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دبفالاولالمعدمبعاسفهوكمحاكالهابقلد!،امباصا،ءهادا:،سواءاحيءدلدعتورا،صعبص-!نا)دكتور!-،،كاشتر

يمالموض-علىدديقااستشهتدابهيسعتشهدانيفكنبماذا/هارحد:=بص-ء----خال1)دعخور،خوريرئيفالاشاذ،مكي

دكيالعهلميه،الصدودعمليةءلولايهلمطدبالضحدي!ان.لحددأنه.ويه1)--دذ3النمدوادارت.جبرردفرأ،بالدكتودى،احالصا

نجاءهلكونانتست!عبموايجاب.ها،ارء،بيةتكونانبدلاعملهة/*ون.صادرمطرجيعاللدة

معالوبيسرحلاله،1تميالفكاللبناء7عنيكونماابعدافياءالموضوعو...

ءنلفؤونوالفهنةالفهنةبينيحدثغاوهـوبالدكتوراولىوكان.الخ-ال:ادريسعهـايدة

برمضصضاومواوماواللبنانيينلبناناسملهـ،4أكزراذ)اولمبب!ميةدلىءلمميةوؤد.الادصلامءنال*تابهذايتحطثانشيءكلكهـبلالمفروض

منالموضوعهذاءنفيحدثاننظريدبمبهجدإواًكان(بعضمنوزمصأل،الكتابفسيالاسلامهة4اشاحبباتتعلقاننهاداتبعضولمجهت

هـذايكنمهماالبحتالا!ليهيالنطافىلكن.ا)"هلميةالنواصك!خلاللاعاطلهمالذينالد/نرجالاحدمقهبوالصالحصبحياللدكور

العرلي!الىالعالممددناهاولولبنانخارجابكلادهمددناولوحتىالاقليميمسىكلأخذأيالكىابفيوجدهل:الاسلاميةاللقضاياعلىواسع

ءالعاللمالىاقولاكادبل،باسرهالاسلاميالعا!لمالىا!ولبلكله؟4وحقيةتجوهرهحتمنالاسلام

اننجربةلألخ-ءندنهيتحدثانينب!يكانوا؟ماباجم!4المتديرن:،لحاللصصيحيالشي!اًلدكأور

اذهانءلىانصباداايضالأالمشكلاتأهـذهانصبتكيفيريناالالسملاميةباللفكلال!انيحىن،دقيقةاجابةالموضوعهذاعلىاجيبلكي

ولعليبحقبفلاسفنناوليسواالموضوعءـذافياللع.لميونفهم،ؤروهائئاانينتملانتظركنتانيفالواقع.الكتابعليهااشتملاتيالرئيسية

انحدتعئدماالجزئببةفيادخلبتعليقاتلنفسياسمحوقظوجدتلوياوالقظالمشكلاتلبمضالصريحالواضحالتعديمنضربعلىالكتاب

الامامعنتحدثؤدنفسهقارابيكانلمؤلفاوإؤولالفارابيمنحهىالففرةعنتمامايخءلمف،وجد"/4اللذيولكن.اللعصرهذافيالقائهة

الاسلاميةالحياةتحويلضرورةماالىحداستشعركانماالعادلالافضلالبدايةمنذافولانبهذااريدولست.ءللكتاباتخيلهاكئتالتي

واضحوذلكالعمليةالحياةفيطمةتجاربالىلفظيةتجاربمنعرقتالت!يللاحكاماوالاسلاميةللنصوصجوهريةمخالفةهناكان

لناليسحالكلعلى.القارابيعناللدكتورنقلهنصمنموضوعفبماالكت،باليهيرقىلمءاوهذا.للاسلامواضحمر.بحم!لمودبشكل

هذابغيرفليكنلتأنمعهلناكانوان.انانظريفيالفارابي"ءلتأنالهورةبهذهيصورانيم!نلاالتحديمعنىوللكن.الاحوالمنبحال

مى،الفارابيمكنوباتمنمثلافلنسمتنتج.بهعرضاللذيالاساوب.الجزئببةلفصيلاتهاكثرفيعليهايشتمل/الكتابرأيتالتيالسلبية

لمالرجللانءابرانظريفيرروزا.طارئاالعمليةالناجيةفي"برزتلحرمةسأقولهولكني،ؤاسيابراربماتصبيروهو،5نظريفيفانه

ايجابيةايجابي!اولاالاسلامعمدتقيعملياالمجالاتهذءفيكأجه!بمايكنولامنطقي!ةرابطةايبينهليسموزاييكبقطعاثىجهليبدا،النقد

فليسيمحالمعينهذاخلالمنتوخذكانتانالاسلامفواق!عية.الاسلامالتياكضافرةالمباحثمنطائفةعلىاشتملوانما،موضوعيةعلمية

هذاومثل.المورودالورداخطانهلهاقولانالمؤلفالكتورليذكرهابركلماتالمحاولةتلكلن!ليوكدانوارادشتإتهاللمالمؤلفحاول

ونتوءابروزااثدليبداربمابشكلولكنيتضحالوضوععلىالخروجلهيقولالقراءمناصدااناستشعر"عندماالمقممةفينفسهتلقاءمن

هذهعنيتحدت4وفي،صفحة22استغرقالذياثازىاالفصلفيوانتهز.مواضيعانهاوهلةلاوليبثو،يقولعوفاذا.الاناقولما

ولفد."داًئمةاجتهادقيلورةالاسلام"ؤولهفيعنونهاالىكرالفكرةيوحدلامتئافرةموضوعاتانهاالقولالافضلمنانهلاؤولالفرصة

اللبنانيةالندوةفيالمؤلفمنمحاضرةالفصلهذااسمعانليانجبحواحدلموضوعمتغوعةوجوهانها.واحدكأابفيجمعهاالابينها

بوذاالعنوانبتبديلالموضوعبتغييرلنفسهسمحكيفعجبتولكيبرطببور-ةو!!وواحدمعينهـنكبههـاوتءعواحدلاصلمتعددةوفروع

والتماثلالتشابهمنالموضوعاتاصبحتفهل،السهولةوبهذهاديسرمعينال-ىنردكنااذااننااقولأواز.بالاسلامان5الامعينالحال

بتحديدمتعلقايكونانهذامنافهمانا؟الاخرعنبعضهاليعوضحتىاسلا!لماسماتحملكونهالمجردموسعةاومبسطةؤكرةايةالاسلام

يسهماًنيحاولالمؤللففجاءالايامفعلمن!جردتكانهاالتشريعينابيعجزئيموضوعايعنبعيداالاستطرادمجالاتفيبناسيذهبفهذا

يكونانمعنىهذا.والينابيعالمصادرتلكعلىاونراكماالغبارنفضفي15الكظبىاللىمثلااضيفتلماذا.مصضةموضوعيةبطريقةنبحثه

التفصيلاتفيدخولامعناهليسولكن،دائمةاجتهاديةثورةالاسلامنهايةفبموعاشوراءبردرمنالحديثفي891الى182منصفحة

حشراههـناصستاخرىمحاضرةوفي.اخرمودففيحملتاقيكانبحهااناعتلقدامورفهذه؟وتنظيماقيادةكونهاناحيةمناللكتاب

بالمقوللهعلاقةلاشيءعننعبرلكيصشراههناحشرتت!بيرعلىواصرالكبر.اكصوريالجامعفيفيهالقيتاًلذيالحالفييكوناناولى

بداالثامنالفصلالىوصلنااذاخنىالحديث4حولداًرالذيالاولاهـمتحتتاب7عليهايشتملانيجوزولاالعامةالىموجهةفهي

تسميةاحاولواقلممبدئياكنتوان.واعنفاشدالموضوععنالخروج."العصريةالح!اةتحدياتتجاء"

منعليهانشملبماقلبيكلمنارحباناوديدالج!العنوانهذاالفارابياسممؤلفناعليهاخلمعالتياللف!ةيةالمحاضرةوهناك

يتحدثفانهالجميعفيهيشادكانواودفيهاشاركواناانسمانيةروحفىههاستغرقتوؤد.السعادةسبيلفيالاسلاميالعقلثورةاو

الستغرقوقدالاسلاميةالمسيحيةاالعلاقاتفيالمننتعودةالثورةعنفيهال!ابمنبفصلهيفمابالمحاضرةتسميتهاعلىواحرصالمحافرة

بيانرحبوالاسلامالمسيحيةبينوالتلافيالحوارففكرة،صفحة.4قيلهدخللاههـناالفارابيلان،"غهصفحةهـااستغرفتوان

اللذيالت!حديفكرةعل!ثمدهاصا،لنامهماتشتمللاايرضاوللدئهاجميعا،جاهلاكانمولوحتىا،ليحسالقارىءوان.دباشرادخولاالموضع

اردنااًذامثلاالمقصودفهل.الصريةالحياةالاسلامنذريعةفيهتتحدىيقصدموضوعظعنمنفردةمحاضرةكانالمضافالفصلهذامثلان

يشعرانالىملمواجبمنانايحدودابعدالىالتعبيرفينتجاوزاناللعقليمةثورتهفيالفارابيبهايأخذكاناننيالافا!تحليلالىبها

وليبدأالاخرينمع*قاتهتحسينفييقطعهاانيمكنمراحلاماء4بأن.نالغربيهمنولاجنالشرقيمنلاالباحثينمنا-دبهايشكلاالت!

علىولكنهجميلكلامهذا؟بناءةصريحةبعلاؤاتاوسماويةبالاديانالفريةالفلهـمهفيةنورتهفيالفاراببمان3ربماالتقةمنالنوعهذاولكن
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ادر.يس"طرجييدةدا،خوريرئ!ف،للحلصااصبحكبما3ننورالد،مكياصهزرتورالدم،جبريدؤرتور3الد،صعبحس!نةورااهـ3:ليمينامن

كماواللقدرالقضسأء!غييروهعنىالتحديومعنىالايجابيةمعنىكثبيراومن."التحدي"الاصبيلالموضوعبحقيقةلاشعارنايكفيلاحالكل

مايغيرلااللهانقولهحدعلىارادهالانسمانتغيير،اللدكتور.بقولاياتعلىالايشتملولملأمالاسحوليدورالكتابهذاانالعجيب

فكرةانمنشكلاكلههذاعلىبناء-بانفسمهممايغيرواحتىبقوموليسالمؤسفمنولكن!الواحدةالليداصابعمناقلالقرآناياتمن

بالمستحيل.ليسامراللغيبمطامعمنانهاولواسلاميةدولهاؤامةهيكماواحدةمرةباياتيستشهدلمالدك!ولىانالعجيبمنؤ!قط

نايومايمكنلاانهامعناههذافليسالاخيرةالاونةفيتقمللمفاذاعلىالامانةعرضناانا"(.4ص)امنلةواضرب.القرانينصهافي

وحنىالكلام/اخذتانيبماالشكليةالظحيةمنايضاولكني.تقوموقد"الانسانوحملهايحملنهاانفابينوالجبالوالارضالسموات

يقولانمنبدلاالمؤلفانالىانبهاناودثانيةمرةالكلاماعيدلااللهيكلفولا"(6()صفحةوهي."منهاواشفقن"منهااسقط

الليبيرالليةيقولهولمحاذاالاضسافاتمنتتابعيزىاللحريةومن!ب؟الحريةوجعلناكم"5.صفحةوفي.موجودةلمحيرالواو"وسعهاالانفسا

الديال!ننيكية،مرة.عتكررتوقد6صفحةالليبيرالية،الدياليكتيكيةيستشهدانارادولما."وسطاامةجعلناكموكذلك"وهي"وسطاامة

مرة.عمناكمروكذا37و16صفحةالعقلانية،11صفحةالذرائعببةيذكرانيقتضبمالموضوعانمعغيرهعلىعثرتانياظنمابحديث

منبدلا،توترية،ازدواجيةانوتراوةو.نر41الازدواجيقولانمنبدلا!يالايجابيةءةالبناالتورةتلكلليظهروالاحاديثالابراتمنشيئا

نامع،5سلطانيةخلافيةالخلافةبشؤونفنعلقةاوسلطانيةيقولانحداهاتةقنرالولاالكتابيعبركماالازلمناللحجاةتتحدىالتيالاسلام

الخلاكأ.ومثلهاامورمنانهااحدناويظناشتباكفييوقعقدسلطانيةهـم163صىفحةبالجارالنبيبوصيةقيعلقبحديثاستش!دلمابهواذا

لانهاخلاففيتوقعالجبرية9نؤالاستبداديةبهايقصداللجبريةكذلكالتىوؤهـقال)ؤقالعندهمنبتعبيرعنهيعبرفراحنفسهاًلنصيجد

البنيةمن.؟صفحةوفي.القديمفيلجبربااللقائلينجبريةالىتردنا(داللجانحسبحىالحيرانعنكنيراحدثهقدجبريلالملاكان

بتواصليتهايقولوالصناعيةالتواصليقولانمنوبدلاالهرميةوانركيكالتعبيرانليولليسعمح".للجارهالشرعيالوريث!سيبم

الايديولوجيةيقولىالعقديةيقولانمنوبدلا02صفحةوصناعببتها)جفظوهوعليهلزاماكانفقدبال!سادنطقمنافصحءنص!ارراررللأم

منوبدلا.اللعقائديةالتنوعيةيقولالعقدكيالتنوعيقولانكلنوبدلايوصينيجبريلزالما"النبيقالكمايقولهاانباترواديالحديثنص

المتوسطبةوالاتجاهاتالتوسطيالانجماهيقولالمعتدلالاتجاهيقولاناحتمالهاطقللماللذيالشيءو!كن."سورثهالهظننتحتىبالجار

يقولانمنوبدلاالمتوسطالىالئسبةلاالاعتدالويقصدالتوسطةالمولفقولهوبت!فصيلعنهيتكلمانيففيوكانعابراولىدانهمع

غيرتعبيروهوضميريةيقولوجدانبيةاوداخليةشخصيةعيفيدةفالاسلام،اللدولةدينالاسلا،نعلنلانبحاجةولسنا"؟4صفحة

فكزيةمقولاتوعن.اننواصليالالتزامعنتحدثوكذلكمسمتأنسصنعمنليسستواللدولةالدولةدلنوليسالالسانوديناللهدين

الغائيةالثوريةوعنارزريةاللعشوائيةوعنتراثيةوتقديراتتقليديةمنالقرآنفيواردةغيردولةوكلمة.الانسانصنعمنولكنهاالغيب

لاننتلافاهانامكنماارجوفهذا...اللخوالابتكاريةالتكنولوجيةوعنكل!قيورودعهـدميكونانالطرائفاطرفمنفان،"اخرهالىاوله

بتركيبعنهانعبراونحييهالحنبتعابيراست!الهاعنمندوحةلناالالفوكأن،تقمللما)رولةهذهوكأنالدولةانكارفيسبباالدولة

لانهاالوعرالمسلكهدالىلولثعلىقراءنانحمللاحتىضيرولاهزجيمضسطربةؤيهاحيازهااكانتسواءالاسلامببةالدولةفيهامحاشتالتبسنة

نملكلاىنناالاعاجملدىمالبعضلهمسوغلاالاعجابمنبنوعتشعرتهـلكمايريعدوانهدولةبضىالاسلامانتعلنلانكافيةغيرمطمئنةاو

مكانها.نضعهااننستطيعاخرىكلماتالقريبدولةالمستتيفييبنيقدوانهدواةيبنيانالكثييرةذصوصه

تحدياتعنيتكلمانيريدمنانعليهاالحاناريدالتبموالتاحهةمنهناللكبمامرهونةوويوانمابالطروفمرهونةليستالقضيةوان

اللهـشديالتهدهاهـامالاسلامتحدياتبحثاوالعصريةلكحياةالاسلامفياللكتابالمتكررالمعني!داعليوبناءالاراداتوجدتفمتى.اراداق
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نتجاهلهاانيمكنلانظريةوهـ!.3سيةا(اراًلنظرةفئلاالتحدياتهذءاعةالبتبالحيىةتصللاالت!الهلسفبةالمفهـوماتعنيبتعدانفعليه

،ووكرةا)اركسيالنظامعليهايقومالبمالصدالةدكرةا!ههاومناليومالقارىءهيفيدانرمكنالذيفان.مبانترااتعالاالواؤميةالايجابية

وصكرالر3-فاءالاعنالنظردمر!ا"ادىوالاكتفاءالدنيويةالسعادة/يكونا!صابهذا"شلمن+نالمسالمالىءوجهاال!ابباعتبارالمسلم

الماركسي!ة،غيراديةاااللفلسفةايضاواهناللكالدينيئالحياةتعطيهلذيلوثيقةالصلمةليأنيحسولا،بحيالهتتصلشهنونعلىيقعلالان"محدودا

ادناحيةايضاوهناك،الخديثةالفكرةعليهتصرالذيالعملومكرةالاسلامعلىخرجتهلاسألاناريدكنتفاذا.الدرنجيةبالنصومر

منالددنيتناوالالامواضيعكلهاوهذهالتجريبيقىلموالن،حميةاللعقلية4فاف.خرجتاًنهااقولخىالاسلامعلىدخلتاناعرفلافاقول

تواجلاتحدياتكا"اوهذه4غيبههوحيثومنروحيةنظرةهوحيثظلهاؤثان.الصريحةالاسلا!يةالمفووولتعنالاشيءكلمنتكلم

منانطلاقاالازر-،نيالساوكوتطويرالاللحادةدايضاوهناك.الليومعظيمكبيرنوعمنمكبراوضعاذااحدناويكادحائلنونها.وانباهت

العشرونالقرنشملهاللذيالانسانياذواصلوهناكجديدة.زجارب؟!ذلكومع.الدكنورارادهاالتيالايجابية!النواحخلالهمنيرىان

كماءنئىل3لابانيعتقدالذيال!نجريبيلعلموهنلك.المواصلاتبسرعةالعامر.!اهاكناببئناقولانواجبممناناشعرانيشكفلاكله

الدينبينما.للرتجربةنخضعهانيمكنشيءوكليزولشيءوكليتطورالموضوعلم،ذانحوالاذ!انتحريكفيقليلغيراسهامالعاموباطاره

نايمكنولاتغببرانيمكنلاازلليةوهي،اللهفيهالاساسيةاللدرةجديدمنالناشطةالافلامتكتبلانمنطلقوانهمثيرالعنوانمجردفان

منافذيرىوانيرداًنحاولقدصمبالد؟تورانواتقد.شطوروانالنصوصمنتكئروانيقولونكماالحروفعلىالنقاطتضعوان

المعطياتفياهـلمميجداًنويحاول.منهاينفذانللاسلاميمكنواقعنامن!حدثلكيالخيأليةالفلسفيةالمواطنعناستطاعتماتبتعد

الفكرةعلىاجابفقنلا.الاسئلةهذهعلىالاجوبةمننوعاالاسلامية.و!ريحصادقبالسلوب

المسلم!الءقيقيوانمناللفقرالتخليالىيدعويالاسلامالدينبانالمادية:ادريسءايدة

اللم.لفكرةعلىالحثم.جائماكاناذاباللهآ؟منايكونانءيستطيلاءاتياماداتالارعلىليردصعبحسنللدكتورالمجالنتركطبما

دكرةوان."رهينةكسبتبمانفسوكل"سعىماانسانلكلبانكلامفيجاءمااننلا"ظ!انالممكنمنكانربماولكن.اليهوجهت

ءوجودةالماركسيةبها"دمنىوالتيال!دنتةالفلسفةعليهاتلحالتيالعملليسالل!إباناد.الشيءبعضمستعربالصالجصببمالدكأور

ايضافبريرالهاوجدفقدوالتغيرالتطويرؤكرةاما.الاسلامفيايضاوكنبينهساجامعولااللقيتقدمحاضراتاوعناوينمجموعةفقط

.انماشغهرلاالتيهياللهدكرةاوفقطالمنزلاالكتاب.الاسلامفيتجابهكالنيبرحدياتوعدةموضوعاتعدةتناولقد!جملهفيالكتاب

و/ضطور.شغبراتيا!ىللنصوصالحقيقيوالف!الاجتهادبابهناك،نظام!وحيثومنفلسفةهوحيثومنعقيدةهوحيثمنالاسلام

الئقافةعليهاولمحالتياللعقليةالناحيةوخى.العصورباختلافتوجداناالمهكنومنالماضيفيوجدتدولةللبناءمحاولةهوحيثومن

الاسلاماسهطاع!د.ادلةلهايجدانصعباللدكتورحاوزهالحديثةاذاالوضوعيةفيهياللكت!ابعلىتؤخذالتيوالملاحظة.المسنقبلفي

وانيرطورهاواناليونانيةافلسفةاوهيامقلانهةاالفلسفات،!ضمان!مسبقاتاولقدفهو.الموضوعيهنالناحيةمنالكنابنثناولاناردؤ،

ماحكللشاملةنطرقييعطللمانهصحيح.وصء"الراكرةابهايرمزجويتخذ،عليهالحديثالمجتمعيبنيالاساسيهذامنوانطلقالاسلام

ناعلى.الواضحالطريقويرسماللجديدالجيلعليهيسيرانيجبمن.تحدياتعدةالكابفيانونلاحظ.هنهانطلاقاالادلةجميع

الانواربعهزيعطيوانيرسمانيحاوزهانهعلىتدلكلهالكتابف!قرات

اننمج!اهلهايمكننالاروحيةدياناتبهاوجدتفداًلعرب!بةالبيلادانوهي5!

طوالالازسانومحهودتالالستتم!التقدهدواطعفقلاقري!مكنمننعشرلكدولمحواردوسيموىهؤلفأث
الانسانيةقضت"الذي،د

جميعالصالحصبحيالدكضوريجدلاانؤ،ستغرب.اجلهمنوتألمتره.نن

الكذرةفان.بالفعلوتجابههالاسمتجابهاكيالنهوية،التحدياتهذهحزآنروايهن-المثتههنور"

واالماركسيةالفكرةالىاماالا!ننماءيحاولوناليومتفافيمناًلساحقة.0(اًطرابيشيجودجترجمة

البحتة.اللدينيةلهكرةاءداماشيءكلوالىالبحتةالعلميةالفكرةالى

جهها.انوياتأ.لحدهذهولحياةاوترسلروناا10

إصعب:حسناللدكتور.4.ادريىمطرجيعايدةترجمة

سعةبواجبا!صمالحصهبحيالدقىورقلهماكلاتقبملالحقيقة

الدكتورءانوبينمها،اسلاص!واجبايضاهواللذيوالاخوةالصدرشهمنداهزن"

تترددمااكثرنفسيفيترددكانتيقولهمايقولالصاللحصبحيا.عطرابيشيجورجلرجمهن

وعملوا(منواالذينالاخسرلفيالانسانانوالعصر"العصرصورة

المسهسمفرسالة."بالصبروتواصوابالحقوتواصوااللصالحات.اسهوبوحكمةالوجوهتره10

يجبالاولىالدرجةفيهياللحديثالعصرفيالمفكرالمسلموخصوصا175طرابيئيجورجلرجمه2

واصيوالتبالحقالتواصي.الرائعةالسورةهذهمنبوحيتكونان

اللقراناياهوعلمناالرسولاداهعلمناالذيهواللحقوقول.بالصبروجوهترهاهنلاهتنحو(.

ديروعةتزيدبالصبروتواصهوابالحقوتواصواالآيةوهذه.الكريم22عطرابيشيجورجترجهن

تتوقعوكلنهاوالصبرالحققوليينتضعهالذيالتلازملهذانفسي

الآيةاكملتوللذللكقولهفهميساءوانبقولهيؤذيانالحقيقولممناً.علوليتاوآفةهنارتوبرجيت51

فبوحيبالصبروالتواصيبالحقالتواصيبينادئلازمذاهووضعت

هـنالصالحصبحيالدكتورالاخقالهماكلاتقبلالكريمةالآيةهذهحزآن-الاشياءهنوهنا.

فيرايياذكرانقبلاننيايضهااليهواضيفطيبااخوياتقنلاالكتاب0011ادريسمطرجيعايمةترجمة

الاجتهاد.وهواخراسلاميمبداالىاعوداناريدقالهاالتيالملاحظاتالادابدارمنثورات

وكلمسطممطلقةاسلاميةديمقراطيةهوقلتكمال!مالا!بأنمخرنحن

قاذاالاسلامبفهميجه!دبنالسنةعلمتناوكماتع!الياللهقالكماحر
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لحظةكلفبميصصدراختراعوكلاللحديثةاللحياةءظ،هرل3والحديثةهوؤ،ذالهالصاللحصبحيالدكأورفهمعنيشافللاسلامفهعيكان

هوبالدينيتعلقمال3وانالعلمء.ضعمن!ذاانام!ا)5"!جزاتوكللا!مي/نجزعهانيستلإعلااللهءندمنصقوهو؟م!.لمما!قحقب

علميةمحطولة!واخرهالىاولهمنورالكناب.خراو،تاواسطورةمنور"*ب!وهذاولعل.اخرانسانايولاالص،لح5"بحيالدك!ور

التيوالطريقةللاسلامالاعمقافن!!يهذالمواج!ةصوفةموضولحيةالمطلقةالحرية!ذهوهوبالاسلامالتمسكعلىاتحملئاالتيالاسباب

المساجدفياوالعامةالساح!اتدينقفانا"ا.الانحتىاتبعترئيسياسبباكانتوالتيانسانلكلالاسلامدتركهاا!تيالاجتهادفي

تلإببقيالاسلام،ءعمليالاسلام،ايجابيالاسلام،هذاكلدعواونقولير/بهاوالض!التابىبخغبرالرائعةالثقافيةالاسلاءيةالنهفةلقيام

الاسلام.نواجههنحنالذيوبالتحديبالاسلامجهـلعلىندلفه!ذا7!ينفسهوالرلى"ول0كانتمماواح!نكانتكمالعودانالليوم

العفليالاسافىوهذامنهـجيعقلياساس!االاسلاموللكنودطبيقيعمليوئيدينكمللكم)ايقولانايضا/ملمهاللهك!انالاخرينمعمحاضراًله

للحهـياةالعقليالمنهجيوالاساس-اللهعندمنإهيالحقيقةانهـوالمنهجيولليدكماجتهالكماقول.الادلعلىولكنهدااقوللاولنا"دفيي

،ؤاذناًلانسانأعندمنهيااللحقيقةانهيالعصريةوالحض!ارةالعصريةيقرألمالصاللحصبحيورالدكةالاخيكوناناخثىوهنا.اجهادي

بهذاجوبهمناولءأنواافينافلاسفتنابهقامصانتجاهلانيمكنلالات"ايضاواشرهالعناوينبهذهاخذلانهاشكرهؤ،زا.العناوينالا

نومبلاالليانيفضواوالغزانيرشدوابنالفارابيان.التحدياخذ.الحينذللكفياللمبنانيةأةدوةافيليابداءؤدافقادءنعاد

بينالعلاقةثانيالللناسىويبببنوااولالانفسهميتعينواانيمتطيعواحتىاندونللهـا-اتتعرضتاننياليهاشارالذياللفصلهدافيعاي

اقحاماهذافليسهنابالؤارابيا-ت"تكنت!اذا.والعقلالوحيتعرضتاننيويقولبنفسهنفسهإبئقضءـووالانللجئرئياتاتعرض

الانسانيينالمفكريناوازلمنكاناللفارابيولكن،للفارابيحشرااو/جصلشيءهذاصالكلعلى.ببات3للااتعرضاندونللمجزنيهـات

العلاقةمشمكلةوهي،اكصكلةب!ذهيفكرونو!!حيا؟،!قضوااللذين!ضااذئااعتقدفكذلكباللغةالمتعلقةالشكليةانتفاداتهاما.منالكل

تتعداناالمشكلةوهذا.والنتريرعةاللحكمةبيناووالعقلحيالوبينواجملعبقريمةللغةهيالعربيةلغتنااناعتقد101.بالاجتهادنخإلمف

اللذيهولهارشدوابنوال!زانياللفارابيووعيجديدبنتكلاأيومالانسانيصهرهابأنللهاتسمحالتيومرونتها،مرونتهاعبقريتهافيمهـا

يعودولن.اببوممناكلفخرءموضعهـواف،زبيراثاللانسانيةخلفمنامتبسناهاجديدةمفاهيمهنالككانةأذاجديداصهرانفسهفي

المشكلةهذهوعياًلىءاداذاالاالمعرفةفيالمسا!مةالىالاسلاميالعقلالكلمةاوالتعبيريهـذباوينحتاناويخلقانؤلهاخرىاثقافات

الليومللانسان3برالاالىتحدي:البساطةغايةفيلةفالمت.جديدمنويكفيابدا.!وقفلمالتيلغتناعبقريةسرافهعنهللتعبيرالجديدة

عقلمنالحقيقةاواللهعندمنالحقيقةالمنوجيالتحديهذاهوخلدونابنمقدفة/فراانثمالكرلمالقرآنلااوالانسانيقرأان

اخرهالى4اولمنالكت!ابهذافييسريالذيهادوالاب.الالسانوقدوكلمتهجميعالنااللكبرىاللهرائعةهوالكريمالقرآنوافوا!م!ا

الحقيقياؤمناوانالامرينهذينبيناس!اسيتنلؤض!اكليسانههومفدمةوكذللك.الرائعةاكعبيريةالحريةهـذهعلىمثلاقيهاعطانا

يفهمانبهاويستطيعاللهعندمنالمنزلةبالحخيقةييهتانيستطيعالرائعةالحريةهذهفيهاؤجدالانسصانصنيعةمنوهيخلمدونابن

واللعفلانيةالعلمببةأقالحقاضوءعلىمتواصلاجديدافهماالحقيقةهذه.متحجرايكونانبدلاالفكرانطلاقمظاهرمنمظهرانهااعتقدالتي

بماحاولتم!او5وهذاالكتابهوهذا.اخرالىدوممناكخرةصبحياللدكتورلانآسففاناالريمالقرآنفيالاستهاداتاما

لاخوائيبهاتقدمانمصابرةومنصبرومنجهدمناللهاتانيالقرآنفيكثيرةاياتفهن!اك.الاخراللبعضويىركالكلامببعضيأخذ

مناياكثرالمسلمايماناقويواعمقالطريقبهذااذئيواًعتقدالمسلميئ،هنهااخذدقد.امخعتلفةصبباغاتؤء؟تردالواحدالمعنىحولالكريم

خيرفيالاسلامويقولالعامةاهـاحاتفييقفبأنيكتفيشخصشكولاذلكفيعذرهولهالاخرىالصياغاتونسيالصياغاتبعض

.ال!قدربهذاالانواكأفي...لهتحدايهناكوليسللكناببالنسبةاما.بهذايتعلقماكللييغفرولهيغفراللهان

يى:ادرعائدةهاإبساطفيوالقضيةصبحياللدكتورقار4ماكلمنابسطؤاللقضية

.منقلتكماصالحورالدكةعلىردهفيصعصالدكتورانطلقشبطءوهدااللهددمن!راللحقيقةا!علىقائمالاسلام:يليماكبما5

.........موالحياة،الاشكالمنشكلبأيبهايمانييتزعزحانيمكنولابهمنا؟

صع!الدكتوروصعالامترصهداومنح!مهالاسلامانهوممدا
..........بةلم.مونحن.التجربةووليدةالعقلبنتهيالحقيقةانعلىقائمةالعصرية

االماركسيهلسعايدلل!-ر!بمااحربعتقدناللبلشرلطرلةيةولمسعاأظرتحققلمجتلالدنس!انالمعت!مدةالخارقةبالدفىأعاتهاالعصريةاةالحبهذهاىهماموقفينامام

اللفلسفةنعمقالذيخوريرئيفللاستاذفهل،كافيةالارضعلىدينوكل)الاسلامتشقداىتستطيعوحدهاوالتجربةالكقلعلىفيها

تسداناولديةالماركسبلآالفلسفةلهذهيمكنهلجدئناانالمار!ةجاءتنااككطالازليةالحقيقةهذهاناو(!صنعيللدكوراكرامااخر

.0001بة!؟دالاصبواسطةللتفسيرقابلةوءـيالحقيقةهباللهعندمنوح!يا

؟الالسلاممعلحلتاذاالعربيلوطنديالالراعفنكأ،اذاا!فوا!ا.والتجرييةاللعقلي!المعارفتطوراتضوءعلى

:خوريوئيف

بالمناطقاالمجالهذافياظهران!قيمنكاناذاادريلست،ا!لازما!اممقالواعيافحديهذاوعيالىبمد!ةوصللمالمم!لممين

الانسانتحديهذاهودينوكلللاسلامالاعمقالاكبرالتحديوعي

-57ال!صفحةعلىالتتمة-ا!ربيةكللان،دينايعنالمستغني،وحيايعنالمسضفنياًدحديث

جديدةقصصيةمجموعة:قريبا

لم

اف!ا!!ا!اول!لطكاص-لم!رلما!!!ر،له.ان ..تألم!

..-ص .
الادأبدارمنشورات!لاكاكا
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هذه.عيهسهر!ييمأ------3----

...."الادا!ندوة-ا

هذاءنكنيرافقدواالمسلمونهموانما،الد)هنامكيقيالانطلاقة

يبص.العصر!ضروراتمعوا)"طورلللاسلامالمتحركالدفيا"يكيالفهم

مسي!حيينعرباكناسواء.!حناننامن؟اينمنءـذانحسبدأنلالاناننا

للدامثلالسمىبلداىمناوءرا!هـ"ناولبئانعيناوو4 .........مسلمببنعرباا

الد!انةتأثيرلا؟تأثببربأي.اكءلمديبهذانحساصبحنازلمميا.!عسسهء!سم!

الغربيةالثقافةعلىاطلاعناهووانماالاسنلامبتأنجبرحتىولاالمسيسحية

علىحملن!االلذيبالذاتهوبنفسهالمصرتعديتطورطرحهءاوعلى.باسميالافلعلىانما.المسيحيةباسماوالاسلامءم!بالهاو3-جمةالمار

يلائملكياخرلفسيراومذاهبنااللدينيةءذا!::اففسبرنحاولانالكتابقراءةمنلييبدو:صعبالدكورالىأوجهـههسؤالمنبدولا

صعببكثيرحسنتور3اللدمعللافيمنبالرغماننياظنوهنا.اللعصرضرورةهناكبئنيحس،ايضاذلكاكدوكم!ا،صعباالدكتوران

الانطلاقيريدهواًنها!ولادا.جذريااكأللأمامعهاص*لمفالاشياءمناتاكهذااينمناسألهانواريد.الاسلامنطافىفيجديدةلاجتهادات

انتوللكنكلهاقول،الحدءث/اليعصررردياتيواج"ان،الاسلاممناءاوجهشخصيااناطبعا؟ديدةاللجالانجهاداتلضرورةالاحساس

اللعصرلتحدياتيتنبهانيجبالالسلاماناللضرورةبهذهلحسلمللمدنبكأيتسعانيمكنالاسلامانتعتقدهل.مراراالسؤالىهذا

اللخلاقالموقفهذاتستممدللمازت.نفسهاالخحدياتبفعلالاالحد/بثاناءمقدلاني.!لممااكونانلييقدرللمانها!ولكنت؟الحديثة

فيتنظرومحدتاخرىثقافةمنال!شمددتهانتانمالأنفس!للأمالاسمنقضيةفيانواقعينكرانالانسانءلمولمهماالحقيقةفيالدينفضية

لاؤهذاحالايوعلى.الم!ائمالوضعلمواج"ةالطاقةولحملهالالسصللاموانظرللأمالاساحبازنيءلى.الاسرةبقضيةعميقعمقالىشأثردينه

طافةكلعنالفهرءوكبفينس!برونحن؟فتنىانيجبانناينفيدائماوكنت،الاسلامب"والثقاؤةللاءراثوالعمقالشغفمنبكثير

لكينيالعلىالمودفمناوالدينمنسواءنسءتمدهاان"مكنوقوةايويحارضانيلأمكنء،وصميمهالاسلامجوهـرفيارىلااننياقول

اكانسواءدينمنانطلاقااننان!"قداناكلا.التقدمموكبفينمسيرفذللكالمسلمينءوقفاما.العاللمفيتجديديةصركةاجمماتطرحهشيء

السبب،هوضعفياللتيجةوضعانهاءتقداخردبنكلاوالاسلاملان.العقيدةوالباعالعقيدةبينماالتفريقدائمأفيجب.اخرشيء

يعارضمافيهلليس!الانو،معينعصرفي-جمبهـاكانالاسلاميعنيبالنسمبةايضاوانما.يصحللاسمب،لنسمبةؤرقاالحقيقةفيهناك

علىيصوقفهذالكن.الحديثعصرنافيالتقدمفيالاضطراد:اقولالمقدمةهذهبعد.للماركسص!يةبالنسبةايفاويصءللمسيحية

نصوصاتركاذانفسهالاسلاماًما.بالاسلاميصنعونءإذا.المسلمينالبشريالمجتمعتدرسعلميةنظريةكونهامنتنطلقالماركسيةانالوافع

حتىالواقعكان153طريقتهعلىالئصوصهذهسيفهمشخصكلفاننحوالمجتمعهذاسيروتعين،بهاخاصةومنهجيةفلسفيةاضواءفي

الىيعودونء،ركسي!بنهناكانالغريبالموقفرجدناهـضاومن،الانهذابدؤعفعليااسكلهاماتسهمانبت!جيهاتهاوتحاول،لهمعينمصر

دينيةبنصمصيافوندينبونوهناك،ءبها-شتشودوناسلاميةنهموص،الجهصالرالبشريالمجضمعانترىالذيالمصيرهذانحوالمجتمع

ايفااقئاميونوهناكمواقفهـمافيؤيدون،ايضاومسيحيةوماركسببةمانفسهءإركسانباعتبار.يسعدلمامفيهالانساناسعدوسواء

ومعنى.مواقفهـميؤيدبماتونويئوالايسلاميالعربيالتراثالىي!ودونبسمعادةالانهلمنوعدالدين.الانسانسعادةاسمهشيءعنتحدث

مضيئافيتس!اعدزاكثيرةاشياءوفيهغنيالتراثهذاانباللطبعذلكتعدلمالماركسيةالفكرةوانالارضيالفردوسفكرةامااخرعاللمفي

بهذاالانن!هاعؤكبالاولالمقولهوهذايكوناناما.الحضاريبالركبالماركسية.الماركسيةدارسيتخ!بلاتمنانهاعتقدهذافكل.بالسعادة

للاسلاملايمكنولارأييفيجدافيص!عب،اللعت!يداللحضاريالركبالمجتمسعان،التاريخانتعتقدهكبماوانمااللقضيةهـذهفيتدخللا

التاريخوانديالكتيكيةالحركةهذهتسمىحركةولهبنيةلهاللبشري

ارادةجملتهاومنفيعهالتيالاساسليةالرواؤعلهـذهوفقايسير

باعننبارالمؤلراتاحدنفسهوالدلمن..كبيرادوراتلعبايضاالانسان

ررا:خرص!.بانهذاقولهماركسلخصولقد.لأالانسانيةالارادةعبريولرانه

نابمعنى.لهماعطيتمعينةظروففيولكنتاريخهميصنعونالناس

ايبثرةللارادةالمكيفةاللظروفدصراركمافمالالبشريةالارادةعنصر

!!م!!الشيوعيةتسميهالذبمماالمصهبرنحوصائرةوالبشرية.فعالعنصرايضا

واصص4"وصأهـهـهالاعلى.اًلمثللالئتمحةفهـالماركسمة.الحريةعالمالىتوصلتاللضرودة
اداورممالمولالهابالسعادههومالعدهماوكل.الطبمالىالرو

عالممنالخروجللشيوعيةتمفاذا.الضرورةعالمفيزلناماالان

1،اركسي.الاعلىالمثالهوهدا.السعادةوليس.الحريةعندها

النقاشرجاءبقلم...ررمادةمرادفةالحريةاناعتبارعلى-صعب!الدكنور

اصورانني.اناذلكاقولولا.منكاجتهادهذا-خوربممارئيف

...ء/ا!رورةءالممننخرج.الماركسيةالنظريةهذهقالتهكمهاالوقائع

بيللابنالرليسوصمهاالتلطالمطدرهالجزألرلورهباللحاجةمكبلةفيهالانسانيةالارادةعالممننخرج.الحريةعاللمالى

."الفقراءثورة"لأنها

جمببع.فيهرومنعالمالى،كثيرةموادالىبالحاجة،اللقمةالى

يبقى.العاديةبالاعمالينعمانفيحراالانسانويصبحالحاجات

منشوراتحديدةطمعهاندأييفي.صعبالدكتورالىوجهتهاًلذيالسؤالالىعودة

..ورادعاعظيماتحديابذاتههوكانالسابعالقرنفيانطاقعندماالاسلام

الادابدارلئانساندرتانالثمنكشإنتالتيا!اولدهاتحدىاشياءوطرح،ءالوقتبذاكقاملوضع

....بتعبيرناالاننسميهانطلاةاكانانهاساسعلىالوقتذلكفيمعروفة

انطلقنفسه*سلاماناقوللاثم.القديمةللاوضاع؟لنسبةلورة

!ى4"..حمسمعى!معلىيحافظالاسلامانصعباللدكتورنظريةهذهو،دين!اميكياانطلاقا

هـ7



ا)ثقافةمنبالر!يدةاللجالر؟ياهدءالقران!رىوصرتفيهمتماهوسب*ونالتقدم،وبالنتيجةالمنطلقهدا!وي!وناناخردينلايولا

العالمية.ار*لممانياللعلميالفكدإوب!ينلتحرراالحديثالفكربينفاعلأتانتيجة

صعب:الدكأورالحبويةهذهالانسطنيعطيالذيهوبتهماالةماعلانبمعنى،ايضهـا

هـاءدالىرو"قيبالمهوالديانة،الغرلييةاللفلسفة،"وافقالدكأورقالهاللذيانرأييوفي.التقدمفيبهنمضيارإياللخلاقة

وائإهندوكية.دسإنكليرقولكملماللهعندمنالحقيق!ةيقولالاسلامانالتحديعن

:خوريرئيفالانساز!بماالعإلمنالحق!يقةانيقولاللعلموان،وص.هالاسلامولشرإ

الاسلاممثلماءهـىادراكفي،ل!كيالا!الازطلاقاناقتراحنيالانمانيالعقللانمختلفتينبعبارفينفمهاث؟ءدولهوالواؤعوفي

ذه"زاويةحجر!ووالالثامناالسسابعالعصرفيدحرويةانطلاقةمنروعتهفياتصورهكماذاتهواللهرأييفياًالهعندمناية"اهو

هـنوالمجددرنالفكراحراروجميعالدكوررجاولهاالتيالمح!اولةواللبشرالمفكرينوابداعالانبياءابداععطاءايضالن3قدكثيروغمته

محمدانرأييوفيجديدةكظبةالتاريخكتابةتجبوللذللك.المفكرينقولاثب!ءؤو.اللهيتجلىكانلماايضاالانسانياللعقللولاوالاايضا

ابنمنوحتىالفارابيمناكثريمثلانالحقيقةفيهماوالقرآنانالعقلاعتقدوان!اهذافقطوليسلازمالعلمانكمالازمالديننفسإه

ملخصةمواقفالقرانوفي،الروافداواللفروعوهذهنفسهخلدونالانس!انيةبالعقولاوباللمهيتعلقاكانسواءشيءفيهصسماالبشري

الثقاؤاتمناغتذىقديركونانيجب.يفهمهاكانايليسلكنرائعةش!ماءعلىينطويان3وبمغزاهبعمقهفهمناهاذابالنتيجةالاباللغيباو

فهمت،الماذا"خسرللفيالانس!انانوالعصر"الاية.!لموتانت.العاقي.الحقمن

الحد/تة.فةالثقلمابنبصفكفهمتهالقد؟الفهـمهذا:ادريسعائدة

موا!ق.-صعبال!كورومن!ماالماضمننتخلصانيمكنلاانههولوضعناا!نهاليالحل

:ادرشعايدة.الجديدةالتحديات.فياهليمكنلاذالهقتالووفي،وروحيتهنراثه

اللد/بئرجالمنر،عننبارهجبرؤريدالدكضوداًلاباسألاناحب.صعبالدكتورحاوله،اوهذا.جديدافهـماالقديمنفهماناذنيجب

بالفعل/تلاحظءـل،الجديدالجبلمعايالطلابمعيتفاعلونالذين؟كذلكا)ـيإر

الجيلتواجهصعبالدكتورعنهايتحدثالتيالتحدياتتلكان:خوريرئيف

مسيحيااماسلامياالديبناكانسواءالدين-ئتطيعوهل؟الجديدكانمهماالقلبصميممنعليهيهنأصعباللدكتورصنعهماان

والقديمال!ديدبينالججلهـذايرمانيهالذيالصراعذاك4يواصانسخيةبهيةوباضواءسنيةوبتقلفةبعمقحاوللقد.وراصلبالتراينا

عدىوالاؤ:،ل"ج،نبالهاترك"لمحكرةاوالايحادفكرةبينوخاصة4رحاقيالليهيعب!انيعن!.لماماجلىيداؤ"ماالقد،م-م!مانايضسا

؟الحي!اةواقعمتعةقراءتهكانتوفد،دأييفيالكتاب!بمةهيهذه.وروحيته

جبر:فريدالدكوراللقضايالانهمنكثيرعنداطوليقفانعليهاتمنىكنتانيمنبالرغم

اللدكمورا!ضىءبأناتسألينماعلىبحديثيابافترانسمعتلوانني.مجلدابلكتاد(تحتمللافببهاقضيةكل.كثيرةبقضايالللم

را/!ط.فيمهمةوهي.يبرزهاانحاولالت!حية1اكهذهعلىصعبب،العرجمطالعاال!فيفكرياكسباكسبئؤ!باننااحساناحب

.وكلالعصريةصيإاتنافيالفلسفةعننستمض؟اننستطيعلاانناوهيصتىإالتراثفهمنحاولاننستطيعاصبحناانناهوجديدافكرإيا

العامالرأيو.فلسفيةمواففعلىيعتمدانماحياتئاموامفمنمودفالدكتوريستاءلاحتى)العصربمفهوماتمتغذياجديداف!ماالمقدسات

الاج!ماعي!الملومواناللفلسفةعنبغنىالليومامبحنااننا-يرقالوماب،!يهـؤ!ونالذينمنانالاني(أبمفا!يمقولنامنالص،لحصبحي

هذهانمافقطف"جميةمفهوماتاومعاوماتعلىوترتكزتعتمدالتي.المهجورالص!وابمنخيرالمش!ورالخط،

اهنىءانواريد.الملسفةعنبغنىنكونانونغنيناتكفينافقطالعلوم:ص!عبإحسنالدكتور

ارإاصيةهذهالىوالنارإقرائهانتإباهلفتانهعلىصعبصسنالدكتورالمقدمةإؤ-فالههـاعلىخوريدئيفالاستاذالاخاشكرانا

مبادىءعلىؤقطعملنانركزفعلناوم!مامنهابدلافمالفلسفة.المهمةوعياذاتهيعيالانسانانهوالسؤالعلىوالجواب،ءمعاوالخاتمة

ب!قفيختميقيمااءا.لل!نحاضرةمعروفةاوكانتعقويةفلسفيةجديدااكتشافاأ"ذااكهثا!الىفيعود،التحدداتو!ةتحتجديدا

حسمنفالدكأورالاللحادحبثمناوالدينحيثمناليومالشبيبةالتحدياتو!ةترتالاسلاميةللذاتاللجديدالاكشئ!افهذاخلالومن

ناؤولهفي-قإعلىالصالحصبحإ.الدكتورعاىجوابهفيصعب.الهثرقيةالتحدياتنسميهاالتياوالماركسهيةاوافربيةامنهااكانسواء

المهامنتأتيالتيالحقيقةطرؤط:طرفينعلىقاؤمةا!ومتعدياتقصربقىانهعلىالتاريخوفهمواالاسلامفهـمواالذينالمسطمونهؤلاء

ظتيارإيالعقل/معلوماتاوالنسعيإقىاسميهاناستطيعماوطرفتذكيرالىعدتوللذلكالاسلامسبيلوعناللهسبيلءقضلواغيبية

وبينالحقيقة،1ناصيإةمنالعلمبينتناإقضنإهناكفهل.العلممنفقطنفسهائكإ4بئن(المؤمنينتنفعاللذكرىفانوذكر)ويذكيرهمنفس!؟

الناحيةهذهفيالراجحلرايا؟الاخرىالناحيةمنالعلمينشدهاالتياخذقدنفسه.فالاسلامالوجودهذاقوانيزمنفانو!ااكغيرجعل

منتاتيئاالتيالحقيقةناصإبةمنوليس،العلمناحيةمنالحقاناهوان.ا!لهوجودهيوالاخرةالاولىالحقيقةباننادى.القانونبهذا

انما.ذللكعكسهومايثبتاًنيحاولصعبحممسنوالدكتور.اللههوالتردي!ذاؤاذن.ذلكدونماويضفربهيشررانيغ!رلاالله

الفكرلتاريخاللبنانيةالجإمعةفيا!ضاذاوبصفتيبالاس!لاميختصفيمالاموجدتالال!لفهـمعدتانبعدولكن،خارجيت!دنفضلكماالاصلفي

يقالانيمكنكيفصعبصإ-نالدكتورمإناستفهماناًريدالاسلاميفيالمسلمينيتحدىالقرآنان.قرآنيوزحداسلاميتحدإالهايضا

حإتىاولهمنالاسلامتاريخانمع.دولةوليسدينانهالاسلامفيهذاكليعونالمسلمونكانوحينماجديدافهمايفهموءبانلحطةكل

ن.الطرفيإهذينبينيومايفصلواللمارإملمينانعلىيدلناهذايومناهـ؟لاء،خادونوابنرشدوابنحنيفةوابوالشافعيللمسلمينكان

الاسلامانكيف:ذللكلييبينانصعباللدكتورزميليمناحبوكنتللمال!رهذاعندالمسلمونوقفوحينما.الانسانميةبهمتفتخراللذ.بن

وانذاتهفيهوماعلىدائمايبقىانيرستطيعذلكو"عاللهمنحقهقةالمعاللميصودانايىومواريد.فيكرمهـسلمالمسلمينعلماءبينيعد

امورعلىتطراالتيواًكغبراتالمختلفةالعمرتياراتويماشييجاريالشرطانواعتقد،الاياممنيومكلجديدعبقريانباتالىالاسلامي

مسلماانكيفيب!بنانالفارابيعنفصلهفيصاوللقد؟الدنياهذهالتيالقراني"بحقيقتهالاسلامفهمالىالعودةهوللذللكالرئيسي

ناصإاولالانسانيالفكراصحابءنمشوإرالفارابيوهوالمسلمينمن.جديدواصتهادجديدبفهـميرومكلت!حدا.ا

العصرويماشييننبلورانيستطيعالاىللاميالدينانويثبتذلكيبين:خوريرئيف

حقا3الاسلاميمثلالهاظنلااللفاراببمولكئ.وتقلباتهتغييراتهكلفيفهمتوانتالعالميةالثقافاتإلمسلميعيان!الايتملنذللكولكن
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الحبموقفاخيهمنيقفمنهـماكلالاخرصانيالافالفردباخيهالدكأورعلىايضصاجوابهفيالغزاليصعبحسن3ءوداداذءرلقد

جمابرفمنهملكلذللكبعدئمشيأبتلاالذياللخالصوالا!ترامالعلمامنيزيدناانصعبالمدكأورمناحبكأتهنأ.اله"،اجصبحي

ايضساموؤفهفياخ!اهويدعموؤفهفيهويجنىذللكومعاخيهعندىحتوسئواتسئواتمدةعاتنرتهوقد،شيخيال"زاليلان،ذلكلمحي

لله.الامروقيكانفيالاسلاممف!اولاللغزالي،غيبانصوعهمنالمقاطعبعضاحفظاني

صعب:تور3الدنصوصدللكفيولهوالاخرويات/اللدنيوياتبينيقولكمايميزانحاول

بكل.لمواضعيقولمناولوانا،القيمةالملاحظ!ات!هذءكلشاكرانا،هـامااكنلمولوملسمحتولوالدينيوماحياءفيسيماولارائعة

الكهلمبفيعوللجتالتياوضوعاتامنموضوعكلباناخلاصوبكللانهالغزاليالىيعودواوانالناحيةهذهفيالىملمينعلىاشيران

بالدينلقالمتعالموضوعاهذاخاصةوالتعمقالمزيدالىبحاجةتزالماعباقرةمنعبقريةكانانهاعلبموحينالاسلامحجةبأنهوعرفسمي

.الموضوعحولسريعةملاحظاتدي41ولذلكالالسلامفيوالدولةعا-ىوايمانادينالامالاسىفرضوبتفكيرهبرم؟لفالهلانهلماذاالاسلام

الدولةينالانحتىؤهـخلمطناالمسلميننحنانناهيالاولىالملاصطةانهكانعلىيرلهلوهذا.والعنفاللقوةىعلأاعتمادبدونالناسعقول

لانهالاسلامفيوجودلهاليسكغايةادولةا.!ايةوالدولةكوسيلةيوصلبحيثاعم(قهاالانساننفسمنينالانيستطهععميقفكرصهـاحب

تحدثواالذينالائمةحىنصوصفيولاالحديثفيولاالقرآنفيلاهذااطاللعكنتعندما5اتمناكنتماهذا.العمقفيالافناعاليها

اقامةعلىالصحابةا!ماعالىاستنمواالذينالا؟مة،الخلافةفيوحديثهملقرا؟!مباخلاصوماليومالم!امونبتطيعكيفالكتاب

ةللاصل..الشرعلتنفيذضروريةالدولةايالخلافةاعتبرواالخلملأؤلآق!ائممييزالتهذالانالاخروياتوالزمنياتبينيم!بزواانودئتهم

والدولةعارضةولسببلة!يالدوبة،الهـولةلاعالشرهوالاسلامفيكاناللذيوالدولةاللدينبيناًلفصل.الصصر/4صياتناكلعلب4تقوم

الانس!مانارادةوليدةوهيالانسانصنعمنيومكلالمتإرةبامكاناتهاوالاخروبر؟تالدبوياتبينالفصلبقولهاليهواشارسبقالغزالي

وا!استنانماالدولةفيتحدثواالذينءالفقهااغلبذلكعلىوالدليلمنموضوعاصعبحمىناللدكتورعهـالجلو.والابدياتالزمنباتأوبين

الخلافة.اقامةعلىالرسولبعدالصحاؤةلاجمياعبوجوبهاالقولفيانبوسعهكان.فيهشكلاامروهذاقديراكانشكلااناحيةاهذه

للدولةاللشكلهذاواعطواالخلافةاؤ،مواباجهـا!مالصحادةدامفمابيعينذلكافولىاناسمحتملو.حيةالناهذهمنجديدبشيءيتحفنا

بأنوغدااليومحرةالمسملمةفالجماعة،5اررلممينالجماعةمنوهموجدالغزالي.الناحيةهذهمعمقنعحلانتظارفينزاللاانناتام

تنعقداوه(عةاللج"ؤجمعوحينما.للدو!ةجهـيدشكلعاى،ايرضر*معوللكنوالاخروواتالدتوياتبينالتمييزووافيلمجتمعهالمقنعالحل

هـامعاساسياتعارضاتتعارضلاللدولةجديدشكلعلىارادأهاارشرقفيفقطليستاثادايمانامنعصريوكانفيهعاشاللذياللعصر

فنحن.الاسلامفيالاصولاوالاخروياتاوالعقائدالفزاليبميههوهذاوالواقعالدولةعلىفائمالدينان.الغربفيايض!اولكن

وتنظيمهاوتشكيلهاالدولة.لكوينفيالرسولبعدبةالصطحريةمثللناللدولةيمكن"ابينيرفصلاناستطاعوالغزالي.التاريخلالهويشهد

تركاًلرديثخللألومناًلقرآنخلالمنالاسلاماناعتقداننيايالدكتورزميلي)!سمحولو..دنالهانيمكنلامابينوفيهتتدخلان

منوهذه،الانسمانلارادةوشكلهـاوتنظيمهاواصولهااللدوللةؤضيةشيءعلىمنافيطلالموة"وعهذاالىيعودانارجوهانصعبحسس

اركانالىنرجعوحينما.الانسانعلىبهااالهانعمالتيالامورالتيالنصوصبيناوبالجمعالغزاليفعلكمابالنصوصويريناوضعي

التصوصنقرأوحينما.الدولةبلينهـانجدلاالايمانواركانالاسلاماسلاميةنصوص،الدنيوياتتتناولالتيوبالنصوصالروحانيأتتتئاول

نفذلويقولنجدهالائمةمنخلدونابنفسرهامااحسنفسهاالتيوهذهروحهوتستنبطيستخرجفقديغبرولافيهاويدللامحضة

غاية1ان"يقول4لاألماذا.افضلهذالكانالدولةبدونالشرعانكبفذلكبعدويرفيواجلاءـامعانيهااىهـمىافيلنا"برزحالرو

يصبحاناي"،ناالانسنفسفيوازعا.ذاتياالوازعيصبحانالشرععلىقازم!مجتمعفيدنياءفييعيشانفعلايستط!يعالمعاصرالمسلم

لاقتناعوايمانهنتلجةولكناندولةضغطتحتلافاضلاالانسمانسلوككطالسلاء"الىمطمئنافعلاحينذاكويكونوالدولهالدينبينالفصل

الاجتماعيةالنظرياتاليومتعطيهمااروعوهذاالداخليبالخير"اريخاستاذبصفحياننيواقولواعود.وقراز4نصوصهعليهتدل

.الاقئاعدو)فالىاءالايثولةمناًلارسانأطورلقفقىالسياسيةاتوقيازاللااللعصورلمختلفالاسلامتطوراتكلاتتبعالاسلاميالفكر

الادادةشكلهوشيءعارضشيءوشكلهابمبدأهاالاسلامبنطرما)دولةمنتجاعملا،االلهاشاءانتمان،سيكونانهاظنوالنوعهذامنعملا

يؤديلاالاجتهادهذادامماحولهانجتهدانيمكنناولذلك.الان!مسانيةبعدذللك.ونستطبيعاللقاق.عنهايبعدوالنفوسفيالططنينةيرميونافعا

الاهـميسمميهو"االاسلاماركانايسائدهو12،للت!نيبالنتيجةبنا.(..!جديدغزاليظهورنشهـ!ان:صعبالدكتور)

التوسعمنالمزيدالىدءاجةاللبحثهذاوطبعاالاخروياتالغزالينن!قلانذلكبعدفستطيع.كريماللهكلعلى:جبرالدكتور

جوهرا.جملناهالعرضوانغايةجعلنااهاانوسيلةانالاكبرالخطولكنتناوللهاانهعلىواهننهء*مبلدكتورااليهايشيرالتيالناحية./نكالى

نساؤلكالتمانيوللذللكالانسانبلالدول"ليسالاهـذملامبالنسبةالجوهرواسرةواحدةعانلةتضمهماؤرادببينالعلاقأتوهيبشجاعةوتناولها

نجدهمموالمجتهدونالائمةيقولهماجوهردقرأماوحيت.انساني"ساؤلوالعلاق!اتبينهمفيمامتصلينيكونونالافرادواحداوطنانسميهاواحدة

سعادةكلمةمنبيرابلغهيصيانةكلمة!وبهاًلمقصودانماًيقولون.تجاهلا&ستساهـلوتسامحعلىقائمحب،الحبعلىقائمةبين!

اختتامفيقالحينمااللباباقدالةعنصدرعااحدثمعنلتقيوهناضدهاغراضاخيهعندليسانواخيهتدمامناشخصكليعرف

وسيلةالدولةويعتبر."مانالاف؟مجدايضاونحن"اوركونيالمجمعاخاءءيطالبانايرض!ايستطيعانهكم(اخيهعنداللذيهذالمويحترم

والآياتلهاداعيفلاالانسانعناستغنىاذاانهبحيثالاسلاماجلمنمامفهومعاىقالمذلكوكل.اخيهعنديريدءاللذيالاحزامبنفس

واكرامالانسانازوافيالانسانتمجيدحبمنالقرآنديالموجودةصبعيوالدكتورالانساليالشخصاللعربيةباللغةتميهانالفنا

ناعلىالقرآنينعىحينماالآياتهذهمنآيةوابلغ.وافرةالانسانعناللعربيةباللغةابحثبمساعدتهازاللاانيعلى"ش!ثاللصثأنح

يرفعانيمكنمااكرموهذاالارضفيلهخليفةالانسانجعلاللههـذء.الفرنسيةباللغة!ول+ه؟مء!للفظةعليهتدلما"على-تدلللفظة

اماالانسانانقرآنفيلمحالغالبالتعبيرذاجةمنواما.الانساناليهاورنىوا،معنىغلىتدلولكنهامادياطاراوشبحعلىتدللااللفظة

اضافيةمجهوداتالىبحاج"هذاانثثفلااللفرداوالشخصتحديدمبهماشعورايشعرونكانواعندماقديمهمفياللعرب(يتخذهكان.ماهنا

الفلسفيةالمفا!بماوارريحيالمفهومبينالالتفاءتلممساننستطيعصشهذا،بنفس!القائمالروحانيالشيءات!هماالمعنى.العربيةبلغنهم

اللهخليفةالانسانجعللكن.الاسلأميوالمفهومالماركسيالمفهوماولدكتورلمناطلبوانا."بهرسون"لفظةاوكلمةعليهتدلماءهو

"الاومانيسم"الانسانيةاشكالمنشكلارفعنظريفيهوالارضفي:المشكلتينهاتينفيالمرضبمالحلعلىيدلناانيحاولانصعب

.مكاناوزمانباييعرفانيمكنالذىالانساليالفودعلاقةسكلة8ثمياتالاخروعنالدنيوياتفصلمشكلة
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دنكالىقصدتادايادرولا-انتربماحاولتواللذيرأييفيالان:جبرؤريدالاب

اللهيكوناناي3أ+لأيا!؟9الدمجيسمىماوفيقالىمحلنحلان-تقول:قفولفقطسؤالاا!يهاوجهاناحب-صعبدكأور

بذانه.مقفاءلانفسهالان!بماوالانسان.قائماءوجودااللط!ءمةويةاعلاعرىفاعدالدولةوان،االانسانخدمةلمحيذانهانترعانحضركم

اللهلوجودم!نكرازايئولءنيجيئكورانههذامنينتجانهبمعنىيدول،دالمنالدواةمعنىالىمودعندماوللكنباللشرعالانسانالمحناع

،4رسا!تاوالارضفيالللهخلافةلانسانيحققانالىيسعىلكنهتنظهماتهافيالمجتمعتتناولوالدواقى،التقلبمعنىيفيدشيةانجده

ملحهـ.انهنفسعهعنقاللووملحداليسطناالافهذاانرأييوفيايضاهونرماعيةالاجالعلومايضاعليهتدلناكماالمجتمعهذاولكنكلها

لمنالاخرينبعضاليهقدءهاالصورمنبصورةللهملحدهووربما4غاقيالوررآنيةالاياتفيواردهووما.مستمراينوتغيرتقلبفي

المفهوما!ذانراريخاهناكاننش!مىلاانيجبايضالاننااللهصورواهواللذيهذاالمجتمعتنظيمبيننوفقاننممهممطيعفهلالمجتمع"ضظيم

صوروهالذينالناسبتغيرالتاريخهذاغيروقد،1اللهفميهالذيانيمكنلاالتيازفي"اوالشرعابديةوبينقديرموالتللتغييرخاضع

،ؤاللذيالاجيالعبراللبنرمغهوماتبحسمبللخالقءتعددةصوروهناك؟هتبهدلاوتتغير

ارضيهاءيكونللنالانسانقضية!والكت،بفياثيروالذيانااردته:صعبحسناللدكتور

الالسانمج!وديتحطهمااكثرتحقبقالىساعباعلمالباعليياترابيافيحى"صرارولاصررلا"احرىاصوليةفاعدةالاحكاملمير

نفسمهاعماقفيزفسهالوقتوفيالاخرى3بالكواوفيالارضعلىالعظيمالخليفةالكريمالقرانفيالاجمهادفيابتدأمنواولالايات

التكيوهبماللخمالقهيحكمةهناكوانس!اللشسالامرهذاانيعرؤطهذافيعمرالخلميفةويذهب.نفسهالكريموالقرانالخطاببنعمر

اني.واًللنمبىاًلتطورللهـزراالمضيءالارفسيالكائنبهـذانفسطءنعبرتلاز"السرقةحداوقفالمجا!ةاعواممنعامفيانه-!الىقدوتناوهو

هذايتحملانوهمايصورهاًنيحاولالمىيح!بماكالدينالاسلاماناعتقدالانس!انوهؤلاءاصلاحهواللهادادهالذيالحدهذامنالغاقياناعتبر

يقفونملحدينازالى،نج!ال!عما!الواقعفيانهبمهنىالتحملةغاو!ل.العداوقففلذلك،اكلبواردبلاصلاحبواردليسواا!ناس

مناين.المسيحهةومقاييسالاسلاممقاييسادقوفياخلاقيةمواقفاذا!لميكن؟الخطاببنءهـرمنالاسلامعلىاغببرنحننكونانيمكن

للهصورةعلىردهواوشكليقةالحقبفيهذاانمنجاء؟هذاجاءالنصوصهذههموا9اللذينوالائمةاللخلمفاءمنوغيرهالخطاببنعمر

ليسالكونهذاباناعتقادالنفساعماقفيبينماصحيحةغيركانتوماابديهومابينواضحاتمييزايرهـءزواانواستطاءواجديدافهما

وادنموالتطورهذاللكلمطيقا،نالافاوجدتقدرةهناكوبانعبثا.بهقدوةلناولتكنشأنعنهصدرلماذللكولولافي"غىرهو

.ال"لامانالانسبلاانهاءتقداذن.4نفالانسانفييجتمعانوهذان:جبرفريدالاب

اًساسهكط.الحادنياعنيمإداللحلمثمة؟ونانيمكن:جبرالدكتورالاسلامعنالعتغرقةفيصل"فيالغزانييقول4ماالىأتعودفاذن

يمتقيمولا،اهتلاز"انانوالافباللهالايمان:صعبالدكتورالايمانؤقطالاصولمنفيكرواللفروعالاصولبينلمميزحين"والزندقة

.ابدابالانسانالايم،نبدونبالللهالايمان.اكثرليسوالنبوةالاخروبالليومبالله7

ادريس:ءايدة:صعبحسنالدكنود

نايمكنهل،مبافترة4علمصردؤ!اراهولاسؤالاجبرالابسألثاد-ىاوصلناسواءواللفروعالاصولبينالتمييزهذامنبدلا

مشكلالهيحلالدينالىالازصهسبضرورةالجديداللجيلنعيرقهفيالغزابىاوافقلاشخصيالازنكطغيرهنتائجالىاوالغزالينتائج

الدنيوية؟.ارادهمالغيراستخدمنغسمهالغزاليانوخصوصاالنواحيمنكثير

جبر:الابعنالاسلاملايقافبهاحتجالاسلامحجةيكونانإبدلالاسففمع

يعودواانالىالثه:ابويدكلوعديدةمنتاكليثهرال!ينانشكلا،الغزاليالاماممنبلا!ترابجدامهءفظا.زرانيولذللك.وافنطورا)نمو

منمواقفهـمفيصوابعلىفعلاكانوااذافيمافيتجمينواانفسهمالىاعهسواالمسلمونكذلكواعدوءسقراطصلبواالاثي!نيينانوكما

واظن.لاامالدينعنحياتهمؤ!يستغنواانيستطحونوول.الدينمنجديدنفسهالغزاليفهـمالىبحاجةانناعلىاوافقكوانا.الغزالي

ؤيساعد!مالسؤالهذاف!هميثيرصعبص!منالدقىورالاستاذانازمنةفيهذاصصلكماالالسلا!يللعقلايقا!عنصريبمقىلاحتى

منشابلكلموعظةالكت،بفي.لنفسهالحلمنهمكليجدانعلى.التاحر

الناحية.هذه:خوروهرئيف

ادريس:روايدةحملتاناكنتانادريلاالكتابمن.احسست"اللذياناءتقد

ص!باللدكأورءرضهـااوتيياتآاانلاحطتمكيدكنورعنهتحدثالذيالموفف.صعبدهدنورياانتاردتهممااكراللهتاب

اكانسواءا!ربيال-ببل4وجفيوخاصةالاسلاموجهفيكثيرةفصل،الصلاحياتتخصيصموقفاًلموقفيزاللاهوجبر،الاب

انيكونيمكناكتابهذافيجاءماانتعتقدهل.مسيحيااممسلمانفصلانالعصرفييغن!عادوماقديمالموؤفهذااناظن،اعاتاللقط

هذا.لطويرفيفعالهـةمشاركةجدءدةعربهيةصضارةلتكوينانطلافينقطةاثبتالعصريالفكرلانا؟لماذا0اخرويقطاعوهذادن!يويقطاعهذا

نايمكنصباللدكتورقدههماوهـل؟عامبوجهاذيةوالافالمجتمعاننيالافكارمنكفراانواثبت.والاخرةاللدنيابينالجذريةالعلاقة

؟الصراع!ذا،المشكلةل،ذهحلايكونيقومالذيوللذلك،انسانيةافكارحقاانهاعلىالسماءبهانصف

مكي:احمدالدكتور

جاكئمرلانجودفاعندىبعدشماللملولعدقعالمعمد(وعبشرللطاهراتالئاطىعلاللقرللدكموااًلععرينالى

بحجم3.،بوضعي!ممهيالسهوالهداعلىللاجابةالحال!الهفي

جالساتحسنوالاخلبمم(نلقد.بدمنهليس!ابدلاقيلكماولكن"!دابدار"وثنب"يلاداب"!ط!ب

ونزلا،صعدا،بعيدومنقريبمنالاراءهذهمثلفيهاتداولناطويلة

كأإباليسباللحقيقةالكظباهداانلاحطنا!ناولكن،وغرباقا-

من!املاحظاتءحموعةو!وتسا؟لاتم!موعةهووانماالعلميل!رلمعنى...ء.مى-م

..والموريعلللوكالالهالعربيهالركه

يتو!ءلانتكفجمماانواحدةالملاحظةاىبحيتالعمقمتصفيهوماالمتنبيشارع

بعضفيهدستكاهمفكاعىرئنتظملككلبعيدفيؤايهااثتمملكبرللايمتهبيرميهاحظاسهسمان"مميحىم!.لأ
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يقطعلااللذيالالجاههذامثل!كيدازماتجهانهووعمليةجذيةشآبعاناصببنااداالأنستلإعلااقابحيث،جداظمفيسلكالمحقي!قه

الا.المسنتقبلالىومتطلعاالحاضردبمءائ!مناويرطلبراذضكيأدصدةالكتابلانءوضوعالىموضوعمنتقلانود*رنابخببالناالمتناهد

الل!بمنهو"العصريهال!لماةدحديات!دجاه"لم!مالالها)هـإباناىمدالمصريةةاللب،لتحدياتا!،سهافيلجةم!ةءبمونانعلىيصمم!م

ولااثكلةهذهلطرح،5الاسلاء!ال!عر!ء/،ريحيةءتءملهر!رحا)"كمافب-امرالت!اللحالاتأهذهخلاصةالظاهرةهذه،(نتوازمالللاسلام

يثيروازماالحلوليضع،أنهالس،نيحسناتومن.احلونالضعاعتقدانامنسكلةهذاكمثلا.الوضوعاتمنمجموعةء،لهحعند"االمفكر

الع!يدةالطر!أصحةولبتهلر!ههيح!طو.ا&الي،الىنعوسى!سطولأت،اـالاسلامفيوالد.بالدين!ينالىوفىجقمن!عل!ة،مز"نةهـكلةازها

اللدينيةالح!ياةبين!توا،!للهـا.عيداو!ريب/حمي!لحولبها!ات.كحللم،الاسلاميللتاريغوررإ!تطاطلاعيبحمسب،المننتكلةهذه

يتحدوأنيوسعاىين!بغبما،!ابهدااناعنبرالا.ادحديهنةوادحياةنفضكهمالذيم!هذاكلنجدالرسلسهبرةندلىسيءتد"،لات،لحلولن

يجوزلألألههصادرهوالر،حوانن!يهلىلبالرجوعل!إميلام!باصعهلكغيرالطي!نةوالاشمداداتللدطورالمتعددةال!اليلميات"ناهـ4اثاشر!م

متنا،لديادس،بلجخلرءطلله"!!لوي"الألى!،في5م!هـايروصعدنريخفي1التدلاصداثورأيرناالوادعدرلىت،كاماوللكن.الازرءآنلعاللم

ا"ظمه.الطبعهءتالضلا،لح!عهالطبد"عليهاء-اصطلحلللانتيولر!زالهسكيئاو/خسيراهدالكل!ذءكاء.،راي!نا

صعب:حسنادسورانسصاكللعندمافمثلا.الامكنةمنءكآنفيأوألاوورتامنووتفير/بئ3

الشخه!ي"ور،ومطواوة-حلهملزصكلعاىاحمدا،خانسعراناودباموساعاماازتم!))ؤال3ازالتكماءنروياللذىال!ديتصحانالان

كأابمايثونىاني!لأنالدابهداأنالملمبمللأء،د!وصيوهم!.لظع،ببمكلرأسعلىلبعثاللمهان!الالذيالءديتصح!ل(لممنر9دزيم!اكم

!وذىبايلاينأنويم*ن.أخرهلمىااودهءنواصد*وضوعحولالحديتان!ذانكاناذا؟ودن!بماصدينهاا"ورالامةل،!هبجددمنءام"ضه

!دتي!"وداوواحدءإميءوال!معا!!،1!.،كاءتوظةموصوء،!ب!ينقائما:!ئيااللفاصل!تاانذللكومطىاًللعلمل1رصعت!صح،!د

اليحت!ا!علمالمنهجيلأونانعاى،واحدوونيموو!اوواصدانترىار"،ريحاهـىنةظرعندماول*ن،ولصر!وسلوكعقيدةهوما

المفهـومهذادكااوسلمظداذا.الأسس!رزهصهجعلمها!ج!الس-لهذهميه.تنارالذيالو!توفيالان.دص!مال،دمدازماكانالصراع

اولمناننيواخلاكسضع1روبطلامولأن!السطيعلل!اباعهميايقفالاسلامانصعبحسن!بهءق!لالذياليفتوفي،المشعكله

الموضيعكاناياالبحتفياللعلصيالمنهجا!زمتكلمةاخرألىكلمةزرءمربالذاتالو!تءـذافيا!عصريةاللحياةءهـياتاماملوجهوجها

هذاولكن.اضا!تهاديمكنالمراجعاما.بصددهاناكأتاورجمماال!ربةمهـوريةاللج/جربحيثمصرفي!رىلاسلامباا(زمنةالازمة

نااما.العل!يالمنهجالتزامبمحيتمنعلصيى،بنظريفيادلأ*ال!الصراعاننرىهيإ/راهاكماالحسيخثةالسو)ةاله-!لضءانالمنحدة

با!اعدةاذهـرايضاونامهصيبةاوخ،ظئةف،نجاىا/وصت31ونلابأنهرقولونالذينالمسلمهبئالاخوانوبينال!وا"بين5اى"دعلى

ر3ادطهواص!اجت!دومناجرانفله2واءماباج،دمن:الاصو!يةيجبالذياولمحفاهو"اهذاتجاه،الدور"عنالدينثةصلانيمهن

الواحد.بالاجرمكتفواناالذيالأزقهذامننخرجانيمكناذنكيف؟القضههة!ذهمننقفهان

مكي:خورالس3دامهـاانناهواثكل؟الانحتىوعانيهيزالولاديهالاسلامودع

العلافاتفيالمنشودةالثورة))بعنوانالثامنالفصلمثلاعندكالمسلمونزالما،خوريرقيفالاستاذذلكالىاش،ركمالممونالمس

الانكليزيةللغةبااللبحثهذااغرأانليانيجوور"الاسلاميةالمسيحيةعندهـ-مامابانيش!عرون،1اللعمالميةالمكريةالت-ارات!لقيعنرعيديرلمن

ة،لنصالموضوهـ!ةوال!واورىالحوانتهجيانالسصورربتالوادءوفيالمثكلةهذهستظل.الابرمدمداها!ءذانالتءكلالهذهيمكنلايكفيهـم

اللعاديإللغارىءيمكناللجامعةم!مهتوىوعلى."وجودةء"يىالالكليزيعوالمعلىع-!نهمانفضرلمتانذينالمفكرالث:ابمنبه!دم!صورة

علينأيصعبواش،راتومراجعكتببعضهناكولكنبهذايهةملاانةكرةاللدولةاننرىعندما.الىملمينعامة!ببهايعيشىالصكامالعولغير

ينسقان،فضلصمباللدكتوراناكأفدمظازهاالىردد/نااذانراهااندكرةو!نسياسيككيانالدو)ة!كرةلليس!تالحقي!قةفيهيللا-لملام

05اللج!يعبينكلمنجزءاالفردتعترعضوقيوصسةؤ"رةهيالاسلامفيالدولة

اللح:اللصصبحي3ءوراللدالفكرياعاللصرهذا.الاخرىالح-*ةوهواخرلشعيءكل"مماالكلوهذا

اتناءاذكرهاانفا"شياننيالاموربعضاناليهانبهاناودماانالعيوميعيشو؟4الادفءعيزا)ونلا،ارفي،ممنل-"لموناعاشهالذي

خاء!بوجهاتانيو!داللكرامالرملاءمنءظ!هاسمعتالا،لحديثيورتمدينلتقبلوةيرجهةءندفيهمبمعرفةمزورينفيرلانهـمالفارقمع

ونشوهاصدارهالىيص،ركأابفيالمنوءيةفيةءنمكيا!دكأورثاراور!كلةهذهولكنطيبةبروحالل!ديكةوالمدنيةالعلم4ديرأنيعا

لاؤانا،قيفه!كنابةفييشرعانمبلللكالبمعروفةمع-ضةلبفةبين؟ونلنا(وضوعهذاانعلىدليلالثكل!ذاعلىواتارنها،الجموم

ابنانس!4مي!ماالكنمبهذهمظا!رفياص!نايسرفانمضلاالوؤعة-جحارحبامجالاسي!ن،دائمامعينةطبقةعلىو!مهـاا!تمبلفي

هذه!لفيالموضوعيةىتتوان"الوضوعي!ة"ومتطروينمبالعين.!ءجحةتهاؤةوتثقفا)صحيحاللعلمعلىاطعمنوكلتثعفمنلكل

هـواودهاللذيوانما.للجنبها-سنايهكنلامننت"ركاغاسماالابحاثهلوهيالاخرىاالنقطةتبقىولكن،النقطةبهذهيتلمقفبهبماهذا

مفهوماتيحملالتعبيرديتقلعلى.لعولالتطاكا"لمةالرصانةءدلولطمألينةهـصنفسهايى./،مبوماوله"،لمميؤمنانالاسلامب.تطيع

نظريفيي!نىلاالواضحةالمفهوماتهذهقنللورحمواضحمةقىدمي!ةالذيالشيء!ذاانقداءجاء،صةاملاحظاتنؤ!؟آمنومصيروسعادة

فسمة:شعبببنالىيئقسمكتابفيمخطئاكنتوربماالافلعلى.تدمابل!مواقعمعكلت!ففاالحقي!قةفيي!دلماهلمون1اليهيصبو

يسشحيلبلعليهقيمذرحصينايكنمههـماالنام!دويكاد.جداواضس"اللدنيويةالسعادةي!عتبرلمالاسهلام:الدنيويةا!س!عادةعنءثلاتكام

اسلامضاد.ثدير!بمناءالاواصدةصرةكل!ماالشعبتينيضمانكماالارضفيالجضةاعتبرالاسلام.رويةالاخالسمادةعنفنفصلة

.ولكياءرجانبفيللاسلامتر!يات!.كلعمريةومفهوماتجا!بفيتربصون*ـل""نجنظربهمقامخافو!من".ءا)"ءمافياءة:و!،

ومث!!المم!مامهـةالمقرراتمض4نقرران(بدلاالتحدياتهذهعننجببانالالسلاميشأاماوالاسلاميستطعولم."الحسشييناحدىالابظ

واءلىمجنهدونعلماءسبقنيفلقد،نقاثنموضعنضعهانكجوزلاقىالموجهذهدامتماوللذللك،هناكوح!باتههنا،نالازشحياةنبركليفرق

دقىورياتقولكمااجرهمل،م!فان)اصابوااماجههادهمفياخطوابروحيةمحصنايركونانندوالاسلأميالعالمتكتسحالمادياتمنرهةارط

ءبرجا?مليامامنهـ!.رهامسلمامقرراتاءونماثمسبقونا(حسنهذهدامتوما،هـلموكوالاسلامكاتقادالاسلامبينتعالهوةد(ن

41والدوالدينب!بنكان!عد،لىافلعلىبأز4ا)روانلةالفكرةكل؟يداالتاريخ،دائمقاقفييعيشىالاسلاميالعالماندللكفيعنيفاهاد،غرةالهوة

يى،معكوازشاالتوحيدمفروضالىنصللمانالاسلامفيتنسيقمنهانخلصانبالامكانانهاظنولامستصرة!ظلالازمةانذاكووعني

للةدوالىقطيقصدلمفالاسملامالدولةبغائيةيتعلقفيماحسندكنوربرطريقةفيهيفكرانيمكناللذيولكن،عديدةصلمولفهـتاكحلالى
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بانلنفسيا-محفه،فا.الفلاسفةمناًانفرهذاط:ءيعةالجدللاناللذيروالاسلام.يعبدوثناالاياملمعا!بمعيمسيهذالانلهغايةتكون

الديني!نالرجالتعويلمدىفيجبرفر/باالابمعؤليلااختلمفاطبقةكذللكيكرهدقط-الاغنياءبمن.دميةديكوني!هىانالنا*!كره

الظسفةعلى،مويلهممدىعلىلا،قادهااللدينيةالابحاتبهذهوالمشتغلإنهـناسلوبالحتكراندكيقةواسعةالفعريةمفهوهـت!،ضكنمهماما

دعل-تو!هنا.اهـورمنبهامازعترؤطلاننابقدرعليهاز.ولو،زنالمتوازنشامر-وايهاسلم4واياوضلايهبعديعر!لمالحكماساليب

منالصحيحالاسلاملمبلفيريبولاافربالانهالغزاليباخننياركافىاالانسانعقليةومعالتطورقيلمحيالانددماع،معالبنتريةالفطرةمع

يبلغواانغيرمنالقصايحابعضفيويربرونيطالقوناللذينالفللأسفةانتعمدالاسلاماناعت!قدهؤالذي.جديداشي!ئايومكلترىان.لود

واجدانذكرللمواحدالمحقيها/دكرلم.البحتةالفلسفيةالنتيجةالااوازاصرحانؤكاضيراارىلاهذافيواناللحثمصورةيعطيلا

بذهـروانملااكنتارخمالدينهؤلاءمنالسلامعبذوابننيى"كابنلنلإمي!ة!ةلم!ثب-نه-وصعاىاشتهلالاس!لامبانا!ولعم،مسؤول

هذهلننتهزو.يدومح.!ميخوالثالكواكبي)قنالالمءرتينبعضعصالحديتمت!مدامقصودااغفالااغفلوللكنه،يةحضافياجنماعية

وعلقت3لممةكامة3اب!ؤرأتفد3رتذلم،خلا!،هـانيلا؟3امرصةاالنبييتكلممحين.ا!عيةالوالناسحهـياةمننمبيبللهاليسمثاليات

واورافيووردةسطركلعلىعلقتا!ولواكاديه9صفح!كلءلىو"لأ.لرىكماالاجدىيكناللماللخلادةاسلوبعنيئكلموحينالحكمعن

ذه!كل!!انوىانواود.دلليلاسرصف!ةكلفيالموضوعة؟هذهعنللكجواببمفيذءريهاوذييلاجماع!ملاتطوروكمادعلاقامما3و

!-زنياياهنقديرغمانهللك،اـواؤكدءـزنيالكنبمن!يىل:بقوبرلاالف!وداةبههبانعقدالذيالاجماعلمح!ذاجبركريدالابالدكأور

واالثانياللفصلسيماولاالمداخلبعضدرأتعندماوانيشيفأهزااوعصرنافبيل!اوءصرنافيباخراودلموني!نعقدانءقليمانعيمنع

لللحه،ةالاسلاملنحديالالجاهمنطلقبهصددتالذي؟لاصرى،الاولمفذب!ضك!ركزلاانالفروريمن،انفعدواي!فها.عهسنابجمد

يودورمامارأيتمقد،زف!م!يفيورأي!تكء"يرابكاعصززتيةالعصرال!وقىكلبدميقلليسانهنعت!قداوءتلمعابهاا!نتفكرةصولالبداقي

الو!ت!!ولكنعنه!بحثايذيالرجلذاكوانا!ةكدموانبخحركانعنفيهيرت!عدثاناللضروريمنويمهالاسلاممنليسالاسلامكونهمن

ريادةشكل)4بهتقومماانباءةبارمنهجياعل!اعملااودكنتنال!مهمدلولاننهـاونختلفمعينبمفهومولكناللدولةعنؤيهتحدثوا.اكولة

اكصهيم/هواودءكنتماان.المجددةاللفكرةلل!ذهرائداباعمباركنبجطونبلغواحدة!كرةعننصدرالن!ايةفيا.:الييدنصءدثونحئ

هذهبعضمنالحلوثمالاحسمنوالعرضءقىنهجوالموالددةواكحمق!بقولابرمنقطعةلبت،يويةال!2باللس!ؤونالالصلملامميغة5انوهيواحدة

الصديق.المحبمسىوللكنرميقامهابهاستكالتم!اف*لياتكماشخصياانامنييق"ضيهذاانالمقابلفي.ابدادنقطعانلجوز

صعب:صء!3"ورا)دانتاطلعتماعلىاطلعاندينياعل!يهالمنهموء!افباللجعلىاطلعت

وانيبهيمسشيللمومابهمسنيماعلىمبح!35ءورالداشكرانواعرف،الهصريةباروياةالمتعفةاث؟ونمنب،لغةبوورةعليه

3،لحديتمثهرةكلما.4"بعض/كانتواذااخويااختااراز"جميعاخذتكلراجعك3ر،ذلماذانكوارىبهذااترفاناولكني!لميلمنهانصببني

حكهاالاسلامارىاناايضاهناواودعلههاةاسام!4-الرءمانةعن.بأيرأيجدوبىاظتدللمدظلكالدقيقةال!-اسةالموضوعاتهذءفي

م!ماديرنهيفهمانيحاولء؟منمن31ثرت9وانني،كيوبين4بتتقولانالمكثرينءورروفةإؤتبا!ضاياالكامةافهـوهاتاهذهمثلفان

سبيلءلمىايضاهناقذلكالائمةعنيقالاستشمههـبماكنتواذاجدايقزا"!ذااعةالسدضايايواجهانالناسعلىالواجبمنانللناس

ناالائمةعن!مال.منز!تهمبلغ!نابرأنناالادعاءلافحسبر،!مالافنداءالجماهـ!رءطفيكسبانيريدسيياسيرجليقولهوالجامعفيالثميخ

كمؤمنينصعبوحسس5+اللحصبحيايدكأورواختلاؤطرحمةاختلافهـمالممل!بن"نالاخواننسميهـممنبعضويقولهوهناكهنا/كثيرونويهوا4

...الادابولدارمعناوللجاور-نولنلادرادللقراءرحمةايضا.الناس"ن!واهـلممنالحقيقيالا-لامفيايمأناافلكانواوربما

ادريس:يدةطيعرفونلاثه!نقاطوحولنصوصصوليمولىونان!ميعدولاالامبرولكن

لمجابقتار"كباالاجيالمنالاصواتهذهالىاضبفانيم*نحولؤكرةيثالر!ي!مورعندماافمنىالوافعفيدانا.العميقعحتواط

اعدتانبورداًنني.ليهلازتميالذيالجيلرأيهودلفلمهالخاصرأيبمانىىي!الوا!هللث"ؤونللتحديوحداواؤعياحداتنلغتطبهقي!ةعملية

الدكتكلراستطاعالتيالرائعةالصمورةنلكهزتنياالكتابهذاوراءةإمكنناكلمناصولامنمطلوبشيءالفلسقة!،ن،ا)هلسفةمنن!ربانلا

منانهواذكر.القرآنخلالمنىابهفي-تءلمهههاانصمباحسئالاوا*ن""ءردةقلسفيةزاويةخلالمنالاالدينفكرةصتىللجنعلمان

يؤمنالذي!،لأنسملن.صديثة!لسقةوياكل!انجدهااناج!2الهصعبالفارار!ه!ذكرتقدكنت.الفدههيةالثعؤونعاىالاساشيمعولناذجعل

ويبحثلحقي!قلةبايؤءنالذيوالازسان،عميقاا"مانا4؟للير؟من،بالله"روبرببهوانتنفسولؤ،راب!كانفيهلهقلتاللذينه."اذكرانوودت

اخر،ازشانودكلبالكون"علا!تالمحبةزغمرالذيوالانت*،ن،عنهاال!صه!ااؤرأاذولفي.للدولةالمتقدمالامامءنيتحدثجمااعجابا

مةوكرلكرام!4يصونوانسانكلبحمرية،1بااءريةيؤمنالذيالان!مهان.خصالبةظلتليلال"لسفةنداوةؤ"هاظلتاللفارابياكلماتبأناذكر

ير؟منالذكيالان!ان،باللهايمانهبالمقليؤمنالذيالانسان،مانالاتدارئهمعيجدلون!مهمعيجدلانمنمونها،قهداةارابياافصدما

الذيالانسان،كلبخنمعهوتطيمؤومهاكتثهمافلمحيالانسانبم-ؤوليقى

..وع! يجبالاف"ازيهبانيؤمنالذيالانسان،الانسانيةاًلذات)،بحرمةل""ن

وجلحطالتيالثانيةالتنودتلك،واجتماعيةدير.قراطيةكلهانكونان

معاصرةواحدةورفةفيمنهابندكلنجداًللقرآنحلألمنالانسان

الدكأوريشطيعاناما.فدسفةفي":هاواءرربندلىوىنج!لاوقدالمممسلاممكئيهووروا

مقادلمهاويعطي!ناالرائعالثكلبهذاكلهايست!خلصهاانصعبحسن

شفةعلىيعيشالذجم!العالم،فيهنعيشالنريللعاللممري!عةصورة

قنيمنكانتممااعنفبطريقةاليوميحتماجالعادم،عشوائي!هاوية23ب.صاللجدر!ةحاف(-السودان

مريعةبصورةالعلم"قدمو!،5خاصبنوعالاخلاقوالىاللفلسفةالى

الدكنوروء.فهكماالانهـيارم"هـدوالعلم.الاخلاقالىيحتاحلكنه

..نروالآدابدارومطموعاتالمدارسوادواتالكتبحميع
الىو"وانهواسهءلمصهاناستطيعواحدسيء.صعبحسنبة

قدالكتابوووفىا.بذالمهتمسكهمعالروحي!ةحقيقت"ويكتشفذاا4

ناالضروريمنورر!التسما؟لاتمنالكثيرففيهالمشكلةتلكبحث

.والاجتهادبالحريةيؤمنفهوحلايعطي
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