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  الدكتــور حممد سليم العوا
  األمني العام لإلحتاد العاملي لعلماء املسلمني
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   : لمجمع لاألمني العام حممد احلبيب ابن اخلوجة الدكتور معايل تقديم 
، اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . تسليما 
  حضرات األساتذة ؛ 

  . ماء املسلمني بالقاهرة لد العاملي لعمعايل الدكتور حممد سليم العوا ، األمني العام لالحتا
  أيها السادة ؛ 

  . السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته 
إن موضوعنا هذه الليلة يدور حول قضية من أهم القضايا اليت اعتاد الناس الكالم                

فيها يف مناسبات متعددة ، وبدون شك رأينا كل واحد منهم يأخذ منـهجاً أو طريقـة                 
جلسة قـصرية ، واليـوم       يف   انباً ويترك جوانب أخرى ألا ال ميكن أن تتأتى        ويتناول ج 
قي حديثاً عن جتديد الدين     ـبفضل اهللا مبعايل الدكتور حممد سليم العوا الذي سيل        سعدنا  

وع يف أشكال متعددة وصور خمتلفة صدرت ـا         ـاإلسالمي ، وهو قد حبث هذا املوض      
، حلديث عن احملاضرة حتى نقـدم الـضيف الكـرمي           ادة ال نبدأ يف ا    ـالعـوك. كُتبه  

  :فالدكتور هو 
  .حممد سليم العوا: االسم  �
العربيـة  ، ودرس هنـا يف اململكـة        حمام بالنقض ، أستاذ جامعي سابق       : املهنة   �

 .السعودية 

	�א������� ���
	�א�������א��
	�א�������א��
	�א�������א�� WWWWא

 .دكتوراة الفلسفة يف القانون املقارن  •
 .دبلوم القانون العام  •
 عة اإلسالمية دبلوم الشري •

 WWWWא��א	�א��א	�א��א	�א��א	� �
 .عضو جملس أمناء املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان  •
 .عضو الفريق العريب للحوار اإلسالمي املسيحي  •
 .مستشار مكتب التربية العربية لدول اخلليج  •
أستاذ مشارك ، مث أستاذ الفقه اإلسالمي والقانون املقـارن بقـسم             •

 .الدراسات اإلسالمية 
 .ن املقارن أستاذ مساعد للقانو •
 .حمام بإدارة الفتوى والتشريع مبجلس الوزراء الكوييت  •
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 .حمام يف هيئة قضايا الدولة مبصر  •
� ������ WWWWא����	�وא������א������א����	�وא������א������א����	�وא������א������א����	�وא������א

◊ ��������א��������������א��������������א��������������א������WWWW 
 .النظام السياسي للدولة اإلسالمية  •
 .أصول النظام اجلنائي اإلسالمي  •
 .أزمة املؤسسة الدينية يف مصر  •
 .راءة يف قضية ق: احلق يف التعبري  •
 .الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد  •
 .تفسري النصوص اجلنائية  •
 .حوار : األقباط واإلسالم  •
 .العبث باإلسالم يف حرب اخلليج  •
 .األزمة السياسية والدستورية يف مصر  •
 .طارق البشري فقيهاً  •
• الدن املزعوم للقانون الروماين على الشريعة اإلسالمية ي. 

◊ �	�� !�	�� !�	�� !�	�� !WWWW 
• نة التشريعية وغري التشريعية الس. 
 .بني االجتهاد والتقليد  •
قضاء املظامل يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقـه يف اململكـة العربيـة             •

 .السعودية 
 . يف الفقه اجلنائي اإلسالمي التعزير •
 .مبدأ الشرعية يف القانون اجلنائي املقارن  •
إىل مبـدأ   أُسس التشريع اجلنائي اإلسالمي مع اإلشارة بصفة خاصة          •

 .الشرعية 
 .النظام القانوين اإلسالمي يف الدراسات االستشراقية املعاصرة  •
 .مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية واإلسالمية  •
 .صحيفة املدينة والشورى النبوية  •
 .النظام اإلسالمي ووضع غري املسلمني  •
 .العالقة بني املسلمني وغري املسلمني ، مفاهيم أساسية  •
 . احملكّم وواجباته اختيار •
 .اختيار احملكّمني واختيار أماكن التحكيم  •
  .FIDICإجراءات التحكيم وحاالت البطالن يف منازعات عقود  •
 .التحكيم التجاري يف مصر  •
 .حكم التحكيم وبطالنه  •
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 .التحكيم يف قوانني البالد العربية  •
���א%$��#"�� ◊�������א%$��#"���������א%$��#"���������א%$��#"������WWWW 

 .حنو سبع دراسات  •
� �&�'(�	�)��*�&�'(�	�)��*�&�'(�	�)��*�&�'(�	�)��*WWWW 

• لس التنفيذي للمعهد العاملي لالقتصاد والبنوك اإلسالمية عضو ا. 
 .عضو جملس أمناء جامعة اخلليج العريب  •
 .عضو اموعة القانونية االستشارية لبنك فيصل املصري  •
 .عضو اللجنة الدولية إلعادة النظر يف قوانني السودان  •
 .عضو اجلمعية الدولية للعلماء االجتماعيني املسلمني  •
 إعداد وكتابة مناهج املستشرقني يف الدراسـات العربيـة          شارك يف  •

 .واإلسالمية 
وهكذا من تآليفه ومقاالته ومن الوظائف أو األعمال اليت اضطلع ا ومن خترجه             

، إذاً قد اطلع عليها ووقف عليها حني صـدرت      بعضنا  واجتهاداته ومن مقاالته اليت كان      
له حىت تكون عندنا وجهة النظر اجلديـدة        نعرف مع من نتحدث وماذا ينبغي أن نستمع         

  . بالنسبة للتجديد يف الدين اإلسالمي أو جتديد الفكر اإلسالمي ، فليتفضل مشكوراً 
   
        : سليم العوا الدكتور حممد حماضرة 

 ، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور             بسم اهللا الرمحن الرحيم   
لل فلن جتد له ولياً مرشداً ،       ات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل ومن يض         أنفسنا ومن سيئ  

وعلى ،   �وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله                 
  . آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 

أما بعد ؛ مشائخي الكرام وإخواين األعزاء فقد طوقين شيخي وأستاذي العالمـة             
وأخجلين مبـا   ،  لشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجة مبا أثىن به علي مما ال أستحق كثرياً منه               ا

ذكر من قدميات مراحل حيايت اليت نسيت كثرياً منها مبا أنا فيه من مشاغل جديدة هـذا                 
تفقت معه قبل أن ندخل     أمري ما استدبرت ال   اليوم وما قبله وما يليه ، ولو استقبلت من          

ئاً من ذلك كلّه فأنا أحب أن يقدّم املتحدث إىل الناس حديثه إليهم ال ما             على أال يقول شي   
فعله يف املاضي فإنه قد يقصّر اليوم وقد يقعد به فرسه عما استطاع أن يصل به إليـه يف                   

ال سيما  ؟  ماضيه فيخرج الناس متسائلني عما كان يف املاضي أصحيح هو أم غري صحيح              
  . لّ على حمتواها وال حتكي عن مضموا وهي عنوانات ال تد
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أشكر امع الكرمي ، جممع الفقه اإلسالمي مبنظمة املؤمتر اإلسالمي ، وأشكر أمينه      
العام أخي األكرب وأستاذي العالمة حممد احلبيب ابن اخلوجة على هذه الدعوة الكرمية اليت              

  : أتاحت يل أمرين 
ال ألننا زهـاد    ،   يطول الزمن بيننا وبينهم      ني أن أرى وجوه األحبة الذ      :األمر األول

ولكن ألن القدوم إىل هذه البالد دونه خرق القتاد ، فالذين ال            ،  يف القدوم إىل هذه البالد      
يقيمون فيها حيتاجون إىل إجراءات معقّدة ييسرها أحياناً أخونا السفري عزت أو عـوف              

نـك  إففإذا مل يتيسر هذا     ،  ه من اإلخوان    أو غري ،  كما تفضل علينا فيسر لنا هذه الزيارة        
  . تظلّ يف شوقك متقَّلباً اراً أحياناً وليالً أحياناً حتى يأذن اهللا بفرصة لقاء 

 أن شيخنا اجلليل أتاح يل فرصة إعادة النظـر يف مـسألة التجديـد               :األمر الثاني 
 الدين نفسه ، وهي كلّها اإلسالمي ، التجديد يف الفكر أو التجديد يف الفقه أو التجديد يف

 يتم إال بتجديد الفقـه ،       فإن جتديد الفكر ال   . كلمات تعترب عندي وجوهاً لعملة واحدة       
ومل نكن نعرف عبارة املفكّرين ، وإمنا كُنا نعرف الفقه          ،  ليس يف تراثنا ما يسمى بالفكر       

           ألن فـة   ام ك ونعرف الفقهاء ، وكان الناس يتلمذون على هؤالء الفقهاء يف شؤون حيا
   ر احلرام واحلالل ومها احملورا    الفقيه هو الذي ين الرئيسان اللذان تدور عليهمـا حيـاة        قر

  ،  املسلم إذا أراد أن يفعل شيئاً أو يتركه أحرام أم حالل فعله ؟ فإذا كان حالالً مضى فيه                 
  . وإن كان حراماً تركه 

ية جتديد الفقه ألن الفقه هو      قضية جتديد الفكر ال ميكن أن تفهم إال إذا فُهمت قض          
  . وما حيرم روح هذه األمة وهو منظَّم حياا وهو الذي يقرّر هلا ما حيل 

واحلاجة إىل التجديد إن قلنا إنه يف الفكر أو يف الفقه ال تثور إال إذا كان هنـاك                  
 حتد يقتضي استثارة العقول ويستفز األذهان ويستدعي القدرة على البحث والنظر حـىت            

الذين يعيشون مطمئنني إىل أحواهلم راضني مبا توصلت إليه دنياهم          . تواجه هذا التحدي    
وال يفكّـرون يف    سعداء بتطلعهم إىل آخرة أحسن من هذه الدنيا ال يفكَّرون يف التجديد             

التغيري وال يفكَّرون يف إعادة عرض ما عندهم ألنه ليس يف اإلمكان أبدع ممـا كـان ،                  
سعدون مبا هم فيه ال يتحدثون عن جديد وال ينتقدون قدمياً وال يغادرون الساحة  وهؤالء ي 

كل يوم جراح ويتحداهم ماديـاً      اليت هم فيها ، أما الذين تواجههم التحديات وتنكؤهم          
ومعنوياً عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وفكرياً عدو من هنا وعدو من هناك فهـؤالء هـم               

 على  ين قادر م التجديد ويستدعون إىل عرض ما عندهم بطريقة جتعله        الذين يستدعون إىل  
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بة  على تغيري حاهلم من ضعف إىل قوة ، من خي          املواجهة ، قادرين على التصدي ، قادرين      
ولو أنّ هذه التحديات وقعت لقوم ليس عنـدهم         .  وعلو   إىل نصر ، من هزمية إىل تقدم      

م مرجع يعتربونه مقدساً ثابتاً إذا عـرض هلـم          ندهعجعون إليه ، ليس     رأصل ثابت وال ي   
مشكل ال بد أن يستشريوه فإن حبثهم يف التجديد ال يكون إال حبثـاً يف القـوة املاديـة                   
وعناصرها ، كيف نستجمع ؟ كيف نعد سالحنا ؟ كيف جنمع صف عسكرنا ؟ هذا هو                

لمني أصلنا القـرآن    ما يفكَّر فيه من ليس عندهم أصل مرجعي ثابت كما عندنا حنن املس            
بتليت بالتحديات منذ نزل هذا     ابتليت باألمرين مجيعاً ،     االكرمي والسنة النبوية ، وحنن أُمة       

بليت بأن بقي هلـا     اة القريبة مكّة املكرمة ، و     يف هذه البلدة املبارك    �القرآن على حممد    
وأطراف النهار وكلّمـا    هذا املرجع ال يتغير فيه حرف بزيادة وال نقصان يتلى آناء الليل             

إن القرآن يقول كذا ، إن القرآن يأمر        : لة قال لك    ألت مسلماً صادق اإلسالم عن مس     أس
بكذا ، إن القرآن يوصي بكذا ، حتى احتار فينا أعداؤنا وقال قائلهم قبل حنو قرن مـن                  

ب فإنه  ، وكَذَ ) إن هذه األمة لن يقضى عليها إال إذا قُضي على هذا الكتاب             : ( الزمان  
خمتلفة ويتجدد هذا القول بصور     . ألن ربنا تكفّل حبفظه إىل يوم القيامة        ؛  لن يقضى عليه    

ل من أجيال املعـدّين     يمع كل جيل من أجيال املتحدّين لإلسالم واملسلمني ، مع كل ج           
 هلزمية اإلسالم واملسلمني ، مع كل جيل من أجيال الذين يرون فينا أعداء هلم وإن كُنا مل                

نا ، مل نغز بالدهم بل هم الذين اسـتعمرونا قـرنني أو         أوهم بعدوان بل هم الذين بد     أنبد
ثالثة من الزمان ، مل حنارم جبيوش بل هم الذين وطأت أقدام جيوشهم أراضينا وأخذت               
ثرواتنا واستغلت كل مكْناتنا مث تركتنا يف حال الناس يعرفوا وال حتتاج منّي إىل إعـادة                

  .ال شرح بيان و
ضرورة ألن التحـدي هلـم مل   . قضية التجديد إذن ضرورة بالنسبة إىل املسلمني        

إنه ساحر وإنه شاعر وإنه كاهن وإنه جمنون وإنه يتقول من            �ينقطع منذ قيل عن حممد      
عند نفسه ، والقرآن الكرمي رد على هذا كلّه باآليات اليت تعرفوا وحتفظوا فنفى عنـه                

ر والكهانة واجلنون ونفى عنه التقول وقرر أنه تنـزيل من رب العـاملني ،              الشعر والسح 
                  ر أنه كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنـزيل من حكيم محيد ، فردوقر

شيئاً واحداً أننا ال جيوز أن نسكت على التحديات الـيت           القرآن على هذا يف وقته ليعلَّمنا       
راقنـا  عة ، وال جيوز أن نستنيم لضيم يراد بديننا وعقيدتنا وشريعتنا وال بأ            تواجه هذه األم  
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وأصولنا وجنسنا كما جيري اآلن يف أحناء كثرية من العامل على صفحات الصحف وعلى              
شاشات التلفزيون وعلى موجات األثري يف اإلذاعة وغريها ، علّمنا ذلك القرآن بتصديه ملا              

تاناً فقد رد القرآن على ذلك كلّه واملسلمون يف مكّـة مجاعـة              و زوراً �أُم به النيب    
صغرية مستضعفة يخطف منها الفرد فيضرب ويعذّب ويوضع على صـدره احلجـر يف              
الشمس أو يستطيع نفر قليل بإرشاد النيب أن يهاجر إىل احلبشة مـرة مثَّ مـرة ألـم ال                   

 هذا اجلو الذي املسلمون فيه أضعف ما        يف. يستطيعون أن يقوا أنفسهم كيد كُفّار قريش        
ه ينـزل القرآن بالرد على كلّ فرية ، على فرية اامـه بالـسحر              كانوا يف تارخيهم كلّ   

ما ترك القرآن فريةً ذُكر ا النيب صلى اهللا عليه          .. وبالشعر وبالكهانة وباجلنون وبالتقول     
اا وأقام احلجة على بطالا ملاذا ؟       وآله وسلم إال ذكرها القرآن ورد عليها وكذّب أصح        

إنّ من سنة هذه األمـة أن       : ليقول لألجيال اليت تأيت إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها            
تثأر لنفسها وأن حتافظ على مكانتها بني األمم وأن ترد العدوان والكيد عن دينها وقرآا               

  . ونبيّها وال تستنيم لضيم يراد ا 
 ّرسول اهللا       وهذه التحد ّذه األوصاف الكاذبة     �يات اليت بدأت بسب ووصفه

والَ  �مستمرة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها ألن القرآن الكرمي الصادق يقول لنـا                
 ، فهذا القتال مستمر وهو      � يزالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم ِإنِ استَطَاعواْ       

 ـى             ليس جمرابة والصاروخ الذي يقع كل يوم حتد قتال السالح والسيف والطائرة والدب
اآلن وإنما هو القتال بأنواعه كلّها ومن أوله وأمهّه وأخطره القتـال العقلـي والفكـري          
والذهين والفلسفي الذي يواجهنا يف التحدي اليومي يف عالقتنا بغرينا من غري املسلمني يف              

يا َأيها  � ويبيّن لنا ربنا أننا لو أطعنا هؤالء لتركنا ديننا وارتددنا عنه   بالدنا وخارج بالدنا  
           ـرِينواْ خَاسبفَتَنقَل قَابِكُملَى َأعع وكُمدرواْ يكَفَر ينواْ الَّذيعاْ ِإن تُطنُوآم ينالَّذ �  ، 

ون بالدنا قطعةً من أمريكـا      فإخواننا الذين يروّجون مقوالت الغرب والذين حيبون أن تك        
والذين يفكَّرون أنه ليس بعد ما توصل الغربيون إليه شيء من التقدم مادياً ومعنوياً عليهم               

ِإن تُطيعواْ الَّذين    �أن يراجعوا أنفسهم وينظروا إىل وضعهم يف ضوء هذه اآلية الكرمية            
 ، والقرآن هو مرجعنا النهائي كمـا        � لبواْ خَاسرِين كَفَرواْ يردوكُم علَى َأعقَابِكُم فَتَنقَ    

وِإن الشَّياطين لَيوحون ِإلَـى      �قلت ألنه هو الوحي الذي نرد به على وحي الشياطني           
   لُوكُمادجِلي آِئهِمِليي خلقت عبادي حنفاء     :  ، ويف احلديث القدسي      �َأومستقيمني  –إن 
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 أخـذم   –تالتهم الشياطني   ج فا –لصحيحة اليت نـزل ا األنبياء      على الفطرة على امللّة ا    
لذلك كان احلديث يف التجديد أيها      . ذات اليمني وذات الشمال فذهبت م كل مذهب         

إذ لكل عصر حتدياته الـيت      ؛  اإلخوة الكرام ضرورة متكررة والزماً من لوازم كلّ عصر          
ا من احسان   احسإ لكل عصر لغته اليت      تستحق من املسلمني استجابة مناسبة ، وكذلك      

.   � وما َأرسلْنَا من رسوٍل ِإالَّ بِلسانِ قَومه ِليبـين لَهـم           �احلديث بلغة القوم    
ليست اللغة جمرد العربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية أو اللهجة العامية يف احلجاز أو يف جند أو 

لغة هي ثقافة العصر وفلسفة العصر وتقاليد العصر ومفـاهيم          يف تونس أو يف مصر وإمنا ال      
، هذا كلّه يدخل يف اللسان الذي ينبغي أن يكون به البيان فيفهم الناس عن املُبيّن                العصر  

  . ويعرفوا ما الذي يقول ويقبلوا ما يقبلون عن بصرية ويتركوا ما يتركون عن بيّنة وهدى 
ا إخوان لنا من أحبائنا وأبنائنـا وزمالئنـا         وعندما نتحدث عن التجديد يواجهن    

وبأننا نريد أن   ،  وبعض شيوخنا أحياناً بأننا نتحدث يف بدعٍ من القول مل يسبق به سابق              
جناري هؤالء املستغربني املفتونني ونصبح مثلهم ما دمنا قد لبسنا هذه املالبـس الغربيـة               

لوبنا قد تشبهت م بعـض التـشبه        طنا ربطات العنق األجنبية فإننا البد أن تكون ق        بور
وهـو ال   ،  ويضربون لذلك أمثلة وينقلون بعض كالم العلماء الصادق فيمن قالوه فيـه             

إن التجديد يف هذا الدين أمر أساسي       : ول هلؤالء اإلخوان    ـنق. يصدق فينا إن شاء اهللا      
ود وغريه عن   ودا رواه أبو    الذييف احلديث الصحيح     �، بشر به رسول اهللا      يته  نفيه من ب  

ويف " إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد هلـا دينـها     " أيب هريرة   
فاهللا تبارك وتعاىل تكفّل ببعثة من يقوم بعملية        " . من جيدّد هلا أمر دينها      " رواية صحيحة   

نة هي القرن من    التجديد هذه يقوم ا يف الناس يف كل مائة سنة ، ليس املقصود باملائة س              
 ال املائة سنة املقصود ا املدة الزمنية ، اختلف العلماء يف أوهلا             ٩٩ – ١ أو من    ١٠٠ -١

سالم لنا نعده يف اددين أم ال ؟        أو يف آخرها ، طيب إذا جاء واحد يف وسطها وجدد اإل           
:  أبناء لبنان يقول     وقرأت مؤخراً وأنا أعد هلذا اللقاء الكرمي معكم كالماً لطيفاً لشاب من           

إن الذين انشغلوا بالتجديد مل يشغلهم أن يكونوا يف أول القرن أو وسطه أو آخره بـل مل       
إنما شغلتهم أمراض األمـة وأرادوا أن       ،  يشغلهم أصالً أن يعدوا من اددين أو ال يعدوا          

ار املفيد دون أن يفكّـروا  دلَوا بِدالئهم يف هذا العمل اجلب  أيشفوا األمة من هذه األمراض ف     
فال تشغلوا أنفسكم برؤوس القرون وأواخرها وأوساطها ولكن        ،  سيحسبون أم مل حيسبوا     
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اشغلوا أنفسكم بالذين أدوا أحسن األداء يف هذا العمل اإلسالمي الذي يأمر به احلـديث               
إحياء ما اندرس    التجديد   إنّ معىن : والعلماء من قدمي قالوا      . �الشريف يف بشارة النيب     

وتوجيه الناس إىل االستمساك به ، وقـالوا        ،  لياً من شأن هذا الدين      اأصبح قدمياً ب  : أي  . 
تفيد العمـوم   ) من  ( د يف كل قرن ، فإن كلمة        ـإنه ال ينحصر يف شخص واح     : أيضاً  

نـه ال   إ :والعموم جيوز فيه التعدد والتعدد ميكن أن يكونوا عشرة أو أكثر ، وقالوا أيضاً               
يقتصر على الشأن الديين اصطالحاً من الشعائر والشرائع والعقائد والعبادات وإنما يشمل            

ن األمة كلّها ثقافتها وعلمها وعسكريتها واقتصادها وحكومتها فإن هذا كلّه من شأن             أش
 قوالً يف كل أمرٍ من أمور حياتنا        – العجيبة   ه وهذا من مزايا   –الدين ألن للدين اإلسالمي     

  أم كَب رغر  صهذا القول ر ، ع بعه ويدعو إليه من فعرفه وجهله من جهله ، فالذي عرفه يت
الم ما  لك هذا الك  هذه مسألة دنيوية ال شأن للدين فيها ، يقول          : والذي جهله يقول لك     

هذا يا أخي كالم الدنيا ، ال هـذه         ؟  لدين   ل وما له ما  ؟  لقرآن  لوما له وما    ؟  لنيب  لله وما   
) الرسـالة   ( يف   - رمحه اهللا     - قال اإلمام الشافعي  . يا كلها حيكمها هذا الدين كلّه       الدن

 كل أمرٍ نـزل مبسلم ، كل حـادث         –كلّ ما نـزل مبسلم     : مجلة نفيسة عظيمة ، قال      
 – داً كان أم مجاعة أم أمة أم دولـة وقع ملسلم ، كل قضية حدثت ملسلم ، طبعاً مسلم فر      

 إما أن احلكم يف     - الزم أو فيه على هذا احلكم داللة موجودة ،           ففي كتاب اهللا له حكم    
إما باإلحالة  ، و القرآن مباشرة وإما أن القرآن يدلنا على سبيل التعرف على حكم اهللا فيه              

إىل السنة أو باإلحالة إىل القياس أو باإلحالة إىل اإلمجاع أو باإلحالة إىل حتقيـق املـصاحل      
ادام ما دامت تحقّق هلم ما يريدون       عم أعراف الناس و   يحتكإىل  لة  ودرء املفاسد أو باإلحا   

 كلّ ما نـزل مبسلم ففي كتاب       –من عيش يف ظل اإلسالم إىل آخر األدلة اليت تعرفوا           
  . هذه كلمة اإلمام الشافعي اللة موجودة ، داهللا فيه حكم الزم أو على سبيل احلق فيه 
ة هذا الدين وال ينفك عنه ألن من عجائب هذا          إذن هذا التجديد أمر يرتبط بطبيع     

يف الـدينا   هد املصيب أجرين ، وليس      تالدين أيضاً أنه جعل للمجتهد املخطئ أجراً وللمج       
 خطأك مأجور وإنّ سعيك يف هذا اخلطأ سعي مشكور ،           مذهب يقول ملن أخطأ إنك يف     

مبعىن أنها مل ،  بلهاء مه، يرمون املخطئ بأن أ) وألم املخطئ اهلبل : ( كانت العرب تقول 
تنجب ذكياً وال عاقالً وال مفكّراً قادراً على أن يكون يف مستوى الناس فجاء اإلسـالم                

يـا  : قـال    -وهو يولَّيه القضاء يف قضية بني يديه         -لعمرو بن العاص     �ليقول حممد   
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صاب فله  أنعم ، إن احلاكم إذا حكم فاجتهد ف       : " رسول اهللا أأقضي وأنت حاضر ؟ قال        
وهذه عجيبة من عجائب اإلسالم ،      " أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد          

مضاعفاً ، فهذا يدفعنا دائماً إىل التحدث فيما ينبغـي          املخطئ يؤجر واملصيب يؤجر أجراً      
أن نتحدث فيه من شأن األمة وإىل النظر فيما بني أيدينا من أدلة هذا القرآن وتلك السنة                 

  . لكي نعرف احلكم فيما ينـزل بنا من حتديات األيام والقرون غريها و
ولكن الذي يقوم ذا العمل جيب أن يكون مؤهالً له أيها اإلخوة ، فإن كثرياً من                
الناس يتحدثون يف شأن الدين والتجديد فيه وهم ال يقيمون ألسنتهم بآية من كتـاب اهللا                

صلى اهللا عليه وآله وسلم ، بل إن بعـضهم قـرأ            تعاىل أو حبديث من أحاديث املصطفى       
كتاباً أو كتابني يف مذهب أو مذهبني فظن أنه مجع علم األولني واآلخرين وأفىت النـاس                

إن اهللا ال يقـبض العلـم       : " صلى اهللا عليه وآله وسلم       فأضلَّهم وهو مصداق قول حممد    
         ويف رواية صـحيحة   – عامل   ينـزعه انتزاعاً ولكن يقبضه بقبض العلماء حىت إذا مل يبق  "

 طبعاً ماذا يفعل هؤالء اجلُهال ؟ فسئلوا        –ختذ الناس رؤساء جهاالً     ا –" إذا مل يبقي عاملاً     
ما حنن فيه يف كثري من أقطار األرض بل لعلّنا  بعض – هل يسكتون حينما يسألون ؟ ال    –

 إعالم  –ي أعرفه أكثر من غريه      فيه يف كل هذه األقطار ، والذين يتابعون إعالم بلدي الذ          
، من هؤالء األصـناف الـذين        جيدون فيه من العجائب اليت تشيب هلا الولدان          –مصر  
ون على الناس كل يوم مبصيبة تخرج الناس من دينهم وتفسد عقود زواجهم وتبطل              يظهر

ال ،  ري مقبولـة    حمرمة أو أمواهلم املنفقة يف سبيل اهللا غ       معامالم وجتعل أمواهلم املكسوبة     
فأجاب جبهله فأدخل الناس يف مضائق ال يعرفون منـها          ،  لشيء إال ألن املسؤول جاهلٌ      

لذلك ال جيوز أن ميارس التجديد إال من حيق له أن ميارس االجتهاد ، مبعـىن أن                 . خمرجاً  
جاءت ا يكون قادراً على النظر يف األدلة عارفاً بالواقع فامهاً للغة اليت نـزل ا الكتاب و

باإلضافة إىل الشروط األخرى اليت ذكرها الفقهاء وال أُريد ، وهذا هو احلد األدىن     ،  السنة  
  . اإلطالة ا 

مث إنه ال جيوز له أن ينظر يف مسألة التجديد أو االجتهاد إال على املنهج الذي يقبله 
 إذانك يف علوم الـدنيا      املسلمون فإن فارق ما بني علومنا اإلسالمية وعلوم الدنيا كلّها أ          

أجازك أستاذك أصبحت فيها أستاذاً مؤهالً بالليسانس أو املاجستري أو الدكتوراة أو مـا              
شئت من املؤهّالت ، أما يف العلوم اإلسالمية فمهما أُجزت من اجلامعات ومهما حصلت              

عنـك  من الوظائف واملناصب يبقى موقفك اإلسالمي مرهوناً برضا مجهور املـسلمني            
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بثقتهم فيك ، باجتماعهم حولك ، فإن كثرياً من ذوي املناصب الدينية يف             بتقبلهم منك ،    
وأعرف أُناساً منهم إذا ظهروا على تلفاز أو جـاء          ،  بالدنا اإلسالمية ال يسمع هلم قول       

 حنن ال    :فأفىت قال الناس  صوم على الراديو يغلق الناس املذياع أو التلفزيون ، وإذا سئل            
أخذ بفتواه إئتونا بفتوى فالن أو فالن ممن يثقون م ، وهذه ليست كارثة أو مصيبة هذه ن

ظاهرة صحة ، هذه عالمة جودة هذه األمة ، هذه دليل قبول األمة بالصواب بغض النظر                
ورفضها للخطأ ولو كان من قاله يرتقي أعلى املناصب وحيمل أعلى األلقاب            ،  عمن قاله   

  . وأرقى األلقاب 
وز أن يمارس هذا العمل التجديدي إال مؤهـل للنظـر يف األدلـة              ـإذن ال جي  

 وإال رجل يقبله مجهور األمة اإلسالمية ألنه بغري هذا القبول يكون عمله هباًء               ، بشروطها
  . منثوراً 

 التحدث عن التجديد ؟ وما هو التحـدي الـذي           علىما هو الذي يدعونا اليوم      
  .  أن نجدّد أفكارنا بسببه ؟ يواجهنا وجيب علينا

جتديـد  : عشتم كما عشت طوال السنني اخلمس املاضية جمموعة من العنـاوين            
اخلطاب الديين ، تغيري اخلطاب الديين ، جتديد املناهج التعليمية الدينية ، تغـيري املنـاهج                

فـال ، حتريـر     التعليمية الدينية ، تطوير شأن املرأة ، تغيري أوضاع املرأة ، العنايـة باألط             
األطفال من سلطة األبوين ، إصالح الـشأن الـسياسي واإلداري ، التغـيري الـسياسي         

  . واإلداري 
هذه املصطلحات مل تأت عبثاً ومل يطلق واحدة منها كاتب أو سياسي مث يقلَّـده               
 اآلخرون بغري وعي ، ال ، هذه سليسلة بنت سليسلة كما كان اإلمام مالك يقول عمـن                

راق هذه سليـسلة بنـت      إن أردت هذا فعليك بالع    : قال  ..  أرأيت ت أرأيت يقول أرأي 
والَ  � هذا أمر ال ينتهي ، هذا أمر مستمر ألنه مصداق قول القـرآن الكـرمي   . سليسلة  

، فإذا مل ينفـع التعـديل        � يزالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم ِإنِ استَطَاعواْ       
لكل يوم . ى التغيري ، وإذا مل ينفع التغيري يبقى اإللغاء ، إذا مل ينفع اإللغاء يبقى التحرير    يبق

ضجة ولكل يوم صوت ولكل يوم صياح لكي خنرج من هذه اجللدة ونترك هذه األلسنة               
  . وندع وراءنا هذا الدين وعلمه ، وهذا القرآن ووحيه ، وهذه السنة وإرشادها وتعليمها 

ألكرب الذي يواجهنا اليوم كلّنا يف كل بلد ال أستثين بلداً هو العالقة بيننا              التحدي ا 
وبني الغرب املسيحي ، وأنا لست متخلفاً وال من القرون الوسطى وال أحتدث بلغة أعداء               
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الغرب أيها اإلخوان مـسيحي شـئنا أم أبينـا ،      . املبشرين عندما أقول الغرب املسيحي      
 ولغته وأدبه وبل مسيحي يف بذاءته واعتدائه على مقدسات اإلسالم           مسيحي يف قلبه وقالبه   

 وعلى القرآن الكرمي حتى األمس القريب حتى أول أمس تعلن احلكومـة             �وعلى نبينا   
إـا مل    - عرب رسوم كاريكاتورية     � يف قضية اإلساءة للرسول        –املذكورة الدمنركية   

حنن مل نفعل أي شـيء ميكـن أن         : ( قالت  تأت شيئاً يوجب اخلجل أو يجب االعتذار        
، وال يغرنكم كمـا      ) فعل أي شيء يوجب علينا االعتذار     يصيبنا باخلجل ، وبالتايل مل ن     

قرأمتوه من إعالنات يف الصحف السعودية والكويتية واملصرية من بعض الشركات والبنوك       
الـدعوة الـيت    وبعض السفراء ألن هذا دفاع عن اقتصادهم عن رأس ماهلم ، أوجعتهم             

مث ثنى  ،  تها هذه املنظمة على لسان األمني العام الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى             قأطل
قـاطع  راً صرحياً سـوف ن    اا االحتاد العاملي لعلماء املسلمني من أننا إذا مل تعتذروا اعتذ          

 نترنت تبث الرسائل وهذا التلفون احملمول الذي أرجـو        بضائعكم فانزعجوا ، ومضت اإل    
اهللا أن جيعله يف خدمة اإلسالم واملسلمني يبث ماليني الرسائل من الشباب بعـضهم إىل               

ـ  بعض من كل أحناء األرض    عوا ـإىل أحنائها قاطعوا البضائع الدمنركية والنروجييـة ، قاط
كيني ، شـركة يف     الصحف فيها إعالنات حنن لسنا دمنر     واهلولندية أيضاً ، اليوم     . قاطعوا  

ميلكها خليجيون ورأس ماهلا سعودي وكوييت      بأا   يف صحيفة املدينة     تنلأعالكويت اليوم   
 دمنركيني طردناهم   ٨٢وليس لنا شأن باملنتجات الدمنركية ، وواهللا كان عندنا لغاية سنة            

فنحن من ربع قرن عرب مسلمون ، ملاذا هذا ؟ ألن الذي يؤمل تلك األمم هو القرش حتى    
ملّا قاطعنا شركة بيبسي كـوال يف القـاهرة         . ثّر يف شيء    ولو كان يف نظرنا ضئيالً ال يؤ      

وشركة كوكا كوال أيام االنتفاضة الفلسطينية ذكر يل أحد املسؤولني عن حسابات البيع             
من جممل بيعها يف العـام      % ٣٧يف شركة كوكا كوال أن خسائرها بلغت يف ثالثة أشهر           

منـها   كل واحدة  وات صغرية يف  عبم أصبحوا يرسلون سيارات حمملة ب     بأاملاضي ، وقال    
 على وجهي وهذا األمر أبدىعه جماناً على املدارس ، يتوزلأربع علب من علب املشروبات    

تصور يا عم طالب املدارس رفضوا أن يأخذوا الكوكا كوال وقالوا هلم : اخلوف ، قال يل 
  . حنن مقاطعون 

ملواجهة احلقيقيـة والتحـدي     فيا إخواين العمل الذي يبدو لنا صغرياً يؤثّر وينتج ا         
 حتدّ جـد علينـا ومل   األكرب هو التحدي الذي بيننا وبني الغرب املسيحي والذي نتج عنه      
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 املـسيحيني يف بالدنـا العربيـة        أهلنا النـصارى  نكن نعرف له نظرياً من قبل بيننا وبني         
عشر قرنـاً يف    عاش معنا املسيحيون منذ دخل اإلسالم مصر مثالً قبل أربعة           . واإلسالمية  

غاية الوئام والسالم حتدث يف بعض املرات مشاجرة هنا أو مشكلة على كنيسة أو علـى                
نقـساماً وال   ان مل يعرفـا     ي بالوحدة والوئام اللذ   زمسجد لكن اجلسم الكامل لألمة يتمي     

ت الشهور اليت نشرت فيها الرسوم السخيفة يف الـدمنارك الـصيف            جاءانفصاالً إىل أن    
يف اية شهر أغسطس عرض املـسيحيون يف اإلسـكندرية يف           وهر سبتمرب ،    ش،  املاضي  

 وإىل  �تـسيء إىل الرسـول       ) تبصركنت أعمى واآلن أ   : ( حية امسوها   كنيسة مسر 
ه ، وهاج املسلمون وثاروا وتظـاهروا وحـدثت     وإىل رب العزة تعاىل جد     القرآن الكرمي 

كل الذين قتلوا مـسلمني مل يقتـل وال          ،حرائق وقُتل عدد من الناس يف االصطدامات        
عد وجود القرص املدمج الذي هي      مسيحي لكن أبت الكنيسة بعد نشر نص املسرحية وب        

وقالـت بـاحلرف   ، جلة عليه يف أيدي كل الناس أبت أن تقول كلمة اعتذار واحدة             مس
فعل شيئاً  مل ن : ( الواحد العبارة اليت ذكرا حلضراتكم عن حكومة الدمنارك اآلن ، قالت            

وهذا بالضبط ما قالته بعـدها بأيام أو قبلها بأيام رمبا التواريخ تداخلت            ) جب اخلجل   وي
هل هي مصادفة من شاطئ اإلسـكندرية إىل شـواطئ          ! ما هذا ؟    . احلكومة الدمناركية   

ال يف عقيدته التوحيدية وال يف أننـا  ، الدمنارك ؟ أن تقوم اهلجمة هكذا على هذا اإلسالم          
وإمنّا يف شـخص    ،  ي مخس مرات يف اليوم والليلة وال يف أننا حنج إىل بيت اهللا احلرام               نصلَّ

فاملراد اآلن أيهـا    .  الذي لوال صدقه وأمانته وتصديقنا بنبوته ما كُنا مسلمني           �حممد    
القرآن ويئسوا أن يهدموا األركان ويئسوا من أن يهامجوا         اإلخوة بعد أن يئسوا أن يهدموا       

  .  بصور شتى وأنواع خمتلفة �ت فبدأوا يهامجون شخص رسول اهللا العبادا
إذن حنن نواجه هذا الغرب الذي يطلب منا أن نغير شأن املرأة يف بالدنا وأن نغير                
شأن عالقتنا بأبنائنا وأن نغير نظم حكمنا وإدارتنا وأن نغير خطابنا الديين داخل بالدنـا               

ماذا ؟ التعبري الوحيد الذي استطعت .. كي تتحقق يف النهاية   وتعليمنا الديين داخل بالدنا ل    
أن أقف عليه يترجم بأنه جيب حدوث كل ذلك لكي تتالءم أوضاع العرب املـسلمني أو    

 املعاصرة ، وليس    – أنا أمسيها العوملية     –العرب واملسلمني مع احلضارة العاملية أو العوملية        
امل وليس كل الناس راضياً عن أن يكون جـزءاً          كل الناس يعترب هذه احلضارة حضارة الع      

منها ، ودوننا ما حدث يف فرنسا من هذا الفالح الذي خرج من حقله مع جمموعة مـن                  
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الالفتات األمريكية اليت كانت يف شارع الشانزليزيه أكرب شوارع مدينة          الفالحني وحطّمو   
أوروبا كلّهـا ، وهـو      باريس وحوكموا ، وأصبح رمزاً اآلن حلركة مناهضة العوملة يف           

فرنسي غريب مسيحي شأنه شأن األمريكيـني أنفسهم لكن املسألة مـسألة اخلـصوصية             
كتـب  ) هـانوتو   ( املستشرق الكبري   . الثقافية ، مسألة اهلوية اليت ينبغي أن حنافظ عليها          

نـها  عدداً من اخلطابات املتبادلة بينه وبني حممد عبده ومجال الدين األفغاين خلّص واحداً م     
الفكر اإلسـالمي وصـلته     ( أستاذنا اجلليل الدكتور حممد البهي يف فاحتة كتابه املشهور          

إن قـراءة جمموع رسائل هانوتو يتـضح منـه سياسـة           : ( فقال  ) باالستعمار الغريب   
االستعمار يف الشرق اإلسالمي ، إنها سياسة تقوم على إضعاف املسلمني يف إسالمهم أوالً 

 هي خالصة كل القصة ، خالصة كل احلـوادث ،  وخالصـة كـل            ، هذه ) وبالذّات  
اللقاءات ، وخالصة كل املعامالت أن يهدم اإلسالم يف نفسه ، فإذا هدم اإلسالم يف نفسه   
أصبحنا حنن كماً ال قيمة له وأصبحت ثرواتنا كًأل مباحاً هلم ال يستطيع أحد أن يـدافع                 

دنا إما نصارى وإما يهوداً وإما ال دينـيني ألننـا           بل أصبح أوال  ،  عنها وال أن يطالب ا      
) هانوتو  ( وأنت تقرأ كالم    . فقدنا احملور الذي نلتف معهم حوله ونستمسك وإياكم به          

األستاذ حممد البهي له كأنك تقرأ أحد كالم السياسيني املتعصّبني يف الواليـات           وتلخيص  
ة برلسكوين عشية القمة اإلسالمية املسيحية      املتحدة أو يف أوروبا اليوم ، أمل تسمعوا كلم        

األوىل اليت تشرفنا حبضورها مع فضيلة الشيخ عبد اهللا بن بيه وعدد من كبار العلماء وحنن                
يصرّح برلسكوين رئيس وزراء إيطاليا بأن هـذه احلـضارة العربيـة            ،  ذاهبون إىل روما    

واضطر رئيس مجهوريته   !! احلديث  اإلسالمية ال تستحق أن تعد يف عداد حضارات العامل          
، كالم  ) إن التنديد ببعض احلضارات غري جائز       : ( يف اللقاء الذي حضرناه إىل أن يقول        

لكن رئيس الوزراء املسؤول الذي حيكم حكماً فعلياً رأيه أننا ال نستحق أن             ،  جماملة طيّب   
  . نكون من أبناء احلضارات يف عصرنا احلديث 

ديات بطرق شتى ال أريد أن انتقد أحداً وإمنّا أريد أن أُبـين             حنن نواجه هذه التح   
 كيف جيب علينا ركيف ينبغي علينا من وجهة نظري أنا بقدر فهمي احملدود وعلمي القاص

  . أن نواجه هذه التحديات ؟ 
أنا لست كبري العمر جداً ولست يافعاً ، أنا أستطيع أن أقول عركتين التجـارب               

أنك إن مل تكن ذئباً أكلتـك الـذئاب ،          :  به وقرأته ومسعته      ومررت وعرفت مما مر يب   
وعرفت أن الذي ال قوة له يستند عليها لن يستطيع أن يستمد القوة من غريه ، وعرفـت                  
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أن الذي ال يقف مدافعاً عن عقيدته ومبدئه ال حيترمه أحد وال يقدره أحد ، رأيت هـذا                  
ه يف الدول ، ورأيته يف العالقات الداخلية بني الفـرد           يف األفراد ورأيته يف اجلماعات ورأيت     

وأخيه والفرد وجاره والفرد وشريكه والفرد وصديقه ، من وقف دون حقّه مطالباً ومقاتالً 
ومن تنازل وترك ومسع وصفح وأدار خده األمين ملن     ،  عندما يقتضي األمر القتال نال حقّه       

وحنن يف هذه األمة العريقة املمتدة   . ج الرياح   ضربه على خده األيسر ذهب هو وحقّه أدرا       
من احمليط إىل احمليط كما يقولون كلّنا سلّمنا الرايات وأدرنا اخلدود اليمىن ملن ضرب على               

وقلنا إنه ال حظّ    ،  اخلدود اليسرى وبعضنا أدار أشياء أخرى غري اخلدود اليمىن واليسرى           
ي ال يريد أن ميشي يف ركاا هو اخلاسر ، من           لنا إال إذا مشينا يف ركاب هذه العوملة والذ        

أن يواجه روسيا ، ومن الذي يقـدر        أن  الذي يقدر أن يواجه أمريكا ، ومن الذي يقدر          
يواجه إسرائيل ؟ ولكن أقواماً يواجهوا وأقواماً يقفون يف وجه هذه القوة الطّاغية حتـى               

  . بالقوة املسلحة ما استطاعوا إىل ذلك سبيال 
عبد اهللا التركي أخونا العزيز ، أمني عام رابطة العامل اإلسالمي اآلن ، له              الدكتور  

قاله يف الدار البيضاء     - أو سبع وعشرين سنة      ةكالم قدمي منذ أكثر من ست وعشرين سن       
ال شك أنه من العقم أن توضع آيات الـسماحة          : ( قال   -وأنا أعجبين هذا الكالم جداً      
 صدر ما تدعى األمة إليه وقت اهلجمة السياسية والعـسكرية           واللّني من القرآن الكرمي يف    

عليها ، وأن يالم ااهدون يف سبيل حترير أوطام من احملتل األجنيب بـدعوى تعطيـل                
جهادهم للعمل من أجل السالم ، إن هذه اآليات اخلاصة بالعفو واللّني واحلسىن تساق يف               

 تنوب هذه عن تلك وال تعطَّل تلك هذه ، ففي  والوآيات القتال تساق يف حينها      ،  حينها  
وقت النذر بالعدوان وأسلحته ال جيوز أن يكون العمل كتابة مقال وإلقاء بيان واحلضور              

ماذا يـغين احلوار يف مواجهة املدفع الـراجم أو الـصاروخ           : ( يقول  . يف جلسة حوار    
حنواً من مخس وثالثني سنة يف احلوار       إنه ال يغين شيئاً أيها اإلخوة وقد أنفقت         ) الطائر ؟   

مع غرينا من غري املسلمني وأستطيع أن أُقرر أن ما قاله عبد اهللا التركي منذ مخس وعشرين     
ائة يف املائة ، عندما يشتد اجلد وجيد اجلد ال يوجـد جمـال              سنة أو أكثر قليالً صحيح م     

 الكـالم   –انب يتحمل تبعتـه     للكالم الليّن اللطيف وإمنا يوجد كالم للعمل ، وهذا ج         
 أُويل األمر أوالً لكن األمة مسؤولة عنه أيضاً ألنها هـي الـيت              –املناسب للحال املناسبة    

توجه ، وهي اليت تطالب ، وهي اليت تنتقد ما يفعله أولو األمر ، وهي اليت تـشد علـى                    
  . وا إنكم أسأمت إذا أساءوا فأيديهم إذا أحسنوا وتقول هلم ق
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والَ تَهِنُـوا والَ     � جيوز أن يكون يف األمة وهن ألن القرآن الكرمي يقول لنا             وال
     يننْؤمِإن كُنتُم م نلَواَألع َأنتُمنُوا وزويقول لنا      � تَح ،�       فَقَـد حقَـر كُمسسمِإن ي

     ثْلُهم حقَر مالْقَو سال ختافوا     �م ،�   نُد اماألي لْكتالنَّاسِ  و نيا بويقول لـنا   � اوِلُه
� ونجرا الَ يم اللّه نم ونجتَرو ا تَْألَمونكَم ونْألَمي مفَِإنَّه ونِإن تَكُونُواْ تَْألَم� .   

على ثقافتنا ونـسائنا وأطفالنـا      كلّ الذي حنن فيه اليوم من هجوم غريب كاسح          
يين سببه ما يسمى بأحداث احلادي عشر من سـبتمرب يف           وتربيتنا يف املدارس وخطابنا الد    

 هذه األحداث للمسلمني الذين يقال إنهم       الواليات املتحدة يف نيويورك وواشنطن ونسبت     
 بتنظـيم القاعـدة ،   – وأنا أقول ما يسمى ألنين ال أصدق شيئاً من ذلـك       –مما يسمى   

 احلقيقة –ة القانون وتدريسه والعمل به  وأنا عمري كلّه يف دراس   –واحلقيقة أيها اإلخوان    
أن مجيع األوراق اليت نشرت حىت اآلن على اجلرائد أو يف الكتب ال تثبت هذه الـدعوى                 

 اململكة العربية السعودية ومصر واليمن ولبنـان   –وإمنّا الثابت املؤكّد أن بالدنا اإلسالمية       
 الناس الذين ينسبون إىل تنظيم       هي اليت اكتوت بنريان هؤالء     –واألردن واملغرب وتركيا    

والذي حصل يف املترو اإلجنليزي حتى اآلن مل        ،  القاعدة ومل يفعلوا شيئاً ألي مكان آخر        
 ، والذي حدث يف أسبانيا نفـس الـشيء  يستدل على أحد من الذين يقال إنهم القاعدة       

 ، لكن هذه احلجة     والذي حدث يف أمريكا أشد بعداً ، فاهللا أعلم مبا كان ومىت سيكشف            
الداحضة هي األساس املستخدم يف مواجهتنا والذي مكّننا من استخدامها أننا كلّنا سلّمنا             
بذلك ، وأننا كلّنا نسبناه إليهم ، وأننا كلّنا يف صـحافتنا وإعالمنـا ووزراء خارجيتنـا             

 تـصنعه وال    ورؤساءنا وملوكنا كلنا قلنا نعم القاعدة هي اليت صنعته وحنن مل نر القاعدة            
والكتب اليت يصدرها األمريكيون حتى اليوم لنفي أن القاعدة     . دليل حتى عند األمريكيني     
      عدلكننا ال نقرؤها وال نعرفها كأمنّا تعلّمنا اإلجنليزية لنقـرأ التـاميز   صنعته ال حتصى وال ت

  !! . والنيوز ويك أو نشاهد األفالم بالليل فنحن ال نفعل 
م ديننا كلّه ، وقيل يف تعدد الزوجات إنـه ديـن يفـتح بـاب       نتيجة هلذا هوج  

الشهوات ، قيل يف منع التبني أنه ضد الرمحة باللقطاء ومن ال أب هلم ، قيـل يف األمـر                    
      � وقَاتلُواْ في سبِيِل اللّـه الَّـذين يقَـاتلُونَكُم          �يل اهللا لرد العدوان     ـبالقتال يف سب  

 اليوجد أمر بالقتال إال وفيه معاملة        � واْ الْمشْرِكين كَآفَّةً كَما يقَاتلُونَكُم كَآفَّةً     وقَاتلُ  �
ومع ذلك قيل إن هذه األوامر تسويغ للعدوان ضد غري املسلمني ، قيل يف حتـرمي                ،  باملثل  
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ميه إنه ضد   قيل يف حتر  ،  الربا الذي بحت أصوات االقتصاديني الغربيني يف فساد التعامل به           
حرية رأس املال ودورانه وجريانه يف العامل وضد مكاسب الشركات املتعددة اجلنسيات ،             
وقيل يف حترمي اخلمر والقمار إا ضد احلريات الشخصية وضد املتعة وكأن املتعـة بغـري                
ضابط وبغري حساب حق مكفول ، وبلغ األمر غايته مبا حكيته عما كـان يف الـدمنارك                 

  .  كان يف مصر وعما
واملوقف الذي ما فتئ املسلمون يرددونه يف كل مناسبة ويقولونه يف التلفزيون ويف             

لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّـذين لَـم         �: مثل هذه احملافل هو اآلية الكرمية يف سورة املمتحنة          
ن تَبروهم وتُقْسطُوا ِإلَيهِم ِإن اللَّـه       يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُم من ديارِكُم أَ       

 ينطقْسالْم بحويقف كثري من إخواننا عند هذه اآلية الثامنـة مـن الـسورة مث ال                 �ي  
يقرؤون اآلية التاسعة اليت جتعل هذا ممنوعاً وجتعله منهياً عنه وجتعله غري جائز عندما يقول               

ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتَلُوكُم في الدينِ وَأخْرجوكُم مـن        ِإنَّما   �: ربنا تبارك وتعاىل    
          ونالظَّاِلم مه لَِئكفَُأو ملَّهتَون يمو مهلَّوَأن تَو اجِكُملَى ِإخْروا عرظَاهو ارِكُميد � . 

ون حبكمني ، إذا سلّموا لنا حبقّنا حنن لدينا قانون له شعبتان ، لدينا قانون بنصني ، لدينا قان
د والكينونة والثقافة احلرة والدين املستقل واحلضارة اليت ننشرها حيث شئنا فهم            يف الوجو 

 ،  وإذا قاتلونا أو أخرجونا من ديارنا وقد فعلوا       ،  إخواننا يف اإلنسانية نربهم ونقسط إليهم       
 – حىت اليوم على أرض فلسطني       م١٩٣٦ وقد فعلوا منذ عام      –أو ظاهروا على إخراجنا     

 رأيتم كيف كـان     وقد � ومن يتَولَّهم فَُأولَِئك هم الظَّاِلمون     �  ، منتوالهفال جيوز أن    
هذا احلديث جيب أن يتغير ، حديث املودة واإلخوة اإلنسانية واحملبـة والعـيش              . التولّي  

تقف يكون اآلن حديث احلق واحلد ،       املشترك والعيش الواحد ينبغي أن يتغير ، ينبغي أن          
                   ي إيل حقّي أؤدي إليك حقّـك ، تعتـدي علـي أردؤدي ، تك أقف عند حدعند حد

فأنا ال أزيد وال     � والَ تَعتَدواْ  �  :ألن اهللا أمرين قال   ؛  ال أزيد وال أجتاوز     ،  العدوان مبثله   
فكر اإلسالمي الذي جيـب  لكن هذا هو احلديث اجلديد ، هذا هو ال        ،  أعتدي وال أجتاوز    

  . أن يكون ، هذا هو الفكر الذي جيب أن نتقدم به إىل الناس 
املرأة وقصتها اليت متأل الصحف ومتأل اإلذاعات ومتأل التلفزيونات وهي اليت تتكلم            

مـا  . مع املفتني من إياهم واليت قلت لكم عليـها يف التلفزيونات املصرية وغري املصرية              
ن ديننا ال خيجل من حرف جاء به يف شأن املرأة ، املرأة عندنا يف حديث                هذه القصة ؟ حن   
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 هلـذا   والشقيق نظري ومثيل ، وقال العلمـاء يف شـرحهم         " النساء شقائق الرجال    " نبينا  
 يؤخذ منه وإن كان يف شأن معين يؤخذ منه عموم املساواة بينهن وبني الرجال                :احلديث

عنـدنا يف   . يف كل ما تصح املساواة فيـه        :  وبعضهم قال    يف كل ما جتوز املساواة فيه ،      
لت هـذا ووقفـت     ـفإذا ق   �ولَهن مثُْل الَّذي علَيهِن بِالْمعروف       �القرآن الكرمي   

ـ اًضأي � وِللرجاِل علَيهِن درجةٌ   �لكن يا أستاذ عوا       : جاءك متحذلق وقال     رآن ـ الق
وليست درجة السيادة   ،   يا أستاذ هذه الدرجة ليست درجة فوقها         قال الرجال فوقها ، ال    

هل يكون  ،  ق  ذالل ، هذه اآلية جاءت يف سياق آية الطال        القهر وال اإل  وال السيطرة وال    
عقد الزواج عروته وإمساكه بيد الرجل أم بيد املرأة أم بيدمها معاً ؟ هذا عقد غري سـائر                  

نشأ به األوالد ويبىن به اتمع فجعل اهللا تبارك وتعاىل العقود ، هذا عقد تقوم به األسرة وي
إما أنه يطلّقهـا يعـين يفـسخ        : هي أحد أمرين    ( : للرجال فيه درجة ، قال ابن عباس        

الشركة بإرادته املنفردة دون الرجوع إىل قاضٍ ودون التشاور معها ودون االتفاق ، وإما              
رادا أيضاً ودون الرجوع إىل قاضٍ للَـم مشـل          أنه يردها إذا طلّقها طلقة رجعية دون إ       

وقبل . هذه هي كل القصة فال تثري خجالً وال تثري خوفاً            ) األسرة وإحسان تربية األوالد   
موضوع : ( بضعة أسابيع يف أحد التلزيونات العربية مسعت رجالً ال أعرف ختصصه يقول             

كسّر آيـة قرآنيـة ؟ كيـف        كيف نكسره يا أستاذ ؟ هل ن      ) الدرجة هذا الزم نكسره     
ألن هؤالء إذا تكلّموا هذا الكـالم ومسعـوه         ؛  نكسّرها ؟ هو حيتاج إىل من يكسر رأسه         

إذن القرآن فيه أناس ترد عليه ، القرآن فيه أنـاس ال يعجبـهم      : قالوا  . البنات والشباب   
وا سياق  ألنهم ال يعرفون ما هو املوضوع وال يعرفون من أين جاءت الدرجة ، ومل يقرؤ              

  . ففي موضوع املرأة حنن لسنا عندنا ما خناف منه . اآليات وال سياقها 
املرأة تعمل أو ال تعمل هذه مسألة فردية كل أسرة تتخذ فيها قرارها مبا يالئـم                
أوضاعها لكن إذا علمت املرأة حتتشم وال ختلو بالرجال وال ختتلط اختالطاً مذموماً غـري               

ألن عمل املرأة حرام    ؛   املرأةل  األمر نفسه لكن ليس فيها منع لعم      مباح ، إذا تعلّمت املرأة      
وال واجب أن تعمل املرأة ألن عمل املرأة واجب ، هذه مسألة شخصية ، هـذه مـسألة         

وهن مـؤهالت  ، حرية ، وأنا أعرف من جتاريب الشخصية أن هناك نساًء يأبني أن يعملن       
ما لنا ومال العمل إذا رزقنا اهللا مـن يكفينـا           : تأهيالً عالياً وقادرات على العمل ويقلن       

فلماذا ال نربي األوالد ونقيم البيوت ، وقد قامت البيوت وسعدت           ،  وأوالدنا شر العمل    
ولوال بقاء النساء يف بيون يف هذه األمة ما ظلَّت هذه األمة على ما هي عليه حتى اآلن ،                   
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جنا إليه ما اارت اتمعات هـذا االيـار         ولوال خروج النساء يف غري بالدنا إىل ما خر        
  . الذي سنرى أثره قريباً جداً 
حنن نقوم على قاعدتني ، عندنا دين يحرّم العقوق ، يحـرّم            . يف موضوع األبناء    

عقوق األبناء لألباء ويحرّم عقوق األباء لألبناء ، قال عمر للرجل الذي جاءه بولـده ال                
قال له امساً قبيحاً ، من أمه ؟ فذكر له أماً من مكان ال يـصح أن                 ما امسه ؟ ف   : ينفق عليه   

مل :ما علّمته ؟ قال لـه       : يتزوج منه بالنسبة لألشراف واألحرار وذوي الكرامة ، قال له           
مسي كذا وذكر امساً قبيحاً وأمّي من كـذا فـذكر           ا: قال الولد   . استطع أن أعلّمه شيئاً     

 أيب كيف أصلّي وال كيف أقرأ القرآن حتى أتيت املـسجد            وسطاً غري حسن ، مل يعلَّمين     
  . لقد عققت ولدك قبل أن يعقّك : فقال عمر للرجل . فعلّمين الناس 

فنحن عندنا منع العقوق من اجلانبني ، عليك أن تؤدّي واجبك حنـو أوالدك أوالً           
  . هذه واحدة . حتى تطلب منهم أن يؤدوا واجبهم حنوك 

أيضاً ميزان هذه السماء وضعها ورفع      . ا توقري الكبري ورمحة الصغري       عندن :الثانيـة 
، رفع اهللا امليزان ، ما معناها ؟ يعين جعل كل شيء يف الدنيا موزوناً ال خيتـلّ وإذا          امليزان  

ناك توقري الكبري وهنـاك     هاختل تسقط النظم الكونية والنظم اإلنسانية ، امليزان موضوع ف         
عقوق من جانب األبناء وهناك عقوق من جانب األباء ، إذا كانت            رمحة الصغري ، هناك     
  . والرمحة هناك والتوقري احنلَّت املشكلة ، الرمحة هنا والتوقري 

مث حنن ال نكره أبناءنا على ما يكرهون ، حنن نربي أبناءنا على مثل ما ربى الـنيب        
 كما تقول الروايات    ب وجبواره غالم هو ابن عباس      أصحابه ، كان عنده شيوخ العر      �

أتأذن يل  : "  قال   – أُيت بشراب أو لنب أو غريه        –أتأذن يل أن    : فقال له وهو غالم يافع      
ال ، ما كنت ألوثر بنصييب منك أحداً ، فتلَّـه           : قال  " أن أُقدّم عليك أشـياخ العرب ؟       

 كـان   ألنه على اليمني ما هذه هي التربية ؟ هـل         ؛  يف يده ، خالص هذا حقّه        �النيب  
عاجزاً أن يأمر عبد اهللا بن عباس أن يترك الشراب ملن حول النيب من أشياخ                �الرسول  

؟ ال ، إمنا هذه تربية هلؤالء األشياخ ، وهذه تربية هلذه األمة من بعدهم أن يكون الرجل                  
لدك رجالً عارفاً حقّه قادراً على املطالبة به يف أدب ورقّة ، فإذا كان له أده إليه ولو كان و

هذه هي قصتنا يف التربية ، بيوت تقوم على الرمحـة والتـوقري             . أو ابن أخيك أو قريبك      
  . وعلى الكرامة للكبري والصغري معاً 
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 وأنا أمجع هذه الثالثة ألنـين أطلـت علـيكم           –نظم احلكم واإلدارة والتجارة     
.  اإلسالمية كلّهـا     نا جمموعة من القيم واملبادئ ينبغي أن تسود يف حياتنا         لدي –حموين  فسا

حنن نقول عن ديننا إنه دين الشورى ، ونقول عن نظامنا السياسي إنه نظام الـشورى ،                 
ولكن تشريعنا القرآين وتشريعنا النبوي مل حيدد لنا كيف منارس هذه الشورى ، وال مـن                

 بينما  شاور أو ال تشاور   توال يف أي املسائل     ،  الذين يستطيعون أن يكونوا أهالً للشورى       
وَأمـرهم شُـورى     � وقال عن املؤمنني     ،  � وشَاوِرهم في اَألمرِ   � �بيه  ـقال لن 
منَهيهذه كلمة يف غاية العموم تشمل كـل شـيئ ،           ) أمرهم  ( و  ) األمر  (  ، فـ     � ب

  . كيف منارسها ؟ هذا تنظيم نعمله حنن 
         واعترف أن أحداً ال يستطيع أن ينكر أننا قص رنا تقصرياً عظيماً طيلة قـرون      أقر

مضت يف أن نضع الشورى يف موضعها الصحيح من حياتنـا الـسياسية واالقتـصادية               
واالجتماعية بل واألسرية أيضاً ، وهذا التقصري ينبغي أن نتداركه ، ومل يفت الوقت وهو               

لة رد ال يفوت أبداً ، ينبغي أن يبدأ املصلحون من اليوم يف تدارك هذا التقـصري يف مـسأ       
ألنّ هذا هـو الـسبيل      ،  وإشراك كل الناس يف حقّهم يف إدارة شؤوم         ،  األمر إىل أهله    

  . الوحيد إىل توحد األمة حول قياداا وإىل وقوفها يف وجه عدوها 
عندنا مبادئ يف املال من عدالة التوزيع وحلّ الكسب وحرمة الغش والغرر والربا             

مهمل ، حنن نكسب من حيث ما اتفق ، وننفق كيفمـا            وما إليه ، هذه املبادئ معظمها       
 العموم  لوقنما أ إ أقول حنن ال أقول كل البشر و       ماأمرتنا نفوسنا وشهواتنا أن ننفق ، عند      

واجلملة الذي يبدو ويظهر للناس وهذا ليس مأخذاً علينا من أعدائنا فحسب هو مأخـذ               
إمنا هو مأخذ أمام ربنا تباك وتعاىل       عندما يريدون أن يكون مع أنهم أكرب املستفيدين منه و         

عن ماله من أيـن اكتـسبه       : ل عن أربع منها     أألنه ال تزلّ قدما عبد يوم القيامة حىت يس        
ات فما مل نقف يف مواجهة احتكار األموال واحترازها ويف مواجهة السياس          . وفيما انفقه   

 ومتوسطي احلال فقراً وعوزاً ومد       الكافّة من الفقراء واملعوزين    اليت تزيد األغنياء غىن وتزيد    
ما مل نقف يف مواجهة هذا كلّه مببادئ اإلسـالم          يد وجتعل األغنياء بفتئتون على الفقراء       

سنظل حمالً النتقاد يف حملّه النتقاد صحيح ، النتقاد ال نستطيع عليه رداً وال نـستطيع أن                 
يا عبادي إني حرمت الظلم      (  باملظامل ديننا يأمرنا باملظامل القائمة ، ديننا ال يأمرنا       : نقول  

، فال جيوز للفقه اإلسالمي هنا أو للفكـر          ) على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا      
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نا أن خيتفي حول نصوص الشريعة ألنها ال تستره وإمنا تفـضحه ، نـصوص              هاإلسالمي  
حنا وال تسترنا ألنهـا     ضالشريعة يف مسائل احلكم واإلدارة واملال والتجارة واالقتصاد وتف        

تأمر مبا ال نفعله وتنهى عما منارسه كل يوم ، واملفكّر املسلم الذي حيترم نفـسه يقـف                  
  . حنن خمطئون وعلينا أن نصوّب هذا اخلطأ : ويقول 

  . كما نقول إننا مصيبون هناك نقول إننا خمطئون هنا 
 وصفها األستاذ العالمة     اهلجوم الفضيع  ا اليت يهجم عليها هذ    هويتنا أيها اإلخوان  

شيخنا األستاذ حممود شاكر بأنها يف كلّ أُمة بل قال يف كل جيل من األجيال سر مـن                  
األسرار امللثّمة اليت تلبس لثاماً ال يصل إليها إال من عرف طبيعة تكوين هذه األمة وذلك                

ن أبينا ، وأننا حمشوون     اجليل ، وطبيعة تكويننا أننا معجونون مباء هذا القرآن الكرمي شئنا أ           
بتوجيه السنة النبوية ولو مل نعرف ، أنظر إىل آالف األمثلة الشعبية العربية أو اإلسالمية يف                
أي بلد جتد هلا أصالً من حديث نبوي أو من آية قرآنية ، أنظر إىل التقاليـد الـسائدة يف          

 القرآن تسرب كما يتسرب     بيوتنا كلّها ميكن تردها إىل أصول قرآنية أو نبوية ملاذا ؟ ألن           
والقـرآن واإلسـالم    . املاء وورث جيالً بعد جيل حتى أصبح جزءاً ال يتجزأ من حياتنا             

يا ربنا أدينا   : حمفوظان إن حنن حفظنامها وقفنا بني يدي اهللا تبارك وتعاىل معذرين ونقول             
  .  أمثالنا ما علينا وإن حنن ضيعنامها استبدل اهللا قوماً غرينا مث ال يكونون

رسالة أنّ احلضارات  . هذه هي الرسالة اليت جيب أن حيملها اليوم الفكر اإلسالمي           
  . ال متوت إال إذا رغب أهلها أن متوت هي 

وتلْـك   � ألن التاريخ أيام تتداول     ؛  إن التاريخ لن ينتهي كما يقول فوكو ياما         
ي إال إذا قامت القيامة وهي مل تقم بعـد ، وإمنـا   ، ال ينته � األيام نُداوِلُها بين النَّاسِ   

على كل أُمة أن تستمسك مبا عندها من ثقافة وحضارة وهوية وشخصية وتدافع عنـها               
                 وسبنا على هذا العمل وقُورن بعمل غرينا حقى إذا حاس حتم ما فيها من خري إىل النّقدوت

اللّه الْحقَّ والْباطَل فََأما الزبـد فَيـذْهب        كَذَِلك يضرِب    �فينا قول ربنا تبارك وتعاىل      
    .   � جفَاء وَأما ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ في اَألرضِ

أقول قويل هذا واستغفر اهللا العظيم يل ولكم واعتذر عن اإلطالة عليكم ، والسالم              
  . عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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  املداخالت املناقشــــة و
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  ) : األمني العام للمجمع ( فضيلة الشيخ الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة 
وهو ،  شكراً معايل الدكتور على هذه الكلمة الواضحة اليت تتصل حبقيقة التجديد              

تاب اهللا وسنة رسوله خصوصاً إذا كان املراد من التجديد هـو جتديـد              ـالرجوع إىل ك  
الكثرية اليت تعرضتم إليها سواء بالنسبة للبيئة عمومـاً أو لألفـراد أو   الدين ، ومن األمثلة     

للجماعات أو للدولة أو للحكومة فإنا جند فيها طريقاً إىل التفكري من جديـد لتحقيـق                
وأمام هـذا املوضـوع     . الغرض مما نريد القيام به لنحقَّق اآلمال اليت جنري وراءها مجيعاً            

كندوة بني الناس يشارك فيها     بغي أن يكون حواراً وأن يكون       الذي هو يف الواقع كان ين     
عدد كبري ال حنرم أنفسنا من االستماع إىل بعض اإلخوة الذين تقدموا بطلـب الكلمـة                

ومع هذا جاء إىل إلقاء حماضرته ، فخمـس         ،  وأرجو أال يطيلوا ألن األستاذ وصل اليوم        
  . دقائق لكل متكلّم تكفي ، وشكراً لكم 

  
  :  الشيخ الدكتور محزة الفعر فضيلة

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم 
أشكر شكراً جزيالً مساحة أمني عام امع على هذه الـدعوة الكرميـة وهـذه                 

االستضافة املتميّزة ، والشكر موصول حملاضرنا الكرمي سعادة األستاذ الدكتور حممد سليم            
ت بني السالسة والوضـوح والـشمول ،        العوا على هذه احملاضرة الشائقة املاتعة اليت مجع       

رجل الفكر والعلم واألدب والقانون ، وممـا        ،  وهذا ليس بغريبٍ على مثل الدكتور العوا        
               كر احملاضر ألهم الشروط اليت ال بدجِب ذعأعجبين يف هذه احملاضرة وكلّ احلديث فيها م

أمر ديين مطلوب وأنه من     منها يف التجديد الصحيح املطلوب وهذا يدلنا على أن التجديد           
كنت أمتنى تتمة هلذا    . أصول هذا الدين وليس خروجاً من عباءة الدين وليس استبداالً له            

احلديث الشائق بيان موطن التجديد من هذا الدين ، وهل كل أحكامه وحقائقـه مـادة                
د أو أذهـان  قد تسبق إىل أذهان غري العلماء املشتغلني بالتجديللتجديد ؟ ألن هذه القضية   

ولكّن الفهم واالستنباط ، كثري من املثقّفني ، فالدين يف جوهره وحقائقه ثابت ال تغيري فيه         
وتوضيح هذه احلقائق وإزالة ما عساه أن يكون قد علق ا عرب مرور الزمـان وقـصور                 

قـة  األفهام من أمور تصح نسبتها إىل هذا الدين ، وهذا رمبا يقودنا إىل احلديث عن العال               
وهذا مما تقتضيه طبيعة حياة     ،  بني التجديد والتغيري ، فإن التغيري يف األساليب أمر مطلوب           

البشر ، ولكن التجديد الذي يقتضي التغيري يف حقائق الدين وحدوده الثابتة أمر غري ممكن               
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بت وليس مما يتطلبه التجديد ، وأنا على يقني من أن حماضرنا الكرمي يرى هذا ولكني أحب               
أن أضيف هذه التتمة إىل هذا احلديث الرائع الذي استمتعنا به ، وأشكركم مرة أخـرى                

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا 
  

  : عشقي الدكتور أنور ما جد 
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم  

احلمد هللا األول باالبتداء واآلخر باالنتهاء ، والصالة والسالم على سيدنا ونبينـا               
  . صحابه امليامني الفضالء أه وحممد وعلى آل

حنن نعلم بأن احلضارة تقوم على اثنني وخاصة احلضارة اإلسالمية تقوم على الدين               
 لألمة ، فالدين هو ما جاء من عنـد اهللا           يتجسيد الفكر الوعلى الفكر ألن احلضارة هي      

سـالمي يف   فحينما نقول بأن التجديد يف الفكر اإل      . واحلضارة ما جاءت ا قرائح البشر       
ني مفكرية ألن املـسل  وحتديات  – حبسب ما فهمت     –عصوره األوىل مل يكن هناك فكراً       

كانوا يف ذلك العصر قد اهتموا بالتأسيس فانصرفوا وشغلوا بالنص وبالفقه وهذا ما كان              
  . جيب 

 يف الفكر ألنهم نازلوا طبعـاً       وتكلمواأما من حيث الفكر فقد جاء علماء الكالم           
فيه من حيث األمساء والصفات وغـري       ت األخرى وخاضوا فيما ال جيب اخلوض        الفلسفا
  . ذلك 

هو أنه نظر إىل العـرب فوجـد        �أول التحديات الفكرية اليت مرت على النيب          
 يكرهون فكرة املصري ، فلهذا كان العرب مييلون على الدوام إىل تقـديس األبـاء                مأب

  واجه هذا    � إىل املستقبل ، فالرسول      واي ومل ينظر  واألنساب فكانوا يلتجئون إىل املاض    
لو قلت لكم أن وراء هذا اجلبل عـدواً         : " التحدي بأن مجعهم يف مكة وقال هلم كلمة         

نـاً للنـاس    ئواهللا لو كنت خا   : ربنا عليك كذباً قط ؛ فقال       جما  : أمصدّقي أنتم ؟ قالوا     
 ما كذبتكم ، واهللا إنكم لتمـوتن        ولو كنت كاذباً على الناس كلّهم     ،  خنتكم  ا  كلّهم م 

، هـذا الكـالم     " ن كما تستيقظون ، واهللا إا جلنة أبداً أو نار أبداً            كما تنامون ولتبعثُ  
 وعقوهلم التقوى وحماسبة الذات ، فهذا حتد فكري         وجههم إىل املستقبل فوضع يف قلوم     

     . �كان أيام النيب 
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نه ال جيوز ملن يقوم بالتجديد إال ملن كان         األمر اآلخر وهو أن سعادتكم ذكرمت بأ      
  . له حق االجتهاد 

ك هذا األمر جيب أال يترك على عمومياته ، فهذا األمر نوعاً من الـتحجري               شال  
 سيدنا عمر يف مـسألة      � على الفكر ، هذا التحجري جند لو نظرنا إلىعمر بن اخلطاب          

 أهل الشورى مث استشار أيضاً       من – رضوان اهللا عليه     –طاعون عمواس استشار الصحابة     
الطلقاء من شيوخ بدر لكنه أخذ بقول الطلقاء من شيوخ بدر ، فحينما ناقشه أبو عبيدة                

الرأي للرأي : كيف تأخذ من هؤالء ؟ فقال كلمة عظيمة ، قال  : عامر بن اجلراح قال له      
  . فهنا فرق بني الرأي يف التجديد وغري ذلك . وليس للشخص 
مل يأخذوا بأسـباب أو   سف أنّ علماءنا     هو أننا يف هذا العصر مع األ       خرياألمر األ 

بالنظريات السياسية وال النظريات االستراتيجية ، هلذا جندهم مل يتمكنوا من حتديد موقف             
أو تفكري هذه الدول الكربى فلهذا صارت صدامات كثرية ، فلو تثقف العلماء يف بـاب                

ياسي ويف السياسة الدولية لوجدناهم أنهم ال يغـرّد         العلوم احلديثة وخباصة يف الفكر الس     
  . بعضهم خارج السرب 

  وشكراً لكم ، والسالم عليكم ورمحة اهللا ؛؛؛
  

  : هيثم االشقر الدكتور 
  . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

ـ بدايةً نرحّب بالدكتور حممد سليم العوا الذي تربينا على كتبه وفكره ، و             سرين ي
  .  بالسالم عليه اليوم أن أتشرف

الشيء الثاين يف احلقيقة يف مداخليت هو أن االحتاد العاملي لعلماء املسلمني فرحنا به              
ـ  اً واضحة ، فمثالً استقالل العلماء     كثرياً لكن حتى اآلن مل جند آثار        ، حتـى اآلن     اً مادي

ل أصحاب  ن عند الدولة ، وكثري منهم لألسف حول التجار وحو         والعلماء معظمهم موظف  
الوجاهة حتى يؤمّنوا رزقهم ، كيف للعلماء أن حيملوا راية األمـة وأن حيمـوا فكرهـا                 
وعقيدا وهم ذا احلال ؟ فما هي خطّة االحتاد العاملي لعلماء املسلمني لكفاية العلمـاء               

  . مادياً ؟ هذا أوالً 
 الستقالل العلماء أو  ما هي إجراءات االحتاد العاملي لعلماء املسلمني   :الشيء الثـاني 

جعل املؤسسة الدينية أو اهليئات العلمية مستقّلة عن املؤسسة السياسية حبيث يكون هناك             
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تناغم ودعم للمؤسسات السياسية ؟ نريد دعماً للمؤسسات السياسية من العلمـاء مـن              
   . خالل استقالهلم حتى نرجع إىل أيام العز بن عبد السالم ودور األزهر ومسجد الزيتونة

  وجزاكم اهللا خرياً ؛؛؛
  

   :الدكتور حسن سفر 
  . وعلى آله وأصحابه أمجعني ى اهللا وسلم على سيدنا حممد وصلّ، بسم اهللا الرمحن الرحيم 

   ب يف هذا املنتدى الفكري بشخصية املفكر اإلسالمي الكبري األسـتاذ           الكل يّرح
اء طرحك التجديـدي بـني      الدكتور العوا ، فكرك الثّاقب طاف يف اآلفاق وحلّقت مس         

العرب والغرب واستفاد من كتابك املوسوم يف النظام السياسي طالب العلـم وأسـاتذة              
نشكر أستاذنا املفكَّر على هذه احملاضرة القيّمة وقد كثُر الكالم          . اجلامعات ، فمرحباً بك     

الـسؤال  عن التجديد والتحديات اليت تواجه األمة ، فمن خالل حماضرتك القيّمة نطرح             
  : اآليت 

 هل لدى مفكري اإلسالم البارزين على الساحة أمثالكم مشروع جتديدي خيتص بتطوير           
 مفهوم اإلسالم السياسي واإلصالح الدميقراطي وغريه ؟ ومن ميكن أن يتبنى هذا              وجتديد

دبيات اإلسالمية ؟ هل منظمتنا اإلسالمية ، جامعـة         ادي األ ـاملشروع احلضاري الذي تن   
ن الذين يقولون ربنا ال حتملنا ما       ور بقطبه األوحد أم الفقهاء واملفك     عربية ، الغرب  الدول ال 

  . ال طاقة لنا به ؟ وشكراً لكم 
  

حممد بشري حداد الدكتور
ّ

 :  
سيدنا رسول اهللا وعلى آلـه      على  ، والصالة والسالم    احلمد هللا   ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم     

  . وصحبه 
فضيلة الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة علـى مـا          موصول ملعايل   ائماً  دالشكر    

وحنـن علـى غايـه     – منتدى الفكر اإلسالمي –يتحفنا به من هذه الندوات يف منتدانا  
  . ماً لنا بارك اهللا فيه  حممد سليم العوا حماضراً ومعلالسعادة حلضور الدكتور

أوالً . ة سيدي يف ضوء حماضرتكم عن التجديد يف الفكر اإلسالمي رؤية معاصـر         
 نه إحياء ما اندرس ، إذن التجديد يف البداية         كم انطلقتم يف التجديد أساساً بأ     أشكركم أن

يقوم على إحياء ما اندرس من معامل الدين هذا هو احملور الرئيسي للتجديد ، لكن هـذا                 
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يهددنا يف  أنا أعترف بالتحديات اليت تواجهنا ، أول حتدّ أراه قد           .. يقتضي منا حتى نفعّله     
العشرين سنة القادمة هو عدم كفاية أعداد محلة الشريعة نوعاً وكماً الحتياجات األمـة              

أنا أقول وأنا أفكَّر منذ أسابيع يف هذا األمر أن أعداد علمائنا بالعدد بالنـسبة               . اإلسالمية  
اجد ويف  للكثافة السكانية اليت يعيشها العامل اإلسالمي غري متكافئة ويظهر ذلك يف املـس            

مناصب اإلفتاء ويف مناصب التدريس ويف مناصب اخلطابة ، وصرنا إىل أمر العـدد غـري     
فاجأين أحد أصـحاب    . النوع ضعيف جداً    . مكافئ والنوع غري موازٍ الحتياجات األمة       
اليوم قابلت أساتذة التربية اإلسـالمية يـوم        : املدارس قبل أسابيع كنت بزيارته يقول يل        

 يل ملا أرى من أهوالٍ من هؤالء اخلرجيني محلة الشهادات الذين ال يعرفون              كابوس بالنسبة 
ـ قراءة آية وال حيفـظون حديثاً وال جييدون لغة وال أسلوباً ، واليوم يف اجلرائد بعض                 ن م

    .هذا 
فداه أيب وأمي كشف شيئاً   � االفتراء الذي تعرض له شخص نبينا   :األمـر الثـاني   
حباً ال نظري    �ب هذه األمة للنيب األعظم      ف قدره يف األمة وهو ح     ا كنت أعر  جديداً م 

وهللا احلمد غري أن هذا احلب كشف قصوراً ، أول هذا القصور أننا مل نستطع قبل أن                 ،  له  
نقدّم شخصية رسولنا للعامل الغريب أننا حىت اآلن يف السرية النبوية اقتصرناها على مغازي              

مه وأكثر أمتنا ال تعرف رسول اهللا حق معرفتـه ، ولـذلك ال              رسول اهللا على تعداد أيا    
تستطيع بالتايل أن حتاور به األجيال الصاعدة وبالتايل لن تستطيع أن حتاور به غري املـسلم         

  .   �النيب العريب ويف اآلخر لن تستطيع أن حتاور غري املسلمني يف تقدمي شخصية 
مد سليم العوا وهذا تسليط على رؤيـة        وهو الذي قاله الدكتور حم     :األمـر الثالـث    

نعم معجونة باإلسالم ولكننا يف ضوء ما نواجه        . اجتماعية نيّرة أنّ أمتنا معجونة باإلسالم       
هو أن يقال لنا إن هذا عبارة عن تقاليد وعادات والتقاليد والعـادات يف              به من حتديات    

ن حيث الوراثة من حيث املمارسة      هي معجونة م  . زخم العوملة قابلة للنظر وإعادة النظر       
ولكنها غري مؤصلة عند أجيالنا وهنا اخلطر ، فعجن األمة بإسالمها من خالل موروثـات               
وتقاليد وممارسات حياتيه أمام هجمة الفضائيات اإلعالمية وعامل االنترنت هي معرضـة            

ـ  للخطر ولن تبقى صامدة كما تغزى كل األمم وكل الشعوب ، فأمتىن              ؤصل هـذه   أن ن
إسالمنا لتكون مبنية علـى     األمة لشبابنا يف أن نبيّن هلم مدى ارتباط ممارساتنا وتقاليدنا ب          

  . وشكراً لكم . عن سطوة التقاليد االجتماعية ني تستطيع به أن تواجه اآلخر بعيداًوثاق مت
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  : أمحد االسالمبويل الدكتور 
كلّ من و،  �حممد رسول اهللا سلم على وأصلّي وأ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا        

  . وااله 
مث أما بعد ؛ فأتوجه بالشكر إىل مساحة الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجة على هذه                 

الدعوة الكرمية ، كما أتوجه بالشكر إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي علـى استـضافة هـذا              
 من البيان ما يؤهلـه إىل أن        املنتدى ، وأتوجه بالشكر إىل أستاذنا احملاضر الذي أعطاه اهللا         

ينضم مع غريه من القلَّة الواعية اليت تستطيع أن تذب عن دين اهللا وأن تدافع عن رسـول                  
   . �اهللا 

ت ومـن  من افتراءا �يف البداية أود أن أقول فيما يتعلّق مبا نِسب إىل رسول اهللا        
قدمية قدم اإلسالم فكان أول     كذب أن هذه املسألة على أي مقياس ليست جديدة ولكنها           

هو أبو هلب ، من أجل ذلك توعده اهللا ألنه جبرأته            �من جم على شخص رسول اهللا       
دثت حينما كان أحـد الـصحابة يهِـم         ح،   �فتح الباب لغريه أن يهاجم رسول اهللا        

تـسب   ال نتركك تلحق مبحمد يف املدينة حتى      : وقالوا له   ،  باهلجرة فأمسكه املشركون    
وكيف تجِد قلبك ؟     "  :�باكياً قال له     � وتذكر آهلتنا خبري ، حىت أتى النيب       �النيب  
خالصة القول ال ينبغي أن يزعجنا      " فإن عادوا فعد    : قال  . أجده مطمئناً باإلميان    : قال  

  . �فهو حدث وحيدث وسيحدث وال ميس رسول اهللا هذا الشيء 
يقةً وجدنا يف الشريعة اإلسالمية مـا يـضمن         حقـ. ننطلق إىل مسألة التجديد     

التجديد ، فالشريعة اإلسالمية تجملُ املُتغيّر وتفصّل الثابت ومن سمات الشريعة اإلسالمية         
معتربة فيما أمر به اهللا ، وملغية فيما        : قلّة التشريع ، فعلى سبيل املثال جند أن املصاحل ثالثة           

 قليل ، وتركت الغالبية العظمى حتت مظلّة مـا يـسمى        هذاو،   �ى عنه اهللا ورسوله     
هنـاك  . وهناك احتراز أود أن أقف عنـده        . باملصاحل املرسلة اليت تلبّي احتياجات األمة       

هذه . خملصون يعتربون أن أي جديد ال يكون قد ذُكر يف القرآن وال يف السنة فهو بدعة                 
  .  يتفضل ببياا  وقفة وأطلب من أستاذنا أناملسألة حتتاج إىل

كذلك فإن هناك من األدعياء وممن أُمسّيهم العلماء املستغربني الذين يأتون من وراء         
التجديد لينالوا من األمة فيقولون إذا أرادت األمة التجديد يف فكرها فعليها أن تبتعد عـن      

  . جلة هلؤالء القرآن والسنة وأن تعتمد فقه املصلحة ، وهناك من قال ذا وهناك مواد مس
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آخر شيء أُحب أن أذكره هو ما فرق به بعض العلماء بني الغربيني بـأن يطلـق    
وليس املسيحيني ، فقيل إن املسيحيني هم أتباع عيسي إىل ما قبـل             ) النصرانيني  ( عليهم  

  . وشكراً جزيالً ) . النصارى (   أُطلق لفظ � وبعد جميء حممد �جميء حممد 
  

   :د األستاذ حسني حمم
   . �، والصالة والسالم على رسول اهللا بسم اهللا الرمحن الرحيم 

حنن اآلن يف صدد تقنيات حديثة وخاصة       .  ليست كلمة لكنها استفسار قادم       يه  
وكثري من هذه العلوم اآلن . باستخدام هندسة احلاسبات وأيضاً باستخدام علوم احلاسبات       

م أصوات العلماء ، واستخدام هـذه       أصبحت موجودة على الساحة وخاصة يف استخدا      
               حتويل هذه األصوات املوجودة حالياً إىل وحدات صـوتية يـتم األصوات ميكن أن يتم
استخدامها مستقبالً يف قراءة أي نص قادم ، أي نص مكتوب ، ومن ثَم ميكن أن يـسند                  

ملشخصات وأيضاً هناك علم حديث باستخدام ما سمي الكركترز أو ا   . النص هذا للعلماء    
               أو الشخصيات ، ميكن استخدام فيديو موجود ، هذا الفيديو املوجود قدمياً ميكن أن يـتم
ربطه مع املقالة املقروءة اآلن وتتماشى الصورة مع الصوت املقروء ومن مث ميكن أن حيدث               

  . هناك كذب يف هذا اإلطار فماذا حنن صانعون ؟ وشكراً لكم 
   

   :الدكتور مشعل السلمي 
م اهللا الرمحن الرحيم ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيّدنا حممـد              بس

  . وعلى آله وصحبه أمجعني 
أوالً نشكر منتدى الفكر اإلسالمي املنبثق عن جممع الفقه اإلسالمي على إقامـة             

ألستاذ الدكتور هذه احملاضرة املتميّزة يف موضوعها واملتميّزة يف ملْقي هذه احملاضرة سعادة ا           
حممد سليم العوا الذي هو اليوم يعترب من أبرز املفكّرين اإلسالميني الـذين يكتبـون يف                

  . التراث اإلسالمي 
  . عندي سؤالني 

انطالقاً من تعمق سعادة األسـتاذ الـدكتور العـوا يف البحـوث              :الـسؤال األول 
دل احلاصل اليوم يف الدراسـات     والدراسات الفكرية اإلسالمية فإذا أمكن التعليق على اجل       

العلمي هل مفـردة  ما هو األسلم واألصلح من حيث التعبري    : السؤال  . والبحوث العربية   
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لح طاإلصالح أم مفردة التجديد ؟ احلقيقة أن منبع اخلالف هنا هو أن من يـرفض مـص                
سادس إن هذه املفردة آتية من الغرب من القرن اخلامس عشر والقرن ال           : اإلصالح يقول   

عشر عندما ثارت الكنيسة على الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي نعرفه يف            
  . الغرب 

ولذلك هـناك من يطالب بأال يتم التنظري ملصطلح اإلصـالح وإمنـا ملـصطلح              
  . التجديد 

هل هناك حرج يف استخدام مصطلح اإلصالح والتنظري له على أسـس شـرعية              
  . ؟  مبا فيها مبا يسمى باإلصالح الديين إسالمية يف كافة ااالت

 وهو حمدد حول التحديات اليت تواجه العامل اإلسالمي اليوم وأهـم            :سؤايل الثـاني 
  : هذه التحديات مها موضوعان 

  . موضوع اإلصالح السياسي : املوضوع األول      
  . هو موضوع املرأة : واملوضوع الثاين      

أال تتفق معي يا سيادة     ،  على موضوع اإلصالح السياسي      أن أعلّق    وأنا أريد فقط  
الدكتور أن التراث السياسي اإلسالمي الذي تزخر به مكتباتنا وتزخر به حبوثنا العلميـة              
قليل يف اجلانب التفصيلي أي أنه حيتوى على العديد املبادئ والكليات العامة اليت نعرفهـا               

 والعدالة وغريها من هذه املبادئ املعلومة واملشهورة        مجيعاً ابتداًء من املساواة واحلاكمية هللا     
ولكن عندما نأيت إىل اجلانب التفصيلي فإننا ال نرى آليات تفصيلية ودقيقة مقارنة بالفكر              
السياسي الغريب ، ومن هنا بدأ الغرب يطرح موضوع تصدير الدميقراطية الغربية إىل العامل              

اضحة مبا يسمى املشروع األعظم للدميقراطية يف اإلسالمي ورأينا ذلك يف صورة تفصيلية و     
الشرق األوسط ، والذين يطالبون ذا املشروع يقولون إنه ال يوجد نظام حكم صاحل أو               
رشيد بشكل عام يف العامل اإلسالمي ولذلك الدميقراطية هي البديل وهذا ليس صـحيحاً              

ذّر يف اإلسـالم    و نظام متج  وهذا ليس كالماً ميكن قبوله بل النظام السياسي اإلسالمي ه         
   . وشكراً . لكن حيتاج إىل تفصيل يف بعض اآلليات التفصيلية 

  
            :األستاذ إمساعيل احلاج حممد 

احلمد هللا الوايل الكرمي ، والصالة والسالم على سيدنا حممـد           بسم اهللا الرمحن الرحيم ،      
  . وآله مع التسليم 
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كر اإلسالمي وجممع الفقه اإلسالمي وأمينـه       يف البدء ال بد أن أشكر منتدى الف       
احلبيب الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة على جهده الكبري يف الوصول إىل املـشاركني              

حملاضرة القيّمة ، وقد مسعت     والشكر ثانياً للدكتور حممد سليم العوا هلذه ا       . كل الوسائل   ب
اليت طُبّقت يف السودان يف الفتـرة   شارك يف اللجنة اليت راجعت التشريعات دكثرياً فقعنه  
 فيما يسمى بالتشريعات اإلسالمية أو الشريعة اإلسالمية يف السودان ، وقد            ٨٥ - ٨٣من  

طُبّقت ومورست بشكل فيه كثري من اآلراء من الظلم وقطع األيدي وكثري من املمارسات              
ة يف نصها وحمتواها    باسم اإلسالم وملّا جاءت هذه اللجنة ذكرت أنّ هذه التشريعات معيب          

 .  
حتدث الدكتور عن أن التجديد يف الفكر اإلسالمي جيب أن يقوم به املؤهلـون ،               

م يف مؤمتر سمّي    ١٩٨٣وأذكر يف السودان قد اجتمع مجاعة من املفكرين السودانيني عام           
قنا عليه فلنعمل فيما اتف ( مجاعة الفكر والثقافة اإلسالمية ، وأذكر من التعابري اليت ذكروها           

  .  ) وليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه
واآلن هناك كثري من التحديات اليت ذكرها الدكتور فمنها حتـديات يف اـال              
السياسي واالقتصادي وغريها من ااالت هل يتفق معي الدكتور أننا يف حاجة إىل جسم              

فات السياسية واالقتصادية كـي  يحدّد لنا يف ماذا نتفق اآلن كي نقوّم ونضع هذه االختال          
نضع منهجاً على األقل أن نتفق عليه يف الدول اإلسالمية يف األمة اإلسالمية أن حيكمهـا                

هل ميكن أن نضع ما اتفقوا عليه اآلن يف حتدياتنا وأن حيكمنا            .. املؤهلون الذين تعليمهم    
  . أو على األقل أن يكون حاكم بني دول األمة اإلسالمية ؟ وشكراً 

  
         :قدار شالدكتور إبراهيم 

احلـمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه ومـن                
  . وااله 

 تكلَّم عن كيفية أنه      – جزاه اهللا خرياً     –احملاضر  . مباشرة على موضوع احملاضرة     
كيف ندافع عن   أنه  ىل  نسكت على التحديات اليت تواجهها األمة ، واستمعنا إ        ال  جيب أن   

حنن أمـة   ،  لألسف الشديد   .. إن األمة   . األمة ، نريد أن نستمع إىل كيف جندد لألمة ؟           
نتصرف كأفراد وأعداءنا يتصرفون معنا كأمة ويهامجوننا لكن وقت ما يريدون أن يتعاملوا   

 مغلوبة وتابعـة ،     عندنا مشاكل رئيسية ، حنن أمة     . معنا يتعاملون معنا كأفراد ودويالت      



  ٣٢

عندنا مشاكل رئيسية مهمة جداً وهي يف العمل اجلماعي ، احلوار           . ننتج أقل مما نستهلك     
ليس لدينا مقـدرة يف     . ضعفاء جداً   ،  اإلجيايب البناء ال نعرف كيف نؤديه يف اختاذ القرار          

أنا . وجودة العمل   التخطيط االستراتيجي وأدواته الفعالة ، والنواحي العملية لقياس أداءنا          
أريد أن أؤيد كلمة قاهلا الدكتور أنور عشقي هي كيف ميكن التجديد إذا مسعنـا مجلـة                 

ال جيوز أن يقوم بالتجديد إال أن يكـون مـن العلمـاء             : تقول ما معناه ألنه مل أكتبها       
املتمكّنني ، فأرجو أن نسمع كيف سنتحرك يف التجديد ؟ نريد مدرسة حديثة لإلبـداع               

 . يي والتجديدي يدعمها ويشجّع على قيامها العلماء ويتبناها جممع الفقه اإلسالم          الفكر
  . وشكراً لكم 

  
  : ) األمني العام ( احلبيب ابن اخلوجة الدكتور حممد فضيلة الشيخ 

شكراً سيدي ، كما أجبت أحد اإلخوان قبلك أرجو أن تكون هذه االقتراحات             
  . ستجابة إليها مدونة عندنا حىت نواصل العمل باال

قليلك ال يسمى قلـيالً وال      : ويف اية هذه املناقشة أريد أن أقول ملعايل األستاذ          
الرجاء تناول بعض النقاط اليت مل تكن   ويقال له قليل ، وإمنا كَثْرت األسئلة أو االقتراحات          

               ّكون نـدوة   داخلة يف حبثك ، هذه األشياء هي اليت من أجلها قلت لعلّ من املناسب أن ن
ليتمكَّن كل الناس من تقدمي آرائهم ونستخلص منها اخلامتة اليت ستصلُح يف مستقبل األيام              

ولذلك فإنّي أرجو من اإلخوان مجيعاً ممن يريد أن يتقدم بكلمة صغرية يكتب             . للعمل ا   
بة فيها اقتراحه ، ما هي اجلوانب اليت يريد أن نتحدث عنها ؟ ألننا سنفعل هـذا بالنـس                 

لقضية اإلرهاب بعد احلديث الشيّق والدسم الذي قام به الشيخ عبد اهللا بن بيه يف أسابيع                
خلت وذلك قبل ثالثة أشهر ، فأفدنا من حبثه ونشر شيء منه لكن حنتاج لكثرة املتحدثني                

قالم مل جتف حتى اآلن يف احلديث عن اإلرهاب نريد أن نكون            يف هذا املوضوع وألن األ    
ة خنرج ا من اإلطار العادي للمحاضرة إىل قضية املشاركة من عـدد كـبري مـن                 ندو

  . األساتذة والباحثني 
أشكركم من جديد على أن تفضلتم باحلضور إىل جدة إللقاء هـذه احملاضـرة              

جوانب جديدة  الكرمية وقد كانت واحلمد هللا مثلما نريد وهي قد أضفت على املوضوع             
الكتاب والباحثني من قبل والذين حتدثت معكم عنهم هذا الصباح          مل يتعرض هلا كثري من      

  . وشكراً لكم . فأرجو أن تتم النعمة بتعليقكم أو إجابتكم عن األسئلة اليت طُرحت 
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الدكتور حممد سليم العوا 
ّ

:  
جزاكم اهللا كل خري ، وأنا شاكر إلخواين مجيعـاً الـذين تفـضلوا فعقّبـوا أو                 

 طلبوا إضافة فهذا شرف كبري أن جيد املتحدث أذناً قد أصـغت             استفسروا أو انتقدوا أو   
لكالمه وعقالً ينتقده ويقوّمه ويصوّبه ليدلّه على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه يف املـرة               

  . القادمة 
كُنت معنياً بأن أحتدث عن السبب الذي من أجله حنتاج إىل التجديـد ، وعـن                

 إليه ، وعـن كيـف       – اآلن   –ن وجه حاجتنا اآلنية     أصول هذا التجديد يف ثقافتنا ، وع      
املسائل األربـع ،    نفعله ؟ وحاولت أن أملس بقدر ما يسمح به وقت متحدث منفرد هذه              

وأنا موقن أنّ تقصريي أكثر من إجاديت وأن ما مل أقله أكثر مما كان ينبغي علي قولـه ،                   
ذا ؟ فقد كان جيب علي قولـه ولكـن          ولذلك أنا أوافق إخواين الذين قالوا لم ملْ تقلْ ك         

املتحدّث هو تقريباً مقدار ما أخذه      الوقت طبعاً ال يسمح ، وأنتم ترون أن مقدرا ما أخذه            
اإلخوان العشرة الذين تفضلوا بالتعقيب ، فالندوة اليت يريدها شيخنا بدأت فعـالً ورمبـا      

فصيل لكنّي أذكـر فيمـا   تستمر يف وقت الحق ، وال أستطيع أن أتناول كل األشياء بالت    
  : يشبه العناوين إذا أذنتم يل بذلك وبالترتيب الذي قيل به 

أنا أوافق أخي الدكتور محزة يف كل ما قاله على أنه ليس كلّ ما يتضمنه الـدين                 
حيتاج جتديداً أو جيوز فيه التجديد يف الدين ثوابت ال جيوز أن تجدد وال يدخلها التجديد                

 عن التجديد يف ااالت اليت جيوز فيها ، وفيما جيوز فيه االجتهاد جتديـد               لكن أنا أحتدث  
أذكر . الكالم بلغة العصر جتديد أيضاً      . البيان هو جتديد أيضاً ، إعادة الشرح جتديد أيضاً          

يف طبعته األوىل أُقيمت له ندوة      ) الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد      ( عندما صدر كتايب    
ضرها بعض إخواننا العلماء ففي ايتها سألين أحد طالب العلـم يف            صغرية يف بريوت ح   

ملاذا تكتب بغري اللغة اليت جنـدها يف املتـون          : إحدى اجلامعات اإلسالمية العريقة ، قال       
ألن القاريء يف زمننا حيتاج إىل لغة غري اللغة اليت يف املتـون             : والشروح القدمية ؟ فقلت     

نا إال من هذه املتون وتلك الشروح لكن لكي نقدّمـه إىل            والشروح ، حنن ال نأيت بكالم     
فـرد  . ولكن هذا يسقط قيمته     : مجهور هذا العصر ال بد أن نصوغه بلغته وبيانه ، فقال            

لكن خالصة األمر   . عليه عدد من مشائخه احلاضرين وقالوا كالماً كثرياً ال أُحب ذكره            
ضرورات وهي واجب العلماء الذي أهلهم اهللا       أن إعادة البيان يف كل زمان ضرورة من ال        

تبارك وتعاىل هلذا ، وهنا يكون نوع من التجديد ليس فيه اإلتيان جبديد وإمنا مـا مسـاه                  
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العلماء إحياء ما اندرس والتذكري مبا نسي والعودة إىل ما ترك العمل به ، وهذا هو جوهر                 
  . التجديد اإلسالمي 

ي ما تكلمت عن السلف الصاحل أنهم مـا كـانوا           أنا يا أخي الدكتور أنور عشق     
إىل ما عندهم ، تكلّمت عن إخواننا الكساىل         عن الذين يستنيمون      أنا تكلّمت  ،يجددون  

الذين ال يريدون أن خيرجوا من احللقات اليت عاشوا فيها ، تكلّمت عن ما قرأته صـباح                 
موداً يف إحـدى صـفحاا   اليوم يف صحيفة املدينة ولعلّك قرأته معي ، صحفي يكتب ع          

واحد يقول  : مصيبتنا يف مواجهتنا للغرب أن لدينا أربعة اجتاهات         : قرأته يف الطائرة يقول     
الغرب خدمنا خولنا اهللا إياهم ، خيترع وينـتج ويطـوروا الكمبيـوترات والتلفونـات               

  . ه هذا اجتا. والطيارات من أجل أن نشتريها حنن بأموالنا ونركبها ونستخدمها 
هذه موجة وستنتهي وسنعود للجمل واحلمار وتسلّق النخلة وما إليه         : الثاين يقول   

ويذهبوا يف مصيبة وحنن الباقون على األرض ألننا مل نتطور ، هم الذين تطوروا وسينتهون               
  . وحنن سنبقى 

حياتكُم الدنْيا  َأذْهبتُم طَيباتكُم في     �هؤالء هلم الدنيا ولنا اآلخرة      : الثالث يقول   
    .أما حنن فلنا اجلنة إن شاء اهللا  � واستَمتَعتُم بِها

ما لكم وماهلم ، وملاذا تفكَّرون فيهم ؟ وملاذا تنشغلون م ؟ تفرغوا    : الرابع يقول   
  .لصلواتكم وصيامكم وأذكاركم وتعلّمكم فإن هذا هو الذي يدخلكم اجلنة 

تفكَّر يف التجديد    ال حتتاج إىل جتديد يا دكتور أنور ، وال           هذه االجتاهات األربعة  
وال خيطر على باهلا أنها حباجة إىل شيء جديد إنما نتحدث مع أمثالك وأخوانك العلماء               
الذين حيتاجون إىل أن خيرجوا بشيء جديد يغيّر الدنيا كما تفضل أخي الدكتور وقـال               

تعليم ويف السياسة ويف التكنولوجيا وهذا يقوم به اتهدون نريد أن نغيّر يف االقتصاد ويف ال 
إمنا نتكلّم عن التجديد يف الدين اإلسالمي ، جتديد اإلسالم ، ال جيوز أن يقوم به اجلهلـة                  
وال العوام وال علماء الطب والفلك والصيدلة ، يقوم به علماء اإلسالم املؤهلون مث هؤالء               

  . والتكنولوجية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية خيدمون علماء العلوم الطبيعية 
  . أنا طبعاً أمتىن أن يتعلم علماؤنا كل النظريات اليت يف الدنيا 

أخي الدكتور هيثم األشقر سأل عن االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ، وأنا أشكرك             
أنين جبـوار أخـي     على هذا السؤال ولكن أود أن أُعلَّق تعليقاً بسيطاً مث من حسن حظّي              

األكرب العالمة الدكتور عبد اهللا بن بيه وهو نائب رئيس االحتاد فسأقول كلمةً بـسيطة مث                



  ٣٥

االحتاد ليس من عمله أن يوفَّر لعلماء املسلمني معيشةً         . أرجو منه أن يكمّل ما نقص منّي        
 مستقالً ورؤيـةً     عقالً ممستقلة وال مؤسسة مستقلّة إنما من عمله ومهّه األكرب أن يوفَّر هل           

مستقلة وقدرة على مواجهة التحديات املعاصرة بالوسطية اإلسالمية ال بالغلو يف اجلمـود             
. والتحجر وال بالغلو يف االنفالت والتحلّل الذي يقع فيه أصحاب كال طريف قصد األمور    

ه مـن   يف الوسط إن شاء اهللا وهذا دورنا األساسي ، أما ما سألت عن            حنن نريد أن نكون     
خطة االحتاد وطرق العمل على حتقيق استقالل العلماء فأحيله إىل أخي الشيخ عبد اهللا بن               

  . بيه نائب رئيس االحتاد 
أخي الدكتور حسن سفر واملشروع الذي لدى مفكري اإلسالم عـن اإلسـالم             

ع أن  السياسي من الذي يتبناه ؟ طبعاً العاملون يف الساحة اإلسالمية لديهم مشروعاً تستطي            
تستخرجه متكامالً لكل حياتنا والعيب أننا متفرّقون ، وهذا االحتاد أحد أعماله أن جيمع              
شتات هؤالء العلماء لكن أنا أحب أن أبشرك مبا جيري يف عدد من بلـدان اإلسـالم ،                  

اليوم تبناه اآلن   املشروع السياسي الذي دعا إليه املفكَّرون املسلمون منذ السبعينيات حتى           
 الوسط يف األردن ومجعية الوسطية اإلسالمية وتبناه يف مصر حزب الوسط الـذي              حزب

 حبكم احملكمة اإلدارية العليا بعد ثالث حماوالت ٤/٢/٢٠٠٦نرجو أن خيرج إىل النور يوم  
أخفقت ألسباب أمنية وليس ألسباب سياسية ، تتبناه اآلن مجاعة الوسـطية اإلسـالمية              

   اه االحتاد العاملي لعلماء املسلمني فيما يدعو إليه مـن الـشورى   املوجودة يف املغرب ، يتبن
فهذا املشروع يتبنى فعالً    . ومن احلرية ومن تأصيل حقوق اإلنسان ، إىل آخر ما يقوم به             

لكن حضرتك تعرف أن التغيري يقتضي عزماً وإرادة ووقتاً وحنن لسنا متعجّلني الوقت معنا              
  .  لنا يف أن ينتصر اإلسالم ويعلو إن شاء اهللا وسيحقَّق اهللا أم

أخي الدكتور بشري أنا أوافق على كل ما قاله وأمتنى أن يمكَّننا اهللا من تأصـيل                 
  . اإلسالم املعجون يف األمة إن شاء اهللا 

 قدمياً أنا يف الورقة اليت بني       �وجاره أخي الدكتور أمحد سامل ما نسب إىل النيب          
قرآن لكن أنا أريد أن أقول لك يا أخي إنه يزعجنـا كـل              أيديكم ذكرت حتى ردود ال    

  يف الزمن األول إذا أُوذي حبرف فما دونه نزل جربيل يرد �كان رسول اهللا  . االنزعاج  
على الذين يهامجونه ، ولكن حنن اآلن مكلّفون بالدفاع عن نبيّنا وحبماية حرمتـه وقـد                

للقاضي عياض الذي يقول فيه بعد      ) ا  الشف( حفظنا وحنن أطفال السطر األول من كتاب        
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  حياً كحقَّه    �  حياً كحرمته ميّتاً ، وأن حقّه         � أعلم أن حرمة رسول اهللا     ( :املقدمة  
وز أن نقول إننا نسكت عن من يشتمنا ، ال أبداً هو بـأيب وأمـي ،                 جي، فنحن ال     ) ميتاً

  ، وهذا ليس فيه إال أن تكون         �نلعنهم وحنارم إذا اقتضى األمر ومنوت يف سبيل نبينا          
إذا بلغ األمر نبينا فماذا بعد ؟ أما واهللا فإنه ال ينال ذرةً من تراب نعله ،                 . كرامتنا حمفوظة   

يـشتمه  ال ينال منها كل الناس لو وقفوا ضده لكن غضبتنا له ضرورية وغضبنا ضد من                
لقد مات وال يستطيع    : ضروري وهذا من الدين وإال أن نكون مثل هذا الرجل الذي قال             

  . بئس قائلها بئست املقولة . الدفاع عن نفسه 
التحديات العلمية  . أخي الدكتور حسنني جزاك اهللا خرياً على هذا السؤال املهم           

اليت تواجهنا بتزييف أقوال العلماء وأحاديث العلماء وفتاوى العلماء بعد قليل من الـزمن              
ن يف طور ائي ، هذا دور علماء املسلمني أمثالك يف           هذا ليس بعيداً ، التجارب عليه اآل      

نشر أخالقيات العلم اإلسالمي هذا يرِد على االستنساخ وعلى احلمل الـصناعي وعلـى              
حفظ األجنة وعلى حفظ البويضات واحليوانات املنوية ، هذا كلّـه يـدخل يف بـاب                

يات ونريد أن جندّد هذا     أخالقيات العلم ، وقد كان لعلمائنا سبق طويل يف مسألة األخالق          
املعىن ال مبجرد العودة إىل التراث وإنما بالدعوة إىل ميثاق شرف بني العلماء املعاصـرين               
فيما يتعلق باإلنسان وكيانه ، وباإلنسان وثقافته ، وباإلنسان وفكره ، لئال يعتدى علينـا               

هذا .  مل يقولوها ومل يفعلوها      وتزور على علمائنا ومفكَّرينا السابقني أشياء وأقوال وأفعال       
  . دوركم أنتم أرجوكم أن تقوموا به يف جامعاتكم ومجعياتكم العلمية 

الدكتور مشعل السلمي ، سيدي اإلصالح كلمة إسالمية عريقة يف القرآن الكرمي            
 بِاللّه علَيه   ِإن ُأرِيد ِإالَّ اِإلصالَح ما استَطَعتُ وما تَوفيقي ِإالَّ         �ولسان نيب اهللا شعيب     

 يبُأن هِإلَيكَّلْتُ ووموسى يقول ألخيه هارون  �  تَو ، �    حـلَأصي ومي قَـوي فاخْلُفْن
   يندفْسبِيَل الْمس الَ تَتَّبِعكون بالكتـاب وأقـاموا       ،   � وّمـسوبعد أن ذكر اهللا الذين ي

  بنا أن نستعمل كلمـة    ـواجفـنحن من    .  � نِإنَّا الَ نُضيع َأجر الْمصلحي     �الصالة  
�  الَحيها مبفهومنا اإلسالمي ، أما االسترياد من الغرب فهذا ليس من عملنا   �اِإلصّوننم .  

التراث السياسي اإلسالمي قليل يف التفاصيل ، نعم ، كثري يف العموميات ، نعم ،               
ن وترك للمسلمني أن يطبّقوهـا      ألن اإلسالم أتى بقيم صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكا         

  خليفةً له ،     �ويفرّعوا عليها ويستخرجوا منها حبسب احتياجام ولذلك مل يعيّن النيب           
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ومل يعيّن طريقة الشورى ومل يحدّد كثرياً من تفصيالت النظام السياسي ، ملـاذا ؟ ألنـه                 
  . متروك ملصلحة املسلمني 

  اإلسالمي عن أن حيكم هذه األمة ؟ منذ مىت أُبعد النظام السياسي 
لو عرفت اجلواب وأنت تعرفه ستعرف ملاذا ضاعت التفاصيل ؟ ألن املسلمني ال             

 منذ قرون ، فعندما يعود هذا النظام إىل العمل سوف جتد احللول             اً سياسي اًيحكمون نظام 
  . التفصيلية لكل املسائل ، ليس هناك عجز وإنما هناك إبعاد متعمد 

السودان ، وأنا   أنّ آخر كالم كان ألخي األستاذ إمساعيل احلاج حممد ، من            أظن  
مث كـالم الـدكتور   . أوافقك على ما قلته وأمتىن أن يقع هذا التوحد الذي تقوم به األمة           

قدار عن الذي أشرت إليه قبل قليل عن ضرورة تعلُّم كلّ هذه الضروريات من              شإبراهيم  
يط وتقنية الدراسة االستراتيجية وتقنيـة العلـم احلـديث مث           تقنيات اجلودة وتقنية التخط   

نتخذها طريقاً للتجديد وهذا غري التجديد الذي كنت مدعواً للحديث عنه الليلـة ، أنـا      
كنت مدعواً للحديث عن التجديد يف الفكر اإلسالمي ، يعين التجديـد الـديين ، أمـا                 

أخرى ويأيت معه ومها صنوان متوازيان      التجديد العلمي والتقين واإلداري فهذا له جماالت        
لكن ال خيتلطان ، ال ندخل الطبيب ليجدّد لنا اإلسالم وال مهندساً يجدّد لنا اإلسالم هو                

  .يجدّد هندسته وأنا أُجدّد ما أعرفه 
  

  :) األمني العام ( احلبيب ابن اخلوجة الدكتور حممد فضيلة الشيخ 
ضوعات كثرية تطرح اليوم وحتى منذ عشرين أو         إىل أن مو   أنا أريد فقط أن أشري    

ثالثني سنة وتطرح من طرف الغربيني بطريقة موحشة ال يتقبلها املسلم وال العاقل من غري               
 – أي من علماء املـسلمني       –املسلمني ، ومثل هذا وجد يف القرون املاضية من املسلمني           

 لالجتاه الصحيح الذي ينبغي أن يـسريوا      شفاً ألسرار هذه احلملة وبياناً    ـردوداً عنيفة وك  
ولذلك فإن احملاسبة تبدأ من هنا ، ينبغي أن نلـوم           . فيه ، فهل فعلنا هذا ؟ مل نفعل شيئاً          

أنفسنا قبل كلّ شيء مث أن نقوم بواجبنا حنو هذه املشاكل اليت تتصل بـالقرآن وتتـصل                 
هي أشـياء  . إىل آخره   وتتصل باحلضارة اإلسالمية وتتصل بعلم احلديث ،       �بالرسول  

أدخلها يف عقول العامة ويف عقول الناس الغربيون وباخلصوص النصارى منهم ، فهـؤالء              
، ولنا اآلن ثلّة كبرية تكتب كل يوم باللغات املختلفة لتنال حظّها            كانت محلتهم شديدة    
  . من اإلسالم واملسلمني 



  ٣٨

  . لنقوم بواجبنا يف ذلك فهذا ينبغي أن نذكره على األقل فيما بيننا وبني اهللا 
   . وبعد هذا النقاش الكلمة لسيدي وأستاذي الشيخ عبد اهللا بن بيه 

  
عبد اهللا بن بيه الدكتور فضيلة الشيخ 

ّ
:                          

احلمد هللا رب العاملني ، اللهم صلّ وبارك على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسـلم                 
  . يماً لتس

مساحة الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة ، هلذه الـدعوة  مني العام   شكراً ملعايل األ  
إني أجد نفسي عاجزاً عـن الكـالم        . املباركة ألخينا العالمة الدكتور حممد سليم العوا        

فأخي سليم أفصح مني لساناً وأوضح بياناً وقد أطلعكم على هذا املشهد العام الذي هـو            
  :  تذوب نفسه كما قال الشاعر مشهد األمة وتكلم عنه حبماس وبشخص

  وأحرار النفوس تذوب شوقاً 
  تي كل ما نأتي انتصارا أفن          

  . فهو ينتصر هلذا الوضع الذي تعيشه األمة 
هلذا سأمسح لنفسي أن أقول كلمة صغرية جداً إذا مسح يل مساحة الرئيس هـو أن                

ي تعيشه األمـة واملقاصـد      التجديد الفقهي هو الربط الواصل بني ثُالثي ، هو الواقع الذ          
الثالثي إذا كان منسجماً وكان ربطاً صـحيحاً         الشرعية واألحكام اجلزئية ، هو الرابط       

سليماً حينئذ يكون التجديد قائماً وصحيحاً وتكون حياة األمة على صواب وسداد ، وإذا         
ل قـد يكـون   اختلّ ركن من هذه األركان الثالثة فإن التجديد حينئذ لن يكون جتديداً ب  

يقـدّم  النظر أحياناً تدمرياً وفساداً ألن االرتباط باجلزئيات دون الكليات جيعل الفقيه ضيّق      
كما أن جهـل الواقـع      . حلوالً ال تصلح لألوضاع العاملية واألوضاع اليت تعيشها األمة          

  : والوقائع أيضاً جيعل الفقيه يسري يف اجتاه كما قال الشاعر 
  من بطن عالج إذا سلكت الغور 

  فقوال لها ليس الطريق هنالك           
فالربط بني املقاصد الشرعية وبني الوقائع وبني . يسري يف اجتاه غري اجتاه الواقع فهو 

  . األحكام اجلزئية هو أساس التجديد باختصار شديد 
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أما بالنسبة لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني فالدكتور هو الذي كان يفاوض إلنشاء            
االعتراف اجتمعنا يف لندن    على  ذا االحتاد مع دولة أوروبية ، فلما أمتّ مفاوضاته وحصل           ه

اجتماعاً سريعاً حضره من حضره من علماء املسلمني ، حاولنا أن يكون املشهد اإلسالمي           
ممثالً من مجيع املشارب واملذاهب حتى نكوّن وحدة الواجهة أوالً مث حناول بعد ذلك أن               

  : اجتاهني نعمل يف 
 هو اجتاه إجياد النقاط املشتركة بني احلد األدىن من الوحدة بني علماء             :االجتـاه األول 
  . تضمنه امليثاق ياألمة ، وهذا ما س

حيث النظـام ومـن      هو إنشاء اهليكل اإلداري إذا صح التعبري من          :واالجتاه الثاني 
ا العمل ، فلنا مقـر يف بـريوت   ات ، والدكتور هو الذي يقوم على هذ     حيث أيضاً املقرر  
التنفيذية وجملس األمناء ، وأيضاً نعد لنظام حتى يضمن اهليكل اإلداري           جتتمع فيه اللجنة    

من القيادات وسنعقد مؤمتراً رمبا نسميه املؤمتر التأسيسي الثاين ألن املؤمتر األول كان على              
هذا االحتاد يف حياة املسلمني ،      عجل ، كان مؤمتراً من أجل دفع التحدي ومن أجل قيام            
 مـن الـشهر الـسابع       ٧ - ٤واملؤمتر الثاين سينعقد يف تركيا إن شاء اهللا يف الفترة من            

إذن سينعقد هذا املؤمتر وحناول من خالله أن نقدّم شيئاً مع أن الس حبالـه               . م  ٢٠٠٦
           األمة اإلسالمية ووز م م بيانات يف كل القضايا اليتعها على العامل اإلسالمي    هذه قد قد

وله موقع اآلن وبالتايل هو احتاد ناشئ وليس شركة جتارية تضمن ألصحاا ريعاً وإمنا هو               
  . عمل تطوعي فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا 

  .   وشكراً لكم ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 


