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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

، وهو ملف قديم وجديد ويرجع تجديد الخطاب الديني ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو يتناول هذا العدد

حتكاك مع اوربا  وبدايات االالحملة الفرنسية على مصرقدمه ربما الى قبل حوالى القرنين أي الى فترة 

 وعالقة الدين بذلك، ويذكر هذا النقاش بشخصيات مثل الحداثة والتخلفوالغرب ورواج وانتشار الحديث عن 

الخ وكذلك يذكر ببداية ظهور الحركات ... ومحمد عبده ورشيد رضا والطهطاويجمال الدين االفغاني

 الخالفة االسالمية في تركيا والقائمة  وزوالكمال أتاتورك في مصر واالخوان المسلموناالسالمية مثل 

 ودخول الواليات المتحدة على  أيلول١١أحداث تطول، ويعتبر هذا الملف في الوقت نفسه جديد وخصوصاَ بعد 

 وتغيير وتجديد تغيير مناهج التعليم ومحاربة االرهاب ونشر الديمقراطيةالخط، فأخذت تدعو الى االصالح و

  الخ....ين مقابل المتطرفيندعم المعتدلالخطاب الديني و

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث 

والمحاضرات ، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون عوناَ في 

لهذا الموضوع الكبير والواسع جداَ، وكذلك لكي تساعد على تكوين وبناء فهم واستيعاب األبعاد المختلفة جداَ 

  .   خطاب ديني جديد يتناسب ومتطلبات العصر الراهن

 في مستطيالت منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل المراجعة قسموقد تم وضع أهم األفكار الواردة في هذا ال

  .السريعة

  

 تنقية الخطاب الديني من األحاديث الواهية -:لية بوجه خاص هو والتجديد في الخطاب الديني في ساحتنا المح

والموضوعة والدخيل واإلسرائيليات في تفسير القصص الديني ، وتنقيته أيضاً من عبارات اإلثارة والتهويل 

و والتشنجات العاطفية والصراخ بالعبارات الرنانة واأللفاظ الطنانة التي تركز على األسلوب وتجحف بالموضوع أ

تعطيه أكبر من حجمه الطبيعي ، أو  تنقد اآلخرين نقداً هداماً ال بناًء أو تصور اآلخرة على أنها عذاب في عذاب 

  وتعطي للتخويف من النار أكثر من التشويق للجنة
  

ى مما يرد ف)  نخل ، وغربلة(إن كثيراً من الخطابة الموجهة إلى الناس من فوق المنابر في حاجة حقاً إلى عملية 

ثناياها من قصص ما انزل اهللا بها من سلطان وقد جاء هذا نتيجة لتزود بعض الخطباء بالثقافة الخرافية والمعرفة 

  السطحية واالعتماد على حفظ كل ما يلقاه الخطيب فى طريقه من صحيح وزائف دون تمييز بين األمرين
  

تحديث : يجوز أبداً التالعب فيه وإنما التجديدفليس التجديد إذن تغييرا لمضمون النص الدينى الثابت الذي ال 

لألداء وتحديث للوسيلة والطريقة بحيث نرتقى بالخطاب الدينى ونطوره إلى ما هو أفضل وأحسن وأمثل شكالً 

  ومضموناً وأداء
  

ية  بهذه الخطة ونحوها يتحقق تجديد الخطاب الدينى ونظفر بالداعية الجديد ، ويمكن القول فى تعريف ذلك الداع
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إنه اإلنسان الذى يمتلك معرفة تراكمية بالثوابت و ألوان االجتهاد ، ويتميز بفكر متحرر من قيود : المنشود 

التقليد الضيقة وااللتزام بظواهر األمور وأشكالها ، كما يتميز بالقدرة على النظرة الواعية لمصالح الناس ومقاصد 

  التشريع وأهدافه العامــة  و أسسه ومقرراته
  

فنحن مثالً لم نعد فى حاجة إلى خطيب يستعرض لنا مشاهد السيرة النبوية ويقف عند هذا الحد ؛ بل نحتاج إلى 

خطيب ماهر يقدم لنا فقه هذه السيرة كالشيخ الغزالى والبوطي ؛ ونحن مثالً لم نعد فى حاجة الى خطيب يحدثنا 

لماذا الغراب فى هذه القصة : يب يفسر لناعن غراب قابيل وهابيل وهدهد سليمان بل نحن فى حاجة الى خط

  والهدهد فى القصة األخرى
 

فقد أصبح اإلقناع للمخاطبين فى زماننا هذا يحتاج إلي وسائل علمية جديدة تزود الجماهير بالمعلومة الصحيحة 

 الغموض والواقعة الملموسة والحقيقة المؤكدة ، وتتناول القضايا التى تهم الجماهير بلغة واضحة بعيدة عن

كذلك من الوسائل التى البد منها فى زماننا هذا قوة البيان .. والغرابة وأسلوب قوي متين سهل مشوق جذاب 

  وتنوع األساليب وجاذبية العرض ووحدة الموضوع وقوة الحضور الذهنى واالبتعاد عن التشبث باألفكار الجامدة

  

للنصوص واألحكام الدينية وتعليقا وتحليال وكشفا للحكم وعلى هذا النحو يتحتم أن يكون الخطاب الدينى عرضاً 

إقرؤا آية الكرسي فى ختام الصالة ألنها سنة عن النبي وثواب : فمثال ال يقول لنا الخطيب . والعلل واألسرار 

ر قرائتها عظيم يقّرب من الجنة ، ويقف عند هذا الحد ألنه بذلك يكون تقليدياً وإنما يشرح لنا الحكمة من اختيا

  النبى لهذه اآلية بالذات يختم بها كل صالة

  

أماالخطاب الدينى فى ) نخاطب فيه أنفسنا وال يسمعنا أحد ( الخطاب الدينى قبل عصر العولمة  كان خطابا محليا

عصر العولمة فالدنيا كلها تسمعه عبر القنوات الفضائية مما يضاعف مسئولية الداعية فى هذا العصر ويحتم 

  يير نغمة الخطاب وموضوعاته ووسائلهالعمل على تغ

  

فما يقال للمسلم غير ما يقال لغير المسلم وما يقال لمن دخل فى اإلسالم حديثاً غير ما يقال للمسلم العريق فى 

اإلسالم وما يقال للمسلم الملتزم غير ما يقال للمسلم المتفلت العاصى لربه وما يقال للرجل غير ما يقال للمرأة 

شاب المراهق غير ما يقال للشيخ الرزين وما يقال للغنى غير ما يقال للفقير وما يقال للحاكم غير ما وما يقال لل

  يقال للرعية

  

ومن يقرأ نصوص القرآن في الكتاب والسنة يظفر بأمثلة لهذا ففي القرآن الكريم فهناك  مثالً خطاب موجه إلى 

وهناك خطاب للفئة المؤمنة ) يا أيها اإلنسان ( أو )  بنى آدم يا( أو ) يا أيها الناس ( الناس كافة يبدأ بعبارة 

وهناك خطاب للنساء دون الرجال ) يا أيها الكافرون ( وهناك خطاب لمن كفروا ) يا أيها الذين أمنوا ( التي آمنت 

  وهكذا... وهناك خطاب لرجل بعينه أو امرأة بعينها ) قرن في بيوتكن ( مثل 
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ليوضح لمعاذ أن المدعوين هنا قوم ) إنك تقدم على قوم أهل كتاب( ديث بعبارة وقد استهل الرسول الح

  أهل كتاب أي أهل علم وبالتالي فان مخاطبتهم تختلف عن مخاطبة الجاهلين من عبدة األصنام

  

 نزلت ومما يدل على تغير أسلوب األداء الديني بتغير الزمان ما نراه من تباين في القرآن بين السور المكية التي

قبل الهجرة والسور المدنية التي نزلت بعدها فالقرآن المكي يركز على العقيدة وتصحيحها بينما القرآن المدني 

يركز على األحكام والتكاليف الشرعية وفى القرآن المكي إيجاز وتكثيف للعبارة ألنه يخاطب العرب الذين تكفيهم 

القرآن المدني فسوره وآياته طوال ألن مجتمع المدينة كان يضم بين أما . اللمحة الدالة واإلشارة السريعة المكثفة 

شرائحه وطبقاته جماعات اليهود وهم يحتاجون إلي إسهاب في القول وتفصيالت في البيان وإطناب في األداء 

  ناهيك عن طبيعتهم القائمة على حب الجدل وكثرة النقاش والسؤال منذ القدم. التعبيري 

  

ي الهجري أغنى عصور التاريخ اإلسالمي كلها بالشخصيات التشريعية والدعوية التي  قامت بدور ويعد القرن الثان

بارز مؤثر في تقنين الشريعة وتقعيدها وتفعيل وإنماء الحركة الفقهية التي قدمت حلوالً وقواعد لمشكالت المجتمع 

  إلى يومنا هذا..  في ذلك العصر والعصور التي تلته 

  

يمكن القول بأن الماضي لم يكن عصراً علمياً أو تكنولوجيا ، كما هو : رنة التي سألتني عنها وفي مجال المقا

الحال في  عصرنا ، ولم تكن في الزمن القديم وسائل توصيل إذاعية وتليفزيونية وإنترنت كما هو الشأن في وقتنا 

ثم إن . ا ، مستفيدةً من هذه اإلمكانات وانطالقاً من هذا ال بد أن تتغير طريقة الخطاب الديني لتناسب عصرن.. 

التفسير العلمي لآليات الكونية كما فعل الدكتور حسب النبي والدكتور الفندي والدكتور عبد العليم خضر وكما يفعل 

  الدكتور زغلول النجار مثالً ظاهرة جديدة لم يعرفها الخطاب الديني في األزمنة القديمة
 

ع الحضارات األخرى تفاعالً ال يقف عند حد األخذ منهم وتقليدهم فيما لديهم وأنا بهذا أدعو إلى تفاعلنا م

من شكليات وسلبيات ، وإنما نأخذ منهم التقنية الحديثة والتقدم العلمي ، ونعطيهم الفكر الصحيح 

 نحن أمة خلقت لتنقذ) .. االنحدار األخالقي(و ) السرطان المادي(والمعطيات اإلسالمية التي تنقذهم من 

  اآلخرين من السقوط واالنحدار في أمور الدين ومسائل الدنيا

  

يمكن استلهامها من اإلستراتيجية ) إستراتيجية خاصة(اإلدراك الكامل بأن الخطاب الديني لغير المسلم يحتاج إلى 

ة ، قارعوهم الحجة بالحج.. السماوية ، فقد كان المرسلون في غاية البراعة في خطابهم لمن أرسلوا إليهم 

وجادلوهم بالتي هي أحسن ، واعتمدوا على اإلقناع العقلي باألدلة الواضحة والبراهين الجازمة ، واتبعوا مع 

  مخالفيهم أسلوب الرفق واللين ال أسلوب العنف وإزهاق األرواح

  

شرع اهللا، وهناك بعد آخر وهو أنهم يدركون أن الذين جعلوا رسالة حياتهم تطبيق الشريعة اإلسالمية، أو تحكيم 

  ال يملكون فكراً تجديدياً يواجه مثل هذه القضايا الجوهرية، والكثيرون منهم ال يشعرون بالحاجة إليه
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كما يطيب ألهله أن " المشروع الحضاري"وبعد أربعة عشر عاما من تطبيق الشريعة اإلسالمية في البالد، أو 

أم " بالمشروع الحضاري"ى هل سعد أهل السودان يصفوه، ال بد أن يسأل سائل ما هي الحصيلة؟ وبعبارات أخر

  شقوا به؟ هل صعدوا درجة في سلم الحضارة والتقدم، أم هبطوا درجات في دركات الجهل والتخلف؟
 

جملة هذه الوقائع تستمد وقودها من المناخ الذي يسود السودان بتغذية مباشرة من روافد االستعالء الديني 

لعرقي المتمدد بدعم واضح وإسناد من المعطيات القائمة التي ال يمكن إعفاء السلطة والثقافي واللغوي والنوعي وا

من المسئولية عنها، وارتفاع معامل اإلقصاء وقهر الرأي اآلخر داخل نطاق الدين الواحد والجماعة الواحدة، 

ق المجموعات وعدم االعتراف بأصحاب المعتقدات والثقافات األخرى، مما يتناقض مع قيم المواطنة وحقو

  السودانية المختلفة
 

  أن تطبيق الشريعة دون إصالح ال تنتج عنه سوى الفتنة الدينية واالضطراب االجتماعي، والخراب االقتصادي
 

وإنه ألمر ملفت أن القاسم المشترك بين كل البلدان التي خاضت تجربة تطبيق الشريعة اإلسالمية، هو إهدار 

حدث هذا في السودان، وباكستان، . ييد الحرية، وممارسة التمييز بين البشرالحياة، وإضاعة الحقوق، وتق

  وأفغانستان، وإيران، والسعودية، وأخيراً في الواليات النيجيرية الشمالية
 

والحقيقة أن كال الطرفين يعتمدان على ذات النسق من النصوص، وتفسيراتها القديمة، وفي كثير من الحاالت فإن 

فإنه ما صّير المعتدلين معتدلين إال استعدادهم للتنازل .  في التعبير عن الشريعة من المعتدلينالمتطرفين أصدق

  عن بعض جوانب الشريعة التي أسقطتها الحياة، مثل الجهاد والفتوحات، والرق، والجزية، ومواالة غير المسلمين
 

. ن الدول التي أقامت حكومات إسالميةهذا ما يجعل أفغانستان طالبان أصدق تعبيراً عن الشريعة من سواها م

ويجعل إيران الخميني أصدق تعبيراً عن الشريعة من إيران خاتمي، وسودان الترابي أصدق تعبيراً عنها من 

سودان البشير اليوم، خصوصاً بعد أن تنازل كال النظامين عن الشق الخارجي لمشروعهما في تصدير الثورة إلى 

والوا األمريكان "جعل بن الدن أصدق تعبيرا عن الشريعة من حكام السعودية، الذين وهو أيضاً ما ي. بلدان أخرى

  ".الكفار، ودنسوا األرض المقدسة بأقدام الجنود المارينز
 

ما سر هذه األزمة الفكرية المستعصية التي ظلت تواجه صفوة الدعاة اإلسالميين اليوم فيما يتعلق بمسألة التجديد 

  عجزهم عن ضمان الحقوق المتساوية للجميع في إطار دولهم، الماثلة منها والموعودة؟الديني؟ وما هو سبب 
 

هل يحتوي اإلسالم كدين على عناصر تجديد؟ وإذا كانت اإلجابة نعم، لماذا لم يهتد إليها المسلمون؟ أما اإلجابة 

ماذا لم يهتِد إليها المسلمون المباشرة على هذا السؤال فهي أن اإلسالم قطعاً يحتوي على عناصر تجديد؟ أما ل

  وفيما يلي تفصيل ذلك. فببساطة ألنهم يبحثون عنها في المكان الخاطئ
 

وبالرغم من أن الدعوة للتجديد تعتبر من أكثر الدعوات ِقَدماً في عالمنا اإلسالمي، إال أنها كذلك من أكثر الدعوات 

  فكراً تجديدياً تتأسس عليه نهضة شاملةعقماً، فقد ظلّت قائمة منذ قرن من الزمان دون أن تنتج 
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ولقد شهدنا الكثير من دعاة التجديد ولكن لم نشهد مجددين إال قليالً، فلماذا يا ترى؟ اإلجابة المباشرة كما ذكرت 

والصندوق هنا هو إطار الشريعة . سابقاً هي التماس اإلجابات في المكان الخطأ، أو التفكير من داخل الصندوق

وخارج الصندوق هو إطار اإلسالم، ومعروف أن الشريعة ليست هي اإلسالم، وإنما جزء منه، بل هي اإلسالمية، 

أوله ومدخله ومبتداه، وحدوده الدنيا التي ال ُيقَبل دونها، في حين أن اإلسالم يمتد في الرحابة والسعة حتى يلحق 

  دوللتفكير داخل الصندوق مسلمات عّوقت الحركة نحو التجدي. باإلطالق
  

وترتبط بهذه مسألة الخلط بين السنة والشريعة، وعدم الدقة . إحدى هذه المسلمات، أن في اإلسالم شريعة واحدة

في تعريف السنة، وكذلك مسلمة أن الفترة المكية كانت مرحلة تأسيس العقيدة فقط، وأن المسلمين فيها لم يكونوا 

  على شريعة، وكذلك مسألة سرمدية النسخ
 

وهذا غير دقيق إذ أن ليس كل قول النبي سنة، فإن . لناس أن سنة النبي هي قوله، وإقراره، وعملهكذلك ألف ا

أما إقراره . أغلب قوله شريعة، أي تشريعاً ألمته، وال يلحق بالسنة إال قوله المعبر عن حال قلبه من المعرفة باهللا

نة والشريعة هو الفرق بين النبي والفرد والفرق بين الس. وسنة النبي هي عمله في خاصة نفسه. فكله شريعة

نحن معاشر األنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على : "من سائر أمته، وهو فرق شاسع وبعيد، عّبر عنه النبي بقوله

  "قدر عقولهم
 

والمسلمون اليوم يظنون أن النبي وأصحابه األوائل كانوا مسالمين في مكة بسبب ضعفهم وقلة عددهم، وأنهم 

أي أنهم تمسكنوا . أصبحوا أقوياء في المدينة غّيروا أسلوبهم، وأظهروا حقيقتهم، واعتمدوا القوة والسالحعندما 

  إلى أن تمكنوا
 

ومن هذه المسلمات أن الشريعة سرمدية، وأنها من ثم صالحة لكل زمان ومكان، وإلى نهاية الحياة البشرية على 

   الشريعة ال تصلح لزماننا هذا فأمر ال يحتاج لبصر ثاقب ِلُيَريوهذه هي األخرى مسلّمة خاطئة، فكون. األرض
 

وأي محاولة لنقل الشريعة من إطارها التاريخي ووضعها في هذا اإلطار العصري، دون إصالح أو تجديد، فإنها 

و ليست محاولة موبوءة بالخسران وحسب، بل تسئ إلي الشريعة إساءة بالغة إذ تظهرها بالقصور الفادح عما ه

متاح وممارس في عالم اليوم من حقوق، كما أن الكثير من جوانبها يبقى مستحيالً عملياً، مثل الجهاد والفتح 

  والرق
 

فالهجرة انتقال أفقي ورأسي، تؤّرخ لهجرة في الخطاب والمعنى، من مستوى إنساني كوني لم تتهيأ له البشرية 

  رض الناس، ومناسبته لعصرهم ذلك البعيدحينئذ، لمستوى دونه، ولكنه عملي وفعال لمالمسته أ
 

وذلك يعني . فإذا فهمنا الهجرة بهذا المعنى، نستطيع إدراك مغزى وضرورة الهجرة المعاكسة من المدينة إلى مكة

  هجرة صاعدة من مستوى الخطاب اإليماني المحلي إلى مستوى الخطاب اإلنساني الكوني
 

ة التي وسمت مجتمعاتنا بِِسَمة المحافظة والتقليد وأدت إلقصاء نحن بطبيعة الحال نعرف الظروف التاريخي
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  وتهميش التيارات العقالنية
 

فمنذ أن احتدم الصراع في فترة التكوين األولى بين أهل الرأي و أهل الحديث، في مجال الفقه، وبين المعتزلة 

 في حقل المعرفة، كان النصر في هذه واألشاعرة في مجال علم الكالم أو الثيولوجيا، وبين الفالسفة والمتصوفة

  الحقول الثالثة حليف التيار المحافظ الذي ينادي بتقييد الرأي و العقل و سيادة النص
 

وكذلك ندرك أن هذه االنتصارات الباهرة و الحاسمة للتيار المحافظ قد تحقّقت بفضل كل من الشافعي في الفقه، 

فالّدور الذي لعبه هؤالء العلماء الثالثة في تأسيس الثقافة . ل المعرفةواألشعري في علم الكالم، و الغزالي في حق

الرئيسية المهيمنة في العالم اإلسالمي اليوم، شبيه بالّدور الذّي لعبه كل من ماركس و فرويد و دارون في تأسيس 

  الثقافة األوربية المعاصرة
 

الت عقلنة الثقافة والفقه، وذلك عن طريق إحياء وقد تمثّلت مساعي دعاة التجديد في القرون الحديثة في محاو

، عدم التقيد بمذهب واحد وتحقيق )جمال الّدين األفغاني(، بعث الفلسفة، )اإلمام محمد عبده(مدرسة المعتزلة، 

  اإلجماع حول أصول الفقه غير الُمجَمع حولها
 

ِميِمّياً، وذلك اعتقاداً بأن حل اإلشكال يكمن وبناء على ذلك يمكن القول أن محاوالت دعاة التجديد اتخذت مساراً  تر

في فتح باب االجتهاد لتتسنى لهم قراءة نصوص الشريعة قراءة جديدة متأثرة بالحياة العصرية، وكذلك يكمن في 

 فهم ُيشَكِّكُون في البناء الفوقي للثقافة، ال األساس. حقن الثقافة اإلسالمية التقليدية ببعض صور التفكير العقالني

  النَّصي المتمثّل في نصوص الشريعة
 

فالّداء يكمن في نسق النصوص التي تتأسس عليها الشريعة ذاتها، وكون هذا النسق يمثِّل . و لذلك أخطأوا الهدف

  اختيار الفقهاء األوائل مما ينسجم مع مستوى عصرهم وحاجة مجتمعاتهم وطاقتها 
 

ثّلت مساهمة المسلمين لإلنسانية في القرون الوسطى حينما وأن هذه النصوص قد انبنت عليها حضارة عظيمة م

  كان يلف أوربا الجهل والظالم، ولكنها قد استنفذت أغراضها، وانتهت مدة صالحيتها
 

ولقد آن األوان للمسلمين المعاصرين أن يمارسوا ما مارسه أوائلهم، وأن ينتخبوا نصوصاً أخرى من القرآن 

اً النصوص الكونية اإلنسانية التي أشرنا إليها سابقاً ليجعلوها أساس التشريع واألحاديث النبوية، هي تحديد

  والثقافة والفكر، وليبنوا عليها حضارتهم الجديدة، ومساهمتهم لإلنسانية القرن الواحد والعشرين
 

اً فالفكر التجديدي يبدأ بطبيعة الحال كصوت نشاز، وتغريد خارج السرب، ويحدث صدمة في النفوس وتحدي

  وما ذلك إال ألنه يأتي للناس من المستقبل. للعقول، واستفزازاً لسدنة القديم
 

  أن التجديد ال يحدث بمجرد الحديث حوله، وال عن طريق عقد المؤتمرات لمناقشته، وإنما يحدث بممارسته
 

ئ المناخ المواتي وإنما وظيفة العمل الجماعي هي أن تهي. وممارسة التجديد عمل فردي، وليست عمالً جماعياً
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وتهيئة المناخ المواتي تقتضي كسر احتكار رجال الدين، وإقبال العقول النّيرة . الذي يعين األفراد على التفكير الحر

الكبيرة على االغتراف من مصادر ثقافتها، بعد أن أدارت لها ظهرها زماناً طويالً، وتركتها نهباً لعقول جامدة 

  ت عنهومتحجرة، فحّجرت الدين ونفّر
 

ولحسن الحظ، فإن هذا يحدث اآلن بفضل المد األصولي الذي فرض أجندته على الجميع مما جعل الكثير من 

وتهيئة المناخ تقتضي . المثقفين يقبلون على النظر في مصادر الثقافة اإلسالمية، ويأتون فيها بأفكار متبصرة

رية والدفاع عنها، ودفع ثمنها، وثمن الحرية هو محاربة الهوس الديني ومقاومة اإلرهاب الفكري، وحراسة الح

دوام سهر الجميع في حراستها، واستعدادهم للتضحية في سبيلها، إذ ال نهضة فكرية أو علمية أو ثقافية أو فنية 

  بغير الحرية
 

وخطورة اإلرهاب الديني والفكري هي أنه يهدف إلى إخافة العقول وحشدها كالقطيع في مجرى فكري محصور 

وهذه مقدمة طبيعية إلخصاء العقول الذي هو بدوره . ن خطوط حمر، ممنوع الخروج عنه أو التشكيك فيهبي

والبداهة تقرر أن العقل الخائف ال يفكّر تفكيراً . مقدمة طبيعية إلى نوم األمم، وخروجها من التاريخ، بل وموتها

  تي تؤوف مجتمعاتنا اليوم من قلة الفكر والتوائهمستقيماً، وإنما يفكّر تفكيراً ملتوياً، وهذا هو سبب اآلفة ال
 

وال . وتهيئة المناخ المواتي للتجديد تستلزم سيادة حكم القانون، وضمان حرية الضمير والتفكير والتعبير والتنظيم

بد من اإلصرار على ذلك والنضال من أجله، ودرء مهدداته، وأكبر مهدداته ليست الحكومات األوتوقراطية شبه 

مانية وحسب، بل كذلك الحكومات التي تسمي نفسها إسالمية، والمؤسسات الدينية من معاهد ومساجد وطبقة العل

رجال الدين، وكذلك التنظيمات اإلسالمية الداعية للدولة الدينية وتطبيق الشريعة اإلسالمية، وما أفرزته مما يسمى 

فيه التصفية الجسدية للكتاب والصحفيين التي تمارس اإلرهاب بكل صوره، بما " الجماعات المتطرفة"ب 

  والمفكرين والفنانين
 

ولكن إذا تناولنا المسألة من جانب آخر تكشّف لنا أن المطلوب، ليس مزيدا من االهتمام الديني، بل هدم البناء كله 

فجير مجمع احد انتحاريي ت) السياري( ثم تشييد بناء آخر على أنقاضه يستعيد النموذج المفقود الذي قال عنه 

من أجمل الخواتم التي يختم ) استعادة النموذج اإلسالمي(إن قتل النفس في سبيل اهللا : المحيا السكني في الرياض

  بها اإلنسان حياته
 

إن الحديث الدائر اآلن عن تجديد الخطاب الديني، في معظمه، يضلل أكثر مما يرشد، وكأن الغرض منه إيصال 

أو أن المتحدثين عن إصالح الخطاب الديني ال يعون تماما ! دث دون حدوثه بالفعلانطباع بأن هناك تجديدا يح

المعنى الحقيقي لهذا اإلصالح، فهم يحصرون حديثهم في تجديد الشكل واألسلوب والحث على الرفق بالكلمات مع 

  !المخاطب، دون أدنى توقف نقدي مع محمول هذه الكلمات وليس حاملها
 

 الكتاب الصحفيين يرغبون الحديث عن تجديد الخطاب الديني، وفي نفس الوقت يرفضون واألغرب انك تجد بعض

ومن المسلّيات في هذا الصدد ما كتبه ! مساندة أي جهد حقيقي في هذا االتجاه بحجة انه ال تنازل عن الثوابت؟
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 السكان المجاورين أحد الكتاب ناقما على الدعوة لحصر مكبرات الصوت داخل المساجد وعدم إزعاج المرضى أو

الطريف ! للمساجد بالمواعظ وغيرها، فانتفض كاتبنا محتجا على تغيير الثوابت ومنتقدا التطرف العلماني المضاد

  أن هناك فتوى ألحد المشايخ السلفيين تساند المطالبة بحصر المكبرات داخل المسجد
 

ة دينية ثابتة، دون أن يتوغل أكثر ليحدثنا عن وهناك، من هؤالء الكتاب، من يقول عن الوالء والبراء إنه عقيد

الفرق بين المواالة والتولي، وما دور العامل الحربي والسياسي في والدة هذا المفهوم، وأين ورد هذا المفهوم 

بهذه الصياغة في النص القرآني وهل تفسيره بالشكل الذي يقال انه عقيدة دينية وثابت عقدي، هو موطن اتفاق 

  بين الفقهاء
 

وهكذا يتم إفراغ الدعوة لتجديد الخطاب الديني من مضمونها الحقيقي، وهذا ما صرح به احد الدعاة الرسميين 

حينما شدد على أن التجديد هو في الشكل وليس في المضمون، في حين أن علتنا الحقيقية، ومن دون كذب أو 

  مراوغة، هي في المضمون
 

 على المشكالت بإيجاد تخريجات فقهية من هنا وهناك، إن هذا النوع من يجب تأسيس عقل فقهي جديد، ال التحايل

التعاطي مع أزمة الخطاب الديني قد يؤخر االنفجار ولكنه ال يلغيه، إذ سرعان ما تخفت المحفزات وتهدأ العواصف 

أو الكلمات فهي دورة حياة متكاملة لن يجدي معها استخدام الحيل الفقهية . وتعود الساقية للدوران من جديد

  اإلنشائية
 

يجب االرتكاز على فقه المصلحة، ويجب تعريف المصلحة تعريفاً موسعاً يخرج عن التحديدات الضيقة التي ال تأخذ 

في االعتبار المعنى الواسع والشامل للمصلحة للمسلمين في هذا العصر، إنني اشك كثيرا في أن يدرك فقيه 

  في االنخراط في المنظمات العالمية، مثل منظمة التجارة العالميةكالسيكي تقليدي المصلحة الكامنة لنا 
 

وكما يقول المفكر محمد عابد الجابري فإنه بدون هذا النوع من التجديد سيبقى كل اجتهاد في إطار القواعد 

من ذلك األصولية القديمة اجتهاد تقليد وليس اجتهاد تجديد حتى ولو أتى بفتاوى جديدة، حتى ولو جاء بتخريجات 

  »النوع المعروف عند الفقهاء القدامى بـالحيل الفقهية
 

أفق (االتجاه اإلسالمي في الفكر العربي المعاصر مطالب بإعادة البناء في هذا األفق «وكما يقول الجابري ايضا 

 إلى حلول وعلى هذا األساس إذا هو أراد أن يتجاوز الشعارات العامة، التي من قبيل اإلسالم هو الحل،) المصلحة

  »عملية للمشاكل العملية التي تطرحها الحياة المعاصرة، حلول إسالمية فعال ولكن معاصرة أيضا
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 تحديث الخطاب الديني

٢٨/١٢/٢٠٠٥  

   
 الدكتور عبد الجواد المحص   إجابـــات األستاذ

 األستاذ القدير احمد من على األسئلة المطروحة

 حول  الكاتب الصحفي باألهرام العربي السيوفي

  )تجديد الخطاب الديني بين النظرية والتطبيق(

  والمنشور بجريدة الوفاق التى تصدر فى لندن

ما هو تفسيركم لتجديد الخطاب :  بداية نسأل  

   ؟ يالدين
 يحسن قبل اإلجابة على هذا الـسؤال أن نوضـح          

  : أمرين 

  . اإلسالمي يما هية الخطاب الدين*

الصيغ أو األشكال أو األنمـاط البـارزة لهـذا          *

  . الخطاب 

هو ذلك البيان الموجه    : فالخطاب الدينى اإلسالمي    

باسم اإلسالم إلي اآلخر مـسلما أو غيـر مـسلم           

لدعوته إلي اإلسالم إذا كان غير مسلم أو تعليمه له          

وتربيته عليه عقيدة وشريعة وفكرا وسلوكاً وعبادة       

اإلسالم من قضايا الحياة    ومعاملة أو لشرح موقف     

واإلنسان والعالم فردية أو اجتماعيـة روحيـة أو         

  .مادية نظرية أو عملية 

   -:وصيغ الخطاب اإلسالمي البارزة هي 

صيغة دعوية تربوية وهى األصل واألساس في ) ١

  الخطاب الديني الدعوى الواعظ

وهى األصل في الخطاب     صيغة فقهية تشريعية  ) ٢

  حكام الديني المشرع لأل

وهى األصل في الخطاب     صيغة فكرية فلسفية  ) ٣

  المنظر لإلسالم عقيدة وشريعة وسلوكاً 

البد أن يكون في أذهاننا قبل الشروع فى تفـسير          

هذان األمـران   ) تجديد الخطاب الديني    ( مصطلح  

مفهوم الخطاب اإلسالمي وصيغه التـى سـبق        .. 

  . ذكرها

    :ثم هناك أمران آخران 

الثوابت ال يتماثل أبدا مع الموقف       الموقف من    -١

  . من المتغيرات 

الخطاب الدينى ال يتماثل أبدا مـع أي خطـاب          -٢

آخر ألنه خطاب محاط بقدسية تحترم وروحانيـة        

يستمدها من كون النص الدينى فى أساسه وحياً من         

  . السماء 

بعد هذه التوطئة التى البد منهـا يمكننـى اآلن أن           

سؤال المطـروح فـأقول     انتقل إلي اإلجابة عن ال    

عبارة الخطاب الدينى تحتمل النص الدينى الـذى        :

يخاطب به الفرد واألمة وتحتمـل طريقـة األداء         

  .والتوصيل للجماهير 

 إذا أردنا وضع تفسير مكثف لتجديـد الخطـاب         

إن تجديـد   :الدينى بالمعنى الثانى يمكـن القـول        

تحديثه وتطويره وتحـسينه    : الخطاب الدينى معناه  

يره إلى ما هو أمثل وأليق وأبلغ وأكثر تـأثيراً        وتغي

  . هذا هو التجديد للخطاب الدينى باختصار .. 

 واسمح لى أال أكتفى بهذا التعريف الموجز لتجديد        

الخطاب الدينى ، ألن هذا التجديد ذو نوافذ متعددة         

  : يطل عليك من كل واحدة مفهوم لهذا التجديد 

 العصر هو ذلك     فالخطاب الدينى المنشود فى هذا    

الخطاب القادر علـى مواجهـة كـل الموجـات          

ومـا  .. المعاصرة من عولمة وفضائيات وإنترنت      

إلى ذلك ، وهو أيضا ذلك الخطاب القـادر علـى           

وضع إجابات مقنعة لكل ما جد فى عصرنا مـن          

 –تساؤالت حول ظواهر جديدة مثل طفل األنابيب        
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 نقل أعضاء الجسد من شخص إلـى        –االستنساخ  

  .إلخ .... ره آخ

 وهو أيضا ذلك الخطاب القـادر علـى صـياغة          

 –العقلـي   ( وتشكيل الفرد المسلم بأبعاده األربعة      

ــاطفي  ــاعي –الع ــسلوك االجتم ــاز – ال  اإلنج

وهو ذلك الخطاب القادر على صياغة      ) الحضاري  

   وتشكيل المجتمع المسلم بكل أجهزته ومؤسـساته       

 الثقافة  –صحة   ال – اإلعالم   – التربية   –األسرة  ( 

  . األدب إلي آخره – الفن –

 وهو أيضا ذلك الخطاب القـادر علـى صـيانة          

المجتمع المسلم من كل عوامل التفتيـت الـداخلى         

والغزو الخارجى ، وهو أيضاً ذلك الخطاب الـذى         

يتفاعل شرعياً مع الفرد والمجتمـع فـى مرحلـة          

 التغيير والبناء محلياً وإقليمياً وعالمياً ، وهو ذلـك        

الخطاب القادر على تشكيل عقل ووجـدان غيـر         

المسلمين بما يتناسب مع فاعلية الدعوة اإلسـالمية        

وهو أيـضاً إحيـاء     . ورسالتها التحريرية النبيلة    

وتنمية منابع التدين اإليجابي الذى يربى الشخصية       

المسلمة تربية صحيحة ومحاربة ثقافة الخرافـات       

وهو أيضاً  واإلسرائيليات واألضرحة والدروشة ،     

 كمـا قـال      وجوب تغير الفتوى بتغير موجباتهـا     

األفكار والمواقف   مراجعة:علماؤنا ، ومعناه كذلك     

واالجتهادات على ضوء المستجدات وفـى إطـار        

.. الثوابت التى ال تتغير بتغير الزمـان والمكـان          

وهذه المراجعة قد تتطلب تغييـراً فـى مـضمون          

 أسلوبها وقد   بعض المقوالت وقد تتطلب تغييراً في     

... تتطلب تغييراً في ترتيبها في سلم األولويـات         

  . الى غير ذلك 

ومن العبث أن يفسر بعض الناس تجديد الخطـاب         

نغير فيه ونبدل   : الديني بأنه تشكيل للدين من جديد     

  .... ونحذف منه أشياء ونبقى منه أشياء أخرى

إن تجديد الخطاب الديني شيء والتعديل في هـذا         

يء آخر ألن التعديل قد يكون بمعنـى        الخطاب ش 

  . االنسالخ 

والتجديد في الخطاب الديني في سـاحتنا المحليـة         

 تنقية الخطـاب الـديني مـن        -:بوجه خاص هو    

ــدخيل    ــوعة وال ــة والموض ــث الواهي األحادي

واإلسرائيليات في تفسير القصص الديني ، وتنقيته       

أيضاً من عبارات اإلثارة والتهويـل والتـشنجات        

فية والصراخ بالعبارات الرنانـة واأللفـاظ       العاط

الطنانة التي تركـز علـى األسـلوب وتجحـف          

بالموضوع أو تعطيه أكبر من حجمه الطبيعـي ،         

 تنقد اآلخرين نقداً هـداماً ال بنـاء أو تـصور        أو

اآلخرة على أنها عذاب في عذاب وتعطي للتخويف        

  .من النار أكثر من التشويق للجنة 

ابة الموجهة إلى الناس من فوق      إن كثيراً من الخط   

نخـل ،   (المنابر في حاجـة حقـاً إلـى عمليـة           

 مما يرد فى ثناياها من قصص ما انزل          )وغربلة

اهللا بها من سلطان وقد جاء هذا نتيجة لتزود بعض          

الخطباء بالثقافة الخرافيـة والمعرفـة الـسطحية        

واالعتماد على حفظ كل ما يلقـاه الخطيـب فـى           

ئـف دون تمييـز بـين       طريقه من صـحيح وزا    

إنهـا  : األمر الذى يجعلني أقول بصراحة      .األمرين

أزمة دعاة ال أزمة دعوة ، وأزمة خطباء ال أزمة          

خطابة ، وقد صرنا فى زمن يعتلى فيه المنابر كل          

من هب ودب، وزمن ال تعنى فيه بعض القنـوات          

الفضائية إال بالحديث عن موضوعات مثـل مـس    

حـو ذلـك مـن      الجن والعفاريـت لإلنـسان ون     

الموضوعات الغيبية التى ال تتناسب مـع العقليـة         

  .العلمية فى الزمن التقنى الحديث 
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   كيف الخروج من هذه األزمة ؟ 
للخروج من هذه األزمة عندى جملة من النـصائح         

مستمدة مما أسمعه من خطاب دينى ومما مـررت         

به خالل تجربتى مع الخطابـة والـدعوة ، فأنـا           

اكثر مـن أربعـين عامـاً ،        أخطب وأحاضر منذ    

تدرجت خاللها من خطيب يعتمد على حفظ خطب        

اآلخرين إلي خطيب صاحب فكر خاص يعنى بكل        

وفى ذهنى تصور أحسبه    . جديد يناسب هذا العصر   

متكامالً للمنهج األمثل فى الدعوة وخاصـة فـى         

عصر العولمة والـضجيج    : عصرنا الذى نعيشه    

لملحوظة فـى   ناهيك عن االزدواجية ا   . اإلعالمي  

دعاة هذا العصر إذ يواجه المستمع بدعاة سطحيين        

أصحاب ثقافة خرافية ولغـة تهويليـة ، قواعـد          

 ، ودعـاة أفكـارهم       األعراب فيها مهملة منـسية    

متجمدة منغلقة على الماضى متشددة إلى حد كبير        

ومنهم أناس تسلحوا بسالح الغلو فى الدين غلـواً         

ـ        ض األفـراد   وصل أحيانا إلي درجة تكفيـر بع

ثم إن بعضهم يركز علـى القـشور        . والجماعات  

  .ويغمض عينيه عن اللباب 

 نتحدث أوال عن نصائحك للخروج من أزمـة        

  الدعاة ؟ 
هناك مـسئولية تقـع علـى عـاتق الـوزارات           

والمؤســسات المعنيــة باإلشــراف علــى    

 والدعاة فهى مطالبة اليوم بإعداد الداعيـة         الدعوة

وتشريعيا بحيث نرى أنفـسنا     إعدادا علمياً ودعويا    

أمام داعية كفء قادر على القيام بمهمته وبارع فى         

إقناع الجماهير وإمتاعهم بما يقول وأنـصح كـل         

داعية بالتحول فوراً من الصورة القديمة التقليديـة        

فى اختيار موضوعه وطريقة أدائه إلـى صـورة         

عصرية مستحدثة تالئم العصر وتناسب المستجدات 

ندحرت فيها األمية وكثر فيها عـدد       وتحترم أمة ا  

 فليس  .المتعلمين والمثقفين وذوى المؤهالت العليا      

التجديد إذن تغييرا لمضمون النص الدينى الثابـت        

: الذي ال يجوز أبداً التالعب فيه وإنمـا التجديـد         

تحديث لألداء وتحديث للوسيلة والطريقـة بحيـث        

نرتقى بالخطاب الدينى ونطوره إلى ما هو أفضل        

  . وأحسن وأمثل شكالً ومضموناً وأداء 

 وأنصح كل داعية بتكوين نفسه من جديد تكوينـاً         

   -:يبتعد فيه عن السلبيات اآلتية 

   ضيق أفق التفكير الدينى    -١

   سوء التأويل للنص الدينى   -٢

   قلة الفقه بالتنزيل الحكيم   -٣

   ضعف الفهم لفقه التغيير    -٤

ة وجوانب التيـسير و      العدول عن الرخص      -٥

  السماحة فى اإلسالم 

     عدم األخذ بالمباحات   -٦

   االشتغال بالمهم مع ترك األهم    -٧

   األخذ بالفروع وترك األصول    -٨

بهذه الخطة ونحوها يتحقق تجديد الخطاب الـدينى        

ونظفر بالداعية الجديد ، ويمكن القول فى تعريـف   

سان الـذى يمتلـك     إنه اإلن :  المنشود    عيةاذلك الد 

معرفة تراكمية بالثوابت و ألوان االجتهاد ، ويتميز        

بفكر متحرر من قيود التقليد الـضيقة وااللتـزام         

بظواهر األمور وأشكالها ، كما يتميز بالقدرة على        

النظرة الواعية لمصالح الناس ومقاصد التـشريع       

فهـذه   .. و أسسه ومقرراتـه     وأهدافه العامــة 

مكنه من تحقيق التوافق التام بـين       النظرة الواعية ت  

التشريع والمصلحة العامة لجمهور الناس بحيـث       

  . يصبح كل منهما وجهاً لشىء واحد 

 يهذا وهناك سلبيات أخري أنصح الدعاة بـالتنح       

   : يعنها ه
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 االكتفاء بالعزف على أوتار العاطفـة وحـدها    -١

بدال من مخاطبة العقل بأسلوب مقنع يرتب النتائج        

  .قدمات ويسوق األدلة والبراهين على الم

  المناهج التقليدية فى التعليم الديني  -٢

 العجز عن التواؤم مع المجتمع الجديد وما طرأ        -٣

عليه من مشكالت وقضايا تحتاج الى تفسير جديد         

  . وأحكام شرعية مناسبة

التشدد فى التوجه ضد اآلخـر ألن اإلسـالم          -٤

  . سنيطالبنا بمحاورة اآلخر بالتي هي أح

 االعتماد على الحفظ والتلقين بدال من التفسير        -٥

 فنحن مثالً لم نعد فى حاجـة        والتحليل واإلبداع ،  

إلى خطيب يستعرض لنا مشاهد الـسيرة النبويـة         

ويقف عند هذا الحد ؛ بل نحتاج إلى خطيب ماهر          

يقدم لنا فقه هذه السيرة كالشيخ الغزالى والبوطي ؛         

 الى خطيب يحدثنا عن     ونحن مثالً لم نعد فى حاجة     

غراب قابيل وهابيل وهدهد سليمان بل نحن فـى         

لماذا الغراب فى هـذه     : حاجة الى خطيب يفسر لنا    

  .القصة والهدهد فى القصة األخرى 

 ي وماذا عن المنهج األمثل فى الخطاب الـدين       

   أشرت إليه قبل قليل ؟ يالذ
 يأن يجمـع الخطـاب الـدعو      : المنهج األمثـل    

روحانية المتصوف سنياً ال مبتـدعاً      اإلسالمي بين   

خرافياً وبين تمسك األثرى وعقالنية المتكلم وعلمية 

الفقيه يأخذ من كل صنف خير ما عنـده ويمـزج           

هذا هو المنهج األمثل    .. بينها فى تناسق وانسجام     

.. فى الخطاب الدينى وهو منهج شمولى تكـاملى         

  )مجمع المناهج الدعوية : ( إنه بعبارة مختصرة 

وأتصور فى مجال حديثى عن ذلك المنهج األمثـل   

فى الدعوة عدة معالم البد منها إذا أردنـا تحقيـق           

التجديد المنشود بالمعنى العلمى والمعنى التنظيرى      

عدم االعتمـاد علـى     -: هذه المعالم هى  ..التقنينى  

فقد األساليب اإلنشائية والعبارات الطنانة الرنانة ،       

ى زماننا هذا يحتاج إلي     أصبح اإلقناع للمخاطبين ف   

وسائل علمية جديدة تزود الجمـاهير بالمعلومـة        

الصحيحة والواقعة الملموسة والحقيقة المؤكـدة ،       

وتتناول القضايا التى تهم الجماهير بلغة واضـحة        

بعيدة عن الغموض والغرابة وأسلوب قوي متـين        

كذلك من الوسائل التى البد     .. سهل مشوق جذاب    

ا قوة البيان وتنـوع األسـاليب       منها فى زماننا هذ   

وجاذبية العرض ووحدة الموضوع وقوة الحضور      

  .الذهنى واالبتعاد عن التشبث باألفكار الجامدة 

 المعاصر  ي وإذا أردنا أن نتناول الخطاب الدين     

بين إشكاليات الواقع وآفاق المـستقبل فمـاذا        

  نقول ؟ 
ـ    يهناك اليوم خطاب سياس   : أوال        ي وخطـاب فن

وخطـــاب اقتــصـادي  ) ي تمثيلــ– يغنــائ( 

وخطـاب رياضي وخطـاب إعالمـي وخطـاب        

اجتماعي وخطاب دينى ، فالبد للداعية من الوعى        

 وسط هـذه  ييندبذلك حتى يستطيع النفاذ بخطابه ال   

  .الموجات الهائلة من ألوان الخطاب 

ال يقف عنـد تقـديم نـشرة         : الخطاب السياسى 

ليـق والتحليـل    األخبار السياسية بل يمتد إلي التع     

ـ  . والتقرير والحوار السياسى      يوالخطاب الرياض

ال يقف عند تصوير المباراة وبثها على الهـواء و          

إنما يعلق ويحلل ويدرس ويعـرض اإليجابيـات        

وعلى هذا النحو يتحـتم أن يكـون        .. والسلبيات  

الخطاب الدينى عرضاً للنصوص واألحكام الدينية      

  .لعلل واألسـرار  وتعليقا وتحليال وكشفا للحكم وا    

 فى  يإقرؤا آية الكرس  : فمثال ال يقول لنا الخطيب      

ختام الصالة ألنها سنة عن النبي وثواب قرائتهـا         
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عظيم يقّرب من الجنة ، ويقف عند هذا الحد ألنـه           

بذلك يكون تقليدياً وإنما يشرح لنـا الحكمـة مـن           

. اختيار النبى لهذه اآلية بالذات يختم بها كل صالة          

إن :  المثال أيضاً ال يقول لنا الخطيب        وعلى سبيل 

عدة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشر حداداً على    

لماذا زادت عدة المتوفى    : زوجها وإنما يشرح لنا     

عنها زوجها عن عدة المطلقة فيصبح بهذه اإلضافة        

وهكذا يصنع فى كـل نـص أو        .. مجددا ال مقلداً    

  . حكم شرعى يتحدث عنه 

فى عصر استشرت فيـه عنـد     نحن اآلن   : ثانيـاً   

الغلـو فـى    ( بعض األفراد والجماعات ظـاهرة      

التكفيـر لـبعض األفـراد      ( وظـاهرة    )  الدين

) اإلرهاب وسفك الـدماء   ( وظاهرة  ) والمجتمعات  

هذه الظواهر  .. بناء على تأويل خاطىء للنصوص      

تعد من أكبر المشكالت التى تواجه الدعاة واألمـم         

لـى الـدعاة معالجتهـا      وع والدول فى هذه األيام،   

    .بخطاب ديني جديد ، يضع العالج الحاسم لها 

الجماهير المدعوة او المخاطبة بالنص الدينى       :ثالثاً

أصبحت فى زماننا هذا محاطـة بكـم هائـل من        

القضايا وكم هائل من وسائل اإلعـالم ووسـائل         

القـدرة  : الترفيه ، وهذا يقتـضى مـن الداعيـة          

ؤالء من هذا الزخم الكبيـر      والمهارة فى انتشال ه   

الذى يفسد أو يشوش عليهم توجههم نحـو الـنص          

الدينى أو على األقل يشغلهم عن النص الدينى فهو         

 اسهل وأنجح طريقة يخاطب بها هـذه        ىيحتاج إل 

  . الجماهير 

 كـان    الخطاب الدينى قبل عصر العولمـة     :رابعاً  

) نخاطب فيه أنفسنا وال يسمعنا أحد       ( خطابا محليا 

االخطاب الدينى فى عصر العولمة فالدنيا كلهـا        أم

تسمعه عبر القنوات الفضائية مما يضاعف مسئولية 

الداعية فى هذا العصر ويحتم العمل علـى تغييـر      

  . نغمة الخطاب وموضوعاته ووسائله

هكذا أقول باختصار عن إشكاليات الواقع بالنـسبة        

 أما عن آفاق المستقبل فلن      يللداعية والخطاب الدين  

 الداعية دوره بنجاح إال بادراك طبيعة الدعوة        ييؤد

ومقتضياتها واإللمام بمنهجهـا ودسـتورها الـذى        

  .رسمه القرآن و أوضحته السنة 

إذن نتحدث عن ذلك المنهج ؟ وعن ضرورته        

   يفى مجال التنظير لتجديد الخطاب الدين
 يمعالم المنهج المنشود للدعوة أو الخطـاب الـدين        

   :ي القرآني ثالثة هالسليم فى المنظور

  .الموعظة الحسنة) ٢  .الحكمة  )١

  .المجادلة بالتى هى أحسن ) ٣

مخاطبة العقول باألدلـة العلميـة       : والحكمة هى 

المقنعة وبالبراهين العقلية الساطعة التى ترد علـى        

الشبهات بالحجج والبيانات وترد المتشابهات إلـي       

ى المحكمات والظنيات إلى القطعيات والجزئيات ال     

  .الكليات والفروع إلي األصول 

مخاطبة الناس بما يفهمـون ومـا       : ومن الحكمة   

وقد قال  .. تسيغه عقولهم ال بما يعجزون عن فهمه        

حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما      (  ياإلمام عل 

   )ينكرون أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله 

أن يكلم الناس بلسانهم ليفهموا مـا       : ومن الحكمة   

اوبوا معه فيكلم الخواص بلسان الخواص يقول ويتج

والعوام بلسان العوام ويكلم الناس فى األلفية الثالثة        

بلسانهم ال بلسان قرون مضت كالعصر الجاهلى ،        

ومن الحكمة فى الدعوة أن يكون الداعية مبشراً ال         

إعطاء الموضوع  : منفراً وميسراً ال معسراً ومنها      

بالغ وال يهول وال     فال ي  ي يتناوله حجمه الطبيع   يالذ

تقـديم  : يصرخ فى غير موضع الصراخ ومنهـا        
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ــة   ــم ، والعناي ــى المه ــم عل ــات واأله األولوي

  ... وترك القشور وهكذا  باللباب

 يإذن اإلمام الداعية المجدد فى خطابه الـدين       

 خطبـة   ي المنبر فيلق  يليس مجرد خطيب يعتل   

 محاضرة كيفما   يأو مجرد متحدث فى ندوة يلق     

   ؟  ق اتف
ذلك اإلنـسان     نعم فاإلمام الداعية المجـدد هـو         

المؤهل روحياً ووجدانياً وعقلياً وثقافياً إلماما واسعاً       

يؤهله للقيام بهذا الدور ، واإلمـام الداعيـة بهـذا           

المستوى هو الذى توكل إليه مهمة تجديد الخطاب        

وكذلك اإلعالمي والمـدرس والتربـوى      . الدينى  

ا كان بهـذا المـستوى      وعالم االجتماع والفلسفة إذ   

   .يلعب دوراً بارزاً فى تجديد الخطاب الدين

كذلك يتحتم أال يقف الحديث فى مسألة التجديد عند         

حدود النص المراد توصيله إلى الجمـاهير وإنمـا       

يتعدى األمر إلي الداعية كـذلك فالداعيـة نفـسه          

التجديد المنشود ولذلك فـان      عنصر من عناصر    

  :  بما يلى داعية هذا العصر مطالب

أى ( الوعي التام بكل األطـر المرجعيـة         : أوال

  وهى القرآن والسنة) مصادر الدعوة اإلسالمية 

وعمل الصحابة واجتهادات التابعيين وغير ذلك من       

مصادر التشريع اإلسالمي التى فصلت القول عنها       

  .كتب علم أصول الفقه 

القراءة الجيدة لحركة التـاريخ اإلسـالمي       : ثانياً  

  .تعاقباته السننية و

اإللمام الكافى بالتراكمات المعرفية والعلميـة       :ثالثا

والخبراتية المادية والمعنوية األفقية والعمودية التى      

  .توصل إليها العالم من علوم ومعارف وقدرات 

التدريب على التقنيات الحديثة التى تمكنـه       :رابعاً  

من متابعة ما يدور حوله من أحداث واستكـشافات     

  .لمية ومعطيات عصرية ع

فهم طبيعة الحوار مع اآلخـر وطبيعـة         : خامساً

  .العالقات الدولية واالقتصاديات العالمية

إدراكه بأن اإلسالم فى أساسه دعوة عقلية       : سادساً

بكل معانى هذه الكلمة ألن اإلسالم دين يقوم علـى       

المنطق ويستند إلي البرهان فى مخاطبة الجماهير       

  .لمسلمة المسلمة وغير ا

إدراكه بأن الفتوى تتغير بتغيـر الزمـان         : سابعاً

والمكان والحال وكذلك الدعوة الواعظة الموجهـة       

المرشدة وأن الدين فى أصوله وكلياتـه ال يتغيـر          

 يتغير هو الفتـوى وأسـلوب التعلـيم         يولكن الذ 

  .وطريقة الدعوة إلي اإلسالم 

 مساحة التجديـد وعالقاتهـا    ي ماذا تقولون ف  

  وابت والمتغيرات ؟بالث
العقائد والعبادات و أصول الفضائل      : الثوابت هى 

والرذائل واألحكام القطعية فى ثبوتها و أدلتها وهذه        

  : الثوابت محاطة او متميزة بسياجين 

أنها تجسد وحدة األمة الفكرية والشعورية       : األول

  .والسلوكية وتحفظها من التفكك والذوبان 

ر أبدا بتغير الزمان والمكـان      أنها ال تتغي   : الثاني

واإلنسان ، وتأسيساً على هذا فإنها كما سميت ثابتة         

ال تتغير وأية محاولة لتحديثها عبث وهدم وتخريب        

للدين الذى أمرنا بحفظه وحمايته ولكن هذا ال يمنع         

من تجديدها من حيث طريقة عرضـها وتعليمهـا         

  . وتوصيلها للجماهير

 معظم أحكـام    ي فه بتغير الثوا  أو   المتغيراتأما  

 يالكل( الشريعة وفيها مجال لالجتهاد بكل أنواعه       

 – اإلنـشائي    – المقيـد    – المطلـق    – ي الجزئ –
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وأغلب األحكام الشرعية كانت وال تزال      ) االنتقائي  

مختلفا فيها بين الفقهاء العتبارات شتى عند كـل         

فقيه وفى هذا متسع للتجديد والتحديث والتطـوير        

اهو أرجح دلـيالً وأوفـى بتحقيـق        بمعنى انتقاء م  

. مقاصد الشرع ومصالح الناس فى عصرنا هـذا         

   .باالجتهاد االنتقائيوهذا هو ما يسمى 

 فـى المـسائل     اجتهاد إنـشائي إبـداعي    وهناك  

المستجدة التى لم يتناولها الفقهـاء القـدماء لعـدم          

وجودها فى عصورهم ولم تخطر ببالهم ، فمن حق         

جتهـدوا لبيـان الحكـم      الفقهاء المعاصـرين أن ي    

وفـى الـشريعة    .. الشرعى فى هـذه المـسائل       

اإلسالمية المتميزة بالحركية والمرونـة والـسعة       

فتوى لكل مسألة وعالج لكل مـشكلة       : والشمول  

ودواء لكل داء ، ونحن رجال والفقهاء الـسابقون         

رجال فقد اجتهدوا فى توضيح األحكام الـشرعية        

 زمنهم ومن حقنـا     للقضايا والمسائل التى كانت فى    

ان نجتهد لبيان األحكام الشرعية للمـسائل التـى         

استجدت فى مجـال الطـب والعلـم والـسياسة          

  .... واالقتصاد والفكر وما الى ذلك 

لم يكن فى زمنهم معامالت بنكية وال استنساخ وال         

أطفال أنابيب وال تأجير أرحام وال نقل ألعـضاء         

زع المخ  جسدية وال عرفوا ما يسمى اآلن بموت ج       

وشهادات االسـتثمار والتـأمين علـى األنفـس         

والسيارات والعقارات،والزواج العرفي وكل هذه و      

أمثالها تحتاج إلي اجتهاد لبيان حكم اإلسالم فيهـا         

  .فهي من المتغيرات التي تتسع لها مساحة التجديد 

هل لطبيعة األشخاص استحقاقات فـى تجديـد       

  الخطاب الديني ؟ 
سلم غير ما يقال لغير المسلم ومـا        فما يقال للم  نعم  

يقال لمن دخل فى اإلسالم حديثاً غيـر مـا يقـال            

للمسلم العريق فى اإلسالم وما يقال للمسلم الملتزم        

غير ما يقال للمسلم المتفلت العاصى لربه وما يقال         

للرجل غير ما يقال للمـرأة ومـا يقـال للـشاب            

غنى المراهق غير ما يقال للشيخ الرزين وما يقال لل    

غير ما يقال للفقير وما يقال للحاكم غير ما يقـال           

وهكذا هناك قدر مشترك يقال للجميـع        .. للرعية

ولكن تبقى خصوصية لكل صنف يخاطب بـالنص      

هناك خطاب عام   .. الديني المالئم لهذه الخصوصية   

  .للجميع وهناك خطاب خاص لكل فئة 

ومن يقرأ نصوص القرآن في الكتاب والسنة يظفر        

مثالً خطـاب    ة لهذا ففي القرآن الكريم فهناك       بأمثل

) يا أيها الناس    ( موجه إلى الناس كافة يبدأ بعبارة       

وهنـاك  ) يا أيها اإلنـسان     ( أو  ) يا بنى آدم    ( أو  

يا أيهـا الـذين     ( خطاب للفئة المؤمنة التي آمنت      

يـا أيهـا    ( وهناك خطاب لمـن كفـروا       ) أمنوا  

 الرجال مثل   وهناك خطاب للنساء دون   ) الكافرون  

وهناك خطاب لرجل بعينه أو     ) قرن في بيوتكن    ( 

  .وهكذا ... امرأة بعينها 

وقد راعى الحق سبحانه مسألة الثقافة والسن فـي         

الكم الذي جاءت عليه السور القرآنية ففي القـرآن         

ومما . آيات وسور طوال وفيه سور وآيات قصار      

ال شك فيه أن القصير يناسب القـدرات الـصوتية          

ذهنية لألطفال ومحدودي العلم والثقافـة الـذين        وال

  .يقرءون القرآن 

وهكذا كانت السنة النبوية مراعيـة للخـصوصية        

فعلى سبيل المثال لما أرسل النبي صلى اهللا عليـه          

إنك : (  إلي اليمن داعياً قال له     معاذ بن جبل  وسلم  

تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه          

  .الحديث رواه الشيخان ...  إال اهللا شهادة أن ال اله

إنك تقدم على   ( وقد استهل الرسول الحديث بعبارة      

ليوضح لمعاذ أن المدعوين هنا قوم ) قوم أهل كتاب  
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أهل كتاب أي أهل علم وبالتالي فـان مخـاطبتهم          

  . تختلف عن مخاطبة الجاهلين من عبدة األصنام 

وهل للمكان أيضا استحقاقات في التجديد الذي       

  نتحاور حوله ؟ 
فلكل مقام مقال وتأسيسا علـى هـذا فـان          . نعم  

الخطاب الديني ألهل المدن يختلـف عنـه ألهـل          

القرى والخطاب الديني ألهل مصر يختلف عنه إذا        

وجه ألهل الخليج والخطـاب الـديني فـي قنـاة           

تلفزيونية له خصوصية تختلف عن خصوصيته إذا       

فـي  قيل في المسجد والخطاب الـديني للرجـال         

المجتمع العمالي يختلف عن الخطاب في المجتمـع      

  وهكذا.... التجاري والزراعي 

هل للزمان استحقاقات فـي تجديـد الخطـاب         

  الديني ؟ 
فما يقال للناس في وقت الحرب غير ما يقال         . نعم  

للناس في وقت السلم وما يقال للناس في عـصور          

العزلة غير ما يقال للناس في عـصرنا الحاضـر          

 بأنه عصر االتصاالت وانفتاح الدول على       المتميز

عصر التقارب العالمي وهـذا يحتـاج       .. بعضها  

ألسلوب خطابي جديد يناسبه ويالئمه ويستثمر مـا        

فيه من طاقات وإمكانات إعالمية هائلـة ومقـال         

الداعية في عصر العولمة البد أن يختلف عن مقاله         

  .قبل عصر العولمة 

اء الـديني بتغيـر     ومما يدل على تغير أسلوب األد     

الزمان ما نراه من تباين في القرآن بـين الـسور           

المكية التي نزلت قبل الهجرة والسور المدنية التي        

نزلت بعدها فالقرآن المكي يركـز علـى العقيـدة         

وتصحيحها بينما القرآن المدني يركز على األحكام       

والتكاليف الشرعية وفى القـرآن المكـي إيجـاز         

 يخاطب العرب الذين تكفـيهم      وتكثيف للعبارة ألنه  

أما القرآن  . اللمحة الدالة واإلشارة السريعة المكثفة      

المدني فسوره وآياته طوال ألن مجتمع المدينة كان        

يضم بين شرائحه وطبقاته جماعات اليهـود وهـم       

إسهاب في القول وتفـصيالت فـي        يحتاجون إلي 

ناهيـك عـن    . البيان وإطناب في األداء التعبيري      

 القائمة على حب الجدل وكثـرة النقـاش         طبيعتهم

 .والسؤال منذ القدم 

في مجال المقارنة بين الخطاب الـديني فـي         

نـسأل  : الماضي والخطاب الديني في الحاضر      

عن طبيعة الخطاب الديني ومظاهره واتجاهاته      

 قديماً ؟
هناك اتفاق على أن أول خطاب ديني صافح قلوب         

  .الكريم العرب والناس من بعدهم هو القرآن 

وقد جاءت السنة النبوية موضحة لـه ومكملـة ،          

ففصلت ما أجمله ، وقيدت ما أطلقه ، وخصصت         

وبـذلك  .. ما عممه ، ونصت على ما سكت عنه         

وقف الناس علـى ضـربين أصـيلين وإطـارين          

مرجعيين يحتكمان إليهما في أمور الدين والـدنيا        

:  ، أعنـي     القرآن الكريم والسنة النبويـة    : هما  

حي السماوي الظاهر ، والوحي السماوي الباطن     الو

والرسول صلى اهللا عليه وسلم لم يصدر في كل         . 

. وما ينطق عن الهوى     (ما نطق به إال عن السماء     

  ) .علمه شديد القوى. إن هو إال وحي يوحى 

اجتهادات الصحابة وخاصـة    : يضاف إلى ما تقدم     

يه الخلفاء الراشدون المهديون من بعده صلى اهللا عل       

  .وسلم ، وكذلك اجتهادات التابعين وتابعي التابعين 

ويعد القرن الثاني الهجري أغنى عصور التـاريخ        

اإلسالمي كلها بالشخصيات التشريعية والدعويـة      

 قامت بدور بارز مؤثر في تقنـين الـشريعة           التي

وتقعيدها وتفعيل وإنماء الحركة الفقهية التي قدمت       
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مع في ذلك العـصر     حلوالً وقواعد لمشكالت المجت   

  . إلى يومنا هذا  ..والعصور التي تلته 

في هذا القرن شخصيات تشريعية ودعوية حملـت        

لواء االجتهاد الفقهي الصحيح المستنير ، ورفعـت        

  .راية التجديد عالية خفاقة 

 وأصحابه الثالثة   أبا حنيفة : ويكفي أن نذكر مثالً     

أبا يوسف و محمد بن الحسن وزفـر بـن          (الكبار  

  ) .ذيله

اإلمـام   ، و  اإلمـام مالـك   : وفي هذا القرن كان     

اإلمـام   ، و  زيـد بـن علـي      ، واإلمـام     الشافعي

) فقيه الـشام   (األوزاعي: وفيه  ..  الصادق    جعفر

فقيـه   (الليث بـن سـعد    و) فقيه العراق  (الثوريو

  ) .مصر

أصول (أنشأ اإلمام الشافعي علم     : وفي هذا القرن    

إلمام أحمـد بـن     اوهو أيضاً عصر تكوين     ) الفقه

وفيه غير هؤالء كثير ممن شاركوا فـي         .. حنبل

تجديد الخطاب الديني وكـل مـا يتـصل بالفقـه           

  .والتشريع واالجتهاد 

يمكن القول : وفي مجال المقارنة التي سألتني عنها 

بأن الماضي لم يكن عصراً علمياً أو تكنولوجيـا ،          

 عصرنا ، ولم تكن في الـزمن         كما هو الحال في   

يم وسائل توصيل إذاعية وتليفزيونية وإنترنـت       القد

وانطالقاً من هذا ال بـد      .. كما هو الشأن في وقتنا      

أن تتغير طريقة الخطاب الديني لتناسب عصرنا ،        

ثم إن التفسير العلمي    . مستفيدةً من هذه اإلمكانات     

 حـسب النبـي   كما فعل الـدكتور      لآليات الكونية 

 وكما  ليم خضر عبد الع  والدكتور   الفنديوالدكتور  

  مثالً ظاهرة جديدة لم     زغلول النجار  يفعل الدكتور 

  .يعرفها الخطاب الديني في األزمنة القديمة 

أعتقد أن تناولنـا لتجديـد الخطـاب الـديني          

 – بالـضرورة    –وأهميته في عصرنا يقودنـا      

، فكيـف   ) الفكر اإلسالمي الحديث  (إلى تناول   

تقومون هذا الفكـر ، وأيـن تـضعونه بـين           

  يارات الفكرية العالمية ؟الت
الفكر اإلسالمي ليس محصوراً في العبادات      : أوالً  

والشعائر والروحانيات وقضايا األلوهية والربوبية     

والنبوة وشئون الغيب ، بل الفكر اإلسالمي يمتـد         

إلى أمور الدنيا ، فيضع القواعد واألسس لما ينبغي         

تماعياً أن يكون عليه نظام الحياة دينياً وسياسياً واج       

وفكرياً وكذلك فإن الفقه اإلسالمي ال يقـف عنـد          

حدود العبادات وإنما يتناول المعـامالت الماليـة        

واألسرية والعالقات بين الـدول ، كمـا يتنـاول          

الحدود والعقوبـات وقواعـد الحـرب واألسـر         

والمعاهــدات مــع الخــصوم والفقــه الــسياسي 

  .إلخ...  والتشريعي 

المي على جميع التيـارات     يتميز الفكر اإلس  : ثانياً

الفكرية المخالفة له بأنه في أصله مبنى على الوحي 

السماوي ، فقوانينه وتوجهاته ومعطياته ليست من       

ثم إن هذا الفكر حين نقّومـه فإننـا         . وضع البشر   

نصفه أيضاً بأنه فكـر يتميـز وينفـرد بالـسعة           

ولذلك سقط الفكر   .. والحركية والشمول والتكامل    

م يدم وخسر كثيراً من أتباعه ، والفكر        الشيوعي ول 

وال أبالغ إذا   .. الرأسمالي يحتاج دوماً إلى مراجعة      

إن الفكر اإلسالمي ينبغي أن يكون هو الفكر      : قلت  

وإذا كـانوا ينـادون اليـوم       .. الذي يسود العالم    

بالعولمة ، فالعولمـة الحقيقيـة هـي األنمـوذج          

والتـشريع  اإلسالمي القائم على العقيدة الصحيحة،      

السليم ، والنزعة االنسانية ، واحتواء الجميع تحت        

وال داعي  ... رايته بعدل وتسامح وإخاء ومساواة      
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اطالقاً للدخول في متاهات العولمة التي يقنن لهـا         

البشر الذين إن أصابوا مرة أخفقوا مرات ومرات        

  .ومرات

يتميز الفكر اإلسالمي الحديث مثل الفكـر       : ثالثـاً 

 القديم باستناده إلى مرجعية واحـدة لـم         اٍإلسالمي

تتغير على مدى العصور هي كتـاب اهللا وسـنة           

رسوله محمد صلي اهللا عليه وسلم وعمل الصحابة        

غيـر  . وتشريعات الفقهاء وأقوال العلماء البارزين    

أن ما يواجه الفكر اإلسالمي حاليا من تحديثات قد         

 فرض عليه أن يتعامل مع الفكر اآلخر يأخذ منه ،         

وال عيب في ذلك فالحضارات والفكر يحدث بينهما        

تفاعل ، ولكن مطلوب منا أن نأخذ اإليجابيات وما         

  .يناسب فكرنا وهويتنا ونترك السلبيات 

ويتميز الفكر اإلسالمي بأن عصبه الـذي       : رابعاً  

يقويه هو الفقه اإلسالمي الموروث عن أصـحاب        

قف عند  المذاهب الفقهية ، وهو فقه متجدد أبداً ال ي        

والحمد –فما يزال هذا الفكر محافظاً      .. زمن معين   

 على موروثه األصيل ، وهـو قـادر علـى           –هللا  

مواجهة كل تيارات العصر بمزيد مـن الجهـود         

  .والعمل 

األيدلوجيــة "ويــستطيع المــسلمون أن يفرضــوا 

على سائر األيدلوجيات لو حولوا الفكر      " اإلسالمية

 فكرية تـسعى    اإلسالمي من فكر مجرد إلى حركة     

وأنا بهذا أدعـو    . لفرض معطياتها على اآلخرين     

إلى تفاعلنا مع الحضارات األخرى تفاعالً ال يقف        

عند حد األخذ منهم وتقليدهم فيما لديهم من شكليات         

وسلبيات ، وإنما نأخذ منهم التقنية الحديثة والتقـدم         

العلمي ، ونعطيهم الفكـر الـصحيح والمعطيـات         

و ) الـسرطان المـادي   (قذهم من   اإلسالمية التي تن  

نحن أمـة خلقـت لتنقـذ       ) .. االنحدار األخالقي (

اآلخرين من السقوط واالنحدار في أمـور الـدين         

  .ومسائل الدنيا 

ولن نتمكن من أداء هذا الدور إال إذا أجـدنا فنيـة      

التعامل مع اآلخر في خطابه وفي التفاعـل وفـي          

  الحوار معه 

ـ         ا إنمـا تعنـي     إن هذه الفنية التـي أتحـدث عنه

ألن نظرتنا إلى اآلخر إذا اتسمت بهـذه        " اإليجابية"

اإليجابية ، وكانت نظرة صحيحة انعكـس ذلـك         

  . بالضرورة على طبيعة الخطاب ووسائل التفاعل

  :والنظرة الصحيحة لآلخر إنما تتحقق بما يلي 

اإلدراك الكامل بأن الخطاب الـديني لغيـر         :أوالً  

يمكـن  ) جية خاصـة  إسـتراتي (المسلم يحتاج إلى    

استلهامها من اإلستراتيجية السماوية ، فقـد كـان         

المرسلون في غاية البراعة في خطابهم لمن أرسلوا 

قارعوهم الحجة بالحجة ، وجادلوهم بالتي      .. إليهم  

هي أحسن ، واعتمدوا على اإلقناع العقلي باألدلـة         

الواضحة والبراهين الجازمة ، واتبعوا مع مخالفيهم 

فق واللين ال أسلوب العنـف وإزهـاق        أسلوب الر 

  .األرواح 

خذ لذلك مثالً من سلوكيات رسول اهللا محمد صلى         

اذهبـوا  : (اهللا عليه وسلم مع أعدائه حين قال لهم         

اللهم اهد قومي فإنهم ال     : (ومن قوله   ) فأنتم الطلقاء 

وخذ مثالً من قول الحق سـبحانه يعلـم         ) يعلمون

 فرعـون   رسوليه موسى وهارون كيف يخاطبـان     

اذهبا إلى فرعـون إنـه      : (الظالم المستبد الطاغية  

) .. فقوال له قوالً لينا لعله يذكر أو يخشى       . طغى  

ليت الذين يخاطبون مخالفيهم يعون هـذا المـنهج         

  .الدعوى العظيم 

 ال بد من الفهم الصحيح لمدلول مـصطلح         :ثانياً  

بمعنى أن تدرك أن هـذا اآلخـر هـو          ) . اآلخر(

ي الدين أو في المذهب أو في الفكـر         المخالف لنا ف  
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وليس مـن سـبيل فـي       . أو في التوجه السياسي     

خطابه سوى اللين الذي أمر به رب العباد لنجـاح          

  .الدعوة ونجاح الخطاب 

البد من التخلي عـن التـشدد ، والغلـو ،           : ثالثاً  

 جمـال والحـل     يفالمتشدد ال يقطع أرضاً وال يبق     

وهو .. واالعتدال  األمثل هو انتهاج تيار الوسطية      

ألنه يقرب  .. تيار يتميز بأنه يجمع حولك اآلخرين       

.. ييسر وال يعـسر     .. يبشر وال ينفر    .. وال يبعد   

  .يتفاعل وال يتخاصم .. يتحاور وال يصطدم 

البد من المعرفة التامة بطبيعة اآلخر، فقد       : رابعاً  

  ) .من جهل شيئاً عاداه: (قال العرب قديماً 

ب الديني ناتج عـن رغبـة       هل تحديث الخطا  

حقيقية في هذا التحديث أم أنه نمط من أنماط         

الموجة السائدة هذه األيام من دعـوات إلـى         

المجتمـع  (وتحقيــق  ،)اإلصالح الـسياسي  (

ومـا يـسمى بــ      ) الديمقراطية(و   )المدني

  ؟) العلمانية المتدينة(
نمطاً من  ) تحديث الخطاب الديني  ( يمثل مصطلح   

.. سائدة في الـسنوات األخيـرة       أنماط اإلصالح ال  

وتحديداً منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر حتى        

  .اليوم 

هناك ضجيج إعالمي حول هذا المصطلح وحـول        

ـ        المجتمـع  (مصطلحات أخرى مثل ما يـسمى بـ

أقــصد المؤســسات غيــر الحكوميــة ) المــدني

و ) الدولة العلمانية (و  ) اإلصالح السياسي ( ومثل  

وما شابه ذلك   ) الم السياسي   اإلس(و) الديمقراطية(

من مصطلحات لم يسمع عنها الناس إال في هـذا          

  .العصر 

والوطن العربـي   (وإذا لم نكن في العالم اإلسالمي       

على وعي تام وفهم دقيق بما تعنيه هذه        ) جزء منه 

المصطلحات الوافدة إلينا أصالً من الخارج سـنقع        

  .في فخ ال نجاة منه وال فكاك 

دركين لما ترمى إليه المصطلحات     ال بد أن نكون م    

في بالدها التي نشأت فيها ، ألن ما ترمى إليه في           

تلك البالد شيء مختلف تماماً عن عقيدتنا وشريعتنا        

  .وهويتنا وأهدافنا الدينية والوطنية والقومية 

ولتوضيح ذلك دعني أتحدث مثالً عـن مـصطلح         

 التي يطالبوننا بتحقيقها والـسرعة    ) الدولة المدنية (

في إنجازها ، وهو مصطلح ال يتالقى مع مصطلح         

  ) .الخطاب اإلسالمي(

الدولة المدنية تعنى في بالدهم شيئاَ واحداً هو مـا          

يقابل الدولة الدينية التي سادت في القرون الوسطى        

، وسيطرت خاللها الكنيسة ورجالها على الحكـم        

ووقفوا أمام الحرية وأمام العلم وأمام النهضة وأمام        

  .ارة الحض

إذا انسقنا وراء هذا المصطلح بذلك المفهوم نكون        

مخطئين ، ألن العالم اإلسالمي على امتداد التاريخ        

لم تستبد فيه مؤسسة دينية بأحد ، وال وقف العلماء          

المسلمون ضد الحضارة والنهضة ، بل شـاركوا        

يضاف إلى هذا أن اإلسالم والمـسلمين ال        .. فيها  

ية والدولـة الدينيـة، ألن      يفرقون بين الدولة المدن   

وفي القرآن الكريم أية تنص     .. اإلسالم دين ودنيا    

على أن الناس خلقـوا لخالفـة اهللا فـي أرضـه            

وإذا كانت أوروبا فـي فتـرة مـن         .. وتعميرها  

تاريخها قد وقعت فريسة لهيمنة الكنيسة وسـيطرة        

رجال الدين على كل مناحي الحياة ، فـإن العـالم           

يه شيء من ذلك ، ومن الخطأ       اإلسالمي لم يحدث ف   

، ) رجال ديـن  (إن في البالد اإلسالمية     : أن يقال   

مهمتهم ) علماء في الدين(إن فيها : واألدق أن يقال 

تبليغ الدعوة وتوجيه الخطاب الديني لألمـة بكـل         

.. مبلـغ   .. داعيـة   : العالم في الدين    .. أفرادها  
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.. ال يتجاوز عمله هذه الحدود      .. موجه  .. مصلح  

فليس في سلطته إعطاء صـكوك      .. وهذه المنطقة   

الغفران ، وال يملك في يده مفاتيح الجنة يمنحهـا          

يعلم .. وإنه كما أشرت مرشد ناصح      .. لمن يشاء   

الناس وينصحهم ويدعو إلى اهللا بالحكمة والموعظة       

الحسنة ، ويقول لهم إن باب التوبة مفتـوح لكـل           

رادها أمة  مخطئ بالمجان واألمة اإلسالمية بكل أف     

  .دعوة وبالغ 

وهناك خطر ينبغي التنبيه عليه هو أن يراد بالدولة         

الدولـة  (المدنية اتخاذها وسـيلة لتحقيـق فكـرة         

أو ما يروجونه اليوم من باب دس الـسم         ) العلمانية

وبالمناسـبة  ). العلمانية المتدينـة  (في العسل باسم    

هل انتبه أحد منا إلى التـزامن فـي         : فإنني أقول   

 بين هـذا المـصطلح ومـصطلح تحـديث          الوقت

الخطاب الديني الذي يوحي بأن الخطاب الديني في        

هي كلمة ال بأس بها بالمفاهيم      ...حاجة إلى تحديث    

التي قـدمناها ، ولكنهـا مرفوضـة إذا كـانوا ال            

تحويل الـدين إلـى     : يقصدون من وراء ترويجها     

أفيون الشعوب كما ينظر إليه الشيوعيون ، فإنهـا         

لفهم مرفوضة تماماً ، وهي مرفوضة أيـضاً        بهذا ا 

) ديكوراً(إذا كان الهدف من ترويجها جعل اإلسالم        

وكذلك نرفضها إذا كانوا يريـدون      . في حياة الناس  

استخدامها في تبرير ما يريده العلمانيون وتثبيت ما        

ونرفـضها إذا امتـدت إلـى       .. يرتكبه الظالمون   

مفاهيم البشرية  الثوابت الدينية التي ال مجال فيها لل      

التي تعبث بالنص الديني المقدس وهي مرفوضـة        

أيضاً إذا كانوا يقصدون بهـا أن تكـون مرادفـة           

الذي يحمل معه دليل    ) العلمانية المتدينة (لمصطلح  

بطالنه ، إذ جمعوا فيه بين العلم والدين ، مع أنـه            

أن العلم  : جمع متناقض ألنهم يقصدون بالعلمانية      

احد هو العالم الذي نعيشه وما      ليس له إال مصدر و    

تثبته التجارب المعملية وتدركه الحواس البشرية ،       

وترفض العلمانية أي مصدر آخـر ، أي أنهـا ال           

وبذلك . تعترف بالوحي السماوي وال بعالم الغيب       

تتفق العلمانية تماماً مع ما كانت تنادي به الشيوعية         

  .من إلقاء األديان في سلة المهمالت 

بـه إلـى أهميـة الفهـم الـدقيق لتلـك            أعود فأن 

المصطلحات الوافدة إلينا من الخارج ، وضـرورة        

االنتباه ألهداف من يـصدرونها لنـا ، والداعيـة          

اإلسالمي مطالب بفهم ذلك ، ومطالب أيضا بتنوير        

  .الناس بمعناها المقبول ومعناها المرفوض 

وإذا أخذنا تحديث الخطاب الديني لآلخـر بمعنـى         

م له على أنه بديل صحيح لكل األنظمة        تقديم اإلسال 

البشرية القاصرة نكون قد قـدمنا شـيئاً عظيمـاً          

  .للبشرية وخدمة اإلسالم 

أما أن نظل منساقين وراء اعتناق تلـك األنظمـة          

وتحسينها للناس فهذا ضرب من تقصيرنا في حق        

سالم الذي اختاره اهللا ديناً للبشرية جمعاء ونظاماً اإل

  .هو أفضل كل األنظمة على اإلطالق 

هذا وينبغي أن تكون الديمقراطية موضوعاً حيوياً       

في الخطاب الديني الجديد ولكن بمعناها اإلسالمي       

ال بمعناهـا   ) حكـم الـشرع للـشعب     (الذي يعني   

 ، وقبل ) حكم الشعب للشعب    (الوضعي الذي يعني    

أن نلوم حكامنا على عدم حكمهم بشرع اهللا نطالبهم         

نحن الرعية بأن يحكموننا بشرع اهللا فإن استجابوا        

فقد حسمت المسألة منا ومنهم وإن رفضوا وجهنـا         

  .إليهم اللوم والحساب 

وهناك نقطة في حديثنا عن تجديد الخطاب الـديني         

في غاية األهمية وهي أهمية إخراج زكاة الركـاز         

 على الدول ذات الثروة النفطية والثروات       المستحقة

المعدنية حيث نستطيع باألموال المتراكمة من هذه       

الزكاة أن نخدم اإلسالم والمسلمين بإقامة المراكـز       
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اإلسالمية والتوسع فيها لتستطيع تحسين صـورتنا       

أمام الغرب وتؤدي ما تؤديه حمالت التبشير التـي     

كن هـذه   تسخر لها األموال في أوروبـا ، ولتـتم        

المراكز من ترجمة علم كبـار الـدعاة كالـشيخ          

الشعراوي والقرضاوي والشيخ الغزالي والـشهيد      

  .حسن البنا وعمروخالد وعلماء األزهر الشريف 

إننا لو فعلنا هذا لصدرنا إلـى الخـارج العولمـة           

الثقافية اإلسالمية بدالً من استيراد عولمتهم الثقافية       

لقد .. لعاداتنا وتقاليدنا   الطامسة لهويتنا ، والمغيرة     

صدروا إلينا الهامبورجر ودجاج كنتاكي والجنـز       

والتيشرت والعري كليب والدش ولـم نفكـر فـي      

استخدام وسائلنا المتاحة لتصدير نظامنا اإلسالمي      

  .الرفيع وعاداتنا وتقاليدنا الرائعة إليهم 

في حديثنا عن تجديد الخطـاب الـديني بـين          

ك إلى التركيز علـى     النظرية والتطبيق ودعوت  

الجانب التطبيقي والمجـاالت التـي يتناولهـا        

ال بد أن نتوقف عند     : التطبيق العلمي والعملي    

وجهودهم في هذا المجال حتى     ) رواد التجديد (

  نسترشد بهم ونتعلم ؟
لقد أنعم اهللا على هذه األمة بأن جعـل علماءهـا           

إنمـا  : (ورثة األنبياء ، وقد أثنى اهللا عليهم فقـال          

ونحن في الحقيقة   ) .. يخشى اهللا من عباده العلماء    

ولتكن منكم أمـة    : (أمة دعوة وتبليغ ، قال تعالى       

يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن       

، وقد وصفنا القرآن بأننـا خيـر أمـة          ) المنكر  

والخيرية هنا ليست أفضلية جنس ،      .أخرجت للناس 

ن أفضل  نح.. بل هي أفضلية دين وأفضلية مهمة       

باعتبارنا مسلمين ، ونحن أفضل باعتبارنا مطالبين       

  .بتوجيه الخطاب اإلسالمي لآلخرين 

وقد شاء الحق سبحانه أن يبعث علـى رأس كـل           

بـل ال   .. قرن من المسلمين من يجدد لهم ديـنهم         

تخلو فترة زمنية من عـالم بـارز يرفـع رايـة            

اإلصالح ، ويحمل لواء التجديد بما يبثه من آراء ،          

  .وينشره من مؤلفات 

أدى الفاروق عمر دوراً بارزاً في تحديث       : فقديما  

الخطاب الديني ، فكان من أوائل المجـددين فـي          

وتتابعت الحلقات فـي سلـسلة      .. الخطاب الديني   

التجديد ، فكان عمر بن عبدالعزيز ، والـشافعي ،          

وكان العز بن عبدالسالم،وشيخ اإلسالم ابن تميمة ، 

زية ، وأبو حامد العزالـي صـاحب        وابن قيم الجو  

  وغير هؤالء من األعالم ) إحياء علوم الدين(كتاب 

وفي عصرنا الحديث يلقانا أئمة علمـاء اجتهـدوا         

وجددوا في الخطاب الديني وإيقاظ الوعي الـديني        

والرائـع حقـاً أن هـؤالء       . والوطني لدى األمة    

األعالم لم يجددوا فقط ، وانما حولوا هذا التجديـد          

 صحوة إسالمية نقلت المسلمين إلى عهد جديد        إلى

 لقد صححوا المسار،وراجعوا الماضي وقوموه ،       –

وحددوا عوامل التأخر ، وكتبوا روشتة العـالج ،         

فكان نقدهم للذات اإلسالمية تشخيصاً للداء ووصفاً       

  .للدواء 

خذ لذلك أنموذجاً من الشيخ محمد بن عبـدالوهاب         

طقـة نجـد فـي       هـ وابن من   ١٢٠٦المتوفي عام   

الجزيرة العربية ، ذلك المجدد المجتهد الذي قـام         

بحركة واسعة لتصفية عقائد المسلمين مما علق بها        

لقد جاء بفكر   .. من شوائب تكدر صفوها ورونقها      

جديد صحيح يركز على محاربة األوهام الخرافية ، 

ومظاهر الشرك الظاهر والخفي ، كما دعـا إلـى          

، والعودة إلى كتاب اهللا     محاربة البدع والضالالت    

وسنة نبيه ، وإلى التحاكم إليهما بدالً من التحـاكم          
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إلى الطواغيت واالتجاهات المخالفـة لهمـا ، ألن         

فيهما الحجة وال حجة فـي غيرهمـا ، وأوضـح           

يرحمه اهللا أن التوحيد الخالص الكامل هو توحيـد         

الربوبية وتوحيـد األلوهيـة وتوحيـد األسـماء         

ذا بدون شك تجديـد ونمـاذج       وكل ه .. والصفات  

  .تطبيقية للتجديد والتحديث في الخطاب الديني 

 وخذ شاهدا آخر من الشيخ جمال الدين األفغـاني         

الذي ظهر في فترة كان فيها االسـتعمار الغربـي          

يحتل فيها بالد المسلمين ، فحمل لـواء الكفـاح ،           

داعياً إليه ، فاضحاً لالستعمار ومؤامراته ، داعيـاً         

حيد صفوف األمة الممزقة ، ودفعهـا إلـى         إلى تو 

طريق التغييـر والتحـديث والبنـاء ، بمعالجـة          

، ومحاربة التقليـد والتعـصب المـذهبي         الجهل  

والطائفي ، والعمل بكتـاب اهللا وسـنته ، وإدراك          

حقيقة االستخالف اإللهي لإلنسان فـي أرضـه ،         

واإلفادة الكاملة من مواطن القوة الحضارية العلمية       

رانية في الحضارة الحديثـة ، فكـان بحـق          والعم

مصلحاً سياسياً واجتماعياً وفكرياً ، وكـان بحـق         

رائداً من رواد التجديد الديني الذي ننادي به اليوم         

  .، فله فضل الريادة واألسبقية في هذا المجال 

 ويكفي األفغاني منزلة أنه كون مدرسـة فكريـة         

. عظيمــة تخــرج فيهــا المفكــرون والعلمــاء 

سياسيون الذين يأتي في مقدمتهم اإلمام محمـد        وال

  .عبده وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا 

إن األفغاني هو مؤسس المنهج التجديدي الحـديث        

في القرن الرابع عـشر     (في تفسير القرآن الكريم     

، تكلم في أسسه، ووضع مالمحه ، ودعا        )الهجري

 ضوئها ،    إلى النظر الدقيق في القرآن الكريم على      

 تعود هدايته إلى القلوب والعقول ، فيحـرك         حتى

الركب المسلم إلى بناء نفسه وإعادة دوره وإنقـاذ         

  .بالده 

األفغاني ومحمد عبده   (وقد استطاع الفرسان الثالثة     

أن يقدموا لنا تفسيراً جديداً للقـرآن       ) ورشيد رضا 

وفـي تفـسير   .. يجمع بين األصالة والمعاصـرة    

جلداً أمثلـة حيـة     المنار المكون من اثني عشر م     

  .وكثيرة على هذا 

وليس هناك مفسر في العالم اإلسالمي كله جاء بعد         

هؤالء الفرسان الثالثة إال انطلق من منهجهم الجديد  

خذ على سبيل   .. في التفسير ، وسار على طريقهم       

  : المثال 

ابن باديس في الجزائر ، والطاهر بن عاشور في          

توت وأبو زهره تونس ، والمراغي وحسن البنا وشل

وسيد قطب والشيخ الشعراوي في مصر ، وأبـو         

األعلى المودودي في باكستان والطباطبـائي فـي        

األمر الذي يجعلنـي أقـرر أن مـنهج         .. إيران  

األفغاني وتالمذته مدرسته المجددة فـي الخطـاب        

الديني كان ثورة عارمة عبرت عـن مـستجدات         

مخاً أزمنتهم التي عاشوا فيها ، وشيدت صرحاً شا       

  .في العالم اإلسالمي بأكمله 

ال أريد أن أقف عند كل رائد مـن رواد التجديـد            

للخطاب اإلسالمي وقفة مطولة ، فمثل هذا الحوار        

ال يتسع لذلك ، ويكفي أن ألفت أنظـار الـداعين           

ألهمية وروعة تجديد الخطاب الديني لرواد عظماء       

  لهم عشرات األمثلة التطبيقية في هذا المجال 

الدكتور محمد إقبـال فيلـسوف اإلسـالم ،        : مثل  

بـديع الزمـان سـعيد      : والشاعر الكبير ، ومثل     

و ) الشيخ حسن البنـا   (ومثل  ) في تركيا (النورسي  

) محمـد الغزالـي     (والـشيخ   ) الشيخ سيد قطب  (

  . من أرض الكنانة) يوسف القرضاوي(والشيخ 

وال ننسى أيضاً أنور الجندي الذي تركزت كتاباته        

هات الغـزو الفكـري الغربـي للعـالم         حول اتجا 

اإلسالمي وصراعات المنظومات الغربية الوافـدة      
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مع كل منظومة أخرى ، والتي نراها اليوم تصطنع         

 –هجمات شرسة تشنها على اإلسالم الذي تـصفه         

 بالخطر األخضر بعد أن فرغت من       –كذباً وبهتاناً   

  ) .الخطر األحمر(إسقاط الشيوعية 

العظيم للدكتور محمد البهـي     كذلك ال ننسي الدور     

ابن األزهر الشريف ذلك الـذي أثـري المكتبـة          

اإلسالمية بالعديد من المؤلفات المحاربـة للغـزو        

    .الفكري الغربي للعالم اإلسالمي

محمد بـن علـى     (وال ننسى كذلك الفقيه المجتهد      

الذي أسس الزوايا الدينية فـي      ) السنوسي الخطابي 

ا المشهود في تحديث    مناطق عدة ، وكان لها دوره     

  .الخطاب الديني 

: وال ننسى أعالم المغرب األقصى مـن أمثـال          

الشيخ أبو شعيب الدكالي ، والشيخ محمد بن حسن         

وغيرهما من العلمـاء    .. الحجوى الثعالبي الفاسي    

  .األفذاذ 

ال أريد أن يكون ما أقوله مجرد قـراءة تاريخيـة           

ـ          ت سريعة لحركات التجديـد ورواده ، فقـد تكفل

بتفصيالت هذا كتب التاريخ والتراجم ، وإنما أنبه        

من خالل هذه القراءة إلى حتمية عناية مؤسـساتنا         

الدينية ومراكز الدعوة والـدعاة بتـراث هـؤالء         

األعالم المجددين ليكون نبراساً ودروساً يتعلم منها       

دعاة اليوم كيف يجتهدون فـي مواجهـة قـضايا          

لـديني  العصر ، وكيف يجددون فـي الخطـاب ا        

  .للجماهير 

بأن تجديد الخطاب الـديني     : هل يمكن القول    

في زمننا هذا ضرورة وحتمية ومطلبـاً مـن         

  المطالب اإلصالحية السائدة في هذه األيام ؟
 أن نتفق على أن اإلسالم تشريع حيوي         البد: أوالً  

فـالقرآن  ) التجديـد الـذاتي   (يحمل في كيانه سمة     

يع معجزة فعالة   الكريم الذي هو أول مصدر للتشر     

إجابـة  ]وفي التشريع اإلسالمي    . يفسرها الزمان   

  .لكل سؤال ، وحل لكل معضلة 

العالم اإلسالمي اليوم ، بل الدنيا كلها فـي         : ثانيا  

حاجة ملحة ضرورية إلى مواجهـة ذلـك الـسيل       

المنهمر المتتابع في سرعة هائلة مـن تطـورات         

نـي  الحياة ومستجداتها في شتى جوانبها بخطاب دي      

  .جديد يواجه ذلك السيل الجارف 

فكثير من مستجدات عصرنا تدعو إلى فتح بـاب         

االجتهاد من جديد ، وإلى الـوعي التـام بحقيقـة           

حقيقـة  : (وحينما أقول   . االجتهاد وطبيعة التجديد    

ذلك المنهج االجتهـادي    : فإنني أقصد   ) االجتهاد  

المؤسس على األصول اإلسالمية الثابتة الـذي إذا        

ل المجتهد شيئاً منها خرج اجتهاده وتجديده في        أغف

   .الخطاب الديني عن أن يكون إسالمياً بحق 

هل يمكن في عجالة أن نحدد معالم االجتهـاد         

الصحيح ومالمح التجديد الحقيقي في الخطاب      

  الديني ؟
: أعني .. من هذه المعالم والمالمح ما ذكرته سابقاً 

ابتـة واألطـر    االنطالق من األصول اإلسالمية الث    

  .المرجعية للتشريع اإلسالمي 

البراعة والدقة والتوفيق في إنزال نصوص : ومنها 

الشريعة ومقاصدها ومقرراتها على تلك الوقـائع       

الحياتية المستجدة في إطار اإلحاطة الكافية الشافية       

بفقه الواقعة موضوع االجتهاد والتجديد أياما كـان        

 االقتـصاد أو    مجال هذه الواقعة أو الموضوع في     

فليس . السياسة أو االجتماع أو الفكر بصفة عامة        

االجتهاد في حقيقته إال ذلك الفقه األصيل الشمولي        

  .للنص الشرعي في مجموعه 
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الفقه الشامل بالواقعة التي هي     : ومن المعالم أيضاً    

موضوع االجتهاد ، ويتحقق هذا في إطار التمثـل         

لمقاصـد  الواضح واالستحضار الذهني المركـز      

الشريعة ومقرراتها العامة التـي مـن أوائلهـا أن     

يدرك المجتهد والمجدد للخطاب الـديني أن هـذا         

الدين يحمل سمة التجديد الذاتي كما سبق القـول ،          

وأن مواجهة المستجدات تحتم تجديد الخطاب فـي        

كل عصر ، وأن هذا التجديد ليس محاولة انقالبية         

اءه أو الخـروج    على الحكم الشرعي الثابت أو إلغ     

عليه ، وكذلك فإن هذا التجديد أبعد ما يكون عـن           

دعاوى الجامدين الذين تقف معارفهم الفقهية عنـد        

حدود حفظ الفروع الفقهية في التراث المذهبي دون        

أن يمكنهم تجاوز هذا النطاق إلى تقديم فكر دينـي          

أصيل يحمل مالمح التجديد والحيوية واالبتكـار ،        

ستقل مبتكر في الوقائع المـستجدة      وتقديم اجتهاد م  

   : يقوم على ما يلي

  . الفهم الصحيح الدقيق للنص الشرعي : أوالً 

  .ثانياً اإلدراك السليم لمقاصد الشريعة اإلسالمية 

اإلحاطة الشاملة بجوانب الواقعة المجتهـد      : ثالثاً  

  .فيها 

العمل على استخالص المنهج    : ومن المعالم أيضاً    

ى في مواجهة مستجدات العـصر      المعاصر المبتغ 

من التراث الفقهي العظيم الذي ورثناه من الـسلف         

الصالح ، فقد قرر الـسلف المنـاهج التـشريعية          

ولذلك . والدعوية ، ومهدوا لنا الطريق للسير فيه        

يتحتم على الداعين إلى تجديد الخطاب الـديني أن         

يستنيروا بالخطط التشريعية التي تلقاها المـسلمون       

  .ورهم المتتابعة بالقبول واإلكبار في عص

إن استخالص المناهج الفقهية السابقة وتمثلها أقوى       

ركيزة يقوم عليها بناء التجديد للخطـاب الـديني         

  .المنشود 

كذلك من معالم المنهج السديد في مـسألة تجديـد          

الفهم الصحيح الدقيق والتطبيـق     : الخطاب الديني   

وتحقيق )  وسنة قرآنا(الجيد لروح النصوص الدينية     

مقاصدها المبتغاة ، وتحقيق مصالح النـاس فـي         

  .الوقت نفسه 

إن منهج التجديد المنشود إذا نجح في هذه النقطـة          

يصير بدون شك ضرباً مـن االجتهـاد المـستقل          

وصاحبه يصبح ذا مـنهج     .. والتجديد القائم بذاته    

  .رائع في مواجهة مشكالت عصره 

على حفظ ما قالـه     الذي يقتصر علمه    ) المقلد(أما  

الفقهاء وعلماء أصول الفقـه واجتـرار تـراثهم         

) االجتهاد المستقل (وتكريره فقط ، مع فقدان ملكة       

، وعدم وعيه وإحاطتـه     ) التجديد الخاص (وموهبة  

بمشكالت زمنه ، فما أبعده عن القيام بهذا الـدور          

  !المنشود 

دعني أضرب لك مثالً لصاحب االجتهاد المـستقل        

خاص بسيدنا عمر بن الخطـاب الـذي        والتجديد ال 

لـم أر   : (وصفه النبي صلى اهللا عليه وسلم بقوله        

عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر بن الخطـاب أو          

فالفاروق رضـي اهللا عنـه قـدوة        ) . يفري فريه 

للراغبين في تجديد الخطاب الديني بمنهجه الـذي        

  .سلكه في هذا المجال وتجربته التشريعية الرائعة 

ته لنصوص الشريعة اإلسالمية ، وخطتـه       فتطبيقا

في تجديد الخطاب الديني شاهدان علـى عبقريتـه         

 لمضمون كل نص     وروحه الملهمة وفهمه الواعي   

  .إسالمي وروحه 

لقد واجه رضي اهللا عنه أثناء خالفته كماً هائالً من          

المستجدات والموروثات التي تحتاج إلـى تـشريع     
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لـبالد  أراضـي ا  (مالئم وتجديـد مناسـب مثـل        

و ) المقرر من الزكاة للمؤلفة قلوبهم    (و  ) المفتوحة

استصالح األراضي غير   = إحياء األرض الموات    (

األرض (و ) إقطـــاع األرض(و ) المزروعـــة

و ) عروض تجارة المسلمين وديونهم   (و  ) المحمية

حرية (و  ) احتكار األقوات (و  ) زكاة عسل النحل  (

اع تـضمين الـصن   (و  ) تسعير السلع (و  ) التجارة

ومسائل في علم الميراث لم يرد فيهـا        ) والمؤتمنين

نص قرآني وغير ذلك مـن الموضـوعات التـي          

  .اجتهد فيها ووضع لها أحكاماً شرعية جديدة 

وإذا كنا اليوم نواجه بمشكلة كيفية خطاب اآلخـر         

وكيفية التعامل معه فقد أعطانـا الفـاروق عمـر          

نـي  دروساً عملية في هذا المجال ، ونستطيع أن نب        

خططنا في التعامل مع اآلخر على أسس من هـذه          

  الدروس 

لقد اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية في عهده ،        

وتعددت الفتوحات اإلسالمية ألراضي اآلخرين     

  فماذا فعل عمر ؟.. 
  .وضع قواعد لحقوق المحاربين    -

وضع األنظمة السياسية واالقتصادية لـشعوب        -

  .تلك البالد 

ة اإلسالمية بكفالـة األرزاق ألهـل       ألزم الدول    -

البالد الفقيـرة ، وخاصـة األرامـل والـصغار          

  .والمسنين

أبقى األراضي الغنية في أيدي أصحابها مقابل          -

ضريبة محددة قليلة المقدار ، تصرف في تحـسين         

  .أحوال المسلمين 

المنـتظم لغيـر    ) الرواتـب (فرض العطـاء       -

م يتحمـل أن    المسلمين من اليهود والنصارى ، ول     

  .يرى أحد منهم يسأل الناس 

ــرة    - ــى فك ــسان(رع ــان ) اإلن ــواء ك س

 يعتنق اإلسالم وجـنس العـرب أم كـان           مواطناً

 يفرق فـي   أي أنه لم.. مواطناً أعجمياً غير مسلم  

بين الناس على أساس الجـنس أو       ) اإلنسان(مفهوم

فخطابـه لآلخـر قـائم علـى        . الدين أو اإلقليم    

تسامحة البعيدة تماماً عن التعـصب      الم) اإلنسانية(

 فكرة   أي إنه باختصار قدم   ... واالستغالل والظلم   

  ) .األنا(على فكرة ) الغير(

عمل بروح الشريعة ال بمنطوقهـا فقـط فـي            -

  .خطابه وحكمه للمسلمين وغير المسلمين 

أفهم من خالل هذا العرض المسهب إلنجازات       

حديثي الخليفة عمر بن الخطاب في المجال الت      

للخطاب الديني أنـه أنمـوذج حـي للجانـب          

  التطبيقي في هذا الموضوع ؟
هذا صحيح ، ولذلك فإنني أرى أن كثيـراً ممـن           

يتحدثون اآلن عن تجديد الخطاب الديني ينظَـرون        

 وال يضعون بين أيـدي الـدعاة        – من التنظير    –

والفقهاء العصريين النماذج التطبيقية التي قام بهـا        

  .ديماً وحديثاً رواد التجديد ق

إن الفاروق عمر ومنهجه في تحـديث الخطـاب         

الديني ينبغي أن يدرس للدعاة ليتعلموا منه كيـف         

يجتهدون ؟ وكيـف يجـددون؟ وفـيم يجتهـدون          

  .ويجددون ؟

إن من ألوان تجديد الخطاب الديني عند عمر بـن          

  :الخطاب مثالً 

عدم تقـسيم األرض المفتوحـة عنـوة بـين           -١

ها في أيدي زارعيها من الـسكان       المسلمين بل ترك  

وبـذلك  .. األصليين مقابل دفـع الخـراج عنهـا         

أخرجها من مفهـوم الغنيمـة التـي تقـسم بـين            

  .المحاربين بنصوص القرآن الكريم 
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إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة        -٢

باقتراح قدمه ألبي بكر بعد أن أعز اهللا اإلسـالم ،           

  .يكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فل

، ) إحيـاء األرض المـوات    (موقفه من مسألة     -٣

وهي األرض المملوكة للمجتمع اإلسـالمي ملكـاً        

عاماً ، فليس ألحد معين فيها ملك خـاص ، فـإذا            

عجزت الدولة عن إعمارهـا جـاز لألفـراد أن          

يعمروها استناداً إلى قول النبي صـلى اهللا عليـه          

  ) بهامن أعمر أرضاً ليست ألحد فهو أحق : (وسلم 

وقد أقر عمر هذه المسألة ثم رجع عنها حين رأى          

بعض األفراد يتركونها سنين طويلة دون إعمار ،        

وال يسمحون لغيرهم بتعميرها ، فقال وهو علـى         

من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه ، ولـيس          : ( المنبر  

فهـذا القيـد الـذي      ) لمحتجر حق بعد ثالث سنين    

ة إلـى   وضعه عمر لون من ألوان التجديد وإضاف      

التشريع الذي سنه النبي صلي اهللا عليه وسلم خدمة         

.. لألفراد وخدمة لالقتصاد العام للدولة اإلسالمية       

ليت القائمين على األمر في بالدنا يشجعون الناس        

على استصالح األراضي وتعمير األرض الخراب      

  .بهذا المنهج العمري السديد 

ـ :  من ألوان تجديده في الخطاب الديني     -٤ ديره تق

للدية في عصره بما يساوي ثمن المائة من اإلبـل          

في عهد النبي وعدم فرضه الزكـاة علـى عـسل      

النحل واسترداده لما يعجز الفـرد عـن عمارتـه          

وتصليحه من إقطاع األرض وتقسيمه بين المسلمين 

كذلك ما فعله مع األغنياء من أقرباء النبي حـين   . 

ـ          ائهم ترك لهم ما يكفي حاجتهم ولم يلتـزم بإعط

نصيبهم من خمس الغنائم كما كان الحال في عهـد          

وهناك ألوان أخرى عديدة مـن      . النبي وأبي بكر    

ألوان التحديث الديني التي قام بها عمر ال يتـسع          

المجال في مثل هذا الحوار الستقصائها ، ويكفـي         

أن ما سبق ذكره يمثل عالمـات مـضيئة علـى           

  واالجتهاد الطريق يتعلم منها الراغبون في التجديد 

هل من كلمة أخيرة تود أن تقولها فـي ختـام         

  هذا الحوار ؟
أقول لقد أصبح تحديث الخطـاب الـديني مطلبـاً          

جماهيرياً إسالمياً وكثرت أصوات المطالبين به هنا       

وهناك ويمكن أن يتحقق هذا األمل لو تحولنا بـه          

من واحة التنظير إلى دوحة التطبيق وأحذر من آفة         

لتحقيق كل مشروع نتبناه    ) د اللجان أي عق (التلجين  

فإن المشروع سيضيع حتماً في متاهات الملجنـين        

اللذين يكتبون الخطـط ويـضعون أوراق العمـل         

ويرفعون المذكرات إلى الرؤساء حتى يوافقوا على       

ما يقترحون فيكون الحصاد في النهايـة ال نحـن          

اللذين استفدنا من التنظير وال نحن الذين جنينا من         

  . التطبيق ثمار 

  واهللا المستعان 
انتهت إجابات األستاذ الدكتور عبد الجواد المحص 

 أسئلة اإلعالمي القدير األستاذ ىصاحب موقع جواد عل

 .أحمد السيوفي

  كيفية تجديد الخطاب الديني

   موقع تنوير–الباقر العفيف 

)١(  

  مقدمة 
 حاولت جبهة الميثـاق اإلسـالمي       ١٩٦٨في عام   

الدسـتور  " الترابي تمرير مـشروع      بقيادة الدكتور 

بصورة ديمقراطية مـن داخـل      " اإلسالمي الكامل 

ولقـد سـقط    . الجمعية التأسيسية فـي الـسودان     

المشروع في البرلمان، وعـن بعـض مالبـسات         
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سقوط المشروع أورد محضر مداوالت الجمعيـة       

  :التأسيسية الحوار التالي

ة جاء في مذكرة اللجنة الفني    : السيد موسى المبارك  

 أن يكون   ٧نبذة عن الدستور اإلسالمي في صفحة       

رأس الدولة مسلما، أود أن أسأل هل لغير المسلمين 

  الحق في االشتراك النتخاب هذا الرئيس؟ 

ليس هناك ما يمنـع غيـر     : الدكتور حسن الترابي  

الدولة تعتبر  . المسلمين من انتخاب الرئيس المسلم    

  .المسلمين وغير المسلمين مواطنين

أود أن أسأل يا سيدي     :  فيليب عباس غبوش   السيد

الرئيس، فهل من الممكن للرجل غير المـسلم أن         

يكون في نفس المستوى فُيختـار ليكـون رئيـساً          

  للدولة؟ 

الجواب واضح يا سـيدي     : الدكتور حسن الترابي  

الرئيس، فهناك شروط أهلية أخرى كالعمر والعدالة     

ية، مثالً، وأن يكون غير مرتكب جريمة، والجنـس       

  .وما إلى مثل هذه الشروط القانونية

السيد فيليب عباس غبـوش يكـرر       : السيد الرئيس 

  . السؤال مرة أخرى

سـؤالي يـا سـيدي      : السيد فيليب عباس غبوش   

الرئيس هو نفس السؤال الذي سأله زميلي قبل حين      

 فهل من الممكـن أن      - فقط هذا الكالم بالعكس      -

 رجل  -بالذات في إطار الدولة     -ُيختار في الدولة    

  غير مسلم ليكون رئيساً للدولة؟ 

  . ال يا سيدي الرئيس: الدكتور حسن الترابي

  )انتهى النص(

هذا الحوار كان ضربة البدايـة  فـي معارضـة           

مشروع الدستور اإلسالمي الكامل والتـي انتهـت        

بهزيمته ديمقراطياً وسقوطه في الجمعية التأسيسية      

كبـر طـائفتين    التي يسيطر عليها حزبان يمثالن أ     

طائفة الختمية وطائفـة    إسالميتين في البالد، هما     

، وتضم إلى جانبهما الحـزب الـشيوعي،        األنصار

وجبهة الميثاق اإلسـالمي، وأحـزاب جنوبيـة،         

والحزب القومي السوداني الذي يمثل منطقة جبال       

   .النوبة و يتزعمه األب فيليب عباس غبوش

 من أزمة   كان هذا حواراً حضارياً، رغم ما يعكس      

. فكرية يعاني منها دعاة تطبيق الشريعة اإلسالمية      

فقد حاول اإلسالميون في ذلك الوقت تحقيق هدفهم        

سلمياً وبواسطة الطرق الديمقراطية، ولقد ُأتيحـت       

الفرصة لممثلي الشعب أن يقرروا في هذا األمـر         

ولقد قرروا إسقاط المشروع، رغـم أن غـالبيتهم         

 ما يمكن أن يسببه من      مسلمون، ألنهم كانوا يرون   

مشكالت تتعلق بأهم مقومات الدساتير وهي كفالـة        

الحريات الديمقراطية والمساواة الكاملة في الحقوق      

وهناك بعد آخـر    . بين المواطنين في البلد الواحد    

وهو أنهم يدركون أن الذين جعلوا رسالة حيـاتهم         

تطبيق الشريعة اإلسالمية، أو تحكيم شرع اهللا، ال         

فكراً تجديدياً يواجه مثـل هـذه القـضايا         يملكون  

الجوهرية، والكثيرون منهم ال يشعرون بالحاجـة       

          .إليه

وبعد هذا الحوار بواحد وعشرين عامـاً اسـتولي         

الدكتور الترابي على الحكم في الـسودان بـالقوة         

العسكرية، وفرض على شعب الـسودان دسـتوره        

فأقـام  . اإلسالمي الذي ظل يحلم به كل تلك السنين       

نظاماً سام الشعب العذاب، ولم يفُقُْه فـي القـسوة          

والال إنسانية سوى نظام طالبان، هذا بالطبع قبـل         

أحداث سبتمبر، وقبل أن يطامن من غلوائه الخوف        

  .من أمريكا، واستيعاب درس طالبان

وبعد أربعة عشر عامـا مـن تطبيـق الـشريعة           

 كما  "المشروع الحضاري "اإلسالمية في البالد، أو     
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يطيب ألهله أن يصفوه، ال بد أن يسأل سائل مـا           

هي الحصيلة؟ وبعبارات أخرى هـل سـعد أهـل        

أم شقوا به؟ هـل     " بالمشروع الحضاري "السودان  

صعدوا درجة في سلم الحضارة والتقدم، أم هبطوا        

 إن أنسب ما    درجات في دركات الجهل والتخلف؟    

يعطينا صورة حول الحصيلة التي حصدها أهـل        

: ان من حكم الجبهة اإلسالمية هذان النصان      السود

، "العلماء السودانيين "األول فتوى أصدرها عدد من      

والثاني خطاب أرسله عدد من المثقفين السودانيين       

وفيمـا  : لرئيس الجمهورية إثر صدور تلك الفتوى     

   :يلي النصان

  : أوالً نص الفتوى 

فتوى بتحريم االنضمام لتنظيم الجبهة الديمقراطية "

  . وأفعالها الكفرية وواجب المسلمين نحوها

بسم اهللا الرحمن الرحيم والحمد هللا والصالة علـى         

 األحكام التي شرعها اهللا لعباده في ،رسول اهللا وبعد

كتابه أو على لسان رسوله عليه من ربـه أفـضل           

الصالة والسالم ليس ألحد االعتـراض عليهـا أو         

م الـساعة،   لى قيا اتغييرها ألنه تشريع محكم لألمة      

فالواجب التزام ذلك والعمل به عن اعتقاد وإيمان،        

ومن زعم أن اإلصالح خالفه فهو كافر ومن أجاز         

مخافته فهو كافر، ألنه معترض على اهللا سـبحانه         

وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلّم وعلى إجمـاع         

األمة، ومثل هذا يستتاب وإال قتل مرتداً، فـالطعن         

ساء مثالً اعتراض على    في قوامة الرجال على الن    

اهللا سبحانه وطعن في كتابه الكريم وفي شـريعته         

. الحكيمة وذلك كفر أكبر بإجماع علماء اإلسـالم       

وقد أجمع العلماء أن من زعم أن حكـم غيـر اهللا            

أحسن من حكم اهللا أو أن هدي غيـر رسـول اهللا            

أحسن من هديه فهو كافر ومن أجاز ودعـا         ) ص(

اإلسالمية، كمن يدعو إلى    إلى الحكم بغير الشريعة     

االشتراكية أو الشيوعية، أو غيرها من المـذاهب        

الهدامة المناقضة لحكم اإلسالم فهو كـافر ضـال         

أكفر من اليهود والنصارى، وكل من ساعدهم على        

ضاللهم وحّسن ما يدعون إليه وذم دعاة اإلسـالم         

وانتقصهم فهو كافر أيضاً، حكمه حكـم الطائفـة         

وقد .  في ركابها وأّيدها في طلبها     الملحدة التي سار  

أجمع علماء المسلمين أن من ظاهر الكفار علـى         

المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المـساعدة        

فهو كافر مثلهم ومثله من انتسب إليهم وقال هـو          

وعليه فاالنتماء إلى هـذه     . على مذهبهم وأنه معهم   

المذاهب اإللحادية واألحزاب الجاهلية كفـر وردة       

وإن كان المنتمي إليهـا يـّدعي       . دين اإلسالم عن  

اإلسالم فهذا من النفاق األكبر فإن المنافقين ينتمون        

. إلى اإلسالم في الظاهر، وهم الكفار في البـاطن        

والواجب على كل من تلبس بشيء مـن هـذه          … 

األفعال واألقوال أو انتمى لهذا الحزب المحـاد هللا         

 توبة نصوحة   ولرسوله وللمؤمنين أن يتوب إلى اهللا     

وأن يراجع دينه قبل أن يحـل عليـه سـخط اهللا            

وعذابه في الدنيا واآلخرة كما يجـب علـى والة          

األمر والمسؤولين األخذ على أيدي هؤالء المفترين       

بما يلزمهم من حقوق اهللا وحدوده غضباً هللا تعالى         

ونصرة لدينه؛ إذ حفظ الدين على أصوله وقواعده        

كم المسلم إن كان يتقـي      المستقرة أول واجبات الحا   

  ).انتهى النص". (اهللا ويرجوه

  : ثانياً خطاب المثقفين

 إسالموياً  ١٤تعلمون ، وال بد، أن مجموعة تضم        

وشخصيات متنفـذة    بينهم قادة تنظيمات سياسية–

 قد أصدرت بياناً يحمل فتوى بتكفيـر        -في السلطة 

) الجبهـة الديمقراطيـة  ( صريح لتنظـيم طالبـي  

قـي الديمقراطيـة واالشـتراكية      وألحزاب ومعتن 

على حد تعبير الفتوى التي –للنصارى  والموالين 
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تم نشرها على نطاق واسع في الرابع من يونيـو          

وقد سبق أن صدر بيان خالل شهر مايو        . م٢٠٠٣

وصـحفيين وسياسـيين    م يهدر دماء كتاب٢٠٠٣

وقضاة ومحامين في قائمـة تـضمنت أسـماءهم،         

عشرة مليـون  (معلوم مقابل أجر  ودعت إلى قتلهم

كما سبق هـاتين الـواقعتين فـي        !) جنيها للرأس 

الماضية من التسعينات تـصاعد لثقافـة    السنوات

دور  العنف التي نتجت عنها اغتياالت مشهودة في

العبادة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطـوم        

السنة بالحـارة   منها حادثة الجرافَة ومسجد أنصار

عض المدن األخرى، كحادثـة     األولى بأم درمان وب   

ذات الفترة حادث اغتيال الفنان   وشهدت.ود مدني

المغني خوجلي عثمان ومحاولـة اغتيـال الفنـان         

عبد القادر سالم طعنـاً بالـسكين فـي دار     المغني

الرؤية التكفيرية وفي ذات  الفنانين بأم درمان بذات

  . المناخ،عالوة على تصاعد القمع والعنف الطالبي

ذه الوقائع تستمد وقودها من المناخ الـذي        جملة ه 

من روافد االستعالء  يسود السودان بتغذية مباشرة

الديني والثقافي واللغوي والنوعي والعرقي المتمدد      

واضح وإسناد من المعطيات القائمة التـي ال   بدعم

عنها، وارتفـاع   يمكن إعفاء السلطة من المسئولية

خـل نطـاق    معامل اإلقصاء وقهر الرأي اآلخر دا     

الواحدة، وعدم االعتـراف   الدين الواحد والجماعة

بأصحاب المعتقدات والثقافـات األخـرى، ممـا        

قيم المواطنـة وحقـوق المجموعـات     يتناقض مع

  يحدث كل هذا في وقت تتجه ..السودانية المختلفة

فيه كل الجهود نحو تحقيق الـسالم والديمقراطيـة         

 مما يجعل اإلنسان، وإشاعة الحريات وكفالة حقوق

للسلطة الحاكمة واجبـاً أساسـياً ومـسئولية فـي          

التكفير و إهدار : الظواهر الخطيرة  التصدي لهذه

والمعتقـد   الدم واالغتياالت العشوائية على الهوية

والضمير بممارسة والتحريض على سفك الـدماء       

 إن المجتمع لم يشهد حتى .اآلخرين وتحقير وتكفير

لهـذا   للتـصدي  السلطةاآلن تحركاً جاداً من قبل 

الواقع الخطير الذي سـمم وال زال يـسمم منـاخ           

ال يخفـى أن  . وسالمها التعايش ويهدد وحدة البالد

 هذا االستهداف قد طال صحفيين ومثقفين وكتابـاً 

ومفكرين وفنانين وهو أمر له داللته في مسار هذه         

   . الظاهرة

أدناه، وبما تمليه علينـا ضـمائرنا    نحن الموقعين

 رين وكتاب وأدبـاء وفنـانين وأكـاديميين   كمفك

وصحفيين ومهنيين، رأينا من واجبنا أن نرفع هذا        

رأسا للدولـة، لتتخـذوا مـن     األمر لكم باعتباركم

  .اإلجراءات ما يكفل درء هذا الخطر الفادح

)٢(  
أوردت هذه النصوص الطويلة ألنها تحتوي علـى        

إشارات دالة على ما نحن بصدده اآلن من ضرورة 

صالح الديني ومن خطـورة الـدعوة لتطبيـق         اإل

. الشريعة اإلسالمية في غياب مثل هذا اإلصـالح       

أن تطبيق الشريعة دون إصالح ال      فهي أوال تثبت    

تنتج عنه سـوى الفتنـة الدينيـة واالضـطراب          

 فمجتمعاتنا ظلت   .االجتماعي، والخراب االقتصادي  

لوقت طويل بمنأى عن الفتنة الدينية رغم مآسـيها         

وهي ثانياً تدل على الفقر الفكري      . رة األخرى الكثي

. لحملَة هذا المشروع، وغربتهم عن روح العـصر   

وهي ثالثاً حصيلة تجربة جرى تكرارها في بلدان        

أخرى ألقى بها حظها العاثر في قبضة أناس مـن          

، وتجرعت  "المشروع الحضاري "نفس شاكلة أهل    

شعوبها من نفس الكأس التي تجرع منهـا شـعب          

وإنه ألمر ملفت أن القاسم المشترك بين       . دانالسو

كل البلدان التي خاضت تجربة تطبيـق الـشريعة         
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اإلسالمية، هو إهدار الحياة، وإضـاعة الحقـوق،        

حدث . وتقييد الحرية، وممارسة التمييز بين البشر     

هذا في السودان، وباكستان، وأفغانستان، وإيـران،    

يـة  والسعودية، وأخيـراً فـي الواليـات النيجير       

ورابعاً فالنصوص، وخاصـة النـصين      . الشمالية

األخيرين، تعطي داللة على ما إذا كان هناك فرق         

جوهري بين المعتدلين والمتطـرفين داخـل هـذا         

  .المشروع

والحقيقة أن كال الطرفين يعتمدان على ذات النسق         

من النصوص، وتفسيراتها القديمة، وفي كثير مـن       

 التعبيـر عـن     الحاالت فإن المتطرفين أصدق في    

فإنه ما صـّير المعتـدلين      . الشريعة من المعتدلين  

معتدلين إال استعدادهم للتنازل عن بعض جوانـب        

الشريعة التـي أسـقطتها الحيـاة، مثـل الجهـاد           

والفتوحات، والـرق، والجزيـة، ومـواالة غيـر         

هذا ما يجعل أفغانستان طالبان أصـدق       . المسلمين

ـ        دول التـي   تعبيراً عن الشريعة من سواها من ال

ويجعل إيران الخمينـي    . أقامت حكومات إسالمية  

أصدق تعبيراً عن الشريعة مـن إيـران خـاتمي،          

وسودان الترابي أصدق تعبيراً عنها مـن سـودان         

البشير اليوم، خصوصاً بعد أن تنازل كال النظامين        

عن الشق الخارجي لمشروعهما في تصدير الثورة       

بـن الدن    وهو أيضاً ما يجعـل       .إلى بلدان أخرى  

أصدق تعبيرا عن الشريعة من حكـام الـسعودية،         

والوا األمريكان الكفـار، ودنـسوا األرض       "الذين  

  ".     المقدسة بأقدام الجنود المارينز

)٣(  
والنصوص الثالثة تطـرح جملـة مـن األسـئلة          

 ما سر هذه األزمة     :وضمن هذه األسئلة  . األساسية

لدعاة الفكرية المستعصية التي ظلت تواجه صفوة ا      

اإلسالميين اليوم فيما يتعلق بمسألة التجديد الديني؟       

وما هو سبب عجـزهم عـن ضـمان الحقـوق           

المتساوية للجميع في إطار دولهم، الماثلـة منهـا         

لماذا فشلوا جميعاً فـي إيجـاد حـل         . والموعودة؟

  :فكري ونظري للقضايا التالية

 فكرة المساواة الشاملة في الحقوق بـين جميـع           ·

ين في الدولة، وعدم التمييز ضـد النـساء         المواطن

  . وضد غير المسلمين

  . حرية الضمير، ومعالجة مسألة الردة ·

 جوهر الديمقراطية، وأن الشعب، وليس اهللا، هو         ·

  . مصدر سلطات الحاكم، ومانح الشرعية

 إقامة نظام إنساني يسوده حكم القانون، ويحقـق          ·

لعنـف، أو  السالم االجتماعي، وينأى عن استخدام ا   

  .   التلويح به، لحسم الخالفات الفكرية والسياسية

ولعل من الممكن جمع هذه األسئلة في سؤال واحد         

 هل يحتوي اإلسالم كدين على عناصر       كبير، وهو 

تجديد؟ وإذا كانت اإلجابة نعم، لماذا لم يهتد إليهـا          

 أما اإلجابة المباشرة على هذا الـسؤال        المسلمون؟

عاً يحتوي على عناصر تجديد؟      أن اإلسالم قط   فهي

أما لماذا لم يهتِد إليها المسلمون فببـساطة ألنهـم          

وفيما يلي تفصيل . يبحثون عنها في المكان الخاطئ  

  .ذلك

)٤(  
لقد استشعر المسلمون الحاجة للتجديد الديني منذ أن 

أفاقوا على ما يحدث في العالم حولهم من تطـور          

لفكـر،  مدهش في مضمار الصناعة، والعلـوم، وا      

ولقد دعا قادة المسلمين المتنورين للتجديد      . والفنون

الديني ولإلصالح السياسي والتربـوي كـشروط       

لاللتحاق بالعصر، مؤمنين بأننا كأمة لن نـستطيع        

التواؤم مع هذه البيئة الجديدة بأدواتنا البالية العتيقة،        
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وبأننا إما أن نتواءم وإما أن تمضي فينا سنن الحياة          

الرغم من أن الدعوة للتجديد تعتبر من        وب .فننقرض

أكثر الدعوات ِقدماً في عالمنا اإلسالمي، إال أنهـا         

كذلك من أكثر الدعوات عقماً، فقد ظلّت قائمة منذ         

قرن من الزمان دون أن تنتج فكراً تجديدياً تتأسس         

بل على العكس من ذلك فقـد       . عليه نهضة شاملة  

يبرالية تراجعت وفشلت كل مشروعات التحديث الل     

والقومية والماركسية، وصعد إلى السطح مشروع      

بديل تحمله مجموعة من الحركـات والتنظيمـات        

اإلسالمية الداعية لتحكيم الشريعة اإلسالمية، وقـد       

نجحت هذه الحركات في الوصول إلى الحكـم، أو         

التأثير فيه، في عدد مـن البلـدان مثـل إيـران            

 السعودية،  وأفغانستان والسودان وباكستان، وقبلها   

وأخيراً بعض الواليات النيجيرية، كما ظلت ترتكب  

الفظائع المرعبة في بلدان أخرى مثـل الجزائـر،         

هذا المـشروع   . وباكستان، ومصر إلى عهد قريب    

سقط بسرعة قياسية في جميع هذه البلدان، سـقط         

عمودياً وإلى القاع، وإن كانت جل دوله ما تـزال          

  .قائمة

وءاته في ميـدان القـيم      سقط نظرياً وانكشفت س    

اإلنسانية، وفي ميدان األخالق، بالمعنى الفلـسفي       

. للكلمة، مثلما سقط في ميدان السياسة واالقتـصاد       

هذا مشروع ال يملك مقومات االستمرار، وسيموت       

   .موتاً طبيعياً

ولقد شهدنا الكثير من دعاة التجديد ولكن لم نـشهد          

جابة المباشرة  مجددين إال قليالً، فلماذا يا ترى؟ اإل      

كما ذكرت سابقاً هي التماس اإلجابات في المكـان         

والصندوق . الخطأ، أو التفكير من داخل الصندوق     

هنا هو إطار الشريعة اإلسالمية، وخارج الصندوق       

هو إطار اإلسالم، ومعروف أن الشريعة ليست هي        

اإلسالم، وإنما جزء منه، بل هي أولـه ومدخلـه          

التي ال ُيقبل دونها، في حين      ومبتداه، وحدوده الدنيا    

أن اإلسالم يمتد في الرحابة والسعة حتـى يلحـق          

وللتفكير داخل الصندوق مسلمات عّوقت     . باإلطالق

   .الحركة نحو التجديد

)٥(  
إحدى هذه المسلمات، أن فـي اإلسـالم شـريعة          

وترتبط بهذه مسألة الخلـط بـين الـسنة         . واحدة

ة، وكـذلك   والشريعة، وعدم الدقة في تعريف السن     

مسلمة أن الفترة المكية كانت مرحلة تأسيس العقيدة        

فقط، وأن المسلمين فيها لم يكونوا على شـريعة،         

  .وكذلك مسألة سرمدية النسخ

، فاإلسالم فيه شـريعتان   . وكلها مسلَّمات خاطئة   

والمسلمون في الفترة المكية والنصف األول مـن        

. حقـاً العهد المدني كانوا على شريعة كما سنبين ال       

والشريعتان تختلفان من حيث نسق اآليـات التـي         

فإحـداهما ذات   . تُعتَمد كقاعدة الستخالص األحكام   

صفات كونية إنسانية واألخرى ذات صفات محلية       

األولى تخاطب النـاس بمـا هـم نـاس          . إيمانية

فالمسلمون في العهد المكي والنـصف األول مـن         

ات العهد المدني كانوا على الـشريعة ذات الـصف        

الكونية، حيث الخطاب فيها ُموّجه إلـى البـشرية         

لذلك تبدأ  . جمعاء، وليس إلى أمة المؤمنين وحدها     

يـا  "، و   "،و يا أيها اإلنسان   "يا أيها الناس  "آياتها بِ   

والثانية تخاطب أمة بعينهـا هـي أمـة         ". بني آدم 

و " يأيهـا المؤمنـون   "المؤمنين، لذا تبدأ آياتها ب      

ولقـد  .  ولقد نسخت هذه تلـك     ".يأيها الذين آمنوا  "

، وهذا اعتقـاد    اعتقد المسلمون أن النسخ سرمديٌّ    

ينافي الحكمة في إنزال اآليات المنسوخة كما إنـه         

 فالنسخ مرحلي  .يتجاهل منطق الحياة وآيات اآلفاق    
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وهو يمثل إرجاء للنصوص الكونية وليس إلغـاء        

  .  لها

كذلك ألف الناس أن سنة النبي هي قوله، وإقراره،         

وهذا غير دقيق إذ أن ليس كل قول النبـي          . وعمله

سنة، فإن أغلب قوله شريعة، أي تشريعاً ألمتـه،         

وال يلحق بالسنة إال قوله المعبر عن حال قلبه من          

وسنة النبـي  . أما إقراره فكله شريعة. المعرفة باهللا 

والفـرق بـين الـسنة      . هي عمله في خاصة نفسه    

د مـن سـائر     والشريعة هو الفرق بين النبي والفر     

أمته، وهو فرق شاسع وبعيد، عّبـر عنـه النبـي           

نحن معاشر األنبياء أمرنا أن نخاطب الناس : "بقوله

  ".على قدر عقولهم

إن اهللا احتجب عن البصائر     "فإذا قرأت هذا حديث      

كما احتجب عـن األبـصار وإن المـأل األعلـى           

وأدركت فرقاً بينـه وبـين      " ليطلبونه كما تطلبونه  

قد نهيتكم عـن زيـارة المقـابر أال         كنت  " حديث  

. ، فقد أدركت الفرق بين السنة والشريعة      "فزوروها

فالسنة إذاً هي شريعة النبي الخاصة، وقد كانت في         

المرحلة المكية شريعة له وألمتـه معـاً، ولكنهـا          

فالسنة . نُِسخت في حق األمة واُقتُِصرت عليه وحده    

. هي شريعة وزيادة، وهي هي الـشريعة الكونيـة        

وقد آن للسنة أن تعود شريعة للمسلمين كافة كما         

  .  كانت أول عهدها

  : تلك الشريعة الكونية الصفات تقوم على

   الحرية الدينية    · 

 وقل الحق من ربكم فمن شـاء        : "وذلك وفق آية  

ال "وآيـة   ). ٢٩الكهف  " (فليؤمن ومن شاء فليكفر   

البقـرة  " (إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي       

 لو شاء ربك آلمن من في األرض        "و آية   ). ٢٥٦

كلهم جميعاً أفأنت تكـره النـاس حتـى يكونـوا           

في هذه الشريعة الكفر باهللا     ). ٩٩يونس  " (مؤمنين

. حق من حقوق اإلنسان، ليس عليه عقوبة دنيويـة        

والذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنـوا ثـم         ": لذلك قال 

لهـم وال   كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن اهللا ليغفر         

واألمر الواضح هنا   ). ١٣٧النساء   ("ليهديهم سبيالً 

أنه لو كانت هناك عقوبة دنيوية على الـردة لمـا           

أمكن أن يتردد الفرد ما بين اإليمان والكفر إلى أن          

  .يزداد كفراً

وبعض قادة المسلمين وكتابهم اليوم يوردون هذه        

النصوص لينفون تهمة اإلرهـاب والعنـف عـن         

علمهم أنها نصوص منسوخة ال تقوم      اإلسالم رغم   

عليها األحكام، وإنما تقوم علـى آيـات الـسيف          

هذه اآليات هي األصل الذي منه تنـّزل        . والجهاد

الفرع الذي هو آيـات الجهـاد، وقـد آن األوان           

  .   العتماد األصل مادة لألحكام

   السالم ونبذ العنف    · 

أدُع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة        ": وذلك وفق آية  

لموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن       وا

ربك هو أعلم بمن ضل عن سـبيله وهـو أعلـم            

الذين ينفقون في   "وآية  ). ١٢٥النحل  (" بالمهتدين

السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عـن       

). ١٣٤آل عمـران     ("الناس واهللا يحب المحسنين   

خذ العفو وأمـر بـالعرف واعـرض عـن          "وآية  

و إذا رأيـت     "وآيـة ). ١٩٩ألعراف  ا(" الجاهلين

األنعام  ("الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم     

وكان النبي الكريم يغشى تجمعات األعراب      ). ٦٨

ويطالبهم بأن يستمعوا له فإن راقهم قوله أخـذوه،         

وكـان يحتمـل    . وإال تركوه، فهم في ذلك أحرار     

األذى، ويحمل الخير، ويصل الرحم ويعين علـى        

والمسلمون اليـوم   .  كما جاء الوصف   غوائل الدهر 
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يظنون أن النبي وأصحابه األوائل كانوا مـسالمين        

في مكة بسبب ضعفهم وقلة عددهم، وأنهم عنـدما         

أصبحوا أقوياء فـي المدينـة غّيـروا أسـلوبهم،          

أي . وأظهروا حقيقتهم، واعتمدوا القوة والـسالح     

  .أنهم تمسكنوا إلى أن تمكنوا

حقيقة من هذا التصور    وليس هناك شئ أبعد من ال      

. الخاطئ والذي ال يليق بالنبي الكريم وال باإلسالم       

إن المسلمين لم يكونوا ثلة من المخادعين، بل كانوا        

مسالمين ألن هذه كانت شريعتهم األصلية، وكانوا       

ولو ُأِمُروا باستخدام العنف منذ     . مأمورين باتباعها 

ه عندما  ولقد رأينا كيف أن   . البداية ألطاعوا أمر اهللا   

تأذن اهللا باالنتقال من الخطاب الكـوني األصـلي         

للخطاب المحلي الفرعي، وجاء في سياقه األمـر        

بالقتال، استجاب له المسلمون رغم قلـة عـددهم         

  .وعتادهم

   الديمقراطية    · 

لست عليهم  . فذكر إنما أنت مذكّر    ":وذلك وفق آية  

ولكن هذه اآليـة ال     ). ٢٢-٢١الغاشية   ("بمسيطر

مد أساساً لألحكام، بل ُأعتُبِرت منـسوخة بآيـة         تعت

ــي   ــست ه ــشورى لي ــالطبع ال ــشورى، وب ال

   .الديمقراطية

   المساواة الشاملة بين البشر    · 

يـا  ": وتشمل عدم التمييز بناء على الدين وفق آية       

أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنـاكم         

 "أتقاكمشعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اهللا        

يا أيها الناس اتقوا ربكـم      "وآية  ). ١٣الحجرات  (

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا         

وبثّ منهما رجاالً كثيرا ونساء واتقوا اهللا الـذي         

 "تساءلون به واألرحام إن اهللا كان علـيكم رقيبـاً         

إن الذين آمنوا والذين هـادوا      "وآية  ). ١النساء  (

ن باهللا واليوم اآلخر    والصابئون والنصارى من آم   

" وعمل صالحاً فال خوف عليهم وال هم يحزنـون        

وكذلك وفق األحاديث المستمدة مـن      ). ٦٩المائدة  (

الناس سواسية كأسـنان     ":هذه اآليات مثل حديث   

ال فضل لعربي علي أعجمي وال ألحمر "، و "المشط

. "كلكم آلدم وآدم من تراب . علي أسود إال بالتقوى   

لنصوص يتفاضلون بنـاء علـى      فالناس وفق هذه ا   

التقوى والعمل الصالح، أي بحسب ِقيِمهم ومسلكهم       

وسط الناس، وال يتفاضلون بناء علـى الـدين، أو          

ولكن هـذه النـصوص غيـر       . العنصر أو النوع  

محكمة، أي أنها غير معتمـدة كأسـاس لألحكـام          

الفقهية، بل ُأعتُبِرت منسوخة باآليات التي تميز بين        

  .الناس

واة الشاملة تشمل أيضاً عدم التمييـز بنـاء         والمسا

 على النوع من ذكر وأنثـى، وذلـك وفـق آيـة           

فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم         "

من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هـاجروا         

وُأخرجوا من ديارهم وُأذوا في سـبيلي وقـاتلوا         

وقُِتلوا ألكفِّرّن عنهم سيئاتهم وألدخلـنهم جنـات        

من تحتها األنهار ثواباً من عنـد اهللا واهللا         تجري  

مـن   "و). ١٩٥آل عمـران     ("عنده حسن الثواب  

عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه         

يأيها اإلنسان إنـك    "وآية  ). ٩٧النحل   ("حياة طيبة 

 وآيـة ).  ٦اإلنشقاق  ("كادح إلى ربك كدحاً فمالقيه    

لرحمن إن كل من في السموات واألرض إال آتي ا        "

وكلهم آتيه يـوم    . لقد أحصاهم وعّدهم عداً   . عبداً

وال تـزر وازرة    "وآيـة   ). ٩٤مريم  ("القيامة فرداً 

وغيرها من اآليـات    ). ١٦٤األنعام   ("وزر أخرى 

الدالة على أن المرأة تقف على قدم المساواة مـع          

أما آيـة المـساواة     . الرجل في المسؤولية أمام اهللا    
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ولهن مثل الذي علـيهن      "فآية: بينهما أمام القانون  

بالمعروف وللرجال علـيهن درجـة واهللا عزيـز         

وكذلك الحديث المستمد مـن     ). ٢٢٨البقرة   ("حكيم

   ".النساء شقائق الرجال: "هذه اآلية وهو

أما معنى اآلية فهو أن للنساء من الحقـوق مثلمـا           

والعرف . عليهن من الواجبات وفق مجرى العرف     

ن النساء والرجال مما    اليوم هو تساوي الواجبات بي    

وللرجـال  "أما آية   . يستدعي المساواة في الحقوق   

فتمثل أولـى درجـات نـسخ آيـة         " عليهن درجة 

 النساء درجة   ىالمساواة، وهي تعني أن للرجال عل     

على مستوى الروح واألخالق وليس على مستوى       

  .الحقوق، وذلك تمهيداً لنسخها كلياً بآية القوامة

)٦(  
أن الشريعة سرمدية، وأنها من     ومن هذه المسلمات    

ثم صالحة لكل زمان ومكان، وإلى نهايـة الحيـاة          

وهذه هي األخرى مـسلّمة     . البشرية على األرض  

خاطئة، فكون الشريعة ال تصلح لزماننا هذا فـأمر         

   .ال يحتاج لبصر ثاقب ِلُيري

 فالشريعة تُكْرُِه الناس على الدين وفـق آيـة           -

شهر الحرم فاقتلوا المشركين فإذا انسلخ األ: "السيف

حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم      

كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكـاة         

  ). ٥التوبة " (فخلوا سبيلهم إن اهللا غفور رحيم

وهي تميـز   .  والشريعة تعتمد الرق وتشرِّع له       -

قـاتلوا  ": بين المسلم وغير المسلم وفق آية الجزية      

 ال يؤمنـون بـاهللا وال بـاليوم اآلخـر وال            الذين

يحرِّمون ما حرم اهللا ورسوله من الـذين أوتـوا          

 "الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون       

  ). ٢٨التوبة (

 والشريعة تميز بين الرجل والمرأة وفق آيـة           -

الرجال قوامون على النساء بما فّضل اهللا ": القوامة

مـن أمـوالهم    بعضهم على بعض وبما أنفقـوا       

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بمـا حفـظ اهللا         

والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 

المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن       

وهـي  ). ٣٤النساء  ("سبيالً إن اهللا كان علياً كبيراً 

كذلك تميز ضد النساء وفق متعلقات هذه اآلية من         

، والـشهادة   )١١النساء  (آيات الزواج، والميراث    

  ).  ٢٨٢البقرة (

 والشريعة ليس فيها نظام حكم ديمقراطي، بل          -

فيها نظام ثيوقراطي، وهو حكم الوصـي الرشـيد         

فبما رحمة من اهللا لنـت      ": على القصر، وفق آية   

لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك،         

فاعف عنهم واغفر لهم وشاورهم في األمر، فإذا        

 "مت فتوكل على اهللا إن اهللا يحـب المتـوكلين         عز

  ). ١٥٩آل عمران (

 والشريعة تقتل المرتد عن اإلسالم، وفق آيـة           -

السيف المذكورة أعاله وكـذلك وفـق األحاديـث         

ُأِمرت بأن أقاتل الناس حتـى      : "المستمدة منها مثل  

يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمـداً رسـول اهللا            

وا الزكاة ويصوموا الشهر فإن     ويقيموا الصالة ويؤت  

، "فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقهـا       

   ".من بدل دينه فاقتلوه": ومثل

هذه هي الشريعة دون تزويـر ودون اعتـذار أو          

وقد كانت في وقتهـا وظرفهـا التـاريخي         . تبرير

حكيمة ورشيدة، غاية الحكمة وغاية الرشد، وفوق       

من نظـم تقـدما     ذلك كانت متقدمة على ما سواها       

أما عصرنا الحاضر فهو زمان التوق إلـى        . كبيراً

زمان الديمقراطيـة، والمـساواة،     . الحرية والسالم 
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 وأي محاولة لنقل الشريعة مـن       .وحقوق اإلنسان 

إطارها التاريخي ووضـعها فـي هـذا اإلطـار          

العصري، دون إصالح أو تجديد، فإنهـا ليـست         

إلـي  محاولة موبوءة بالخسران وحسب، بل تسئ       

الشريعة إساءة بالغة إذ تظهرها بالقصور الفـادح        

عما هو متاح وممارس في عالم اليوم من حقـوق،    

كما أن الكثير من جوانبها يبقى مستحيالً عمليـاً،          

، خـصوصاً بعـد أن      مثل الجهاد والفتح والـرق    

انعكست اآلية وأصبحنا نُغزى ونُستَعمر، وال يقـام        

مين النـذارة   لنا وزن، وبعد أن تحققت في المـسل       

يوشك أن تداعى عليكم األمـم كتـداعي         ":النبوية

قالوا أومن قلة نحن يومئذ يا      . اَألكَلَة على القصعة  

رسول اهللا؟ قال أنتم يومئذ كثيـر ولكـنكم غثـاء        

   ".كغثاء السيل ال يبالي اهللا بكم

)٧(  
ومن هذه المسلمات أن الهجرة النبوية عبارة عـن         

لمدينة، وإنها ِفعٌل حـدث  انتقال أفقي ما بين مكة وا     

وخطورة هذه الُمـسلَّمة أنهـا      . في التاريخ وانتهى  

تغلق أذهان المسلمين عن معنى الهجرة من حيـث         

 فـالهجرة انتقـال أفقـي       .تَغَير الخطاب والتشريع  

ورأسي، تؤّرخ لهجرة في الخطاب والمعنى، مـن        

مستوى إنساني كوني لم تتهيأ له البشرية حينئـذ،         

نه، ولكنه عملي وفعال لمالمسته أرض      لمستوى دو 

والهجـرة  . الناس، ومناسبته لعصرهم ذلك البعيـد     

أصال لم يفرضها االضطهاد الذي تعّرض له النبي        

وأصحابه، والذي بلغ درجة التآمر على حياته، كما        

وإنما الذي استلزم الهجرة هو     . هو سائد ومعروف  

 هذا التحول الذي تأذن به اهللا في مستوى الخطاب،        

فاالضطهاد من حيث التوحيد يمثـل المالبـسات        

والترتيبات التي رتبتها يد اهللا الخفية لتجعل الهجرة        

هـذا هـو سـبب      . أمراً منطقياً في ظاهر األشياء    

الهجرة وداعيها، من خالل النظرة التوحيدية، أمـا        

 فإذا فهمنا الهجـرة بهـذا       .البقية فترتيبات وإخراج  

ورة الهجـرة   المعنى، نستطيع إدراك مغزى وضر    

وذلك يعني هجـرة    . المعاكسة من المدينة إلى مكة    

صاعدة من مستوى الخطاب اإليماني المحلي إلـى        

  .مستوى الخطاب اإلنساني الكوني

)٨(  
نحن بطبيعة الحال نعرف الظروف التاريخية التي       

وسمت مجتمعاتنا بِِسمة المحافظـة والتقليـد وأدت        

منذ أن احتدم   ف. إلقصاء وتهميش التيارات العقالنية   

 و  أهل الرأي الصراع في فترة التكوين األولى بين       

المعتزلـة  ، في مجال الفقـه، وبـين        أهل الحديث 

 في مجال علم الكـالم أو الثيولوجيـا،         األشاعرةو

 في حقل المعرفة، كان     المتصوفة و الفالسفةوبين  

 التيار المحافظالنصر في هذه الحقول الثالثة حليف 

. رأي و العقل و سيادة الـنص      الذي ينادي بتقييد ال   

وكذلك ندرك أن هـذه االنتـصارات البـاهرة و          

الحاسمة للتيار المحافظ قد تحقّقت بفضل كل مـن         

 في علم الكـالم، و      األشعري في الفقه، و   الشافعي

فالّدور الذي لعبه هؤالء    .  في حقل المعرفة   الغزالي

العلماء الثالثة في تأسيس الثقافة الرئيسية المهيمنة       

لعالم اإلسالمي اليوم، شبيه بالّدور الذّي لعبـه        في ا 

 فـي تأسـيس     دارون و   فرويدس و   مارككل من   

  .  الثقافة األوربية المعاصرة

وقد تمثّلت مساعي دعاة التجديد في القرون الحديثة        

في محاوالت عقلنة الثقافة والفقه، وذلك عن طريق        

، بعث  )اإلمام محمد عبده  (إحياء مدرسة المعتزلة،    

، عدم التقيد بمذهب    )جمال الّدين األفغاني  (سفة،  الفل
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واحد وتحقيق اإلجماع حول أصول الفقـه غيـر         

  .الُمجمع حولها

وبناء على ذلك يمكن القول أن محـاوالت دعـاة           

التجديد اتخذت مساراً  ترِميِمّياً، وذلك اعتقاداً بـأن         

حل اإلشكال يكمن  في فتح باب االجتهاد لتتـسنى          

لشريعة قراءة جديدة متـأثرة     لهم قراءة نصوص ا   

بالحياة العصرية، وكذلك يكمن في حقـن الثقافـة         

. اإلسالمية التقليدية ببعض صور التفكير العقالني     

فهم ُيشَكِّكُون في البناء الفوقي للثقافة، ال األسـاس         

 و لـذلك    .النَّصي المتمثّل في نصوص الـشريعة     

 فالّداء يكمن في نسق النـصوص       .أخطأوا الهدف 

تأسس عليها الشريعة ذاتها، وكون هذا النسق       التي ت 

يمثِّل اختيار الفقهاء األوائل مما ينسجم مع مستوى        

وأن هـذه   . عصرهم وحاجة مجتمعاتهم وطاقتهـا    

النصوص قد انبنت عليها حضارة عظيمة مثّلـت        

مساهمة المسلمين لإلنسانية في القرون الوسـطى       

 حينما كان يلف أوربا الجهل والظالم، ولكنها قـد        

ولقـد  . استنفذت أغراضها، وانتهت مدة صالحيتها    

آن األوان للمسلمين المعاصرين أن يمارسـوا مـا         

مارسه أوائلهم، وأن ينتخبوا نصوصاً أخرى مـن        

القرآن واألحاديث النبوية، هي تحديداً النـصوص       

الكونية اإلنسانية التي أشرنا إليها سابقاً ليجعلوهـا        

يبنـوا عليهـا    أساس التشريع والثقافة والفكـر، ول     

حضارتهم الجديدة، ومساهمتهم لإلنـسانية القـرن       

   .الواحد والعشرين

)٩(  
والفكر التجديدي له عناصر معينة ال بد أن يحتوي         

فمن هذه العناصر مـثالً مفهـوم القطيعـة         . عليها

تكون مع بعـض األسـس      القطيعة  . واالستمرارية

الثقافية التي استنفذت أغراضـها وانتهـت مـدة         

 وأصبح استمرارها يمثل عقبة كـؤود       صالحيتها،

 تتحقق من استمداد    واالستمرارية. أمام تقدم الحياة  

األسس الثقافية الجديدة من مصادر الثقافة ذاتهـا،        

ومن هـذه العناصـر مفهـوم      . وليس من خارجها  

الفكرة المفتاحية، أو النظرية األساسية، القادرة على 

ثقافـة  التفسير الكلي للمسائل وعلى حل تناقضات ال      

القديمة مع الحياة، وعلى إعطاء أجوبة متسقة على        

وأن يكون في ذلك ذا حجة دامغـة        . جميع األسئلة 

   .وعارضة ال تُقاوم

ومن هذه العناصر أن يعتمد على آليـات داخليـة          

قادرة على تبيين كيفية االنتقال من األسس الثقافية        

ومن العناصر مفهـوم    . السائدة إلى األسس الجديدة   

 فـالفكر  .بة، والخروج عن المألوف والـسائد   الغرا

التجديدي يبدأ بطبيعة الحال كصوت نشاز، وتغريد       

خارج السرب، ويحدث صدمة في النفوس وتحدياً       

وما ذلك إال ألنـه     . للعقول، واستفزازاً لسدنة القديم   

  .يأتي للناس من المستقبل

)١٠(  
أما كيف يحدث التجديد وما هي الخطوات العملية        

د إليه، وما السبيل لتجاوز العقبـات التـي         التي تقو 

وأول . تقف في طريقه فهي أسئلة عتيدة ومشروعة      

أن التجديد ال يحدث بمجرد الحديث      ما يقال فيه هو     

حوله، وال عن طريق عقد المؤتمرات لمناقـشته،        

  .وإنما يحدث بممارسته

وممارسة التجديد عمل فـردي، وليـست عمـالً          

ل الجماعي هي أن تهيئ     وإنما وظيفة العم  . جماعياً

المناخ المواتي الذي يعين األفراد علـى التفكيـر         

وتهيئة المناخ المواتي تقتضي كسر احتكار      . الحر

رجال الدين، وإقبال العقول النّيرة الكبيـرة علـى         

االغتراف من مصادر ثقافتها، بعد أن أدارت لهـا         
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ظهرها زماناً طويالً، وتركتها نهباً لعقول جامـدة        

 ولحـسن   . فحّجرت الدين ونفّرت عنـه     ومتحجرة،

الحظ، فإن هذا يحدث اآلن بفضل المد األصـولي         

الذي فرض أجندته على الجميع مما جعل الكثيـر         

من المثقفين يقبلون على النظر في مصادر الثقافـة   

 وتهيئـة   .اإلسالمية، ويأتون فيها بأفكار متبـصرة     

المناخ تقتضي محاربة الهوس الـديني ومقاومـة        

الفكري، وحراسة الحرية والدفاع عنهـا،      اإلرهاب  

ودفع ثمنها، وثمن الحرية هو دوام سهر الجميع في         

حراستها، واستعدادهم للتضحية في سـبيلها، إذ ال        

نهضة فكرية أو علمية أو ثقافيـة أو فنيـة بغيـر            

 والفكري هي أنه    اإلرهاب الديني وخطورة  . الحرية

يهدف إلى إخافة العقول وحـشدها كـالقطيع فـي          

جرى فكري محصور بين خطوط حمر، ممنـوع        م

وهذه مقدمة طبيعية   . الخروج عنه أو التشكيك فيه    

إلخصاء العقول الذي هو بدوره مقدمة طبيعية إلى        

. نوم األمم، وخروجها من التاريخ، بـل وموتهـا        

والبداهة تقرر أن العقل الخائف ال يفكّـر تفكيـراً          

ا هو سبب   مستقيماً، وإنما يفكّر تفكيراً ملتوياً، وهذ     

اآلفة التي تؤوف مجتمعاتنا اليوم من قلـة الفكـر          

  .والتوائه

وتهيئة المناخ المواتي للتجديد تستلزم سيادة حكـم         

القانون، وضمان حرية الضمير والتفكير والتعبير      

وال بد من اإلصرار على ذلك والنضال       . والتنظيم

من أجله، ودرء مهدداته، وأكبر مهدداتـه ليـست         

توقراطية شبه العلمانية وحسب، بل     الحكومات األو 

كذلك الحكومات التي تـسمي نفـسها إسـالمية،         

والمؤسسات الدينية من معاهد ومـساجد وطبقـة        

رجال الدين، وكذلك التنظيمات اإلسالمية الداعيـة       

للدولة الدينية وتطبيق الشريعة اإلسـالمية، ومـا        

التـي  " الجماعات المتطرفة "أفرزته مما يسمى ب     

اب بكل صوره، بما فيـه التـصفية        تمارس اإلره 

  .الجسدية للكتاب والصحفيين والمفكرين والفنانين

فال بد من مقاومة كل هذا وال بـد مـن تـسمية              

األشياء بأسمائها، فالشريعة دون تطوير وإصـالح       

ال تصلح لبشرية القرن الواحـد والعـشرين، وأن         

إصالحها وتطويرها إنما يكون بتأسيـسها علـى        

  . لإلسالم وفق ما ورد أعالهالنصوص الكونية

 وعبارة أخيرة هي أنني في كل ما أوردت أعـاله          

 الـذي  األستاذ محمود محمد طـه   إنما متتلمذ على    

ضرب لنا نموذجاً في ممارسة التجديـد وحراسـة         

  .الحرية واالستعداد الدائم لدفع ثمن حراستها

 عن أي تجديد يتحدثون؟

  *مشاري الزايدي

لسنتين األخيرتين، وتغيرت انقلبت أشياء كثيرة في ا

ودخلت أمور في دائرة المفكر فيه . خارطة التفكير

بعد أن كانت منبوذة ومقصاة، وتزحزحت أمور 

  .أخرى إلى الصفوف الخلفية

 من المسائل التي تجديد الخطاب الدينيمسألة 

احتلت الصدارة في هذه الحقبة، وخصوصاً بعد 

داية في الرياض ثم ب) ايار( مايو ١٢تفجيرات 

 بشكل اإلرهاب الديني في السعوديةمسلسل 

خاص، واألغرب أن هذا البلد الذي يصرف جزءاً 

وافراً من جهده في رعاية الدين واإلنفاق على 

األنشطة الدينية اإلرشادية، وجد نفسه مطالبا 

بالمزيد، في حين أن هناك من يشكو في العالم من 

دينية مبالغة السعوديين في االهتمام بالجوانب ال

وهيمنة الهّم الديني على كل الهموم، فعال هي 
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ولكن إذا تناولنا المسألة من جانب . مفارقة مثيرة

آخر تكشّف لنا أن المطلوب، ليس مزيدا من 

االهتمام الديني، بل هدم البناء كله ثم تشييد بناء 

آخر على أنقاضه يستعيد النموذج المفقود الذي قال 

يي تفجير مجمع المحيا احد انتحار) السياري( عنه 

إن قتل النفس في سبيل اهللا : السكني في الرياض

من أجمل الخواتم التي ) استعادة النموذج اإلسالمي(

  .يختم بها اإلنسان حياته

إن الحديث الدائر اآلن عن تجديد الخطاب الديني، 

في معظمه، يضلل أكثر مما يرشد، وكأن الغرض 

 يحدث دون منه إيصال انطباع بأن هناك تجديدا

أو أن المتحدثين عن إصالح ! حدوثه بالفعل

الخطاب الديني ال يعون تماما المعنى الحقيقي لهذا 

اإلصالح، فهم يحصرون حديثهم في تجديد الشكل 

واألسلوب والحث على الرفق بالكلمات مع 

المخاطب، دون أدنى توقف نقدي مع محمول هذه 

  !الكلمات وليس حاملها

مجمع ور لمنفذي هجمة شاهدتُ الشريط المص

، وأحاديث االنتحاريين، وزفة المحيا السكني

وأشياء ) الحربي(وهو العضو الثاني ) الشهيد(

الذي ركزت عليه في ذلك كله، هو ... أخرى

مضمون خطابهم الفكري، وليس شكله أو أسلوبه، 

فللحق كان االثنان هادئين في كالمهما، يوزعان 

ا ومن معهما ال االبتسامات المطمئنة، كما انهم

يتميزون في أسلوب التحشيد أو طريقة اإللقاء عن 

غيرهم، هي نفس الطريقة المعهودة لمعظم 

وعاظنا، وبنفس الترددات الصوتية والمؤثرات 

  .الخطابية، وبنفس الشواهد واالستدالالت

ولذلك فلست ادري عن أي أسلوبُ يجّدد، يتحدث 

  المتحدثون؟

يد الشكل إن المسالة أدق وأعمق من تجد

واألسلوب، إنها مسالة تحول فكري حقيقي، وليست 

لنأتي الموضوع من باب آخر، . تجديدا شكالنيا

تتحدث الجهادية السلفية عن تحقيق الوالء والبراء 

وفق (وتطبيق مقتضياته ومنها مفاصلة الكافرين 

كما يتحدثون عن مسألة الحكم بما ) تعريفهم للكافر

ت الدولية ومستندها مع انزل اهللا ومسألة العالقا

غير المسلمين، مفرعين على ذلك مطالباتهم 

الحارقة بإخالء جزيرة العرب من غير المسلمين، 

من منطلق عقائدي ال مطلب دنيوي مصلحي، وهو 

يتحدثون عن إقامة دولة ... فرق كبير ومهم

  .اإلسالم

إذا سألنا جماعة تجديد الخطاب الديني، األسلوبي، 

 هل نجد لديهم موقفا نقديا لها، عن هذه المسائل،

هل نجد شيئا جديدا بالفعل؟ أم انه ذات الخطاب 

ولكن يعاد إنتاجه بعد نزع بعض األشواك 

المكشوفة منه؟ أليس هناك تهيج لدى كثير من 

الكتاب والوعاظ والمشايخ من تناول هذه المفاهيم 

بالبحث والتحليل والتعاطي معها وفق سياقاتها 

  ياسية واالجتماعية؟التاريخية والس

واألغرب انك تجد بعض الكتاب الصحفيين 

يرغبون الحديث عن تجديد الخطاب الديني، وفي 

نفس الوقت يرفضون مساندة أي جهد حقيقي في 

ومن ! هذا االتجاه بحجة انه ال تنازل عن الثوابت؟

المسلّيات في هذا الصدد ما كتبه أحد الكتاب ناقما 

لصوت داخل على الدعوة لحصر مكبرات ا

المساجد وعدم إزعاج المرضى أو السكان 
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المجاورين للمساجد بالمواعظ وغيرها، فانتفض 

كاتبنا محتجا على تغيير الثوابت ومنتقدا التطرف 

الطريف أن هناك فتوى ألحد ! العلماني المضاد

المشايخ السلفيين تساند المطالبة بحصر المكبرات 

ب، من يقول  وهناك، من هؤالء الكتا.داخل المسجد

عن الوالء والبراء إنه عقيدة دينية ثابتة، دون أن 

يتوغل أكثر ليحدثنا عن الفرق بين المواالة 

والتولي، وما دور العامل الحربي والسياسي في 

والدة هذا المفهوم، وأين ورد هذا المفهوم بهذه 

الصياغة في النص القرآني وهل تفسيره بالشكل 

وثابت عقدي، هو موطن الذي يقال انه عقيدة دينية 

وهكذا يتم إفراغ الدعوة لتجديد ... اتفاق بين الفقهاء

الخطاب الديني من مضمونها الحقيقي، وهذا ما 

صرح به احد الدعاة الرسميين حينما شدد على أن 

التجديد هو في الشكل وليس في المضمون، في 

حين أن علتنا الحقيقية، ومن دون كذب أو 

وحينما نتحدث عن . مراوغة، هي في المضمون

المضمون فنحن نعني التراكم الفقهي والفكري، 

الذي تعبأ به خطابنا الديني وتحول مع مرور 

الوقت إلى بنية صلبة يتوهم الناظر لها انه نواة وما 

هي بنواة للدين أو للمطلق، إنها متغير اتخذ شكل 

  !الثابت

يجب تأسيس عقل فقهي جديد، ال التحايل على 

يجاد تخريجات فقهية من هنا وهناك، المشكالت بإ

إن هذا النوع من التعاطي مع أزمة الخطاب الديني 

قد يؤخر االنفجار ولكنه ال يلغيه، إذ سرعان ما 

تخفت المحفزات وتهدأ العواصف وتعود الساقية 

فهي دورة حياة متكاملة لن . للدوران من جديد

يجدي معها استخدام الحيل الفقهية أو الكلمات 

  .ائيةاإلنش

يجب أن نمتلك الجرأة الكافية للخروج من هذه 

الزجاجة الفقهية الضيقة، وربما جاز القول إن فقه 

أهل الذمة أو عقد األمان أو المستأمنين يفيد طويال، 

ربما أفاد لحظيا، نحن بحاجة إلى إقالعة فقهية 

جديدة، وهي في نهاية األمر جزء من إقالعة 

فلو أفلحنا في حضارية شاملة طال انتظارها، 

التوصل إلى نموج حضاري ناجح فستوجد البيئة 

  .المالئمة لوجود فقيه جديد

، ويجب تعريف فقه المصلحةيجب االرتكاز على 

المصلحة تعريفاً موسعاً يخرج عن التحديدات 

الضيقة التي ال تأخذ في االعتبار المعنى الواسع 

إنني ، والشامل للمصلحة للمسلمين في هذا العصر

 كثيرا في أن يدرك فقيه كالسيكي تقليدي اشك

المصلحة الكامنة لنا في االنخراط في المنظمات 

، ولذلك فإنه العالمية، مثل منظمة التجارة العالمية

كما يجب مركزة المصلحة في العقل الفقهي فإنه 

كما يقول يجب إيجاد تعريف جديد لهذه المصلحة و

 النوع  فإنه بدون هذامحمد عابد الجابريالمفكر 

من التجديد سيبقى كل اجتهاد في إطار القواعد 

األصولية القديمة اجتهاد تقليد وليس اجتهاد تجديد 

حتى ولو أتى بفتاوى جديدة، حتى ولو جاء 

بتخريجات من ذلك النوع المعروف عند الفقهاء 

  .»القدامى بـالحيل الفقهية

نحن إزاء تحد كبير وكارثة ماثلة للعين ومنذرة 

 ١٢ سبتمبر و١١تاج أخرى النتحاريي بدورة إن

... مايو والدار البيضاء وبالي والمحيا في الرياض

إن لم نكفّ عن هذا التفرج والجهود الفاقدة الفاعلية 

يقول الجابري ايضا وكما . في حل المشكل

االتجاه اإلسالمي في الفكر العربي المعاصر «
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) أفق المصلحة(مطالب بإعادة البناء في هذا األفق 

وعلى هذا األساس إذا هو أراد أن يتجاوز 

الشعارات العامة، التي من قبيل اإلسالم هو الحل، 

إلى حلول عملية للمشاكل العملية التي تطرحها 

الحياة المعاصرة، حلول إسالمية فعال ولكن 

  .»معاصرة أيضا

وبعد، فإننا إلى اآلن لم نبدأ بخطوة األلف ميل في 

 اعقد وأصعب من هذا المسار الطويل، الذي هو

إعادة تصميم مسار اإلصالح السياسي، نحتاج إلى 

، وصوغ األسئلة الحقيقية اإلشكالية بشكل صحيح

وليست المزورة، والتوقف عن الحديث عن تجديد 

فليس . الخطاب الديني عوض الشروع فيه حقا

مقبوال هذا اللغو الكثير عن التجديد في حين أن 

  .س ال يبيداإلرهاب الديني مع كل شروق شم
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