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مجل��ة )الرابط��ة( التقت بالدكتور ل��ؤي فتوحي في 

العاصم��ة املاليزي��ة كواالملبور؛ وحتدث��ت معه حول 

أعمال��ه وأف��كاره، ووقف��ت على جهوده في س��بيل 

التعريف باإلسالم، وإيصال رسالته إلى أكبر عدد من 

الناس السيما في بريطانيا حيث يقطن.. فإلى احلوار:

 الرابط��ة: أواًل م��ن هو الدكتور ل��ؤي فتوحي وملاذا 

حتول الى اإلسالم بعد أن كان مسيحيًا؟

د. لؤي فتوحي: أنا اس��مي لؤي فتوحي وأساس��اً من 

الع��راق، وحالي��اً أعيش ف��ي بريطانيا، فأن��ا بريطاني 

اجلنس��ية، حصلت عل��ى درج��ة البكالوري��وس في 

العل��وم تخصص في الفيزياء، م��ن كلية العلوم في 

جامعة بغداد في عام 1984م، ثم حصلت على درجة 

الدكتوراه في الفلك من قس��م الفيزياء في جامعة 

)درم( باململكة املتحدة ف��ي عام 1988م. وكان عنوان 

أطروحتي للدكتوراه هو:  أول رؤية للهالل، ومشاكل 

أخرى في الفلك التاريخي. ولقد اعتنقت اإلسالم في 

بدايات العشرينيات من عمري. كنت مسيحياً ملتزماً 

من أسرة مسيحية، من أب كاثوليكي وأم  أرثوذكس  

وبعدها ص��ار عندي ش��كوك عن الدي��ن حتولت إلى 

ملحد، ثم ف��ي املرحلة اجلامعية في الس��نة األولى 

والثانية التقيت بأحد األش��خاص جعلني أهتم مرة 

أخرى بالدين ولكن هذه املرة بالدين اإلس��المي، ومن 

ثم بدأت أدرس الدين اإلسالمي  وأتعلمه أكثر، فصار 

ل��دي اهتمام بالقرآن الكرمي وبدأ اهتمامي باإلس��الم 

من ذل��ك الوق��ت. واهتماماتي في الس��نني املاضية 

كانت مركزة على دراسة الشخصيات التاريخية في 

القرآن الكرمي، واألح��داث التاريخية في القرآن وأقارن 

حتولت لال�سالم يف بدايات الع�سينيات من عمري بعد اأن كنت       م�سيحيًا ملتزمًا ثم ملحدًا
اأنا مهتـم بالدرا�سـات الدينية املقارنة وعلى وجه التحديد العــــــــــهد القدمي والعهد اجلديد وامل�سادر اليهودية وامل�سيحية

نظم املعهد الدولي للدراس��ات اإلس��المية املتقدمة 

)IAIS( مبق��ره وس��ط العاصم��ة املاليزي��ة كوالملبور، 

محاضرة قيمة للدكتور ل��ؤي فتوحي العراقي األصل 

والبريطاني اجلنس��ية، بعنوان: هل املصحف يحتوي 

جمي��ع آي��ات الق��رآن الك��رمي؟ واخلالف ح��ول مفهوم 

النس��خ، تن��اول فيها م��ا جاء ف��ي كتابه: النس��خ 

في الق��رآن والقانون اإلس��المي حيث ش��رح مفهوم 

النسخ املس��تعمل من قبل الكثير من أعداء اإلسالم 

لنقد الدين اإلس��المي، مبينًا أنه اس��تنتج بعد بحث 

وتنقيب وتلخيص أن املصحف هو كتاب يحتوي على 

كل اآليات القرآنية التي نزلت وال وجود للنس��خ فيه. 

وبهذا فهو يتفق مع علماء كبار مثل الش��يخ محمد 

الغزالي، والش��يخ محمد عبده، وش��يوخ آخرين مثل 

الشيخ عبد العال اجلبري. 

كواالملبور � الرابطة: سيف الدين حسن العوض
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لوؤي فتوحي  الرابطة حتاور بكوالملبور الدكتور
ء



ما هو مذكور في القرآن مع ما هو مذكور في العهد 

القدمي )هو اجلزء األكبر م��ن الكتاب املقدس ويحتوي 

على جميع كت��ب اليهود مبا فيها الت��وراة(. والعهد 

اجلديد )هو اجلزء الثاني من الكتاب املقدس وهو إجنيل 

عيسى عليه السالم( والكتب الالدينية أو التاريخية، 

وأحاول أن أبني دقة الق��رآن العظيم مقارنة بالكتب 

الديني��ة األخ��رى. واحلم��د هلل حت��ى اآلن كتبت عن 

سيدنا عيس��ى عليه السالم عدة كتب، وكتبت عن 

س��يدنا موسى عليه الس��الم وعن حادثة اخلروج من 

مص��ر، دحضت من خالله األكاذيب واملفتريات وبينت 

حقيقة تاريخ بني إس��رائيل املبكر، وقصة إقامتهم 

في مصر ومن ثم خروجهم منها وإلى اس��تقرارهم 

الحقاً في فلسطني، وكتبت عن سيدنا يوسف عليه 

الس��الم، أيضاً كتبت عن اجلهاد بع��د أحداث احلادي 

عش��ر من سبتمبر. ش��رحت من خالل كتاباتي حول 

اجله��اد وجهة نظر الق��رآن الكرمي ف��ي أن اجلهاد في 

أم��ور معينة وعن جهاد النف��س ..  وأوضحت أن هذا 

الظلم الذي صار في أمريكا والعدوان ليس له عالقة 

باإلسالم، وأيضاً كتبت الكتاب الذي نشر في ماليزيا 

حديث��اً عن مفهوم النس��خ في الق��رآن الكرمي وفي 

القانون اإلسالمي، ولقد نشرته بداية في أمريكا في 

العام املاضي 2012م، واآلن متت طباعته مرة أخرى في 

ماليزيا هذا العام 2013م.

الرابطة: حدثنا ع��ن محاضرتك التي قدمتها في 

حتولت لال�سالم يف بدايات الع�سينيات من عمري بعد اأن كنت       م�سيحيًا ملتزمًا ثم ملحدًا
اأنا مهتـم بالدرا�سـات الدينية املقارنة وعلى وجه التحديد العــــــــــهد القدمي والعهد اجلديد وامل�سادر اليهودية وامل�سيحية
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املعه��د الدولي للدراس��ات اإلس��المية املتقدمة 

مباليزيا؟

د. ل��ؤي فتوحي: محاضرتي كانت ع��ن كتابي األخير 

ألشرح مفهوم أو فكرة موجودة بالكتب اإلسالمية، 

وتس��تعمل من قبل الكثير جداً من أعداء اإلس��الم 

لنقد الدين اإلس��المي، وهي: ه��ل املصحف يحتوي 

جميع آي��ات القرآن الكرمي أم ال، فالغرض من احملاضرة 

وه��و مذكور أيض��اً في الكتاب ه��و أن هناك أحاديث 

تؤك��د مب��ا ال لب��س في��ه أن هن��اك كثير م��ن اآليات 

القرآني��ة كانت آيات قرآنية ولكنها اآلن غير موجودة 

في املصحف وأن عدد هذه اآليات باملئات، وهذه كانت 

بالنس��بة لي كمسلم مشكلة كبيرة جداً، وأنا اقرأ 

َّا نَْحُن  اآلية القرآنية التي يقول اهلل عز وجل فيها: )إِن

َّا لَ��ُه حَلَاِفُظوَن( وهذا أيضاً يعني عتاد  ْكرَ وَإِن نَزَّلَْن��ا الذِّ

ألعداء اإلسالم، فهم يقولون أنه مثل ما أنكم تدعون 

أن الكتب السماوية األخرى محرفة أو معدلة فأنتم 

كذلك لديكم آيات قرآنية كانت موجودة باملصحف 

والي��وم غير موج��ودة معنى ذل��ك أن املصحف أيضاً 

طال��ه التحري��ف. فالغ��رض م��ن كتاب��ي ه��ذا ومن 

محاضرت��ي ف��ي كواالملبور هو أنني أري��د أن  أبني أنه 

أمامن��ا نحن كمس��لمني وغير مس��لمني واحد من 

حلني إما أن هذه األحاديث هي أحاديث غير صحيحة، 

ملفقة لغرض معني، أو أن املصحف فعالً غير كامل 

مبعني أنه ال يحتوي كل كالم اهلل س��بحانه وتعالى. 

واس��تنتاجي بعد البحث والتنقي��ب والتلخيص أن 

املصحف هو كت��اب يحتوي على كل اآليات القرآنية 

الت��ي نزل��ت وال وج��ود للنس��خ، وبهذا أن��ا أتفق مع 

علماء كبار مثل الش��يخ محمد الغزالي رحمه اهلل، 

والشيخ محمد عبده رحمه اهلل، وشيوخ آخرين مثل 

الشيخ عبد املتعال اجلبري، وجند أن الشيعة والسنة 

لديه��م نفس هذا املفهوم. وحت��ى يتوقف هذا الرأي 

نحت��اج أن ننظر فيه بدقة وبش��كل أكثر قرباً ، ذلك 
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ــية  - حصل الدكتور لؤي فتوحي البريطاني اجلنس

ــوس في  ــة البكالوري ــى درج ــل، عل ــي األص العراق

العلوم تخصص في الفيزياء، من كلية العلوم في 

ــة بغداد في عام 1984، ثم حصل على درجة  جامع

الدكتوراه في الفلك من قسم الفيزياء من جامعة 

ــام 1988. وكان  ــدة في ع ــة املتح ــي اململك )درم( ف

ــو:  أول رؤية للهالل،  ــوان أطروحته للدكتوراه ه عن

ومشاكل أخرى في الفلك التاريخي.

ــر  ــل في مجال النش ــؤي« العم ــور »ل ــدأ الدكت - ب

ــام 1999؛ حيث  ــا املعلومات منذ ع في تكنولوجي

ــام 2003، وهو  ــى ع ــس بريس« حت ــل في »روك عم

ــث ال يزال  ــينغ«؛ حي ــي »باكت ببلش أحد مؤسس

ــؤي حالياً  ــغل د. ل ــام 2003م، ويش ــذ ع ــل من يعم

ــركة في  منصب املدير العام للعمليات لفرع الش

ــركة  برمنجهام - بريطانيا، واملدير العام لفرع الش

ــتمتع د. لؤي بالعمل في  في مومباي – الهند.  يس

ل »لؤي«  ــا واإلدارة، حتوَّ ــر والتكنولوجي مجال النش

ــالم في أوائل عشرينياته،  من املسيحية إلى اإلس

ــرآن. لقد  ــة الق ــكل خاص بدراس ــو مهتم بش وه

ــب، وأكثر  ــي« عدًدا من الكت ــر الدكتور »فتوح نش

ــة واإلنكليزية،  ــن العربي ــن بحًثا باللغت من أربع

ا بدراسة الشخصيات،  كما أن لديه اهتماًما خاصًّ

ــي القرآن، ومقارنة  ــداث التاريخية املذكورة ف واألح

ــِن القدمي واجلديد،  ــة القرآنية بروايات الَعْهدي الرواي

ــرى، واملصادر  ــيحية األخ ــادر اليهودية واملس واملص

التاريخية املستقلة.

-  وهذه هي أحدث كتبه باللغة اإلنكليزية:

ــالمي )2012(،  ــخ في القرآن والقانون اإلس -  النس

ُنشر مرة أخرى في ماليزيا عام )2013م( 

ث عن  ــدَّ ــخ يتح ــلم: التاري ــي املس ــى النب -  عيس

مسيح من البشر ال عن إله؛ )2010م(.

-  اجلهاد في القرآن: احلقيقة من مصدرها - الطبعة 

الثالثة )2009م  )تُرجمت بعض فصول هذا الكتاب، 

وُنِشَر مع كتابات أخرى باللغة البرتغالية.

-  لغز املسيح: املسيح في القرآن، والعهد اجلديد، 

والعهد القدمي، ومصادر أخرى. )2009م(.
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أن معظم العلماء يقبل��ون فقط األحاديث املوجودة 

في كت��ب قدمية وال يح��اول كثير منه��م أن يدققوا 

في هذه األحاديث، فال ميكن أن تصدق حديث أن ش��اة 

تدخل وتأكل آية قرآني��ة واحدة، ومثل هذه األحاديث 

ال يقبلها أي عقل.

الرابط��ة: أنت متخص��ص في الفيزي��اء والفلك، 

قد يقال أنك لس��ت من أه��ل االختصاص في هذا 

الشأن ؟

د. ل��ؤي فتوح��ي:  الدي��ن بالنس��بة للمس��لم ه��و 

حياته. أن��ا أحب التكنولوجيا والنش��ر، ولهذا أعمل 

بالتكنولوجي��ا بالنه��ار، ولكن حياتي الش��خصية، 

واهتمام��ي ه��و بالدين والقرآن، فالقرآن هو الش��يء 

الوحيد ال��ذي ميكنني أن أخدم به األمة اإلس��المية، 

وبصراح��ة ل��و ما عندي ه��ذا االهتم��ام ال أعتقد أن 

حياتي ستكون ممتعة.

الرابطة: ما هو مجال بحثك الرئيس في الدراسات 

اإلسالمية والقرآنية؟

د. لؤي فتوحي: إنني مهتم بشكل خاص بالدراسات 

الدينية املقارِنة، أي مقارنة القرآن بالنصوص الدينية 

غير اإلس��المية، وعلى وجه التحديد:  العهد القدمي، 

والعه��د اجلدي��د، واملص��ادر اليهودي��ة واملس��يحية 

الثانوي��ة. وه��ذا يعود جزئيًّ��ا إلى خلفيِّت��ي، ولكوني 

نشأت في عائلة مسيحية حتى أسلمت في بدايات 

العش��رينيات م��ن عم��ري، وجزئيًّا إلى عيش��ي في 

الغرب الذي يرب��ط هِويَّته بالثقافة 

اليهودية – املسيحية. من الطبيعي 

أن اإلمي��ان ه��و أح��د أساس��ات أي 

نظام عقائ��دي ديني، فهنالك دائًما 

أش��ياء يجب أن نؤم��ن بها، من غير 

تها. على  أن نس��تطيع اختبار صحَّ

س��بيل املث��ال:  »ي��وم القيام��ة«، 

و«اجلنة«، و«جهن��م«؛ هي مفاهيم 

يجب علينا أن نؤمن بها، بالرغم من 

أننا لن نس��تطيع أن نتحقق منها 

ونعيشها إال في وقتها املكتوب، إال 

أن الدراسات الدينية املقارِنة أحيانًا 

م��ا تهمل هذه احلقيق��ة، وحتاول أن 

تبرهن بأن املفاهيم املؤسسة على 

اإلمي��ان ألحد األدي��ان، هي أقوى م��ن مثيلتها في دين 

آخ��ر، بينما احلقيقة هي أنه مل��ا كان من غير املمكن 

اختب��ار ه��ذه العناصر اإلميانية؛ فإن م��ن غير املمكن 

»البرهنة« على أن بعضها أكثر »صحة« من األخرى. 

ل تركي��ز اهتمامي على منحيني  لذل��ك؛ فإنني أفضِّ

يساعدان على جعل املقارنة أكثر إقناًعا: أوالً:  النظر 

إلى التناس��ق الداخلي لعناصر أي دين، على س��بيل 

املث��ال: تختل��ف ص��ورة عيس��ى في كت��ب »مارك«، 

و«لوقا«، و«متَّى« في العهد اجلديد بش��كل جوهري، 

عن صورته التي يرس��مها كت��اب »يوحنا«؛ فالصورة 

ف��ي هذا األخي��ر تزيل كل اختالف بني عيس��ى واهلل، 

إال أن الكتب الثالثة األولى تصوِّر عيس��ى كإنس��ان، 

ال أكثر. هذا هو مثال واحد على عدم التناس��ق الذي 

يتخلل املصادر املس��يحية، مبا ف��ي ذلك كتب العهد  

اجلديد الس��بعة والعش��رين، باإلضافة إلى هذا، فإن 

• امل�سلمون 
يف الغرب 

منعزلون متامًا 
عن بع�سهم 
البع�ض وعن 
غري امل�سلمني
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- لغز الصلب: محاولة قتل عيسى َوْفًقا للقرآن، 

والعهد اجلديد، واملصادر التاريخية. )2008م(.

ــرائيل في مصر القدمية: اخلروج في  - لغز قوم إس

ــى األثرية، واملصادر  ــرآن، والعهد القدمي، واللُّق الق

ــي )2008م(. ظهر  ــذى الدركزل ــة، مع ش التاريخي

ــام 1998 حتت عنوان:  التاريخ  ــذا الكتاب أوالً ع ه

ــهد بعصمة القرآن، وُنِشَرت ترجمة من هذه  يش

ــة في عام 1999، وترجمة  الطبعة باللغة العربي

إندونيسية عام 2005م.

ــي القرآن،  ــيح ف ــى التاريخي: املس ــز عيس - لغ

ــادر التاريخية، )2007م(  ــاب املقدس، واملص والكت

ــر  ــي ماليزيا عام )2009م( ُنِش ــر مرة أخرى ف ُنش

باللغة اإلندونيسية عام 2012م.

ــاب املقدس،  ــي القرآن، والكت ــف ف -  النبي يوس

ــورة  ــي جديد على س ــق تفصيل ــخ: تعلي والتاري

يوسف، )2005م )ُنِشر مرة أخرى عام 2007م.

ــي  مع زوجته  ــور لؤي فتوح ــا ترجم  الدكت - كم

ــالء اخلاطر،   ــذى الدركزلي كتاب ج ــورة ش الدكت



مثل هذه املعتقدات املس��يحية ال تتوافق مع العهد  

عون بأنهم يؤمنون  القدمي، بالرغم من أن النصارى يدَّ

بالعهدين القدمي واجلديد.

أما املنح��ى الثاني:  فهو البحث ع��ن تفاصيل ميكن 

اختباره��ا بواس��طة معلومات خارجي��ة، وهنا ميكن 

اس��تخدام االدِّعاءات العلمي��ة والتاريخية؛ ألن هذه 

ليس��ت من املفروض أن تكون مؤسسة على اإلميان، 

ولكن تعكس حقائق موضوعية خارجية.

الرابطة: هل هناك دراسات في الغرب حول اإلجنيل 

كما هو اهتمامك اآلن بالقرآن؟

د. ل��ؤي فتوحي: هنال��ك عدد ال يحص��ى من الكتب 

والدراس��ات الغربي��ة، التي تناولت - بش��كل نقدي 

وتفصيل��ي- املش��اكل الداخلية الت��ي يعاني منها 

كتابَ��ا العه��د القدمي واجلدي��د. فمع ارتخ��اء قبضة 

الكنيس��ة على عقول الناس، وفقدانها للس��يطرة 

عليه��م في بداية عصر النهضة؛ ب��دأ الباحثون في 

النظر بش��كل نقدي وتفصيلي إلى الكتب الدينية 

اليهودي��ة واملس��يحية، مبا ف��ي ذلك كتاب��ي العهد 

القدمي واجلديد، وقادهم هذا تدريجيًّا إلى تش��خيص 

مختلف العيوب والتناقضات في هذه الكتب.

ز على الدراس��ات في  الرابطة: ما الذي جعلك تركِّ

مجال القرآن الكرمي؟ 

د. ل��ؤي فتوح��ي: هنالك ثالث��ة مص��ادر وثائقية عن 

اإلسالم: القرآن، واحلديث، والكتابات القدمية اخملتلفة  

ع��ن تاريخ وعقائد اإلس��الم. كل هذه املصادر مهمة، 

ولكنها ليس��ت بنفس الدرجة من الداللة،  فالقرآن 

يحت��وي عل��ى جوهر رس��الة اإلس��الم، أم��ا حديث 

ع  ��ر ويوسِّ الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم، فيفسِّ

هذه الرسالة، إال أنه يعمل ضمن حدود هيكل مبادئ 

وعقائد القرآن.

 ث��م هنال��ك الكتاب��ات التاريخية التي حت��اول فهم 

الق��رآن واحلديث، والربط بينهما، ووصف الس��ياقات 

التاريخي��ة لكليهما. من املعل��وم أن القرآن دوِّن قبل 

احلدي��ث والكتابات اإلس��المية القدمية األخرى، إال أن 

للقرآن صفتني أخريني متيزانه عن كل املصادر األخرى: 

أوالً: أنه كالم اهلل احلرفي، أما احلديث الُقدسي، الذي 

يُنَس��ب إل��ى اهلل، ال يُعَتَب��ر كالم اهلل احلرف��ي. ثانًيا: 

لقد ُحِف��َظ القرآن مثلما نزل، فل��م يتعرَّض إلى أيَّة 

تغيي��رات عفوية، أو تالعبات مقصودة من ِقَبل الذين 

نقلوه ش��فهيًّا وكتابًة، هذا ش��يء ال ميكن قوله عن 

املصادر األخ��رى؛ فالكتابات القدمي��ة وضعها علماء 

ومؤرِّخ��ون البد أن يكون��وا قد أخطأوا ف��ي بعض ما 

قالوا، بالرغم من س��المة النية وِعَظم اجلهد؛ حيث 

إن اخلطأ من طبيعة البشر.

ينطبق الشيء نفسه على مصادر احلديث النبوي، 

الذي ه��و موضوع خ��الف بني العلماء املس��لمني؛ 

��ًدا ومفصالً  مما جعلهم يس��تحدثون نظاًما معقَّ

لتصني��ف احلدي��ث، وللتميي��ز بني درج��ات صحة 

األحاديث اخملتلفة، بل وما هو أكثر أهمية من ذلك، 

ه��و أن الق��رآن يخبرنا ب��أن اهلل قد حف��ظ القرآن 

ْكرَ وَإِنَّا  من التغيي��ر والتالعب: }إِنَّ��ا نَْحُن نَزَّلَْن��ا الذِّ

ْكرِ  لَ��ُه حَلَاِفُظوَن{ احلج��ر: )9( }إِنَّ الَِّذيَن َكَف��ُروا بِالذِّ

َُّه لَِكَتاٌب َعزِي��ٌز * اَل يَأْتِيِه الَْباِطُل ِمْن  َّ��ا َجاَءُهْم وَإِن مَل

بَ��نْيِ يََديِْه واََل ِم��ْن َخلِْفِه تَْنزِيٌل ِم��ْن َحِكيٍم َحِميٍد{

فصلت: )41 – 42(. ال يقول القرآن مثل هذا الشيء 

ع��ن أي مص��در آخر لإلس��الم. في الواق��ع، إن هذا 

الوص��ف خ��اص بالقرآن وح��ده، حتى ب��ني الكتب 

الديني��ة األخ��رى، كم��ا يخبرنا القرآن ب��أن الكتب 

الت��ي نزلت على أنبياء قبل محمد صلى اهلل عليه 

وس��لم، تعرَّضت للتالعب من قبل الناس، فلم تبق 

نسخها األصلية. على سبيل املثال، يتحدث القرآن 

ف��ي أكثر من موضع عن أه��ل الكتاب الذين كانوا: 

}يَُحرُِّفوَن الَْكلَِم َعْن َمَواِضِعه{ النس��اء: )46(. كما 

يجب أن نتذكر أيًض��ا بأنه، خالًفا للمصادر األخرى، 

فإن الق��رآن هو الكتاب الذي يقرؤه املس��لمون في 

الص��الة وف��ي العب��ادات األخرى. لذل��ك، ومع كون 

احلدي��ث، والكتاب��ات القدمي��ة األخرى ه��ي مهمة 

لدراس��ة اإلس��الم؛ فإن القرآن يحت��ل مكانًا فريًدا 
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لعدد من األسباب.

الرابط��ة: ماذا يعن��ي مفهوم النس��خ في الفكر 

الغربي عموًما؟

د. ل��ؤي فتوح��ي: لق��د اس��تعمل علماء املس��لمني 

مصطلح: »الدراسات القرآنية«  ليشمل عددًا كبيرًا 

من مجاالت الدراس��ة التي تتعل��ق بالقرآن، يعكس 

هذه االهتمام التوقير الذي يكنُّه املس��لمون للقرآن، 

أم��ا العلم��اء الغربيون، فق��د أَب��دوا اهتماًما ضئيالً 

ببعض هذه املواضيع، مثالً: نش��ر العلماء املسلمون 

ع��ددًا كبيرًا  م��ن األعمال حول مفهوم النس��خ، بل 

إن أق��دم هذه الكتابات يع��ود إلى النصف الثاني من 

القرن الثاني الهج��ري والقرن الثالث الهجري، بينما 

ال جند س��وى كتاب واحد أكادميي مخصص للنَّس��خ 

باللغة اإلجنليزية، موضوع من ِقَبل باحث غير مسلم. 

إن كتابي عن النس��خ - الذي نُِش��ر حديًث��ا- هو أول 

ز  عمل باللغة اإلجنليزية من ِقَبل شخص مسلم. ركَّ

الباحث��ون الغربيون - غالًبا- اهتمامهم بالقرآن على 

تاريخ نصه؛ حيث اقترحوا عددًا من النظريات اخملتلفة 

حول كيفية تطوُّر نص القرآن، ليس باملستغرَب بأنه 

مثلما ال تقبل هذه الدراس��ات األصل اإللهي للقرآن، 

فإنه��ا ال توافق على أن نص القرآن قد حفظ من غير 

تغيير من قبل الناس.

الرابط��ة: وأنت تعيش في الغ��رب كيف ترى حال 

اإلسالم بالغرب اآلن؟

د. لؤي فتوحي: حال اإلس��الم ف��ي الغرب ال بأس بها، 

من املمكن أن تكون أفضل من حال اإلسالم في الدول 

اإلسالمية، والسبب في رأيي أن املسلمني في الغرب 

وأنا من ضمنهم، صرنا نتعلم األشياء الزينة )اجليدة(، 

ف��ي الغرب بش��رط أن نحافظ على قيمن��ا ومبادئنا، 

وإذا اس��تطعت أن جتم��ع االثنني، تتعل��م من الغرب، 

كيف تفكر وتأخذ التكنولوجيا؟، وكيف تكون حاذقاً 

ومبدعاً وذكي��اً، وفي نفس الوقت حتافظ على قيمك 

اإلس��المية وتأخذ اجليد من اجلانبني. ولكن لألس��ف 

املس��لمون في الغ��رب منعزلون متام��اً عن بعضهم 

البعض وعن غيرهم من غير املس��لمني، ونصيحتي 

لألم��ة اإلس��المية أن ترجع للقرآن الك��رمي وان نكون 

متس��امحني وأن نكون متعلم��ني وأن ال يكون لدينا 

تزمت وال يجب علين��ا أن نعتقد أننا على صواب كل 

الوقت، كلما اكتب كتاب دائماً أقول: اللهم اغفر لي 

األخطاء التي أرتكبتها في حياتي.
ـــ  ــوال 1434ه ش
أغسطس 2013م

25
الرابطة

العدد: 562


