابل،انو فو « حيل الجامع» (.)1983
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التو ا،عت فتواى فو حف المرمة فو الترئيل وزلت منصا لسرات ابلوي.
ورا ك،ي ًالرا ،ول الورت
والحف من ال ق الخاأ بالمرمة وابسرة د ل ور ل ً
مع وانين ابحوال السخصية منذ لصد السي ،المرارو  -ئي ،ابز الر ابك،الر
 إلم اليو  .وفو لصد الوحالدة بالين مصالر وسالوريا ملالد الانون مت الور لألسالرةالالا لىي ال السالالي ،مص ال م الزر الالا ومجمولالالة مالالن العىمالالاا الالالذين ومعالالوا بالالين
اب الالالة والمعا الالرة ،ولرالالن لالالم يقالالدر ل ال من يصالالدر ،ل سالالن مسالالروع الوحالالدة.
ولرن

مميرا فالو
در
ً

الورة كتالاب ين،غالو من يسالت اع بال فالو إ الال

الوانين

ابسرة.
و الد

الدرت لالدة عراسالات لنويريالة إسالالمية حالول االايا المالرمة ،الا بصالالا

لىمالالاا ك،الالار ،مثالالن ال،صالو الخالالولو ومحمالالد الغزالالالو ،و الالد سالالا مت بنصالاليب فالالو
كت،الالو الثالثالالة مالالن «فتالالاوى معا الالرة» وفالالو كتالالابو «مركالالز المالالرمة فالالو الحيالالاة
امسالمية» من رسائن لرئيد الصحوة.
ولىالالم رم

الالذه الدراسالالات التنويريالالة :كتالالاب «لحريالالر المالالرمة فالالو لصالالر

الرسالة» الذي

ن ممونا و الديقنا ابسالتاذ ل،الد الحىاليم مبالو ئالق ححالل ،فالو

ستة موزاا.
إن مسرىة المرمة المسىمة :ضيالصا بين المتسالدعين ممالن يالدلون «السالى ية»
وممثالالالصم  -والسالالى ية وممثىو الالا الحقيقيالالون مالالنصم بالالراا  -وبالالين المتسالال،،ين الالالذين
لا بذراع ،ويريدون لىمسىمة من لصال،ل
ئ،را بس،ر ،وذرا ً
يت،عون سنن الغربً ،
نسخة من المرمة الغربية.
ولصالالذا نحالالن نقالالف ضالالد الالذين التيالالارين :التيالالار الالالذي يريالالد سالالجن المالالرمة فالالو
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بيتصا ،والتيار الالذي يريالد من ي ىقصالا بالال ضالابط وال رابالط ،كمالا رمينالا ذلالث فالو
مال لمر السالالران فالالو القالالا رة سالالنة  ، 1994وفالالو م ال لمر برالالين  ،1995وسالالائر
م لمرات المرمة بعد ،والتو لريد مسال ،ف الرة المالرمة لتجعىصالا كالروالن فالو كالن
ئوا.
وسينن الصراع ائ ًما بين التيارين ،حتم وإن انتصالر محالد ما فالو النالا ر
كما فو لركيا ولونو ،حتم ينتصيا إلم حن وسط لقاالية المالرمة ،ملتقالد منال

الو

ما يدلو إلي ليالار الوسال ية امسالالمية الالذي مل،نالاه ومعلالو إليال  .و الد هللا إذا
ٱلزبَ ُ فَيَ ۡرذ َه ُ ُجفَرلاءٗ َوأَمَّرل َمرل يَنفَر ُع ٱلنَّرل َ فَيَ ۡم ُك ُ
يقول{ :فَأَمَّل َّ
رث فقري ۡٱأل َ ۡر ق } [الرلالد:

.]17

***

مس ىة مجىة المصور
***
ً
أول :مل معن لكفِ في إلسل ؟ ومل هو معنله ليو ؟
ج :الر الالر لالال لالالدة معالالان ،فمالالن معانيالال « :املحالالاع» مي الجحالالوع بووالالد هللا
لعالم ،وبرساالت السماا ،وبالدار اومالرة ،و الذا مالا يال من بال المالاعيون الالذين
ال ي منون بما وراا الحو ،ويقولون :ال إلال  ،والحيالاة مالاعة فقالط ،فصالم ينرالرون
من لىرالالون إل ًصالالا ،ومن لإلنسالالان رو ًحالالا ،ويقالالول الالائىصم :لالاليو

الالوابًا من هللا مىالالف

امنسالالان ،بالالن الصالالواب من امنسالالان الالو الالالذي مىالالف «هللا»! مي من «ابلو يالالة»
فررة امتىقصا امنسان.
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ري إق َّل َحيَلتُنَررل
و ال الا يسالالمون «الالالد ريين» و الالد حرالالم القالالرون الالولصمَ { :مررل قهر َ

ٱل ُّ ۡنيَل نَ ُمو ُ َونَ ۡحيَل َو َمل ي ُۡه قل ُكنَل ا إق َّل ٱل َّ ۡه ُِ} [الجاثية.]24 :
و نالالاك ك الالر ومالالر الالو ك الالر «السالالرك» بالالاهلل لعالالالم ،وم الالحاب ال ي منالالون
بوحدانية هللا لعالم ،بن يقالرون بتعالدع اولصالة مالع هللا مو عون هللا ،ويتخالذون مالع
هللا ولصة ممرى من ابفالك كالسمو والقمر ،مو مالن الحيوانالات كالال،قر ،مو مالن
لن،ات كالسجر ،مو الجن وال،سالر ،مو مالن الالوثن والحجالر .و الذا الو الالذي ئالاع
فو ممم ئتم ،ومرسن هللا الرسن ليحرر ال،سر من  .ولصذا كان النالداا ابول فالو
كن رسالة { َٰيَقَ ۡو ق ۡ
ٱعبُ ُو َّ
ٱّللَ َمل لَ ُك قم ۡن إق َٰلَه َغ ۡي ُِ اهُ} [ابلراي.]59 :

وكان العرب فو الجا ىية لىم الذا السالرك ،الن من ي منالوا برسالالة التوحيالد
التو بع بصا محمد

صت.

و ناك الر ر بالدين امسالال  ،وبرسالالة محمالد
ببن محمالدًا

صالت ،فرالن مالن لالم يال من

صالت رسالول مالن لنالد هللا ،ومن القالرون كالال هللا المنالزل لىيال

من رب  ،فصو كافر برسالة محمد ،وبالقرون وبدين امسالال  ،وإن كالان مالن م الن
الرتاب ،مي يصوعيًا مو نصرانيًا ،فر ره نالا لاليو بمعنالم منال وثنالو مسالرك ،وال
بمعنم من واحد مىحالد ،ولرالن بمعنالم ك الره بالدين محمالد .فصالو مالن م الن الرتالاب
رن ٱلَّر قذينَ
حقيقة ،ولرن من الذين ك روا من م ن الرتاب ،كمالا الال لعالالم{ :لَر ۡ يَ ُك ق
َكفَ ُِو قم ۡن أ َ ۡه قل ۡٱل قك َٰت َ ق َو ۡٱل ُم ۡش قِ قكينَ ُمنفَ قكينَ َحت َّ َٰ ت َ ۡأتقيَ ُه ُ ۡٱلبَ قينَةُ} [ال،ينة.]1 :

الافرا ب ال  ،و الالذا مالالن حق ال  ،وال حالالرأ
وكالالن ذي عيالالن يعت،الالر المخالالالف لدين ال كال ً
لىي  .ومن المعىو من ال اليران ال يعتري إلم اليو ببن امسال عين سماوي.
وفو م لمر الحوار امسالمو المساليحو الالذي لقالد فالو القالا رة منالذ مسالابيع
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رفالالع بعالالع اممالالوة المسالالاركين الت،الالار امسالالال ضالالمن ابعيالالان السالالماوية،
والت،ار يم ضمن القيم الربانية.
ثلنيًرررل :ترررِدد وصرررف برررلد لغرررِب عمو ًمرررل برررللكفِ وأهلررره بللكفرررلر ،وتح يررر ً
لوليل

لمتح  ،فهل ألمِيكلن كفلر؟

ج :إذا لرفنا م صو الر ر ببحد المعالانو الثالثالة السالابقة ،اسالت عنا من نحرالم
لىالالم الغالالرب وم ى ال  -ومصو ً الالا الواليالالات المتحالالدة  -بمالالا يناسالال،صا مالالن الر الالر
الارا بمعنالم منصالم
ارا بمعنم منصم مىحالدون ،وليسالوا ك ً
الذي ذكرناه .فصو ليسوا ك ً
وثنيالالون .ولرالالنصم ك الالار بالالدين محمالالد .و الالذه حقيقالالة ال محسالال،صم يجحالالدونصا ،وإال
ومنوا ب وبرتاب .
ال لعالالمَ { :ولَ ۡرو َء َمرنَ أ َ ۡهر ُل ۡٱل قك َٰت َر ق لَكَرلنَ َخ ۡير ِٗ لَّهُر ه قم ۡرن ُه ُ ۡٱل ُم ۡؤ قمنُرونَ َوأ َ ۡكث َ ُرِ ُه ُ
ۡٱل َٰفَ قسقُونَ } [ول لمران .]110 :وملتقد من ما يجري مالن نالزاع بالين كثيالر المسالىمين

والوالي الالات المتح الالدة ،ل الاليو بس الال،ب الر الالر ،ب الالن بس الال،ب النى الالم ،فص الالم يص الال ون
ابمريريين ببنصم هالمون منحازون لىصصيونية ،مستر،رون فالو ابر

بغيالر

الحالالف ،كمالالا نالالرا م اليالالو فالالو مالالو صم فالالو محاربالالة مالالا سالالموه «امر الالاب» الالالذي
يحدعون ال لىالالم الالوا م ،ويالالدمىون في ال كالالن ومالالالات المقاومالالة المسالالرولة ،ثالالم
يقولون :من ليو معنا فصو مع امر اب.
ثللثًل :إذ كلن ل ب من مسلمين وكفلر ،فكيف تكون علقرة لمسرلمين بهرؤلء
لذين كفِو ب ينه ؟ أهي علقة حو ر أ علقة صِ ؟ أهي علقة سرل
أ علقة حِب؟ أهي علقة تعص أ علقة تسلمح؟
موع ً
موال من م رر من القرون لم ينالاع محالدًا مالن مخال يال بصاليغة «الر الار» بالن
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كالان ينالاعي مسالالركو مرالة بع،الارة «يالالا ميصالا النالا » وينالالاعي اليصالوع والنصالالارى
بع،ارة «يا م ن الرتاب» باستثناا مرة واحدة ناعى فيصا المسالركين بى ال الر الر،
لق الالع المس الالاومات ف الالو ل ،الالاعة ري الالر هللا ،كم الالا ك الالانوا يعرض الالون لى الالم الن ،الالو
ع قبر ُونَ َمرل ا
صت ،فقال{ :قُ ۡل َٰيَاأَيُّ َهرل ۡٱل َٰ َك قف ُرِونَ  َ 1ال أ َ ۡعبُر ُ َمرل ت َ ۡعبُر ُونَ َ 2و َ ال أَنرت ُ ۡ َٰ َ
قيرن}
عبَر ت ُّ ۡ َ 4و َ ال أَنرت ُ ۡ َٰ َ
أ َ ۡعبُ ُ َ 3و َ ال أَنَل عَلبق مَّرل َ
ري د ق
عبقر ُونَ َمرل ا أ َ ۡعبُر ُ  5لَ ُكر ۡ دقيرنُ ُك ۡ َو قل َ

[الرالالافرون .]6 - 1 :وبصالالذا ومعالالت السالالورة بالالين نصايالالة التمسالالث بالتوحيالالد والالالرفع
قين} [الرافرون.]6 :
لىسرك ،ونصاية التسامل بختامصا {لَ ُك ۡ دقينُ ُك ۡ َو قل َي د ق
ومنا ئخصيًا ال مستعمن فو كتابالو ومحاضالرالو كىمالة «الر الار» بالن موثالر
عائ ًما من مستخد بدلصا «ريالر المسالىمين» .و الذا مالن الجالدال بالالتو الو محسالن،
الذي ممرنا ب .
ثم م ول ثانيًا :إن لال ة المسىم بمخال ي فو الدين و لال ة حالوار ولسالامل
وسال  .فالمسىم مبمور بحوار ريره بالحسالنم فالو ولال لعالالمَ { :و َٰ َجر ۡقل ُه قبرٱلَّتقي
سر ُ
ررن} [النحالالن ،]125 :كم الالا من الال م ال الالب بالتس الالامل م الالع اوم الالرين ،وم الالن
رري أ َ ۡح َ
قهر َ

المعروي من امسال يتسامل مع م ن الرتاب مكثر من رير م ،حتالم إنال موالاز
مصا رلصم والتزوأ من نسالائصم ،كمالا ملىالن القالرون من النصالارى م الرب مالوعة
لىمسىمين من رير م .كما ال الرسول

صت فو حديث « :أنرل أولر لنرل

بعيس بن مِي في ل نيل و آلخِ »(.)118
و ناك ومىة الت،ارات لقديالة وفرريالة ومىقيالة لجعالن المسالىم رحالب ابفالف،

( )118مت ف لىي كما فو «الى ل والمروالان» ( ،)1526رواه ال،خالاري فالو محاعيال ابن،يالاا
( ،)3443ومسىم فو ال اائن ر م ( )2365لن مبو ريرة.
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لنيم التسامل مع مخال ي  .منصا:
م  -الت،الالار من امالالتالي الخىالالف فالالو الالالدين وا الالع بمسالالي ة هللا لعالالالم المرل ،الالة
{ولَ ۡرو شَرل ا َء َربُّركَ َألا َمرنَ َمرن قفري ۡٱأل َ ۡر ق ُكلُّهُر ۡ َج قميع هًرل
بحرمت  ،كما الال لعالالمَ :
أَفَأَن َ ت ُ ۡك قِهُ ٱلنَّل َ َحت َّ َٰ يَ ُكونُو ُم ۡؤ قمنقينَ } [يونو.]99 :

ب  -من الالالذي سيحاسالالب الرالالافرين لىالالم ك الالر م ويجالالازيصم لىي ال  ،الالو مالالال صم
س،حان  ،ولاليو امنسالان ،ومولالده فالو اومالر ،ولاليو فالو الالدنيا ،ولالذا الال
ٱّللُ أ َ ۡعلَ ُ قب َمل ت َ ۡع َملُونَ َّ 68
القرونَ { :وإقن َٰ َج َلُو َ فَقُ قل َّ
ٱّللُ يَ ۡح ُك ُ بَ ۡيرنَ ُك ۡ يَ ۡرو َ ۡٱل قق َٰيَ َمر قة
فقي َمررل ُكن رت ُ ۡ فقي ر قه ت َ ۡخت َ قلفُررونَ } [الح ال َّ ،]69 ،68 :
{ٱّللُ َربُّنَررل َو َربُّ ُك ر ۡ لَنَ رل ا أ َ ۡع َٰ َملُنَررل َولَ ُك ر ۡ
أ َ ۡع َٰ َملُ ُك ۡ َل ُحجَّةَ بَ ۡينَنَل َوبَ ۡينَ ُك ُ َّ
يِ} [السورى.]15 :
ٱّللُ يَ ۡج َم ُع بَ ۡينَنَل َوإقلَ ۡي قه ۡٱل َم قص ُ

وـ  -من امسال يحتر امنسان وي من بررامت مالن حيال

الو وعمالو ،كمالا الال

{ولَقَ ۡ ك ۡ
ََِّمنَل بَنق اي َء دَ َ} [امسراا .]70 :وروى الساليخان لالن سالصن بالن
لعالمَ :

حنيف منصالم حنيالف منصالم مالروا لىالم رسالول هللا

صالت بجنالازة «ميالت»

فقالالا لصالالا وا ًالالا ،فقالالالوا :يالالا رسالالول هللا ،إنصالالا ونالالازة يصالالوعي! فقالالال« :أليسر
نفسًل»( )119فما مروع المو ف ،وما مروع التعىين!
ر بعًل :هل بللضِور تكون علقتنرل بللكفرلر علقرة قترلل وحرِوب؟ وهرل ذلرك
يبِر لقيل بعمليل إرهلبية ض تلك ل ول وأهلهل من لم نيين؟
فىيو بالارورة إذن من لرون لال تنالا مالع الر الار لال الة تالال وحالرب ،مالا
عامالالوا لالالم يقالىونالالا فالالو الالالدين ،ولالالم يخروونالالا مالالن عيارنالالا ،ولالالم ينالالا روا لىالالم
( )119مت ف لىي  .رواه ال،خاري فو الجنائز ( ،)1312ومسىم فو الجنائز ( )961لالن سالصن
بن حنيف.
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إمراونا .و د ال لعالم{ :فَ قإ قن ۡ
ٱعت َ َزلُو ُك ۡ فَلَ ۡ يُ َٰقَتقلُو ُك ۡ َوأ َ ۡلقَ ۡو إقلَ ۡري ُك ُ ٱلسَّرلَ َ فَ َمرل َجعَر َل
َّ
سبق ٗيل} [النساا .]90 :و ذا النت ي يد لحريم تالصم فو ذه الحالة.
ٱّللُ لَ ُك ۡ َ
علَ ۡي قه ۡ َ

إنما يقالن المسىمون مالن يقالالىونصم ويعتالدون لىالم مرضالصم وحرمالالصم ،كمالا
َٰ
ٱّللق ٱلَّررر قذينَ يُ َٰقَتقلُرررونَ ُك ۡ َو َل ت َ ۡعتَررر ُ او ه إق َّن َّ
سررربقي قل َّ
ٱّللَ َل ي قُحررر ُّ
الالال لع الالالمَ { :وقَتقلُرررو فقررري َ
ۡٱل ُم ۡعت َ قين} [ال،قرة.]190 :

والقتال فو امسالال لال وعابال وممال يالال وضالواب
من يقالن ،ولصذا حين رمى الن،و

السالرلية ،فالال يقتالن إال

صت ،فو إحدى المعالارك امالرمة مقتولالة،

منر الالر ذل الالث ،فق الالال« :مرررل كلنررر هرررذه لتقلترررل»( ،)120ونص الالم ل الالن ت الالن النس الالاا
والص،يات والساليو الر،الار ،كمالا نصالم مى الاؤه الرائالدون مبالو برالر ولمالر لالن
تن الر ،ان فو الصوامع ،ولن تن الحراثين الالذين ال ينصال،ون لصالم الحالرب،
ولن تن التجار وممثالصم من المدنيين.
سل :هل تستعلد لحقو بمثل هذه لعمليل ؟
خلم ً
ج :ال لستعاع حقو المسىمين بالعمىيات امر ابية التو يقتالن فيصالا المالدنيون
ال،الالراا ،الالالذين ال نا الالة لصالالم فالالو السياسالالة وال ومالالن ،بالالن ربمالالا مل،الالت النالالا

لىالالم

المسىمين ومالن مصالائت امسالال  :منال ال يق،الن م،الدم من الغايالة ل،الرر الوساليىة،
وال يرضم الو ول إلم الغاية السري ة إال بالوسيىة النني ة.
ولقد م درت فتوى منذ باعة لسر لا ًما حرمالت فيصالا م الف ال الائرات،

( )120رواه محمالالد فالالو «المسالالند» ( )15992لالالن حننىالالة الرالالالب ،و الالال مخروالالو «المسالالند»:
الحيل لغيالره و الذا إسالالناع حسالن ،ورواه النسالائو فالالو «الر،الرى» ( ،)8628وابالن ماوال
( ،)2842ومبو يعىم (.)1546

نحن والغرب

200

ولالالو مالالن موالالن نصالالرة االالية لاعلالالة ،بنالالث لالالروع بالالراا ال ذنالالب لصالالم ،ولعا الالب
م وا ًمالالا بجالالرائم ريالالر م ،وال لالالزر وازره وزر ممالالرى .ولرالالن مالالن المصالالم نالالا من
ن ر بين ما حدث فو ل جيرات نيويورك ومالا يحالدث مالن لمىيالات استسالصاعية
ضالالد الريالالان الصالالصيونو فالالو إسالالرائين .فالالالمجتمع امسالالرائيىو مجتمالالع لسالالرري
كى  ،روال ونسالاؤه مجنالدون ،ثالم إن ال ىسال ينو يقالاو الغالزاة المحتىالين ،وحالف
الدفاع لن الوان حف مسروع بالال ريالب ،ثالم الو ال يسالتخد محالدًا فالو الصجالو
لىالالم ابلالالداا ،ولرالالن ياالالحو بن سال  ،لير الالب لالالدو هللا ولالالدوه .و الالو ماال ر
الستخدا ذه الوسيىة لمواوصة و،روت لالدوه وهىمال و سالول التالو فا الت كالن
لصور.
سرررل :هرررل تنطبررر معرررلييِ لكفرررِ وتوجررره إلررر أفرررِ د أو جملعرررل د خرررل
سلد ً
لمجتمعررل
أهل ل يلنل

إلسررلمية مررن أصررحلب ألفكررلر لسيلسررية لمخللفررة ،أو مررن
ألخِى؟

ج :اية لر ير ابفراع والمجتمعات اية فالو رايالة الخ الورة ،و الد حالذر
الرسول الرريم من التر ير مئد التحذير ،فال يجالوز من يالتصم محالد مالن المسالىمين
بالالالر ر إال ببعلالالة ااعالالة ،بن إسالالالم ثابالالت بيقالالين ،واليقالالين ال يالالزال بالسالالث،
واالحتمال ي سر لمصىحة إسال المسىم ،والحرالم بالالرعة والر الر لىالم مي مسالىم
إنما و من امتصاأ القااا وحده .فال يجوز بحد من يجعن من ن سال م تيًالا
و اضاليًا ومن الذًا ،في تالالو بر الالر السالالخت ،ويصالالدر حرمال لىيال بالقتالالن ،ويتالالولم
لن يذه.
ممالا ريالالر المسالالىمين فالالو الالالوان امسالالالمو ،فصالالم مالالن م الالن عار امسالالال  ،كمالالا
رر ال قصاا  ...مي بتع،يرنا المعا ر :مواانون ،لصم ما لنا ،ولىاليصم مالا لىينالا.
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وعماؤ م ومموالصم معصومة ،وحرمالصم وملراضصم مصونة ،فال يجوز بحالد
االلتالالداا لىالاليصم بغيالالر حالالف ،ومالالن فعالالن ذلالالث اسالالتحف لقوبالالة الالالدنيا ،ولالالذاب
اومرة.

***
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القمة امسالمية المسيحية ابولم والثانية
فو روما (مكتوبر  ) 2001وفو برئىونة (مكتوبر ) 2004
لماذا يىتقو روال امسال والنصرانيةأ

***
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لماذا يىتقو روال امسال والنصرانيةأ
الحمد هلل وك الم ،وسالال لىالم رسالى الالذين ا ال م ،ولىالم مالالمصم محمالد
المجت،م.
وبعد ...
فنحن  -المسىمين  -لاليو لالدينا إئالرال فالو من يىتقالو لىمالاا امسالال ومح،الار
المسيحية فو إاار مسترك ي،ح لن حىول لمسالرالت اارئالة لخالت العال الة
بين العالم امسالمو والعالم امسالمو.
ذلالالث بننالالا  -نحالالن المسالالىمين  -نعتالالري بامنجيالالن المنالالزل كتابًالالا مالالن كتالالب هللا
ً
رسوال مالن مولالم العالز مالن الرسالن،
التو يجب اميمان بصا ،ونعتري بالمسيل
ونعتالالري بالالب المسالاليل التالالو ا الال ا ا هللا واصر الالا وا الال ا ا لىالالم نسالالاا
العالمين.
ولالالم يووالالد فالالو القالالرون سالالورة ومنالالة بنالالت و الالب م محمالالد
لخديجالالة زوأ محمالالد

صالالت ،وال

صالالت ،وال فاامالالة الز الالراا بنالالت محمالالد

صالالت،

ولرن وودت سورة لمريم ،وسورة بسرة المسيل «مم وودلال » لسالمم سالورة
ٱّللَ ۡ
ول لمالالران ،ولمالالران الالذا الالو والالالد م الريم { قإ َّن َّ
ٱص ر َطفَ َٰ ا َء دَ َ َونُ ٗ
وحررل َو َء َل
إق ۡب َٰ َِ قهي َ َو َء َل قع ۡم َٰ َِنَ َعلَ ۡٱل َٰعَلَ قمينَ } [ول لمران.]33 :

وفو روننا من ويات ومعجزات المسيل ما لم يذكر فو امنجين ن س .
ثم إننا نحن المسىمون مالبمورون بحالوار مالن يخال نالا بالحسالنم ،ومصو ً الا
م ن الرتاب ،و و الذي يسمي القرون الجدال بالتو و محسن ،كما الال لعالالم:
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س ُن} [العنر،وت.]46 :
{ َو َل ت ُ َٰ َج ق لُ او أ َ ۡه َل ٱ ۡل قك َٰت َ ق إق َّل بقٱلَّتقي قه َي أ َ ۡح َ
لىالالم معنالالم من ال لالالو كانالالت نالالاك اريقتالالان لىجالالدال :إحالالدا ما حسالالنة ويالالدة،
وابمالالرى محسالالن منصالالا وموالالوع ،فالمسالالىم مالالبمور من يسالالتخد ال ريقالالة ابحسالالن
وابمثن.
لىم من الذي يسوا إلم العال ة بين م حاب الديانتين الر،يالرلين يتمثالن فالو
سوا ال صم من محد ما لمو ف اومر ،مو لدمن لنا ر ماروية لريالد من لتخالذ
من الدين م ية لخدمة م داي رير عينية.
وف الالو الالذا الن الالري الر ي الالب ال الالذي يعيس الال الع الالالم الي الالو من الالذ  11س الال،تم،ر
الماضو ،الذي و عت في الت جيرات الم س ة فو نيويورك ووائن ن  -والالذي
د ينذر بحالرب ال يعىالم لوا ،صالا إال هللا ،والتالو الد ي سالر ا الال،عع  -لسال،ب مو
ومر  -ببنصا مواوصة بين امسال والمساليحية ،ومنصالا إحيالاا لىحالروب الصالىي،ية
الارا ولقالدًا فالو ن الو
القديمة ،التو مى ت وث ً

ال الريقين ال نالزال نعالانو منصالا إلالم

اليو .
والواوب لىم العقالا  -ومصو ً ا مالن لىمالاا الالديانتين  -من يحولالوا عون
الالذه المواوصالالة ،ومن يتالالدمىوا بالحرمالالة ما الالاا النالالار ،التالالو الالد لبكالالن اليالالابو
وابمار.
ومحالالب من مؤكالالد نالالا منالالو منالالذ

الال،يحة محالالداث  11سالال،تم،ر ،م الالدرت بيانًالالا

بإنرار ا ومعنت فالىيصا ،ميا كان عينصم مو ونسصم مو وانصم .وئاركنو فو الذا
كن من ملرف من لىماا المسىمين ،فامسال  -حتم فو حروبال الرسالمية التالو
لتوال الالا الجيالالوش  -ال يجيالالز تالالن مالالن لالالم يقالالالن بحالالال ،و الالد رمى ن،الالو امسالالال
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صالت امالرمة مقتولالة فالو إحالدى المعالارك ،فغاالب ومنرالر ذلالث لىالم

م حاب  ،و ال« :مل كلن هذه لتقلتل»( .)121ونصم لن تالن النسالاا والصال،يان
والسيو .
وواا مى اؤه من بعد فبو وا واع م مال يتعرضوا لىر ،الان فالو الصالوامع،
وال لىحراثين فو الحقول ،وال لىتجار.
وكان من و ايا م المبثورة :ال لغالدروا ،وال لمثىالوا «بجثال ابلالداا» وال
ئجرا ،وال لصدوا بناا ،وال لذبحوا ئاة وال بقرة ،إال لمبكىة.
لق عوا
ً
و د مكد امسال حرمة الن و امنسالانية ،وئالر فالو تىصالا القصالاأ ،ومكالد
سل قبغَ ۡي قرِ نَ ۡفر
القرون مع كتب السماا {أَنَّهُ َمن قَت َ َل نَ ۡف َ

سرلد فقري ۡٱأل َ ۡر ق فَ َكأَنَّ َمرل
أ َ ۡو فَ َ

قَت َ َل ٱلنَّل َ َج قميعٗل} [المائالدة .]32 :ذا فو تن ن و واحالدة ،فريالف بقتالن لالدة والي
من المدنيين ال ذنب لصمأ
ونحن المسىمين لامة  -والعرب ما ة  -مئد النا

سالا بمآسالو القتالن
إحسا ً

العالالدوانو ،ووثالالاره لىالالم الالالن و والحيالالاة ،ونحالالن نعالالانو من ال يوميًالالا فالالو مرضالالنا
المقدسالالة فىسال ين  -مر

المسالالجد اب صالالم وكنيسالالة القيامالالة  -مالالن ،الن الريالالان

الص الالصيونو المتج ،الالر ،حي الال نص الال،ل ونمس الالو لى الالم مروا لز الالف ،وم الالزارع
لحر  ،ومنازل لصالد  ،وما الال ليالتم ،حتالم م ال،حت الحيالاة فالو فىسال ين مبل ًمالا
عائ ًما.
وإنالو بسالت،عد لما ًمالا من يقالو بصالذا العمالالن مسالىم مىتالز بدينال فالا م لال  ،و الالو
يعىم من تالن الالن و بغيالر حالف مالن مك،الر الر،الائر فالو امسالال  ،ومن اب الن فالو
( )121س،ف لخريج .
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الدماا العصمة ،إال الحربيين الذين يسصرون السالال لىالم المسالىمين ،والقالرون
َٰ
ٱّللق ٱلَّر قذينَ يُ َٰقَتقلُرونَ ُك ۡ َو َل ت َ ۡعتَر ُ او ه إق َّن َّ
سربقي قل َّ
ٱّللَ َل ي قُحر ُّ ۡٱل ُم ۡعتَر ق ينَ }
يقولَ { :وقَ قتلُو فقري َ

[ال،قرة.]190 :
ولقد علوت المسىمين فو ممريرا من يقوموا بواو،صم فالو إسالعاي الجرحالم،
والت،رع بالد  ،فصو من ملنم الصد ات لند هللا.
وإننا  -بقدر ما ننرر لمىيات الت جير فو نيويورك ووائالن ن  -ننرالر كالذلث
حمالت التحريع والررا ية ضد المسىمين والعرب ،الالذين م ال،حوا يعيسالون
فو الغرب ،وكبنصم م ارعون نتيجالة التصيالي املالمالو المغالر

 ،و الم والزا

ال يتجالالزم مالالن مجالالتمعصم ،و الالد ممسالالم بعاالالصم يخالالاي من يخالالرأ مالالن منزلالال ،
ومصو ً ا النساا.
نرفع امر اب:
إننالالو باسالالمو وباسالالم كالالن لىمالالاا المسالالىمين نالالرفع امر الالاب ،الالالذي يعنالالو
لرويع اومنين و تن ال،راا بغير حف ،ولرننا ال نعد مبدًا من امر اب من يالدافع
لن وان وحرمال ومقدسال  ،فمن النىم من يسالمم الذا إر ابًالا ،بالن الو عفالاع
مسروع.
إن السالالرائع السالالماوية ،والقالالوانين الوضالالعية ،وابلالالراي الدوليالالة ،والقالاليم
ال ريالة ،كىصالالا مت قالة لىالالم مسالرولية المقاومالالة لرالن رالالاز يحتالن ابر

حتالالم

يجىو لن الوان.
كما مننا ننرر نحارب امر اب بإر اب مثىال  ،يسالتخد ن الو من قال  ،ويبمالذ
ال،الريا بالذنب المسالوا ،والمنىالو بجريالرة النالالم ،ولصالذا نحالذر نالا من ي مالذ
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ئالعب كامالن بجريمالة مفالراع منال  ،حتالالم لالو ث،تالت الجريمالة لىاليصم ،مو يالتصم عيالالن
لت،ع ممة ك،رى ببن عين العنف وامر اب بس،ب مفراع منال  ،و الد سال،ف بفالراع
مسيحيين فو ممريرا ن سصا من الصموا بجرائم إر ابية ،وحوكموا لىيصالا ومعينالوا
فيصا ،كما فو حالاعث موكال ومالا ساليتو السالصير ،الالذي الا بال مساليحو ممريرالو
بالالدوافع ما الالة ،فىالالم لالالتصم  -بسالال - ،،ممريرالالا كىصالالا  -وال العالالالم المسالاليحو ،وال
الديانة المسيحية.
يجب من نتعامن مع امر الابيين لىالم مسالا

مالن معرفالة عوافعصالم ،وعراسالة

ن سالاليالصم ،فامر الالابو إنسالالان مغىالالف لىالالم ن س ال  ،ئالالديد التعصالالب ل ررل ال التالالو
يال من بصالالا ،ويالالرى مالالن ماللصالالا العالالالم والحيالالاة وامنسالالان ،لىالالم ريالالر مالالا يرا الالا
اومرون ،ويرى ن سال
فصالالو

الو المصاليب ،وكالن اومالرين مخ الين ،مو منحالرفين.

الالاحب االالية يعمالالن مالالن موىصالالا ،ولالاليو مالالن موالالن مصالالىحة ن س ال  ،و الالو

مستعد من ياالحو بن سال مالن موالن االيت  .ووفتال ليسالت فالو ضالميره ،بالن فالو
رمس وفرره.
ولصالالذا يجالالب من يقالالاو مول مالالا يقالالاو بتصالالحيل فررل ال الخاا الالة ،وم ا يم ال
المغىواة ،وال يقاو لن ال بعنالف ماالاع ،إال بمقالدار مالا لمىيال الاالرورة ،فالإن
رارا لىم مو .
ذا العنف ال يزيده إال لصىً،ا وإ
ً
ثم إن ورائم امر اب لالاعة إنمالا الو والرائم مفالراع مو مجمولالات

الغيرة،

ومثىصا ال يقاو بسن حرب ك،يرة لىيصا ،بنصا د لصاليب ريالر م وال لصالي،صم،
إنمالالا يقالالاو ال الا بمالالا يقالالاو بال كالالن المجالالرمين ،و الالو لقالالديمصم لمحاكمالالة لاعلالالة
لعا ،صم بما يستحقون وفف السرائع والقوانين المرضية.
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كما من محاربة امر اب حقًا إنما لتم بمحاربة مس،اب  ،ومنصا إزالة المنالالم،
وحن القاايا المعىقالة ،ومنصالا االية فىسال ين التالو ئالرع م ىصالا ،وممروالوا مالن
عيار م بغير حف.
ومن ذلث :من يترك لىمسالىمين حالريتصم وحقصالم فالو من يحرمالوا من سالصم وفالف
لقائد م التو ومنوا بصا ،وال ي ر

لىيصم ننا ال يرضون .

لال ة المسىم بغير المسىم:
ميصالالا السالالاعة ابح،الالار والاالاليوي :إن امسالالال يعت،الالر ال،سالالرية كىصالالا مسالالرة
واحالالدة ،لسالالترك فالالو الع،وعيالالة هلل ،وال،نالالوة وع  ،و الالذا مالالا ملىنالال رسالالول هللا
صالالت ممالالا الجمالالوع الحائالالدة فالالو حجالالة الالالوعاع« :أيهررل لنررل  ،إن ربك ر
و ح  ،وإن أبلك و ح  ،كلك آلد وآد من تِ ب ،ل فضرل ألحر علر أحر إل
بللتقوى»(.)122
ثالم إن امسالال الد حالدع العال الة مالالع ريالر المسالىمين فالو ويتالين محرمتالين مالالن
كتالاب هللا ،لعت،الران بمثابالة الدسالالتور فالو ذلالث ،يقالالول لعالالمَّ { :ل يَ ۡرن َه َٰى ُك
َٰ
قين َولَ ۡ ي ُۡخ قِجُو ُك قمن قد َٰيَ قِ ُك ۡ أَن تَبَرُِّو ُه ۡ َوت ُ ۡقس ُ
قرط او
ٱلَّ قذينَ لَ ۡ يُقَتقلُو ُك ۡ فقي ٱل ق
َٰ
ٱّللَ ي قُح ُّ ۡٱل ُم ۡقس ققطينَ  8قإنَّ َمل يَ ۡن َه َٰى ُك ُ َّ
َّ
قين َوأ َ ۡخ َِجُرو ُك قمرن
ٱّللُ ع قَن ٱلَّ قذينَ َقتَلُرو ُك ۡ فقري ٱلر ق
ررولَّ ُه ۡ فَأُو َٰلَائقرركَ ُهرر ُ َٰ َّ
ٱلظ قل ُمررونَ }
ررِو َ
قد َٰيَر قرِ ُك ۡ َو َٰ َظ َه ُ
ررِ قج ُك ۡ أَن ت َ َولَّ ۡررو ُه ۡه َو َمررن يَت َ َ
علَرر َٰ ا إق ۡخ َ
ُ َّ
رن
ٱّللُ َ
عر ق
إق َل ۡري قه ۡه إق َّن

[الممتحنة.]9 ،8 :
و الالالان اويتالالان نزلتالالا فالالو ئالالبن المسالالركين ،ولرالالن امسالالال مفالالرع «م الالن
( )122رواه محمالد فالالو «المسالند» ( )23289لالالن روالالن مالن م الالحاب الن،الو
محققو «المسند» :إسناعه حيل.

صالالت ،و الالال
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الرتاب» بمعامىة ما ة ،حتم مواز مصا رلصم والتزوأ من نسالائصم ،ومعنالم
الالذا منالال موالالاز لىمسالالىم من لرالالون زووتالال وئالالريرة حيالالال  ،وم موالعه كتابيالالة
«مسالاليحية مو يصوعيالالة» .ومقتاالالم الالذا من يرالالون م ىصالالا م الالصاره ،و الالم كالالذلث
موداع موالعه وودالصم ،ومموالصم ومااللصم ،وموالع مموالصم ومااللصم ،و ال الا
لصم حقو مولو ابرحا وذوي القربم.
كما من امسال الت،الر النصالارى م الرب مالوعة لىمسالىمين مالن ريالر م ،يقالول
شر َّ ٱلنَّررل
لعالالالم{ :لَت َ قجر ََّن أ َ َ
أ َ ۡق َِبَ ُه م ََّودَّ ٗ قللَّ قذينَ َء َمنُو

عر َٰ َ َو ٗ قللَّر قذينَ َء َمنُررو ۡٱليَ ُهررودَ َوٱلَّر قذينَ أ َ ۡشر َرِ ُكو َولَت َ قجر ََّن
ق َ
سرينَ َو ُر ۡهبَ ٗلنرل
ص َِ َٰهى َٰذَ قلركَ بقرأ َ َّن قم ۡرن ُه ۡ ققسقي ق
ٱلَّ قذينَ قَللُ او إقنَّل نَ َٰ َ

اا« :أنرل أولر لنرل
َوأَنَّ ُه ۡ َل يَ ۡست َ ۡك قب ُِونَ } [المائدة ،]82 :كما ال ن،و امسال مي ً
بعيس بن مِي في ل نيل و آلخِ »(.)123
ن من بالحوار:
لا ،و روننالا مىالوا
إننا نحن المسىمين ن من بالحوار ،بننا مبمورون ب ئالر ً
بالحوارات بين رسن هللا و ومصم ،بالن بالين هللا لعالالم وبعالع ل،الاعه ،حتالم إنال
س،حان حاور ئر مىق إبىيو.
ولصالالذا نحالالن نرحالالب بثقافالالة «الحالالوار» بالالدل ثقافالالة «الصالالراع» سالالواا بالالين
الحاارات م بين الديانات.
وال نوافف لىم من ف بعع المثق ين الغربيين لامالة ،وابمالريريين ما الة
الالالذين ي منالالون بحتميالالة الصالالدا بالالين الحاالالارات ،ومصو ً الالا بالالين الحاالالارة
امسالمية والحاارة الغربية.
( )123س،ف لخريج .
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ولماذا ال لت الن الحاارلان ولترامالن ،ويقتال،و كالن منصمالا مالن اومالر مالا
ل و في أ
ماذا نريد من الغرب:
إننالا نريالد مالن الغالالرب من يتحالرر مالن لقالدة الخالالوي مالن امسالال  ،والت،الالاره
الخ ر القاع « ،الخ ر ابمار» كما سالماه بعاالصم ،ولرئاليح ليرالون العالدو
ال،الالدين بعالالد سالالقوا «الخ الالر ابحمالالر» االلحالالاع السالالوفيتو الالالذي سالالماه ريجالالان
«عولة السر» ،وبعد التقارب مع الخ ر ًاال

ر «الخ ر الصينو».

كمالالا نريالالد مالالن الغالالرب من يتحالالرر مالالن لقالالدة الحقالالد القديمالالة الموروثالالة مالالن
الحرب التو سما ا الغرب « ىي،ية» وسالما ا م رمونالا «حالروب ال رنجالة».
فنحن مبناا اليو ال بقايا ابمو ،ولسنا الذين بدمنا ذه الحروب ،بن نحن الالذين
ئنت لىيصم.
ونريالالد من ال كالالذلث من يتحالالرر مالالن ننالالرة االسالالتعالا ،التالالو يننالالر بصالالا العالالالم
ننرة السيد إلم ل،ده ،فصذه الننرة من ئبنصا من لثير اومرين ولست ز م.
مجاالت مستركة لىتعاون امسالمو المسيحو:
ونحالالن لالالدينا مجالالاالت مسالالتركة يمرننالالا من نىتقالالو لىيصالالا ،ونت الالا م حولصالالا،
ونتعاون لىم لوسيعصا ولعميقصا.
التركيز لىم القواسم المستركة:
 - 1التركيز لىم القواسم المستركة بيننا وبين م الن الرتالاب؛ ولصالذا الال لعالالم:
{ َو َل ت ُ َٰ َج ر ق لُ او
َء َمنَّل قبٱلَّر قذ ا

َٰ
سر ُ
رن إق َّل ٱلَّ ر قذينَ َظلَ ُمررو قمر ۡرن ُه ۡ َوقُولُر ارو
ري أ َ ۡح َ
أ َ ۡه ر َل ۡٱل قكت َر ق إق َّل بقررٱلَّتقي قهر َ
نرز َل إقلَر ۡي ُك ۡ َوإق َٰلَ ُهنَرل َوإق َٰلَ ُه ُكر ۡ َٰ َو قحر َونَ ۡح ُ
رن لَرهُ ُم ۡسر قل ُمونَ }
نرز َل إقلَ ۡينَرل َوأ ُ ق
أُ ق
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[العنر،وت.]46 :
ف و مجال التقريب والحوار بالتو و محسن :ين،غالو ذكالر نقالاا االل الا  ،ال
نقاا التمايز واالمتالي.
و نالاك مالالن المسالىمين المتسالالدعين مالالن يالزلم منال ال يووالالد بيننالا وبالالين اليصالالوع
والنصالالارى ميالالة ووامالالع مسالالتركة ،مالالا عمنالالا نحرالالم لىالاليصم بالالالر ر ،ومنصالالم حرفالالوا
وبدلوا كال هللا.
و الالذا فصالالم مالالاائ لىمو الالف امسالالالمو مالالن القالالو  .فىمالالاذا مبالالا هللا لعالالالم
م اكىتصم ومصا رلصمأ
ولماذا حزن المسىمون حين انتصر ال الر

 -و الم مجالو

يع،الدون النالار -

لىم الرو  ،و م نصارى م ن كتابأ حتم منزل هللا رونًا ي،سر المسالىمين بالبن
ح ۡٱل ُم ۡؤ قمنُرونَ  4قبنَ ۡ
ص قرِ َّ
الرو سينتصرون فو المستق،ن القريب { َويَ ۡو َمئقذ يَ ۡف َرِ ُ
ٱّللق}

[الرو  ]5 ،4 :كما واا فو مول سورة الرو .
و الالذا يالالدل لىالالم من م الالن الرتالالاب  -وإن ك الالروا برسالالالة محمالالد

صالالت -

م رب إلم المسىمين من رير م من الجاحدين مو الوثنيين.
التعاون لمواوصة املحاع وامباحية:
 - 2الو الالوي معًالالا لمواوصالالة ملالالداا اميمالالان الالالدينو ،وعلالالاة املحالالاع فالالو العقيالالدة
وامباحي الالة ف الالو الس الالىوك ،م الالن منص الالار الماعي الالة ،وعل الالاة الع الالري ،والتحى الالن
الجنسالالالو ،واموصالالالا
والنساا بالنساا.

 ،والسالالالذوذ الجنسالالالو ،وزواأ الروالالالال بالروالالالال،
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فين،غالو من يقالف م الالن الرتالاب فالو و،صالالة واحالدة ،ضالد ال الا الالذين يريالالدون
عمالالار ال،سالالرية بالالدلاوا م الماالالىىة ،وسالالىوكيالصم الغاويالالة ،ومن يص ،الالوا بصالالا مالالن
مفف امنسانية إلم عرك الحيوانية{ :أ َ َر َء ۡي َ َم قن ٱت َّ َخذَ إق َٰلَ َههُ َه َو َٰىهُ أَفَأَن َ ت َ ُك ُ
علَ ۡير قه
ون َ
س ُ أ َ َّن أ َ ۡكث َ َِ ُه ۡ يَ ۡس َمعُونَ أ َ ۡو يَ ۡع ققلُ ه
َو قك ً
ونَ قإ ۡن ُهر ۡ قإ َّل ك َۡرٱأل َ ۡن َٰ َع ق بَ ۡرل ُهر ۡ أَضَر ُّل
يل  43أ َ ۡ ت َ ۡح َ
سبق ً
يل} [ال ر ان.]44 ،43 :
َ

و د رمينا ابز ر فو مصر ،وراب ة العالم امسالمو فو مرالة ،وومصوريالة
إيران امسالمية ،وال اليران فو روما يق ون فو «م لمر السالران» فالو القالا رة
سنة  1994وفو م لمر المالرمة فالو برالين  1995فالو

الف واحالد ،لمواوصالة

علاة امباحية.
منا رة اايا العدل والسعوب المستاع ة:
 - 3الو وي معًالا لنصالرة االايا العالدل ،ولبييالد المستاالع ين والمنىالومين فالو
العالالالم ،مثالالن :االالية فىس ال ين ،وال،وسالالنة والصرسالالث ،وكوسالالوفا ،وكسالالمير،
واض ال صاع السالالوع والمىالالونين فالالو ممريرالالا وفالالو رير الالا ،ومسالالاندة السالالعوب
المقصالالورة ضالالد النالالالمين والمسالالتر،رين فالالو ابر

بغيالالر الحالالف ،الالالذين

يريدون من يتخذوا ل،اع هللا ل،اعًا لصم.
فامسال يقاو النىم ،وينا ر المنىومين ،من مي ئالعب ،ومالن مي والنو،
ومن مي عين.
والرسالالول

صالالت ذكالالر حىالالف ال االالول الالالذي ئالالارك في ال فالالو ئالال،اب فالالو

الجا ىية ،وكان حى ًا لنصالرة المنىالومين ،والم ال،الة بحقالو صم ،ولالو كانالت لنالد
مئالراي القالالو وسالالرالصم ،و الالال

صالالت« :لررو دُعير إلر مثلرره فرري إلسررل
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أجب »(.)124
إئالة رو التسامل ال التعصب:
 - 4وممالالا ين،غالالو من لتاالالمن

الالذه الالالدلوة :إئالالالة رو السالالماحة والرحمالالة

والرفف فو التعامن بين م ن ابعيان ،ال رو التعصب والقسوة والعنف.
س ۡرل َٰنَكَ قإ َّل َر ۡح َم ٗرة قل ۡل َٰ َعلَ قمرينَ }
فقد مااب هللا لعالم رسول محمدًا بقولال َ { :و َمرل ا أ َ ۡر َ

[ابن،ياا.]107 :
و ال

صت لن ن س « :إنمل أنل رحمة مه »(.)125

َٰ
ري
وذ بنو إسرائين بقولال فالو مخالاا،تصم{ :ثُر َّ قَ َ
سر ۡ قُلُروبُ ُك قمرن بَ ۡعر ق ذَ قلركَ فَ قه َ
ش ُّ َق ۡس َو ٗ } [ال،قرة.]74 :
لر ق أ َ ۡو أ َ َ
ك َۡٱل قح َج َ

و ال لزوو لائسة« :إن هللا يح
ابسا

لِف في ألمِ كله»(.)126

العقائدي لتسامل المسىم مع مخال ي :

ومحب من ملر

نا لقاية حساسة لدى كن ذي عين ،فصو يعتقد منال لىالم

( )124رواه ابالالن إسالالحا فالالو «السالاليرة» كمالالا فالالو ابالالن سالالا ( )29 / 1مالالن ال ،عالالة الجماليالالة،
و الالحح ابل،الالانو فالالو «لخالالري فق ال السالاليرة» لىسالالي ،الغزالالالو (أ ) 67ا .عار القىالالم -
عمسف.
( )125رواه الحاكم ( )35 / 1لن مبو ريرة و حح ووافقال الالذ ،و ،ورواه الترمالذي فالو
«العىالالالن» ( ،)685وال،يصقالالالو فالالالو «السالالالعب» ( ،)1446ورواه ابالالالن سالالالعد (،)192 / 1
وال،يصق الالو ف الالو «الس الالنن» مرس ال ًالال ل الالن مب الالو الالالل ،و الالحح ابل ،الالانو ف الالو «السىس الالىة
الصحيحة» ()882
( )126مت الالالف لىيالالال  :كمالالالا فالالالو «الى لالالال والمروالالالان» ( ،)1400رواه ال،خالالالاري فالالالو ابعب
( ،)6024ومسىم فو السال ( )2165لن لائسة.
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الالو الالالذي يمىالالث الصالالدى ،و الالذا االلتقالالاع الالد

ي عي إلم التعصب .ولرن نالاك لنا الر ممالرى مصمالة لخ الف مالن الذا ابمالر
فو فرر المسىم وضميره.
أيهل لسلد ألحبلر و لضيوف:
إن الغالالالة والمت الالرفين مووالالوعون فالالو كالالن ممالالة ،وفالالو مل،الالاع كالالن عيالالن ،و الالد
فرثيرا مالا يرالون الغىالو الالدينو
يرون وووع م رع فعن لت ري مو رىو معاكو،
ً
نتيجة الغىو الالعينو.
وال يمرن من لحاكم ممة ك،رى مو حاارة لنمم ،بووالوع بعالع الغالالة مو
علالالاة العنالالف فيصالالا ،وإال لحاكمنالالا الحاالالارة الغربيالالة بووالالوع النازيالالة وال ائالالية
والثورة ال،ىس ية فيصا ،وبالحروب التو سقط فيصا لسرات الماليين.
لندنا رالة ولندكم رالة ،و ال الا ال يمرالن من يىتقالوا مو يتحالاوروا ،فصالم ال
ي منون بجدوى الحوار؛ بن وال بمسرولية الحوار.
إنما العمدة م م الن االلتالدال مالن ال الريقين ،فصالم الالذين ينالاا بصالم ابمالن فالو
الىقاا والحوار والت ا م والتعاون فو المت ف لىي  ،والتسامل فو المختىف في .
أيهل لسلد :
إن العالم د لقارب ولقارب حتم بعاصم « ريتنا الر،رى».
ومن الا م الالول :إن ال م الال،ل ريالالة

الالغرى .وواوالالب م الالن الالذه القريالالة من يىتقالالوا

ويتحاوروا ويتعاونوا لىم ال،ر والتقوى ال لىالم امثالم والعالدوان ،الا نحالن نمالد
ميدينا إليرم لندلوكم إلم ما علا إلي القالرون م الن الرتالاب منالذ مربعالة لسالر رنًالا
سر َرو ا قء بَ ۡينَنَررل َوبَ ۡي رنَ ُك ۡ أ َ َّل نَ ۡعبُ ر َ إق َّل َّ
ٱّللَ َو َل
حالالين الالالَٰ { :يَاأ َ ۡه ر َل ۡٱل قك َٰت َر ق تَعَررللَ ۡو قإلَ ر َٰ َك قل َمررة َ

نحن والغرب

215

ضنَل بَ ۡع ً
نُ ۡش قِ َ بق قه ش َۡٗيل َو َل يَت َّ قخذَ بَ ۡع ُ
ضل أ َ ۡربَلبٗل قمن دُو قن َّ
ٱّللق} [ول لمران.]64 :

كما يجب من نقف وميعًا ضد الحرب النالمة ،التو ي غم فيصا القالوى لىالم
الاعيف ،والتو لدفع فيصا السعوب الالثمن مالن عمائصالا وحرمالصالا وضالروريات
حيالصا ،وك م ال،سرية ما دمت من ماليين فو ملون الحروب.
يجب لىم م ن الدين واميمالان من يق الوا مالع االايا العالدل ضالد النىالم ،ومن
يق وا مع امنسانية ضالد العنصالرية ،ومالع ابمال يالة ضالد امباحيالة ،ومالع الحالف
ابلالالزل ضالالد ال،ااالالن المالالدو بالسالالال  ،ومالالع المستاالالع ين فالالو ابر

ضالالد

المتبلصين المستر،رين ،وبصذا ننصف من سنا وننصف الدين الذي نترىم باسم .
إن الحاالالارة المعا الالرة اسالالت الت من لاالالع م الالدا امنسالالان لىالالم سالال ل
القمالالر ،ولرنصالالا لجالالزت من لحقالالف ل ال السالالرينة والسالالعاعة لىالالم س ال ل ابر
وإنما يتحقف ذلث باميمان الصاع الذي يقدم الدين.
وومر علوانا من الحمد هلل رب العالمين.

***

،
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كىمة فو مىتقم برئىونة مكتوبر 2004
من مجاالت التعاون بين امسال والمسيحية:
محاربة النىم
ميصا امموة مح،ار الرنيسة ...
ميصا امموة المعنيون بالصىة بين ابر

والسماا ...

ميصا امموة المعنيون ببمر امنسان ...
ميصا امموة الحاور فو ذا الىقاا من مساركين وضيوي وإلالميين.
محييرم بتحية امسالال  ،ولحيالة امسالال  :السالال  ،فالسالال لىاليرم ورحمالة هللا
وبركال .
ومئالالرر لإلمالالوة فالالو ومعيالالة «سالالانت مويالالدو» من م يالالبوا لنالالا فر الالة الىقالالاا
والحوار مرة ممرى ،لنت ا م ونتدار  ،ويقترب بعاالنا مالن بعالع ،ونت،احال
معًا فيما يحيو ئجرة اميمان باهلل والدار اومرة ،ويالدفع لنصالا اوفالات ،ويقالاو
مووات الماعية العاليالة التالو لريالد لإلنسالان من يعاليس ليسالة الحيالوان؛ ال ي رالر
فو م،دئ وال مصيره ،وال يحاول من يجيب لن ابس ىة الر،يرة التو لىالل لىيال
مبدًا :من مينأ وإلم مينأ ولمأ
و د كنت فالو لقائنالا الماضالو ذكالرت مجالاالت ثالثالة م توحالة لتعالاون روالال
المسالاليحية وعلالالاة امسالالال  ،وين،غالالو من لحنالالم با تمالالامصم ونسالالااصم ،ويركالالزوا
لىيصا وصوع م:
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لمجررلل ألول :يتعىالالف بعقيالالدة اميمالالان ،ونسالالر ا ولث،يتصالالا ،والتالالدلين لىيصالالا،
والدفاع لنصا مما الماعيين والمىحالدين ،وبيالان ثمرالصالا فالو الالن و والحيالاة ،فالو
ال رع والمجتمع لىم السواا .ومقاومة ال ررة الماعية ،التو لقالول :لاليو

الوابًا

من هللا مىف امنسان ،بن الصواب من امنسان و الذي مىف هللا!
و لمجررلل لثررلني :يتعىالالف بالالالقيم ابمال يالالة ،و الالو من،ثقالالة لالالن اميمالالان ،كمالالا
لن،ثف الثمرة من السجرة ،وال بد من نسر الذه القاليم ولث،يتصالا والالدلوة إليصالا فالو
كن المجاالت :فو العىالم ،والعمالن ،واال تصالاع ،والسياسالة ،والحالرب .ومقاومالة
ليار امباحة والتحىن الذي ينا ع ابعيان وميعًا .و د ال المساليل سسالو :لقالد
كان ،ىرم يقولون :ال لزن ،والحف م ول لرم :من ننر بعين فقد زنم!
و ذا المعنم ن س مكده رسول هللا امسال فو محاعيث .
ويجب لىم م الن الالدين لمو ًمالا :من يتسال،ثوا بال االيىة فالو كالن مجالال ،وفالو
كن حال ،ويرفاوا الننرية القائىة ببن الغاية ل،رر الوسيىة .فالواوب لىينالا من
نتمسث بالغاية السري ة ،والوسيىة النني الة معًالا ،وال يجالوز من نصالن إلالم الحالف
ب ريف ال،اان .ولندنا فو امسال ال يجالوز من لرسالب المالال الحالرا لتتصالد
ب لىم فقير ،مو ل،نو ب مسجدًا.
و الالالد الالالال الرسالالالول لىي الالال الصالالالالة والس الالالال « :إن هللا طيرررر ل يقبررررل إل
طيبًررل»( )127وروي فالالو الحالالدي « :إن هللا ل يمحررو لسرريء بللسرريء ،ولكرررن
يمحو لسيء بللحسن ،إن لخبيث ل يمحو بللخبيث»(.)128

( )127رواه مسىم فو الزكاة ( )1015لن مبو ريرة.
( )128وزا من حدي رواه محمد ( )3672لن ابن مسعوع ،و الال مخروالوه :إسالناع ضالعيف
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و لمجلل لثللرث :الو مجالال حقالو امنسالان ،وحقالو السالعوب فالو الحريالة
والررامالالة واالسالالتقالل ولقريالالر المصالالير ،والالالدفاع لالالن ن سالالصا ممالالا جمالالات
اومرين لىيصا.
فصذا المجال امنسانو فو راية اب مية ،ومصو ً الا فالو لصالرنا الذا الالذي
اغم في اب وياا لىم الاع اا ،وابرنيالاا لىالم ال قالراا ،ومالن يمىرالون لىالم
من ال يمىرون.
وممسم العالم رابة ي تر

فيصا القالوي ذو الن الر والنالاب الاالعيف الالذي ال

ه ر ل وال ناب!
بالالن ربمالالا كالالان لالالالم الغابالالة مو لالالالم الوحالالوش مكثالالر رحمالالة ور الالة مالالن لالالالم
امنسان اليو  .فالمعروي من الوحوش ال ل تر

من ضعاي الحيوان إال بقالدر

ما لحتاأ إلي  .ال لزيد لىم ذلث ،ولرن امنسان إذا اغم واستر،ر ال يقف لنالد
حد ،وال ي،الو بمن يذبل ويقتن من بنو امنسان!
و ذا مالن النىالم الالذي ينالذر بالويالن والخالراب والعقوبالة القدريالة العاوىالة مالن
السماا ،كما ال لعالم{ :فَتق ۡلكَ بُيُوت ُ ُه ۡ َخل قويَةَ بق َمل َظلَ ُم او } [النمن{ ،]52 :فَقُ قطر َع دَ بق ُرِ
ه
ب ۡٱل َٰعَلَ قمينَ } [ابنعا َ { ،]45 :و َك َٰذَ قلكَ أ َ ۡخرذُ َر قبركَ إقذَ ا أ َ َخرذَ
ۡٱلقَ ۡو ق ٱلَّ قذينَ َظلَ ُمو َو ۡٱل َح ۡم ُ ق َّّللق َر ق
ه
ش قي } [ وع.]102 :
ۡٱلقُ َِ َٰى َو قه َي َٰ َظ قل َمة قإ َّن أ َ ۡخذَ اهُ أ َ قلي َ

ولن الذا المجالال الثالال كت،الت ور تالو؛ بكسالف لالن م الورة النىالم الالذي
ئالالاع فالالو ابر

اليالالو  ،وال زال يصالاليب ئالالعوبًا ومم ًمالالا ومعيانًالالا ،وكىمالالا ازعاع

لاعف الص،ا بن محمد ،و ال الذ ،و :رفع حديثين ما مالن الول ل،الد هللا .الال السالي،
ئعيب :ما ذا والذي ،ى  ،ال الدار نو فو «العىن» :والصحيل مو وي.
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بسوا العا ،ة ،وما ربث بغافن لما يعمالن

النالمون.
دي الرسالة السماوية العدل:
إن ال،سرية لالن لسالعد مالن ئالقاا ،ولالن لالبمن مالن مالوي ،إال بتحقيالف العالدل،
ورفالالع النىالالم بالالين النالالا  .وإن القالالرون الرالالريم يقالالرر من الصالالدي مالالن الرسالالالت
السماوية ،التالو بعال هللا بصالا رسالى  ،ومنالزل بصالا كت،ال إ امالة العالدل بالين النالا .
سلَنَل قب ۡٱلبَ قي َٰنَ ق َوأ َ َ
س ۡلنَل ُر ُ
و و ما ررل ذه اوية الرريمة{ :لَقَ ۡ أ َ ۡر َ
نز ۡلنَل َم َعهُر ُ ۡٱل قك َٰت َر َ
َو ۡٱل قم َ
يز نَ قليَقُو َ ٱلنَّل ُ بق ۡٱل قق ۡس قط} [الحديد ]25 :والقسط و العدل.

وم الالن مس الالماا هللا الحس الالنم  -المح وه الالة لن الالد المس الالىمين والمعروف الالة ب الالين
ما تصم ولامتصم  -اسم «العدل» فصو س،حان «الحرم العدل» .و و منالزه لالن
{و َل يَ ۡظ قلر ُ َربُّركَ أ َ َحر ٗ } [الرصالفَ { ،]49 :وأ َ َّن َّ
النىم برن معاني  ،كما الال لعالالمَ :
ٱّللَ
لَر ۡري َ قب َظر َّرل قل ۡلعَ قبي ر ق} [ول لمالالران{ ،]182 :إق َّن َّ
ٱّللَ َل يَ ۡظ قل ر ُ قم ۡثقَررل َل ذَرَّ } [النسالالاا،]40 :
{ قإ َّن َّ
س ُه ۡ يَ ۡظ قل ُمونَ } [يونو.]44 :
ٱّللَ َل يَ ۡظ قل ُ ٱلنَّل َ ش َۡٗيل َو َٰلَ قك َّن ٱلنَّل َ أَنفُ َ

وفو الحدي الذي رواه مسىم لن مبو ذر لالن الن،الو
لن رب ززز من الال« :يرل عبرلد  ،إنري حِمر

صالت فيمالا يرويال

لظلر علر نفسري ،وجعلتره

بينك محِ ًمل ،فل تظللمو »(.)129
فصو لتت ال ينىم محدًا فو الالدنيا وال فالو اومالرة ،وال يجالازي النالا

إال بمالا

سربَ ۡ أ َ ۡير قي ُك ۡ َويَ ۡعفُرو عَرن
لمىوا ،كما ال لعالمَ { :و َمرل ا أ َ َٰ َ
ُّصريبَة فَبق َمرل َك َ
صر َب ُك قمرن م ق

َكثقيِ} [السورى.]30 :
( )129رواه مسىم فو ال،ر والصىة ( )2577لن مبو ذر.
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وفالالو اومالالرة يجالالزى كالالن امالالرا بمالالا سال ر فالالو كتابال  ،ومالالا حرالالم بال ميزانال
{ َونَ َ
ض ُع ۡٱل َم َٰ َو قزينَ ۡٱل قق ۡس َط قليَ ۡو ق ۡٱل قق َٰيَ َم قة فَ َرل ت ُ ۡظلَر ُ نَ ۡفر
َخ ِۡدَل أَت َ ۡينَل قب َهل َو َكفَ َٰ قبنَل َٰ َح قس قبينَ } [ابن،ياا.]47 :

ش َۡٗريل َوإقن كَرلنَ قم ۡثقَرل َل َحبَّرة قم ۡرن

وإذا كان الم ىوب من المسالىم من يتخىالف بالبمال هللا ،ويقتال،و مالن كمااللال
العىيالا ،فالالإن العالدل الالو محالالد الذه الرمالالاالت التالو ين،غالالو من لرنالالو إليصالا لالالين كالالن
مسىم ،ويت ىع إلي ى ، ،ولتعىف بصا مئوا  .كما يحب من يتنزه لن النىم الالذي
حرم هللا لىم ن س .
العدل م ىوب فو كن مجال:
و د ممر هللا المسىمين بالعدل فو كن ئوا:
فو القولَ { :وإقذَ قُ ۡلت ُ ۡ فَ ۡ
ٱع ق لُو َولَ ۡو كَلنَ ذَ قُ ِۡبَ َٰ } [ابنعا .]152 :

فو السصاعة:

ع ۡ ل قمن ُك ۡ } [ال ال
{ َوأ َ ۡش قه ُو ذَ َو ۡ َ

.]2 :

فو الحرمَ { :وإقذَ َحك َۡمت ُ َب ۡينَ ٱلنَّل ق أَن ت َ ۡح ُك ُمو بق ۡٱلعَ ۡ قل} [النساا.]58 :
صر قلحُو بَ ۡينَ ُه َمرل قب ۡٱل َعر ۡ قل َوأ َ ۡقس ُ
فو ام ال بين الخصالو { :فَأ َ ۡ
قرط او قإ َّن َّ
ٱّللَ ي قُحر ُّ
ۡٱل ُم ۡقس ققطينَ } [الحجرات.]9 :
ومرئد القرون فو وووب العدل ولو لىم حسالاب مالن يح،ال امنسالان { َٰيَاأَيُّ َهرل
ررط ُ
سررر ُك ۡ أ َ قو ۡٱل َٰ َو قلررر َۡي قن
شررر َه َ ا َء ق َّّللق َولَر ۡررو َ
علَررر َٰ ا أَنفُ ق
ٱلَّررر قذينَ َء َمنُرررو ُكونُرررو قَر َٰرروَّ قمينَ بق ۡٱل قق ۡسر ق

َو ۡٱأل َ ۡق َِبقينَ } [النساا.]135 :
َ َ َّ َ ۡ ُ ه
ش رنَ ُ
عل ر َٰ ا أل تع ر ق لو
لن قَر ۡرو َ
ومثالالن ذلالالث العالالدل مالالع مالالن يرالالرهَ { :و َل يَ ۡج ر قِ َمنَّ ُك ۡ َ
ۡ
ٱع ق لُو ُه َو أ َ ۡق َِبُ قللت َّ ۡق َو َٰى} [المائدة.]8 :

نحن والغرب

221

وي ىب امسال العدل فو حالة الحرب كمالا ي ى،ال فالو حالالة السالىمَ { :و َٰقَتقلُرو
ٱّللق ٱلَّ ر قذينَ يُ َٰقَتقلُررونَ ُك ۡ َو َل ت َ ۡعت َر ُ او ه إق َّن َّ
س ربقي قل َّ
ٱّللَ َل ي قُح ر ُّ ۡٱل ُم ۡعت َر ق ينَ } [ال،قالالرة.]190 :
فقرري َ

وااللتداا و النىم.
ومن ذا االلتالداا المحالر  :تالن ابا الال والنسالاا والساليو والر،الار ،وكالن
من ال يقالن من الر ،ان مو الزراع مو التجار مو رير م.
والعدل فو امسال م ىوب لىمسىمين ورير المسالىمين ،كمالا الال لعالالمَّ { :ل
َٰ
يَ ۡرن َه َٰى ُك ُ َّ
قين َولَر ۡ ي ُۡخ قِجُرو ُك قمرن قد َٰيَ قرِ ُك ۡ أَن تَبَررُِّو ُه ۡ
َرن ٱلَّر قذينَ لَر ۡ يُقَتقلُرو ُك ۡ فقري ٱلر ق
ٱّللُ ع ق
َوت ُ ۡقس ُ
قط او قإ َل ۡي قه ۡه قإ َّن َّ
ٱّللَ ي قُح ُّ ۡٱل ُم ۡقس ققطينَ } [الممتحنة.]8 :

فىالالم يرتالالف فالالو معامىالالة ال الا المسالالالمين مالالن ريالالر المسالالىمين بالح ال لىالالم
االا ،وال،الر ممالر فالو
ام ساا إليصم ،مي إ امة العدل معصم ،بن علا إلم بر م مي ً
العدل.
العدل :من لع و الحف لمن يستحف .وال،ر :من لزيد لىي مكثر ممالا يسالتحف.
العدل :من لبمذ حقث ،وال لزيد لىي  .وال،ر :من لتنازل لن بعع حقث.
امسال يرره النىم ويحارب فو كن مجال:
وإذا كالالان العالالدل  -برالالن منوال ال ومسالالتويال  -ل ال

الالذه القيمالالة والمنزلالالة فالالو

امسال  ،فصو لعالم يرره النىم برن منوال ومستويال كذلث ،سالواا كالان النىالم
من الحرا لىمحرومين و و «النىم السياسو».
م م الالن ابرني الالاا لى ق الالراا مو م الالن مرب الالاب العم الالن لىعم الالال ،مو م الالن الم الالالك
لىمستبورين ،و و «النىم االوتمالو مو اال تصاعي».
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م هىم القاالاة لىمختصالمين إلاليصم ،بحيال يحالابو مالن يحالب مو يحيالف لىالم
مالالن يرالالره ،مو يق،الالن الرئالالوة ،مو يخاالالع لاالالغط ابمالالراا ،مو ريالالر ذلالالث ،و الالو
«النىم القاائو».
م كان النىم بالين الالدول بعاالصا وبعالع ،وبالين ابمالم بعاالصا وبعالع {أَن

ت َ ُكونَ أُمَّة قه َي أ َ ۡربَ َٰ قم ۡن أُمَّة} [النحن ]92 :و و «النىم الدولو».
كمالا من النىالالم المحالالر فالو امسالالال ال يقالالف لنالالد حالدوع هىالالم امنسالالان بميال
امنسالالان ،بالالن يسالالمن هىالالم امنسالالان لىحيالالوان ابلجالالم ،الالالذي سالالخره ل،نالالو وع ،
وممر م بامحسان إلي ورلايالة حاوالال  ،و الد مم،الر رسالول امسالال  :من امالرمة
لالا( !)130فريالف بمالن
عمىت النار بس،ب رة ح،ستصا وم مىتصا ،حتالم مالالت وو ً
يح،و النا

بابلوي ،وال ي،الو لائوا م مالواأ!

بالالن يسالالمن النىالالم المحالالر هىالالم امنسالالان ل،ي ت ال ال ،يعيالالة التالالو يعالاليس فيصالالا،
فيجالالور لىيصالالا ،مو يغيالالر مالالن ف رلصالالا .حتالالم يقالالول الرسالالول الرالالريم« :مررن قطررع
س ر «شجِ س ر» صوب هللا رأسه للنلر»(.)131
فريف بمن يق عون ملوي ابئجار ،ويزيىون رابات كامىة ،كالان لصالا مثر الا
فو ح

التوازن ال،ي و ،وال يع،بون بما يترلب لىيصا من وثارأ!

وكيف بمن ال ي،الون فو حروبصم بما محر الوا مالن مئالجار ،ومالا مربالوا مالن
( )130إئارة إلم حدي « :دخل مِأ لنلر في هِ ربطتهل ،فلر تطعمهرل ولر تر عهل تأكرل
مررن خشررلو ألر » رواه ال،خالالاري فالالو بالالدا الخىالالف لالالن ابالالن لمالالر ،ومسالالىم فالالو التوبالالة
( )2619لن مبو ريرة.
( )131رواه مبالالو عاوع فالالو ابعب ( ،)5239والنسالالائو فالالو «الر،الالرى» (  ،)8557و الالحح
ابل،انو فو «الصحيحة» (.)614
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مزارع ،وما لوثوا من بي ة ،وما عمروا مالن ال،نالو التحتيالة التالو الو ضالرورية
لحياة امنسانأ.
ملوان النىمة مع النىمة فو النار:
إن الق الالرون الرالالالريم يجالالالر النىالالالم بر الالن

الالالوره ومعانيالالال بالالالبلىم عروالالالال

ومس الالتويال  ،وبالالالبعنم عروالالالال ومسالالالتويال  ،ويالالالدين النالالالالم الر،يالالالر ،والنالالالالم
الصغير ،حتم يق ع عابر النىم من ابر

 ،فصو يندع بنىم فرلالون المسالتر،ر

الج،الالار الالالذي الالال لىنالالا  :منالالا ربرالالم ابلى الم ،ومالالا لىمالالت لرالالم مالالن إل ال ريالالري،
وكذلث وزيره امان الذي كان ذرال اليمنم فو لبييد ال،اان ،ونسر المنالم.
ومع ذا لم يعالف ونالوع فرلالون و امالان مالن المسال ولية ،فصالم القالوة الماعيالة
التو ياربون بصا النا  ،ويذلون بصا الجما ير ،ويخرسون بصا كن لسان يريالد
من ين ف ،ويق عون بصالا كالن رم يريالد من يرل الع ،يقالول القالرون{ :إق َّن فق ِۡع َۡرونَ
َو َٰ َه َٰ َمنَ َو ُجنُودَ ُه َمل كَرلنُو َٰ َخر قطق ينَ } [القصالت{ ،]8 :فَأ َ َخ ۡذ َٰنَرهُ َو ُجنُرودَهُ فَنَبَ ۡرذ َٰنَ ُه ۡ فقري ۡٱلريَ ق
ع ققبَةُ َٰ َّ
فَ ُ
ٱلظ قل قمينَ } [القصت.]40 :
ف كَلنَ َٰ َ
ٱنظ ِۡ ك َۡي َ

فالالبلوان النىمالالة الالم معوال ال فالالو الالال ،س واميالالذاا والعالالدوان لىالالم حرمالالات
النا  ،و م ئركاؤه فو امثم ،وإن ل اولالت المرالالب فالو السالر ،فالجنالدي لاليو
كالقائد ،والقائد الصغير ليو كالقائد الر،ير ،وإن كانوا كىصم هالمين.
و الالد روت كتالالب التالالاري ،من اممالالا الربالالانو الر،يالالر محمالالد بالالن حن،الالن ،حالالين
م الالاب مالالا م الالاب مالالن الالال،الا والسالالجن والتعالالذيب فالالو «محنالالة مىالالف القالالرون»
السصيرة سبل سجان يو ًماً ،
الائال :يالا مبالا ل،الد هللا! مالا رميالث فالو ابحاعيال التالو
رويت فو ذ ملوان النىمة ،وما واا فيصم من وليدأ
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حيحة.

ال ل  :و ن لرانو من ملوان النىمةأ
الالال :ال .ملالالوان النىمالالة مالالن يخالاليط لالالث ثوبالالث ،مو ي صالالر لالالث اعامالالث ،مو
يقاو لث حاوتث ،مما منت فمن النىمة من سصم!
ومعنم ذا :من امسال ال يرت الو بالبن يحالر النىالم ،ولرنال يحالر  -كالذلث -
المعاونة لىم النىم والمساندة لىنالم ببي وو مالن الووالوه .فصالو يقالول لىمسالىم:
ال لرن هال ًما ،وال لرن لونًا لنالالم .بالن إن القالرون ينصالم لالن مجالرع الركالون -
رلر
{و َل ت َ ِۡ َكنُ او إقلَ ٱلَّ قذينَ َظلَ ُمو فَت َ َمسَّر ُك ُ ٱلنَّ ُ
مي المين  -لىنالمين ،كما ال لعالمَ :
ون َّ
ص ُِونَ } [ وع.]113 :
ٱّللق قم ۡن أ َ ۡو قليَل ا َء ث ُ َّ َل تُن َ
َو َمل لَ ُك قمن دُ ق

ابمذ لىم يد النالم:
ويووب امسال لىم ال رع المسىم ،ولىم المجتمع المسىم من يبمذ لىالم يالد
النالم ،ويمنع من النىم ،فإن النىم م ر لىي فو الدنيا واومرة.
ويقول رسول امسال  « :نصرِ أخرل ظلل ًمرل أو مظلو ًمرل » ،فقالال روالن :يالا
رسول هللا ،منصره إذا كان منىو ًما ،مفرميت إذا كان هال ًما كيف منصالرهأ الال:
«تحجزهُ  -أو تمنعه من لظل ؛ فإن ذلك نصِه»(.)132
كان العرب فو الجا ىية ي ىقون ذه الرىمة لىم ما ي يده ها ر ا « ،نصرِ
أخل ظلل ًمل أو مظلو ًمل» يعنالون :انصالر ابالن الق،يىالة فالو الحالف وال،ااالن ،ولرالن
الرسول الرريم رير م صومصا بما ذكرناه.

( )132رواه ال،خاري فو امكراه ( )6952لن منو.
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وبين الرسول لىي الصالة والسال واوب المجتمع من النالالم فيقالول« :إن
لنل

إذ رأو لظلل فلر يأخرذو علر ي يره أوشرك أن يعمهر هللا بعقرلب مرن

عن ه»(.)133
ويحذر ابمالة مالن لصيالب النالالمين ،ومن لصالدع فالو ووالو صم برىمالة الحالف،
وإن وى،ت لىيصم ما وى،ت ،وا رم ذه ابحاعي :
«إذ رأي أمتي تهلب لظلل أن تقول له :أنر ظرلل  ،فقر تُرود مرنه  ،إذ
رأي أمتي تهلب لظلل أن تقول له :أن ظلل فق تود منه »(.)134
«أفضل لجهلد كلمة ح عن سلطلن جلئز»(.)135
«سررري لشررره ء حمرررز  ،ورجرررل قررررل إلررر إمرررل جرررلئِ ،فرررأمِه ونهررررله
فقتله»(.)136

( )133رواه محمد فو «مسنده» ( )1لن مبو برر ،و ال مخرووه :إسناعه حيل لىالم ئالرا
السيخين ،ورواه مبو عاوع فو المالحم ( ،)4338والترمالذي فالو الت سالير ( ،)3059وابالن
ح،ان فو « حيح » ()304
( )134رواه محمد ( )6784 ،6776لن ل،د هللا بن لمرو ،و ال مخروالوه :إسالناعه ضالعيف،
ورواه الحاكم ( ،)96 / 4وال،يصقو فو «السعب» (.)7546
( )135رواه النسائو فو كتاب ال،يعة ( )161 / 7لالن االار بالن ئالصاب ،و الحح المنالذري
فالالو «الترريالالب والتر يالالب» ،والنالالووي فالالو «ريالالا الصالالالحين» ،واننالالر «المنتقالالم مالالن
الترريب والتر يب» (.)1346
( )136رواه الحاكم فو «مستدرك » ،و الال :الحيل امسالناع ،ولعق،ال الالذ ،و بالبن فالو إسالناعه
الص ار ،ال يدري مالن الو ( ،)195 / 3و الحح ابل،الانو فالو «الصالحيحة» مالن اريالف
روا ا الخ يب فو «لاريخ » (.)374
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ون مآسو لالمنا بس،ب النىم:
إن كن ما يعاني لالمنا اليو إنما و من وراا النىم.
فالحروي التو لقع فو منحاا كثيرة من العالم ،س،،صا ابساسو و :النىم.
والمآسو التو لقع فو كثير من ال،الع ،س،،صا ابساسو و :النىم.
والخىن والتىوث وال ساع الذي يقع فو ال،ي ة من حولنا ،س،،صا ابساسالو الو:
النىم.
والصرالات التو لحدث فو كثير من ال،الع ،س،،صا ابساسو و :النىم.
وورائم امر اب التو لقع فو كثير من ال،الع ،س،،صا ابساسو و :النىم.
وئر منواع النىم و ما ينسب في القوي المستر،ر فالو ابر

مهالافره فالو

العاوز المستاالعف الالذي ال سالند وال نا الر مالن النالا  .فصالذا مالا يعجالن بنقمالة
السالالماا لىالالم م الالن ابر  ،مالالن النىمالالة والج،الالارين{ :ٱلَّر قذينَ َطغَر ۡرو فقرري ۡٱلبق َٰلَر ق 11
صرلدق}
صر َّ َ
س ۡرو َط عَرذَ ب  13إق َّن َربَّركَ لَ قب ۡٱل قم ِۡ َ
سرلدَ  12فَ َ
علَ ۡري قه ۡ َربُّركَ َ
فَأ َ ۡكث َ ُِو فقي َهرل ۡٱلفَ َ

[ال جر.]14 - 11 :
وفو بعع ابحاعي املصية « :شت غضبي علر مرن ظلر مرن ل يجر لره
نلصِ غيِ »(.)137
ً
وفو لصرنا نرى القوى المتج،رة فالو ابر

لصالدع السالعوب المستاالع ة

( )137رواه ال ،رانالالالو فالالالو «الصالالالغير» ( ،)61 / 1و الالالال الصيثمالالالو فالالالو «المجمالالالع» :رواه
ال ،رانو فو «الصغير» و «ابوسالط» وفيال مسالعر بالن الحجالاأ كالذا الو فالو ال ،رانالو،
ولالالم موالالد إال مسالالعر بالالن يحيالالو النصالالدي ،ضالالع الالالذ ،و بخ،الالر ذكالالره ل ال  .وهللا ملىالالم (/ 4
.)372
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بما لمىث من لرسانة حربية ائىة ،ومالا لمىالث مالن الوة ا تصالاعية ضالخمة ،ومالا
يسند ا من وة لىمية ولرنولوويالة مار الة .ولتصالري فالو ابر

وكبنصالا إلال

ال يسبل لما ي عن ،ولقول كما ال الو لالاع مالن ،الن :مالن مئالد منالا الوةأ مو لالم
يروا من هللا الذي مىقصم و مئد منصم وةأ!
وال عواا لما يسالرو منال لالمنالا اليالو مالن معواا ومآسالو ،إال بالتعالاون لىالم
رفع المنالم لن م ىصا ،والو وي فو وو ال غاة وال رالنة .ويتبكالد ذلالث لىالم
م ن الدين ،وممثىو رساالت السماا ،من كن ابعيان ،وال ساليما مالن المساليحين
الذين م ساعة الحاارة و اعة العالم اليالو  ،وبعاالصم يرلرالب مالا يرلرالب باسالم
المسيل سسالو ،و الم الالذين يسالمونصم :اليمالين المساليحو المت الري ،وملتقالد من
المسيل مالنصم بالراا ،فقالد كالان يقابالن النىالم بالتسالامل والصال ل ،و ال الا ي،الدمون
النا

بالنىم والج،روت رير مرترثين وال متىومين.

اية السعب ال ىس ينو مثن

ار لىنىم:

إن االالية ئالالعب فىس ال ين مثالالن بالالارز يتجسالالد في ال النىالالم ال،الالين مالالن امنسالالان
بمي امنسان ،و و يحنم بتبييد وى ك،رى ل  ،وسالروت الوى ممالرى لنال ،
والسالالاكت لالالن الحالالف كالنالالااف بال،ااالالن ،و الالد سالالمو فالالو التالالراث امسالالالمو:
السي ان ابمر .
ئالالعب ممالالرأ مالالن وانال  ،وئالالرع مالالن مرضال ليحتىصالالا ئالالعب ومالالر ،وي الالرعه
منصالالا ،ويحالالن محى ال  ،ويحصالالره فالالو

عالالة ضالاليقة مالالن مرض ال  ،ثالالم يحتىصالالا الالو

ابمرى ،وال يدل يصنب فيصا مو يستريل ،بن ينن يالحق ويحا ره ،وياالرب
بال ائرات من فو  ،وبالدبابات من لحت ،وبالصواري ،من كن وانالب ،يسال ث
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عمالالااه ،ويالالروع مبنالالااه ،ويالالدنو مقدسالالال  ،وينتصالالث حرمال ال  ،ويالالدمر منازل ال ،
ويجري مرض  ،ويحر مزارل  ،ويقتىع مئالجاره ،ويغتصالب ممالكال  ،وصالرة
لالنيالالة ،ليقالاليم لىيصالالا والالداره العالالازل يمالالز م الالن القريالالة الواحالالدة بعاالالصم لالالن
بعالالع ،وي،الالالد بيالالنصم وبالالين مالالا بقالالم مالالن مالالزارلصم وبيالالارالصم ومئالالجار م،
ويعزلصم لن كن ما يحتاوون إلي .
الارا ،والعالالالم يسالالمع ويالالرى ،ولرن ال ال
الارا نصال ً
ي عالالن ذلالالث الغالالازي المحتالالن وصال ً
ً
رافال ،حس ،من يقالول لىماالروب :ال لصالر  ،بالدل من
يحرك ساكنًا ،وال ين،
يقول لىاارب :كف يدك!
إننالا نقالالدر لى،ابالالا يوحنالا بالالولو الثالالانو و تال مالع السالالعب ال ىسال ينو والمنالالاعاة
برفالع المعانالالاة لنال  ،لرننالالا ميصالا اممالالوة ال زلنالالا نروالالو المزيالد مالالن و الالة م الالر
وم وى ،ضد ذه المنالم والمآسو اليومية ،التو ال لنتصو ،ف و كالن يالو مروا
لز ف ،وما ال ليتم ،ونساا لرمن ،وممصات لثرن ،وبيوت لصد  ،ومسالر لسالرع،
ومك،الاع لجالوع ،ومالن وراا ذلالث كىال

الدور لغىالو بالررا يالة والحقالد لىالم مالن

منزل بصا ذا ال،الا الر،ير ،والسر المست ير.
ال بالالد ب الالن اميمالالان من يق الالوا بجانالالب المنىالالو  ،ليمسالالحوا عمعت ال  ،وي روالالوا
كربت  ،ويرعلوا هالم  ،حتم يرس،وا رضا هللا لنصم ،فصو س،حان ولعالالم مالع
المنىو الذي يمالد إليال يديال بالالدلاا ،و الو سال،حان يرفالع علولال فالو الغمالا ،
وي تل لصا مبواب السماا ،ويقول الرب :ولزلو بنصرك ولو بعيد حين.

***
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مس ىة من ملمانيا

()138

بداية نسرر سياعلرم لىم إلاحالة الذه ال ر الة لنالا ،بننالا نعىالم منرالم مالن مكثالر
ولبثيرا اون.
لىماا المسىمين ئصرة
ً
 :أل يحتررلج إلسررل إل ر مِجعيررة مِكزيررة و ح ر تجمررع لمسررلمين عل ر
فتوى موحر  ،بر ل هرذ لتشرت و لتضرلرب  -أحيلنًرل  -فري لفترلوى برين
لعلملء بعضه وبع
الحمد هلل ومزكم

؟

ىوات هللا ولسىيمال لىم من،يائ ورسى  ،ولىالم مالالمصم

س ۡررل َٰنَكَ إق َّل َر ۡح َم ٗ
ررة قل ۡل َٰعَلَ قمررينَ }
محمالالد الالالذي مرسالالى ربالال رحمالالة لىعالالالمينَ { :و َمررل ا أ َ ۡر َ

[ابن،ياا.]107 :
بالنسالال،ة لحاوالالة امسالالال إلالالم مروعيالالة مركزيالالة موحالالدة الالذا ممالالر يتمنالالاه
الرثيرون من المسىمين حتم ال لاال رب ال تالاوى ،ولنالا ع اوراا المختى الة،
ولرن ناك حوائن عون ذا.
أول :امسالالال لالاليو في ال باباويالالة مركزيالالة ،لالاليو في ال سالالى ة عينيالالة كصنوليالالة،
ولر الالن ن الالاك لىم الالاا م ،الالراا متخصص الالون ف الالو معرف الالة الس الالريعة ومحرامص الالا
ومقا د ا ،ي ىب مالن ومالا ير النالا

من لىجالب إلالم ال الا العىمالاا السالت تائصم

واستسارلصم {فَ ۡسلُ او أ َ ۡه َل ٱلذ ۡقك قِ إقن ُكنت ُ ۡ َل ت َ ۡعلَ ُمونَ } [ابن،ياا.]7 :
( )138لالالم الحالالوار بمرتالالب فاالاليىة السالالي ،بجامعالالة الالر فالالو يالالو ابربعالالاا ، 2005 / 9 / 21
السالالالة ( )12هصال ًالرا و الالا بمحالالاورة السالالي ،الالح يان محالالد ما يجيالالد العربيالالة والىصجالالة
المصالالرية ،ومالالن ال ريالالف من ال الالال :سالالبحت ن ر الدًا ( )9 / 22بمالالرور ( )50سالالنة ل ال فالالو
مصر.
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ثلنيًررل :نالالاك امالالتالي المالالذا ب ومصو ً الالا المالالذا ب الم صالالىية الر،الالرى:
السنة ،السيعة الزيدية امباضية ،فص الا لصم مذا ،صم ولصم مراوعصم.
كن ما نست يع من نعمى

و :من نجمع مك،الر لالدع مالن العىمالاا ،ليق الوا مو ًالا

موح الدًا فالالو القاالالايا الر،الالرى مثالالن :االحالالتالل ،المقاومالالة ،الجصالالاع ،امر الالاب ...
و ذا ما نحمد هللا من وفقنا م امت بإنساا االلحاع العالمو لعىماا المسىمين.
و ذا االلحاع يمثن االلجا ات والمذا ب المختى الة ،و الد ئالرفنو اممالوة فالو
سالالا لصالالذا االلحالالاع ،ولالالم امتيالالار ثالالالث نالالواب لالالو:
الجمعيالالة العامالالة بامتيالالاري رئي ً
محد م من م ن السنة ،والثانو من السيعة ،والثال من امباضة.
 :نلحررظ أن مررل يحر ُ تقِيبًررل أ إنسررلن ،يتخررذ لنفسرره لحر فرري أن يفترري
وأحيلنًل ترأتي بعر

لفترلوى لمتضرلربة ،مثرل فترلوى :أسرلمة برن لدن،

أبرري حمررز لمصررِ  ،وأبرري مصررع
تِكي ،يقول :إنه خليفة  -فمل هي أدو
ج :لالاليو مالالن حالالف مي منسالالان من يتعالالر

لزرقررلو  ،ومتن ري قرربلن  -شرريخ
ومؤهل

لمفتي؟

لى تالالوى مصو ً الالا فالالو المسالالائن

العويصة ،والم تو فو ننر العىماا :و المجتصد الذي يمىث مال الت االوتصالاع
وئروا االوتصاع.
ناك ئالروا لىميالة ،وئالروا ممال يالة لالوتصالاع ،ال الف لىيصالا اب الوليون
وال قصاا(.)139
الم ال الت العىميالالة :من يرالالون محي ًالالا بالالالقرون ،والسالالنة ،والىغالالة ،وم الالول
( )139راوالالع الالذه السالالروا بالت صالالين فالالو كتابنالالا «االوتصالالاع فالالو السالالريعة امسالالالمية» ا،عالالة
مرت،ة القىم الرويت (أ.)55 - 17
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ولىىالال وئالالروا  ،ومن يرالالون م ىعًالالا لىالالم مواضالالع

االمتالي واالل ا  ،حتم لترون لنده مىرة ال ق .
و ناك م الت ممال ية :ومنصالا من يرالون محمالوعًا فالو ساليرل  ،م لمنًالا فالو
ممال  ،ومن يرون مرضيًا لند النا .
 :نأخذ مثلل أسرلمة برن لدن كيرف سرتطل أن يصرِح بمرل يصرِح بره ،أل
يمكن إد نته؟
ج :ومصالالور لىمالالاا المسالالىمين معان ملمالالال مسالالامة بالالن العن ،والقىيىالالون الالم
الذين ميدوه ،ولرن الذي ميالد مسالامة بالن العن مكثالر الو المنالالم التالو و عالت وال
زالت لقع لىم المسىمين فو بالع مختى ة ،ومصو ً ا مالن الصالصاينة وم يالديصم
من ابمريران ،مو الف ابمريرالان مالن إسالرائين والصالصيونية ولبييالد ا الم ىالف
لرالالن مالالا ي عالالن امسالالرائيىيون ،الالو الالالذي وعالالن اوائالالف كثيالالرة ومصو ً الالا مالالن
الس،اب يتعاا ون مع مسامة بن العن.
فىالالالوال السالالالال ابمريرالالالو ،وال يتالالالو ابمريرالالالو ،والمالالالال ابمريرالالالو ،لمالالالا
اسالالت الت إسالالرائين من ل عالالن بال ىس ال ينيين كالالن يالالو مالالن تالالن وذبالالل ،ولسالالريد
ولعذيب ،ولصديم ولخريب.
ومصو ً الالا من ممريرالالا كانالالت مالالع بالالن العن والمجا الالدين حالالين كالالان يقالالالن
السالالوفييت ،كانالالت لنالالوه بسالالبنصم ،ولقالالوي هصالالر م بنصالالم مسالالت يدون ،ولص ال صم
بالمجا دين .فىما لغير ابمر؛ م ،ل مجا دو ابمو مجرمو اليو !!
منالالا معنالالت ملمالالال بالالن العن فالالو  11سالال،تم،ر ،وم الالدرت مول بيالالان إسالالالمو
الستنرار محداث  11س،تم،ر ،عون من يعالري ال الالن ،عنالت ال الالن مصمالا كالان
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عين مو وانال مو ونساليت  ،ولمالا سالبلنو بعالع الصالح يين ابمريرالان :إذا كنالت
لجيز العمىيالات االستسالصاعية فالو فىسال ين ،فمالا ال الر بينصالا وبالين لمىيالات 11
س،تم،رأ
ك،يرا فالو الغايالة والوساليىة بالين ابمالرين ،بالين العمىيالات
ىت :إن ناك فر ًا ً
االستسصاعية التو لقع فو فىس ين وبين ذه الت جيرات .فو نيويورك العمىيالات
االستس الالصاعية ف الالو فىس الال ين ال ال الالن وض الالع روح الال لى الالم ك الال ويا الالحو بص الالا
لىمستاع ين فو وان  ،مما فو  11س،تم،ر اسالتخدا ال الالن ال الائرات المدنيالة
كبنصالالا

الالواري ،،و تالالن ال ذنالالب لال مالالن مسالالىمين وريالالر م ،وكالالان فالالو ال،الالروين

مسىمين ورير مسىمين ،لرب ورير لرب.
 :هل علملء ل ين ي ينون أسلمة في هذه ألفعرلل ،ويقولرون :إنره ل يعتبرِ
مسل ًمل؟
ولرن ال يقولون :إن لاليو بمسالىم مو منال كالافر ،ال .الذه االية م يالرة ،بن
مسا

الغىو و :اية التر ير ،فال نريد من نقع فو ما و ع في مسامة بالن العن

وومالتالال  ،ولرالالن نقالالول :الالذا لمالالن ريالالر مسالالروع ،وامسالالال حالالريت كالالن
الحرأ لىم لصالمة الالدماا ،بن لصالا لصالمتصا فالو السالىم والحالرب .ولىمالاا
المسىمين لم ير روا الخوارأ بررم است،احتصم عماا المسىمين.
 :أبِز

لتمييز بين لمقلومة و إلرهلب .ولكرن نأخرذ ً
مرثل لطفرل لصرغيِ

لررذ يقررع ضررحية إذ قتررل مررن لمقلومررة سررو ء فرري لقر

أو فرري ألملنيررل

ً
مثل مل حكمه ،ومل ذنبه؟
جً :
موال :امسالالال حتالالم فالالو حروب ال الرسالالمية السالالرلية الت الو لتواوالالد فيصالالا
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الجيوش كما حدث مع المسركين وال ر  ،امسال فالو الذه الحالروب ال يجيالز
من يالالذ ب المسالالىم إلالالم تالالن مالالن ال يقالالالن ،نالالاك عسالالتور ممال الالو لىحالالرب فالالو
امسال  ،فصو ال يجيز تن النساا ،الن،الو

صالت رمى امالرمة مقتولالة فغاالب

و ال« :مل كلنر هرذه تقلترل»( ،)140ونصالم لالن تالن النسالاا والصال،يان وحينمالا
كان يرسن بعع القاعة لال،عع المعالارك يو اليصم« :بتقالوى هللا ال لقتىالوا وليالدًا
«ا الالالالال ًالال» وال امالالالالالالرمة ،وال لغالالالالالالدروا «موفالالالالالالوا بالالالالالالالعصوع» وال لمثىالالالالالالوا «ال
لسالالو وا»( )141وكانالالت الالذه و الالية الخى الالاا الرائالالدين ،إنصالالا حالالري نني الالة،
الجرا ،ولصالالالدموا بنالالالاا ،وال لقتىالالالوا حيوانًالالالا إال لمبكىالالالة،
ويقالالالول :ال لق عالالالوا ئالال ً
ً
رواال فرروا من سصم فو الصوامع فالدلو م ومالا فررالوا من سالصم لال ،
وستجدون
وال لقتىوا الحراث وال التجار ،ما نسميصم نحن المدنيين.
إذا كان ذا فو الحرب الرسمية ،فما بالنا بغير اأ
ولرالالن الالد يحالالدث بالالالذات فالالو «لالالن مبيالالب» فيقتالالن ا الالن ،و الالذا م الالب ريالالر
مقصوع ،م يعمدون إلم لجمعات الجنوع فيحدث ذا عون صد.
 :ألملنيل بع لحِب حلكم بع
هنل بع

لمسئولين مرن «مجِمري لحرِب» هرل

علملء لمسلمين لمحلكمة أسلمة ومن معه لرتكرلبه بعر

لجِ ئ ؟
ج :لم لثر ذه القاية بعد ،ولرن يمرن من لصدم ابمور من لحالدث محاكمالة،
لرالالن سالالترون نالالاك ضالالوابط ،ولرالالن مالالن الالالذي يحالالاكمأ ومتالالمأ وميالالنأ ال بالالد من

( )140س،ف لخريج .
( )141س،ف لخريج .
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يحالالاكم ممالالا محرمالالة إسالالالمية مرونالالة مالالن لىمالالاا مسالالىمين .ومالالن حالالف مسالالامة من
يدافع لن ن س  ،ويقول :إن مع فتوى من مساي ،ولىماا ونحو ذلث.
 :بللنسبة لسلملن رش

وبع

لشخصريل

ألخرِى ،بعر

مرن يصر ر

لفتلوى قلمو بقتله وإع مه .لملذ ل يح ُ هذ لمثل أسلمة بن لدن؟
ج :سالالىمان رئالالدي مسالالاا إلالالم بيالالت الن،الالوي ،نالالاك مئالالياا لمالالو مسالالالر
المسالالىمين ،روالالن التالالدى لىالالم القالالرون والرسالالول وم الالن بيتالال فصالالي مسالالالر
المسىمين ،فريف يقارن ببسامة بن العن.
 :لزرقلو

آلن بطِيقته وتصِفه وقتله للنرل

ألر يسريء إلر إلسرل ،

ومشلعِ لمسلمين؟
ج :مساا إلم امسال مئد امسااة ،وإمواننا فو العرا يقولون :إن ي ذينالا،
و الالو ير الالر العىمالالاا والحالالزب امسالالالمو .ف الالة ىيىالالة فقالالط الالو المسالالىمة لنالالده،
وال،ا و كى ك ار.
 :هل تِون أن من أجل لتو صل بللنسربة لرـ «للخبطرة» فري لفترلوى لتري
ص رهل غيِ مؤهلين ،هرل يمكرن أن يكرون هنرل نرو مرن إلصرلح كمرل
حصل في أوروبل؟
ج :نالالاك نالالوع مالالن منالالواع التثقيالالف والتوليالالة امسالالالمية ،نالالاك ل،الالار اون
نسالالمي ليالالار :الوسالال ية امسالالالمية ،بن مسالالرىة المسالالىمين فالالو الالذا العصالالر:
ضالاليالصم بالالين امفالالراا والت الالريط ،ليالالار الغىالالو والت الالري ،وليالالار االنح الالالل
والتسالاليب ،فصالالذا التيالالار الوس ال و ،يقالالف المو الالف الوسالالط «الصالالراا المسالالتقيم»
يدلو لإل ال فالو المجالال ال قصالو ،يالدلو إلالم االوتصالاع والتجديالد ،ولرالن الذا
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التيار ليو ل سى ة ،والسى ة لرون من الخالفة بنصا لجمع بين الالدين والالدنيا،
سى ة روحية وسى ة زمنيالة ،ولرالن المسالىمين منالذ سالق ت الخالفالة ولاليو لصالم
سى ة عينية وال عنيوية لم يعد فو مقدور ذا التيار من يصالن إلالم كالن مالا يريالد،
و الالذه م الالورة الالالدلوة لىعىمانيالالة فالالو بالالالع المسالالىمين؛ بن العىمانيالالة فالالو بالالالع
المسيحية حين لصيمن لىم السى ة الدنيوية ل،قو لىمسيحين سالى ة عينيالة ،ولرالن
لند المسىمين لايع السى ة الدينية والدنيوية معًا.
 :في أ

لمجلل تنق ون لقي لغِبية؟

ج :الحاارة الغربية لصا م الولصا ومواريثصالا ومالن اب الول التالو اسالتمدت
منصا :الحاارة امسالمية :حتم المنص التجري،و االستقرائو الالذي ينسالب إلالم
«رووالالر بيرالالون» م رمالالو العىالالم الالالوا :إنصالالا ممالالذت مالالن الحاالالارة الغربيالالة
امسالمية ،فنحن نقر بما فو الحاارة الغربيالة مالن الجا الات لىميالة مت الورة،
حتم محدثت ذه الثورات وامنجازات :العىمية كالثورة ال اائية واملرترونيالة
وال،يولووي الالة وااللص الالاالت والمعىوم الالات  ...نق الالر ك الالن الالذه الث الالورات وانت الالاع
ال،سالالرية بصالالا؛ ونقالالر مالالا و الالىت إليال مالالن ر الالو فالالو وانالالب امعارة ،حتالم
العالم اون رية ك،رى ،ومنا م ول :رية

الالار

غرى.

ولكنل نعي عل لحضلر لغِبية مل يلي:
 - 1النزلالالة الماعيالالة :التالالو لرالالاع ال يالالذكر فيصالالا هللا ،وال الالالدار اومالالرة ،وال القالاليم
الروحية ،و ذا مول ما نبمذه لىم الحاارة الغربية.
 - 2امسالراي فالو النزلالالة امباحيالة ،والتحىالالن مالن فاالالائن امحصالان والع الالاي
التو والاات بصالا كالن ابعيالان ،الو الايا العسالر فيصالا« :ال لزنالو» الحاالارة
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الغربية لقول :ذا ئوا لالاعي ،المساليل كالان يقالول« :مالن ننالر إلالم امالرمة
بسالالصوة فقالالد زنالالم» الحاالالارة الغربيالالة مسالالرفت فالالو الالذا ،ومباحالالت السالالذوذ
الجنسالالو :من يسالالتمتع الروالالن بالروالالن ،المالالرمة بالالالمرمة ،ومكثالالر مالالن الالذا
فبباحالالت الالالزواأ ،و الالد والالاا فالالو التالالوراة من هللا ممالالذ الالو لالالوا بصالالذا ال عالالن،
م،الغة الحاارة الغربية لقالف ابعيالان كىصالا ضالد الذا امسالال والنصالرانية
واليصوعيالالة .فالالو الصالاليف الماضالالو حصالالىت ضالالدي منالالا رات مراعوا من
يخروالونو مالالن لنالدن ،وممالالا ممالالذ لىالو مننالالو ضالالد السالذوذ الجنسالالو ،و ىالالت:
لاليو الالذا مالالو و؛ بالالن الالو مو الف ال،ابالالا ،والمسالاليل ،وموسالالم ،ومو الالف كالالن
ابن،ياا.
 - 3من الحاارة الغربية بررم منصا لنيالت بالحريالة وحقالو امنسالان لرنصالا مالا
زالت ومصو ً ا القوى العنمالم التالو يغىالب لىيصالا مالا نسالمي االزعواويالة
فو المعايير ،و ذا يسمي

ح قِ ُمونَهُ عَلمٗ ل} [التوبالة]37 :
القرون {ي قُحلُّونَهُ عَلمٗ ل َويُ َ

فتجيز مسرائين ما لحرم لىم رير ا ،ممريرا لحمو إسالرائين بالال يتو وال
لدينصا مبالدًا ،العالالم كىال ال يجالوز لال من يمتىالث مسالىحة الالدمار السالامن ،و الذا
يسوا لىحاارة الغربية المعا الرة ،بن معنالم ذلالث من لسالتخد القالوة فالو
فر

مرائصا ،وفو حماية المنالم.

من الذي يمثن الحاارة الغربية اون :ممريرالا ،و الو اون لتبلال  ،منالا مسالمي
«التبل » ،ممريرا «ال لسبل لما ل عن».
 :هل تعتبِ إسِ ئيل لهل ح في لوجود؟
ج :م الال،حنا ما ال رين من نعتالالري بصالالا ،وفرضالالت ن سالالصا بالحديالالد والنالالار
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واون م ،حنا نعتري بوووع إسرائين ،وإسرائين د الترفنا بصا منالذ  ،67بعالد
ذلث الوا نزين وثار العدوان ،ومع ذا لم نسالت يع من نزيالن وثالار العالدوان ،ولالم
يقف معنا العالم ،ما زالت إسالرائين لحتالن الجالوالن والاال ة الغربيالة ،ولجالري
ابر

 ،حتم القد

السالر ية ال لريالد من ل،قيصالا ،ولريالد من لبمالذ ابر

مالن

حولصا لحت الحديد والنالار والعنالف ،والالد  ،الجالدار العالازل الذا ،التالو لريالد من
لقيم  ،كن ذا بمن ىف القوة.
 :فرري لصرريف لملضرري آثررلر أح ر ألئمررة فرري ألملنيررل :أن غيررِ لمسررل لررن
ي خل لجنة ،فمل رأيك في هذ ؟
ج :الذا اماالالال ريالر مق،الالول ،الذه ابئالالياا لصالا يوع الالا وضالواب صا ،نحالالن
نعتقالالد من ابعيالالان السالالماوية السالالابقة ،اليصوعيالالة والنصالالرانية ،عينالالان سالالماويان،
ون من بالتوراة وامنجين ،ولقيدلنا امسالالمية ال لصالل إال إذا ومنالا برالن كتالاب
منزل وكن ن،و مرسالن ،ومبالا امسالال لىمسالىم من يتالزوأ بالرتابيالة ،ولصال،ل م
موالعه ويص،ل م ىصا م صاره.
ولرن ناك حقيقية :من امسال رسالة لالمية ،ومن محمدًا مرسن إلم النالا
قيِ } [ال ر الان،]1 :
س ۡل َٰنَكَ إق َّل َر ۡح َم ٗة} [ابن،ياا { ،]107 :قليَ ُكرونَ قل ۡل َٰعَلَ قمرينَ نَرذ ً
كافة { َو َمل ا أ َ ۡر َ
سررو ُل َّ
ٱّللق إقلَر ۡري ُك ۡ َج قميعًررل} [ابلالالراي ]158 :رسالالالة محمالالد
{إقنقرري َر ُ

صالالت لامالالة،

ولرن لىم المسىمين من ي،ذلوا وصد م من لصالن الذه الرسالالة

الحيحة مسالو ة

إلم العالم ،فمن و ىت إليال

الذه الرسالالة ورفالع من يت،الع الذا الرسالول الالذي

بسرت التالوراة بال وبسالر بال امنجيالن ،ولرالن رفالع من يت،عصالا ال لسال،صة ولرالن
حر ً ا لىم الدنيا والمصالل الماعية ذا لن يدمن الجنة.
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الالاحب الحالالف ،ومن لنالالده الحقيقالالة الم ىقالالة

فرذلث اليصوع لند م من النصارى ال يدمىون الجنة ،وكذلث النصالارى ،وكالذلث
المسىمون ،ولرن لندنا نحن المسىمين ،ال بد من ئالروا ،منصالا من يبليال الصالدى
ويت،ين ل ،

{و َمن يُشَلقق ق ٱلَِّ سُو َل قمن بَ ۡعر ق َمرل تَبَريَّنَ لَرهُ ۡٱلهُر ََٰى} [النسالاا:
ال لعالمَ :

.]115
 :هل غلن

ي خل لجنة؟

ج :إذا لم يبلي الصدى واض ًحا عون ئ،صة.
 :هنررل كررل عررن لمِش ر لعررل ألسررب  ،أن لمسررلمين مررن ألفضررل أن
يعيشو في دولة إسلمية كبِى ،فمل رأيك ؟
ج :دي لوحيد المسىمين دي إسالمو لا  ،بن امسال يعت،الر المسالىمين
ممة واحدة ،ومعتصم العقيدة الواحدة والسريعة الواحدة والق،ىالة الواحالدة وابمالوة
ررو } [الحجالالرات ]10 :حت الالم مص الالالحصم لح الالثصم من
المسالالتركة {نَّ َمرررل ۡٱل ُم ۡؤ قمنُرررونَ إق ۡخر َ
يتجمعوا.
 :هل في إطلر دولة؟
ج :نعم فو إاار عولالة لصالا ا،يعالة ما الة فدراليالة ،كن دراليالة ،كالن

الر لال

استقالل الخاأ ولجمع الجميع العقيدة والمصىحة العامة ،ملستم لريالدون وصالة
لوحالالد ال تالالوىأ الالذا ال يرالالون إال فالالو ووالالوع عولالالة وإمالالا  ،فالالإذا الالم ئالالخت مثالالن
الزر اوي مو ريره بارلراب ملمال ال لقر ا السالريعة ،يصالدر بيالان مالن اممالا
مو الخىي ة بسبن فتن،ذه ابمة كىصا.
 :آلن فررري لعرررِ

لسرررنة و لشررريعة كيرررف يتصرررِف لمسرررل ؟ لسرررنة فررري
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تخلر عررن لمشررلركة فرري ل سررتورية ،هررل علرريه أن يتو صررلو ؟

ملذ عليه ؟
ج :مالالا يجالالري فالالو العالالرا محنالالة ك،الالرى لصالالذا ال،ىالالد العزيالالز ،و الالذا السالالعب
العريف ،ذه المحنالة سال،،صا «االحالتالل ابمريرالو» موع من م الول :إننالو لالم مكالن
من منصار

دا يوما مالا ،كنالت ضالد حالزب ال،عال وضالد

الدا  ،م الا

الدا

م لمرات وعلا كن لىماا المسىمين من كن ال،الع وعلانو الس ير العرا الو فالو
الدوحة برن إلحا فرفات ،و الوا :إن ناك لالمين لخى ا ،كن العىمالاا ذ ،الوا
ما لدا الندوى من الصند والقرضالاوي مالن

الر ،وكنالت ملىالم اب الوات التالو

لارضت احتالل الرويت وملقيت م ،ة نا فو الدوحالة وكانالت إذالالة الرويالت
الخاروية لذيعصا كن سالتين ،ولرنو مياا و ت ضد الحرب لىم العرا .
 :وكذلك وقفنل في ألملنيل؟
ج :ومنا مريد من مثمن الذا مو الف ملمانيالا ،بنصالا لالم لت،الع السياسالة ابمريريالة
وكذلث فرنسا ،وكذلث م در مو ف السعوب كما فو بري انيا وإي اليالا ومدريالد،
فخروت المنا رات بالالماليين ،وكنالت ضالد احالتالل العالرا وحالرب العالرا ،
بنو مراه احتالال هالما ،وكن عولة ويالة لحتالن عولالة ضالعي ة منالا ضالده ،ومرى
من ممريرا لم يرن لصا مي م،رر سوى العرا  ،مسالىحة الالدمار السالامن ل،الين منصالا
مكذوبالة ،الحقيقالة منصالالا مراعت من لسالتولو لىالالم المن قالة لمالالا فيصالا مالالن ن الط ،كمالالا
مراعت من لتحرم فو المن قة كىصا لتغيير ا من الدامن ،حتم التعىيم الالدينو ،ثالم
كالالان احالالتالل العالالرا حمايالالة مسالالرائين ولالالذلث مرى من سالال،ب مالالا يحالالدث فالالو
العالرا

الالو االحالتالل ،الالذه المصالالائب يسالبل لنصالالا االحالتالل ابمريرالالو بالالوش،

واليمالالين المسالاليحو ،لألسالالف منصالالم ينسالال،ون الالذا إلالالم المسالاليل ،والمسالاليل مالالن الالذا
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براا ،والمسيحية من ذا براا.
ممالالا مثى ال

الالدري مالالا والالاا فالالو وريالالدة الحيالالاة :من القساوسالالة فالالو الرنيسالالة

ابنجىيرانيالالة ملىنالالوا النالالد وااللتالالذار لىمس الىمين لمالالا والالرى فالالو العالالرا  ،و الالذا
مو ف ايب وإن كانوا الوا :ال يمرن من ل الب الحرومة ال،ري انية بالالخروأ
فو ذه النروي.
ما يجالري فالو العالرا منرالره  ...منرالر الذه ابحالداث التالو ي عىصالا الزر الاوي
ومل،الال مالالن امت الالاي النالالا

ال ذنالالب وال حالالول لصالالم ،ومكثالالر مالالن مالالرة نائالالدت

امفراأ لن المخت ين ،وفو الحاع العىمالاا المسالىمين م الدرنا بيانالا حالول الذا
ابمر وعلونا لإلفالراأ بن القالرون يقالول{ :فَ قإمَّرل َمنَّرل َب ۡعر ُ َوإقمَّرل فقر َ ا ًء} [محمالد]4 :؛
بن ذه ابئياا لار بالمسىمين ومرى من يتم التحذير كن التحذير من لمزيالف
العالالرا  ،نالالاك مال امرة لتمزيالالف العالالرا  ،يجالالب من ي،قالالم العالالرا ئالالع،ا واحالالدا،
ووانا واحدًا.
 :لو قع أننل نِص أن لسنة ل تشلر ؟
ج :اض ر م ن السنة لصذا ،الوا :وفروا ووا لألمالن ولرالن نالاك هروفالا ال
لسمل.
 :آلن؟
ج :اون ري الالب م الالن الس الالنة ،وم الالحوا ى الالة ،وي الالر

لى الاليصم من يرض الالوا

بالوا ع.
 :هل لمطلوب أن ي خلو لنتخلبل ؟
ج :الالم يريالالدون مئالالياا ،الالن االنتخابالالات ،الالذا الدسالالتور يالالتم االل الالا لىيالال
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بالتوافف ،ال مرى،ية وال إومالاع ،و الم حريصالون لىالم لالدة مئالياا من يتاالمنصا
الدستور.
 - 1ويالالة العالالرا الدسالالتور يجالالب من يقالالول :السالالعب العرا الالو والالزا مالالن ابمالالة
العربية ،العرا بىالد م سالو لىجامعالة العربيالة ،الدسالتور الجزائالري يقالول:
الجزائر وزا من ابمالة العربيالة ،الدسالتور المغربالو يقالول :المغالرب والزا
من ابمة العربية ،والعروبة ليست لر ا و لسان وثقافالة ،الرسالول يقالول:
«من تكل لعِبية فهرو عِبري»( )142اون رئاليو العالرا

الو لربالو بنال

يترىم العربية وإن كان كرعيا.
ال بد من ي،قم العرا لربيا ولو كان في مونا

ممالرى م الول :مصالر والزا

من ابمة العربية ،وإن كان فيصا م ،اا.
 - 2االالية ال دراليالالة ،وافالالف م الالن السالالنة من يرالالون لألكالالراع واالالن مالالاأ و الالم
مميزون بالبر

 ،ولغالة ،وم ال،ل لصالم لىالم ،وبرلمالان ،وكيالان ،يتالرك الذا،

ويرون فو العرا الحاع ،مما من يبمذ الساليعة وضالعًا فالو الجنالوب ووضالعًا
فو الوسط ،وال درالية لعنو من يرون لرن وزا حرس  ،م ن السالنة يقولالون
ما سي،قم ،والسيعة.
م الالن السالالنة يحمىالالون الجمصالالور اميرانيالالة مس ال ولية الالذا ابمالالر ،ومنالالا الحقيقالالة
بينو وبين امموة فو إيران لال ة اي،ة ،ومنا ملمنالم مالنصم من ينصالحوا الحراليم
وريالالره من يتخى الوا لالالن الالذه ال دراليالالة ،وي،قالالم العالالرا كيانالالا واحالالدا وإال لمالالز

ً
مرسال ،وذكره ابل،انو فو «السىسالىة
( )142رواه ابن لساكر لن مبو سىمة بن ل،د الرحمن
الاعي ة» (.)926

نحن والغرب

243

العرا .
 - 3مياا ناك كال حول لوزيع الثروة و ناك ثروات ممرى رير ال،ترول.
العال ة بين السالى ة واب الاليم ،حتالم فالو لوزيالع الثالروة لسالترك السالى ة فالو
المحافنة مع مجىو ال،ىدية.
 - 4اية لعالدين الدسالتور م الن السالنة يقولالون كيالف ال يعالدل الدسالتور إال بعالد
( )8س الالنوات ،ممر الالن بع الالد مرب الالع س الالنوات ويقول الالون :مي عس الالتور ال ب الالد من
يس الالالت تم الس الالالعب .الالالذا مم الالالر من الالالا ال مس الالالتريل ل الالال  ،من لس الالالت تم الس الالالعب
والجما يرأ!! وممرن لعار

مئياا فيق،ن ال،عع ويرفع اومر.

 :بمل تنصحون لعِ قيين؟
ج :منصل م ن السنة والسيعة ،من يننروا إلم العرا لىم من ئالعب واحالد
وواالالن واحالالد ،مصالالىحة العالالرا فالالو من ينالالن ئالالعً،ا واح الدًا ،وال يتركالالوا ال،ىالالد
ليمز .
ال ين،غالالو من لتغىالالب المصالالىحة ال رعيالالة وال ائ يالالة واونيالالة لىالالم المصالالىحة
العامة والمستق،ىية.
 :سرررؤ ل صرررِيح :هرررل ينصرررحون للمسرررل لمقررري فررري أوروبرررل أن يلترررز
بللقو نين لوضعية ب ون ستثنلء؟
سا سميناه «المجىو ابوروبو لإلفتاا وال،حالوث» ،ومنالا
ج :نحن منسبنا مجى ً
ملسري برئاست  ،و د لقدناه مرة فو ملمانيالا ،ويعقالد عائمالا فالو إحالدى العوا الم
ابوروبية ،وفو كن مرة لرون مصمالة المجىالو من يعالال االايا المسالىمين ،فالو
ضوا السرع والوا ع والعصر ،ونرول مبالدا التيسالير لىالم التعسالير لىمسالىمين،
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وفو كن عورة ل،دم ال،يان الختامو بتو يات لامة منصا:
 - 1من يحترموا الننا العا والقوانين العامة لى،الع التو يعيسون فيصالا بن الذا
مقتام االلتزا بالعقد الذي و عوا لىي لند عمولصم ال،الع.
 - 2من يحترمالالوا مالالال كالالن ذي مالالال مي سالالىعة يسالالتريصا المسالالىم ال بالالد من يالالدفع
ثمنصالالا ،مي من عالالة ال بالالد من يالالدفع مورلصالالا ،ومن يتعالالامىوا مالالع الالذا المجتمالالع
ويت الىوا مع ل الال إيجابيا ،وال يتخىوا لن ويتصم ولقيدلصم.
الالذه و الالايانا فالالو كالالن مالالرة ،ومحيانالالا يحاالالر معنالالا مسالالالذة مالالن الدراسالالات
امسالمية فالو الجامعالات ابوروبيالة وحاالر معنالا مسالتاذ الدراسالات امسالالمية
فو ولندا.
 :صر يقي هررذ لصررحفي ع ر ثررلُ بنررل تررو ئ مسررلمل  ،هررل يح ر له ر
لشتِ في لسبلحة؟
ج :نعالالم بحي ال ال يالالرا ن الروالالال ،ومو الالو النسالالاا عائمالالا بالرياضالالة ،ومنالالا
ملحدثت لن مبمذي لىم الحاارة الغربية ومنصا ننرلصا امباحية.
رهور مررثلك ،
 :نحررن نتقررلرب مررنك  ،وهررذه فِصررة أن مِجعً رل إسررلميًل مشر ً
وهذه ألسئلة أخذنل منك حت تقتِب منك  ،فمل موقفك ؟
ج :منا مو و واضل لن اريف برنالامجو «السالريعة والحيالاة» ،وم ،الو،
ومو الالع إسالالال مون اليالالن نالالت ،ومو الالع القرضالالاوي ،وكت،الالو مكثالالر مالالن ()140
لروم معنمصا إلم لغات ئتم ،ملمانيا مرى مو صا منو رير واضل ،ومنا مئال،
ممنالالوع مالالن عمالالول ملمانيالالا ،حالالين كنالالت مالالدلو فالالو مالالة سالالانت والالديو الثانيالالة فالالو
برئىونة ،ولقدمت مي اليا بمذ لبئيرة الوا :إن عولالة متو الة الد لرفالت منصالا
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ملمانيا ،وممذت لبئيرة لمدة ( )6مئصر ،وال معري لماذا.
 :سررمع أنرره عررِ

علرريك أن تكررون مِش ر لإلخررو ن لمسررلمين فلمررلذ

رفض ؟
ج :بننو مريد من مكون مرئدًا لىنا

كن النالا  ،لىمسالىمين وميعًالا ،ال ل الة

واحدة منصم.

***

