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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسوله حممد ﷺ وبعد،
ِ ِ ٍ
ث ِِل َ ِذ ِه ْاْل ُ َّم ِة َع َىل َرأْ ِ
اَّلل َيب ْ َع ُ
ُيدِ ُد َِلَا ِدينَ َها"
س ك ُِّل ّمائَة َسنَة َّم ْ
ن َُ
فقد ثبت عن النبي ﷺ قوله "إِ َّن َ َ
وتناول العلامء ّمعنى التجديد املقصود يف احلديث،
احلُ َس ْ ِ
حم َمدُ ْب ُن َع ِ ِيِل ْب ِن ْ
وّن :ك َ
ْيَ ،س ِم ْع ُت َأ ْص َحا َبنَا َي ُقو ُل َ
َاّن ِّم َن ا ْل ِامئ َِة
قال البيهقي يف املعرفةَ :ق َال ُ َ
الّش ِ
يس َ
ْاْلُ َ
اف ِع ُي.
وَل ُع َم ُر ْب ُن َعب ْ ِد ا ْل َع ِز ِيزَ .و ِيف ا ْل ِامئ َِة الّثَانِيَ ِة ُ َ
حم َمدُ ْب ُن إِ ْد ِر َ
َاّن ُع َم ُر ْب ُن َعبْ ِد ا ْل َع ِز ِيز َع َىل َرأْ ِ
س ا ْل ِامئ َِةَ .و َأ ْر ُجو َأ ّْن َيك َ
َو ُر ِوينَا َع ْن َأ ْْحَدَ ْب ِن َحن ْ َب ٍّل َأ َن ُه َق َالَ :فك َ
ُوّن
الّش ِ
اف ِع ُي َع َىل َرأْ ِ
َ
س ا ْل ِامئ َِة ْاْل ُ ْخ َرى
ول ِْل َ ِِب ا ْل َع َب ِ
ثم ساق بإسناده عن حممد بن الوليد قالَ :س ِم ْع ُت َشيْخً ا ِّم ْن َأ ْه ِّل ا ْل ِعلْ ِم َي ُق ُ
اس ْب ِن
ِ
ِ
ِ
اَّلل َت َع َاَل ِذك ُْر ُه َب َع َث ُع َم َر ْب َن َعبْ ِد ا ْل َع ِز ِيز َع َىل َرأْ ِ
س ا ْل ِامئ َِةَ ،و َّم َن َع َىل
ِش َأ ُ َُّيا ا ْل َقاِضَ ،فإ َّن َ َ
ُس ْيجٍ َ :أ ْب ْ
ُ َ
الّش ِ
ٍ
س ا ْل ِام َئ َت ْ ِ
ْي َع َىل َرأْ ِ
ْي بِ َ
اف ِع ِي
ْي بِ ِهَ ،ف َأظْ َه َر ك َُّل ُسن ٍَةَ ،و َأ َّم َ
اَّلل َع َىل ا ْمل ُ ْسلِ ِم َ
ا ْمل ُ ْسلِ ِم َ
ات ك َُّل بِ ْد َعة َو َّم َن َ ُ
اَّلل َع َليْنَا َع َىل َرأْ ِ
س ال َّثالَثِ ِامئ َِة بِ َك َح َتى َق َو ْي َت ك َُّل ُسن ٍَة َو َض َع ْف َت
السنَ َة َو َأ َّم َ
َح َتى َأظْ َه َر ُ
ات ا ْلبِ ْد َع َةَ ،و َّم َن َ ُ
ك َُّل بِ ْد َع ٍة.
س ك ُِّل ِّمائ َِة سن ٍَة و ِ
ُوّن ِيف َرأْ ِ
ط َب ّْل َيك ُ
احدٌ َف َق ْ
وقال احلافظََ :ل َيلْ َز ُم َأ ّْن َيك َ
ُوّن ْاْلَ ّْم ُر ِف ِيه ك ََام َذك ََر ِيف
َ َ
ات ا ْملح َتاجِ إِ ََل َ ْ ِ ِ
ال َّط ِائ َف ِة وهو ّم َتجه َف ِإ َّن اجتِامع الص َف ِ
ِ
اْلَ ْ ِ
ِص ِيف ن َْو ٍع ِّم ْن َأن َْوا ِع ْ
ي َو ََل َيلْ َز ُم
ُ ْ
ْ َ َ ِ
َ ُ َ ُ َ ٌ
َتديد َها ََل َين َْح ُ
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ْص و ِ
َأ َّن ََجِيع ِخ َص ِ
اْلَ ْ ِ
ال ْ
اح ٍد إِ ََل َأ ّْن ُيدَ َعى َذل ِ َك ِيف ُع َم َر ْب ِن َعبْ ِد ا ْل َع ِز ِيز َف ِإ َن ُه ك َ
َاّن ا ْل َق ِائ َم
ي ُك ِل َها ِيف َشخ ٍ َ
َ
ِِ ِ
اف ِه بِج ِمي ِع ِص َف ِ
وَل بِاتِص ِ
اْلَ ْ ِ
بِ ْاْلَ ّْم ِر َع َىل َرأْ ِ
ات ْ
س ا ْل ِامئ َِة ْاْلُ َ
يها َو ِّم ْن َث َم َأطْ َل ََ َأ ْْحَدُ َأ َ ُهَّ ْم كَانُوا
ي َو َت َقدُ ّمه ف َ
َ
َ
َاّن ّم َت ِص ًفا بِالص َف ِ
يث َع َلي ِه و َأّما ّمن جاء بعدَ ه َف َ ِ ِ
اْلَ ِمي َل ِة إِ ََل َأ َن ُه ََل َيك ِ
ات ْ
وّن ْ
َ َْي ِم ُل َ
احلَ ِد َ
ُن
ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ
الّشافع ُي َوإِ ّْن ك َ ُ
ْ
ا ْل َق ِائم بِ َأّم ِر ْ ِ ِ
احل ْك ِم بِا ْلعد ِْل َفع َىل َه َذا ك ُُّل ّمن ك َ ِ
َش ٍء ِّم ْن َذل ِ َك ِعن ْدَ َرأْ ِ
س ا ْل ِامئ َِة ُه َو
َ ْ
َ
َ
َ ْ
اْل َهاد َو ْ ُ
َاّن ُّم َتص ًفا بِ َ ْ

امل ُ َراد َس َواء تعدد أم ََل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِْس َأ ْه َل َها.
وقال القاري " َأ ْيُ :ي َب ِ ُ
ْي ُ
السنَ َة ّم َن ا ْلبِ ْد َعة َو ُيكّْث ُر ا ْلعلْ َم َو ُيع ُز َأ ْه َل ُه َو َي ْق َم ُع ا ْلبِ ْد َع َة َو َيك ُ
هذا هو ّمفهوم التجديد كام جاء يف احلديث فهو دعوة املصلحْي وسبيّل املخلصْي وأداة حلفظ
الدين ،أّما ّما نراه اليوم ّمن استعامل اصّطالح التجديد للخّطاب الديني يف غي ّموضعه الصحيح،
فيّطلَ ويراد به انحراف اْلّطاب الديني عن ّمساره الوسّطي الصحيح إَل ّمسار ّمتّطرف عن املقصود،
فيكوّن املقصود َتديد الدين وليس اْلّطاب وهذا فحوى الكالم واملراد ّمنه ،فإّن كاّن قصد الكالم
عىل أسلوب اْلّطاب بام يتناسب ّمع املدعو فاْلّمر هْي ،ولكن لألسف يراد هبذا العنواّن إحداث
التغيي يف ثوابت الدين وأصول الفهم فيه فالكالم ليس عىل الّطريقة واْلسلوب وإنام عىل املحتوى
واملضموّن وِلذا حماذير خّطية ّمنها:
 -1إخضاع الدين لعقول العابّثْي ليغيوا فيه ّما شاءوا فام وافَ هواهم قبلوه وّما صادّمه ردوه
 -2قّطع الصلة عن تراث علامء اْلّمة وبرت كّل اْلهود السابقة ْلدّمة هذا الدين
 -3جعّل املصالح املوهوّمة دليال ّمستقال َل تعلَ له بالنص فحيث ظنوا وجود املصالح ذهبوا إليها
وإّن ردها النص الّثابت
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 -4ترسيخ ّمبدأ تارخيية التِشيع بمعنى أنه نزل لزّماّن وقد تغي الزّماّن فال بد ّمن تغيي التِشيع
ليتناسب ّمع الواقع
 -5وبناء عىل هذا فتحوا باب الرخص والتيسيات املصادّمة ْلدلة الكتاب والسنة
وهذا هو التفريط بعينه والرخص َل تناط باملعايص
إّن هؤَلء حري أّن يقال عليهم خمربوّن للدين َل كّثر اهلل ّمنهم ،فالدين كاّمّل متام َل َيتاج ّمنا غي
اَلتباع وّمن ادعى عدم صالحيته للزّماّن فهو ّمفرت عديم اإليامّن.
إننا بحاجة إَل َتديد ولكن ليس للدين وإنام ْلّطيب الدين ،هذا اْلّطيب إّن حتول إَل ّموظف
وليس داع إَل اِلدى فلم ينّشط لتعلم الدين والعمّل بسنن املرسلْي وَل يعبأ بأّمراض املسلمْي
وانحرافهم عن التمسك باليقْي ،وكاّن يف واد والناس يف آخر فلم يضع كلمة احلَ يف ّموضعها فخاّن
اْلّمانة وأضاع العزة وّموضع التمكْي ،ودعا إَل البدعة وّمنابذة السنة وحض عىل الوعد وأمهّل
الوعيد وّمال عن احلَ ْلي هتديد
فمّثّل هؤَلء َل بد ّمعهم ّمن إحالل وَتديد فهم عبء ونكد والدعوة ّمنهم يف تأخر وتبديد واهلل
ّمن ورائهم حميط
فاللهم احفظ لنا ديننا الذي به قواّمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا ملن اهتدى

وصيِل اللهم عىل حممد وآله وصحبه وسلم

كتبه
أحمد بن سليمان

www.facebook.com/MasjedAltawhed

www.altawhed.net

