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عصرنا  يشهد 
 
جّبا� حتوال� 
 ��  
�ألصعد �يع  على 
�لفكرية  �مليا$ين  )تلف 
��لسيـاسية.  ��لعلـمية 
�لتطو�  هذ�  جانب   23�
�جليل   
ح6 تز$�$  �لسريع 
�جلديد � �لعا< �إلسالمي 
ثو���   من   يستجد  مما 
معرفية جبا�
 �لE Fضحت 
 
�ملستند �بر�هينها  قوִדا 
��ل�Mهني  �لعقل  على 
�لعلمي  ��لتحليل  �ملنطقية 
�Rا$Q  مبا يتناقض ما �عتا$ 
كث6 من شبابنا  Tاعه عن 
 Xتقليد تفك6   �آلباY من 
�شر�حا� ملو�ضيع  $ينية 
مزجت   ،
عديد �ثقافية 
مقد\  نص  هو   ما  بني 
تفس�6  تفس6^  �بني 
خر�فيا ال عالقة له باملنطق 

��ملعطيا� �لتا�bية!!
  Xبيا� �لفكر �لتقليد$E  c3 
 dشبا على  خطر�  Eشد 
�ألمة �ملسلمة،  ألeا حتمل 
من  �ملتناقضا�  من  كث�6 
 gطاhال� iEمنة  )لفا� 
طابع   عليها  غلب    Fل�

فال   lبالتا� �ملعرفة،  �mلف  �لتفك6،  �ضيق  �خلر�فة، 
حوo �ال قو
 Rا Eماp هذ� �لزمن �لذX هّز^ iلز�o �ملعرفة 
Eثقاله �عجائبه، �تكشف   pيو ُتخرs �أل�r كل   Fل�
�ملذهلة  �لطبيعة  �نو�ميس   ،
�حليا Eسر��  من  �لعديد 

ُصنع  عظيم  على  �لد�لة 
�هللا  ��حم  �َخْلِقه.  �هللا 
علماYنا �لكـر�p.. �لذين 
فأخـطأ��،  �جتهـد�� 
على  خ�6  �هللا  �جز�هم 
�3خال�  �جتها$هم  قد� 

نياִדم.
َحظو   Xلذ�  pليو�  cشبا�
�لثقافة  من  بنصيب 
 cد��  pلعلو�� ��لد��سة 
نقيضني  بني  Eنفسهم 
  
$�ئر �ا:  خط6ين 
�لدينية  �لشر�حا� 
  
�$�ئر �ملتو��ثة  �لتقليدية 
�حلديثة،    pلعلو�� �ملعا�� 
 pماE Eنفسهم   cد��  �3
�يث  صعبني  خيا�ين 
يستحيل cE يوفقو� بينهما 
مشتر�  قاسم  hو  على 
3ال ��3 ضحى �انب على 
فاملعا$لة  �آلخر،   dحسا
�لدين   
$�ئر  cأل صعبة  
 cّسخه �ملقّلد��سب ما �
�لوسائل  )تلـف   Mع
��ملسـموعة  �ملكتوبـة 
للعقل  تر�  ال  ��ملرئية 
�لعلمية  ��حلقائق  ��ملنطق 
�لو�جب  �العتبا�  �لك 

التجديد
==JJÇËÇ¢]<ÿÈ¢]<É^œfi˝<

بقلم: جـمـا� �غـز��

كاتب من �ململكة �ملغربية
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ُيسمح  مما  يس6  بقد�  3ال 
�Tة  ال  �كيف  به!! 
�لتقليدية  �لدينية  �ملد��\ 
 oلقبو� �iلت  �ما  كانت 
�ألعمى ملا هو متو��� من 
شر�� ����Y ��جتها$��! 
ما  �لقدسية  من  Rا   cكأ�
 c�$  يستوجب �لتقّيد ֲדا
XE �عتبا�  ملتغ��6 �لزمن  
�E �ا�لة تقدمي ما يتناسب 
�معطيا� �لعصر �حقائقه 

�لعلمية �لقطعية �لثبو�.
�ألiمة  �Eصلت  لقد 
عّمقتها   Fل� �لفكرية 
�لتقليدية  �لدينية  �ملد��\ 
�ملسلم   dلشبا� من  كث�6 
جنم  مبا  �لتهلكة  حافة   23
عن �لك من �Eجه �لفسا$ 
كالتـطّر�  �ملتـعد$..  
�ملعر�  ��لتخّلف  �لدي�، 
�لدين،  ��لبعد عن فحو� 
�� ��قع �ألمر هذ^ كلها 
عّمقها  فكرية  iEمة  نتائج 
سوY فهم للدين �إلسالمي 
ظلمه  طاملا   Xلذ� �حلنيف 
 cملقّلد�� �لدين   oجا�
 Fل�  
�ملتحجر بآ��ئهم  
 pإلسال� حلقائق  متّت  ال 

�لعقلية  �مقاصد^ �بر�هينه 
 c3 بصلة..  ��ملنطقية 
 dها�� �ملسلمني   gطاh�
عزִדم �كر�متهم �مقامهم 
هذ^  Eيامنا   23 �ألمم  بني 
�لعقل   dغيا $ليل  هو 
�لفكر  منهج   � ��ملنطق 
 Yإلسالمي.. �لعل ما جا�
�لعر�  تر�ثنا  من  قصة   �
�إلسالمي من حو�� �مللك 
ما   Mلع� من  فيه  ��لوiير 
 cE �كى   .pليو� يفيدنا 
ملكا سأi� oير^: ما خ6 
ما ُيرiقه �ملرY؟ قاo: عقل 
يعيش به، قاo: فإc عِدَمُه، 
به،  يتحّلى   d$E  :oقا
 oما :oعدمه، قا cفإ :oقا
عدمه،   cفإ  :oقا يستر^، 
قاo: فصاعقة حترقه �تريح 
منه �لعبا$ ��لبال$!.  �لعل 
تر��  من  �لقصة  هذ^ 

�لعرd كانت جد حكيمة 
�هي �ال شك تMهن على 
�ألمة  كانت  eضة  iمن 
��Eيته  مقامه  للعقل   lتو
�لعقل  جعلت  eEا  باعتبا� 
��هابه  كله،  �خل6  هو 
فقد�c �لنعم كلها!؟ �هذ� 
صحيح Eثبتته سنن �لتا�يخ 
�لدما�   cE  �3 ��ألمم.. 
 pنعد��  sنتا هو   oلضال��
�لعقل!!   �هو نتيجة حتمية 
للذX يغّيب خ6 ما �iقه 
 pألنعا� به عن  �هللا �ميز^  
يعطي  �هذ�  ��جلما$.. 
  cE سا �حتذير� من�لألمة $
3قصاY �لعقل ��حلكمة من 
�لدين سيجعل منه معتقد� 
 Yكشي �E جد�� X� 6غ
�ال  يبني،  يكا$  ال  مبهم 
��لباطل  �حلق  بني  يفر  
�بني �حلقيقة ��خلر�فة؟!.. 

�جلديد  �جليل  حاجة   c3
 Q$مبا  23 ماسة   pليو�
��لبحث  ��لتأ�يل  �لشر� 
��لتحليل ��ملنطق ��لتعليل 
��لتقـوية  ��لتفصـيل 
 Qجلر� ��لنقد  ��لتدليل 
باسم  �ملتو��ثة  للخر�فة 
عليـها  ��حلكم  �لدين 
��ملعـرفة  �لعلم  مبنطق 

�حلديثة..
بإنقا�   pليو�  cمطالبو 3ننا 
��لنشأ   dلشبا� عقلية 
�جلديد �حتريرها من  قيو$ 
�ملشايخ   oقو�E �Eصفا$ 
 ��Yعطا كّبلت    Fل�
 �  dلشبا� �3بد�عا� 
فهما  $ينه  لفهم  3حاطته 
عقليا منطقيا تدعمه �حلجة 
��ملعرفة ال  �لقر�¡  بالنص 
 Fل� ��ألساط6  باخلر�فة 
ُطفيلية   dكأعشا هي 

الشرح  مبادئ  إ�  ماسة  اليوم  اجلديد  اجليل  حاجة  إن 
والتأويل والبحث والتحليل واملنطق والتعليل والتفصيل 
والتقوية والتدليل والنقد اجلرئ للخرافة املتوارثة باسم 

الدين واحلكم عليها مبنطق العلم واملعرفة احلديثة..
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ضا�
 حوo حديقة  �لفكر 
�جلميلة   
�لطاهر �إلسالمي 
�لطفيليا�  تلك  �لنقية.  
معصم  على  ضغطت 
 gطاhال� iEمنة  منذ  �ألمة 
Eيامنا   23  
�لبعيد �ملظلمة 
هذ^. ���جت ما ال يقبله 
�جلن  Eساط6  من  �لعقل 
�لشبحي �كالp �حليو�نا� 
جر�  �هلم  ��حلشر�� 
كتب  من  كث6  حتمله  مما 
فهم  من  �خلر��  �لتفس6 

ضيق �هزيل..
كما  �لتا�يخ   خّلد  لقد 
من   
�ملستمد عا$ته   هو  
سنن  �هللا فيه، 3��$
 �حلرية 
 � cلعلم ��لتفك6 ��إلميا��
شخصيا� عظيمة كّسر� 
�بقة  من  �حتر��  �لقيد 
��خلر�فة،   pلظال�  oجا�
كابن �شد ��لكندX ��بن 
 Xiلر��� سينا  ��بن  باجة 
��بن   sحلّال�� ��جلاحظ 
عر� �غ6هم �لكث6، �لذين 
�الضطها$  من  تكّبد�� 
��ملالحـقة  ��لتنـكيل 
�لعظيم،  �ألمر  ��لتكف6  
�لك  من   بالرغم  Eنه  3ال 

من عضدهم  يفّت   > كله 
�¤يتهم  عليهم  ينّغص   �E
فهم   � ��ملنطقية  �لعقلية 
bد¥   �E �حلنيف  �لدين 
 YمناE ظلو�  فقد  هللا.  حبهم 
للحقيقة ��ملنهجية �ملنطقية، 
��ملعرفة ��لسماحة، �حرية 
 cيعا�ملعتقد، منذ �� XEلر�
من  �مق  �خر   23 شباֲדم 
نو�هم  فسطع  حياִדم. 
�يقينهم �تضحيتهم بطريقة 
��عتر�   ..oلعقو� ֲדر� 
3بد�عاִדم  �قيمة  مبكانتهم 
 Yجا ِمَمن   dأللبا� �Eلو� 

 pماE تنح� 3جالال   cE ֲדا 
�لعقليا� �جلبا�
 �ملؤمنة.. 
�هللا  منحها   Fل� ��ملو�هب 
��ستخد�مهم   Yهؤال ملثل 
علمه،  يفيد  ما   � 3ياها 
�علم  ��سعة،  ثقافة  من 
 ،
�شيد �Eفكا�  غزير، 
����Y سديد
، �عبقريا� 
حتر��  �حيثما   ..
فذ
من  �ملسلم   dلشبا�  
$��3
�ألمة  حتر��  �لقيد  هذ� 
 dشبا  cأل كبوִדا،  من 
�ليوp هم �جاo �لغد �هم 

Eمل �ملستقبل � عما$^.

 
�ملساعد �تقدمي  �كر�ا 
 Fل� ��لر�حية  �لفكرية 
يزخر ֲדا �لفكر �إلسالمي 
�ملتكامل  �لبديع   Xأل§د�
 sمن كل �لنو�حي للخر�
 Xلذ� �ֲדم 23 حيث �لنو
 pإلسال� �هد�نا �هللا 3ليه نو
�لذX نفض خا$p �ملصطفى 
 Xملهد� E§د  سيدنا   �
ֲדا  َعِلق  ما  �هللا  من  بأمر 
�خزعبال�..  ُغبا�  من 
�Eخ�6 ندعو �هللا عز �جل 
�ملصطفى   YبناE �ّنب   cE
��لضاللة  �لشبهة   �

وأمام هذا التحدي الذي يواجه اجليل اجلديد، فإننا لسنا مطالبني 
فقط بأن نشحذ أقالمنا باملداد، وإمنا بأن نرفع أصواتنا أيضا "اورة 
للشباب البائس التائه .. وتقدمي املساعدة الفكرية والروحية ال4 

يزخر بها الفكر اإلسالمي األ@دي البديع املتكامل ....

 dبعدهم من �لشر  ��لغر
 cستـحسا�� dبإعجـا
 Fل� �لفائقة  نتائجها 
كل   � قيمتها  سطعت 
$�� قامت به عقليا، E$بيا، 

معرفيا ���حيا..
 Xحر  pليو� Eجيالنا   c3

 Xلذ�  Xلتحد� هذ�   pماE�
يو�جه �جليل �جلديد، فإننا 
 cبأ فقط  مطالبني  لسنا 
نشحذ Eقالمنا باملد�$، �3منا 
Eيضا  Eصو�تنا  نرفع   cبأ
�لبائس   dللشبا  
�ا��
�لتائه بني �خليا�ين �لسابق 

بينهم  ��عل   
��حل6
�بني  َنَسبا،  �ملعرفة  �بني 
��ّبب  سببا،  �لصـد  
�يزيـن  �لتثبيت،  3ليهم 
�إلنصا�،  Eعينهم   �
�لتقو�.   
حال� �يذيقهم 

�مني. 


