




 احملتوى
- ١ .كلمة االفتتاح ألقاها عريف احلفل

- ٢ .السرية الذاتية لسماحة الشيخ الدكتور حممد رشد راغب قباين
- ٣ .كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه

- ٤ .كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين
- ٥ .كلمة سعادة الشيخ حممد علي الصابوين

- ٦ .ي الدكتور خالد حمي الدين قباينكلمة فضيلة القاض
- ٧ .كلمة سعادة الشيخ سيد حممد كاظم خونساري
- ٨ .كلمة سعادة السفري الروسي فينامني بوبوف

- ٩ .كلمة مساحة الشيخ الدكتور حممد رشيد راغب قباين
-١٠ .احلوار مع احملتفى به

-١١ .كلمة اخلتام

• • •



 حفل التكريم
 ))تاح كلمة  اإلفت(( 

 :قائالًاألمسية حسان كتوعة عريف احلفل األستاذ افتتح 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، والصالة                 
والسالم على اهلادي البشري والسراج املنري، سيد اخللق أمجعني، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا حممد،                

  . الطاهرينوعلى آله الطيبني
 ..أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة

  ..األخوة احلضور
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري، يطيب يل يف مبتدأ هذا اللقاء املبارك أن أرحب ذا اجلمع الكرمي                  
الدكتور حممد رشيد راغب    أمجل ترحيب وحنن نكَرم سوياً فارس اثنينية هذا األسبوع، مساحة الشيخ             

 .قباين، مفيت اجلمهورية اللبنانية
 

فأهالً وسهالًَ بسماحته وصحبه األكارم، وبكم أنتم يف اثنينية احلب والوفاء، خري بداية هلذا                
 .اللقاء املبارك آيات بينات من الذكر احلكيم يتلوها القارئ الشيخ سجاد مصطفى كمال

 
 

  ))السرية الذاتية(( 
وة إىل حضراتكم نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية لسماحة الشيخ الدكتور حممد رشيد              أيها األخ 

 .راغب قباين، مفيت اجلمهورية اللبنانية
سبتمرب لعام  / من أيلول  ١٥هـ املوافق   ١٣٦١ ولد مساحته يف بريوت يف اخلامس من رمضان لعام            -

 .م١٩٤٢
 .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧ نال الشهادة االبتدائية عام -
 .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢ الشهادة الثانوية الشرعية من أزهر لبنان يف بريوت عام  نال-



 نال اإلجازة العالية الليسانس يف الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر يف                 -
 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦القاهرة عام 

ن جبامعة األزهر يف القاهرة عام       نال درجة ختصص املاجستري يف الفقه املقارن من كلية الشريعة والقانو           -
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨

 نال اإلجازة العاملية دكتوراه يف الفقه املقارن من كلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر يف القاهرة عام                 -
 .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦

 نال اجلائزة التقديرية يف عيد العلم يف مجهورية مصر العربية من الرئيس مجال عبد الناصر عام                    -
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٩٠

 نال وسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل يف مجهورية مصر العربية من الرئيس حممد حسين مبارك                  -
 .م١٩٩١عام 

 
 

 : املهام اليت عمل فيها مساحته-
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٧ عين مديراً عاماً لألوقاف اإلسالمية يف اجلمهورية اللبنانية عام -
دخل يف الفقه اإلسالمي وأحكام األسرة يف كلية احلقوق جبامعة بريوت             عمل مدرساً ملاديت امل    -

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩م وحىت عام ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧العربية أحد عشر عاماً منذ 
 عمل مدرساً للفقه وأصول الفقه اإلسالمي يف املعهد العايل للدراسات اإلسالمية التابع جلمعية               -

 -هـ  ١٤٠٩م وحىت عام    ١٩٨٢  -هـ  ١٤٠٢عام  املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت      
 .م١٩٨٩

م وال  ١٩٧١  -هـ  ١٣٩٨ عين عضواً يف امع الفقهي اإلسالمي يف مكة املكرمة منذ عام              -
 .يزال

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٤ عين أميناً للفتوى يف اجلمهورية اللبنانية عام -
م ١٩٨٩مايو  -أيار/١٨  -  هـ١٤٠٩شوال لعام   /٩ قرر الس الشرعي اإلسالمي األعلى يف        -

قيامه مقام مفيت اجلمهورية اللبنانية، حبكم منصبه أميناً للفتوى إىل حني انتخاب مفيت جديد                
رمحه -للجمهورية اللبنانية، وذلك عقب استشهاد مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد            

 .م١٩٨٩ مايو -أيار/١٦ يف -اهللا
 لرابطة العامل اإلسالمي ويف الس العاملي يف املساجد يف مكة             عين عضواً يف الس التأسيسي     -

 .م١٩٨٩املكرمة عام 



 انتخب بالتزكية واإلمجاع مفتياً للجمهورية اللبنانية من قبل هيئة االنتخاب اإلسالمي ملفيت               -
 .م١٩٩٦ ديسمرب عام -كانون األول /٢٨ -هـ ١٤١٧شعبان /١٨اجلمهورية يف 

 
 

 :ها مساحته حالياً املناصب اليت يتوال-
 :مفيت اجلمهورية اللبنانية وهو ذا الوصف -١

 الرئيس الديين للمسلمني وممثلهم لدى السلطات العامة، وله ذات احلرمة واحلقوق               -أ
 .واالمتيازات اليت يتمتع ا أعلى الرؤساء الدينيني بال ختصيص وال استثناء

 . الرئيس املباشر جلميع علماء الدين املسلمني-ب
 . املرجع األعلى لألوقاف اإلسالمية ودوائر اإلفتاء-ج

 .رئيس الس الشرعي اإلسالمي األعلى -٢
 .رئيس جملس القضاء الشرعي األعلى -٣
 .رئيس جامعة بريوت اإلسالمية -٤
 .رئيس صندوق الزكاة -٥
 .املشرف األعلى ملؤسسات الدكتور حممد خالد االجتماعية -٦

 
 

 : مؤلفات مساحته-
 .حبث مقارن" حق الطالق يف الشريعة اإلسالمية"رسالة الدكتوراه  -
 .حبث مقارن" حد الزنا يف الشريعة اإلسالمية" -
 .حبث مقارن" اجلوائح ونظرية الظروف الطارئة يف الشريعة اإلسالمية" -
 ".القواعد العامة لإلقتصاد اإلسالمي" -
 ".ةالعملة الورقي" -
 ". احلقوق الدوليةمكانة الفقه اإلسالمية يف" -
 .لإلمام أيب حامد الغزايل" احلكمة يف خملوقات اهللا" حتقيق كتاب -

 

مرة أخرى نرحب بسماحته وصحبه الكرام، ويسرين أن أنقل امليكروفون إىل سعادة الشيخ عبد              
 .املقصود حممد سعيد خوجه ليلقي كلمته الترحيبية



  ))جهكلمة سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خو (( 
، والصالة  احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا          بسم اهللا الرمحن الرحيم،     

والسالم على احلبيب املصطفى، والنيب اتىب، سيدنا حممد وعلى آل بيته الكرام الطاهرين، وصحابته               
 .الغر امليامني

 ..أصحاب السماحة والفضيلة واملعايل والسعادة
 ..اضلاحلضور األف

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
يسعدين أن أرحب بامسكم مجيعاً بكثري من اإلعزاز واالعتزاز بسماحة العالمة الدكتور الشيخ               
حممد رشيد راغب قباين مفيت اجلمهورية اللبنانية، وصاحبيه الكرميني، الذين جتشموا مشاق السفر من               

فهو ميثل جسراً من احلب والود واإلخاء بني البلدين          ..  قنا إليه لبنان ليمتعونا ذا اللقاء الذي طاملا ت      
وقد تأجل هذا التكرمي عدة مرات نظراً لالرتباطات الكثرية اليت ينوء ا كاهل مساحة ضيفنا            ..  الشقيقني

 .الكبري، وقيض اهللا لنا أخرياً أن نشرف به بني أهله وحمبيه وعاريف فضله
أتاه اهللا بسطة يف العلم، فله نصيب وافر يف خمتلف ضروب املعرفة             إن مساحة عالمتنا اجلليل قد      

اإلنسانية، والثقافة مبعناها الواسع، باإلضافة إىل سعة أفقه وعلو كعبه يف التعامل مع خمتلف الثقافات                 
 .واألفكار

كما أن مساحة ضيفنا الكبري صاحب مواقف قوية وجلية يف الساحة اللبنانية والعربية بصفة عامة،               
.. ذلك أن لبنان الذي كان ومل يزل نرباس حضارة وثقافة وحرية، له أثر كبري على كل الدول العربية                  

فمعظم ما يدور يف الساحة اللبنانية له انعكاسات إجيابية أو سلبية على الرأي العام العريب، بل وميتد                   
 .تأثريه إىل كثري من القرارات اليت متس املواطن العريب أينما كان

  جاً مميزاً شامالً يف تناوله خمتلف قضايا احلياة السياسية واالجتماعية              لقد ج مساحة ضيفنا الكرمي
واالقتصادية اليت ال ختلو منها حياة كل فرد، ومل يقتصر على مسائل األحوال الشخصية والعبادات،                

ة، وال يلغي   الساع فنراه يديل بدلوه ويغدق من علمه وفضله، ويسهم إسهاماً ملموساً يف مواضيع             
اهتمامه بقضايا املسلمني يف لبنان دوره الريادي فيما يتعلق بإخوام على امتداد ساحة الوطن العريب                

 .واألمة اإلسالمية
ولسماحة ضيفنا الكرمي دور بارز ضمن مشاركاته من خالل رابطة العامل اإلسالمي، واملتتبع               

ض عليها الدين احلنيف، فهو يعمل دائباً على         ملسرية وعطاء مساحته جيد أنه يتصف بالوسطية اليت ح         
رأب الصدع وختفيف حدة التوتر والعمل على تقريب وجهات النظر دون إفراط أو تفريط، مستلهماً                



ما خلفه السلف الصاحل من علم نافع وسرية عطرة، فهو من سلسلة علمائنا األفاضل، ورثة األنبياء،                 
لما طال ليلها، وتعسر خماضها، وعانت من املكاييل املختلفة         ومصابيح الدجى الذين تستنري م األمة ك      

 .اليت تغمط حقوقها وتسترتف طاقاا
وقد ظل مساحته دائماً منافحاً عن الفضيلة، داعياً إىل مراعاة تكاتف األسرة اإلسالمية بصفتها               

األخالق النبيلة اليت   اللبنة األوىل يف بناء جمتمع صاحل ينشأ من خالله الفرد متسلحاً بالقيم الفاضلة و              
الذي تعاين منه بعض     تشكل سياجاً متيناً حيميه من السقوط يف مهاوي الرذيلة والتفسخ االجتماعي           

األمم، ويف هذا اإلطار جنده خيدم بطريقة مباشرة مسألة السلم االجتماعي واألمن واألمان الذي تسعى               
 من اإلرهاب، تلك اآلفة اليت بدأت        إليه كل الشعوب، فهو مناط جناحها وسبيل ضتها ووقايتها         

تعصف بأسس كثري من اتمعات اإلسالمية، وحتتاج إىل وقفات حسم من كل علمائنا األفاضل حىت                
ينحسر مدها وتنكسر شوكتها بإذن اهللا، فاإلرهاب مل يعد مقتصراً على سفك الدماء وهدر األموال                 

ل بالثوابت والقيم األصيلة والسماحة اليت ميزت       واملمتلكات وترويع اآلمنني، بل جتاوز ذلك إىل اإلخال       
 .اإلسالم يف كثري من عصوره الزاهية

إن مساحة شيخنا املفضال قد خاض غمار حياة ثرية باألفكار واحلوار مع خمتلف ألوان الطيف                 
، املذهيب يف لبنان الشقيق، واستطاع أن يكون دائماً صوت احلق املتفائل مبا سيكون عليه حال املسلمني               

ومتكن كَربان ماهر من إدارة دفة احلوار الفكري والثقايف مع خمتلف الفعاليات وصوالً إىل جمتمع                  
متماسك النسيج، موفور الكرامة، واعياً مبجريات األحداث اليت قد تعصف بكيانه إذا مل يتوخ اجلميع                

 .احلذر لتفويت الفرصة تلو األخرى على أعداء األمة
 العديد من البحوث والدراسات اليت كتبها حبكم ختصصه يف الفقه             ولسماحة ضيفنا الكرمي  

املقارن، وأسهم خبطبه املنربية املتزنة يف معاجلة كثري من القضايا اليت م جمتمعه خاصة واملسلمني عامة،                 
م الفقه اإلسالمي بعد   فله آراء فيما يتعلق بالتأمني، ومسألة توحيد األهلة، فرأيه ينسجم مع علماء جممع            

ضرورة توحيد األهلة، فهم يرون أن ومهاً سرى بني الناس أن توحيد األهلة يدل على توحيد األمة،                   
وبطبيعة احلال مل ينته اخلالف     ..  بينما توحيدها احلقيقي يف التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله والعمل ما          

 عليه بالعلم الشرعي    يف هذا املوضوع وكلٌ له حججه وبراهينه، وباب االجتهاد واسع ملن أسبغ اهللا             
 .ليقول كلمته يف كل شأن من شؤون البالد والعباد، ومبا يعود باخلري والنفع إن شاء اهللا

إننا بكل سعادة حنتفي هذه األمسية بعاِلم جليل، مجع بني مهام الفتوى وما أخطرها يف زمن                   
متعلمني ليس هلم من    تعرفون ما اعتوره من جرأة غري مسبوقة يف التكالب على الفتوى من أنصاف                

أدوات هذه املهمة الصعبة إال بعض القشور، ولألسف فقد ضلوا وأضلوا كثريين، وكانت عاقبة أمرهم               



وباالً على املسلمني، وكم مهدوا السبيل ألعداء الدين مبوجب فتاواهم القاصرة ونظرم املبتسرة               
 .السطحية

احة مبا حباهم اهللا من علم وفضل ويسدوا        واألمل معقود على كبار العلماء األجالء ليملئوا الس       
الطريق أمام اهلجمة اليت أتت من بعض أبناء جلدتنا، فقد ظل اإلسالم الصايف النقي كما تعرفونه مالذاً                 

.. لكثري من الشعوب اليت استظلت به، ولت من معني عدالته ومساواته، وعدم كبته للفطرة اإلنسانية              
َِقفأم وجه ك يِن للد طْفاً فِ يِن حرطَ اليت فَ   اهللاِ تر الناس  لَ ع  لِ بديلَيها ال ت اهللاٍ ٍقلْخ  ذلك  الد القَ ين يم ولكن  
 ).٣٠ : اآلية،الروم (ونَمعلَ ال ي الناِسرأكثَ

وال يفوتين يف هذه العجالة أن أشري بكثري من التقدير لألعمال اجلليلة اليت قدمها مساحته خلدمة                 
لمني من خالل عمارة املساجد، وإدارة األوقاف اإلسالمية، والعمل على إعادة التعليم             اإلسالم واملس 

مت إلغاؤه، فحفظ    الديين يف املدارس الرمسية، والوقوف بقوة ضد مشروع قانون الزواج املدين، حىت            
من كما حتقق على يدي مساحته الكثري       ..  بذلك لألسرة املسلمة متاسكها، وعفتها وحقوقها وواجباا      

 .اإلجنازات اليت يضيق اال عن سردها كلها
مرة أخرى أحيي مساحة ضيفنا الكرمي وصاحبيه الفاضلني، متمنياً لكم أمسية ماتعة مع مساحته،               
مذكراً مجعكم الكرمي أن االثنينية ستحتفي يف األمسية القادمة بسعادة الدكتور فهد بن عبد اهللا                   

، فأهالً وسهالً ومرحباً بكم     "الدارة"عزيز، ورئيس حترير جملة     السماري، أمني عام دارة امللك عبد ال       
 .لالحتفاء به واالستزادة من فضله وعلمه، وجتربته الثرية يف جمال ختصصه

مذكراً أن االثنينية ليس هلا رقاع دعوة وإا مشرعة للترحيب بكل من يتعامل مع الكلمة، وقبل                
 مين بفضله ورمحته مساحة الشيخ أمحد ياسني الذي استشهد          أن أختتم كلميت أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن       

بيد الغدر فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك               
رفيقاً، فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن مين عليه برمحته وغفرانه جزاء ما قدم لألمة اإلسالمية، وأرجو أن                  

 .م الكرمي بقراءة الفاحتة على روحه الطاهرةيتفضل مجعك
أرحب بسعادة السفراء القناصل، السفري اإليراين ممثل إيران الدائم لدى منظمة املؤمتر اإلسالمي             

 حمطته جدة بتشريف    تالسيد حممد كاظم خونساري الذي يتفضل علينا بني آونة وأخرى كلما كان            
البدوي،  لعام جلمهورية مصر العربية األستاذ أمحد فؤاد      هذه االثنينية بشرف حضوره، السفري القنصل ا      

القنصل العام اللبناين األستاذ غسان معلم، القنصل العام الروسي السيد أمني باشا زينلوف، وجبمعكم               
الكرمي، كما ألول مرة نسعد بزيارة السيد فينيامني بوبوف السفري املتجول بوزارة اخلارجية الروسية،               

 .فأهالً وسهالً جبمعهم الكرمي وبكم مجيعاًيف زيارة للمملكة 
 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



أيها السادة الكرام بعد أن ننتهي إن شاء اهللا من كلمات أصحاب الفضيلة               :  عريف احلفل 
واملعايل والسعادة املتحدثني يف حضرة ضيفنا، وقبل أن تعطى الكلمة لسماحته سيفتح باب احلوار كما                

ري من حضراتكم، فمن لديه سؤال أو استفسار فالرجاء بعثه إلينا ونتمىن أن يكون سؤاالً                يعرف الكث 
 .واحداً حىت نتمكن من اإلجابة على كل األسئلة

يشرفين اآلن أن أحيل القط الصوت إىل معايل الشيخ الدكتور حممد عبده مياين املفكر والكاتب                
 .اإلسالمي املعروف، ووزير اإلعالم األسبق

 

  ))لمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�يك(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم، وأصلي وأسلم على                 

 .سيدنا حممد خري من تعلم وأصدق من أعلم هللا عز وجل
نا الشيخ الدكتور حممد رشيد قباين، نفرح الليلة بك وبصحبك الكرام تشرفو          ..  صاحب الفضيلة 

يف االثنينية، وشكراً ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه الذي حرص وواصل االتصال حىت متكنا من                
لقائكم هذا، واحلق أن العادة جرت أن األخ األستاذ عبد املقصود خوجه يترك يل وملن يأيت من بعدي                   

بح احلديث  بعض النقاط اليت نتحدث فيها، أما الليلة فقد غطى كل شيء جزاه اهللا كل خري، وأص                 
ينطبق عليه ال عطر بعد عروس، لكن كلمة حق ال بد أن تقال أن هذا اإلنسان الدكتور الشيخ حممد                    
رشيد قباين من الرجال الذين متيزوا بالدعوة إىل اهللا عز وجل على بصرية وحرص يف خضم األحداث                  

يت مواقف عديدة هلذا    اليت شاهدناها أن يدعو  إىل اهللا عز وجل باحلكمة واملوعظة احلسنة، وقد رأ               
اإلنسان، فهو صلب شديد مع احلق، لكنه يلني عندما يالحظ أن هناك مصلحة لألمة تقتضي احلوار                  

 .وتقتضي التفاهم للوصول إىل نتائج أفضل
ومن يالحظ األجواء اليت استطاع فضيلة الدكتور الشيخ الكرمي أن يوجدها يف لبنان يشعر                

ونبذ اخلالفات اليت كانت      ع الفئات ومجعهم على مسرية واحدة،      باألمانة أنه جنح يف استقطاب مجي      
بينهم، ومن هنا كسب احترام اجلميع وهللا احلمد، وكلما ترددت على لبنان العزيز أالحظ يف كل                  
جملس ويف كل دعوة دعيت إليها أن الفئات الدينية املختلفة تكِّن احتراما هلذا اإلنسان وتقديرا، فقد                 

سبة ودعاين األخوة يف لبنان من أتباع املذهب الشيعي وألقيت عدة حماضرات، مث             دعيت ألكثر من منا   
اجتمعت م فالحظت كيف يقدرون هلذا اإلنسان الطريقة اليت يتعامل ا معهم واالحترام املتبادل                
والتقدير مما ساهم يف إجناح املسرية، مث الحظت كيف جنح يف تعمري األوقاف يف لبنان وكسب ثقة                   

 ألنه وضع أسس سليمة لكيفية مجع املبالغ وكيفية إدارا وكيفية صرفها، فكل من يساهم ولو                 الناس
بقرش يطمئن على مسرية هذا العمل، فجراه اهللا خري اجلزاء، لكين أيضاً أقول أن هناك كلمة حق ال بد                   



من باحلوار ويؤمن   هذا الشيخ املفيت حيترم احلوار ويؤ     ..  هذا الدكتور ..  أن تقال أيضاً أن هذا اإلنسان     
وقد زاملت هذا     باحترام الرأي اآلخر وهذا مما أجنح املسرية هناك، إنين بامسكم مجيعاً أرحب به،               

اإلنسان يف أكثر من جملس وأكثر من مناسبة والحظت كيف يكسب احترام الناس وتقديرهم له                  
ه وتعاىل أن يبارك يف مسريته وأن       كإنسان وكعامل وفقيه، فمرحباًً به معنا يف هذه الليلة ونسأل اهللا سبحان           

 ..يزيد يف توفيقه إنه على كل شيء قدير، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

والكلمة اآلن لفضيلة الشيخ الدكتور حممد علي الصابوين األستاذ اجلامعي            :  عريف احلفل 
 .ومفسر القرآن الكرمي خادم كتاب اهللا والسنة

 

  )) الصابو�يكلمة سعادة الشيخ حممد علي(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، حنمد اهللا تعاىل ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا                

 .حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين
مساحة الشيخ اجلليل له يف نفسي كل حب وتقدير وكل إجالل وإكبار ال             ..  أيها األخوة األفاضل  

، وإمنا لتميزه بصفات نبيلة جليلة، سمت به إىل ذروة العلياء، فكان حبق مفخرة               ملنصبه الديين الرفيع  
العلماء يف لبنان يف زمن كثر فيه املداهنون وقَلَّ فيه العلماء املخلصون، لسان حاله يقول ما قاله اإلمام                   

 :-رمحه اهللا-اجلرجاين 
ــلما ــريته يلَ سـ ــع صـ ــدا طمـ بـ

                                                            . 

ـا    ـان كلمـ ــم إن كـ ــق العل ــضِ ح ومل أق
. 

ــزما  ــان أح ــد ك ــل ق ــباع اجله إذاً فات
                                     .                        

ــة  ــيه ذلـ ــاً وأجن ــه غرس ــقى ب أأش
. 

ــا ــنفوس ألظلم ــوه يف ال ــو أظلم ول
                                                            . 

ــا   ــانوه ص ــم ص ــل العل ــو أن أه مول
. 

 

 .أي ألظلمهم 
حمـــياه باألطمـــاع حـــىت جتهمـــا

                                                            . 

ولكــن أهانــوه فهانــوا ودنــسوا 
. 

 

إن أول ما خص اهللا عز وجل به هذا الرجل الفاضل الذي حنتفي به اليوم أنه عامل رباين، ومعىن                    
العامل الرباين الذي جيهر باحلق ويصدع به وال يبايل يف احلق لومة الئم، العامل الرباين هو الذي أشار إليه                    

ون أحداً غري اهللا، العاِلم الرباين هو       الذي يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيش      :  اهللا عز وجل بقوله   
 ينياِنوا رب ونن كُ ولِك:  اهللا عز وجل عناهم أيضاً بقول     ..  الذي عناه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله       

سيد اخللق يبني لنا العاِلم     )..  ٧٩  : اآلية ،آل عمران (  ونَدرسم ت نتا كُ م وبِ  الكتاب م تعلِّمونَ نتا كُ مِب



علم يف القلب، فذاك العلم     :  العلم علمان :  "الذي يفخر به الناس فيقول صلوات اهللا عليه        احلقيقي  
 ".وعلم على اللسان، فذاك حجة اهللا على ابن آدم) ذاك مقرون بالعمل(النافع، 

اختص به احملتفى به العالمة فضيلة الشيخ القباين أنه رجل علم ورجل فقه ورجل               :  األمر الثاين 
بعمله والعلم الذي ال يقترن بالعمل وبال على صاحبه، فاهللا عز وجل الذي رفع قدر               عمل، اقترن علمه    

 اِبب األلْ اوولُ أُ ركَّتذَما ي  إن ونَملَع ال ي  ن والذي ونَمعلَ ي ي الذين ِو يست لْ ه لْقُ:  العلماء بقوله عز وجل   
من اهللا عز وجل عليهم، اهللا الذي أثىن        اللهم اجعلنا من أويل األلباب، هذا الثناء        ).  ٩  : اآلية ،الزمر(

ه ـه، مثَّل ل  ـعليهم هو الذي ضرب أشنع وأقبح األمثال ملن مل يستفد بعلمه، كان العلم سبباً لشقائ               
، ومثَّل  )١٧٦  : اآلية ،األعراف  (ثهلْ ي كهرت أو ت  ثْهلْ ي يِهلَل ع حِم إن ت  ِبلْ الكَ ِلثَمه كَ ثلُمفَبالكلب،  

 ،اجلمعة  (اراًفَ أس لُحِم ي اِرم احلِ ِلثَما كَ وهلُحِم ي م لَ م ثُ وراةَوا الت لُم ح  الذين لُثَمار،  ـه باحلم ـل
، ماذا ينتفع احلمار لو محلنا فوقه خزانة كتب من أنفس الكتب، ال يستفيد إال التعب والعناء،                 )٥  :اآلية

دارة، ولذلك ما اختري من قبل احلكام        فاهللا عز وجل خص هذا الرجل ذا املنصب الرفيع عن ج            
والرؤساء إمنا اختاره أهل العلم الذين يسربون غور الرجال ويعرفون قدرهم، هذا الرجل من لدايت، أنا                

وأنا ولدت قبله، لكنه يفضلين باجلرأة، وأنا أكرب وأجل فيه تلك           مين  وإياه متقاربان يف السن هو أكرب       
بل بني احلكام أيضاً، وأرفع قدره عندما مسعته خيرج مبظاهرة يتقدمهم           اجلراءة والصراحة ال بني العامة        

الشيخ بقامته وهيبته خيرج لينكر على رئيس دولة أنه أراد أن يلغي بعض األحكام الشرعية، يتزوج                  
النصراين باملسلمات وهذا خيالف شرع اهللا ودينه، وقف موقفاً حازماً ومل يبال بأحد مث قال كلمة تكتب                 

إن اليد اليت متتد إىل شريعتنا وديننا وأحكامنا ستقطع، ستقطع، هذه جرأة ينبغي أن              :  ذهب، قال مباء ال 
  .نشكره عليها

نسأل اهللا أن يبارك يف جهاده وحنن يف زمن أيها األحباب كثر فيه اخلطباء وقل فيه الفقهاء، كثر                  
 ما حكم اهللا عز وجل، مسعنا من يقول         فيه املراءون واملنافقون لينالوا شيئاً من حطام الدنيا، يفتون بغري         

ال ميكن أن تستقبل أو تقبل       اخلعوا هذا احلجاب عن املرأة املسلمة، طاملا قوانينكم        :  ألعداء اإلسالم 
: مـمثل هذا فاخلعوا عنها احلجاب، ما هذه املواقف املخزية هلؤالء الذين قال عنهم اهللا عز وجل فيه                 

َّإن الذين  ي ِذلكَ ا  على اهللاِ  ونَفترب  لَفْ ال يونَح)  نسأل اهللا أن يكثر من علمائنا      ).  ٦٩  : اآلية ،يونس
األفاضل ااهدين املناضلني الذين يقولون قولة احلق وال خيافون لومة الئم، وأكرر شكري وثنائي                
لفضيلة احملتفي ذا الرجل الذي يستحق منا كل إجالل وإكبار وأن تكون هذه الليلة املباركة سبباً                  

نستعيد فيه نشاطنا وقوتنا وجرأتنا يف قول احلق اقتداًء به، جزاهم اهللا كل خري واحلمد هللا رب                     ل
 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا.. العاملني



والكلمة اآلن لفضيلة القاضي الدكتور خالد حمي الدين قباين رئيس غرفة يف              :  عريف احلفل 
 .تجملس شورى لبنان ورئيس الس اإلداري ألوقاف بريو

 

  ))كلمة فضيلة القاضي الدكتور خالد حمي الدين قبا�ي(( 
يعرف الرجال مبا انضم مجعهم،      ..  أيها األخوة ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم، صاحب الدعوة      

ومجعكم الكرمي هذا وعادة ما جتتمعون عليه يف هذه الدار العامرة يعرف عنكم مآثر ومكارم، فال                   
  .لى أن يعرب على تقديرنا لكم وملا دعومتونا إليهالشكر يكفي وال الثناء بقادر ع

أنتم تكرمون من هو أهل له، رجل يفيض قلبه تقى وورعاً، ويتجلبب بلباس الطهر والعفة،                  
وتتنسم روحه طيباً وتفوح رياحينا، رجل أمضى حياته يف طاعة اهللا، وهو ملا يزل على درب الطاعة                   

 ان، عفيف اللسان، يأسرك بلطفه ودماثة خلقه، وخيجلك        سائراً وخمتاراً، صادق الوعد قوي اإلمي      

بتواضعه، ولكنه عنيد يف احلق يغضب للظلم، ومحاسه لقضايا أمته غري مسبوق، يصدح دائماً بكلمة                 
 ن مِ ى اهللاَ شخما ي إن:  احلق، ال خيشى يف احلق لومة الئم، وهو ممن قال فيهم رب العاملني يف كتابه الكرمي               

إنه مفيت اجلمهورية اللبنانية، مساحة الشيخ الدكتور حممد رشيد          ).  ٢٨  : اآلية ،فاطر  (اُءملَ الع ِهباِدِع
راغب قباين، هو عامل جليل ترعرع منذ نعومة أظفاره يف كنف بيت أُسس على التقوى والعمل الصاحل،                 

خصه شجرة إميان   يف رعاية أب مؤمن عامل، غرس يف أعماقه بذور اإلميان وتعاليم اإلسالم، فأينعت يف ش              
وارفة الظالل، محلت مثراً طيباً، وجىن زكياً، استظل بظلها كل من رغب أن يتفيأ حتت ظالل اإلميان،                  
وجىن من طيبها من أراد أن يتطيب أو ينعم حبسن مقام، مفكر هو وأستاذ جامعي له مؤلفات عديدة يف                   

سالمية عاملاً وفقيهاً وجمدداً، علَّم الشريعة      الفكر اإلسالمي وفقه الشريعة، عرفته املؤمترات والندوات اإل       
فكان قريباً من طالبه حمبباً على قلوم، لقد أنعم اهللا عليه بقبس من نوره،                يف جامعة بريوت العربية،   

فأشرق نور اإلميان يف حمياه وهو من الشفافية حبيث ينكشف أمامك ما يف أعماق نفسه من غىن روحي                   
ه وتواضع ورمحة، مشرع ونصري حق هو، عرض عليه القضاء لعلمه، وهو العامل             وما خيتزنه فؤاده من حمب    

الشريعة والقضاء، وخللقه الرفيع ونبله وإحساسه املرهف باحلق والعدالة، فأىب ال خوفاً وال رباً                 يف
ولكن خشية أن يصيب أحداً بظالمة، وهو الذي يدعوا اهللا آناء اهللا وأطراف النهار أن يسدد على                   

 احلق خطاه، وأن يلهمه السري على هداه وكأن مشيئة اهللا كانت تعده ويئه ملهمة أعظم وأجل                  طريق
 .وهي رعاية شؤون املسلمني يف لبنان، فجاء انتخابه مفتياً للجمهورية اللبنانية

مفيت للجمهورية هو الرئيس الديين للمسلمني، هذا ما يقوله القانون، وما ال يقوله القانون له                 
هم، ذلك أن موقعه املعنوي ومكانته العالية جعلته يلعب دوراً سياسياً ووطنياً بارزاً على                 أخطر وأ 

مساحة الوطن اللبناين كله، من هنا ندرك أمهية الدور الوطين التارخيي الكبري الذي لعبته وتلعبه دار                  



يف دئة األوضاع ويئة    الفتوى بقيادة مفيت اجلمهورية اللبنانية يف الدفاع عن وحدة لبنان واللبنانيني و           
املناخات املالئمة للحوار والوفاق الوطين، وقد رعت هذه الدار العديد من االجتماعات  واملؤمترات               

يف تعميق الوحدة الوطنية وإشاعة الطمأنينة وأجواء الثقة         اإلسالمية والوطنية، اليت كان هلا أثرها البالغ      
مواقف ثابتة يف خمتلف قضايا األمة مما أعطاها حضوراً عربياً          والوئام والسالم يف لبنان، كما كان للدار        

وإسالمياً مميزاً، إن هذا الدور الذي اطلعت به دار الفتوى ومساحته جاء منسجماً مع مفاهيم اإلسالم                 
الصحيح وتعاليمه السامية، وقيمه السمحة القائمة على مبادئ العدالة واملساواة والتسامح واالعتدال             

 واليت حيرص مساحته على التأكيد عليها واختاذها منهجاً ونرباساً يف القول والعمل، وهذا ما               ونبذ العنف، 
مكَّن دار الفتوى أن تكون قدوة ومثاالً ومرجعية دينية ووطنية موثوقة للمسلمني ولكل اللبنانيني، ذلك               

في شريعة اإلسالم ال إكراه يف      أن رسالة اإلسالم قد أُرِسلَت للعاملني، وعظمتها أا ال تلغي اآلخرين، ف           
 .الدين، ويبقى أن نكرس هذه القيم واملفاهيم يف أقوالنا ويف سلوكياتنا

يطول الكالم لو أردت أن أعدد مكارم الرجل الذي تكرمون فبني علمه وتقاه وخلقه ومآثره،                
عم اهللا عليه   وسلوكه وسرية حياته، وبني صدقه وتواضعه وإنسانيته وعمق إميانه ترتسم معامل رجل أن              

بنعم كثرية، وحباه مبزايا رفيعة، فحق بأن يوصف وهو أقل الوصف إنه من الصاحلني، رمبا مل أفه حقه مبا                   
قلت ولعلي ظلمته مبا مل أقل، وما مل أقله من املكارم كثري ولكن قريب منه ومعايشيت له وصداقة أعتز ا                    

أيها األخوة إنكم تكرمون رجالً من الصاحلني،       ..  جتمعين به جعلتين أكون مقالً أو قُلْ خجوالً فعذراً         
 .شكراً. فِنِعما املكَرم وِنِعما املكَرم

 

الكلمة اآلن لفضيلة الشيخ سيد حممد كاظم خونساري، سفري اجلمهورية             :  عريف احلفل 
 .اإلسالمية اإليرانية واملندوب الدائم لدى منظمة املؤمتر اإلسالمي

 

  ))يد حممد كاظم خو�ساريكلمة سعادة الشيخ س(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني،               

  .وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته مجيعاً.. إخواين األعزاء

ماء والفضالء، ولكن وأيضاً إىل جانب أنه ما        ليست من عاديت إيراد الكلمات وال سيما أمام العل        
كنت أنوي إيراد أي كلمة، ولذلك ما هيأت أي نص، امسحوا يل أن أتكلم مرجتالً لدقائق قليلة تكرمياً                  

مفيت اجلمهورية اللبنانية    ،يف العاِلم الفاضل مساحة العالمة فضيلة الشيخ الدكتور حممد رشيد قباين            
ِلم اجلليل معرفة من قريب، ويرتبط بالتسعينات بالذات خالل األيام            العزيزة، معرفيت عن هذا العا     



ولكن قام بعمل كبري أثلج صدورنا مجيعاً كمسلمني، ورفع         .  الصعبة يف لبنان املقاوم، لبنان بلد صغري      
رؤوسنا أمام الصهاينة ومن وراء هؤالء الذين يسمون أنفسهم بأم من الناس، كنت مسؤوالً آنذاك يف                

ارجية اإليرانية عن املنطقة وبالذات يف املنطقة العربية وكنت أزور لبنان كثرياً، ورمبا يؤيدين               وزارة اخل 
مساحة الشيخ املفيت بأنه ما كنت أقوم بزيارة رمسية إىل لبنان وإال كنت أقوم بزيارته يف بيته الكرمي أو                    

 .مكتبه أكثر من عشرات املرات
الكرمي األستاذ عبد املقصود أن آخذ من وقتكم         السبب الرئيسي يف أخذ السماح من أخونا         

القيم دقائق هو رؤييت من قريب دور هؤالء الرجال الكبار هؤالء الذين وصفهم أساتذيت قبلي، وما بقي                 
شيء أضيفه أكثر منهم، أو على األقل  لن يكون بإمكاين أن أتكلم  عن فضائل هذا العاِلم الكبري أكثر                    

من قريب دور هؤالء الرجال الكبار علماء الدين الروحانيني يف كيفية           منهم، ولكن حقيقةً كنت أرى      
قيادة الشعب املناضل واملقاوم اللبناين شيعة أو سنة أمام الصهاينة، والكل يعرف إمكانيات لبنان                 
وإمكانيات الشعب اللبناين يف مقابل العدو الغاشم العدو الصهيوين، البلد الذي بتضحية أبنائه وبإرشاد              

 .ه قاوموا وجنحوا مبستوى تراجع العدو الصهيوين ألول مرة يف التاريخ أمام هذا الشعب املقاومعلمائ
 نريد أن نكون صادقني وصرحيني، ال أنسى كنا يف دمشق برفقة وزير اخلارجية اإليراين آنذاك                إذاً

 روسيا،  وحضر وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية آنذاك ويف نفس اليوم وصل وزير خارجية             
 ة فرنسا، وصل األمني العام لألمم املتحدة إىل دمشق هلدف واحد وهو إرضاء              يوصل وزير خارج  

 إسرائيل، ألن إسرائيل    ضدالشعب اللبناين واملقاومة الباسلة اإلسالمية اللبنانية ألن يوقفوا احلرب            
يتوصل إىل توسط   دخلت بكل إمكانياا ضد هذا الشعب، وبعد أن فشل مع كل إمكانياته اضطر ألن               

 وشاهدنا  ناوهناك نتيجة هذه املقاومة أن اإلسرائيليني واحلمد هللا رأي        .  هؤالء ألن تنتهي احلرب وتتوقف    
 .مجيعاً بأم انسحبوا من معظم األراضي اللبنانية املغتصبة من قبل العدو الصهيوين

لوحيد هو أين رأيت    لذلك أنا أشكركم على تلطفكم بأن استمعتم يل يف هذه الدقائق، والسبب ا            
رمبا .. إىل جانب ما تفضل به األساتذة قبلي من بيان مكارم هذا الرجل وهذا العاِلم الديين رأيت أنه رمبا            

وأنا متأثر من احلادثة املؤملة اليت أصابتنا مجيعاً صباح اليوم وبعد صالة الفجر باستشهاد عاِلم ديين كبري                 
الشيخ أمحد ياسني، بتصور األعداء أم رمبا ينجحوا يف دئة          واستشهاده من ِقبل العدو الصهيوين وهو       

املقاومة الفلسطينية الباسلة، ولكن جربوا باستشهاد كثري من القادة الدينيني يف لبنان، هل سكتت                
، -رمحه اهللا -املقاومة اللبنانية باستشهاد سيد الشهداء للمقاومة اإلسالمية يف لبنان سيد عباس املوسوي             

سرية املقاومة احلقة املشروعة للشعب اللبناين حىت تتوقف املقاومة الباسلة الفلسطينية              ما توقف م  
، تأثرت وتأثرنا مجيعاً مبا     -رضوان اهللا تعاىل عليه   -باستشهاد شيخ الشهداء الشهيد الشيخ أمحد ياسني        

ا حنتفي مجيعاً برجل    أنه مناسبة يرتبط برجل ديين عاِلم ديين كبري وبارز يف أرض مقاوٍم جبوار لبنان، وهن              



عاِلم كبري نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي عمره ويستفيد الشعب اللبناين واألمة اإلسالمية من علمه،                
هي رأس مالنا يف     ويستفيد من إرشاداته بدون أي شك إرشادات رجالنا الكبار يف العامل اإلسالمي             

 .ر على أعداء اإلسالماستمرارنا يف مسريتنا احلقة وهو نشر اإلسالم واالنتصا
وأعتذر منكم يف النهاية وأشكر أخي الكرمي األستاذ عبد املقصود           ..  أشكركم إخواين األعزاء  

 ..خوجه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

وخنتتم هذه الكلمات املباركات بكلمة لسعادة السفري الروسي املتجول فينيامني          :  عريف احلفل 
 .بوبوف

 

  ))سفري الروسي فينيامني بوبوفكلمة سعادة ال(( 
قبل كل شيء أنا أود أن أعرب عن شكري العميق للشيخ عبد املقصود خوجه وجلميع احلاضرين                
هلذه الفرصة ألتكلم خالل بعض الدقائق، يف الواقع إن عاملنا أصبح مترابطاً، وأصبح قرية صغرية، منذ                 

 واآلن أنا وجدت نفسي يف هذه األمسية        اثنيت عشرة سنة كنت يف موسكو وهي اآلن مغطاة بالثلج،          
 .الرائعة يف هذا الطقس اجلميل واجلو اجليد جداً، فهذه نقطة

أنا أود أن أعرب عن شكري العميق هلذه الفرصة ألتكلم أمام خنبة فكرية للمملكة              :  النقطة الثانية 
ة الشيشانية، يف   ف الذي انتخب مؤخراً رئيساً للجمهوري     وفأعرب عن شكرنا الستقبالكم للسيد قادير     

هذه القاعة، فأنا قلت أن عاملنا صغري جداً كقرية صغرية، فمثالً السيد قاديروف التقى مبدرسه السيد                 
الصابوين الذي تكلم قبل اآلن يف هذه القاعة، ففي وزارة اخلارجية يف روسيا أنا أشرف على دائرة من                   

 منذ سنتني مت اختاذ قرار بالنسبة         وعشرين دائرة اليت تشرف على الشؤون اإلسالمية فنحن         ىحدإ
ملنصب مثل هذه اإلدارة ألن حنن بعد التحاليل والدراسات فهمنا أمهية اإلسالم يف عامل اليوم، والدور                 

عدد املسيحيني أكثر قليالً، لكن     وواألمهية املتزايدة هلذا الدين، اآلن يف العامل تقريباً مليار ونصف مسلم            
عدد املسلمني سيكون تقريباً نفس عدد املسيحيني أو أكرب، هذا الدين أكثر            بعد كم سنة يف اعتقادنا أن       

أنا ...  (اعتناقاً ومنواً، كل األديان السماوية تناشد اخلري، حب اإلنسان لإلنسان مبا فيه طبعاً اإلسالم،              
رؤوا القرآن  اق)  آسف أعتذر هلذه اللغة الضعيفة وهذه الكلمة ارجتالية مائة يف املائة أومائتني يف املائة               

 الكرمي وقالوا أنه ال إكراه يف الدين وهذا شيء صحيح واهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإىل آخره، ولكنين                
أقول أن اهلدف الرئيسي لعملنا أنتم تعرفون أن يف االحتاد السوفيييت كانت الدولة ضد الدين،                أن  أود  

ديان  على كل األديان، عندنا حوايل       كل األديان اآلن حنن عملنا كل ما يف وسعنا لتعميم حرية األ            
وحنن نريد أن نعمل كل ما يف وسعنا ليشعروا أم هم يف الواقع جزء                عشرين مليون مسلم يف روسيا،    



السبب الذي جعل  الرئيس الروسي السيد بوتن يتقدم باملبادرة           هو  من العامل اإلسالمي الكبري، هذا      
، أنا قابلت السيد األمني اآلن هلذه املنظمة وحنن نناقش            بتوسيع تعاوننا مع منظمة املؤمتر اإلسالمي      
 .املواضيع لتوسيع تعاوننا يف مجيع ااالت

مل أكن أتوقع التشرف مبقابلة السيد املفيت للجمهورية اللبنانية، لكن أنا مسعت أشياء طيبة كثرية                
 أنصار التفاهم، فنحن أيضاً      من هعنه، فالعلماء الذين تفضلوا بكلمام قبلي أشاروا إىل نقطة مهمة أن           

أسس املساواة التامة، على     نريد أن نؤمن الظروف للحوار، حوار بني مجيع الثقافات واحلضارات على          
قاعدة راسخة من املساواة هذا أهم شيء، أنا ال أريد أن أطيل ولكن أود أن أشري إىل النقطة املهمة أن                     

جنتاز فترة صعبة للحضارة اإلنسانية، حنن نريد أن         هدفنا الرئيسي وخاصة يف الوقت احلاضر، فنحن         
نؤمن هذه اإلمكانيات حلوار احلضارات واألديان والثقافات، جيوز أنكم تتذكرون نظرية معروفة للسيد             

م يف جملة   ١٩٩٣عن صراع احلضارات، هو تقدم ذه العقيدة منذ إحدى عشرة سنة يف                "هاينتنتق"
عنا لتبقى هذه العقيدة مقاالً يف هذه الة إىل األبد وهذا من             هدفنا أن نعمل كل ما يف وس       "  فورن"

مع الرأي  ..  االحترام..  املساواة..  طريق احلوار على أسس   عن  طريق احلوار،   عن  عمل فقط   ياملمكن أن   
اآلخر، فالتطورات اليت حنن جنتازها يف األيام األخرية تشري إىل أن عاملنا يواجه حتديات كثرية وحنن فقط                 

 -إن شاء اهللا  -هذه األسس فقط اجلهود اجلماعية يف استطاعتنا أن نؤِمن عبورنا إىل أيام أحسن،               على  
 .فأنا مرة أخرى أشكركم على االهتمام

 

أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة اآلن نستمع إىل فارس اثنينية هذا األسبوع يف            :  عريف احلفل 
 .هذه الكلمة

 

  ))مد رشيد قبا�يكلمة مساحة الشيخ الدكتور حم(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد رسول اهللا وعلى آله                

 :وأصحابه ومن عِمل بشريعته واهتدى داه، أما بعد أيها السادة
شرفة يف  إن األرض الطيبة اليت رفع فيها أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم قواعد البيت والكعبة امل              

مكة املكرمة، وبعث اهللا منها خامت أنبيائه ورسله إىل البشرية كلها حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه                    
وسلم رمحة للعاملني، وأنزل فيها ويف املدينة املنورة خامتة رساالته وهي اإلسالم، وكتابه القرآن، وأنزل                

 ).١ : اآلية،العلق (قلَ خ الذي ربكِماس ِبأْراقْ: أول ما أنزل فيه قوله تعاىل
إن هذه األرض الطيبة املقدسة يف مكة واملدينة سوف تبقى على مدى العصور والزمن ينبوعاً ال                 
ينضب للقيم السامية، واِحلكَم التالدة، والثقافة الراشدة، ثقافة اإلسالم العظيم الذي حملَنا اهللا أمانة               



 ك لَ رِذكْه لَ وإن:  ي القرآن الكرمي  ـولنا من بعده ف     يب حممد   رسالته وتبليغه إىل العامل كله، فقال للن      
) ٤٤  : اآلية ،الزخرف  (ونَلُئَس ت وفوسنعم  )  ٤٤  : اآلية ،الزخرف  (ونَلُئَس ت  وسوف كوِمقَوِل

ويبقى أهل هذه األرض الطيبة وجنباا يف هذه اجلزيرة العربية مهوى أفئدة املسلمني يف العامل كله فضالً                 
حني أسكن ولده إمساعيل جبوار الكعبة         من اهللا ونعمة واستجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه السالم،         

اٍد ويت بِ ري ذُ ننت مِ كَا إين أس  نبر:  املشرفة يف مكة املكرمة، ودعا اهللا وقال كما جاء يف القرآن الكرمي           
 نم مِ هقْزي إليهم وار  هِو ت  الناسِ ن مِ ةًد أفئِ لْع فاج وا الصالةَ ميِقينا لِ ب ر  املُحرمِ كيِت ب ندرٍع عِ ي ز  ذِ ريغَ

 ).٣٧ : اآلية،إبراهيم (رونَشكُ يمهعلَّ لَالثمراِت
وتبقى اململكة العربية السعودية اليت تضم هذه األرض الطيبة املقدسة ويف قلبها، وهي األمينة                

وآمال وقلوب املسلمني يف العامل كله، ترنو إليها          على رسالة اإلسالم والقرآن، تبقى حمط أنظار          
أبصارهم، وتمثِّل أمل انتصارهم، وخاصة يف عصر استهداف اإلسالم، وحماوالت حموه من األرض، وما              
هذا احلشد الكبري الذي نشهده اليوم معكم ألهل العلم والفكر والثقافة واملعرفة والقلم الذي علَّم اهللا                

م، يف رحاب هذه االثنينية الزاهرة إال مثرة من مثار شجرة اإلسالم العظيم وقرآنه               به اإلنسان ما مل يعل    
 .الكرمي، الذي يهدي الناس لليت هي أقوم

 صاحب القلب الكبري والفكر املنري،      -حفظه اهللا -وما األخ الفاضل الشيخ عبد املقصود خوجه        
 الشجرة الطيبة اليت وصفها اهللا تعاىل يف        يف هذه االثنينية الفكرية الراقية إال مثال واحد لثمرات هذه          

 ربضا وي ه رب إذِن بِ ٍني حِ لَّها كُ ؤيت أكُلَ ت.  ا يف السماءِ  هرع وفَ ها ثابت لُأص:  القرآن الكرمي بقوله تعاىل   
 ).٢٥ - ٢٤ : اآلية،إبراهيم (رونَتذكَّم يهلَّع لَ للناِس األمثالَاُهللا

ر باالعتزاز املتواضع وأنا أجلس بينكم يف رحاب هذه األرض           إنين أشع :  أيها األخوة األعزاء  
الطاهرة اليت بعث اهللا فيها خامت أنبيائه ورسله حممداً صلى اهللا عليه وسلم، وأنزل فيها خامتة رساالته إىل                  

 .الناس
وإذا حتدثت إليكم اليوم مبناسبة لقائي معكم ألول مرة فلست أجلس ألحتدث عن نفسي، بل                

 اهللا علي وعلى خلقه، فإن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء، وألمحد اهللا الذي جعلين عامالً                 ألحتدث بنعمة 
يف خدمة اإلسالم، وشاكراً ألنعم اهللا الذي هداين ووفقين خلدمة دينه، بني من أنعم عليهم بنعمة خدمة                  

 .هذا الدين
 يف مدينة بريوت عاصمة لبنان      لقد نشأت واحلمد هللا رب العاملني يف أسرة مؤمنة باهللا العظيم،           

والدي راغب، توفيت والدته دنيا وعمره عشرون يوماً فقط، وملا بلغ اخلامسة عشر من عمره أرسله                 
أبوه أي جدي إىل األزهر الشريف يف مصر، وبقي فيها مخسة عشر عاماً متواصلة يطلب العلم حىت نال                  

 بريوت بسبب نشوب احلرب العاملية الثانية، فجاء        الشهادة العاملية، ومل يتمكن بعد خترجه من العودة إىل        



 وعِملَ  -رمحه اهللا تعاىل  -إىل اململكة العربية السعودية يف أيام تأسيسها األوىل، أيام امللك عبد العزيز              
العلماء يف جمالس امللك عبد العزيز مع صديقه         مديراً ملدرسة ينبع مدة أربع سنوات، وكان جيلس مع        

 ).جد الدكتور عبد اهللا عمر نصيف(الشيخ حممد نصيف 
 عاملاً  -رمحه اهللا -وبعد ذلك بسنوات عاد والدي إىل بريوت وتزوج بوالديت آمنة، كان والدي              

يف دين اهللا كالعلماء القدامى، متمكناً يف علوم الفقه وأصوله، والتوحيد والتفسري واحلديث ومصطلح               
 وأديباً وخطاطاً، محاسيب النفس والسلوك، ويلبس       احلديث واللغة العربية، وكان يف نفس الوقت شاعراً       

العمامة البيضاء على رأسه، كنت أشاهده يف صغري يعمل ليل ار يف القراءة والكتابة والتأليف                  
والتعليق على هوامش الكتب، وكان إماماً للمسلمني يف املسجد، خيطب اجلمعة ويلقي الدروس يف                

بيت، ويقصده املتعلمون واألساتذة حىت من غري املسلمني ومن بينهم          املسجد، يعقد حلقات العلم يف ال     
املؤرخ اللبناين قسطنطني زريق، كان يأخذين معه للصالة يف املسجد، وإىل صالة الفجر يف ظلمة الليل                 

، ومل تكن الكهرباء قد دخلت بعد يف حيينا وكان هذا           )وعمري مل يتجاوز الثامنة أو التاسعة من عمري       (
عينات من القرن املاضي، وكان يعلمين يف املساء دروسي اليت أتلقاها يف املدرسة يف الصباح                 يف األرب 

ألكون متقناً هلا، وتويف والدي الشيخ راغب القباين يوم اجلمعة يف السابع والعشرين من شهر رجب                 
م اإلسراء   ميالدية يو  ١٩٥٣)  إبريل( للهجرة النبوية، املوافق للرابع عشر من شهر نيسان          ١٣٧٢عام  

واملعراج، وقد نلت شهاديت االبتدائية بعد وفاته بسنتني أي يف الثالثة عشر من عمري، فكانت نشأيت                 
واحلمد هللا يف بيئة وحميط تربى على العلم واإلميان واإلسالم، وكانت مشاهديت لوالدي منكباً على العلم                

مشاهدته يصلي إماماً يف الناس وخطيباً يوم       والكتابة والتأليف، ويف حلقات العلم يف البيت واملسجد، و        
اجلمعة، كل ذلك جعلين أجته طوعاً ورغبة وشوقاً إىل تعلم اإلسالم وشرع اهللا، ألخِدم دين اهللا الذي                  
انغرس يف عقلي وقليب ونفسي وفكري وأنا صغري، وكانت والديت آمنة وهي تقية نقية تشجعين بعد أيب                 

 .علمعلى املثابرة واالجتهاد وطلب ال
يغلب على ظن الكثريين أن مهمة مفيت اجلمهورية اللبنانية يف لبنان حمصورة يف جمال              :  أيها األخوة 

إعطاء الفتوى الدينية واالهتمام ا فقط، حبسب طبيعة عمل املفيت يف بالد العرب واملسلمني، لكن                 
تسع لتشمل رعاية عامة لشئون     الواقع يف لبنان هو غري ذلك متاماً، فإن مهمة مفيت اجلمهورية يف لبنان ت             

املسلمني الدينية والوقفية واالجتماعية، فمفيت اجلمهورية اللبنانية حبسب نصوص هذا القانون اللبناين             
هو الرئيس الديين للمسلمني، وهو أيضاً املرجع األعلى لألوقاف اإلسالمية، وهو الذي يعني مجيع                

يف املساجد من أئمة وخطباء ومدرسني ومؤذنني،         ينينياملوظفني اإلداريني يف اإلدارات الوقفية، والد      
ومعلمي الدين يف املدارس الرمسية، ومفيت اجلمهورية اللبنانية أيضاً هو رئيس جملس القضاء الشرعي                

 .األعلى يف لبنان وهو رئيس الس الشرعي اإلسالمي األعلى أيضاً



خ لبنان، كان للمواقع الدينية خالهلا      لقد توليت منصب اإلفتاء يف لبنان يف فترة عصيبة من تاري          
وال يزال دور قيادي وهام وموجه، وخاصة يف جمال التهدئة، وقد كان لدار الفتوى دائماً دورها الوطين                 

وطنية تارخيية، وكان هلا     اجلامع، وكانت حمط أنظار اجلميع ومرجعاً للجميع، وعِقدت فيها اجتماعات         
قضية اللبنانية يومها، ووضعت دار الفتوى مع رجال الوطن الثوابت           دور أساسي يف يئة احللول لل     

اإلسالمية اليت سامهت مسامهة فعالة وأساسية يف حل القضية اللبنانية واليت أمثرت فيما بعد اتفاق                  
الطائف برعاية اململكة العربية السعودية وخادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز حيفظه اهللا،               

 .صبح اتفاق الطائف قانوناً يف دستور البالدحىت أ
وقد كان لسورية يومها دور كبري وال يزال يف محاية الوفاق الوطين اللبناين، واحلفاظ على وحدة                
لبنان، والوقوف يف وجه كل حماوالت تقسيمه، وضرب وحدته ومؤسساته، ولقد آليت على نفسي منذ               

تقرارها، أن أسعى مع أهل اخلري إلعادة بناء املساجد اليت           أن عادت األمور يف لبنان إىل طبيعتها واس        
دمرا حروب الفتنة وترميم ما تضرر منها، وخاصة يف منطقة الوسط التجاري اليت تشهد على احلضور                
اإلسالمي التارخيي يف العاصمة بريوت، وقد وفقين اهللا إلمتام ذلك مع أهل اخلري من لبنان وسورية                  

 .عودية والكويتواململكة العربية الس
وقد توج الرئيس رفيق احلريري ذلك كله بتربعه بإعادة بناء مسجد خامت األنبياء واملرسلني حممد               
األمني صلى اهللا عليه وسلم على ساحة الربج يف الوسط التجاري للعاصمة بريوت، بكلفة عشرين                 

إن شاء اهللا   -ة اللبنانية بريوت    مليون دوالر تقريباً، وسيكون هذا املسجد هو املسجد الكبري يف العاصم          
وهذه املساجد أيها األخوة يؤمها املسلمون، وترفع فيها كلمة         .  ، فجزاه اهللا خرياً وكل من بذل      -تعاىل

اهللا، وحترص دار الفتوى وهذا جزء من مهامها الكثرية على إبراز الوجه احلقيقي لإلسالم بصفائه ونقائه                
 .ميةوتساحمه وعدالته وقيمه وأخالقه السا

ولدار الفتوى أيضاً مؤسسات دينية وعلمية ووقفية وصحية واجتماعية وإعالمية تابعة هلا، ومنها             
 :على سبيل املثال

 . هيئة عمارة املساجد-
  . مراكز خدمة القرآن الكرمي-
 . معهد تفهم اإلسالم-
 . جامعة بريوت اإلسالمية-
 . إذاعة القرآن الكرمي من لبنان-
 . صندوق الزكاة-
 . مكتبة دار الفتوى العامة-



 . مؤسسات الدكتور حممد خالد االجتماعية-
 . مكتبات علوم اإلسالم-

والعالقة بني دار الفتوى يف اجلمهورية اللبنانية واململكة العربية السعودية وثيقة وأساسية،               
سلمني يف العامل   فاململكة العربية السعودية اليت تضم يف رحاا مهبط الوحي والكعبة املشرفة وقبلة امل             

 يف املدينة املنورة اململكة العربية      ومقدسات اإلسالم واملسلمني يف مكة املكرمة ومثوى النيب حممد           
السعودية هي وشيجة الوحدة بني املسلمني يف العامل، ومن مظاهر هذا التعاون الوثيق بني اململكة ودار                 

-ف والشئون اإلسالمية يف العاصمة اللبنانية بريوت        الفتوى انعقاد الس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقا      
 مببادرة من معايل وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف يف اململكة العربية السعودية             -مؤخراً منذ شهور  

الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، وباستضافة وترحيب من دار الفتوى، حيث تناول                  
ألوقاف أوجه التعاون بني وزارات األوقاف والشئون اإلسالمية يف العامل          الس التنفيذي ملؤمتر وزراء ا    

 .اإلسالمي، والقضايا املستجدة اليت م اإلسالم واملسلمني يف العامل
وحنن يف لقائنا معكم هذا اليوم أيها األخوة ويف هذه األمسية نشهد للمملكة العربية السعودية ما                

خدمة اإلسالم واملسلمني يف العامل، ودأا دائماً أن يظهر اإلسالم          قامت وتقوم به من أعمال عظيمة يف        
مبظهره احلضاري الذي يعرب عن حقيقة وجوهر اإلسالم السمح واملنفتح على العامل بقيمه ومببادئه                 

 .السامية، والتصدي حملاوالت زج اإلسالم أو إعطاء صورة غري حقيقية عن اإلسالم واملسلمني
على حسن استماعكم وأشكر األخ الفاضل الشيخ عبد املقصود خوجه           أشكركم أيها األخوة    

على دعوته الكرمية يل إىل اثنينية العلم والفكر والثقافة واملعرفة اليت يرعاها، وأشكر مجيع األخوة                  
                  الفضالء الذين تكلموا بثناء حسن عن هذا الشخص الضعيف أمامكم ألننا لسنا أقوياء إال باهللا عز

فقط، وأجزل اهللا للسيد عبد املقصود خوجه ولكم مجيعاً املثوبة على هذا العمل الصاحل،               وجلَّ وحده   
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 .األسئلة اليت وردتنا مشكورين من األخوة وموجهة لسماحتكم: عريف احلفل

هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية     السؤال األول من الدكتور غازي زين عوض اهللا عضو            
  :اآلداب جامعة امللك عبد العزيز جبدة، يقول

كيف حنرر اخلطاب السياسي اإلسالمي املوجه من أحكام دعاته املسيسني الذين ال يقيمون             
وزناً وعدالة فيما خيدم مصلحة اإلسالم واملسلمني حتت تأثري وضغط التوجه السياسي الذي               



لرضائه بغض النظر عن التزامهم بأحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدها           ينتمون إليه ويسعون    
 الصحيحة؟

بسم اهللا الرمحن الرحيم، العامل لن خيلو أبداً كما مل خيلُ يف عصر سبق              :  الشيخ حممد رشيد قباين   
 لن خيلو أبداً من تعدد األفكار واآلراء منها املعتدل ومنها املتطرف، وإذا ركزنا على جوهر اإلسالم                 
وأهل الفكر من اإلسالم الذين ينطقون بكلمة احلق الواعية والواعدة أيضاً خلري اإلسالم واملسلمني فإننا               

 أننكون قد فعلنا احلسىن، نالحظ يف الصحف ويف االت ويف اإلذاعات كثرياً من املنتقدين ولو                  
العتدال يف ثقافة اإلسالم    هؤالء مجيعاً يف الصحف واالت ركزوا على أهل العلم وأهل الفكر وأهل ا            

لربز نور اإلسالم وملا برزت هذه األفكار املتطرفة، الصحافة بطبيعتها تالحق األخبار املثرية، وتربز أقوال               
املتطرفني أريد أن أمسع وأن تسمعوا وأن نسمع مجيعاً دائماً الرجال الذين يكتبون وحياضرون ويتكلمون               

ه وصفائه ونقائه، وإذا حتدثنا يف هذه الدائرة فقط يف كل هذه            من أهل اإلسالم الذين يعربون عن جوهر      
 .ااالت فإنه لن يكون هناك دور للمتطرفني إطالقاً

  :السؤال الثاين من األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول: عرف احلفل
ون فالسعوديون حيبون لبنان، لبنان الكبري املوصوف برجاالته األفذاذ العباقرة واملوصو           

 طائفة، ورمبا كانت الطائفية السبب يف   ١٧امة والعراقة، لبنان الصغري حبجمه اجلغرايف يضم        بالشه
كيف ميكن لشعب لبنان الفذ احملافظة على الوحدة        :  استمرار املشاحنات وعدم االستقرار، سؤالنا    

ن هللا  الوطنية أمام هذه النعرات الطائفية؟ وهل بوسع العقالء عزل الطائفية إىل جانب ليكون الدي             
كل واحد على دينه    :  "والوطن للجميع؟ والديت رمحها اهللا صيداوية لبنانية كانت تردد دائماً قوهلا          

من هنا نسأل هل يدعو رجاالت لبنان العقالء للسالم لإلصالح والشراكة وللوقوف            "  اهللا يعينه 
املصداقية إىل جانب صوت االعتدال والتسامح لبناء جسور األمل والثقة مبستقبل مشرق يتسم ب            
 واالنسجام والدميومة بعيداً عن الطائفية واملذاهب ليعيش اللبنانيون يف بيئة مستقرة وآمنة؟

بسم اهللا الرمحن الرحيم، أريد تصحيح أن عدد الطوائف يف لبنان هو            :  الشيخ حممد رشيد قباين   
أيضاً خارج  مثانية عشر وليس سبعة عشر، هذه الطوائف اليت اعترف ا القانون، وهناك طوائف                 

الطوائف الثمانية عشر، لبنان بلد كسائر بلدان العامل، هذا التنوع الذي فيه ليس جبديد فهناك يف بلدان                 
كثرية يف العامل تنوع يف الطوائف أكثر مما هو يف لبنان، ولكن لبنان على صغر حجمه وكثرة طوائفه                    

 حنن نرى هذا التنوع يف كثري من البلدان،         يبدو للعيان أنه يكاد يكون الوحيد يف هذا التنوع يف العامل،          
ولكن لبنان أصبح منوذجاً هلذا التعايش بني هذه الطوائف كما قلت نظراً لصغر حجمه وكثرة طوائفه،                
فإن النظرة إليه مركزة، لبنان لطوائفه املتعددة كما يصلح جماالً رحباً للوفاق والعيش املشترك هو ميكن                



اً، القيم وحدها قيم األخالق السامية االعتراف باآلخر ألن الذي يقول أنا            أن يكون أيضاً بركاناً متفجر    
فقط موجود ويرفض االعتراف باآلخر هذا هو ضد الطبيعة البشرية املوجودة يف العامل بتنوعها، إذا                 

امل متسك اإلنسان أياً كان سواء كان لبنانياً أو غري لبناين باألخالق وبالقيم السامية فإنه يستطيع أن يع                
اآلخر ويظهر يف تعامله عملياً أحسن ما عنده من الدين الذي يعتنقه ومن أخالقه، فإذا ظهر كل واحد                   
من الناس على معتقده باألخالق السامية الكرمية الفاضلة فإن الناس سوف يعيشون مع بعضهم على                

يف اإلسالم مل يصل إىل     اختالف معتقدام وألوام وقوميام، وذا ساد اإلسالم يف العامل، فالسيف            
الشرق األقصى مل يصل إىل الصني وإمنا وصل اإلسالم بأخالقهم مع التجار يف تعاملهم، فلما رأى الناس                 

إمنا بعثت ألمتم مكارم    :  "حسن أخالق اإلسالم الذي قال صلى اهللا عليه وسلم عنه ويف شأن رسالته             
املسلم أيضاً يف تعامله حبسب األخالق ألن        إذا ظهر هذا عن املسلم يف تعامله وعن غري           "  األخالق

الرساالت اإلهلية تقوم على األخالق الكرمية الفاضلة فيمكننا أن نعيش مع بعضنا، أما إذا ختلى الناس                 
أياً كانوا مسلمني أو غري مسلمني عن أخالقهم يف التعامل فإم سوف يتناقضو وسوف لن يتعايشوا،                 

نا وبأخالقنا السامية وأن جنعلها هي واجهة ديننا احلنيف الذي وصف            إذاً علينا دائماً أن نتمسك بدين     
فإذا كان كل   )  ٤  : اآلية ،القلم  (ظيٍم ع ٍقلُى خ لَع لَ كوإن:   به بقوله  اهللا تعاىل سبحانه نبيه حممداً      

إنسان صاحب خلق عظيم أو حاول أن يصل إىل املستوى األرفع من اخللق العظيم فإن الناس ميكن أن                  
عيشوا فيما بينهم، ويكونوا وحدة كاملة يف وطنهم ويف أمتهم وهذا ما يدعو إليه اإلسالم وندعو إليه                  ي

  .يف وطننا لبنان
وأحب أن أقول يف هذا اال، التعايش يف لبنان موجود وراسخ حىت يف حلظات يف حروب الفتنة                 

مع عن مسيحي خرج إىل جاره      يف لبنان، ما مسعنا عن مسلم خرج إىل جاره املسيحي وقتله، ومل نس             
املسلم وقتله، بل كان املسلمون واملسيحيون يتنقلون من منطقة إىل أخرى خوفاً من القذائف ومن                 
الصواريخ اليت تطلق فينتقل املسلمون تارة إىل املناطق املسيحية، وينتقل املسيحيون تارة إىل املناطق                

هم آمنني مطمئنني، وأذكر هذه احلادثة يف أحد األيام         يهربون مما حيدث وهم يعيشون فيما بين        اإلسالمية،
بالناس ميسكون برجل مسلم     يف الثمانينات مسعت صراخاً يف احلي فخرجت كما خرج الناس وإذا           

ملاذا؟ مسع هذا املسلم بأن أخاه يف أحد املناطق املسيحية قد قُِتل، وقد مثِّلَ فيه، فخرج                 ....  ويضربونه
له، وهو يسكن يف منطقتنا، فكانوا يضربون املسلم حىت ال ينقض على               على جاره املسيحي ليقت   

وضربوا املسلم، وهذا املثال كما حدث عند         املسيحي، واملسلمون خلَّصوا املسيحي ومحوه وصانوه      
املسلمني كان حيدث أيضاً عند املسيحيني، ولكن عندما تطلَق النار بصفة عشوائية فإا تصيب اجلميع                

 .حيني، فلبنان كان يعيش يف أوج الوفاقمسلمني ومسي



أما الوفاق وغري الوفاق على الصعيد السياسي فهو ناتج عن االختالف يف اآلراء السياسية وهذه               
اآلراء السياسية املختلفة كانت توجد أيضاً بني املسيحيني، كما توجد بني املسلمني، كما كانت توجد                

حلرب كانت متنقلة ففي أول احلرب كانت هناك          بني بعض املسلمني وبعض املسيحيني، وهذه ا        
تناقضات وتقاتل بني املسلمني، ويف أواخر احلرب كانت هناك تناقضات وتقاتل بني املسيحيني أيضاً،               
وكانت حرب مدمرة وقعت يف آخر احلرب بني املسيحيني أنفسهم، وأيضاً كانت تقع بني املسلمني                 

 الديين أو الطائفي وإمنا دائماً كانت حتدث األسباب           وبني املسيحيني ليس للدين وليس النتمائهم      
واملسببات اليت جتعل اآلخر ينقض على اآلخر بسبب تفكريه السياسي، ففي لبنان كنا يف حالة وفاق                 
دائم، واليوم وفاقنا هو أرسخ وقد جاء اتفاق الطائف لريسخ هذا الوفاق الوطين على أسس قانونية                  

نسبة للمسلمني وحدد فيها احلقوق بالنسبة للمسيحيني على الصعيد          ودستورية حدد فيها احلقوق بال    
السياسي وعلى صعيد السلطات يف رئاسة اجلمهورية ويف رئاسة جملس الوزراء ويف رئاسة جملس                 
النواب، وأيضاً  على الصعيد اإلداري يف توزيع الوظائف بني اللبنانيني من مجيع الفئات، وقد كان                  

ية كما ذكرت يف كلميت دور كبري وأساسي وقد رعى خادم احلرمني الشريفني             للمملكة العربية السعود  
امللك فهد بن عبد العزيز حفظه اهللا اجتماع الربملانيني اللبنانيني الذين وافقوا ووقعوا مجيعاً على اتفاق                 

 .الطائف يف مدينة الطائف
  :سؤال من األستاذ سعد سليمان، يقول: عريف احلفل

 كل الفتاوى مهمة، فهل أصدر مساحتكم فتيا مهمة جداً مث تراجعتم             مما ال شك فيه أن    
  .عنها؟ أرجو أن تتفضلوا بذكر املالبسات إذا مت ذلك

بسم اهللا الرمحن الرحيم، مل أُصِدر فتوى تراجعت عنها إطالقاً، ألن            :  الشيخ حممد رشيد قباين   
وأحبث عن احلكم الشرعي وعن دليله      قبل إصدار الفتوى أعود إىل املصادر يف كتب الفقه اإلسالمي            

من القرآن والسنة مث بعد التدقيق أوقع الفتوى اليت تصدر عين، وإذا سئلت وكنت ال أعلم قلت ال                   
 .أعلم وسأوافيكم باحلكم الشرعي وباجلواب

  :األستاذ غياث عبد الباقي الشريقي، يقول: عريف احلفل
عي للمرأة املسلمة يف فرنسا، بينما      كان لسماحتكم موقف مشرف يف قضية احلجاب الشر       

كانت هناك مواقف سلبية لبعض رجال اإلفتاء يف دول أخرى، كذلك رأينا هناك تعارض يف                 
إصدار الفتاوى وخاصة يف قضايا مصريية إسالمية شرعية، هل من سبيل إىل توحيد الفتوى؟                

 .وجزاكم اهللا خرياً نرجو مساع رأيكم السديد



 الفتوى هي تستند يف األساس إىل النص والنصوص يف كتاب اهللا عز             :الشيخ حممد رشيد قباين   
 منها ما هو قطعي الداللة، أوالً القرآن الكرمي هو قطعي الثبوت ولكن داللة              وجل وسنة رسول اهللا     

يف القرآن   نصوصه على األحكام منها ما هو قطعي الداللة ومنها ما هو ظين الداللة، فإذا كان النص                
تمل إال معىن واحداً كانت داللته على احلكم داللة قطعية، كآيات املرياث اليت تتحدث عن               الكرمي ال حي  

النصف والثلث وعن الربع، هذه داللتها هلا معىن واحد، ولكن هناك كثري من النصوص حبسب طبيعة                 
معىن، اللغة العربية وكلها من اللغات وخاصة اللغة العربية هناك من النصوص ما يدل على أكثر من                  

فأئمتنا وفقهاؤنا وأسالفنا اجتهدوا واختلفوا يف اآلراء ولكل قول منهم دليل واضح، وألن النص يدل                
على هذه املعاين املتعددة ولكن كان فقهاؤنا وأئمتنا يرجحون هذا املعىن على اآلخر أو ذاك على غريه،                 

  أو من عمل النيب صلى اهللا        نظراً إىل ما يعضد هذا الفهم من نصوص يف السنة أو من دالالت لغوية              
 .عليه وسلم، أو الصحابة رضوان اهللا تعاىل عنهم

ينبغي أال نبحث إطالقاً عن توحيد الفتوى، إطالقاً هذا مستحيل وهذا غري ممكن، ليس ألننا ال                 
ن أن  نريد توحيد الفتوى وإمنا ألننا نتكلم بلغة هلا معانيها املتعددة وأهل اللغة وحىت غري أهل اللغة يعرفو                

هناك ألفاظا هلا معاٍن متعددة، ولكن أظن أن الذين يبحثون عن توحيد الفتوى ويتكلمون يف هذه األيام                 
ال يبحثون عما أقصد أنا يف كلميت هذه، وإمنا قد يقصدون إىل اآلراء املتعددة اليت تصدر يف مثل مسألة                   

ليت تربز يف هذه األيام إىل الناس       الربا، ومسألة احلجاب، أو بعض القضايا احلساسة، هذه املوضوعات ا         
بكثري من الطرح رمبا هي اليت تدعوهم إىل التساؤل عن توحيد الفتوى، ال بد من العودة إىل النص وإىل                   
الدليل واالبتعاد عن اهلوى، وإذا كان احلكم يستند إىل كتاب اهللا عز وجل وسنة رسول اهللا صلى اهللا                   

 .وز الرضا إن شاء اهللا تعاىلعليه وسلم فال بد أن يأيت يف موضعه وحي
"  آدم اليوم "و  "  كل الناس "األخت ابتهاج نقشبندي مديرة القسم النسائي مبجلة        :  عريف احلفل 

  :تسأل وتقول" العامل اليوم"و 
صراع احلضارات وحوار األديان كيف يكَون قبول اآلخر، كيف يكون العمل            ..  احلقيقة

  اهلجمات على الفكر العريب اإلسالمي؟لتطوير الفكر العريب الثقايف يف ظل 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، صراع احلضارات وحوار احلضارات، أوالً         :  الشيخ حممد رشيد قباين   

وهذا )  ١٣  : اآلية ،احلجرات  (ا الناس ها أي ي:  اإلسالم واضح، قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي        
 لَباِئباً وقَ عو ش ماكُعلنى وج ثَن وأُ كٍر ذَ نم مِ اكُلقن إنا خ  الناسا  هيا أي اخلطاب جلميع الناس جلميع اخللق      

صحيح أن هذا النص يف مسألة الشعوب       )  ١٣  : اآلية ،احلجرات  (ماكُقَ أت  اهللاِ دنم عِ كُمروا إنّ أكْ  تعارفُِل
 بني هذه املعاين    والقبائل اختلف العلماء يف تفسريه وحتديده وعلى من يقع ومن يوصف به، إال أنه من               

ا هيا أي أن هذه اآلية هي خطاب جلميع الناس على اختالف ألوام وعقائدهم، لعرض اإلسالم عليهم،               



الناس  ا خإن م مِ اكُلقنوأُ كٍر ذَ ن ىثَن)  يف األصل وباستمرار    )  ١٣  : اآلية ،احلجراتوجاكُعلنم ش وباً ع
إذاً الغاية من هذا التنوع يف اإلسالم هي التعارف، وليس          )  ١٣:  يةاآل  ،احلجرات  (واـفُعارت لِ لَباِئوقَ

اإلسالم واضح، اإلسالم بريء مما يلصق به اليوم، الذي يلصق           "  لتعارفوا"التناقض وليس الصراع،    
هو :  عدم معرفة العامل يف اخلارج باإلسالم وقيمه، مث السبب الثاين         :  أوالً:  باإلسالم اليوم هو نتيجة أمرين    

ائر الصهيونية اليت تكّن احلقد على اإلسالم واملسلمني، واليت هي يف مبدأها قبل أن يبعث سيدنا                 الدو
عيسى عليه السالم كان اليهود ينتظرون جميئه، وكانت هناك إرهاصات مبجيئه، والتوراة قد جاءت                

هرت آياته كَفَر   فيها البشائر مبجيء سيدنا عيسى عليه السالم، فلما ولد سيدنا عيسى عليه السالم وظ             
به اليهود ومل يؤمنوا به، وهم حاولوا صلبه ولكن مل يصلبوه، حاولوا أن يقتلوه ولكن مل يقدروا أن                    

ا  وم وهلُتا قَ وم:  يقتلوه، ألن اهللا سبحانه وتعاىل أجناه من بني أيديهم، وقال عز وجل يف القرآن الكرمي              
لَصبوهلُه هبولكن ش م) ١٥٧: ةاآلي ،النساء.( 

 كان اليهود ينتظرون والدته أيضاً، ألن       أيضاً عندما جاء نيب اهللا وخامت األنبياء واملرسلني حممد          
 أيضاً يف التوراة، حىت أن أحد اليهود صاح ليلة والدة حممد يف اليوم التايل               هناك بشائر مبجيء حممد     

 ومبحاولة قتله، حنن يف     يهود مبخاصمة النيب    ، وقام أيضاً هؤالء ال    "  لقد وِلد الليلة جنم أمحد    :  "وقال
األصل حنن املسلمني لسنا ضد أحد، ال نريد إال اخلري لكل الناس، ولكن هم بذلوا العداوة لنا، ورغم                   
ذلك حنن لسنا ضد أحد إال الذين احتلوا بالدنا يف فلسطني، حىت اليهود يف العامل كله حنن مل نؤمر                     

الم إطالقاً، املشكلة هي فقط مع هؤالء اليهود الذين جاءوا من الشرق             مبالحقتهم وال بقتلهم يف اإلس    
، مشكلتنا هي مع هؤالء     ٤٢ وأقاموا دولة هلم يف فلسطني عام         ٤٢والغرب من بالد شىت قبل عام       

ومشكلتنا مع هؤالء مل تنته أبداً ألا مشكلة مع حمتلني ليس ألم يهود وإمنا ألم حمتلون، حنن رفضنا                   
مسلم وهو العراق لدولة الكويت الشقيق، فكيف نقبل باالحتالل اليهودي األجنيب            ل من عريب  االحتال

ما :  لفلسطني؟ وزير الداخلية الفرنسي فاسكوا األسبق زارين يف لبنان كما زار بعض املراجع فقال يل               
 ملاذا أنتم   يا معايل الوزير  :  رأيك بالسالم؟ فأجبته يف موضع آخر، قال يل ما رأيك بالسالم؟ قلت له             

الفرنسيون مل تعقدوا معاهدات سالم مع احملتلني األملان الذين احتلوا بالدكم أيام احلرب العاملية؟ ملاذا مل                
تعقدوا معهم معاهدات سالم وليبقوا يف بالدكم وتعيشوا معهم يف أمان؟ ملاذا قاومتموهم حىت حررمت                

 اليهود األجانب حىت حنرر بيت املقدس وكل        بالدكم؟ وكذلك حنن نريد أن حنارب احملتلني يف فلسطني        
لو كنت مكانك ملا قلت غري هذا الكالم، املهم اليوم صراع احلضارات مل              :  فقال يل فاسكوا  .  فلسطني

عندما سقط االحتاد السوفيايت السابق، وحتررت        نطرحه حنن، الذي طرحه هم بعض املفكرين الغربيني،       
العدو ..:  وشعوبه، قائد حلف األطلسي صرح وقال      يت السابق روسيا وحتررت بلدان االحتاد السوفيا    

القادم هو اإلسالم، كتبت الصحف هذا الكالم، هو اإلسالم، هل حنن نريد أن نصارع؟ هل حنن طرحنا                 



عداوتنا؟ هل حنن أردنا أن نؤذي أحداً يف الشرق أو يف الغرب؟ هم الذين طرحوا ذلك، ذلك أم ال                    
امل وال أن يفرضوا هيمنتهم على العامل إال إذا صوروا لشعوم أن هناك عدواً              يستطيعون أن يقودا يف الع    

وأن على شعوم أن تتماسك من أجل القضاء على هذا العدو يف أي مكان من العامل، ليفرضوا بالتايل                   
سيطرم وهيمنتهم واستغالهلم وامتصاص ثروات الشعوب، وفرض سلطام على العامل، اإلسالم ال             

 ذه الطريقةيفكر. 
مسألة صراع احلضارات مل يطرحها اإلسالم، مل يطرحها واحد من املسلمني، طرحها بعض                
الغربيني، إذن املشكلة هناك عندهم يف الغرب، وكل ما حيدث من أعمال يظهر بأا إرهاب ويتكلمون                

هذه املكائد  عنها بأا إرهاب ويستنكروا يف الشرق ويف الغرب من الذي يعرفنا بأن الذي دبر                  
ويدبرها من أعمال إرهابية هم بعض الغربيني، هم الذين صاحوا وقالوا إن اإلسالم هو العدو يف                   

أيلول نفسها مل يثبت إطالقاً قط أن هناك واحدا من           /١١املستقبل، هم الذين يدبرون، حىت أحداث       
فيها ما   ائرة اليت حدث  املسلمني شارك فيها، وكل ما نشر عنها أن هناك بعض املسلمني كانوا يف الط              

حدث، وذكروا الئحة وأحدهم من اململكة العربية السعودية أو أكثر ولكن هذا الواحد كان حياً                 
إذاً هناك حماوالت إللصاق هذه العمليات      .  وكان يف مكة املكرمة هنا وقالوا عنه أنه كان يف الطائرة           

كون هناك أيٍد أجنبية وراءها؟ األجنيب      تال  باإلسالم، حىت العمليات اليت حتدث يف بالد املسلمني، ملا           
الذي يدبر املؤامرات ويحيك هذه األعمال اإلرهابية ال يتعامل مباشرة مع املسلم، وإمنا يتعامل مع                 
شخص إىل شخص إىل شخص، وهذا الشخص يغري هؤالء الشباب أو بعض هؤالء الشباب بأنكم إذا                

ون ويعتقدون أن هذا    رإنكم حتققون كذا، فيذهب املغر    فعلتم كذا ختدمون اإلسالم، وإذا فعلتم كذا ف       
هو الصحيح، وما يدري هؤالء املغرر م أن  هناك أيدي خفية وبعيدة وظاهرة وخفية يف نفس الوقت                   

 .هي اليت حترك وهي اليت تفرح مبثل هذه األعمال
، وذا املعىن   ديننا اإلسالم واضح، هو التسليم هللا عز وجل، اإلسالم يعين التسليم هللا عز وجل              

األنبياء كلهم مسلمون، ورساالت اهللا عز وجل هي كلها رساالت لدين واحد هو اإلسالم، هو                  
التسليم هللا عز وجل يف كل الوحي الذي أوحى به إىل أنبيائه ورسله، اإلسالم أيضاً من السالم، حنن                    

إطالقاً، ميكن لقادتنا   ..  نينريد السالم ولكن ليس االستسالم للعدو اليهودي األجنيب الذي احتل فلسط          
العرب واملسلمني أن يفكروا وأن جيتهدوا يف الطرق اليت حيسنون ا أمتهم ويدرءون عنها األخطار                 

دعونا ..  بأننا:  وبالكيفية اليت يروا، وحنن ال نشك إطالقاً بإخالص واحد منهم إطالقاً، وإمنا نقول              
 عريب منذ آالف السنني، ومل تكن لليهود دولة يف          نتكلم الكلمة الصحيحة احلقة وهي أن فلسطني بلد       

كل التاريخ إطالقاً، وإمنا كان هناك تواجد يهودي قليل أو كثري، وهو اليوم موجود وكان موجوداً يف                  



واليوم موجودون يف املغرب العريب ولكن هم عرب          البلدان العربية، يف لبنان ويف سوريا ويف مصر        
 . للمواطن العريب واملسلم ومل يتعرض أحد ألذى منهمومواطنون وهلم نفس احلرمة اليت

حنن ندعو إىل حوار احلضارات رغم السواد القامت الذي ينشره بعض من يصادمون اإلسالم، حنن               
ندعو إىل العالقة الطيبة بني مجيع شعوب العامل حنن ندعو إىل القيم السامية وإىل احلوار الدائم رغم                    

 .احلضارات وال نريد أن نصارع أحداً، هكذا ينبغي أن يفهم العاملصراع احلضارات وال نريد صراع 
  :السائل األخ إبراهيم املنقري، يقول: عريف احلفل

كيف ميكنكم التوفيق بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية فيما يعرض على مساحتكم            
  من فُتيا خاصة فيما يتعلق باألحوال الشخصية وِفقه املعامالت؟

يف جمال األحوال الشخصية، ال يوجد عندنا يف لبنان تعارض بني            :   حممد رشيد قباين   الشيخ
دين يف لبنان، وكما ذكر بعض      املالقانون الوضعي وبني الشريعة اإلسالمية، ألنه ال يوجد نظام للزواج           

األفاضل بأن موضوع الزواج املدين طُرح يف لبنان منذ سنوات وطُرح قبل عشرين سنة وطُرح قبل                  
أربعني سنة أيضاً يف لبنان وكان دائماً مصريه إىل الفشل وإىل التراجع، القانون اللبناين أعطى كل طائفة                 
حق تطبيق األحوال الشخصية يف طوائفها، وبالنسبة للمسلمني فإن املادة األوىل من املرسوم اإلشتراعي              

املسلمون السنيون  :  األوىل يقول يف مادته     ١٩٥٥ الصادر عام    ١٨اللبناين املعروف باملرسوم رقم     
مستقلون يف إدارة شؤوم الدينية حسب أحكام الشريعة الغراء، وعندما طُرح الزواج املدين مل نقبل له                
ولن نقبل به إطالقاً ولن يستطيع أحد أن يغرز جرثومة الزواج املدين يف لبنان لتنتقل من لبنان إىل العامل                   

من غري الشريعة اإلسالمية، أو من غري أنظمة الطوائف ومعتقداا          العريب، مشروع الزواج املدين املأخوذ      
الدينية هو مشروع أو هو سلسلة يف سلسلة املراحل العلمانية اليت يراد أن جير إليها لبنان والعامل العريب،                

 من خصوصاً بعد طرح الزواج املدين وانكفائه بعد مواجهته طُرح يف لبنان موضوع إلغاء التعليم الديين              
املدارس الرمسية مل يطرح ذه الصفة الظاهرة وذا الوجه الصريح وإمنا اختذ جملس الوزراء قراراً جبعل                 
ساعة التعليم الديين األسبوعية اليت كانت ضمن املناهج واألوقات الرمسية، جعل ساعة التعليم الديين               

معة للمسلمني، ويف يوم األحد     اجل خارج الدوام الرمسي يف أيام العطل الرمسية عند الطوائف يف يوم           
للمسيحيني، ومن الذي سيأيت يوم العطلة أو سريسله أهله يوم العطلة لتعلم الدين كان هذا إلغاًء عملياً                 
وليس إلغاًء صرحياً، ولكن حتركنا يف هذا اإلطار واحلمد هللا مع مجيع رؤساء الطوائف الدينية ومع رئيس                 

 النواب، ومل نرض بديالً عن العودة عن قرار جملس الوزراء            اجلمهورية ورئيس الوزراء ورئيس جملس    
 الذي قضى بإعادة التعليم الديين جمدداً إىل املناهج الدراسية          ١٩٩٩حىت صدر قرار جملس الوزراء عام       

 .وداخل الدوام الرمسي يف املراحل التعليمية االبتدائية والتكميلية والثانوية يف املدارس الرمسية واحلمد هللا
  :سؤال األخ عالء أمحد سامل، يقول: يف احلفلعر



هل القومية هي السبب الرئيسي يف تدهور أحوال املسلمني أم هناك سبب آخر أقوى                
 وأكرب؟

القومية تعين القوم، فالعروبة تعين العرب، ما هو املضمون؟ ما هي            :  الشيخ حممد رشيد قباين   
ن لكلمة العروبة إال من حيث داللتها على         املبادئ؟ ما هي املفاهيم؟ ال توجد مفاهيم وال مضمو          

الدالالت يف العادات العربية والعيش العريب والتعامل العريب، ولكن ال تستند هذه املوضوعات إطالقاً               
إىل نص أو إىل مرجع، وكذلك يقال يف القومية الكردية والقومية الروسية والقوميات كلها، ولكن                 

ا الدين، حىت األعراف ال سند هلا إال من حيث التعامل والتداول            الذي له املضمون هو إما القانون وإم      
الدائم فقط، فلذلك االلتهاء بالقومية فقط يعين هو التهاء بغري ذي موضوع أو ذي مضمون، كل بلد                  

 حينما هاجر وغادر مكة إىل      إىل قوميته، حىت أن النيب      ..  إىل قومه ..  وكل شعب يرجع إىل أصله    
واهللا إين ألعلم أنك أحب أرض اهللا إيلّ، ولوال أن قومك أخرجوين            :  "إىل مكة وقال  املدينة املنورة نظر    

، ولكن معىن القوم ومعىن القومية ليس له مدلول إطالقاً وال مضمون، ومن هنا الذي جيب                "ما خرجت 
ا، هو العودة إىل مصادرنا األساسية يف اإلسالم، اإلسالم هو الذي يعطي العروبة حبق مضموا ومدلوهل               

اإلسالم هو الذي يعطي لكل قوم ولكل القوميات حقها يف العيش املشترك، ولكن العصبية للقومية                 
والتجمع حول القومية واالبتعاد عن القيم الواسعة والقيم الشاملة الرحيمة اليت أرسل اهللا ا حممد                 

الكردي والصيين والروسي   صلى اهللا عليه وسلم رمحة للعاملني، اإلسالم الذي جيمع العريب وغري العريب و            
جيمعهم حتت جناحيه إذا    ..  هو جمال رحيب، وهو حقيقة جمال احلوار، ألن جيمع كل هؤالء جبناحيه            

كانون مسلمني أو غري مسلمني، إذا كانوا غري مسلمني جيمعهم بالرمحة الشاملة اليت له وإن كانوا                  
 كانوا يف هلو بالغ يف موضوع القومية يف         مسلمني جيمعهم بأحكامه وباتباعها وبالتزامها، نعم إن العرب       

إن اهللا  :  "الستينات، وغفلوا وهم ال يزالون غافلني عن اإلسالم، سيدنا عمر رضي اهللا تعاىل عنه قال               
، فمهما تطلب العزة بدونه أذلكم اهللا، جيب أال ننسى أن بين إسرائيل الذين ذكرهم                "أعزكم باإلسالم 

 فضلهم على العاملني، مل يفضل اهللا بين إسرائيل على العاملني بقوميتهم             اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي وأنه     
إطالقاً، وال بعنصريتهم، وإمنا فضلهم ألم حيملون التوراة اليت أنزهلا اهللا فيها هدى ونور، التوراة اليت مل                 

م تحرف، والتوراة اليت كانت ال زالت كما نزلت على سيدنا موسى عليه السالم، كرمهم وفضله                
: اآلية  ،آل عمران   ( للناسِ تجِرخ أُ ٍةم أُ ريم خ نتكُ:  بذلك، نفس الشيء يف اإلسالم، قال اهللا تعال       

م على  كُتلْضم وأين فَ  يكُلَ ع متعنيت اليت أَ  معوا نِ ر اذكُ ين إسرائيلَ يا ب :  ، هناك قال اهللا تعال    )١١٠
ِمالَالعني)  وحبملهم لدين اهللا عز وجل، ولكن ملا ما محلوا التوراة             ..، بالتوراة )٤٧:  اآلية  ،البقرة 

 اِرم احلِ ثِلما كَ وهلُحِم ي م لَ م ثُ وراةَوا الت لُ حم  الذين لُمثَ:  وحرفوها وبدلوها قال اهللا عز وجل يف شأم       
لُحِمي فَ أساً بِ ارئس وِم القَ ثلُ م ذَّ كَ  الذيناهللاِ آياِتوا بِ ب )  فإذاً العودة إىل الينابيع    ).  ٥  :اآلية  ،اجلمعة



الصافية إىل اإلسالم ينبغي أال نبايل بتهم اإلرهاب، وال بتهم التشويه، بل ينبغي علينا كل ما نسمع م                   
النقي الصايف   اإلرهاب وكلمات التشويه أن نتمسك أكثر وأكثر بديننا وأن نعتصم به وأن نظهر وجهه             

 . بإذن اهللا، ولن نقدم للعامل إال اخلريالطاهر، كل حق له أعداء ولكننا لن نذلّ
  :األخ أشرف السيد سامل، يقول: عريف احلفل

 عن منابر التوجيه الديين     - وخاصة الشباب    -ملاذا نالحظ إعراضاً من مجهور املسلمني       
املرتبطة باحلكومات كوزارات األوقاف ودور اإلفتاء؟ حيث أن هذه اجلفوة أو الفجوة كانت باباً              

 .نأمل اإلفادة.. يت تشهد األمة اآلن آثارها باحنراف بعض أبنائها عن طريق اجلادةللفتنة ال
بسم اهللا الرمحن الرحيم، ما سألتم عنه حيدث اليوم وحدث باألمس            :  الشيخ حممد رشيد قباين   

وحيدث منذ زمان وطاملا أن البشرية على هذه األرض فال بد أن حيصل أمثال الذي حيدث اليوم، ولكن                  
دائماً على مراكز التوجيه يف اإلدارات، ولدى اجلمهور التوعية دائماً بالفكر السليم واملعتدل، يف              ينبغي  

 حتدث عن املتنطعني بالدين وحذر منهم،       كل وقت جتد املعتدل وجتد املتطرف، ليس اليوم، والنيب           
يت اليت  معوا نِ ركُ اذْ إسرائيلَي  ِنيا ب :  ، هناك قال اهللا تعاىل    "كنتم خري أمة أخرجت للناس    "قال اهللا تعاىل    

أنعمت ين فَ م وأَ ليكُ علْضكُت م ع ِمالَلى العني)  املطلوب أن نبني هلم ملاذا األب يقال        )٤٧:  اآلية  ،البقرة ،
دائماً أنه ينبغي أن يؤاخي ولده عندما يكرب؟ كذلك أيضاً على الدولة وعلى مراكز التوجيه فيها                   

هني أيضاً يف املساجد واملفكرين أيضاً ورجال الفكر يف اتمع والثقافة ينبغي             ووزارات املعارف واملوج  
أيضاً أن يطرحوا الفكر املنري، ولكن مشكلتنا أيها األخوة ملا ختلينا عن اإلسالم بعد سقوط الدولة                   

ودية تطبق  هنا أقول اململكة العربية السعودية ودول اخلليج عامة، فإن اململكة العربية السع            ..  العثمانية
شريعة اهللا، تطبق الشريعة اإلسالمية، وقد تأسست اململكة العربية السعودية منذ قيامها يف عهد امللك                

 على اإلسالم وهذا معروف وهذا مشاهد، وأيضاً يف دول اخلليج جند             -رمحه اهللا تعاىل  -عبد العزيز   
موجود يف هذه اجلزيرة العربية     أيضاً اإلسالم يتفاوت من حده األدىن إىل حده األعلى، ولكن اخلري             

كلها، ولكن يف معظم بالد اإلسالم بعد سقوط الدولة العثمانية سقط املصباح، السلطان هو رجل                 
السلطة ميكن أن يكون هو امللك، ميكن أن يكون هو األمري، ميكن أن يكون هو رئيس اجلمهورية،                   

             ذا املعىن، ملا سقط القرآن من يد       ممكن أن يسمى بأي اسم، هو السلطان ألنه هو صاحب السلطة
السلطان مل يبادر سلطان إىل رفعه، طبعاً استثنيت اجلزيرة العربية واململكة العربية السعودية باعتبار هذا               
املعىن، ولكن ال أم أحداً أنا هنا وإمنا أتكلم كالماً شامالً وعاماً، ملا وقع أو سقط القرآن باملعىن                     

وال يقع إطالقاً وإمنا باملعىن الظاهري واازي، ملا سقط من يد السلطان من             اازي، القرآن ال يسقط     
.. نريد..  نريد..  تلقفه؟ تلقفه الشباب والناس نريد القرآن نريد احلكم باإلسالم، نريد شريعة اإلسالم            

ن ملا  ومتزقوا شيعاً وأحزاباً وفرقاً وحركات دينية وتنظيمات دينية متصارعة، لو أخذ السلطان بالقرآ             



إطالقاً، ألنه ال يكون هناك مربر لواحد إطالقاً أن يقول أنا أريد شرع اهللا، ألن شرع                 ..  اختلف الناس 
  .اهللا يكون شاهداً عند ذلك

 يف أنظمتها هي السبب يف وجود       فإذاً األمة كلها بإعراضها عن كتاب را وسنة نبيها حممد           
ينية والتنظيمات الدينية من حيث ال تريد هذه         هذه املناخات ووجود هذه األحزاب واحلركات الد       

الدول، ينبغي أن نعود إىل صوابنا وأن نعود إىل اإلسالم وإىل القرآن، ملاذا خناف؟ وملاذا خنجل؟ تركنا                  
اإلسالم أكثر من مخسني سنة، منذ سقوط الدولة العثمانية هل استطعنا أن نقترب أو استطاع العامل أن                  

راع احلضارات اليت يريد أن يصارعنا ا، إذاً علينا أن حنمل اإلسالم بعدالته             يقترب منا؟ إال بنظرية ص    
ونقائه وتساحمه والتمسك به وباعتداله عند ذلك كل العامل سوف يغري صورته عن اإلسالم، أما حني                 
خنتبئ حنن وراء ستارة وندع اإلسالم جانباً فإن الصورة سوف تبقى مشوهة عن اإلسالم يف العامل،                  

هؤالء ينبغي أن ننصحهم وأن نرشدهم حىت ال ينساق من أبنائنا أكثر منهم يف                ..  أحفادنا..  ؤناأبنا
 .املستقبل إىل ما ال نريد وما ال يريد اإلسالم

  :الدكتور طارق سجيين، يقول: عريف احلفل
أال ترون أن مواجهة الفكر الديين املتشدد واملبين على اجتهادات خاطئة وأحاديث               

 ة على العلماء يف كل حمفل وعلناً؟موضوعة واجب
.. ويكون بالفكر ..  مواجهة العلماء للفكر املتشدد يكون بالعلم      :  الشيخ حممد رشيد قباين   

 حذر من التنطع بالدين، ولكن ليس كل من يتكلم يف الدين إذا مل يعجبنا                 ويكون بالدليل، النيب    
يف الكتاب ويف السنة، والعلماء بالشريعة      نقول إنه متشدد أو إنه متنطع، احلَكَم هو نصوص الشريعة            

هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا متشدد أو غري متشدد وليس األمر متروك للساسة والسياسيني بأن                
يقولوا هذا متشدد وهذا متنطع، ألم ليسوا من أهل هذا العلم أو املعرفة باإلسالم إال بالقدر الذي                   

اك تيارات سياسية ال تريد اإلسالم أصالً حىت يف بالد العرب            يطبقون به شرع اهللا يف بالدهم، فهن       
أنا أتكلم بشكل عام، حنن ما اعتدنا إال أن نقول بأننا نأمل خرياً يف قادتنا                ..  واملسلمني، هناك أوضاع  

مجيعاً، ألن اخلري ال يأيت عن طريق ثورة وال يأيت عن طريق تصريح متعارض أو عن طريق جم، لن                     
اإلصالح ينبغي أن يأيت عن طريق هؤالء القادة،          اإلصالح يف بالد العرب واملسلمني،     يكون هذا طريق  

هؤالء الذين ينبغي أن يعرفوا أن اهللا سبحانه وتعاىل جعلهم يف هذه املواقع املسؤولة ينبغي عليهم أن                   
م يعلموا أن اهللا قد ابتالهم، ليختربهم أيهم أحسن عمالً، هل خيدمون دينهم؟ هل خيدمون شعو                 

 .باإلسالم وبالقرآن؟ وعند ذلك ميكنهم أن يرشدوا كل شيء وأن يصلوا إىل كل شيء
يف بعض بالد اإلسالم احلجاب مينع، يف بعض بالد اإلسالم املؤسسات يف البالد ال تقبل املرأة                  

ل هذا  املتحجبة إطالقاً، إذاً ينبغي توعية املسؤولني باإلسالم ال أن نترك هلذا املسؤول أو ذاك أن يقو                 



تشدد، فإذا لبست املرأة الطاهرة العفيفة حجاا الذي أمرها اهللا تعاىل به وفرضه عليها يقولون هذا                  
تشدد، هذا من ضمن األحاديث اجلارية، لذلك كلمة متشدد وكلمة متنطع ال تترك إىل الساسة بل                  

ين يتخصصون ويدرسون،   تترك إىل العلماء، وهم الذين يرشدون، مث العلماء ليسوا العلماء فقط هم الذ            
وإال ملا كفى األمة هؤالء العلماء الذين فيها، ما هي نسبة وجودهم؟ خاصة العاملون منهم، ما نسبة                   

، "بلغوا عين ولو آية   :  "وجودهم يف هذه األمة؟ هي نسبة ضئيلة جداً، النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              
ه ينبغي أن يسعى يف تعريف الناس ويف        فكل من يعرف مسألة أو عشرة أو مائة أو ألف كٍل على قدر             

، )١:  اآلية  ،العلق  (قلَ الذي خ  كب ر سِمأ بِ راقْ أمة   أننا تثقيف الناس ويف تعليمهم وحينئذ ميكن أن نقول       
باملعىن رجال الدين، هذا يف غري اإلسالم، يف اإلسالم يوجد علماء يف              "رجال دين "يف اإلسالم ال يوجد     

الذي نلبسه ليس زي رجال الدين وإمنا هو حبسب العادة حىت العمامة قد تكون              الدين، حىت هذا الزي     
كل مسلم هو رجل لدينه جيب عليه أن يتحمل مسئوليته يف رفع لواء هذا                ذا الشكل أو بآخر، وإمنا    

الدين، وحينئٍذ ال يكون هناك تشدد إطالقاً وال تنطع ويعم األمان والسالم بني الشعوب وبني                   
 .املسئولني

  :يقول" اليوم"األخ صاحل السهيمي من جريدة : عريف احلفل
  ما توجيه مساحتكم للطوائف الدينية باالحتاد يف وجه العدو؟

كما قلنا بأن التنوع والتعدد حىت الطائفي يف االعتقاد هو طبيعة من            :  الشيخ حممد رشيد قباين   
يف يوم ما كله على لون واحد، وال شعوبه         الطبائع البشرية واملوجودة يف هذا العامل، ولن يكون العامل          

على لون واحد، إذاً علينا أن نتعامل يف أقطارنا ويف أوطاننا ويف أمتنا على أننا شعوب يف أمة واحدة ويف                    
أوطان متعددة، وأن يربز كل واحد منا خري ما عنده يف الدين الذي يعتنقه، وأن يعامل به اآلخرين،                    

الً للعيش املتني الراسخ، واإلسالم يدعونا دائماً إىل إبراز وجه اإلسالم يف            وحينئٍذ جتد مجيع الطوائف سبي    
تعامله ويف خلقه العظيم حىت مع غري املسلمني، فكيف ميكن أن يكون هناك عدم تعايش إال بالتخلي عن                  

 .األخالق الكرمية الفاضلة اليت جاء ا رسل اهللا مجيعاً
 

  :، يقول"اليمامة"ة األخ مشعل احلارثي من جمل: عريف احلفل
هل يرى فضيلتكم أن جتديد اخلطاب اإلسالمي والتقريب بني املذاهب واالجتماع حول             
قواسم مشتركة أصبح ضرورة ملحة للوقوف ضد سياسة الكيل مبكيالني اليت تنتهجها الدول              

رية الغربية ضد اإلسالم واملسلمني وسعيهم احلثيث لفرض االستعمار اجلديد املغلف بشعارات احل           
 والدميقراطية؟



ول رسول اهللا   ـال بد من جتديد اخلطاب اإلسالمي، أال نذكر مجيعاً ق         :  الشيخ حممد رشيد قباين   
"  :      الناس على قدر عقوهلم أن أُخاطب يعين على قدر تفكريهم على قدر تفكري كل واحد          "  أُِمرت

دراية، إذاً ينبغي على املسلم سواء      منهم، من احلد األدىن إىل احلد األعلى يف الذكاء ويف الفهم ويف ال             
كان من أهل الفكر أم من العلماء أو كان مواطناً عادياً مسلماً واعياً ينبغي عليه أن يتمتع باحلكمة اليت                   
متكنه من التخاطب مع الناس حبسب درجات تفكريهم وفهمهم السريع أو البطيء أو أساليب فهمهم،               

دة كثرية خاصة يف السنوات العشرة أو العشرين األخرية،         فكيف إذا كانت هناك وسائل للمعرفة جدي      
هناك وسائل كثرية للمعرفة يف التقنيات احلديثة ويف وسائلها احلديثة ويف وسائل اإلعالم، إذاً ينبغي أن                 
خناطب الناس على قدر تفكريهم الرفيع العايل املستوى وأيضاً حبسب املتوسط وحبسب أقل من                  

الفهم أصبح أرقى وأصبح أعظم، لنستمع إىل ما قاله          لديين مطلوب ألنه حىت   املتوسط، جتديد اخلطاب ا   
فيلسوف أملانيا كوتيه، امسعوا ماذا يقول وهو من أهل العلم والفكر، فإذاً لو حنن ارتقينا يف خطابنا إىل                   
 هذا املستوى يف التحدث عن اإلسالم الذي ارتقى إليه كوتيه سواء كان اعتنق اإلسالم أم مل يعتنق                  

أية شريعة مل تتمكن    :  "اإلسالم، حنن نتكلم عن اجلُمل اليت نطق ا بعد أن اطلع على اإلسالم قال كوتيه              
من أن تعلو فوق شرع حممد فهي ناقصة، وإن التشريع يف الغرب ناقص على الرغم من تقدمه، ناقص                   

وسوف  ،إىل ما وصل إليه حممد    بالنسبة للتعاليم اإلسالمية، وإننا أهل أوروبا جبميع مفاهيمنا مل نصل بعد            
، أين شبابنا ورجال التعليم فينا ومراكز التفكري يف جمتمعاتنا لتتحدث مبثل ما حتدث              "ال يتقدم عليه أحد   

أين؟ حىت املسلمني منهم طبعاً هم مسلمون، هم مؤمنون، ولكن ليسوا على درجة من                ..  به كوتيه 
 وفيه خري كثري يف أمتنا ويف بالدنا العربية واإلسالمية أنا           املعرفة العالية إال القليل منهم، والقليل موجود      

ال أنكر هذا إطالقاً، وإمنا أتكلم عن مستوى التفكري، حىت يف الثالثينات عِقد مؤمتر للحقوقيني يف                   
وكان لعميد كلية احلقوق جبامعة فيينا يف النمسا امسه العالمة          ..   احلقوق بصفة عامة   ١٩٣٧باريس عام   

له حبث مقارن يف موضوع من مواضيع املقارنة بني القانون والقوانني الباقية ومنها من                شرييل كان   
، هل هذا   "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها       :  "الشريعة اإلسالمية، فقال يف اية حبثه     

م أخوتنا،  وهم أبناؤنا وه  ..  مفهوم كل شبابنا وشعوبنا يف بالد العرب واملسلمني ومسئولينا إطالقاً ال           
إن :  "ولكن كلمة احلق ينبغي أن تقال وإن كلمة احلق ال تقدم أجالً وال ترفع رزقاً، قال العالمة شرييل                 

البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها ذلك أنه برغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأيت                 
 نكون أسعد ما نكون لو وصلنا إىل        أن يأيت بتشريع سوف   )  حنن نقول أنه مرتل من عند اهللا      (بتشريع  

 يتمنون أن يصلوا إىل قمة اإلسالم، ولكن اإلسالم ليس بني أيدي            ٣٩٣٧قمته بعد ألفي عام، يعين عام       
شبابنا، حىت هؤالء الذين يتكلمون عن اإلسالم إما بوعي وإما بغري وعي أو تغرير ال يعرفون اإلسالم يف                  



تبني األحكام إطالقاً، وإمنا رمبا حتمسوا يف         ات احلقوقية اليت  هذا املستوى ويف هذه املعرفة وبالدراس      
 .قراءام ملعانيه فخرجوا يريدون أن يطبقوا اإلسالم

أعداء اإلسالم يتمنون أن خيرج أبناء املسلمني على حكامهم، أعداء اإلسالم يتمنون أن خيرج               
ا بأمنها وبسالمتها، إذاً علينا حنن       هؤالء الشباب على أوطام وأن يثريوا فيها املشاكل وأن يِخلُّو           

املسئولني سواء كنا ساسة أو علماء أو رجال فكر وتوجيه أن نسارع إىل أبنائنا، وأن نبني حكم اإلسالم                 
وشريعة اإلسالم وعظمة اإلسالم والشريعة وأن نطبقها يف حياتنا، مرة أخرى إن اهللا أعزكم باإلسالم                

 .فمهما تطلبوا العز بدونه أذلكم اهللا
  :، يقول"اجلزيرة" األخ حسن الشهري من جريدة : عريف احلفل

إذا كان توحيد الفتوى غري متاح، فهل ميكن أن يكون مثة تقارب يف احترام اآلراء                  
املختلفة، حيث أننا نالحظ تنافراً بني أصحاب الفتوى يف األمة العربية تصل لدرجة تسفيه اآلراء               

 م؟واحتقار اآلخرين املختلَف معه
هذا صحيح، اإلمام الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه كان يف بغداد             :  الشيخ حممد رشيد قباين   

العراق وكان له مذهب، املقصود باملذهب هو جمموعة األحكام االجتهادية اليت توصل إليها واليت                ب
ا سافر  ذهب إليها، املذهب يعين ذهب إىل هذا الرأي، هذا هو معىن مذهب، ذهب إىل هذا الرأي، مث مل                 

إىل مصر وجد األعراف ووجد التعامل سواء يف بعض العقود أو يف بعض أنواع املعامالت ختتلف استند                 
أيضاً إىل القرآن وإىل السنة يف إعطاء حكم هلا كان مغايراً يف بعضه ملا كان هو عليه يف العراق، ولذلك                    

 ليس يف كل األمور وإمنا يف بعض        إذا فتحنا كتب الفقه الشافعي يقارن مذهبه القدمي ومذهبه اجلديد،         
 .األمور

أيضاً كان األئمة األربعة رضوان اهللا تعاىل عليهم كان الواحد منهم يقول بالنسبة الختالف                
، وكان اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا       "إذا صح احلديث فهو مذهيب واضربوا بقويل احلائط       :  "الرأي اآلخر 
، هذا معىن احلوار،    "ن اهللا وإن كان خطأً فمين ومن الشيطان       هذا قويل فإن كان حقاً فم     :  "تعاىل يقول 

هذا معىن التفكري، هذا معىن عدم التعصب لآلراء، ينبغي أن يعي هذا شبابنا ينبغي أن ال يصل بعض                    
.. شبابنا إىل تكفري بعضهم بعضاً، هذا األمر ينهى عنه اإلسالم وهو سبيل الفتنة بني املسلمني، اآلباء                 

أن يتثقفوا ويتعرفوا على اإلسالم، هنا يف اململكة العربية السعودية واحلمد هللا املعرفة              األمهات عليهم   
اإلسالمية واسعة، يف أنظمة التعليم ويف أجهزة اإلعالم، واإلسالم هو يف حياة املسلم يف كل مكان يف                  

هناك بالد  الطريق، يف الشارع، يف البيت، يف جهاز التلفزيون، يف كل األمور، يف املسجد، ولكن                  
للعرب واملسلمني بعضهم ال أقول الكثري بعضهم ال يعرفون شيئاً عن اإلسالم، هل تصدقون أنين ألتقي                
بأناس يف لبنان بعضهم وهذا النوع قليل ولكن هذه مشكلة ومصيبة، ال يعرف أن عليه فرض مخس                   



هم مخسة أوقات،   صلوات يف اليوم، هذا موجود، هناك بعض الناس ال يعرفون أن الصالة فرضت علي              
نظرت ..  جيب أن نصل إىل كل هؤالء من أجل الوصول إىل هذا اهلدف يف لبنان أريد أن أُبني هذا األمر                  

وجدت أن املسلمني كثري منهم منخرطني إما يف أحزاب أو يف حركات أو يف               فوأنا واحد من الناس     
  ألن املصيبة يف هذه إذا كنا يف       عن الدينية، ..  تنظيمات أو يف تيارات دينية، وال أحتدث عن السياسية        

تيارات سياسية وتنظيمات دينية متناوئة هنا املصيبة، فوجدت أن معظم هؤالء ال يعرفون شيئاً عن                 
اإلسالم إال عن طريق الذهاب إىل هذا التيار أو إىل هذا احلزب الديين، أو إىل هذا التنظيم فيحضرون                   

باً كل منهم ينتمي إىل هذه املنظمات أو إىل هؤالء، ألم مل            احملاضرات فيجذبوم مث يتفرقوا شيعاً وأحزا     
احلكومية يدرس فيها الدين ساعة واحدة فقط يف        ..  يتعلموا الدين يف املدرسة، ألن املدارس فقط الرمسية       

األسبوع وهي ال تكفي، أما بقية املدارس ال يدرس فيها الدين، إما مدارس مجعية املقاصد اخلريية                   
شبابنا يتخرجون وال يعرفون شيئاً     ..   ليست شاملة لكل املدارس يف لبنان، إذاً أبناؤنا         اإلسالمية وهي 

مطلقاً عن اإلسالم، من الذي يعرفهم؟ آباؤهم هم أيضاً يف غالبهم ال يعرفون شيئاً عن اإلسالم، ألم                  
 وا كما نشأ أبناؤهم، فوجدت أن وصول الكتاب كتاب الفقه والتفسري واحلديث والفكر يف                أنش

طريق قراءة الكتاب، فوجدت السبيل أن أُنشئ مكتبة يف جسم كل مبىن             اإلسالم النقي احلقيقي هو عن    
أن تنشأ فيه مكتبة، تسمى مكتبات علوم اإلسالم، هي جمموعة مكتبات            ..  مسجد يف باب إىل اخلارج    

 بنسبة ضئيلة ال تكاد     علوم اإلسالم، تبيع الكتاب بسعر اجلملة ألا ال دف إىل الربح إطالقاً، وإمنا             
تساوي أسرة من يقوم بإدارة هذه املكتبة، فعند ذلك املسلمون الذين خيرجون من املسجد، الناس الذين                
ميرون يف الشارع، الناس الذين هم يف بيوم يقولون اذهب وأيت ذا الكتاب إما يف السرية أو يف الفقه                   

رويداً أن  ..  رويداً  الفكر اإلسالمي، عند ذلك ميكن     أو يف التفسري أو يف أي علم من علوم اإلسالم أو          
تنشأ املعرفة وأن حيصلها اإلنسان والذي يريد أن يسأل، فيمكن أن يتصل بعاِلم أو بصاحب معرفة،                  

.. هذه حماولة متواضعة لنشر فكر اإلسالم، ألن مدارسنا يف غري اجلزيرة العربية ال تدرس كلها اإلسالم               
يف مناهجها، ولكن هناك البعض ال يدرس اإلسالم         بلدان العربية تدرس اإلسالم   تتفاوت، هناك  بعض ال    

إطالقاً، فشبابنا ينبغي أن خناطبهم خطابا جديدا، جيب أن حنتضنهم، ولكن ينبغي أن نفتح أيدينا إليهم                 
من وتبقى األمور الشاذة واألمور املنحرفة، فيجب على الدولة أن تضبطهم حىت ال خيل بعض هؤالء بأ                

البالد واستقرارها يف أي بلد عريب أو إسالمي فكيف ببالد احلرمني الشريفني، فكيف بأصل اإلسالم هنا               
يف بالد العرب واملسلمني، وأصلها يف اململكة العربية السعودية اليت جعلها اهللا سبحانه وتعاىل حرماً                 

 .آمناً
لبدوي قنصل مصر أرسل إلينا     سعادة األخ الكرمي والسفري أمحد ا     :  الشيخ عبد املقصود خوجه   

لقد انتصف الليل ويقول كفاية بالنسبة لباقي األسئلة        :  ورقة يقول إا من معايل الدكتور رضا عبيد          



رمحة بالضيف والضيوف، أنا معك يا سيدي الدكتور وأنا معك يا سيدي السفري، فرمحة بالشيب                  
من مساحة شيخنا اجلليل لبقينا حىت الصباح،       وبالشبان، واهللا لو أردنا أن نترك لألمر ملا نستمع إليه            

ولكن بعض اإلخوان جاءوا من مكة ومن أماكن أخرى فنستميحكم عذراً  لقد حجبت الكثري من                  
األسئلة، وأستميحكم فالساعة اآلن  الثانية عشرة ومخس دقائق حبذا أن يقنن وقت  األمسية إىل                   

ل املبكر صباحاً لرواد االثنينية، ولكن أردت أن أوجه         الساعة الثانية عشر ليالً، احتساباً ألوقات العم      
 .خطاباً لإلخوان الذين يشرفونا باحلضور أن يأتوا مبكرين

 

  ))كلمة اخلتام(( 
نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادم إن شاء اهللا هو سعادة الدكتور فهد              :  عريف احلفل 

وشكراً لسماحة  "  الدارة"يز ورئيس حترير جملة     بن عبد اهللا السماري، أمني عام دارة امللك عبد العز          
الشيخ الدكتور مرة أخرى، وشكراً لكم أنتم أيها احلضور واآلن يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود                 
خوجه هدية االثنينية لسماحة املفيت، هدية تذكارية ذه املناسبة، كما يقدم مساحة الشيخ حممد رشيد                

 قصود خوجهقباين  لوحة  لسعادة الشيخ عبد امل
وشكراً لكم أنتم أيها السادة، وإىل االثنني القادم نترككم يف رعاية اهللا               ..  شكراً لسماحته 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أشكر أخي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه وأشكركم مجيعاً أيها          :  الشيخ حممد رشيد قباين   

 .وإياكم على اخلري دائماًاألخوة، وأسال اهللا سبحانه وتعاىل أن جيمعنا 
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