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 والتجديد في اإلسالم في نظراإلحياء 

 الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي

يف زيارة يل إىل  5002الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي عام  هذه مقابلة أجريتها مع الشهيد
آضام( اليت تصدر يف گه دمشق، وقد ترمجت املقابلة إىل اللغة الرتكية ونشرهتا يف العدد العاشر من جملة )بل

 يف العامل العريب ألول مرة.مدينة وان برتكيا، واآلن أخرجها من أرشيفي كي ترى النور 

 اهلادي متورتاش عبد

 نص المقابلة

 

ا تدورحول موضوع هأسئليت كل. ه املقابلة معكمذأواًل أشكركم على قبولكم إجراء ه السؤال:
هناك حاجة إىل اإلحياء والتجديد يف العامل  ، وأريد أن أسأل أوال: هلعند املسلمني ديوالتجد حياءاإل

  ؟يف نظركم  ة لتحقيق جتديد سليميحوما هي الطرق الصح ،اإلسالمي
 

مر به عندما أو  ،اهلل ر به رسول  الدين شيء مطلوب وشيء بش   جتديد   قطعا جواب اإلمام الشهيد:        
املعىن  ؟لكن ما املعىن املراد بالتجديد ،مة دينهاه األذمائة سنة من جيدد هلكل س  أإن اهلل يبعث على ر  قال:
 ن جيددواأو  ،هم مع اهللجيددوا بيعت   أنىل إن يكون يف املسلمني من يدعون الناس أ هو ،بالتجديد املراد

ومما ميكن أن يضع  ،هاهنمذالشبهات والشكوك يف أ عليه من يرتاكم أن لوا ما ميكنين يز أو  ،توبتهم إليه
 .اليت تأيت به األعراف واملصاحل ةجلديدوأن يبحثوا األحكام الشرعية ا ،ميةبينه وبني العقيدة اإلسال احلجاب

يعين فهو كتجديد بناء تراكم عليه الغبار كيف  ،ي أمر بهذوال ،بشر به رسول اهللي ذا هو التجديد الذه
ا ذفالتجديد هب ،ي كان عليهذوالوضع ال، وأن نعيده إىل األلف ،ا الغبارذه األتربة وهذجندده ؟ بأن نزيل ه

 مستمراً .ا الشكل كان ذا التجديد هبذه ىل اليومإ بعثة الرسول )ص( ذومن ،املعىن طبعاً هو مطلوب
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 هل هناك حاجة إىل تفسري جديد أو تأويل معاصر إلحياء الفكر الديين وتطويره؟ السؤال:        
 

كل نص من النصوص الدينية املوجودة يف القرآن ويف السنة ال جيوز تفسريه  جواب اإلمام الشهيد:
مادام باللغة العربية ال جيوز يف  ،فالنص مهما تقادم .ما دام قد جاء باللغة العربية إال طبقًا لقواعد العربية

فالكلمة  ،وابط اللغة العربيةضاملنطق وال يف العقل وال يف العرف وال يف الدين أن جيدد تفسريه بعيداًعن 
ضد  اا تقادم عليه العهد أو مللنا من معناها أن نغرس هلا معىن جديدذمادامت هلا معىن يف اللغة ال جيوز إ

 . لقواعد اللغة العربية اللغة العربية دون أن تقيم وزناً 
وهو ما  ،على ضوء قواعد اللغة العربية يف صدر اإلسالم فسرت نعم فالنصوص عندما فسرت

ا ذوه ،قواعد الدالالت واليوم أيضًا ال نستطيع أن نفسر النص العريب إال مبوجب .يسمى بقواعد الدالالت
أقدم من القرآن  ، وهوا رجعنا إىل كتاب إفالطون عن اجلمهوريةذاآلن إ.والسنةشئ مطبق يف غري القرآن 

ن نقرأ كالم إفالطون قرأة أ : ينبغيهل هناك  من يقول .وأقدم من نزول السنةمن نزول القرآن، يعين 
 هن أفالطون نفسه .ذه خيانة أصالً ال بد أن نقرأها بالطرق اليت تعيدنا إىل ذال ه ؟معاصرة

 
 ؟زيد: هل يأتون بشى جديد يف نظركمو بحامد أنصر ا يقوله أمثال حسن حنفي و ملبالنسبة  السؤال:

 ييع الشريعةوهلم مهام يتمثل يف مت ،حنن نعلم أهنم مكلفون ومندسون هوالء، جواب اإلمام الشهيد:
 ومتييع العقيدة اإلسالمية . ،ةاإلسالمي

 
العامل العريب واإلسالمي  فيهاتون السابق ,يدعو نلكل  اراً شستما كان ذوقرأت حماضرة آلنطون لك ه

فهؤالء يتقاضون  ، موجودة عندي أنطوون لك وحماضرةتباع أمثال حامد أبو زيد  وحسن حنفي .اإىل 
 .ويف سلوكياته، طبعاً املهمة هي تبديل ومتييع اإلسالم يف معتقداته .اذرواتب من سفارات معينة ومكلفون هب
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ميكني التأليف بني القيم اإلسالمية الثابتة وبني الظواهر االجتماعية املتجددة، وما كيف  السؤال:
 الذي تقدمه لنا التجربة اإلسالمية؟

كيف ميكن إخضاع املظاهر املتجددة للقيم   :اذهكالسؤال  ينبغي أن يتجه  جواب اإلمام الشهيد:
املظاهر املتجددة تقبل  .املظاهر املتجددة  ليست منافسًا للقيم  .ا ينبغي أن يكون  السؤالذة هكتالثاب

مظاهر متجددة  كلهناف .وترفض عندما تكون مناقضة للقيم الثابتة ،ةتقيم الثابلعندما تكون خاضعة ل
سالمية الثابتة، ومن كيف السبيل إىل التوفيق بينها وبني القيم اإلوأعراف متجددة ورغبات وتيارات متجددة  

ه املظاهر املتجددة ذا وجدنا هذالسيادة للقيم إ ،جيب أن نقبلها وأن نفسح هلا اجملال بني القيم .القال 
هو  اذنلقيها وراءنا ظهرياً. ها وجدناها متعارضة مع القيم الثابتة ذمتفقة مع القيم اإلسالمية .يا مرحبًا .وإ

 اجلواب .
ظت األمة اإلسالمية على هويتها الفكرية انطالقا من هذه احلقائق اليت ذكرمت كيف حاف السؤال:

 وكياهنا االجتماعي؟
ي ذال اذعن طريق ه مة االسالمية املتمسكة بدينها على وجودهاحافظت األ جواب اإلمام الشهيد:

 ه العادات الوافدةذىل هإسالمية متمثلة يف علمائها وقادهتا املخلصني كانوا ينظرون مة اإلقوله لك .األأ
ما وجدوا منها متفقاً  ،واألعراف واملصاحل اجلديدة يف ميزان الثوابت اإلسالمية املعروفةوالتيارات اجلديدة 

ه األعراف اجلديدة ذدليل على أن ه فاقتلك ألن االذ .وما وجدوا منها غري متفق معها رفضوه ،هو معها قبل
وال ميكن  ،أنه جاء يرعى مصاحل العباد لك ألن اإلسالم ال شكذ .وإن خيل إلينا أهنا صاحلة ،غري صاحلة

إما أنه يرحب هبا بنصوصه الدالة على األحكام  ،وجد مصلحة حقيقية للعباد إال واإلسالم يرحب هباتأن 
ا وجدنا أن هناك ذفإ ،ح األحكاميتاوإما أنه يرحب هبا بقواعده الكلية واألصوال العامة اليت هي مف، اجلزئية

فق ال مع النصوص اجلزئية وال مع القواعد الكلية ومنها القياس ،ومنها املصاحل أعرافًا أو مستجدات التت
ه األمة ذه األعراف املتجددة ال فائدة فيها وال خري فيها .هذا يعين أن هذاملرسلة ،ومنها اإلستحسان فه

يف ترفض وك ،من اجلديد الصاحل املفيد ذلك ألهنا عرفت كيف تأخذ .فاستمر وجودها ،ا املنهجذإلتزمت ه
 وكان اإلسالم عصب وجودها. ،ا العصرذتمرة إىل هسا بقيت مذوهك .من اجلديد الباطل الضار
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هل ميكن أن توضحوا احلديث النبوي الذي أشرمت إليه ما نصه: "إن اهلل يبعث على رأس   السؤال:
 األمة اإلسالمية؟كل مائة سنة من جيدد هلذه األمة دينها" من خالل املراحل التارخيية اليت مرت هبا 

 
حممد صلى خرهم آاخلضوع ملا جائت به الرسل واألنبياء و  ؟ هوالدين ما هو جواب اإلمام الشهيد:

ه الدينونة مع الزمن ال بد أن يعرتيها ذه .اهلل عليه و سلم من املبادئ اإلعتقادية و الشرائع السلوكية
 ،يتسربون ويتسللون ،ا الدينذأعداء ه هذه الشوائب؟ هي شكوك ورِي ب وشبهات من ما هي ؛شوائب

ا اجملتمعات ذفتحتاج ه، هان رمبا كثري من الناسذا الشكوك يف أذه املشكالت وهذه الشبهات هذرتاكم هتف
 ،وحيررون األمة منها ،ه الشبهاتذعلماء دعاة أتقياء يرحلون هإىل تاج حتا الغبار ذا األتربة هلذاليت تتعرض هل

يدخل فيه أيضاً ، و ي عناه رسول اهلل )ص(ذا هو التجديد الذه .ربتها ومن غبارهاوينظفون اجملتمع من أت
هل تدخل يف  ،اجلديد من املصاحل احلقيقية وحاجتها أو حاجة اجملتمع إىل موقفها يف الشريعة اإلسالمية

.فوجود أناس يقومون  ؟اذتدخل يف ما، رائعذتدخل يف الهل  املصاحل املرسلة أم هل تدخل اإلستحسان أم 
ي ذيف الوقت ال النيب )ص( .ا شئ بدهيذه ،ليس املراد بالتجديد التغيريو  ،ا هو التجديدذاخلدمة ه هذهب

ي يرويه ذالتجديد غري التبديل قال يف احلديث ال ذإ ؛ر من التبديلذ  ا احلديث حذالتجديد مبثل ه ذحب
رجال عن  (نو أي يطرد)ادن ذلي الأخر احلديث يقول :آمام مالك يف موطئه و اإلمام أمحد يف مسنده يف اإل

فأقول  ،فيقال إنك ال تدري كم بدلوا من بعدك ،فأقول أال هلم أال هلم نالضاد البعري الذحوضي كما ي
وما بدلوا يبدياًل (( ))والباري عز وجل يصف الصاحلني من عباده يف القرآن  .فسحقًا فسحقًا فسحقاً 

قد  أو سنتني أعود فأجد األتربة والغبار سنة يأنا أغيب عن دار  ،التبديل غري ، وهواذفالتجديد هو ه
 شيئاً. البيت لك دون أن أغري يف بنيانذوأجدد الطالء وما إىل  ،ه األتربةذفأرحل ه، تراكمت فيه
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إذا أحببنا أن نقيم حركات اإلصالح والتجديد اليت ظهرت يف القرن الثامن عشر واستمرت  السؤال:
 اليوم يف العامل اإلسالمي ماذا تود أن تبني للقراء؟إىل 

 
ه حممد ذمجال الدين األفغاين وتلمي حركة املعلن عنها هي يةاحلركات التجديد جواب اإلمام الشهيد:

يف احلقيقة وواقع األمر خطه بريطانية  ا، لكنريت جتديدته يف الصورة أعذين ساروا على هنجه هذعبده وال
وسار  ،وترمجته معروفة ،تهيوهو معلوم يف ماسون ،هلا مجال الدين األفغاين جند ،األشخاص  ؤالءهلا ه جند

ا ضراغي أيهر مصطفى املشيخ األز وكان  ،ها حممد عبده ال سيما يف الشطر الثاين من حياتهفيعلى هنجه 
ظهر من مظاهر ا أبرز مذه .ا شئ معروفذوه .زهر نعملألوبريطانيا هي اليت جائت به شيخا  ،هو الرائد

يعين حماولة للتغيري يف العقائد  ،ن جتديداً وإمنا كان تغيرياً كنالحظ أنه مل يلك حنن ذول، اإلصالح والتجديد
ري ما ورد يف القرآن على فسوال ت ،املعجزات وعدم احلديث عنها يف السرية النبوية ذىل نبإدعوة  ،ويف السلوك

كثري   ىل تغيريإاته دعوة ذويف الوقت  ،وأن املعجزات تتعارض مع العلم ،حبجة أن العصر عصر العلمه ظاهر 
ه أبرز ظاهرة ملا ذه .والتبديل من أحكام االحوال الشخصية، فهذا مل يكن جتديدا وإمنا كان سعيا إىل التغيري

 نصرمثل ة املعاصرة اءلك حركات فردية مثل من كتب يف القر ذمث جائت بعد  ،يسمى التجديد واإلصالح
ثانياً ، ب هلم أحداألهنم ما استج ؛هؤالء يف الواقع ال يقام لكالمهم وزن ،مثل هؤالء الناس بو زيد،حامد أ

لكن هوالء من  ،هوالء مطرحون يعين مجال الدين األفغاين وحممد عبده مل يفتضح أمرهم إال بعد رحيلهم
 .اآلن مطروحون مفضوحون ومعروفون وهوياهتم معروفة

مثاًل اجملمع الفقهي املمثل مبنظمة  ؛بالتجديد احلقيقي فالواقع هنالك  جتديد مستمرأما فيما يتعلق 
 اجلديدة، األعرافو ي ينعقد كل عام يف جدة دائمًا يتتبع املشكالت اجلديدة ذوال ،املؤمتر اإلسالمي

حيث يستبان من خالهلا األحكام؛ لذا  العريب واإلسالمييف العامل واملصاحل اجلديدة خالل لقائات العلماء 
يف الكتب السابقة إال وهو مغطى بأحكام ألنه ليس  منصوصا عليه اآلن شئ جديد مما مل يكن ليس هناك

 العامل العريب ال يعرف هلا حكم .يف  جديدةمشكلة هناك 
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ة املاسونية أذكر أين قرأت كالما للشيخ حممد عبده يف مذكراته أنه قال بأنه دخل املنظم السؤال:
 عساه خيدم اإلسالم لكن عندما رأى عداوهتا لإلسالم ابتعد عنها.

نتحدث عن ماسونية  ة حممد عبده،لسنا نتحدث عن ماسوني أصالحنن  جواب اإلمام الشهيد:
بن أخته ألف  اف ،ا الكالم ومل خيرج من ماسونيتهذل هقه مجال الدين األفغاين مل يذمجال الدين األفغاين أستا

فله رسالة أرسلها إىل مجال الدين األفغاين موجودة خبط يده خياطبه  هأما حممد عبد ،كتابًا وفضح أسراره
ي صنعتنا بيديك ذوال أعلم ما يف نفسك أنت ال ،أنت تعلم ما يف نفسي :فيها كما خياطب العبد ربه يقول

 فهذ صاحب هذا الكالم،ق بلك ال يوثذل .ما هنالك من كفريات خياطب مجال الدين األفغاين غريإىل 
 موجودة عندي خبط يده إىل مجال الدين األفغاين . يوه ،الرسالة كله كالم تفضحه

 يف تاريخ اإلصالح اإلسالمي؟ أكثر ما الشخصية اليت تأثرمت هبا السؤال:
إن اهلل يبعث  :ا جمدد واحد والنيب )ص( عندما قالذليس هنالك يف عصرنا ه جواب اإلمام الشهيد:

ه ذ)من( ه و - كما يقول الشراح -كل مائة سنة من جيدد هلا دينها مل يقصد رجاًل واحداً  ه األمة على رأسذهل
جتد يف كل عصر ثلة من العلماء متوزعني منتشرين يف البالد العربية و  ،تقبل اجلماعة (من) ،ليست مفسرة بشخص

يرحلون األتربة والشبهات والشكوك واملشكالت ا الدين ذعليهم أهنم جمددون أي أهنم حراس هل صدقواإلسالمية ي
يف  جممع البحوث ، ومناء اجملمع الفقهي يف جدة مثالً ضين جيددون من أعذال ،لكذواليوم ك .يف أزهان الناس

لك ال أستطيع أن أقول لك أن هناك جمدداً ظهر على مسرح ذول ؛احدةو القاهرة هوالء جمموعات ليست جمموعة 
 اإلسالمي هو فالن حىت نقول أنه هل تأثرت به أم ال.العامل العريب أو 

 
 .مل أقصد التاريخ احلديث وإمنا قصدت التاريخ اإلسالمي السؤال:

وإمنا معىن   ،قلت لك ليس هناك يف كل عصر جمدد واحد ،خالل التاريخ جواب اإلمام الشهيد:
عات كبرية من العلماء تساهم ويف كل قرن جممو  ،ويف كل جيل .كالم رسول اهلل هو أنه يوجد يف كل عصر

 النوويواإلمام  ،واألمام فخرالدين الرازي جمدد ،واإلمام اجلويين جمدد ،فمثاًل اإلمام الغزايل جمدد ؛يف التجديد
ن هنالك واحدًا تفرد عن إ :وال أستطيع أن أقول جمدد، والعز بن عبدالسالم جمدد، هؤالء كلهم جمددون،

 .تيار من اجملددين ، بلهنالك فرد جمددوليس  ،للتجديد هنالك تيار ،التجديداآلخرين مبظهر ما يسمى 
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ما هي امليزات اليت جيب توافرها فيمن يتصدى حلل املشكالت العقدية واالجتماعية اليت  السؤال:
 يعاين منها األمة اإلسالمية يف نظركم؟

 :ا الشخصذمميزات ه جواب اإلمام الشهيد:
 .تتغلب عليه املنافع الدنيوية لكي ال ؛اإلخالص لدين اهلل عزوجل :أوال
 .العلم الواسع والدقيق لكتاب اهلل وسنة رسوله عقيدة وسلوكاً  :ثانياً 
 .احلكمة املتناهية :ثالثاً 

ه الصفات ممكن أن يعد القدوة باحلكمة والعلم الواسع والراسخ ذا وجد متميزًا هبذا اإلنسان إذه
 مي واإلخالص لوجه اهلل عزوجل .بالدين اإلسال

 
 ؟ال اجتهاد يف مورد النصهل تتبنون القاعدة الفقهية اليت تقول:  السؤال:

ودل على معناه  ،ي ثبت متواتراً ذا اجملال الذكلمة النص تعين يف ه  ،نعم طبعاً  جواب اإلمام الشهيد:
ألن  ؛ي دل على معناه بيقني ال اجتهاد فيهذوال ،ولن يكون يقيناً إال بالتواتر ،ناً يي ثبت يقذالنص ال .يقيناً 

الزانية والزاين فأجلدوا كل واحد منهما مئة )) :ا قرأت قول اهلل عزوجلذفإ ،أي اجتهاد فيه ميزق اليقني
القرآن وصل إلينا ، وهو قرآن، و ألنه ثابت بيقني بالتواتر ؟اذملا ،ا النص ال اجتهاد فيهذأقول إن ه ((جلدة

لكن  فيه، أكيد ال جمال لالجتهاد ،باليقني تثاب هداللة قطعية يعين أنه خيضع للتأويل ألنو ذوألنه  ،بالتواتر
ا نص ذوه ،القيس ءمر ا نص الذه :ألدب العريبانقول يف مصلحات  ،ىن اللغوي مثالً عهناك نصوص بامل

فيه كلمات من نوع  ،فيه جممل (النص)ا ذه ،أي كالم مروي عنه (نص) .يادياإل ساعدة للقس بن
 ،وفيه كلمات من نوع قطعي الداللة ،وفيه كلمات من نوع الظاهر نوع املتشابه،وفيه كلمات من  ،اجململ

ليس املراد بالنص النص  "ال اجتهاد يف معرض  النص" ،ا املعىنذه القاعدة هذنا نعين بالنص هنا يف هسل
 ،ا قطعي الثبوتذا كان النص هكذإ ،يقابل اجململو  ،ي يقابل الظاهرذاحملكم ال :املراد بالنص ،اللغوي

 ا غري مقبول.ذوقطعي الاللة فاالجتهاد يناقضه وه
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هناك تركيز ملفت للنظر من قبل كثري من املفكرين املسلمني على مفهوم الدميوقراطية ما  السؤال:
 رأيكم يف هذا؟

 ،الشورى السياسية ؛هبا اإلسالما فسرناها بالشورى اليت جاء ذالدميقراطية إ جواب اإلمام الشهيد:
ا ذيف ه ا شيء جيدذاء جملس الشعب هضالشورى باختيار أع ،الشورى فيما يتعلق باختيار ريئس الدولة

 احلالة املسمى واحد واألمساء هي املختلفة .
ا طبعاً يتعارض مع ذدنا بالدميقراطية أن جنعل احلكم يف دولة إسالمية ألكثرية الشعب فهقصا ذأما إ

 ،على حكم اهلل والشورى مهمتها أن تتعاون للتعرف ،احلاكم يف ميزان الشريعة اإلسالمية هو اهلل ،سالماإل
ه املسائل الغامضة إال ذهنالك غموض يف بعض األحكام ال ميكن أن نصل إىل حكم اهلل عز وجل يف ه

ا ذفإ ،ع عندناو هو الشورى املشر  اذه ،فالشورى أداة ملعرفة حكم اهلل ،والتعاون ال يتم إال بالشورى ،بالتعاون
مسألة مشروع ملسألة يف األصول  ويف احلكم بأن نطرح ،ية املنهج الغريب يف السياسيةطوقرادميدنا بالقص

ا وجدنا أن الكثرة قد قبلتها نشرع قانوناً ذفإ ؛يف القضايا إالقتصادية نطرحها على جملس الشعب ،الشخصية
 نذإ ،ا مرفوضذفه ،سالم أو عدم مواقفتهالإلة عللشري قانونا الذلك بقطع النظر عن موافقة هذب

 ألن احلكم يف ؛ا مرفوضذا املعىن الثاين مبعىن جعل احلكم نابعًا من أكثرية الشعب هذالدميوقراطية هب
 .اإلسالم دائماً هلل عز وجل

 
 األمة عليه؟ ملاذا ال يقدم املسلمون منوذجا مثاليا لالقتصاد والسياسة وما إىل ذلك تسري السؤال:

 
وال ميكن  ،ج موجودذ النمو  .لكن موضوع على الرفوف ،ج موجودذ النمو  جواب اإلمام الشهيد:

املسلمني  واهلل ال يوجد ال يف كتاب اهلل تعاىل و ال يف سنة رسوله وال فيما استخرجه علماء :ن يقولأملسلم 
ي ذمن ال .صلح حال املسلمنيلك كله ما يذال يوجد يف ،مة حكام وتشريعات وحلول ملشاكل األأمن 

ا ال ذملا شكل آخربن يكون السؤال أفيمكن  ،سف غري مطبقلكن مع األ ،موجود ؟ النموذجلكذيقول 
ا ذه ؟ذنفيتتكفل حبل مشاكل املسلمني موضع حد التية اليت مواملبادئ والشرائع اإلسال تكون االحكام
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كثرهم موظفون لدى القوى الكربى اليت أن قادة املسلمني ه احلالة ألذيف ه :نقول .ا الشكل واردذالسؤال هب
 كثرة كاثرة من الناس يف جمتمعاتنا سواء كانوا قادة   ألنو  ،تفرض منهجا معينا على عاملنا العريب واالسالمي

ا ذه ،املوجودة على الرفوف اإلسالمية غريمقتنعني باحللول - هنم مسلمونأرغم  -غري مقتنعني  اشعوبأو 
 .هو السبب

الضرر  مة إالوالحيمل لأل فيه، ن الربا ال خربأكثرهم بأقول كلهم بل أال  ،عندما يقتنع املسلمون
وط باالخط وهذا ،مة منهاألذرت قد حت ا البالءذومن مث ه ،ا احلكم قد طبقذن هأسنجد  ذعندئ

سالم يف اإل العقوبات قانوندود حكام احلأ بأن هباشعو و  قاداهتايف مة ممثلة عندما تقتنع األ .االقتصادي زال
رغم أهنم مسلمون سيحاربون الاملشكلة يف العامل اإلسالمي على  نلك ،يطبق موجودن  أي ينبغي ذهو ال

 .إال أن يصفقوا هلم غريهاملية وأمريكا و ومن مث فهم ال حيتاجون من أعداء املسلمني الصهيونية العا ،اإلسالم
  

 
 تركيا؟ ماذا تود أن تقوله لقرائك يف السؤال:

 
ات أسبابه ومجع أشتاخلالفات و  ذع يف اعتبارنا ضرورة نبضن أقول ينبغي أن جواب اإلمام الشهيد:

تبث العوامل اليت ه ذه ذينبغي نب ،وعقائديةأسواء كانت فكرية فكا، راء واألين فرقتهم اآلذاملسلمني ال
 ،مثل الشجرة الواحد. اإلسالم سالماإلأسباب الفرقة يف مجاعة املسلمني، وينبغي أن جيتمعوا على جذع 

 .بني األعصانضيع وحدتنا فت ،عذ اجل وندع لغصنتمسك بان نأفال ينبغي  ،غصانه كثريةأعة واحد و ذج
 أوكانت سياسية سواء  اخلالفات التافهة اليت القيمة هلا  ذونب ،كان التيار اإلسالمي يف تركيا توحد  اذاآلن إ

ولسوف يتمكن من أن يقضي على كل  ،ا التيار قوياً ذح هبيص ها فلسوفذنبإذا  ،هبيةذم أوفكرية 
 املشكالت واحلواجز اليت حتجز األتراك على العودة إىل اإلسالم بشكل تام .
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وأخريا أود أن أسأل بأن تركيا تسعى للدخول يف الوحدة األوروبية فما رأيكم هل ستنجح  السؤال:
  يف ذلك وماذا توصون؟

 
ا ذقبل ه ، ولن يتأتى هلا.ا احللم لن يتحققذأقول ه ها،قبل أن أنصح أنا جواب اإلمام الشهيد:
وأختل  غري قابل للتحقيق ألن أوربا اليت أزورها كثرياً  ؟ا احللم قابل للتحقيقذالسؤال ينبغي أن تسألين هل ه

 من فيها على املستويات املختلفة يرى أن يف دخول تركيا يف الوحدة األوربية على أي مستوى ريكثب
 ،ال يتصورون أبداً أن تركيا يف حقيقتها دولة علمانية هنماقتصادي أو أيًا كان خطراً على حضارهتا الغربية أل

منها يف كثري من وأن املشاعر اإلسالمية يف أفئدة األتراك أقوى  ،هم يعرفون أن تركيا يف داخلها دولة إسالمية
لك يرون أن دخول تركيا إىل بنيان ذفقط ل ؛غطاءوهم يتصورون أن العلمانية عبارة عن  ،البالد العربية

ا دخلت فمعىن ذوهم يرون أهنا إ ،ر باخلطر املاحق للحضارة األوربيةذالوحدة األوربية ستكون جرثومة تن
إىل  اومسيحي اإسالمي اوبالتايل ستصبح اجملتمع األوريب جمتمع ،لك أن هناك جهات أخرى أيضًا ستدخلذ

 ،لكذوفتحت األبواب أمامها أنا لست ممن يرفض  ،نا أن معجزة وقعتلكن لو فرض ،آخر ما هنالك
كرسي ليس الضرر أن يكون هلا   ،رضال ي - ا احتفظت بشخصيتها وهويتها اإلسالميةذال سيما إ - دخوهلا

 ا اجملتمع .ذيب هويتها يف هذوإمنا الضرر أن ت، ا اجملتمعذيف ه
 

 شكراً لكم . :اهلادي متورتاش عبد
 عفواً. :البوطي الشهيداإلمام 

 5002دمشق 

 


