التجديد والتجويد
جتديد الدين وجتويد التدين

أمحد الريسوين
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بسم اللــه الرحمن الرحيم

تقدمي
2

يتناول هذا الكتيب قضيتني مرتابطتني متكاملتني مها:
 قضية الدين ومدى حاجته إىل التجديد، وقضية التدين ومدى حاجته إىل التجويد.فأما (جتديد الدين) فأصل الكل ف فيله وملدالى حللث حلدي النل صللث ع حليله
وسلم ،الذي سيأيت بيانه الحقا.

وأمللا (جتويللد التللدين) فحلللو

املتحللد ني

اعقيقللة نللود مللن جتديللد الللدين وجانللب منلله ،ولكللن

موضللود التجديللد ومضللامينه ومتطل اتلله ال يكللاتون يلت تللون إىل هللذا انانللب

الذي أمسيتله (جتويلد التلدين) ،ويسلييه الل ( (تردليد التلدين) .فللذل لأيلإ إبلراذ هلذا
ال نصللر وإف لراتى بل يللان ول للإ اظنرللال .وأحللاب بلتللدين هنللا تللدين حامللة املسللليني و ل
ممالستحلم لدينحلم.
وحلث هذا فقد جاء هذا الكتيلب

فصللني :أحلدمها حلن التجديلد ،واعنلر حلن

التجويد.
وبهلل ت اىل التوفيق وال حول وال قوة إال منه س حانه.
الربط

5دوال1434هل 12 /غشإ2013ف
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ال ص اظول:

جتديد الدين
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1

الدين بني االنداثل واالذتهال

ق ل ألب للة حقللوت ،و م ل هللذى اظذف مللن دللحلر جي اعجللة ،نللإ أجل ل

مل

صديقي امللحد - ...وحنن يومئذ ت ميلذ بل انويلة اميديلة يدينلة القصلر الك ل  -وإجا
به ي اتلين بقوله :أال ترى أن حيد اظضلحث يتسل ب ل سلنة

نك لة اقتصلاتية ونسلالة

فاتحة لل روة اعيوانية؟.
نر للرل إلي لله وه للو ه للق س لليجالته ،وقل للإ ل لله متحلكي للا :وه للذى الس للجا ر الل ل
تستحللكحلا أنإ وأم ال  ،أليسإ ال ة ونسالة حقيقية جبيي امل اين؟
واسللتير النقللان بيننللا واحتللد ،وأمس للاب صللديقي مللا حنللدى وأمس تلله مللا حنللدي،
مضث

منا

طريقه...

نللا يومحلللا ةيوحللة مللن اظصللدقاء املتللألقني حلللث ص ل يد مدلسللتنا ال انويللة ،و نللا
م ق للني ومسيسللني

وقللإ م كللر مللن أحيللالل .لكننللا

النحلايللة انقسللينا إىل ةيللوحتني:

ةيوحللة مللومنني ،وةيوحللة ملحللدين .وطالللإ املنللاارال والسللجاالل
سنوال ،إىل أن ت رقنا

لقاءاتنللا ل للدة

انام ال وتلوب اعياة.

جلل الوقللإ للان أصللدقاول امللحللدون ،ومللن ولا حلللم ب لل( اظسللاتذة امل لربيني
وال رنس للاويني ،يقصل ل وننا وس للا ،ر الت مي للذ ،بوابل ل م للن املق للوالل املزلزل للة ،ناص للة تلل ل
الصاتلة حن ف س ة مشاه يقاف هلم ويق د .فحللذا نل االدلرتا ية ال لييلة لالل ملال
يطلق مقولته املدوية" :الدين أفيون الش وب" ،وهذا فريديري نيتشه ال يلسلو املتيلرت
ي لن "مول اإلله" ،وأنه حللث جلل ملن الشلاهدين .وجاا تشلاللز تالويلن "يكتشل " أن
اإلنسللان لللي

سللوى حيللوان متطللول تطللولا ط ي يللا ،ويقللرل بنللاء حلللث جلل بطل ن حقيللدة

اخللق واملخلوق واخلالق ...
ان حدت من ف س ة النص ال اين من القرن التاس حشر ،والنص اظول ملن
القرن ال شرين ،يس ون

هذا االجتاى ،وي لنون مول اإلله وهناية اظتذن ،وبداية حصلر

ألوهية اإلنسان ،الذي أص ح اإلله ال لي الوحيد
 - - 1أص هذى ال قرة مقال تب ونشر

هذا الكلون .أييت ب ل( أصلحابنا

أوا دحلر جي اعجة  /1433أ توبر 2012
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يلحل ون ولاءهم ويرتتون صداهم ...و ان أبرذهم وأجلرأهم
س مة موسث ،الذي ،س َّوق

تابته

جلل هلو الكاتلب املصلري

اظفكال والنررذل اإلعاتية السا دة

أولوب.

وملا أل جنيب حم وظ لوايته الشحل ة (أوالت حالتنا) ،احتربها ب ل( النقلات ي ابلة اإلحل ن
ال للرن ح للن م للول اإلل لله ،وأهن للا ظجل ل جلل ل اس للتحقإ ج للا زة نوبل ل لل ل تاب ح للن س للنة

.1988

جاء تول الشاحر السولي أتوني

 -وامسه اعقيقي"حلي أمحد س يد إسرب" -

الذي ناطب مجحلولى جال يوف قا " :مل ي د هلل ملا يقولله لنلا" .أي أن ع واللدين مل ي لق
هليا تول ،ومل ي ق هليا مكان

حامل اليوف.

تال الزم للان س للري ا ،فل ل جا أتون للي
اظمريكية ،حول الربي ال رن وما جيري

ه للذا يتح للدخ م للونرا لقن للاة "س للي إن إن"
سلولذ ناصلة ،فقلال" :يشلك اللدين والشل ر

امللول ال صللب الر يسللي ل قافتنللا ،ولكنحليللا للال الللة صلراد حلللث الللدواف ،ولألسل فل ن
الدين اليوف يت لب حلث الش ر".
ه ل الللدين

حالللة ص لراد م ل الش ل ر ،يللا يللرى صللاح نا ،أو هللو

ال كر اإلعاتي؟ أف أن الش ر له ح

داحرل ال تيد ،وأن أتوني

ص لراد م ل

هو الش ر ن سه؟

وسواء ان الدين يت لب اليوف حلث الش ر ،أو حلث اإلعات وال تينية ،فاملحلم أن
أتونللي

الللذي أحلللن بظم ل

أن "ع مل ي للد للله مللا يقوللله لنللا" ،هللو ن سلله الللذي يتأس ل

وي رت أن "الدين اليوف يت لب."...

واعقيقة أن الدين مت لب حلث الدواف ،حىت

أذهث فرتال اإلعلات .فلنحن حلني

نتحدخ حن اإلعات وامللحدين ،إ ا نتذ ر أمساء حمدوتة ونررذل حمدتة ،وليا قلرأل حلن
أقطللال م ينللة ،قللد يكللون فيحلللا اليللوف مللن اإلعللات وال تينيللة أ للر ممللا فيحلللا مللن اإلهللان
والتدين .ولكن ما موق ال شرية لحلا؟ وأين د وب اظلض ملن هلذا وجاا؟ أيلن م يلني
ال لياء وال ق ء وامل ق ني وامل كرين؟
وحنن

امل لرب أيضلا ،نسلي بلني ال ينلة واظنلرى حلن دل اب التينيلني ينشلطون

حلث د كة اإلنرتنإ ،ب ضحلم يرف ون د ال" :ملا صلاهين ،"،ورنلرين  -أو هلم أن سلحلم
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 يقول للون" :م للا مص للليين ،"،وه للم للذل ي لنل لون" :م للا م ي للدين ،1..."،ولك للن ه للذاالصيحال لَّحلا مل خت من اال تراظ املساجد امل ربية ،ومل ت ل دليئا ملن ل اعيلاة
لمضان ،ومل توت إىل بوال اظ ان أو اهنيال أس الها

اظسواق.

وق ل سللنوال للد ،إ ب لل( الصللح امل ربيللة حللن دللخق م للرن اظص ل  ،وهللو

الجئ أبولوب ،أحلن أنه درد

ترمجة القررن الكرمي إىل ال امية امل ربيلة ،ب يلة جتريلدى ملن

قداسته ومن هالته ال ربية ال صحث ،ال هي ميزته وحنصر قوته الوحيد

نرلرى ...وقلد

اتص ل ن يومحلللا أحللد الصللح يني يسللألاب حللن مللدى نطللولة هللذا اظمللر وحللن تداحياتلله
امتيلة ،ويطلب ملاب اللرت حليله ...فقللإ لله ملا م نلاى :هلذى فقلاقي وبللولل أط لال ال
اق وال أ ر ،وحيا قريب سيخت ي نربها وأ رها ،وي قلث القلررن هلو القلررن واللدين هلو
الدين.
ولقللد نسللي هللذا املللرتجم ال للامي ،أن القللررن مللرتجم ف ل إىل ل ل للال اظلض
املنتشرة ،ومل يو ر جل حلث قداسته ومكانتله وهالتله حنلد أهل تلل الل لال ،وأن اللذين
حي رونلله ويتلونلله مللن غ ل ال للرب هللم أ للر بك ل مللن ال للرب ،وهللوالء مل جتللذ م إليلله ال
فصاحته وال ب غته وال هالته ال يانية.
واي ة الدين اليوف؟

ب ( اعدا يني ال تينيني يسلليون  -حللث مضل(  -أبن اللدين واقل ال يرت ل ،
لاوذة فاق للدة للصل ل حية ،أو أهن للا م ل ل الط للب الشل ل
لك للنحلم ي تربون لله ة للرت بض للاحة متج ل ،

واظتوي للة الشل ل ية ،ال يس للت يلحلا إال م للن ال حيس للنون اس للت يال اظتوي للة اعدي للة ،أو ال
يستطي ون تف ل تحلا .وهم يرون أن املنتوج الدياب أص ح بدون جدوى

ذملن اعدا لة

وال قافة ،وم وجوت قوانني منرية لك دوون اعياة ،وأن منطق اعل ل واعلراف ال م ل
له

حصر اعرذل ،و ا تولة الدستول والقانون واملوسسال...
واعقيقللة أن هللذا الكل ف للان هكللن أن تقللوف للله قا يللة مللا ،لللو أن اإلسل ف  -أو

الدين حيوما  -ان حمصولا
-1ي

اظميلني انحللال تون امل ق لني وال ليلاء واملت ليلني ،أو للو

أهنم يرفضون الص ة والصياف وحيد اظضحث ،أي يرفضون الدين والتدين.
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ال ق لراء واملسللا ني تون اظغنيللاء وامليسللولين ،أو لللو أن الللدين للان

أن له للان حمصللولا

خيت ي حي يا انتشر الطب وال لم اعدي  ...ولكن ديئا من هذا مل يق .
يوف أم

فق (وهو يوف حيد ال طر لسنة1434هل) ،دحلدل

ص ة اني ة

يسجد اهلرهولة بلربط ،إح ن دابة فرنسية إس ،محلا أماف مجود املصلني .لقد جاءل
من فرنسا ا حن اإلس ف ،فآمنإ به وأحلنته ب خر واحتزاذ .ب د جل و اليوف ن سه
وسا

نشر

اإلح ف نرب امرأة إس انية أسليإ يدينة س اجملاولة للربط ،متأ رة

يشاهد ص ة ال يد ،ال الإ ترقب وقا حلا وتت اح م حلا ،حرب درفة منزهلا اجملاول
لليصلث ي رهة .و هذا اليوف امل الا ن سه أحلنإ سيدة فرنسية أنرى إس محلا
يسجد التيديد يدينة أ اتير جنوب امل رب.
فيا الذي جي

الناس يح( إلاتهتم ي ح ون حن الدين ويطل ونه؟ وما الذي
الدين؟

جي

الناس بكام انتيالهم ي ح ون حن ال لياء وامل تني ل ددوهم وي توهم

ألي

لكون الدين هلو فراغال ال هلوها غ ى ،ويل حاجال ال يل يحلا غ ى؟ هناا

حاجال ال تسدها القوانني وال املوسسال وال املنريال وال ال لس ال .وحياة اإلنسان
ليسإ بخل ز وحدى ،وليسإ بلقوانني وحدها ،وليسإ بلسياسة وحدها ،ولكنحلا أيضا
بلدين وحقيدته ودري ته وهدايته.
و ليته.

وفييللا يلللي ج للر ل ل ( اجملللاالل ال ل يرحلللر فيحلللا مللدى حاجللة النللاس إىل الللدين
 .1هنللاا قضللاذ ال قا للد وال للاتال واعيللاة الروحيللة ،وهللي ةللاالل تش ل

حي لزا

واسل ل ا م للن حي للاة الن للاس واهتيام للاهتم ،وتش للك حنصل لرا بل للم اظ للر

م للدى

س اتهتم أو دقاوهتم ،لي

اعنرة فحسب ،ب

الدنيا أوال .وم لوف أهنا

حقللول تينيللة نالصللة ،ال ل ف فيحلللا وال جللواب إال للشللرد والللوحي .وال أاللن
أحدا جياتل

أمهية هذى اجملاالل وتوق حلا لية حلث الدين ومرج يته.
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 .2الدين وحلدى هلو القلاتل حللث إقنلاد النلاس أبن اعيلاة جلديرة بعيلاة ،وجلديرة
بلتضللحية وامل للابرة والصللرب واملصللابرة ،وأن اعيللاة هلللا لسللالة وغايللة ،وهلللا م ل
وم زى ،وهلا قيم وأن ق جيب التيس

ا .ولقد حاول ال س ة أن يقلدموا

تص للولال وإج للابل ح للن اعي للاة وأس للئلتحلا امللح للة ،لتك للون ب للدي ح للن ال للدين
ولس للالته ،ولك للن تنرل ل اهتم ح للاتة ال تتج للاوذ تل ل حلم .وي ق للث أن ال شل لرية إ للا

تسل للتير

حياهتل للا ولسل للالتحلا و اححلل للا وتقل للدمحلا ،ب ض ل ل الل للدين و حقيدتل لله

وت اليي له ،ال ب ض ل ال لس ل ة ونررذهتللا .يقللول الللد تول حميللد ح للد ع تلاذ:
"فأقصث مطالب ال لس ة أن تل ،رف،نا َّ
اعق واخل ما مهلا؟ وأيلن مهلا؟ وال ي نيحللا
ب د جل موق نا من اعق الذي تل ،رفه واخل الذي دتى .أملا اللدين فيل ،رفنلا

.3

لب لنوتيله
اعق ال لن،ل رفه فحسب ،ب لنومن به وحن ه و جلدى ،ويل ،رفنلا الواج ،
ونوفيه ون ،كي ن وسنا بتحقيقه".1
حيل ل للاة اإلنسل ل للان  -ل ل ل إنسل ل للان  -جوانل ل للب جال نصوصل ل للية ومحيييل ل للة

وحساسللية ،سللواء

حياتلله الشخصللية انسللدية والن سللية وال اط يللة ،أو

حياته الزوجية وح قاته ال ا لية ...م هذى انانب ال تي تلدن القلوانني
وال غ ها من أدلكال التلدن اخللالجي ،وال يكلات القلانون يتناوهللا إال بشلك
واعتاب الشللرحية،
سللطحي وحمللدوت .ولكللن ال تللاوى والتوجيحلللال ال قحليللة،
،

ت،لنل للذ إليحلللا وتنريحلللا وهتللذ ا ،وجتيللب حلللث تسللاوالل النللاس وتشل ي غللليلحلم
فيحلا.

 .4حللىت

القضللاذ املتخيللة بلنصللو

القانونيللة ،ف ل ن ال قيللدة الدينيللة وال تللوى

الش للرحية ت ق للث حاض للرة م للو رة ال يق للوف ،
مقامحل للا غ ه للا .في للا أ للر امل للدان ،
لالج ال ل هكللن مللن ن هلللا نللرق القللوانني وال ل للا .ولكللن ال تللوى
واملخل ،
الدينيللة للا م اإلنسللان إىل لبلله وإهانلله وضللي ى ،و كللم حليلله ينطللق اع ل ل

واعلراف ،و سللاب الللدنيا واعنللرة .و للم مللن النللاس إ للا يللرتححلم حللن السلللب
 - 1الدين :وخ ممحلدة لتاليخ اظتذن،
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جلل ل م للن للرمي

والنحل للب وفتلل ل أد للكال ال س للات والرل للم ،م للا ي ليون لله

ووحيد .ولو تر وا م القوانني واما م وحدها ،ملا وجدوا م حلا أي مشكلة.
وقد قرل فقحللاول اظجل ء قاحلدة فقحليلة تقلول( :حكلم اعلا م ال حيل حراملا وال حيلرف
ح ال) ،ي

أنه حىت لو حكم ل القاضي بشليء ،وأنلإ ت للم أنله للي

ال حي ل ل ل  ،ف نلله ي قللث حرامللا حلي ل حنللد ع ت للاىل ،حياس ل

أنذى .و

لل  ،وأنله

حليلله وي اق ل حلللث

من الناس يسلتطي ون بقلوهتم أو بلدها حلم أو ح قلاهتم أن ي ،لزولوا الواث لق

ويقل وا اعقا ق ،وأن جي لوا بطلحلم حقا ،وحلق غل هم بطل  .و ل ملنحلم يسلتطي ون
أن ي لتوا من ال قاب القضلا ي حللث جلرا يحلم ملرة ب لد أنلرى ،ولكلن يلا يقلال( :ال
حيلللة م ل ع) .وال قيللدة الدينيللة تض ل اإلنسللان أمللاف ع ت للاىل ،ول لي

أمللاف القاضللي

فحسب.
و ذمن لسول ع صلث ع حليه وسلم ،انتصم إليه لج ن

مال متناذد حليه

بينحليللا ،فاسللتي حليلله السل ف إليحليللا ،قضللي بعللق ظحللدمها بنللاء حلللث حجتلله،
قللال من حلللا وحمللذلا« :إنكللم ختتصلليون إ َّ ،ول ل ب ضللكم أن يكللون أعل ،لن (أي أبلللم

وأقوى) جته من ب ( ،فأقضي له حلث حنو مما أمس منله ،فيلن قط لإ لله ملن حلق
أنيه ديئا ف أينذى ،ف ا أقط له به قط ة ملن النلال» .و لوايلة أنلرى للحلدي :
لال ،لسلول ع" :أملا
لال ل ،واحلد منلحل ،يلا، :حقلي ظنلي اعنلر .ف،ل ،ق ،
ف ،كث اللرج  ،ن، ،وق، ،
إجا ف لتيا ،ه ،ذا فاجه ا فاقتسيا وتونيا اعق َّ .اسلتحليا َّ ،ليحلل ل ،واحلد منك ،يلا

صاح ه".
،

واخل ص للة :أن ال للدين مجل ل أص للح م للا

اظن ق وح نا حليه ،وأحدل ما

ال لسل ل ة وسل ل قحلا إلي لله ،وأمس للث م للا

القلانون وت لدل بله .فاللدين

اعقيقلة فلسل ة ونللق

وقانون.
إن الللدين  -حلللث امتللدات الزمللان واملكللان  -يسللكن

أحيللاق اإلنسللان ال

ي اتلها .ومحليا احلر أنه قد ن إ وأتبر ،ف نه سرحان ما ين ل ويتجلدت .يقلول ال ملة
دليء حن له ،وأن ت ،طل حريلة
الد تول حميد ح د ع تلاذ "إن من امليكن أن يضيح
اسلت يال ال قل وال للم والصللناحة ،ولكللن يسلتحي أن ينيحللي التللدين ،بل سللي قث حجللة
10

لطقة حلث بط ن املذهب املاتي الذي يريد أن حيصر اإلنسان

املضايق الدنية للحياة

اظلضية".1
هناا قاحدة فقحلية تقول :اظملر إجا ضلاق اتسل  .والقاحلدة التالخييلة

تق للول :ال للدين إجا تقل للق ان للت (،

موضلوحنا

جت للدت وهن لل( .ال للدين يتج للدت وي للنحل( م للن جات لله،

ويستيد قوته من ض ه ،ويستخرج يسرى من حسرى ،يا أنله أيضلا ي ل َّ
جدت جبحللوت حليا له
صللب ،وإ ،ىل ،لبلل ،
وتحاتلله{ ،ف،لل َّن ،ملل  ،ال سللر يسللرا إ َّن ،ملل  ،ال سللر يسللرا ف ،ل ،جا ف،ل ،رغل ،
لإ ف،ان ،

ف،الغ،ب} [سولة الشرح.]8 - 5 :

حدي التجديد
حدي ي حن جتديد الدين ينطلق من اعدي الن وي امل لرو

هلذا ال لاب .ف لن

أن هريللرة لضللي ع حنلله ،أن لسللول ع صلللث ع حليلله و سلللم قللال" :إن ع ي ل هلللذى
اظمة حلث لأس

ما ة سنة من جيدت هلا تينحلا".2

درح أل اظ اعدي :
ي
 - 1الدين :وخ ممحلدة لتاليخ اظتذن،
 - 2أنرجه أبو تاوت

سننه واعا م

87

مستدل ه .واعدي صححه وو ق لجال،ه انم ال

من حلياء اعلدي

املتقدمني واملتأنرين ،وصححه اظل اين من امل اصرين.

11

االست ياالل القررنيلة  -و غ هلا  -مللاتة "ب ل " ،تشلتي حللث م نيلني يتلدان
أحدمها م اعنر ،ومها :اإللسلال املتضلين للتكليل أبملر ملا ،واإلاحللال املتضلين أيضلا
اإلنراج.

م

وي لللب القصللد إىل امل ل اظول ،م ل دلليء مللن امل ل ال للاين

ال ل املت لللق بلرس ل

القللررن و السللنة .ف،ل ل اظن يللاء والرس ل م نللاى إلسللاهلم ،وفيلله
واظن يللاء ،وهللذا ل
إاحلللال وإنلراج هلللم .وأم لللة هللذا القللررن والسللنة ال تللاج إىل ج للر أو توضلليح ،بل إن
هذا امل

ملاتة ب

ولكن ال

ي

 ،أص ح هو امل

املت اتل إىل اظجهان حند مساححلا وحند إط قحلا.

اإللسال لت ليم أمر ما ،أو للقياف ب ي ما ،لي

واظن ياء ،ب اسلت ي

مقصلولا حللث الرسل

لذا امل ل جاتله فييلا تون ب ل اظن يلاء فيقلال :ب ل فل ن فل ل

لكذا و ذا ،فحلذا هو امل

املرات ب

الرسل و اظن يلاء ،و ال لرق إ لا هلو

وامل وخ ،واظمر امل وخ له ،أملا م ل ال ل

ال احل

حلد جاتله فحللو واحلد ،وملن جلل قولله

ت للاىل{ :ف،ل،ل  ،ل َّ ،
اظ،لض ل ي،لله  ،ي ل  ،ي ل ،لوالي ،سللو ،ء ،ة أ،نيلله} [املا للدة:
ار غل ،لراب ي،ل ،ح ل
 ،]31وقوللله ت للاىل{ :ب،ل  ،لن،للا ،حل،لليكم ح،للاتا ل،ن،للا[ }...اإلسلراء ،]5 :وقوللله{{ :إ َّن َّ
ار ،ق،للد
،ح ل ،د م بل ،لولقكم ،هللذى إ ،ىل
ب،ل  ،ل  ،ل،كللم ط،للال ،
ول ،ملكللا} [ال قللرة ،]247 :وقوللله{ :ف،للابل  ،وا أ ،
ال ،يدين،ة} [الكحل .]19 :
وأما امل
ب

ال اين لل

 ،وهو اإلنراج واإلاحلال ،فأ ر ما است يله القررن الكرمي ان

الناس يوف القيامة ،وهو أيضا

{وأ َّ
لاحة ،رتي،لة ،ال
،ن َّ
الس ،
وم لرو  ،قولله ت لاىل، :

لب ف ،يحلللا ،وأ َّ
،ن َّ
ار ،ي،ل ل  ،ل ،مللن
،ليل ،
إل،يلله يلر ،ج للو ،ن} [اظن للاف ،]36 :وقولللهَّ ، :
ين  ، ،للروا أ،ن ل،للن يل ل  ،للوا ق ل ب،لل،للث ،و،لن
{ذ ،حل ،لم الللذ ،
ل،تل ل َّ ،ن َّ ل،تلن،لَّلو َّن ي،ا ،حيلتم ،وج،ل ، ،حل،ث َّ
ار ي،س } [الت ابن.]7 :

{وال ،يللوت،ث ي،ل ل  ،ل لحلم َّ
ار َّ
الق للول} [اعل  ،]7 :وقولله، :

ف جا أتملنا ال

إىل حللد مللا

الوالت

حدي التجديد وجدلى مست ي بمل

ل الرسل واظن يللاء .وي رتقللان

اظول ،فحلو

أن ب ل اظن يللاء والرسل يكللون بللوحي
12

وبتكليل أصلللي م ادللر ،ال واسللطة فيلله وال ت يللة ظحللد ،بينيللا ب ل اجملللدتين لللي
وحللي وال تكلي ل م ادللر ،وال هللو تكلي ل أصلللي ،ب ل هللو ب ل

فيلله

تا للرة الللدين القللا م

اخلامت ،فامل وخ هنا حيي لسالة ت ية ،من قة من الرسالة اظصلية.
وإجا وضللح هللذا ال للرق مل نكللن اجللة إىل جل ل الت ريللق الللذي جهللب إليلله اإلمللاف
حميد الطاهر بلن حادلول ،حيل احتلرب ب ل  ،اجمللدتين ملن ق يل ال ل التكلوياب ،ل
ب

الرس اللذي هلو ب ل تشلري ي تكلي لي .1ف ل اجمللدتين هلو أيضلا ب ل تشلري ي

تكلي للي ،لكللن يقتضللث الشللري ة املقللرلة ال ل يللومن للا اجملللدت وينتيللي إليحلللا .فال للامل أو
املصلح ،حني ي لم تلجة من ال لم وال ص ة ،وتلجلة ملن الشل ول بملسلوولية ،وتلجلة ملن
القدلة حلث التحرا وال ل  ،يكلون ملن واج له أن يتحيل مسلووليته ويلوتي أمانتله ،فل جا
انللإ أحللوال اظمللة وأحللوال تينحلللا تللاج إىل جتديللد ،للان واج للا حليلله أن جيللدت ،و للان
مل للدحوا ومطلل للوب للقيل للاف .فين ل ل حينل للذاا – أو لنق ل ل  :ي ل لله ع – ليل للوتي لسل للالته
التجديدية.
ن م ،يكون هذا ال

التشري ي ،مدحيا وميسلرا يلدت تكلوياب ،ي ل أن ع ت لاىل هلد

اجملللدت ب ونلله وأبس ل اب جناحلله ،وييسللر للله القيللاف بواج لله ،ولكللن هللذا ينط للق أيضللا حلللث
الرس  ،ويندلج
جياهدون

أصول حامة مقرلة ،منحلا توفيق ع وم يته ونصرى ملن ينصرون تينه و

س يله ...

يللا يللدن ضللين هللذا ال ل التكللوياب تقللدير ع ت للاىل للللزمن الللذي ي ل فيلله اجملللدت،
ي أييت

إبنه ،و تولال منترية افية الستيرال التجدت وال قاء هلذا الدين.

لأس املا ة سنة

 - 1قيقال وأنرال ميد الطاهر بن حادول
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الل ظ ال اين ملن أل لاظ اعلدي الل
وسلم" :حلث لأس

تلاج إىل توضليح ،هلو قولله صللث ع حليله

ما ة سنة" .واللذي حيتلاج إىل توضليح ،هلو الصلي ة الرت ي يلة وللي

اظل اظ امل رتة ،وناصة (لأس املا ة).
إجا حرفنا أن الرأس يطلق حيوما حلث أحللث الشليء وأوللله وملا هلو مقلدف فيله ،يلا هلو
لأس اإلنسللان ،ولأس اعيللوان ،ولأس ان ل  ،ولأس القللوف ،ومنلله الللر ي

الشللأن

...إجا

حرفنللا هللذا أمكننللا أن نقللول :إن لأس املا للة يقصللد بلله أوهلللا ،أي السللنوال اظوىل منحلللا،
وم له قولنا :لأس السنة ،أي أوهلا ،ولأس الشحلر :أوله.
جيدت
قللال
جديدا فتجدت.

ليء وجللدتى واسللتجدى ص ل ى
القللاموس :انللدة ضللد ال لللث ...وأجل َّلد الشل ،

فالتجديد إجا يق حلث ديء موجوت من ق  ،لكنله ت لرض لل للث ليلا أو جز يلا ،فيكلون
جتديدى إبحاتته إىل ما لان حليله ملن صل حية و لاء و يلال يلوف لان جديلدا

أول أملرى

وأحسن أحواله .و يا أن ال لث يكون ليا ويكون جز يا ،ف ن التجديد ذل قد يكلون
ليا ،أي دام لك جوانب الشيء اجملدت ،وقد يكلون جز يلا

جانلب تون رنلر ،إملا

لكون ال لث مل يصب جل انانب اعنر ،وإما لكون طاقة اجملدت وجحلدى مل يص إليه.
امل

اإلمجا للحدي

تضين هذا اعدي إن الا وبشالة من لسول ع صللث ع حليله وسللم ظمتله أبن
ع سلليقي( هلللا وي ل فيحلللا مللن حللني عنللر، ،مللن يقللوف بتجديللد مللا بلللي َّ
ولخ مللن أمللول
تينحلا ،ب

الروح واعيوية والس مة وال افية فيه ملن جديلد ،وجلل حللث فلرتال تتكلرل

ما ة سنة.

14

يقول ال مة يوس القرضاوي" :يحلد هلذا اعلدي إىل ب ل اظمل
اظمة أبن جذوهتا لن خت و ،وأن تينحلا لن هول ،وأن ع يقي( هلا

ن لوس

فلرتة ذمنيلة  -قلرن

من الزمان  -من جيدت د ا ا ،وحييي ،م ،و ،اهتا".1
جتديد الدين :ي وملاجا؟
ل مللن ال ليللاء الللذين تكليللوا

موضللود جتديللد الللدين ن حلللوا حلللث للون الللدين

م رضللا ظنللواد دللىت مللن الراث للة وال لللث واخليللول وانيللوت واالحن لرا  ،تصلليب النللاس
حقا للدهم وم للالفحلم الدينيللة ،و ح للاتاهتم وتط يقللاهتم ال يليللة ،ممللا جي ل مواجحلللة هللذى
اعفللال بإلص ل ح والتجديللد والتقللومي أم لرا الذمللا ال غ ل حنلله ،حلللث اظق ل بللني ال ينللة
واظنللرى .وهللذا مللا للان يتللوالى مللن ق ل اظن يللاء والرس ل  .وأمللا ب للد أن نتيللإ الن للوة
وأغلللق ب للا بصل ة هنا يللة ،فقللد أصل ح ال بللد مللن ضللرب جديللد مللن االسللتيرالية للواي للة
التجديديللة لأل ن يللاء ،فكللان ال ليللاء واجملللدتون ،الللذين حييلللون أمانللة ولا للة الن للوة ،وأمانللة
جتديدها من حني عنر .يقول ال مة ابن حادول" :فل جا فرضلنا يلال أملر اللدين حصل
حصللر الن للوة حللني دللاهد الصللحابة

حصللر اعبء حللن مشللاهدهتم أمل ،لرى ،يللا ن رضلله
الدين ،من،ل ،ة د ابه ،جاء اظبنلاء فتلقلوا حلن اعبء صلول اظملول الدينيلة حلن مسلاد وحللم
تون مشاهدة ،فكان حليحلم ا أض

 .ومن دأن اني إحلداخ أملول مل تكلن

السابق .ف جا جاء جي اع دة تلنوسي،إ اظصول و ر الدني
الدين حلث الت ي  ،ف

وهكذا ف ن تولة

أملول اللدين ،فأدلر

ع ةدتا .2"...

ة أجيال تكون حاتة افية عصول ال تول والرتاني وحصول ضليول

ب ( جوانب الدين ،مقاب تضخم أو غلو
 - 1من أج صحوة لاددة
 - 2قيقال وأنرال
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جوانب أنرى.
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15

حلث أن الناس من دأهنم – م تقاتف الزملان – أن يت ل وا وي ل وا،

وقد ن حلإ النصو

وأن ي للذهب ب ض للحلم إىل الت للري وي للذهب رن للرون إىل اإلفل لراط ...يل لا ق للال سل ل حانه:
سلإ قلللو م ،و ،ل ملنلحلم ف،اسلقو ،ن} [اعديلد .]16 :و السللنة
{ف،ط، ،
لال ،حل،ليحلم اظ ،،ملد ف،ل ،ق ،
تن يحلال ة حلث ما سيتطرق إىل املسليني من جلل م ل " :إذ لم وحملداثل اظملول"،1
"حييل هلذا ال ل ،لم ملن ل ،نل،ل حدولله ،ين لون حنله
"إن ال تدلي ما أحلد وا ب لدا"، ،2
ري ال الني ،وانتحال امل طلني ،وأتوي اناهلني".3
وإجا انللإ املا للة سللنة ،مرنَّللة عصللول ترا يللال مليوسللة واضللحة مللن اعفللال الل تللدن

حلللث امل للال الدينيللة وامليالسللال ال يليللة أدللكاال مللن اإلفلراط والت للري  ،ومللن االبتللداد
والتخري  ،ومن اخليول وانيوت ،ف ن احلول هذى اعفلال للي
ب ل هللي قللد تق ل
التجديد لي

مرهلول يلرول ما لة سلنة،

ل وقللإ وحللني ،لكللن بقللدل قلي ل وبشللك متللدلج ،ومللن هنللا ف ل ن

حمصولا

لووس املئني .يقلول ال ملة ابلن حادلول" :وهلذا التيسل اإلهللي

بقياف اجملدت حلث لأس

ما ة سنة ،جتديد مضيون منض  ،وهو ال هنل احللول ةلدتين

ن ل القرن ،احلولا غ منض .4"...
أقوال ال لياء

مضيون التجديد

إجا انإ أسل اب التجديلد وتواحيله هلي االنلت الل ال حلييلة والتط يقيلة ،امل تلات
حصوهلا وترا يحلا ،ف هنا مش ة إىل مضيون هذا التجديد وةاالته ،ي ل أن اللدين اجمللدت
لي

هو الدين املنزل ،يا أنزل ع ت اىل ،ولي

هو املضامني اظصلية الل يتكلون منحللا

 - 1لواى الرتمذي
 - 2لواى مسلم
 3لواى ال يحلقي

السنن الكربى ود ب اإلهان.

 - 4قيقال وأنرال،
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هذا الدين ،وإ ا املرات "تين الناس" أو "إس ف املسليني" ،أي فحليحللم لللدين ،وت لاحلحلم
م اللدين ،وحيلحللم بللدين ،وت لاملحلم مل اللدين ،وتط ليقحلم لللدين ،حللث حنلو ملا نقلول:
حسللن اإلس ل ف ،يقابللله مللن سللاء إس ل مه ،ف س ل مه
ف ل ن أسلللم وحسللن "إس ل مه" ،فحلللو ،

سيء ،وحنو قولنا :ف ن متني الدين ،وف ن ل،ني الدين .فلألول تينه ،ولل اين تينه ،بينيا
مهللا يللدينان بللدين واحللد
اليوف لي

جاتلله وأصللله ،وحلللث هللذا يكيللن القللول م ل  :إن " إس ل منا"

لل" إس ف الصحابة" ،وإن إهاننا لي

الدلجة ،واالنت
إجا ف س ف الناس يت

الس مة ،واالنت

هان الصحابة ،نريد بذل االنلت
القوة...

يرول اللزمن يلنح  ،وي لرت ،وينحلر  ...فيلأيت التجديلد لتقلومي

مللا احللوج ،وإص ل ح مللا فسللد وإحيللاء مللا مال...فحلللذا هللو التجديللد ،وهللذا هللو الللدين
اجملدت.
وتتنللود ةللاالل التجديللد بتنللود ةللاالل الللدين وجوان لله ،و اصللة منحلللا مللا يكللون أ للر
ت رضا ل فال سال ة الذ ر.
وختتل ح الال ال لياء اللذين لد وا حلن ةلاالل التجديلد ،وختتلل طريقلة حرضلحلم،
مللا بللني مللن جييلحلللا

ليللال ،ومللن ي صل فيحلللا حللىت جي لحلللا بل شلرال .ولكللن مرمللاهم

واحد ،هو ما تقدف أو ب ضه.
والذي تكات تت ق حليه لية املتكليلني

هلذا املوضلود ،هلو أن جتديلد اجمللدت قلد يتسل

وقد يضيق ،حسب حاجة ذمانه من جحلة ،وحسب مقدلته هو وموه ته وإمكالته.
ول
وهللذا ي للاب أن "التجديللد يت ل َّ(" ،م ليللا أن "االجتحلللات يت ل (" .ب ل إن الق ل ،
بت ( التجديد أ ر ق ،وال وأق م الضلا ملن القلول بتل ( االجتحللات .وحللث هلذا ،فقلد
يكون التجديد حلييا صرفا ،ب قلد يكلون حلييلا

ةلال حليلي تون سلواى .وقلد يكلون

ترب للوذ تح للوذ .وق للد يك للون سياس لليا إتالذ ينص للب حل للث إصل ل ح أجحل للزة الدول للة وتطحلل ل
والرته والرلم .وقد يكون حسلكرذ حييلي
توالي حلا من ال  ،واخليانة َّ،

اظملة جحلاتيت،حللا
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وي يد بناء جيشحلا ول َّ ص وفحلا ،وحيقق هلا من االنتصال وال زة ،وي

مهتحللا وهنوضلحلا

لرسالتحلا ومكانتحلا ...
يللرى ال مللة ابللن حادللول أن انوانللب ال ل
تتلخق

تللاج إىل التجديللد مللن حللني عنللر

ة ،يقول" :فالتجديد الدياب يللزف أن ي لوت حيلله إبصل ح النلاس

اللدنيا

 :إمللا مللن جحلللة الت كل الللدياب الراجل إىل إتلاا حقللا ق الللدين يللا هللي ،وإمللا مللن جحلللة
ال ي الدياب الراج إىل إص ح اظحيال ،وإما من جحلة أتييد سلطانه".1
فالتجديللد حنللدى :إمللا لل لللم وال كللر ،أو للتللدين ال يلللي ل يللوف املسللليني ،أو لألوضللاد
السياسية لألمة.
فاظول يقوف به ال لياء وامل كرون.
وال اين يقوف به الدحاة وامل ،ربون واملصلحون.

وال ال يقوف به الوالة والزحياء السياسيون والقاتة ال سكريون.
ويذهب اظستاج املوتوتي لمحة ع حليه إىل أن مجي اجملدتين الذين احللروا علد اعن،
إ ا هم ةدتون جز يون ،أي أن

واحد ملنحلم جلدت

جانلب أو بضل ة جوانلب ،تون

غ ها ،ولو أن حير بن ح د ال زيلز أودل أن يكلون ةلدتا لام  ،للوال أن املنيلة حاجلتله
ق بلوغ ال اية

مسل اى .2وأملا اجمللدت الكامل حنلدى فللن يكلون سلوى "اإلملاف املحللدي

املنترر".3
1
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 - 2املرج السابق لليوتوتي.

 - 3فكرة "اإلماف املحلدي املنترر" هي من بنال ال كر الشي ي ومن أل انه املذه يلة ،وهللا نرلا ر

امللل القدهلة.

وقد تسربإ إىل اظوساط السنية من ن ل لواذل ض ي ة متضالبة ،مج حلا ب ( امد ني ،واحتربوا أهنلا مت اضلدة
ت يد الصحة يجيوححلا .وأان أن سر ديود هذى ال كرة وتلقيحلا بلق ول حند الناس ،ال خيرج حن قاحدة( :اج ل

لدي ينترلر ب لد الرسلول
لنا إل لحلا يلا هللم رهللة) ...وانرلر تلاب ال ملة الشليخ ح لد ع بلن ذيلد رل حميلوت (ال محل ،

حميد ن ال شر) ،صلث ع حليه وحلث رله وسلم.
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من هم اجملدتون؟
ت َّرض

من ال لياء قدها وحدي ا ماولة ديد اجملدتين أبمسلا حلم حلرب القلرون.

وقد أت رل مسألة الت يني هذى يسألتني أنريني تت لقان ب حلم اعدي  ،ومها:
"مللن" اعللدي  ،ه ل ي ل حلللث الواحللد امل للرت ،أو أهنللا تي ل اني ل ،
(  - ) 1ل للظ ،
وت يدى اعدي ؟ ي هل اجمللدت امل لوخ حللث لأس ل سلنة يكلون فلرتا واحلدا ،أو
هكن أن يكون أفراتا حديدين ،أو مجاحة أو مجاحلال؟ والصلحيح اللذي نلق حليله حلدت
(من) ،تدل حلث امل رت وحلث اني  ،قلي
من دراح اعدي هو أن ل رة ،

ان أو ل ا.

ب ل هللي م للدوتة مللن أل للاظ ال يللوف .وهلللذا فالتجديللد املئللوي املوحللوت ،هكللن أن يت للدت
القا يون به

القرن الواحد و الوقإ الواحلد .وقلد نقل اعلافظ ابلن حجلر حلن ب ل(

اظ ية "أنه ال يلزف أن يكون
جر

لأس

ما ة سلنة واحلد فقل  ،بل يكلون اظملر فيله يلا

الطا ة .وهو متجه ،ف ن اجتياد الص ال امتاج إىل جتديدها ال ينحصلر

مللن أنللواد اخل ل  ،وال يلللزف أن مجي ل نصللال اخل ل
جل ل

نلود

دللخق واحللد ،إال أن ي ل َّدحث

لحلللا

حيللر بللن ح للد ال زيللز ،ف نلله للان القللا ،م بظمللر حلللث لأس املا للة اظوىل بتصللافه

جبيي صل ال اخلل وتقدمله فيحللا .وملن أطللق أمحلد أهنلم لانوا حييللون اعلدي حليله.

وأما من جاء ب لدى ،فالشلاف ي وإن لان متصل ا بلصل ال انييللة ،إال أنله مل يكلن القلا ،م
أبمر انحلات واعكم بل لدل .ف للث هلذا :ل ملن لان متصل ا بشليء ملن جلل حنلد لأس
املا ة هو املرات سواء ت دت أف ال".1
وقللال امل ل حلللي القللالي" :واظاحلللر حنللدي  -وع أحلللم  -أن املللرات يللن جيللدت لللي
دخصللا واحللدا ،ب ل امل لرات بلله مجاحللة جيللدت ل أحللد

بلللد

فللن أو فنللون مللن ال لللوف

الشرحية ما تيسر له من اظمول التقريرية أو التحريرية".2
 - 1فتح ال الي البن حجر ()295 /13
 - 2مرقاة امل اتيح درح مشكاة املصابيح للي حلي القالي ()321 /1
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وبناء حلث هذا ف ن ديلد ةلدت واحلد لكل قلرن ،فيله إجحلا يجلدتين رنلرين
قرن ،فض حيا فيه من تضييق مل

ل

اعدي .

(  - ) 2لأس املا للة مللا هللو؟ ومللىت هللو؟ ومللا هللي املا للة املقصللوتة ؟ ه ل هللي املا للة ب للد
اهلجلرة؟ أف املا لة ب لد وفللاة لسلول ع صللث ع حليله وسلللم؟ أف املا لة ب لد ال لة الن ويللة؟
وه املا ة ديد أو تقريب؟
فيللن ن ل ل موق ل

ل واحللد مللن هللاتني املسللألتني يكللون ت يينلله لليجللدت أو اجملللدتين

لك ما ة سنة.
لدتى ،سللواء ات ق للوا في لله أو
فالللذين احت للربوا اجملللد ،ت ف للرتا واحللدا ،ح للدتوا لكل ل قللرن ة ل ،
انتل وا ،والذين قالوا بت دت اجمللدتين ،ج لروا لكل قلرن ةيوحلة ملن اجمللدتين

ةلاالل

فتل ة و أقطال فتل ة.
ومن أقدف ما جندى

هلذا ال لاب ،ملا لواى اخلطيلب ال لداتي (ل  ) 463بسلندى حلن

اإلمللاف أمحللد بللن حن ل أنلله قللال" :إن ع ت للاىل يقللي( للنللاس

ل لأس ما للة سللنة مللن

لذب ،فنرلرل فل جا
ي ليحلم السنن وين ي حلن لسلول ع صللث ع حليله وسللم الك ،

لأس

املا ة حير بن ح د ال زيز ،و لأس املا تني الشاف ي ،لضي ع حنحليا".1

فحللذا التحديلد الللذي لواى اخلطيلب ال لداتي وت نللاى حلن اإلملاف أمحللد ،ين لاب حللث للون
اجملدت واحدا ،وحلث ون لووس املئني حدتل انط قا من اهلجرة ،فيكون لأس املا ة هلو
أول

قرن هجري.

وحلث هذا النحو سال أدحلر الذين حيلوا حلث ت يني ةدتي القرون ،وأحاب ناصة اتج
الدين الس كي وج ل الدين السيوطي ،اظول

" ط قال الشاف ية " ،2وال اين

حدت

 - 1اتليخ ب دات 62/1

 - 2ط قال الشاف ية ،لتاج الدين الس كي 199/1
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أبي للال دل ل رية خل للق فيحل للا لأي،لله

م للن مول ات لله .و ل ل منحلي للا نر،ل ،لم ةدتي لله
واجملدتين لك قرن.
قال السيوطي

ض َّين،ه نرم الس كي:
منرومته ال ت ترب تتيييا وت احا ليا ت، ،

اعيد هلل ال ريم املنه

املانح ال ض  ،ظه السنة
حلث ن تينه ال يندلس

الص ة ،والس ،ف نلتي

لقد أتث
أبنه

نرب مشتحلر

لأس

ما ة

لواى
ي

حامل م ترب
لبنا لدين اظمة

منا حليحلا حاملا جيدت

تين اهلدى ظنه ةتحلد

فكان حند املا ة اظوىل حير

نلي ة ال دل إبمجاد وقر

والشاف ي ان حند ال انية

ملا له من ال لوف السامية

وابن سري اثل اظ يه

واظد ري ،ح َّدى من أَّ ،مه

وال اق ين لاب أو سحل أو

اإلس راياب نل قد حكوا

واخلام

اعرب هو ال زا

والساتس ال خر اإلماف الراذي
والساب الراقي إىل املراقي
وال امن اعرب هو ال لقياب
والشرط

جل أن متضي املا ة

يشال بل لم إىل مقامه
وأن يكون جام ا لك فن
وأن يكون

التجدي للد

حدي قد لوي

وحدى ما فيه من جدال
والراف ي م له يواذي
ابن تقيق ال يد بت اق
أو حافظ اظلف ذين الدين
وهو حلث حياته بني ال ئة
وينصر السنة

مه

أن ي م حليه أه الزمن
من أه بيإ املصط ث وقد قوي

و ونه فرتا هو املشحلول

قد نطق اعدي وانيحلول

وهذى اتس ة املئني قد

أتإ وال خيل ما اهلاتي وحد
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فيحلا ف ض ع لي

وقد لجول أناب اجملدت

جيحد.

حلللث أن هللذا املنحللث الللذي سلللكه ابللن الس ل كي والسلليوطي ومللن ت حليللا وجحلللإ إليلله
احرتاضال وانتقاتال حديدة ،ل

َّ
أددها هو ما يت لق بخلل ية املذه ية الل

كيلإ

ت ي للني ة للدتي الق للرون ،وأح للاب ب للذل التي للذهب ي للذهب اإلم للاف الش للاف ي ،فق للد ج ل ل
التجدي ،د حكرا حلث ال قحلاء وال لياء الشاف ية...
يا انتقد هذا املسل أيضا من جحللة أنلرى ،هلي لريحلم و ديلدهم لليجلدتين
من ن ل توافق وفاهتم م لأس املا ة أو ب دها بقلي  .وهكلذا أصل حإ سلنة الوفلاة هلي
امللجأ

ديد اجملدتين ،ف جا ألتل أن ت ر اجملدت حللث لأس قلرن ملن القلرون ،فلانرر

أس املا للة أو قالبتحلللا ،أف جللاءل ب يللدة حنحلللا .وهللذا مللن ال را للب
إىل وفاتلله ه ل وافقللإ ل ،

اجملدت "ي " حلث لأس املا ة ،ال أنه هول ويلق ،رب
املضحكال .فاعدي الن وي أفات أن ،
حلث لأس املا لة ،يلا هلو دلأن اجمللدتين املختلالين حنلد الشلاف ية .وقلد دلن ابلن حادلول

حلللث الس ل كي ت يين،لله لليجللدتين انط قللا مللن سللنة وفللاهتم" :م ل أن مقتضللث اعللدي أن
يكون حي اجملدت منوطا بوقلإ احللولى أو انتشلال أملرى وقلوة حيلله
ي صللح حنلله ل للظ "ي ،ل ل ع" ،الواق ل
"جيدت" ،املقتضي أن يكون م رم حياة اجمللدت

جتديلد اللدين ،يلا

اعللدي  ،الللذي ه للو ي ل  :يقلليم ع ،ول للظ
لأس القلرن ،إج ال يل ملن أ لر اعيلاة ال

من مقالنة امليال".1
لدت حللث لأس القلرن ،بل
وقال الشيخ القرضلاوي " :واعلدي مل يقل  :إن ع يتلود اجمل ،
ي ه حلث لأس القرن .وم ناى أن محليته ت دأ حلث لأس القرن ،وليسإ تنتحلي حندى".2
ومن الطرا

ال جن،يإ حن مسل احت ال اجملدت بسنة وفاته ،ملا حكلاى ابلن السل كي

بقوله "وقد صح أن هذا اعدي ( ،ي،قصد حدي  ،التجديد) ج ر
1
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 2من أج صحوة لاددة،

ةل

أن ال لاس بلن

24
22

سللري  ،فقللاف دلليخ مللن أهل ال لللم ،فقللال :أبشللر أيحلللا القاضللي ،فل ن ع ،ب ل حلللث لأس
ير ب ،ن ح د ال زيلز ،وحللث ال انيلة الشلاف ي ،وب ل حللث لأس ال .ا لة ...فصلاح
املا ة ح ،
تل السنة".1

أبو ال اس بن سري وبكث وقال :لقد ن،ل ،ث إ َّ ن سي .ولوي أنه مال
ونقل حللن اعللا م النيسللابولي أنلله لوى هللذى اعكايللة ،مل اظبيللال الللوالتة فيحلللا ،وفيحلللا
ج للر ال للة (ابللن ح للد ال زيللز ،والشللاف ي ،وابللن سللري ) فجللاء فييللا ب للد أحللد الللذين
مس وها ،فزات إليحلا أبياات أنرى قال فيحلا:
والراب املشحلول سحل حميد

2

ال ذال فييا بيننا حرب الللولى

أضحث حرييا حند

موحد

لليذهب املختال ن  ،ةلدت

وغيلاب جلل  ،إىل أن
"قال اعا م :فليا مس إ هلذى اظبيلال املزيلدة سلكإ ومل أنطلقَّ ،
َّ
قدل ع وفات،ه

تل السنة".3

فانرر ي أص ح ب

الشخق مراتفا لوفاته وانتحلاء محليته!! و لان اظحلرى أن ي لد

جل إيذال ب داية دوط جديلد

اعيلاة ،وهلو دلوط اإلصل ح والتجديلد ،أو هلو دلوط

"ال ة" التجديدية.
وم ل هللذا َّ
أن ب ل  ،اجمللدت حلللث لأس املا للة يسلتلزف  -يللا نَّلله حللث جلل ابللن حادللول
وغ ى  -أن يكون بدء لسالته التجديدية وحر تله اإلصل حية حللث لأس املا لة ،تسلتير
( .الها حلث اظق .
ما داء ع أن تستير ،إىل أن د ،
خ أ ،رها وتويت ب ،
بدء احتساب املا ة؟

 - 1ط قال الشاف ية 201 - 200/1

 - 2هو أبو الطيب سحل بن حميد الص لو ي ،أحد أ ية املذهب الشاف ي ،تو سنة 369
 - 3ط قال الشاف ية 201 - 200/1
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أما لأس املا ة الذي ي

فيه اجملدت وتنطلق فيه تحوته فيحتي أن يكون احت الا

من اهلجرة ،أو أن يكون احت الا من وفاة صاحب الدين اجملدت ،لسول ع صللث ع حليله
وسلم ،ومها االحتياالن اظ ر تقدما من بني احتياالل حدة.
وبشيء من النرر ،يرتاج االحتيال اظول ويقوى االحتيال ال اين ،وجل لس ني :
ذمن الن صلث ع حليله وسللم ،ومل ي،لرت لله ج لر
 – 1أن ال َّد والتأليخ بهلجرة مل يكن ،
السنة ،ب هو طالىء حي به ن فة حير ،يا هو م لوف.
 – 2أن هناية حياة النل صللث ع حليله وسللم  -وقلد انلإ سلنة 11للحلجلرة  -مت ل
لوف
لق حللث جلل
جلوة ،الرسالة اميدية ،وغاية ،ياهلا وس متحلا ،يا ن َّ
قولله ت لاىل {الي ،
أ، ،يلإ ل،كم تين،كم ،وأ،مت،يإ ،حل،يكم ن ،ي ،و،لضيإ ل،كم اإلس ، ،ف تينا} [املا لدة.]3 :

ب لد وفاتلله حليلله الس ل ف بللدأ يللدب الللنقق ،اتلة

هللذا انانللب ،واتلة

جاا...حي ل

وحرب حنه حير بن اخلطلاب،
بلسنة الكونية (لك ديء إجا ما مت نقصان) ،وهو ما أتل ه َّ
لضللي ع حنلله ،حللني نللزل قوللله ت للاىل{ :الي ،للو،ف أ، ،يلللإ ل،كللم تيللن،كم} .فقللد لوي أن هللذى
اعية ل،ل َّيا نزلإ ومس حلا حير لضي ع حنه بكث ،فقال له النل صللث ع حليله وسللم ملا
ي كي  ،؟ فقال :أبكلاين َّأل نلا ذذتة ملن تيننلا ،فأملا إج يل  ،،ف نله مل ي،كيل دليء إال
إ.
نقق .فقال له الن صلث ع حليه وسلم :صدق ،
وهلللذا فلل ن املا للة سللنة اللل هللي حللاتة ،مرنَّللة لللرتا م أدللكال مللن الللنقق واالنللت ل

وال تول ،ين لي أن ي لدأ احتسلا ا ملن حيل بلدأ التحلول واالنتقلال ملن جلوة الكيلال إىل
التناقق التدلجيي ،وجل هو اتليخ وفاة لسول ع صلث ع حليه وسلم.
وهذا ما أنذ به ابن حادول
املقصوت
،

اعدي يكون

أس املا ة سنة
ديد الدولال التجديدية ،أي أن ل ،

حوا ما ة وحشرة فأ ر .أما وفاة اجملدتين فتأيت ب د

جل ب رتة تطول أو تقصر ،حسب حير

واحد.
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وبناء حلث ما س ق ،ف ن اجملدتين اظوا ل حنلد ابلن حادلول هلم  :مالل بلن أنل

اللذي

بدأ ن وغه واحلول أمرى ن ل ال قد ال اين ملن القلرن ال لاين ،أييت ب لدى ال خلالي ،أبلو
أولت مللن ةللدتي القللرون ال حقللة حللدتا مللن اظم لراء والزحيللاء مللن
اعسللن اظد ل ري.
،
أحلزوا اظملة ب لد جللة ،أو مج لوا لحللا ب لد فرقلة ،أو
جوي االنتصالال وال توحال ،وممن ،
حققللوا إص ل حال تانليللة ،سياسللية وإتاليللة واجتياحيللة  .و لحلللم للان احلللولهم واحلللول
راثلهم اإلص حية  -ولي

وفاهتم -

حنو ال قد ال اين من القرن اهلجري.

حللث أن حلدتا مللن ال ليلاء ال لاح ني

املوضللود قلد حينلوا ةللدتي القلرون نللالج

أي تقييد ذماب ،وتون أي التزاف يلوافقتحلم للرووس املئلني أبي م ل ملن م انيحللا امللذ ولة،
ب

ان مرج حلم الوحيد هو أن يكون هنلاا جتديلد وإصل ح وأ لر مليلوس

تقلومي حلال

اظمللة و سللينه ،وأمللا "لأس املا للة" ،فكللأهنم احتللربوى مللن اظمللول ال ي يللة امل حليللة ،املللرتوا
أمرهللا ل لللم ع ت للاىل ،وأن املحلللم هللو قللق ال شللالة وحصللول التجديللد .وهللذا هللو صللني
لدلليد لضللا

(اتليللخ اظسللتاج اإلمللاف) ،وأن اظحلللث املللوتوتي

الدين وإحيا ه) ،وأن اعسن الندوي
الص يدي

تابه (اجملدتون

(لجال ال كر والدحوة

(مللوجز اتليللخ جتديللد
اإلس ف) وح د املت لال

اإلس ف).
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من قضاذ التجديد
ب للد الوق للال السللابقة م ل "حللدي التجديللد" وأقللوال ال ليللاء
ومضامينه ،أنتق إىل تناول ب ( قضاذ التجديد ومتطل اته

دللرح اعللدي

حصرل.

ةاالل التجديد اليوف
التجديد يدن  -ويلحتاج إليه -
غ أن

ةاالل اعياة ،و

أبواب الدين.

ا ممن يتناولون هلذا املوضلود ي لاتلون إىل القلول :إن التجديلد ال ت للق

للله ب وابللإ الللدين ،ال قا للد وال للاتال واظن ل ق وسللا ر اظحكللاف املنصوصللة الصللرحية،
وإ للا خي للتق بلرني للال واملت ل ل ال وال للرود االس للتن اطية وال يتجاوذه للا .وه للذا ال للتح ظ
والتقييد إ ا منشوى االحتقات أبن التجديد ت يل واسلت دال .واعقيقلة أن التجديلد إ لا هلو
إحللاتة حالللة انللدة والقللوة والسل مة واملكانللة إىل الشلليء اجملللدت ،حللىت يصل ح و أنلله دلليء
جديد.
وقد أدرل فييا تقدف من درح اعدي إىل أن الدين حلني ينتقل ملن التجلرت إىل
التجس للد ،ت بس لله أفحل للاف الن للاس وأفك للالهم و ق للافتحلم وتط يق للاهم ،ب ش للريتحلا ونقا ص للحلا
وارفيتحلا ،تتواىل تل امل بسة آبفاهتا تل  ،حرب ال صول واظجيال ،فيتطلرق ملن جلل
نل وجحل وسوء فحلم .ترتا م هذى اعفال ديئا فشيئا.
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يللا أن امليالسللة الدينيللة ال يليللة تصللاب حللاتة بل ( الللوهن وال تللول والت لري ،
يق جل وهضي جي ب د جي  ،وإجا بك ،نل ،أض
القللررن الكللرمي،

من سل ه ،يا ن ه حلث جلل

لاب ،أينللذو ،ن
م ل قوللله ت للاىل{ :ف، ،خل،ل  ،مللن ب،ل للدهم ،نلل ،ول للوا الكت،ل ،

ض ،ه ،ذا اظ،ت َ،ن ،وي،لقولو ،ن ،سيل  ،ر ل،ن،ا} [اظحرا  ،]169 :وقوله{ :ف، ،خل،ل  ،ملن ب،ل لدهم
،ح ،ر ،
الصل ل  ،ة، ،واتَّل،ل للوا َّ
الش ل ،لحل ،وال} [م للرمي .]59 :فل ل جا ج للاء التجدي للد وب ل ل
،ض للاحوا َّ
،نلل ل أ ،
اجملدتون حات الناس ب ض جل إىل ما هو أقوى وأحسن.

فيللن هللذا وجاا أتيت اعاجللة إىل التللدالا والتجديللد املتكللرل ،إلحللاتة اظمللول إىل
نصا ا وتقري حلا من صولهتا اظوىل ،والسرتجاد ما ضاد من حيويتحلا وفاحليتحلا وقوهتا.
وحلللث هللذين امل نيللني ،فأصللول اإلسل ف و وابتلله ليسللإ ي للزل حللن التجديللد ،بل
هي اظحق به ،مىت ما أصا ا ديء مما ج ر.
وهناا م

اثل للتجديلد ،وهلو ملا هكلن تسلييته بلل"حيلية التحيلني وامل ءملة".

ومنشأ اعاجة إىل هذا النود من التجديد هو ما ت رفه اعياة ال شرية واجملتي ال ال شرية،
من تطولال وت ال مستيرة

وسلا لحلا ونرلم حيشلحلا و قافتحللا ومصلطلحاهتا وأحرافحللا

ومراهرها ومشا لحلا وحاجاهتا...
ال د أن وابإ اعياة ال شرية

ة وحييقة ،ولكن املت ال فيحلا أوسل ملدى

وأ للر ح للدتا .وه للذا يضل ل أمامن للا توم للا م للا يس لليث بملس للتجدال ،أو الن للواذل ،حس للب
االص للط ح ال قحل للي .ه للذى املس للتجدال والن للواذل ت للاج إىل موا للة واس للتي اب ،ل ي للان
أحكامحلللا ومتطل اهتللا ،ووضل حلوهلللا ،وم انللة راثلهللا .فحلللذا نللود مللن التجديللد قللد يللوتي
متجاوذا فييا جد ونزل ،وقلد ي لدو حقييلا
التقص فيه أو التأنر فيه إىل أن يص ح الدين
،

حاجزا ،وما هو إال حجز اظبنلاء ومجلوت ال ليلاء ،يلا قلال حلافظ إبلراهيم لمحله ع ،حللث

لسان الل ة ال ربية:
لموين ب قم
،

الش اب وليتاب

حقيإ فلم أجزد لقول حدايت...
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أل ال حر

أحشا ه الدل امن

فحل سألوا ال وا

وقد ي دو لل ( أن هذا النود من التجديلد للي

ص ،دفايت؟
حن ،

سلوى االجتحللات ي نلاى ال قحللي

اظصو  .وأقلول :ن لم إن االجتحللات ال قحللي اظصلو يلدن هنلا ،فحللو نلود ملن التجديلد
الللدياب .ولكللن مللا أحنيلله أوس ل مللن االجتحلللات ال قحلللي

النللواذل انديللدة .فحلللو يشلليله

ويشي غ ى.
فين جل م  :جتديد اخلطاب الدحوي سب ما يناسب حقلية

حصر ول ت،ه

و قافته ومشا له ووسا له .فحلذا ضلرب ملن "جتديلد امل ءملة والتحيلني" ،ولكنله للي

ملن

ق ي االجتحلات ال قحلي.
وهناا ذل الش حلال والط ون املوجحلة إىل اإلسل ف ،فحللذى الشل حلال والط لون
قلد تت ل مللن حصلر عنلر
تاج

ولذل

مضللامينحلا ،أو

حججحللا ،أو

ةاالهتلا أو مصللطلحاهتا.

حصر إىل نرر جديد وإنتاج فكلري جديلد ،يناسلب جديلدها ،وي نلد

مزاحيحلا ،وي ط سحرها وأ رها.
وهن للاا القض للاذ ال ام للة لليجتيل ل والدول للة ،السياس للية وال كري للة واالجتياحيلللة
أنريللة اعكللم ،واعللرب والس ل ف ،وقضللاذ الرتبيللة والت للليم ،وقضللاذ اظسللرة ،وقضللاذ
االقتصات والتنيية...
فحلذى لحلا تاج إىل اجتحلات وجتديد وم انال جديدة .أما امل انال القدهة فقد
أص حإ

ةيلحلا متجاوذة.

التجديد ال ليي أوال
أنللق التجديللد ال ليللي للذى ال قللرة ،لكونلله هللو امللرا واملنطلللق ،وهللو ال وصلللة
والن ل لرباس ،ظي جتديل للد رنل للر .قل للال اإلمل للاف ال خل للالي لمحل لله ع

" تل للاب ال لل للم" مل للن
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صحيحه" :بب ال لم ق القول وال ي  ،لقول ع ت اىل{فاحلم أنه ال إله إال ع} ،ف دأ
بل لم ،وأن ال لياء هم ول ة اظن ياء ول وا ال لم، ،من أنذى أنذ ظ وافر."...

ف بلد لكل جتديلد  -لكلي ينطللق سللييا وهضلي لدليدا  -ملن التسللح بل للم.

وال لللم للله ضللَّاط وجنللوت .فضلل اطه هللم ال ليللاء اجملتحلللدون فيلله ،وجنللوتى هللم الطلل ب
والدالسون السا رون

طريقه.

وقد أص ح التجديد

ةال ال لوف الشرحية حم اهتياف وجحلوت مت دتة متواصللة

هذا ال صر .فين فتح بب االجتحلات والتجديد ال قحلي ،إىل جتديد حلم أصلول ال قله،
إىل احلللول "حل للم الكل ل ف اندي للد"

ةللال ال قي للدة وال ك للر اإلسل ل مي ،إىل التجدي للد

مناه الت س والدلاسال القررنية ،إىل هنضة م ال ة

ةال القواحد ال قحليلة واظصلولية

ومقاصد الشري ة...
ومقامنللا هللذا ال يتس ل للحللدي الت صلليلي حللن التجديللد

ال لللوف اإلس ل مية،

ولللذل أقتصللر حلللث ب لل( ال ناصللر ال امللة املشللرت ة ،ال ل ألاهللا ضللرولية لتوسللي تا للرة
التجديد ال ليي والس به إىل غايته.
 ال نصر اظول ،هلو اعاجلة إىل ريلر حليلاء الشلرد  -أو أ لر ملا هكلن ملنحلملرل ال للم
 من الت ية ل هم ،وناصة الت ية للحكاف واظمراء واللوالة واللوذلاء .فيلا تض ،وال لياء بشيء بقدل الضرل النادئ حن هذى الت ية .وأحلاب بلت يلة هنلا الت يلة ال لييلة

ي يص ح قول ال امل  -أو موق له  -ي ،كيَّل ويلل،ل َّون وي ل ،ح َّجم يلا يوافلق اعلا ،م ويسلايرى

وخيللدف سياسللته ،وي لا يرضلليه وال يسللخطه ،ولللو بلسللكول حي ل جيللب الك ل ف .ويللا أن
سل ل ،قة
اعك للاف ووالهت للم ووذلاءه للم ،ق للد جت للد ف لليحلم جحل للاال بل للدين ،أو ط للاة ا للاملني ،أو ف، ،

ماجنني ،وقد جتد منحلم حىت التينيني ،وناصة
هلوالء وغ هم ،جي

هلذا ال صلر ...فخضلود ال ال لم بلقلول

ال لم الشرحي ناتما مذل ظغراضحلم وأهوا حلم وجحلاالهتم.
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ضل ،ن بل ،قلول ف،لي،ط ،يل  ،الَّلذي
ولقد ناطب ع ت اىل املومنال الصاعال بقوله{ :ف،ل ، ،خت ،

ق،لل لله ،مل ،لرض ،وقللل ،لن ق ،للوال ،م روفللا} [اظح لزاب ،]32 :فكي ل بل ليللاء ول للة اظن يللاء إجا
أص حوا خيض ون بلقول ل هم ،فيطي فيحلم الذي

قل ه مرض ،و حقله جحلل  ،و

ن سه هوى؟؟
د منلله ،ونرجللإ لوحلله
إن ال الل لم الللذي جي ل حليلله ت للا ل ل ى ،يكللون بللذل قللد ت للوت ،
ال ليية.
،وب،ليَّللة ال ل ذ لل لللم وال ليللاء ،هللي الت يللة ل ل هم .وقضللية القضللاذ

التجديللد ال ليللي

والنحللوض ال ليللي ،هللي متكلن ال ليللاء مللن التحلرل ال كللري ومللن االسلتق ل ال ليللي ،فل
يكون حليحلم وال فكلرهم اتب لا ،ال ظمل وال وذيلر ،وال علزب وال طا لة ،وال لق يل  1وال

ق يلة .وال امل اعق ال يكون اتب ا إال ظتلته الشلرحية وقواحلدى املنحلجيلة ،وللي

لله حلدوت

سوى حدوت ع.
ن للم يسللتطي ال للامل أن ي ي ل وينض ل

حكومللة أو موسسللة ،وأن ينخللرط

حللزب أو

حر ة ،وأن ينتيي إىل ملذهب أو طريقلة ،ولكلن مل امافرلة حللث اسلتق ليته الكامللة،
حليه وفكرى وما خيطه بنانه أو ينطق به لسانه ،أي :أن ير حاملا وال يص ح ناتما.
وهللذى القضللية د ل يحلة يللا يتنللاق ،فيلله امل كللرون وامل ق للون اليللوف حللول "ح قللة امل ق ل
بلسلللطة" ،أو "ح قللة امل ق ل بعللزب" .ب ل هللي قضللية واحللدة

انللوهر ،قضللية ت يللة

ال كر للحكم والسياسة ،وت يلة القللم لل صلا وانلزلة ...القضلية هلي هلي ،غل أن أمانلة
حلياء الشرد أ ق وأنطر.
 ال نصللر ال للاين مللن حناصللر التجديللد املطلللوبالشرحية ب صرل ومشا

هللذا اجملللال هللو لب ل ال لللوف

ذماننا ووقا يومنا .ف لوف الدين ليسإ  -وما ين ي أن تكون

 - 1الق ي  :مجاحة اظصحاب واظت اد ومن ينتيي إليحلم الشخق أو ينتيون إليه.
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وقيي له
 -متح للا ترا يللا أو مسللتوتحا اتلخييللا ،وإ للا هللي حلللوف حيليللة واق يللة ،ت لرب الللدين ،

وأحكامه بلواق  ،وترب الواق ومشا ل،ه وحاجاته بلشرد.
لألس أ ر حليا نا وط بنا

ال لوف الشرحية ،يو رون ال رال من واق حلم امي

للم ،واهلجللرة إىل اتلخيحل للم وت لرا حلم .فل ل جا طلللب م للن أح للدهم  -م ل – أن يتح للدخ
موضللود "امل لرأة وقضللاذها وأوضللاححلا اليللوف" ،حللات ب ل فللولا إىل أمنللا حللواء ،ورسللية ام لرأة
فرحون ،وبلقي

ملكة س أ ،وحد

حن الصحابيال انلي ل ،ملن ندجيلة إىل مسيلة إىل

حا شة .وليا حلرج بنلا حللث أوضلاد امللرأة حنلد اليحللوت واليلولن والروملان ،نلتم أبقلوال
ال قحلاء وامل سرين ،من الطربي إىل القرط  ،خيتم تلسه أو فتواى بلدحاء الصاحل...
حندما نا ن يل

مشلرود موسلوحة القواحلد ال قحليلة واظصلولية ،نلا  -وناصلة

أل وأسللتاجي الللد تول مجللال الللدين حطيللة - 1نللا نر ل

جحلللد جحليللد م ل ال للاح ني

وحنيلحلللم ونسللاحدهم حلللث اسللت يال أم لللة وتط يقللال مللن اعيللاة
املشللرود ،لكللي نقللن حلم ،
امل اصرة ،و لذل إتلاج االجتحللاتال وال تلاوى امل اصلرة ،مل حل حلم حللث تقليل اظم للة
ال قحليللة التط يقيللة القدهللة ال ل يكرلوهنللا تومللا ،م ل أهنللا مل ي للد هلللا وجللوت ،أو أص ل حإ
مست ربة ولتلة الوجوت .ولكن جل

له ان ض ي اظ ر .فامل،ر ،ب السحل ام لب حنلد

أصحابنا ،هو اللذهاب إىل الكتلب القدهلة ،واسلتدحاء اظم للة النيطيلة انلاهزة ،حيل ال
جحلد وال جديد وال جتديد!
ومرالا أقول ظم ال هوالء اإلنوة الكراف :اسلتدحوا التلاليخ واللرتاخ إلليكم ،واسلت يلومها
واق كم ،ال أبس ،ولكن ال ترحلوا إليحليا ،وال ت رقوا

المها{ .تلل  ،أ َّملة ق،لد ،نل،لإ

س لتم ،و،ال تسأ،لو ،ن ،ح َّيا  ،انوا ي،ل ،يلون} ،حنلن سنسلأل حلن أحوالنلا
س،إ ،ول،كم ،ما ، ،
،هل،ا ،ما ، ،
 - 1ان اظستاج الد تول مجلال اللدين حطيلة ح رله ع ملديرا لليشلرود ،و نلإ ل لا لله،

املدير ،وبقي هو مستشالا لليشرود .وقد صلدلل موسلوحة القواحلد هلذى

ل لإ الحقلا يحليلة

دلحلر أبريل ملن سلنة  ،2013لإ

حنوان (م لية ذايد للقواحد ال قحلية واظصولية) ،وهي موجوتة حلث د كة اإلنرتنإ.
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وأحيالنللا وراثلل

ذماننللا ،ومللاجا قللدمنا مللن إجللابل واجتحلللاتال وحلللول لزماننللا وظه ل

ذماننا.
ومم للا يس للاحد حل للث لبل ل حلومن للا وحليا ن للا بلواقل ل ومتطل ات لله ،ا ل لراط ال ليل للاء
ميللاتين اعي للاة وأس للواقحلا املختل للة ،وح للدف

أن سللحلم ،و للذل طل للة ال ل للوف الش للرحية،

بق للا حلم حمص للولين ب للني الكت للب واملكات للب ،ومل ل ام للربة إىل املق للربة .بل ل جي للب أن يكون للوا
تانلللني

للم .ومللن ذمللن ب يللد وأل أتحللو حليللاءل

م ي للة اعيللاة ونضللم الواق ل امللي

وط بنا الشرحيني إىل ضرولة اني بني املدالسة وامليالسة .فحلكذا لان حليلاء السلل ،
فين ب دهم.
من الصحابة ،

و لبيل  2013نللإ جبام للة محللد بللن نلي للة بلدوحللة ،فاسللتوق اب أحللد الطل لة

النج للاء املت للوقني ،ق للا  :ألي للد أن أستشل ل م ،حن للدي تح للوة للقي للاف بل ل ( اظحي للال
الت لييية ،فحل أسلتجيب هللذى اللدحوة ،أف أن هلذا سيشل لاب حلن تلاسل وطلل لل للم؟
فقلإ له :إن أفض وسيلة للت لم هي الت ليم ،وأل حني ريت لتدليسكم ،فأل أت لم منكم
وممللا أحللدى لكللم وممللا ألقشلله م كللم ،فاسللتجب هلللذى الللدحوة اللل سللت يدا
ونربتل ل ل  .بل ل ل حليل ل ل أن تش ل للت
والصحافة ...فذل

أيض ل للا

أحي ل للال أن ل للرى إن اس ل للتط إ ،التج ل للالة

له من طرق ال لم وامل رفة...

إن ال لياء ال ا ني حلث ت حلم ،السا ني
املن للزلني

حليلل

ر ترا حلم ،املنقط ني ل حو حلم و قيقلاهم،

أب لراجحلم ،هللوالء ال ي للول حللليحلم

جتديللد وال إص ل ح وال بنللاء وال هنضللة.

وقصالى ما ينترر منحلم هو أن يكونوا ي ابة ن،ل ،قل،ة ومرتمجني ود َّراح للرتاخ...
ومما يو د لنا أمهية تنلول ال ليلاء

ميلاتين اعيلاة وأسلواقحلا ،لون هلذا السللوا

ي ضللب نصللوف اإلس ل ف وي لل سللخطحلم ،فحلللم ال يريللدون لةس ل ف وحليا لله إال ال زلللة
وال ربللة واهلامشللية .فلللذل يللوتون أال يللروا حليللاء اإلس ل ف وتحاتلله

أي مللن اظسللواق

واملياتين ال امة .وهذا موق قدمي حكاى لنا القررن الكرمي حن مشر ي قري ،،وجل
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لاف ،و،هشلي
{وق،الوا ،مال ،ه ،ذا َّ
الرسلول ،أي ل الطَّ ، ،
قوله ت اىل، :
اف
{و،ما أ،ل ،سلن،ا ق،ل لل ، ،م ،ن الير ،سل ،
ني إ َّال إ َّهنم ل،ي،أ لو ،ن الطَّ ، ،
ولت حليحلم اعق س حانه بقوله، :

اظ،س ،لواق} [ال رقلان،]7 :

،و،هشو ،ن

.]20

ضكم ل،ل ( فتلن،ة أ،ت،صلربو ،ن ،و ،لا ،ن ،لبل  ،ب،صل ا} [ال رقلان:
اظ،س ،واق ،و ،ج ،لن،ا ب،ل ،

فل جا للان سلليد الرسل  ،و افللة الرسل  ،أي لللون الط للاف وهشللون
بل حليا نا -

أ رهم وغالب أحواهلم  -أي للون الط لاف وال هشلون

س ل للوق السياس ل للة واعك ل للم ،وال
والصحافة ،وال

س ل للوق امل ل للال واالقتص ل للات ،وال

اظسللواق ،فيللا
ظسلواق!؟ ال
س ل للوق ال قاف ل للة

سات...فأَن يتأتث هلم التجديد والتأ ؟
سوق ت ي املنكر وال
َّ

 ال نصلر ال الل مللن هللذى ال ناصللر ال امللة املت لقللة بلتجديللدهو ضرولة ال ي حلث ري التط يق

اجملللال ال ليللي،

انوانب امل طلة أو املت رة ملن الشلري ة .فكيلا

أن التط ي للق انديللد يتوقل ل حلللث االجتحل للات والتجديللد ،ف ل ن اس للتيرال التجديللد وتقدم لله
وجناحل لله ،حيتل للاج أيضل للا إىل التط يل للق ويتوق ل ل حليل لله .جل ل ل أن اإلدل للكاالل واظحطل للاب
واملتطل ال ،ال هكن فحليحلا حق ال حلم ،وال هكلن وضل اعللول املناسل ة الناج لة هللا ،إال
بلتط يللق وم اينتلله وم ايشللته .فيللن ال هللالس الللدحوة م ل  ،وال ي للاين مشللك هتا ال ليللة
ومتطل اهتا التجديدية ،ال هكن أن ننترر منه التجديد
ول ل ل أوضللح تليل ل وم للال حل للث أمهيللة التط يللق

هذا اجملال.

ندم للة التجديللد وإغنا لله ،هللو جترب للة

املصال اإلسل مية امل اصلرة .فقلد أتل هلذى التجربلة وهلذا التط يلق إىل لولة و لروة ملن
االجتحلاتال وال تاوى ال قحلية التجديدية

هذا اجملال.

وه للذا حاصل ل أيض للا  -ول للو بدلج للة أقل ل -
وجل ب ض التجالب التط يقية امل اصرة

بب الوقل ل ،

بب الز للاة.

هذين ال ابني .فك جل قد فلتح للتجديلد

واالجتحلات أبواب لح ة ،مل تكن ممكنة بدون اعر ة التط يقية.
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التجديد الكام ملواجحلة االحنطاط الشام
مللن امل لللوف أن اظمللة اإلس ل مية ت للي ،اليللوف

ا ل نتللا وراثل سللل ية دللاملة،

جنيللإ حللن انللت الل حي لرل ل للدة قللرون مللن االحنطللاط وانحل ل وال سللات واالسللت دات.
ولغللم أن ل تلل القللرون قللد دللحلدل احلللول ةللدتين مللن ال ليللاء والللدحاة واملصلللحني،
ف ل ن راثل جحلللوتهم الللإ جز يللة وموض ل ية أو ض ل ي ة املرتوتيللة ،بينيللا اسللتير االحنطللاط
وليللا

حيللوف اظمللة وحامللة أحواهلللا .فلللذل أص ل حنا اليللوف اجللة إىل جحلللوت جتديديللة

مك ة ومتنوحة .حنن اجة إىل التجديد ال ييلق والواسل  ،حللث ل اظصل دة تقري لا .مل
االح لرتا أبن جحلللوتا جتديديللة مقللدلة قللد بللذلإ وت للذل
وحسنإ جوانب حديدة من

هللذا ال صللر ،وقللد حر للإ

اجملاالل.

والتجديل للد الشل للام حيتل للاج إىل مشل للالي مجاحيل للة مدلوسل للة مل للن حي ل ل اإلحل للدات
والتخطي  ،وإىل جحلوت مجاحية قوية من حي اإلجناذ والتن يذ .فالتجديد اليوف اجة إىل
مجاحال وموسسال ،وأحزاب وحكومال ،وتول ومنريال .وهذا ملا نلراى  -ب ضل ع
ومحدى – قد بدأ يشق طريقه ويوتي لسالته

جتديد واق اظمة

تينحلا وتنياها.

حلث أن التنويه بملشالي وانحلوت انياحية وضلرولهتا للتجديلد ال لال ،ال يلنقق
ديئا من أمهية امل اتلال وانحلوت ال رتية ،ال ت قث هلا لذتهتا ومكانتحلا.
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ال ص ال اين:

جتويد التدين
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من جتويد الت وة إىل جتويد التدين
اتسل إ

هللذا ال صللر واذتهللرل حنايللة املسللليني بتجويللد القللررن وترتيللله ،أ للر

مللن أي وقللإ مض للث .وقللد أنش للئإ هلللذا ال للرض

د للىت أحنللاء ال للامل مج يللال ومرا للز

وموسسللال وب لرام وقنللوال تل زيونيللة ،وبللدأل تللنرَّم للله مسللابقال ومنافسللال حافلللة
مشحلوتة ،تقدف فيحلا جوا ز سخية قيية ،حملية وقطرية وحاملية .

هذا حن التجويد والرتتي  ،وأما فحلم القلررن وتلدبرى ،ف لر أيضلا م لاتلة متييلزة،
إج أتسسللإ للله مللونرا (اهليئللة ال امليللة لتللدبر القللررن الكللرمي) .و أوانللر دللحلر د ل ان
املنصرف (1434هل) ،حقدل هذى اهليئة مومترها ال املي اظول بل اصية القطرية الدوحلة،
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ودالا فيه سلتة و.لانون حامللا وبح لا ،ملن فتلل اللدول .وقلد صلدلل حلن امللومتر حلدة
توصيال أج ر منحلا:
• إحللدات نطللة اس لرتاتيجية حيليللة لت زيللز قافللة تللدبر القللررن
املسليني حلث انت

ةتي للال

ل اهتم.

• إنتاج برام إح مية متخصصة بلتدبر وتحيحلا ،واالهتياف بشك أنق
يواق التواص االجتياحي.

• تصييم حقا ب تدلي ية متنوحة

ةال تدبر القررن الكرمي ،واالست اتة

جل من نرباء الرتبية ،ومرا ز التدليب.
• الدحوة إىل إنشاء مرا ز ومج يال متخصصة
و هذا يدل حلث مكانة القررن
حلث انت

تدبر القررن الكرمي.

ن وس املسليني ،ومدى ت ل له

قلو م،

أحصالهم وأمصالهم.

ما أليد الوصول إليه هو أن حلياء املسليني  -وحامتحلم أيضا  -الذين احتنوا
حناية بل ة بتجويد القررن وترتيله ،وأسسوا لذل (حلم التجويد) ،وألَّ وا فيه حشرال
الكتب ،ب أص ح "فن التجويد" ألقث إبداحاهتم ال نية ،جدير م  -ب أجدل م  -أن
يوجحلوا حنايتحلم أ ر فأ ر إىل جتويد ال ي بلقررن ،وأن يوسسوا لذل

(حلم جتويد

ال ي بلقررن) ،أو حلم جتويد ال ي بإلس ف ،بص ة حامة .فتجويد القررن والت نن
ترتيله ،و ذل

تدبرى وت س ى ،والت يق فيه و االستن اط منه ،ما هي إال نطوال

ومقدمال ظج الوصول ال اية اعقيقية ،ال
و سينه ،جيب أن حيرث ب ناية أ رب بك
وتصحيح فالج اعرو

وال و

حلث اللطا

ال ي بلقررن ،هي ال اية ال ليا من إنزاله ومن

هي ال ي بلقررن .فتجويد ال ي
من ال ناية املخصصة لتجويد الت وة
واإلدالال .فال ي بلقررن ،وجتويد
ت ام م ه .وقد لوى اإلماف مال
ذمان

موطئه قول الصحان ح د ع بن مس وت لضي ع حنه ظحد ت ميذى" :إن
فقحلاوى ،حي ظ فيه حدوت القررن،
قلي قل َّراوى (أي أن ح َّ اظ القررن قليلون يومئذ)،
ويضي حروفه ،قلي من يسأل،

من ي طي ،يطيلون فيه الص ة ،ويقصرون فيه

اخلط ة ,ي دون فيه أحياهلم ق أهوا حلم .وسيأيت ذمان,

قراوى ،قلي فقحلاوى ،حي ظ
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من يسأل ،قلي من ي طي ،يطيلون اخلط ة،

ضيَّ حدوتى،
فيه حرو القررن ,وي ،
ويقصرون الص ة ،وي دون فيه أهواءهم ق أحياهلم".

لقد بلم من حناية ال لياء بتجويد الت وة إىل اعد الذي قرلى إماف القراءال ابن
انزلي بقوله:
واظنذ بلتجويد حتم الذف من مل جيوت القررن ر .

ين ال جيوتون ال ي بلقررن؟

ف جا ان من ال جيوت ت وته للقررن ر.ا ،فكي

املسليون أ روا من ال ناية الشكلية والل رية والرمزية بلقررن ،ولكنحلم أمهلوا ال ناية
بتط يقه وجتويد ال ي به.
يصول امل كر الك
بقوله" :ستجدون املصح

حلي حزل بي وفيت ،لمحه ع جان ا من املشكلة

الر ي
الشري

بيإ ومنزل موضوحا

مكان أو ل

فصق له .إنه أغلث هدية .ويط حلث أفخر أنواد الولق ،ويتسابق اخلطاطون وال نيون
تزيينه أبمج اظلوان والنقون ،وتزيني تفتيه أبلود ذينة توص إليحلا إبداد يد اإلنسان.
إن سول القررن هي أول ما حي ره أغلب أط ال املسليني ،وم جل
ويكرب أ ر أولئ
القررن الكرمي
اظمر حلث حك

اظط ال تون إتلاا م اين وأهدا

سو

يرتحرد

ت اليم القررن الكرمي .أص ح

حياة املسليني لمزا وطلسيا ،ومل ي د تستولا ،بينيا وجب أن يكون
جل " .1ويقول أيضا" :إن ال امل اإلس مي امل اصر

أ وجج مدلسي لقلي من الدين اخلالق ،و
إجا ان

من الدين الشكلي الش حلي".2

من املسليني ال ي يلون بلقررن ،ف ن

حنو يشوهه ويسيء إليه .إن املسليني اليوف  -و
ولي إىل ال ي ي يا ان .ف ندهم ت ،دين وف وحي
ولكن ي هو ال ي والتدين؟

 - 1حوا ق النحلضة اإلس مية ،مقاالل

أغلب صولى

ين رنرين ي يلون به حلث

يوف  -حمتاجون إىل جتويد ال ي ،
واستن اطال متأل الت اس ...

فكر النحلضة واعر ة ،ل لي حزل بي وفيت - ،انزء ال اين

ترمجة حسني حير س اهيت - ،منشولال ال رقان بمل رب.
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 - 2املرج السابق ن سه.

38

جيب أن ن رت  ،ون،صد ،ق أن سنا :حندل حي منح وتدين لتيء ،بينيا القررن
يدحول وأيمرل بإلحسان ال ي وجتويدى ،ال يطلق ال ي .
إن التجويد الذي أحنيه هو

حي يتص

بنوتة واإلتقان ،وهو ما يقاب

الرتاءة واالحنطاط وإساءة اظحيال .التجويد املطلوب هو امل رب حنه

القررن والسنة

بإلحسان.

قال ع ت اىل:

سن ،ح ،ي } [املل ]2 :
{الَّذي ،نل، ،ق ال ،يو ،
ل ،واع،ي،ا ،ة لي،ل لل ،و م أ،يكم أ،ح ،
{و،من أ،ح ،سن تينا ممَّن أ،سل، ،م ،وج ،حله َّر ،وه ،و حمسن} [النساء]125 :
،
َّ
سن ف، ،جا الَّذي ب،ليلن، ، ،وب،ليلن،ه ،ح ،د ،اوة  ،أ،نَّه ،و ٌّ ،محيم} [فصلإ]34 :
{اتف ،بل ه ،ي أ،ح ،
َّ
سن} [اإلسراء]53 :
،
{وق ل ،اتي ي،لقولوا ال ه ،ي أ،ح ،
{وأ،حسنوا إ َّن َّ
ني} [ال قرة]195 :
ار ،حيب اليحسن ،
،
و حدي

جربي الشحل  ...( :قال فأنربين حن اإلحسان؟ قال :أن ت د ع

أن تراى ،ف ن مل تكن تراى ف نه يراا).
و حدي رنر( :إن ع ت اىل حيب إجا حي أحد م حي أن يتقنه).
فيا نصيب املسليني من اإلجاتة واإلحسان
اعذل واظحاتي

تينحلم وتنياهم؟ وما نصليب هلذى

قافتحلم وسلو حلم؟

التدين بني اإلجاتة واإلساءة
السللنوال اظنل ة للر اعللدي حنللد املسللليني حللن اإلسللاءال ال ربيللة املتكللرلة
ضللد اإلس ل ف ود لري ته ،وضللد لسللوله و تابلله .فحلنللاا ال لليلم املسلليء  ..وهنللاا الرسللوف
املسيئة ...وهناا اعي ل املسيئة...
ولكللن مل ،ال نتحللدخ حللن التللدين املسلليء للللدين ،وحللن املتللدينني املسلليئني لللدينحلم

أبن سللحلم؟ فاملسللليون يسلليئون إىل تيللنحلم وإىل أن سللحلم أض ل ا  ،أض ل ا مللا أيتلليحلم مللن
إساءال غ هم.
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أبواب الص ة حدي ا ن لوذ يسليونه "حلدي املسليئ

ال قحلاء وام،د ون يذ رون

صل ت،ه" ،وهللا هللو نللق اعللدي الشللري  " :نللا مل لسللول ع صلللث ع حليلله وسلللم
املسجد ،فدن لج  ،فصلث

لحية املسجد ،فج

لسلول ع صللث ع حليله وسللم

فصل  ،ف نل مل تصل " ،فرجل فصللث،
يرمقه ،جاء فسللم فلرت حليله وقلال " :الجل ،
جاء فسلم فرت حليه وقال " :الج فص  ،ف ن مل تص " ،قال ملرتني أو ل اث ،فقلال لله
ال ال ة أو

الراب ة :والذي ب

بعق ،لقد أجحلدل ن سي ،ف لياب وألين ،فقال لله

ألتل أن تصلللي فتوضللأ فأحسللن وضللوءا ،اسللتق
الن ل صلللث ع حليلله وسلللم" :إجا ،
الق لة،

رب ،اقرأ ،ال حىت تطيئن لا ا ،الفل حلىت تطيلئن قا يلا ،اسلجد

حىت تطيئن ساجدا ،الف حىت تطيئن جالسا ،اسجد حىت تطيئن ساجدا ،قم..
ف جا أمتيإ ص ت حلث هذا فقد أمتيتحلا ،وما انتقصإ من هذا من دليء ،ف لا تنقصله
من ص ت ".
حلللث أن "املسلليء ص ل ت،ه" لللي

فق ل هللو مللن ينقرهللا نقللر الللدي وال يطيللئن

ديء منحلا ،ب "املسيء ص ت،ه" هو أيضا من ال خيش قل ه فيحلا ،وال يتحسن نلقله لا،

وال يتأتب آبتا ا وال يتأ ر بنرامحلا ،وهو أيضا من ال تنحلاى ص ته حن ال حشاء واملنكر.
و اظ ر الصحيح املشحلول" :من مل تنحله ص ته حن ال حشاء واملنكلر مل تلزتى ملن ع إال

ب دا".

وحل للث ه للذا النح للو نس للتطي أن نرص للد الك ل ل م للن االن للت الل واإلس للاءال

امليالسال الدينية اجملافية عقيقة الدين ومقاصد التدين الصلحيح .ونسلتطي أن نتحلدخ
ذواجحلللم وط قحلللم ،حللن املسلليئني تربي لة،
وح َّجحلللم ،وحللن املسلليئني ،
ليامحلم ،
حللن املسلليئني صل ،
أبنا حلم ،وحن املسيئني بي ،حلم ودراءهم ،وحن املسليئني أنلوهتم ووحلدهتم ،و جلوالهم
وقرابتحلم وصداقتحلم...

حنن م حندما نق حلث ما جاء
وتكات حلم وت اوهنم ،وما

القررن والسنة حن وحدة املسليني وأنوهتم

جل من هنلي ووحيلد و لذير ملن الت لاغ( والتلدابر والت لرق،

ننرللر مللا حليلله واق ل املسللليني :د ل وب وحكامللا ،وتحللاة وحليللاء ،ومللذاهب وحر للال،
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للله َّ
ونكسللوى تنكيسللا ،وج لللوا الت للاغ( والت للرق

نللرى ل ا مللنحلم قللد حكسللوا جلل ل

والصراد د ة من د ا رهم ،ول نا من أل ان تدينحلم.
ومنذ نصل قلرن أو أ لر ألَّل  ،ال ملة أبلو اعسلن النلدوي لمحله ع تابله القليم

(ماجا نسر ال امل بحنطاط املسليني) ،ولكننا اجة  -اليوف وق اليلوف  -إىل ملن يولل

لنللا تللاب ب نللوان (مللاجا خيسللر اإلس ل ف بحنطللاط املسللليني) ،أو( :مللاجا خيسللر املسللليون

بسلوء تللدينحلم) .وإجا حرفنللا مللا

احنطللاط سلللو نا ولتاءة تللديننا مللن نسللا ر فاتحللة حلللث

مجي ل اظصلل دة ،حرفنللا بملقابل ل ضللخامة املكاسللب واظلبح اللل ت وتنللا ،بينيللا هللي
متناول أيدينا.
وأح للرض فيي للا يل للي وجج للا هك للن االحت للال ب لله والقي للاس حلي لله ،ويت ل للق بت امل ل
املسليني م الوقإ.
فكلنللا ن لللم مللا جللاء بلله اإلس ل ف مللن ت رلليم لقييللة الوقللإ ومللن ض ل
السللت ياله ،ومللن وجللوب متشللدت ظتاء ال للاتال وسللا ر الواج للال

وتردلليد

مواحيللدها وأول

أوقاهتا .فياجا نربح و لم نلربح حلني تكلون تلكلم القليم والتوجيحللال حمرتملة ومتَّ لة
حياتنا وأحيالنا وفططاتنا ،و

ل

مواحيدل ورجالنا؟

لكللن السللوال اظ للر واق يللة  -لألس ل  -هللو :للم سللر و للم نتللأنر ونتقحلقللر
بس ب أتنراتنا وإن التنا يواحيدل ورجالنا وهدل أوقاتنا؟؟

أل أحتقد أن املدة الزمنية لتخل املسلليني حلن غل هم ملن اللدول املتقدملة اليلوف

 ولن رتض أهنلا قلرن ملن اللزمن  -للن تكلون أ لر ملن ةيلود أتنلرال توهللم وأفلراتهمحن مواحيحلم ورجال أحياهلم ،لو أحصيإ وحس إ أبذمحلا وساحاهتا ،وحىت بدقا قحلا.
و م ال رنر وةال رنر ،جند حامة املسلليني  -املتلدينني وغل املتلدينني  -قلد
فقدوا الك مما جاء به اإلس ف من ال دل وإحطاء
حقه .وأص ح السا د حندهم ،امل تات
وحذلوا منه ،من الم وغ ،و

جي حق حقه ،وإحطاء ل حيل

سلو حلم و افة أحياهلم ،هو بلض

ملا هنلوا حنله

وتط ي .

حندما هاجر الن  -صلث ع حليه وسللم  -واملسلليون إىل املدينلة املنلولة ،لان
أه املدينة (ي رب) م روفني بل  ،واخلداد

مواذينحلم ومكاييلحلم ،وناصة

حلق ملن
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أول سللولة

أول مللا أنزللله ع ت للاىل ب للد اهلجللرة ،قوللله
أيتللوهنم مللن أهل ال للواتي ،فكللان ،
املط ني{ :وي لليطَّ ، ،
ين إج،ا ا ت،الوا ،حل،ث النَّاس ي،ست،لوفو ،ن ،وإج،ا  ،الوهم أ،و ،و،ذنوهم
ني الذ ،
،
ني}
خيسللرو ،ن أ ،،ال ي،رللن أول،ئ ل  ،أ َّ،هنللم ،م ل و للو ،ن لي ،للوف ،حرلليم ي ،للو،ف ي،لقللوف النَّللاس لل ،لرب ال  ،للال،ي ،
[املط للني .]6 - 1 :حن للدها اس للتجابوا فاس للتقامإ م للام هتم وص لللحإ أحل لواهلم ،ومل
لال ،واليي ،لزا ،ن بلقسل ،و،ال
يكونوا قوف د يب الذين قال هلم ن يحلم، ( :و،ذ ق،لوف أ،وفلوا اليكي، ،
ين ب،قيَّللإ َّ
ار ،نل ل ل،ك للم إن نل للتم
اءهم ،و،ال ت،ل ،ل للوا اظ،لض م س للد ،
لاس أ،د للي، ،
ت،ل ،خس للوا النَّل ،

ني ،و،ما أ ،،ل ،حل،يكم  ،يظ)،
مومن ،
،صلل ،وات ، ،أتملر ،ا أ،ن ن،لرت ،ا ،ملا ي،ل لد
فرتوا حليه ب جرفة واستحلزاء( :ق،الوا ،ذ د ،يب أ ،
الرديد} [هوت.]87 - 85 :
إ اع،ليم َّ
ربو،ل أ،و أ،ن ن،ل  ، ،أ،م ،والن،ا ،ما ن، ،
شاء إنَّ ، ،ظ،ن ،
،

حنن اليوف بني نيالين و وججني :أن نكون أه املدينة ،الذي استجابوا للتحذير

والتوجيلله ،فأصلللحوا سلللو حلم وحسللنوا أحللواهلم ،وص لالوا قللدوة ل ل هم ،أو نكللون قللوف
د يب ،الذين متاتوا

غشحلم وتط ي حلم واليحلم.

جتويد التدين أفض ندمة لةس ف ولل شرية
ل دليء لبلح وفلوذ لصلاح ه .فالتلدين اجمل َّلوت الرادلد

جتويد التدين هو أوال وق ل

م نللاى أوال صللحة ال يل وق وللله ونيللله أحلللث الللدلجال .وم نللاى النجللاح الللدنيوي وال ل ح
اظنروي...

ولكن القضلية أ لرب وأنطلر .جتويلد التلدين  -أو ن فله  -لله راثل ل ة ونتلا
نط ة حلث صولة اإلس ف ومكانته .فييا ال د أن سلوا املسليني و
ال نصللر اظدللد أت ل ا

تدينحلم ،هلو

تشللكي صللولة اإلس ل ف لللدى اعن لرين ومللوق حلم منلله ق للوال أو

لفضللا ،تقللديرا أو احتقللالا ،مللي أو ن للولا ...ب ل إن سلللوا املسللليني و ل تللدينحلم حيللدت
مق للدال نص للي حلم ونوحي للة إس للحلامحلم

مسل ل ة اعض للالة ال شل لرية .فج للوتة ت للدينحلم ت للدف

بلتحضر ال شري إىل اظحلث ،ولتاءته تسحلم

تقحلقرى واحنطاطه.

هكللن ظي واح للد  -مس للليا أو غل ل مس لللم  -أن يتس للامح ويل للتي
أحللذالا حديللدة قللد تش ل هلللم

لليس للليني

ختل حلللم ال ليللي والصللناحي والتكنولللوجي وال ي لراين...
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وهكن ظي أمة  -أو أمم  -أنرى أن تقوف مقاف املسليني وت لاب حلنحلم و لوذ اللرذتة
هذى اجملاالل .لكن ال أحلد ي لر حقيقلة اإلسل ف ،هكنله أن جيلد لليسلليني حلذلا أو
دل ه حلذل

احنطلاطحلم اللدياب واخللقللي والسللو ي واالجتيلاحي .وال توجلد أملة هكللن أن
هذى اجملاالل.

تقوف مقامحلم وأن ت اب حنحلم

إن لتاءة الت للدين وس للوء الت للدين ل للدى غال ي للة املس للليني ،جي ل ل الص للولة اعقيقي للة

لةس ف د ه ،غا ة أماف أنرال ال امل ،وجي
وهي امل تيدة حنه لدى د وب اظلض.

املشوهة املن رة هي اعاضلرة الرلاهرة،
صولته َّ

لقلد للدخ ال مللة ابللن حادلول حللن ح للظ الشلري ة لليصلاحل جبييل مرات حلللا .وملللا
حرفحلا بقوله" :واملصلاحل التحسلينية :هلي حنلدي
وص إىل اعدي حن أتَن تل املراتب َّ
نرامحلا ،حىت ت ي ،رمنة مطيئنة ،وهلا جة منرلر اجملتيل

ما ان ا يال حال اظمة

مرأى بقية اظمم ،حىت تكلون اظملة اإلسل مية مرغلوب

االنلدماج فيحللا أو

التقلرب

منحلا".1
فحل هذى اظوصلا وامللزاذ الشليقة انذابلة متحققلة الاهرة
اليوف؟ أف أن حكسحلا هو ما يصدف الناار ويلن،ل رى؟

صحيح أن املشحلد اإلس مي امليتلئ بللرتاءة واإلسلاءة ،ال هنل

م للن م رف للة اإلسل ل ف وال للدنول في لله ،إم للا ب ضل ل جحلل لوتهم الذاتيل لة

املشلحلد اإلسل مي
ل ا ملن النلاس
ال حل ل والدلاس للة

والت ر حلث حقيقة اإلس ف من غ واسطة املسليني ،وإملا ملن نل ل املسلليني اللذين
ودرفوا تينحلم.
َّ
جوتوا تدينحلم َّ

ولك للن م للاجا ل للو للان املش للحلد اإلسل ل مي

حيوم لله ممل للوءا بن للوتة واإلحس للان

وال حلجل للة؟ مل للاجا لل للو ل للان املشل للحلد اإلس ل ل مي ال ل للاف مليئل للا بل ل للاتال الواحيل للة امل يل للرة،
وامل ام ل املستقيية انذابلة ،وبل لاتال الكرهلة املتحضلرة ،واظنل ق الراقيلة واعتاب
الزاهيللة؟ أليسللإ هللذى أحرللم ندمللة هكللن تقللدهحلا لةسل ف ،وأحرللم هديللة هكللن تقللدهحلا
لل شرية؟
 - 1مقاصد الشري ة اإلس مية،

92
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ماجا لو انإ أحوال املسليني جتسد وت ك ما وص به ابلن القليم الشلري ة،
قوله" :ف ن الشري ة م ناها وأساسحلا حلث اعكلم ومصلاحل ال لات امل لان وامل لات ،وهلي
حدل لحلا ،ولمحلة لحللا ،ومصلاحل لحللا ،وحكيلة لحللا فكل مسلألة نرجلإ حلن ال لدل
إىل انول ،وحن الرمحة إىل ضدها ،وحن املصللحة إىل امل سلدة ،وحلن اعكيلة إىل ال ل
فليسإ ملن الشلري ة وإن أتنللإ فيحللا بلتأويل

بللني نلقلله ،واللله

فالشلري ة حلدل ع بلني ح لاتى ،ولمحتله

ألضلله ،وحكيتلله الدالللة حليلله وحلللث صللدق لسللوله  -صلللث ع حليلله

وسلم  -أمت تاللة وأصدقحلا ،وهي نولى الذي به أبصر امل صرون ،وهداى الذي به اهتدى
املحلتدون ،ود اوى التاف الذي به تواء

حلي  ،وطريقه املستقيم الذي من اسلتقاف حليله

فقد استقاف حلث سواء الس ي ".1
إن حلياء اإلس ف وتحات،ه ومجي  ،ال املني له  -أفراتا وحر ال  -مدحوون لكي

لات اظ للرب
جي لللوا مللن قضللية جتويللد التللدين وتنقيتلله وترقيتلله أ،وىل أولللوذهتم ،بحت للالى انحلل ،
والطريق اظقصر اظسرد.
اظن ،
،

ونتام للا أح للب أن أن للوى بل ل ( الني للاجج الل ل انت حل للإ إىل مس للألة ترد لليد الت للدين

وجتويللدى وبللدأل تض ل حلا موض ل ال نايللة ال يليللة .بنيللوججني يس ل ان
والرتديد مل حلوف التدين و قافته و
لدى ب ( ال املني اإلس ميني

اجتللاى التصللحيح

ممالسته ،ومها ين ئان حن احلول وحلي متزايلد يسلألتنا
حق الدحوة واإلص ح والنحلضة.

• النيللوجج اظول( :مشللرود ت رلليم ال لللد اعلراف) ،الللذي يقللوف حليلله لللة مللن
الصاعني املصلحني يكة املكرمة.

فحلذا املشرود وإن ان يتيحول حول فكرة حمدتة وبق ة م ينة ،ف ين  -سب ما
قرأل حنه ومس إ من توضيحال القا يني حليه  -وجدل فيه مستني حرييتني:
اظوىل :تتي

الروية ال كرية التجديدية ال توطر هذا املشرود وترسم له أفقلا

لح ا ساميا.
 مللن جلل قللوهلم" :يتطل ل مشللرود ت رلليم ال لللد اع لراف إىل أتصللي م ل ت رلليممك للة املكرم للة

قل للوب املس للليني املقيي للني

مك للة والواف للدين إليحل للا لت ق للث بل للدا رمن للا،

 - 1أح ف املوق ني حن لب ال املني ()11 /3
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وليك للون ةتي حل للا م للاال حيت للذى

اع للاظ حل للث اظلواح واظم للوال واظحل لراض ،وحس للن

الت ام م اعنرين ،وال ناية ب يئتحلم ،وتطحل ها وإحيالها".
 -ومللن جل ل منرومللة القلليم السلللو ية امل تيللدة

املشللرود ،وهللي :مقسللية إىل

ة مسالال:
املسال اظول :قيم السك وانوال.
 -قيية تقدي

ال لد اعراف.

 قيية استش ال الن ية بسك ال لد اعراف. -قيية ذذتة ال زهة ل

اخل

ال لد اعراف.

 قيية اعر حلث السكن وانوال املقدس. -قيية الت اون لتكون مكة أفض بيئة

مدلول الطحلالة وحيالة اظلض.

املسال ال اين :قيم الت ام واالستق ال.
 قيية القياف ق ج ان بيإ ع اعراف. قيية حسن االستق ال لوافد بيإ ع اعراف. قيية حسن الت ام م الوافد ل يإ ع اعراف. قيية الش ول أبنه مم ظه هذى ال ت وأه اإلس ف حند الوافدين إىل مكة. قيية الت اون لتكون مكة أفض بيئة م ينة حلث اعتاب ال اضلة والسلوااعسن.
املسال ال ال  :قيم الرتبية والت ليم.
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 -قيية التضحية

بذل ال لياء واملربني لوقتحلم

غرس د ول الت ريم

ن

ةاول ال يإ اعراف والوافد إليه.
 -قيية بذل الوقإ

ت لم فضا اعرف والرتبية حليه بلقدوة اعسنة والنصح،

والتقومي وفق الكتاب والسنة.
 -قيية ال زهة حلث متيز دخصية املسلم

ال لد اعراف من ن ل أب ات املشرود

اعضالية.
وأما أب ات هذا املشرود فحلي أيضا موذحة يا يلي:
ال د الدياب:
 -االقتداء بسنة املصط ث  -صلث ع حليه وسلم -

ت ريم هذى ال لدة.

 قيق أمر ع لسكان اعرف والوافدين إليه بت ريم اعرف.•

الس مة لألمة من ال قوبة ال امة واعفال والنك ال.

 صي اظمن ظه ال لدة وأه انزيرة وال امل بتحقيق ت ريم ال لد اعراف.ال د الوطاب:
 -إحياء حسن االنتياء ل ت اعرمني من ن ل ت ريم أقدس بق ة

هذا الوطن.

 غرس الش ول أبمهية اعر حلث مصلحة ال لد اعراف بحت الى بلدا مقدسا ،وإذاللةمراهر سوء الت ام م امليتلكال ال امة فيه.
 -احت للال مكللة واجحلللة تينيللة جال ب للد حضللالي مميللز ت ك ل

صللولة امليلكللة ال ربيللة

الس وتية املة ،ومن  ،التصر وفق هذى الصولة من ن ل الت ام م اعنرين.
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 إذالة املخال ال النرامية أو خت ي حلاحلث صحة امل ،واطنة

املرول والسل مة وال يلران وال ياللة ،حرصلا

ال لد اعراف ،فالتكاب املخال ال أدلد جرملا وأحرلم نطلرا

بلد ع اعراف.

 الت لاون مل املشللالي التنيويلة مللن ق ل مل ا ال قلال ولووس اظمللوال ندمللة لل لللداعراف.
 -ذذتة ال ط للاء والت احل ل ل للدى مجيل ل ال للاملني

مك للة املكرم للة ،وأن حيلحل للم ه للو

حمافرة حلث حضالة وقيية تينية حريث.
ال د اظماب:
 -توضيح حرم انرهة

ال لد اعراف .

 إحياء الش ول لدى لجال اظمن أبهنم حراس الك ة. -حقيق الت اون م انحلال املختل ة

التصدي ملن ينتحل حرمة اعرف.

ال د االجتياحي:
 -إبراذ اتليخ أه مكة

ت ريم ال لد اعراف.

 إذالة ال اتال ال تشوى صولة اجملتي املكي لدى الوافدين إىل مكة املكرمة. إجيات تكات حاف إ د ال :وطن واحد ،وبلد واحد ،وق لة واحدة. -إجيات توجه نا

حنو تحم اني يال ومشالي لحاية اظيتاف وغ هم.

 -إحياء حقوق انوال

بلد انوال.

 توجيه اجملتي حنو ال ناء الناف لل لد ولسا نيه وللوافدين إليه.47

 -خت ي

من النزاحال وحدف ،د

انحلال اعكومية بك منحلا.

 -إحيللاء اعيللاة االجتياحيللة ال ل متيللز للا أه ل مكللة حللرب اتلخيحلللم

ندمللة ضلليو

الرمحن والوافدين ل لد ع اعراف.
ال د اإلح مي:
 نشر لسالة حاملية حن مكة املكرمة. -إيضاح التييز اخلا

الت ام م ذوال اعرف ولف مستوى اخلدمة.

 -إبراذ ف اليال مميزة ن

مكة مدينة جال بل د حضالي متييز.

 -تقدمي جتربة حية ل قية املناطق

إحياء الش ول بلوالء ل ت اعرمني.

 -إبلراذ ف اليللال اسللتق ال اعجللاج

وسللا اإلحل ف ال امليللة ممللا يل طللي انط احللا حللن

الرتتي ال الرا ة إلتالال مكة املكرمة

مواسم اع وال يرة.

 تقللدمي صللولة إح ميللة حللن متيللز ال يئللة االقتصللاتية لليسللت يرين مللن نللالج مكللة ممللايقوي املشالي ال تدحم التنيية الوطنية.

1

امليللزة ال انيللة هلللذا املشللرود هللي :أنلله مشللرود حيلللي تط يقللي ،ولللي

ةللرت نشللاط

تحللوي قللا  ،ب ل هللو ةيوحللة مللن املشللالي ال يليللة التط يقيللة املتنوحللة .وهللذى املشللالي
ليسلإ منحصلرة

ندملة ال للد اعلراف والوافلدين حليله ملن حجلاج وم تيلرين وذوال ،بل

هي مشالي تسري وتت ل

د اب مكة ،وتدن بيوهتا وقلوب أهلحلا ،وت تاب بنسلا حلا

 - 1املوق الرمسي لليشرودhttp://makkah.org.sa/site :
48

ودل ا ا ،لت يللد تشللكي حقليللة النللاس وسلللو حلم و ل تللدينحلم .1وهللذا هللو بيللإ القصلليد
حندي.
• النيوجج ال اين :ترديد التدين حند حر ة التوحيد واإلص ح بمل رب.
تللنق هللذى اعر للة

واث قحلللا وتوجيحلاهتللا حلللث أن مللن أولوذهتللا ال ي ل حلللث "تردلليد

التللدين" ،أي االنتقللال بلله مللن التوسللي الكيللي إىل االلتقللاء الكي للي .جل ل أن نشللر
التدين وتوسي قاحدته

اجملتي تتوالى جحللال تحويلة حديلدة لمسيلة ودل ية ،فرتيلة

ومجاحيللة .لكللن فكللرة الرتدلليد والتجويللد ق ل مللن ير للز حليحلللا وي طيحلللا مللن ال نايللة مللا
تاجه وتستحقه .فلذل

ا ما جند مراهر التدين تتس  ،ولكنحلا قلد ت كل

تلدينا

لتيئا ،أو يزتات لتاءة بقدل ما يتس أفقيا .من هنا ج لإ اعر ة من ال ناية بتحسلني
مستوى التدين ومرتوتيته إحدى أولوذهتا الر يسية.2
• النيللوجج ال الل  :املر للز الللذي أسسلله ال مللة الشلليخ ح للد ع بللن ب،ليَّلله منللذ بضل

سنوال بلندن ،وهو" :املر ز ال املي للرتديد والتجديد" .وواضح من امسه الرت يز
حلث الرتديد جبانب التجديد .وقلد جلاء

ما يزيد اظمر جتلية .من جل :
" -يس للاهم

الت ريل

لذا املر لز وم ات له وأهدافله

ص للياغة فك للر متص للاحل ومس للاهم ،مس للتن

م للن نص للو

ال للوحي

ومقاصد الشالد وقيم اإلس ف وتلراخ اظملة ،بصلياغة م اصلرة حق نيلة مت احللة ومت امللة
م إدكاالل ال وملة وطروحال اعدا ة...

 - 1هكن إلقاء نررة حلث تل املشالي من ن ل املوق اإللكرتوين الر يسي لليشرود واملواق ال رحية له .انرر
الراب http://makkah.org.sa/site :

 - 2انرر مقال حزيزة الزحلي (اإلسحلاف

ترديد التدين من أولوذل حر ة التوحيد واإلص ح) ،منشول جبريدة

التجديد ال تصدلها اعر ة ،حدت2011/1/4
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 -يس ث املر ز إىل االحتدال والوسطية واعكية

الرأي ...وينلاق ،ل اظملول

ال ل ختللق اإلنسللان املسلللم أينيللا للان ،ونسللاحد ال شللرية لولنللا ال يليللة ،ونس ل ث إىل
إص ح اظفكال والتصولال ،ومن إص ح امليالسال امل نية حليحلا...
 -إن املر ل للز س ل لليحاول جتلي ل للة ق ل لليم الش ل للري ة

التس ل للامح وال ل للدل والش ل للولى

والتواص ل  ،مسلللطا االجتحلللات حلللث ال لراب الواصللب بللني الزمللان اعاضللر وبللني الش لري ة
نصوصلا ومقاصلد وأصلوال وقواحلد ،انط قلا ملن م لدأي ال ق نيلة واملصللحة .مت لام مل
فتل ل القضللاذ ال ل تقرلهللا ال وملللة يشللكلة ال ن ل واإللهللاب ،ومسللألة متكللني امل لرأة،
والدهوقراطية والشولى ،وحقوق اإلنسان."...

ال حلرس
تقدمي
ال ص اظول :جتديد الدين

• الدين بني االنداثل واالذتهال
• حدي التجديد
• من قضاذ التجديد

ال ص ال اين :جتويد التدين
• من جتويد الت وة إىل جتويد التدين

• التدين بني اإلجاتة واإلساءة

• جتويد التدين أفض ندمة لةس ف ولل شرية
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