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 أ.د/طو جابر العلواني

دبا أهنم مهتموف هبذا وأعطوا لكم ىذا ادلوضوع، "دليل اإلماـ إذل ذبديد اخلطاب الديٍت"، الفهرس، 
تقدمي "زقزوؽ"، سبهيد، تعريف التجديد وربديد ماىيتو، رلاالت التجديد يف رلاؿ العقيدة، يف رلاؿ 

 األخالؽ والسلوؾ الفردّي واالجتماعّي، مقاصد الشريعة مقتبس من كتاب مقاصدالعبادة، يف رلاؿ 
الشريعة اإلسالمية وضرورات التجديد، األستاذ الدكتور "زلمود محدي زقزوؽ"، نظرة سبهيديَّة، اخلصائص 

، مقاصد العاّمة للشريعة اإلسالمية، الشريعة والفقو اإلسالمّي، ضرورة ذبديد الفقو اإلسالمّي، االجتهاد
الشريعة اإلسالمّية، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النسل، حفظ ادلاؿ، ادلبحث الرابع: 

دكتور "سادل عبد اجلليل"، قضية التفكَت، القتاؿ دلن قاتل وليس دلن خالف زلمد )صلى  قضايا معاصرة
، قضية ـ، اإلسالـ واحلرية الدينيةا عليو وآلو وسلم( نيب الرمحة وليس القتاؿ، حقوؽ ادلرأة يف اإلسال

الردة، عدـ زواج غَت ادلسلم بادلسلمة، التشريعات العقابية، تنظيم النسل، اإلجهاض، قضية اخلتاف، العق 
اإلسالمية السماحة بُت النظريَّة والتطبيق "زلمد  والعقالنية يف اإلسالـ الدكتور "عمارة"، من القيم

، كمةعمارة"، التجديد من خالؿ خطبة اجلمعة، التجديد من خالؿ ادلناسبات، وسائل التجديد، احل
ادلوعظة، اجلداؿ  باليت ىي أحسن، القصة، ضرب ادلثل، سؤاؿ وجواب، التعليم العملّي، البصَتة وذبديد 

 يات الكتاب، كيف تقرأونو؟اخلطاب الديٍّت، ىذه ىي زلتو 
، ومسيناىا القراءة ادلعرفّية، دبعٌت أنك تقرأ أوال ذىن ابتداءً ذات مرة كيفيَّة قراءة األشياء ضلن قد ناقشنا  

فمن ىنا تستطيع أف تكتشف، أو  وؼلاطبك بو،الذي دار خباطره وجعلو يكتب لك ىذا الكاتب؛ أي: 
وىو الدليل الذي وؿ لك ىذا الكتاب، أنت إماـ، وىذا إليك، ماذا يريد أف يقترصد رسالة الكتاب 

فهل صحيح أنك أنت أعطيتو لتجديد اخلطاب الديٍّت، ىو يفًتض أنك أنت من صاغ اخلطاب الديٍّت، 
من بوصفك إماًما تصوغ اخلطاب الديٍّت؟ دبعٌت: أنك تكّيف اخلطاب الديٍّت وتصوغو، أو أنك تنطلق 

مساجد فيها، ونقدـ ىذه مصر وضلن أئمة أخرى يف التعبَت عن اخلطاب الديٍّت، اآلف أمامنا منطلقات 
أداة من أدوات اخلطاب، ىي ليست خطاب، ىي بذاهتا إحدى ىي خطبة اجلمعة، وخطبة اجلمعة 

اخلطاب، وسيلة وأداة لنقل اخلطاب؛ كادلقالة والكتاب والدراسة واإلذاعة والفضائية، ىذه  وسائل نقل 
كلها وسائل لنقل اخلطاب؛ إًذا ما ىو اخلطاب؟ ىذه الورقة حولنا أف ضلّدد فيها ادلراد باخلطاب، وكاف 
ينبغي قبل أف يتكلموا فيما تكلموا فيو كاف عليهم أف ػلدّدوا ادلراد باخلطاب الديٍت؛ لكي نكوف على 

أًسا يف التجديد، وأرادوا أف أرضّية مشًتكة نعرؼ عن ماذا نتكلم، فهم دل ػلّددوا لنا اخلطاب دخلوا ر 
 .إذل التجديديشعرونا بدال من أف يبدأوا بالقوؿ رل: بأّف خطابك القدمي وأنا ال أريده، فانتقل 



ادلراجعة، وادلراّدة يف الكالـ، وضلن مادة "خطب" وردت يف التنزيل للتعبَت عن معاين عديدة منها:  
ىو القرآف اجمليد، إؽلانًا ُت نريد تعريف شيء فأوؿ مصدر نبحث فيو عن ذلك التعريف حمنهاجنا أنّنا 

َيانًا لُّْكلّْ َشْيٍء َوُىًدى َورَْحَمًة .. ﴿مّنا بأنَّو قد جاء تبيانًا لكل شيء  َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
َوَلَقْد  ﴿ تعاذل( فيو للناس من كل مثلوصّرؼ ا )تبارؾ و  (98النحل:) ﴾ ..َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمينَ 

َنا لِلنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلّْ َمَثٍل فَأََبى َأْكثَ ُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا ،  (98اإلسراء:) ﴾َصرَّف ْ
َناَك بِاْلَحقّْ َواَل يَْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ  ﴿ القرآف باحلق وأحسن تفسَتًا،وما يأتوننا بشيء إاّل ويأتينا  ِجئ ْ

 (.33الفرقان:) ﴾َوَأْحَسَن تَ ْفِسيًرا
ودبا أّف لساف القرآف ىو خالصة وأفضل وأعلى من مستوى اللساف العريّب وإف اتصل بو، لكن ينفصل   

إذل ذلك، وبالتارل يكوف لساف القرآف  اعنو بتحديو وإعجازه وتعاليو واىتماماتو وزلاوره وموضوعاتو وم
أوال من خالؿ لساف القرآف، مث ننتقل إذل اللغة العربية؛ لنرى ىذا العريب ا، فنصوغ ادلفهـو متميزً  لسانًا

، فنحن نبدأبالقرآفوىو صاحب اللغة ادلتصلة   خطب وردت يف التنزيل ﴿... ، كيف فهم ذلك ادلفهـو
أي: شدد  (23َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَاِب﴾ )ص: ...، ﴿(31يَ ْرِجُع بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض اْلَقْوَل...﴾ )سبأ:

يف خطبة النساء، وىناؾ  نتم يف ماذا؟رد مرورًا خبطبة النساء، أعلنتم أكعليَّ يف ادلراجعة واألخذ وال
من يوصف يف  وليس بالكسب، يلقيها شاكل بالظناخلطبة؛ مثل: خطبة اجلمعة، أو العيد، أو َما 

األوذل، وىي خطبة النساء بأنَّو خاطب، ويف الثانية بأنَّو خطيب، وكذلك وردت دبعٌت اخلطب، أي األمر 
، (31الذاريات:اْلُمْرَسُلوَن﴾)... َفَما َخْطُبُكْم َأي َُّها  اخلطَت الذي يكثر فيو التخاطب واألخذ والرد﴿

َناُه اْلِحْكَمَة َوَفصْ  وصوال إذل﴿ ... َما يضع حًدا للمراجعة وادلراّدة : أي(، 20َل اْلِخطَاِب﴾ )ص:َوآتَ ي ْ
وينفصل بو األمر، والقرآف اجمليد ىو خطاب ا )سبحانو( وكالمو ادلنّزؿ على زلمد )صلى ا عليو وآلو 

يستطع اإلنس واجلن أف يأتوا سورة واحدة من  ولن، يستطعالذي دل ، وسلم( ادلتحدي بو ادلتعبد بتالوتو
وره وإف قصرت، ال اختالؼ فيو، وال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو، فيو نبأ من قبلنا مثل س

، وأىم مصادر اخلطاب الديٍّت إف وخرب من بعدنا وحكم ما بيننا، وىذا يعٍت: أف أعلى أنواع اخلطاب
َفََل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحًدا﴾  ..﴿صح التعبَت ىو ىذا الكتاب الكرمي، فهو ادلصدر األساس، 

ىو ادلتصرؼ فيو، ىو العادل ادلختص فيو، ال اًصا تاًما، ؼلتص ا )تبارؾ وتعاذل( بو اختص، (26)الجن:
نسأؿ عنو، ولكن مساًعا نتلقى َما يقولو ا )تبارؾ وتعاذل( عنو، ونؤمن بو كما جاء، ىذا اجلانب جانب 

ال أستطيع ( 29ُكلَّ يَ ْوٍم ُىَو ِفي َشْأٍن﴾)الرحمن:  الغيب ادلطلق ىو عادل أمره )سبحانو وتعاذل( ﴿..
أف، ىو ػلدّده، وىناؾ غيب نسيّب؛ فالغيب النسيّب قد يتكشف مع الزماف، ومع اختالؼ ربديد الش

اإلنساف والقدرات ادلوجودة فيو، فشيء يكوف على أىل عصر َما غييّب يف عصر من العصور ال يستطيع 
-ؿ ا الناس أف ينظروا إليو على أنو غيب ال يعرفونو، فحينما ؼلاطب ا )تبارؾ وتعاذل( يف عهد رسو 



َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَ رّْ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس  رسوؿ ا والناس ﴿ -صلى ا عليو وآلو وسلم
( دل يذكر اجلو مع أّف أىم أنواع وأخطر 41)الروم:﴾ لُِيِذيَقُهم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن 

ال عالقة ذلم يف اجلو اخلارجي وال يعرفونو؛ لتحّوؿ إذل  يف اجلو؛ ألنّو لو ذكر ىذا وىمأنواع التلوث اليـو 
نوع من الفتنة والتساؤؿ، َما ىو ىذا اجلو؟ وردبا ارتد بعض الناس مثلما حدث يف قضّية اإلسراء حينما 

، على الرغم من أنَّو وصف ذلم العَت «يلة وذىبت إذل ادلسجد األقصىلأسري يب يف ىذه ال»قاؿ ذلم: 
نستطيع تصديقها، فُيأخر إظهار ىذا الغيب، ووصف ذلم كل شيء، ولكن دل يصدقوه، قالوا: ىذه ال 

فيظهر مع الزمن ويتكشف مع الزمن، ىذا نسميو بالغيب النسيّب؛ ولذلك اآلف الناس تتحدى وتقوؿ: 
اَعِة َويُ نَ زُّْل اْلغَْيَث َويَ ْعَلُم َما ِفي  فنحن دل نكن نعرؼ﴿العلم ربدى الغيب،  ِإنَّ اللََّو ِعنَدُه ِعْلُم السَّ

ِبيٌر﴾ اْْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس بَِأيّْ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّو َعِليٌم خَ 
م يكشف لنا ويقوؿ لنا: غًدا سيكوف ىناؾ مطر أو ال يكوف ..إخل، واآلف نرى العل (34)لقمان:

ويكشف لنا عّما يف األرحاـ ويقوؿ: سيأيت ولد، أو أنثى إذل غَت ىذا، كل ىذا الكالـ يدور يف غيب 
نسيّب وليس يف الغيب ادلطلق، الغيب ادلطلق مثال: حقيقة الباري )سبحانو وتعاذل( حقائق صفاتو، 

حن نعرؼ ظاىرىا أّف ا )سبحانو وتعاذل( يصطفي من ادلالئكة رسال ومن الناس، حقيقة النبوة، فن
َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن ُيَكلَّْمُو اللَُّو ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب َأْو  ويوحي إليهم بإحدى طرؽ ثالث ﴿

ىذا نفهمو، لكن َما ىي حقيقة ( 51َحِكيٌم﴾ )الشورى: يُ ْرِسَل َرُسواًل فَ ُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاء ِإنَُّو َعِليّّ 
ف اآلَما ىي صلصلة اجلرس؟ حينما نريد أف نقرهبا من أذىاننا  مثل صلصلة اجلرس، يأيتالوحي؟ أحيانا 

اإلرساؿ؛ ألّف ذلا معُت يتم فيها  كاف يعتمد على ماذا؟ على نقرنقوؿ مثال: التلغراؼ قبل عدة سنوات  
لو نقرت ثالثة فهي ادلستقبل، فيقوؿ لو: إف نقرت نقرتاف فأنا أعٍت كذا، عند ادلرسل وعند تعريف 

لكن ىل الباري )سبحانو وتعاذل( الكلمة الفالنّية، فأمامم ىذا التواضع واالصطالح أصبح ىذا مدرؾ، 
﴿.. َما ُكنَت (، 7َوَوَجَدَك َضاالِّ فَ َهَدى﴾ )الضحى: ال؛ ألنّو يقوؿ: ﴿اتفق مع رسولو على ىذا؟ 

يَماُن..﴾ )الشورى: فال يوجد تواضع بُت االثنُت بأنّو حينما يأيت إليك ( 52َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ
أّف رسوؿ ا )صلى ا عليو وآلو  ا حدث ، ولكن مَ  كذا فإف ترمجتها الكلمة الفالنّية ويفعل ،ادللك

رس، يأيت أحيانًا مثل كذا، يأتيٍت أحيانًا مثل كذا، ىذه وسّلم( يقولك يأتيٍت أحيانًا مثل صلصلة اجل
يكوف النفث؟  كيف، «إّف روح القدس نفث يف روعي»حقائق مًتوكة  )تبارؾ وتعاذل(، أحيانًا يقوؿ: 

ىذا من عادل أمره )سبحانو وتعاذل(؛ فلذلك يف عادل األمر َما كاف ينبغي أف غلري التخصيص، وأىم َما 
على علم الكالـ أنّو حاوؿ أف يدخل يف عادل األمر، وحاوؿ أف يفّسر ويشرح، ويعطي تفاصيل  هنأخذ

ىذا الذي نسميو عادل األمر يشمل الغيب ادلطلق كّلو، سواء تعلق با يف أمور ىي من عادل األمر، 
أف ادلراد بو ىو  )تعاذل(، تعلق بالنبوات، تعلق بتدبَت الكوف، إاّل َما يظهره )سبحانو وتعاذل( فنعّرؼ



الغيب النسيّب؛ ألنّو تكشف عرب عصر من العصور، والقرآف الكرمي وصفو ا )تبارؾ وتعاذل( بأنَّو مكنوف 
مر، ىذه هني أاآلية هبا عدة معاٍف ظاىرة بالنسبة لنا، ونقوؿ: ىذه  دبعٌت: أنّو يكن شيًئا يف داخلو، فمثاًل 

 -رضواف ا تعاذل عليهم- ىناؾ شيء، كاف الصحابة ىذه كذا، ىذه موعظة، ىذه تذكرة إخل، ولكن
ت تأويلو بعد"، فالتأويل ىو الظهور يف الواقع أحُت يسألوف عن بعض اآليات يقوؿ: "يا بٍت ىذا شلا دل ي

 يَ ْوَم يَْأِتي تَْأِويُلُو يَ ُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمن قَ ْبُل َقدْ  ف الكرمي أيضا: ﴿..آالتكشف؛ ولذلك يقوؿ القر –
..﴾ )اْلعراف: فالتأويل إًذا ليس مقابل التفسَت الذي نفهمو شرح (، 53َجاءْت ُرُسُل رَب َّْنا بِاْلَحقّْ

يف الواقع، فكاف رلرد شيء اشتمل اخلطاب عليو، مث  للعبارات، وإظّلا َما ىو التأويل؟ ىو التطبيق، الظهور
دبعٌت تنزؿ آية هبا َما  اؤّوؿ بعضو بعضا القرآف الكرمي يالواقع، ويصبح تأويل لذلك، أحيانً  يتجسد يف

َوالَلَِّتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمن نَّْسآِئُكْم ..﴾  ..مثاًل ﴿ ،يقتضي التأويل، مث يأيت تأويلها فيما بعد
 ﴾َأْو َيْجَعَل الّلُو َلُهنَّ َسِبيَلً  ﴿..فنعرؼ أّف ىذه تأويل لتلك « فاجلدوىم»مث يأيت ( 15)النساء:
ادل اإلرادة، قلنا: عادل فإًذا ىذا ىو السبيل، فماذا حدث؟ حدث تأويل، أحيانًا يتعلق بع (15)النساء:

بقضايا اخللط يف فهم القدر، ودل نقل: عادل ادلشيئة، وىذه ىي اليت تأيت لنا بادلشكالت ادلتعلقة  ،اإلرادة
ع أف أستخدـ بدؿ عدـ القدرة على الفهم والفصل بُت ىذه العوادل الثالث؛ يف عادل اإلرادة أستطي

« ألقيو يف اليم«: »موسى»دبعٌت عادل التدبَت، فا )تبارؾ وتعاذل( حينما يوحي إذل أـ  اإلرادة التدبَت،
%( والطفل ىو 09البشر يف حدود قدراهتم ماذا يعرفوف؟ أف من يلقى يف البحر معّرض للغرؽ بنسبة )

وتعاذل( ىذا جزء من خطة كاملة سبثل اإلرادة %( معّرض للغرؽ، ولكن يف عادل إرادة ا )تبارؾ 099)
ألهّنا ال تعلم عن عادل اإلرادة فخافت؛ « فألقيو يف اليم»ادلتعلقة هبذا اإلنساف هبذا الرسوؿ هبذا النيب، 

شيء، اخلطة ادلوجودة عند رب العادلُت ذلا الطمأنينة فقط، كيف؟ ردبا تكوف رؤيا مناـ، ردبا يكوف أوصل 
الطريقة، فنحن لن نعرضو للقتل، أو الغرؽ ه هبذه أبأخرى: أف ابنك ضلن سوؼ طلبإليها بطريقة، أو 

فال تقلقي، الشوؽ أحل عليها، تريد  فنحن لدينا خطة معينة سوؼ نعمل عليها «فرعوف»الذي ىو بيد 
فَ َبُصَرْت ِبِو َعن ُجُنٍب َوُىْم اَل  أف ترى ابنها وتطمئن عليو، وبعثت أختو تبحث وترى أين رسى؟ ﴿..

فَاْلتَ َقَطُو آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن َلُهْم َعُدوِّا  ﴿.. َمْفصل آخر من مفاصل اخلطة( 11َيْشُعُروَن﴾ )القصص:
« ليكوف ذلم عدًوا وحزنًا»االلتقاط فهمناه، وجدوه يف النهر فأخرجوه منو، لكن  (8َوَحَزنًا﴾ )القصص:

ولكن ىو  ،دل التدبَت واإلرادة، فهم ال يعرفونو، فلو عرفوه لقتلوه، أو أغرقوه منذ البدايةىذا جزء من عا
يف اخلطة، خطة اإلرادة: ألنّو موجود (؛ 8لَِيُكوَن َلُهْم َعُدوِّا َوَحَزنًا﴾ )القصص: قاؿ )جّل شأنو( ﴿..

ىذا  ( 9)القصص: ..﴾َعَسى َأن يَنَفَعَناقُ رَُّت َعْيٍن لّْي َوَلَك اَل تَ ْقتُ ُلوُه  ﴿..إّف ىذا ىو َما سيحدث 
فال تظن أّف كل َما حدث لك  (40ثُمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى﴾ )طو: كّلو إذل أف زبتم اخلطة، ﴿..

ا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِو ُأمًَّة مَّْن النَّاِس وقتلك لنفس، وخوفك، وحينما خفت وىربت  ﴿َوَلمَّ



.. َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني﴾ أشار ﴿اإلرادة  عملّية انتهتإخل؛ ولذلك حينما ( 23)القصص:..﴾ َيْسُقونَ 
عها مع بعض؛ لكي زبرجها ىكذا، معملية التصنيع كاملة، مثلما تأيت بأجهزة وأدوات وذب (،39)طو:

من قبيل حسنات « سىمو »وحينما تنتهي ىذه ادلرحلة، فػػػػػػ (، 39.. َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني﴾ )طو:﴿
األبرار سيئات ادلقربُت يقاؿ لو مثال: من أعلم أىل األرض؟ فيقوؿ: أنا؛ ال أعلم أّف ىناؾ أحًدا آخر، 
وينسى أف يعلق با )تبارؾ وتعاذل(، وادلفًتض وىو نيّب رسوؿ صنع على أعُت ا )تبارؾ وتعاذل( أنّو ال 

فقاؿ  ،وتعاذل( حاضر يف عقلو يف قلبو يف نفسو على الدواـ تأيت عليو حلظة كهذه أبًدأ؛ ألف ا )تبارؾ
لو تعاذل: ألؤدبك؛ فالتأديب مت أيضا يف إطار عادل اإلراداة، فأتى لو برجل صاحل، العبد الصاحل سواء  

كل َما فعلو حدث يف « موسى»دث يف حياة ػلأو سواه؛ العبد الصاحل دل يفعل شيًئا دل « اخلضر»كاف 
، فهو يريد أف يقوؿ لو: ماذا ترى ضعفك؟ فأنت بدوين ال تستطيع أف تفعل شيًئا؛ ألنك «موسى»حياة 

وخرقها  ةلو بالسفين ىوف أعلم أىل األرض؟ فأتتكنسيت حىت حياتك فأنت غَت ملتفت إليها، فكيف 
 ناه أّف عقلّية سيدنافمع (71قَاَل َأَخَرقْ تَ َها لِتُ ْغِرَق َأْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا﴾ )الكهف: ﴿..

ما زالت متأثرة باألسباب، فخرؽ السفينة يؤّدي إذل الغرؽ، فيقوؿ لو: أنسيت أنك كنت على « موسى»
وىو –الربط باألسباب زبشى ىذا السبب  خشبة يف البحر ودل تغرؽ؟! فاآلف زباؼ بعد أف تعلمت

الكوف، السفينة وأصحاب السفينة أف يغرؽ السفينة، فهناؾ تدبَت، وىناؾ خطة كربى تسَت ىذا  -اخلرؽ
قَاَل َأقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا زَِكيًَّة بِغَْيِر نَ ْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْيًئا  ...وأعداء السفينة... إخل، مث أتى وقتل الغالـ ﴿

ألنّو نضج وبدأ يأخذ باألسباب وباإلرادات، وريرتب ويستخدـ عقلو إخل، (؛ 74نُّْكًرا﴾ )الكهف:
 نك قتلت القبطّي بدوف أف رباكمو، أو تفهم أف ىذا بريء فبمجرد أف ﴿...فيقوؿ لو: أنسيت أ

ِه فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيِو﴾ )القصص: فهل ( 15فَاْستَ َغاثَُو الَِّذي ِمن ِشيَعِتِو َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوّْ
عن أمرنا وليس عن أمره؛ ألّف يف أمرنا وليس أنت نسيت ىذه احلكاية فأتيت رباسب الرجل؟ ألنو عن 

قَاَل َأقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا  ﴿...أف ضلقق شيًئا َما فقلنا لو: اقتلو، فأنت أخذت بالظاىرة؛ وقلت: تدبَتنا نريد 
وجئت أنت حينما دخل الرجل ادلدينة وطلبتم  (74زَِكيًَّة ِبَغْيِر نَ ْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْيًئا نُّْكًرا﴾ )الكهف:

فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَنَقضَّ فََأقَاَمُو قَاَل َلْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعَلْيِو  أعطيتموىا ﴿.. الضيافة وما
؛ ألّف ىؤالء دل يضيفونا، فلما «لو شئت الزبذت عليو أجرًا»فأعًتض عليو بأنّو (77َأْجًرا﴾ )الكهف:

ا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِو ُأمًَّة مَّْن النَّاِس  ﴿دل تأخذ عليو أجرًا ونستفيد منو، فيقوؿ لو: أنسيت  َوَلمَّ
َوَأبُونَا  َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم اْمَرأتَ ْيِن َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا اَل َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَّْعاء

ِإَلى الظّْلّْ فَ َقاَل َربّْ ِإنّْي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر﴾ َشْيٌخ َكِبيٌر * َفَسَقى َلُهَما ثُمَّ تَ َولَّى 
فأنت كنت معدًما وفقَتًا وىابًا وسقيت ودل تطالب بأجر، لكن ضلن دبّرنا لك أجًرا  (24:23)القصص

نسميو:  وزوجناؾ ببنتو ... إخل، فهذا« شعيب»يفوؽ أي أجر، كاف ؽلكن أف تطلبو جينما مجعناؾ بػػػػػ 



أي: أّف ىناؾ زبطيطًا شاماًل يضع ا  (40ثُمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى﴾ )طو: ..عادل اإلرادة ﴿
)تبارؾ وتعاذل( فيو أسباب مقابل مسببات يربط فيو بُت القضايا حينما نراىا واقًعا، قد نغفل عن 

إذا غفلنا عن عادل اإلرادة، ونتذكر أنّو كل شيء ُخلق إظّلا ىو ُخلق األسباب، وقد نتساءؿ كيف حدث 
لعادل اإلرادة، فيتحّوؿ إذل جربيَّة، ال؛ بقدر؛ فآنذاؾ يزوؿ أي تساؤؿ، ويصَت تفسَتنا للقدر ليس مضاًدا 

إذل مث نأيت  ،فهًما ذلذه العوادل وطرائق تداخلها، وطرائق تأثَت بعضها يف البعض اآلخر فبالعكس سيكوف
عادل اخللق والتسخَت، الفالسفة يسمونو: عادل التشيؤ؛ أي ربّوؿ األفكار إذل أشياء، ربّوؿ الذرات إذل 

و أربّوؿ أشياء رلهولة إذل حقائق معلومة، ىذا عادل اخللق والتسخَت، ذل أشياء،  أجراـ، ربّوؿ األفكار إ
وحجر وكوف ومساء  لق األشياء، شجرما يسمونو ىم بعادل التشيؤ، دبعٌت أف ا )سبحانو وتعاذل( خ

وعادل األشياء مسّخر لعادل )اإلرادة(، والعادلاف عادل األشياء وعادل  ،ومشس وكذا، ىذا عادل األشياء
ا قضيَّة اإلرادة مسّخراف لعادِل األمر، أمره  )سبحانو وتعاذل(؛ إًذا نفهم األمور ال قضّية جرب واختيار وإظلَّ

حبيث ال تسمح لك بأف تقوؿ  يك ادلتداخلة، فهناؾ ثالثة عوادل متداخلةتداخل، مثل حلقات األلومب
باجلرب ادلطلق، وال تسمح لك أيًضا بأف تقوؿ باالختيار ادلطلق، وكأنو ليس ىناؾ إلو ذلذا الكوف أو مدبر 

وتعاذل(  لو، ال؛ فستكوف عملّية الرؤية يف ىذا اجلانب عمليَّة متوازنة؛ إًذا حينما يتعلق خطاب ا )تبارؾ
ف ندرؾ دباذا تعلق؟ ىم قالوا: اخلطاب الديٍّت، كلمة "الدين" نسبة إذل الدين ويصفوف اخلطاب أعلينا 

داـ خطابًا دينًيا يقابل سائر أنواع و خطاب يصاغ انطالقًا من الدين، فهو بذلك َمابو، فهذا يعٍت أنّ 
ح، أنت تقوؿ: بأف خطايب أيها ا يطر اخلطاب اليت تنطلق من دين، وىنا تبدأ عمليَّة االحتكاؾ مع مَ 

اإلماـ ىو خطاب ديٍّت، دبعٌت: أنَّو ينطلق من الدين، يف الوقت نفسو ىو يضع رل يف داخلو أمورًا وضعيَّة 
أخاطب هبا، فأنت حددت الصفة وقلت رل: خطاب ديٍّت، معناه خطاب ينطلق من دين  يريدين أف

ق عنو، وال تتمثل الرؤية الدينّية تنطلق من دين، وال تنبث ويقابل سائر أنواع اخلطابات األخرى اليت ال
يف عالقاهتا وال يف آثارىا، الدين يف أقدـ َما قالو مفسرونا يتناوؿ الكليَّة يف صياغتها وال يف تأويلها وال 

 مخس معاين:
 

يَن﴾ )الزمر: ﴿..ادلعٌت األوؿ: "التوحيد"  : سللًصا لو التوحيد، التوحيد أي( 2َفاْعُبِد اللََّو ُمْخِلًصا لَُّو الدّْ
يَن ِعنَد الّلِو اإِلْسََلُم ..﴾)آل عمران: اخلالص يف سورة الزمر. ﴿ الدين احلقيقّي الكامل ( 19ِإنَّ الدّْ

يَن﴾ )غافر:ىو التوحيد يف آؿ عمراف. ﴿ سللصُت لو التوحيد،  أي (14.. فَاْدُعوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ
 ىو وحده الذي غليب أدعيتكم ويستجيب لكم.

 
يِن﴾ )الفاتحة: "احلساب" ﴿ ادلعٌت الثاين: َىَذا يَ ْوُم  ﴿.. اجلزاء. يـو احلساب أي:( 4َمِلِك يَ ْوِم الدّْ

يِن﴾ )الصافات:  احلساب يـو اجلزاء. أي: يـو (20الدّْ



يف حكم ا،  أي:( 2َواَل تَْأُخْذُكم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّهم..﴾ )النور: ..﴿« احلكم» :ادلعٌت الثالث
 .وحكم ا ينبغي أف ينّفذ كما ىو

بادلعٌت الشامل أي: دلا يتدين الناس بو وما يدين ا )تعاذل( عباده بو وغلازيهم « الدين» ادلعٌت الرابع:
يِن   عليو ﴿.. فوصفو بالكل يعٍت أنّو أراد الشموؿ، الدين ، (28ُكلِّْو ..﴾ )الفتح:لُِيْظِهَرُه َعَلى الدّْ

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم  الشامل للعبادة للمعاملة لكل شيء، معناه نظاـ احلياة كّلو؛ ولذلك جاءت ﴿..
يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكم  يف آية تتعلق باألطعمة ﴿( 3ِديَنُكْم ..﴾ )المائدة: 

ْيِد َوَأنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ الّلَو َيْحُكُم َما يُرِ  َر ُمِحلّْي الصَّ َلى َعَلْيُكْم َغي ْ يُد﴾ بَِهيَمُة اْلَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ
ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَماُحرَّْمْت َعَلْيُكُم اْلَميْ  مث يستمر يف ﴿ (1)المائدة: إذل  (3)المائدة: ..﴾ َتُة َواْلدَّ

تأيت داخل آية تتعلق بادلآكل وادلشارب  (3اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم..﴾ )المائدة:  آخره ﴿..
 الذي أكمل منظومة احلياة، فكل َما قد يصادؽ إف دل يشملو ىذاىو أفَّ الدين  والنكاح وكذا؛ لتبُّت 

أهّنا شاملة  اخلطاب ويتعلق بو بشكل مباشر فإنّو يتعلق بو يف إطار من الكليَّات اليت عليك أف تدرؾ
 .، أو متجاوزة لوذلذا

اُكُم اْلُمْسِلميَن ِمن قَ ْبُل َوِفي َىَذا..﴾  «ادلّلة» ادلعٌت اخلامس:  ﴿.. مّْلََّة َأبِيُكْم ِإبْ َراِىيَم ُىَو َسمَّ
هبا شيًئا واحًدا، كما قاؿ ، األمَّة قد تطلق على ادللَّة، وقد تطلق ادلّلة على األّمة ويراد (78)الحج:

َر اإِلْسََلِم ِديًنا فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُو..﴾ ) )تعاذل(: ﴿.. ، مفسرة دبّلة أبيكم (85آل عمران:َوَمن يَ ْبَتِغ َغي ْ
يَن ِعنَد الّلِو  فلن يقبل منو، ﴿ نتمي إليها، دبعٌت ومن يبتغ غَت اإلسالـ ديًنا، أي مّلة ي«إبراىيم» ِإنَّ الدّْ

 ،فادلّلة ادلعًتؼ هبا واألّمة ادلعًتؼ هبا ىي أّمة اإلسالـ ومّلة اإلسالـ( 19اإِلْسََلُم ..﴾ )آل عمران:
َوِإِذ ابْ تَ َلى  بتكوينها، وىي اليت يشَت إليها يف قولو )تبارؾ وتعاذل(: ﴿« إبراىيم» وىي األّمة اليت أمر

.. ُهنَّ قَاَل ِإنّْي َجاِعُلَك ِللنَّاِس  فاالبتالء بتكوين األمَّة، ﴿( 124)البقرة: ﴾ِإبْ َراِىيَم رَبُُّو ِبَكِلَماٍت فَأََتمَّ
 وىنا يعطينا إشارة معينة مهمة( 124ِإَماًما قَاَل َوِمن ُذرّْيَِّتي قَاَل اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن )البقرة:

جًدا يف عملّية بناء األمم وتكوينها، وادلشاريع احلضاريّة تبدأ بنوع من التنظيم ػلّدد القيادة ومهاـ القيادة 
، والكلمات ىنا من ادلمكن أف تكوف مفاىيم، ومن ادلمكن أف تكوف كلمات «بكلمات»وشلارساهتا، و 

..﴾ )البقرة: َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِىيَم رَبُّوُ  وتصرفات، ﴿ ترمز إذل سياسات ُهنَّ يعطي ( 124ِبَكِلَماٍت فَأََتمَّ
يكلمو بقولو: كذا وكذا وكذا، ىل فهمت؟ نعم « إبراىيم» لو جزًء ويًتؾ لو فراًغا، فالفراغ الذي يًتكو

..﴾ )البقرة: ﴿يارب؛ فهمت كذا ويكمل  ُهنَّ فمن ( 124َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِىيَم رَبُُّو ِبَكِلَماٍت فَأََتمَّ
دبعٌت أنّو  « إبراىيم»ادلمكن أف تعود  )تبارؾ وتعاذل( ىو الذي أعطاه ىذا، ومن ادلمكن أف تعود لػػ 

من ىذه  يات؛ ليخترب قدرتو يف ىذا؛ فكيف يستكمل النهايات؟ فقاؿ: واحدةاكاف يعطيو البد
أف يكمل فأكمل هبذه الطريقة أراد ، (124قَاَل ِإنّْي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما ..﴾ )البقرة: ﴿.. الكلمات



أيًضا سّنة، إذا أردت احلكم بادلعٌت  (124.. َوِمن ُذرّْيَِّتي قَاَل اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن ..﴾)البقرة:﴿
العهدي بُت ا والبشر ينصروف ا فينصرىم، يعزوف أمر ا فيعزىم، فال ؽلكن للظادل أف يناؿ عهد 

 ا.
ىنا لؤلصولّيُت حبث قّيم جًدا يف ىذا ادلوضوع اختلف فيو الشيعة والُسنَّة، فالشيعة فيما يستدلوف      

أهّنما تلبسا بالظلم، وأّف ما يشتق ادلشتق منو يعد « عمر»و  «أيب بكر»بو على عدـ جواز خالفة 
اسق وتقبل منك ىناؾ فسق؛ فلكي تطلق كلمة فمصاحًبا لصاحب االشتقاؽ، فحينما تقوؿ: فاسق، 

يكوف الفسق ما يزاؿ قائًما، والصلة بُت ىذا الفاسق والفسق قائمة، واألصولّيوف يقولوف:  فالبد أ
قاعدهتم يتصل ادلشتق دبا كاف منو االشتقاؽ، ولديهم خالؼ شديد يف قضية القذؼ، فلو قذؼ إنساف 

أو باعتبار أّف ىذا قد وقع منو الزنا يا زاف. ىل نعاملو معاملة القاذؼ؟  إنسانًا حد يف الزنا، فقاؿ لو:
مسألة ادلشتق، فالشيعة يتبنوف لػ  سابًقا فال يعد قاذفو قاذفًا، اخلالؼ يدور بينهم حوؿ مذىبهم يف

ما أشركا حينما كانا يف « اخلوئي» كتاب يف ىذا، يتبنوف أنّو ال تصح إمامة الشيخاف إطالقًا؛ ألهنَّ
ا قد تلوثا بالشرؾ فقد صارا شلن يصح أف يطلق عليهم مشرؾ، وإذا تلبثا اجلاىليَّة، فتلوثا بالشرؾ، وما دام

بالظلم حىت وإف تابا عنو باعتبار أف َما منو االشتقاؽ َما زاؿ مستمرًا، فأيًضا ؽلكن أف يقاؿ لو ظادل، 
شلن تلبس  ال يبيح أف يتوذل أحد( 124قَاَل اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن﴾ )البقرة: ﴿.. (تعاذل)وقولو 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾ )لقمان:بالظلم سابًقا، ﴿ ادلرشح الوحيد يكوف َمْن؟  إًذافاخلالؼ؛  (13.. ِإنَّ الشّْ
فهذا اجلدؿ يف باعتباره دل يسجد لصنم، ودل يطلق عليو يف يـو من األياـ أنَّو عابد صنم، « علي»اإلماـ 

اَل يَ َناُل َعْهِدي  و ربو )تبارؾ وتعاذل(: ﴿..يقوؿ غليب «إبراىيم»موضوع االشتقاؽ؛ انظر سيدنا 
لكن ضلن وجدنا يف التاريخ كثَتًا من الظاملُت حكموا وإذل اآلف، فهل ىي (،124الظَّاِلِميَن( )البقرة:

﴾ و هني، فهو حينما قاؿ لو: ﴿..أنفي  ُهنَّ ؛ (124)البقرة: َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِىيَم رَبُُّو ِبَكِلَماٍت فَأََتمَّ
، فهل (124قَاَل ِإنّْي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمن ُذرّْيَِّتي ..﴾ )البقرة: ﴿..الكلمة األوذل قولو: 

َة َواْلِكَتاَب..﴾ )الحديد: ستجعل من ذرييت أئمة؟ ﴿.. وىذه فيها معٌت  (26َوَجَعْلَنا ِفي ُذرّْيَِّتِهَما النُّبُ وَّ
ادللك  ينصرؼ ذىنو إذل «أبو سفياف»وقضيَّة النبوة، النبوة يا  للتمييز الشديد بُت قضيَّة احلكم

ينصرؼ ذىنو إذل النبوة؛ إًذا ىناؾ خط فاصل دقيق البد من مالحظتو خاصَّة حينما تعلو « العباس»و
اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن﴾  وما إذل ذلك، ﴿.. باإلسالـ السياسّي والدعواتاألصوات دبا يسمى اليـو 

اُكُم حّدد األمساء ﴿« إبراىيم»فهنا يأيت ىذا اجلانب الذي البد لنا، فػػػػػ (، 124)البقرة: .. ُىَو َسمَّ
حينما خَّت بُت األمساء قاؿ: أمسيهم أّمة ادلسلمُت  ،(78اْلُمْسِلميَن ِمن قَ ْبُل َوِفي َىَذا..﴾ )الحج:

اُكُم اْلُمْسِلميَن ِمن قَ ْبُل َوِفي َىَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم..﴾ .. ُىَو سَ واإلسالـ، ﴿ مَّ
واإلنساف ادلستخلف، بُت الكوف وادلكوف العالقة  يف الكوف، وربط بالنظر أيضا وبدأ إمامتو (78)الحج:



ْمَس بَازَِغًة قَاَل َىَذا رَبّْي..﴾ )اْلنعام: : ﴿«سورة األنعاـ»ادلوجودة يف فالقصة  ا رََأى الشَّ ودلا  (78فَ َلمَّ
َماَواِت َواَْلْرَض َحِنيًفا َوَما َأنَْا  ﴿رأى القمر وىكذا إذل أف قاؿ:  ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّ ِإنّْي َوجَّ

وىناؾ يقوؿ: إذا كاف ىناؾ مّلة يتم تكوينها واتبعت مّلة آبائي إبراىيم، (، 79ِمَن اْلُمْشرِِكيَن )اْلنعام:
تقـو عليهن البد ذلا من أساس نظرّي تبٌت من أساس عقدّي البد ذلا من مثل، البد ذلا  هبذه الطريقة

صفات األمساء، مث تأيت بعد ذلك اإلجراءات، وحددت ىي تلك الكلمات اليت بلغت حىت ربديد عليو 
فكاف على عند االستخالؼ، عند استخالؼ آدـ أصاهبا بعض اخللل ، كأّف العالقة العالقة من جديد

َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة  بالكواكب وكذا ونظر فيها...إخل، مث ﴿ربديد ىذه العالقة، فبدأ « إبراىيم»
رًما، مرجعيَّة، البد من مثابة، مثابة رلسدة كانت حأي: البد من  (125)البقرة:..﴾ لّْلنَّاِس َوَأْمناً 

وأكمل « إبراىيم»اليت بدأ بنائها ثالثة فكانت األمَّة ، ومثابة أخرى فكانت مرجعية القرآف اجمليدومثابة 
يف  ادلؤشرات فهكذا تقاـ األمم، دبعٌت يعطينا -صلى ا عليو وآلو وسلم(-البناء سيدنا رسوؿ ا 

 االرتباط بُت قواعد التكوين والناس الذين بنيت، عملّيات االهنيار تبدأ دباذا؟ بفك عملية بناء األمم
عندنا مجيع القواعد؛ ولذلك فتجديد أّمة اإلسالـ غَت ذبديد أّي أّمة من األمم، فشلت على ىذه  أّمتهم

أهّنا أّمة تكونت؛  مشاريع احلداثة، ونتساءؿ دلاذا؟ ألّف خصائص التكوين دل تؤخذ يف نظر االعتبار
اللَُّو َيْصَطِفي ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُرُسًَل َوِمَن  ﴿تقـو على أكتاؼ أفراد كانت بدياًل عن النبوة، فالنبوة  لتكوف 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم  أصبحت تقـو على أّمة ﴿بعد قياـ األّمة ادلسلمة  والنبوة، (75)الحج:..﴾ النَّاسِ 
فحينما  (143البقرة:) ..﴾ نَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًداأُمًَّة َوَسطًا لَّْتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى ال

ىذه األّمة، فتصبح وظيفتها ىي الشهادة على الناس بكل َما والرسالة الشاىدة تنتقل إذل النبوة تغيب 
على  ، من مؤىالت للقيادة، من عوامل مساعدةتقتضيو الشهادة من حضور، من قدرة على القيادة

القياـ بدور القيادة، دبعٌت أنّنا نقدر لو أّف نقدر لو أف األّمة استيقظت بوقت مبكر، وأف مقومات 
احلضارة الراىنة اليت تقـو عليها أمريكا مثال توافرت لؤلّمة ادلسلمة وأصبحت ىي قاعدة العادل، والعادلية 

ة األنبياء، وباعتبارىا القائم على كلمات ا بتلك االعتبارات، باعتبارىا أمّ اليت تريد أف تقودىا، تقودىا 
إًذا زبّلف ادلسلموف وعجزىم وذباىلهم )تبارؾ وتعاذل( ىل نرى ىذه الشروط يف العادل؟ مستحيل؛ 

: عدـ مجعهم بُت القراءتُت، ىل أضرت الدنيا فقط؟ ال،أضرت الدين، فمن للقراءة األخرى، دبعٌت
ففي الدنيا نعم ضلن بالدنيا،  أكرب بكثَت من اإلضرارادلمكن أف يكوف الضرر الذي حلق بالدين 

متخلفوف، نعيش على غَتنا على فضالهتم وتربعاهتم وصدقاهتم وما إذل ذلك، وىذه منتهى الذّلة ومنتهى 
 اليـو وتقوؿ: أنا صنعتديننا، جعلنا ديننا يصبح يف اآلخر، ادلسيحية تتباىى ولكن ضلن دمرنا ، االمتهاف

دل تقم إاّل بعد أف حضارة كل العادل مستفيد منها، وىي دل تصنعها حقيقة، ىذه احلضارة يف األصل 
وؿ: أنا أسهمت يف زبّلت أوربا عن ادلسيحية، لكن ىي تدعي ىذا حبكم انتماء أىلها إليها، اليهوديَّة تق



أنظر إذل العلماء الذين أقدمهم، وأنظر إذل الكتب، وأنظر ىذه احلضارة، وأنا أوجدت شيًئا َما، وما أزاؿ 
إذل كذا كّلو فعلتو، ماذا فعلتم أنتم أيها ادلسلموف؟ فتخلفنا وتأخرنا أضر باإلسالـ إضرارًا كبَتًا، وكل ما 

ا الواحد الذي تعد ادلسيحيَّة أو اليهوديَّة يف أحواذلا  يعانيو اإلسالـ وىو دين ا الكامل دين
الصحيحة السليمة ىي رلرد فصوؿ من كتابو، أضَت هبا الذي استهنا ضلن بو، وظننا زبلًفا لنا، ولكنو كاف 
زبلًفا أيًضا أضر بديننا ودفعو إذل ادلؤخرة؛ فإًذا اخلطاب الديٍّت يفًتض بو أف يالحظ كل ىذه ادلعاين 

دمة ، اخلطاب الديٍت يفًتض بو أف يقـو على مجلة الدعائم ادلتقدمة من التوحيد إذل حساب إذل ادلتق
أف يتضمنها أف  حكم إذل ملَّة إذل دين إذل أمَّة إذل غَت ذلك، ىذه كلَّها ينبغي أف يشتمل اخلطاب عليها

اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن﴾  ..﴿«: إبراىيم»تكوف جزًء ىاًما من عناصره، فحينما يقوؿ ريب لسيدنا 
م ؛ (124)البقرة: م ليسوا ملتزمُت بالدين وال ملتزمُت بادللَّة، ليسوا ملتزمُت بالدين بأّي معٌت؟ ألهنَّ ألهنَّ
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾ )لقمان: ﴿..أشركوا  وليسوا ملتزمُت بادللَّة، فكأهّنم خانوا عهدىم مع ، (13ِإنَّ الشّْ

؛ ألنَّو «التوحيد» أوال:ا خطابنا ىذا الذي يسمونو باخلطاب الديٍّت ينبغي أف يالحظ فيو، ا؛ فإذً 
وعقاًل وقلًبا ونفًسا وجسًدا من اخلضوع األصل فيو، واألصل فيو أف يكوف خطابًا ػلرر اإلنساف وجدانًا 

خطاب ؼلرج الناس من عبادة العباد إذل عبادة ا وحده، ومن   ا الواحد األحد الفرد الصمد، فهولغَت
جور األدياف إذل عدؿ اإلسالـ، ومن ضيق الدنيا إذل سعة الدنيا واآلخرة، فتوىم وجود أي شيء يؤثر يف 

ىو أمر مستبعد؛  اليت وضعهاوالقوانُت الربَّانية عن السنن اإلذليَّة احلاكمة اإلنساف أي تأثَت خارًجا 
وذبلياتو يف النفس ويف الواقع ويف العقل ويف « التوحيد»سائر أبعاد ال بد ذلذا اخلطاب أف يتمثل ولذلك 

مكونات احلياة ونظمها، كما أنَّو الوجداف ويف القلب ويف ادلعادلة ويف األخذ ويف العطاء ويف سائر 
طاب عناصر ىذا اخلجاًدا وىادفًا ػلاسب اإلنساف عليو وغلازي، وعلى مراعاة خطاب ينبغي أف يكوف 

خطاب إذا ينشيء أّمة، وػلمل يف اآلخرة إمَّا إذل جنَّة وإمَّا إذل نار، وىو  اريتوقف مصَت اإلنساف يف الد
يدىا عندما تبلى، فهو خطاب متنوّع األبعاد متشّعب اآلثار، يتناوؿ ثناياه منطلقات األّمة، ووسائل ذبد

سائر رلاالت احلياة، مع ذلك أنا ال أفّضل استعماؿ كلمة اخلطاب الديٍتَّ؛ ألهّنا ترمجة حرفّية عن 
rilages this cours  وىم يرددوهنا باعتبارىا كلمة مًتمجة، وأفضل أف يكوف ديٍّت مًتمجة،  فخطاب

أو نأخذىا ؛ إًذا مجيع االشتقاقات ضلاوؿ أف نقتبسها، «ىو مساكم ادلسلمُت»اب اإلسالمّي، عندنا اخلط
دينيَّا فسوؼ يشمل ادلسيحّية، وسيشمل اليهوديّة والبوذيّة من اإلسالـ، إضافة إذل أنّنا حُت نقوؿ خطابًا 

ا نبياءألسواء وضعّية كانت، أو منسوبة إذل اوالكنفشيوسّية وكل األدياف،  تشًتؾ يف الذىن الغريب ؛ ألهنَّ
، صحيح أنّو اآلف يتحامل األدياف لديو فيها غلوالغريّب يف األصل علمايّن، فجميع ألّف الذىن  ؛ديافلؤل

ر غلو؛ لذلك ىو اختار العلمانّية، على اإلسالـ أكثر من غَته، لكن ىو يرى أف األدياف كلها مصد
اخلطاب علمايّن، خطاب وضعّي ينادي دبركزيَّة يقابلو ىو  والديٍّت، أ فاخلطاب الذي يواجو اخلطاب

يف الذىن  لّية األوذل عن الكوف، ال مسؤوؿ سواه، فاخلطاب الديٍتّ ادلسؤ اإلنساف ذاتو اإلنساف، ويعطي 



يقـو على الغلو، واخلطاب  متطرفًا أيًّا كاف، أو خطابًاؽلكن أف يفرز خطابًا الغريّب ويف العقل الغريّب 
والدين، فهو ؽلزج للمزج بُت القوميَّة ؽلوج بالغلو، اقًتف بنوع من العنصريَّة العرقيَّة خطاب الديٍّت لليهوديَّة 

إذل ضرورة تأسيس دولة دينّية تقـو  نفسها؛ ولذلك انتهى ذلك اخلطاببُت الشعب ادلختار وبُت الديانة 
وف الدولة اليهوديّة، واآلف اجلدؿ الدائر مع الفلسطينيُت على ماذا؟ على على العرؽ ادلمتزج بالدين؛ لتك

يريدوف أف  تسمية الدولة بالدولة اليهوديَّة، فالبعض مستاء، يقولوف: فهي اآلف تسمى دولة إسرائيل
عبو؛ ، ال؛ فهي بالنسبة إليو تليب حاجة مهمة جًدا لشيسموهنا الدولة اليهوديّة، فيسموىا الدولة اليهوديّة

من منامات وغَتىا موجودة عندىم يف التوراة، وبالتارل ىو حريص ألنّو يريد أف يقنعهم دبسلمات دينّية 
أنّو يريهم أنّو أقاـ ذلم الدولة اليهوديّة وأنَّو أنا أخرجتك من حالة الشتات، فيتغَّت عنده حىت الفقو؛  ىعل

فقو الشتات، وىذه غلب أف تنتبهوا لو جيًدا خاّصًة اإلخوة ألّف الفقو اآلف عند اليهود قائم على 
( قبل 57ادلهتموف بالقضايا الفقهيَّة والشرعيَّة، لديهم أحد قادهتم الدينيُّت الكبار كاف موجود يف سنة )

أعطى رخًصا وتأويالت كثَتة ىذا أسس فقو الشتات، ويف فقو الشتات « يوحناف بن زكاي»امسو ادليالد 
ىذا، « يوحناف بن زكاي»نراه من أخالؽ اليهود وسلوكياهتم ينسب إذل فقو  د، فكل ماجًدا لليهو 

يف زليط آخر عجيبة، استطاع أف يكتب فقًها؛ إذا كاف ىناؾ عشرة أفراد من اليهود يعيشوف  شخصيَّة
ى وكذا، وكيف ػلافظوف عل عًياواجتمامن البشر، فكيف يتعاملوف مع ىذا ايط سياسًيا واقتصاديًا 

 اذهبيهوديّتهم، وأاّل تذوب ُىويّتهم، وأاّل تذوب عرقّيتهم على اإلطالؽ، وفقو األقليات ال يأيت إذل 
ادلستوى؛ ألّف ىذا مستوى عنصرّي عرقّي، ؽلزج بُت الدين والعرؽ، األقليَّات أنت رباوؿ أف تعينها على 

ا على أساس أّف البلد  أف تتخلص من فقو األكثريَّات الذي ىو فقو سائد وال يراعي إاّل األكثرية، إهنَّ
يعة البد لو من كذا، ذلك ليس وف تطبيق الشر مسلم فينبغي أف ػلكم باإلسالـ، فبالتارل ينبغي أف يك

بادلائة، أو اثنُت بادلائة... إخل، فهو عنده علـو أخرى تتعلق بو كأقلية ؽلثل واحًدا ؛ عنده ىذه اذلمـو
ولكن ىذا أصل لفقو ديناميكّي ؽلزج بُت العرؽ اليهودّي وبُت الديانة اليهوديَّة مزًجا غلعل من ىذا 

دفها يف الشتات، فهذا ديء والنظم والعالقات اليت سوؼ يصااليهودّي ضخرة تتفتت عليها مجيع ادلبا
فقو شتات وتفّرؽ يعطي لليهودّي دستور غلعل منو مسئوال عن اليهودية كّلها بكل َما فيها من عرؽ 

ومهما كاف عدده، بينما يف فقو األقلّيات ال يوجد لدينا ىذا التصّور، فالغرور العرقّي ودين أينما يكوف 
َنْحُن َأبْ َناء الّلِو َوَأِحبَّاُؤُه ...﴾  عرّبوا عنو دبا حكاه ا )تبارؾ وتعاذل( عنهم: ﴿ االستعالء الذي

االستعالء َما زاؿ قائًما، وماداموا أبناء ا وأحباؤه فإًذا ينبغي أف يبادؿ  اور ىذىذا الغر  (18)المائدة:
عظاـ ليس ذلا قيمة ؽلكن أف  الرمة، أو اجلثة من جثث اليهود خبمسة آالؼ أسَت عريّب، جثة رفات

نيوف يطلبوف مثال يتكذب عليو حىت فيها وىو يعرؼ ىذا، ولكنو يريد أف يبُّت لك كرامة العرؽ؛ فالفلسط
استعالئو، فهو يقوؿ  ىأعطٍت أنت أسَتًا واحًدا، وأنا أعطي لك ألًفا؛ بناًء عل -نعم–إطالؽ ألف أسَت 

تشاء ىذا ىو بألف منك دبليوف لو كاف لك َما  سميولك: ىذ الواحد من أبنائي تسميو جلعاد أو ت



عندي مليوف أسَت، وأطلقهم لقاء ىذا الواحد، فال يوجد لدي إشكاؿ، دلاذا؟ ألّف ىذا ىو الذي يعزز 
عنده، وغلعل أي إسرائيلّي يعتز بإسرائيليتو بأف دوليت تبادلٍت هبذا الشكل، دوليت ال هتملٍت، ويقتلٍت ّمْن 

َمْن شاء، وػلدث رل َما ػلدث دوف أف تلتفت إذل ذلك، يف الوقت نفسو صلد فئات شاء، ويأسرين 
 نصرانية أيًضا غالية، وىي فئات كثَتة تقـو على ادلفاىيم ذاهتا اليت تقـو عليها.

 أحد ادلشايخ: سألو عن إسرائيل ىل  غَّتت سياستها؟
ال أحد يف العادل سيتكلم غَت  د.ط: ىذا نوع من ادلساومة، فهذا يعطيهم فرصة، فلو أبادوا غزة

 ادلسلمُت، فسوؼ يزعجهم األمر قلياًل مث يسكتوف، فهو يريد مسوّغ دلا يفعل.
 .أحد ادلشايخ: ىو ال يهمو األسَت ىو يهمو َما يستفيده من ورائو

يهوديًّا مهما حدث، ومعتز بالعرؽ ومعتز بالدين، واخلطاب الديٍّت د.طو: ىذا صحيح، ويبقى اليهودّي 
، فَتيد قيادةأنت يريد أف ػلاصرؾ، دل يرد أف يعطيك فرصة اإلشهار بُت ادلسلمُت بأنك  ي هبذا؛ ألنَّومس

وليس لك  أف ػلاصرؾ أنت ديٍّت فلك ادلسجد ولديك خطبة اجلمعة، خطابك ىو خطبة اجلمعة فقط
طاب اإلسالمّي غَته، بقّية عناصر اخلطاب أّف من يصوغها العلمايّن السياسّي الكذا لكن أنت ال، اخل

أنا مسلم أـؤ مسلمُت، أخطب يف مسجد ادلسلمُت، أخطب أدرس أعظ أكتب، فهذ ىو خطايب 
 فلماذا ذبردين من صفة اإلسالـ؟

يساويك بأّي بصيص آخر، فأنت رجل دين وىو رجل دين، ال يريد أف يعطيك فرصة  د.طو: يريد أ ف
 قيادة للمجتمع ادلديّن.، فضاًل عن أف تكوف للتغلغل يف اجملتمع ادلدينّ 

 أحد ادلشايخ: إذل اآلف قد يكوف العلماء قادة للرأي ادلديّن مع وجود حظر التعامل.
د.ط: ألنّو َما يزاؿ بقايا النفوذ اليت صنعها الشيخ لنفسو يف عصور ازدىار األّمة وارتباطها بعلمائها، 

اآلف لو ذىبت إذل تركيا حىت يف أوضاعنا ىذه ذبد اإلماـ موجود لكن ىذا يزوؿ ويتآكل مع الزمن؛ ألنَّو 
يف الشارع مثلو مثل غَته وقت الصالة ينزؿ باجلبَّة والعمامة فيصلي، وحينما ينتهي ينزعهم وؽلشي مثلو 

 هو يريد أف ينمحي ىذا.فموجود يف القدمي يضعف، مثل غَته، والتوقَت الذي كاف 
الواقع، فهو يناديك باحًتاـ الواقع وفهم الواقع وتغَت احلياة فقط  د.طو: ىو ال يريد منك فهم حىت

 لكن ىو لكي ػلرجك إلحراجك، فهو ال يريدؾ أف تفهم، فلو شعر أنك تفهم ىذا الواقع يقـو بعزلك، 
أحد ادلشايخ: ادلشكلة أّف احلوار بيننا وبُت قادتنا منقطع، فال تريد قادتنا أف رباورنا، ويعاملوف من 

 ملوف كقطيع ينفذوف َما أمروا بو دوف نقاش.ايع
 وف البيت؟ ال؛ ؤ شأنت يف البيت تتحاور مع زوجتك على ىل بأكملو،  رلتمع د.طو: ىذه طبيعة نظاـ

نفسيتنا إذل  هود متطاولة حّولتجهناؾ ف د.طو: ضلن شّخصنا أمراض األّمة يف لقاء سابق بثالثة،
عقليات »قلّياتنا إذل عقليات عواـ، فاألّمة تعاين من ثالثّي، نفسّيات عبيد، وطباعنا إذل طباع قطيع، وع

غَّت فال يوجد أمل يف أف ػلدث تغيَت يف أحوالنا، فأوؿ تّف دل نإ، ف«عواـ، وطباع قطيع، ونفسّيات عبيد



وخاطب  اخلوالين مسلم أبوحينما جاء  ؛شيء أخرج من عقلية العواـ، عقليَّة العواـ ذلا مواصفات معينة
 أيها:  عليك السالـ قل:  فقالوا ، األجَت أيها عليك السالـ:  فقاؿ، -رضي ا تعاذل عنو-« معاوية»

 األمَت قل فقالوا األجَت أيها عليك السالـ فقاؿ األمَت أيها قل:  فقالوا األجَت أيها السالـ فقاؿ ، األمَت
 لرعايتها الغنم ىذه رب استأجرؾ أجَت أنت إظلا:  فقاؿ يقوؿ دبا أعلم فإنو مسلم أبا دعوا:  معاوية فقاؿ

 وإف ، أجرؾ سيدىا وفاؾ أخراىا على أوالىا وحبست ، مرضاىا وداويت ، جرباىا ىنأت أنت فإف ،
ىذه ليست عقلية  "سيدىا عاقبك أخراىا على أوالىا رببس ودل ، مرضاىا تداو ودل جرباىا هتنأ دل أنت

عاين اإلؽلاف والتحرر الوجدايّن، عواـ، ىذه العقلّية اليت كوهنا اإلسالـ، عقليَّة متألقة قادرة على ذبسيد م
 :«سعيد بن جبَت» «احلجاج»حينما سأؿ 

  امسك؟ ما: فقاؿ
 جبَت بن سعيد: قاؿ

 .كسَت بن شقي أنت: قاؿ 
 .منك بامسي أعلم كانت أمي بل: قاؿ 
 . أمك وشقيت أنت شقيت: قاؿ 

 .غَتؾ يعلمو الغيب: قاؿ
 . تلظى نار بالدنيا ألبدلّنك: قاؿ 

 .إذلًا الزبذتك بيدؾ ذلك أف علمت لو: قاؿ
  أقتلك؟ أف تريد قتلة أي اخًت: قاؿ
  اآلخرة؟ يف قتلة قتلُتك إال قتلة تقتلٍت ما فوا حجاج يا لنفسك اخًت: قاؿ
  عنك؟ أعفو أف فًتيد: قاؿ

 .فاقتلوه بو اذىبوا: قاؿ عذر؟ وال لك براءة فال أنت وأما ا، فمن العفو كاف إف: قاؿ 
 

ىؤالء جبناء ػلبوف الدنيا ؽلوتوف عليها، ويرى أنك أنت مثل اللولب الياي السستة، فهذا كلما تضغط 
بالضغط إذل أف يكوف ليس لديو رلاؿ للنزوؿ أكثر ويقف، فلو أنّو ثار من الضغطة  عليو ينزؿ فتستمر

، فلن يكمل الضغط، ولكنو يراه كلما زاد يف الضغط، ولكنو األوذل وكسر لو رجلو، أو يده فلن يضغط
على  يراه كلما زاد يف الضغط كلما استمر يف النزوؿ، وتلك نفسيَّة العبيد، النصارى أيًضا فئاهتم تقـز

َوَقاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلَى َشْيٍء  ذاهتااليت عند اليهود؛ ولذلك قالت اليهود: ﴿ ادلفاىيم
ُلوَن اْلِكَتاَب ...﴾ )البقرة: فالنصرانّية ( 113َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُىْم يَ ت ْ

، ىؤالء يروف ادلسيحيَّة خالًصا للعرؽ األبيض، وأّف العرؽ األبيض مهمتو خاّصة نصرانّية البيض اإلصلليُت
الشهادة على الناس، وزبليصهم من ادياهنم وما ىم عليو، فِلَم يهاجم اخلطاب الديٍّت وحده وتعترب 



، اخلطابات األخروى، فالدزلة اليهوديّة قالت: أريد أ نأمسي نفسي دولة يهوديّة، دِلَ ىومجت سكتورا عنها
دينّية،  دلاذا حينما يقولواحد خطأ، أو صح أريد اف أمسي دولتيإسالمية تقـو القيامة، دلاذا؟ ىذه تسمية

، يسموهنا ما يريدوف، أنا امسي دوليت الدولةاليهوديَّة، بينما ؿ: أريد أف أمسي دوليت جولة فلسطُتىذا يقو 
تسييل وسبييع دلفاىيم اإلسالـ  عملّية ضلن ال نستطيع وال نطيق أي تسمية من ىذا النوع، ودائما ذبري

وإذابتها، عمليات إذابة دائمة ومستمرة فيها، إًذا خطابنا ىذا الذي يقوؿ لك البد أ نتسميو خطابًا دينًيا 
وليس إسالمًيا، ىو خطاب من مسلم دلسلمُت، وسيقوؿ لك: ضلن نريد كل ًما ىو لك من حقوؽ يف 

وكذا،ىل أنا منعتك أف تعطي؟ أعطيو َما  سيحّي واليهوديّ اخلطاب الديٍّت يكوف لآلخر الذي ىوادل
ا ىو متحيز خبطابو ىو اخلاص، مسيو تشاء، فأنت تعطيهم أكثر مٍت ، وأنا ال أملك أف أمنعك، إظلَّ

خطابك، فهو ماذا  علمايّن مسيو وضعّي، إًذا أنت أخذت منو االسم اإلسالمّي، ووضعتو عنوانًا على
اثة، ىو يعرؼ أنّو ال يؤثر يف الناس، ولن يؤثر فيأنظارىم، ولكن ىو سيسمي خطابو؟ خطابو احلد

خطاب حجاثة بالفعل، فهو تسميتو احلقيقّية خطاب حداثة، أو خطاب وضعّي أ وخطاب علمايّن 
خطاب  بالنسبة خلطابو ىو، فاخلطاب ادلوجود يف الدائرة اإلسالمية، والذي يستحق أف يوصف بأهنَّ

اليت تدعو إلعالء كلمة احلق،  بكم أنتم كخطباء، خطاب العناصر ادلسملةإسالمّي َما ىو؟ ىو خطا
 تدعو للتحلي بقيم اإلسالـ، تطبيق اإلسالـ .. إخل، ىذا خطاب إسالميذ.

 ال ؼلرج حىت ديٍتّ  عن كلمة خطاب دبيٍّت فهو يقوؿ لو أحد ادلشايخ ،كلمة خطاب إسالمي زلصورة
 خرج عن إطار الدين.عن إطار الدين إذل نطاؽ السياسة فيكوف 



د.طو: ىذا صحيح، وأنا قلت معاني الدين في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، وىي شاملة، 

َأْكَمْلُت  ﴿..الدين ىو ىذا  ولنظام الحياة ولكّلو، فإذا كانللمّلة والحساب وللجزاء وللنظام 

ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَّْباُت َوَما َعلَّْمُتم مَّْن  ..﴿ آية أطعمة تأتي في (3َلُكْم ِديَنُكْم..﴾)المائدة 

ا َعلََّمُكُم الّلُو..﴾ )المائدة:   .(4اْلَجَوارِِح ُمَكلِّْبيَن تُ َعلُّْمونَ ُهنَّ ِممَّ

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَما أُِىلَّ ِلَغْيِر الّلِو ِبِو َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذةُ ﴿ُحرَّْمْت   َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتْستَ ْقسِ  ُبُع ِإالَّ َما ذَكَّ  ُمواْ َواْلُمتَ َردّْيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ

بِاَْلْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفََل َتْخَشْوُىْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم 
َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسََلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ ِفي 

ْثٍم فَِإنَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ )المائدة:َمْخَمَصٍة َغي ْ  فأين جاء إكماؿ الدين؟ يف (.3َر ُمَتَجاِنٍف إلِّْ
 أف ينزذلا يف آية تتعلق ىآية تتعلق باألطعمة واألشربة، وريب قادر على أف غلعلها أية منفردة، قادر عل

عمة يريد أف يقوؿ رل: أنا أكملت باجلهاد، أو بأي شيء، فكونو ينزذلا يف األط وباحلدود والعقوبات، أ
لك نظاـ احلّياة كّلو، فأنا إذا وقفت على ادلنرب وقلت: أيها ادلسلموف ػلـر عليكم أف تأكلوا شلا دل 
تزرعوف، ػلـر على الغٍت الصدقة، وضلن أغنياء لو زرعنا وفلحنا واعتنينا بأرضنا واعتنينا باقتصادنا وأقمنا 

ُت وّوحدنا كلمتنا واجتنعت كلمتنا واعتصمنا حببل ا؛ فيحـر علينا أف العالقات مع بقية بلداف ادلسلم
دخلت يف السياسة، واليد العليا خَت من اليد السفلى، أنا نقبل صدقات اآلخرين، فهي صدقات مذلّة، 

فالزراعة والدين أكل وشرب، فإف قلت: ػلـر عليك أف تلبس شلا ال تصنع، وغلب عليك أف تقيم مصانع 
وؼلرجٍت يف الشارع ردين الكافر أف غلدوية وادللبس والسالح وكذا وكذا، أنا اآلف يستطيع واأل األغذية
قط لو منعها عٍت لفًتة فأّوؿ مرحلة سوؼ أرتدي مالبس ألّف كل مالبسي ىو الذي صنعها، فعار؛ 

ضلن نقرأ يف األزىر ودرسوا لنا وعلمونا، مادل  يتم الواجب  بالية، وثاين مرحلة العري، ىل غلوز العري؟
ادلطلق إاّل بو وكاف مقدروًرا للمكلف فهو واجب، فسًت العورة واجب، وال يتم سًت العورة إاّل أف أ كوف 
قادرًا على أف أرتدي وأنزع مالبسي كما أريد وليس كما يريد الكافر، الكافر اآلف أراد أف يلبسٍت 

، ضلن كنا نسمي الفالح ا لدي القطنن ادلزارعُت ادلساكُت يضعونو ويضيع ربت ادلطر ، وأن"اجلينز"
، ىم ذوي اجلاللبيب الزرقاء ادلصري ماذا؟ ذوي اجلالليب الزرقاء، وىم يعرفوف، من ىم عماؿ الًتاحيل؟



فما الذي جعل األمور ىكذا،  اس كذا، أصبح رداء العليا والسفلى، أو لباس الفتيات ولب "نزياجل"واآلف 
كخطيب لو قلت للناس: اتقن الصناعة، وتكلمت عن اتقاف الصناعة ، وأّف ابن البلد أوذل  توأن

رأيتهم غلمعوف الربتقاؿ رأيت يف ادلغرب ظاىرة أزعجتٍت جًدا، بادلصّنع تصنيًعا جيًدا من اخلارجّي، فقد 
يف البلد، أردأ أنواع الربتقاؿ ىو الذي يستعملونو  و ويصنفوه، أفضل أنواع الربتقاؿ يصنفوه يف التصدير

ًتوؿ تأخذ البن م ايعن وحدة األّمة وقلت لو: وقرش ناقص، فأنا لو تكلمت  دلاذا؟ من أجل قرش زائد
وتصرؼ األمواؿ ىنا وىناؾ أنا رل نصيب فهذا ملك األّمة ادلسلمة وليس ملكك أنت، ضلن قّسمنا 
األرض، حىت حينما قّسمنا قلّنا دار إسالـ ودار حرب، فلن نقل ىذه ىي حدود دار اإلسالـ وفسرناىا 

يًضا فسرناىا تفسَتًا معنويًا،  )تبارؾ وتعاذل( وكذا، ودار احلرب أعنويًا أهّنا تعلو فيها كلمة امتفسَتًا 
ِلَم أنت تستبد فيو وأنا أموت من اجلوع، وأنت ف ؿ ؼلرج من دار امسها دار إسالـ وأنا مسلم،فالبًتو 

  .وت من اجلوع؛ دلاذا؟ ألنك أنت متمسك بالدولة القطريّةأخذه وتصرفو ىنا وىناؾ وأنا أمت
عوف ادلعبود، ا، يف معٌت التجديد: إحياء َما اندرس من الكتاب والُسنَّة واألمر دبقتضاعل« العلقمي»قاؿ 

لتجديد بإحياء الفرائض ادلعطلة، وإزالة ما علق هبذا الدين من اآلراء الضالة وادلفهومات ويكوف ا
من اإلضافات البشريَّة لتفهم بالبساطة اليت فهمها سلف ىذه األمَّة، وإحياء ادلنحرفة، وزبليص العقيدة 

شرعيَّة، احلركة العلمّية يف رلاؿ النظر واالستدالؿ والعمل على صياغة حياة ادلؤمنُت صياغة إسالمية 
 وذلك بفقو الواقع ادلتجدد ادلتغَت والبحث لو عن االجتهادات الفقهّية ادلستمدة من ثوابت شريعة

فقهية  اإلسالـ، فادلفتاح ىنا ادلتجدد وادلتغَت، و أنت ما ىي مهمتك؟ أف تبحث لو عن اجتهادات
ادلتجدد، وال يعٍت التجديد إضافة شيء جديد  مستمدة من ثوابت شريعة اإلسالـ ذلذا الواقع ادلتغَت

وذلك ليس يف فهذا ىو نبذ، لثوابت الدين، فلن ذبعل الصلوات ستة، كما ال يعٍت اقتطاع شيء منو 
ا ىو ابتداء أو نسخ أ ذبريب الدين يعٍت تصحيح ادلفاىيم، شحذ ما ضعف  واحلقيقة من التجديد، وإظلَّ

الذي أصاهبم جراء االستبداد والتخّلف والتمزؽ وتقويّة ما خار من من علم ادلسلمُت بسبب اليأس 
عن اإلسالـ، أو حديث يغلب  عزائمهم، إنَّو ليس صخًبا إعالمًيا وال مظاىر جوفاء، أو رلرد حديث

عليو الطابع الفقهّي، وال إؽلاف بعقيدة اإلسالـ وتشبث بتعاليمو دبنأى عن واقع األمَّة ومعاناهتا اليوميَّة 
ومستقبلها، بل ىو إؽلاف يصحبو عمل صاحل على األرض دلصلحة األّمة وربريك الواقع الراكد دبَتاث 

األمم دع ادلستنَت بالوحي ادلنضبط بادلصلحة ادلستفيد من ذبارب ادلب لالنبوة، ومواجهة للتحديَّات بالعق
وفق عقيدة اإلسالـ من جديد، سبهيًدا  ادلتحضرة، إنَّو يهدؼ إذل تشكيل وعي ادلسلم وفهمو وتصوراتو

لبعث النموذج اإلسالمي ادلفقود وفق مقتضيات احلاضر ومتطلبات األّمة، إنَّو استلهاـ للتاريخ 
باعتبارىا النموذج األفضل  التغَّت دوف التقوقع على مرحلة تارؼلّيةواستيعاب لسنن التطور و اإلسالمّي، 



حضاريًا، أو االنزواء عن علـو العصر واالنشغاؿ بقضايا ال تقدـ وال تأخر، إّف ذبديد الدين يهدؼ إذل 
بعد أف حادوا عنو بناء وعي إسالمّي حضارّي قوامو العقل والوحي، تعليم الناس جوىر الدين وحقيقتو 

واختلت لديهم ادلوازين فجعلوا الفرض نافلة والنافلة واجًبا، والدين صورًا وأشكااًل ال صلة ذلا باحلضارة، 
حىت ظنَّ الناس أّف أساس التدين االنسحاب من احلياة أو اذلروب إذل أظلاط من السلوؾ تعد تارؼليَّة من 

النيب أوؿ من ا ليس تغَتًا يف حقائق الدين الثابتة القطعّية، وجهة النظر الشرعيَّة، فالتجديد ادلنشود إذً 
، ومعٌت «إّف ا يبعث ذلذه األمَّة على رأس كل مائة سنة من غلدد ذلا دينها»ربدث عن التجديد: 
تطلق « من »من اذلجرة أو غَتىا من غلدد ذلا دينها مائة سنة  لو: على رأس كليبعث أي: يقيض، وقو 

على ادلفرد وعلى اجلماعة من حيث اللفظ، فقد قاؿ بعضهم: ادلقصود هبا فرد واختار ىذا الرأي عدد 
، قاؿ « من»إذل اجلمهور، ويرى البعض أّف « السيوطي»من العلماء نسبهم  يف مشكاة  «القاري»للعمـو

، فإف لفظ فادل تقع على الواحد وعلى اجلمع، واألظهر عندي وا « من»اتيح: األوذل احلمل على العمـو
ليس شخًصا واحًدا، بل ادلراد بو مجاعة غلدد كل أحد يف بلد، وذلك « من غلدد»أعلم أّف ادلراد بػػػػػػ 

التحريريَّة،  ومور التقريرية أعلم من العلـو الشرعيَّة ما تيسر لو من األ ولكي تدخل اإلقليمية، يف فن أ
غلب  الزماف اأّف اجملدد يف ىذ انقضائو إذل أف يأيت أمر ا، والذي يًتّجح لديّ ويكوف سبًبا لبقائو وعدـ 

لذين يعملوف يف ميداف الدعوة ا ، وىذا يعٍت بالضرورة إعداًدا خاًصا للدعاةأف يتمثل يف رلموعة أو ىيئة
، وتصبح اذليئة هبم رلددة، دبعٌت: أعُت مديرًا إلدارة الدعوة ومعو رلموعة من رلددينملهم ليكونوا يف رل

نَتىم دبثل ىذه الدراسات؛ لكي يكونوا ًسا يصلحوف ألف يعملوا دعاة، وأبدأ أُ ادلوظفُت، وانتخب أنا
 أصبحت عملية التجديد وظيفة.ولكن الذي حدث رلددين، 

 

    

 

 

 

 

    
      


