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 حفل التكريم
 ))كلمة  االفتتاح (( 

 

 -: بالكلمة التاليةةاألمسي واف البوقنفتتح األستاذ ا
سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي خلق فأبدع، وصور فأجاد، ونصلي ونسلم على من ال                ب

 .بته أمجعنينيب بعده، حممد وعلى آله وصحا
 ..صحاب الفضيلة واملعايل، أصحاب السعادة، أيها األخوة احلضورأ
 ..ريوطاب مساؤكم بكل خ.. الم اهللا عليكم ورمحته وبركاتهس
رحب بكم حضورنا الكرام يف اثنينيتكم، اثنينية احلب والوفاء، نلتقي جمدداً يف اثنينية الشيخ               ن

اها سكون الليل وهدوءه، لينربي اإلبداع وتنطلق منصات        عبد املقصود خوجه، ويف أمسية حتمل يف ثناي       
 عِرف عنها، ويف هذه الليلة      اتتويج األدب والثقافة، اثنينيتكم يف هذه األمسية حتتفي وتكرم، وهذا هو م           

حنتفي بسعادة الدكتور حممد عمارة املفكر والكاتب اإلسالمي، وأعتقد يقيناً أن أمثال هذا الضيف                
 . أعماله ومؤلفاته عليكم معشر الثقافة، فأهالً ومرحباً به ضيفاً وحمتفى به يف هذه الليلةالغايل ال ختفى

ذه األمسية اجلميلة، ونبدأ كالعادة خبري بداية        هضورنا الكرام نرحب بكم مرة أخرى يف         ح
 .وبأفضل الكالم، وتالوة مباركة للمقرئ الشيخ عبد اهللا حممد قمر

 

  ))ألستاذ الدكتور حممد عمارةلسرية الذاتية لسعادة اا(( 
 صر م فكر إسالمي ومؤلف وحمقق، وعضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف، ولد بريف             م -

، بتاريخ السابع والعشرين من رجب لعام مخسة        )فر الشيخ ك(حمافظة  )  لنيق(، مركز   )روةص(يف بلدة   
 حتترف الزراعة، وملتزمة مادياً، حفظ      وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة يف أسرة ميسورة احلال مادياً        

مع األزهر  االقرآن الكرمي وجوده بكتاب القرية، مث التحق مبعهد دسوق الديين االبتدائي التابع للج            
 م، ومنه ١٨٦٤الشريف 

 .م١٨٦٨حصل على شهادة االبتدائية سنة  -



ائية، فنمت اهتماماته الوطنية    بدأت مداركه ومواهبه املتعددة تتفتح وهو ما زال يف املرحلة االبتد             -
 والقضية الفلسطينية،   ،صرموالعربية واإلسالمية واألدبية والثقافية فشارك يف قضية استقالل            

١٣٦٨ويف سنة   .  د، والكتابة نثراً وشعراً، كما تطوع للتدريب على محل السالح         جباخلطابة يف املسا  
لجامع األزهر الشريف، ومنه حصل على      األمحدي الديين الثانوي التابع ل      نطاطهـ التحق مبعهد    

هـ، وواصل خالل هذه الفترة اهتماماته السياسية واألدبية والثقافية،         ١٣٧٣  الثانوية األزهرية سنة  
 .عدة صحف وجمالت مصرية ونشر يف

يف )  الليسانس(ومنها خترج ونال درجة       لقاهرةاهـ التحق بكلية دار العلوم جامعة       ١٣٦٤يف سنة     -
كما .  م١٩٦٥ والعلوم اإلسالمية، ولقد تأخر خترجه بسبب نشاطه السياسي إىل سنة             اللغة العربية 

االت يف صحف وجمالت    قهـ، ونشر عدة م   ١٣٧٥سنة    صرشارك إبان مقاومة الغزو الثالثي مل     
 .م١٩٥٨مصرية ولبنانية، وألَّف ونشر أول كتبه عن القومية العربية عام 

تقريباً ومجيع جهده ملشروعه الفكري فجمع ودرس األعمال        بعد التخرج من اجلامعة أعطى كل وقته          -
فغاين، وحممد  ألالكاملة ألبرز أعالم اليقظة اإلسالمية احلديثة، رفاعة رافع الطهطاوي، ومجال الدين ا           

عبده، وعبد الرمحن الكواكيب، وعلي مبارك، وقاسم أمني، كما كتب الكتب والدراسات عن أعالم              
 .ن بعض الصحابة رضوان اهللا عليهمالتجديد اإلسالمي، وكتب ع

أضاف للمكتبة اإلسالمية ستةً وعشرين ومائة مؤلٍَّف رسم من خالهلا السمات املميزة للحضارة                 -
ملشروع احلضاري اإلسالمي واملواجهة مع احلضارات الغازية واملعادية، كما درس            ااإلسالمية و 

ل الكاملة لرفاعة الطهطاوي، وانتهاًء بكتاب السنة       وحقَّق ثالثة عشر عمالً كبرياً ابتداًء من األعما       
زمة  أ والبدعة للشيخ حممد خضر حسني، أما يف جمال املناظرات فقدم ثالثة أعمال ختاطب يف جمملها              

العقل العريب، ومن ناحية أخرى قدم مع آخرين مخسة أعمال ليصل بذلك إمجايل مؤلفاته وإسهاماته                
 .ة كتابالفكرية إىل سبعة وأربعني ومائ

هـ، من كلية دار العلوم يف العلوم اإلسالمية، ختصص يف          ١٣٩٠حصل على درجة املاجستري سنة        -
كما حصل على درجة الدكتوراه     .   احلرية اإلنسانية  ةالفلسفة اإلسالمية بأطروحة عن املعتزلة ومشكل     

ريات أسهم يف حترير العديد من الدو      .  هـ، بأطروحة عن اإلسالم وفلسفة احلكم      ١٣٩٥سنة  
الفكرية املتخصصة، وشارك يف العديد من الندوات واملؤمترات العلمية يف وطن العروبة وعامل                

: ملوسوعات السياسية واحلضارية العامة مثل     ا كما أسهم يف حترير العديد من     .  اإلسالم وخارجهما 
 املفاهيم(وموسوعة  )  الشروق(وموسوعة  )  احلضارة اإلسالمية (وموسوعة  )  السياسة(موسوعة  
 . وغريها) اإلسالمية



الس األعلى للشؤون اإلسالمية    :  نال عضوية عدد من املؤسسات العلمية والفكرية والبحثية منها          -
 وامع امللكي   ،صر ومركز الدراسات احلضارية مب    ،اشنطنوكر اإلسالمي ب  ف واملعهد العاملي لل   ،صرمب

 .ألردناب) آل البيت(لبحوث احلضارة اإلسالمية مؤسسة 
صل على عدد من اجلوائز واألومسة والشهادات التقديرية والدروع، منها جائزة مجعية أصدقاء               ح  -

م، ووسام العلوم   ١٩٧٦سنة    رصم، وجائزة الدولة التشجيعية مب     ١٩٧٢ سنة   ،بنانلالكتاب ب 
م، وجائزة علي وعثمان حافظ ملفكر العام سنة         ١٩٧٦ سنة   ،صروالفنون من الطبقة األوىل مب     

للميالد، ووسام التجار   ١٩٩٧ة امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية سنة         م، وجائز ١٩٩٣
 .للميالد١٩٩٨الفكري اإلسالمي القائد املؤسس سنة 

اللغات الشرقية والغربية، مثل التركية، املالوية، الفارسية، األردية،          ترمجت العديد من كتبه إىل بعض       -
 .، األملانية واأللبانيةاإلجنليزية، الفرنسية، الروسية، اإلسبانية

 

 االثنينية سعادة   -رة أخرى نرحب جبمعكم الكرمي وبضيفنا الكبري والكلمة اآلن لصاحب             م
 .الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه

 

 ))بد املقصود خوجهعلمة صاحب االثنينية سعادة الشيخ ك (( 
ذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً    كَوسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا القائل يف كتابه العزيز             ب

 والسالم عليك يا سيدي يا      ةوالصال.  ِلتكُونواْ شهداَء علَى الناس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداً       
 .رسول اهللا، وعلى آل بيتك الكرام الطاهرين، وأصحابك الغر امليامني

 : ألساتذة األفاضلا
وأهالً وسهالً ومرحباً بكم يف هذه األمسية املشرقة بنور          ..   وبركاته لسالم عليكم ورمحة اهللا   ا

. فاء، الذي نأمل أن يكون بقامة العطاء      والعلم إن شاء اهللا، العامرة بأفاضل العلماء، املترعة بأريج ال          
كتور حممد  أستاذنا الكبري الد  ..  ويسرين أن أرحب بامسكم مجيعاً ذا العلَِم البارز يف دنيا الفكر والثقافة           

عمارة مصطفى عمارة، الذي طوى اجلو من أرض الكنانة مضحياً بوقته وراحته متفضالً علينا بصحبته                
ه الغزير، ونسجل منه مشافهة جتربته الرائدة يف كثري من مسارب الفكر              لماملاجدة، لنستزيد من ع   

 .اإلسالمي الذي نذر له نفسه منذ طفولته الباكرة
 ومن مث االنتهاء منه ليس      -ولكن تفريعاته -لكرمي ذو شجون، له بداية      ن احلديث عن ضيفنا ا    إ

ي يقوم به أستاذنا الكبري     ذباألمر اليسري، ألن الذي يضطلع مبشروع حضاري مبستوى املشروع ال          
حيتاج بالتأكيد إىل ختصٍص ال أدعيه، وتتبع وتدقيق لن أبلغه بأدوايت املتواضعة، وأحسب أنه شخصياً                 



 خري قيام، لنترسم معه خطواته وإجنازاته واملهام اجلهادية اجلسيمة، اليت استطاع من خالهلا              سيقوم بذلك 
به أو جتاوزه بأي حال من األحوال، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه            ة  أن يضع أمامنا رقماً ال ميكن االستهان      

 .مية املعاصرةحول تفاصيل آرائه وأفكاره اليت شغلت مساحة كبرية يف ميدان الدراسات اإلسال
مما ال شك فيه أننا نقف إزاء جتربة فريدة ألستاذ حمقق ومؤلف من طراز نادر، استطاع عرب                   و

اح واملثابرة أن خيرج علينا بنمط مقبول من معظم املهتمني بقضايا الفكر            فسنوات طويلة من اجلهاد والك    
ه يف وقٍت استجمع فيه العاملُ كُلَّ       اإلسالمي وتطوره ومكانته يف الساحة العاملية، واستشراف املأمول من        

، قواه ليكون فعالً قرية صغرية يتأثر أقصى بيت فيها مبا حيدث يف طرفها اآلخر يف وقت وجيز جداً                   
ومتاهِت احلدود إىل درجة مل نعرفها من قبل، وانتشرت كل األفكار مبختلف اجتاهاا وأهدافها، لتدخل               

 بلورية تنقل له جتارب العامل وتضعها ببساطة حتت          كل بيت وتسامر كل شاب وشابة عرب شاشات        
اً إن تسلح   زيأطراف أصابعه ينتقي منها ما يشاء، يتقبل الغزو إن كان هشاً مندهشاً، أو يكون غا                

 .باإلميان واملعرفة ولغات العصر، فتكون له وألمته الغلبة والنصر
عمالق، مل يستنبطه من    قد استطاع ضيفنا الكرمي أن يضع مالمح بل تفاصيل مشروع فكري             ل

فراغ أو حيكم نسجه من فلسفات براغماتية أو جدليات عقيمة، ولكنه آمن بأن الكتاب العزيز، وسنة                
.. ، مها رافدا املنهل العذب الذي ستجد فيه اإلنسانيةُ خالصها من براثن املادية الطاغية              املصطفى  

ن كان هذا املشروع احلضاري الفكري غائباً       ومن البدهي أن هناك تساؤالً مشروعاً يقفز إىل الذهن، أي         
بع األخري من القرن    لرعرب أكثر من مخسة عشر قرناً من الزمان؟ وهل خفي بريقُه عن الكل حىت ا                

 اخلامس عشر اهلجري؟
اإلجابة على هذا السؤال الكبري تعين بالضرورة فتح عدة نوافذَ على تراث األمة اإلسالمية                و

يل الستلهام العرب والدروس من تطورها التارخيي وصوالً إىل قيمة منهجية            والعربية عرب تارخيها الطو   
آلية الكرمية اليت افتتحت ا هذا احلديث، وبكلمة واحدة         اميكن من خالهلا إجياد إطار موحد يف ظالل         

لل هي الكوكب الدري الذي يقود اجتاه البحث عرب ركاٍم ال حدود له من املِ             )  الوسطية(ميكن القول أن    
 .والنحل، والتيارات الفكرية املتصارعة على الساحة، من أواخر عهد اخلالفة الراشدة وحىت يومنا هذا

ستنري سيبقى سيد املوقف مهما تربصت به الظالمية واجلهل واخلرافات، وآزرا              الفكر امل ف
طع واجلرأة على   جحافل التطرف وعدم الوعي بكيفية قيادة الصراع من أجل الصاحل العام، ونبِذ التن             

ن الفتوى مبا خيدم هوى األنفس بكلمة حق يراد ا باطل، وما أكثر ما يعرض لنا يف حياتنا اليومية م                    
 .مثل هذه النماذج الشاذة

أحسب أن أهم نافذة نِطلُّ منها على أي مشروع حضاري، ومن ضمنها مشروع ضيفنا الكبري،               و
وفكر، واآليات القرآنية الدالة على ذلك أكثر من         نافذة العقل، ألن اإلسالم يف جوهره دين عقل          



كية التحوالت االجتماعية اليت    يحصرها يف هذه العجالة، لذلك يبقى العقل حمركاً أساسياً يف دينام            
وبالرغم من أن منهج السلف يبقى       .  تصاحب معها جتديداً ال بد منه يف املعامالت احلياتية اليومية           

عقائد الدين وأصوله، بينما يبقى باب االجتهاد مفتوحاً على مصراعيه          األساس واملرتكز يف كافة شؤون      
 .بت األمةواملزيد من التجديد والتطور الذي ال خيرج عن ث

املتتبع لفكر ضيفنا الكرمي جيد أننا إزاَء سلفية ال تضع العصا يف الدواليب لتعيق حركة الكون،                و
ثقافة والعلوم والفنون ومتازج الفكر اإلنساين،       ولكنها تدفع إىل األمام بكل ما ميكن يف جماالت ال           

ة، وكأننا نعيش أبداً، ويف     واالستفادة من معطيات العقل يف كل مكان وزمان لنعيش حياة حرة كرمي            
 .ذات الوقت نلتصق التصاقاً تاماً بعقيدتنا اخلالصة، نعض عليها بالنواجذ كأننا منوت غداً

ذي حنتفي به هذه الليلة على ضرورة عدم إلغاء          يف ذات الوقت يؤكد املفكر اإلسالمي ال       و
التام، ومل يكن ذلك هدفاً يف يوم         اآلخر، ألننا نعيش يف عامل ال ميكن أن يكون متجانساً لدرجة التطابق           

جعلناكُم و:  من األيام، وقد نبهنا احلق سبحانه وتعاىل إىل تلك احلقيقة يف كتابه العزيز بقوله عز وجل               
 وباً وقَبعش       قَاكُماِهللا أَت ِعند كُممفُواْ ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلت  .       فالعربة بالتقوى أوالً وأخرياً بعد الشهادة

وحدانية اهللا والتصديق خبامت رسله عليه أفضل الصالة وأمت التسليم، وما بقي من أعمال العبد فأمرها                 ب
 . موكول إىل اهللا

اليت بدأت تظهر يف بعض اتمعات       "  التكفري"هرة  من هنا ينبغي علينا أن ننبذ بشدة ظا         و
ات جذرية يف بعض املناهج     اإلسالمية، على أن يصاحب ذلك الرفض محلة قوية ترمي إىل إحداث تغيري           

التعليمية حصانةً دائمة للنشء من الوقوع يف براثن تلك النظريات الضالة املضلة، باإلضافة إىل جرعات               
ازدهار األفكار االستئصالية، والتركيز على التعاليم اإلسالمية الرفيعة اليت         تثقيفية مقننة للحيلولة دون     

 .ق واحلريات بالنسبة للرجل واملرأة على حد سواءقوحتض على التسامح واحملبة واحترام احل
قد خسر العامل اإلسالمي الكثري من مجال واجهته األصيلة، بسبب التعنت واللجوء إىل العنف               ل

 اقترنت صورة اإلسالم واملسلمني باإلرهاب املنظم، والدماء والدمار، واجلهل،            بغري ما سبب، حىت   
 اليت يعرف كل منصف أن اإلسالم بريء متاماً من هذه             بوسلب حقوق املرأة، وغريها من املثال      

املمارسات اخلاطئة، وبالتايل يقع اللوم كلُّه على الفرق الشاذة اليت تفسر الدين على هواها، وتتبع بعض                
والغريب أن بعض اتمعات اإلسالمية قد رِزئَت       .  األفكار الشوهاء اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان         

ى املستويات التنفيذية ال هم هلا غري تكريس هذه الصورة القامتة عن اإلسالم،                علبقيادات على أ  
 لإلضرار بسمعة األمة    وتدعمها بعض الكيانات الدينية فيعمل الفقيه وحامل البندقية جنباً إىل جنب،           

 .ملصلحة السلطة اليت يتبوءون مقاعدها



ة اجلرأة على الفُتيا، حيث أصبح      لمن مصائب الدهر اليت أفرزا بعض العقول املتحجرة مسأ         و
كثري من أنصاف املتعلمني يهرفون مبا ال يعرفون، ويفتون مبنتهى السرعة يف كل أمر يعرض عليهم                  

والشاهد، أننا يف كل األحوال علينا      ..  لى فعلهم من حقوق وواجبات    وكأم ال يدركون ما يترتب ع     
ة، ودعم كل الربامج اليت دف إىل تنوير         طريعبء كبري، كل فيما خيصه، حملاربة هذه الظواهر اخل         

اتمعات اإلسالمية، وإحياء دور املساجد، وغريها من مؤسسات الثقافة احلرة، ال سيما وأننا نعيش يف               
ت، إذ مل يعد من ادي أبداً العمل الفردي للتصدي ملثل هذه املمارسات اخلاطئة، وال                عصر املؤسسا 

 من أبرز العالمات على الطريق الصحيح، متمنني له كل التوفيق            تربشك أن مشروع ضيفنا الكرمي يع     
 .والسداد
م مع جنم   طيب األوقات أرجوها لكم مع جتربة ضيفنا الكبري، وعلى أمل أن نلتقي األسبوع القاد             أ

آخر من رواد الفكر، العامل اجلليل األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، ليكون لقاؤنا نوراً على نور،                  
 عامل فذ له    ،مشقدالدكتور وهبة الزحيلي كما تعلمون رئيس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله يف جامعة              

 عمل كبري مجع من خالله      وهي"  موسوعة الفقه اإلسالمي وأدلته   :  "عدة مؤلفات منها على سبيل املثال     
ظريات الفقهية وحتقيق األحاديث النبوية، وخترجيها يف أحد         ناألدلة الشرعية واآلراء املذهبية وأهم ال      

يف عشرين جملداً، وكتابه    "  التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج     "عشر جملداً، وكذلك موسوعة     
ب اليت خدم من خالهلا املكتبة اإلسالمية اليت كرس         وعشرات من الكت  "  أصول الفقه اإلسالمي  "القيم  

سائالً املوىل عز وجل أن جيزيه خري اجلزاء وجيعل من مجيع هؤالء األعمدة صاحل أعماهلم               .  تهياهلا جلَّ ح  
 .يف ميزان حسنام ويوفقهم ملزيد من العطاء وهم يف صحة وعافية

 درجت منذ بدئها وحىت اآلن على امتداد تسعة         قد"  االثنينية"أؤكد يف هذه املناسبة جمدداً أن       و
كما يصر بعض الزمالء    -رف باستقبال روادها وضيوفها بدون رقاع دعوة         شعشر عاماً على الت   

 فهي مفتوحة لكل من يتعامل مع الكلمة، وليس يل فيها غري املقعد الذي              -األعزاء من رجال الصحافة   
 .أقتعده بينكم
 حمــرم  ١٧  سيحتفي مساء يوم األربعاء القادم       دة األديب جب  ما أذكركم بأن النادي الثقايف     ك
م مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين إلنشائه، وذلك على         ٢٠٠١ أبريل   ١١ املوافق   ـه١٤٢٢

 ،كةَ املكرمة مشرف صاحب السمو امللكي األمري عبد ايد بن عبد العزيز آل سعود، أمري منطقة                 
كم مجيعاً تلك الذكرى العزيزة على نفوسنا مجيعاً، مع أطيب           ويسعد رئيس النادي وزمالءه مشاركت    

 .ا بالتوفيق والسداد لنادينا العريق وأمسية مجيلة لكم مع ضيفنا الكبرينأمنيات
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو



  ))بد اللَّه مناع علمة سعادة الدكتور ك(( 
 . مساءكم بكل خريلسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته، وأسعد اهللا
حية الضافية اليت قدمها الشيخ عبد املقصود يف بدء هذه االثنينية           او أنين أطلعت على هذه االفتت     ل

لكنت اقترحت عليه أن ال يتكلم أحد بعده، وأن يكتفَى بكلمته ليبدأ احلوار مع ضيف االثنينية                   
ية واجلميلة واملتكاملة واليت أثارت     الدكتور حممد عمارة، ولكن وألن الشيخ فاجأنا ذه التحية الضاف         

لنقاط اليت ميكن أن تكون مدار حبٍث مع األستاذ الدكتور حممد عمارة، فإنين سأسهم إسهاماً                ا الكثري من 
أرحب طبعاً باألستاذ   :  أوالً.  متواضعاً أو أضيف إضافة قد تكون صغرية ملا قاله الشيخ عبد املقصود            

ما فيه، فهو   ل  حب فكر متوازن، ولعلَّ هذا التوازن هو أحد أمج        حممد عمارة، الدكتور حممد عمارة صا     
متوازن بني عروبته وإسالمه، متوازن بني احلرية وااللتزام، متوازن بني العصر والتراث، الدكتور حممد               
عمارة هو أحد هذه املساحات، وهي مساحات تقل وتضمر ملا خييفنا كثرياً، إال أن هذه البقية الباقية                  

 .أفضل ا الطريق وتطمئننا إىل أن املستقبل سيكون دائماًتضيء أمامن
ضرين يف هذه املناسبة ويف تكرمي الدكتور حممد عمارة نقاط قد تكون ليست كبرية وليست                حت

لعلَّها بدأت مع االيار يف يونيو       :  كثرية ولكن لعلَّها تكون ذات أمهية معينة، الصحوة اإلسالمية          
ركة التحرير اليت   ح لعلَّها بدأت مع     ،صرمات، فيما تبع الستينات يف       لعلَّها بدأت يف السبعين    ١٩٧٦

 لعلَّها من كل هذه البدايات صنعت نفسها وكانت نقطة إهلام            ،الحتاد السوفييت اقادها األفغانيون ضد    
على طريق األمة، لكن هذه الصحوة سرعان ما حتولت إىل إسالم سياسي وصراع واقتتال حول                  

 . السلطة
طة، ومل يستطيعوا أن يوجدوا     لما يزال املسلمون يتقاتلون ويتصارعون حول الس        انفغانستأ  يف

 جلزائرامنوذجاً إسالمياً حقيقياً يف دولة قامت على أكتاف اإلسالم وكان حتريرها باإلسالم وراياته، يف                
اك هن  لسوداناهناك اقتتال بني اجلزائريني بعضهم البعض، حول السلطة وحول الوصول إليها، ويف               

صلنا هذا اإلسالم السياسي وهذا الصراع وهذا       وخالف مستمر ودائم حول السلطة وتنازعها، أين أ       
القتال؟ كأنه أوصلنا إىل أن التسامح اإلسالمي الذي عرفته األمة وعاشته قد بدأ يتخلخل، وأن التطرف                

 . حل حمل التسامح، وأن التعنت حل حمل التفاهم
م ينكفئ على   الإسالم يتعامل مع العصر وينظر إىل املستقبل ال إس        ألمة تتطلع إىل إسالم متسامح      ا

هذا الصراع أو هذا الغياب لإلسالم املتسامح       .  املاضي ويقيد نفسه بقيود ما أنزل اهللا ا من سلطان          
ا أنن..  أننا ال نفهم احلرية   ..  قدمنا إىل العامل يف صورة مضطربة ال يرانا العامل إال من خالهلا أننا متوحشون             

ما تعرفوه وتذكروه يف الصورة اليت رمسها لنا هذا          ل  بك..  اخل..  أننا استعباديون ..  ال نتعامل معها  



نريد من دكتورنا حممد عمارة أن يضع أيدينا        ..  وأننا إرهابيون ..  الصراع املستمر والطويل، وأننا قساة    
 فكرية عميقة وعريقة    ِمن أين يكون املخرج من كل هذا؟ فهو صاحب جتربة إسالمية وجتربة             :  على

لليلة أن يقدم لنا إضاءة على الطريق ألننا أحوج ما نكون إىل هذه               ا وإسهامات ضخمة نرجو يف هذه    
 .اإلضاءة من شيخ عامل فاضل مثل الدكتور حممد عمارة وشكراً

 يف احلقيقة طَرح الدكتور عبد اهللا مناع بالتساؤل يف ختام كلمته            :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
حدث وحيدث أمر، ولكن املهم يف حياتنا          الشيء الكثري، ألن احلديث عن موضوع وتفصيله مبا         يعين

 .كأمة تريد أن حتقق ذاا ما هو املخرج؟ فشكراً لك سعادة الدكتور
 

 ))"البالد"رئيس حترير  بد القادر طاشعلمة سعادة الدكتور ك(( 
 ..على رسول اهللا وبعدسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم ب
الً بتحية اإلسالم فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأشارك مضيف هذه االثنينية             وحييكم أ أ

الشيخ عبد املقصود خوجه واألخوة األفاضل يف الترحيب بضيفنا الكرمي الدكتور حممد عمارة، فمرحباً              
د تعرفت إىل الدكتور    لقو.  ه األمسية الطيبة املباركة   به وأهالً وسهالً ضيفاً عزيزاً وحبيباً إلينا مجيعاً يف هذ         

وذلك يف    لرياضاحممد عمارة قبل مخسةَ عشر عاماً تقريباً، كان ذلك يف أحد مهرجانات اجلنادرية يف                
منتصف الثمانينات امليالدية حيث كان مهرجان اجلنادرية يسهم إسهاماً كبرياً يف ذلك احلراك الفكري              

اً من احلوارات اليت كانت تتم يف إبان ما أشار          ريترة ولعلَّ الكثريين يذكرون كث    الذي تألق يف تلك الف    
إليه الدكتور عبد اهللا مناع من هذه الصحوة اإلسالمية وبداية فتيل كثٍري من املعارك واحلوارات، ورمبا                 

ة وخباصة يف   حىت الصراعات الفكرية اليت كانت تتناطح يف تلك الفترة اليت أعتربها من الفترات الذهبي             
 . يف بداياا األوىليةمهرجانات اجلنادر

قد كان الدكتور حممد عمارة يف ذلك املهرجان الذي تعرفت إليه فيه كان حبق جنماً من جنوم                  و
ذلك امللتقى الفكري الذي تتصارع فيه األفكار، وأتذكر جيداً بل أكاد أختيلُ ذلك املشهد بعد انتهاء                 

موعة من الشباب املتحمس يناقشونه ويلحون عليه       جميف اجلنادرية وقد التف حوله      حماضرته اليت ألقاها    
يف املناقشة إىل احلد الذي كنت أخشى عليه منهم حقيقةً، وقد كان يف ذلك الوقت حمسوباً على ما                    

اب يسمى بالتيار العقالين يف الفكر اإلسالمي املعاصر، وكان كثري من أولئك الشباب مل يستطيعوا استيع              
لدكتور حممد عمارة كان أحد مؤسسي هذه الرتعة وهذا االجتاه يف عقلنة              ا هذه الرتعة اليت أعتقد بأن    

الصحوة اإلسالمية يف تلك الفترة املهمة من فترات بزوغ هذه الصحوة اإلسالمية، ومن مث أعجبت                 
ته، ومشاهداً أيضاً يف    بالدكتور حممد عمارة وأصبحت قارئاً متابعاً له ومستمعاً إىل حماضراته ومناظرا           

ألخرية إىل كثري مما يشارك به يف القنوات الفضائيِة العربيِة، وقد كان يل أيضاً شرف دعوته                   ا الفترة



الفضائية وقد  "  إقرأ"، مث كذلك يف املشاركة يف قناة        "املسلمون"للمشاركة معنا يف الكتابة يف جريدة       
 .براجمها املتنوعة وول تقدميه من خالل هذه القناةكان أحد أهم أعمدة الفكر املستنري الذي كنا حنا

لدكتور حممد عمارة كما ذكر األخوة األفاضل قبلي، مفكر متنوع االهتماماِت، وصاحب              ا
مشروع فكري يصعب على املرء أن خيوض يف مجيع تفاصيل مشروعه الفكري، وما أنا إال قارئ متابع                 

 الفكرية للدكتور   ةعتقد بأنه من أهم مالمح الشخصي     ومعجب، ولذلك امسحوا يل أن أركز على ملمح أ        
وقد كتبت مرةً مقاالً وقلت فيه أو وصفت فيه الدكتور حممد عمارة بأنه املفكر املقاتل،                .  حممد عمارة 

أعتقد أنه منوذج حي للمفكر الذي يقاتل من أجل فكره، سخر طاقاته الفكرية املتميزة للدفاع عن                  
نيد شبهام وبيان افت منطقهم يف      تفاري وللرد على خصوم اإلسالم، و     اإلسالم وعن مشروعه احلض   

اهلجوم على الدين، وحماولة النيل من تأثريه يف النفوس، ومنذ أكثر من ربع قرن وهو خيوض غمار هذه                  
 .املعركة دون أن خيفت صوته أو يسقط قلمه واحلمد هللا

و شككوا  أ عديدة ممن اشتبكوا مع اإلسالم       لدكتور حممد عمارة يف هذه املعركة رد على رموز        ا
يف مشروعه احلضاري، بدءاً بطه حسني، وعلي عبد الرازق، وسالمة موسى، ومروراً حبسني أمحد أمني،               
وحسن حنفي، وسعيد العشماوي، وانتهاًء بنصر حامد أبو زيد وجابر عصفور، وفَند الكثري من                 

من أمثال كتابه   ة  ملاركسيني يف عدِة دراسات رصين     الشبهات اليت كان يطلقها رموز العلمانيني وا       
 ". التفسري املاركسي لإلسالم"وكتابه " اإلسالم بني التنوير والتزوير"وكتابه " سقوط الغلو العلماين"

الدكتور حممد عمارة مل يكتِف أيضاً بأن يشتبك مع أولئك الذين أمساهم خبصوم اإلسالم يف                 و
خرباء اإلسالم يف   " أنفسهم لقب    ىحات املستشرقني ومن يطلقون عل    الداخل، وإمنا أيضاً تناول أطرو    

، ودرس بعناية أطروحات هؤالء املستشرقني واخلرباء وكشف للناس الكثري من عورات هذه              "الغرب
األطروحات، كذلك عرج على السياسيني واالستراتيجيني الذين يرون يف اإلسالم العدو اجلديد               

ستقصي خمططات التنصري، وكشف    املدرس أيضاً بدأِب الباحث     .  ن له للغرب، فبني سخف ما يروجو    
لنا عن أهدافها وأساليبها يف جملد ضخم معروف لدى الكثريين يعد يف نظري أوسع دراسة عن التنصري                 

 .صدرت باللغة العربية
لدكتور حممد عمارة عندما يتناول خصوم اإلسالم بالرد وتفنيد شبهام ودعاويهم يصنف              ا
ئة اليت هي اخلصوم يف الداخل، والفئة األخرى هي اخلصوم يف            فال:   اخلصوم إىل فئتني رئيسيتني    هؤالء

اخلارج، وهو أيضاً كما رد على املفكرين الذين يعادون اإلسالم من منطلقات غري إسالمية، كذلك                 
اس اإلسالم،  كان شديداً يف مواجهته ويف نقده أيضاً ألولئك الذين ينتسبون لإلسالم أو يتلبسون بلب              

مجود يف الفكر وإما من تشدد يف النظرة إىل الدين، وكذلك كان قوياً وشديداً               ن  وهم إما ينطلقون م   
ضد أولئك املتطرفني الذين يغالون يف الدين وحياولون تصويره وكأنه عدو ملباهج احلياة، وطريقة احلياة               



ردوده   وكذلك كان قوياً وشديداً يف    .  وراليت تنقل املسلمني يف وقتنا احلاضر من ختلفهم إىل تقدم وتط          
ويف مواجهته ألولئك الذين ينتهجون منهج العنف واالنقالب واإلرهاب ضد الكثري ممن خيالفوم               

 . الرأي
أيضاً رد الدكتور عمارة على النخبة من املثقفني الذين جيهلون اإلسالم وحضارته أو يعادونه               و

. ون إلغاء هوية هذه األمة    دوهم أولئك الذين يري   "  رية للغرب العمالة احلضا "حتت الفتة ما أطلق عليه      
أما خصوم اإلسالم يف اخلارج الذين رد عليهم الدكتور حممد عمارة كما ذكرت قبل قليل، املفكرون                 

 ورد على   ،مريكاأو  وروباأ ويف الدوائر السياسية والعلمية، يف       ،سرائيلإواالستراتيجيون يف الغرب ويف     
م أشد ضراوة على املسلمني وعلى اإلسالم، ألم        على املستشرقني، ويصف هؤالء بأ    املنصرين ورد   

أشد وأعمق علماً وهم جيسدون يف جمموعهم ما يسمى باملشروع الغريب الذي يسعى إىل نفي املشروع                 
 .احلضاري اإلسالمي

 تصنيفات  ال شك أن هذه النظرة إىل اآلخر، وهذا التركيز على التعامل مع اآلخر، يفرق بني               و
خر، فهو ال ينفيهم ولكنه حياورهم، وأعتقد بأن هذه هي امليزة الكبرية للمشروع                متعددة هلذا اآل  

الفكري للدكتور حممد عمارة، أنه حياور كل هؤالء ويركز يف حواره على هؤالء اخلصوم سواء كانوا                 
 ورواملتتبع لردود الدكت  .  ممن أبناء جلدتنا أو ممن ال ينتسبون إىل اإلسالم وال يعتنقون دين اإلسال              

عمارة وحماوراته ومناظراته العديدة مع هؤالء اخلصوم مجيعاً جيد فيها العمق الفكري والتناول املنطقي               
املقنع، وجيد كذلك املتعة الذهنية العالية، واليت يستمتع ا القارئ واملستمع أيضاً إىل منطق وإىل نربة                 

 يف مناظرة أو يشاهده أيضاً يف بعض        يهه يف حماضرة أو يستمع إل     الدكتور حممد عمارة عندما يستمع إلي     
ما يشارك به يف القنوات الفضائية، وهذه ميزات قلَّ أن جندها فيمن يتصدون للرد على خصوم                    

كثرياً ما جند أن الردود تتسم بتناوٍل عاطفي أو تناوٍل سطحي، وحماولة للتقليل من شأن اآلخر                .  اإلسالم
فنيد الصحيح الذي ميكن من خالله أن يكون ِنداً هلذا           لت الرد على املنطق وعلى ا     دون أن يعتمد هذا   

 .اآلخر
لدكتور عمارة ال يدخل معركة مع خصم إال بعد أن يتسلح باملعرفة الدقيقة مبقوالت اخلصم،                ا

فهو عندما أراد أن يرد على املستشار سعيد العشماوي قرأ وحلَّل مجيع كتبه، وكذلك فعل مع نصر                  
ما يف مقتل، وهكذا ينبغي أن يكون املنافحون عن اإلسالم، وهكذا            امد أبو زيد، ولذلك فقد أص     حا

ينبغي أن يكون املدافعون عن املشروع احلضاري لإلسالم، وهكذا ينبغي أن يكون سالحهم، سالح                
ه بل إن   العلم واملعرفة، وسالح املنطق والربهان، ألن اإلسالم ليس عاجزاً أبداً عن الرد على خصوم              

 .شكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. ن كما يقول الدكتور حممد عمارةزوخصومه هم العاج



 ))عيد السرحييسلمة سعادة األستاذ ك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، سلك الطريق الذي سلكه اإلمام أبو حنيفة من قبلُ، حىت إذ بلغ فيه                   ب

ن ما يراه العقل الصحيح هو ما يراه الدين الصحيح، ال            أبذلك  غايته أوقفه على باب احلق، مؤكداً       
هكذا هو حممد عمارة كما عرفناه،      .  خيتلفان إال إذا احنرف بالعقل غاٍو أو زيف الدين من هو أشد غوايةً            

جاء الغيب من باب مل يعد فيه الغيب تغييباً للحضور، وإمنا هو حافز على تدبر هذا احلضور حبيث يكون                   
 ملا ينطوي وراءه من غيب، منصرفاً بذلك عمن ال يرى يف ما حوله إال ما حوله، حىت                  قاًمستححضوراً  

تغدو رؤيته ملا يراه كفراً مبا يراه، ومنصرفاً بذلك كذلك عمن يستغرقه الغياب فال يرى ما حوله حىت                   
ة توهم أنه   خرال آ تفضي به رؤياه إىل االحنراف به عما يؤمن به، فال تقوم له بعد ذلك دنيا جتاهلها، و                 

 .يسعى إليها
 

وصل حممد عمارة يف تناوله للدرس الديين جناح العقل جبناح النقل، فلم يكن العقل لديه                  و
تكذيباً للنقل، ومل يكن النقل لديه حمواً للعقل، وآمن مبا يتجاوز العقل حينما يكون حتفيزاً للعقل كي                  

 استودعه اهللا إياه من اقتداٍر جعله اهللا به ميزة          اكشف م يكون أهالً لتدبر ما يلقى عليه، وحتريضاً له لي        
لإلنسان على بقية خلقه، وسبيالً للقيام مبا ال يستقيم له القيام إال به، فإذا ما أبطل العقلَ مبطلٌ أسقط                    
بذلك التكليف الذي ال يقع إال به، سالكاً بذلك منهج السلف الذين كانوا يقدمون العقل حىت يرون                  

 .تم إال به يل الأن فهم النق
 

كذا وجل حممد عمارة إىل الدرس الديين، سالكاً إليه طريق املعرفة بعد أن أدرك أن سبيل                   ه
العرفان ال يفضي به إليه على حنو يليق برجل وهبه اهللا عقالً وأمره بتدبر ما حوله، ومنحه بعد ذلك                     

كن أن يفضي باإلنسان إىل غري      ر ال مي  حريته كاملةً ليؤمن مبا يشاء ويكفر مبا يشاء، ثقةً بأن العقل احل            
احتقب حممد عمارة العقل يف درسه فعاد به إىل األصول الصافية            .  احلق وال يفضي به إىل غري احلقيقة      

للدين، مطَِّرحاً عنها ما عِلق ا مما ليس منها، مطمئناً إىل أنه ليس كل موروث بأصيل، وليس كل                     
 كان نافعاً وضرورياً لعصٍر سلف، وكان حمكه يف         إنحىت و موروث وإن كان أصيالً بضروري لعصرنا       

ذلك مصلحةَ جمموع األمة اليت يرى حممد عمارة أا تتطلب احلفاظ على متايزها احلضاري وحتقيق                 
استقالهلا السياسي واالقتصادي، وتنمية مصادر ثروا لتحقيق الرخاء جلمهورها العريض، وحترير عقلها            

 الغريب الذي يسعى ملسخ هويتها القومية ونسخ ذاتيتها احلضارية           فد الوا من التخلف املوروث، ومن   
 . وحتويلها إىل هامٍش للحضارة الغربية الغازية



كلماته اآلنفة الذكر تكشف لنا عمق فهمه للواقع االجتماعي، أو على حنو أدق تكشف لنا                 و
الق حنو التحرر واالستقالل،    طى االن استيعابه للدين باعتباره حمركاً وحمراكاً اجتماعياً حيرض األمة عل         

لذلك مل يكن الدين لديه نقيضاً للثورة، ألنه يدرك الدين باعتباره ثورة على اجلهل والفقر والعبودية                  
والتخلف والتبعية، ومل يكن الدين لديه نقيضاً للقومية العربية ما دمنا نعين بالعروبة الرابطة احلضارية                

درك بذلك املسؤولية اخلاصة للعرب جتاه اإلسالم ونشره         ونعصبية،  املرتهة عن الِعرق واجلنس وال     
وتأسيس دولته واحلفاظ على تارخيه، ومل يكن اإلسالم لديه ضد الوطنية ما دام إميان اإلنسان بوطنه                  
وأرضه وشعبه جزءاً من إميانه بربه، الذي وهبه وطناً وجعله مسؤوالً عن محايته، وأرضاً وجعله مسؤوالً                

 . وجعله مسؤوالً عن التواصل والتعاون معهباًها، وشععن إعمار
 

 يكن اإلسالم لدى حممد عمارة نقيضاً هلموم املثقف املعاصر، ومل يكن تغييباً هلا أو قفزاً عليها،                  مل
بقدر ما كان إذكاًء هلا بعد منحها عمقاً روحياً يكون فيه إعمار اإلنسان لدنياه إعماراً آلخرته يف آن، يف                   

د عمارة أن اإلسالم إمنا هو نقيض الرتعة الطبقية اليت اعتربها وافداً على                مه أدرك حم  الوقت نفس 
البساطة العربية واملساواة اإلسالمية، واإلسالم نقيض لعصر احلرمي الذي يعد املرأة ِمن سقَِط املتاع،                

 من احلنيف   واإلسالم نقيض للتواكل الذي أورث هذه األمة العجز وصرفها عما حثها عليه الدين              
 .متجيد للعمل ودعوة إىل عمارة األرض

 

 هذا اإلطار دارت دراسات حممد عمارة، فكانت درساً مرةً ودرساً يف الدرس مرة أخرى،                 يف
انصب اهتمامه على القضايا اليت متس األمة، كالعروبة، والثورة، والوحدة الوطنية، والعدل االجتماعي،             

ملثلى اليت ينبغي أن يكون عليها املفكر املسلم، وقام حممد          اك النماذج   والوعي التارخيي متلمساً خالل ذل    
عمارة بذلك بإحياء جهود عبد الرمحن الكواكيب وحممد عبده وحممد مجال الدين األفغاين وعلي مبارك                
ورفاعة الطهطاوي وقاسم أمني فكان درسه هلم درساً يف الدرس، علينا وحنن حنتفي هذا املساء مبحمد                 

نهج الذي سلكه والعقل الذي آمن به الوعي الذي جاهد من أجله، والسالم               الن حنتفي ب  عمارة أ 
 .عليكم

 
 شكراً لسعادة األستاذ سعيد السرحيي، اآلن جاء دورنا ليتحدث          :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

لتهم ضيفنا الكبري األستاذ حممد عمارة ونرجو من األخوة احلضور كاملتبع بعد كلمته أن يقدموا لنا أسئ               
 .جز، وبسؤال واحد حىت يتسع الوقت ألن نطرح كل األسئلة على ضيفنا الكرمي، وشكراًوبشكل م



  ))مد عمارةحملمة سعادة احملتفى به األستاذ الدكتور ك(( 
 وعلى آله وصحابته    سم اهللا الرمحن الرحيم، وصالةً وسالماً على سيدنا رسول اهللا            ب

 .ه، وسار على طريق جهاده إىل يوم الديناهتدى ديه وعمل بسنت أمجعني، ومن
هذا مقام من مقامات الشكر، الشكر هللا سبحانه وتعاىل مث إليكم وبعد أن             ..  يها األخوة الكرام  أ

مسعت هذه العروض الطيبة والعميقة حول اجلهود املتواضعة اليت وفقين اهللا إياها، آثرت أن أقف معكم                
الفكرية اليت لن جتدوها يف الكتب، هناك يف املسرية الفكرية          املفاصل يف مسرييت    ..  اتطأمام بعض احمل  

صفحات مل تكتب بعد، وأتصور أن فيها من العرب والدروس والعظات واخلربات ما يستحق أن ألقي                 
بعض الضوء على هذه القضايا وهذه املفاصل واحملطات، بل قد يكون هناك أشياء مل أحتدث فيها من                  

 .ذه القلوب الطيبة اليت حتتفي يب يف هذه الليلة يف هذا املكان الطيب، آثرت أن أفتح قليب هلبلق
 األسرة اليت ولدت فيها أسرة مل يكن فيها من يقرأ وال يكتب،              -فالحني-نا ولدت يف الريف     أ

ي عليه رمحة   ديعين والدي مل يتعلم، فالح، كل أخويت يشتغلون بالفالحة وأنا أصغر أخويت الذكور، وال             
يد التدين، كان فيه خلق الصاحلني، وأنا حمل قبل أن أولد نذر هللا سبحانه وتعاىل أن هذا                  اهللا كان شد  

احلمل إذا جاء ذكراً يسميه حممداً ويهبه للعلم، العلم يف ذلك التاريخ هو العلم الديين، يف فترة مبكرة                   
 القرآن، مث دخلت كتاباً،     القراءة والكتابة وحيفظين    وأنا سين أربع سنوات تقريباً أحضر يل فقيهاً يعلمين        

عنيفاً كرهت التعليم، وهربت من التعليم إىل الفالحة، لكن والدي عليه رمحة اهللا             ..  وكان احملفِّظ شديداً  
 .قسا علي يف الفالحة كي أدرك أن قسوة الكُتاب أقل من قسوة الفالحة

 يف األزهر إىل ما يقرب من         مثقفاً، بلغ يف التعليم    دت إىل كتاٍب آخر كان معلماً بشوشاً       ع
الثانوية، كل ملكايت تفتحت عندما وِجد املعلم الصاحل، ولذلك أنا دائماً أؤكد أن اإلنسان مثرة طيبة                 
ملعلم طيب، أو مثرة مرة ملعلم سيئ، مثرة طيبة لكتاب جيد أو مثرة مرة لكتاب غري جيد، دخلت بعد أن                    

ليم األزهري معهد الدين االبتدائي، وأنا يف السنة الثانية         ودت القرآن دخلت يف التع    وجحفظت القرآن   
االبتدائية من اهللا علي مبدرس مل يكن شيخاً تقليدياً، املشايخ يف ذلك التاريخ كانوا تقليديني إىل حد                   

رر يعترب طالباً   قكبري، جيلنا مل يكن يقرأ الصحف واالت وكان الطالب الذي يقرأ غري الكتاب امل               
ويطلب منا أن نقرأ يف غري      )  جورنال( جاءنا هذا املدرس يدخل الفصل بالصحيفة يقرأ افتتاحية          فاسداً،

للمنفلوطي وطلب مين أن أحضر     )  النظرات(الكتب املقررة، وذهبت فاشتريت أول كتاب يف حيايت          
 . املطالعةصةهذا الكتاب إىل الفصل، وأن أطالع يف هذا الكتاب فتعلمت اخلطابة يف ح

خ، الشيخ حممد كامل الفقي عليه رمحة اهللا، كان أديباً وشاعراً، ووصل إىل أن كان                 ذا الشي ه
 أنا دخلت املعهد سنة     ،صرمعميداً إلحدى كليات األزهر، يف ذلك التاريخ حدثت احلركة الوطنية يف            



 بيفن مع   -قي  دمخس وأربعني ميالدية، سنة ست وأربعني شاركت يف أوىل املظاهرات ضد معاهدة ص             
 العمل السياسي لفتين إىل عامل غري تقليدي بالنسبة للطالب األزهري، بالنسبة للشيخ املعمم يف                ،تراجنلإ

الفتاة بعد ذلك كان امسه احلزب االشتراكي، بدأت أقرأ يف             صرماألزهر، بدأت أقرأ دخلت حزب      
ويفقهون   وروباأ  ر العلماين يقرؤون  االفكر الغريب وهذه قضية ميزت ثقافيت عن كثريين، كثريون من التي          

فقهاً جيداً، لكن الواحد منهم ال يستطيع أن يكتب سطراً يف تراثه اإلسالمي، وعندنا مثقفون                  وروباأ
تراثيون يفقهون تراثهم فقهاً جيداً لكنهم ال يعرفون عن اآلخر سطراً واحداً، ولذلك لدينا مثقف ينظر                

الغرب وهذه مشكلة، أنا من اهللا علي وأنا يف         وواحد ال يرى إال       بعني واحدة، واحد ال يرى إال تراثه،      
مقام الشكر أذكر من نعم اهللا علي أن ثقافيت تأسست تأسيساً إسالمياً وقرأت يف الفكر الغريب فرأيت                  

 .عظمة اإلسالم يف ضوء اآلخر، ورأيت بضاعة اآلخر يف ضوء اإلسالم
ع خارج املقررات الدراسية، لفت ذلك      تاب، أمهية االطال  كندما نبهين أستاذي هذا إىل أمهية ال      ع

نظري إىل قصة طريفة كان يف قريتنا طالب خترج من األزهر، من كلية أصول الدين ختصص يف الوعظ                  
واإلرشاد وشاء اهللا أن يتوىف يف العام الذي خترج فيه، كان أديباً وشاعراً وخطيباً، وكان رجالً بتعبرينا                  

شجاع، حىت الرجال الذين هم متميزون يف القرية كان         ..   نار يعين يضرب )   ليل نيقول لك اب    (صرميف  
هو زعيمهم، كان شخصية متميزة، عامل، خطيب، أديب، شاعر، قارئ، وشجاع، وقائد يف نفس                 
الوقت، تويف يف العام الذي خترج فيه، وكانت لديه مكتبة غري عادية وأسرته أيضاً ليس فيها من يقرأ                   

ذه املكتبة باً ملن يريد، األطفال الذين يبكون يعطونه كتاباً ليلعب            فعندما تويف أصبحت ه    ب،وال يكت 
 . به إىل آخر هذا

ندما أدركت أمهية الكتاب بدأت أشتري هذه املكتبة، أنا اشتريت أربعة آالف كتاب جملد،               ع
ألصلية كاملة، النسخة ا  "  الةسالر"كاملة، جملة   "  األزهر"يكفي أن تعلموا أن هذه املكتبة كان فيها جملة          

اليت أصدرها األفغاين وحممد عبده، وفيها كثري من املترمجات من الفكر الغريب             "  العروة الوثقى "لة  
وعيون الفكر اإلسالمي، شعراً وأدباً وفقهاً وحديثاً وتارخياً إىل آخره، اشتريت أربعة آالف كتاب كنا                

شتروا أراضي، مع أن الفلوس أيامها      نيه يف ذلك التاريخ ي     ج نشتري الكتاب بقرش، طبعاً يعين أربعني     
كان هلا قيمة غري اآلن فاشتريتها بالتدريج، وقرأت هذه املكتبة وأنا طالب، أنا كان نظري يف ذلك                   
التاريخ ستة على ستة عيين االثنتني، كنت أقرأ إىل أن أجد سطور الكتاب تتوه أمامي حفظت العديد                  

مناذج للرسائل  ..  الرسائل..  غريه وغريه من هذه   ...  ريتنيب، سقط الزند للمع   ملمن دواوين الشعر، ا   
األدبية البالغية، هذه كانت مرحلة التكوين، مرحلة القراءة ومن أجل ذلك أنا ال زلت حىت اآلن رغم                 
 اإلنترنت ورغم الكمبيوتر وكل هذا أرى أن الكتاب هو الوسيلة األوىل واألساسية بالنسبة للثقافة، ألن              

ليست شبكة املعلومات اليت تلتقي فيها بالفكر العشوائي الذي وضع كل من يريد             لكتاب أنت ختتاره و   ا



ما يريد على هذه الشبكة، إمنا أنت تقرأ الكتاب وهو طوعك وخري صديق، تلجأ إليه عندما تريد                    
 .وتتركه عندما تريد

ه وتعاىل علي    من منن اهللا سبحان    ذا التكوين الثقايف يف تلك الفترة املبكرة من حيايت صحبه أيضاً          ه
جتربة روحية عميقة، هذه التجربة كانت فيها جماهدات روحية، من اهللا علي فيها برؤية اليقني عني                  

، بل أقول لكم يف تلك الفترة رأيت        اليقني، وعرفت معىن فراسة املؤمن اليت حدثنا عنها رسول اهللا           
عين لن أحكي لكم تفاصيلها لكن أقول        يف الرؤيا، بل ورأيت ليلة القدر، وهي جتربة ي          رسول اهللا   

لكم كيف كنت أستعد، فاإلنسان يتعبد مئات الركعات يف املوقف الواحد مث دعاء صغري صممته                  
 .اءهذا هو الدع) اللَّهم اغفر يل واجعلين من أهل العلم إنك على كل شيء قدير(ِللَّحظَة 
ت يف مرحلة من مراحل حيايت وأنا طالب        لتجربة الروحية اليت مررت ا، جعلتين عندما التقي       ا

بالتيار اليساري وقرأت أحدثَ ما يف الغرب، املاركسية، ودرستها جعلتين هذه التجربة الروحية جعلتين              
كن أن يكون هلا حل     أرى اآلخر يف ضوء اإلسالم، وأدرك يف اية املخاض أن كل مشكالت األمة ال مي              

اعية اليت كانت املاركسية يف ذلك التاريخ تتصور أا تقدم فيها            إال يف اإلسالم، حىت املشكلة االجتم     
احلل الذي ال حل آخر له، أو حىت الليربالية يف الغرب كل هذه التجارب ألنين خضت غمار هذا                    

نا اآلن وبعد مسرييت يف احلوارات اليت أشار         أ الفكر بعد أن من اهللا علي ذه التجربة الروحية، ولذلك         
العزيز الدكتور عبد القادر طاش مع رموز الفكر العلماين والفكر املادي واإلحلادي، أدركت             إليها أخي   

أا كانت حكمة إهلية، أن أقوم ِبِبعثة ألرى هذا اآلخر حىت أمتلك مفاتيح فكر هذا اآلخر، حىت إذا                    
 تكون لدي   أحاور مفكراً أو أن أرد على مفكر من هؤالء املفكرين أن           ن  أراد اهللا سبحانه وتعاىل أ    

 . القدرة على فهم مفاتيح هذا املشروع الفكري
لذلك عندما كتبت كتاباً صغرياً عن التفسري املاركسي لإلسالم لنصر أبو زيد، كعاديت ال أقرأ                و

م كتبه، أمام كل ما كتب حىت        اما كُتب عن الشخصية اليت سأحاورها إال يف النهاية، يعين أقف أم            
ن هذا الرجل يفسر اإلسالم تفسرياً مادياً، أنا قرأت املاركسية وأعرف           األحاديث الصحفية وأدركت أ   

مفاتيح هذا الفكر الذي يرى القرآن نصاً بشرياً وجزءاً من الثقافة وأنه ديالكتيك صاعد وليس                  
آخر كل هذا الذي قاله يف كتاباته، إذاً           ديالكتيكاً هابطاً، وأن الشريعة صنعت يف جمرى التاريخ إىل         

فكر اآلخر أدركت أا كانت إرادة إهلية، هذه بعثة لكي أُدرك ما لدى اآلخر من أطروحات                 قراءيت لل 
 .ولكي أدرك مفاتيح هذا اآلخر حىت أُدرك عظمة اإلسالم يف ضوء هذا اآلخر

ال أدخل يف سلك الوظائف     أملشروع الفكري الذي توفرت عليه وهذا أنا انقطعت له وآثرت            ا
ات، وال السفر إىل اجلامعات العربية أو غريها، وأردت أن أمتلك كل وقيت              وال يف التدريس يف اجلامع    

أنه يعود  "  أصويل"كان هاجسي تكوين عقل عريب ومسلم أصويل، باملعىن األصلي لكلمة           .  هلذا املشروع 



  ومستقبلي يف ذات الوقت، يعين يفقه األحكام ويفقه        مةإىل املنابع النقية واجلوهرية هلذا الدين وهلذه األ       
الواقع، ويعقد الِقرانَ ما بني األحكام وما بني الواقع وهذه هي مشكلتنا، حنن لدينا من يفقه، كثريون                  
من يفقهون األحكام لكنهم ال يفقهون واقعهم، ولدينا من يفقهون واقعهم لكنهم ال يفقهون تراثهم وال                

ني فقه األحكام، أنا كان     دينهم، ولدينا من يفصلون ما بني فقه الواقع وما ب           و يفقهون تراث أمتهم  
هاجسي األول يف مشروعي الفكري أوالً أن أبعث تراث علماء وقادة ورواد اليقظة اإلسالمية احلديثة،               
 وأن أختار من تراثنا القدمي النصوص والشخصيات اليت مثَّلت عطاًء ال يزال صاحلاً للعطاء يف هذا                 

لفصام النِكد بني أصولنا احلضارية وبني واقعنا       لواقع الذي نعيش فيه، إذن حنن نريد أن منحو هذا ا           ا
 .الذي نعيش فيه وبني املستقبل الذي نستشرفه

ن فُِرضت علينا منذ االحتكاك باحلضارة الغربية احلديثة مرجعية وضعية علمانية ال دينية تزاحم              حن
اتنا آخر ال ينطلق     من النوازل، يعين ال نستطيع أن نلغي أن يف جمتمع          تاملرجعية اإلسالمية، وهذه أصبح   

من املرجعية اإلسالمية، وحنن ال نستطيع أن نصادر فكر هؤالء الناس، ألن القرآن الكرمي يعلمنا مبنهجه                
أنّ مصادرة اآلخر ال حتل املشكلة، بل القرآن هو الذي كان يستدعي ما لدى اآلخر، حىت اآلخر،                   

هاتوا برهانكم، هل عندكم من علم أو       قل  :  دما يكون دهرياً وعندما يكون مشركاً يقول له       عناآلخر  
أثارة من علم؟ بينما الذين كانوا يصادرون الفكر اآلخر هم املشركون هم الذين كانوا يقولون ال                  

 نتعبده ا   تهتسمعوا هلذا القرآن، إذاً منهاج القرآن يعلمنا أن فكر اآلخر وضعه القرآن يف سوره وآيا               
قالوا ما هي إال حياتنا الدنيا، أجعل اآلهلة إهلاً واحداً، كل هذه             حىت اآلن، قالوا ساحر، قالوا جمنون،       

املقوالت اليت كان يقوهلا اآلخر، الدهري واملشرك مل يتجاهلها اإلسالم، مل يغض الطرف عنها، مل يدر                 
ن نعيش مع مرجعيات غري إسالمية وال نستطيع        آلظهره هلا، وإمنا أخذها وحاورها وفندها، ولذلك حنن ا        

اهلها وإمنا علينا أن ندرس هذه املرجعيات، وهذه الثقافة وهذه األطروحات وأن حناورها وأن               أن نتج 
 . نرى اإلسالم يف ضوءها وأن نراها يف ضوء اإلسالم

لذلك عندما نتكلم عن مشروع حضاري نتكلم عن مشروع يقدم متيز اإلسالم كنمط                 و
لذي ينطلق من أصوله اجلوهرية والنقية،      روع ضوي حضاري هلذه األمة، ونتكلم عن اإلسالم ا        شوكم

واملقدس لدينا هو البالغ القرآين والبيان النبوي هلذا البالغ القرآين، ما عدا ذلك يف تراثنا نسترشد                  
منا نأخذ منه ما يفيد ما هو       وإحننو عليه، لكننا ال نقدسه ولسنا ملزمني به،         ..  حنتضنه..  نستهدي به ..  به

يف ..  على عالمات االستفهام اليت يطرحها واقعنا املتغري، إذاً ال بد يف التراث             صاحل للعطاء لإلجابة    
املوروث من التمييز بني املقدس القرآن الكرمي والسنة النبوية، وما عدا ذلك فهو فكر حنتضنه بتياراته                 

لفية مقاماً   كتيب تيارات الفكر التراثية موجودة، ستجد أن للس         يفاملختلفة، يعين أنا من الذين جتدون       



عالياً يف هذه الكتب، احتضان تراث األمة ألن هذا التراث تراث أمة وحنن جزء من األمة والتعصب                  
 .املذهيب يضر صاحبه وال يفيد هذا الذي يتعصب ملذهب من املذاهب

كانوا يف عصرنا ملا وقفوا عند اجتهادات         لعلماء يف قروم املاضية كانوا جيتهدون لعصورهم ولو       ا
مني، ال در أي اجتهاد من االجتهادات، لكننا ال نكون عبيداً الجتهاد من االجتهادات كما يقول                األقد

أنه عبد هللا وحده، وسيد لكل شيء بعده، ما عدا الوحي والبيان النبوي             :  اإلمام حممد عبده عن اإلنسان    
اهللا لنا سبحانه وتعاىل كل     سخرة لإلنسان، يعين تراثنا مسخر لنا كما سخر          م هلذا الوحي كل هذه أشياء    

 . آيات الكون وكل قوى الكون وملكات الكون
عض األخوة حتدثوا عن موضوع العقالنية، وهذا لألسف الشديد موضوع مشِكل لدى قطاع              ب

ية وإمنا أيضاً تراه قطاع     نمن األمة، ليس فقط قطاعاً تراثياً يتحسس مسدساته إذا ذكرت كلمة العقال            
هناك يف حياتنا الفكرية من يريد العقالنية مبعناها اليوناين، عقالنية ال عالقة هلا بالنقل،              علماين ألنه أيضاً    

أو يريد العقالنية باملعىن النهضوي األورويب عقالنية ثورة على النقل وعلى الوحي، حنن أمة متيز                  
م وهو القرآن الكرمي    ة من النقل من القرآن الكرمي، النقل يف اإلسال        بعموروثها الفكري أن عقالنيتها نا    

، كانت املعجزات   معجزة عقلية أتت لتحتكم إىل العقل وليس لتدهش العقل، قبل رسالة رسولنا              
م إىل  تكمادية تدِهش العقل فتشله عن التفكري، بينما جاءت معجزة الرسالة اخلامتة معجزة عقالنية حت              

ين جيعلون من قضية العقالنية مشكلة يف       العقل تستنفر العقل، جتعل العقل مناط التكييف، ولذلك الذ        
حياتنا الفكرية هؤالء ال يدركون أن لنا كما أمسيه دائماً عقالنية مؤمنة تقيم األدلة العقلية على النقل،                  

ابلة بني العقل والنقل، املقابل للعقل هو       قوهذا النقل هو معجزة عقلية، بل إن لغتنا العربية ال تعرف امل           
لذلك هذا افتعال ملشكلة ال وجود هلا يف تراثنا وجيب أال يكون هلا أثر يف                  اجلنون وليس النقل، و   

 .مشروعنا الفكري
ىت قضية السلفية، بعض الناس يتصور أن السلفية نقيض للتجديد، نقيض للتقدم وفعالً هناك               ح

نيون  سواًء أكانوا تراثيني أو كانوا من العلمانيني، يعين هناك علما            ممن يفهمون السلفية هذا الفه     
سبة وكلمة يسبون ا اآلخرين، بينما السلف هو املاضي، وليس           ..  أصبحت كلمة السلفية عندهم   

هناك إنسانٌ بال ماٍض وليس هناك إنسان إال وهو سلفي، لكن القضية هي من هو سلفك؟ هل سلفنا                   
 ي أو عصر االزدهار احلضاري؟ وكيف نتعامل مع السلف؟ هل اجر إىل              ارعصر التراجع احلض  

السلف؟ أم أننا نسترشد بالسلف، إذاً لدينا سلفيات متعددة ولذلك أنا فيما كتبت، كتبت عن السلفية                
العقالنية املستنرية، يعين هناك تيار يعود إىل األصول ويرى األصول بعقل عصري مستنري، ويقدم هذه                

هذه ..  هذه املصطلحات إلسالمية مبعناها احلقيقي وليس مبعناها الغريب املرذول، ولذلك            ا األصولية
 . اإلشكاليات اليت طُِرحت يف حياتنا الفكرية مطلوب أن يكون هلا حل إسالمي



أنا رأيت أن كل اددين يف تارخينا ويف تراثنا كانوا سلفيني ذا املعىن، هو يعود إىل املنابع                   و
، يف الدنيا جيب أن تكون       الدين وهنا يكون سلفياً، لكن يف الدنيا ال ميكن أن يكون سلفياً            اجلوهرية يف 

واقعياً وعصرياً ومستقبلياً، ولذلك الذين أرادوا أن جيعلوا نظرم للدنيا وللمدنية وللعلوم املدنية نظرة              
ل عن املوروث   صاسلفية هؤالء هم الذين وقفوا ضد التمدن وضد التقدم، والذين أرادوا االنف              

وز أن يكون اإلنسان سلفياً، إمنا كيف نوفّق بني          احلضاري هؤالء ظنوا أن السلفية سبة، وأنه ال جي         
السلفية الدينية مبعىن أن تعود إىل املنابع اجلوهرية وليس للتعصب املذهيب، ومبعىن أن تكون مستقبلياً يف                

ية والعلوم األدبية واآلداب والفنون إىل آخره،       دنرؤية واقعك ويف رؤية املشروع احلضاري والعلوم امل       
شكاالت اليت طرحت لألسف الشديد نتيجة وجود ثقافتني مرجعيتني خمتلفتني، مرجعية           إذاً كثري من اإل   

تراثية، ومرجعية غربية، كل هذه اإلشكاالت أتصور أنه كان من هواجسي يف املشروع الفكري أن                 
 .مية هلذه املشكالتالأقدم احللول اليت رأيتها حلوالً إس

 األسئلة أتصور أنه موضوع أساسي، حىت الكالم        نا طبعاً ال أريد أن أطيل عليكم ألن موضوع        أ
عن التنوير أنا كتبت كالماً كثرياً يف هذا املوضوع هناك خلط بني التنوير مبعناه الغريب وتنوير وضعي                  

عة اإلسالمية والتدبري اإلهلي، ويفهم     يعلماين يعزل السماء عن األرض، حيرر احلياة والدنيا من الشر          
ه اجلاهليون، رأوا اهللا سبحانه وتعاىل جمرد خالق بينما كانت األصنام             عمل الذات اإلهلي كما فهم    

والشركاء يستشريوا يف األمور الدنيوية، وهي نفس الرؤية األرسطية أن اهللا خلق العامل مث تركه                  
 خالق عندهم ليس مدبراً للكون، بينما الرؤية اإلسالمية خمتلفة          ردلألسباب الذاتية املودعة فيه، فاهللا جم     

ربنا الذي أعطى كل    :  عن هذا متاماً، أال له اخللق واألمر، له التدبري، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال               
شيء خلقه مث هدى، يعين ليس جمرد خالق وإمنا هو خالق وراٍع وهاٍد ومدبر هلذا الكون، ولذلك كثري                   

د والتقليد فهماً خاطئاً،    ت الثقافية والفكرية يف حياتنا فُهمت عند التراثيني وأهل اجلمو          حامن املصطل 
وفُهمت أيضاً عند العلمانيني والوضعيني فهماً خاطئاً، ولذلك حنن مطلوب أن نعيد فهم وعرض تراثنا                

 .مرة أخرى حىت نستطيع أن نرى اآلخر يف ضوء هذا التراث
 اآلخر، ورمبا من أحدث الكتب اليت أصدرا أخرياً يف هذا العام،             دثت كثرياً يف كتابايت عن    حت

من يعترف ِبمن ومن ينكر من؟ ألم يبتزوننا على النطاق العاملي             "  اإلسالم واآلخر "كتاب عنوانه   
ل وكأننا حنن الذين ال نعترف باآلخر، بينما اإلسالم ال يكتمل اإلميان به إال إذا آمن املسلم بكل الرس                  

عاىل، فالواحدية واألحدية فقط للذات     واألنبياء، واإلسالم يعترب التعددية سنة من سنن اهللا سبحانه وت          
اإلهلية، وما عدا الذات اإلهلية يف عوامل النبات واحليوان واإلنسان واألفكار واجلماد، كل هذا يقوم على                

ن سنن اهللا سبحانه وتعاىل، بينما       م التعددية وعلى التنوع، وبالتايل حنن الذين نرى وجود اآلخر سنةً          



باإلسالم، ال اليهود يعترفون باإلسالم، وال النصارى يعترفون باإلسالم،         اآلخرون هم الذين ال يعترفون      
 . وال احلضارة الغربية تعترف بغريها من احلضارات

، نلذلك مطلوب أننا عندما نتحاور مع اآلخر، حواراتنا أغلبها مع اآلخرين حوارات طُرشا              و
مل يكن هناك اعتراف وقبول متبادل؟      ملاذا؟ ألنك تتحاور مع من ال يعترف بك، كيف يكون حواراً إذا             

تتحاور مع اليهود وهم ال يعترفون بك ديناً، تتحاور مع النصارى ال يعترفون بك ديناً، تتحاور مع                   
تعترف بغريها، إذاً ال بد أن        احلضارة الغربية ال تعترف بغريها من احلضارات والرتعة املركزية الغربية ال          

 اإلسالم كسنة من سنن اهللا سبحانه وتعاىل حىت نستطيع أن             ندرس اإلسالم والتنوع والتعددية يف     
 .نتحاور مع هذا اآلخر، وحىت يكون هناك قبول متبادل بيننا وبني هذا اآلخر

 من االهتمام، ألن    رينا أقول الوسطية اإلسالمية وهذه هي النقطة األخرية أنا أوليتها الكث            أ
 اإلسالمية مل يستطيعوا رؤية حقيقة اإلسالم، أنا أُشبه          مشكلتنا أن الذين ال يدركون حقيقة الوسطية       

الوسطية باملنظار، اإلنسان يرى العامل من خالل هذا املنظار، لن تستطيع أن ترى حقيقة اإلسالم إال من                 
ن هناك مشكلة بني الدين والدنيا، بني الدين         كوخالل الوسطية، ولذلك إذا أدركنا الوسطية لن ت        

ا واآلخرة، بني الفرد واموع، لن تكون هناك مشكلة بيننا وبني اآلخر، لن تكون               والدولة، بني الدني  
هناك مشكلة بني العقل والنقل، ولذلك الذين أخطأوا من شبابنا ودخلوا يف تيارات اجلمود أو يف                   

إن الوسطية جتعل صاحبها دائماً     :  ايا بعض االهتمام ألين أقول    قضتيارات العنف، أنا أوليت هذه ال      
ارب يف جبهتني، جبهة الغلو الديين والغلو الالديين، ألن الوسطية هي اليت تنفي هذا الغلو بشقيه وال                 حي

بد أن نكون صرحاء وأن تكون لدينا شجاعة، كما تكون لدينا شجاعة لنقد اآلخر العلماين وكسر                  
، ومن تيار العنف    كون لنا الشجاعة لكي ننقذ أبناءنا وشبابنا من اجلمود واالنغالق          ت شوكته ال بد أن   

الذي رأينا مجيعاً كيف كان وباالً على هؤالء الشباب، وأنا كان يل الشرف أنين كنت أول من كتب                   
 همودراسة موضوعية حىت عندما قرأوها و     "  الفريضة الغائبة "دراسة نقدية لكتاب مجاعة اجلهاد، كتاب       

ض مقوالتنا، بل عرضتها أجود مما      حياكمون يف قضية مقتل السادات، قالوا يل أنك كنت أميناً يف عر            
حنن ال نقدس التراث، عصرنا يطرح     .  عرضها كتاا، لكن أنا عرضتها ونقدا وكتبت حوهلا املالحظات        

املقدس ليست تارخيية   ب  عالمات استفهام جديدة ألن الواقع تارخيي، الواقع يتغري، بينما نصوص الكتا          
      فهم إعالم "نا حنن هو الذي يتغري كما يقول ابن القيم يف كتابه             وال تتغري بتغري الزمان واملكان، لكن

عن تغري الفتاوى واألحكام بتغري الزمان واملكان والعادات واملصاحل إىل آخره، إذاً ال بد أن                "  املوقعني
ع الفكرية احلقيقية والذي ا نعاجل كل االحنرافات سواٌء         ريتكون الوسطية هي النرباس الذي حيكم املشا      

 . غلواً دينياً أو غلواً ال دينياًأكانت



نا قلت لكم هذه اخلواطر السريعة من باب ذكر ِنعِم اهللا سبحانه وتعاىل علي، ألنه يف هذا املقام                  أ
قون به عنقي، أردت أن     والذي هو مقام من مقامات الشكر الذي أشكر لكم فيه هذا التكرمي الذي تط             

         اهللا سبحانه وتعاىل علي يف النشأة ويف التكوين، ويف أن أراين عني اليقني، ويف أن             أذكر بعض نعم
اللَّهم اجعل يل   "عصمين من أن أضل طريقي ويف أن جعلين وهذا دعاء أدعو اهللا سبحانه وتعاىل به                  

هذه بعض األدعية   "  ين باحلق وأيد احلق يب    يدلسان صدق لدينك، اللَّهم أعين على نصرة دينك، اللَّهم أ         
هللا سبحانه وتعاىل ا ألنين ما أنا إال ذرة يف هذا الكون العظيم الذي جعله اهللا سبحانه                 اليت دائماً أدعو ا   

وتعاىل ميداناً إلبداع العقل العريب واملسلم واإلنساين، ونرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا إىل ما حيبه                 
 .م، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهركأشك. ويرضاه

 

 .  العلي القدير أن يؤيدنا بتأييٍد من عنده، األسئلة حقيقة كثرية نسأل اهللا:ريف احلفلع
 

 األستاذ عبد احلميد الدرهلي رجاء دائماً تعودنا حنب أن نطرح            :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
مه واآلن سأحجب السؤال لكن بصراحة عندما يكون السؤال كبري جداً وطويل،             دالطرح الذي تق  

أنا أكرس نفسي ووقيت يف خدمتك وخدمة اآلخرين ولكن         ..   أرجوك بعدين ال يوجد وقت لآلخرين،    
بشرط أن نتساوى واآلخرين، أما أن تطرح سؤاالً طويالً ال أستطيع أن أقدمه اآلن سأعطيك وقت                  

 . لةسئلثالثة أو أربعة أ
 

من مصريني وأملان مؤخراً      صرمأكرب علماء اآلثار الفرعونية اهلريوغلوفية يف       :  لسؤال هو ا
مل يعثروا يف املخطوطات الفرعونية التارخيية على أي أثر ملا ذكر عن سيدنا موسى ويوسف،               إم  

 لوعلَّق أحد قائل رمبا كانت قصة يوسف وموسى من نسج اليهود، وظهر يف كتاب املؤرخ كما               
 . هذا مدخل،لطائفامن أن عيسى ولد يف وادي اجلليل ب" البحث عن املسيح"صلييب 

 

حداث والتقلبات على التاريخ؟ وملاذا ظهرت يف هذه اآلونة بالذات بعد  ا تفسريك هلذه األ   م
مضي زمن بعيد على ظهور األديان السماوية؟ وهل هي بداية انتكاسة للدين اإلسالمي واملسيحي          

 لعلمانية؟اواالجتاه حنو 
 

م  بالنسبة هلذا السؤال أريد أن أقول يف بعض الكتابات تريد أن حتاك             :لدكتور حممد عمارة  ا
الوحي اإلهلي إىل اآلثار وإىل الكتب التارخيية، وهذا منهج خاطئ كيف؟ هب أن هريودوت مل يكتب                 

ا كتبه  معن موسى هل معىن ذلك أن موسى غري موجود؟ هل كل ما حدث كتبه املؤرخون؟ وهل كل                  
ما أحتكم  املؤرخون بقي لنا؟ وهل اآلثار كلها سجلت كلّ ما حدث؟ وهل كل اآلثار بقيت؟ إذاً أنا عند                



إىل القرآن الكرمي فأرى فيه قَصِص األنبياء الذي مل يرد يف كتب التاريخ وال يف اآلثار املنقوشة ال أحاكم                
ا اآلثار، أريد أن الذين ال يؤمنون إال مبا ورد يف           ايالقرآن الكرمي إىل هذه الكتب أو إىل بقايا التاريخ وبق         

ثل الذين ال يعترفون إال مبا ترى حواسهم وعيوم يعين           احلفريات وإال مبا جاء يف الربديات، هؤالء م       
ينكرون ما وراء احلواس وما وراء العيون، إذا كان لدي وحي معِجز فما جاء به صدق، وهذا هو                    

 صرمن وليس الذي أحاكمه إىل اآلخرين، وحنن عندنا بعض الكتابات يف            رياملصدر الذي أحاكم له اآلخ    
 هذا الكالم الذي كتبه بعض املستشرقني، أن موسى ليس له وجود،            واحد امسه سيد القممي يرمي إىل     

 . إىل آخر كل هذه األمور... أن إبراهيم ليس له
 

 نزل به الروح األمني على قلب       املا أننا آمنا بعقلنا أنّ هذا الوحي الذي جاء به الرسول             ط
صدر األصلي، أنا كباحث     هذا صدق، وهذا معجز إذاً ما جاء به هو العمدة، هو امل              رسول اهللا   

ولذلك أنا  .  مصدر ثقة، ومصدر أقل ثقة، أيهما أعتمد؟ أعتمد مصدر الثقة         :  عندما يكون لدي مصدرين   
 عندما يشكك يف القرآن الكرمي، يشكك يف أخطاء وإىل آخره، يأيت              ويرددت على سعيد العشما   

ن إ:  ا يقول القرآن الكرمي   بروايات تارخيية عن موضوع مجع القرآن وتشكيك يف مجع القرآن، عندم           
إذاً مجع القرآن ليس مجع أيب بكر وليس مجع عمر وليس مجع عثمان، أبو بكر مجع                  علينا مجعه وقرآنه  
 .الصحائف املكتوبة

 

نا قرأت أخرياً وحنن كل يوم نكتشف اإلعجاز يف القرآن، أخرياً واحد كتب كتاباً، واحد ال                 أ
ظهر أن هناك إعجازاً حىت يف رسم القرآن الكرمي، هذه ثقة ال            أذكر امسه وبعث يل نسخة من القرآن،        

ما تكون مضافة هللا    دميكن أن ختطر ببال إنسان، يعين ملاذا بسم اهللا الرمحن الرحيم تكتب بسم بشكل عن              
يف القرآن الكرمي   "  رأى"سبحانه وتعاىل، وإذا أضيفت إىل كلمة أخرى تكتب كتابة أخرى؟ ملاذا كلمة             

حسناً، من علَّم كتبة الوحي أن      .  انت رؤيا بالبصرية، وهلا رسم إذا كانت بالبصر؟ إعجاز        هلا رسم إذا ك   
كل وبسم هنا بشكل آخر، أنا أقول       بشبسم هنا   .  هنا بشكل آخر  "  رأى"هنا بشكل و    "  رأى"يكتب  

حنن أمام وحي وحيد صحيح ال حناكمه إىل كتابات املؤرخني وال كتابات اآلثاريني، ألنه بالضبط أي                 
إذاً حناكم إليه النصوص األخرى، فما قاله علماء اآلثار على          .  ملراجع أكثر ثقةً ويقيناً هو القرآن الكرمي      ا

من الوحي ال ميكن أن نسمع كالمهم يف هذا، ألنه كما قلت ليس               العني والرأس لكن إذا أنكروا شيئاَ     
وبالتايل ليست املرجعية هلذا الذي     كل ما حدث دونه املؤرخون وليس كل ما دونه املؤرخون قد وجد،             

 .كتبوه يف اآلثار
ملاذا ظهرت يف هذه اآلونة، هذه األحداث واالنقالبات والتقلبات على          :  لسؤال الثاين هو  ا

 : سالم؟ أنا أقولإلا



 

 بعض ما قرأت وكتبت، الغرب أدرك مع الصحوة اإلسالمية احلديثة أنّ اإلسالم كما قالوا                يف
وب أبنائه اآلن منه من مائة سنة، وأنّ اإلسالم ميثل ثقافة فريدة استعصت على               بالنص أكثر قوة يف قل    

إذن الغرب  .  غربية، الثقافة املادية والوضعية   لالعلمنة، ومن مث فإا متثل الثقافة اإلسالمية حتدياً للثقافة ا         
تداد نغمة العداء   يريد تطويع هذه األمة بعلمنة ثقافتها، والذي حيول دون ذلك هو اإلسالم، ومن هنا اش              

ألن .  لإلسالم وأن اإلسالم هو العدو، وأنه العدو األخضر الذي حل حمل اخلطر الشيوعي إىل آخره                
 أمة لتحرر وطن األمة واقتصاد األمة، وحضارة األمة من هذه اهليمنة            قظاآلن هذه اليقظة اإلسالمية تو    

ت اإلسالم مع ضعف أهله جتعل هؤالء       الغربية، ولذلك تتصاعد موجات العداء لإلسالم، أيضاً انتصارا       
إذاً هناك ظروف موضوعية معاصرة جتعل هذا اهلجوم على اإلسالم يتزايد يف            .  يزدادون عداًء لإلسالم  

 . ناهالوقت الر
 

شكراً يا دكتور، أشرف سامل كاتب صحايف، نريد أن نعرف موقف              :  ريف احلفل ع
" عقلنة"و  "  بعصرنة"كذلك مبا يسمى    سعادتكم الشخصي مبا يسمى بتيار اليسار اإلسالمي، و        

 .اإلسالم، وجزاكم اهللا خرياً
 

 املصطلح  ، بالنسبة لليسار اإلسالمي أنا يعين حىت على مستوى املصطلح         :لدكتور حممد عمارة  ا
خطأ، أنتم تعرفون أن اليسار يف اللغة العربية هو اليسر والغىن، وليس اليسار باملعىن الذي هو الفقر                   

 كان يدعو   ،جلزائراكما هو موجود يف احلضارة الغربية، اإلمام عبد احلميد بن باديس من             والبلوروتاريا  
، يعين  "ل اليسار، ويف اآلخرة من أهل اليمني      هاللَّهم اجعلين يف الدنيا من أ     :  "اهللا سبحانه وتعاىل يقول   

 العدالة  كلمة اليسار نفسها ال تدل على مصطلح اليسار يف احلضارة الغربية، اإلسالم يف قضية                 
االجتماعية، والعدالة االجتماعية يف اإلسالم يعين جزء من نظرية وفلسفة إسالمية متميزة، فريدة ليس               

ضارة الغربية اإلنسان سيد الكون، بينما اإلنسان يف اإلسالم         احلهلا وجود يف احلضارات األخرى، يف       
ىل، واإلنسان مستخلف يف هذا،       هو اهللا سبحانه وتعا     -خليفة هللا سبحانه وتعاىل، املالك احلقيقي        

اإلنسان له ملكية احليازة وملكية التصرف واالستثمار واالنتفاع، يف حدود الشريعة اإلسالمية، يكسب             
 حالل ويستثمر يف احلالل، إذاً عندنا قضية للعدالة االجتماعية وللتكافل االجتماعي            يفمن حالل وينفق    

ة االستخالف وبالتايل ال حاجة لنا مبوضوع اليسار         كل هذا نظرية متكاملة نابعة من قضية ونظري        
 .اإلسالمي أو غري اليسار اإلسالمي، ألنه كما قلت حىت املصطلح مصطلح غري دقيق

 



هل ترون باعتبار دخولكم معترك     :  خ حممد علي الصابوين يسأل ويقول     يالش:  ريف احلفل ع
نة الغاصبني، أم أن هذه دعوة إىل احلركات الوطنية واشتغالكم بالسياسة إمكان السالم مع الصهاي      

 .الركوع واالستسالم أمام شذاذ اآلفاق؟ أفيدونا عن رأيكم الصريح
 

 يف غاية األمهية، وأنا أوليت هذه القضية        ة قضية املصطلحات قضي   :أوالً  :لدكتور حممد عمارة  ا
لوسيط يف  بعض االهتمام، كتبت كتاباً عن معركة املصطلحات بني الغرب واإلسالم وكتاباً عن ا               

املذاهب واملصطلحات، ألننا حنن أمام استخدام ملصطلحات، املصطلح كالوعاء مثل هذا الكوب، وكل             
م املصطلح، ولذلك حنن خنلط اآلن بني مصطلح        هوالناس يستخدمونه ولكن املشكلة يف مضمون ومف      

ة تسوية، التسوية   ، املعروض اآلن بالنسبة للنظم واحلكومات العربية قضي       "التسوية"ومصطلح  "  السالم"
أمام استعمار    لسطنيفشيء والسالم شيء، ألن السالم معناه أن يعود احلق كامالً إىل أهله، حنن يف                 

بعة ماليني أو مخسة ماليني يهودي جيء م وزرعوا واقتلع بدالً            ر أ ،نوب أفريقيا جاستيطاين كما يف    
إىل بيوم    لسطنيفإذاً إذا عاد أهل     .  اق اآلن منهم أربعة أو مخسة ماليني من الفلسطينيني مشتتني يف اآلف         

 ٣٣٨ و   ٢٤٢وأرضهم هنا يصبح هناك سالم، إمنا املفاوضات تتم اآلن حول قرارات األمم املتحدة               
 إذاً حىت   ،لسطنيف ال يريد الصهاينة أن يتركوها ألهل        %٢٢ وحىت   ،لسطنيف أرض   ن م %٢٢حول  

فاصيل كلها يف هذا املوضوع، إذاً املعروض ليس         هذه التسوية تسوية عرجاء، وحنن نعرف طبعاً الت        
سالماً، احلديث يدور حول تسوية وحىت هذه التسوية يف ظل موازين القوى غري املتكافئة مطلوب من                 

من السلطة الفلسطينية أن توقع على إاء الرتاع وليس يف يدها ال دولة وال سيادة وال                   وعرفات  
 .املعروض ليس سالماً على اإلطالقإذاً . إىل آخر كل هذه األمور... قدس

 

 :  غياث عبد الباقي يسأل ويقول:ريف احلفلع
 

ل هذا  رية اإلبداع شعار يرفعه جمموعة من أدباء ورجال الصحافة العربية ومن خال             ح
الشعار نال البعض من مقدسات املسلمني وتطاولوا، وقام آخرون بنشر الفساد يف صور شىت،               

ذا الذي جيري؟ وأين حدود اإلبداع وكيف السبيل لوقف ما جيري فهل اإلبداع سيدي الفاضل ه
 على الساحة الثقافية من انتهاكات حلرمة اإلسالم؟

 

رجعية اإلسالم، أنا أقول كثري من اخللط وخاصة        م مرة أخرى نعود إىل      :لدكتور حممد عمارة  ا
علمانية ترى اإلنسان سيد    هناك مرجعية وضعية    :  يف قضية اإلبداع مصدره أننا يف جمتمع فيه مرجعيتان        

. الكون، إذا كان اإلنسان سيد الكون إذن ال سقف على حريته، يستطيع أن ينتهك كل احلرمات                 



يتراضون على الشذوذ يصبح قانوناً،      ...  لناس على شيء   ا املرجعية العلمانية والوضعية، يتراضى    
انوناً، إذن اإلنسان إذا كانت     يتراضون على الربا يصبح قانوناً، يتراضون على النهب والسلب يصبح ق          

املرجعية الوضعية العلمانية تقول إنه سيد الكون يصبح هذا اإلنسان اإلبداع عنده ال سقف على حريته                
نسان خليفة هللا سبحانه وتعاىل فهو مثل احملامي عندما توكّله، أنت توكل احملامي             إلفيه، أما إذا كان هذا ا     

لتوكيل، يعين ال يستطيع أن ينهبك وال أن يأخذ مالك وال أن جيردك             فال تقيد حريته إمنا حريته مقيدة با      
ن من ثيابك، ألنه حر يف حدود التوكيل، فاخلليفة حر يف حدود بنود عقد وعهد االستخالف، إذ                  

يف النظام الوضعي الزنا بالتراضي ليس جرمية       .  حقوق اإلنسان املسلم حمكومة حبقوق اهللا سبحانه وتعاىل       
 حرية اإلنسان واختيارات اإلنسان، املرأة تقول جسدي أنا حرة فيه، لكن إذا كنت              ألنه ال سقف على   

خالف، ولذلك ال   ستخليفة هللا سبحانه وتعاىل فحريتك وفعلك وحقوقك حمكومة ببنود عقد وعهد اال            
هل هناك جمتمع   .  ميكن أن تكون هناك حرية يف نقض ما اتفقت األمة على أنه مقوم من مقومات اتمع               

.  الدنيا يبيح حريةَ اخليانة للوطن؟ هذا ال حيدث، الناس تقدس قطعة القماش إذا جعلتها علماً للوطن                يف
 . تإذاً كل جمتمع فيه عقْد اجتماعي وله رموز وله مقدسا

 

ذا ارتضينا يف دساترينا ويف معتقداتنا أن اإلميان الديين مقوم من مقومات االجتماع اإلنساين ال                إ
اك حبجة اإلبداع نقض واجتياح هلذه املقدسات، إذن مفهوم اإلبداع الذي جيعل              ميكن أن يكون هن   

رة ملرجعية عزلت   كل احلرية للمبدع وال رقيب على املبدع إال هذا املبدع أنا أقول هذا مث               ..  احلرية
ليست هذه هي املرجعية اإلسالمية، لنا مفهوم       .  السماء عن األرض وجعلت اإلنسان سيد هذا الكون       

، اإلسالم مع احلرية وأنا أقول حنن فقراء للحرية يف جمتمعاتنا، لكن هناك مفهوم للحرية إنّ حرية                 للحرية
 . وتعاىل ومقدساتهنهاإلنسان حمكومة بضوابط الشرع وحبدود اإلميان باهللا سبحا

 

 :  حامد املرزوقي يقول:ريف احلفلع
 

ألحد "  يزان اإلسالم حممد عمارة يف م   "عادة الدكتور صدر منذ سنوات كتاب بعنوان         س
يوسف القرضاوي  "أتباع املدرسة السلفية مث صدر للكاتب عدة كتب بنفس العنوان من آخرها             

 لرموز الفكر اإلسالمي وحتتكر احلق       ضفما رأيكم ذه الردود اليت تعر      "  يف ميزان اإلسالم  
 .لنفسها وتدعي أا متلك ميزان اإلسالم

 

خصين الكاتب بالنصيب األكرب، عمل كتاب سبعمائة        هذا الكتاب هو     :لدكتور حممد عمارة  ا
صفحة وعشرة عين، وكان كتابه عن فهمي هويدي والدكتور يوسف القرضاوي أقل حجماً، هذا                

يل عليه رمحة اهللا، ملا رأى الكتاب اندهش وكتب قال ملصلحة من يكتب             االكتاب كتب عنه الشيخ الغز    



الحدة والشيوعيني، عليه رمحة اهللا كتب كالماً طيباً حول         هذا؟ إن حممد عمارة يغري على العلمانيني وامل       
هذا الكتاب، أنا حقيقة تصفحت الكتاب ووجدت فيه جهداً كبرياً، ال أتصور أن أقل من مخس سنوات                 

تغل يف هذا الكتاب، وأسفت أسفاً شديداً على أنه واحد يضيع عمره أو يضيع سنوات من                 يشواحد  
عقل مة كثري من األمور، لكن حقيقة ال أكتمكم منذ من اهللا علي بالعمل              عمره يف هذا، طبعاً يعترب ال     

صبح ملكاً   ي يف احلقل الفكري آليت على نفسي أال أرد على مثل هذه األمور، عندما أكتب كتاباً                
للناس، كما أن بعض الناس ميكن أن ميدحين فالبعض اآلخر ميكن أن يقدحين وأن ينتقدين، لكنين على                  

ودعوت اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل مثل هذه الكتب يعين يف ميزان حسنايت يوم القيامة، وسوف                 يقٍني  
 يطمئنين كثرياً أنين على صراط      ضاًيكون مقاصة إن شاء اهللا بيننا وبني مثل هؤالء الكتاب، وأنا أي             

 يف تيار الغلو الديين     الوسطية اإلسالمية أن هناك عشرات من الكتب يف التيار العلماين امجين، وأيضاً            
واجلمود امجين، وإذا كان إنسان يهاجم من هذا الفريق ومن هذا الفريق فدليل على أنه ليس هنا                   

 .الفريقنين وليس هناك، وإمنا هو يف وسط بني هذي
 

نا ال أغضب من مثل هذه الكتب اليت اجم وأعترب أنّ من حق الناس أن يفكروا، لكن أمتىن                   أ
 اإلنسان يستثمر وقته فيما هو مفيد، حنن املفروض أن نكون مجيعاً يف خندق واحد يف                  على اهللا أن  

اليوم أترك شارون     مواجهة التحديات، يف مثل ما يقول الشيخ يوسف القرضاوي يف فقه األولويات أنا            
             د وأترك التحديات واهليمنة الغربية وأشغل نفسي باخلالفات يف داخل الساحة اإلسالمية حنن حول نشر

 .الساحة اإلسالمية، لكن ال جنعل منها ساحة هجوم على بعض التيارات الفكرية األخرى
 

 :  األخ عثمان مليباري يقول:ريف احلفلع
 

غرب وحضارته يرددون هذا القول بأن تارخينا العريب اإلسالمي     للكثري من املعجبني بتاريخ ا    ا
حات فهل هذه املقولة صحيحة؟ حنن يف       تاريخ صراعات دموية واغتياالت جسدية يف صورة فتو       

 . شوق إىل تعليقاتكم
 

، الحظت  )اإلسالم واآلخر ( أنا أوالً قريباً كتبت وضمنت هذا يف كتاب          :لدكتور حممد عمارة  ا
 وأن اإلسالم انتشر بالسيف والعنف وإىل آخره، وهذا الكالم تيار العنف انطلق منه،                ،كالماً كثرياً 

لو عددنا    ملدينةا حجمه كبري جداً، تسع سنوات يف        ات رسول اهللا    والحظت أن ما كُتب عن غزو     
وة وبعث من   زالغزوات والسرايا والبعوث اليت حدث فيها قتال أو مل حيدث تزيد عن ستني سرية وغ               

البعوث، وما كُتب عنها حجمه ضخم، يوهم من ال يعرف أن العنف والسيف والقتال له مكان كبري                  
 أقوم بدراسة ميدانية فأتيت بكتب الغزوات والوقائع ويف هذه الكتب فيها              يف اإلسالم، فعن يل أن    



تلوا يف غزوات رسول     ق إحصاءات للذين قتلوا من املسلمني ومن املشركني، ستدهشون أن كل الذين          
 على امتداد تسع سنوات يف كل هذه الغزوات والبعوث والسرايا من الفريقني ثالمثائة وستة                 اهللا  

جدول الغزوة وتارخيها والذين قتلوا من       )  اإلسالم واآلخر (داً، وأنا نشرت يف كتايب       ومثانني واح 
ائة وست ومثانني واحداً، عدد املساجد اليت بنتها          مثاملشركني والذين استشهدوا من املسلمني، ثال      

الفقه اجليوش ذهاباً وجيئة أكثر من عدد الذين قُتلوا، عدد البعوث العلمية اليت خرجت تعلم القرآن و                
الشرق "أكثر من عدد الذين قتلوا، شاء اهللا وأنا أمجع هذه اإلحصائية قرأت يف جريدة                   ملدينةامن  

ر فيه للحروب الدينية بني الكاثوليك والربوتستانت اليت استمرت أكثر          امقاالً لكيسنجر أش  "  األوسط
اإلسالم يقهر الشرك وكل     انظروا   ،وروباأأبيد فيها أربعون يف املائة من شعوب وسط         :  من قرنني وقال  

الضحايا ثالمثائة وست ومثانني واحداً، وحروب داخل دين واحد بني مذهبني يف دين واحد يباد فيها                 
وفولتري حيصيهم ويقول أم عشرة ماليني، ومع ذلك            وروباأ املائة من شعوب وسط       أربعون يف 

  .يتحدثون عن أن تارخينا كان تاريخ صراعات وتاريخ عنف وإىل آخره
 

لدولة يف التاريخ اإلسالمي احنرفت من وقت مبكر، احنرفت عن الشورى واحنرفت عن العدل               ا
يني إن تارخينا تسع وتسعني يف املائة منه ظالم، وهذا كالم           ناالجتماعي، وقال العلمانيون وبعض العلما    

وقاف يف كتاب   قاله فرج فوده وغريه من الذين حاورناهم، وأنا لفت النظر يف دراسة كتبتها عن األ               
إىل أن االحنراف عندما مت يف الدولة كان حمدوداً، حىت اجلهاد يف سبيل اهللا                )  هل اإلسالم هو احلل   (

 متوله، كانت األوقاف هي اليت متوله، األوقاف كانت مؤسسة متويلية كربى              ليتكانت األمة هي ا   
 تعلمت من الدنيا، بنيت يف ظل       لصناعة احلضارة، كل احلضارة اإلسالمية اليت نباهي ا الدنيا واليت          

 احنراف الدولة ملاذا؟ ألن العلماء والفقهاء والصوفية وكل قيادات األمة واألمة كانت هي اليت تبين                
حلضارة وليست الدولة، حىت الرباط يف سبيل اهللا كان ميول من األوقاف وكان الناس هم الذين                   ا

خ اإلسالمي ليس معناه أن هذا التاريخ أصبح ظالماً         يتطوعون إىل اجلهاد، إذاً احنراف الدولة يف التاري       
عرف الدولة الغول    ن كما يزعم اآلخرون، ألن كان هناك تعظيم لألمة وكان هناك حتجيم للدولة، حنن مل             

اليت تطعمك وتسقيك وتعلمك وتعاجلك وتأخذ حىت حريتك إال مع من الدولة القومية اليت جاءتنا يف                 
ألوروبية، ولذلك أنا أقول إن تارخينا كي ندرس التاريخ دراسة حقيقية            العصر احلديث هذا والقومية ا    

طِة والسلطان والدولة يف تارخينا، الزم      سلومتوازنة ال بد أن ندرس تاريخ األمة، وليس فقط تاريخ ال           
ندرس الكتب الطبقات وطبقات العلماء والفقهاء واحملدثني هذه هي األمة، لكن ندرس مؤسسة                

كانت متول كل صناعة احلضارة من نقطة احلليب يف الرضاعة إىل اجلهاد يف سبيل اهللا،               األوقاف وكيف   
 .أن تارخينا ليس ذا الشكل الذي يقوله العلمانيونك ال بد أن يكون هناك رؤية لتاريخ األمة كي ندر

 



 :  الدكتور يوسف حسن العارف يقول:ريف احلفلع
 

يف مكتبة امللك عبد العزيز العامة، يف شهر          لرياضا ب  ندوة مستقبل الثقافة العربية املنعقدة     يف
ا نشعبان املاضي كانت لكم طروحات حول هذا املوضوع ولكن اإلشكال الذي تعيشه ثقافت              

العربية اليوم هو هذه االزدواجية بني حتديث مؤدجل وتفصيل مرتوع اهلوية فكيف ترون مستقبالً              
 يثية يف ظل عوملة واحتواء لتراثنا وثقافتنا املتميزين؟متحوالً إىل نزعة إسالمية فكرية وعروبية حتد

 

جديد، ت مرة أخرى نعود للمصطلح أنا أقول مصطلحنا األصيل هو ال           :لدكتور حممد عمارة  ا
جتديد يستصحب الثوابت وجيدد يف املتغريات، احلداثة باملعىن الغريب قطيعة معرفية مع املوروث، ال بد                

لك احلداثيون إذا فهموا احلداثة مبعناها الغريب هؤالء يقيمون قطيعة          أن حنرر مضامني املصطلحات، ولذ    
هو سنة من سنن اهللا، يبعث اهللا هلذه        د  معرفية مع املوروث ومع املوروث الديين يف األساس، إمنا التجدي         

إذاً التجديد هو مصطلحنا إذا عدنا كما       .  األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها أو أمر دينها            
قلنا إىل األصول وفقهنا واقعنا املعاش واستشرفنا مستقبلنا إذن عندنا يعين عصرية مناسبة لألصولة                

 الوقت، األصولية عندنا متميزة ومن هنا العصرية أيضاً عندنا          اتعندنا، نكون أصوليني وعصريني يف ذ     
روثة ونأخذ احلضارة الغربية    متميزة، الذين فهموا األصالة واملعاصرة مبعىن أن نأخذ قيمنا اإلسالمية املو          

وتبقى هذه هي املعاصرة هؤالء يفهمون متيز النسق الفكري اإلسالمي، حنن أبناء أصول متميزة حتتاج                
ة وجتديد متميز أيضاً، طبعاً العوملة هذه مرحلة اجتياح، يعين االجتياح الغريب للعوامل الغري                ريإىل عص 

ودراسة أخرى عن   "  لنا بني العاملية اإلسالمية والعوملة الغربية     مستقب:  "الغربية وأنا كتبت فيها يعين أمرين     
 ".خطر العوملة على اهلوية الثقافية"
 

 : اطعة، عدنان فقي حمامي ومستشار قانوين يقولق عفواً دكتور على امل:ريف احلفلع
 

رد من خالل سريتكم الذاتية قيامكم بالدفاع عن القضايا اإلسالمية، كيف يقيم الدكتور             و
 .ارة الدكتور شحرور اليت وزعت كتبه جماناًعم

 

وقبل )  الكتاب والقرآن ( كتب كتابه األول     -الشهادة هللا - أن شحرور    :لدكتور حممد عمارة  ا
 لكن لألسف وهذه تثري نقطة ضرورة أن يكون         ،مشقدنشره عرضه على شيوخ كلية الشريعة يف        يأن  

مفاتيح فكرية، يبدو أن الشيوخ الذين عرض        عندنا قدرة على فهم اآلخر وفهم ما لدى اآلخر من            
، عليهم الكتاب مل يستطيعوا أن يفهموه، أو املهم رفضوه دون أن يقدموا له نقداً مكتوباً وموضوعياً                 

شحرور مشكلته أنه يقف يف املصطلحات عند املعىن اللغوي للمصطلح، وهذا أيضاً وقع فيه سعيد                 



 سنة أو أكثر ندوة كان مقررها ريتشارد مرييف الذي كان            العشماوي، وباملناسبة األمريكان عملوا من    
ليس :  ال ق وكيل وزارة اخلارجية األمريكية عن األصولية واإلرهاب والتطرف، ومرييف عمل تصريح           

صحيحاً أن اإلسالم كله إرهاب وتطرف، هناك إسالم مستنري ميثله سعيد العشماوي وحممد شحرور،               
 . يعين هذه شهادة هلذين االثنني

 

لفهم للمصطلح مبعناه اللغوي فقط ميثل كارثة، ألننا حنن نعرف وهذا أي دارس يعرفه أن                  ا
ختتلف باختالف الكلمة هلا معىن لغوي لكن         املصطلحذ له معىن لغوي، وله معىن اصطالحي، وله معاين        

 املعاين  هلا معىن عند الصوفية، هلا معىن عند املتكلمني، هلا معىن عند األدباء، يعين أي واحد يغفل                  
االصطالحية والفنية واملتخصصة للمصطلحات يصل إىل كارثة، ملاذا؟ ألنك لو فهمت الصالة على أا              

يبقى )  كابري(لو فهمت احلج على أنه جمرد القصد يبقى القصد إىل           ،  الدعاء ممكن أن تكون الدعاء هلبل     
ا عند املعاين اللغوية فقط      لو فهمت أن العمرة هي الزيارة تبقى الزيارة للمحبوبة، لو وقفن            ..  حج

للمصطلحات تبقى كارثة، شحرور يقف عند املعىن اللغوي للمصطلح، ولذلك اجليب الذي هو                
وب حجابه يف املرأة هو ما بني اإلليتني والفرج وحتت اإلبطني وحتت             طلبالنسبة للحجاب رأى أن امل    

ء، إذن هذا رجل كارثة، وبعد      الثديني، ومع ذلك متشي عريانة وتبقى عال العال يعين ما يف أي شي             
ذلك يرى اإلسالم ليس فيه دولة وليس فيه سياسة وطبعاً هذا كالم مكرور منذ علي عبد الرازق إىل                   

أن مأساته أنه وقف يف معاين املصطلحات القرآنية عند املعاين اللغوية وأهدر املعاين              ل  آخره، فأنا أقو  
     والشرعية واملعاين االصطالحية، وهذا الفكر ي         يف مواجهة التوجه اإلسالمي توظيفاً علنياً كما قلت ظّف

  .لكم أن مرييف يعتربه هو وسعيد العشماوي مها اللذان ميثالن اإلسالم املستنري
 

 : الدكتور عبد اللطيف حممد علي يقول:يف احلفلعر
 

 دين  الذي يذكر باستهجان ونعلم أن اإلسالم     "  اإلسالم السياسي "سمع ونقرأ كثرياً تعبري     ن
 ودولة، ما هي رؤيتكم ملكان السياسة يف اإلسالم وما هو تعليقكم على تعبري اإلسالم السياسي؟

 

، ألن اإلسالم ظاهرة عامة، هو دين ودنيا، دين          أنا لست مع هذا التعبري     :لدكتور حممد عمارة  ا
 من األبعاد   ودولة، دنيا وآخرة، عقل ونقل، ذات وآخر، يعين أن اإلسالم دين شامل، السياسة بعد              

اإلسالمية، وحنن عند أهل السنة السياسة من الفروع، السياسة ونظام احلكم والدولة، كل ذلك من                
فرائض مدنية يتوقف عليها إقامة الفرائض الدينية، ولذلك أبو         ي  الفروع يعين ليس من أصول العقائد ه      

) ة بني اإلسالم والزندقة   فيصل التفرق (حامد الغزايل له كتاب صغري، كتاب نفيس، كتاب منهجي هو            
يتكلم على أنه ويف غريه من الكتب أنه وهذا كالم قاله ابن تيمية وقاله اجلويين وقاله الغزايل كل هؤالء                   



هل السنة أن السياسة واإلمامة واخلالفة ليست من أمهات العقائد ولذلك ليس فيها                أ يف إمجاع من  
ت خالفات الصحابة حىت قتال الصحابة ال يخِرج        تكفري، واخلالف فيها ليس فيه تكفري، ومن هنا كان        

يف ف  أي طرف من األطراف من امللة، ألنه ليس خالفاً يف العقائد ليس خالفاً يف الترتيل وإمنا هو خال                  
 .التأويل

 

يف معاوية ومن معه،      لشاماعندما يسأل عن رأيه يف أهل       )  صفني(نظر إىل اإلمام علي يف موقعة       ا
ينا وإهلنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة وديننا واحد وال               واهللا لقد التق  :  يقول

م عثمان وحنن منه براء، إذن سألوه       دنستزيدهم يف اإلميان وال يستزيدوننا وإمنا اخلالف بيننا وبينهم يف           
، اإلسالم  إين ألرجو لقتالهم وقتالنا اجلنة، ألن هذا خالف يف الفروع         :  ما رأيك يف قتالنا وقتالهم؟ قال     

يعترب أنه حىت إذا وصل اخلالف بني املسلمني إىل درجة القتال يف هذه الفروع ال خيرجهم من امللة، وإن                   
 املؤمنني مل خيرجهم القتال عن اإلميان، ولذلك أنا لست مع الذين يقولون             منطائفتان من املؤمنني اقتتلوا     

فنربئ منها ألسنتنا، إذا مل تتكلم أنت سيتكلم         عن الفتنة الكربى أن هذه أمور برأ اهللا منها أيدينا             
ا اآلخرون، إمنا يكون عندنا منهج نقول هذا خالف يف الفروع، هذه اجتهادات يؤجر عليها املخطئ كم               

يؤجر عليها املصيب، ولذلك السياسة بعد من أبعاد اإلسالم وليست كل اإلسالم والذين يتكلمون عن               
بعد السياسي لإلسالم حنن معهم وإمنا إذا أرادوا اختزال اإلسالم يف            اإلسالم السياسي إذا أرادوا ال    

 . السياسة حنن لسنا معهم ولذلك هذا مصطلح حيتاج إىل ضبط
 

 : ور علي العمري يقولت الدك:ريف احلفلع
 

هل هي مشروع حضاري يستهدف اإلسالم؟ كيف ميكن التعامل معها من ِقبل             )  العوملة(
 األمة املسلمة؟ 

 

هي مرحلة يف عالقة النظام الغريب بالعامل الغري غريب، الغرب يف           )  العوملة  (:ور حممد عمارة  لدكتا
اية الترغيب والترهيب، كان يف غزو فكري       ومرحلة االستعمار التقليدي كان هناك أنا أمسيها مرحلة غ        

ة بني النظام   ويف غواية ويف تغريب واستالب حضاري، لكن عندما كان هنالك انقسام يف احلضارة الغربي             
الشمويل والنظام الليربايل، كان هذا االنقسام يتيح فرصة للعامل الثالث الذي مثلنا للعب على هذه                 

عي وتوحد قبضة احلضارة الغربية، مع وجود تقنيات ثورة االتصال          يوالتناقضات، بعد ايار النظام الش    
درجة االجتياح، منظمة التجارة    احلديثة، اقترنا فأصبح هناك املزيد من هيمنة الغرب وصلت إىل             

الغزو الفكري إىل آخر ذلك، تقنني منظومة القيم الغربية وعوملتها يف مؤمترات حتت علم األمم               ..  العاملية



 ومؤمتر املرأة ألفني إىل آخره، كل هذه األمور متثل املرحلة            ،كنيبمؤمتر السكان، ومؤمتر    ل  املتحدة مث 
 ). العوملة(اليت ظهر فيها مصطلح 

 

تعين فرض النموذج الغريب قسراً على اآلخرين، حىت املصطلح أنتم عندما تقولون              )  العوملة(
تبقى )  األسررة(قى كلها جزائرية،    بت)  اجلزأرة( عندما نقول    ،عوديةستبقى كل الوظائف    )  السعودة(

النظام هي عوملة   )  فالعوملة(كلها إسرائيلية، الفرنسة، هذا املصطلح يعين صب الكل يف قالب واحد،             
الغريب منظومة القيم الغربية سواء كان يف املسائل االقتصادية أو حىت العسكرية أو حىت اللغوية إىل                  

رحلة اجتياح، وأنا أقول هذا واقع، لكن اخلطأ أن بعض            م فهي)  العوملة(آخره، كل هذا ميثل مرحلة      
واقع كيف نتعامل مع هذا الواقع؟      املثقفني يريدون منا الرضا بالواقع والتسليم به، حنن املفروض أمام ال          

طيب إذا كان العامل قرية واحدة طيب نريده قرية واحدة، حسناً ملَ            ..  ولذلك أنا أقول حنن مطلوب منا     
لعريب أيضاً قرية واحدة؟ نعومل العامل العريب والعامل اإلسالمي حىت نكون كتلة نستطيع أن               ا ال جنعل العامل  

وغريها من التحديات لن يسمع كالمنا ولن       )  العوملة(ا يف شجب    نتعامل مع اآلخرين، حنن مهما قلن     
سالمية هنا ميكن أن    وإيكون له أثر إال إذا رتبنا بيتنا العريب واإلسالمي وتعاملنا مع العامل ككتلة عربية                

 ).العوملة(يكون هناك قدر من التوازن يف التعامل مع 
 

 :  عجالن أمحد الشهري يقول:ريف احلفلع
 

دكتور هل تعتقد أن اجلهات التعليمية والتربوية يف البالد اإلسالمية قد نشأت             عادة ال س
ا احللول العملية   ماألجيال على فكر إسالمي متنور يعكس واقع اإلسالم احلق؟ وإن مل يكن ف              

 .إلبراز هذا الفكر الذي لن يكون لألمة شأن بدونه؟ وشكراً
 

يف أي أمر من األمور خطأ، حنن يف دوائر العلم            طبعاً التعميم دائماً     :لدكتور حممد عمارة  ا
والتعليم جند يف بعض املؤسسات قريبة من املنهج الذي نريده لكن بشكل عام، حنن عندنا التعليم يف                   

لعريب واإلسالمي تعليم فيه فصام نِكد بني العلم الشرعي والديين والتراثي وبني العلم املدين                االعامل  
عادة اللُحمة مرة أخرى إىل مؤسسات التعليم وإىل مناهج التعليم حبيث            احلديث، ولذلك ال بد من إ     

نا املتخصص يف العلوم    ندكما قلت نفقه تراثنا وتارخينا، ونفقه املدنية والعلوم املدنية احلديثة، ويصبح ع           
 املدنية الذي ليس غريباً على العلوم التراثية والشرعية، وأيضاً يصبح عندنا عامل الدين الذي يعيش                
العصر وال يعيش فقط يف التاريخ، فهناك قصور شديد يف كثري من مناهج ومؤسسات التعليم سببه هذا                 

لتعليم املدين الذي يقف عند احلضارة       واالفصام ما بني التعليم الشرعي والذي يقف عند التراث،            
 .الغربية ومعطياا



 

 :  الكاتب والصحفي خالد أسعد يقول:ريف احلفلع
 

ونظرتكم باجتاه التصدي وكيفية املواجهة للحرب العاملية الثالثة الغري معلنة          ا هي رؤيتكم    م
فية الثالثة، واليت تؤكد وتثبت لنا      ل يف األ  مسرى النيب حممد      لقدساواليت انطلقت شرارا من     

أحداثها وأبعادها وأسرارها أا حرب إبادة ضد اجلنس العريب الشرير احلقري كما أعلنها حاخام               
  األكرب يف حضور العنصر اليهودي األكرب شارون بكل وقاحة واستخفاف؟ اليهود

 

 العريب والعامل اإلسالمي    مل أقول حنن أشرنا إىل ضرورة تكامل وتضامن العا        :لدكتور حممد عمارة  ا
وهذا هو الذي يغير موازين القوى بيننا وبني القوى الصهيونية والذين يظاهرون القوى الصهيونية،                

ناقشت هذه القضية، حنن بعد حرب      )  اإلسالم واآلخر (ضية أساسية يف ثقافتنا أنا يف كتاب        أيضاً يف ق  
، لكن لألسف وقفت املعرفة عند اجلانب        باًوهذا كان طي  )  أعرف عدوك (سبعة وستني رفعنا شعار     

االقتصادي، اجلانب العسكري، اجلانب التكنولوجي، يصدر كم؟ يستورد كم؟ إىل آخر كل هذا، لكن              
ة العدو الثقافة اليت تكون الشخصية اليت نواجهها اآلن، يعين اجلندي الذي يضرب النار من املدفع                ثقاف

، ما هي الثقافة املكونة هلذه الشخصية؟ احلاخام        )حممد الدرة (ل  طفالرشاش، مخساً وأربعني دقيقة على ال     
ولذلك أنا اهتممت يف هذا الكتاب      ...  إىل آخره، هذه الثقافة   .  الذي يعترب أننا شذاذ وال بد من اإلبادة       

أن أعرض رؤية اإلسالم لآلخر، مث أعرض ثقافة اليهود، انطالقاً من التلمود ومن العهد القدمي، كيف                 
آيات يف العهد القدمي احملرف طبعاً تطلب من اليهود أن يأكلوا الشعوب األخرى أكالً؟ كيف               ك  أن هنا 

 الكذب بينهم حرام، لكنه واجب مع اآلخر، العبودية          أن الربا بينهم حرام لكنه واجب مع اآلخر؟        
 اليهودية وهذا   أةبينهم حرام، لكنها واجبة مع اآلخر، السرقة بينهم ممنوعة، لكنها واجبة مع اآلخر، املر             

حتذر أن متر على    )  العادة الشهرية (املرأة اليهودية وهي خارجة من احلمام، من         )  التلمود(الكالم يف   
ار أو غري يهودي، فإذا مرت على واحد من األربعة تعود وتستحم مرة أخرى،               كلب أو خرتير أو مح    

يلعن، إىل  ..  ود يلعن، أموات  يهكيف أم عندما ميرون على بناية يسكنها غري ال         .  تعيد االستحمام 
، هذه الثقافة مطلوب أن ندرسها أن حنن نكون واعني ا، الغرب أحس بأن هناك ابتزازاً                   ...آخر

اآلن الغرب يعامل اليهود كما يعامل إخواننا الشيعة املهدي أو اإلمام املنتظر، معصوم ال              للغرب أصبح   
نه يصبح مقدساً، حىت أن واحد مثل جارودي يف         رويسأل عما يفعل وال خيطئ، أيضاً اليهود اآلن ما يقر         

وحنن نرى اآلن   .  ع رقماً بلد احلريات وبلد النور والليربالية حياكم ألنه يراجع رقماً، ال يراجع ديناً، يراج            
 . أن اإلعالم الغريب يتحدث عن أن اليهود هم اين عليهم وأن الفلسطينيني هم العنف وإىل آخره

 



ن ندرس الثقافة اليت أصبحت تكون هذه الشخصية اليت نواجهها،            ألذلك أنا أقول ال بد       ف
ىل جانب ترتيب البيت العريب     وبدون دراسة هذه الثقافة لن نستطيع أن نتعامل مع هذه الشخصية، إ            

واإلسالمي، ومساندة اجلهاد الفلسطيين، فال بد من دراسة هذه الشخصية، ألننا نقول بعضنا يخدع يف               
 ومييز ما بني اليهودية وما بني الصهيونية، لكن لو درسنا هذه األصول املكونة هلذه                يةالشخصية اليهود 

 . هذه املواجهات أيضاًالشخصية ال بد أن نستعني ذه الدراسة يف
 

  ))لمة اخلتامك(( 
 

ه ج يف احلقيقة األسئلة كثرية، والليل قد ولَّى وأصبحنا على و            :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
الصبح فهل تكتفون؟ احلقيقة أمامنا أسئلة كثرية، هل نكتفي باألسئلة اليت لدينا ونستميح األستاذ                 

فما رأيكم؟ أستاذ   .  ب املزيد، ولو أن هذا منبع ال ينقطع بإذن اهللا         عذراً، ألننا يف احلقيقة كلما مسعنا تطَّل      
 فأنا لست طرفاً، فإذن نكتفي هنا       ل،أنا هنا أنقل الرأي اآلخر وليس يل يف ذلك خيار وحسب التسلس           

باألسئلة شاكرين ألستاذنا الكبري ما تفضل به من وقت، طبعاً وسعة صدر وأنا شاكر أيضاً لألخوة                  
حوه من أسئلة ومعتذراً يف نفس الوقت لألخوة اآلخرين الذين أتتين أسئلتهم ولكن مع               الكرام مبا طر  

 .ترك الكلمة ألخي عريف احلفل لالختتام أ.األسف الشديد مل نتمكن من طرحها لضيق الوقت
 

 واآلن يقدم سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه هدية تذكارية وهي لوحة               :ريف احلفل ع
لدكتور حممد عمارة تقديراً واحتفاًء جلهوده ومشواره اخلير، وال يفوتنا أن نذكِّر             لسعادة ا )  االثنينية(

ة سوف يكون سعادة األستاذ الدكتور وهبة زحيلي، رئيس         محضورنا الكرام بأن ضيفنا يف االثنينية القاد      
 . مشقدقسم الفقه اإلسالمي وأصوله يف جامعة 

 

التشريف وحىت نلتقي بكم إن شاء اهللا يف         كراً لكم حضورنا الكرام على هذا احلضور و        ش
 . االثنينية القادمة لكم أمجل حتية والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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