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  :الدكتور محزة الفعر
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيد 
األولني واآلخرين وإمام املتقني، وخري خلق اهللا أمجعني نبينا وإمامنا وقدوتنا حممد بن عبد 

  . آله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم الديناهللا، وعلى
  .أيها اإلخوة؛ سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته

ومرحباً بكم إىل هذا اللقاء الطيب املبارك من لقاءات منتدى الفكر اإلسالمي اليت 
يقيمها جممع الفقه اإلسالمي جبدة، هذه اللقاءات املباركة اليت تتلمس حاجات املسلمني 

 حلّ مشكالم يف أجواء كهذه األجواء العلمية الطيبة اليت يلتقي فيها ثُلّة من وتسعى إىل
وحنن يف هذه الليلة املباركة مع . أهل العلم والفكر والغرية على دين اهللا تبارك وتعاىل

موعد لشيخنا العالّمة معايل الشيخ عبد اهللا بن بيه، وزير العدل األسبق يف مجهورية 
مية، واألستاذ جبامعة امللك عبد العزيز جبدة، ليحاضرنا يف هذه الليلة عن موريتانيا اإلسال
 الشكوى وأقض مضاجع اتمعات واخللق يف أصقاع الكرة األرضية منهموضوع كثُرت 

  ).اإلرهاب(ذلكم هو موضوع 
شيخنا الكرمي سيحدثنا يف هذه الليلة عن التشخيص واحللول، وحنن كلّنا آذان صاغية 

سيحدثنا معايل . اع حديث معاليه، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفعنا وينفعكم بهإىل مس
احملاضر يف حدود الساعة، مث بعد ذلك تتاح الفرصة للتعليقات واملداخالت وسنعطي لكل 

  .متداخل أو متحدث فرصة ال تزيد عن مخس دقائق
  . أن يبدأ حديثه، فليتفضلواآلن نطلب إىل معايل احملاضر شيخنا الشيخ عبد اهللا بن بيه



 - ٣ -

  
  
  

  
  

  
  حماضرة الشيخ الدكتور

  

  عبد اهللا بن بيه



 - ٤ -

  :الدكتور محزة الفعر
شكر اهللا لشيخنا معايل الشيخ الدكتور عبد اهللا هذا العرض املفصل املؤصل الذي 
أحاط جبوانب املوضوع وعرفنا خبطورة هذه املشكلة، مشكلة اإلرهاب، ونقلنا عرب نظرة 

سلية إىل عدد من األحداث اليت حدثت بسبب هذه املشكلة، وحلّل أسباب تارخيية تسل
املشكلة ومل يغفل يف هذا التحليل عما قاله اآلخرون، وخلَص من ذلك إىل أن هذه 
األسباب اليت ذُكرت ال ميكن أن نعترب سبباً واحداً منها هو سبب هذه املشكلة وإمنا هي 

هذه نظرة عميقة أحسب أنّ معاليه من أهل البصرية ظاهرة تتداخل فيها أسباب عديدة، و
الذين استطاعوا أن ينفذوا إىل هذا املستوى من القول الدقيق الذي يقطع الطريق على كثري 

مث نقلنا بعد . من األضاليل وكثري من األباطيل وكثري من األقوال اليت ال تسوق إىل احلقيقة
باب وجيهة أحسب أن معاليه خلّص فيها ذلك إىل أهم أسباب عالج هذه املشكلة وهي أس

 اهللا خرياً عندما أصل كثرياً من يقال يف عالج هذه القضية، وجزاهأهم ما ميكن أن 
املصطلحات والعبارات وردها إىل أصوهلا الشرعية املعتربة عندنا كقضية اإلفساد يف 

 تنبع من تعومي األرض وقضية البغي وقضية احلرابة، وأظن أن كثرياً من إشكاالتنا إمنا
عندما فاأللفاظ والعبارات، واملشكلة كما يقولون يف كثري من األحيان مشكلة مصطلح، 

  .تتحدد املصطلحات تنتفي كثري من اإلشكاالت
معاليه باملشروع الذي اقترحه وهو يف ظني مشروع رائد جيد أرجو أن أيضاً أحتفنا 

تفعيل هذا املشروع جممع الفقه انه يف يتولّى معايل الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجة وإخو
ليكون مشروعاً رائداً تحلُّ به مشكالت اإلرهاب ال يف العامل اإلسالمي وحده بل يف 
العامل أمجع، وما أظن ذلك عسرياً بل ذلك ممكن إن شاء اهللا، ولعلّ يف مثل هذه اجلهود ما 

  .عه شيئاً نافعاًميكّن أيضاً منظمة املؤمتر اإلسالمي من أن تقدم للعامل بأمج
أشكر بامسكم معايل الشيخ على التطواف اجليد املفصل وأظن أنه مل يقل كل شيء مما 
أراد أن يقوله ولكن حبمد اهللا هذا البحث النافع القيم موجود بني أيديكم فيمكن أن يطَّلَع 

  .عليه بإذن اهللا
يف بداية املداخالت عندنا طلبات عديدة للمداخلة وعندنا عدد من األسئلة، سنعطي 

  .الفرصة ملعايل شيخنا حممد احلبيب ابن اخلوجة ليعقّب على هذه احملاضرة القيمة
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  :معايل األمني العام للمجمع
الرمحن الرحيم، صلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد، وعلى آله وصحبه بسم اهللا 

  .وسلم
تفع به وأن جيد فيه أشياء من الطبيعي عندما يشهد اإلنسان جملساً كهذا الس أن ين

كثرية تعينه على املزيد واملفيد يف السري على الوجه الصحيح ليحقق األمل من حبث هذا 
املوضوع ودراسته، ولكين قبل أن أشري إىل أي بعض النقاط أذكر بغاية اإلكبار والتقدير 

ومشول بظهر أن  ور عبد اهللا بن بيه ملا فيه من إحاطةاجلهد العظيم الذي بذله شيخنا الدكت
كار وتعاريف فر عن الناس أفراداً ومجاعات حول هذا املوضوع من أيف تتبع ما صد

وتسلسل تارخيي، فهذه العناصر كلها قد استوفاها أو استويف بعض جوانبها ألن الوقت ال 
  .يتسع هلا مجيعاً

إلسالمية وأريد أن أشري إىل أن هناك ظاهرة البد من اعتمادها خصوصاً يف جمتمعاتنا ا
وبني الدارسني من أهل الشريعة ملثل هذه القضية وهي أننا ال نذكر التاريخ لكونه تارخياً 
وال نذكر األحوال اليت مرت بالعامل اإلسالمي أو العامل الغريب رد أا أحداث ولكن 
 الغرض هو أن نتعمق وأن نربز احلقائق الذاتية اليت تتصل ا واليت انبنت عليها تطورات
وأفكار وتيارات نستطيع أن نلم ا وأن حنلّلها وأن ننتهي منها إىل قواعد سلوكية يف 

ورأيت يف هذه الكلمة اجلميلة اليت غلبت كل واحد منا يف انتباهه . حياتنا االجتماعية
 من كل هذه -  جزاه اهللا خرياً -وألزمته الدقيقة لكل ما عرض أنه يستخرج أو أستخرج 

ية ومن كل املالبسات اليت حلت باتمعات الغربية واإلسالمية يف هذه الوقائع التارخي
القضية بالذات وهي قضية اإلرهاب قواعد مسا ا ما ذكره من قواعد أخرى يف نفس 

ا يقرب منه عند اإلمام مالك وعند غريه من الفقهاء، مث ما تعرض إليه من ماملوضوع أو في
ة يف خمتلف قواعد نذكرها يف كتبنا عندما نتحدث عن القواعد العلمية أو القواعد الكلي

الفنون فهذا جيمع بني أيدينا الثروة احلقيقية اليت تكون تلك القواعد سبيالً إىل مراجعتها 
  .وطريقاً إىل إحيائها وتنقيحها والزيادة عليها

قترح الذي نوه به معايل الدكتور محزة من وجوب النظر يف هذا وأقول بأن امل
 أمره إىل جممع الفقه اإلسالمي جبدة حنن ال نرحب فقط ذا ولكننا نعد له وإسنادوع املشر
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من اآلن ومن قبل اليوم، ذلك أن املوضوعات اليت طرحت خارج هذه القاعة أو األغراض 
راء اليت استمعنا إليها وقرأناها ووقفنا على كثري مما كتب فيها ال ميكن واألفكار واآل

ضافة إليه، وميكن تعديله، وميكن النظر إىل جهات خمتلفة متيز ا حصره، ولكن ميكن اإل
أو العمرانية أو االقتصادية أو بعض املفكرين والعلماء عندما حبثوها من الناحية النفسية 

غريها، فاملوضوع ليس موضوع إرهاب بصفة شكلية ال تلفت النظر إىل القضايا الدقيقة ال 
  .بد من حبثها بل هو أدق من ذلك

وهلذا أقترح لتنفيذ هذا املشروع أوالً أن يقع اإلعالن أو الدعوة من جملسكم هذا 
وعقب هذه احملاضرة القيمة بوجوب حبث هذا املوضوع حبثاً مجاعياً، ومعىن هذا أننا خنتار 

بحثوه أو الذين يريدون زيارة حبثه يله وقتاً قريباً إن شاء اهللا ونعني له األشخاص الذين 
بسط اجلوانب املختلفة وإثارة املوضوعات اهلامة اليت حتتاج إىل دراسة وتوقف لنتمكن من 

 عند عرضه يف العشر دقائق األخرية ذكر -  حفظه اهللا -ونظرٍ جديد، فإن معايل الشيخ 
حماور كثرية، كثري من الناس ال يتصورون ارتباطها مبوضوعنا ولكنه استطاع بفضل نفاذ 

فع من النتائج اليت خنلص  لبحث هذا املوضوع حىت ننتاساًرأيه وقوة بصره أن جيعلها أس
  .إليها بإذن اهللا بعد هذه الدراسة

وأنا أقترح أن هذه اجلماعة سيكون مردها إلينا، ومعىن هذا أن معايل الشيخ احملاضر 
جممع الفقه هو عضو يف اللجنة التأسيسية هلذا املنتدى، وبناًء على كونه عضواً يف 

 يف هذا املنتدى الذي مت تأسيسه نريده أن يلقي نظرة أخرية على حبثه  وعضواًاإلسالمي
ليستخرج أهم النقاط اليت ينبغي أن نبحثها يف اجتماعنا املوسع، وبذلك حنصر لكل واحد 
منا املنهج أو الطريقة أو املسلك الذي ينبغي أن يسري فيه لنجين بعد ذلك الثمار ونقدم 

وعندما أقول االقتراحات . ل مبا أثاره الشيخ من قضايااالقتراحات واألطاريح اليت تتص
إىل آخرة إمنا أشري بصفة خاصة إىل أن املوضوعات اليت مل تدرس ومل تأخذ ... واألطاريح

حنن حقها يف هذه اجللسة ميكن أن نعطيها حقها عند االجتماع، وبذلك نتم ما بدأنا به 
ود لتحقيق هذا الغرض ليكون بعد يف هذه اجللسة وما سعى إليه غرينا من قبل من جه

  :ذلك شامالً، وقد أعجبين أمران ال بد أن أخصهما بالذكر
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األمر األول أن مساحة الشيخ استطاع أن يلم باالجتاهات املختلفة الغربية واإلسالمية، 
مث . وهذا أمر إذا صح عند غرينا إمنا يصح بالنسبة لطرف من هذه األطراف ال إىل مجيعها

 اإلسالمي ألنه يتحدث عن نفسه قبل كل أحد، ويتحدث عن اتمع قدم املشروع
اإلسالمي، فاتمع اإلسالمي مظلوم يف هذه القضية وأعتدي عليه اعتداًء هو من اإلرهاب 
أيضاً، ولذلك ال بد من تطهري اتمع اإلسالمي من هذه الوصمة وبيان الوجه احلقيقي 

  .كل وغريه من املشاكل اليت تشبههالذي جاء به اإلسالم ملعاجلة هذا املش
وأرجو أن ينتهي البحث من األسرة اليت ندعوها إىل االجتماع قريباً إن شاء اهللا ببيان 
املنهج اإلسالمي، املنهج اإلسالمي خباصة، بعد مقارنات ودراسة إىل آخرة، ننتهي إىل 

  .شيء يسمى املنهج اإلسالمي يف مواجهة اإلرهاب
طيل يف أعماركم وميكنكم إن شاء اهللا من بلوغ هذه األهداف واهللا ميدكم بعونه وي

وغريها مما حيسن به أمر املسلمني وتنهض م قدرام ويتحقق به النصر جلميعهم واهللا 
املسؤول عن اإلجابة عن هذا اخلري الذي هو لدنه ومن متاعه الذي يتفضل به على عباده 

  .املسلمني
  .اهللا وبركاتهوشكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة 

  
  :الدكتور حسن املناعي

بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني

  .عندي مالحظة سريعة نظراً لقصر الوقت
يبدو يل أننا ما دمنا نتحدث عن اإلرهاب جيب أن نفهم طبيعة اإلرهاب الذي حنن 

وضوع، هذا بعد شكرنا لفضيلة الشيخ على ما قدمه ألجله اجتمعنا وطرحنا مثل هذا امل
  .معلومات دقيقة ووافيةمن يف حماضرته 

. يف احلقيقة ما دمنا نعترب أن اإلرهاب جمرد فكر ال نستطيع أن حنل هذه املشكلة
ى حضة ألجلها تقدم األموال واألنفس وياإلرهاب الذي نتحدث عنه اليوم هو عقيد

ومن أجل هذه العقيدة تنتهك حرمات الغري وأمواهلم ألجلها بكل غالٍ ورخيص، 
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فال ميكن أن نصل إىل مثل هذه الدرجة إالّ مىت كان هذا الفكر . وأنفسهم إىل غري ذلك
. عقيدة يف األنفس، ولذا إذا فهمنا اإلرهاب ذا املستوى نستطيع آنذاك أن حنل املشكلة

ا التوجه العقدي حنو مزالق كبرية ووراء هذه العقيدة هناك فكر ديين رمبا قوي يسوق هذ
  .هذه النقطة األوىل. وخطرية

يف احلقيقة ظاهرة اإلرهاب كما ذكرمت سيادتكم هلا تاريخ، وإذا ما : النقطة الثانية
تأملنا يف التاريخ اإلسالمي نرى أن جذور اإلرهاب بدأت منذ عهد اخلالفة الراشدة، فيا 

احل، وال يقتصر يف تاريخ هذه الظاهرة على حبذا لو بدء السرد التارخيي من هذه املر
األشخاص وإمنا على األفكار كيف تشكلت؟ وكيف جتسمت؟ وكيف ظهرت يف واقع 

  األمة اإلسالمية ويف غريها؟
ة هناك شيء هام وإن يف احلقيق. تتعلق باحللول اليت قدمها فضيلة الشيخ: النقطة الثالثة
لعامل من أجله تشوهت صورة اإلسالمي  إليه هناك حدث جلل وقع يف امل يقع التطرق

واملسلمني وأصبح كل مسلم يف العامل مهدداً أو صورته مشوهة نتيجة سلوكيات معينة 
واحلل الذي أتصور أنه يضاف إىل ما قدمتموه فيما يتعلق باحللول . إرهابية وقعت يف العامل

 املسلمون اليوم يف السريعة والعاجلة واآلجلة كيف ميكن أن حنسن صورة املسلمني اليوم؟
حاجة إىل وجه جديد يتقدمون به إىل العامل، حباجة إىل إعادة النظر يف أحوالنا ومشاكلنا 
. لنرجع إىل العامل ونتقدم العامل بوجه جديد غري الوجه الذي ظهر عليه املسلمني اليوم

  .وشكراً
  

  :الدكتور عادل قوته
  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

اللهم اجعل أزكى صلواتك وأمنى بركاتك وأشرف حتياتك على عبدك ورسولك 
  .سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

ة اليت كما عهدنا منه هذا أشكر سيدي ووالدي وشيخي وكبريي على هذه احملاضر
الواسع الغزير وهذا التحليل وأحاول أن أكون على أثره مشاركاً بقدر طاقيت العلم 
  .لت أودية بقدرهاوسا
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أشعر أن هناك مجلة من األحداث الضخمة يف اخلمسني سنة األخرية مرت باألمة 
اإلسالمية كان لزاماً على أصحاب العمل اإلسالمي والتجمعات اإلسالمية واحلركات 
اإلسالمية أن يقفوا عندها طويالً وأن تعقد من أجلها مجلةٌ كبريةٌ ممتدةٌ من الندوات 

 إىل مجلة أخرى من – رمحه اهللا –من حادثة اغتيال الشيخ حسن البنا واملؤمترات، و
احلوادث اليت تفضلتم باإلشارة إليها كان لزاماً على اجلماعات اإلسالمية واملفكرين 
اإلسالميني واملهتمني بالعمل اإلسالمي أن يقفوا عند أسباا، عند تداعياا، عند 

ري واهلجرة وحوادث محاة فك النكراء ومجاعات التفامتداداا، منها حادثة احلرم الشري
واجلزائر بكل أبعادها ومعاناا، جرح أفغانستان املمتد، إىل أن وصلنا إىل يوم النحس 

وإذا أذنتم يل يا سيدي وهو منكم مستفاد ولعلنا يف . املستمر احلادي عشر من سبتمرب
أننا أمام مشكلة فكرية منهجية سابق لقاءاتنا أشرنا أو تداولنا احلديث حوله أنين أجد 

  :شرعية، وأرد أسباب هذه املشكلة الفكرية الشرعية إىل ثالثة أسباب
 هو إباحة النصوص الشرعية لغري املتأهلني، وما عرف اصطالحاً عند :السبب األول

فهناك بعض الدعوات اليت منت وانتشرت فيما يقارب النصف . املتخصصني بالالمذهبية
ودم مبعول إتباع النصوص الشرعية واحلديث الشريف صرح الفقه قرن كانت تدعو 

إلغاء الفقه  �والفقهاء، وكان فاحتة ما ميكن أن يقرأه الطالب يف صفة صالة النيب 
اإلسالمي وتأخريه والظن أن الفقهاء هم حائلون بني الشرع وبني تطبيقه، انتقلنا بعد ذلك 

رة الشوهاء يف بعض فروع العبادات، وانتقل إىل مجلة من االجتهادات القاصرة املتناث
األتباع إىل فتح مسائل الدين كلها ونصوص الوحيني كلها على مشرحة هذا التمجهد 
حىت وصل احلال م ومبن يعتقد فيهم إىل العالقة بني احلاكم واحملكوم، وإىل العالقات 

  .االجتماعية، وإىل أحاديث الفنت واملالحم
وكان من أعظم . ن مل يعاجل يف أول أمره رأينا ما وصلنا إليهواالستهانة داء وبيل إ

الفراء أن ينسب كل ذلك إىل السلف وإىل السلفية وغدت الطائفة الناجية املنصورة 
أصبحت معصومة، وأصبحنا نرى السجال الفقهي والفكري والعقيدي يزلزل قيمة العامل 

  .ملسلم على أخيه املسلماملسلم يف نفوس اتمعات اإلسالمية، وأبعدت حقوق ا
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هو إحالل الفكر مكان الفقه، وهذه مشكلة قدمية لن أتعرض هلا لكوا : السبب الثاين
مشكلة شائكة، حنن ال نبخس الرواد حقهم وال جنين على أحد ونقدر الناس الذين ضحوا 
 بدمائهم من أجل إقامة اإلسالم لكن احلق أحب إلينا منهم، وإحالل الفكر عوض الفقه

  .وصلنا إىل إمامة املسلمة جلماعة املسلمني
مجلة من يعمل يف العمل . وهو غياب القيادات الربانية النورانية: السبب الثالث

اإلسالمي اليوم هم باحثون، معلمون، مدرسون، حماضرون، أما التربية النورانية الربانية 
نهج األنبياء يف االحتساب اليت تصل إىل القلب وتثبت الناس وتصبرهم وتربيهم على م

 عوتب يف نفسه الشريفة، �املخالف، والنيب والرضا والتضحية والبذل واإليثار وعذر 
      فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آثَارِهم إِن لَّم يؤمنوا بِهذَا الْحديث ﴿: قال تعاىل

  .) الكهف٦(﴾أَسفًا
 املقترحة وهو أهم حل يف نظري املتواضع، إعادة أصل إن مسحتم يل إىل بعض احللول

التوازن العلمي والفقهي والفكري والدعوي واإلفتائي للمجتمعات وال يقبل أبداً بقاء فكر 
أحادي إقصائي واحد يف املنهج واألحكام والسلوك ينفرد باتمعات أو ببعض اتمعات 

ن تردد سياسة القطب الواحد يف بكل مستوياته وشرائحه، وهذا االنفراد يشبه عندي دو
  .التوازن الدويل

أيضاً إعطاء القيادات والكفاءات العلمية الفكرية مساحات أوسع للحوار واالجتماع 
والتثاقف، وال تزال بعض أروقتنا العلمية واألكادميية تدار لدينا بعقول أمنية أو عقول ال 

  .حتتمل اآلخر
  .يدنا ونبينا حممدأشكر لكم اتساع صدركم، وصلى اهللا على س

  
  :الدكتور محزة الفعر

احلقيقة عندنا عدد من التساؤالت واإلضافات استميحكم عذراً يف أن حنيلها إىل 
 هذا السؤال الذي عدانها إن شاء اهللا يف تنقيح البحث وتطويره ما مساحة الشيخ ليفيد م

قوب واليت  نفس يعافظ يسأل فيه عن احلاجة اليت يف عمر حرورد من سعادة الدكتو
حالت دون تعريف اإلرهاب، ويقول بأن مساحة الشيخ ذكر أن املاليكة قد انفردوا يف 
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اعتبار الفساد يف األرض جرمية، يقول مع أنه وردت هذه اجلرمية يف آية املائدة، فنترك 
لسماحة الشيخ مخس دقائق للتعقيب على ما ذكر يف التعليقات املتقدمة ولإلجابة 

  ).هاء الشريط األولانت... (اختصاراً
  

الشيخ الدكتور عبد اهللا بن بيه
ّ
:  

احلمد هللا رب العاملني، اللهم صلّ وبارك على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم 
  .تسليما

رمبا تكون األجوبة موجودة يف احملاضرة فلم استطع استيعاا ومل استطع قراءا وميكن 
ؤال الدكتور أو مالحظات الدكتور حسن لإلخوة أن يرجعوا إليها وخاصة ما يتعلق بس

املناعي وأنا اتفق معه وقلت إا أيديولوجية، وبالتايل األيديولوجية هي مبعىن العقيدة وإن 
كان الغربيون مازالوا خمتلفني يف تعريف األيديولوجية، ما هي األيديولوجية؟ وقالوا هي 

فأنا اتفق معه على . اآلخرين يريدون أن يفكروا مكان ومنفكر من يريد أن يفكر مكانك 
  .أا عقيدة

 من -مث إن حتسني صورة اإلسالم أنا أشرت إليها وقلت إن من مقاصد الشريعة 
 حتسني صورة اإلسالم وذلك من استقراء بعض املواقف –وهي كلمة كبرية مقاصد، 

 قوله وإىل ) ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه: (  عندما يقول�لسيدنا رسول اهللا 
  .لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم لعائشة لوال أن أهلك قصرت م النفقة �

كثري من املسائل تركت من أجل حتسني صورة اإلسالم يف أعني الناس حىت ال يتقول 
  .الناس وحىت ال ينفروا عن اإلسالم، فأنا اتفق معه متاماً

 يف كثري من املسائل وأشكر له فضيلة الدكتور عادل أنا وهو واحلمد هللا متفقان كثرياً
اإلضافات اليت أضافها أو الصياغة اليت صاغها يف احلقيقة ألنين أنا اتفق معه حول املذهبية 
وحول أن الفتوى جيب أالّ تكون كالماً مباحاً وبالتايل النصوص الشرعية جيب أالّ يتقدم 

ئل يعرب عنها بأصول لالستنباط منها أو لتطبيقها من ال يحسن ذلك فهناك أدوات ووسا
 أن ..الفقه إىل جانب أدوات أخرى كاللغة العربية، هذه األدوات من ال ميلكها ال ينبغي

أنا ال أستطيع أنا أذهب إىل طائرة وأقول إين ..  وأقول دائماً لطلبيت يعين هل يستطيعيتقدم
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ميائي أيضاً ال ميكن أن أحسن قيادا ألنين ال أملك األدوات وال أعرفها وال يف خمترب كي
ميكن أن أدخله فكذلك الفقه، ملاذا الفقه وحده هو احلائط القصر كما يقال عندنا يف املثل 
الشعيب؟ ملاذا كل الناس يريدوا أن يكونوا جمتهداً؟ املفكر هو أيضاً أصبح جمتهداً، وهو مييز 

 حقيقة هذا اإلنسان عن غريه، اإلنسان هو احليوان الناطق ويكفر بقوته، فاستسهل الناس
واتفق معكم على أنه البد من االهتمام ذه والبد من التعددية، وأنا ذكرا هنا األمر 

حتت عنوان االختالف، وذكرت كثرياً من النصوص اليت تدل على أن االختالف حممود 
وليس مذموماً، واالختالف ليس اختالفاً وخباصة عند اإلمام الشاطيب ألنه جيعل اخلالف 

عل االختالف مقبوالً، وبالتايل االختالف ألنه مبين على االستدالل، واالختالف شقاقاً وجي
من شأنه أن يقوي اتمع، اتمع الذي يتحاور على اختالفاته يصبح عنده مناعة، اتمع 
الذي ال يتحاور على حول االختالفات بامكان أن ينكسر يف أي وقت ألن التجمد إذا 

ا مبهرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خباصة ينبعاً ودمترأيت شحاً مطاعاً وهوى 
الناس خالص يعين إعجاب كل ذي برأيه ما يعىن  هذه إذن  الثالث األولنفسك وأترك

 حيذر من هذا فأنا أتفق مع فضيلته فيما حتدث �فسيدنا رسول اهللا . أي انغلق على رأيه
  .عنه

ن يكوا الناس أو أن اهللا سبحانه ومسألة القيادات الروحية، ال أعرف هل ميكن أ
  .ون قيادة روحية رمبا العلم وحده ال ميكن أن يكّ، هذه القيادات عادةً يظهروتعاىل

 احلاجة يف نفس يعقوب لعلك أنت – حفظه اهللا تعاىل –ألسئلة أخي الدكتور بالنسبة 
وبالتايل ليس معنا فهو مع اإلرهاب، من تعرف هذه احلاجة اليت يف نفس يعقوب، هو أن 
 سبتمرب، نشأ عنه أن مناطق يف العامل ١١مهما كان لونه، أنا ذكرت هنا ما نشأ عن 

أصبحت متهمة بالقوة وإن مل تكن بالفعل، يعين كل منطقة يوجه إليها أا إرهابية وأن 
  .مسألة الدمينو يعين اضرب اهلدف األول ويسقط اهلدف الثاين وبالتايل

. ملثل الفرنسي من يريد أن يقتل كلبه يتهمه بالكذبوامسحوا يل مرة أخرى يقول ا
فهنا أصبحت هذه التهمة جائزة حلاجة يف نفس يعقوب، مل حيدد مفهوم اإلرهاب ترك 
عائماً حىت ميكن أن يلصق بكل أحد فإذا جاء يريد أن يدافع عن نفسه قال ما هو 

فهذا .  قلناها كذاال، أنت إرهايب خالص، يعين حنن: اإلرهاب الذي تتحدثون عنه؟ يقول
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: إشكال كبري جداً والعامل ال ميكن أن يستمر يف هذا، وحىت كويف عنان اليوم املاضي يقول
ينبغي أن يعرف يف مدريد، ألنه مل يعرف، أكرب سلطة وهي األمم املتحدة تقول مل يعرف 

  .فهذا إشكال كبري جداً. بعد
ألرض أنا وجدت أيضاً عند بعض أما مذهب املالكية رمحهم اهللا تعاىل يف الفساد يف ا

مثالً .... املذاهب وخاصة احلنابلة يتكلمون عن هذه املسألة لكن جتد بعض اجلرائم اليت
اجلاسوس املسلم عند املذاهب األخرى ال يقتل، املالكية يقولون يقتل ألنه فساد يف 

رض، مبعىن أنه األرض، يقولون الذي يدعو إىل الفتنة يعتربه املالكية من باب الفساد يف األ
تنطبق عليه اجلرمية، وكما قلت مل حيددوها حتديداً مانعاً جامعاً ولكن بصفة عامة كل ما 
يثري الفتنة فإنه ميكن أن يعترب فساداً يف األرض، وتبصرة ابن فرحون يف هذا وكتب 

ان  ومنها تبصرة ابن فرحون تم كثرياً ذا اجلانب وإن كالسياسة الشرعية عند املالكية
تكلم عن شيء قريب من ) الغياث(للحنابلة أيضاً رأي، وحىت إمام احلرمني اجلويين يف 
  .املذهب املالكي يف االستصالح ويف املصاحل املرسلة

اعتقد أن هذه هي األسئلة اليت وردت علينا، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن نكون 
  .ته يف عباده الصاحلنيموفقني وأن يفتح لنا بفتوحاته الربانية وأن يدخلنا برمح

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  :الدكتور محزة الفعر
قبل أن خنتم اجللسة أود أن أشري إىل تأكيد معايل أمني امع الفقهي على تبين ما 
طرحه مساحة الشيخ عبد اهللا من املشروع اإلسالمي حملاربة اإلرهاب، واعتقد إن شاء اهللا 

 من بركات هذا اللقاء الطيب أول بركاته العملية، أما العلمية املعرفية فقد حصلنا أن هذا
إن شاء اهللا هي تبين امع العلمية  بركاته لمنها الشيء الكثري واحلمد هللا، ولكن أو

الفقهي اإلسالمي ممثالً يف شخص أمينة العام مساحة الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجة هلذا 
تعد له العدة ويقوم مساحة الشيخ عبد اهللا بتقدمي خالصة رأيه منقحاً املشروع على أن 

مدققاً وأن جتتمع له ثلة من املختصني املهتمني لتفصيل أطراف هذا املشروع وحتريره 
يف هذا الصدد أطلب إىل اإلخوة مجيعاً ممن حضر لقاءنا هذا . وتنقيحه لينتفع به العامل أمجع
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 املشروع أو توضح جوانبه أن يقدمها مشكوراً ألمانة ممن كانت عنده فكرة تدعم هذا
  .املنتدى

ويف ختام هذه اجللسة الطيبة املباركة ال يسعين بامسكم إال أن أتقدم خبالص الشكر 
وعظيم الثناء وخالص الدعاء لسماحة الشيخ عبد اهللا بن بيه على هذا العمل املشكور 

ى مساحته، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن وليس ذلك التأصيل والتحرير والتدقيق بغريب عل
وعلى حسن يبارك يف جهوده وأن ينفعه وأن ينفع به، وأشكركم مجيعاً على احلضور 

  .االستماع واإلنصات، وشكر اهللا للجميع
 .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبة أمجعني


