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التقوى

كلمة �لتقو�

التجديد آلية من آلياتالتجديد آلية من آليات
 الدين احلي الدين احلي

ال��p موضو� �لتجديد �لدي� �تل صد��! 
�لساحة  على  ُتناقش  �ل�  �امة � �ملو�ضيع 
 � �لتجديد   ?% �لفكرية  �لقو�  تر�  حيث  �إلسالمية 
�إلسالb ينطلق من �حلديث �لنبو� �لشه; "@? �هللا يبعث 
�ذ£ �ألمة على �%¢ كل مائة سنة من  د\ �ا \ينها". 
�لعلهم �ستنبطو� من هذ� �حلديث %نه بعد فتر�D �منية 
جديد!  حضا�ية   Dمستجد� تفر¦  �كلما  متباعد! 
نفسها على �لو�قع �لدي� يظهر على مسر¨ �ألحد�§ 
حتدياD معاصر! تفر¦ على �لدين �لتعامل معها بفكر 

َل. ل �فصِّ \ي� جديد قد ينسخ ما %صِّ
@? �لدين �حلينف ليس ®اجة @< تب� مفاهيم جديد! 
تقتضي  �لكن  �مكا?  �ما?  لكل  صالحيته   Dإلثبا
�#ة �هللا تعا< %? ُيرِجَع �ملجدُ\ بإ}? من �هللا �ملفاهيَم 
�إلسالمية � حد }�ִדا @< حالتها �لسليمة �ل� %حضرها 
فيها سيدنا 3مد �ملصطفى � فالعيب ليس فيها �لكن 
بدلوها  تدلو   ?%  � فشلت  �ل�  �ملتحجر!   pلعقو�  �
�تستخر¶ من كتاµ �هللا ما يشفي غليل �ملعاصرين. 
يسمح  ال  �حلنيف  �لدين   pكما  ?@ فيه  شك  ال  �مما 
بإضافة %� عنصر @< كيا? بلغ �لكماp، �لكن تقتضي 
�حلاجة %? ُينفض �لغبا� �لذ� تر�كم عليه ع� عصو� 
بالتجديد؛ %� @�جا�  �لعملية  �لظلماD �ُتعر¾ هذ£ 
�لكيا? �لكامل @< حالته �ألصلية %� � هيئته �جلديد! 

�ل� حتلَّى ֲדا خالp �لبعثة �لنبوية �لشريفة.
طريقة  تنسجم   ?% هو  �لرسالة   pكما  bلو�� فمن 
فهمها �تعاملها مع �أل�ضا� �لعاملية �ملتغ;! ��ملتجد\! 
يوميا. فليس من �حلكمة � شيÂ �لوقو¾ عند ما قاله 

�ألقدمو? %� �لسلف ®رفيته � كل �ملسائل �ل� خاضوها 
�تكلمو� فيها �نطالقا من خلفيتهم �ل� تأثرD بأ�ضا� 
�لبيئة ��لثقافة ��لعا\�D ��لتقاليد Äنذ��، أل? تفس;هم 
�تطبيقهم للنص �لقر�Ä على ��قعهم هو Åهو\ @نسا� 
له   pوÇ �ل�  �لوحي  عصمة  مقابل   �  ،bمعصو غ; 
�متد�\  على   ?Ä� حني  كل   � جديد!  ®لية  �لظهو� 
حيا! �إلنسانية. �من هنا فإ? عدb صالحية %� عجز ما 
نقرÉ£ � كتب �لتر�§ بشأ? بعض �لتحدياD �ملعاصر! 
%� عدb �جو\ %� طر¨ �ا ال يع� %? �السالb ال شأ? 
�ا.   pحلو تقدمي   � عاجز  �هللا  %نه ال Êح   �% ֲדا  له 
كما ال يع� }لك %نه ال  ب على �ملسلمني �خلو¦ 
فيها ��لوقو¾ على معاملها ��لتطلع @< �جه �ملصلحة 

��لعدp فيها.
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�لد��..  �يبد% �خلال¾ عا\! � حتديد من يقوb ֲדذ� 
�لتجديد  بضر��!  يؤمنو?  فالذين  �لدين.  جتديد   ��\
�ملجد\  %ين  يتساÂلو?:  �ملعاصر!   Dلتحديا� ملو�جهة 
فيه  تتوفر   ?%  ب  يظنو?  كما  فاملجد\  �ملنتَظر؟  
�لسقيم  خيا�م  عليهم  �شترطها   Dملو�صفا� من  كث; 
فاقتنعو� بصحتها �فعالياִדا �تبنوها \�? �لتفك; فيها. 
على  �إلسالمي  �لفكر  كتب   Âحتو�� جانب   >@ هذ� 
 >@ �لقيم  �حتويل  �لتجديد  ضر��!   pحو هائل  كمٍّ 
 .Ïالختصا�  >@ �حلما¢  من   pالنتقا�� �لو�قع   ¦�%
 bمفهو مع  �لتعامل   � �لبد�ية  نقطة  هو  فعال  �هذ� 
ما  �لطر¨  هذ�   � يكو?   ?% Ðشى  �لكن  �لتجديد 
يدفع �إلنسا? @< �لوقو� � �لوهم بأ? %مر �لتجديد 
 ?@� Âتصو? - باملصطلح �ألكا\ميي - �هؤالÒ يعاجله

تبلو�D منهجيتهم �إلسالمية �توجههم  فقد  ُ�جد�� 
@< Óوb �ألمة �هويتها. هذ� باإلضافة @< %? حديثهم 
�لتجديد  على  يقتصر حصًر�  �لتجديد�  �ل�نامج  عن 
� �لسلم �لسياسي %� �لعلمي %� �القتصا\�. �هكذ� 
�مر! %خر� �ظى جتديدهم �ملزعوb بالعجز ��لفشل 
بـُخفَّي  �مؤمتر�ִדم  ند��ִדم  من  �يرجعو?  �و�?. ��

ُحَني×ن.
عال�!  شاملة  صحو!   bليو� �إلسالمي   Øلعا� �يشهد 
جاهد!   pحتا� متعد\!  �طر�¨   Dتيا�� �جو\  على 
�خلر�¶ باألمة من %�مة �لتخلف ��الختال¾ ��لتناحر 
�يمنة �لغربية � كل �ملجاالD �تؤكد بإحلا¨ على ��
%? تسر� ��¨ �لتجديد � جسم �ألمة لتستر\ �لعافية 
 �� عقلها �صلتها بكتاµ �هللا �تتلمس خطو�ִדا �تد�

%ين تضع %قد�مها متطلعة @< مستقبل ��شد. 
لألبد  تتخبط  �لنبيني  خاَتم  %مة   �ليتر �هللا  كا?  �ما 
%�سل   � منه  خاصة  ف�عاية   .pلضال�  Dمتاها  �
�لر�بع عشر خاَتم �ملجد\ين جتسيد�  �لقر?  على �%¢ 
لقد�! �هللا � �عاكًسا %نو�� �لنبو! �ملحمدية �خلالد!.. 
%�سى  �لذ�   � �لقا\يا�  %#د   bغال مر��  حضر! 
 bإلسال� �لتجديد �  ُ%سس  �هللا عز �جل  بتوجيه من 
 bقد�! �هللا �ملتجسد! �لثانية %� نظا pلك من خال{�
أل�  حاجة  فال  �لنبو!.  منها¶  على  �لر�شد!  �خلالفة 
Åد\ �نظاb �خلالفة قائم، فاخلليفة هو �ملجد\ �ليس 
يكو?  �هكذ�   .bمقا  �% �لنبو!   bمقا� مقامه  بني 
�لتجديد Äلية من ÄلياD منها¶ �لنبو! �ل� حتافظ على 

حيا! �إلسالb.. �لدين �حلي.
 

ال حاجة ألي ^دد ونظام اخلالفة قائم، 
مقامه  بني  وليس  اجملدد  هو  فاخلليفة 
يكون  وهكذا  مقام.  أي  النبوة  ومقام 
 hالتجديد آلية من آليات منهاج النبوة ال
حتافظ على حياة اإلسالم.. الدين احلي.




