
�لدي�،  �لتنديد بتجديد �خلطا�  لطاملا �عنا 
 � يطمح  صا�ًقا  تيَّاً��  هنالك   �! شك  $ال 
على  نر�)  ما   �! ,ال  �ي� سليم.  منا0  ,1ا� 
�لساحة ُيوحي بأ� �ملطامع $�ملصا6 هي �ملحر4 �ألساسي 
�لبـّر�?  �لعنو��  يبقى هذ�  �لند�F�G.. $هكذ�  $��G هذ) 
 Hلشا�� � Jشر�ئح عديد Lهتما�$ Mجلذ�� مصد� جد�$

�إلسالمي.
 Gللعلما  JRلشا�  Mألقو�� من   Tلكث� ُ!خذ  �خلضم  هذ�   �$
$ُجعلت  ضعيفة   Fستنباطا�$ مفاهيم  من  �حتوته  $ما 
�ملا�J �ملعتمد عليها أل_ا تتو�فق مع !هو�G !صحا� �ملطامع 
 Gهؤال Fالb$ Fفى على �ملطلعني هفو�d ملصا6. $ال�$
$�ضحا   Lملزعو� إلسالمهم  �لتطبيقي  �جلانب  بد�  �لذين 
للعيا� حيث سولت gم !نفسهم �ألخذ باألقو�M �لضعيفة 
$�لرخص �لشاJR فظهرF فتا$k عجية $غريبة �حب ֲדا 
�عاJ �لتجديد �ملزعوL $!ثنو� عليها $ملؤ$� �لدنيا ضجيجا 
 Mللحصو �ألمّرين  �Rقو�  حوgا، $�عتo$ها مكسبا عظيما 
 Tلفا�? �لكب� �ال يفهمو Lلقو� �عليه. $كل ما � �ألمر !
 rقذ$ بالقشو�  $�لتمسك  �لدي�  �خلطا�  جتديد  بني 
-حسب  عليه  حتصلو�   kلذ� �لعظيم   bلفو�$ �لدين.  لب 
�ملتعطشني  $�النغال?   Fملو�  Jعا� xريج  هو  bعمهم-  

!!Gألبريا� Gلدما
 Lعلى عو�هنه $�ִדا Lلكال� بلة هو ,طال?  �لطني   ��b مما$
�ألمة �إلسالمية كافة بأ_ا تريد �لقضاG على غTها من !مم 
هو  �ملسلمني،  من  قلة  به  تتصف   kلذ�  rفالتطر �لعا{. 
��ر�r $شذ$R ال ميكن !� يعمم على كل �ملسلمني � 

.Lلعا{ �ليو�
�لعصر   Jمبساير كمسلمني  مطالبو�  �$ما  !ننا  شك  $ال 

$عر� �حللوM �ملناسبة لتحدياته $مستجد�ته.

,ال !� �ملرحلة �لعصيبة �ل� مير ֲדا �لعا{ �لعر� �إلسالمي 
حاليا، $ما تشهد) من  تصاعد موجاF �لكر�هية $�إل�ها� 
هذ)  ظل   �$ gا.  مرجعية   Lإلسال� من  تتخذ   ،Tلتكف�$
�لدي�  لز�ما !� جنعل من جتديد �خلطا�  �لظر$r !صبح 

�لقضية �ألساسية جلد$M !عمالنا.
 L! �لدي�  للخطا�  كا�   Gسو� عامة  بصفة  للتجديد   �,
للفكر �إلسالمي، ضو�بط حتكمه. $ما ��L �لتجديد � هذ� 
�لغاية منه هي  فإ�  �لدي� عموم�  يتنا$M �خلطا�  �لسيا? 
�ال�تقاG به، $,كسابه مقوماF �لتكّيف مع �لعصر، من !جل 
 Gملر� Fمقوما Gحلق، $$سيلة لبنا� Jلتبليغ �عو J��! �يكو �!
�ملسلم �ملعاصر dوM له !� ينفتح على عصر)، $يندمج � 
�يطه، $�ترL من dالفه � �ملعتقد $�لر!k $يتحا$� معه، 

.k!تلف معه � �لرd ال يتخذ) عد$� له ملجر� !نه$
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نفسها  �لدي�  �خلطا�  �لتجديد �   Jفكر فرضت  $هكذ� 
طبيعة  حتتمها   Jمؤكد  J�$ضر !صبحت  بل  $�قعنا  على 
�لسماحة  �ين   Lإلسال� ضد  تشن  �ل�  �لشرسة  �حلر� 
$�ملحبة $�لسالL. فأصبح �لرّ� على �gجماF �ل� يتعر� 
gا �لدين �حلنيف، سو�G من �لد�خل !$ من �خلا��، !k من 
قبل �ملتطرفني �ملتعصبني �لكا�هني لإلسالL �لة $تفصيًال، 

مسؤ$لية عظيمة.
$ليس من �حلكمة $ال من �لعقل  !� نلتمس من �لتجربة 
 � ما جر�   Mمن خال �لدي�،  �لتجديد   Mا�  � �لغربية 
�مليال�يني من صر�H بني  �لقرنني �خلامس $�لسا�� عشر 
�لكنيسة $�ملفكرين �لعقالنيني معيا�� ملا نريد) من �لتجديد. 
 Jكانت �ملسيحية قد عرفت ما يذكر � �لتا�يخ بالثو� �Rفإ
على �لدين، فإ� جتديد �خلطا� �لدي� � �لعا{ �إلسالمي،  

ينبغي !ال يسT � هذ� �الجتا)، الختالr طبيعة �ملسيحية 
 Lملحرفة $مقاصدها �ل� ثا� عليها �لغر�، $طبيعة �إلسال�

 .Gمقاصد) �لغر�$ Jلنقية �لعطر�
$ال شك !� �لعا{ �إلسالمي �تا� ,� حركة جتديدية متناسقة 
�لعلم $�ملعرفة $�إلحسا� باملسؤ$لية،  $�كمة، تقوL على 
لتعيد �لفرH ,� !صله، $لتقّوL ما �عو� من سلو4 �ملسلمني، 
$لتطلق �لقوJ �إلصالحية �لكامنة � �لدين � حياJ �لنا�. 
 Lمما �تفق عليه غالبية �ملسلمني � خضم !حد�� هذ) �أليا$
�ل�  يتم حتت ظل �خلالفة، $�حلقيقة   �! �لتجديد 1ب   �!
غابت عنهم !نه ال ميكن !� توجد خالفة ��شدJ ,ال بعد بعثة 
للرفيق  �نتقاله  بعد   � � للمصطفى  �لر$حية  للسلطة  ممثل 

�ألعلى dلفة خليفة ��شد تلو خليفة. 
$ليكن معلوما !نه حتت �لقيا�J �حلكيمة للخالفة �لر�شدJ  ال 
نسمع �لبتة بعبا��F جتديد �خلطا� �لدي� حيث ,� مهامها 
�ملبا�كة هي �لتجديد بأمت مع� �لكلمة $Rلك بالقضاG على 
�لبدعاF $تقدمي �لتعاليم �ألصلية بصو�ִדا �لنقية $,صال� 
�لدين  لقالب  �لعصر $حتدياته   Fمتطلبا ما فسد $ترضيخ 

�حلنيف $مضمونه.
سجًال  �أل�دية  �إلسالمية  للجماعة   �, �لقا��،   kعزيز
هائًال من �إلجناF�b $�خلدماF للدين �حلنيف $لإلنسانية ,� 
جانب كمٍّ هائل من �ملصنفاF $�ل�oمج �لتلفزيونية، ندعو4 
�ل� !صلها   Jلشجر� بنفسك بني  تتطلع عليها $حتكم  أل� 

ثابت $فرعها � �لسماG $غTها من �لنباتاF �لطفيلية.
$ֲדذ) �ملناسبة نو� !� _نئ حضرJ !مT �ملؤمنني مر�b مسر$� 
 � Jد –!يد) �هللا- على مر$� سنة !خر� للخالفة �لر�شد�!
صلب �جلماعة. $ندعو �هللا عز $جل !� يبا�4 لنا � عمر) 
 Jلصال�$ �لعاملني  �حلمد هللا ��   �! �عو�نا  $¤خر  $!مر). 

$�لسالL على سيدنا �مد $على ¤له $صحبه !�عني.
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وليكن معلوما أنه حتت القيادة احلكيمة 
للخالفة الراشدة  ال نسمع البتة بعبارات 
جتديد اخلطاب الدي+ حيث إن مهامها 
املباركة هـي التجديد بأمت مع1 الكلمة 
وذلك بالقضاء علـى البدعات وتقدمي 
التعاليم األصلية بصورتها النقية وإصالح 
ما فسـد وترضيخ متطلبـات العصر 
وحتدياته لقالب الدين احلنيف ومضمونه.


