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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

األستاذ عدنان صعيدي األمسية بكلمة موجزة رحب ا بالضيف وبالسادة احلضور             افتتح
 :وقال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا -
 أصحاب الفضيلة واملعايل، أصحاب السعادة، حضرات الضيوف الكرام، السالم           ،أما بعد   -

عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري، أهالً ومرحباً بكم يف هذا امللتقى األسبوعي                 
وبامسكم نرحب بضيفنا الكرمي معايل الدكتور عبد اهللا عبد احملسن التركي            "  نينيةاال"وباسم صاحب   

ير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الذي يسرنا مجيعاً أن حنتفي به هذه الليلة، وبآيات بينات                  مد
 .من كتاب اهللا الكرمي نبدأ هذا امللتقى تالوة الشيخ مصطفى الرهوان

وبعد أن تال فضيلة الشيخ مصطفى الرهوان ما تيسر له من آي الذكر احلكيم عاود                  
 :ث فقالاألستاذ عدنان صعيدي احلدي

 

بنبذة عن حياته،   "  االثنينية" أيها اجلمع الكرمي، كما تعودنا يف هذا امللتقى أن نقدم ضيف               -
وضيفنا كما تعلمون هو معايل الدكتور عبد اهللا عبد احملسن التركي، وقد آثر معاليه أن يقدم لنا نبذة                   

من خالل الكلمات اليت سوف     ثنينية، ونأمل إن شاء اهللا      اخمتصرة عنه، وهذا ليس كما عرفناه يف كل         
 اللقاء مبعاليه واحلديث معه أن نتعرف على        - أيضاً   -يتحدث ا السادة الكرام عن معاليه ومن خالل         

الكثري من جوانب حياته، علماً بأنه معلوم لدى اجلميع دور معاليه يف الدعوة ويف املؤمترات اإلسالمية،                
 .وأيضاً يف اال التربوي

 

ر عبد اهللا بن عبد احملسن التركي نال الشهادة اجلامعية من كلية الشريعة يف                 معايل الدكتو  -
الرياض عام ألف وثالمثائة وثالثة ومثانني هجرية، ونال شهادة املاجستري من املعهد العايل للقضاء عام                

األزهر  من كلية الشريعة والقانون جبامعة       ةألف وثالمثائة وتسعة ومثانني هجرية، ونال شهادة الدكتورا       
 .عام ألف وثالمثائة وثالثة وتسعني للهجرة



 : أعماله-
 عين عميداً لكلية اللغة العربية بالرياض عام ألف وثالمثائة ومثانية ومثانني للهجرة، مث وكيالً                -

جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بتاريخ األول من رجب عام ألف وثالمثائة ومخسة وتسعني                  
 جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بتاريخ السابع من صفر عام ألف وثالمثائة                اًهجرية، مث مدير  

 .وستة وتسعني هجرية، وما يزال على رأس العمل يف هذا املنصب
وبامسكم نرحب بضيفنا الكرمي والكلمة اآلن ملعايل        "  االثنينية" مرة أخرى باسم صاحب       -

 . الدكتور حممد عبده مياين
 

  ))الدكتور حممد عبده ميا�يكلمة معايل (( 
 :كان الدكتور حممد عبده مياين أول املتحدثني يف هذه األمسية حيث قال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، وصلى اهللا                   -
 .وسلم على سيدنا حممد خري من تعلم وأصدق من أعلم عن اهللا عز وجلّ

كم مجيعاً أرحب مبعايل الصديق األستاذ الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي               وبعد، فبامس  -
أهالً وسهالً، نفرح به كمفكر إسالمي وكرجٍل عمل وجاهد يف جمال الدعوة ما              .  وهو حيل بيننا اليوم   

 وسعه إىل ذلك سبيالً، هو وصفوة من الرجال الذين أخلصوا هلذا اهلدف وعملوا من أجله، فأسأل اهللا                 
أن جيزيهم مبا يستحقون عليه، ويف الوقت نفسه أنتهز هذه الفرصة ألهنئ معايل األستاذ عبد اهللا التركي                 
وأسرة جامعة اإلمام حممد بن سعود على انتقاهلم للمبىن اجلديد الذي كان للدكتور عبد اهللا دور كبري                  

اجلامعة أتابع تلك اخلطوات    حقيقة فيه، ولقد عاصرته يف مراحله األوىل عندما كنت عضواً يف جملس              
احلثيثة واملرونة اليت اتصفت ا اإلجراءات حىت جاء املبىن على هذا النحو، فتهنئة خالصة الليلة ملعايل                 

 .الدكتور على أن أمت اهللا العمل على هذا النحو
جمال  واحلق أنين سعيد جداً لوجوده بيننا لعله جيد من الفرصة ما يطلعنا على أبعاد النشاط يف                  -

اجلامعات اإلسالمية يف املناطق املختلفة يف العامل واليت يساهم يف جوانب منها، واليت أمتىن أن نتكاتف                 
                  معاً لألخذ بيد هؤالء الشباب الذين يدرسون يف هذه اجلامعات والذين هم يف أحوج ما يكون ويف أمس

بعض الدعم ملثل هذه اجلامعات     احلاجة إىل أيد خملصة متتد إليهم وتعينهم على مواصلة تعليمهم، و            
البسيط الذي قد نعلم بني طالبني أو ثالثة يف بالدنا يكفي لكلية يف بعض األحيان يف هذه البالد،                     

 .ولذلك فكلما تكاتفت اجلهود حول هذه األهداف كلما استطعنا أن نبلغ مبلغاً كبرياً إن شاء اهللا
راً ومديراً للجامعة، ومربياً يف القضايا        كذلك احلقيقة أشعر بسعادة أن نناقش عاملاً ومفك         -

التربوية، خصوصاً بعدما أصبحنا نعاين يف منطقتنا من قضايا التعليم، حىت لو أن رجالً أقسم أن تلوثاً                  



حيدث يف منطقة اخلليج ملا حنث يف ميينه، بكل ما تالقيه اليوم من تيارات خمتلفة وتغريات خمتلفة                     
للدفاع عن هذه األهداف الكبرية، وللتنبيه على أبعاد ما نعانيه من غزٍو            تستوجب موقفاً صادقاً خملصاً     

تعليمي وإعالمي خطري، وال يرد على ذلك مبجرد االنفعاالت، وال يرد مبجرد األحاديث ولكن ال بد                 
من عمل صادق خملص ورجال خيلصون هلذه القضية حىت تأيت على النحو الذي نريد وحىت نربئ ذمتنا                 

 . عز وجلّأمام اهللا
 أرحب مرة أخرى بالصديق معايل الدكتور عبد اهللا التركي، وأرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن                 -

جيعلها ليلة مباركة كالليايل السعيدة اليت نفرح فيها باللقاء، وشكراً ألخي أيب حممد سعيد على هذه                  
 .لصني، وشكراًالفرص الطيبة اليت يتيح لنا فيها االتصال بأمثال هؤالء الرجال املخ

 

مث يقدم مقدم فقرات األمسية إىل احملتفى به اعتذار األستاذ حممد حسني زيدان عن                 
 :االستمرار يف اجللوس ملرضه قائالً

 معايل الدكتور عبد اهللا، لقد حملنا رسالة إليك من أستاذنا الكبري حممد حسني زيدان، والذي                -
إنه سوف ينشر يف    :  هو يهديك التحية ويقول   حضر ونظراً ملرضه اعتذر عن مواصلة احلضور، ف         

 . الصحف الكلمة اليت كان يرغب أن يقوهلا يف أمسيتنا هلذه الليلة
 

  ))كلمة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة(( 
مث أعطيت الكلمة لسماحة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة أمني عام جممع الفقه اإلسالمي              

 :حيث قال
يف .  اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم          بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى       -

 كما يف غريها من الليايل اليت اجتمعنا فيها يف رحاب هذا البيت العامر مع إخوة                 -هذه الليلة الكرمية    
 جنتمع الليلة احتفاء بأخينا الدكتور عبد اهللا التركي للحديث          -لنا كثريين احتفاء م وتقديراً ملواقفهم       

ل الرأي يف كثري من القضايا، وقد ال يكون احلديث شكراً وتقديراً ومعرفة لأليدي الكرمية اليت                أو لتباد 
بذهلا يف خمتلف ااالت، ولكن قد يتضمن اقتراحات ويتضمن تبادل الرأي يف بعض القضايا مما يستطيع                

 .واالجتماعات يانعة وذكية حنصل عليها من وراء هذه اللقاءات - بإذن اهللا -أن يحقق مثاراً 
ولكن وشائج القرىب أشد وأكمل من البعد اجلغرايف إن صح أن           .   أنا أعترب نفسي قريباً وبعيداً     -

هناك بعداً جغرافياً بني منطقة ومنطقة من أطراف العامل اإلسالمي، أنا كما تعلمون من تونس وتونس يف                 
ور املبني الساطع وأشرقت فيه حقائق      بالد املغرب، واملغرب غري املشرق، واملشرق هو الذي طلع منه الن          

الرسالة وأسباب العزة والكرامة لإلنسان، وذلك اإلشراق وتلك الرسالة وآثار هذا النور الذي انبثق               



خالل األجواء حىت وصل إىل األبعاد اليت متضي يف الزمان ويف املكان جعلت األرض كلها تدور حول                  
 وكان  "أم القرى "كانت مكة املكرمة قد مساها اهللا       قطب رحى، وهذا القطب هو مكة املكرمة، وإذا         

املسلمون ينسلون من كل جهة صوا ويتجهون إليها يف العبادة، فقد كانت هي مبسجدها العتيق الذي                
جعله اهللا مثابة للناس وأمناً وبالبيت احلرام وحبلقات الذكر اليت كانت تقام ا وما زالت بفضل اهللا                   

 النبوي الكرمي الذي كان املدرسة األوىل اليت نفر إليها عدد من املؤمنني ليجلسوا              قائمة فيها، مث باملسجد   
 اهلدى الديين والعقيدة السليمة واألحكام اجلليلة اليت جاء ا الكتاب             ويأخذوا عن رسول اهللا     

وجاءت ا السنة، فإن مدارس كثرية عمت اآلفاق بعيدة كانت أو قريبة، أعرف يف املشرق األقصى                 
دارس كثرية زرا، وهذه املدارس مل تكن غري املساجد، وأعرف يف بلدنا تونس معهداً انتسبت إليه                 م

الذي كان منارة للعلم واملعرفة     "  جامع الزيتونة األعظم  "طويالً وأعتز باالنتساب إليه حىت اآلن هو         
ان ثالث املساجد هو    وك"  جامع القرويني "وللحضارة والفكر اإلسالمي، وجبانبه يف املغرب األقصى كان         

ويف احللقة الثالثة من هذا القرن أو يف العقد الثالث من هذا القرن رأيت كاتباً من                 "  األزهر الشريف "
كبار املؤرخني ينشر يف الرسالة حديثاً يذكر فيه فضل هذه املساجد الثالثة على العامل اإلسالمي، وأنا                 

 باملسجد احلرام وباملسجد النبوي مث ظهرت آثاره يف         أعود فأقول إن هذا الفضل الذي بدأ مبكة واملدينة        
تلك املساجد البعيدة النائية اليت قامت على تقوى اهللا واليت حتملت الرسالة يف تلك األماكن القصية قد                 
عاد الناس يف هذا العصر ويف هذه اآلونة ويف هذا الظرف إىل اجلامعات اليت قامت مقام املساجد واليت                  

بفضل اهللا ونعمته، فإذا حنن أمام عدد كبري من اجلامعات ليست إسالمية فقط ولكنها               متأل هذه البالد    
جامعات علمية وجامعات إسالمية، وأنا أذكر يف مقدمة ذلك اجلامعة اإلسالمية اليت أرتبط ا ارتباطاً                

 .أساسياً وأجدين وليدها وربيبها الذي ال يفتأ يذكرها ويشيد بفضلها وحماسنها
 حبكم هذه الروابط يف بالدنا التونسية ويف البالد املغربية ويف األزهر الشريف بالبالد               وإذا كنا  -

املصرية جند هذه احللقة اليت تصل فيما بيننا وبني اجلامعات يف اململكة العربية السعودية فإن أوىل هذه                  
ة اإلمام من عقدين    اجلامعات أو من بني هذه اجلامعات اليت نلتفت إليها جامعة اإلمام، وقد زرت جامع             

عندما كانت يف املرحلة األوىل من تأسيسها، وانتقلت وتطورت من مكان إىل مكان حىت آلت إىل ما                  
بشرنا به أو ما محله إلينا الدكتور حممد عبده مياين من البشرى بانتقاهلا إىل حملها اجلديد، وحنن حني                    

 رائدها الذي عمل الكثري من أجل حتقيق اخلري فيها          حنتفي باجلامعة وحنتفي باحملل اجلديد حنتفي بالرائد،      
 .وعلى أيدي أساتذا وعلمائها

 وهنا أشري إىل أن جوانب أربعة تشدين إىل أخي الدكتور عبد اهللا التركي الذي عرفته بالضبط                 -
من مثانية عشر عاماً وهي فترة ليست قليلة، كنت يف ذلك الوقت أتردد على اململكة بوصفي عضواً يف                  

لس األعلى للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وكنت عضواً يف الس التنفيذي لرابطة اجلامعات              ا



وذه املناسبة التقيت به يف الرياض وعرفت       "  احتاد اجلامعات اإلسالمية  "اإلسالمية الذي كان يسمى     
فت نظري من هذه    الرجل عن كثب، وقدرت مواهبه ونشاطه وعمله املستمر اجلاد، وكان الذي يل            

اجلوانب املتعددة الكثرية اجلانب التربوي، ومن يزر اجلامعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،               
ويتصل بأساتذا وطالا جيد مصداق ذلك ظاهراً يف املناهج الدقيقة واألساليب اليت أخذ األساتذة ا                

جنود ":  نظام امللك " يف هذه اجلامعة هم جنود، كما قال         .أنفسهم لتبليغ األمانة، والوفاء برسالة التعليم     
ال يعرفون النوم، ألم يعملون ليالً واراً ويقضون كل وقتهم يف الليل يف إعداد دروسهم وحماضرام                
واالتصال بطالم عن طريق ما يكتبون وما يعدون من حبوث ودراسات، مث املنهج البيداووجي الذي                

ام اجلامعة بالرغم من تعدد هذه األقسام ومن كثرة اجلوانب العلمية التخصصية            برز واضحاً يف كل أقس    
املوجودة فيها وبفضل هذه املراكز اليت وجدت يف كل كلية تقريباً، وهي مراكز البحث العلمي اليت                 

 .يرجع إليها األساتذة والطالب مجيعاً
 املتمثل يف التعليم أو أستاذية       واجلانب الثاين الذي أضيفه إىل اجلانب التربوي والبيداووجي         -

الدكتور عبد اهللا التركي لطالبه وإشرافه على املؤهالت ورعايته للربامج املعدة لتخرجيهم أجد عاملاً                
حمققاً يعود إىل الكتب املعتمدة يف الفقه اإلسالمي ويعىن بتحقيقها وخترجيها إخراجاً جيداً، فهذا كتاب                

قه احلنبلي، وأستطيع أن أقول بأنه صورة تربز للناظر والدارس مجيع           هو من أفضل الكتب يف الف     "  املغين"
اآلراء الفقهية واملذهبية مع االستدالل لكل رأي ولكل مذهب مبا هو معتمد يف تلك املذاهب األخرى،                
فهو طريق للمقارنات الفقهية وسبيل إىل البصر باألحكام الشرعية بصراً دقيقاً يعززه اجلانب الرائع يف                

يق الكتاب التحقيق اجلديد، وذلك بالتخرجيات للسنة النبوية أو لألحاديث النبوية وبالضبط               حتق
 .للمصادر ولألمهات اليت كان مؤلف الكتاب يعود إليها يف ضبط األحكام أو نقل بعض النصوص

 خر الذي كان بارزاً إىل أبعد حد وله أثره الكبري يف حتقيق ما يطمح إليه العامل                  واجلانب اآل  -
اإلسالمي بأسره هو جانب الدعوة، وجانب الدعوة كما تعلمون هو اجلانب الذي من أجله قامت                 

 مل تكن إال من أجل الدعوة، دعوة الناس إىل اخلري، دعوة الناس إىل احلق،                الرسالة، فرسالة حممد    
وفيها .  رائعاً كامالً واجلامعة مبحاضراا ومبناهجها وبتكامل اجلوانب التخصصية فيها تعد الدعاة إعداداً           

من الطالب الوافدين على اململكة واملقيمني بالرياض من أجل االنتساب إىل هذه اجلامعة ما يكون                 
معواناً يف إعداد الداعية الرشيد واملفكر الواعي والرجل الذي يعرف كيف خياطب الناس وكيف                 

 .يهديهم إىل سواء السبيل
لنعمة ويتحقق به اخلري الكثري جند مظهراً رابعاً هو           وباجلانب الدعوي هذا الذي تكتمل به ا        -

املتمثل يف الناحية التخصصية اليت ترجع إىل إبراز الكماالت واجلوانب اليت يعتز ا كل مؤمن يف هذا                  



البلد الكرمي وهو جانب التاريخ للمملكة والعناية مبراحل تكوينها وتطوراا وفيما أخرجت من رجال               
 .الداخل واخلارجوحققته من أعمال يف 

 هذا ما يطمح إىل التعرف به والوقوف عليه واالستفادة منه كل مسلم وقد اضطلع ذه                   -
األمانة أخونا الدكتور عبد اهللا التركي جزاه اهللا خرياً، فهو ذا قد مجع جوانب عديدة حنن يف حاجة                   

يعملون حتت إشرافه ليكونوا    كبرية إليها لتكون متمثلة ومتجددة يف طالبه وإخوانه واألساتذة الذين            
ملتزمني مبا التزم به، وحمققني لألهداف اليت يعمل من أجلها الدكتور عبد اهللا ويعمل من أجلها                    
املسلمون املخلصون لدينهم ولرسالة نبيهم وملقاصد هذه البالد الكرمية حىت حيققوا اخلري وينشروا               

 . الفضيلة، شكراً لكم

 ) )كلمة الدكتور راشد الراجح(( 
ويشارك يف هذا االحتفاء معايل الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى مبكة املكرمة،              

 :حيث ألقى كلمة ذه املناسبة جاء فيها
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من            .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال            شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال       
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم                    

 .تسليماً كثرياً
أشكر اهللا عز وجلّ على إتاحة هذه       :   أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أصحاب السعادة      -

اليت يقيمها من أسبوع آلخر سعادة الزميل األستاذ        "  االثنينية"ه األمسية   الفرصة الطيبة يل حلضور هذ    
عبد املقصود حممد سعيد خوجه تكرمياً للعلم والعلماء ولألدباء واملفكرين وللمثقفني وكل من له إملام                
وعالقة ذه التخصصات، كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير لزميل املهنة وصديقي العزيز األخ معايل               

لدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي مدير اجلامعة الشقيقة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية                 ا
بالرياض، ومهما قلت فقد أكون متهماً فيما أقوله حول زميل عزيز وصديق ويفّ، فكالنا يعمل يف                   

 جزاه اهللا خرياً قَدم     ميدان التربية والتعليم ويف ميدان العلم وخدمة الطالب، فمعايل الدكتور عبد اهللا            
خدمات عظيمة جلامعة اإلمام وللدعوة اإلسالمية وللفكر اإلسالمي، سواء يف جمال إدارة اجلامعة إدارة               
موفقة حكيمة، أو يف مشاركاته املفيدة يف املؤمترات والندوات ويف جمالس اجلامعات اإلسالمية، ويف                

 .ن فكر إسالمي واضح وطريقة ال لبس فيهاأكثر من حقل قدم جهداً علمياً موثقاً ينبئ ع
 تشرفت مبزاملة معايل األخ عبد اهللا عضواً يف الس األعلى جبامعة اإلمام حممد بن سعود                  -

 وإن كنت   -اإلسالمية، كما سعدنا برفقته يف بعض املناسبات يف بعض الزيارات خارج اململكة، فكان              



بد اهللا نعم الرفيق ونعم الزميل، خلوقاً مؤدباً مهذباً يف           كان الزميل الدكتور ع    -أعلم أنه يكره املدح     
أخالقه، يف عالقاته، له صرب وحتمل يف جمال النقاش قد يفوت على كثريين من الناس، ولعل من أسباب                  
جناحه يف هذا أن لديه صرباً وحكمة وتأمالً وتقديراً لآلخرين، فإذا صحب الداعية، ما يقوله علماؤنا                 

 إذا كان الشخص عليماً مبا يأمر به،        -اهللا من مات منهم، وأمد يف عمر من هو حي            رحم   -ومشاخينا  
 .حليماً عما ينهى عنه جنح يف دعوته، نسأل اهللا أن جيعل األخ عبد اهللا ومجيع الدعاة من هذا الصنف

 

 ال أريد أن أطيل ولكنين أقول إن عمله الذي تفضل باإلشادة به مساحة الشيخ بلخوجة يف                   -
وهو من أعظم الكتب واملصادر واملراجع ال أقول يف املذهب احلنبلي فحسب ولكنه يف               "  املُغين  "حتقيق

رمحه اهللا للمجتهدين الذين بلغوا     "  ابن قُدامة "الفقه اإلسالمي، هو كتاب من أعظم الكتب، وقد وضعه          
و باملسألة الفقهية    املؤلف من العلماء املشهورين، يأيت بالرأي أ        - رمحه اهللا    -درجة االجتهاد، وكان    

 -فيذكر آراء العلماء، مث يعقب على ذلك بذكر األدلة، مث يرجح ما يراه راجحاً عنده، الشيخ عبد اهللا                   
 قام بعمل جيد وهو إخراج هذا الكتاب الضخم الذي يعترب من أهم املصادر قام                 -جزاه اهللا خرياً    

بارزاً وآمل من األخ عبد اهللا أن يواصل جهده حىت          بإخراجه إخراجاً جيداً، وقام بتحقيقه حتقيقاً علمياً        
خيرج الكتاب كامالً لطالب العلم وقد اعتمد هذا الكتاب مصدراً من مصادر طالب الدراسات العليا               
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى وال أخاله إال يف اجلامعات اإلسالمية ومنها                 

سالمية باملدينة املنورة، وعندما نقول اجلامعة اإلسالمية ال نعين أن بقية              جامعة اإلمام واجلامعة اإل   
اجلامعات ليست إسالمية، هذا غري وارد، ولكن نقصد بذلك أا تركز بالدرجة األوىل على العلوم                 

ها الشرعية، فمثالً اجلامعة اإلسالمية باملدينة فيها كلية شريعة وكلية دعوة، وجامعة اإلمام اإلسالمية في              
كلية شريعة وكلية دعوة ومعاهد إسالمية، وجامعة أم القرى فيها كلية شريعة وكلية دعوة وأصول                 
دين، وهكذا، فمهمة الدكتور عبد اهللا يف جامعة اإلمام هي مهمة إسالمية علمية توجيهية تربوية، كما                 

بالطبع تدافع عن   هي مهمة كل مدير جامعة، سواء كانت حتمل هذا االسم أو ال حتمله، فهي إسالمية                 
العقيدة وتنطلق من مبادئ الدين احلنفي وتدافع عن هذا احلياض وعن هذه الرسالة السامية اليت قال                 

 ".تركتكم على احملبة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك" : فيهاالنيب 
 

اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا    نسأل اهللا له التوفيق ونسأل اهللا تبارك وتعاىل أن جيعل اجتماعنا هذا              -
من بعده تفرقاً معصوماً، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا                  

 . حممد وعلى آله وصحبه والتابعني، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ عمر هباء الدين األمريي(( 
 : الدين األمريي الذي قالءسالمي األستاذ عمر امث أعطيت الكلمة للمفكر اإل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، سالم اهللا عليكم                -
ورمحته وبركاته أيها احلفل الكرمي، أيها السادة األجالء العلماء األعالم، قبل ربع قرن أكرمتين األقدار               

عود لإلسهام يف موسم من موامسها الثقافية، ويف اليوم التايل إللقاء احملاضرة أقبل             ودعتين جامعة امللك س   
علي وجه تتألأل فيه مالمح العزمية واالستبشار، ووضاءة اإلميان، يصحبه إيل أخ كرمي جماهد بفكره                 

شرق وعلمه وعمله هو الدكتور عبد الرمحن رأفت الباشا رمحه اهللا وأكرم مثواه، وكان هذا األخ امل                 
ودامت املودة بيننا منذ لقائنا األول ومل مينع فارق السن عمق            .  املتهلل هو الدكتور عبد اهللا التركي     

التعارف وال حال الطابع العلمي والتخصص اجلامعي بني شاعر وبني إنسان أن يلتقيا يف اكتشاف                  
 .األعماق اإلنسانية لألستاذ التركي

فت بزيارة مسو األمري سلطان بن عبد العزيز وكان مما           أذكر يف تلك املناسبة بأنين سعدت وشر       -
حدثته به من أبوة هذه البالد اليت أكرمها اهللا برعاية وخدمة احلرمني الشريفني بأبوا على العامل                   

إن بني هذه الكنوز والثمرات     :   وما جىب إليها من مثرات، قلت له       ،اإلسالمي وما خصها اهللا به من كنوز      
من   : النفوس قد اكتشفت يف هذه األيام كرتاً بني شباب هذه األمة ورجاهلا قال يل              مثرات العقول وكنوز  

 .هو؟ قلت األستاذ الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي
 واستمر الدكتور التركي يتدرج يف مسؤولياته وحيملها بأمانة وبإخالص ومبتابعة حىت أنه كان              -

أن يتابع ويوايل اهتمامه بالصغرية والكبرية من شؤون         حيرم نفسه ضروريات الراحة واحلاجة ألجل        
املسؤوليات اليت كان يتدرج يف مراقيها وكان حيملها بإميان وإخالص، وما بلغ ما بلغ من مقام جعل                  
األلسنة تشيد به، والقلوب تدعو له مبزيد من اخلري والسداد والعزمية واملضي، ما بلغ هذا املقام إال                   

يهبه اإلسالم ألبنائه، فكان ال مينعه التفاين يف اجلد عن حفظ حق الود، وكانت ال               بعمقه اإلنساين الذي    
حتول جديته العلمية بينه وبني انفتاح نفسه للطرائف والفكاهة يف إباا ومكاا، وكان ميتزج يف مجاليته                

               رها اهللا  إشراق العلم مع إشراق األدب، وتذوق الشعر مع تذوق اجلهاد، فمضى يف الساحات اليت يس
 .له مجيعاً خملصاً يسعى إلرضاء ربه وراحة ضمريه وخدمة أمته

 

 وإذا كانت هلذه البالد الغالية األبوة يف العامل اإلسالمي، وكان اإلسالم رمحة للعاملني، وكانت               -
اإلنسانية تعيش اليوم يف معترك من اجلهاد ومن التبدالت ومن األحوال واألحداث ليست قليلة شأن                

اصرة اخلطر، وإمنا ستمتد آثارها إىل القرون اآلتيات من حياة اإلنسانية، وإذا كانت اجلامعات                وال ق 
منرباً مشعاً للخري مربياً لإلنسان القادر على محل رسالة اإلسالم فتكون مهمة جامعة اإلمام حممد بن                  



ألذهان وإعداد  سعود اإلسالمية ومهمة مديرها املخلص من أخطر وأعظم وأهم املهمات يف تنوير ا              
 .األجيال وتبوء هذه األمة مقامها من ممارسة ذاا ومن ريادة اإلنسانية

-              شرق  والثناء والشكر لألستاذ عبد املقصود حممد سعيد اخلوجه مكروراً، وكرمه الفياض ت
 ويعرفه كل إنسان منصف ومدرك وجزاء مثل هذا العمل ومثل هذا الكرم من              صحائفه يف كل مناسبةٍ   

 . جلّ وعالاهللا
 واحلديث عن الدكتور التركي وال سيما من حمب له مقدر ملزاياه عرفه منذ ربع قرن حديث                  -

طويل، والوقت ضيق وأريد وحنن يف احتفال جامعي أن يكون هذا االحتفال جامعاً ملعىن جديد مشرق                 
املوافقة من سعادة   جدير من معاين اخلري، أريد أن تكون متام كلميت أن أستميحكم اإلذن وقد أخذت                

األستاذ عبد املقصود ألن أقدم لكم علَماً من أعالم هذه األمة وشاباً من شباا ااهدين يعمل يف ثغرة                   
من ثغرات اإلسالم اخلطرية الكبرية البالغة األمهية اليت يشتد وميتد خطرها إىل أبعد من زماا ومكاا                 

لدكتور عبد الرمحن أمحد عبد الرمحن أبو دوم رئيس الوكالة          وإنساا وهي بالد أفغانستان، فأقدم لكم ا      
اإلسالمية لإلغاثة يف بيشاور، وهو طبيب كان يتخصص باجلراحة ووجد ما تصنعه احلرب يف النفوس                
من أزمات فأضاف إىل ختصصه وجهاده املتخصص بالطب النفسي، وذهب ونذر نفسه هللا جلّ وعال،                

سبيل اهللا ويعمل يف الساحات اليت تبين هلذه األمة مستقبلها وريادا           وانقطع يف تلك الديار يجاهد يف       
انطالقاً من أرض أفغانستان املباركة ااهدة اليت نسأل اهللا سبحانه وتعاىل النصر ألبنائها، كما نسأله                
 النصر للمجاهدين يف فلسطني ويف كل مكان، ونسأله أن يؤيد األمة اإلسالمية يف جماالت عملها يف كل                
رحاب األرض وأن ينفع ا اإلنسانية، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزيكم مجيعاً خري اجلزاء، وأرجو                 
من األخ الدكتور عبد الرمحن أن يتفضل ويستخدم ما بقي يل من حق يف دقائق قصريات ألن يقدم لكم                   

عن الصفحات  نفسه وبعض صفحات من جهاده، ولو أن الكلمات ال تستطيع أن تعبر بشكل كاٍف                
الطوال ولكن قلوبكم الذكية وإفهامكم ومشاركتكم يف املشاعر اإلنسانية واملشاعر اإلسالمية تكفي             
ألن يكون هذا القليل مبارك النفع بإذن اهللا، وسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته، وآخر دعوانا أن احلمد                 

 .هللا رب العاملني

  ))كلمة الدكتور عبد الرمحن أبو دوم(( 
 :ألقى الدكتور عبد الرمحن أمحد عبد الرمحن أبو دوم الكلمة التاليةمث 
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا-



صاحب "  االثنينية" أما بعد، صاحب الفضيلة احملتفى به الدكتور عبد اهللا التركي، صاحب               -
ة وأصحاب املعايل، السالم عليكم ورمحة اهللا        الفضل والكرم األخ عبد املقصود، أصحاب الفضيل       

 .وبركاته
 أشكر اهللا سبحانه وتعاىل أن يسر يل هذه النعمة يف أن ألتقي ذه الكوكبة املباركة، والنخبة                  -

املختارة من أهل الفضل والعلم، وأنا لست منهم، وأشكر ألستاذي الفاضل والشيخ الكرمي األستاذ               
فضله بأن مسح يل بأن أخاطبكم من خالل الوقت املسموح له به، ويف احلقيقة              عمر اء الدين األمريي لت    

لقد كنت يف حرية من أمري، فقد بدأت يومي بلقاء شاعري األستاذ، وقبل حلظات أيضاً وجدت نفسي                 
أجلس جبانب الشاعر األستاذ حسن عبد اهللا القرشي، فكأين كان ال بد يل أن أصري شاعراً مثلهم حىت                   

ينهم، وما أنا بشاعر، ووجدت نفسي بني رجال يفخر اإلنسان وحيمد اهللا أن يسر له أن يكون                 أجلس ب 
بينهم، خاصة وأن البحث عن الرجال والبحث عن احلقيقة كان دأيب يف حيايت، درست الطب فما                  
قنعت مبعرفة جسد اإلنسان، فبحثت عن عقله، وتنقلت يب األيام إىل أفغانستان، فوجدت نوعاً من                 

لرجال ال كالرجال، ال أريد أن أحدثكم عن أفغانستان، فأنتم تعلمون الكثري عن أفغانستان، وتعلمون               ا
عن آالم الشعب األفغاين ووقفاته وجهاده، ولكين أريد أن أحدثكم عن جانب آخر مما تعلمته ووقفت                

            ر اهللا هلم ويشاء العلي     عليه يف خالل السنوات القليلة اليت قضيتها بني األفغان، وهم الرجال الذين يس
القدير أن يكون أكثرهم من أبناء هذا البلد املعطاء وال غرابة يف ذلك، فهم من طينة ما بني احلرمني                     

 وصحبه الكرام، هؤالء الرجال ضربوا أمثلة يف التفاين ويف خدمة اإلسالم              يبوهم من طينة ساللة الن    
اب رسول اهللا   ـعشت بينهم وفيما قرأت عنهم إال أصح      واملسلمني ما مل أجد له مثيالً فيما رأيته فيمن          

لعل بعضهم بيننا، ولعل بعضهم جاء إىل أفغانستان وبعضهم كان بقلبه بني الشعب األفغاين ،. 
 ويشاء اهللا العلي القدير أن يكون ضيفنا احملتفل به اليوم واحد من هؤالء، ولعله ال يعلم ولكن                  -

رجال التعليم وبيننا فذٌّ من أفذاذهم، أقول كنت واحداً من جمموعة           مبا أن احلديث اليوم عن التعليم و      
كلفت بكتابة ورقة عن التعليم للشعب األفغاين، وهذه الورقة مل يطلبها ومل يقف من ورائها إال األستاذ                 
الكرمي الدكتور عبد اهللا التركي، وكان ذلك يف وقت مل يكن يفكر فيه الناس، سواء من كانوا يعيشون                  

ألفغان أو البعيدون منهم يف تعليم األفغان، واليوم األفغان إن شاء اهللا سيعودون إىل ديارهم                  بني ا 
 .منتصرين بإذن اهللا، جند أن التعليم هو األمر الذي حيتاجونه

 هذا االهتمام السابق للدكتور عبد اهللا التركي إمنا هو داللة على بصريته النافذة وداللة على                 -
وأنا ال أحب أن أؤكد على ذلك فهو قد         .  س فقط يف اململكة وإمنا للمسلمني أمجعني      اهتمامه بالتعليم، لي  

سبقين، ولكين أريد أن أذكر بأن األمة األفغانية حمتاجة لكل أسباب التعليم والتعلم لكي تبين نفسها من                 
 يف داخل   جديد، سواء كانوا من املهاجرين الذين هاجروا وتركوا بالدهم، أو سواء كانوا من املهاجرين             



أفغانستان، فقد حرموا من العلم والتعلم خالل السنوات العشر املاضية، وحنن إذا كنا نريدهم أن                  
يكونوا درعاً لنا وأن يكونوا منا وبنا جيب علينا أال نتركهم من ورائنا للجهل والتخلف، وإمنا وقفت                  

 كرمه وضيافته، وتقبله    هذا املوقف الكرمي ألشكر لألخ الدكتور وأشكر لألخ عبد املقصود على            
حضوري هلذا اللقاء املبارك، سائالً اهللا أن يعينه ويوفقه ويبارك له فيما آتاه، وجزاكم اهللا خرياً، والسالم                 

 . عليكم

  ))كلمة األستاذ أمني العبد ا القرقوري(( 
ريدة مث حتدث األستاذ أمني العبد اهللا القرقوري الكاتب واألديب املعروف ومدير عام ج             

 :السعودية فقال) البالد(
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك وصلى                -

 .اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد، عبد اهللا ورسوله، القدوة واإلنسان الكامل
ي الزاخر باألجماد،    وبعد، أيها اإلخوة يف العقيدة يف احلاضر املفعم باألمل، ويف االنتماء للماض            -

والتطلع ملستقبل مشرق لعقيدتنا وأمتنا عرب املصاعب والعوائق الكثرية اليت نشعر مجيعاً أا تعترض                
 .مسريتنا اإلسالمية

 معذرة إا املرة األوىل اليت أحتدث فيها بعد صمت طويل غري بليغ، ولقد كنت أوثر أن                    -
بعت ما كتبه األستاذ الدكتور عبد اهللا التركي يف صحفنا          أنصت ملا يقال، ولكين يف هذه الليلة وقد تا        

 .هنا، وجدت أنه يستحق أن أحتدث عنه من الزاوية اليت أعتقد أا جديرة بأن يلقى عليها الضوء
 إن بالدنا وهللا احلمد تزخر بالعديد من العلماء ولكين أقول ودون أية جماملة وبكل الصدق                 -

ور التركي ميثل مرحلة جديدة من مراحل اإلبداع الفكري يف هذا            وبكل احلق أنين أعتقد أن الدكت     
البلد، لقد تعودنا من رجال العلم الكتابة والتحليل والتأليف والشرح والتفسري، يف نفس نقاط                  
املعلومات املعروفة دون أي جتديد، دون أي إبداع، دون أي انطالق إىل جمال الفكر الرحب، ولكن                 

بدون جماملة يعترب بداية مرحلة جديدة للعامل الذي ميتد علمه ونظره إىل             الدكتور ومرة أخرى أقول     
بعيد، ينظر إىل القواعد العلمية الفقهية واألصولية، وينظر إىل واقع أمته ومستقبلها وحياول أن يقدم هلا                

ق منا  احلل والنظرية اليت تصنع جانباً من جوانب املستقبل اليت تتطلع إليه، إا وال شك بداية تستح                 
مجيعاً التقدير واإلكبار لرجل أعتقد أن الدكتور حممد عبده مياين حني وصفه باملفكر مل يكن مبالغاً، وحنن                 
مجيعاً نعلم أن املفكر يف االصطالح الغريب هو مستوى دون مستوى الفيلسوف، الفيلسوف قبل أن                 

ات ويف حتديدها، الدكتور التركي     يكون فيلسوفاً ال بد أن يكون مفكراً، ال بد أن يبدأ يف صنع النظري             



مؤهل حبول اهللا ألن يقدم ألمته ولعقيدته الكثري والكثري يف جمال اإلبداع الفكري، على أنين أؤمل                  
 .والرجل ذا املستوى أن يقدم ألمته عبر اجلامعة اليت يديرها خدمات أو حلوالً ألكثر من مشكلة

ماعية، يتحدث كثري من الكتاب اإلسالميني عن علم          إننا اليوم نفكر يف أزمة العلوم االجت        -
نفس إسالمي وعن علم اجتماع إسالمي، ويتكرر احلديث يف كل مناسبة ولكننا ال جند حىت اآلن كتاباً                 
واحداً يف هذا املوضوع، وأنتم تعرفون أن علم االجتماع يف العامل الشيوعي خيتلف عن علم االجتماع                 

 ا ال يكون للمسلمني علم اجتماع خاص م؟يف العامل الرأمسايل، فلماذ
يواجه اإلسالميون حتديات من العلمانيني يف العامل اإلسالمي، تتمثل يف االدعاء بأن              :   ثانياً -

اإلسالميني ال ميلكون منهجاً للحياة، ال يقدمون لشعوم منهجاً إسالمياً للحياة االجتماعية، للحياة               
ا،  اام ال ميلك الباحث املُنصف إال أن يعترف بأنه صحيح إىل حٍد م             السياسية، للحياة االقتصادية، وهو   

وباستثناء بعض املؤلفات أو بعض النظريات اليت وضعها بعض العلماء ويف مقدمتهم العالّمة املودودي               
الذي صاغ مشروع دستور إسالمي، فنحن ال جند أمامنا هيكل سياسي للدولة اإلسالمية املقترحة،                

ناس بإقامة دولة إسالمية، وبتحكيم الشريعة اإلسالمية وحنن ال نقدم هلم املناهج التفصيلية             كيف نقنع ال  
 .مقدماً؟ ذلك أمر واجب ولعل اجلامعة تفرغ أو تم ذا املوضوع

 وبعد، يف اية هذه املالحظات القصرية، هناك سؤال لألستاذ الدكتور عبد اهللا التركي تعليقاً                -
املسلمون واملتغريات  "  : األخري الذي نشره يف جريدة الشرق األوسط بعنوان         على ما جاء يف البحث    

ويف احللقة الرابعة عن التجديد، يف هذه احللقة حتدث عن العلماء الذين أسهموا يف موكب                 "  الدولية
التجديد وذكر املاوردي كمجدد للفكر السياسي، ولدي مالحظة أحسب أا جديرة بالتفكري                

ملاذا اختار الدكتور التركي املاوردي كممثل لتجديد الفكر اإلسالمي،          :  حظة هي والبحث، هذه املال  
الفكر السياسي؟ ملاذا فضله على أيب يعلى، وله كتاب مياثل كتاب املاوردي عن األحكام السلطانية،                
وأحسب أن الدكتور يعرف أكثر مما أعرف أن املاوردي قد ذهب يف كتاب األحكام السلطانية إىل                  

أن بعض العلماء   "  العقد الفريد " تعيني وزير تنفيذ يف الدولة اإلسالمية من الذميني، وذكر صاحب            جواز
رأى أن رأي املاوردي هذا يعترب سقطة وعثرة ال تقال، وحنن مجيعاً ندرك             "  اجلويين"ومنهم إمام احلرمني    

سالمية، ال سيما حني تكون     اآليات واألحاديث اليت ال تؤيد االستعانة باملشركني يف أعمال الدولة اإل           
 وأنتم وال شك تدركون أن الفقه اإلسالمي السياسي          ،االستعانة يف مركز حساس كالوزير التنفيذي     

واملمارسة الفعلية يف الدولة اإلسالمية عرفت وزيرين، وزير تفويض ووزير تنفيذ، وزير تفويض يشبه               
ذا هو السؤال الذي أطمح أن يتحدث عنه         رئيس الوزراء يفوض تفويضاً كامالً يف إدارة الدولة، فه         

األستاذ الدكتور مع عميق اإلعجاب وصادق التقدير بشخصه وإنتاجه يف اجلامعة، وإنتاجه الفكري               
 . الذي أحسب أنه سيبقى على الزمان، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة الدكتور عبد ا عبد احملسن الرتكي(( 
 اهللا عبد احملسن التركي شاكراً ملضيفه دعوته وتكرميه وللحضور          مث يتحدث الدكتور عبد   

مشاركتهم باحلضور وللمتحدثني ثناءهم وجميباً يف ختام كلمته على استفسار أو سؤال األستاذ              
 :أمني العبد اهللا القرقوري فقال

حابه احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وأص          .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .وأتباعه إىل يوم الدين

 وبعد، أشكر اهللا سبحانه وتعاىل الذي هيأ هذه الفرصة املباركة، مث أشكر ألخي الشيخ عبد                 -
املقصود خوجه حيث كان السبب يف هذه األمسية املباركة، وال أريد أن أثين عليه كثرياً أو أحتدث عن                  

ذين عندما جلست جبواره عن اهلدف من هذه         هذه املزية اليت اختص ا أو اهتم ا، وقد مهس يف أ            
" االثنينية"األمسيات أو هذه اللقاءات، وقد كان على حق بأنين على األقل مل أُمل بتفاصيل أهداف هذه                 

إن صحت يف اللغة العربية ذا الشكل، وأستاذنا على كل حال ميكن يصحح يف هذا اال، قال يل                   
لقاءات هو تتويج للتالحم بني قطاعات اتمع يف هذه البالد،          وهو ليس سراً إن هذا النمط من هذه ال        

بني املسؤول وال أقول رجل األعمال فلي اعتراض من الناحية العربية على تسمية رجال األعمال، كلنا                
رجال أعمال لكن هذه تعبريات من التعبريات اليت أُخذت على العرب وعلى املسلمني، لكن أقول                 

لدولة واملسؤول يف عمل خاص، بني العامل واألديب والصحفي واإلعالمي، جتمع           جتمع بني املسؤول يف ا    
بني أناس يهتمون مبجتمعهم وبأمتهم، ال أقول يتدارسون هذه القضايا ألن يل وجهة خاصة يف مثل هذه                 
األمسية، ولكن اإلخوة من خالل تقدميهم وتعليقام سيجروننا أيضاً إىل ما ال أميل إليه يف مثل هذه                   

 .للقاءاتا
 امسحوا يل أوالً أن أعتذر عن التأخر يف احلضور، والسبب يف هذا أوالً تأخر الطائرة، مث املدة                   -

اليت قضيناها أيضاً من مركز خوجه إىل بيت األستاذ عبد املقصود يعادل ما بني الرياض وجدة من حيث                 
ين أحب االلتزام باملواعيد، ميكن     الوقت، فلذلك أنا معذور يف التأخر، ويف نفس الوقت متأسف كثرياً أل           

 .ألقي املسؤولية على الدكتور أمحد األهدل
 الشيء اآلخر أن هذا اللقاء مل يأِت بشيء جديد بالنسبة يل، يعين نقلتم هلذه األمسية جو                   -

 وحلقات العمل   ةاجلامعة وجو املؤمترات وجو املناقشة وما نسمع يف رسائل املاجستري ورسائل الدكتورا           
، فحينما أستمع إىل اإلخوة وهم يثنون علي ويتكلمون تذكرت ملا كانوا يناقشوننا مناقشة يف                الرمسي

، يبدأ الناس أوالً بالثناء واملديح والكالم، مث فيما بعد تأيت األسئلة واملناقشة             ةرسالة املاجستري والدكتورا  
يضاً على هذا اللقاء فأنا كنت      مث يف الفترة األخرية يأيت النقد، والظاهر أن املسألة ستكون منطبقة أ            



وما مياثلها من هذه الندوات البيتية أو األسرية يأيت اإلنسان ليغري اجلو من عمل               "  االثنينية"أتصور أن   
اجلامعة، من العمل األكادميي، من املؤمترات، من األحباث، من النقاش، إىل جلسة مفتوحة يكون فيها                

اصة، عن األحوال اليت يأنس اإلنسان ا أكثر ويبتعد عن جمال           الود، يكون فيها السؤال عن القضايا اخل      
الرمسيات، رمبا تتاح الفرصة لشاعر مثل أستاذنا الكبري األستاذ األمريي أو شاعرنا املبدع األستاذ                 
القرشي إللقاء قصيدة أو إللقاء أبيات حترك مشاعر الناس أكثر من الكالم حول قضايا فكرية أو قضايا                 

 . يكون اال جماهلامنهجية قد ال
 على كل حال ال بد يف هذه املناسبة أن أشري إىل بعض النقط انسجاماً مع هذه البدايات                     -

ومتابعة هلا، فأوالً أشكر لإلخوة الذين حتدثوا وأثنوا علي مبا ليس يفّ، وحنن نعرف احلكم الشرعي يف                  
 املقام، ولكن اإلنسان يعرف نفسه وأنا من        الثناء املباشر أمام اإلنسان وال أريد أن أوضح أكثر يف هذا          

املُقصرين ومن املبتدئني وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل العفو والعافية، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعيننا                
 .مجيعاً على أداء الرسالة وأداء األمانة والتعاون يف سبيل اخلري

ور حممد احلبيب بلخوجة، واألستاذ      وأشكر األستاذ الكبري الدكتور حممد عبده مياين، والدكت        -
 ال يزال شاباً وال     - ما شاء اهللا     -الدكتور راشد الراجح، وأستاذنا الفاضل األستاذ األمريي الذي          

نقول إنه كبري السن، وحينما يقول تعرفت على فالن منذ ربع قرن أعتقد أنه يبالغ أحياناً أو يريد أن                    
ستاذ عدنان صعيدي الشكر على تقدميه، وألخي األستاذ        يكشف بعض األشياء، ولألخ عريف احلفل األ      

 .أمني عبد اهللا الشكر على هذا الثناء
 وامسحوا يل أن أطالب أيضاً األستاذ عبد املقصود خوجه مبطلب آخر وهو أن يعيد هذا                   -

 التكرمي أو هذا االحتفال مرة أخرى حىت أستعد جلو علمي أُعد حماضرة، أُعد كلمة، أُعد أشياء تناسب                
هذه القضايا اليت طرحت، أنا مل يكن يف ذهين وأنا قادم إىل هذا اللقاء إال كما أعهد يف اللقاءات يف                      
البيوت واألسرة الواحدة وال يرتب اإلنسان شيئاً يتحدث عنه، لذلك رمبا من املصلحة أن يرتب                  

 اعتدنا على مناقشاا يف     اإلنسان شيئاً يف مناسبة أخرى يكون فيها إن شاء اهللا نفع وخري، هذه القضايا             
اجلامعات يف املؤمترات يف األندية األدبية، يف املراكز العلمية، ومع ذلك فال بأس من أن يستفاد من هذا                  
اللقاء، وحينما يرى اإلنسان أكثرية احلاضرين جيد أم من وجوه اتمع يف جمال الفكر والعلم                   

 .بغي أن نركز عليها أو أن نركز عليها يف هذه املناسبةوالثقافة، وخيطر يف ذهين بعض القضايا اليت ين
الشاعر حينما  .   من أهم القضايا اليت جتمعنا مجيعاً هو املضمون أو احملتوى للثقافة للفكر للعلم             -

ينظم قصيدة، الكاتب حينما يكتب يف موضوع من املوضوعات حينما ينشئ رواية، ال بد أن يفكر يف                  
م فارغاً، وهذا احملتوى يرتبط ارتباطاً مباشراً باهتمامه، وباهتمام جمتمعه            احملتوى وإال يصبح الكال   

وباهتمام أمته، فموضوع الثقافة واحملتوى الذي ينبغي أن نؤكد عليه يف اململكة العربية السعودية وهي                



و إىل  منطلق رسالة اإلسالم ومنطلق اللغة العربية، وهي اليت حتمل يف الوقت احلاضر راية اإلسالم وتدع              
التضامن اإلسالمي، وتقود العامل اإلسالمي يف جماالت عدة، ما احملتوى الذي ينبغي أن نؤكد عليه يف كل                 
 أعمالنا العلمية والفكرية، سواء يف جمال األدب، يف جمال اإلعالم، يف جمال التعليم، يف جماالت متعددة؟

 يبدع اإلنسان فيه لن يكون       ال شك أن اإلبداع أمر مطلوب، وأن أي عمل من األعمال ما مل             -
قد تم باجلمال، قد تم     .  له كبري أثر، لكن احملتوى الذي ينبغي أن نؤكد عليه هو رسالتنا يف احلياة              

بالقضايا اجلزئية لكن هناك قضية أساسية وهي رسالة املسلم ورسالتنا يف هذه اململكة ألن لنا خصائص                
الً من أهم اخلصائص أن بيت اهللا، أن الكعبة، أن املكان الذي            ومزايا ال توجد يف أي مكان يف العامل، أو        

وي إليه أفئدة املسلمني ال يوجد له نظري يف الدنيا يف هذه البالد، التقاؤنا حبجاج بيت اهللا، باملعتمرين                   
 بالزائرين هلذه األماكن، مكاننا وموقعنا من العامل اإلسالمي بل من العامل كله، تارخينا، الواقع الذي                
نعيشه بأننا واحلمد هللا تظللنا دولة مسلمة حتكّم شرع اهللا سبحانه وتعاىل، وقامت منذ أن قامت على                  
حتكيم هذه الشريعة، ما أنعم اهللا سبحانه وتعاىل علينا من نعم، األمن، املال، اخلري الكثري، هذه                    

                ف حمتوى ثقافتنا   اخلصائص اليت ال توجد يف مكان آخر وال عند مجاعة آخرين، جيب علينا أن نكي
وحمتوى إبداعنا يف جمال الشعر، يف جمال القصة يف جمال النثر، يف جمال أي عمل من األعمال خلدمة هذه                   
الرسالة، وهذا املوضوع من املوضوعات اليت أمتىن أن تشبع حبثاً وأن تطرح للنقاش كيف نوجه األدب،                

يحت لنا حىت حنقق الغاية من رسالتنا وهي        كيف نوجه اإلعالم، كيف تستفيد من كل الفرص اليت أت          
 .وما خلقت اِجلن واِإلنس إالَّ ليعبدون: عبادة اهللا سبحانه وتعاىل

 تعليق أو تعليقات حقيقة على بعض القضايا اليت وردت، أشار األخ األستاذ الدكتور حممد                -
بية السعودية ما أصابنا أخف بكثري مما       عبده مياين للغزو الثقايف أو الغزو الفكري وإن كنا يف اململكة العر           

وقع يف البالد اإلسالمية األخرى ويف البالد العربية، وهذا نتيجة الوضع الذي نعيشه، سواء أكان                  
سياسياً أم اجتماعياً أم اقتصادياً، كيف نواجه هذا الغزو؟ ال ميكن أن نواجه هذا الغزو الثقايف أو                    

كرية والتربوية ملواجهته، ويتساءل اإلنسان حينما يرى كثرياً من         الفكري إال إذا سخرنا كل أعمالنا الف      
املبدعني وكثرياً من الذين لديهم قدرات يف جمال الشعر، يف جمال األدب، يف جمال التحليل السياسي، أو                 
التحليل التارخيي، أو اإلعالمي، أو الدراسات االجتماعية، أو الدراسات النفسية، ويرى أم فيما               

وما يقومون به من أعمال قد ال يركزون يف مضامني أعماهلم على تأصيل القيم اإلسالمية                 يقدمونه  
وإزاحة الغبش واألخطاء والغزو الذي اجته لألمة اإلسالمية سواء أكان ذلك يف اال االجتماعي أم                 

فيما يتعلق  اال السياسي أم اال االقتصادي أم يف أي جمال من ااالت، وهذا ما كنت أؤكد عليه                  
 .باحملتوى أو املضمون ألي عمل ثقايف أو أي عمل فكري



 ما أشار إليه األخ أمني العبد اهللا فيما يتعلق بأسلمة العلوم أو تأصيل العلوم، هذه قضية مرتبطة                  -
حبضارة األمة، ومرتبطة بتقدمها احلضاري، وحنن نعيش يف أزمة حينما نتجه ال اإلعالم أو ال                  

و ال التربية أو ال االجتماع، وقد مررنا بتجارب يف هذا األمر، ووجدنا أن كثرياً مما                  االقتصاد أ 
يطرح يف هذا اال أو يقدم يف هذا اال ال يكون إال آماالً وأماين وطموحات، لكن حينما يطلب                    

لدكتور حممد عبده   اإلنسان التفاصيل أو املتخصصني الذين يقدمون البدائل جيد الصعوبة، لعل األستاذ ا           
مياين يذكر حينما فكرت جامعة اإلمام يف إنشاء كلية للعلوم االجتماعية، وقد كان عضواً يف الس                  
األعلى للجامعة، ويف ذلك الوقت كان من أهداف اجلامعة أن تركز يف دراساا وأحباثها على تأصيل                 

ن األحباث وعدد من األعمال اليت      العلوم االجتماعية، وقد خطت خطوات ال بأس ا، ولدينا عدد م           
متت تعترب بداية جدية يف هذا اال، لكننا جند الصعوبة يف احلصول على متخصصني يف هذه العلوم                   
الذين جيمعون بني الرؤية العلمية الصحيحة وبني الرؤية اإلسالمية الصحيحة، وهذا ينطبق على علم                

أنشأنا قسماً لالقتصاد اإلسالمي ونعتقد أنه قسم فريد        االجتماع وعلى علم النفس، التربية، االقتصاد،       
وبقينا سنوات قبل أن نبدأ الدراسة يف القسم لكن مع ذلك فال تزال األزمة قائمة وهي أزمة                      
متخصصني، ال جتد الناس الذين عندهم القدرة على أن يؤصلوا التأصيل الذي يسد ويكفي ويشبع                 

اسات إىل املؤسسات االقتصادية، وكذلك يف جمال اإلعالم إىل         الباحث، وميكن أن تقدم ما لديك من در       
املؤسسات اإلعالمية، ويف جمال التربية إىل املؤسسات التربوية، ولكن علينا أن نأخذ باألسباب ونتابع               

 .ونستنفد الفرص، أو نستفيد من الفرص اليت تتاح لنا
اسات يف هذا اال، احلقيقة حينما       أما فيما يتعلق باملاوردي وأيب يعلى وما لكل منهما من در           -

تعرضت للتجديد كتبت عنه ألن الناس أكثروا من الكالم يف الفترة األخرية عن التجديد، ومن الناس                 
من يرى التجديد أمراً سهالً، وأن باإلمكان أن يلهث اإلنسان وراء أية نظرية، أو وراء أية دعوة ويعترب                  

ن أناساً ضيعوا اإلسالم يف انسياقهم أو متابعتهم ألناس ال           أن هذا األمر من باب التجديد، وجند أ        
يعتربون جمددين ولكنهم خرجوا عن قواعد اإلسالم يف جماالت عدة، ما حصل من تغريات واضحة يف                 
أوروبا الشرقية يثري التساؤل، ويوجه النداء للمسلمني فيما يتعلق بالتجديد يف الفكر اإلسالمي،                

ضايا اليت يسري عليها املسلمون يف حيام، فال شك أن اإلسالم دين التجديد             والتجديد يف كثري من الق    
وأنه دين الواقع، ألنه دين لكل عصر ولكل قضية ولكل مشكلة، ومل يقف يف وقت من األوقات أمام                   
أية مشكلة إال وواجهها املسلمون حبلول، لكن أن نترك األمر دون قيود ودون حدود ودون ضوابط،                

 .ألمرهنا ينفرط ا
 املُجدد يف اإلسالم هو اإلنسان الذي مجع شروط التجديد، هو اتهد، هو الذي تعرف على                 -

الشريعة اإلسالمية من مصادرها األصيلة، هو الذي متكن من معرفة اللغة العربية، متكن من معرفة                  



 اإلصالح باسم   مناهج اددين ومناهج العلماء، أما أن يأيت اإلنسان باسم التجديد الفكري باسم             
التقدم، باسم أن الناس ال يريدون الدراسات التقليدية مث يهجم على الذين يهتمون أو يتمسكون                  
بالدراسات التقليدية، هذا إضاعة لكثري من الثوابت اليت ينبغي احملافظة عليها، وهي إشارات ذكرا يف               

 يدر يف خلدي موازنة بني املاوردي       املوضوع الذي نشر يف الشرق األوسط عن مناذج من اددين، ومل          
وأيب يعلى، وإن كان الكالم معروف ألن كال من املاوردي وأيب يعلى تتشابك كتاباما حىت أن من                   
الناس من يقول إن أحدمها أخذ من اآلخر، والقضية ليس فيها تزكية الجتاه املاوردي أو لكتابه، أو أن                   

الفكر السياسي اإلسالمي حىت اآلن هو من املوضوعات اليت         كتابه هو الكتاب الصحيح يف هذا اال،        
مل تنضج بعد، نعم هناك نظام للحكم اإلسالمي فيما يتعلق بالبيعة فيما يتعلق بشروط احلاكم، فيما                  
يتعلق بطريقة اختيار احلاكم، فيما يتعلق باحلقوق والواجبات لإلمام أو للحاكم، وكذلك حقوق الرعية              

حلاكم، كل هذه قضايا معروفة وواضحة لكن املوازنة بني نظام احلكم يف اإلسالم             على اإلمام أو على ا    
واألنظمة الدميوقراطية يف الوقت احلاضر أو أي نظام من األنظمة القائمة، تثري إشكاالت كثرية، وحنن ال                

وحناول أن  نريد أن جنلب أو نأخذ احلرية مبفهومها الغريب أو األنظمة اليت نشأت يف بيئات غري إسالمية                 
نطبقها على واقع اتمعات اإلسالمية، ولقد كتب كثري من العلماء املسلمني ممن هلم باع طويل يف جمال                 
الفكر السياسي اإلسالمي مثل املاوردي وأيب يعلى والغزايل وابن تيمية حول هذا املوضوع يف جماالت                

 من الدراسة يف هذا اال والنظر       حمددة، وميكن الرجوع إىل ذلك ومع ذلك فاملسألة حتتاج إىل كثري           
فيما هو من األسس ومن القواعد اليت نص عليها اإلسالم يف طاعة احلاكم، يف بيعة احلاكم يف عدم                    
اخلروج على احلاكم والقضايا األخرى، وهل تطبق بنظام عام أو بنظام جزئي أو مبجالس أو بغري                   

 .سالم بتحديد وتفصيلجمالس، هذه قضية تركت للتطبيق ومل يأت فيها اإل
 

 أما فيما يتعلق بقضية املاوردي وقضية أيب يعلى، وأمتىن من اإلخوة املثقفني ومن اإلخوة                  -
الكتاب ألنين كتبت ثالث حلقات يف هذا اال عما ينبغي أن يقوم به املسلمون، أو موقف املسلمني                  

 السعودية وما فيها من جماالت وما        جتاه التغريات، مث أتبعت ذلك حبلقات ثالث عن اململكة العربية          
تتميز به منذ قيامها من ثوابت وأسس ختتلف متاماً عن أي نظام، سواء أكان شرقياً أم غربياً، أمتىن من                    
اإلخوة الباحثني سواء أكانوا يف اجلامعات أم يف غري اجلامعات أن يدرسوا ما لدينا من مزايا يف هذه                    

 وهو القمة يف تكوين الدولة ويف تطبيق اإلسالم، وجمتمع الصحابة           البالد، نعم قام جمتمع رسول اهللا       
رضوان اهللا عليهم اخللفاء الراشدين يأيت تبعاً لذلك، مث بعد ذلك الدولة اإلسالمية املركزية، الدولة                 

 .األموية، مث الدولة العباسية، مث الدويالت أو الدول اليت خرجت عن الدولة اإلسالمية املركزية



 مث يف عهد الصحابة     ف أن الدولة اإلسالمية املركزية كانت يف عهد الرسول             حنن نعر  -
اخللفاء الراشدين مث الدولة األموية مث بدأت دول تنشأ يف الشرق والغرب حىت تعددت الدويالت                 

 .اإلسالمية يف مشال أفريقيا، يف األندلس، يف املغرب، دويالت يف داخل أفريقية، يف مناطق متعددة
 العثمانية كدولة إسالمية كبرية مجعت املسلمني أو غالبية املسلمني يف فترة طويلة من                الدولة -

الزمن، وبعد ذلك، حينما ضعفت بدأ التوجه الغريب، التوجه الصلييب، التوجه املعادي لإلسالم يتسلط               
دولة على الدول اإلسالمية وعلى اتمعات اإلسالمية، يف حالة الركود ويف حالة الضعف قامت ال               

السعودية على أساس من دعوة اِإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومضى عليها اآلن أكثر من مائتني                  
ومخسني سنة، فترة ليست قليلة إذا أراد اإلنسان أن يوازن بينها وبني فترات التاريخ اإلسالمي، هذه                 

 الفترة ما الذي حتقق فيها من إجيابيات؟
-     تمعات اإلسالمية يف           يوازن اإلنسان بينها وبني اتمعات اإلسالمية يف العهد العثماين، أو ا

الدولة العباسية أو أية دولة من الدويالت اإلسالمية اليت قامت يف مشال أفريقية، الدولة األموية يف                  
املغرب، دولة املوحدين، دولة املرابطني، أية دولة من الدويالت اليت قامت يف أية منطقة من املناطق                  

مية فيما يتعلق بااللتزام باإلسالم من ِقبل القيادة، من ِقبل احلكام، ومن ِقبل عامة الناس، جيد أا                 اإلسال
تتميز على كثري من اتمعات اِإلسالمية يف الدولة العثمانية ويف الدول األخرى، ولو أراد اِإلنسان أن                 

عهد الدولة العثمانية، أو أراد     يدرس اآلن القضاء وينظر يف القضاء يف عهد الدولة السعودية ويف              
نسان أن يأخذ ترابط األسر فيما بينها أو نظافة الشارع يف            اإلنسان أن يأخذ مثالً التعليم أو أراد اإلِ       

سالم أو اجتاه الناس إىل املساجد وأداء الصلوات، أو التزام املرأة           املدينة أو يف القرية والتزام الناس باإلِ      
م يف مسألة احلجاب، يف مسألة أن النساء هلن أوضاع مستقلة وخاصة يف               املسلمة مبا يوجبه اِإلسال   

التعليم ويف التربية ويف السكن حىت يف نظام البيوت واملساكن، جيد أن اتمع اإلسالمي السعودي يف                 
عهد الدولة السعودية يف خمتلف فتراا يتميز عن كثري من الدول اإلسالمية اليت قامت، سواء يف عهدها                 

 .يف العهود السابقةأم 
 هذا يدعوين أو يوجب علينا، وحنن نبحث وحنن ندرس وحنن ننشر ونكتب، أن نوازن بني هذا                 -

الواقع الذي نعيشه وبني اتمعات أو الدول األخرى وما فيها من أنظمة وأن نربط هذه املوازنة بنظام                  
جمال التربية والتعليم يف اال      اإلسالم، نظام اإلسالم يف جمال السياسة، يف جمال االقتصاد، يف              

االجتماعي، أما العقيدة فنحمد اهللا سبحانه وتعاىل على أن األمة اإلسالمية حىت وإن اختلت األنظمة                
والتطبيقات لكن عقيدة اإلسالم عقيدة حية واضحة يف نفوسهم ويف أذهام، وجيد اإلنسان التطبيقات              

، جيد أن هناك اخللل أكثر منه على األقل يف أسس العقيدة، وال             يف اال التشريعي أو يف اال التنظيمي      
يعين هذا أن يقول اإلنسان إن األنظمة أو إن التشريعات اليت نسري عليها ليس فيها خطأ وليس عليها                   



ال، اإلنسان رائده احلق وعليه أن يبحث عن ما يسنده الدليل من كتاب اهللا سبحانه وتعاىل                .  مالحظات
، وبالتايل نقدمه للناس، وإذا أردنا لألمة اإلسالمية أن تنهض نقدم هلا وقائع وحقائق،               وسنة رسوله   

نرى الصحوة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي كله تنادي بتطبيق الشريعة اإلسالمية، واجلماعات                
ن واألحزاب والفئات تدعو تلك احلكومات لتطبق الشريعة اإلسالمية، وجتد كل األحزاب اإلسالمية أ            

هذه أمنية، حنن يف اململكة منذ أن قامت الدولة وهي تطبق الشريعة اإلسالمية ومستمرون واحلمد هللا يف                 
 .هذه النعمة ويف هذا اخلري

 ننظر إىل اإلعالم ونوازن بني إعالمنا وبني ما نراه يف اتمعات األخرى، جند أن املوازنة غري                  -
حف أو أي جمال من ااالت األخرى، وهذا األمر يعطي           واردة إطالقاً سواء يف جمال التلفاز أو الص       

املتطلعني لتطبيق اإلسالم والنظام اإلسالمي يعطيهم األمل، نرى تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كثري من               
الدول يف السودان يف باكستان يف العديد من الدول اإلسالمية والدول العربية تثار حوهلا الشبهات                 

أن هذا األمر سيحدث حرجاً بالنسبة للطوائف األخرى، وسيحدث حرجاً           والشكوك واملشكالت، و  
حينما ينقل للناس جتربة عاشتها اململكة العربية       .  وإىل آخره ..  فيما يتعلق بتقنني القوانني وتنظيمها، و     

السعودية يف هذا اال يثبت للناس أن كل تلك الشكوك وتلك األشياء اليت تثار هي أوهام ألن الناس                  
ينطلقون من واقع وال ينطلقون من جمرد فكر أو آراء أو أشياء يف بطون الكتب، قد يقول اإلنسان إن                    
هذا االجتاه يف تشريع القضاء أو أي جمال من ااالت نعم موجود يف الفكر اإلسالمي، موجود يف                   

دث الكتب، موجود يف األحباث لكن أمامي مشكالت كبرية يف التطبيق وسيحدث احلرج ويح                
مشكالت، هذا إذا مل ينقل اإلنسان ما كانت عليه الدولة اإلسالمية يف عصورها املتعددة، لعل األسئلة                 
وأنا سأكون اآلن يف جمال املُمتحن، لعل األسئلة تتطرق إىل شيء من هذه النقط أو شيء من هذه                     

اً أستفيد منه وأُفيد    القضايا، وكم كنت أمتىن أن لدي معرفة بطبيعة هذه اللقاءات حىت أحضر شيئ              
 . اإلخوة اآلخرين، ونرجو إن شاء اهللا أن يكون ذلك

 

  ))تعليق احملتفي(( 
 :ويعلق األستاذ عبد املقصود خوجه على كلمة الدكتور عبد اهللا عبد احملسن التركي بقوله

ة حنن سعداء بتشريفك وسعداء بإتاحة الفرصة لنا ذا اللقاء يف هذه األمسي           :   سيدي الدكتور  -
الكرمية، اليت جتشمت يف سبيل حتقيقها لنا عناء سفرك من الرياض فأهالً وسهالً ومرحباً بك بني أهلك                 
وإخوانك وذويك، وسعادتنا أكرب بأن لنا ذمة لديك بفرصة لقاء أو لقاءات أخرى نسعد فيها بك، ألن                 

 .كثري نتحدث به إليكلقاءات كهذه من املؤكد أن يكون لديك فيها اجلديد لتنقله إلينا، ولدينا ال



 أما طبيعة هذه األمسية فامسحوا يل أن أخالف معاليكم فيما ذهبتم إليه إن هذا اللقاء هو لقاء                   -
األسرة، لقاء العائلة الواحدة، بعيداً عن أسوار اجلامعات واملؤمترات واألندية األدبية، ولكل منها كما ال               

وأن تقوم به، هذا اللقاء نود أن يكون عفوياً ونود          خيفى على معاليكم بعدها الذي نود أن تستمر فيه          
أن حنقق من خالله لقاء األرواح ولقاء القلوب اليت جتتمع يف اخلري وإىل اخلري، حرصاً على هذا الوطن                   
وحباً له، بحثاً عن األصلح واألهم، ليس لنا من لقاء إال وكان دائماً هذا هو اهلدف األمسى له، فيبدو                    

 اللقاءات يف عفويتها، ال نطلب طلباً معيناً ممن حنتفي به، وال نريد أن حيضر، نريد أن                  يل أن أمهية هذه   
نسمع منه ويتحدث إلينا ونتحدث إليه، ولن نغير، فعالً لنا هدفاً، بدأنا به، وهو أن هذا                 "  خاماً"يأتينا  

ات، هدفنا أن تكون هذه     الوطن كما تعودنا هو الوطن الشكور للرجال وأعماهلم، من خالل هذه اللقاء           
اللقاءات لقاءات تكرمي للرجال توثق صورة وصوتاً وإن شاء اهللا كلمة مقروءة باعتبارها من أهم                  
وسائل التوثيق، لتبقى، رمبا ال تتضح أمهيتها اليوم وإمنا لألجيال القادمة، مرحلة نوثق ا ما دار يف                   

 .ألجدادماضيهم يستفيدون منه استفادة األبناء من اآلباء وا
 هذا جممل ما دار يف خاطري للمالحظة اليت تفضلتم ا، فوجدت من الواجب أن أنقله إليكم                 -

 علناً ال مهساً، ولكن من يضع عالمة االستفهام؟
 والشكر مكرراً ملعاليك، ولكل من تفضل وأسهم يف تكرميك، ألننا ننظر يف احلقيقة ملعاليك                -

مفكر، وكرجل ريادة نعتز به، ونعتز باللقاء به دائماً وأبداً،          ليس فقط كمدير جامعة، لك دور بارز ك       
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 األسئلة كثرية، وأنا أقترح أن نقرأ على معاليك كافة األسئلة اليت وردتنا، ألن بعضها قد                  -
ود أن جتيب عليه    يكون متجانساً، وألن بعضها قد يكون متداخالً، ونترك ملعاليك حرية التصرف فيما ت            

وما تود إدماجه مع غريه اختصاراً للوقت، وعلى كلٍّ فهذه األمسية أمسيتك، وأنت عريس هذه الليلة،                
 . فلك أن تتصرف فيها مبا تشاء

  ))احلوار بني احملتفى به واجلمهور(( 
 :بدأ احلوار بسؤال من األستاذ عزيز ضياء يقول فيه

البن "  املغين"ملرجع الفخم من مراجع الفقه وهو كتاب          قيام الدكتور التركي بتحقيق هذا ا      -
قدامة جيعل طالب العلم يتطلع إىل عمل ال يستغين عنه، ليس فقط الكبار بل أيضاً املشتغلون مبا يسمى                  
احملاماة أو الوكالة الشرعية عن أصحاب القضايا احلقوقية وغريها من القضايا اليت يعيشها اتمع                 

ويف العامل العريب، هذا العمل هو تقنني هذا الفكر يف مرجع يسهل على القاضي               اإلسالمي يف اململكة    
واحملامي وصاحب القضية أن يتعامل مع الفقه على ضوء ما جيده جمموعاً يف هذا التقنني، فهل يرى                   



الدكتور التركي أن هذا العمل ميكن أن يوجد، والدكتور التركي يذكر بالطبع أن القضاء يف عهد                  
فما الذي مينع من    "  جملة األحكام "العثمانية قد وضع تقنيناً للشريعة اإلسالمية فيما يعرف باسم          الدولة  

 .وجود مثل هذا العمل يف العامل العريب
) املدينة املنورة ( أما السؤال الثاين من األستاذ خالد حممد باطرين، وهو صحفي يعمل جبريدة               -
لقضية اليت طرحتها جريدة املدينة املنورة وتابعتها الصحف        معايل الدكتور لعلكم قرأمت وتابعتم ا     :  ونصه

احمللية، واليت تتصل بفكرة إقامة جامعات أهلية تم بالتخصصات الفنية والتقنية، وتتيح اختيارات               
إضافية للطالب، وتشكل رافداً من روافد العلم، تتكامل مع الروافد اجلارية وتعطي البديل احمللي ألبناء               

أيضاً فكرة االستعانة بإدارة جامعات دولية معروفة        )  املدينة(قيمة، وقد طرحت جريدة      اجلاليات امل 
كجامعة هارفرد مثالً أو اجلامعة األمريكية بفروعها القائمة يف عدد من الدول العربية، ويتم تنسيق                 

لدولة ومتويل  املناهج حبيث تتضمن املناهج العربية واإلسالمية وحتت إشراف وزارة التعليم العايل ودعم ا            
 .الصناديق احلكومية والقطاع اخلاص

 سؤالنا نوجهه للدكتور عبد اهللا والدكتور راشد والدكتور حممد عبده مياين، الذي يسعدنا                -
 -كيف ترون   :  وجودهم مجيعاً معنا الليلة ومبا اكتسبوه من خربات علمية وأكادميية وإدارية جامعية هو            

 إدارة اجلامعات فرص جناح مثل هذا املشروع والشروط اليت           من واقع خربتكم يف    -أصحاب املعايل   
مىت ستتحقق بادرتكم   :  يفترض توافرها لتأسيس هذا النجاح، وسؤالنا لألستاذ عبد املقصود خوجه          

مشكورين باستضافة ندوة ملناقشة هذه الفكرة تضم خنبة من رجال اجلامعات واألعمال والصحافة               
 والفكر واجلهات ذات الصلة؟

 

 : سؤال من األستاذ منصور عطار يقول فيهمث
 أنشأت جامعتكم معاهد يف طوكيو وجاكرتا وجيبويت وغريها وأمثرت مثراً يانعاً كبرياً خلدمة               -

اإلسالم واملسلمني يف أدىن األرض وأقصاها، أال ترون أنه من األفضل إنشاء مزيد من هذه املعاهد يف                  
مكاين ترتيب مكان يف بريطانيا إلقامة معهد صغري على نفس          أماكن أخرى من العامل؟ لإلحاطة، فإنه بإ      

 .املنهج الذي أقيمت به املعاهد اآلنفة، وشكراً
 

 :وسؤال مقدم من األستاذ صاحل متعب الغامدي نصه
 معايل الدكتور عبد اهللا عبد احملسن التركي، التقيت بنا وحنن طالب يف جامعة مانشستر                  -

هل ترى معاليكم أن جوالتك     :  سؤايل.   منه الطالب السعوديون املبتعثون    بربيطانيا لتبحث معنا ما يعاين    
املكوكية السنوية يف أقطار العامل قد جنحت يف مهمتك، خاصة وأن بعض مطالبنا يف ذلك الوقت مل تر                   

 .النور، وشكراً



 :ومن األستاذ عبد الرؤوف ناجي السؤال التايل
ء عرب الصحف أو االس اخلاصة من بعض         يالحظ مؤخراً التلميح، سوا   :   معايل الدكتور  -

الكتاب أن الطالب اجلامعي، سواء املتخرج أو الذي ال زال على مقاعد الدراسة، يضعف مستواه                 
 العلمي، ما هو السبب الرئيسي يف رأي معاليكم؟

 

 :ويقدم السيد سليمان يونس سالمة السؤال اآليت
ية املسامهة يف نشر الدعوة اإلسالمية يف العامل         كيف ميكن جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم        -

 إضافة ملا تقدمه مملكتنا احلبيبة يف هذا املضمار؟
 

 :أما األستاذ أمحد عبد العاطي أمحد فقد جاء سؤاله على النحو التايل
ورد على لسان معايل الدكتور حممد عبده مياين أن هناك غزواً فكرياً يف املناهج              :   معايل الدكتور  -

 .ليمية، ويبدو يل أننا نعيش غزواً فكرياً يف كل شيء يف حياتنا، فأين دور الداعية اإلسالميالتع
 ما هي الوسيلة املُثلى إلخراج جمتمع يعرف احلق فيتبعه؟ وما رأي معاليكم يف دور الدعاة                  -
 اليوم؟

 

 :ويسأل األستاذ عبد العزيز التميمي قائالً
مؤمتراً لتاريخ امللك عبد العزيز، غري أننا مل نر حىت اآلن            احتضنت جامعة اإلمام حممد بن سعود        -

 شيئاً من البحوث واحملاضرات اليت ألقيت، ترى هل هناك نية لطباعة هذه احملاضرات لالستفادة منها؟
 

 :ومن األستاذ حممد علي دولة جاء السؤال التايل
ناية مبوضوع إعادة كتابة    إن من اهتمام جامعتكم واهتماماتكم اخلاصة الع       :   معايل الدكتور  -

 التاريخ اإلسالمي، فما هي اخلطوات واألعمال اليت قامت ا جامعتكم واليت ستقوم ا يف هذا اال؟
 

 :أما األستاذ يوسف العارف فقد كان سؤاله هو
فئة كبرية من موظفي الدولة يف اال التعليمي وغريه يرغبون يف            :   عفواً، مشكلة واقتراح   -

ويصطدمون بروتني إداري يف جامعاتنا وهو شرط        )  ةماجستري ودكتورا (راسام العليا   استكمال د 
التفرغ الكلي، واملوظف كما تعرفون مرتبط بأهل وأسرة ومستقبل هذا املوظف يجربه على اختيار أحد               

عب أن يلغي هذه الرغبة ويتوقف أو أن يتجه إىل اجلامعات العربية خارج اململكة فيت               :  طريقني أوالً 
وخيسر ويشقى، االقتراح أن يفتح جمال التفرغ اجلزئي ملوظفي الدولة يف سلك التعليم وغريه ملرحلة                 

 . خاصة واملاجستري عامةةالدكتورا



 أن يقبل املوظف يف الدراسات العليا برسوم مالية رمزية فيدرس يف بلده وبني أهله وما يدفعه                  -
 .من رسوم يفيد اجلامعة والبلد السعودي

 

 : أن هناك سؤاالً من علي حممد الشهري هوكما
 تنتشر حالياً ظاهرة ما يسمى الشريط اإلسالمي، وعند االستماع إىل تلك األشرطة يالحظ               -

عدم توثيقها علمياً، باإلضافة إىل إا ختلق بلبلة يف اآلراء واألفكار خاصة لدى الشباب، وأيضاً تصرفهم                
 رأي معاليكم حنو وضع ضوابط ملثل هذه الظواهر؟ ألن املادة            عن قراءة الكتب املوثقة علمياً، ما هو      

العلمية هي أمانة، وأيضاً األجيال هم أمانة، لئال تتسع شقة اخلالف وتزداد بأمور فرعية أنتم أعلم مبدى                 
 .اخلالفات السابقة فيها

 

 :وجييب الدكتور عبد اهللا عبد احملسن التركي على األسئلة واحداً بعد اآلخر قائالً
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا حتقيق أو مقابلة صحفية أو إعالمية، هذا الذي أشكو منه حقيقة                 -

فيما يتعلق مبثل هذا اللقاء، وهذا ما أختلف مع أخي فيه، مع تقديري لرأي األستاذ عبد املقصود خوجه                  
خوة الذين أيضاً   يف هذا األمر، أنا ال شك أقدر كل التقدير هذا اجلهد وهذا االهتمام منه ومن اإل                 

حيضرون ويواظبون على حضور هذه اللقاءات، لكن العفوية اليت أشار إليها، ومطارحة القضايا ودخول              
عدد من الناس من احلاضرين يف إبداء الرأي، وحىت نظام اجللسة هذا خيتلف متاماً مع الواقع الذي                   

إما جلسة عربية وأناساً جالسني بعضهم      نعيشه، خيتلف متاماً، أنا كان تصوري إذا جئنا لبيت أخينا جند            
مع بعض إذا كان يل كلمة خاصة مع الدكتور مياين فيمكنين التحدث معه قليالً، مث نرجع مع البقية                    
ونتكلم، مبعىن أن يكون فيها لقاء مفتوح بشكل أخوي، دون أن يكون منظماً ذه الكيفية، لكننا خنرج                 

 .ابعون اإلنسان باألسئلة الصحفية أو األسئلة اإلعالميةمن اجلامعة، ورب أحياناً من الذين يت
 ونعود يف قضايا هامة فهذا هو عني العمل املعروف، أوال يصعب علي أن أعلق أو أن أجيب                   -

على أستاذنا الفاضل األستاذ عزيز ضياء فهو على كل حال يف هذه ااالت من املدركني ألبعادها                  
الفقه اإلسالمي الذي بني أيدينا والذي تركه لنا الفقهاء املسلمون هو           وألمهيتها وآلثارها، حنن نعلم أن      

 تقنني، هو آراء، فرق بني الشريعة اإلسالمية اليت نزلت يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل وسنة رسول اهللا                  
فرق بينها وبني آراء الفقهاء أو العلماء، نعم اتهد أو الفقيه حينما يبحث بالطرق الصحيحة ويصل                 

ىل قناعة بأن هذا الرأي هو الرأي الشرعي فهو حكم اهللا سبحانه وتعاىل يف حقه ويف حق من يقلده أو                    إ
يتبعه، لكن قد يكون الرأي الصحيح خالف هذا القول أو خالف هذا الرأي، والدراسات الفقهية اليت                

 ومنها ما دون على     بني أيدينا واليت تركها السلف الصاحل والعلماء، منها ما دون على أساس مذهيب             
البن حزم والكثري من    "  الُمحلّى"أو كتاب   "  املغين"أساس اجتهادي، ومنها الشرح ملختصر، مثالً كتاب        



الكتب واملوسوعات الفقهية تعترب دراسة يف الشريعة اإلسالمية، دراسة يعرف فيها الذي حبث أو درس               
 إىل رأي شرعي خيتاره يف القضية اليت        آراء العلماء ووجهة نظرهم، ويرجح ويوازن، ويستدل ويصل       

اجته إليها، هذا الرأي الذي اختاره ومال إليه، يعترب بالنسبة إليه تدوين وختصيص، فلو جئنا مثالً لكتاب                 
البن تيمية رمحه اهللا، وأراد اإلنسان أن يستخرج هذه االختيارات أو           "  لفتاوىا"البن قُدامة، أو    "  املغين"

الدولة كدولة يف جمال    .  األقوال الراجحة، خلرج مبدونة تنسب إىل هذا الرجل       هذه املختارات أو هذه     
االجتهاد وخاصة يف جمال املعامالت، يف الفقه اجلنائي، يف الشركات، يف األبواب غري أبواب العبادة                 

هذه ية اجتهادية، واألقوال هلا مستند من الوجهة الشرعية، للحاكم أن خيتار رأياً من              ضحينما تكون الق  
ورأي احلاكم  .  اآلراء ويتبناها، وتتبناها الدولة، وبالتايل ترى من املصلحة احلكم ذا الرأي وذا القول            

يف هذه القضايا يرفع اخلالف، هذا أيضاً نوع من أنواع التقنني، أو نوع من أنواع اختيار قول من                    
جيد العلماء املتمكنني من معرفة     األقوال، اإلنسان حينما يرجع للتاريخ اإلسالمي يف عهوده األوىل و          

احلكم الشرعي واحلكم به، ال جيد هناك حاجة ماسة إىل مسألة حتديد القضايا أو تقنينها وإلزام القضاة                  
وإلزام من حيكم ذا األمر، ألن احلاكم أو القاضي يف درجة متمكنة من معرفة احلكم الشرعي بطرقه                  

ناس التقليد أو األخذ من كتب املذاهب أو آراء الفقهاء،          وأساليبه الصحيحة، لكن حينما يغلب على ال      
فهنا قد تكون املصلحة يف أن يتم حتديد كتب هلؤالء القضاة أو هلؤالء الذين يتولون احلكم بني الناس أو                   
اختيار آراء معينة يف هذه القضية، كما نرى مثالً يف الشفعة، وخاصة شفعة اجلوار، أشياء كثرية من                   

الفقهاء فيها، فقد تتبىن الدولة املسلمة قوالً معيناً أو رأياً معيناً، وبالتايل يلتزم به احلكام               أحكامها خيتلف   
 .ويلتزم به القضاة

سالمي لوجدنا أن الدراسات الشرعية أو       لو نظرنا مثالً إىل اامع الفقهية القائمة يف العامل اإلِ          -
كّن يف أن حيددوا، خاصة يف القضايا املستحدثة، الرأي         أن اتهدين أو أن العلماء الذين لديهم قدرة ومت        

 .الراجح أو الرأي الذي يعتمد عليه قلة
 على كل حال، مسألة التقنني يف رأيي الذي أجته إليه، أومن خالل الدراسة يف هذا اال أنه                   -

رسون لتويل  جيب علينا قبل مسألة التقنني توجيه الدارسني يف ااالت الشرعية وخاصة الذين يد               
القضاء، ينبغي توجيههم إىل قضايا حمددة، تتقارب آراؤهم فيها، حينما توجد جمالت ختتص بالقضايا               
املشتركة وتدرس فيها القضايا اليت فيها خالف وحتتاج إىل حبث وإىل متحيص وإىل تقارب يف الرأي، تهيأ               

     هيالت، تأ هلم ايهبالتايل يكون عند الناس تقارب يف معرفة احلكم         أ هلم الدراسات و   هلم األحباث، ت
 .الشرعي الذي سيتجهون إليه أو يطبقونه

 إذا توافر للناس القدرة على الصياغة الفقهية السليمة اليت مرت مبراجعة وبدراسة وببحث،               -
 .فال مانع إطالقاً من أم حيددون قضايا يتجهون فيها إىل هذا األمر



ت الفقهية اليت مرت، مثالً املوسوعة الفقهية يف الكويت أو موسوعات            إذا رأينا اآلن املوسوعا    -
سبقت يف سوريا أو املوسوعة الفقهية يف مصر أو حماوالت كثرية، جند أن املوسوعة الفقهية رغم ما                   
يبذل فيها من جهد يأيت من يتعقبها، وهي تعمل جتارب مث بعد سنوات ترجع عن كثري من الدراسات                   

ها، فقضية التقنني اليت تستعجل فيها فئة أو مجاعة أو تستعجل اجلهات املختصة لوضع              اليت توصلت إلي  
مواد الفقه على شكل مقنن هذا له نتائج وله آثار سلبية، إضافة إىل أنه حيول بني هؤالء الدارسني وبني                   

ل من املسائل   كتب الفقه األصيلة اليت فيها الدليل وفيها املناقشة وفيها البحث، واملسألة على كل حا              
اليت طُرحت، وقدم فيها رسائل، وقُدم فيها دراسات، وقد نبدأ مبسألة ما يسمى بالتقريب الفقهي، نأيت                
للفقه احلنبلي وحندد القواعد األساسية فيه وحندد القضايا اليت ينبغي أن تكون واضحة لدى القاضي                 

ة، املرحلة األخرى اليت يتفق القادة ويتفق       ولدى الدارس يف هذا اال، مث بعد ذلك تأيت املرحلة التالي           
 .العلماء فيها على رأي معني

 أما موضوع اجلامعات األهلية فإنه ميكن للدكتور راشد أو األخوة أن يتحدثوا فيه، أما رأيي                 -
اخلاص بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن احلاجة ليست ماسة ملثل هذا النوع من اجلامعات، ألن                

 يف اململكة مرتبط بأهداف، هذه األهداف حمددة مبا يتعلق بقضايانا الداخلية يف اململكة العربية                التعليم
سالمية بشكل عام، وبالتايل اجلامعات ليست املشكلة فيها استيعاب         السعودية أو القضايا العربية أو اإلِ     

ألمة يف حاجة إليها أكثر،     الطالب، املشكلة األساسية هي توجيه الدارسني وتوجيه الطالب إىل جماالت ا          
يعين هذا األمر هو الذي ينبغي أن تم به، قبل أن تم باستيعاب مجيع الدارسني، حينما يلتحق مجيع                   
الطالب الذين يتخرجون من املرحلة الثانوية يف اجلامعة، وبعد ذلك ينتهون من املرحلة اجلامعية، وهناك               

اليت درسوها، تصبح هناك إشكاالت كبرية، فاجلامعة       جماالت يف حاجة إليهم أكثر من هذه الدراسة          
األهلية حىت اآلن بالنسبة للمملكة العربية السعودية ال أتصور أن هناك حاجة قائمة هلا يف الوقت                   
احلاضر، وإذا رأى اإلنسان ختصصات يؤمل وينبغي أن يوجه الدارسون إليها جند أا تستوعب األعداد               

 .الكبرية من الطالب
ناك ااالت املهنية حينما نبحث يف الشرق أو يف الغرب أو يف كثري من األماكن جند                   مث ه  -

الطالب الذين يتجهون إىل اجلامعات هم فئة معينة من الطالب ليس كل الدارسني، وليس كل الذين                 
ية يف الدول   خترجوا يف املرحلة الثانوية، وإذا قارنا بني التعليم اجلامعي يف اململكة وبني الدراسات اجلامع             

األخرى جند أن باململكة سبع جامعات، وفيها العديد من الكليات املتخصصة، كليات للبنني وكليات               
للبنات، وكليات متوسطة يف حني جند أن الدول األخرى اليت تكون أكثر سكَّاناً من سكان اململكة ال                  

 .دد الكبري من الكلياتيوجد فيها هذا العدد الكبري من اجلامعات، وال يوجد فيها هذا الع



هي إسهام اململكة     : املعاهد اخلارجية للجامعة ال أريد أن أحتدث عنها كثرياً، لكنين أقول             -
العربية السعودية فيما يتعلق بتعليم أبناء املسلمني اللغة العربية والعلوم اِإلسالمية يف مناطقهم وقد                 

يف موريتانيا، يف جيبويت، يف مناطق حتتاج إىل هذه         فُتحت يف أماكن يف حاجة ماسة إليها، يف أندونيسيا،          
سالمية كما هو احلاصل اآلن يف معهد سيفتتح قريباً إن          املعاهد أو تتصل أيضاً بتعليم أبناء اجلاليات اإلِ       

شاء اهللا يف أمريكا، واملعاهد أيضاً كثرية يف غري اجلامعة، وال تكاد جتد دولة أو جمتمعاً إال وفيه عدد من                    
 .ت وعدد من املعاهد يف هذا االالكليا

 أما اجلوالت اليت أشار إليها األخ صاحل الغامدي فأنا أوالً ليس اهلدف منها حل مشكلة طالب                 -
من الطالب أو حىت جمموعة، أو مشكلة إدارية أو مشكلة مالية، إن األهداف األساسية لتلك اجلوالت                

د أجنبية ويبحث معهم ويتعرف على مشكالم ويثري        هي أن يلتقي اِإلنسان بالطالب السعوديني يف بال       
بعض القضايا الفكرية، بعض القضايا الدينية، يرد على استفسارام يف جماالت متعددة، وأعتقد اآلن               
على ما فيها من ضعف من خالل رؤيتنا أا قد حققت أشياء كثرية، وأذكر يف عدد من األندية                     

 أمريكا ويف جماالت كثرية جيد اإلنسان أن هناك نتائج ملثل هذه             السعودية اليت أقيمت يف بريطانيا ويف     
اللقاءات، وهي لقاءات مل يتفرد ا إنسان دون غريه، كل من ذهب من مديري اجلامعات أو من                    
املسؤولني الكبار، من العلماء ألية منطقة فيها شباب من اململكة يدرسون فإنه جيتمع م ويتحدث إليهم                

يسمع منهم وينقل ما عندهم من آراء للمسؤولني هنا، ويرى اإلنسان أن هناك أشياء              ويتحدثون إليه و  
 .أيضاً حتققت حىت يف اال اِإلداري أو اال املايل وإن مل يكن هذا هو اهلدف

 الطالب اجلامعي وضعف مستواه العلمي، طبعاً املسألة ال تؤخذ حكماً عاماً ذه الكيفية، وأنا               -
كلمة عن ضعف الطالب وضعف املستوى العلمي يف        )  املدينة( يف إحدى اجلرائد، رمبا يف       قرأت منذ أيام  

اجلامعة، لكن الكاتب مل خيصص جامعة دون أخرى، اجلامعات السعودية مستواها العلمي من خالل                
لصف املوازنة بينها وبني اجلامعات يف البالد العربية والبالد اِإلسالمية تكاد، واحلمد هللا، تكون يف ا                

نسان هذا حينما يقرأ الرسائل اجلامعية اليت تقدم جلامعات إسالمية وعربية ويف              األول، ويعرف اإلِ  
اجلامعات السعودية، يعرف هذا من خالل األساتذة ألن يف اململكة خرية األساتذة العرب واألساتذة               

تمعات األخرى، يعرف   ألن اململكة مناخ توفر فيه أشياء ال توجد يف الدول األخرى أو ا             .  املسلمني
نسان املستوى حينما تكون هناك مسابقات أو منافسات أو دراسات مشتركة، هذا هو امليزان فيما                اِإل

نسان هذا الكالم ألنه يوازن يف اللغة العربية بني           يتعلق بضعف املستوى العلمي أما أن يقول اإلِ         
بني العلماء فيما مضى وبني العلماء يف       الدارسني فيما مضى والدارسني يف الوقت احلاضر، أو يوازن           

الوقت احلاضر، ال شك أن احلالة ختتلف واتمع كله تغري، وهذا الضعف ليس مقتصراً على اجلامعة                 
فقط ولكنه يف املراحل كلها، الدارس يف املرحلة االبتدائية أو الذي يتخرج من املرحلة االبتدائية من                 



 من املرحلة الثانوية يف الوقت احلاضر، فيه قوة يف اللغة             ثالثني سنة عندي أفضل من الذي يتخرج       
العربية، يف إدراكه، يف حسن كتابته، يف اهتمامه، لكن هذا ال تالم فيه املدرسة أو الوسائل التربوية،                   
لكن اتمع كله تغري، هل الصناعة اآلن يف ااالت اليت كانت موجودة سابقاً مثل الصناعة من حيث                  

 هي مسألة نسبية وليست مقتصرة على اال        - مسألة الضعف    -لوقت احلاضر، القضية    اجلودة يف ا  
نسان ال شك أنه عندما يقَدم التعليم جيد أن هناك نقصاً وهناك ضعفاً، لكن أسباب                التعليمي فقط واإلِ  

 .واهللا فيه ضعف علمي أو مستوى التعليم ضعيف: الضعف متعددة، واملسألة أكرب من أن يقال
الكلمة اليت أشار إليها وذكرها األستاذ الدكتور حممد عبده مياين يف مسألة الغزو الفكري يف                  -

احلالة لدينا يف اململكة أسلم بكثري من اتمعات األخرى نتيجة ألوضاعنا           :  املناهج ويف غريها، أنا قلت    
صحيح أن الدعوة إىل اهللا     أين الدعاة؟   :  لكن ال ينبغي أن يقال    .  إخل..  الدينية، االجتماعية، السياسية  

حباجة إىل ختصيص ويف حاجة إىل أسلوب ويف حاجة إىل قدرات ويف حاجة إىل إمكانات مادية                    
وإمكانات معنوية، وإذا أُفسح اال هلا، وهيئت هلا اِإلمكانات وهيئ هلا الدعاة إىل اهللا التهيئة                   

ن الغزو الفكري هو مثل اِإلناء، إذا       الصحيحة، انزاحت كثري من املشكالت وابتعد الغزو الفكري أل        
ولذلك قصة  .  ناء فارغاً سيمأل، وإذا كان اِإلناء ممتلئاً فلن يكون هناك جمال للغزو الفكري              كان اإلِ 

الدعوة إىل اهللا ويئة الدعاة، أنا أعتقد أن األمة وأن اتمعات اإلسالمية يف حاجة إىل عدد من الدعاة                   
ن عدد األطباء وأكثر من عدد املهندسني، مع األسف نسمع أحياناً أنه             وإىل عدد من العلماء أكثر م     

ملاذا نكثر من الكليات الشرعية، ملاذا نكثر من تأهيل الدعاة، ملاذا ال نركز ونكثف الكليات                 :  يقال
الطبية والكليات اهلندسية؟ أنا ممكن أستورد مهندساً من أمريكا، أو من أوروبا، أو طبيباً من أية دولة                  
من دول العامل، لكن ال أستطيع أن أحضر تمع مسلم داعية أو أستورد إنساناً يعلم الناس الدين أو                   
حيكم بينهم بالشريعة، فاألمة يف حاجة إىل الدعاة ويف حاجة إىل القضاة ويف حاجة إىل املوجهني يف اال                  

الفروض الالزمة على األمة    الشرعي أكثر من حاجتها إىل املهندسني وإىل األطباء، رغم أن تلك من              
اإلسالمية أن توفرها، وحنن يف حاجة إىل هذه التخصصات كلها، لكن ال زلنا يف حاجة إىل الدعاة                   

 .املتخصصني
 من جهة أخرى أوافق األخ السائل على أن بعض الدعاة ينفرون من الدعوة إىل اهللا ألم                   -

 عن القضايا اليت تم بالسلبيات يف حني أن         يركزون على جانب الوعيد، وإساءة الظن بالناس، والبحث       
، "بشروا، وال تنفروا، يسروا وال تعسروا     "حتتاج إىل تبصري، حتتاج إىل إنسان       .  الدعوة حتتاج إىل تيسري   

، فاألمة اِإلسالمية هي أمة دعوة، وأمة تيسري وبشارة،           هذا احلديث الصحيح عن رسول اهللا        
فالدعوة إىل اهللا أمر من األمور العظيمة، وال شك أن          .   طريق اخلري  نسان يف حاجة إىل من يفتح له      واِإل



األمة اِإلسالمية، سواء على مستوى الدول أم على مستوى الشعوب، مقصرة يف هذا اجلانب، مقصرة               
 .تقصرياً كبرياً، وال ميكن أن ينهض املسلمون إال بدعاة لديهم العلم ولديهم الفقه ولديهم البصرية

رياً من اإلشكاالت اليت تقع نتيجة محاس وعاطفة بعض الشباب أو االجتاهات              نرى اآلن كث   -
اإلسالمية، إا مل ترشد بالعلم ومل ترشد بالفقه، ومل ترشد بالبصرية، واألمر يتطلب تضافر اجلهود                  

 .ويتطلب الكثري من التعاون
 نقول إن األشرطة ال      على كل حال فاملسألة مسألة فكرية ومسألة دينية ومسألة اجتماعية ال            -

ينبغي أن تستعمل، األشرطة أسلوب ووسيلة مناسبة، لكن الذين يسجلون توجيهام أو نصائحهم أو               
فعليه أن يعرف من يخاطب؟     :  يدعون إىل اهللا من خالل الشريط ينبغي أن يضع يف نفسه أكثر من اعتبار             

خاطبة، وليس من شك يف أن الشريط        أي أن يعرف املستويات الفكرية والثقافية واالجتماعية امل         
سيذهب إىل امرأة، إىل طفل، إىل رجل مثقف، وإىل جاهل، إىل متعلم، وإىل كبري، وإىل صغري، وقد                   
خيطئ الداعية يف التقدير إذا وجه حديثه إىل فئة معينة، وخرج من قدرته ومن استطاعته بعد انتشاره،                  

         جمع الناس عليه أو يتفقون مجيعاً           ولذلك ال بد أن يراعي اِإلنسان يف هذه املسجالت أن تكون مما ي
 .عليه، أو مما ال حيدث على األقل خالفاً وفتناً ومشكالت

أوالً قُدمت فيه أحباث نعتربها أحباثاً رائعة وأحباثاً مبتكرة يف           :   مؤمتر تاريخ امللك عبد العزيز     -
، ويف اال الديين، يأ لعدد من الباحثني أن         اال السياسي، يف اال اإلداري، يف اال االجتماعي       

يطلعوا على وثائق مهمة عن تاريخ امللك عبد العزيز، واألحباث اليت قُدمت بعد تنقيحها وترتيبها هي                 
اآلن مهيأة للطبع، وأطمئن األخ الذي أثار هذا املوضوع أو سأل عنه، بأا اآلن بالفعل دخلت مخسة                  

، فيما يتعلق بالنص العريب، أما النصوص األخرى كالنص اِإلجنليزي والفرنسي           جملدات كاملة يف املطبعة   
أو األملاين فهي أيضاً يف مراحلها األخرية إن شاء اهللا، وذلك فيما يتعلق بالترمجة وتقدميها ملن هو يف                    

عة حاجة إليها، لكن الذي يهمنا وتسعى اجلامعة إليه وقد صدر عن املؤمتر قرار به، هو إجياد موسو                  
كاملة عن تاريخ امللك عبد العزيز وتاريخ اململكة العربية السعودية، موسوعة حتصر كل الدراسات                
وكل األحداث سواء يف اال السياسي، يف اال العسكري، يف اال االجتماعي، وهذا املوضوع                

سات املتعاونة يف   يتطلب جهداً ويتطلب وقتاً ونرجو إن شاء اهللا أن تصل اجلامعة مع غريها من املؤس               
 .هذا اال إىل نتيجة يف هذا األمر

 أما إعادة كتابة التاريخ اِإلسالمي فهذا أيضاً من األخطاء اليت يتحدث الناس عنها، هل ميكن                -
أن تعاد كتابة التاريخ اِإلسالمي؟ ال ميكن أن تعاد، التاريخ اإلسالمي كُتب، هذه األخطاء الشائعة اليت                

لكن قد تكون لنا نظرة يف تقومي التاريخ اإلسالمي، يف فحص التاريخ اإلسالمي يف أخذ               .  يتناقلها الناس 
تاريخ األمويني تاريخ ناصع    :  العربة واستجالء العربة من التاريخ اإلسالمي، انظر إىل التاريخ اإلسالمي         



جند هناك من يشوه هذا     تاريخ مكّن للدولة اإلسالمية ولألمة اإلسالمية ولألمة العربية متكيناً ال نظري له،             
، التاريخ ومن يشوه األمويني ويتكلم عنهم، نعم نبني احلق، كلٌ يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهللا                   

والعصمة لدينا حنن املسلمني لألنبياء، وحسب، حىت الصحابة اختلفوا وكان بعضهم أقرب للحق من               
باسي أو التاريخ العثماين، أو أي تاريخ من        بعض، وحنن ال نزكي التاريخ األموي وال نزكي التاريخ الع         

تاريخ املسلمني تزكية كاملة تامة، لكن نقول هذا هو الوعاء الذي حفظ لنا اإلسالم والذي نقل                   
 .اإلسالم

 كنت ذات مرة يف إحدى الدول اإلسالمية يف ملتقى فكري ضخم ووقف رجل من أبناء تلك                 -
سالم لك يف هذه    من نقل اإلِ  :  فيهم الشعر وشتمهم، فسألته   الدولة وتكلم يف بعض احلكام األمويني قال        

البلدة؟ أليس األمويون هم الذين جاؤوا ونقلوا جبهادهم مع بقية املسلمني اإلسالم ونشروه إىل هذه                 
د الرسول  ـسالم كان يف عه   سالمي، كله، ويقول اإلِ   األماكن؟ من الناس من يريد أن يلغي التاريخ اإلِ        

،     بسيط منه يف عهد بعض اخللفاء الراشدين، مث انقطع اِإلسالم كله، ويريدون أن              وميكن استمر شيء
 .يأتوا بإسالم جديد

 هذا دور املسلمني وهذا دور املفكرين، عليهم أن يصححوا هذه األفكار إن كانت من                  -
م مستشرق ينوي اِإلساءة لإلسالم واملسلمني أو من حاقد على املسلمني أومن إنسان يتظاهر باإلسال              

وهو غري مسلم، نصحح ونقوم ونبني ما ينبغي للمسلمني أن يفعلوه جتاه تارخيهم، حيترمون الشخصيات               
اإلسالمية سواء كانت شخصيات سياسية أم شخصيات فكرية، وهذا ال يعين تزكيتهم يف كل أعماهلم                

اد كتابة التاريخ   كيف نأخذ العربة من تاريخ املسلمني يف عزم يف قوم فال نقول يع               .  وأقواهلم
من أجل أن تكون    .  اإلسالمي ولكن نقوم وننقّح ونضع معامل للمؤرخني وللدارسني يف الوقت احلاضر           

 .نظرم صائبة جتاه تارخينا اإلسالمي
 وآخر ندوة عقدت، لعل بعض اإلخوة مسع ا، ندوة يف مصر يف جامعة الزقازيق عن كتابة                  -

جتاه موجهاً إىل الباحثني وإىل املؤرخني وإىل الدارسني يف الدراسات           التاريخ اإلسالمي، وكان أيضاً اال    
التارخيية إىل تأصيل النظرة للتاريخ اإلسالمي واستجالء العربة من تاريخ املسلمني، وإذا كان هناك                
منعطفات سيئة أو تغليب جانب على جانب فعلينا أن نبدأ املسرية الصحيحة، أما إعادة كتابة التاريخ                 

الم نظري ليس عملياً، وحىت األفكار أو املشاريع اليت قدمت يف هذا اال، نذكر يف الكويت                 فهذا ك 
عادة كتابة التاريخ اإلسالمي، ودرس هذا يف جماالت متعددة لكن تبني أنه غري             كان عندهم مشروع إلِ   

ة صحيح، نعم، كيف أعرض السرية النبوية للجيل اجلديد للشباب لألطفال، كيف أستخرج القص              
اإلسالمية من تارخينا اإلسالمي؟ كيف أنقل البطوالت اإلسالمية يف صورة صحيحة لشبابنا وتمعنا؟              
كيف أخرج النساء الالئي جاهدن وكان هلن قدم صدق يف التاريخ اإلسالمي يف عهد الصحابة أو يف                  



تباروا يف نقل   العهود األخرى لألمة احلاضرة، هذا مطلوب، ندعو اآلن الكتاب، ندعو الشعراء أن ي             
السرية النبوية لألمة اإلسالمية ندعو أصحاب القصة ألن يكتبوا، وما أكثر القصص اليت ميكن أن يعرب                 

 .عنها بأساليب متعددة
 حينما تكلمنا وبدأنا وأنا أذكر يف كلية اللغة، ملا أشار أستاذنا الفاضل األستاذ األمريي                  -

 نعمل مجيعاً بكلية اللغة، وكان رمحه اهللا من املهتمني باألدب           للدكتور عبد الرمحن الباشا رمحه اهللا، كنا      
اإلسالمي وبالشعر اإلسالمي، وكانت البداية لدينا يف الكلية على شكل أحباث للطالب مث دراسات                
لبعض املتخصصني، مث ندوات يف أن يؤخذ من السرية النبوية من سرية اخللفاء الراشدين، من الفتوحات                

لص القصة اليت ا مالمح أدبية، يستخلص الشعر الذي يتجه اجتاهاً إسالمياً أصيالً،              اإلسالمية، تستخ 
ندعو األدباء أن يعاجلوا املشكالت والقضايا اليت توجد يف جمتمعام من خالل الرؤية اإلسالمية يف                 

 .كتابةهذا أمر مطلوب، لكن ال يسمى إعادة .  ويف سرية الصحابة رضوان اهللا عليهمسرية الرسول 
، فإن ثقافتنا اإلسالمية متعددة اجلوانب، لو جئنا        - وما أحوجنا إليه     - أما اجلانب الدبلوماسي     -

 حينما خاطب   اآلن يف الثقافة الدبلوماسية، كيف ترد التحية؟ كيف خناطب الناس بألقام؟ الرسول             
قال عظيم الروم فهذا    عظيم الروم أو عظيم أي دولة من الدول أو أي ملك، كان يقول عظيم كذا، ي                

 هذه آية للناس، أي ناس، ممكن أن تستفيد األمة اإلسالمية يف             وقولوا للناس حسناً  فن دبلوماسي،   
وبالتايل .  عالقاا الدبلوماسية من هذا األمر، أيضاً كون اآليات القرآنية تنص أن الناس من أصل واحد              

منه يف اال الدبلوماسي، يذكر عن ابن عباس         األصل اإلنساين جيمع األمة كلها، هذا مبدأ يستفاد          
إن أي إنسان يسلم عليك رد عليه       :  - وإن مل أكن أحفظ النص       -رضي اهللا عنه أنه قال معىن الكالم        

 ومن سرية الصحابة    ولو كان جموسياً، فالدراسات الدبلوماسية ميكن أن تستخرج من سرية الرسول            
امل الدبلوماسي دون أن يخدش اِإلسالم، إن تعاملي مع غري            والدولة اِإلسالمية قواعد عظيمة للتع    

 .املسلمني ال يعين أن أتنازل عن الثوابت، وأن أتنازل عن القيم، وأن أتنازل عن األحكام الشرعية
 والصحابة رضوان اهللا عليهم ميكن أن        إن دراسة التراث اإلسالمي وما كان عليه الرسول          -

 هائلة يف جماالت متعددة، حىت الشعر العريب وهو مكون من مكونات             خيرج الناس منه بأشياء عظيمة    
ثقافتنا، لقد أثر اإلسالم يف الشعراء واألدباء، فنقلوا قيم اإلسالم وتوجهات اإلسالم يف هذا الشعر ويف                
هذا األدب، لو أراد اإلنسان أن يدرس اجتاهات الشعراء واألدباء يف العهود اإلسالمية خلرج أيضاً                 

هائلة من القيم، واملعاين، عزة النفس، احترام اآلخرين، اإليثار، الكرم، احملافظة على األسرة،               بثروة  
التعاون على اخلري، اإلقدام يف احلروب، وعدم التردد واخلوف واخلَور، كل هذا موجود يف كتاب اهللا،                

غي أن تستخرج حىت    ، موجود يف سرية السلف الصاحل، موجود يف أدبنا، لكن ينب          يف سنة رسول اهللا     
نركز على املضمون واحملتوى وال ننظر للشكل فقط، ألن الشكل وإن كان مهماً، حىت يف اجلمال                  



فالشكل مهم، لكن املضمون والقيم واحملتوى هو األساس، وكل أوجه وجوانب الثقافة اإلسالمية                
فكري بشكل كامل، وعلينا أن     العربية كلها فيها اخلري الكثري، وهي سجل لتارخينا اإلسالمي العريب ال           

 .ننتقي املفيد من ذلك
 يعين هل ننظر لتاريخ الفكر اإلسالمي أو حىت تاريخ األدب لدى املسلمني من كتاب األغاين                 -

أليب الفرج األصفهاين، هل نأيت أليب نواس وجنري قصائده وأعماله على بقية األدباء والشعراء، هل نأيت                
يات اليت بالغ فيها مبالغة زائدة فيما يتعلق بنفسه أو ممدوحه أو كذا؟ ال هذه               باملتنيب ونأخذ عدداً من األب    

خطرات بشرية حتصل لكل إنسان، لكن إذا رأى اإلنسان الثروة اهلائلة يف ااالت األخرى، فعلينا أن                
لفقه نرجع إىل التاريخ، نرجع إىل األدب، نرجع إىل الفقه، حىت الفقه، ما أكثر ما هو موجود يف كتب ا                  

وهو حيتاج إىل غربلة، حىت التفسري، إن كتب التفسري مملوءة باإلسرائيليات، واحلديث فيه الوضاعون               
والذين كذبوا والذين لفّقوا، القضية ال تتعلق بالتاريخ وحده ولكن ذه العلوم كلها وعلى العقل                 

 .نه احلقالبصري الذي يريد اخلري ألمته أن ينتقي، وأن يؤصل، وأن يقدم ما يرى أ
 أيضاً فإن باب النصيحة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، داخل يف اال الفكري، األمر                -

باملعروف والنهي عن املنكر ليس قضية احتساب أو قضية أن اإلنسان مينع فالناً عن كذا فقط، ولكن                  
نكر، وتقدم له النصيحة،    فيما لو رأيته أخطأ يف جانب فكري فعليك أن تأمره باملعروف وتنهاه عن امل              

وعلى املسلمني أن حيسن بعضهم الظن يف بعض وأن تكون هناك رحابة صدر، كل إنسان خيطئ ويرد                  
عليه، ويتبني اخلطأ ويرجع إىل الصواب، فإذا كتب اإلنسان يف التاريخ أو كتب اإلنسان يف األدب أو                  

ملناقشة، كان السلف الصاحل يف املسجد      كان لديه رؤية عليها مالحظة جيب على اآلخرين أن يبادروا با          
الواحد، عدد من احللقات وبعضهم يرد على بعض ويناقش بعضهم بعضاً، هناك سعة صدر، مع احترام                
متبادل، وقد ال أتطرق إىل أدب اخلالف أو أسباب اخلالف ألن رساليت يف املاجستري خاصة باختالف                 

 لكن القضية متس جانباً فكرياً وحياة اجتماعية         العلماء، لذلك لن أحتدث يف هذا املوضوع كثرياً،        
 .نعيشها

إا أزمة تصور وأزمة أخالق أحياناً، قد أختلف مع اإلنسان وليكن            :   امسحوا يل أن أقول    -
اخلالف، لكن أرد عليه بأدب وأحسن الظن به، وأبني له وجهة احلق، ويبقى أخاً يل يف اِإلسالم، وكم                   

تفوته أشياء، وال تربز القيادات الفكرية والقيادات العلمية اليت تنتفع منها           من إنسان يعترب نفسه عاملاً و     
األمة إال من خالل املناقشات، لكن دوء، حينما نأيت البن كثري، البن قدامة، هل من حقي بعد مثامنائة                  

اختار سنة أن أناقش ابن قدامة وأقول ال، ينبغي لنا اختيار هذا الرأي؟ ليس من حقي هذا األمر، هو                    
هذا الرأي، نعم إن كان األمر خطرياً فنبني وجهة النظر اليت نعتقد أا صحيحة ونتركها، لكن تعلق                   

رمحه اهللا يف   "  سيد قطب "عليه وتناقشه أو تأيت ألي إنسان كتب وقدم واجتهد، يأيت إنسان ويتعقب              



 أخطأ، فهو ما ادعى لنفسه      كتابه، نعم إذا كان القصد واهلدف من التعقيب أن تبني للناس أن فالناً             
العصمة، وكل إنسان تفوته أشياء كثرية، لكن يبقى الود ويبقى التعاون ويبقى أن الناس مجيعاً يهدفون                 

 .إىل قضية أساسية
 اخلالصة أن من كتب التاريخ ومن كَتب الفقه ومن كَتب التفسري مدارس واجتاهات نشأت                -

اإلنسان أن ينشد احلق دائماً، واحلق هو األقرب إذا مل يتفق            على مؤثرات ويف بيئات معينة، وعلى        اًبناء
 فما كان أقرب إليهما وإىل األصول اليت استنبطت منهما، فهو            نصاً مع كتاب اهللا وسنة رسوله        

 .األقرب إىل احلق
  ما أدري هل بقي شيء أو نقف عند هذا احلد؟-

 

 :هنا تدخل الشيخ حممد علي الصابوين فقال
مقدم إىل سعادة الدكتور، وهذا     .   إذا مل يسمح يل به سأُضِرب عن الطعام        ؛هي بقي سؤال شف   -

ختامه إن شاء اهللا، بسم اهللا الرمحن الرحيم، بامللح نصلح الطعام، والعلماء هم ملح األمة وملح الطعام                 
ل هو ثروة   لألمة، فإذا فَسد العلماء ال قدر اهللا، فَسد كُلُّ الطعام، وحنن نعلم أن العلم ال وطن له ب                   

إنسانية جلميع األمم يف مجيع األزمان والدهور والعلماء كما أخربنا سيدنا رسول اهللا هم ورثة األنبياء،                 
سالم فأنا أسأل معايل الدكتور ال على أساس أنه مدير للجامعة وإمنا على أساس أنه داعية من دعاة اإلِ                  

مة العلماء، فاليوم جند من أبنائنا من يتجرأ على         وأنه عامل من علماء اِإلسالم ال يقبل لنفسه أن جترح كرا          
العلماء املتقدمني من أمثال إمام احلديث أو أمري املؤمنني يف احلديث ابن حجر العسقالين، أو اِإلمام                  
النووي أو غريمها، وقد أخرجت جامعة اِإلمام ابن سعود رسالة تنتقد فيها كتايب، وهذا حق ال أعترض                 

ابن عباس وشيخ   :   من شخص خمتص، ألنه بغري تبصر طعن بالسلف الصاحل          عليه، ولكن هذا مل يكن    
اِإلسالم ابن تيمية، واحلافظ ابن كثري، وكثري منهم بدون معرفة، وليس متخصصاً، يقول نعوذ باهللا من                 
عمى البصرية يف حني أن هذا الرأي الذي استعاذ منه هو رأي البن عباس ويؤيده يف ذلك ابن تيمية،                    

هل جيوز أن يتعرض لتجريح كرامة العلماء، ويخرج كتاب بين على هذه             :   معايل الدكتور  فأنا أسأل 
الرسالة اليت خرجت من جامعة اِإلمام يتناول فيه شخصاً خدم كتاب اهللا عز وجل ما يقرب من أربعني                  

سنة وال  فهل مسعت مبفسر كذَّاب ال يدري ال      :  يقول فيه بألفاظ رشيقة لطيفة تنم عن أدب كرمي        .  سنة؟
أجيوز شرعاً أن يفعل    ..  حيفظ الكتاب، قليل الرشاد، كثري الفساد، ال يأمن صاحبه، مبتلى، مراء منافق           

هي أقوال "  صفوة التفاسري "مثل هذا؟ إذا أخطأت أنا راجعوين، قولوا هذا خطأ، كل ما أوردته يف كتايب               
           ئل عن آية الساق   علماء السلف، حرب األمة ترمجان القرآن عبد اهللا ابن عباس س:   يوم يكشف عن

 :أمل تسمع قول الشاعر: وقال للسائل.  فقال هو يوم القيامة يوم كرب وشدة وهولاقـس



)١(وجــدت احلــرب بــنا فجــدوا   
                                                            . 

ــاقها     ــن س ــرت ع ــد مش ــدواق فش
. 

 

اختلف العلماء يف هذه اآلية     :   وجاء ابن تيمية رمحه اهللا يف الفتاوى يف اجلزء السادس فقال            -
والصحيح أا ليست من آيات الصفات، ولو فرضنا أن مذهب أو رأي ابن تيمية خطأ أو رأي ابن                    

        قال عنهم أم عمي البصرية، وهل هذا يرضي اهللا أو يرضي رسول اهللا؟            عباس خطأ، هل جيوز أن ي
وهل هذا من الدعوة احلكيمة، وهل يظن أنه هو فقط العامل وأن رأيه هو السديد؟ وأسأل اهللا أن يغفر يل                   

 .ويغفر له ويتوب علينا مجيعاً، إنه مسيع جميب الدعوات
 

يخ حممد علي الصابوين    ويرد الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي على سؤال الش            
 :بقوله

 أوالً إذا أراد اإلنسان أن حيكم على قضية فال بد أن يكون لديه تصور كامل عنها، ألن احلكم                   -
على الشيء فرع عن تصوره، وأنا حىت اآلن مل أقرأ هذا الكتاب الذي أشار إليه أخونا األستاذ حممد                   

أيضاً الذي رد عليه صاحبه، لكين أتصور أنه من         علي الصابوين، مل أقرأ هذا الكتاب ومل أقرأ الكتاب          
خالل املبدأ الشرعي اإلسالمي الصحيح، أن اإلنسان إذا ألف أو كتب فقد عرض فكره على اآلخرين،                
وبالتايل سيكون معرضاً للنقد معرضاً للرد ومعرضاً للمالحظة، نعم جيب أن يكون بني العلماء أدب                 

ذا اال وحتدث عنه غريي، ولكن ال ينبغي لإلنسان أن           وحسن ظن وهذا حتدثت عنه كثرياً يف ه        
يغضب إذا رد عليه، وحىت تعرف وجهة نظر الرأي اآلخر، هل هو مصيب أو غري مصيب، ال بد أن                    

 لو كان الذي كتب هذا املؤلف موجوداً لعرفنا وجهة نظر كل إنسان وصار بينهم                ،نتتبع هذه القضايا  
 األخ الصابوين   نناقشة ليتضح املوقف الصحيح يف هذا األمر، وإذا كا        شيء من املناظرة أو شيء من امل      

يعتقد أن كالمه هو الصحيح يف هذا اال، فلماذا ال يبين هذا األمر ويرد بكتاب مثل ما رد عليه ذاك،                    
أو ينشر يف صحيفة أو يطلب أيضاً مناقشة املوضوع مع صاحب الشأن، لكنه يتكلم حبماس عن إنسان                 

مث إن كون   .  ود، أنا من الصعب علي أن أقول ذاك على حق أو أن األخ الصابوين على حق                وجمغري  
                                           

سائر هذان شطران من رجز استشهد به احلجاج يف خطبته اليت ألقاها يف مسجد الكوفة عندما ويل إمارة العراق، والشطر األول مثل                       )١(
 :ما ورد يف جممع األمثال للميداين ذا النص

قــــد مشــــرت عــــن ســــاقها فشــــمري 
. 

 

 :لكنه ورد يف اجلزء الثاين من جواهر األدب للهامشي
ــدوا  ــم فجــ ــرب بكــ ــدت احلــ و جــ

. 

ــدوا     ــاقها فشـ ــن سـ ــرت عـ ــد مشـ قـ
. 

 :وتكملة الرجز
مــــــثل ذراع البكــــــر أو أشــــــد

. 

 دـــــرع فـــــيها وتـــــر والقـــــوس
. 

     ــد ــنه بــ ــيس مــ ــا لــ ــد ممــ .ال بــ
. 

 
 



اإلنسان يتحمس لنفسه أمر غري مستساغ، لو ام اإلنسان رأيه، لقال رمبا إنين أخطأت وأن هذا الرجل             
أصاب جزاه اهللا خرياً، وأن كالمه صحيح، وسآخذ منه الصحيح، أو إن مل يكن صحيحاً سأتركه،                  

املبدأ اإلسالمي أن اإلنسان إذا رأى أن األمر جمرد لدد وخصومة وجدل ونقاش فقد كان العلماء                  و
ينأون بأنفسهم عن هذا األمر، حىت أن العامل من األئمة الكبار إذا شعر من طالب العلم سؤاالً يتضمن                   

ه، وتقشعر أبدام   امتحاناً، أو تقعراً، واستمراء يف اللدد واجلدال واخلصومة كانوا ال جييبون علي              
 .ونفوسهم من املخاصمة

 وكثرة الرد واملناقشة واملماحكة ما جاءت إال من املعتزلة ومن الفرق الكالمية اليت تأثرت                 -
مبناهج غري إسالمية، العامل الصحيح يبدي وجهة نظر، فإذا رد عليه إن كان هذا الرد ميس كتاب اهللا                   

يبني احلق، فقط، أما ما يتصل به كشخص، فإن كان يريد أن يأخذ              فإنه يثأر لدين اهللا و     وسنة رسوله   
جزاءه يف الدنيا فإنه يشتم من شتمه، وإن تكلم عليه شخص كالماً سيتكلم أيضاً هو مثله، وهذا ليس                   

 .مبنهج العلماء إطالقاً، وأنا أربأ بنفسي وبإخواين أن يسلكوا هذا املسلك
وكم من إنسان رد عليه، وكم من إنسان نوقش،          إن املسألة أوسع من هذا       :   لكين أقول  -

فاإلمام ابن حزم رمحه اهللا من أوسع الناس علماً، ومن أخصبهم فكراً، وإذا قرأ اإلنسان ما كتبه يعجب                  
 .الذين يقرؤون له كثرياً يتأثرون بهومن قدراته، ومع ذلك فإن له لساناً سليطاً، 

ة من املرات قدمياً يف إحدى املكتبات دخلت فقال يل           وأقول لكم قصة تأملت هلا كثرياً، ففي مر        -
صاحب املكتبة أنا عندي كتاب احمللّى البن حزم معروض للبيع وأعطاين أحد أجزائه وفتشت فيه                  
فوجدت أن صاحب املكتبة قد وضع خطاً بقلم الرصاص حتت كل كلمة مما يدل على أنه قرأه كلمة                   

ه اهللا رأياً لِإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا والرأي طبعاً خيتلف           مام ابن حزم رمح   كلمة، فوجدت عند ذكر اإلِ    
مع توجه ابن حزم وال يرتاح له إطالقاً، صاحبنا هذا الذي قرأ هذا الكتاب وتأثُراً منه بابن حزم                     

 .بأسلوبه، كتب كلمة بقلم الرصاص عن أيب حنيفة يصعب علي حىت أن أنطقها
وفيه كثري من هذه األشياء فبالنسبة لألستاذ الصابوين إن          واحلقيقة أن التاريخ اإلسالمي مملوء       -

كان يعتقد أنه على حق، وأن هذا النقد الذي وجه إليه ميس الدين وميس مصلحة أساسية، فكم من                    
الطرق والوسائل يستطيع أن يبني رأيه فيها وخيرج من هذا اإلشكال، وإن كان ميسه كشخص فأنا                  

يحة، كما أنصح نفسي أنا، لو تعرض يل أحدهم، وعرفت أن           أنصحه أن يسكت وحيتسب، أنصحه نص     
 . هذا التعرض كله ذايت، واِهللا لن أرد عليه، الشيء الثاين أن هذا اللقاء ليس ملثل هذه األمور



  ))ختام األمسية(( 
 :وخيتتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 احملسن التركي، وشكراً لضيوفنا الكرام مجيعاً،         شكراً جزيالً ملعايل الدكتور عبد اهللا عبد        -
 .ونعتذر للسادة الذين مل تتح هلم فرص التعليق

 بالنسبة لضيف األسبوع القادم فهو الدكتور حممد رجب البيومي عميد كلية اآلداب جبامعة               -
ديب بعنوان  املنصورة، كما نذكركم باحملاضرة اليت ستقام مساء غد الثالثاء يف نادي مكة الثقايف األ               

لفضيلة الشيخ الدكتور خليل خاطر أستاذ علم احلديث جبامعة امللك عبد            "  قدسية احلرمني الشريفني  "
الدكتور حممد  "  االثنينية"العزيز جبدة، وموعد احملاضرة بعد صالة العشاء مباشرة إن شاء اهللا، وضيف              

 . اهللا تعاىلرجب البيومي هو أيضاً ضيف النادي األديب، يوم األحد القادم حبول
املقدمة من األستاذ عبد املقصود خوجه لضيفنا معايل الدكتور،          "  االثنينية" واآلن إىل لوحة     -

 .وأيضا شكراً لكم وإىل طعام العشاء

* * * 
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