
 ١

  
  التي ألقاها احملاضرة األوىل ملنتدى الفكر اإلسالمي 

   الشيخ صاحل احلصني معايل
  الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي 

  
  

    :تقدمي الدكتور أبو بكر باقادر للمحاضرة
 املعايل والسعادة واإلخوة املشاركني الـذين حيـضرون         أود أن أرحب بأصحاب     

الفكر اإلسالمي الذي يقيمه جممع الفقه اإلسـالمي جبـدة حتـت         باكورة أعمال منتدى    
 سـبحانه  – ونسال اهللا .إشراف ورعاية فضيلة األستاذ الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة      

 العالقات الدولية بني منهج     : التوفيق والسداد يف هذا املوضوع املهم والذي هو        –وتعاىل  
 – سبحانه وتعاىل    –ونسال اهللا    ،كم مجيعاً  فنرحب ب  .اإلسالم واملنهج احلضاري املعاصر   

   .التوفيق والسداد
منتدى الفكر اإلسالمي  وكذلك ، الفقه اإلسالمي جممعحىت يعرف احلضور الكرام     

يتفضل مشكوراً األستاذ الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة إلعطائكم فكرة موجزة عـن             
   . فليتفضل مشكوراًمامع ونشاطاا وعن ،هذا املنتدى

  
   :معايل األمني العام مع الفقه اإلسالمي

   . صلّى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم،بسم اهللا الرمحن الرحيم
ىل اهللا بالثناء والشكر على نعمه وما حقّق هلذه األمة يف ماضيها            إنتجه كلّنا مجيعاً    

   . ونعمة أجلّها نعمة اإلسالمحاضرها مع تبدل الظروف وتغير األحوال من خرييف و
 ميثّلون املنظمات  وأساتذة ورجاالًاً فأحييكم مجيعاً شيوخأوذه املناسبة الكرمية أبد   

وأريد إىل جانب ذلك أن أذكّر ببعض احلقـائق          ،الفكرية واإلسالمية يف هذا البلد األمني     
غري وجه التعريف وطريقة     واليت وقع احلديث عنها لكن ب      ،اليت ميثَّلها جممع الفقه اإلسالمي    

ن عـشرين   أفأنا يف بادئ األمر أريد أن أذكَّر ب        ،اإلملاع إىل اجلوانب املختلفة اليت نعيشها     
بل أقول على ابتداء امع يف عمله ألنه ابتدأ يف ربيع            ،عاماً قد مضت على تأسيس امع     
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ـ ١٤٢٥م املوافق   ٢٠٠٥ واليوم حنن يف     .م١٩٨٤هـ املوافق لشهر مارس     ١٤٠٥  ،هـ
ال أريد أن أطيل علـيكم ألنـين         لكن   ،فهذا دليل حاسم على أننا قطعنا فترة ال بأس ا         

 إليه النظر هـو أن امـع   لْفتأُ واملوضوع الذي  .أعددت ورقة ستوزع على حضراتكم    
أنا ال أذهـب إىل      ، ومعىن نادي الفكر اإلسالمي    ،لفكر اإلسالمي لاختار أن يكون له ناد      

ثـاره الـيت    آألن هذا يأيت بعد ذلك حىت نرى         ،تعريفذكر  البيان أو إىل    الشرح أو إىل    
 واجلهود اليت سيقوم ا لكن كلمة نادي أو منتدى الفكر اإلسالمي هي يف              ،ستصدر عنه 

 أما املنتدى فهو الـس مـا دام القـوم           ،نفسها واضحة وذات داللة تعبر عما حنن فيه       
 مث الفكر   ، املنتدى ال يكون إال باجتماع الناس      ،نتدىضوا فليس مب  ـفإذا انف  ،تمعني به ـجم
 ؛ منتدى الفكر ليس منتدى األدب وال منتدى العلـم         – وهذه قضية هلا أمهيتها الكربى       –

 منتدى الفكر هنا هو املنتـدى أو        ،ألن كل إضافة تدل على شيء آخر غري منتدى الفكر         
   . حلّهاإىليت تعرِض للناس توصالً الس الذي يعىن بإعمال العقل يف خمتلف املشاكل ال
 فكلنا نعرف بأن اإلسالم قبل كـل        ،واألمر الثالث وهو الوصف بكونه إسالمياً     

 وأنّ إظهار اخلضوع وإظهار الشريعة هو من أسس هذا الس           ،شيء هو انقياد وخضوع   
أتى به حممد    التزام املسلمني مبا     ، مث هناك االلتزام   .لس الفكر اإلسالمي  ـس جم ـأو من أُس  

هو إلقـاء املقـادة إىل إرادة       ) إسالمي  (واملعىن العام الذي تشري إليه النسبة يف قولنا          .�
  .املسلمني وإالّ فإنه ال يكون إسالمياً

فهذه املعاين جمتمعة هي اليت تفسّر أو تدلّ على الغرض من هذا العنـوان الـذي                
هذه الصفوة الكرميـة مـن املفكّـرين         ولذلك فإني أبدأ بتحية      .اخترناه ملثل هذا الس   

 لتفضلهم باالستجابة وانتسام إىل هذا النادي       موالعلماء ورجال العمل االقتصادي وغريه    
   .أو إىل هذا املنتدى

أوغلى األمني العـام اجلديـد      أكمل الدين إحسان    الدكتور  األستاذ  وكان معايل   
ألنه قال يل    ؛ر لسبب من األسباب   ولكنه تأخ  ،باحلضورقد وعد   ملنظمة املؤمتر اإلسالمي    

   .إذا مل يعرض له مانع سوف حيضرأنه باألمس 
بعض اإلخوة والرجال الذين شـرفوا هـذا        أن  والذي أريد أن أنوه به أيضاً هو        

 ،واألستاذ الدكتور عبـد اهللا نـصيف       ، أمحد حممد علي   :املنتدى حبضورهم مثل الدكتور   
ى إبراز هذه األماين واآلمال اليت نريد التوصـل         ن كلّنا إخوة نتعاون على احلق وعل      ـوحن
 ويكون علينا بعد هذا أن نذكر األستاذ الكبري الذي تفضل لالستجابة لدعوتنا إللقاء     .إليها
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املسجد احلـرام    الرئيس العام لشؤون     ،حماضرته العلمية الكبرية وهو األستاذ صاحل احلصين      
ملقدمة الصغرية أن أذكر الـشيخ اجلليـل        ا ال أنسى يف ختام هذه ا      كم .ويواملسجد النب 

األستاذ عبد اإلله نصيف وابنه على تفضلهم بأن تعقد اجللسة األوىل للمنتـدى يف هـذا                
   .رالبيت العام

ىل جهد كبري فإن احلديث سيتناول عـدة        إأما التعريف بامع فهو ال حيتاج منّي        
    :أغراض وموضوعات منها

 واملـشاريع   ، مث أهداف امـع    ،ء املوجودين فيه   ونوعية األعضا  ،تأسيس امع 
 ، وجملة امـع   ، واملوسوعة الفقهية االقتصادية   ،التراث وإحياء   ، ومعلمة القواعد  ،العلمية

 واملوضوعات اليت بحثت يف امع من يوم أن بـدأت           ، امع ت وإصدارا ،ومكتبة امع 
ة إىل أنواع هذه البحوث املختلفـة        مث بعد ذلك اإلشار    ،األشغال فيه أي األشغال العلمية    

ألن هذه الندوات كانت تعرض فيهـا        ؛اليت كان يكمّلها ما عقدناه يف امع من ندوات        
ـ القضايا الشائكة أو الصعبة واليت حتتاج إىل نظر أعمـق وإىل وقـت أطـول فن                صها خ

   .باجتماعات معينة
هــ  ١٤٠٤ل سـنة     يف شهر ربيع األو    – كما هو معلوم     –تأسيس امع   كان  

 للمشاركة يف   – نظام امع    – واألعضاء الذين يعينهم النظام      .م١٩٨٤املوافق لشهر يناير    
أعماله هم الفقهاء والعلماء إىل جانب املفكرين اإلسالميني الذين هلم دخل كبري يف معاجلة              

ثل هذا  القضايا املعروضة واليت ضاق عنها عمل اجللسات واملؤمترات العلمية فخصصناها مب          
   .املنتدى الذي سيتوفّر إن شاء اهللا عليها

ألن الدول اإلسـالمية     ؛وأعضاء امع منتدبون من أطراف البالد اإلسالمية كلّها       
اليت انضوت حتت منظمة املؤمتر اإلسالمي يبلغ عددها سبعاً ومخسني ولكن الذين التحقوا             

ليت التحقت بنا هي الوحيدة الـيت        ألن هذه الدول ا    ؟ ملاذا ،بنا بصفة عملية ثالثة وأربعني    
   .ألن كل دولة هلا حق يف تعيني املمثّل هلا ؛استطاعت أن تعيّن ممثليها

اإلسـالمية   هناك دراسات كثرية تتناول القضايا       .أما أهداف امع فهي معلومة    
م يف وذكْر ما مر   اليت حتتاج إىل عمل العلماء ومراجعة املصنفات وأمهات الكتب           املعقّدة

دراسام أيام اشتغاهلم ا ليقدموا للناس نتيجة هذا البحث العلمي الـذي ال يرجـع إىل                
ويكون طريقاً لتيـسري األمـر علـى         ،مذهب معين بل يرجع إىل الفقه اإلسالمي بعامة       

 والغرض الثاين هو االشتغال بكثري من القضايا اليت مل تبحث يف الفقه اإلسالمي              ،املسلمني
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 وهذه القضايا املستجدة حتتـاج إىل خـرباء جبانـب           ،من القضايا املستجدة  كوا  لقدمياً  
 هؤالء اخلرباء يكشفون عن اجلوانب اخلفية اليت        ،العـلماء املخـتصني يف الفقه اإلسالمي    

فادة من أقوال هؤالء اخلـرباء      ال يعرفها عامة الناس فيكونون يف حالٍ من االضطرار لإلست         
الشرعي صور القضايا على الوجه الصحيح لإلفتاء فيها واإلدالء بالرأي          لتصور املشاكل وت  

   .بالنسبة إليها
وجود نا عنها لعدم    فأول ما بدأنا به هو قضايا توق       ، كثرية يأما املشاريع العلمية فه   

 اليت من أمهها معلمة القواعـد  ،االمكانات املادية ولكننا مضينا يف عدة موضوعات أخرى       
حد مث يعـرض    أيت أسسنا هلا فريقاً للعمل خيتص ذا املوضوع وال يزامحه فيه            وال ،الفقهية

   .النتائج على امع
قد وجـدنا   وهذا املوضوع   ،وأما املوضوع الثاين فهو املوسوعة الفقهية اإلقتصادية      

 وعقد لقاءان بالنسبة هلذا املوضوع وشـارك        ،فيه دعماً وعوناً من البنك اإلسالمي للتنمية      
من رجال االختصاص والفكر االقتصادي العاملي عدد ال بأس به مـن الدارسـني              فيهما  

   . وحنن على أمل االستمرار يف هذا يف الوقت املناسب مىت يأت الظروف،والباحثني
من بني املوضوعات أو املشاريع أيضاً هناك قضية إحياء التراث اليت ذكرت بأننـا              

واالحتياج إىل   ، منها االحتياج إىل احملققني من جهة      توقفنا عنها الحتياجها إىل عدة أشياء     
  . ن مستكتبني وهذا ليس عمالً سهالًألنك مضطر أن جتازي العاملني من حمققني وم ؛الامل

 وجملة امع كما تعلمون بدأت يف الصدور من يوم          ،العمل اآلخر هو جملة امع    
 بإذن  -سادسة عشرة اليت ستكون     عقب الدورة األوىل إىل الدورة ال      :أي ،تكـوين امع 

 البحـوث   ، هذه الة تنشر فيها مجيع البحـوث       .م٢٠٠٥ يف ديب يف شهر أبريل       -اهللا  
تلـك البحـوث     :أي ، وتكون بعد هذا معقّبة    ،الفقهية والعلمية اليت يتقَدم ا إىل امع      

ألنـه هـو    بالنقاش الثري والعميق لكل املسائل املطروحة نأخذ املوضوعات كموضوع          
 وبعد هذا أي بعد ،األساس يف البحث مث نأخذ اجلوانب الشكلية اليت ال جيوز التسامح فيها

اخلرباء واملقررين  كتابة الباحثني واخلرباء وبعد مناقشة هذه الدراسات يقع اجتماع للجنة           
واليت سعدنا بأن كان على رأسها تقريباً يف كل سنة من يوم أن بدأنا إىل اآلن الـدكتور                  

     .بالًء حسناً يف هذه السبيلاألستاذ عبد الستار أبو غدة فهو واحلمد هللا قد أبلى 
بعد هذا أذكر أن مكتبة امع لوجود عدد كبري من الرواد الذين يبحثون يف بعض               
اجلزئيات وال جيدون الكتب يأتون إىل امع وجيدون حبول اهللا وبإذنه سبحانه كثرياً مـن               
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ويف  ، يف القـرآن   : وهذا يف خمتلـف العلـوم      ،اليت جيوز هلم اعتمادها   املصادر واألمهات   
 ويف  ، ويف السرية النبويـة    ، ويف الرجال والطبقات   ، ويف احلديث النبوي الشريف    ،التفسري
 ويف  ، ويف التاريخ  ، ويف االقتصاد  ، ويف األصول العامة واخلاصة    ، ويف الفقه ومذاهبه   ،العقائد

    .اإلسالمي ويف الطب ،علوم اللغة العربية
 -وقد ذكرا يف أول احلديث       -جبانب هذا أريد أن أشري إىل أن مؤمترات امع          

هذه بدأت من املؤمتر األول الذي كان مقصوراً عمله على مراجعة مشروع تنظيم امـع       
تصل به  تأو بالنسبة للجان الفرعية اليت      شكيله   من االقتراحات سواء بالنسبة لت     فقدم كثرياً 

وهذا قد عملنا به من      ،ت األعمال واجلهود اليت ينبغي أن تبذل يف عدة موضوعات         وحدد
 – إن شاء اهللا – ألننا فكّرنا يف إجياد تغيري وإضافات جديدة ،ذلك الوقت إىل العام املاضي 

   . سيقع اإلعالن عنه،يف الدورة القادمة
 باململكـة العربيـة     العمل اآلخر هو أن املؤمترات اليت قام ا امع كانـت أوالً           

حد بعمان  ا ومؤمتر و  ، ومؤمتران اثنان بالكويت   ،السعودية فقد انعقدت ا مخس مؤمترات     
 وعدد املوضوعات اليت    .وبأبوظيب وبربوناي وباملنامة وبالدوحة ومبسقط مث ديب إن شاء اهللا         

   .٧٥٩ وأما البحوث اليت قُدّمت فعددها . موضوعا١١٦ًوقع حبثها ال يقل عن 
   .لك فإن هذا اإلنتاج الغزير مكّننا من إصدار كتاب خاص بقرارات امعوبذ

كما أننا نفكّر يف تقسيم هذه املوضوعات كلّها إىل عدة تآليف يكون من بينـها               
 وشيء خاص بالقضايا    ، وشيء خاص باالقتصاد اإلسالمي    ،شيء خاص بالفقه اإلسالمي   

عدة مسائل أخرى مما يتـضمنه نـشاط         وشيء خاص ب   ،الطبية من وجهة النظر اإلسالمية    
   .امع

هذه كلمة موجزة أردت أن ألقيها على حضراتكم وإن كان هناك كراس أو نشرة            
 وأظن أنه وقع توزيعها اليوم يف هـذا الـس           ،صغرية فيها التعريف ذه اجلوانب كلّها     

   .الكرمي
  وشكراً لكم

  
    :الدكتور أبو بكر باقادرحملاضرة ا مقدم

شـهادة   فقد حـصل علـى       ،ل حماضرنا الكرمي عدداً من الشهادات العلمية      حيم
هـ وتولّى العديد من املناصب ابتدأها مدرساً ١٣٨٠املاجستري يف الدراسات القانونية سنة 
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فمستشاراً قانونياً يف وزارة املالية      ،فمدّرساً يف معهد الرياض العلمي     ،يف املرحلة االبتدائية  
وزير دولة وعضو جملس الـوزراء مـا بـني           و ،يئة التأليف هل اً رئيس  مث ،واالقتصاد الوطين 

هـ وهو ال   ١٤٢٢الرئيس العام لشؤون املسجد النبوي بدءاً من        مث   ،هـ١٣٩٤-١٣٩١
 له مـشاركات علميـة      .يزال مستمراً أطال اهللا يف عمره وكثّف من جهوده وبارك فيها          

ثري من االس العلمية والدعوية     تكليف معاليه برئاسة وعضوية ك     :عديدة لعل من أبرزها   
 ولـه نـشاط     ، وساهم معاليه يف إعداد بعض األنظمة احلكوميـة        ،يف اململكة وخارجها  

حضور متميز يف النشاطات الدعوية واجلمعيـات       له  يف الدعوة و  كلّنا  موس نشهده   ـمل
أس  أيـضاً يتـر    . وله جمموعة من البحوث واملقاالت يف جمال االقتصاد اإلسالمي         ،اخلريية
كلّـل   توفّـق وت   احلوار الوطين يف كل أطواره اليت نتمنى من اهللا سبحانه وتعاىل أن           مركز  

   .بالنجاح
كما ذكر فضيلة الدكتور ابن اخلوجة يف واقع األمر ال يقتصر الفقه على القـضايا               

 وإمنا هناك قضايا معاصرة عديدة يرتّل فيها النص القرآين أو ما صح احلـديث               ،التقليدية
 يتنـاول فـضيلة     ، نعيش هذا النوع من الفقه     ويف هذه األمسية   .بوي على هذه الوقائع   الن

العالقات الدولية بني املنهج اإلسـالمي واملنـهج        "الشيخ صاحل بن عبد الرمحن احلصين       
   ."احلضاري املعاصر

  فليتفضل مشكوراً

  

  : ياًشفو نصاحل عبد الرمحن احلصيّ الشيخ نص احملاضرة اليت ألقاها معايل
 اللهم صلّ وسلم وبارك علـى عبـدك         ، احلمد هللا رب العاملني    ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   

  .ورسولك وخليلك سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
يف البدء أشكر منتدى الفكر اإلسالمي املنبثق عن جممع الفقه اإلسالمي على إتاحة               

 وأشكر مضيفنا الكرمي على     . األساتذة األجالء  الفرصة يل لاللتقاء ذه الصفوة املباركة من      
 وأشكر مجيع احلاضرين الذين جتشموا احلضور       ،إتاحة الفرصة هذه لاللتقاء يف مرتله الكرمي      

   .يف هذه األمسية
 العالقات الدولية بني منهج     : عدم ارتياحي للعنوان املكتوب    عنبدءاً أريد أن أعبّر     

أن كلمة حضاري تعطي إحياءات بأن املنهج        :السببو ،اإلسالم واملنهج احلضاري املعاصر   
 منهج بدائي   ، ويف الواقع أن هذا املنهج ال شك أنه منهج معاصر          ،يتصف بالتقدم أو الرقي   
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مـا  هو   وأيضاً   ،حكم كثري من املفكرين الغربيني    هو  وإمنا   ،وهذا ليس حكمي   ،ومتخلّف
سف ال خيتلف عن منهج أي قاطع       ألن هذا املنهج مع األ     ؛يقرره أساتذة العالقات الدولية   

 أو عن منهج أي عصابة إجرام أو حىت عن جمتمع احليوانات            - يتبين   كما سوف  -طريق  
أورد بعض االقتباسات من كُتب العالقات الدولية        -إذا اتسع اال     - وسوف   ،يف الغابة 

الفكر اإلسـالمي    منتدى   يبدأ أو ما املوجب ألن      ؟ رمبا تتساءلون ملاذا   .تقرّر هذه احلقيقة  
  الواقع باإلضافة إىل أن موضوع العالقات الدولية موضوع أفسح           ؟حماضراته ذا املوضوع  

له الفقه اإلسالمي مساحة واسعة على خمتلف العصور ويف خمتلف األمكنة لكـن هنـاك               
 السيد تشرشل وصـف     .أسباب معاصرة جتعل االهتمام ذا املوضوع أمراً مقرراً ومنطقياً        

 كان يشري إىل أنه يف القرن املنـصرم ويف خـالل مخـس              ،القرن الفظيع بملنصرم  القرن ا 
 طبعاً احلرب األوىل التحالف الدويل ضد القـوى         ،وعشرين سنة أُشعلت حربان عامليتان    

 هذا القرن استهل حربني عـامليتني  .والثانية بني التحالف الدويل ضد قوى احملور       ،املركزية
   .ن سنة وإمنا يف خالل مخس وعشرين شهراًولكن ليس يف خالل مخس وعشري

 لـيس فقـط يف      – القرن املنصرم وحريب هذا العصر        حريب –الفارق بني احلربني    
أمـا يف احلـربني      ،املدى الزمين وإمنا يف احلربني العامليتني األوليني كانت القوى متكافئة         

ضد أفغانستان أو التحالف    العامليتني املعاصرتني طبعاً ال يوجد تكافؤ بني التحالف الدويل          
   .الدويل ضد العراق

أيضاً يف احلربني العامليتني األوليني كان هناك يف الواقع ما يربر القول بـأن قـوة    و
 أما يف احلربني العامليتني املعاصرتني فال ميكن أن نقول إن أفغانستان تمثّـل             ،تهدد األخرى 

   .لترالنرويج أو إيطاليا أو أملانيا أو اجنلأي ديد 
الفارق األخري بالنسبة للحرب العاملية ضد األفغان أنه يف احلربني العامليتني كـان             

 بـني القـوتني     اًالعامل تقريباً سواء من ناحية التأييد أو االشتراك أو التعـاطف منقـسم            
داً وذلـك   أما يف احلرب العاملية ضد األفغان فكان العامل إما مشاركاً أو مؤي            ،املتحاربتني

   .ن التأييد أو الرضى بالسكوتبإعال
إذا أضفنا إىل هذه الوقائع حقائق التطور الفظيع يف أسلحة الدمار الـشامل مث يف               

 سنة املاضية املفكـرون  نيه طوال مخسنانتشارها فنشعر فعالً أن األمر وما كان يتحدث ع  
ذا العصر صار  يف الغرب من اخلطر احملدق بالبشرية والذي يتهددها بالفناء ال شك أن يف ه             
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 هذا مـربّر    . فكل هذا طبعاً سببه املنهج السائد املعاصر يف العالقات الدولية          ،أفظع وأشنع 
   .للعناية ذا املوضوع

ال يوجد جمال أوضح مـن جمـال        أن  ميكن  أنه   الواقع   ،بالنسبة لنا حنن كمسلمني   
حلضارة املعاصرة من   العالقات الدولية يف توضيح الفارق اهلائل بني منهج اإلسالم ومنهج ا          

 حنـن إذن    .فارق ال ميكن أن يقاس إطالقاً     فهناك  ناحية احلكمة ومن ناحية السمو اخللقي       
    .ىل أن نعىن ذا األمر لرتيد ثقة شبابنا باإلسالم وتوعيتهم حبقيقتهإمدعوون 

األمر اآلخر هو أنه مع األسف الشديد مثل ما عرف عن احلـضارة الغربيـة يف                
ن ناحية الشمول ومن ناحية العمق الفكري على البشرية صارت حتى يف هـذا              طغياا م 

 دول العامل اإلسالمي تتبع هذا املنهج يف       .اال صار تأثريها على العامل اإلسالمي تأثري بالغ       
 فهذا أيـضاً يوجـب      .الوقت احلاضر يف كثري من األحوال كما تتبعه يف جماالت أخرى          

   . يعنوا ذا ويعنوا به يف توعية الناشئةأنل التربية ولرجاللمسلمني وملفكريهم 
ن هذا املنهج اإلسالمي لو قبلته البشرية اآلن لكان هو الوسـيلة            إ طبعاً   ،أمر آخر 

  .يف مقاليتورد هذا ليس رأيي وإمنا و .الوحيدة إلنقاذها من اخلطر احملدق
 ،غـرب اخترت مخسة من كبـار املفكـرين يف ال        قد  كنت   :أصل هذه احملاضرة  

 ،تتنوع ااالت الفكرية هلـم مع  اشترطت أن يكونوا شهود عيان على احلربني العامليتني         و
جاك فاريتـان فيلـسوف كـاثوليكي       و ،آرمرتنج مؤرخ و ،تاين عامل طبيعي  ـمثالً انش ف

 - فكلهم   ، وبريتاند رسل فيلسوف ال ديين     ،يرب فيلسوف بروستانيت أمريكي   ـ ون ،أورويب
لبـشرية  باكـلهم مجتمعون على أن اخلطر حمدق       و ،م باقتباسا  سآيت -إذا اتسع الوقت    

منهج يف احلقيقة  هذا املنهج الذي يصفونه هو ،تباع منهجاال ميكن أبداً أن تنجو منه إال ب      و
   .اإلسالم

ألا ال متثّل رأياً للمتكلم وال نظريـة   ؛هذه يف الواقع ال ميكن أن نعتربها حماضرة       و
قتصرت فيها على النصوص يف توضيح      افهي حماضرة وثائقية     -ألمر  إذا صح ا   -وإمنا   ،له

كتـاب   وهـو    ،رجعت إىل مرجع واحد رئيسي     وقد   ،النهج السائد للحضارة املعاصرة   
جمـال   أمريكا وميثّل يف الواقع الكتـب املؤلفـة يف           اتمدرسي جامعي يدرس يف جامع    

وقد  ،رمجة الدكتور غازي القصييب   بت ، هذا املُؤلَّف هو جوزيف فرانكل     ،العالقات الدولية 
ألنه ميثّل يف احلقيقة  ؛همن – يف الواقع – فاقتصرت يف االقتباس ،ختاره لسهولته واختصاره ا

   . األمور األساسية يف هذا العلميفوذلك  ، عديدةاًكتب
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   .اقتصرت على القرآن الكرمي والتفاسريفأيضاً  بالنسبة لإلسالمو
في الواقع أول ما يفاجئنا هـشاشة       ف ،لعالقات الدولية بالنسبة للنهج السائد يف ا    و

زامية إىل القواعد اليت حتكم هذا املنهج واملفروض أن تكـون هـي فعـالً               ـوة اإلل ـالق
إن كثرياً من القانونيني    حىت   نالحظ هشاشة هذه القوة اإللزامية هلذه القواعد         .احلاكمة له 
وأمههـا القـوة     ،د العناصر الرئيسية للقانون   ألا تفتق  ؛ قانوناً باملعىن الصحيح   ال يعتربها 

 أول ما نالحظه هنا هو هشاشة القوة اإللزامية للقواعد اليت حتكم هـذا املنـهج                .امللزمة
وأخشى أن أُملّكم    ،بصرف النظر عن دعاوى الناس بأن هذه العالقات حمكومة ذا املنهج          

 ،انكل فهو يوضّح هذا األمر    أحب أن أقتبس من كتاب العالقات الدولية جلوزيف فر        لكن  
     : فهو يقول،وأرجو أال متلّوا ألا يف الواقع كلّها نصوص

  
  

   :الدكتور أبو بكر باقادر
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ويف واقع األمر حنن     ،استمعنا إىل هذه احملاضرة كما قلت يف فقه القضايا املعاصرة         
ضرة تمثَّل باكورة منتدى الفكـر اإلسـالمي        نتشرف كثرياً هذا املساء أوالً بأن هذه احملا       

وكما تعلمون يسرنا جداً أن يكون معنا األمني العام اجلديد ملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي               
 وإن شاء اهللا نأمل أال يكون جميئكم فقـط إىل بـاكورة       ،األستاذ الدكتور إحسان أوغلى   

 هلذا املنتدى البكر الذي يتطلّع      حماضرة املنتدى الفكري وإمنا أن تكون رافداً دائماً وحاضناً        
ن من حسن طالعنا وحظّنا الكبري أن يكون احلضور قد          إو ، قضايا مهمة خاصة   معاجلةإىل  

    .ختدم هذا االختريوا بعناية ألثرهم وتأثريهم يف الفكر اإلسالمي ويف املؤسسات اليت ا
ولقـد   ،أيـديكم النص موجود بني     و ،صاحل احلصين أمتعنا وأفادنا   الشيخ  أستاذنا  

كانت الفائدة  كلما كانت األسئلة أكثر     ف ،وصلتين أوراق فأرجو االختصار قدر اإلمكان     
   . وأمتىن أال يزيد املتداخل عن ثالث دقائق حىت نستمع إىل أكرب قدرٍ من األسئلة،أكثر
  

   :الدكتور حامد بن أمحد الرفاعي
  .على سيدي رسول اهللا والصالة والسالم ، احلمد هللا،بسم اهللا الرمحن الرحيم
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الشكر من القلب ملعايل أستاذنا وشيخنا الكبري األستاذ صاحل احلصين على هـذه               
فدت كثرياً وأنا   نا كثرياً وأنا شخصينا است    ت الفكرية والقانونية والشرعية اليت أمتع     :السياحة

   . وأمثالكم مجيعاًأتتلمذ على أمثاله
ن املؤمتر حتت هذا اهلاجس   وكا ، مؤمتر أنا قادم من أمريكا منذ أسبوعني حيث عقد       

 وبالفعل  ،فضلتم به والذي بدأمت به هذه احلقيقة املؤملة عن اخللل احلضاري املعاصر           الذي ت 
ـ            :كان عنوان هذا املؤمتر    اري ضكيفية تفعيل القيم الدينية من أجل إاء هذا اخللـل احل

   .املعاصر
يفية التعامل مع هـذا اخللـل       إذن هناك تيار عاملي اآلن يلتقي مع معاليكم يف ك         

 وكيفية التحول بالبشرية من هذا الشذوذ املسلكي إىل الوسط القيمي العقالين            ،احلضاري
   .الذي عبر عنه اإلسالم

قالتكم أنا أدعم م   ، بعض االقتباسات  ذكر الوقت يف    أدرككمتأكيداً ملا قلتم وقد     
 املهم ما منلك من أجل أن نكون ليس ( : يقول،فلت الرئيس األمريكي املشهورمبقولة لروز

          .)أمة عظيمة ولكن املهم الطريقة اليت نستخدم ا ما منلك 
إذن القيم والسلوك احلضاري هو البصمة الدائمة يف جبني األمم وليس التكنولوجيا       

ة  إمنا البصمة اليت تبقى عالمة يف جبني أي أمة هي بصمتها القيمي            ةوالبطش والذراع الطويل  
   .األخالقية

  : قال كالماً رغم سقطاته املعروفـة     ) الفرصة الساحنة   ( وأيضاً نيكسون يف كتابة     
 )    منا   حنن يف القرن العشرين خمنا الثقايف     أالتكنولوجي خطوات   طَى تقدبعد بكثري من تقد

  ننصر  أن والسياسي األمر الذي ينبغي أال جنعله يتكرر يف القرن احلادي والعشرين من أجل            
   .)قيم السالم والعدل يف األرض 

على عرش هذه الفرعونية املعاصرة ويبطش      اآلن  إذن الغرب هو نفسه الذي يتربع       
 هناك توجد من بينه أصوات أيضاً تتحدث اآلن أنه ال بد من العـودة         .هذا البطش انون  

   .إىل القيم
أن  :وأنا كتبت  ،بكثري كت الإن   : حنن يف اإلسالم نؤكّد ونقول     ناأختم كالمي بأن  

   : مها،احلضارة تقوم بشكل رئيسي على مرتكزين
  .مرتكز مادي ومهارات ووسائل .١
  .مرتكز قيم وأخالقيات وسلوكيات .٢
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 هناك خلل يف مرتكز ،يعين الكرة األرضية يف مشاهلا ويف جنوا فيها خلل    :أنا أقول 
 إذن حنن من داخلنـا      .ل وحنن عندنا خلل يف مرتكز املهارات والوسائ       ،القيم والسلوكيات 

 إذن هناك خلل عاملي علينا أن نتنادى مع زمالئنـا وأقراننـا يف     .وهم عندهم خلل   ،خلل
   .العامل كيف نعاجل هذا اخللل بشكل مشترك ونحلّ هذه اإلشكالية

  وشكراً لكم
  

   :عمر عشقيالدكتور 
  . والصالة والسالم على رسول اهللا، واحلمد هللا،بسم اهللا
يكم أن العالقة الدولية تم بالعالقة الرمسية بني احلكومات والكيانـات      ذكرمت معال   

   . وهذه العالقة تقوم إما على السلم أو على احلرب،السياسية املستقلة
طبعاً من املعروف أنه بدأ تاريخ العالقات الدولية يف اإلسالم منذ صلح احلديبيـة                

زالت يف سـبيل أن حيقـق اهلـدف         حينما وقّع صلح احلديبية قدم تنـا       �ألن النيب   
ألن فيها اعتراف سياسي بكيـان       ؛ وهو أن توقَّع قريش على هذه االتفاقية       ،االستراتيجي

 ومن هنا بـدأ     ،بإرسال الرسل واستقبال الوفود    � ومن بعدها بدأ رسول اهللا       ،سياسي
   .يان السياسيـالك

 وهي  ، حوايل تسعة  طبعاً تقوم األسس املوجودة يف اإلسالم على عدة أسس وهي           
 وحـدة   ، احترام الكرامة اإلنسانية   ،ساواة يف املعاملة  ـ امل : وهي ،اليت تفضلتم وأشرمت إليها   

 التمـسك   ، احترام احلريـات   ، االلتزام بقيم التسامح   ، احلث على التعاون اإلنساين    ،البشر
  .تأمني الرسل والقراء ، الوفاء بالعهد،بالفضيلة يف املعامالت

معاليكم أن تطوّروا هذا البحث يف كتاب كبري كـي يـضاف إىل             حنن نأمل من      
   .الفكر العاملي ويثريي املكتبات اإلسالمية والعاملية

  وشكراً لكم
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   :الدكتور حسني احملضار
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 الورقـة   هـذه أنا أقترح أن تتبىن منظمة املؤمتر اإلسالمي أو جممع الفقه اإلسالمي      
 ،رائعة وتكون موسعة أكثر بإضافة بعض املرجعيات الدينية يف العامل اإلسـالمي           العلمية ال 

وتترجم لعدة لغات وخترج للعامل بدالً من أن يتقاذف العامل اسـم اإلسـالم باامـات                
  .وإشاعات

  وشكراً لكم
  

   :املهندس فؤاد أبو السعود
   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 يا دكتور صاحل طبعاً عندما كنت مـساعداً         .كتور صاحل السؤال موجه ملعايل الد     
 وكنت  ،واصم اإلسالمية كانت يل اتصاالت كثرية مع دول إسالمية        عألمني عام منظمة ال   

 مـن   ، من املسلمني يف الدول اإلسالمية يرغبون أن يكونوا أئمة للحرمني مثالً           اًأالقي كثري 
   ؟ معينة بالنسبة ألئمة احلرمني هل هناك معايري،دول باكستان واندونيسيا وماليزيا

  وشكراً لكم
  

   :األستاذ ناصر الشرقاوي
  .السالم عليكم

 الكنيـسة  إىلرجاعها إمتّ و اليت أسلمتاملرأة ب على موضوع كنت أحب أن أعقّ     
 ورأي جممع   ، ومعرفة الوضع الفقهي اإلسالمي يف هذا املوضوع       ،املصرية يف الوقت احلاضر   
   . مشاةالفقه اإلسالمي مبواضيع

  وشكراً
  



 ١٣

   :الدكتور إبراهيم اجلار اهللا
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ونشكر للمنظمة ومع الفقه اإلسـالمي       ،نشكر ملعايل الشيخ هذا البحث العميق       
   .هذه املناسبة

 فهو من ذلك الوقت وقف حاجزاً وسداً ،الغرب حيرنا وأدهشنا منذ البعثة احملّمدية  
 ولكـن يف    ، وتارخيه مليء بالكيد والكذب جتاه اإلسالم واملسلمني       ،مأمام انتشار اإلسال  

العهد احلاضر حيرنا الغرب مرة أخرى حينما استطاع أن يقنّن مفهوم حقـوق اإلنـسان    
 وملاذا ختتلف معاملة الغـرب      .أخرى حيرنا فيها   فهذه مرة    ،ويقنن مفهوم العدل يف بيئته    

 ولكن هذه الدهشة زالت حينما صنف أحـد         ؟امل اآلخر من يقيمون عنده من الع    عألبنائه  
املفكرين هذه احلقيقة ألن الغرب وإن اكتشف مفاهيم حقوق اإلنسان إال أنه أخطـأ يف               

ه هم من تنطبق عليهم حقيقة اإلنسان أما غريهم فهـم        ت فأبناء جلد  ،تعريف اإلنسان نفسه  
   .ليسوا من ذلك النوع

 هذه يف احلقيقة    ،ظ حق اإلنسان يف أن خيتار إهله      السؤال ملعايل الشيخ يف قضية حف       
 حنن يف أزمة كبرية كيف      .كبرية جداً وعظيمة جداً وهي من أهم احلقائق اليت فرطنا فيها          

   .؟ميكن أن نقوم ذا احلق لإلنسانية مجعاء
  وشكراً

  
   :الشيخ عبد اهللا بن بيه
مد وعلى آله وصـحبه وسـلم        اللهم صلَّ وبارك على سيدنا حم      ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   

  .تسليما
يف احلقيقة أثين على هذه احملاضرة حقاً وبدون جماملة وما كنت أقدّر أن تكون ذا           

   .الشمول وذه السعة وما كان يف نفسي سبقين إليه وقاله
 ، أن األصل يف العالقات بني البشر هو الـسالم         نريد أن نؤكد حقيقة واحدة هي       

 وكل  ،إن القتال ال يكون بسبب الكفر      :وهذا األصل ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال       
حصلت  وإذا   ، يعين للحصول على معاهدات    ،قتال كان إما لرد عدوان وإما لتأمني حدود       

 اجلهـاد ال    ، واجلهاد ليس هو احلرب    . حينئذ تضع احلرب أوزارها    نهذه املعاهدات واألم  
   . إذن هذه حقيقة مهمة. أوزارهافتضعيضع أوزاره أما احلرب 



 ١٤

إن آية الرب هي آية      :وأريد أن أؤكد أن القرطيب وكذلك ابن عطية يف الوجيز قال            
وقَـاتلُواْ الْمـشْرِكين     � كل هذه نسخت بآية      :من العلماء من قال   هناك   طبعاً   .حمكمة
   .يةا أكّدا على أحكام هذه اآلمكنه ل]٣٦ :سورة التوبة آية[ �كَآفَّةً 

ن أ هل حقاً ما يقوله البعض ب      : والسؤال اآلن  .اآلن الوضع العاملي يدعو إىل اليأس       
 مبعىن أن احلق والصواب هـو       ،أمريكا بالذات من الغرب أصل نفسيتها تقوم على التجربة        

 بعد ذلـك أتـت       مث اهلنود احلمر كما فعلت مع    " ،النتائج فإذا دخلت حرباً أبادت الناس     
 فإذا كانـت هـذه   ،املقدمات ال م  و،قط هو النتائج وليس املقدمات     املهم ف  ،"بالزنوج

وحنن نتفق معك يف أن املصلحة غري حمـددة       -النتائج يف صاحلها وفيما تدعي من املصاحل        
 فأمريكا فعالً تقوم . فهذا حق وصواب وإذا مل تكن يف صاحلها فهذا خطأ،- وغري معروفة

تائج فقط هي اليت تبرر وال م الوسائل اليت تستعمل يف إبادة     عقلياً ذا الشكل مبعىن أن الن     
      .البشر وحنو ذلك

 أعتقد أن هذا السؤال هو      ؟ كيف نزيل هذا اليأس    .حنن حباجة إىل إزالة هذا اليأس       
مـن  املطروح اآلن وهو الذي جيب أن حناول أن نتفاوض مع العامل وأن نتحاور معهـم                

ذكَّر باحملكمة اليت نصبها املـسلمون يف       أ و ،الم على األرض   آمل للبشرية لتعيش بس    .أجله
 وقد طلب سكاا ذلك فانتصبت احملكمـة  ،مسر قند ألنه مل حيترم بعض املسائل اإلسالمية      
   .وحكمت على اجليش اإلسالمي باالنسحاب

  وشكراً
    

   :معايل األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

الدعوة الكرمية وأعتذر عن تـأخري لظـرف        هذه   أحب أن اشكر أصحاب      أوالً  
 وأحب أن أنوه هنا بأنين سعدت أمس بتشريف مساحة العالمة أسـتاذنا الكـبري               ،طارئ

الشيخ ابن اخلوجة وقدم يل هذه الدعوة الكرمية وأنا أعتقد أن خري هدية تسلمتها يف األيام                
عامل تعقيدات املنظمة واحلساسيات الدبلوماسـية      األخرية هذه الدعوة ألا أخرجتين من       

 وبالنسبة مع الفقه اإلسالمي     .واملشاكل اإلدارية إىل عامل الفكر ورحابة البحث العلمي       
أعتقد أنه من أهم أجهزة املنظمة وحنن اآلن يف يومنا هذا أحوج ما نكون إىل عمل هـذا                  
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يمثّل كل علماء األمـة ودول العـامل        امع وتقويته ودعمه ألنه هو امع الوحيد الذي         
 ومن حسن طالعنا ومن حسن طالع املؤمتر واملنظمة أن عاملاً جليالً مثل أستاذنا              .اإلسالمي

    .الكبري الشيخ ابن اخلوجة هو رئيس امع
 واستفدت منها   ،عت اليوم ذه احملاضرة من مساحة األستاذ اجلليل       تقيقة استم ـح  

قارنة بني مواقف اإلسالم ومواقف الغرب من مسائل كثرية تبيّن لنا            وال شك أن امل    ،كثرياً
 املقارنة بني اإلسالم واحلضارة الغربية هنـاك         عند  وأعتقد أن  ،مزايا وخصائص احلضارتني  

 يعين أنا دائماً أنظر إليها  أو أن هذه النقطة اجلوهرية تفصح عـن               ، تراعى نقطة ال بد أن   
 أن هناك قيمة أساسية ي وه،ني اإلسالم والغرب مقارنة حتليليةنفسها عندما يقارن إنسان ب

 بينما يف الغرب ، املصاحل أن درء املفاسد أوىل من جلبيفقهية وقيمية أصلية يف اإلسالم ه
 فأنا أعتقد أننا إذا نظرنا إىل العالقات الدوليـة وإىل           .جلب املصاحل أوىل من درء املفاسد     

ارنة بني اإلسالم وبني العرب جند أن كل شيء عندنا مـبين            احلرب وإىل أي شيء يف املق     
 هي  بينما يف الغرب جند أن النقطة اجلوهرية       ،درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل     أن  على  

 إذا نظرنا إىل احلروب الـيت قامـت   . جلب املصاحل أو املنافع هو أوىل من درء املفاسد         أن
 مصلحتهم ، جند أنهم يسعون إىل جلب املصلحةواليت تقوم اآلن واليت نعيشها يف يومنا هذا   

 بينما كما تفضل مساحتكم عند احلديث عند دفـع          ، قبل أن يدرؤا املفاسد    ،بطبيعة احلال 
   .الفتنة ودفع العدوان ودفع الظلم كأسباب احلرب عندنا كُلّها تأيت حتت باب درء املفاسد

       . وأشكر لكم الدعوة الكرمية،هذه مالحظة بسيطة  
  

  :لدكتور حممد أمحد عليا
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 لسماحة الشيخ ابن اخلوجة وأيـضاً       باستماعنايف احلقيقة استمتعنا كل االستمتاع        
 إسالمية تتعلق بالعالقات    قضية معايل الشيخ ذكر     .ملعايل األخ الكرمي الشيخ صاحل احلصيّن     

 ، مبادئ اإلسالم والتمسك ذه املبادئ     وإتاحة الفرصة لشبابنا للتعرف على    لتبياا  الدولية  
م  حاجة من أجل أن نستطيع أن نتـرج        يعين يف ، لكن أعتقد أننا يف حاجة إىل بعد آخر         

 طبعـاً   - .احلديثةهذه املبادئ إىل برنامج عمل نستطيع به أن نساهم يف العالقات الدولية             
 املنظمات الدوليـة ال     معايل الشيخ استند إىل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لكن يف          -هنا  

نستطيع أن نسنِد هذه اآلراء وهذه املبادئ القيمة إىل القرآن أو السنة إمنا حنن نستطيع أن                
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نبيّن األساليب األخالقية يف هذه املبادئ حىت تستطيع منظمة املؤمتر اإلسالمي أن تقتـرح              
 يف العامل مـن     كثريون أناسوهناك   ،إدخال تعديالت على أنظمة معينة أو اتفاقيات معينة       

   .م ويسامهون معكنأصحاب الفكر وأصحاب الرأي يتعاونو
م هذه  وة أخرى وهي كيف نستطيع أن نترج      فنرجو من معايل الشيخ أن خيطو خط        

قدمها ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي وإىل        ناملبادئ والقيم اإلسالمية إىل صورة نستطيع أن        
   .؟ احملافل الدوليةاملنتديات اإلسالمية ليتقدموا ا يف

  وشكراً  لكم
  

   :الشيخ أمحد بن مبارك
والصالة والسالم على أشرف املرسـلني       ،احلمد هللا رب العاملني    ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   

  .أمجعني وعلى آله وصحبه ،حممدسيدنا ونبينا 
 يف البداية أنا سعيد جداً ذه الدعوة الكرمية حلضور هذا املنتدى مع هذه الصفوة               

 وأشكر أيضاً جممع الفقه اإلسالمي علـى هـذه        ،املباركة من العلماء واملفكّرين والكتاب    
   . ونرجو أن ينشط امع أكثر،البادرة الطيبة

السؤال الذي أريد أن أطرحه على الشيخ صاحل هو أننا جزء من هذا العامل ومبادئ   
 على كـل    ،ضعها أو مل تشارك   األمم املتحدة كلّنا نعلمها شاركت األمة اإلسالمية يف و        

يف منـها   بعض مواد هناك إمنا ،اهذه املواد اليت وضعت فيه تنفيذ  حـال هي مرغمة على     
 دولة مـن دول     ، فأسأل معايل الشيخ صاحل عن مبدأ يعين كمثال عليها         ،النفس شيء منها  
 اجلهـات   خوام يف دول جماورة هلم من مجيع      إ ،يقتتلون فيما بينهم  أهلها  العامل اإلسالمي   

وقد مسعت اآلية    ، الداخلية عدم التدخل يف شؤون الدول    ب املبدأ يقول    ،يشاهدوم يقتتلون 
وِإن طَاِئفَتَانِ من الْمْؤمنين اقْتَتَلُوا فََأصلحوا بينَهما فَِإن بغَتْ ِإحـداهما            � :الكرمية

 ؟هل هذا املبدأ صحيح   ف ،� فيء ِإلَى َأمرِ اللَّه   علَى الُْأخْرى فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَ      
وهل جيوز للمسلمني أن يعملوا ذا املبدأ حبيث ال يتدخلون يف شؤون هذه الدولة املسلمة               

  .؟ل أهلهااليت يقتت
معايل الشيخ إجابة عليه ألنه خبري بالقانون الدويل        من  مسع  أهذا جمرد سؤال أرجو أن      

  وشكراً . ونسأل اهللا التوفيق للجميع،ةوخبري باألمور اإلسالمي



 ١٧

   :الدكتور عبد اللطيف الشريازي
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ال شك أن حماضرة األخ الدكتور األستاذ صاحل احلصيّن هي أدخل يف باب الفكر                
   . وهذا له اتصال وثيق مبوضوع املنتدى الفكري،منها يف باب الفقه

ينبغي  – طبعاً الغرب عموماً     –عن املنهج الغريب    أحب أن أقول أوالً عند حديثنا         
 هنـاك   ، فالغرب ليس تياراً واحـداً     ،أن نالحظ أن هناك تيارات كثرية وأال نغمطه حقّه        

تيارات وهناك اجتاهات وهناك إنتاج فكري وهناك إنتاج قانوين وهناك إنتـاج أخالقـي              
   .وهناك دعوات يف الغرب فأرجو أن نأخذ هذا بعني االعتبار

 يف هذا القرن إلنقاذ احلضارة اإلنسانية ينبغي أن         نياألمر الثاين هو أن دور املسلم        
 ألقـى   . أن نرتفع إىل مستوى احلـضارة      .يكون مسبوقاً باالرتفاع إىل مستوى احلضارة     

دور املسلم  "  منذ ثالثني عاماً حماضرته الشهرية       – رمحه اهللا    –األستاذ املفكر مالك بن نيب      
وبين أن هذا الدور ال ميكن أن يقـوم بـه           " لث األخري من القرن العشرين      املعاصر يف الث  

املسلم إال إذا ارتفع إىل مستوى احلضارة من الناحية العلمية والناحية التكنولوجية والناحية             
   .األخالقية
أخرياً حىت ال أطيل أعتقد أن فكر العالقات الدولية يف اإلسالم حباجة إىل مزيد من                 

 وال يكفي أن نتكلّم عن األسس وإمنا ال بد أن نغوص يف             ،ىل مزيد من التطوير   التجديد وإ 
 ، ومن املعلوم أن فقهاءنا فيما مضى قسموا العامل إىل دار حـرب ودار إسـالم          .التفاصيل

 ،وذكروا أن املعاهدات ال ينبغي أن تزيد على عشر سنوات بني املسلمني وبني أعـدائهم              
ياسة الشرعية وأنه ميكن لنا يف هذا العصر أن نجدّد كثرياً           وأنا أعتقد أن هذا من باب الس      

   .يف تفاصيل فكر العالقات الدولية لتكون أقرب إىل مستوى احلضارة احلديثة
  وشكراً

  
   :الدكتور حممد عمر الزبري

   . وصلّى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،بسم اهللا الرمحن الرحيم
احملاضرة القيّمة من أستاذ كبري وعامل فاضل له باع طويـل يف          استمتعت جداً ذه      

   .الفكر اإلسالمي



 ١٨

 فبعد احلادي عشر    ،م هذه على حالتنا احلاضرة    ود من معاليه أن ينـزّل القي     كنت أ   
 ،من سبتمرب يبدو يل أن العالقات الدولية أو املفاهيم الدولية كلّها تغيرت تغيراً كبرياً جداً              

 ليس هناك دولة مـن دول  ، السيادة الوطنية انتهت اآلن:ذلك مثاالً يف السيادة وألضرب ل 
ال بعض الدول الكبرية أما بقية الدول ليس هلا سيادة وطنية           إالعامل هلا سيادة وطنية مستقلّة      

 كذلك .أو سيادة تحترم قانوناً خصوصاً بعد نظام احلرب االستباقية نظام اهليمنة األمريكية         
 ولكن ، معايل الدكتور قال إن اإللزام بالنسبة للقانون الدويل هش وضعيف       ،لزامبالنسبة لإل 

اآلن فيه خطوات كبرية جداً لس األمن للتغيري واإللزام حبيث إم أصبحوا يلزمون ببعض   
   .األمور ومنها القضايا املثارة على الساحة يف وقتنا احلاضر

بالنسبة لقضايا احلرب وهي حـرب      بالنسبة للموضوع الذي ذكره معايل الشيخ         
والَّذين ِإذَا َأصـابهم الْبغْـي هـم         �دفاعية وليست حرباً هجومية للرد على العدوان        

ونرنتَصهذه للحاالت   ، احلقيقة العفو واإلحسان والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون         ،� ي 
لية حينما تبغي دولة علـى      ما العالقات الدو  أ و ،الشخصية حلاالت فردية وعالقات فردية    

  ،� والَّذين ِإذَا َأصابهم الْبغْي هم ينتَصرون      � : هو دولة يف احلقيقة القانون اإلسالمي    
     عـن نـشر       .كثرية جداً خيـتلف الفقهاء واملفسرون فيها     حتت معىن البغي معان الـصد 

   .؟ هل يعترب من البغي أم ال، اإلفساد يف األرض،الدعوة
لى كل حال كنت أود من معايل الشيخ أن يزيدنا علماً وفهماً يف تطبيق احلاالت          ع  

   .قعنا احلايلاوالقوانني واألنظمة احلالية على و
  وشكراً لكم 

  
   :الدكتور بشري عمر فضل اهللا

  . احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا،بسم اهللا الرمحن الرحيم
ذين سبقوين أود أن أعبّر عن سعاديت البالغة وقد أفدت من هذه            أنا بدوري مثل ال     

   .احملاضرة حقيقة إفادة مجة
   :يل سؤال واحد  
 الذراع الرمسـي    ، الغرب يف عالقته مع اآلخر يتحرك دائماً بذراعية        :فضيلة الشيخ   

ت ختضع   وبالرغم من أن هذه املنظما     ،والذراع الشعيب أو ما يسمى مبنظمات اتمع املدين       
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لشيء من املراقبة من قبل اجلهاز الرمسي إال أنها تتمتع حبيّز كبري مـن احلريـة يف سـبيل            
 وهي تأخذ يف احلسبان ما تفضل به السيد األمني العام درء            ،حركتها وعالقتها مع اآلخر   

هج  هل ترى أنه باإلمكان اإلفادة من مثل هذا املن         .املفاسد وجلب املصاحل لشعوا ولدوهلا    
أيضاً بأن نتحرك ذين الذراعني وأن تكون هلذه املنظمات درجة من احلرية طبعاً يف إطار               

   .؟ ملساعدة عالقتنا باآلخرالضوابط العامة
  وشكراً لكم

  
   :األستاذ عبد اهللا عبيان

معـايل الشيخ ذكرت يف سياق هذه احملاضرة الرائعة اليت استفدنا مجيعاً منها مقولة   
 إني اتفق مع هذه املقولة بدون شك إذا ما          ،) العامل منهج اإلسالم لعاش بسالم       لو اختار ( 

 إذا مـا    ،تعامل املسلمون مع هذا املنهج التعامل السليم ولكن الواقع يقول غـري ذلـك             
اعات الناجتة عـن    راستحضرنا واقع املسلمني لوجدنا الكثري من االختالفات والتباين والص        

 هل ترى أن اتمع اإلسـالمي       .تأرجح بني التزمت وبني الوسطية    االختالفات املذهبية وال  
يف ظل هذا اخللل الناشيء عن عدم التعامل مع هذا املنتج التعامل السليم قادر على قيـادة                 

   .؟العامل بسالم
  وشكراً
  

   :األستاذ أمحد حممد خليل اسالمبويل
   .بسم اهللا الرمحن الرحيم

مع الفقه اإلسالمي وإىل املُضيف مث أُعلَّـق تعليقـاً     يف البداية أتوجه بالشكر إىل جم       
وهـو   فمن أراد ملُلك أن يدوم فعليه أن يأخذ بأساسـه            .يمثّل تأكيداً ملا قيل يف احملاضرة     

إنّي حرمت  (  : مالك امللك  يقول    – جلّ وعال    – ورب العزة    ،فالعدل أساس امللك  العدل  
 أوجب علـى    - جلّ وعال    – فاهللا   ،)وا  ال تظامل الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً ف      

 ولكننا يف عامل اليوم جند أن املسألة مقلوبة متاماً حىت إن من نقول              ،يظلم اختياراً نفسه أال   
   .عليها منظمات دولية تنصف املظلوم هي األخرى ختشى وتدور يف فلك القوة
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   :أضرب بعض األمثلة السريعة
 يف إحدى املعارك متكّن من عدوه ورفـع         –هللا وجهه    كرم ا  –علي بن أيب طالب       

 القـوة يف    ،سيفه ليقتله فإذا بذلك العدو يبصق يف وجهه فإذا بعلي بن أيب طالب ال يقتله              
 فالقيمة يف اإلسالم تسبق     ، ألن هناك قيمة منعته من ذلك      ؟ ملاذا ،ده ولكنه مل يستعملها   ـي

   .القوة
 " : فنظر وقال  ،ات وجد امرأة مقتولة   يف إحدى الغزو   �كذلك فإن رسول اهللا       

 والذي نستشفّه من هذا احلديث أو مبفهوم املخالفة عن مـسألة            ،"ما كان هلذه أن تقاتل      
ما كـان هلـذه أن      "  � قول رسول اهللا     :املقاتلة األمريكية اليت أُسرت يف العراق نقول      

م ختتلف عن املـرأة يف قتـال         وأن املرأة يف معركة اليو     ،أن املرأة إذا قاتلت قُتلت    " تقاتل  
 آالت قوية ال حتتاج إال إىل جهد   قتال  فقتال األمس كان قتال شجاعة وقتال اليوم       ،األمس

   .يسري ال حيتاج إىل عضالت أو إىل قوة
آخر شيء أحب أن أحتدث فيه هو أن أهل البغي وهم الذين خيرجون على احلاكم                 
 مث رجعوا إىل صوام وعادوا إىل إمام املسلمني          هؤالء إذا عقدوا ميثاقاً مع غريهم      ،بشبهة

 علـى أهـل     : وهذا األمر نقول   ،فإن إمام املسلمني حيترم عهدهم مع من وقّعوا معه عهداً         
   .البغي أيضاً إذا وجدوا احلاكم وقد استأمن أحداً أن حيترموا استئمان احلاكم

  وشكراً جزيالً
  

   :الدكتور أبو بكر باقادر
لة الدكتور الشيخ صاحل بن عبد الرمحن احلصيّن ال شـك أن            بعد أن استمع فضي     

 ،هناك أسئلة وأحياناً تبرع باإلجابات يف بعض القضايا وهذا مشكور للجمهور الكـرمي            
    .وسيأخذ من الوقت عشر دقائق لريد على مجيع التساؤالت اليت ذكرت

  
ّنالدكتور صاحل بن عبد الرمحن احلصي:   

ت ليست أسئلة لكن السؤال الذي ميكن أن أجيـب عليـه         بعض املداخال  .شكراً  
يبدو أن ال عالقة له ذا األمر لكن ألن له أيضاً أدلة وعالقـة              بالنسبة ألئمة احلرمني هذا     

 مسالة القومية أو اجلنسية أو الوطنية مثل ما نعرف جاءتنا وولدت يف             .فسوف أجيب عنه  
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 ففي  ،ت للعامل اإلسالمي جاءت مشوهة    أوروبا ولكنها لسوء احلظ أنها ملّا وردت ووصل       
 مثالً املانيا قبل بسمارك كانت مثل ،أوروبا جاءت على أساس من الوطنية توحيداً لألجزاء 

 عندنا ملا جاءت للعامل اإلسالمي بالعكس       ، إجنلترا ، مثالً فرنسا  ،دول جملس التعاون أو أقل    
إىل أربع دول وكـان أيـضاً يف         يعين مثالً الشام كان الشام جزّئ        ،صارت جتزئة الواحد  

   ..).سوريا ودولة العلويني( األجندة سوريا جتزأ إىل ثالث أجزاء 
األمر اآلخر أن الوطنية أيضاً ملا جاءت يف أوروبا جاءت على أساس أنها نظريـة                 
 يف أوروبا مـثالً ملّـا       . فلما وصلت إىل العامل اإلسالمي اعتربناها حقيقة طبيعية        ،سياسية

 يعين مثالً تكون دولة ترى أن  ،انيا مع فرنسا األزكس واللورين تتأثر ذه النظرية       ختتلف أمل 
 فـاملعروض   . ودولة أخرى ترى أا تعتمد على اإلرادة       ،الوطنية تعتمد على اللغة والتاريخ    

لكن يف الواقع بالنسبة للمملكة      ،ذه الوطنية أو الوطنية غري املشوهة      نأخذ   أنعلى األقل   
 يعىن الوطنية بالنـسبة     ،عودية مفروض أن يكون هلا مفهوم خمتلف عن الوطنية        العربية الس 

 فهي جزء منها وهي حمددة      ، أصل اهلوية اإلسالمية   ،للمملكة هي جزء من اهلوية اإلسالمية     
 يعين كون مليار ومائيت مليون يتجهون هلا ويشعرون باالنتمـاء إىل            ،مبحددات هذه اهلوية  

 كان العامل  دار اإلسالم فسيفساء من الكيانات الـسياسية            ويف قرون راحت   ،هذا الوطن 
 فأقصد هنا أن األصل عدم وجود الشعور الشيفوين الذي مع           .ولكنها كانت وطناً واحداً   

الشيخ " يف احلرم املكَّي من مصر   ففي األول كان اإلمام    .األسف اآلن نراه يترعرع ويتطور    
 أيضاً جاء الـشيخ  ،خ عبد املهيمن أبو السمح بعد ذلك أتى الشي،"عبد الظاهر أبو السمح 

يف املسجد النبوي مثالً جاء الشيخ عبـد ايـد     و ،حممد عبد الرزاق محزة أيضاً من مصر      
 يف  أنشلد   وأيضاً جاء الشيخ حممد سامي علي و       ،ثيوبيا ومذهبه شافعي  أحسن اجلربيت من    

 أال يكون هناك حـساسية       فاألصل املفروض  ، طبعاً هم أخذوا اجلنسية السعودية     ،نيجرييا
يعـني  لكن ليس معىن هذا أن كل من رغب أن يكون إماماً للحرم املكي أو احلرم النبوي                 

 من ناحية اإلسالم ومن ناحـية مبـدأ الشعور ومن ناحية الفهـم للوطنيـة              لكن .إماماً
   .املفروض أال يكون هذا

 هـذا  ،الغاية تبرر الوسيلة أشار إىل أن   – جزاه اهللا خرياً     –بالنسبة للشيخ عبد اهللا       
 وهلذا كانت احلكومات    ،صحيح يف الواقع من بعد ميكافيلي أن هذا املبدأ هو الذي حيكم           

رة بناًء على نظريته ولكنها ال تعترف ذا وتنكرها وحتاول أن           ذوالدول متارس احلرب الق   
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أنه سيقوم  وجدنا رئيس دولة يعلن     حيث  يف هذا العصر    هذا   ولسوء احلظ أن يتم      ،ختفيها
   . طبعاً كانت الدول تتعامل ذا ولكن ختجل منه وختفيه وال تعلنه،باحلرب القذرة

يف املنظمات الدوليـة ال ميكـن       ملعايل الدكتور أمحد حممد علي أنه       لقول  بالنسبة    
 الواقع هذه النصوص ذكرا ألجل أن أوضح        .العامل ال حيترمها  ألن  النصوص  االستناد إىل   
 لكـنين   ، وإجتاه اإلسالم مـن أجـل أن تـوضّحه توضّحه بالنـصوص         ،مإجتاه اإلسال 

 ، منـزلة املعاهدات يف حكم العالقات الدولية      – مثالً   –أشرت إىل أن اإلسالم مبين على       
وأيضاً عندما جنيء إىل األساس األساس هو العدل كقيمة مطلقة وليس كقيمة نسبية، إن              

 .اليت تـتوفر فيها الشروط وذكرت مىت يكون هذا        وهي   ،احلرب أيضاً هي احلرب العادلة    
 يعين يتبين فعالً    ، إمنا ذكر النصوص ألجل أن نوثّق هذه       ،هذه كلّها يف الواقع أمور مفهومة     

   . أشياء مدعاة وإمنا هي حقيقةتأنها ليس
 ، هذا صـحيح   ،م الغرب ألن الغرب عنده اخلري وعنده الشر       وال نل أفروض   امل :قيل  

 ال شك أن املنـهج يف العالقـات         .ذي كُنا حنكي فيه هو العالقات الدولية      لكن الواقع ال  
الدولية ال ميكن أن نعتربه تقدمي أو راقي وإمنا هو ما يزال مع األسف متخلف وبـدائي                 

   .قتبس من النصوصأ والوقت مل يسمح يل أن ،وهذا ال حيكمون به الغرب
 من األمهية أو ممـا جيعـل         أشرت إىل أنه    قد كنتو هذا صحيح    ،ال بد أن نرتقي     

 أنه يف العامل اإلسالمي أيضاً تـأثّر باملفـاهيم          – مع األسف    –البحث عند موضوع مهم     
يقبل فعالً أن   البعض  ، صار   -جمال العالقات الدولية     - ،الغربية بالنسبة هلذا اال بالذات    

   .يكون العدل مزدوج املوازين واملقاييس
نه كان الفقهاء يقولون إن املعاهدة ال تكون أكثـر          حينما أشار األخ الفاضل إىل أ       

 كانت احلرب   اليت رمبا حال املاضي     اً يف الواقع أعتقد أن هذا كان راجع       .من عشر سنوات  
ال رب يف العامل اإلسالمي مع العامل غري اإلسالمي يف حالـة            كانت احل قد   ف ،فيها القاعدة 

 ،ام باملعاهدات فهو يلتزم باالتفاق     يفرض االلتز  – مثل ما ذكرت     – اإلسالم   .فيهاتوازن  
أما غري املسلم فال يلتزم باالتفاق فكان من أجل أن تضمن وتطمئن إىل أن الذي يقابلـك                
سوف يلتزم ذا جاء حتديد هذه املدة ألا لو أُطلقت مع التـزام املـسلمني باملعاهـدة                 

شيخنا العالمة عبـد اهللا      ولعلّ   ،واجلانب اآلخر ال يلتزم ا ال يوجد وضع متوازن لكنها         
   .؟يف هذا مبعىن هل ميكن جعل املعاهدات غري حمددة املدةيفيدنا ميكن أن 
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 الدول الكـربى    ، إن جملس األمن اآلن يلزم     :معايل الدكتور حممد عمر الزبري قال       
ـ              أ وذكر اهدات ـن التحالف الدويل اآلن أثار حربني عامليتني طبعاً هذا خارج عـن املع

   .لو التزموا باالتفاقات واملعاهدات ما وجدت هذه احلروبفتفاق وخارج عن اال
   ؟ذراعني شعيب ورمسيلنا ميكن أن يكون هل  :األخ الذي سأل قال  
كان املسلمون ال يتعاملون مبوجب القواعد       وإذا على كل حال الفكر ال حدود له   

   .؟اليت يوجبها الشرع فهل يكون يف هذه احلالة قدوة
 واألمر الواضح وكررته قبل ذلك أن هذا هو الـذي           ، يكون قدوة  على العكس ال    

جيعل أمهية للمفكرين وللمربّني أن يعنوا ذا األمر ألجـل توعيـة الـشباب وتربيتـهم                
   .ب الشرير يف الثقافة الغربيةنوحتصينهم من الثقافة الشريرة أو اجلا

 وأنا اقتبس منه يف     ، اقتبس من نيكسون   – جزاه اهللا خرياً     –معايل الدكتور حامد      
– إسالم أصويل أي الذي يرجع إىل أصوله         –اإلسالم قوة    ( :قول بالنص بكتابه األخري   

مث يقول ) عظيمة وال تستطيع العلمانية يف الغرب وال العلمانية يف العامل اإلسالمي أن تغيّره 
ل أو العامـل     العمل الفعـا   ،ننا أغىن دولة وأقوى دولة هذا ال يكفي       إحقيقة   ( :بعد هذا 

  . وهللا احلمد قوة األفكار العظيمةوحنن عندنا ) احلاسم هو قوة األفكار العظيمة 
  رياً خشكراً وجزاكم اهللا 

  
   :معايل األمني العام مع الفقه اإلسالمي 

صلّى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه         و ،احلمد هللا رب العاملني    ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   
   .وصحبه وسلم

أريد أن أتنـاول القضايا الكثرية اجلزئية اليت استمعنا إليها من العالمة الـشيخ             ال    
 وهذا ما محلنا علـى االتـصال بـه          ، وحنن نعرفه من قبل    ،صاحل بن عبد الرمحن احلصيّن    

  .والرغبة يف االجتماع إليه
اإلخوان الذين تقدموا مبالحظات كثرية ال بد من احترامها وتقديرها والعمل ـا               

   .ألننا إن مل نأخذ بنتائج احملاضرات وما يقال فيها يكون الوقت قد ذهب هدراً
النقطة األوىل هي اليت أحملت إليها قبل تشريف معايل األمني العام حبـضور هـذه                  

 وكانت هي األوىل فكان هذا افتتاحـاً        ، دعوناها جلسة منتدى فكر إسالمي     اجللسة واليت 
 ،ا التقينا حبمد اهللا على اخلري وحتقيق األغراض من هذا املنتدى          رمسياً منه ومنكم مجيعاً ألنن    
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 وأرى أن فيمـا     ،ر له حضوره رغم مشاغله العارضة والكثرية اليت ال تنتـهي          كوحنن نش 
الذي يسعى إىل    ما يعد تقوية ودعماً مع الفقه اإلسالمي         – جزاه اهللا خرياً     –حتدث به   

   .حتقيق الغايات املرجوة منه
 هذه احملاضرة ال أستطيع أن أُعلَّق أو أضيف         ،النقطة الثانية فهي تتعلق باحملاضرة    أما    

 الذي أريـد أن     .ألكارم الذين تناولوا التعليق عليها    شيـئاً إىل ما استمعنا إليه من السادة ا       
 فهي مليئة بنقول من النصوص اليت       – جزاه اهللا خرياً     –أشري إليه هو تكرار ملا قاله احملاضر        

 أما أن نستمع إليها هكـذا       ،ج إىل دراسة جزئية وعملية لنتمكّن من استخراج النتائج        حتتا
 ،فدراستها وقراءا هو الذي سـيأيت ذه النتائج ،فإن األمر ال حيقق املراد من هذا العرض

 مجعـت العلـم ـاتني       : وأرى أنها مجعت أمرين    ،وذلك وقع توزيعها على حضراتكم    
 مث  ،احدة العالقات الدولية يف اإلسالم والعالقات الدولية يف الغرب        القضيتني أو القضية الو   
   . واملقارنة بني احلرب الظاملة واحلرب العادلة، عنهاتقضية احلروب اليت تفرع

األمر اآلخر هو أنه بتعليقه أو إجابته عن كثري من األسئلة اليت طُرحـت وجـدنا                  
 ما قدم آراء كثرية تنري السبيل ملن يريد أن           فقد ضم إىل   ،سبيالً لإلطالع على آرائه اخلاصة    

 قد حصل فإنه قصري وقليل       وهنا أشري إىل أنه كان من الضروري وال أظنه         .يواصل البحث 
 هذا احملـضر    ،هو قضية تسجيل للمحاضرة أوالً لكن مع التسجيل ال بد من حمضر جلسة            

   .فت النظر إليهايتناول اجلزئيات والقضايا واملوضوعات اليت وقع حبثها ول
 هو أننا لن نكتفـي      ،هنا اقترح اقتراحاً وهو اقتراح عملي بالنسبة للمنتدى ككل          

 أنا أريـد بالنـسبة هلـذا        ،مبحضر جلسة يكتبه أحد اإلخوان احلاضرين وإمنا نكوّن جلنة        
املوضوع باخلصوص أن نكون جلنة تتولَّى درس النقاط املختلفة وتقدمي االقتراحات الـيت             

 أن خنرج ا من هذا البحث ألن املقارنة بني ما عليه الغرب وما عليه الشرق تفضي                 نرجو
 وإذا توصلنا إىل استخراج هـذه       ؟ وعند أي طائفة   ،بنا إىل أن نتساءل احلق يف أي جانب       

احلقائق وضبطها كونا بعد ذلك الرسالة أو الدرس النهائي بالنـسبة للقـارئ وبالنـسبة               
 يف  ،دخل مثل هذه املعلومات يف أذهان الصغار والكبـار        ت نريد أن    للمتعلّم خصوصاً وأننا  
 ألن الناحية العلمية املتعلّقة ذا اجلانب قد ذهبت من زمان وكُنا            ،أذهان الطلبة والتالميذ  

ندرس يف املاضي السياسة الشرعية واليوم ال سياسة شرعية وال غريها إمنا هي الصحافة مبا               
 فالدراسات القانونية صعبة ال .من أخبار وأنباء تتصل باملوضوعميكن أن يصل عن طريقها 

 هناك جماالت لدراسة القانون ولكن هذه املقارنات حتتاج إىل خـرباء            ،نستطيع القيام ا  



 ٢٥

وإىل ثُلَّة من الناس ليتمكنوا من ضبط هذه املفارقات أو االختالفات بني االجتاهني لنـري               
   .جههم إىل ما ينبغي القيام به أو األخذ بهالناس أننا على حق أوالً مث لنو

الناحية األخرية وهي اليت حتتاج منا إىل شيء من التدبر هو أن ما اشتملت عليـه                  
 وإذا استعرضـنا    ،هذه احملاضرة مجيل جداً ومفيد خصوصاً إذا استعرضنا هذه النـصوص          

 تقبل رواجاً عند     ألن هذه النصوص ال    ،النصوص اليت أشار إليها الدكتور أمحد حممد علي       
 فال بد أن نعيد الكرة بالنسبة للحقائق اإلسالمية وأن نقدمها إليهم            ،غرينا وال يهتمون ا   

 وأُريد أن أُذكّر كما تفـضل       .كنظريات وكقواعد ينبغي أن يسري عليها اتمع اإلنساين       
 وجممـع   ،لدوليةمعاليه بذكره بأن هناك كتب كثرية تتعلق ذا املوضوع أي بالعالقات ا           

إذا متَّ تعيني اثـنني  و .الفقه اإلسالمي حبث هذا املوضوع يف إحدى دوراته ولنا فيه رسائل          
أو ثالثة من حضراتكم نستطيع أن نتولّى هذا األمر وأن يسند إىل هذه اللجنة إعداد هـذا     

   .البحث أو هذا النظر الذي يكون تكملة بل تذييالً للعمل الذي قام به معاليه
 مـن   – إن شاء اهللا     –مر األخري هو أن منتدى الفكر اإلسالمي مبا سيكون له           األ  

نظرات خمتلفة وواسعة تشمل كل املشاكل اليت نعيشها يف جمتمعنا اإلسـالمي وحـىت يف               
اتمع اإلنساين تتطلب منا شيئاً من التضحية بالوقت ألن االجتماع هذا اجتماع ضروري             

   .و مفكَّر أو باحث ينري الطريق لنا ويقدم إلينا نتائج جهدهويف كل يوم نستمع إىل عامل أ
وشكراً حلضراتكم على هذا احلضور وعلى هذا اجلهد والذي افرح به أكثر مـن                

 وأرجو من اهللا أن يحقـق       ،هذا هو أننا كونا عصبة متالمحة وأنا أصبحنا كاجلسد الواحد         
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا،آمالنا وأن يدعم مسريتنا يف سبيل احلق واخلري

  
  واحلمد هللا رب العاملني

  
    

  


