
 المرأة قضایا من   الغزالي الشیخ موقف
 اإلسالم   في

 جیسلینج وإریك عید ثابت القاھرة   في أجراه حوار

 
 إلى مرة ألول بالعربیة ینشر   الذي الحوار ھذا قصة تعود

 ینتجان   عید وثابت جیسلینج إریك كان حیث   ، ٢٩٩١  دیسمبر
  سویسري،ال للتلیفزیون مصر   في   الدیني التطرف عن فیلما
  : الحوار ھذا فكان   الغزالي، دمحم الشیخ المرحوم وقابال 

 
  اإلسالمي العالم   في النساء أن الغربیین من كثیر یعتقد  - 

 ھذا؟   في رأیك فما   الحریة، من محرومات 

 الشرق   في الحریة من محرومات النساء تكون قد  : الغزالي
 نزلت لشرائع ولیس   لناس،ا صنعھا لتقالید   معا، الغرب   وفي

  البشریة، شقاء عن مسئولة المسیحیة   في المرأة  . هللا عند من
  اإلسالم،   في نحن أما  . الجنة من آدم أخرجت   التي   ھي ألنھا 
  انخدع،   الذي ھو آدم إن ونقول   االتھام، ھذا من المرأة فنبرئ 

 : ثانیا  . ذلك   يف ذنب لھا لیس امرأتھ وإن   الشجرة، من وأكل 
  الدین، رجال إلى ینظر   كان  ) صلعم (  دمحم   الرسالة، صاحب 

 بھا یستمتعون   أو   ویحتقرونھا، المرأة یكرھون   فیراھم 
 : دنیاكم من   لي حبب » : عنھ صح حدیث   في فقال   ویرمونھا،

 أنھ الحدیث ومعنى  .« الصالة   في   عیني وقرة والطیب النساء 
 بعد   مكانتھا، فأعلى   والعطور، والزھر الورد مع المرأة علج

 إال   المسیحیة،   في الرھبانیة تتم وال  . دینا عنھا البعد كان أن
 عمل من رجس الجنسیة الشھوة أن على   المرأة، عن بالبعد



 ھذه عن بعید فدیننا   قط، دیننا   في ھذا نعرف ال نحن  . الشیطان
  العربي العالم   في ردیئة المرأة أوضاع نتكو قد  . األفكار

 غایة   في المرأة أوضاع كانت اإلسالم فجر   في ولكن  . أخیرا 
 : یقول   الرسالة صاحب أوال ألنھ  . والقوة واالعتدال االستقامة

 فاستجاب » : یقول   الكریم والقرآن  .« الرجال شقائق النساء »
 أنثى أو ذكر من نكمم عامل عمل أضیع ال   أني ربھم لھم

 أو ذكر من صالحا عمل من » : ویقول   ، « بعض من بعضكم
 أجرھم ولنجزینھم   طیبة، حیاة فلنحیینھ   مؤمن، وھو أنثى
  تعطي عندنا والسنة القرآن أصول  .« یعملون   كانوا ما بأحسن

  الغربیین، بعض   سألني وقد  . تماما كالرجل   كامال، حقھا المرأة 
 : لھ فقلت المیراث؟ نصف المرأة اإلسالم   یعطي   لماذا  : افقالو 
 المیراث وأعطیتم  . قط شیئا تعطوھا لم ألنكم   أنتم، منكم أفضل 

 فأعطیناھا   نحن، أما  . بعده من وحرمتم   األكبر، لالبن كلھ
  الذي بل   نفسھا، على منھ تنفق فال   لھا، یبقى   أن على   النصف،

 الناس أقرب أو   أخوھا، أو   والدھا، أو   زوجھا، علیھا ینفق 
  ھي إنما  . إطالقا تعالیمنا   في المرأة ظلمنا ما فنحن  . إلیھا

  . لھا أصل ال شائعات  . كاذبة إشاعات 

 
 والشرق مصر   في النساء حیاة على الغرب یؤثر   كیف  - 

 األوسط؟

 العصر   في   العربي العالم أن حدث   الذي لألسف  : الغزالي
 لھا كفلھا   التي الحقوق بعض من المرأة حرم قد كان األخیر
 بن عمر بن هللا عبد كان  : صغیرا مثال لك وأضرب  . اإلسالم
 تمنعوا ال  : فقال   المسجد،   في یدرس  -  الثاني الخلیفة  -  الخطاب

 قامف  . المسجد   في یصلین   النساء اجعلوا   هللا، مساجد هللا إماء



 وینال   یشتمھ،   أبوه علیھ فأقبل  . لنمنعھن   وهللا،   ال،  : وقال   ابنھ،
  هللا، رسول قال لك أقول  : لھ وقال   القسوة، شدید بأسلوب منھ

 الناس من كثیر وسألھ   لنفسي، سألتھ   الذي السؤال  . وترفض 
 ابن بھ طالب كما الحق ھل رأیھ؟ مضى   الذي من  : أنفسھم
 منع لقد هللا؟ عبد ابن صورھا كما الفاسدة الغیرة أم   ،عمر

 فتح الرسول ولكن   المسجد، إلى الذھاب من المرأة المسلمون
 یدخلن   النساء، باب ھذا  : وقال   بابا، لھا ووضع   لھا، المسجد

 والظھر الفجر  : العشاء إلى الفجر من یدخلن   وكن  . منھ
 من یأتین   وكن  . الخمسة وقاتاأل   والعشاء، والمغرب والعصر
 اآلن یحدث   فالذي ھذا ومع  . الضیاء   وفي الظالم   في بیوتھن

 أبدا المرأة   تصلي أال ھو مصر   في ھنا مساجدنا من كثیر   في
 ذنب أم   اإلسالم، ذنب ھذا فھل  . صف لھا ولیس   المسجد،   في

 الغربیون جاء ثم لھا؟ أصل وال الناس بین شاعت   التي التعالیم
 الدین من   ھي وال   المسیحي، الدین من   ھي ال   بتعالیم،
 تملك الغرب   في المرأة أن المعروف ألن  . شئ   في   اإلسالمي
 أن الغربیین عند والمفھوم   جسده، الرجل یملك   كما   جسدھا،

  أن الرجل حق من وإن   نفسھا،   في تتصرف أن المرأة حق من
 . أحد علیھ یحجر   فال   رشده،   بلغ ومادام   نفسھ،   يف یتصرف 

 الثامنة أو العشرین سن   في ربما البكارة اختفت ھنا ومن 
 من حال   في   علینا، ھجمت التقالید ھذه  . ذلك قبل أو   عشرة،
 ھذه فكانت   بدینھا، عملھا سوء ومن   اإلسالمیة، األمة ضعف

  . اآلن نراھا   التي الفوضى

 
 الحرب؟ ودار   اإلسالم، دار شعار معنى ما  - 

 أو  . لھ أصل ال ولكن   الكتب،   في موجود كالم ھذا  : الغزالي



  اإلسالمي العالم أن قط حدث فما  . سببھ ھو   الغربي العالم
 أنھ بمعنى  . طیبة معاملة إال   باإلسالم، یدینون   ال الذین عامل 

  رقبتھ،   في   عینیھ،   في   ذمتھ،   في ھنا الدینیة األقلیات اعتبر
 المسیحیون   بقي ولذلك   دینھا، تترك أن أو   تضام، أن فمنع 

 البقاء نمنعھم أن نستطیع كنا  . یتركوه   ولم   دینھم، على عندنا
  أي من إنسان جاء إذا  . ذلك نفعل أن رفضنا ولكننا   دینھم، على

 . ومالھ   وعرضھ،   دینھ، یصان   حیث   األمان، عقد فلھ   ناحیة، 
 . ھذا من نمنعھ وال   الخنزیر، ویأكل الخمر یشرب   یُترك   بل 

  ھي   دولھم،   في األجانب لھؤالء معاملتنا ھو   الثاني الشئ 
 قاتلوا » : علینا اعتدوا إذا إال   علیھم،   نعتدي فال   عادلة، معاملة 

 یحب   ال هللا إن   تعتدوا، وال   یقاتلونكم،   الذین هللا سبیل   في
 ولكن   والقوانین، التشریعات نضع أن نستطیع  .« المعتدین

 یضن   الغرب   في   الدیني الوضع كان لحظة آخر حتى لألسف
 الغرب   في موجود وھذا   اإلسالم، وبحق الحریة بحق علینا

 دینیةال الحروب لكن  . قلیال اآلن خف قد یكون   ربما   اآلن، حتى
 وكاثولیك؟ بروتستانت مسیحیین ھؤالء یكن   ألم   أوروبا،   في

 على البروتستانت یكون   أن یرفضون   الكاثولیك جعل   الذي ما
  برتلمي سان مذابح قصة تعرف أنت ویقاتلونھم؟ مذھبھم؟

 البروتستانت من قتل عندما   ، ) م ٢٧٥١  سنة (  فرنسا   في الدینیة 
 ناتجا القتل ھذا یكن   ألم  . واحدة لیلة   في ألف أربعین   حوالي

 : قالوا الذین ھم الغربیون الغرب؟   في الدینیة المعارك عن
 : لھم نقول نحن  . إلیھ یدنا   نمد وال   معھ، نتفق ال وحده اإلسالم 
  فلیؤمن، شاء من   عملكم، ولكم   عملي   لي   دین،   ولي دینكم لكم 

 ولكنھم  . لنفسھ یجاھد   فإنما جاھد من   فلیكفر، شاء ومن 
 سلیمان اسمھ   العثمانیین، الخلفاء أحد عندنا ولذلك  . رفضوا



 فیھا أعطى   فرنسا، حكام أحد مع معاھدة عقد   القانوني،
 الملك یعاھد   كیف ألنھ الكنیسة فغضبت   امتیازات، للفرنسیین
 فقصة المعاھدة؟ لھ تجوز وال المسلمین؟   الكاثولیكي   الفرنسي

 أما  . نحن ولیس   صنعھا،   الذي ھو الغرب   قسمین، العالم وضع
 العباد بأن أشھد  : اإلسالم رسول قالھ ما تحقیق فنرید   نحن،

  أن للمسلم وقلنا   الناس، على نتعرف أن أمرنا لقد  . إخوة كلھم
 رجال یطیق   ھذا   بیتي مثل بیت كان فإذا   مسیحیة، یتزوج 

 یضیق   فھل  . أحضانھ   في یأخذھا   مسیحیة وامرأة سلمام
  ال ومسیحیون؟ مسلمون فیھا یكون   أن الفضاء باألرض

 بحق اإلسالم على ضن من ھو ضاق   الذي ولكن   یضیق، 
 بدینك أنت وتمتع   بدیني، أرید كما   الحیاة، حق   أعطني  . الحیاة
 . اإلسالم ودار بالحر دار قصة   تختفي عندئذ   تحب، كما
 الحضارة  . ال اآلن حتى الحاصل  . الحیاة حق   أعطني 

 لألسف وألن   وثنیة، ورومانیة یونانیة   أصولھا ألن   األوروبیة،
 قانون أو   جنائي قانون أو   مدني قانون الكنیسة   في یوجد   ال

 سنوھا أخرى قوانین األوروبیون فاتبع   للعمل، قانون أو   دولي
 نبیح ال نحن   مثال، الخمر أباحت القوانین ھذه   نفسھم،أل

 نحن  . الغربیین من بضغط یحرمھا   ال قانوننا لكن   الخمر،
 رئیس كان  . بالتراضي مادام   یبیحھ،   القانون لكن   الزنا، نحرم

 العمال  -  األحزاب لجان أعضاء مع   كانتربري كنیسة
 . كلھ ھذا نرفض نحن  . جنسيال الشذوذ یؤیدون  -  والمحافظین

 من تكون أن البد حضارتكم  : یقول   علینا، كابس والغرب 
 سر وھذا   وراءه، وحكامنا  . لھا وامتداد   الغربي العالم حضارة
 والتطرف والفوضى واالضطرابات اآلن یشیع   الذي البالء
  اإلسالمي والنظام  . إسالمیا نظاما نرید نحن  . التطرف وغیر



 . المسلمین علماء من رجل أنا  . اإلسالم علماء من ممن؟ ؤخذی 
  یقولون،   كما   طبال، أو   كھربائي، بواحد   لي   تأتي أن   ینبغي   فال 
 التشریع؟   في ھؤالء مثل یعرف   فماذا  . اإلسالمیة لألمة لیشرع 

 صالة من للمرأة المسجد باب افتح سأقول   أشرع، لما أنا
 حتى بل   هللا، رسول أیام كان كما   العشاء، صالة إلى الفجر
  العلوم، دار   في ألفت رسالة فھناك  . الھجري السابع القرن

 السادس القرن   في النبویة السنة عن   الدیك، محمود ھو مؤلفھا 
 یشتغلن   امرأة أربعین   حوالي ھناك كان إنھ فیھا قال   الھجري،

 كتاب   وعندي  . اإلسالمي لعالما   في النبویة السنة بتدریس
 : مؤلفھ یقول   السنة، أصول من وھو   والترھیب، الترغیب

 خلكان وابن  . بتدریسھ إجازة   أعطتني   فالنة، عن رویتھ 
 قال   األعیان، وفیات صاحب   التاریخ،   في المشھور المؤلف
 إجازة   وأعطتني   فالنة، عن الكتاب ھذا روى إنھ أیضا
  في وعلماء السنة   في علماء عندنا كان فقد  . ھكذا   ھ،بتدریس

 العالم تأخر مع ولكن  . النساء من التفسیر   في وعلماء الفقھ 
 بھا نتحرك جئنا ولما   حقھا، وضاع المرأة حبست   اإلسالمي،

 ىأتوا أن من وبدال   الغربیة، الحضارة علینا طغت الخیر إلى
 أعدمت   التي (  دارك جان الفرنسیة ةالقدیس مثل   بفدائیة، إلینا

 أحضروا لقد   ال،   طیبا، خلقا منھا نتعلم  ) م ١٣٤١  سنة حرقا
 منھن نتعلم   لكي   وغیرھا،   مونرو، مارلین   مثل ممثالت إلینا

  . الفارغ الكالم

 
  . الحدیث ھذا على لك شكرا   الغزالي، الشیخ  - 


