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تجديد اخلطاب الديين، نرجوا من لوهناك دعوة  ،سنة احلياة تجديدال: فضيلة موال?: السؤال األول
  ، فضيلتكم إلقاء الضوء على ذلك

  ؟يف اخلطاب الديينوكيف يكون التجديد 
 -----------------------  

  :بعض النقاط aختصار شديدإىل ري فيه شوسأ ،موضوع طويل هذا: اجلواب
صَّلت يف نفوس الناس وحسبوها من الدين وأن الشرع موافٌق  ت، هناك عادا!!أ?ه معكم الليلةما بد: اأوهل p

أzم اإلحتالل  ،وهذه العادات انتشرت يف عصور الظالم واجلهل .!!ين بُعد املشرقنيعليها، وهي بعيدة عن الدِّ 
زعبالت، فهي حتتاج نتشرت مثل هذه اخلُ ومل يكن هناك علم وال غريه فاالعثماين الذي ظلَّ مخسمائة سنة يف مصر، 

  .برتحاب وجلَّ  الشباب يُقبل على دين هللا عزَّ جتعل  سوفو  أن نبدأ أوًال �ا،
ما وظائف النيب ، واآلzت وظيفة من وظائف النبوة...  ،حضرة النيب بدأ دعوته بتالوة اآلzت: األمر الثاين

ُلو َعَلْيُكْم َآzَتَِنا( :أول وظيفة له - )ْنُكمْ َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوال مِ (، !!ألمته؟ ن و إخواننا السابق، )البقرة١٥١( )يـَتـْ
ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت ( :يف القرآن، ولكن قال اهذالقرآن، وربنا مل يقل  يعلمنايتلو عليكم آzتنا يعين : قالوا

َسُنرِيِهْم َآzَتَِنا ِيف اآلَفاِق َوِيف َأنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ َهلُْم ( ).آل عمران١٩٠( )zَتٍ َواالْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آل
  ). فصلت٥٣( )َأنَُّه اْحلَقُّ 

�ا أهل الكفر يف  جاء ذيوال ،إلسالملنصر الهرت بشائر ظاحلمد �  -يف هذا العصر  -حنن حاليًا 
صغار?،حنتاج هذه األشياء لنريها ألوال .نيةليت تؤيد اآلzت القرآصرية ااملكتشفات العلمية واملستحد�ت الع  د? و

ويفتخروا  ،وإنتماؤهم لدين هللاليزيد زهوهم  -فاق اليت حوهلم ويف اآل ،أنفسهميف  -ونعلمهم هذه اآلzت 
  .aإلنتساب لإلسالم

صلِّ مل يعد ُجيدي  ويرددها  - عشر ُخصلة له مخسةألن  رك الصالة  اآلن أن تقول ألحٍد من الشباب 
ليس يل عالقة �ذه : وكم يف جهنم، فيقول لك ،يف اآلخرةوكم واحدة  ،كم واحدة يف القرب  - نخواننا املتشددو إ

فيها الصالة هذه أن : يريد أن تقول له، !!وماذا يريد؟ .كربَّ دماغه عن هذه األشياءفإنه م –املوضوعات كلها 
مثل  .فتحتاجها لصحتك وعافيتك وسالمتك النفسيةلدار اآلخرة واك لربِّ يها حمتاج إل فإن مل تكنفائدة لنفسك، 

 - يدخلها يؤدي الصالة aهليئة اإلسالمية  نْ ت نفسية، مَ عندهم اآلن مراكز يسمو§ا مصحا ،!!اجلماعة األوروبيني
، مع وجلَّ  ؤديها � عزَّ ليت نااليت حققوها aلعلم احلديث حلركات الصالة للمنافع  ،!!ملاذا؟ -هيئات الصالة فقط 

  .أبداً  يءأ§ا ليس فيها ثواب وال ش
ينِ ( :قال لناألن هللا والد?، اج أن نُدخل هذه األشياء لُنقنع أفنحت وماذا  ).البقرة٢٥٦( )ال ِإْكَراَه ِيف الدِّ

ورد يف  كله يؤيد ماوالعلم احلديث   ،، والربهان موجود يف القرآنىل إقناع وإقتناع وبرهانإحيتاج  ،!!حيتاج الدين؟
  . رآنالق

إلنسان، يف األمراض اليت تعاجلها من أجل احماضرات إىل يف الصالة، ألن الصالة حتتاج  اً واحد اً و¯خذ ملمس



 جتديد اخلطاب الديين                                                               فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 بنقابة الزراعيني ـ األقصر) ٢جـ(هـ ندوة دينية ١٤٣٧احملرم  ٢٥م املوافق ٧/١١/٢٠١٥اجلمعة      ٢

وهذ رسالة دكتوراه وال يوجد عالج أجنع لدوايل الساقني من الصالة،  ،عالج دوايل الساقنيتجن حي نهفالنساء كلُّ 
  .!!ةمسجلة يف جامعة األسكندري

صابت الناس ِإنَّ ( :غط والسكر وغريه وغريه ال يوجد عالٌج هلا إال الصالة؛ الضأمراض العصر كلها اليت أ
ُر َمُنوًعا .ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا .االْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا وهذه  ).املعارج) (٢٢: ١٩( )ِإال اْلُمَصلِّنيَ  .َوِإَذا َمسَُّه اْخلَيـْ

  .ولكين أتكلم عن رءوس مواضيع ت،لتفصيال حتتاج موراأل
العصر زاد فيه التوترات وزاد فيه املخرتعات، واملخرتعات اليت نراها اآلن امليكروفون واإلضاءة والتليفزيون 

والدماغ وتؤدي إىل حدوث التوتر والنرفذة والعصبية العصرية، وما  نكلها pيت على دائرة املخ والذه  وغريه وغريه،
  .!!عالجها؟
ا ننا نعمل هلأنه ال عالج هلا إال أ: ية فقالواaلوسائل العلمية واملعامل التكنولوجهل الغرب حبثوا أماعة اجل

كيف  .على اإلنسان aألمراض العصبية والنفسيةفال تؤثر  ،لكهرaء لتنزل الطاقة الزائدة يف املخمثل ال سليب معاد
  يكون املعادل السليب؟

ص أن يض: قالوا ص من الطاقة الزائدة، وكلما استخدم األدوات ع رأسه البد للشخ على األرض حىت يتخل
فالذي يزيلها أن  - يعطي شحنات زائدة يف املخ توتر اإلنسان وتثري العصبيةجهاز احملمول وكلنا معنا  -الكهرaئية 

أثبتوا لنا أن  قدرض، و ىل مركز األاإلنسان يكون متجهًا إ يضع رأسه على األرض، ويكون العالج أجنح وأمتُّ لو أن
 -لو مل يكن للجنة  -، فأ? أحتاج السجود !!يتم يف السجودعلى األرض مركز األرض هو الكعبة، ووضع الرأس 

  .ملثل هذه األمورحنتاج فكلنا ، وقس على ذلك، من التوترات العصبية والنفسيةألن أعيش سليماً 
  ؟اذا تكون ثالثة أشهر وأربعة أشهرومل ،ةدِّ ما فائدة العِ : نيقولو  -ن و حلادياإلن و و اجلماعة املتبجح قالعندما 

صل  احلالة العلمية ºلة علمية عنده  يفرجل من العلماء األمريكني ُجيري جتارب ومتزوج واحدة وشكَّ فيها، فو
ذه األمريكيات غري املسلمات ه نساءوجد أن الفتجارب الأم ال، فوسَّع آخر  رجلٍ ?مت مع املرأة هل  يعرفأن 

ُتوضع أن هناك بصمة aلبحث واملسلمات ملتزمات، فوجد ، وال يكفيها واحد فقطالرغبة عندهم زائدة عن احلد، 
 تزويج هذه املرأةلفأ? أحتاج  .ال بعد ثالثة أشهراجلنس فيه، هذه البصمة ال تزول إ يف الفرج للرجل الذي مارس

  .ثالثة أشهر حىت تزول هذه البصمة وpتيين بصمة جديدة لرجل آخرأن متكث من رجل آخر 
ويزيد  ، ويشعروا ¾عزاز يف كتب هللا،�ذا الزهو يف دين هللاهذا العلم احلديث عندما نقوله ألوالد? أال يشعر 

�a إميا§م.  
لعلم احلديث، وال ¯يت لكي نثبتها aاآلzت  وِّ لفنحن يف حاجة لنربط الدين aلعلم احلديث بشرط أن ال ن

صحَّت ¯يت �ا من القرآن، واملواقع املوجودة واحلمد �  ال ة اليت مل تثبت،aلنظرzت العلمي aلقوانني اليت ثبتت و
  .علمي يف الدينعلى اإلنرتنت لإلعجاز ال

بناتنا وأهل بلد?  اإلعجاز العلمي z أحباب هي املادة العلمية اليت �ا جتديد الدين يف هذا العصر لشبابنا و 
صلوا إىل إلنسان تصديقها عند عندما جيد األ§ا أشياء موثقة يف كتاب هللا، وتزيد اليقني كلهم،  أهل العلم الذين و
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كثرية على النت قع  اومو  ين يف اليمن،ور زغلول النجار، وموقع الدكتور الزبداعند? طبعًا موقع الدكت .هذه احلقائق
   .وهي القرآن املصوربعد آلن ومل ننتهي منها ، حنن نعمل جتربة اومصورة

   !!وما هو القرآن املصور؟
صوروها فنأيت �ا ونعلق عليها  ونقول  على قدر الطفل يف مكتب حتفيظ القرآن اً خفيف اً تعليقاآلzت العلمية 

صة ب كتاتيبالألحبابنا يف  هذا الفيلم م عرض عليهبني فرتة وفرتة وأإعمل لألوالد نصف ساعة اسرتاحة : نااخلا
عندما كنا نرى حلقات الدكتور كلنا ،  العلمي القرآين حىت يرى أن القرآن مطابق للعلم احلديث والعصر احلديث

   .لكن على قدرهذا النهج و مصطفى حممود رمحة هللا عليه، كان ميشي على 
الصالة  ؛اآلzت التشريعيةال تزيد عن ثالمثائة آية، كل يف القرآن  آلzت التشريعيةا -آzت القرآن العلمية 

، zت العلمية ألف وثالمثائة آيةاآلأما  ،ال تزيد عن ثالمثائة آيةكلها لبيع والشراء  اوالطالق و  ج واملرياثوالزكاة واحل
ألوالد? العلم احلديث هذا ؟ ندخل ذلك ، كيفوجلَّ  وكأن هللا يبني لنا أن هذا القرآن كتاب علم يهدي به هللا عزَّ 

  .ونرتك األطروحات القدمية يفرحوا حىت
و تفسري أتفسري بن كثري يف هذا التفسري من أين أتيت به؟ إن مل يكن : يقولونو بعض أحبابنا املتشددين Äيت 
على الرحب والسعة، ولكن سيد? رسول و عن رسول هللا فال مانع  اً تفسري كان لو  ف ،!!غري مقبول، ملاذا؟قدمي يكون 

ر   هيالئم؟ ألن كل واحد Äخذ على قدره، أليس كل واحد منا قد يلهمه هللا تفسريًا ، ملاذاههللا ترك القرآن ومل يفسِّ
يف اآلية يف وقت معني وأنت حمتاج هلذا الفهم، معنا، فقد يعطيك فهمًا حيدث ما هذا ويالئم حياته يف كتاب هللا، و 

  .وليس لك شأٌن مبعضالت كتب التفسري
املسلم بعد التأدب ºداب  اإلسالمي z أحباب يصنع من املرء ، فاملنهجنريد أوالد? أن يصلوا هلذا املنهج

  .مالئكة اإلهلاممن وإما ، ما من هللا مباشرةً إ ؛امله عٌني يف قلبه تتلقى اإلهل ،ُملهماً اإلسالم إنسا?ً 
صلنا هلذه املرحلة فل عند?  وال مكتشفات، ألنال خمرتعات  ،ال من الغرب وال من الشرق سنا يف حاجةلو و

، ومن يف آفاق القدميمعهم ام يلهمهم به هللا عز وجل، فكلنا حيتاج إىل هذا األمر، لكننا ندور أوالد? عندهم اإلهل
صحيح يف الفكر الديين املستقيم السليم أال  .خيرج عن القدمي كأنه خرج عن الدين، مع أن القدمي رمبا يكون غري 

صبحت ال يقبلها العقلإعادة طرح  ؛عادةن كتب التفسري كلها حتتاج إىل إتعلمون أ    .!!ألن فيها حقائق أ
إن األرض حممولة : يقول ،)إذا زلزلت األرض زلزاهلا( رفسما ييقول عند تفسري القرطيب وهو تفسري مشهور

  إىل القرن اآلخر حدثت الزلزلة، هل ينفع هذا التفسري يف عصر?؟  قرنٍ من  أن يُغريِّ ، فإذا أراد على قرن ثور
لكن اآلن عرفنا ، ن وال يعرف غري ذلكمخَّ وهذا كان على قدر عقله، ل ينفع أن نقوله حىت ألطفالنا؟ ه
  .حنتاج إىل مطابقة العصر يف العلوم الشرعية والقرآنية غري الثابتة ،ما دواعيها؟و  ،؟أسبا�اما الزالزل و 

ولو رجعنا إىل علم الفقه، هل يوجد أحٌد  ،جندد يف األحوال ناالقواعد الشرعية الثابتة ليس لنا شأٌن �ا، ولكن
هل يف الكتب من العلوم الفقهية ومن الكتب الفقهية اليت درسها يف الكلية؟ ن يُفيت فتوى عصرية أمنا يستطيع 

  هذه األشياء العصرية؟ اليت درسناها يف الكلية 
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وآخر يريد  ،خر يريد نقل دموآ، من أى كتاب أجد له تشريعه؟ أطفال األ?بيبويريد أن يعمل سألين يواحد 
  .، وكل هذه أشياء عصريةاً أن يزرع ُعضو 

كله، ألن املستجدات العصرية كثرية جدًا وزادت عن   القدمي أكرب كمًَّا وحجمًا من الفقهالفقه العصري 
إىل  أم جنتهد؟ جنتهد فهي حتتاج أن اجلماعة السابقني مل يقولوا هذا الكالم ـ فهل نتوقف عنده؟: نقول .!!احلد

صحة العلوم الشرعية اليت حصَّلها املرءاإلجتهاد ولكن بضوابط    .اإلجتهاد الشرعية ومع 
  .ر لنا هذا األمر إن شاء هللايسِّ نسأل هللا عز وجل أن يعيننا مجيعاً عليها ويُ االجتهاد حيتاج إىل أمور كثرية، 

صحبه وسلَّم صلى هللا على سيد? دمحم وعلى آله و   و
********************* 


