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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :عريف احلفل األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله                -

 .وأصحابه أمجعني
لضيوف، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد        أصحاب السماحة والفضيلة، حضرات ا     -

 .اهللا مساءكم بكل خري
 فرصة طيبة مباركة أن نلتقي هذه الليلة ويف هذا املكان بنخبة مباركة من علمائنا وفقهائنا                  -

أعضاء جممع الفقه اِإلسالمي حيث نتشرف هذه الليلة ويف هذا املكان بنخبة مباركة من علمائنا                  
مع الفقه اِإلسالمي حيث نتشرف هذه الليلة بااللتقاء م واحلوار معهم، فبامسكم             وفقهائنا أعضاء جم  

مجيعاً نرحب م يف هذه الليلة املباركة، ونبدأ هذا اللقاء بآيات بينات من كتاب اهللا الكرمي للقارئ                   
 . الشيخ مصطفى الرهوان

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
أ الشيخ مصطفى الرهوان ما تيسر من آي الذكر احلكيم حتدث احملتفي سعادة             وبعد أن قر  

 :األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه احملتفى به وبالضيوف قائالً
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً كثرياً كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه وبالغ                 -

 .ياء وخري اخللق أمجعني سيدنا حممد وعلى آله وصحبهإحسانه وأصلي وأسلم على خامت األنب
 أصحاب الفضيلة العلماء األجالء، أصحاب املعايل والسعادة ضيوفنا األكارم، السالم عليكم            -

 :ورمحة اهللا وبركاته
فادة من واسع علمكم     يسعدين أن أرحب بكم أمجل ترحيب يف هذا امللتقى الذي دأب على اإلِ             -

ة ومل تبخلوا عليه بالتشرف بذلك من خالل مؤمتركم السنوي لقد كان آخر              كلما أتيحت له الفرص   
هـ ومرت سنتان منذ ذلك التاريخ وهي مدة قصرية يف عمر            ١٤١٠ شعبان   ٢١لقاء بكم بتاريخ    



الزمان لكنها مليئة باألحداث اجلسام اليت غريت جمرى التاريخ وأثرت يف كثري من الشعوب املسلمة يف                
 لقد احنسر املد الشيوعي األمحر بعد أن هيمن على كثري من دول العامل حوايل ثالثة                 خمتلف أحناء العامل  

أرباع القرن، انتصرت الشعوب اليت فجعت يف عقيدا وهي أعز ما متلك وكان البد هلا أن تنتصر                   
ثري من  هذا النصر املؤزر الذي ترتب عليه بفضل اهللا ضة ك         ..  فتلك سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديالً       

القوميات اِإلسالمية يف أجزاء من االحتاد السوفيييت وأوروبا الشرقية اندحار الطغمة احلمراء يف أثيوبيا،              
وتوجت االنتصارات بسقوط احلكم الشيوعي يف أفغانستان وارتفاع راية ااهدين، هذه املقدمة كان ال              

ات املتعطشة ملعرفة أصول دينها وعقيدا      بد منها لطرح سؤال ال بد منه، وهو ماذا أعددنا هلذه القومي           
اليت جثم عليها احلكم الشيوعي البغيض طوال العقود املاضية؟ ال شك أنكم يا أصحاب الفضيلة قد                 
بذلتم جهوداً مكثفة لتوضيح أمور الدين املختلفة اليت نشأت عن تعقيدات احلياة املعاصرة لكن ذلك ال                

. سلمة التواقة لالنصهار يف أصوهلا والعودة إىل منابعها الطاهرة        يكفي ملقابلة احتياجات هذه الشعوب امل     
إن واجبنا يف هذا البلد الكرمي املضياف هو بذل أقصى ما ميكن من عون إلخواننا يف كل مكان ولقد                    
أدرك والة األمر يف هذه البقعة الطاهرة هذه القضية املهمة واستطاعوا أن يستقطبوا توجهات القارة                 

ؤازرة القضايا اِإلسالمية اجلوهرية وكان ذلك يف حد ذاته نصراً مبيناً، غري أن هذا الدفع قد                اإلفريقية مل 
ضعف ألسباب عديدة وتفلتت الدول اإلفريقية عائدة إىل حضن الصهيونية مما أفقدنا أرضية مل تأت إالَّ                

 ال تتكرر مع ما     بشق األنفس وبذل النفيس، هذا الدرس أو الرسالة اليت وصلتنا من أفريقيا جيب أن              
 العامل اِإلسالمي يتطلع بأمل     حنن بصدده من جهود جيب أن تبذل لصاحل أبناء األمة الواحدة وال شك أنَّ             

كبري إىل إجراء حازم وقوي من زعماء العامل اِإلسالمي لوضع أسس ثابتة وملزمة لترسيخ دعائم                  
ية وتوثبت حنو غد أفضل حتت راية        املسلمني يف هذه البالد اليت نفضت عنها غبار اجلاهلية الشيوع          

 .اِإلسالم اخلالدة ونأمل أن تسري يف طريق احلق منتصرة للوصول إىل هذا اهلدف النبيل
 إننا نتطلع من هذا امللتقى الذي يضم صفوة من رجال هذا البلد الطاهر إىل أن نسمع آراءكم                  -

ى بالنظام العاملي اجلديد وأين موقعنا      حول األحداث اجلسام اليت مير ا العامل واليت أدت إىل ما يسم            
 .منه؟ والدور املناط باألمة اِإلسالمية للخروج بالعامل من أزماته املتالحقة

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة معايل الشيخ أمحد صالح مججوم(( 
 :مث حتدث معايل الشيخ أمحد صالح مججوم فقال

حلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا           بسم اهللا الرمحن الرحيم، ا     -
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 هذه ليلة من ليايل التكرمي لعلماء هذه األمة وفضالئها وقادا إىل طريق احلق والصراط                  -
جيداً ومتكرراً  املستقيم، وإن األخ عبد املقصود خوجه أحسن اهللا إليه يعمل ذا التكرمي اجلميل عمالً               

ولقد كرمين يف هذه الليلة ألشارك يف       .  جالل لعلماء هذه األمة   إن شاء اهللا، رمزاً للمحبة والتقدير واإلِ      
هذا التكرمي بكلمة وأرجو أن أوفق يف عرض بعض األمور اليت تلوك ا ألسن املسلمني يف كل مكان،                   

العامل اِإلسالمي منذ أنشئت جبهود امللك      ويف البداية أرجع خطوة إىل الوراء وأسجل أن قيام منظمة            
فيصل رمحه اهللا تعاىل كانت يف نظري خطوة متقدمة وعمالً جليالً يف حد ذاته انبثق من هذه املنظمة                    
العظيمة جممع الفقه اِإلسالمي الذي حنتفل الليلة بعلمائه ورجاله األفاضل وبنك التنمية اِإلسالمي وبعض              

ذاعات اِإلسالمية وخالفها، ويف يقيين أن قيام جممع الفقه اِإلسالمي           ِإلاملنظمات األخرى مثل منظمة ا    
يعترب خطوة رائدة إىل األمام ذلك أنه ميثل مشاركة الدين يف هذه احلياة وقد احنسر الدين فترة طويلة                   

ة من الزمن ال يشارك يف اختاذ القرار السياسي بالنسبة لألمة اِإلسالمية منذ بدأت يف تدهورها منذ عد                 
جنازاته عاماً بعد عام يؤكد لنا أن هذه األمة خبري وأن فيها من               قرون، قيام هذا امع ومواكبتنا إلِ      

الرجال والعلماء واألفاضل من يستطيع أن يضع هلذه األمة قواعد التقدم اليت فقدا األمة لسنوات                 
ل حياا، منذ قيام هذا     طويلة، وحبثت عن بدائل أخرى يف غري دينها ويف غري نظامها ويف غري وسائ               

امع نطلع سنة بعد أخرى على منجزاته يف الفتاوى، ويف القرارات اليت يتخذها ملعاجلة املشاكل                  
املتغرية عاماً بعد عام ولوضع القواعد اِإلسالمية السليمة ملعاجلة هذه املشاكل ويف رأيي أن هذا العمل                 

وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني امللك فهد تأسياً        اجلليل يلقى من تأييد هذه البالد حكومة وشعباً         
واقتداء مبا سنه إخوانه ملوكنا السابقون هذا العمل اجلليل وهذا الدعم املتواصل وهذا السند الدائم ال                
أشك أنه سبب أكيد من أسباب جناح هذا امع، ولكن هل تقف رسالة هذا امع عند هذا احلد؟ يف                    

ليل الذي نطلع عليه عاماً بعد عام هو بداية لعمل أجل وأكرب، ذلك أن األمة                اعتقادي أن العمل اجل   
اِإلسالمية يف هذا العصر الذي نعيشه وكلنا نرى ونسمع ونتابع الذل واهلوان والقتل واالنتهاك يف مجيع                

 الواجب  إنَّأحناء العامل اِإلسالمي دون أن يتحرك العامل اِإلسالمي بشيء فمن حيرك هذا العامل اِإلسالمي؟               
يقضي أن تتحرك هذه األمة الختاذ قراراا السياسية على أساس دينها وعلى أساس منطلقاا الدينية                
وعلى أساس قوا االقتصادية، قوا العددية البشرية، أنا يف يقيين أن هذه رسالة العلماء يف هذه األمة،                 

وحيركون مشاعر الناس للقيام بواجبهم     العلماء هم الذين يقودون القرار السياسي ويقودون األمة          
اِإلسالمي حنو أمتهم وحنو كيام، وإذا استعرضنا وضع هذه األمة اليت يبلغ عددها ألفا ومئيت مليون                 
مسلم يف أحناء العامل، إذا استعرضنا ثرواا، إذا استعرضنا مركزها اجلغرايف، وانسياحها يف وسط العامل                

تجمع اهلائل الذي جيمع بني أمم خمتلفة وأخرياً عاد إليها وإىل عرينها جزء             كله وقوا املنداحة من هذا ال     
هام وكبري كان له أثر عظيم يف ضة األمة اِإلسالمية من حيث الفقه والتشريع ميثل أكثر من سبعني                    



 مليون مسلم، يف يقيين أن العلماء عليهم واجب كبري جداً يف هذا اال وإن القتل الذي يسود العامل                  
اِإلسالمي يف البوسنة واهلرسك يف بورما يف فلسطني يف كل مكان من أرجاء العامل اِإلسالمي ال ميكن أن                  

ذاعات وإىل التلفزيون ونرى يومياً االنتهاكات بقتل        إننا نصغي إىل اإلِ   .  يرضى به أحد من املسلمني    
ضهم وحنن نعيش يف هذه     املسلمني باآلالف يف مساجدهم والتعدي عليهم وأخذ أمواهلم وانتهاك أعرا          

احلياة املترفة اجلميلة نتمتع بأحسن املطعم واملشرب وامللبس، ونتمتع باملكيفات والنقل اجلميل والتحرك             
الذي ال يسوده جزع وال خوف وال مرض وال شعور بأن هذا جزء من األمة اِإلسالمية ونقرأ كل يوم                   

الفقه اِإلسالمي، ال أستطيع أن أتصور أن أمة        القرآن الكرمي وأحاديث الرسول والتشريع اِإلسالمي و      
من األمم مير عليها واحد يف األلف من هذا االنتهاك وترضى مبا يسري عليه دون احتجاج، دون حترك،                  
دون جهاد، دون مشاركة، أظننا كلنا نتفق على هذا الشعور وعلى هذا الفهم هلذه األمور، ولكن ملاذا                 

ا ال نتحرك؟ ملاذا ال جييش يف نفوسنا شعور املسؤولية واألمة اِإلسالمية            ال نتحرك؟ ينبغي أن نتساءل ملاذ     
كاجلسد الواحد واألمة اِإلسالمية ينتهك عرضها وتؤخذ أمواهلا وتؤخذ أراضيها ويقتل رجاهلا ونساؤها             
وأطفاهلا وحنن نتفرج، الواقع ليست القضية قضية إثارة مشاعر مبقدار ما هي إثارة مسؤولية، مسؤولية                

سرائيلية، يف  وجب التحرك هلذا العمل؟ منذ أيام قليلة اجتمعت هيئة تسمى هيئة الصداقة األمريكية اإلِ             ت
قرارات معلنة وقرارات سرية أما القرارات املعلنة فتقول بصريح         :  هذه اهليئة اختذت قرارات على نوعني     

 انتهاء االحتاد السوفيييت وروسيا     العبارة دون مباالة ودون أخذ اعتبار ملشاعر املسلمني إطالقاً، إنه بعد          
الشيوعية ليس أمامنا إالَّ أن حنارب التحرك اِإلسالمي ألن هذا هو اخلطر الوحيد الذي جيابه                    

قراطية الغربية، وأعتقد أن كثرياً منا قرأ هذا، أما القرارات السرية فأعلن بعضها أيضاً وتسرب                والدمي
ط على حكام املسلمني فرداً فرداً لنبحث عن الطرق اليت           إن علينا أن نتسل   :  بعضها يف األخبار ومنها   

وال أظن أن أحداً منا يف هذا الس الكرمي وفيه           .  نؤثر عليهم ا لكي مييتوا التحركات اِإلسالمية       
العلماء والفقهاء ورجال الفكر ورجال العلم ورجال املال واملثقفون من كل مكان ال أظن أن أحداً منا                 

 هذه األمور، والسؤال مسؤولية من أن نتحرك؟ أنا يف يقيين أا مسؤولية هؤالء               خيفى عليه شيء من   
العلماء األفاضل، هؤالء الرجال الذين يعلمون الدين اِإلسالمي ويفقهوننا يف أحكامه ويفتوننا يوماً بعد              

ا امع   على هذ  آخر بكل ما يتعلق مبشاكل احلياة، وال أريد أن أطيل عليكم ولكن أريد أن أقول إنَّ                
مسؤولية كبرية وخطرية، هذه املسؤولية تتمثل بأن عليه وعلى رجاالته وعلمائه أن يتوجهوا إىل حكام                
العامل اِإلسالمي فرداً فرداً ويبصروم بشؤون دينهم ويبصروم بواجبام حلماية هذه األمة من أقصى               

ما سامهت األمة اِإلسالمية بصورة     الغرب إىل أقصى الشرق وأول هذه األمور اجلهاد يف سبيل اهللا، ك            
عامة يف جهاد األفغان وكلل اهللا سبحانه وتعاىل هذا اجلهاد بالنجاح والتغلب على ثاين أكرب دولتني يف                  

 .العامل وقد حماها اهللا من الوجود



 يف عقيديت أنه ال بد أن نتحرك ضد الشراذمة املالعني يف يوغسالفيا إليقاف السيول من دماء                 -
 اليت تسفك بدون وجه حق ويف كثري من اجلهات األخرى، بروما وفلسطني وخالف ذلك،                املسلمني

وعلينا، وعلى علمائنا أن يقودوا هذه املسرية وقد أصبح هلم منطلق ينطلقون منه لدراسة هذه األمور                 
امع  اخلطوة التالية وقد بلغ      وتقدمي وجهة نظر الدين وحكم الدين يف القضايا املختلفة، وأعتقد أنَّ           

اآلن من العمر االثنيت عشرة سنة وأظن أا كافية لنضج الفكر ونضج الفتوى ونضج الرأي، فاخلطوة                 
اجلديدة هي التحرك الفعلي جلمع كلمة هذه األمة وللمشاركة يف القرارات السياسية اليت ينبغي أن                 

 .تتخذها هذه األمة يف مواجهتها للعدو األكرب من الناس
عمر خادم احلرمني الشريفني تفضل األمري ماجد يف اجتماع االفتتاح وقال             يف كلمة طويل ال    -

كلمة عظيمة، ينبغي أن تتوحد اجلهود وأن جتمع حلرب أعداء املسلمني وهذا ما نطالب به وما نسعى                  
إمكانات األمة اِإلسالمية ليس هلا حدود إطالقاً، حنن منلك أعظم قوة بترولية يف العامل كدول               ..  لتحقيقه

المية، حنن منلك مائة يف املائة من اجلوت يف العامل، حنن منلك منتجات القمح يف العامل، العامل اِإلسالمي                  إس
خبري، قوة بشرية، قوة مالية، مركزاً اجتماعياً، مركزاً جغرافياً، ينبغي على كل منا أن يتساءل عندما                  

ليس له مثيل، والتشريع الذي تقوم عليه       يسأله اهللا سبحانه وتعاىل وقد أعطانا التشريع اِإلسالمي الذي          
مكانات ماذا عملنا من    احلياة بأفضل وجوهها وقد أعطانا هذه الثروات وهذا العدد الكبري وهذه اإلِ            

 أجله؟
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة الدكتور حممد احلبيب بلخوجة(( 
يب بلخوجة أمني عام جممع الفقه       مث أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور حممد احلب        

 :فقال. اِإلسالمي ليبدأ احلوار
مرة .   وصحبه وسلم  هى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آل        بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلَّ     -

أخرى مناسبة سعيدة وكرمية جيتمع فيها أعضاء وخرباء جممع الفقه اِإلسالمية جبدة مبرتل أخينا الشيخ                
الذي رعى هذا امع من يوم تأسيسه وفتح لنا أبواب احلوار واحلديث مع الثلة               عبد املقصود خوجه    

ثنينيات هنا ذا املرتل العامر، وإين حبكم ممارسيت وارتباطي وانتسايب          الطيبة الكرمية اليت نلتقي ا يف اال      
ن صفوة العلماء   إىل هذا البيت الكرمي وإىل أصحابه ومن يشرفه باحملاضرة ويلقى به التكرمي املناسب م              

والكتاب والشعراء واألدباء الذين لقيتهم وتعرفت عليهم يف هذا البيت العامر أجد نفسي مضطراً                
لتجديد الشكر والتقدير ملعايل الشيخ عبد املقصود على ما هيأه ويهيئه من أسباب لالتصال األخوي                

 اخلري وحناول أن حنقق     الكرمي مع رجال الدرب الذين جندهم معنا يف كل مكان ونلتقي م على               



املستطاع من العمل اِإلسالمي اجلاد بقدر الطاقة لتطوير حياتنا وتغيري أوضاعنا االجتماعية واالقتصادية             
والفكرية والسياسية وحنوها، ومعايل الشيخ أمحد مججوم جزاه اهللا خرياً قد دفع بنا يف طريق غري اليت                  

يبحث عن مشاكل املسلمني اليومية اليت يعيشوا ليقولوا        كنا نتوقع، فمجمع الفقه اِإلسالمي هو جممع        
               ة مث  وينبهوا إىل أن هذا حرام وهذا حالل، ويبينوا لألمة احلكم الشرعي الذي مصدره الكتاب والسن

ليعملوا جاهدين على تكثيف اجلهود وتوحيد الصف ليكون املسلمني خبري ألم مل يصلوا إىل املهانة اليت                
 بسبب تفرقهم واختالفهم وتنازعهم وعداء بعضهم لبعض فأنا أجدين بني املوضوع             وصولوا إليها إالَّ  

األصلي الذي يشغل بايل والذي كنا بصدد حبثه اليوم بقاعة املؤمتر وباألمس وأول أمس، وبني هذا                  
 املوضوع الكبري الذي يسيطر علينا مجيعاً ويدفع بنا إىل منهج آخر وإىل قضية أخرى هي أم القضايا يف                  

 الشيخ أمحد مججوم الذي عرفناه من سنوات، عرفته أنا شخصياً من سنني كثرية،               الواقع وال غرو فإنَّ   
اليت حنبها ونقرؤها وجند فيها     "  املدينة"قد جرب الفكر والعمل اِإلسالمي وله لسانه الناطق جريدة           

واقف الكثرية اليت متر بالعامل     املقاالت اجليدة والدعوة الصرحية للعمل اِإلسالمي والتحليالت الدقيقة للم        
اِإلسالمي وبالناس من حوله فإذا ذه العناصر جمتمعة تدعونا إىل أن نضع هذه املشكلة العامة الكربى                 
كجزء وجنعل من القضايا األخرى جزئيات تندرج حتتها فال ميكن أن تبحث األوىل إالَّ بالثانية وال ميكن                 

طرة على التفكري الذي يدفع بنا إىل معاجلة األوىل، أنا ال أريد أن أطيل              أن يتم النظر يف الثانية إالَّ بالسي      
 الشيخ أمحد مججوم جزاه اهللا خرياً       وال أدري كيف أفتح احلوار ألننا يف الواقع عندما نقول حواراً فإنَّ           

 واآلن أصبحت كل مخسة عشر يوماً ولعلها تقف هذه األيام مبناسبة احلج مث               -يعقد يف كل أسبوع     
 حواراً وحماضرات أسبوعية على منرب جريدة املدينة وهذه املوضوعات كلها متصلة بالواقع             -تأنفها  يس

الذي نعيشه يف جمتمعنا اِإلسالمي، وما هي القضايا اليت م الناس يف اتمع اِإلسالمي؟ القضايا                   
دعوة، قضايا التربية، حقيقة    السياسية، القضايا االقتصادية، القضايا االجتماعية، قضايا التعليم، قضايا ال        

هناك جماالت كثرية البد من البحث فيها مجيعاً والنجاح يف حتقيق اخلطوات املطلوبة إمنا يكون بإسناد                 
كل أمر إىل أهل االختصاص فيه، فأهل الدعوة ينبغي أن ينهضوا ا على األسس اليت ال بد من جتديدها                   

ائج على أكمل وجه إذا أحسنوا القيام ا وهناك بالنسبة           والنظر فيها واستخدام الوسائل احملققة للنت     
ال التعليم وبالنسبة ال االقتصاد وكل جمال رجاالت هم أعرف بالقضايا املطروحة فيها يستطيعون              

فالقضية إذن هي قضية دعوة وحفز اهلمم لكل أصحاب االختصاص، وكما تفضل هو يف               ..  القيام ا 
اعر ولكن األمر حتسيس باملسؤولية فنحن قد ننشغل بواقعنا أو بأعمالنا            حديثه ليس األمر إثارة مش    

اخلاصة وننسى القضايا العامة، ينبغي أن نعيش القضايا كلها ونشعر مبسؤوليتنا ودورنا فيها لنقدم ما                
ميكن تقدميه خلدمة اِإلسالم واملسلمني، ولو أننا وقفنا عند قضية اِإلسالم يف االحتاد السوفيييت أو                  

ملسلمني يف االحتاد السوفيييت أو وقفنا عند مجاعة أوروبا اِإلسالمية يف دول البلقان أو حتدثنا عما جيده                  ا



املسلمون أو األقليات اِإلسالمية يف الدول الغربية أو حتدثنا عن املسلمني يف ديارهم اليت يعمروا واليت                
سالم وبعد عن   ية فهم بني انتساب جغرايف لإلِ     جيدون فيها يف كثري من األحيان بعداً عن احلقائق اِإلسالم         

فوسهم ويف احمليط الذي يعيشون فيه، مباذا نبدأ فالقضية واسعة جداً؟ ولذلك            نحتقيق اهلوية اِإلسالمية يف     
فإين أرى أن هذا يكفي كمشاركة يف أول احلديث وأرجو من اِإلخوان الذين هلم أسئلة تتعلق ذا                   

هنا يف هذا الس الكرمي وبفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث بفضل أخينا             املوضوع أو ذاك أن يطرحوها و     
الشيخ عبد املقصود خوجه هنا يف هذا الس عدد من الرجال الذين ينتسبون للفقه اِإلسالمي والذين                 
يدركون احلضارة اِإلسالمية والذين هلم دراسات يف التراث والذين هلم أمهية اقتصادية أو نظرات                 

جال األعمال كل هؤالء يستطيعون املشاركة يف احلوار وأن جييبوا على األسئلة اليت                اقتصادية ور 
 . تتفضلون ا وشكراً

  ))كلمة األستاذ أمني عبد ا القرقوري(( 
مث أعطت الكلمة لألستاذ أمني عبد اهللا القرقوري ليقول كلمة ذه املناسبة مث يعقبها                 

 :بسؤال للسادة العلماء فقال
 : عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم-
 اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، ريب اشرح يل صدري ويسر يل                 -

م وبارك على سيد خلقك املثل الكامل        وسلِّ اللهم صلِّ ..  أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل      
 : وبعدحممد بن عبد اهللا، عبدك ورسولك 

- فيه اجتماع العلماء رائع فيه االحتفاء بتكرمي العلماء وكيف ال يكون            هذا اللقاء، رائع      رائع
هذا اللقاء رائعاً لتكرمي العلماء وهم ورثة األنبياء كيف ال يكون رائعاً وقد ترك العلماء املسلمون عرب                  

ماء تارخينا اِإلسالمي كله بصمام يف ميادين العلم والوعي واجلهاد إنه رائع دون شك وفيه إعطاء العل               
بعض احلق الذي يستحقونه علينا كمتعلمني وكقراء وكمتابعني ملا يكتبونه، لقد كان العلماء وسيظلون              
دائماً حبول اهللا تعاىل القادة يف اجلهادين األكرب واألصغر، الفقهاء كان هلم دور يف اجلهاد بالسنان ومن                 

 بن عبد السالم يف     م اجلليل العز  عاِلمنا ال يذكر أسد بن الفرات فاتح صقلية، ومن منا ال يعرف دور ال             
تعبئة القوة الروحية ملعركة عني جالوت، ومن منا ال يعرف األدوار العظيمة لشيخ اِإلسالم ابن تيمية يف                 
ميادين العلم والعمل، ويف القريب يف هذا القرن ويف القرن الذي سبقه، أقصد القرنني اهلجريني، كان                 

يف إيقاظ األمة ويف التقدم حلمل راية اجلهاد وما زلنا نتحدث وسنظل            للعلماء دور كبري وعظيم وجليل      
نتحدث كثرياً عن األمري عبد القادر اجلزائري وما زلنا نتحدث وسنظل نتحدث طويالً عن بطل الريف                
عبد الكرمي اخلطايب، وما زلنا نتحدث وسنتحدث طويالً عن الشيخ سعيد شامل بطل القوقاز الذي قاد                



المي ضد روسيا القيصرية ما يقرب من أربعني سنة، ذلك بعض األثر الذي تركه العلماء                اجلهاد اِإلس 
املسلمون يف القريب ويف البعيد من تارخينا، وأنتم مجيعاً تذكرون ذلك املوقف اجلميل الذي سجله                 

ى أديب العلماء وعامل األدباء الشيخ علي الطنطاوي حني قص قصة عن إبراهيم باشا حينما استوىل عل                
دمشق وعلم أن أحد علمائها مل حيضر لزيارته فذهب إبراهيم باشا إىل املسجد الذي يلقي فيه الشيخ                  
اجلليل درسه ودخل مع حاشيته فما حترك الشيخ وما أوقف درسه ووقف إبراهيم باشا وجهاً لوجه أمام                 

اغتاظ الباشا، اغتاظ   الشيخ وكان الشيخ ميد رجله ألمل فيها وكانت قدم الشيخ يف وجه األمري مباشرة ف              
إبراهيم باشا من هذا الشيخ الذي ال حيترم قوته وال جربوته وظن أنه يستطيع أن يغري موقف هذا                     
الشيخ بالذهب، ذهب إىل بيته وأرسل إليه كيساً من الذهب وجاء رسول الباشا إىل الشيخ وحاول معه                 

سلِّم على سيدك   :   قال له الشيخ   اً أبد أن يأخذ الكيس ولكن الشيخ أجابه إجابة رائعة ال تنتهي روعتها          
ويف هذا اللقاء اجلميل الذي حنظى به دائماً يف هذا املرتل           ..  إن من ميد رجله ال ميد يده      :  الباشا وقل له  

العامر والذي كما قلت يف كلمة سابقة ميثل ريادة أدبية مل يعرفها الوطن العريب من قبل إذ أن أمتنا                     
ألمراء والوجهاء ندوات للعلم واألدب والشعر، ولكنها مل تعرف ندوة          اخللفاء وا "  صوالني"عرفت يف   

يكرم فيها يف كل أسبوع عامل أو أديب أو شاعر، أقول يف هذا اللقاء جيب أن نذكر املك الشهيد فيصل                    
بن عبد العزيز، يف الوقت الذي كان تيار القومية العربية يظن أهله أنه سيقضي على كل شيء، ويظن                   

ا نار القومية وهم الذين ال يريدون أخوة اِإلسالم وال وحدة املسلمني وهم صف طويل من                الذين أوقدو 
املستشرقني ومن العلماء الغربيني يف هذا الوقت الذي كانت فيه القومية العربية يف مظهرها مستأسدة                

 ومل يكن   وكأا القوة اليت ال تغلب يف ذلك الوقت ض فيصل رمحه اهللا بدعوة التضامن اِإلسالمي،                
أحد يتصور أن هذه الدعوة مل تكن متلك يف ذلك الوقت وسائل اِإلعالم الكافية مل يكن أحد يتصور أا                   
ستحقق جناحاً أما إا ستوقف القومية العربية وأما إا ستأخذ مكاا يف العامل اِإلسالمي فلذلك أمر ما                  

 من املؤمنني بنصر اهللا للمؤمنني، وانتصرت       أحسب أن أحداً يتصوره إالَّ إذا كان من املتفائلني وكان          
دعوة التضامن اِإلسالمي ومن نتائجها اخلرية منظمة املؤمتر اِإلسالمي هذه اليت حنظى اليوم بعدد من                 
يقومون بإدارة من إداراا الرئيسية، والذين حاربوا دعوة اِإلسالم للوحدة وللتضامن إمنا حاربوا هذه               

وم حياربوا وخيططون حلرا ويكرسون الكثري من اجلهود للقضاء على           الدعوة وما يزالون حىت الي    
الوحدة اِإلسالمية وعلى تطلع املسلمني للوحدة اِإلسالمية إمنا يفعلون ذلك ألم خيشون اِإلسالم هذه               
حقيقة قد ال يتصورها الكثريون قد ال يتصورون أن الغرب القوي يف كل امليادين خيشى هذه األمة                   

ها وبرغم تفككها والواقع أن الغرب ال خيشى األمة وإمنا خيشى دينها يعرف أن هذا الدين                 برغم ضعف 
يغرس يف نفوس معتنقيه حينما يؤمنون به اإلميان الصحيح، الكرامة والقوة وحب السيادة، ولقد حذر                

مل حاضر العا "كثري من املستشرقني واملؤرخني الغربيني، وأذكر أن أول حتذير قرأته نقله مؤلف                 



الكتاب اجلليل الذي علق عليه تعليقات عظيمة أمري البيان شكيب أرسالن، فقد نقل املؤلف              "  اِإلسالمي
فيه حتذيرات ملستشرق إيطايل يف القرن الثامن عشر حيذر فيه الغرب من حترك هذا العامل اِإلسالمي                  

بصفة عامة التحذير   القوي ولعل من التحذيرات األخرية اليت صدرت عن املستشرقني وعن الغربيني             
م ١٩٥٢الذي أصدره أو صرح به املؤرخ العاملي توينيب يف حماضرة تعرفوا مجيعاً ألقاها يف جاكرتا سنة                 

وهي عن اِإلسالم والغرب واملسلمني، يف هذه احملاضرة سجل توينيب كثرياً من املالحظات اليت نفخر                
سالمي تأخر ما يقرب من مئيت سنة ألن الغرب         ا، إحدى هذه املالحظات أن استعمار الغرب للعامل اإلِ        

: كان ال يزال يذكر صوالت املسلمني يف اجلهاد ومحاسهم وشجاعتهم، يقول توينيب، وهو حيذر الغرب              
وهلذا هم خيططون ويكرسون    ..   األمة اِإلسالمية إذا احتدت وقويت فستمثل لعنة للحضارة الغربية          إنَّ

 كما كانت يف ماضيها املشرق ولكن أخطر خمططام تلك اليت            حىت ال تنبعث هذه األمة اِإلسالمية     
أصبح بعض أبناء املسلمني بالوراثة يتبنوا لقد توقف الغرب عن مهامجة الشريعة اِإلسالمية وعن الزعم               
بأن الشريعة اِإلسالمية ال تصلح هلذا العصر توقف الغرب إىل حد ما ولكن هذا االام وهذه الدعوة                  

 الشريعة   هؤالء املستغربني يزعمون أنَّ    سلمني بالوراثة يف أكثر من قطر إسالمي وجند أنَّ        تلقفها بعض امل  
 سادم الغربيني قد اعترفوا بأن القوانني مجيعها قد         اِإلسالمية ال تصلح هلذا العصر رغم أم يعرفون أنَّ        

" اِإلسالم"ن خان يف كتابه     نبتت يف ظالل الدين أياً كان هذا الدين، نقل املفكر اِإلسالمي وحيد الدي             
يتحدى كلمة للخبري القانوين املعروف السري هنري جني يقول فيها ال يوجد مثال واحد يف القوانني من                 
قانون الصني إىل قانون بريو إالَّ وكان ذا عالقة بالطقوس الدينية والعبادات، منذ بداية أمره وقد بقيت                 

باملسيحية حىت قامت الثورة الفرنسية إذ أخذ املشرعون         القوانني األوروبية متأثرة بشكل أو بآخر        
األوربيون بعدها كما قرر ذلك الفيلسوف سبنسر جيردون القوانني بكل ما له مساس بالدين واألخالق               
والفضائل اِإلنسانية فاقتصرت رسالة القانون على تنظيم عالقات األفراد املادية وما ميس األمن والنظام،              

 لقد بدأت بعض القوانني األوروبية تعترف باملكانة السامية للشريعة اِإلسالمية            مث حدث تطور مذهل،   
م قرر الربوفسور شريل عميد كلية احلقوق يف         ١٩٢٧ففي مؤمتر احلقوق الذي عقد يف النمسا عام          

 وأن تشريعه سنكون حنن األوروبيني أسعد ما نكون لو وصلنا           جامعة فيينا أن البشرية لتفخر مبحمد       
 األمة  مته بعد ألفي سنة، مث توالت اعترافات القانونيني يف مؤمترات كثرية ودون ريب فإنَّ                إىل ق 

 من بعض ما    اِإلسالمية تفخر مبجمع الفقه اِإلسالمي وتتطلع إىل إجنازات علمية كثرية وأحسب أنَّ             
سالمي ألننا  يتطلع إليه املسلمون املثقفون من امع أوالً فيما أعتقد إعداد صياغة لعلم اقتصاد إ                

نتحدث طويالً عن اِإلسالم وصالحيته هلذا العصر وعن صالحية الشريعة ملعاجلة مشاكل االقتصاد دون              
أن يكون لدى الدارس علماً اقتصادياً إسالمياً وهذا هو السؤال األول مدى تقدمي أو إنشاء أو تكوين                  

 .جابة عليهعلم اقتصاد إسالمي؟ السؤال مطروح للسادة العلماء لِإل



 :وأجاب الشيخ احلبيب بلخوجة على سؤال األستاذ أمني عبد اهللا بقوله
 إن ما طرحه أخونا من قضايا وموضوعات جدير باالهتمام ونظراً لكون هذه القضية اليت أشار                -

إليها يف آخر احلديث تتعلق باالقتصاد اِإلسالمي واالقتصاد اِإلسالمي واحلمد هللا قد بدأ يف الظهور                 
راسات وافية من قبل أساتذة وعلماء، ونفس امع قد أخذ بكثري من القضايا ليبحثها               وكتبت فيه د  

لريسي القواعد اِإلسالمية ويريح الناس من عناء استخدامها وتطبيقها وأدعو مساحة الشيخ خمتار                
 .لقاء ضوء على هذه النقطة املتعلقة باالقتصاد اِإلسالميالسالمي ِإل

ريد أن أشري إىل أن مساحته هو مفيت اجلمهورية التونسية أوالً وهو              أ  وقبل أن أعطيه الكلمةُ    -
متميز بعلمه الواسع ومتكنه من الفقه اِإلسالمي يف خمتلف مذاهبه وحبمد اهللا ممن شارك يف التدريس                  
واحملاضرة والكتابة واإلنتاج إىل جانب مشاركته يف كثري من املؤمترات العلمية والفقهية واالقتصادية               

بداء الرأي اِإلسالمي فيما يعرض من قضايا وهو اآلن عضو جممع الفقه اِإلسالمي               ة وحنوها إلِ  والطبي
 :وأحد مساعدي الرئيس يف الس فليتفضل مشكوراً

 

 :واستجاب مساحة الشيخ خمتار السالمي لطلب فضيلة الشيخ احلبيب بلخوجة فقال -
.. على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم       بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك          -

هلية من مقتضيات األدب أوالً أن أتوجه بالشكر والتقدير لصاحب هذا البيت العامر احملفوف بالعناية اإلِ              
معايل الشيخ عبد املقصود خوجه فليتقبل مين باسم كافة اِإلخوان كما حتدثت بامسهم يف اجللسة                  

 الذي هو به جدير على العناية املوصولة بامع وبرجاله،            االفتتاحية للمجمع هذا الشكر والثناء     
وأخلص ثانياً إىل ما عمرت به نفسي من آثار وأنا أستمع إىل سرد الذين تقدموين يف آثار هذه القضايا                    
فإذا هو خضم وخضم كبري وأغرقين يف هذا اخلضم معايل األمني العام بظنه الذي جتاوز الواقع فأرجو                  

ديثي سيقصر عن الصورة اليت قدمين ا، فهو كرم منه شكراً هللا له، وقد أثار يف                  املعذرة إن كان ح   
نفسي ما انتهى إليه معايل األستاذ مججوم يف حديثه من إعالن اجلهاد وأن اجلهاد هو احلل ملشاكلنا،                   

فع أو  وفعالً إا نظرة عظيمة من سيادته ولكن هذا اجلهاد ليس هو اجلهاد كما نعلمه بالسيف أو باملد                 
 فإذا هو   وجاهدوا يف اهللا حق جهاده    بالرشاش، اجلهاد يف معناه الواسع اجلهاد كما جاء يف كتاب اهللا            

جهاد يف إبعاده يبدأ أوالً بالنفس البشرية يف هذه األنانية الطاغية يف كل واحد منا كيف جياهد هذه                    
خيه املؤمن القوة الدافعة للمسرية ألنه      األنانية لينضم إىل إخوانه، حىت يكون هذا التناسق بني املؤمن وأ          

إذا فقد هذا اجلهاد النفسي لعوامل األنانية حتول التعاون إىل تآكل وأدى التآكل هذا إىل فشل كما جاء                  
فهذا اجلهاد الذي منه أخلص إىل هذا       ..  فال تنازعوا فتفشلوا فتذهب رحيكم    :  ذلك يف قوله تعاىل   

ات املنتظمة للمجتمع اِإلسالمي يف تعاونه وتكامله واليت تبدو يف           التعاون أو هذه الوحدة أو هذه احلب      



صورة من صوره ويف جزئية من جزئياته يظهر املظهر االقتصادي للعائلة اِإلسالمية، واملظهر االقتصادي              
أو الوضع االقتصادي أو االقتصاد اِإلسالمي أحد أسسه األوىل الذي يربط اِإلنسان بربه يف كل                  

ذا الذي جيعل املؤمن وهو ينشط يف ميادين االقتصاد ال يغفل حلظة من اللحظات إىل أنه                 تعامالته هو ه  
مؤد لرسالة يف هذا الكون وأنه مسؤول عنها، وذا اخللق أذكر أين كنت منذ سنتني أحاضر يف جامعة                  

عشاء حضرها  ماليزيا يف تريانقو وأكرمين إخواين هناك أكرمهم اهللا فأقاموا كما أقام معايل الشيخ حفلة               
 هذا البلد بلغه    إنَّ:  كثري من أعيان القوم ووجهائهم وحتدثت فكان حديثي عن االقتصاد فقلت هلم             

اِإلسالم وحل قلوبكم وكونتم به دولة برجال االقتصاد اِإلسالمي، فكانوا يف سلوكهم ويف تعاملهم                
الرسالة اليت أنتم مكلفون ا     فتحوا قلوب هذه اجلزر إىل اِإلسالم فانظروا اليوم موقعكم يف محل هذه              

 قوة االقتصاد    االقتصاد يف ماليزيا بيد غري املسلمني ونبهتهم إىل أن اخلطر الداهم هو أنَّ             ألين وجدت أنَّ  
 املال سيستطيع يف يوم من األيام إن مل ينتبهوا أن يسلب احلكم من أيديهم                تؤثر حتماً يف السياسة وأنَّ    

 ملاليزيا، ومن هنا يظهر أن دور االقتصاد يف ارتباطه باملد اِإلسالمي             كما سلبه يف بعض اجلزر التابعة     
وباحلفاظ على اِإلسالم يعترب إحدى الركائز اليت ال بد من أجل علوها، علماء األمة من ناحية، ورجال                 
املال من ناحية أخرى، ورجال الساعد من ناحية ثالثة أن يتعاون هؤالء الثالثة على توجه إسالمي يف                  

قتصاد، ونسأل ما هو هذا االقتصاد اِإلسالمي الذي نتحدث عنه؟ االقتصاد اِإلسالمي هو الذي حيقق               اال
 يستغل رأس املال القوة العاملة والقوة       الوحدة اِإلسالمية النافية لالستغالل، ونفي االستغالل يعين أالَّ       

جاً اقتصادياً خيتلف متاماً عن قوة      الفكرية وال تستغل القوة الفكرية قوة رأس املال وتظلمه، وهنا جند منه           
االقتصاد العاملي سواء أكان اقتصاداً رأمسالياً أو كان اقتصاداً اشتراكياً، إن حتقيق هذا التوازن بني رأس                
املال وبني العامل، وأم مجيعاً مع رجال الفكر املخططني يشعرون مجيعاً بالعبودية هللا وباملسؤولية عن                

وىل أو اخلطوط األوىل لالقتصاد اِإلسالمي، فإذن رأس املال حمترم جهد العامل             العمل تبدو املالمح األ   
حمترم، التشريع الذي ينظم بني هؤالء وهؤالء ليس تشريعاً مستنداً إىل رأس املال وال إىل العامل ولكنه                 

صاد تتكون  كل أنواع االقت  .  مستند إىل إله صاحب املال، وإله العامل معاً وهذا ما فقده االقتصاد اآلخر            
من االس النيابية وهذه االس النيابية تتأثر يف توجيه االقتصاد، أما وجهة العامل فتحيف على رأس                 

وهنا يأيت جممع الفقه اِإلسالمي ليعطي احللول اليت        ..  املال، أو بوجهة رأس املال فتحيف على العامل        
خالفة يف الكون بتنمية احلوافز لرأس املال       جتعل االقتصاد يتطور التطور املساعد على النمو واحملقق لل         

لينطلق وللعامل ليخلص يف العمل فأنا ال أريد أن أثقل عليكم باملواصلة وبالكثرة يف الكالم ولكن هي                  
خطوط أوىل كمشاركة أكرمين ا اِإلخوان أكرمهم اهللا، وشكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا                

 . وبركاته



  ))لشيخ عبد ا بن بيهكلمة تعليق لفضيلة ا(( 
 :مث علق معايل الشيخ عبد اهللا بن بيه على ما دار من حوار فقال

هم صلِّ وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً             احلمد هللا رب العاملني، اللَّ     -
 : مع الشاعرخوة الكرام أراين قائالًسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، سعادة اِإل.. كثرياً إىل يوم الدين

ــه هضــم    ــي وفتــيان ب وادي غش
. 

يــا حــبذا حــني متســي الــريح بــاردةً 
. 

ويف الـــرحال إذا تلقـــاهم خــــدم
                                           .                  

ــرام يف جمالســـهم    ــون كـ خمدمـ
. 

ــزم   ــيـل وال ق ــيل ال م ــوارس اخل ف
. 

ــبها   ــوا يف كواث ــيل جال ــم إذا اخل وه
. 

ــم ــباً إيلَّ هــ ــزيدهم حــ إالَّ يــ
. 

مل ألــق بعــدهم قــوماً فأذكــرهم    
. 

 

 هذا القصر هو وادي غشي بالنسبة لذلك الشاعر وهؤالء الفتيان الذين نلقاهم دائماً يف هذا                -
الرجال يبذلون وقتاً   الوادي تبقى معنا ذكريات حني نفارقه أنه لشيء مجيل وشيء نادر أن جند بعض                
 مضيفنا الليلة هو من     ويبذلون جهداً ويبذلون ماالً لتكرمي الفضل والفضيلة ومن تتمثل فيه الفضيلة وإنَّ           

هؤالء الرجال فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعيننا ويعينه وأن جيعله ممن يسن السنة احلسنة فيكون له                  
 .أجرها وأجر من عمل ا

أريد أن أعلق تعليقات سريعة، أعتقد أنه يستحوذ على النفوس          ..  أين أبدأ  إخواين ال أدري من      -
 ؟وضع العامل اِإلسالمي، والنفوس تم بالكليات قبل اجلزئيات، من أن نبدأ حلل قضايا العامل اِإلسالمي               
ه من أن نبدأ للوصول إىل رؤية صحيحة شاملة تندرج فيها مجيع القضايا وتكون استراتيجية حلل ما يعاني                

العامل اِإلسالمي، اِإلسالم لقي منصفني حىت يف الغرب، هذا سفري أملانيا هوفمان يكتب عن البديل                  
اِإلسالم يسكن  "اِإلسالمي، وأن اِإلسالم هو البديل للحضارة املعاصرة، وهذا جارودي الفرنسي يكتب            

سالم لؤماً وعقوقاً، رمبا ال     كل هؤالء يشيدون بفضائل اِإلسالم ولكننا جند من بعض أبناء اإلِ          ".  املستقبل
يسمحون ألنفسهم بأن ميدحوا اِإلسالم كما ميدحه أولئك الغرباء الذين رأوا يف اِإلسالم نوراً ورأوا فيه                

مرباطورية منقذاً للبشرية من الويالت اليت تعانيها، باألمس القريب أنقذ املسلمون العامل من اإلِ                
الصحافة الغربية كان من أهم العوامل اليت أسقطت هذه          الشيوعية، اجلهاد األفغاين كما شهدت به        

أنقذناه قبل مئات السنني من املغول      ..  هل محد الغرب لنا ذلك؟ أترك اجلواب لكم        ..  مرباطوريةاِإل
حينما انطلقوا ال يلوون على شيء فاملسلمون كانوا اجلدار أمام املغول مث حولوهم بعد ذلك إىل                   

على مر التاريخ كان اِإلسالم     ..  إين أشك يف ذلك أيضاً    ..  غرب لنا ذلك  هل محد ال  ..  اِإلسالم ومدنوهم 
منقذاً، كان منقذاً للمسلمني وكان منقذاً لغري املسلمني حينما يج التيارات اخلبيثة اليت حتاول القضاء                



 ؟مهل املسلمون على مستوى اِإلسال    ..  على البشرية جتد اِإلسالم أمامها ليواجهها ولريدها على أعقاا        
هذه هي املشكلة، هذه مشكلة علينا أن نواجهها على مستويات متعددة، على مستوى التربية والتعليم،               
أن ننشئ مشروعاً حضارياً تعليمياً بإمكانه أن ينقل املسلمني نقلة حضارية إىل مستوى دينهم ال أن                  

توى اِإلعالمي وهذا يشكل    يرجع م إىل دينهم ولكن ليتقدم م إىل دينهم، علينا أن نواجه على املس              
جواباً على الشيخ أمحد مججوم؛ الفقهاء الذين تراهم يف هذه الساحة الفسيحة ال ميلك أياً منهم جريدة                 
وال ميلك إذاعة، فما الذي تطلب منهم بعد ذلك وقد أصبح اِإلعالم يسمى اآلن بالقوة الرابعة إذا مل                   

 أن يقوموا بدورهم يف هذا املشروع احلضاري ألن          يكن القوة األوىل فعلى أهل اِإلعالم هم أيضاً        
التحدي احلضاري هو حتد قوي جداً قبل أن نواجه الناس بالقوة وبالسيف جيب علينا أن نواجههم                  
باملنطق احلضاري، أن نقدم هلم هذا الدين كمنقذ للبشرية حيث يريد أهله أن يعيشوا يف سالم أن                    

ور الذي ميثل املسلم أو األصويل بشخص حيمل قنبلة يف كمه           ينوروا الطريق للناس بدالً من هذا التص      
إذا كان له كم أو يأيت بسيارة مفخخة، جيب أن يتغري هذا وجيب أن يساهم اِإلعالم يف تغيري هذا                      

اجلهاد األفغاين وهو اآلن يف جدول األعمال كان معجزة من هذه املعجزات، ثالث عشرة سنة               ..  جذرياً
طفوا طائرة مل حياربوا خارج رقعة احلرب أو رقعة اجلهاد، أال يدل هذا على التمدن               مل يأخذوا رهينة مل خيت    

اِإلسالمي؟ على أن املسلمني فعالً متمدنون وأم محلة حضارة حتيي اِإلنسان وال متيته تبث احلياة وال                 
ية، مشروعاً  تبث الدمار إن يف ذلك لعربة علينا أيضاً أن نساعد فقراء املسلمني من الناحية االقتصاد                

حضارياً تربوياً، مشروعاً حضارياً اقتصادياً، املسلمون يف أحناء العامل يتنصرون بسبب الفقر والفقر صنو              
الكفر، تستغل املنظمات املسيحية فقرهم لتبث بينهم الشرور وأعتقد أن معايل الدكتور حممد عبده مياين               

 أن حناول أن ننظم مشروعات اقتصادية        يعرف ذلك ألنه يقوم مبجهود يف هذا اال علينا أيضاً           
متواضعة هلؤالء الناس ليعيشوا يف بالدهم هذا أمر مهم جداً، اقتصادياً، إعالمياً، تربوياً، تلك هي                  
األسس اليت جيب أن تقوم عليها احلضارة اجلديدة وأن حناول إحياء احلضارة اِإلسالمية من خالهلا،                 

أعوذ باهللا من   ..   االنطالق للدعوة اليت هي دعوة للحياة       أرجو أن نفكر يف هذه األسس وأن حناول        
 هي حياة حقيقية    يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم           الشيطان الرجيم   

يف الدنيا وحياة حقيقية يف اآلخرة، حياة الكرامة وحياة اخلري والربكة يف اآلخرة، أشكركم وهذه طبعاً                 
 وأرجو بعدها أن أستطيع االنصراف ألين ال أستطيع حتمل السهر والسمر وأنتم                مالحظات عابرة 

 . تعرفون ذلك والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))تعليق معايل الشيخ أمحد صالح مججوم (( 
 :علق معايل الشيخ أمحد صالح مججوم على ما دار من حوار فقال

ضوع السؤال عن االقتصاد الذي أفاض الشيخ        يف الواقع ال أريد أن أكرر نفسي ولكن مو          -
النقطة، اليت أريد أن أكمل ا هذا احلديث أنه منذ الصحوة اِإلسالمية اليت مضت              .  جزاه اهللا خرياً فيه   

 كتاباً  ١٥٥ سنة ووضعت خالهلا دراسات ومؤلفات يف االقتصاد اِإلسالمي تنوف على              ٢٢عليها  
راسات أيضاً قامت دراسات عميقة وواسعة عن البنوك         ومرجعاً يف هذا الصدد وعلى ضوء هذه الد        

اِإلسالمية اليت متثل التحرك الصحيح يف قضية االستثمار عامة وهو أساس االقتصاد بصورة عامة والذي               
 العمل يف البنوك اِإلسالمية ضد البنوك الربوية اليت         أريد أن أشري إليه يف هذه الكلمة القصرية هو أنَّ          

مي كله هو من األعمال اليت أرجو أن تكون إحدى مطالب امع لدى حكومات               تسود العامل اِإلسال  
العامل اِإلسالمي لتطبيق نظام ونظم البنوك اِإلسالمية حىت تأخذ مسريا الصحيحة لتصحيح الوضع               
بالنسبة للبنوك وبالنسبة لالقتصاد اِإلسالمي كمنطلق حقيقي لالستثمار على األسس اِإلسالمية، فقد             

 أن أشري إىل هذه النقطة ملا هلا من أمهية بالغة وقد جربت اآلن على مدى اخلمس عشرة سنة                     أحببت
املاضية وثبت جناحها وكانت عائداا أفضل بكثري من عائدات البنوك الربوية إىل مدى أن البنوك                  

مية فتحت ما   الربوية فتحت يف أقسامها أقساماً إسالمية، البنوك الربوية من اقتناعها بالبنوك اِإلسال             
يسمونه شبابيك استثمار إسالمي وكيف ميكن للمرايب أن يضم معه عمالً إسالمياً ولكن ما وجدوا فيها                
من إقبال الناس ومن املصلحة ومن النتائج املفيدة تبنوا هذه العمليات، لقد وضعت قضية اجلهاد                  

ر املتعلقة مبجاالت البحث    كأساس وكضرورة ال بد منها كمثال، ولكن األخ احلبيب تفضل بذكر األمو           
 .التربوية واالجتماعية خالفه وذكر أن هذه جزء من العملية

-                قْ أحد اِإلخوان بعث يل ورقة وذكر أنين نسيت ذكر مناطق إسالمية منها كشمري يل فيها  ت
املسلمون ويعذبون، يف الواقع أنا ذكرت أمثلة ال حصراً ألن كثرة تلك األماكن قد يؤدي إىل نسيان                  

 .شكراً.. كر بعضها عند سردها وما ذكرته ليس إالَّ مثاالً، ولكن جمرد األمثلة تدل على الواقعذ
 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين فقالمث أعطيت : 

 سيدنا حممد وعلى آله     م على ى اهللا وسلَّ   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلَّ         -
 .وصحبه أمجعني



 أشكر ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه هذه اللحظات اليت يعطينا إياها لنلتقي ذه الصفوة               -
من رجال الفكر والعلم واألدب فجزاه اهللا خري اجلزاء، وعفى اهللا عنه يزج يب دائماً يف مناسبات أجد                   

 على غري علم مبجريات املوضوع الذي يتحدث فيه كما          فيها حرجاً شديداً يف احلديث ألين أكون أصالً       
حدث الليلة فقد جئت متأخراً لظرف يعلمه، ولذلك من الصعب علي أن أعلق على ما مل أمسعه ولكين                  
الحظت القضية اليت أثريت وهي قضية االقتصاد اِإلسالمي والضوء الذي ألقي عليه واحلقيقة كرجل               

وما حوهلا من مؤسسات االقتصاد      "  الربكة" جمال مشروعات     مارس االقتصاد اِإلسالمي ولنا يف     
اِإلسالمي ممارسات رمبا تفيد يف إلقاء الضوء يف أن القضية منطلقها األساسية هو أن الناس مستخلفون                 

 املال هو مال اهللا عز وجل وإن الناس يتصرفون من هذا املنطلق يف إطار هذه الفلسفة                  وأن يف هذا املال  
 األمة اِإلسالمية تنقصها    وات االقتصاد اِإلسالمي وحنو ذلك، ولكن التجربة أثبتت أنَّ        يكون انطالق أد  

اجلدية، ليس التنظري، النظريات موجودة وأسس االقتصاد اِإلسالمي كما ذكر معايل الشيخ أمحد صالح              
لبنوك مججوم موجودة ولكن دعنا نرى ممارسات الناس، الناس يذهبون إىل االقتصاد اِإلسالمي وإىل ا              

 أرباحها أقل من البنوك الربوية ذهبت إىل البنوك الربوية، إذن القضية            اِإلسالمية لتسأل فإذا وجدت أنَّ    
ما هي قضية تعبدية، إذا حنن أخذنا املوضوع جبدية واجتهنا ال يهمنا حينذاك الربح ألين أتعبد ذا العمل                  

ع إىل رمحة اهللا عز وجل، لكن كثرياً من الدول          وأجته إىل اهللا عز وجل حىت وإن كان الربح أقل ألين أتطل           
جراءات معينة كلها تدل على أننا أمة تنقصها        ترددت ملا جاءت البنوك اِإلسالمية لظروف معينة أو إلِ        

 .اجلدية عندما تأيت قضية أن جتعل هذا األمر عبادة قبل كل شيء
ِإلخوان احلقيقة قضية اِإلعالم     القضية األخرى اليت أود أن ألقي الضوء عليها نسبة ملا ذكره ا            -

كنا يف  .  اليت تطرقوا إليها، املؤمل أننا أصبحنا نتسلى ذه القضية مع أن املخاطر أصبحت على األبواب               
ندوات قبل عشر سنوات نناقش عن البث املباشر وما حنو ذلك وأصبحنا اليوم وجهاً لوجه أمام هذا                  

ابنك وابنيت وابنتك معرضني حىت يف خمادعهم،        التحدي ويف اخلمس سنوات القادمة يصبح ابين و        
فالطفل يستطيع أن يشتري تلفزيوناً صغرياً ويرى من خالله أربعني حمطة وال يستطيع أن يشوش أحد                 
عليها وال بد أن نتصرف مع هذا احلدث بواقعية وتصرف حضاري وأن ندرك أن هذا الشر قادم                    

نستعد االستعداد الالزم له بالطروحات اليت طرحت،       وعلينا أن نستفيد مما ميكن أن نستفيد منه وأن           
طار إطار الفلسفة وكأن هذا األمر ما زال غامضاً أو ال زال اخلطر القادم               ومع ذلك نظل يف هذا اإلِ     

خطراً غري ملموس مع أنه من أكرب األخطار اليت ميكن أن دد األمة يف املرحلة القادمة ناهيك عمن                    
ونظراً ألين  ..  طيه من عمليات التنصري وغريها وخماطرها اليت ال جتهلوا مجيعاً         سيمتطي هذا األثري وما ميت    

مل أحط جبميع املناقشات علماً فأود أن أقول ولعلي أستهدي باهلدهد، جئتكم من سبأ بنبأ يقني، أما ما                   
سالمية يف  حططت عصا الترحال إالَّ البارحة واحلقيقة أنين جتولت يف مناطق إسالمية يف اجلمهوريات اإلِ             



روسيا واألمر املؤمل جداً أنك تشاهد هؤالء الناس حيملون مسؤولية أمام اهللا عز وجل هؤالء ال يطلبون                 
خبزاً وال يطلبون عيشاً، يطلبون من يعلم أبناءهم، يطلبون من يتواصل معهم وبعض األحيان نظرتنا إىل                

 ا مررنا بطاشقند وببخارى وعشق آباد       هؤالء قد تكون نظرة شاذة وال ندرك أبعاد املخاطر اليت مروا          
وكان معنا يف الوفد من العقالء من الرجال ومع ذلك مل يتحملوا عندما قمنا للصالة وبدأنا نصلي                 ..  اخل

خوة وأخرياً عرفوا أم مل يشاهدوا أحداً يصلي قبل اليوم ال           قام جمموعة من هؤالء وتركونا، فغضب اإلِ      
تواصل مع هؤالء وال بد أن نعينهم ألم مسؤولون أمام اهللا عز وجل              يعرفون الصالة إذن ال بد أن ن      

ويف طاشقند وخبارى وهللا احلمد جمموعات كبرية من الرجال والعلماء ولكن املناطق األخرى مسح منها               
ما نطلبه أن نؤهل أبناءهم أن يتبىن كل منا أن يعلم             اِإلسالم، ظلموا، عزلوا، خاصة الشباب، اليوم كل      

ىت يعودوا إىل بالدهم قادة للعلم، قادة للتعليم هم يطلبون أن نتواصل معهم، من كان عنده                 هؤالء ح 
              م ليسأل عنهم، هذا حتد جديد لألمة اِإلسالمية    فضل طب، من كان عنده فضل علم، عليه أن يتصل 

أوائل الناس وإذا   حينما كنا نتجول ظننا أننا من       .  ألن هؤالء يف ذمتنا ناهيك عن املخاطر اليت فوجئنا ا         
مساعيلية وأرى ثالث جمموعات من مجاعات الكنائس من كوريا وليس           يب أرى البهائية والقاديانية واإلِ    

من أمريكا، كلها تريد أن تتسابق إىل هؤالء األشقاء وهم يكافحون بقدر ما يستطيعون ولذلك                   
دية وأن يدرك كل منا أن      أصبحت مسؤولية أمام اهللا عز وجل أن نترك احلديث جانباً وأن نبدأ جب              

باستطاعته أن يفعل شيئاً لوجه اهللا تعاىل ولو بكلمة طيبة يقوهلا، ولو اتمع كله تنادى باحلق الستطعنا                  
أن نؤثر يف هذا العامل الذي أصبح يظلم هذه األمة اِإلسالمية ويظلم أبناءها وحنن نشاهد ونتسلى وكأا                 

ملسلمني يف البوسنة واهلرسك ذحباً ومع ذلك نكتفي بعض          مباريات كرة قدم، اليوم يقتل الصرب ا       
األحيان ببيانات وأحياناً بلقاءات والعامل ال يتحرك، العامل ال حيس بنا ألننا مل نشعر ؤالء لو وظف كل                   
منا طاقته العلمية، االقتصادية، األدبية، ولو بكلمة الستطعنا أن نتحرك ولكن صدقوين عندما تكونوا               

الناس عندما تتجولوا بأوساطهم عندها حتسون باألمل، أنا ما كنت أظن أننا وحدنا مثالً                جبوار هؤالء   
صدمنا بقضية اجلهاد األفغاين والتشويش الذي حصل فيه ولكين فوجئت يف مناطق مثل مسرقند وجدنا                

د جمموعة من الناس وأول ما التقيت أخذوا يبكون وقالوا ما هكذا كنا نتمىن أن تكون اية اجلها                   
بالصراع ألم رأوا اجلهاد الذي يتحدث عنه أستاذنا معايل الشيخ أمحد صالح مججوم، وأن رسول اهللا                

      رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب، إىل جهاد النفس         ":   حدد لنا هذه القضية عندما قال" ..
لبنك اِإلسالمي وإن كان    هنا عندما تأمرك النفس بأن البنك الربوي أفضل ترى أنت أن االستثمار يف ا             

أقل أحسن، هنا عندما تأمرك نفسك أن اجلهاد جتري لك شخصياً تعتقد أا كلمة اهللا وجيب أن تعمل                   
 :الشيء من أجل اهللا هنا تستطيع أن تروض نفسك وكما قال الشاعر

ــنفطم  ــه ي ــاع وإن تفطم ــب الرض ح
. 

ىـ عل بـه ش ـوالنفس كالطفل إن تترك    
. 



 فإذا كانت هذه النفس اخلبيثة دائماً ال تنهاك عن باطل وتدعوك إىل إيثار نفسك على                   -
 أن يريب أصحابه على هذه      اآلخرين إذن أنت فرد غري صاحل يف هذا اتمع الذي حرص رسول اهللا              

ف أنين نقلتكم إىل مهوم العامل اِإلسالمي ولكن ال بد يل من خمرج             فأنا آس ..  الفضيلة وعلى هذه الدعوة   
من هذا املأزق الذي وضعين فيه أخي وصديقي األستاذ عبد املقصود خوجه، وشكراً لكم مجيعاً،                  

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))تعليق فضيلة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة (( 
احلبيب بلخوجة لكي يعلق على ما دار من حديث          مث أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ       

 :وأسئلة فقال
ى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، جمدداً أعود إىل             بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلّ     -

الكلمة وهذا أمر طبيعي ألن من ألف التعليم والتدريس يكون دائماً من التواقني إىل احلديث والثرثرة                 
 .على كل حال استسمحكم هلذا التدخل اجلديدأكثر مما يلزم ولكن 

 يف بداية احلديث، أشار معايل الشيخ عبد املقصود خوجه إىل التساؤل عن النظام العاملي                  -
اجلديد وأن هذا النظام العاملي اجلديد قد وضعنا أمامه سياسياً وفكرياً واجتماعياً بعد احلرب العاملية                 

لشيوعية يف آسيا ويف أوروبا، وأن العامل اآلن خال لقوة ضاربة هي             الثانية أوالً، مث بعد سقوط الدولة ا      
الرأمسالية وأن الدولة الرأمسالية هذه تتملق اتمعات األخرى بكوا تريد أن تدعو إىل نظام عاملي جديد                

ذي وما أكثر هؤالء الذين يتسارعون بالتظاهر إىل أم يريدون تأييدها ومناصرا واألخذ ذا املنهج ال              
تدعو إليه يف حني أم ينسون النظام العاملي اجلديد الذي ينبغي أن يتحقق لتحقيق العدالة واملساواة يف                  
األرض، وأما النقطة الثانية اليت أريد أن أعلق عليها أو أشري إليها وهي ما تفضل به معايل الشيخ أمحد                    

جاب الشيخ املختار جزاه اهللا خرياً      وأ..  مججوم عندما قال ما العمل؟ ماذا عسانا نفعل فقال اجلهاد          
فأعطى املفهوم اجلهادي العام وجاء دور معايل الشيخ حممد عبده مياين ففتننا مبا دار من أحداث جتري                  
اآلن يف العامل اِإلسالمي وتأملنا مما قال ومما قرأنا يف الصحف ومما ورد يف األخبار الكثرية عن هذه البالد                   

 تقدم الضحايا يف سبيل حتقيق بقاء اِإلسالم وإعالء كلمته يف تلك الديار اليت مل               اليت تستشهد ليالً واراً   
يغب عنها رغم االحتالل الشيوعي والقوة الشيوعية، فكان يقول بأنه يأسف ألنه حضر متأخراً وال                 

. طار الذي حدد له كأنه قد علم من قبل        يدري كيف يعلق فإذا هو يتناول املوضوع يف حقيقته ويف اإلِ          
إننا سنبحث هذه القضية، قال الشيخ أمحد مججوم ما العمل؟ أنا أريد أن أشري إىل أين سعدت هذه                    
السنة بإلقاء حماضرات حول الفكر اِإلسالمي وحتدثت مع إخوة يل يف املغرب الكبري عن وجوب ندوة                 

قوم عليها الفكر   عن الفكر اِإلسالمي لنواجه التيارات املعادية ونركز األسس السليمة اليت ينبغي أن ي             



اِإلسالمي واتمع اِإلسالمي وعندما عدت إىل جدة حضرت إحدى احملاضرات بنادي املدينة واستمعت             
إىل مالحظات ألقاها أحد قادة الفكر اِإلسالمي فإذا هو يتعرض إىل نفس املوضوع ودعوت جمدداً إىل                 

أذكر بقصة يف اية احلرب العاملية      تكوين هذه الندوة وحبث أطراف املوضوع من خالهلا، أنا أريد أن             
الثانية وبداية التحول الذي وقع يف العامل اِإلسالمي، والتحول يف ذلك الوقت كان حتوالً حمموداً ألن                 
العامل اِإلسالمي يف ذلك الوقت بعد أن كان مستعمراً وبعد أن كان قد استحوذ عليه الغربيون والدول                 

لبالد اِإلسالمية شرقاً وغرباً بدأ يتحرر قامت فيه حركة التحرير          االستعمارية يف كل أطرافه ويف كل ا      
حركة االستقالل مل يقولوا ماذا نفعل بدؤوا يف الفعل بدأ النضال بدأت املعركة بدأت التضحية بالنفس                
وباملال، فإذا بالبالد العربية واِإلسالمية مجيعها تتحرر وخترج من ذلك الوضع املقيت الذي كانت                 

كر بعض إخواننا مقاالت شكيب أرسالن وينبغي أن أقول بأن شكيب أرسالن قد أشار يف                وذ..  عليه
 القرن العشرين هو قرن حترر العامل اِإلسالمي يف هذه الفترة اليت كان العامل              بعض خطبه ومقاالته إىل أنَّ    

اشور يف اجلمعية   اِإلسالمي يتحرر رقعة بعد رقعة وبلداً بعد بلد قام شيخي رمحه اهللا حممد الفاضل بن ع               
اخللدونية بتونس اليت كانت سنداً ومدداً للجامعة الزيتونية يف تدريس العلوم الطبيعية والرياضية                
واللغات األجنبية وما إليها، فألقى حماضرات مدة أربع سنوات وكان يل شرف املشاركة فيها كانت                 

لبالد ااورة قاطبة حبقيقة اِإلسالم،     هذه احملاضرات أول ما عرف املسلمون والعرب يف تونس أوالً ويف ا           
حقيقة اتمع اِإلسالمي املمزق حقيقة اتمع اِإلسالمي       ..  ما هي حقيقة اِإلسالم؟ حقيقة اِإلسالم اجلديد      

وما يالقيه من عتو النصرانية ومن كيد الصهاينة من تدمري امللحدين ملقوماته وهويته فكانت هذه                  
أما املوضوع العام فهو اجلامعة اِإلسالمية وأما املوضوعات         .  احدةاحملاضرات يف كل سنة تتناول و      

الفرعية فكان العام األول حديثاً عن الوحدة العربية أخذها رمحه اهللا بلداً بلداً فتحدث عن أوضاعها                 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية واحلركة التحريرية والزعماء والقادة الذين خرجوا ذه البالد من             

ها وفازوا بالنصر والظفر وكانت هذه العملية نستمع إليها يف احملاضرات فتذكي العاطفة الدينية،               حمنت
تكون املعلومات اليت كانت معدومة يف نفوسنا وعقولنا مث نضيف إليها ما نقرؤه كل يوم يف الصحافة                  

 التحريرية بعد العام    ذاعة فإذا هي متطابقة وتساير خطوة خبطوة هذه احلركات        اليومية وما نسمعه يف اإلِ    
األول الذي حتدث فيه رمحه اهللا عن الوحدة العربية والدول العربية حتدث يف السنة الثانية عن الوحدة                  

يرانية وحتدث عن احلضارة والفكر والكتب واملصنفات يف الفكر واحلديث وما كتبه أهل فارس                اِإل
مة يف التفسري ويف علم األصول ويف الفقه        عندما كانوا متمسكني مبذهبهم الديين السين وكان منهم أئ        

وما إىل ذلك من العلوم مث بعد ذلك حتدث عن األمة أو عن اجلامعة التورانية، ويف املرة الرابعة حتدث                    
عن الوحدة اهلندية فإذا العامل اِإلسالمي بأطرافه أصبح حقيقة ذهنية ماثلة عند كل طالب وعند كل                  

ستيالء اللغة الفرنسية على عقول الناس يف بلدنا وعن حتكم التفكري           دارس، تغري التفكري وبالرغم عن ا     



الغريب يف نفوسنا استطعنا أن نقتلع هذه األشياء اقتالعاً وأن نعود إىل مقوماتنا األساسية وأن نشعر                  
 ويتنا احلقيقية وخرجنا حنارب يف العامل اِإلسالمي ككل ويف كل بلد منه لنعلنها مدوية أن اِإلسالم عاد                
إىل هذه الديار قوياً وأن املسلمني تنفسوا الصعداء عندما دفعوا ذا الغريب الغاصب وأخرجوه من                 

لكننا منذ ذلك الوقت إىل اآلن ماذا حصل؟ ويف هذا الوقت بالضبط يف هذا التو، يف هذا                   ..  ديارهم
وقع؟ أصبحت  املنعرج اجلديد بعد سقوط الشيوعية ومطالبة الدول بتكوين نظام عاملي جديد ماذا               

احلركة اليت تقوم ا يف البالد اِإلسالمية هي ليست احلركة اليت مثلنا هلا بالشيخ حممد الفاضل بن                    
عاشور، هي حركة أخرى يقوم ا اتباع الغرب وتالمذته وطالبه حيرفون الكلم عن مواضعه ويتحدثون               

ما ملسناه يف هذه احلياة أما ما        عن أشياء يقولون فيها بأن اخلري ما جاء عن طريق أوروبا واحلضارة               
يتحدثون به فهو من التاريخ وال ميكن أن يستمر وأصبحنا عندما نتحدث إليهم أو يتحدثون إلينا نفهم                 
من املصطلحات احلديثية والقرآنية والفقهية كلمات ال تدل على املعاين االصطالحية اليت عهدناها يف               

رى جمانبة ومنائية وجمافية للمصطلح اِإلسالمي الذي نشأنا        كتبنا ولكن هلا ترمجة أخرى وهلا تفاسري أخ       
    عليه وعهدناه يف دراساتنا وكتنا هؤالء تسلحوا بشيء مسوه العلمانية وهذه العلمانية قضت على األمة           اب

العربية واِإلسالمية والكتب اليت تصدر يف بريوت يف السلسلة اليت تسمي نفسها سلسلة احلقيقة                 
يدون الدفاع عنها تكتب بقلم بعض الغرباء عن الدين والغرباء عن اِإلسالم حىت عن              املضطهدة اليت ير  

العروبة وهم يف موطن البالد اِإلسالمية والعربية يكتبون كتابات دم اليقني الديين وتغري معامل اِإلسالم               
اِإلسالمي وتطعن يف الوحي والقرآن وتبطل األخذ باحلديث وتأيت على كل ما هو من مقومات العامل                 

للقضاء عليه وإبادته وأصبح املسلم احلقيقي ال يستطيع أن يرفع عقريته بكلمة يف اتمع اِإلسالمي                 
الذي يعيش فيه يف بلده بني أفراد قومه، ما هذه البلية؟ ماذا عسانا نفعل؟ ولذلك تساءلت قبل حني                    

 يف أبنائنا ونتقي اهللا يف اجليل الصاعد        ل إذن أن نتقي اهللا يف نفوسنا ونتقي اهللا        وقلت بأي شيء نبدأ؟ فاحلَّ    
قال الشيخ أمحد مججوم جزاه اهللا خرياً وهذه أمانة أراد أن يشعرنا بوجوب حتملها              .  وأن نقدم له توجيهاً   

وحتمل املسؤولية تبعاً لذلك أنتم املسؤولون ولكن مسؤولون عن ماذا؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ على                 
ر بعد الكالم ننتقل إىل نضال، كيف نفعل يف النضال؟ أنا أريد أن أذكِّ             األقل نقابل كالماً بكالم، مث      

بشيء قد ال ترومونه، حنن تعودنا القول وأكثرنا منه ولكننا ابتعدنا عن التخطيط وابتعدنا عن تنفيذ ما                  
نريد وال نأخذ باألسباب العملية لتطبيق ما نريد الوصول إليه من أهداف، حنن كنا نتحدث عن                   

ونريد اقتصاداً إسالمياً وأجاب الشيخ مججوم ذكره اهللا خبري عن هذه الكتب الكثرية اليت                االقتصاد  
ألفت يف االقتصاد اِإلسالمي ولكن ما احليلة والذين يريدون االقتصاد اِإلسالمي ال يلتزمون به؟ وما                 

 مبا تراه وال ترجع     كل واحدة تفيت  ..  اللجان الشرعية مثالً لكثري من البنوك اِإلسالمية      ..  احليلة والناس 
إىل غريها فامع، جممع الفقه اِإلسالمي هو لتوحيد هذه اجلماعات لتعطيل هذا االختالف الذي يفسد               



مث أريد أن أقول كلمة تكون      ..  وال يسعد ويبعد وال يدين من الغاية واهلدف الذي نريد أن نصل إليه             
 هذا املوضوع أرى أن أشري فيه       ً،م ليايل وأياما  هي خامتة هذا احلديث الذي لو أردنا أن نأخذ بأطرافه لدا          

إىل أن اِإلسالم عندما جنح، وجنح السادة األوائل الذين تقدمونا فضالً وزماناً وديناً وعلماً ورفع اهللا من                 
 ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمني             مقامهم قال يصفهم سبحانه     

أوالً يدعو إىل اهللا فال خيشى شيئاً، ويقوم مبا جيب عليه من             ..   من فهمها وتطبيقها   هذه الثالثة ال بد   
النصيحة ومن توجيه املسلمني وهذا جمال فسيح نستطيع أن نعمل فيه سنني، واألمر الثاين أن يكون                  

افاة ما يدعو   مطبقاً هلذه التعاليم ملتزماً ا، أما إذا حبث عن التخرجيات وعن احليل لتحقيق ما يرومه وجم               
إليه فإنه يكون حجة على الدين وحجة على اِإلسالم ويكون أول من يضرب هذا اِإلسالم ضرباً فيضعه                 

          وأما األمر الثالث فهو االلتزام ألن اهللا عندما وصف          بعد ذلك بدداً وال يقدر على أن يواجه به أي حتد ،
 م يقولون     هؤالء اخليرين وصفهم بأ  إنين من املسلمني         ذا املعىن يشد عزم املسلم وااللتزام باِإلسالم

وجيعل القوى اِإلسالمية مترابطة متعاونة متجانسة تقف كلها صفاً واحداً أمام ألوان الطغيان الفكري               
والطغيان املادي والطغيان االقتصادي واالجتماعي وما إىل ذلك فال نستطيع أن نواجه كل هذه                 

ة رسوله واألخذ ذه املبادئ أخذاً      ة النفوس ورجوعها إىل كتاب اهللا وسن      التيارات اهلدامة إالَّ باستقام   
ملتزماً به وطريق حبث ذلك هو دراسة الفكر اِإلسالمي ووضع األصول اليت ينبغي أن ننشئ عليها                  

 . وامسحوا يل يف هذا التدخل اجلديد.. وشكراً لكم.. أجيالنا الصاعدة
 

  ))كلمة األستاذ إياد مد�ي (( 
 :عطيت الكلمة لألستاذ إياد مدين مدير عام جريدة عكاظ الصحفية فقالمث أ
 بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، أصحاب الفضيلة               -

 :أساتذيت وإخواين السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 الفضيلة من العلماء     إنه لشرف عظيم حقاً أن أحتدث أمام هذا اجلمع الذي يضم أصحاب             -

والفقهاء واملفكرين من أعضاء جممع الفقه اِإلسالمي الذي وفقهم اهللا إىل ما هم فيه وأصبحوا اليوم                  
حيملون على أكتافهم مسؤولية جسيمة أمام خالقهم مث أمام مجاهري األمة اِإلسالمية العطشى ملن يبصرها               

وكما ..  اه لتكون حبق خري أمة أخرجت للناس      بشؤون دينها ويعينها على فهم أحكامه والعيش وفق هد        
قال مفكر من مفكري األمة قبل عشرين عاماً وهو يدعو إىل قيام دار إفتاء إسالمية عامة أو قطرية                    

الواجب حيتم اليوم على أئمتنا أن خيافوا من         :  خاصة يكون هلا وحدها حق التحرمي والتحليل يقول        
عامل إذا أفصح بأمانة العامل الرتيه عما يعلم، أو عما وصل إليه            فال..  السكوت أكثر مما خيافون من الكالم     

اجتهاده يؤجر سواء أخطأ أو أصاب فإن له يف احلالتني أجر أداء األمانة ومتاعب االجتهاد، ولكنه لو                  



سكت عما يعلم أو أراح نفسه من االجتهاد تسبب يف ضياع اتمع واحلكم يف مثل هذا السكوت                   
ضياع واضح فلقد روي عن أيب هريرة من كتم علماً يعلمه أجلم يوم القيامة بلجام               الذي يترتب عليه ال   

فإذا كان نصف العلم قول ال أدري فبلبلة اجلماهري تدفع املسؤولني عن التشريع ألداء حق                ..  من نار 
ولعل تارخينا اِإلسالمي املمتد عرب السنوات يوضح الفرق بني وجود          ..  النصف اآلخر وهو قول أدري    

ك الفقيه الذي يتحمل مسؤوليته وذلك الذي يتخلى عنها، وامع الفقهي الذي انعقد مؤمتره                 ذل
التأسيسي يف مكة املكرمة قبل أكثر من عشرة أعوام بناء على قرار من القمة اِإلسالمية يهدف إىل                   

شكالت عرض الشريعة اِإلسالمية عرضاً صحيحاً وإبراز مزاياها وبيان قدرا الفذة يف معاجلة امل               
سالم بأصوله  اِإلنسانية املعاصرة ويف حتقيق سعادة اِإلنسان يف الدنيا واآلخرة وفق تصور شامل لإلِ              

 الفقه اِإلسالمي هو مثرة حتكيم شريعة اهللا سبحانه يف الواقع           ومصادره وقواعده وأحكامه على أساس أنَّ     
 تلك  - تقول الوثيقة    -ا يف ذلك    مب..  اِإلنساين بكل أبعاده أو هكذا قالت وثيقة من وثائق امع          

القضايا اليت تندرج حتت باب اِإلسالم وحتديات العصر، كاِإلسالم والسالم العاملي، اِإلسالم والصدق              
اِإلعالمي، اِإلسالم يف مواجهة الزيف، اِإلسالم يف مواجهة العنصرية، اِإلسالم ونظام اقتصادي عاملي              

اء األمة األفاضل أن تشمل دورام يف هذا امع الفقهي          جديد، وما زال املسلمون ينتظرون من علم      
النظر يف هذه القضايا الكربى كما مشلت النظر يف طفل األنابيب، هذه القضايا اليت أصبحت اليوم                  
موقع نظر العامل أمجع، وقضايا تدور حوهلا طروحات أصحاب الفلسفات واالجتاهات املختلفة ويشكل              

ي اجلديد الذي ال نريد منه أن يتكون ويتبلور والعرب واملسلمون منه مبوقف              نقاشها معامل النظام العامل   
سهام والتأثري وإذا مل يكن هلذه القضايا من مكان على جدول            املتفرج أو القاصر أو العاجز عن اإلِ       

 ؟ وإذا مل  أعمال جممع مثل هذا الذي يضم الصفوة من الفقهاء والعلماء واملفكرين فأين يكون مكاا إذاً              
يعط أعضاء امع األولوية لقضايا التطور االجتماعي والعالقات االقتصادية فأين ستناقش إذاً؟ وأي              
جهاد هذا الذي ستقوم به أمة إسالمية ينهك الفساد أوصاهلا؟ وأي مسلم هذا الذي يستطيع أن يقدم                  

االجتماعية وتكافؤ  شيئاً لدول العامل األخرى وهو يعاين من انعدام احلرية أو عدم وضوح العدالة                 
 إن املسلمني يف البوسنة واهلرسك إخوان لنا ويستحقون منا العون وإن هذه                ؟الفرص االقتصادية 

ن أهالً لتقدمي هذا    اجلمهوريات اجلديدة تستحق منا العون ولكن القضية يف جوهرها هي أن نكون حن             
نسان يها احلريات األساسية لإلِ   العون أو أن تكون جمتمعاتنا هي تلك اتمعات القدوة اليت تتوفر ف             

وتتوفر فيها العدالة االجتماعية وتتوفر فيها فرص التكافؤ االقتصادي، حينئذ، وحيئذ فقط، سنستطيع              
عوم، ونستطيع أن نكون القدوة أمامهم، إن من يؤكد على أولوية البوسنة واهلرسك واجلمهوريات               

واجهة واجبه األساسي كمسلم يف جمتمعه الذي       اِإلسالمية يهرب من قضاياه األساسية ويتهرب من م        
الذي يبعث على التفاؤل عند عامة املسلمني        ..  يعيش فيه ويف حميطه الذي حيياه، تلك هي القضية         



واملتحدث واحد منهم هي ما يالحظ من جترد ودقة وعناية وأمانة وشجاعة فيما جيري من تداول حول                 
      مع اليت أناشد           القضايا اليت جتد طريقها جلدول أعمال امع املختلفة، وحسب ما هو منشور يف جملة ا

ومؤسسة عكاظ للصحافة   ..  القائمني عليها أن يوسعوا من دائرا وعدد ما يطبع منها ويوزع منها             
والنشر اليت أتشرف بالتحدث بامسها على أمت استعداد أن تطبع عشرين ألف نسخة من كل عدد من                  

أقول إن الذي يقرأ ما يدور من حوار حول القضايا          ..  يعها على نفقتها  أعداد هذه الة وتتكفل بتوز    
املعروضة أمام أصحاب الفضيلة أعضاء امع سيمأل قلبه االطمئنان برتاهة الغرض واملقصد والرغبة              
احلقة يف الوصول إىل احلقيقة الشرعية، وأسوق مثالً على ذلك ما دار من نقاش حول توحيد بدايات                  

ية يف دورة امع الثانية وكان من ضمن ما جاء من آراء ولن أذكر أمساء هنا ما أورده                   الشهور القمر 
ال أجد يف اختالف علماء الشريعة املعاصرين اختالفاً يدعو إىل            :  شيخ من الشيوخ األفاضل قائالً     

.. االستغراب بل إىل الدهشة أكثر من اختالفهم يف جواز االعتماد شرعاً على احلساب الفلكي                 
وإذا كان الرصد الفلكي وحساباته يف السابق مل يكن له من الدقة والصدق ما يكفي                :  ستطرد قائالً وي

بالثقة به والتعويل عليه فهل يصح أن ينسحب ذلك احلكم عليه إىل يومنا هذا؟ وما دام من البديهيات                   
 الوقت، فما الذي مينع     أن رؤية اهلالل اجلديد ليست يف ذاا عبادة يف اِإلسالم وإمنا هي وسيلة ملعرفة              

شرعاً أن نعتمد احلساب الفلكي اليقيين الذي يعرفنا مسبقاً مبوعد حلول الشهر اجلديد فنعلم به ويدور                
هل إذا أثبت   :  إذ يسأله شيخ آخر من أعضاء الس قائالً       :  نقاش حول هذه النقطة أورد شذرات منه      

ا مجيع أقطار الدنيا اليت ميكن أن ال يثبت          احلساب إمكانية الرؤية البصرية يف مكان معني يشمل هذ         
الشريعة خالدة إىل يوم الدين فال      :  احلساب فيها نفس الشيء الذي أثبته يف الصني مثالً؟ جييبه الشيخ           

ميكن وال يوجد يف الشرع عندنا كما صرح به العلماء األوائل أن يربط تكليف بأمر يصعب علمه أو                   
أن األصل يف الرؤية تبقى كأا هي األصل ألن هناك حىت إىل يومنا             أنا بينت   ..  قد يوجد علمه وقد يفقد    

هذا ميكن يف جماهل األرض وبقاعها يدخل اِإلسالم بالداً ليس لديها علم باحلساب ولكن حيث يوجد                 
إمكان االعتماد على العلم بصورته اليت بلغت بصورا درجة اليقني هل يصبح جائزاً بل أقول أكثر من                 

ا كان يتوقف عليه القضاء على هذه الفوضى املخجلة اليت أصبحنا ا أضحوكة يف العامل               جائز واجب إذ  
. اآلخر هذه الفوضى إذا كان خيلصنا منها موضوع احلساب اليقيين فيصبح أكثر من جائز بل واجب                

احلقيقة إن اختالف املطالع هو الذي عليه اجلمهور وأنتم تفضلتم وقلتم إن             :  يقول شيخ آخر يسأله   
لذي عليه األكثر هو اجلائز؛ سيدي إنه يف مذهب اإلمام أمحد كما هو مذهب اإلمام أيب حنيفة عدم                   ا

اعتماد املطالع والنصوص موجودة حنن ما نقول يف مذهب اإلمام أمحد وغريه حنن نقول عبارة األكثر                 
ملانع هل مينعنا الشرع    لكم رأيكم، أنا يكفيين أن نلقى اهللا برأي إمامني عظيمني ولو خالفهم األكثر، ما ا              

األعلى على أضيق اآلراء وأكثرها حرجاً وأكثرها فوضى، ال أدري من أين هذا أوردت هذا كنموذج                 



انتهى الس بعد هذا    ..  ملا يدور من نقاش حول قضية عملية إنسانية نناقشها كل سنة يف بداية رمضان             
 : النقاش يف جلسته املذكورة إىل ما يلي

مع الفقه اِإلسالمي املنبثق عن منظمة كذا وبعد أن ناقش احلاضرون العروض             إن الس يف جم    -
تكليف األمانة العامة مع الفقه اِإلسالمي      :  قرر  ..املقدمة يف املوضوع مناقشة مستفيضة واستمعوا اخل      

ضوع بتوفري الدراسات العلمية املوثقة من خرباء أمناء يف احلساب الفلكي واألرصاد اجلوية، تسجيل مو             
توحيد بدايات الشهور القمرية يف جدول أعمال اجللسة القادمة الستيفاء البحث فيه من الناحيتني                
الفنية والفقهية الشرعية، تكليف األمانة العامة باستقدام عدد كاف من اخلرباء املذكورين وذلك                

 .يان احلكم الشرعيملشاركة الفقهاء يف تصوير جوانب املوضوع كلها تصويراً واضحاً ميكن اعتماده لب
 ومل أجد يف ما حبثت ما انتهى إليه رأي امع ذه القضية منذ أن ناقشها آنذاك ولكنها على                    -

كل حال منوذج لصدق النقاش وتوخي احلقيقة وإن مل تكن منوذجاً على القدرة على الوصول إىل الرأي                 
حنن إذن حباجة إىل ذلك الفقيه      .  حلياتيةالواحد الذي يعني هذه األمة حىت يف قضاياها العملية اليومية ا           

الذي ال يتردد يف أن يقول رأيه وحنن أيضاً يف حاجة إىل أولويات نطرحها بشجاعة وحندد فيها قضايانا                  
األساسية وحنن أيضاً يف حاجة إىل أسلوب ميكننا من الوصول إىل اتفاق حول هذه القضايا حىت تدي                  

 .به حنن عامة الناس
اءنا ومفكرينا األجالء إىل ما فيه خري أمتهم وأعام فيه وأهلمهم اهلداية والبصرية              وفق اهللا علم   -

 . والتوفيق والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))تعليق مساحة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة(( 
 :مث علق الشيخ احلبيب بلخوجة على ما قاله املتحدثون فقال

مني يف هذا العصر من واجبات يقومون ا لتحقيق أهداف           لن أناقش ما جيب على فقهاء املسل       -
العامل اِإلسالمي والوصول به إىل مبتغاه يف خمتلف ااالت، ولكين أريد أن أشكر األستاذ إياد مدين على                 
العرض أوالً من كون امع يستطيع أن جيد مدداً يف عكاظ لنشر وطبع الة وهذا ما نرحب به                     

بأين من اآلن مستعد لوضع خطة عملية نطبق ا هذا املشروع وأما األمر الثاين              ونشكركم عليه وأقول    
فهو لتذكري أخينا جزاه اهللا خرياً الذي تتبع بغاية الدقة العدد األول الذي ورد فيه حبث األشهر القمرية                  
وجوب توحيد مطالع الشهور وذلك باالعتماد على احلساب أقول بأن اجللسة اليت وعدنا ببحث                 

وضوع فيها وانتقلنا إليها قد قررت بأن الرؤيا هي األصل كما نص على ذلك الكتاب ونصت عليها                 امل
ة ولكن بشرط أن نعتمد احلساب ومعىن ذلك أن نستأنس باحلساب واالستئناس باحلساب هو                السن

 . القرار الذي صدر عن امع ولو وقع االستئناس باحلساب ملا اختلف بلد عن بلد وشكراً



  ))كلمة معايل أمني مدينة جدة(( 
 :خالد عبد الغين أمني مدينة جدة فقال. مث حتدث معايل د

لقد تشرفت بدعوة كرمية    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني         -
من سعادة األخ الشيخ عبد املقصود خوجه للمشاركة يف هذا اللقاء مع أصحاب الفضيلة والسماحة                

اركني يف اجتماعات جممع الفقه اِإلسالمي، وأود ذه املناسبة أن أرحب باجلميع أمجل ترحيب يف                املش
مدينتكم، مدينة جدة، بوابة احلرمني الشريفني، ويف رحاب جامعتنا الفتية جامعة امللك عبد العزيز                 

اجلمع الفاضل إىل ما    قامة، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق هذا         ومتنيايت اخلالصة للجميع بطيب اإلِ    
 . فيه خري وصالح اِإلسالم واملسلمني والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة اخلتام (( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

خوة احلضور ذا نصل إىل ختام هذه األمسية الطيبة           أصحاب السماحة والفضيلة أيها اإلِ      -
رين ومقدرين ألصحاب الفضيلة العلماء الذين شرفونا باالستماع إليهم واحلوار معهم يف             املباركة شاك 

هذه الليلة وندعو اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري والصالح ونود أن نسترعي انتباههم                  
 بكم إن شاء اهللا     ثنينية يف هذا الفصل من هذا العام وسوف نعاود اللقاء         اإىل أن هذه االثنينية هي آخر       

 .تعاىل بعد موسم حج هذا العام، وكل عام وأنتم خبري
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
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