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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
ا رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن        بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدن         -

وااله، أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أيها احلضور الكرمي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأهالً              
ومرحباً بكم يف هذه الليلة الطيبة املباركة اليت نسعد ونتشرف بااللتقاء فيها مع هذه الكوكبة الطيبة من                 

 .ري بداية هلا القرآن الكرمي يتلوه الطالب أنس حممد علي الصابوينمشاخينا وعلمائنا األجالء، وخ
 

وبعد أن تال الطالب أنس حممد علي الصابوين ما تيسر له من آيات اهللا البينات أعلن مقدم                 
فقرات األمسية عن غياب احملتفي الشيخ عبد املقصود خوجه لظرف خاص، وسيتوىل األستاذ              

 .  وترحيباً بالضيوف الكراماً عنه احتفاءحممد سعيد طيب إلقاء كلمة نيابة
 

  ))كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث ألقى األستاذ حممد سعيد طيب نيابة عن احملتفي الكلمة التالية

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني-
 

ابة عن أخي األستاذ عبد املقصود خوجه، الذي اضطر          وبعد، فأحييكم وأرحب بكم مجيعاً ني      -
للتوجه للمدينة املنورة عصر هذا اليوم لظرف يتعلق بتدهور صحي خطري تعرضت له صحة خاله املقيم                
باملدينة املنورة، ولقد تشاور األخ األستاذ عبد املقصود معي ومع صديقي األستاذ الدكتور عبد اهللا                 

أي أخي الدكتور مناع أن يؤجل احلفل إىل موعد آخر يتفق عليه، إال أنه              مناع يف األمر فكان رأيي ور     
أصر على أن يظل كل شيء على ما أُِعد له، معترباً أن هذا املنتدى ليس ملكاً له وإمنا هو للجميع، ال                      

 .أراه اهللا ما يكره ورد غُربته عن بيته وأهله وحمبيه
 

 .ة اجلليلة كلمة يسرين إلقاؤها نيابة عنه وكان األخ الكرمي قد أعد هلذه املناسب-



 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد               -
األولني واآلخرين، الرسول األمني، حممد بن عبد اهللا اهلادي إىل احلق واملنري سبيل الرشاد والداعي إىل                 

 . عليه وعلى آله وصحبه أمجعنيخري الدارين، صلوات اهللا وسالمه
 أصحاب الفضيلة شيوخنا األجالّء، وعلماءنا األفاضل وأساتذتنا الكبار أعضاء امع الفقهي            -

            طيب يل يف   اِإلسالمي، أصحاب املعايل والسعادة، ضيوفنا األكارم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ي
ما جيتمع عليه الناس ذكر اهللا والصالة والسالم على          هذه الليلة املباركة، اليت جنتمع فيها على خري          

رسول اهللا والتفكر يف أحوال املسلمني والتحاور حول قضاياهم وشؤوم وشجوم، أن أُرحب بكم               
أمجل وأجلّ ترحيب يف هذه الدار اليت تشرق الليلة ذه الكوكبة الكرمية من فقهاء املسلمني وعلمائهم                

 ونسعد بلقائهم ونأ بأنفاسهم الطيبة الذاكرة الشاكرة، كما يطيب يل أن            األجالّء، فنتشرف بوجودهم  
اليت نعقدها الليلة قبل موعدها املعتاد      "  االثنينية"أتوجه بالشكر اجلزيل هلم على تفضلهم بتلبية دعوة          

ونا  لقد أثر  استجابة لظروفهم، واتفاقاً مع أوقام املزدمحة بأعمال دورم الثالثة اليت سيختتموا غداً،            
ذه الساعات العزيزة من وقتهم، فلنستثمرها يف خري ما تستثمر به مثل هذه الساعات استماعاً إليهم                 
وحواراً معهم فيما يشغل األمة اِإلسالمية يف خمتلف بقاعها وأوطاا أفادنا اهللا وإياكم بطيب ما يقال                  

 .وجزاهم اهللا عنا وعنكم خري اجلزاء
لقد كانت إرادة خري تلك اليت تالقى عليها زعماء وقادة العامل اِإلسالمي             :   أصحاب الفضيلة  -

يف قمتهم الثالثة اليت عقدت يف رحاب البيت الطاهر مبكة املكرمة ما بني التاسع عشر والثاين والعشرين                 
توىل من ربيع األول من عام ألف وأربعمائة وواحد للهجرة، عندما قرروا إنشاء جممع الفقه اِإلسالمي لي               

دراسة مشكالت احلياة املعاصرة واالجتهاد فيها اجتهاداً أصيالً فاعالً، يهدف إىل تقدمي احللول النابعة               
من التراث اِإلسالمي واملتفتحة على تطور الفكر اِإلسالمي وعرض الشريعة اِإلسالمية عرضاً صحيحاً              

ية املعاصرة ويف حتقيق سعادة اإلنسان يف       وإبراز مزاياها وبيان قدرا الفذّة يف معاجلة املشكالت اإلنسان        
الدنيا ويف اآلخرة وفق تصور شامل يهتم باإلسالم كله، فما أحوج العامل اِإلسالمي واملسلمني إىل جممع                
كهذا يبني احلق من الضالل، واحلرام من احلالل، والصحيح من الزائف، فينصح األمة ويعينها ويوجهها               

فينقي طريق أمة اإلسالم من     "  ال إله إال اهللا   "مها وعلَمها الذي خيفق بـ      إىل خريها وفالحها ويكون ِعلْ    
خري أمة  الشوائب واالحنرافات ويفتح أمامها سبيل تقدمها ورفعتها لتكون كما أرادها اهللا تعاىل                

 .أخرجت للناس
ما  وألن تلك اإلرادة كانت إرادة خري وصالح فقد باركها اهللا ورعتها عنايته، إذ سرعان                  -

عقدت أوىل دورات هذا امع اجلليل ما بني السادس والعشرين إىل التاسع والعشرين من شهر صفر                 
من عام ألف وأربعمائة ومخسة ليبدأ بالنهوض ملواجهة مسؤولياته ومهامه يف البحث والدرس واإلفتاء               



م العاملي واإلسالم يف    واالجتهاد يف قضايا املسلمني املعاصرة، والتحديات اليت تواجههم كقضايا اإلسال         
مواجهة دعاة احلروب، واإلسالم والقوميات املتعارضة، واإلسالم يف مواجهة العنصرية، واجلهاد              

 .واحلرب التحريرية، والكفاية والعدل، والتعاون االقتصادي املتكافئ، والتعايش واحلوار والشورى
رمي أخذ العامل اِإلسالمي وأبناؤه      ومع النجاحات املبكرة اليت أخذ حيققها جممعكم الفقهي الك          -

ينتظرون لقاءكم السنوي هذا عاماً بعد عام، ليستقي منه احللول ملشاِكِله والفتاوى يف قضاياه ملتمساً                
بذلك املخارج من أزماته، فبدينكم وعلمكم بكتاب اهللا وسنة رسوله كنتم العقل املستنري هلذه األمة،                

 .وبنقاء إميانكم وتوجهكم كنتم الضمري احلي فيهاوبإخالصكم وحرصكم كنتم القلب هلا، 
لقد جاهدمت بعلمكم واجتهادكم خري جهاد، وبذلتم يف سبيل خِري أمة             :   أصحاب الفضيلة  -

اإلسالم أفضل البذل وأبره، وما زال أمامكم الكثري، وما زالت األمة اِإلسالمية تنتظر منكم الكثري يف                 
عية والسياسية، فالدين علم وعمل وآخرة ودنيا، أعانكم اهللا          مواجهة قضاياها االقتصادية واالجتما   

وسدد خطاكم ونفع بكم، وقبل أن أختتم كلميت هذه أكرر شكري وتقديري لتلبيتكم هذه الدعوة،                
سائالً اهللا أن يوفقكم وأن يهدي بكم إىل طريق احلق واخلري والرشاد، وأن يوفق األمة اِإلسالمية ويعينها                 

 . وغايااعلى بلوغ أهدافها
هلذا العام أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بأخلص       "  ثنينيةا" أيها اإلخوة الكرام، ستكون هذه آخر        -

الشكر وأعمق التقدير لكل من تفضل باحلضور واملشاركة، كما يسرين أن أتقدم بأخلص التهاين                 
وكل عام وأنتم خبري،    وأطيب التمنيات مبناسبة قرب حلول شهر رمضان املبارك جعله اهللا شهراً مباركاً             

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أيها احلفل الكرمي، وحنن إذ نرحب بضيوفنا األجالّء يف               -

أمسيتنا هذه الطيبة إن شاء اهللا نود أن نسترعي انتباهكم إىل أنه اختصاراً للوقت وحفاظاً على إتاحة                  
اورين مع ضيوفنا األجالّء هذه الليلة، فإنه قد حددت الكلمات املُلقاة يف             الفرصة ألكرب عدد من احمل    

أمسية هذه الليلة بثالث كلمات هي ملعايل الشيخ أمحد حممد صالح مججوم والشيخ األستاذ أمحد حممد                
 . مجال ومساحة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة

 

  ))كلمة معايل الشيخ أمحد حممد صالح مججوم(( 
نتهى األستاذ عدنان صعيدي من كلمته املوجزة اليت أعلن فيها أن كلمات              وبعد أن ا  

الترحيب ستقتصر على الشخصيات الثالث اليت ذكرها تقدم معايل الشيخ أمحد حممد صالح               
 :مججوم فألقى كلمته قائالً



نا احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيد         .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعني

 هذه كانت مفاجأة لكن يسعدين أن أشارك مبا أستطيع أن أشارك به بالترحيب بامع الفقهي                -
الذي ميارس عمله منذ ست سنوات باذالً أقصى اجلهد إلصدار ما يستطيع إصداره يف جماالت الفتوى                 

األسس اليت ميكن أن تقوم عليها الدولة اِإلسالمية يف           يف القضايا اِإلسالمية، ويف وضع القواعد و       
تشريعها وتطبيقها للشريعة، والواقع أن الشريعة اِإلسالمية يف ثراء فقهها ويف معاجلتها لكل قضايا البشر               
ال حتتاج مين إىل شيء من التفسري والشيء من اإليضاح، ألن علماءنا يفقهون ذلك جيداً وإمنا احنصار                 

لشريعة اِإلسالمية يف األمة اِإلسالمية منذ قرون مضت أثر على فهم الناس هلذه الثروة               هذا التطبيق ل  
الكبرية احملجوبة عن التطبيق، وكلنا يعلم أن هذه الثروة لو برزت يف التطبيق يف العامل اِإلسالمي نفسه                  

 أن يعمل وما جيب أن      لرفعت من مكانته وألدت إىل أن يتوىل القيادة لإلنسانية مجعاء يف تعريفها ملا جيب             
 .يشرع هلا لوضعها على األسس السليمة

 ولقد كان يف بعض األحاديث واملناقشات واحملاورات بيان الطريق األفضل الذي ينبغي أن                -
يتبع لتحويل هذه األمة إىل أمة حية نابضة بالعمل آخذة يف العمل مبسؤولياا لقيادة العامل كله يف ريادة                  

ع القواعد واألسس اليت ينبغي أن يسري عليها وهي رسالة املسلم لنفسه أوالً ولبقية               اتمعات ويف وض  
العامل اآلخر ثانياً، وكانت هناك يف ضمن هذه احلوارات واألحباث أنه ينبغي أن توضع صيغة كاملة                  

 دستوراً   أن تطبق  - اِإلسالمية طبعاً    -مستوعبة لتطبيق التشريع اِإلسالمي عندما تريد الدول املختلفة         
مكتوباً واضحاً حمدداً، كثري من العلماء مبذاهبهم املختلفة يصطدمون يف الوصول إىل حل من هذه                  
احللول، مما أدى إىل االعتقاد أن الشريعة اِإلسالمية ال تستطيع أن تضع للناس تشريعاً ميكن أن يسريوا                 

جيال القادمة تِسم التشريع اِإلسالمي أو      عليه، ومما جعل أيضاً الفُرقة الكبرية بني األجيال الصاعدة واأل         
التطبيق للفقه اِإلسالمي بالرجعية وبالتخلف، وال نزال نذكر يف تارخينا احلديث مثالً ضياء احلق يف                 
ضته األخرية أو يف حماولته األخرية، حيث حاول أن جيمع علماء املسلمني يف بالده ليخرج بنظام                  

ى األسس اِإلسالمية، وأعلم شخصياً مع عدد من إخواننا أنه كان            يستطيع أن يطبقه يف الباكستان عل     
خيرج بعد نقاش يستمر ساعات وساعات بدون أي جدوى أو نتيجة الختالف علماء املسلمني لديه يف                
الوصول إىل إعطائه النصيحة اليت ينبغي أن يتبعها لتطبيق الشريعة اِإلسالمية، وأعتقد أننا ال نزال يف                  

بري الذي حييط بنا لتطبيق دستور واضح صريح، نعم هناك كثري من األمور الواضحة               هذا الفراغ الك  
 -واملعروفة اليت عجزت األمة اِإلسالمية يف تشريعاا أن تطبقها، ومن ذلك مثالً االقتصاد اِإلسالمي                

شريعة اِإلسالمية  تطبيق البنوك اِإلسالمية اليت أخذ ضياء احلق يرمحه اهللا املبادرة بإصدار قانون بتطبيق ال             
 ..على مجيع البنوك، ولعل هذا اإلجراء من أسباب كثرية أدت إىل أن يقتل هذا الرجل



 حنن اآلن نريد أن نقول ألنفسنا وللعامل أمجع إن هناك تشريعاً إسالمياً قوياً ثرياً يمكن أن يطبق                  -
التقدم والرقي واالنفتاح على العامل     وأن يحقِّق لألمة اِإلسالمية يف مراحلها املختلفة كل ما يعطيها             

وإعطاء القيادة والريادة يف هذا التشريع، إىل من تناط به هذه املهمة ومن يستطيع أن يضع مثل هذا                   
 .التشريع
 مفهوم جداً أن هناك عدداً من اامع يف رابطة العامل اِإلسالمي، منها جممع الفقه اِإلسالمي                  -

يف مصر جمموعة من املنظمات أو اهليئات اليت تقوم مبثل هذه التشريعات،            و.  الذي حنتفل برجاالته اليوم   
وقد علمت يف عدد من كلمات رئيس امع احلبيب بلخوجة جزاه اهللا خرياً أن هناك نوعاً من التعاون                  
لتجميع هذه اجلهود والعمل على تنسيقها واالستفادة مما كُتب يف كل مكان لئال يتكرر العمل مرة                  

 .أخرى
ضافة إىل إصداره الفتاوى املختلفة أمام املتغريات اجلديدة          أعتقد أن مهمات امع باإلِ       -

واألحداث اجلديدة، أن يضع لنا هذا الدستور الذي تتطلع األمة اِإلسالمية إليه لتطبقه تطبيقاً يؤدي إن                
 .شاء اهللا إىل كل ما يترقبه املسلمون من تطوير ألوضاعهم وحتسني ألحواهلم

 يف امع جمموعة من األعمال الكبرية والقيمة اليت قام ا وخصوصاً ما ترجم منها إىل                  أحيي -
اللغات األجنبية ووجد صدى من اامع املختلفة ومن علماء غربيني أسعدهم أن يتعرفوا على التشريع               

آلخرين، وكلنا  اِإلسالمي، ذلك التشريع الذي جنهله ومل نتمكن كدول إسالمية أن نطبقه وأن نقدمه ل              
الذي وضعه نابليون كان مقتبساً معظمه من التشريع اِإلسالمي بعد محلته اليت            "  كود نابليون "نعلم أن   

وصل فيها إىل مصر، وحنن كلنا نعرف جيداً أن التشريع اِإلسالمي ال حيتاج منا إىل تقنني مبقدار ما                    
 . إبراز ثرائه وقوته للعاملينبغي أن يوضع يف التطبيق العملي ويف الصورة اليت تؤدي إىل

 ليس عندي أكثر من هذه الكلمة اليت أرجو اهللا فيها سبحانه وتعاىل أن يهيئ للمجمع القوة                  -
والنشاط واهلمة يف وضع مثل هذا الدستور ليكون نرباساً جلميع األمم اِإلسالمية يف تطبيقه، ونسأل اهللا                

 .  وبركاتههلم التوفيق والنجاح، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة األستاذ أمحد حممد مجال(( 
 :مث يتحدث األستاذ الشيخ أمحد حممد مجال قائالً

حنمد اهللا سبحانه وتعاىل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، ونصلي ونسلم           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .على نبينا سيدنا حممد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 وبعد، يف البداية ال بد من الشكر نلقيه جزيالً لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه على                   -
تكرميه للعلماء فله الشكر جزيالً وله الدعاء خالصاً على هذا الفضل الكبري الذي يقوم به ال ألعضاء                  



 ذلك وستكون له    امع الفقهي وحسب، وإمنا قام به من قبل للعلماء أفراداً ومجاعات، فله سوابق يف              
 .لواحق إن شاء اهللا، شكراً له ودعاء خالصاً باألجر اجلزيل

 مث نعطف مبناسبة تكرمي العلماء إىل كلمة عن مقام العلماء يف اتمع اِإلسالمي، وال أريد أن                  -
أطيل بذكر اآليات القرآنية وال األحاديث النبوية فأنتم أعلم ا مين وأحفظ هلا، ولكين أكتفي بآية                  

تكفي ألن يعرف   ..   هذه تكفي   من عباده العلماءُ   إمنا خيشى اهللاَ  :  واحدة، يقول اهللا تبارك وتعاىل فيها     
العلماء مقامهم وألن يعرف الناس أيضاً هذا املقام الكبري العظيم وبالتايل ليعرف املسلمون أو الناس أو                

 املسؤولية، ملاذا كان مقامهم كبرياً؟      مجهور املسلمني مسؤولية العلماء بعد معرفة املقام، جيب أن تعرف         
ولعلكم تذكرون مقولة مأثورة لعدد من السلف وليست         .  ألن املسؤولية فيهم أو منهم كبرية أيضاً       

صنفان من الناس إذا    "  - أي هذه املقولة     -منسوبة لواحد منهم، لذلك ال أمسي من نسبت إليه وهي           
 ". والعلماءاألمراء: صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس

 حنن يف جمتمعاتنا اِإلسالمية مبنتهى الصراحة نعاين من عدم إدراك علمائنا ملسؤوليتهم، وأرجو               -
أال تؤاخذوين يف هذا، كل مشكالتنا وحاجتنا وختلفنا واستقبالنا لتحديات األعداء لنا ال نواجهها مبا                

بقها األمراء أو والة األمر، نفتقد يف       ينبغي من مناهج جديدة إسالمية يضعها أو يقترحها العلماء ويط          
جمتمعاتنا اِإلسالمية مع األسف الشديد قيام العلماء بالنصيحة لوالة األمر، بإزجاء كلمة احلق إليهم،               

هذه املسؤولية الكربى اليت    .  بكشف األوضاع االقتصادية واالجتماعية اليت تعاين منها هذه اتمعات        
 .اده كما جاء يف املقولة املأثورةيترتب عليها صالح اتمع أو فس

-       يكذب  ؤاخذوين إذا طالبتكم بأن تعوها حق وعيها، وأالّ        هذه حقيقة أيها اإلخوة أرجو، أال ت 
سالم كما تعلمون دين وسط، واملسلمون أمة وسط،        بعضنا على بعض وأال يجامل بعضنا بعضاً، واإلِ       

ر الشباب اِإلسالمي من الدين والتحلل يفسد        وحنن منهيون عن الغلو وعن التشدد ألن التشدد ينف         
 .اجلميع

 إذن جيب أن نكون صرحاء مع أنفسنا وصرحاء مع والة أمرنا، وصرحاء مع مجاهري شعوبنا،                 -
نقول كلمة احلق ونزجي النصيحة الصادقة، ونتفق أيضاً على احللول املطلوبة كما أشار معايل األستاذ                

شعوب اِإلسالمية تنتظر حلوالً للمشكالت وتعجب من اختالفنا يف         أمحد مججوم، املسلمون ينتظرون، ال    
حل هذه املشكالت، بعضنا يحلل، وبعضنا يحرم، وبعضنا يتشدد وبعضنا يتساهل، إذن اتمعات               
اِإلسالمية تعيش يف حالة حرية واضطراب، وتظل الشريعة اِإلسالمية اليت يطالب ا املطالبون بتطبيقها               

الشريعة اِإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان، الشريعة اِإلسالمية لديها          :  في بأن ندعي  معلّقة، ونكت 
احللول واملناهج واألنظمة اليت تكفينا وتغنينا، هكذا مع األسف الشديد، وهذا أيضاً من مظاهر ختلّفنا                

املؤمترات بالكالم وحده، تعقد     ..  وتأخرنا وكسلنا واوننا، نظل ال نعاجل مشكالتنا إال بالكالم          



والندوات وتلقى احملاضرات والدروس يف املساجد ويف املدارس ويف اجلامعات ويف كل مكان، نكتفي               
فيها بالقرارات والتوصيات اليت حتفظ على الرفوف وداخل امللفات، أرجو أال تؤاخذوين إذا دعوتكم               

جيب أن تعرفوا   :   الشارع، أوالً  إىل حتمل مسؤولياتكم يف امع ويف اتمع ويف املدرسة ويف اجلامعة ويف           
جيب أن تعرفوا مسؤوليتكم الكبرية العظيمة وأن تؤدوا واجبكم لئال           :  مكانكم الكبري العظيم، وثانياً   

تسألوا غداً عن مسؤوليتكم اليت مل تؤدوها، والواجب الذي مل حتملوه، ألن اهللا عز وجل عندما محل                   
 ا يفسد الناس أو يصلحون سوف يسأهلم، وخباصة العلماء،           والة أمرنا وعلماءنا هذه املسؤولية اليت     

العلماء ال يستوون مع اجلهالء، وأكتفي ذه الكلمة القصرية، وأرجو املعذرة إذا كنت قاسياً بعض                 
القسوة يف كالمي ولكين أؤدي أمانة علي، وأمحد اهللا تبارك وتعاىل على هذا االجتماع املبارك الذي                  

ألستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه، ألنه ذا االجتماع وذا التكرمي لكم أعطانا             أتاحه لنا سعادة ا   
هذه الفرصة للحديث وللحوار، واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى                

 . آله وصحبه

  ))كلمة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة(( 
 :ة األمني العام مع الفقه اِإلسالمي فيقولمث يتحدث مساحة الشيخ حممد احلبيب بلخوج

 .صلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 يف هذا البيت العامر الكرمي ويف رحاب هذا القصر اجتمعنا وجنتمع كل مرة بإخوان كرام لنا                 -

لشيخ عبد املقصود خوجه من أسباب اللقاء ؤالء        وذلك بفضل ما يتيحه لنا على الدوام أخونا معايل ا         
" اثنينية"األفاضل األكارم الذين ننعم بصحبتهم ونستمع إىل الفوائد تصدر عنهم، ونعيش يف كل                 

أمسيات طيبة عامرة باخلري وباآلراء النيرة وبالفكر الوضيء الذي يمهد السبيل إىل عمل جديد متواصل               
اليت عشتها يف رحاب هذا القصر ختتلف كل مرة         "  ثنينياتاال" عامة، إن    يف سبيل حتقيق النفع للمسلمني    

عن سابقاا، فإذا كنا نلتقي مرة بأديب وأخرى مبفسر وثالثه مبحدث، ورابعة بشاعر وأخرى برئيس                
جامعة، وهكذا بِعلية القوم من املشرق واملغرب الذين يِفدون هذا البيت ويدعون إليه، مث التقينا يف                  

هذا البيت برجال من الساسة وقادة الفكر، يرأسون منظمات عاملية هلا أمهيتها مثل الدكتور                رحاب  
حامد الغابد الذي احتفلنا به يف االثنينية املاضية، فإن يف هذه املرة مع احملتفي أكرم اهللا جزاءه وأناله من                   

 من املشرق واملغرب ميثلون     فضله وخريه حنتفل ال بشخص وال مبنظمة ولكن بثلة كرمية من العلماء أتوا            
الفكر اِإلسالمي والعقل اِإلسالمي والتشريع اِإلسالمي واالجتاه اِإلسالمي الذي ينري للصحوة اِإلسالمية            
الطريق الصحيح لبلوغ األهداف اليت نطمع إىل حتقيقها وتشرئب أعناقنا إىل بلوغها، وإنا فيما تفضل به                

جوم وسعادة األستاذ أمحد مجال ملا يغنينا عن القول ويكفينا مؤنة           األخوان الكرميان معايل الشيخ أمحد مج     



احلديث، ولكين أشعر ذا الدين يف عنقي حنو الشيخ عبد املقصود خوجه، فال بد أن أقول كلمة تعرب                   
عما يف نفسي وعما يف نفوس حضراتكم مجيعاً ألن الشيخ عبد املقصود خوجه قد احتفى واقتبل هذا                  

تني يف بيته العامر يف داره األوىل وهذه املرة حيتفي بكم من جديد ألنه يرى رؤوساً                   اتمع من سن  
جديدة، وعقوالً جديدة وفئات جديدة قد انضمت لألعضاء األولني، تتكون من هؤالء اخلرباء ومن                

 .أولئك العلماء الذين انضموا إىل جممع الفقه اِإلسالمي ليدلوا بدلوهم يف حتقيق اآلمال املنشودة
 وحني حنتفل أو حنتفي مجيعاً، الشيخ عبد املقصود وأنتم يف هذا البيت الذي هو بيتكم، كما                  -

قال الشيخ عبد املقصود يف كلمته اليت استمعنا إليها، حنتفي حبقائق جليلة أوهلا أن روح التشاؤم اليت                  
يقة واقعة ولكنه لون من     استمعنا إليها ال ينبغي أن تسيطر علينا، فإن ما قاله الشيخ أمحد مجال هو حق               

التشاؤم ينبغي أن نتخلص منه، ألن هذا العسر الشديد الذي يطغى على عقولنا وقلوبنا يضعنا يف ضيق                 
وحرج وال يدعنا نتحرك كما نريد، ولكين أريد إذا أردت أن أتتبع احلقائق الواقعة التارخيية فإن عصراً                 

 املسلمني قد منع الناس من أن يستعينوا بالتشريع          طويالً كان فيه احلكم األجنيب واالستعماري لبالد      
اِإلسالمي وبالفقه اِإلسالمي على معاجلة القضايا اليت حييوا واملشاكل اليت جيدوا يف جمتمعام، ولكن              
بفضل اهللا وبعد أن حتقق االستقالل للبالد العربية واِإلسالمية وختلصت كثري من الشعوب من اهليمنة                

 الصحوة اِإلسالمية تظهر يف اآلفاق ويف خمتلف البالد، عاد الناس إىل كتاب رم وإىل                الغربية، وبدأت 
سنة رسوهلم وكان من توفيق اهللا أن بداية الصالح أخذت تظهر، أخذت تظهر ألن القمة الثالثة كونت                 

 يتخبط فيها   هذا امع وهي إرادة، وإرادة سياسية عليا، وهي تريد أن تحقق اخلالص من األوضاع اليت              
وأما العلماء فإم ما كانوا حيلمون يف األيام املاضية بأن          .  العامل اِإلسالمي عن طريق إجياد مؤسسة كهذه      

فقههم ما زال يصلح لشيء، فقد رأيت ثُلة من رجال الفقه والعلم اِإلسالمي يتحولون عن هذه                   
فقه اِإلسالمي وال حقيقة يعيشوا أو متثل       االجتاهات الفكرية إىل غريها ألم ال جيدون رزقاً عن طريق ال          

انتسام األصيل إىل هذا التفكري اِإلسالمي، فكانوا يتظاهرون بكوم متغربني ويريدون أن يتشبهوا               
بالذين حكموهم مدة طويلة، وإذا لزم أن يلثغ بالراء كما يلثغ الفرنسيون فإنه يفعل، ألنه ال يريد أن                   

االستيالء الغريب على أذهان الناس والتحكم الذي كان لالجتاه الفلسفي           يكون فصيحاً وعربياً، فهذا     
والفكري للمسلمني قد ختلصوا منه، وعندما ختلصوا أصبحوا يفكرون ويبعثون احلقائق اِإلسالمية،              
بدأت مع الصحوة، فقلنا إن كتاب اهللا خالد، وليس هذه دعوة، وإن كتاب اهللا صاحل لكل زمان                    

    إنَّ السنة هي احلكمة اليت تبني هذا الكتاب وتفصله كما نص على ذلك             :  ذا، وقلنا ومكان وحنن نؤمن
القرآن، وهكذا مددنا أيدينا إىل احلبل املستقيم وإىل الطريق الذي يؤدي يف غايته إىل رضا اهللا ورضاء                  

ن تركت فيكم ما إ   "  :، ومل يبق بيننا إال أن نتمسك ذين األمرين اللذين قال عنهما               رسوله  



 فهذا كتاب اهللا وهذه السنة النبوية بأيدينا تنري         ."كتاب اهللا وسنة نبيه     متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً؛     
 :طريقنا املطلوب منا، والذي هو أمر ضروري، وال بد منه أن ننتبه إىل ثالث نقاط

سري على هدى   إذا كنا حنن مقتنعني ذه القضايا مؤمنني بأننا على رشد وأننا ن           :   النقطة األوىل  -
من شريعتنا، ونطبق املبادئ اليت تقوم عليها ملَّتنا، فإن ذلك ال ينبغي أن يظل مغلقاً ويف أوساطنا                    
الضيقة، بل ينبغي أن ينتشر حولنا، ينبغي أن ينتشر حولنا بتأييد الصحوة اِإلسالمية، بتوجيه الصحوة                

ا ومن نأى، نكتب حناضر نتصل االتصال       اِإلسالمية، بتوعية الناس من دنا منا ومن شحطَ، من قرب من          
فإذا قمنا  .  املباشر، ندعو إىل اهللا، نبني هذه احلقائق بياناً كاشفاً للمنهج السوي الذي اختاره اهللا لنا                

بالتوعية على الوجه الرشيد وحققنا هذه اخلطوة، فإنه ال سبيل وال أظن أن مسؤوالً أو قائداً أو حاكماً                  
يف االستجابة للخري ألن هذا حيتاج منا إىل إقناع له، وقد أوتينا احلكمة ومن أويت               أو تابعاً يبقى متردداً     

 .احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً، فال بد أن نبلغ هذه املعاين وأن نكون قادرين على إقناع املسؤولني ا
 اليت تبذلوا   إن هذا العمل امعي الذي حتوزونه، وهذه اجلهود املوفقة الكبرية         :   النقطة الثانية  -

وتقدموا للناس، وال أقول هذا امع فقط بل كما أشار أخواي من قبل، هذا امع وغريه من اامع،                  
هذه املؤسسة وغريها من املؤسسات، هذه املنظمة واملنظمات اليت تلتقي معها يف الغاية، ال بد أن تتناسق                 

 من  ع عليه أهل املشرق وأهل املغرب، ألنه ينب        وأن تتعاون، وأن يتكون منها مجيعاً منهج قومي يتفق         
عقيدم ومن كتاب رم ومن سنة نبيهم، فإذا اجتمعنا على ذلك خططنا للعمل اليومي وللعمل                  

ِلم يقبل الناس على القانون الوضعي يف البالد اِإلسالمية مع إقبال الغربيني            :  املستقبلي، ونقول إذ ذاك   
 لتفام إىل القوانني اِإلسالمية؟على قوانينهم وعدم التفاتنا وا

 :جابة على ذلك هو واِإل-
إىل جانب انتشارها والتزام    .  أن هذه القوانني اشتهرت بالسلطة وبالسيادة وبالقوة وبالسياسة        

 .املسؤولني بإلزام الناس األخذ ا
ياء  على أن هناك شيئاً آخر هو أن احملامني واملتقاضني وأصحاب احلقوق يعرفون هذه األش                -

معرفة دقيقة، يعرفون الة ويعرفون أحكامها ويعرفون األحكام املدنية واألحكام اجلنائية، ويعرفون              
األحكام التجارية والقانون البحري وما يتصل بذلك من ألوان األحكام اليت توجد يف جمالت القانون                

؟ ال، وعندئذ عملنا يتمثل     الوضعي، فهل املسلمون يعرفون أحكام فقههم وشريعتهم ودينهم هذه املعرفة         
يف إبراز هذه الثروة اليت نتغنى ا، وحق لنا أن نتغىن ا، ولكن إىل جانب التغني ال بد أن نضعها بني                      
أيدي الناس ليستفيدوا منها، أنا أستغرب يف هذا اجلو ويف هذا الوقت كيف جيوز لبعض الناس حىت                   

م يف القانون املدين والقانون اجلنائي والقانون التجاري        ال سبيل إىل وضع جملة لألحكا     :  اآلن أن يقولوا  
والقانون الدويل، هذه أمور ضرورية حىت نقول ألولئك الذين حيكموننا تلك أحكامكم اليت                  



وضعتموها، وهي من صنعكم وصنع البشر تغريوا يف كل يوم، وتطلبون تنقيحها، وتستخلصون أحياناً              
ات العصور فتحذفوا وتضعون أشياء أخرى، أما قانوننا وأحكامنا          كثرية األشياء اليت ال تليق بتطور     

فهي ثابتة ال تتغري وهي من اهللا الذي كون األكوان، وخلق اإلنسان، وهو يعلم كل ما يصلح له وما                    
يليق به، ولذلك فهي موضوعة من لدن اخلبري احلكيم العليم، الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال                   

ذا استنبطت هذه القوانني أي إذا أخرجناها ووضعناها يف جمالت أصبح كل الناس قادرين              يف السماء، فإ  
 .على االستفادة منها

 وأضيف أن القوانني وحدها ال تكفي، بل إن النظريات الفلسفية اِإلسالمية، النظريات                -
تطلعون إليها، وبالنسبة   التشريعية، القواعد الكلية، القواعد األصولية اليت أصبح الناس اآلن يتطلبوا وي          

للغربيني يعرفون كثرياً من النظريات، لكين أُراهن على أن كثرياً من هذه النظريات كان مستوحى من                 
النظريات اِإلسالمية، فعلينا أن نكشف هلؤالء وأولئك هذا التراث العظيم الذي تبلغ فيه تلك النظريات               

 اخلري ال توجد يف غري هذا القانون اِإلسالمي ويف          العامة درجة من الكثرة ومن الرقي ومن العمق ومن        
 .غري الشريعة اِإلسالمية

 هذا األمر حيتاج منا إىل أن نعكف، كل واحد منا يف بيته يف صومعته إن كانت له صومعة، يف                    -
مسجده بني طالبه، يف معهده على خدمة الفقه اِإلسالمي والتراث اِإلسالمي خدمة يكون سبيل التنسيق               

بني إخوانه فيها، ليأيت هذا العمل متكامالً ولتصبح تلك الثمار يانعة تؤيت أُكُلَها وحتقق اخلري                  بينه و 
 .للمسلمني
وقل اعملوا فسريى     : والنقطة الثالثة، وهي ختام قويل وال أريد أن أطيل قوله سبحانه وتعاىل            -

حنو الدين وحنو اتمع اِإلسالمي،     ، فإذا قمنا ذا الواجب حنو اِمللَّة و        اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون   
فإن غدنا سيكون غداً ناصعاً ومشرقاً ومجيالً وخيراً، ال كما نعاين منه اليوم وهذا هو اجلهاد العلمي                   

 . الذي يتحقق بفضل اهللا وبفضل االستنجاد بقدرته وعونه على أيديكم إن شاء اهللا، وشكراً لكم
 

  ))سالميحوار احلضور مع رئيس جممع الفقه اِإل(( 
 :قام بإدارة احلوار الدكتور عبد اهللا مناع حيث قال يف مستهل حديثه ما يلي

 بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا               -
 .حممد، عليه أفضل الصالة وأمت التسليم

نا هلذه الليلة كثرياً وطويالً يف حماولة        يف البدء أشكو إليكم حرجي فقد تداولنا حول جلست          -
للتوفيق بني ضيق أوقات السادة أعضاء وفود امع الفقهي وبني رغبة احلاضرين يف احلوار واالستماع               

 .إىل آرائهم واملشاركة يف هذه الليلة الكرمية



 وقت   وشكواي إمنا تأيت من أن فضيلة الشيخ احلبيب بلخوجة مهس إلينا بأنه إضافة إىل ضيق                -
أعضاء الوفود فإن أمامهم مسؤوليات هذه الليلة إلعداد مقررات اجللسة اخلتامية اليت ستعقد غداً،                
ومعىن ذلك أن الوقت القصري أصبح أقصر، وهذه مشكلة، يضاف إىل هذا أن للدكتور عمر األمريي                 

ح أن يلقيه الدكتور عمر     اقتراحاً مجيالً ورائعاً وقد كتبه بأسلوبه الشيق وبعبارات مجيلة خفيفة وكان يص           
األمريي لكن ضيق الوقت يدعوين للتدخل اختصاراً للوقت وحفاظاً عليه، لكين سأتوىل تلخيص هذا               

 :االقتراح اجلميل بقدر ما أستطيع، أو إن أذنتم يل أن أتعجل يف قراءته
 عقده يف   يف املؤمتر التأسيسي مع الفقه اِإلسالمي، الذي دعت إىل        :   يقول الدكتور األمريي   -

مكة املكرمة منظمة املؤمتر اِإلسالمي وقد أكرمين اهللا بعضويته والذي يعقد هذه األيام دورته الثالثة،                 
ويقيم سعادة األخ األرحيي املفضال الشيخ عبد املقصود خوجه هذا احلفل البهي لتكرمي أعضائه، دار إذ                

خل اختصاصاا وكان الرأي الفصل     ذاك حوار جاد حول جدوى تعدد اامع مع تشابك ساحاا وتدا          
أا مجيعاً تنطلق من إرادة خيرة واحدة ودف لتحقيق غرض كبري واحد هو خدمة الفقه اِإلسالمي                  
ووضعه يف مقام التكييف االرتقائي الفعال املنبثق من الشريعة اِإلسالمية الغراء ليستمر مواكباً حياة أمتنا               

ة هادفة سوية تالئم كل عصر ومصر، وتكون اامع املتعددة يف ذلك             املتصاعدة مع الزمن بتلبية هادي    
متضامنة متعاونة، وإذا كانت املسرية احلضارية ألمتنا اِإلسالمية قد مرت بأطوار وأدوار من االزدهار،               
واالحنسار بني تصارع اجلد وتراخي املد، فإن مما ال شك فيه أن الفقه اِإلسالمي بشىت مذاهبه وعديد                  

ارسه كان وما زال هو املؤسسة احلضارية الوحيدة اليت مل تتوقف عن العطاء واملضاء رغم كل ما                   مد
أصاب أمتنا من ظروف وصروف، وإن األنظار ال تنفك تتجه إليه، واآلمال تعقد دائماً عليه يف إمداد                  

عصر ال سيما يف    األمة اِإلسالمية بأحكام الشريعة الرشيدة للمستجدات الالحقة بشكل يواكب طبيعة ال          
معترك تصارع االعتناقيات ومواجهة التحديات اليت حتف الصحوة العتيدة ألمتنا ايدة، وقد كان               

 .للمجامع الفقهية كلها دورها اإلجيايب القوي يف ذلك وستبقى لألجيال مصدر تبصر وتنوير بعون اهللا
 األعالم تنتظم جلَّ اامع يف       لكن الواقع الذي ال جمال للجدل فيه أن عدداً من كبار علمائنا            -

عضويتها وأن التبعات اجلسام اليت حيملها هؤالء األجالّء ال تسمح هلم مبمارسة عضويتهم الكاملة                
واملشاركة يف مؤمترات اامع كلها كما أن املواضيع اليت تطرح يف جممٍع ما قد تطرح يف جممع آخر،                   

وجزئياا تزداد بإسهام أكرب عدد من العلماء األكفاء يف          وأن الفائدة املتوخاة من اإلحاطة بكلياا        
متحيصها للظفر بالرأي األمثل فيها، وملا كانت منظمة املؤمتر اِإلسالمي اليت ينبثق منها هذا امع هي                 

                امع ويوحد جهودها وينظم املنظمة األم اليت قد تكون خمولة ومرجحة يف إقامة جممع أعلى يضم كل ا
ويستقطب اجلمع األعلى من اجلَدارات العلمية واالختصاصات املُعمقة اليت حيتاجها ويكون           اجتماعاا  

لتوصياته وآرائه املزيد من الشمول والقوة فإين أرجو املبادرة إىل دراسة هذا االقتراح جبدية وموضوعية               



.. و اقتراح الدكتور األمريي   مؤمالً أن تتبناه منظمة املؤمتر اِإلسالمي وتوافق عليه اامع األخرى، هذا ه           
 .لسماحة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة.. وتترك اإلجابة

 

وجييب فضيلة الشيخ احلبيب بلخوجة على اقتراح سعادة األستاذ عمر اء الدين األمريي             
 :قائالً

 كم هي مجيلة وجليلة هذه الكلمات اليت كنت أستمع إليها واليت أعجب أن تصدر عن                   -
وأخينا العزيز األستاذ عمر اء الدين األمريي وال تكون قد صيغت كعادا شعراً، فإين              شاعرنا وأديبنا   

كنت أتطلع عندما قيل إن هذا االقتراح من السيد عمر اء الدين األمريي قلت احلمد هللا سنستمع إىل                  
غراضه الكرمية  أدب جم وإىل لغة راقية وإىل معان جليلة رفيعة، لكنه وإن حرمنا هذا بعدم إعرابه عن أ                

بالشعر الرائع الذي عودنا به فقد أثار قضية ذات أمهية، هذه القضية نعيشها منذ تكوين جممع الفقه                   
اِإلسالمي، ذلك أن جممع الفقه اِإلسالمي عندما تكون كانت هناك جمامع أخرى سابقة، هذه اامع                 

 الفقه اِإلسالمي برابطة العامل اِإلسالمي،      السابقة أستطيع أن أبدأ فأقول هنا يف مكة املكرمة يوجد جممع          
ويوجد جممع البحوث اِإلسالمية باألزهر الشريف، وتوجد املوسوعة الفقهية بالكويت، وتوجد مراكز             
أخرى للفقه اِإلسالمي يف أكثر اجلامعات، ألن اجلامعات اِإلسالمية وما كان على شكلها فيها مراكز                

 .مية، فيكون من الضروري أن يتحقق التنسيق بينهاللبحوث اِإلسالمية وللشريعة اِإلسال
 ولو أن أخانا األستاذ عمر اء األمريي عاد إىل نظام امع وإىل الالئحة التنفيذية له، وهي                  -

منشورة وزعناها يف عدد من املناسبات لوجد أن هذه املؤسسات مجيعها موجودة يف جممع الفقه                   
سالمي ألننا إىل جانب األعضاء الذين ميثلون الدول لنا أعضاء ميثلون           اِإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلِ    

املؤسسات العلمية الشرعية الفقهية، وبذلك نستطيع أن نتجنب االزدواجية، ونستطيع أن ننسق بني              
أعمالنا تنسيقاً علمياً، أما نفي االزدواجية فذلك بعدم تناول القضايا اليت وقع تناوهلا يف مكان آخر                  

ت اامع من حبثها إال أن تكون هناك جوانب جديدة لتلك املوضوعات مل تبحث فنقوم بعرضها                 وفرغ
ودرسها معتمدين قبل كل شيء على الوثائق اليت وصلتنا عن تلك اامع يف نفس املوضوع لتصور                  

 .اإلضافات اليت ينبغي أن تكون وحتقيق التكامل بني ما سبق وما حلق من الدراسات والبحوث
 مث كما تعلمون امع يكون حملياً ويكون مقراً جامعياً، ولكنه يكون أوسع من ذلك عندما                 -

يكون دولياً وجممع الفقه اِإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اِإلسالمي يعترب جممعاً دولياً، وفيه ممثلة مجيع                 
ري وميثله نائب إيران، والفقه     املذاهب، املذاهب األربعة املعتمدة عند أهل السنة وهناك املذهب اجلعف         

الزيدي وميثله نائب اليمن، وهناك الفقه األباضي وميثله نائب مسقط، وهكذا تكون املذاهب أكثرها               
موجودة، وحنن ال غىن لنا عن أي رأي من آراء أئمتنا القُدامى رمحهم اهللا الذين بذلوا جهداً كبرياً                    



ينها ونرجح ما يقتضي الترجيح تقديراً للنفع العام من         فنأخذ من هذا ومن ذلك وجنمع األفكار ونقارن ب        
 .جهة وطلباً لألوفق بأحوال املسلمني ومبصاحلهم واعتماداً على األقوى حجة ودليالً

 وأطمئن أخانا األستاذ عمر اء الدين األمريي على أن هذا العمل سائر يف طريقه وقد أشرت                 -
عايل األستاذ حممد بن جبري وزير العدل يف اململكة العربية           إليه يف كلمة االفتتاح عندما ذكرت بأن م        

السعودية كان من شهرين فقط قد أصدر توصية تقضي بوجوب التنسيق بني اامع كلها وعدم                  
حصول االزدواجية فيها، ورحب إخواننا يف جممع الفقه مبكة املكرمة كما رحب جممعنا ذه الفكرة اليت                

ل، وهكذا وجدنا أن جممع الفقه مبكة املكرمة قد أراد أن يتعرض لبعض القضايا              اعتمدها من اليوم األو   
يف دورته األخرية، لكن اطمئناناً منه إىل أن املوضوع قد بحث عدة مرات وأن القرارات متت وصدرت                 

ال نريد أن نعود إىل حبث هذا املوضوع وقد أخذ حظّه، فهذا لون من              :  عن جممع الفقه هنا يف جدة قال      
لوان التنسيق، ورمبا يكون من ألوان التنسيق أيضاً أن تتبادل املراكز العلمية واامع املنشورات                 أ

والسجالت والبحوث والوثائق املتعلقة باألعمال العلمية امعية حىت يكون كل الناس على بينة مما                
شارك فيها هذه اامع    جيري هنا وهناك، ورمبا نكون أو نبلغ يف آخر األمر إىل إصدار نشرة علمية ت               

واملراكز كلها لتكون لسان حال اتمع العلمي اِإلسالمي واتمع الفقهي الشرعي يف بالد اهللا                  
الواسعة، يستطيع أن يطمئن إليه مجيع املسلمني، ال فرق بني مجاعة ومجاعة، ودولة ودولة، ومذهب                 

 .وشكراً. وآخر
 

 : يقول فيهمث يوجه أحد احلاضرين مل يذكر امسه سؤاالً
 ملاذا ال يتم نشر مداوالت وحماورات أعضاء امع أثناء اجتماعام، وإذا كانت تنشر فأين                -
 جندها؟

 

 :فأجاب الشيخ حممد احلبيب بلخوجة على هذا السؤال بقوله
 اإلجابة عن هذا السؤال احلمد هللا ال حتتاج إىل إجهاد، ألا كما قال علماء البالغة ال يؤكد                   -
 إذا كان املخاطب واعياً وإذا كان الدليل قائماً، وال أقول شيئاً آخر، فال حيتاج إىل التأكيد ألنه                  اخلطاب

حيتاج فقط إىل أن يلتفت إىل ما حوله من األدلة، فمجمع الفقه اِإلسالمي الوحيد الذي ينشر البحوث                  
وجوهرية، لكنه ألمانته   وإىل جانبها املناقشات واملداوالت مهما كان أمرها، قوية وضعيفة، هامشية             

يتوىل نشر املناقشات واملداوالت يف كل موضوع بعد عرض املوضوع وبعد دراسته من مجيع اجلوانب                
 .واالنتهاء فيه إىل قرار أو توصية

 ولكن رمبا يكون ألخينا العزيز العذر يف كونه قد طلب هذا من بعض دور النشر أو املكتبات                  -
ة الكربى له علينا، ملاذا؟ ألننا من يوم بدأنا بطبع الة، يعين من السنة              فلم يظفر بذلك، وهذا فيه احلج     



األوىل اليت عقدنا فيها املؤمتر األول مل نبع كتاباً أو عدداً من الة، كلها تعطى منحاً وهدايا للمؤسسات                  
 قدر الطاقة،   وللمراكز العلمية وللعلماء ولطالبيها، مل يأتنا طلب بشيء من ذلك إال استجبنا له على              

اآلن العدد األول والثاين مل تبق منهما نسخة، العددان الثالث والرابع يف طريق النفاد والعدد اخلامس                 
إن شاء اهللا سيكون بني أيدينا قريباً، وأود أن يتكرم السائل علي فيعطينا امسه وال حيرمنا التعرف إليه                   

 .لنتمكن من إبالغ النسخ إليه، وشكراً
 

 :كتور عبد اهللا مناع على إجابة فضيلة الشيخ احلبيب بلخوجة بقولهويعلق الد
 يبدو أن هذا السؤال يثري قضية العالقات العامة إذا كان هناك مثة عالقات عامة يف امع مل                   -

تلعب الدور املطلوب يف وضع هذه املداوالت وهذه احملاورات وهذه املناقشات اليت تدور يف امع                 
ي الناس ألن سعي الناس إليها عند طلبها فيه شيء من املشقة وخري من ذلك أن تكون                  الفقهي بني أيد  

 .ميسرة
 

 :يرد الشيخ حممد احلبيب بلخوجة قائالً
 على ذلك لو طُلب منا أي شيء        اً يا سيدي العالقات العامة عندنا ال تلعب، هي جادة، وبناء          -

ومن جهة ثانية فإن الصحافة يف اململكة العربية        من هذه املنشورات ألخرجناها لطالبيها، هذا من جهة،         
 -السعودية باملناسبة وبغري مناسبة تأيت مشكورة وأعترف هلا بالفضل، ورجال اإلعالم السعوديني               

 يتصلون بنا دائماً، ويف كل مرة أذكر أن ما نشر وما هو بصدد النشر وما حقق وما                  -جزاهم اهللا خرياً    
 . به عن طريق الصحافة وعن طريق اإلذاعة والتلفزة أيضاًينتظر التحقيق، كل ذلك عرفنا

 

مث يتقدم السيد سليمان بن محيد الطالب بقسم القضاء جبامعة أم القرى مبكة املكرمة                 
 :بالسؤال التايل

 أشار األستاذ الشيخ أمحد مجال إىل صنفني من العلماء صنف متشدد وصنف متساهل أو                 -
 الشريعة لكي تطبق، فما هو الضابط الذي ينبغي أن ينتهج يف             متحلل، وكالمها ال يجدي يف عرض     

بل ال بد من أن     .  للذالعرض لكي يتقبله الناس؟ ألن يف الشريعة أحكاماً ال عالقة هلا بالتشدد أو التح              
 تطبق ألن النص الوارد فيها قطعي الداللة كاحلكم بتحرمي الربا، فما رأي مساحة الشيخ؟

 

 : بلخوجة على ذلك بقولهيرد الشيخ حممد احلبيب
 . أظن أن الشيخ أمحد مجال قد تصدى هلذا، فإذا أراد أن أنوب عنه فال مانع-

 :ويتدخل الدكتور عبد اهللا مناع عندئذ بقوله
 . سننتقل إىل سؤال آخر مث نعود إىل هذا السؤال مرة أخرى-



 :لكن الشيخ حممد احلبيب بلخوجة يرد قائالً
أخونا الطالب الذكي الكرمي حني عرض هلذا األمر خلط بني          .  السؤال ال، أنا سأجيب عن هذا       -

أمرين، بني قضية األحكام القطعية وظن أن الشريعة كلها أحكام قطعية، أو أن الفقه واألحكام الصادرة                
يف الفقه كلها تستند إىل دليل قطعي، هذا مل يقل به أحد، هناك أدلة قطعية إما من حيث املورد أو من                      

داللة، إذا كان اخلرب متواتراً أو كان قرآناً فهذا ال شك يف صحته، وما يستفاد منه يكون                    حيث ال 
قطعياً، وإذا كان النص ظاهراً أو نصاً ومل يكن مجمالً ومل يكن محتاجاً إىل بيان فإن احلكم الذي يصدر                   

يق املعرفة بالنص فيه ظناً،   اعتماداً على ذلك النص يكون قطعياً أيضاً، أما إذا كان ظين الداللة وكان طر             
وليس ثابتاً قطعياً فإن األحكام تكون ظنية والذي يختلف فيه هو اجلوانب الظنية اليت كانت جمال                  
اجتهاد الفقهاء مث إن الذي يقال عنه إنه متشدد هو ليس متشدداً يف الدين، رمبا يكون آخذاً باألحوط                   

ملصلحة املرسلة فإنه قد يكون أكثر ليناً ويسراً، على أن          والذي ال يأخذ باألحوط ويتبع االستحسان أو ا       
 أمرنا بالتيسري ال بالتشديد، وإذا وجدنا       الشريعة اِإلسالمية تعتمد اليسر وال تعتمد العسر، وأن نبينا          

شيئاً من الدين حيقق املصلحة ويوفق بني املصلحة العامة ومصلحة الشخص، أو الفرد أو اجلماعة فإن                 
احلكم الشرعي ال يكون مناطه إال املصلحة، وقد صرح بذلك كثري من الفقهاء ومنهم                الشريعة أو   

 ".حيثما وجدت املصلحة فثَم شرع اهللا" :اإلمام الشاطيب حيث يقول
هناك يف العلماء من يتشدد ومن هو أكثر ليناً             وعندئذ فنحن عندما نقول اختلف األئمة أو       -

املعروضة وباختالف األدلة واألحكام اليت يقف عليها الدارسون        خيتلف األمر باختالف تصور القضايا      
يف كتب الفقه ويف أصول الشريعة، فإذا كان هناك ما يدفع إىل االحتياط احتاطوا واالحتياط واجب يف                 
الدين، وإذا كان األمر ال حيتاج إىل االحتياط وحيقق املصلحة وال يكون حتقيق املصلحة إال بالتيسري على                 

 .ن األخذ بالتيسري أوىلالناس فإ
 

 :غري أن الشيخ أمحد حممد مجال يضيف إىل ذلك ما يلي
 أنا قصدت عندما قلت هناك فريق من العلماء متشددون وفريق آخر متساهلون، هذه اإلشارة               -

إنه :  املوجزة العابرة، أثارها أو أثار ظاهرة من ظواهرها مساحة الشيخ احلبيب يف تعقيبه علي عندما قال               
 مينعون إصدار   - والواقع كان ينبغي أن يقول بعض العلماء          -ب كيف أن هناك بعض الناس        يعج

جمالت فقهية إسالمية، هذه العبارة اليت أطلقها مساحة الشيخ احلبيب كنت أعين أمثاهلا من الظواهر،                 
ه بدعة، إن الرسول    فلدينا يف جمتمعاتنا اِإلسالمية أو عاملنا اِإلسالمي من مينع تقنني الشريعة، من يقول إن             

مل يقننها، إن الصحابة مل يقننوها، إن التابعني مل يقننوا الشريعة، وكنت أجادل بعض هؤالء العلماء قبل                  
حنو عشر أو عشرين سنة يف صحفنا احمللية وكنت أقول إن تقنني الشريعة ال يعين تغيري الشريعة، إمنا                    



محامني والقضاة وأصحاب القضايا والدعاوي، يعرفُوا      يعين تنظيمها وترتيبها يف مدار تسهل مراجعتها لل       
أحكام الشريعة اِإلسالمية مقننة ملخصة يف مواد يف سطور مرقَّمة كما ترى ذلك يف القوانني العصرية                 
احلديثة، ووضعنا أو تقنيننا ألحكام الفقه اِإلسالمي ذا األسلوب ال يعين أننا غيرنا الشريعة اِإلسالمية                

 معانيها أو مقاصدها أو أحكامها، فهذا نوع من التشدد ألن موالنا فضيلة الشيخ احلبيب كان                أو غيرنا 
أما فريق املُيسرين أو    .  يدعو إىل التيسري وأن وضع هذه االت يساعد املسلمني على معرفة دينهم            

اِإلسالميني اآلن، يف بعض    املُسهلني أو املتحللني، فأعين م أولئك الذين يسمون مع األسف املفكرين             
صحفنا يطلقون عليهم املفكرين اِإلسالميني يطالبون بفقه جديد، أي أن ننظر إىل كل القضايا بأسلوب               
جديد وأدلة جديدة ونعترب الفقه اِإلسالمي كله ال حجة فيه، نترك استنباطات العلماء واستدالالم                

رية كما أسلفت يف كلميت، حرية املسلمني خباصة         من هنا جاءت احل   ..  القدمية كلها ونأيت بفقه جديد    
شبام بني هذا الفريق وهذا الفريق واألمثلة كثرية عندي ولكن اال ال يتسع لسرد أمثلة على هذين                  

 .الفريقني ومعذرة
 

 : بقولهويعلق الشيخ حممد احلبيب بلخوجة على كلمة األستاذ أمحد حممد مجال
إن الذين  .  مرة ثانية وحنن نلتقي دائماً على اخلري إن شاء اهللا           أشكر أخي األستاذ أمحد مجال       -

هلية للفقه اِإلسالمي،   يتجنون على الفقه اِإلسالمي ويقولون نريد فقهاً جديداً، ويتركون املصادر اإلِ            
سالم، ويريدون أن يبتدعوا وأن يضعوا تشريعات يسموا إسالمية حبكم ما يتراءى هلم من معىن اإلِ                

ليسوا بعلماء، وال ألتفت إليهم وجمال       .  ن منابع الشريعة اِإلسالمية وال من أصوهلا       وليست هي م  
احلديث عنهم يطول، لو قضينا أياماً يف دراسة هذا املشكل ملا انتهينا منه، ولقد كتبت رسائل كثرية                   

لفضل حول هذا املوضوع، وأما الفريق األول الذي أشرمت إليه فإنه فريق نكربه ونعظمه، وهو صاحب ا               
علينا وقد عشنا معه وأخذنا عنه، وشيوخنا السابقون الذين خترجنا حنن عنهم كانوا يؤمنون ذا وما                 
زالت ثلة باقية من الناس تؤمن ذا، لكن ليس معىن هذا أن مجهور الفقهاء ما زالوا متمسكني ذا                    

رفون أن الوضع   التشدد، هم يعرفون أن الدنيا تطورت ويعرفون أن أحوال العامل تغريت، ويع               
االجتماعي واالقتصادي والفكري والسياسي يف العامل قد اختلف يف هذا العصر عن الذي قبله وأن                 
الشريعة جاءت لتواكب أحوال الناس وتوجههم يف كل مكان ويف كل زمان، ولذلك فإم حني يفيقون                

 .إن شاء اهللا سيأخذون العمل بأميام ويقودون املسرية
 

هاين زهران سؤاالً حول ما قام به امع وما صدر عنه من فتاوى تعاجل               ويوجه املهندس   
 :بعض قضايانا االجتماعية واالقتصادية، فأجاب فضيلة الشيخ بلخوجة على ذلك بقوله



 إن عمر امع صغري مل يتجاوز مخس سنوات فقط، وعاجل قضايا كثرية، أكثر من أربعني قضية                 -
 املوضوعات املقترحة يف شعبة التخطيط للمجمع جيدها مثبتة لكن          وصدرت فيها فتاوي، ومن يرجع إىل     

رمبا يكون موضوع درسه يف العام القادم، والذي        .  امع لن يتوىل هذا األمر بالدرس يف اليوم األول        
أخرنا عن حبث هذا املوضوع، وأقوهلا صراحة، ألنا كنا نتحدث عن التنسيق بني املؤسسات، بوصفي                

احلضارة اِإلسالمية باألردن، جممع احلضارة اِإلسالمية حبث هذه القضايا وكون جلاناً            عضواً يف جممع    
وهيئات تدارست هذه املوضوعات وأصدرت فيها كتاباً فلم نرد حنن يف جممع الفقه اِإلسالمي أن نعىن                 

قع حبثه وسوف   ذه القضايا اليت صدرت فيها أشياء منذ ما يقرب سنتني فقط، وأردنا أن نشتغل مبا مل ي                
 .نعود بإذن اهللا إىل حبث هذه القضايا على األساس الذي نريده يف جممع الفقه اِإلسالمي

 هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن األمر قد حترك يف هذه السنة باخلصوص وأنتم تعلمون أن                   -
ني حافالً  السنوات العشر من سنة ألف وتسعمائة وتسعني إىل سنة ألفني سيكون هذا العقد من السن                

بدراسات حول احلقوق الدولية، وستعقد هلذا جلان يف منظمة األمم املتحدة، وسيقع حبث هذه القضايا               
بوضع دراسات وتكوين ندوات للكشف عن احلقوق الدولية وعن النظام الدويل وعن حقوق                 

ث شيء من هذه    اتمعات الدولية، وهذا ما حيملنا حنن ابتداء من السنة القادمة بإذن اهللا على حب               
املوضوعات باعتبار أن لإلسالم وجهة نظر ختتلف عن وجهات النظر األخرى، فلعلنا نستطيع أن                 
نكشف عن حقيقة اإلسالم وعن حقيقة القانون الدويل وعن حقيقة النظم الدستورية يف اإلسالم حىت                

 فيما أذن به اهللا وشرعه      يستطيع اتمع اإلنساين ككل أن يفيد من هذه األشياء وأن جيد رغبته وتربته            
 .للناس بدل هذه األشياء اليت وضعها البشر وقد تبني قصورها وضعفها عن تلبية الرغبات مجيعها

 

 :مث يوجه الدكتور عبد اهللا مناع سؤاالً إىل فضيلة الشيخ احلبيب بلخوجة قائالً يف مقدمته
 يا فضيلة الشيخ سؤاالً      هذا سؤال مباشر وموجه لفضيلة احلبيب بلخوجة شخصياً، وأظنه          -
 .سهالً

 

 :فريد الشيخ احلبيب بلخوجة بقوله
 . أريده صعباً ألين أخاف السهل-

 

 :ويوايل الدكتور عبد اهللا مناع طرح السؤال بقوله
 هل تعرض جممعكم لبيان احلكم الفقهي يف مسألة الشقاق واخلالف غري املنضبط إىل حد                 -

 .علماء األمةالتنابز باأللقاب أحياناً بني بعض 



 :جييب الشيخ احلبيب بلخوجة على هذا السؤال بقوله
 واهللا هذه قضية سلوكية وأخالقية نتحدث فيها يف امع كل يوم ولكن مل تصدر فيها قرارات                 -

ألا ليست معقدة هلذه الدرجة حىت حتتاج إىل قرار، ألن املؤمنني بكتاب رم وبسنة نبيهم جيدون                  
 تعينهم على سلوك املنهج الرشيد يف هذا اال، فال حنتاج إىل قرار وال إىل                 النصوص الكثرية اليت  

توصية، نعم قد يكون من الذهول ومن الغفلة أن ننسى أننا يف الدورة الرابعة قد حبثنا شيئاً من                      
األخالقيات واملناهج اليت ينبغي للمسلمني أن يتحلَّوا ا وقد تعرضنا لذلك وصدرت عن امع                 

 .ات ذا الشأن وهي موجودة بنشرة القرارات والتوصياتتوصي
 

 :ويعقب األستاذ علي حممد الرابغي على موضوع نشر املداوالت واحملاورات قائالً
  ملاذا ال تباع املقررات ويستفيد امع من طبعها طباعة تليق باحملتوى وتفيد املكتبة الفقهية؟-

 

 :وجييب الشيخ حممد احلبيب بلخوجة قائالً
 أنا شاكر هلذا االقتراح وأقدره حق قدره وباألمس يف اجتماع مكتب امع تداولنا الرأي                 -

ذه القضية وقررنا أن نبدأ ببيع منشورات امع فليطمئن إىل هذا وأن الكتب بإذن اهللا أو االت                   
 .ستكون يف متناول كل الناس

 

 :ين السؤال األخري يف األمسية قائالًويوجه الدكتور عبد اهللا مناع نيابة عن أحد احلاضر
 الوقت حياصرنا، وهذا هو آخر سؤال يف هذه احلوارات بني احلضور وبني السادة األفاضل                -

حبذا لو تفضلتم بإعالن أمساء هؤالء العلماء األفاضل أعضاء امع           :  أعضاء امع، يقول السؤال   
ذه الكوكبة املنتخبة، ويف نفس الوقت تقديراً       الفقهي مع ذكر بلدام وهذه فرصة طيبة للتعارف مع ه         

 .هلم أيضاً وهذه الغاية الكرمية النبيلة من دعوم واجتماعهم يف هذه األمسية، وشكراً
 

 :يرد الشيخ حممد احلبيب بلخوجة بقوله
 يا سيدي هذا يشرفنا ويسعدنا، أما أن أقوم أنا بالتعريف بإخواين فهذا ما ال يليق ألم هم                    -

ال نستطيع أن ننقل الالقط من واحد إىل        :  ثانياً.  يعرفون يب ولست أنا الذي أعرف م، هذا أوالً        الذين  
آخر إىل آخر الساحة اليت جنتمع يف رحاا، ولكن أستطيع أن أقدم لكم قائمة بأمسائهم مع ذكر البلد                   

املمثلني للدول واألعضاء   الذي ميثلونه وال أكتفي باألعضاء املمثلني للدول بل أعطيكم قائمة باألعضاء            
املمثلني للهيئات واألعضاء العاملني الذين يبذلون جهداً كبرياً وهم هذه الصفوة الكرمية من اخلرباء                
ومن العلماء ومن األطباء ومن االقتصاديني الذين يتعاونون معنا تعاوناً كبرياً، وبفضلهم استطعنا أن                

 .اِإلسالمي، وشكراًنحقق ما حققنا من نتاج كرمي يف جمال الفقه 



 :ويعقب الدكتور عبد اهللا مناع على ذلك بقوله
 حيق لنا أن نرجو من سكرتارية األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه أن تأخذ هذه القوائم وأن                 -

 ".االثنينية"تقوم بطباعتها وتصويرها وتوزيعها على السادة احلضور ذه 
 

 :ويغتنم الشيخ احلبيب بلخوجة الفرصة فيقول
 أنا على كل حال ما دمتم قد فتحتم باب الطبع والتيسري فسأعطيكم القوائم تطبعوا                   -

 . وأعطيكم العدد اجلديد للدورة السادسة بكل ما فيه تطبعونه
 

 :مث يعلن األستاذ عدنان صعيدي ختام األمسية بقوله
لقاء بآيات بينات من     كما بدأنا لقاءنا بآيات بينات من كتاب اهللا الكرمي أيضاً خنتتم هذا ال              -

 .كتاب اهللا الكرمي تالوة الشيخ عاشور البحراوي
وبعد أن تال املقرئ الشيخ عاشور البحراوي ما تيسر له من كتاب اهللا قال مقدم فقرات                 

 :األستاذ عدنان صعيدي الكلمة التالية" االثنينية"هذه 
ا ذه اجللسة وحنن إذ خنتتم هذا        أصحاب الفضيلة واملعايل، نسأل اهللا العلي القدير أن ينفعن          -

فإننا نكرر الترحيب بكم ونقدم لكم الشكر اجلزيل لتفضلكم بقبول هذه           "  االثنينية"اللقاء وأيضاً خنتتم    
 .الدعوة، وأيضاً نشكر للجميع حضورهم واملشاركة يف االحتفاء بعلمائنا األجالّء

 من أعماقنا إن شاء اهللا الصحة والسالم         شكراً لكم مجيعاً، وكل عام وأنتم خبري، ونتمىن مجيعاً         -
خلال الشيخ عبد املقصود خوجه وأن يمن على اجلميع إن شاء اهللا بالصحة والسالمة، وال يرى أي فرد                  

 .وشكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. منا مكروهاً يف عزيز لديه
 

الكلمة املوجزة التالية موجهة    وقبل أن ينفض عقد السامرين قال الشيخ احلبيب بلخوجة          
 :إىل من ينوب يف تلك األمسية عن احملتفي الشيخ عبد املقصود خوجه

 قبل أن ينفض هذا الس الكرمي أرغب من سيادتكم أن تبلغوا بامسي وباسم إخواين الذين                 -
 خوجه وأن   حضروا هذه األمسية كل متنياتنا بالشفاء والصحة والعافية خلال معايل الشيخ عبد املقصود            

تبلغوه امتناننا وشكرنا على استضافته للمجمع وعلى عنايته الدائمة بالفكر اِإلسالمي واألدب                
اِإلسالمي واخللق اِإلسالمي الذي نلمسه يف كل جلسة من هذه اجللسات، ومع كل مستضاف أو                 

 .حمتفى به من الذين يِفدون على هذا البيت الكرمي، وشكراً

* * * 
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