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  .بسم اهللا الرمحن الرحيم، صلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم
ه حبمد اهللا جنتمع هذه الليلة للحلقة الثالثة من حلقات منتدى الفكر اإلسالمي التابع مع الفق

اإلسالمي، وحنن يف هذا املكان نقوم بدورنا الضروري والالزم من االتصال حبضراتكم والتعاون معكم 
واالستفادة من مالحظاتكم ومناقشاتكم لنتمكن من حتقيق السري الكفيل بأن جند الطريق املرسوم 

  .أساساً لتحقيق النهضة الشاملة الفكرية اإلسالمية
ية عن قضايا هامة جداً فإين أعتقد أن املوضوعات اليت وقع وكما حتدثنا يف املرات املاض

حتديدها من طرف اهليئة اإلدارية للمنتدى هي ضرورية ومهمة، ضرورية ألا تتصل بقضايا الساعة 
كثري من املشاكل اليت يريد الناس حبثها لكنهم ال جيدون الطريق وال السبيل إليها، للومهمة ألا حلّ 

 بإلقاءحنا على األستاذ الدكتور عبد اللطيف الشيخ الصباغ بأن يشرفنا ويسعدنا فمن أجل ذلك اقتر
، هذه الكلمة الكبرية اليت طاملا استمعنا إليها، "التنوير"واليت تتناول  -  إن شاء اهللا -حماضرته اجليدة 

وحاول كل طائفة من الناس أن يصورها على الشكل الذي يريده فهو جاء ليفصل هذه القضية 
يتحدث عن مفاهيم التنوير وعن اجتاهاته يف العامل الغريب الذي انبثقت فيه هذه الفكرة أو هذا املنهج ل

  .الفلسفي
  . هلذه الدعوةالكرميةولذلك فإين أشكره على استجابته 

السفري ، املساعد للشؤون الثقافية طلب من مساعد معايل األمني العاميف بداية اجللسة أريد أن أ
  .إللقاء كلمته يف هذا االفتتاح فليتفضل ،أمحد الغزايل
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  للشؤون الثقافيةاملساعد كلمة األمني العام 

  مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
  

  سعادة السفري األستاذ

  أمحد الغزايل
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شكراً ملعايل الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة الذي أعطاين الكلمة وأود قبل كل شيء أن 
القيمة، وذلك لعدم متكنه من حضور هذه احملاضرة  الدين أوغلى أكملور  الدكتأعتذر لألمني العام
رفيق رئيس وزراء لبنان السابق السيد لسفر إىل بريوت حلضور جنازة املرحوم الضطراره فجأة ل

احلريري، ونتأسف بطبيعة احلال لغياب هذا الوجه الكرمي وهذه الشخصية العظيمة اليت ستترك أثراً 
  . اإلسالمي ونتمىن له الرمحةعلى العامل العريب

كما أرحب أيضاً باألخ الكرمي الدكتور عبد اللطيف الشيخ توفيق الشريازي الصباغ حماضرنا 
 متأكد بنجاح مفيدة وإيناليوم وهو معروف ال حيتاج إىل تعريف، وهلذا نتمىن أن تكون هذه احملاضرة 

  .الفكر احلديثيف وع اهلام الذي الدكتور يف شرح هذه الفكرية ويف اإلشارة إىل هذا املوض
  أيها اإلخوة،

 لكن أريد فقط أن أقول بأن الكلمة حتمل ،إن فكرة التنوير أعجز شخصياً أن أشرح كثرياً منها
معىن عميقاً وقد عرفت اإلنسانية مراحل متعددة من ناحية التفكري، عرفت مرحلة القرون الوسطى، 

لتنوير، وعرفت العامل املعاصر، مث اآلن ما يسمى ببعد هذا من ناحية التفكري فقط، عرفت مراحل ا
، وهلذا فهذه املراحل كلها مرت ا اإلنسانية ومن ةالعوملاحلداثة، هذه مراحل التفكري، ومنها أيضاً 

 يف  وسط الغرب ولكن وقع خالف عميقالصعب جداً حصرها وقد وقع فيها خالف ليس فقط يف
من منا ال يعرف ديدرو، . ة من احلضارات اليت عرفتها اإلنسانيةالغرب والشرق وتقريباً يف كل حضار

ومونتاشكري، وروسو، هذه كلها أمساء المعة مرت مبرحلة معينة واختلف الناس كثرياً يف فهم فلسفتهم 
س توما ترب مدرسة وأن القويف فهم اجتماعيتهم، فنحن مثالً نعرف يف القرون الوسطى أن سانتوبشتا يع

دخلوا العامل تقريباً يف التجربة ونقوهلا من أأن باكو هو من الفالسفة األولني الذين يعترب مدرسة و
إىل النهضة، هذه كلها إشارة فقط ال أريد أن أتعمق فيها ولكن الشيء يف رأيي يف مرحلة إىل مرحلة 

كثرياً الفكر اإلسالمي أو يف احلضارة اإلسالمية اليت هي حضارة الترقيب، حضارة استطاعت أن تنقل 
  .من املفاهيم فهضمتها مث بعد ذلك كانت جسراً طبيعياً من القرون الوسطى إىل العصر احلديث

فابن رشد وابن سينا هؤالء كلهم كانوا أثروا تأثرياً بالغاً يف علماء الغرب ويف فالسفتهم ولكن 
تاح هذه احملاضرة الليلة، هذا ال يهمنا الليلة، وهلذا باسم األمني العام أشكر الشيخ ابن اخلوجة على افت

 الفقهي وما يقوم به من ناحية التفكري ومن ناحية التهيئة دعي أنين ميكن أن أشري إىل الدور اإلجيايبأوال 
اإلسالمية للعصر احلديث وما هي التفسريات اليت أعطاها امع لكثري من االختراعات حىت تتماشى 

 احلديث حبيث إننا إذا حاولنا أن نقارن مقارنة سطحية مع اإلسالم أو حىت تتكيف الشريعة مع العصر
ميكن أن نقول هذا امع وبدون مبالغة أنه موسوعة إسالمية أعطت تفسريات عدة لكثري من 
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 ومن الناحية النفسية ومن الناحية االقتصادية، وهذا وقع اإليديولوجيةاإلشكاليات املعاصرة من الناحية 
 العظيم حممد احلبيب ابن اخلوجة الذي ال يقلّ أستاذنا اإلسالمي بفضل خاصة يف إطار منظمة املؤمتر

 فراغاً اآلنعلماً وال يقلّ فهماً للشريعة اإلسالمية وللعصر احلديث وهذه القوة اليت يتمتع ا ال جند 
صراً واحلمد هللا يف ديننا ويف شريعتنا، حبيث إن صح التعبري وأعتذر عن هذه الكلمة أن امع الفقهي ع

شغال اليومية للمسلم سواء كان يف اهلند  مع األىللشريعة اإلسالمية، معناه جعلها حديثه، جعلها تتماش
وهلذا نتمىن لكم يا أستاذنا النجاح  -عفواً ممكن أطلت أمام العلماء األجالء  -وهلذا . أو يف املغرب

  .ونتمىن لشيخنا الراحة واالنسجام وطول العمر إن شاء اهللا
  م عليكم ورمحة اهللا ،،والسال

  
  :معايل األمني العام �مع الفقه اإلسالمي

  
إن شاء اهللا إمياناً شكراً على هذه الكلمة الطيبة والكرمية اليت صدرت عنكم واليت ال تزيدنا إال 

عتذر للسادة احلضور ألين ال أريد أن أطيل أو. بالواجب الذي ينبغي أن نقوم به وعلى الوجه الكامل
  . احلديث الذي سنستمع إليه، ولكني سأكتفي فقط بتقدمي احملاضريف تقدمي

احملاضر معروف لدينا وأقول هذا متاشياً مع كثري من الناس أما أنا يف الواقع مل أعرفه إال من 
ألجالء العلماء الذين ا استفدت منه فوائد كثرية ألني قد أضفته إىل الكرام وقدشهر أو شهرين، 
حلديث معهم واحلوار يف الكثري من القضايا املوضوعية اليوم فكان هذا سبباً من يتشرف اإلنسان با

  . أن أشارك وأن أسهم يف هذه احلياة العملية اليت نعيشها كلناوأستطيعاألسباب اليت أُثري ا معلومايت 
يها  من مواليد محاه، ومحاه بتارخيها ومبا قاله الشعراء ف- حفظه اهللا -فالدكتور عبد اللطيف 

ومبا مرت به من أطوار جهادية لتعنون عنواناً خاصاً ذا احملاضر وتدلّنا على منبعه وبيئته اليت درج منها 
فتنقّل من محاه إىل حلب، ومن حلب إىل دمشق، ومن دمشق إىل فرنسا، فكانت له هذه اجلولة 

سة دار العلوم الشرعية حبماه مث  قد بدأ دراسته يف مدر-  حفظه اهللا -الطويلة يف الناحية الدراسية، ألنه 
بكلية الشريعة جبامعة دمشق وحبلب، مث نال دبلوم التربية وأصول التدريس من جامعة دمشق، وكذلك 

  . جبامعة دمشقواآلدابدرس يف كلية احلقوق 
ة للقيام فجامعة دمشق كان هلا أثر كبري يف تكوين شخصيته ويئته التهيئة العلمية والعملي

  .تدريسيةبواجباته ال
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 أمسي انأو املتحدث عن مؤهالته العلمية فأوكما ينبغي أن نقول يف كل مناسبة عن احملاضر 
هذه املؤهالت وثائق معرفية، فله أوالً اإلجازة من كلية الشريعة بدمشق مث دبلوم يف الشريعة وأصول 

  . باريسالتدريس من جامعة دمشق، مث دبلوم يف اللغة الفرنسية من باريس، ودكتوراه من
س أوالً  وفيه تنقل من مكان إىل مكان، درأما نشاطه يف جمال التدريس فقد كان ممتعاً ومتنوعاً

 جبامعة قاريونس يف بنغاري واآلداببكلية الشريعة جبامعة دمشق وبكلية التربية، مث بكلية احلقوق 
المية بكلية اآلداب جبامعة امللك  أستاذاً للدراسات والثقافة اإلس- وهللا احلمد -بليبيا، مث كان وما زال 

  .عبد العزيز
 يكتب غالباً يف الصحافة – حبمد هللا –أما أعماله العلمية فإننا ال نستطيع حصرها ألن الرجل 

له من . ويف اّالت العلمية بآرائه وموضوعاته حىت إذا تسنى له الظرف أو الوقت قام جبمعها ونشرها
  :منشوراته

وهذا يف علم . عتزلة من خالل مؤلفات القاضي عبد جلبار املعتزيل املدعقيدة النبوة عن ♦
 .الكالم

بالعربية والفرنسية الذي قام بطبعه ) معجم املصطلحات احلديثية( يف إصدار هتمشاركمث  ♦
 .فالرجل جممعي. ونشره جممع اللغة العربية بدمشق

الفكر الغريب والفكر مث هناك القضايا الفقهية واالجتماعية واليت تذكيها اخلالفات بني  ♦
مث . اإلسالمي، وذلك كدعوى التعارض بني تشريعات احلدود وبني مفاهيم العصر

 .التربية يف اإلسالم ودور العلماء وكبار رجال التوجيه اإلسالمي
 .ت العربيةالّلترمجات املنشورة يف الصحف وامث املقاالت والبحوث وا ♦

  :تدريسية اليت قام ا وذلك مثلوله إىل جانب ذلك جمموعات حول املواد ال
 .مذكرات يف املذاهب املعاصرة ♦
 .مذكرات يف الفرق اإلسالمية ♦
 .مذكرات يف امللل والنحل ♦

ة الشرعية وخباصة يف جانيب الفقه واحلديث له عمق وإملام بالقضايا الكالمية تفالرجل مع ثقاف
  .واملناهج العقَدية بالنسبة ملختلف امللل والنحل اإلسالمية

 احملاضرة ولكن أدعوه لينتزع إللقاءفأنا أجدد شكري له على تلبيته لدعوتنا وال أقول أدعوه 
  .مني الكالم حىت يتحدث، فليتفضل مشكوراً
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  حماضرة فضيلة الدكتور

  

  عبد اللطيف الشيخ توفيق الصباغ
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  املداخالت
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  :الدكتور عبد اهللا مناع
  

  ،،بسم اهللا الرمحن الرحيم
تفضل بإلقائها  أن أخلص األفكار القليلة أمام احملاضرة اجلميلة اليت خالل الثالث دقائق أرجو

  .طيف الصباغ عبد اللالدكتور
، لكنين كُنت قد  أكن أعلم أن موضوعها هو التنوير عندما دعيت إىل هذه احملاضرة مل:أوالً

 ولكن عندما ، فلم أمتكن من احلضورن قبل حلضور حماضرة أخرى للدكتور أبو بكر باقادردعيت م
 حالة تعويضية أو ا، كأة ومن املُحاضر تعجلت بالتلبيةدعيت هذه املرة ودون أن أعرف ما احملاضر

  .كأا حالة اعتذار أقدمها للشيخ الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة
 الدعاية واإلعالم ألين  حماضرة اليوم عن التنوير، كنت أمتىن لو أنها حظيت بشيء من:ثانياً

 ،والدعوات وحيتاج إىل كثري من الدعاية ،أعتقد أنّ أمراً كهذا شديد احليوية يف هذا الوقت بالذات
  .األمر يف منتهى األمهية

الكالم الذي تفضل به الدكتور عن التنوير وأنه مصطلح غريب يف . هذا الكالم عن التنوير: ثالثاً
 لكن ،وأنه، كلّه كالم مجيل.. الثامن عشر وأنه بعد عصر النهضة، وأنهاألساس وأنه ظهر يف القرن 

 نوعان، نوع كذا  ولهبعد هذه املقِّدمات املبشرة واملوحية استقر بنا القرار أن هناك تنوير إسالمي
إدخاله  إن التنوير هو التنوير وأن احملاولة ب: أن أقولأريدأنا . ونوع كذا، ودخلنا مرة أخرى يف النفق

، أنا أعتقد أنه جيعلنا نعود إىل املربع األول، الذي نريد حتديثينوع حمافظ ونوع : يف اإلسالم من نوعني
أيضاً كل شيء االستنارة هي القبول بالتقدم والتطلّع إليه، لكننا أن ندخل .  إىل عامل آخرهاخلروج من

هذا األمر؟ أنا يف اعتقادي االستنارة وأنه، وهناك وحي، وما دخل الوحي يف ..  اإلسالم، وأنهيف
ضج من وضع الكنيسة يف  اإلنسان، وقد يكون اإلنسانوأحالم  اإلنسان ومهوم اإلنسانتناقش قضايا 

القرون املاضية لكن احلقيقة االستنارة تدعو إىل خطوة لألمام أو خطوات إىل األمام أو رشد هلذه 
  .اخلطوات

 واهللا لكان أمراً طيباً ولكن على أساس ،ن هذه احملاضرة أُعيدتال أريد أن أطيل، ومتنيايت لو أ
وشكراً للدكتور للجهد الذي بذله يف هذه احملاضرة اجلميلة، والسالم . أن تكون دعوة أوسع وأكرب

  .عليكم
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  :مني العام �مع الفقه اإلسالميمعايل األ
  

التقصري يف اإلعالم الذي ليس شكراً لسعادة األستاذ على هذه املداخلة وأريد أن أعتذر عن 
راجعاً إلينا أو للمنظمني وإمنا هو اإلعالم نفسه، فإن االستجابة ملثل هذه األشياء ال تكون إال باإلحلاح 

 العدد القليل من اإلعالميني، وحنن نعاين بالنسبة لقضية اإلعالم معاناة الّر إوقد أحلحنا واتصلنا فلم حيض
لكن حبضور أمثالكم، واملناقشة يف مثل هذه  ، بأن اجلهود متواصلةشديدة يف كل مرة، فَثقُوا

ا سيكو حقق الرغبة املوضوعات وإثارة االهتمامة ين هلذه االجتماعات عدد أكرب وأكرب يف كلّ مر
  .املطلوبة من إقامة هذا املنتدى وتقدمي احملاضرات والدراسات فيه

  إىل كلمة أخرى طلبها األستاذ حممد خضرضأتعروبعد هذه الكلمة اليت استمعنا إليها 
  .لفليتفض الشريف،

  
  :األستاذ حممد خضر الشريف

  
  ،،بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلقيقة هو سؤال موجه لسعادة احملاضر الدكتور عبد اللطيف، ولكن أُعرج على تعقيب 
اإلعالم كان له . اضريناألستاذ عبد اهللا مناع وهو إعالمي قدمي وأستاذ جيل ملن مل يعرفه من احل

 إعالن عن هذه احملاضرة وفيها ، خرب يف صحيفة املدينة يف الصفحة اإلسالميةوقد نشر اليومحضوره، 
. صورة معايل الشيخ الدكتور ابن اخلوجة، حفظه اهللا، ولكن هذا كان باجتهاد شخصي يف احلقيقة

راً يعين د يكن هناك تواصل، كان التواصل قَيعين أنا اتفق مع أستاذنا األستاذ عبد اهللا مناع من أنه مل
راً ليست يل كمشرف على القسم اإلسالمي يف الصحيفة إمنا كانت ألحد الكُتاب يف دقَالدعوة أتت 

 الذي اعتربه أنه كان انفراداً  موجهة إيل وكتبت عنها هذا اخلربالصحيفة مث انتهزت هذه الدعوة الغري
  .اليوم عن بقية الصحف األخرى

أما سؤايل للمحاضر فاحلقيقة كلمة التنوير ونقصد ا التنوير الغريب العصراين الراديكايل أو 
أصبح هذا . هو شيء ظاهره الرمحة وباطنه من قبله العذابالتحريفي ألنه يدخل معها يف هذه النقطة 

.  تسوقه للعامة والبسطاءأنالفكر التنويري فكراً تسويقياً يسوق عرب النخبة، ومن مثّ على النخبة أيضاً 
هذا . يدخل هذا التسويق عرب كل ما يريد أن يقوله أصحاب حركة التنوير الراديكايل الغريب التحريفي

الشيء الذي يصادم كثرياً من قيمنا ومبادئنا وأصول ديننا، ولألسف كما قلت يسوق عرب النخبة وليس 
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وعية هذه النخبة اليت بيدها أن تسوق هذه األفكار املتضاربة من املسؤول عن ت. عرب العامة أو البسطاء
واملتصادمة مع ديننا اإلسالمي احلنيف وهم يجرعون السم الفكري عرب عسل األفكار املتربجة أو 

  .املستنرية؟ يعين مبعىن أصح أو أدق من يصلح امللح إذا فسد؟ وشكراً
  

  :سالمبويلالدكتور أمحد اإل
  

  الرمحن الرحيم،،بسم اهللا 
يف البداية أتوجه بالشكر إىل جممع الفقه اإلسالمي املتمثّل يف معايل أمينه العام الدكتور حممد 
احلبيب ابن اخلوجة، وأتوجه بالشكر أيضاً إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي على استضافتها هلذا املنتدى، 

  .كما أشكر أستاذنا احملاضر الدكتور عبد اللطيف الصباغ
ظهور ما يسمى بالتنوير هو تعبري عن التمرد على الظالم  أن - واهللا أعلم -عد ذلك أرى ب

والتخلّف الذي عاىن منه الغرب يف العصور الوسطى ويف فساد الكنيسة، وقد أساءوا بفساد الكنيسة 
  .إىل كل نظرة لألديان

  .اجلزئية الثانية تتعلق مبفهوم النور والضياء
يت ملت إليها وهي ترى أن الضياء يشتمل على حرارة مع النور، فقد قال فهناك من األقوال ال

�هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر نورا� :تعاىل
١
حىت إن الرعد يتضمن حرارة تحرق، وقد ورد  

  .يف سورة البقرة ما يؤكد ذلك
عن الشيخ الشعراوي ما يفيد يف ونسبتها إىل رب العزة جلّ وعال فقد ورد ) النور(أما كلمة 

 النور أن النور ال يرى وهذه حقيقة، حنن نرى أثر النور على األجسام املادية لكن النور يف طبيعته ال
لقه وهو يف لّ وعال يرى من خالل إعجازه يف خيرى ولكن ترى به األشياء، وهكذا رب العزة ج

  .احلقيقة غيبـي
 استخدام العقل فلماذا ال نؤصل هذا الفكر بالنظر إىل ما ذهب نظرنا إىل مفهومبعد ذلك إذا 

إليه املعتزلة حىت ال ننسب بداية إعمال العقل إىل الغرب، فاملعتزلة يقولون أن العقل يستطيع أن يدرك 
  .احلُسن والقُبح يف األشياء حىت ولو مل يرتل الرسل وهلم يف ذلك أقوال كثرية

  .مهية تأصيل مسألة إعمال العقلهذا من أجل اإلشارة إىل أ

                                                 
1
  )سورة النحل (٥  
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علمي إىل أن أي  عليه أن الغرب خيتلف يف نظرته من حيث املنهج التأطلعن الذي كذلك فإ
باملنهج االستنباطي التجريدي العقلي أو باملذهب االستقرائي  أو يود أن يأخذ إما عامل غريب يرجح

ل مثل قصة حي بن ك علماء مسلمون أوائالتجرييب، ولكن أن ميزج بني املنهجني فقد سبقهم يف ذل
  .بن طفيلاا يقظان اليت ذكره

 منهجاً واحداً نت، وأمثاهلما الذين كانوا يتبنون، وكوفنذكر من أعالم الغرب مثل ديكارت
أما الذي استمعنا إليه اليوم فإن هؤالء التنويريني يرون اجلمع بني املنهج االستقرائي مع استخدامهم 

  .نباطيللعقل كمنهج است
  .وأريد أن أمسع من حماضرنا الفاضل تعليقاً على هذه اجلزئية

فيما يتعلق بالقول باعتماد القرآن دون السنة، فهذه نظرة خبيثة الغرض منها أن بعد ذلك 
 نزلَ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما�: يستعجم القرآن على إفهام الناس ألن اهللا تعاىل يقول

هِمإِلَي�
  .فهامنا على القرآن بأن يستعجم على األفالسنة النبوية إذا فصلنا بينها وبني القرآن فقد حكم. ١

آخر مسألة أود أن أحتدث فيها هي ليس كلّ ما تناوله الغرب حيتاج إىل أن جناريهم فيه وأن 
 يتبعهم يف جحور الضباب، وشكراً نأخذ أفكارهم وحناول أن نلبسها ثياباً شرعية حىت ال نكون كمن

  .جزيالً
  

الدكتور العياشي الفداد
ّ ّ

:  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم،،
 الشكر والتقدير لسماحة األمني العام على جهوده املباركة، والشكر أحب توجيه وافرأوالً 

  .أيضاً موصول لألخ احملاضر الدكتور عبد اللطيف على هذا اجلهد املتميز
 يعين مواصلة ملا ذكره الدكتور أمحد اآلن فيما خيص املعتزلة، كُنا ، هي جمرد أسئلةيف احلقيقة

 ال سلطان(نود أن جند مقاربة بني فكر التنويريني وبني مذهب املعتزلة العتبار أن التنويريني شعارهم 
  .فكرة أكثرا نادى به املعتزلة، كُنا نود أن تتضح هذه المم ، وهو قريب)على العقل إال للعقل

أيضاً ورد يف احملاضرة كثري من الضوابط واملعايري للحكم على األشخاص من خالل االجتاهات 
املذكورة لكن كُنا نود أيضاً لو كانت هناك ضوابط ومعايري للحكم على األفكار، على أفكار 

  .التنويريني بدالً من األشخاص
                                                 

1
  )سورة النحل (٤٤  
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رمبا أا دراسة حديثه تربو عن الثمانني للشيخ حممد قطب دراسة كبرية يف فكر التنويريني 
  . وشكراً لكم.صفحة، مل أجد احملاضرة أفادت من هذه الدراسة، هل هناك سبب علمي أو شيء آخر؟

  
  :الدكتور عادل قوته

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم،،

أشكر السيد األمني العام مع الفقه اإلسالمي وأشكر أستاذي األستاذ الدكتور عبد اللطيف 
  .وعندي بعض االستفسارات والتساؤالت. الصباغ على هذه احملاضرة املنورة

إلحكام وهي معايري تقوميية االقواعد األربع اليت أُثبتت يف تقومي املفكرين يف غاية اجلودة و
 كنت أرغب أن يكون هناك ذكر لبعض النماذج وتقوميها من خالل النصوص واالجتاه العام ،عالية

  .اً على هذا التصنيفلكي تكون شاهد
 ويف إثبات األعالم حتت كل ،أشعر أن هناك غري قليل من املناقشة يف تصنيف االجتاهات

 عن هذه النقطة دون أن أناقش ذكر اإلمام الكبري الطاهر بن لنفسي االنتقالتصنيف وال ميكن أن أدع 
شخصية تقبل التجاذب أنه عاشور وأن يوصف يف بداية سلكه مع زمرة أو مع جمموعة من األعالم من 

أو التنازع، وأيضاً حول ذكر علي عبد الرازق يف تصنيف األستاذ الدكتور حممد عمارة أنه نفى عنه 
الفكر التغرييب بل على العكس يعين فيما يغلب على ظني وأظن أستاذي الكبري الدكتور عبد اللطيف 

و أن الدكتور حممد عمارة يثبت أن الشيخ علي يعرف أنه وقع بيين وبينه حماورة حول هذا األمر وه
وبالنسبة . عبد الرازق كان قاصداً ومثبتاً لنفي الفكر السياسي ونظام احلكم عن التشريع اإلسالمي

لقضية التجديد والتنوير أظن أن هناك نسبة منطقية بينهما ميكن أن تكون حمالً للمناقشة من جهة 
  .لكموشكراً . العموم واخلصوص الوجهي

  
الدكتور حسن مناع
ّ

  :ي
  

  .اهللا الرمحن الرحيم، صلَّى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمبسم 
  . على استضافيت أوالً هلذه الندوة وشكري كذلك لألستاذ الفاضل احملاضريشكراً يا سيد

  .عندي مالحظة وجيزة حول مسألة املصطلح
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يل هو مصطلح مضاد أو مقابل لعصر لأحد زمالئي منذ قيف احلقيقة هذا املصطلح مثلما أشار 
كامل هو عصر الظلمات، ذلك أن العصر الذي برزت به هذه الكلمة يسمى عصر التنوير، فقيام 
مصطلح مقابل مصطلح معىن ذلك أن ثورة بأكملها قامت ضد مجلة من األفكار ومجلة من املعطيات 

سم اإلله اران وأن تتكلّم بالكنيسة أن تبيع صكوك الغفهذه تصدرا الكنيسة من ناحية، واستطاعت 
على هذه األرض وتعطي للناس مقاعد مقابل أموال يف اجلنة، كذلك استطاعت هذه احلقبة الزمنية أن 
تكرس مفهوماً عقَدياً سياسياً وهو مفهوم احلق اإلهلي دون دماء، كما استطاعت هذه احلقبة الزمنية أن 

الدينية باملفاهيم إلقطاع يف جمتمعهم، ومن هنا اختلطت املفاهيم االقتصادية باملفاهيم تكرس مفهوم ا
بطبيعة احلال جند . فعل بأكملها يف عصر كامل سمي بعصر التنويراالجتماعية فجاءت ضدها ردة 

لح جر إلينا هذا املصط). الصفة التنويرية(قافلة من العلماء الكبار الذين استطعنا أن نصفهم ذه الصفة 
جراً أو جر إىل ثقافتنا اإلسالمية، هذا اجلر جعلنا نقع يف شباك الغرب ونقسم وفق هذا املصطلح 
علماءنا وفق هذا املنظور التنويري حىت نصل يف النهاية إىل أن نضع أحد علمائنا مثلما رأيت هنا وهو 

ئه زمرة من العلماء املسلمني سواء كان الشيخ الطاهر بن عاشور يف بوتقة فكرة االجتهادي ومن ورا
حممد عبده أو األفغاين وغريهم، هؤالء مجيعاً كانوا علماء جمتهدين، وجمتهدون وفق مجلة من الشروط 

فاملصطلح احلقيقي الذي حيمل مفهوم التنوير هو االجتهاد، . والقواعد اليت وضعها علماء املسلمني
عاين أو الحظ مسألة املصطلح هذه بداية من ته حني نبع وهي مفاهيم إسالمية، واإلسالم منذ بداي

القرآن نفسه، بتسمية القرآن قرآناً مل يسمه شعراً أو نثراً أو يسميه غري ذلك، ومل يسم اآلية بيتاً يف 
الذي هو مفهوم قرآين تنويري يف صلب ) االجتهاد(مث أيضاً نفس املفهوم . القصيد أو فقرة أو غري ذلك

. ية وإسالم إىل جاهلالعامل إىل ظالم وإىل نور بل قسمهمث أيضاً أضف إىل ذلك أنه مل يقسم . اإلسالم
 اجلهل بالفطرة، اجلهل بكثري من املفاهيم اليت هي يف فطرة اإلنسان، ومن هنا جاء فاجلاهلية تعين نكران

  .اإلسالم موافقاً لفطرة اإلنسان
تقوم مقام كثري من املصطلحات اإلسالمية مث ففي ظني أن جر املصطلحات الغربية وجعلها 

. جترنا إىل تقسيم الفكر اإلسالمي وِفْقَها أعتربه رمبا حنيد به عن احلقائق اإلسالمية اليت نكون عليها
  .وشكراً لكم
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  :األستاذ إمساعيل احلاج
  

هذه الدعوة  واحلقيقة لقد وصلتين ،الشكر أجزله للعامل احلبيب ابن اخلوجة على الدعوة الكرمية
احلضور قد كان وثبت بالنسبة يل ار على  الدعوة واإلصرار األمني العام علىرمرتني، وأؤكد إص

شخصياً، واستمتعت كثرياً ذه احملاضرة وباملوضوع الشائك الذي متكّن احلبيب الدكتور بصورة ممتازة 
 كل فقرة من فقراته حتتاج تأن يوصل ويعصف األفكار كما ذكر يف هذا املوضوع الكبري، وإن كان

 كما -وموضوع التنوير موضوع كبري . إىل حماضرة وإىل ساعات أكرب للنقاش وللتداول وللحضور
 وعصف ر وهام وشائك ومل يذكر كما ذكر احملاضر أنه مل يحدد خالصات هلذه األفكا- ذكر احملاضر 

م يف اآلخر دالالت املوضوع وقس الذي ذُكر ولكنه وضع مؤشرات وفسر املصطلحات وتابع راألفكا
 على االجتهاد وأحسب أنها قد قربت الصورة بشكل كبري جداً يتيح للباحثني هذه التقسيمات بناًء

اإلسالمي أن يبحثوا يف هذه املوضوعات وحيذوا حذو امع وللمهتمني باال اإلسالمي والفكر 
يف التنوير، ألنين أحسب أن منظمة املؤمتر اإلسالمي الفقهي الكبري وبالدور الكبري الذي يقوم به أيضاً 

 نرجو أن يتجاوز هذه األرض املباركة اململكة ، اآلن بدور كبري جداًانوجممع الفقه اإلسالمي يقوم
د الكبري عن العربية السعودية إىل مواقع أخرى كالسودان والدول األخرى حىت تستفيد من هذا اجله

نتديات حىت تصل إىل مناطق أخرى وبلدان أخرى حتتاج إىل هذا اجلهد ر هذه احملاضرات واملطريق نش
  .وشكراً جزيالً. الكبري

  
  :األستاذ أسامة بن محزة احلازمي

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم،،

أال يعتقد : سؤال لسعادة الدكتور وجزاه اهللا خرياً وجزاكم اهللا خرياً على دعوتنا، السؤال
أكمله بسبب األحداث احلالية يقع حتت طائلة الدعوة إىل الفكر التنويري الدكتور أن العامل اإلسالمي ب

يعود اإلسالم غريباً كما : (أو كما قال �ي العصراين التحريفي وذا يتحقق قول الرسول ـالتغريب
  .وشكراً. ؟) بدأ غريباً
  
  : الرفاعيحامدالدكتور 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم،،
شكراً معايل الدكتور وأنا أوضح ألخي الدكتور عبد اهللا مناع بأن امع كان مهتماً كثرياً يف 

وهذا يف احلقيقة جهد مشكور اإلعالم حقيقة، وأنا جاءتين دعوة مث جاءين هاتف يؤكد علي الدعوة، 
ان مقدراً ولكن نطلب يعين اجلهد ك. ومقدر ولكن حنن طبعاً نؤيد الدكتور عبد اهللا بأن نطلب املزيد
  .املزيد من أجل هذا اجلهد املبارك للمجمع ومن أجل هذا احلضور

 قدم حماضرة قيمة أكادميية وقد كان ملتزماً التزاماً  فقدوالشكر ألخي الدكتور عبد اللطيف
لتعريفي  أنه بعد هذا العرض اأمتىندقيقاً وموضوعياً مبا ألزم نفسه مبفردات حماضرته، وأنا شخصياً كنت 

يف مفاهيم واجتاهات حركة التنوير أن نسمع رؤيا ومنهجية آللية حلركة التنوير كيف نتعامل معها يف 
حياتنا القائمة اآلن؟ يعين ما حنتاجه حنن صحيح التعرف على اآلخر والتعرف على رؤية اآلخر، هذا 

لدكتور عبد اللطيف ولعلّه يف مفيد الشك، ولكن الشيء الذي هو أكثر أمهية ولعلّ الوقت مل يسعف ا
حماضرة أخرى أن يكون احلديث عن رؤية منهجية وآلية ملبدأ التجديد والتطوير الذي حيتوي كل هذه 
املصطلحات وهو أشار إىل هذا املعىن، يعين اإلسالمي قرر مبدأً عظيماً وهو مبدأ التجديد، والتجديد 

وطبعاً أمتىن أن .  بكل غاياا وأهدافها اإلجيابيةوعاء، فهو كلمة موسوعية حتتوي كل هذه املصطلحات
  .يكون هذا يف املستقبل

أنا يل توضيح بسيط على كلمة األخ الصديق الدكتور عبد اهللا مناع وأنا كلميت سأدفع ا عنه 
طبعاً هو ال يقصد معىن سلبياً، أنا ) ما عالقة الدين بالتنوير؟: (ما قال يفهم خطأً، يعين عندحىت ال

بنفسه أن  ولكن هو يقصد كأنين ،رف الدكتور عبد اهللا مناع وأعرف ثباته الديين وصلته بدينهأع
ساحة م، يعين هناك فيه )م أدرى بشؤون دنياكمتأن: (ألصحابه �ترمجة لقول الرسول : يقول

للدنيا، صحيح جيب أن تبقى يف إطار الدين لكن جيب أن تكون لنا مساحة واسعة من حرية تفعيل 
حنن هنا كمسلمني كلٌ منا . تنا الدنيوية، كيف نعاجل قضايانا الدنيوية؟ طبعاً يف إطار ثوابتنا العقديةرؤي

يعتقد أن اإلسالم يبقى هو املكون األساس للتكوين التربوي وملنطلقات فكرنا ومنطلقات رؤانا احلياتية 
ويف املقدس، وجيب أن أعرف أنين حر إال أنّ هذا ال حيجزنا وال ينبغي أن حيبسنا يف إطار املقدس وخت

يف ساحة من الساحات، وجيب أن أفكّر حبرية ُألبدع كيف أعاجل هذه احلياة؟ ألننا حنن حباجة يف 
 ]االستخالف يف األرض[احلقيقة اآلن كمسلمني إىل أن نفكّر مع اآلخر، يعين حنن عندنا قاعدة ربانية 

�ضِ خليفَةًإِني جاعلٌ في اَألر�: وقال تعاىل
، يعين حنن واآلخر مستخلفون يف األرض فهو يؤدي ١

                                                 
1
  )سورة البقرة (٣٠  
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دوره يف حتقيق مهمة االستخالف يف األرض بعيداً عن الدين، وأنا علي أن أشاركه بتفعيل مهمة 
دى مقواليت أو  وبينه أشياء مشتركة، وأنا يف إحإذن فيه بيين. االستخالف يف األرض بالترشيد الديين

 يف إطار  قلت العبادة يف اإلسالم- ليس هذا للدعاية ولكن حنن يف جملس أخوي  و-أحد كتيب يف 
عبادة روحية وهذه الذي قد خنتلف مع اآلخر فيها ولكن هناك عبادة : مهمة االستخالف نوعان

عمرانية، عبادة حضارية، هذه العبادة العمرانية احلضارية أنا واآلخر وكونه هو حسب التعبري يف القرآن 
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها �:  يوضح� إال النار فإذن اهللا ليس له

�وهم فيها الَ يبخسونَ
، إذن هم هؤالء الذين ارتقوا يف احلياة الدنيا وفتحوا اآلفاق واخترعوا وفَعلوا ١
هم يف الدنيا وقد حفظ اإلسالم هلم، فإذن حنن حقّنا معهم حمفوظ ولكن كل مناحِ احلياة هذا حقّ

  .بترشيد رباين وبأمل أخروي
أنا أرجو أن يبقى هذا املعىن ولعلّ الدكتور عبد اللطيف وهو جدير ومتمكّن أن يكون موضع 

 أجل تفعيل مهمة ياتنا التنويرية مننا التنويرية وجنا التنويري وآلتحماضرة قادمة كيف حنن نقدم رؤي
  .وشكراً. االستخالف يف األرض مع اآلخر

  
  مساعد األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

  :سعادة األستاذ الغزايل
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم،،
أنا فقط أريد أن أشري إىل نقطة أساسية هي قضية التنوير فهي متس مرحلة معينة، فهي ليست 

فة عقالنية تنويرية معناه تزيل اللبس وتزيل الظالمية وتستعمل العقل، كلمة عامة هي عبارة عن فلس
 املرحلة معينة مل ميضِ عليها تقريباً نصف قرن، منهم أوجست هذه. وبعض القيم العقلية املعروفة

كنت، ومنهم الفالسفة املعروفني، وأيضاً فيه نقطة أا جاءت لتغيري العقل املتأخرة واملقصود منها 
الكنسية، وهلذا عندما ذُكر الدين، هنا ليس مقصوداً به الدين بل املقصود به الكنيسة يف ذلك حماربة 
  .الوقت

ميكن أن أقول إا هي الكاثوليك ألا كانت تتدخل يف املعرفة وإىل آخر ما هو معروف عنها، 
. ة واضحة هي العقلمث بعد ذلك الدين فالدين بصفة عامة هو الكنيسة، وهلذا فالنقط. فهذا هو املقصود

وهلذا . عندما جاء هيجل أو كنت إىل آخر ذلك تغريت فلسفة الواقع يعين فاا زمان أو جتاوزها
                                                 

1
  )سورة هود (١٥  
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جاءت الوضعية مث بعد ذلك جاءت الوجودية، هذه كلّها مذاهب جاءت بعد ذلك، وحتى العوملة، 
  .هذا ما أحببت أن أشري إليه.  الزمانآلن تغيرت املفاهيم أبداً، املفاهيم القدمية جتاوزها أيضاًاالعوملة 

  
الدكتور عبد اللطيف الصباغ
ّ

:  

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم،،

أنا أحب أوالً أن أشكر مجيع الذين تفضلوا بتدخلهم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ األستاذ حممد 
 وشكراً لإلخوة .تعقيباته املتعددة فشكر اهللا لهواحلبيب ابن اخلوجة على مالحظاته وعلى تعليقاته 

وأرى بأن املوضوع يعين هو من احليوية حبيث أثار كثرياً من التساؤالت وكثرياً من . الفضالء
وقد حيتاج إىل شك يف البحث، واملوضوع كما قلنا واسع وشائك  املالحظات، وهذا مقصود ال

ا اجلهد حماضرات أكثر، حيث إن كل جزئية منه حتتاج إىل حماضرات، وأنا اعترف لكم بأن هذ
  .التعمقومتواضع وهو جهد املُقلّ وأن املوضوع حيتاج إىل مزيد من الدراسة 

امسحوا يل أن أبدأ بآخر مالحظة وهي أننا حباجة إىل رؤية جديدة للتنوير وآلية جديدة ملبدأ 
التجديد والتطوير، هذا كالم صحيح وكالم سليم بال شك، ولعلّين ذكرت شيئاً من ذلك عند احلديث 

 التيار أو االجتاه اإلسالمي التجديدي التحديثي، وعن الفرق بني هذا االجتاه وبني االجتاه احملافظ، عن
 اليت يتميز ا كل اجتاه من هذين االجتاهني وملْت شخصياً إىل القول بأن روقلت إن هناك بعض األفكا

  .والتعامل مع معطيات العصر احلديثاالجتاه التحديثي هو أصلح للعصر 
يف ذهين ال أُخفي عليكم منذ عدة أيام أن أُخصص دراسة جديدة عن مالمح التنوير اإلسالمي 

  .املنشود أو احلديث، يعين بشكل عام
 وبني النص  ما شأن العالقة بني التنوير وبني اإلسالم:أحب هنا أن أذكر أيضاً نقطة وهي قضية

اذ الكبري األستاذ عبد اهللا املناع أن أختلف معه بأن وبني كذا، وأن التنوير هو التنوير، ليسمح يل األست
وعلى  احملاضرة ينصب على متييز بني تنوير وتنوير، ريتعارض مع جوهر احملاضرة ألن جوه -قل  - هذا 

  .عدم تعميم مصطلح التنوير بشكل مطلق
نوير وكلّ يرات، هناك أنواع كثرية من التس هناك تنوير واحد وإمنا هناك تنوفأنا أرى بأنه لي
  .يدعي أن هذا هو التنوير

  وليلى ال تقر له بذاك ،،، بليلىوكلٌ يدعي وصالً 
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على كل حال أحب أن أقول أيضاً مبوضوع العبادة العمرانية، هذا كالم جيد لكن حنن نتكلّم 
اجه عن العمران ونتكلم عن التنمية ونتكلّم عن التربية ونتكلم عن التقدم لكن يف نفس الوقت نو

 ماذا أيةُ تنمية؟ أية حضارة؟ أي تطور أي حتديث؟ حدد يل هذا التحديث الذي تريده،: بسؤال حموري
 اجتاه؟ هل هو اجتاه ال ديين؟ هل هو اجتاه إباحي؟ هل هو اجتاه معاد ريد من كلمة التحديث؟ أيت

يف رأيي هذه هي . وأن نميز وأن نفصلللقيم األخالقية؟ ما هو؟ إنساين؟ حيواين؟ كذا؟ البد أن حندد 
كثري من األسئلة تطرح حول أية تنمية؟ هناك تنمية بشرية . النظرة العلمية الدقيقة يف هذه املوضوعات

  .نمية؟ أي عمران؟ وهكذاوتنمية اقتصادية وتنمية مادية وتنمية روحية، وغري ذلك، فأية ت
بدأ من األخري بالرجوع إىل األول، ما ذكره األستاذ أسامة بالنسبة ملا ذكره األستاذ أسامة، أنا أ

ه، هذا ليس غريباً فالعوملة بن محزة حول عودة اإلسالم وأن هناك اجتياحاً وغزواً ونعيش حتت تأثري
 ثقايف وتعميمه  بفرض منوذج فكري أو منوذج اقتصادي أو منوذج- عند بعضهم -ها هي حماولة كلّ

فإذن هذا ليس غريباً وهو أمر واقع، وصحيح أن اإلسالم بدأ غريباً . وملة مثالًسم الععلى مجيع الناس با
علينا حنن أن نحسن العمل والتصدي ليس فقط بالصراخ وإمنا . وسيعود غريباً كما بدأ فطويب للغرباء

  .بالعمل والدأب وإطالق الطاقات والتفعيل احلقيقي للطاقات اإلسالمية
  .!أظنه مل يكن هناك سؤالهندس إمساعيل احلاج، خ الكرمي املما ذكره األ

 أضاف إضافات طيبة وهي أن مصطلح التنوير كان - جزاه اهللا خرياً -  مناع نالدكتور حس
مقابل عصر الظلمات وهذا صحيح وحنن ال ننكره، لكن أحب أن أقول هنا بأن حركة التنوير بعد 

ير الظالمية أو صحيح أن مقابل التنو. رة إذنعصر النهضة وبعد النهضة األوروبية، فهي مرحلة متأخ
 التنوير باملعىن الغريب له يف أوربا كان وراءها نظرة الكنيسة وظلماا وموقفها من التعمية، وأن نشأة
 األحرار حبيث ميكن أن تعترب ظاهرة غربية تارخيية كنسية، هذا صحيح لكن ليست العلم ومن املفكرين

 ست ضد القرون الوسطى فقط ألن القرون الوسطى جاءتيل هي لفقط هي ضد عصر الظلمات، نقو
  .بعدها عصر النهضة وجاء بعدها الرتعة اإلنسانية مث جاءت حركة األنوار

ما ذكره األخ العزيز الدكتور عادل قوته يف تساؤالته ويف املعايري التقوميية وأنه كان ينبغي أن 
أن هناك مناقشة حول هذه املعايري ومن يدخل كالم طيب وال شك . نطبقها على بعض الشخصيات

  .حتتها ومن ال يدخل، وكيف نصنف هذه الشخصيات
بالنسبة للشيخ علي عبد الرازق وكتابه وكيف أدرجته ضمن املربئني من التنوير، لقد برأه 

أنّ ) والتنويراإلسالم بني التزوير (كما أنه ذكر يف كتابه . الدكتور عمارة يف رسالته الصغرية عن التنوير
علي عبد الرازق قد رجع يف آخر حياته عن آرائه اليت تتعلق باإلسالم وأصول احلكم، بل هناك أكرب 
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من ذلك فهناك روايات عنه أنه ليس هو الذي وضع هذا الكتاب وإمنا وضع على لسانه، وهناك كالم 
  .طويل فالقضية هذه حتتاج إىل حبث طويل

مي الدكتور العياشي ما هي الصلة بني التنوير واملعتزلة ودراسة بالنسبة ملا ذكره األخ الكر
األستاذ حممد قطب عن التنوير؟، أعترف بأنين مل أطلع مع األسف على دراسة األستاذ حممد قطب 
األخرية، ويبدو أا أخرية وهذا من قصوري وعدم تتبعي، واألستاذ حممد قطب حمل تقدير واحترام وال 

  .ثاقبة يف موضوعات شتى وخاصة يف املواهب الفكرية املعاصرةشك أن له أفكاراً 
 ال شك أنا مل أتكلم - تريد أن تقول يعين -أما الصلة بني التنوير واملعتزلة، التنوير اإلسالمي 

يف احلقيقة عن تاريخ التراث اإلسالمي، عن التنوير اإلسالمي عند املسلمني األوائل، اإلسالم كله 
رأيي أنا، ال شك أنه يدخل فيها وبدرجات، وحنن نعلم أن املعتزلة مل يكونوا حمل حركة تنويرية يف 

زِلوا وحوربوا إىل حد كبري، كما أنه ليست املعتزلة فقط واملعتزلة اعتزلوا وعرضا من مجيع املسلمني 
احلكمة هم أصحاب االجتاه التنويري أو العقالين، هناك ابن رشد مثالً وهو معروف يف هذا ومجع بني 

ذي درأ عن هذا ال) مناهج األدلة يف عقائد امللّة(والفلسفة وبني العقل والنقل وخباصة يف كتابه العظيم 
حلاديون أو املعادون للدين، فأثبت فعالً أنه يريد النيون املاديون أو اإله ا العقنفسه فيه كل مة يتهم

  . خارجهمن داخل الدين نفسه وليس منتنويراً إسالمياً داخلياً 
سالمبويل حول املعتزلة ونظريتهم يف احلُسن والقُبح فهي ليست أيضاً ما ذكره الدكتور أمحد اإل

فقط أن العقل هو الذي يدرك احلسن والقُبح يف األشياء أو التحسني والتقبيح العقليان هذه قضية كبرية 
قضية أُحب أن أنبه إىل أن وعلى ذكر هذه ال. ومسألة من مسائل علم الكالم وعلم أصول الفقه كذلك

علماء السلف وخباصة ابن تيمية وابن القيم اجلوزية يتفقون مع املعتزلة يف األشياء لكنه ال يشرع وهذا 
هو الفرق بينهم، فهم كما يقولون يدرِك وال يوجد ألن اإلجياد هو من الشرع كما هو الرأي السائد 

  .سن والقبح يف األشياء ولكنه ال يوجِد أو ال يشرعقد يدرك العقل احلُ. عند املسلمني
  ..ال شك أن التنوير كان رد فعل. أيضاً أن التنوير كان رد فعل

من املسؤول عن توعية هذا النخبة اليت تبشر : أيضاً كذلك تساءل األستاذ خضر الشريف وقال
 اليت تنخدع بالتنوير وتبشر به هكذا النخبة هيإن كانت . حبقيقة التنوير؟ هذه مسؤولية خنبة النخبة

هي اليت تبشر وهي اليت تكشف وهي اليت توضح ف إال خنبة النخبة على املعىن املنحرف فإذن مل يبق
  .وحتدد هذه املفاهيم

أما ما ذكره األستاذ عبد اهللا مناع فأظن أنين قد رددت على ما ذكره أو وضحت وجهة 
الدكتور حامد من أن اإلسالم يدعو إىل حرية الفكر وحرية العمل وحرية نظري وأنا معه ومع األخ 
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البناء وحرية العمران وأن العقل أساسي يف هذا لكن ينبغي أن نفهم بشكل مطلق وائي أن اإلسالم 
يقر كل ذلك يف إطار منظومته العقائدية ال خيرج شيء من تصرفات اإلنسان الفردية السلوكية 

ة العمرانية احلضارية الصناعية السياسة االقتصادية إالّ يف ظل التصور اإلسالمي العام عن االجتماعي
ومن هنا يصبح كل عمل . احلياة والكون واإلنسان، ويف إطار مفهوم العبادة العام الشامل يف اإلسالم

 أُناس ينكرون وحنن نتكلّم ما عالقة الوحي؟ يعين نتكلّم عن. وكل نشاط هو إسالمي من هذه الناحية
الوحي، وينكرون النص، وينكرون الدين، وينكرون األنبياء والرسل كما كان الربامهة وهي فرقة من 
فرق اهلنود القدماء وقد رد عليهم كانوا ينكرون النبوات ويقولون بأن العقل وحده كاف يف الوصول 

 مستفيضة يف كُتب علم الكالم ويف كُتب إىل احلقيقة، وقد ناقشهم علماؤنا األقدمون مناقشة طويلة
العقائد وعلى رأسهم القاضي عبد اجلبار املعتزيل الذي كنت صديقه الدراسي يف البحث عن عقيدة 
النبوة عند القاضي عبد اجلبار فرد عليهم يف صفحات طويلة وحىت علماؤنا يف مذهب األشاعرة 

 الربامهة القائلني بإنكار النبوات وبكفاية العقل عن  كانوا يردون على عليهمدية ردوايومذهب املاتر
  .الوحي

وأخرياً فإنين أحيي األخ األستاذ الدكتور مجال عطية الذي شرفنا حبضوره وشرفين شخصياً 
بالتعرف عليه ورؤيته وأنا الذي تتلمذت على كتبه وعلى مقاالته املختلفة، ومل أكن أعرفه شخصياً 

كتاباته وما ذكره عن تأثر حركة التنوير الغربية بالفكر اإلسالمي هذا أمر ثرت برأت كثرياً له وتألكن ق
 مع األسف أنّ حركة التنوير احنرفت عن مسارها العقالين الديين الذي ،مقدر وال جمال إلنكاره لكم

حنن نعلم بأن توماس صاحب الكتاب املشهور الذي قام بعملية . كان جيمع بني العقل والوحي
 عقالنية يف الفكر املسيحي الالّهويت قد تأثّر كثرياً بالغزايل وتأثر بابن رشد وألّف كتابه إصالحية
، حنن نعرف هذا، وتأثّر به أيضاً غريه من املفكرين والباحثني حىت حركة )اموع الالّهويت(املشهور 

نّ احلضارة الغربية بشكل اإلصالح الديين يف أوربا تأثّرت بالفكر اإلسالمي وبالعقيدة اإلسالمية، كما أ
عام يف خمتلف مناحيها قد تأثرت باإلسالم، ال شك أن الفكر اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية كانت 

  .الطريقلّت ة والعقالنية األوروبية ولكنها ضأحد عوامل النهضة األوربية واإلنسانية األوروبي
وقد تقولون إنين أتواضع أشكركم جزيالً وأستميحكم العذر لتقصريي وضعفي وأنا أعترف 

لكنين أعترف بأن هناك ثغرات كثرية يف البحث الذي قدمته، أرجو اهللا عز وجل أن يعينين على ملئها 
  .وعلى تطوير هذا البحث إىل ما هو أفضل، واحلمد هللا الذي تتم بنعمة الصاحلات
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  عام �مع الفقه اإلسالميمعايل األمني ال
  :ن اخلوجةالشيخ حممد احلبيب اب. د. أ

  
شكراً سيدي األستاذ على هذه األجوبة املُوضحة لكثري من النقاط اليت وقع عرضها إثر إلقاء 

 عن بعض النقاط  إذا تفضلتم وتكرمتم به ألحتدثاحملاضرة، وأنا أُريد أن آخذ من وقتكم شيئاً قليالً
ذو شجون، وإذا كان ذا شجون  -  كما يقال -اليت ال أقول أمهلها اإلخوان ولكن أقول بأن احلديث 

فإن اإلنسان جيد نفسه مرة منجذباً إىل اليمني وأخرى إىل اليسار فيفقد بعض األحيان القضايا األخرى 
 مجيعاً إمجاعكمأنا قبل كل شيء مالحظيت حول احملاضرة كما هو . اهلامة اليت ينبغي أن يقف عندها

 عند الغربيني وعند املسلمني، وبينت حقيقة التنوير يف أنها حبمد هللا أخذت صورة كاملة بقضية التنوير
األول مث أشارت إىل املناهج املختلفة اليت تأثّر ا العرب واملسلمون أو أرادوا أن يبتدعوها فيما قاموا به 

الذي أريده هو . من أعمال فذلك أثر عظيم حيتاج إىل الوقوف عنده وإىل التفكري فيه وإىل الكتابة عنه
  :ل بعض األسئلةأن أسأ

هذه الدراسة اليت استمعنا إليها قد تناولت يف الواقع كما جاء يف حديث : السؤال األول
الدكتور احملاضر جانباً مل يتحدث عنه يف األول لكن استدركه استدراكاً طيباً يف اآلخر وهو أن التنوير 

الغرب كان يف حاجة إىل من هو حركات متعددة وأن أول تنوير هو التنوير اإلسالمي للغرب ألن 
ينقذه من اجلهالة وخيرجه من العماية ويقدم له آثاراً كثرية هي هذا الدين اإلسالمي وتلك احلضارة 

  .هذا أوالً. اليونانية الفكرية القدمية اليت مل يصل إليها الغرب إال عن طريق العرب واملسلمني
على طلب التنوير ر، ما الذي محل الغربيني ال بد من حبث األسباب اليت تربط بالتنوي: الثاين

جندوهم وأناروا هلم السبيل؟ وما الذي حدا بالغربيني إىل مقاومة الكنيسة وكل حىت جاء العرب فأ
األشكال الدينية لبيان منهجهم الذي يفرق بني العقل والوحي والذي يقول أنا ال أمتسك إال بالعقل؟ 

أليس هو الوضع االجتماعي . إىل أن نبحث عن التنوير؟وما الذي محلنا حنن يف هذا العصر 
واالقتصادي والفكري املتردي الذي فرض علينا بأن خنرج من هذا الوضع املهني إىل وضع شريف 
نوقظُ به أرواحنا وجمتمعاتنا والناس من حولنا ليكونوا على هدى من رم فيما بعثه اهللا سبحانه وتعاىل 

  .يه ويأخذوا مبنهجه؟واألنبياء ليهتدوا دق الرسل إليهم عن طري
هنا أسأل عن األسباب، واملوضوع ال حيتاج إىل بيان، فكلّنا يعرف من نفسه ما هي األسباب 

ه كما ترون أو كما تشاؤون، واليت دعت إىل التجديد يف هذا العصر أو إىل التنوير اإلسالمي، لتسم



 - 23 - 

 مالثامن عشر، والتجديد أو التنوير الذي قام به العرب عندوالتجديد الذي قام به الغربيون يف القرن ا
  .نشروا حضارم وأفكارهم يف البالد الغربية اليت مل تكن تعرف شيئاً

هذا إذا وقف عند حدود البيان ونشر اهلداية كما هي سنة اإلسالم فأهالً وسهالً ال خالف، 
ضية ما وهو خيالف بذلك بعض احلاضرين لكن  كل واحد منا قال رأيه يف ق،وحنن وقد اختلفنا كثرياً

ونأخذ ا وتكون هي منطلقنا يف  لنصل إىل فكرة نعتد ا ،هذا ليس خبالف، هذا تكامل وتعاون
  .أعمالنا إن شاء اهللا
هو أن الطائفة املتميزة من املتنورين أو دعاة التنوير مل يكونوا كاملسلمني عندما : األمر الثاين

التنوير يف الغرب ومل يكونوا كما حنن عليه اآلن يف حاجة إىل مد اليد لالستعطاف قاموا حبركة 
ليكية كما هم من الكنيسة ومواقفهم من الكاثوولألخذ مبا عند الغرب كانوا شيئاً آخراً، أخذوا مواقف
 ما قدره ديان كلّها وليحاربوا الوحي وليقرواقال األستاذ وغريها من املذاهب املسيحية ليهامجوا األ

قامة الدليل على هذا، ففي القرآن حثٌّ على ال حنتاج للرجوع إىل املعتزلة إلالعقل، حنن نقول بالعقل و
األخذ مبا يقوله أولوا األلباب والتمسك بالتطور العقلي واعتبار العقل نور اهللا الذي أودعه فينا لنستعني 

ر عندنا، لكن الذي ال نقبله والذي هو به على قضاء حاجاتنا والوصول إىل غاياتنا، فعندئذقرهذا م 
مشكل املشاكل اليوم أن جند رجال التنوير أو دعاة التنوير الذين مجعوا بني احلداثة وبني العقالنية وبني 
البعد عن الدين وحماربته، هذه املناهج اليت اختلطت يف ذهن كثري من الغربيني حىت من الذين يدعون 

يف هذا املنهج كانت مواقفهم سيئة جداً، هم يتحدثون عن السبب األصلي يف اإلسالم ودخلوا 
كراهيتهم للكنيسة، ملاذا؟ ألن التوراة واإلجنيل كانا حمرفني، والنصوص ال رابط بينهما، واحتاج الناس 

رآن  هي كما كانت، ملاذا يريدون وصف القعليق عليها وتطويرها حبيث مل تبقإىل تغيريها وتبديلها والت
 والذي هو بعيد عن - � -مبا وصفت به كُتب التوراة واإلجنيل؟ الكتاب القرآين هو املنزل من اهللا 

�إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ�: كل اختالط أو اضطراب أو حتريف أو تغيري لقوله تعاىل
١
 

� بينِ يديه ولَا من خلْفه ترتِيلٌ من حكيمٍ حميد يأْتيه الْباطلُ منالَ�: ولقوله تعاىل
، هذا ال نقوله ٢

 القرآن، فنجد عن بع أقوال العلماء املختصني يف علوملآليات أو لألحاديث ولكن بتتجمرد قول نقالً 
ا أنفسهم، ملاذا؟ أخذ به وأن ننري به أفئدة الذين ظلمونطريقهم املعىن احلقيقي الصحيح الذي ينبغي أن 

ألن هؤالء أصحاب التنوير يدعون اليوم إىل إصدار قرآن كامل صحيح جديد ألن القرآن الذي بني 
  .هذا شيء!! أيدينا مغلوط وهو يف حاجة إىل من يصلحه وأن يتالىف ما يوجد به من أخطاء

                                                 
1
  )سورة احلجر (٩  
2
  )سورة فصلت (٤٢  
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اننا الذين  من إخواًموا احلديث، وحنن نعرف من زمان بأن كثريوقبل هذا قا: الشيء الثاين
درسوا بأوربا أو خترجوا على أساس مدرستها ال يحبون احلديث وال يروونه وال يعتدون به فإذا قلت 

 ألن احلديث هو أهم العلوم وأكملها من ؛ وهذا غري صحيح. ال يصلح: قال لك. هذا حديث:له
هل بعد الذي قام به حيث التحقيق والضبط الذي جاء به علماء النقل وعلماء التجريح والتعديل، ف

  .علماء احلديث وعلماء املسلمني يف هذا الباب من تعليق أو تغيري أو تبديل أو اختيار ملنهج آخر؟
الثقافة الدينية إن شاؤوا فليحاربوا ما . هو أنهم يعارضون وحياربون الثقافة الدينية: الثالث

ضحة ومبادئ سليمة، وقوهلم إن الثقافة عندهم، أما ثقافتنا الدينية فهي مؤصلة وقائمة على قواعد وا
رحني للحديث وعلماء اح واملفسرين للقرآن والشاغري صحيحة ملاذا؟ ألن علماء اإلسالم من الشر

الذي ينبغي أن يسريوا فيهعون بأن هؤالء مجيعهم خرجوا عن املنهجاألصول وعلماء الفقه يد  . فال بد
لسكوت عن هذه الظاهرة اخلطرية فإنما ستدفعنا بعد قرن إىل أما ا. أن نأخذ موقفاً يف الرد عليهم

وجود طائفة تدين باإلسالم وال تعرف اإلسالم من جهة، وتدين باإلسالم وتعمل على حرب اإلسالم 
  .ومقاومته وهي تظن أا تفعل خرياً

ملنهجهم  ماذا فعلوا؟ وضعوا أصوالً ،ذي قام به الغربيوناألمر اآلخر هو أنّ هذا االجتاه ال
ما هي . حنن نريد أن نقاوم هذا املنهج فنعلّق عليه ونسب ونشتم، ال ليست هذه السبيل. التنويري

القوانني اليت ينبغي أن نعتمدها؟ ما هي اخلطة اليت ينبغي أن نسري عليها؟ كيف ننِري الناس ونبين هلم 
نا وإال نكون مقصرين، مقصرين مع هذا املنهج؟ فكما دعوهم إىل منهجهم ينبغي أن ندعو إىل منهج

 على هذا التراث، ومن أجل ذلك فالقضية خطرية جداً وحتتاج ائتمنناأنفسنا ومقصرين مع اهللا ألن اهللا 
منا إىل وقوف وإىل تدبر وإىل طلب املنهج الصحيح حلماية جمتمعاتنا اإلسالمية من جهة ولنشر اهلداية 

اللهم إني قد بلّغت، اللهم فاشهد، فليبلّغ : ( حني قال�ا الرسول اليت حنن مطالبون ا وقد طالبنا 
فهذا التبليغ هو حلقيقة الرسالة يف معناها األساسي، يف قرآا الذي ال يتغير، يف ). الشاهد منكم الغائب

ة حديثها الثّابت املقطوع به، يف الثقافة الدينية والشرعية اليت هي أساس احلضارة الفكرية بالنسب
  .للمجتمعات كلّها حىت الغربية ألنها استقت من هذه الثقافة الدينية

هذه الكلمة أردت أن أختم ا هذا االجتماع مع شعوري بالتقصري عن القيام بواجب الشكر 
والثناء على الدكتور فيما قدمه إلينا وأثاره فينا من قضايا حتتاج إىل النظر والدرس، وحضراتكم أول 

من يقصد ذا الشكر والتقدير واالعتبار ألنكم تركتم الراحة واالجتماع ا الثناء وأول من يقصد ذ
 هنا جتتمعون وتتحادثون روج بعد العمل إىل شيء من الترويح عن النفس فإذا أنتمبأهاليكم واخل



 - 25 - 

عن جممع وتتناقشون وليس يف هذا إال كل اخلري والربكة، فحمداً لكم وشكراً لكم واهللا جيزيكم خرياً 
 .وشكراً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. الفقه اإلسالمي وعن منتدى الفكر اإلسالمي


