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  ع+   ال*�ی)   �اب   تف�ح   إذ   ، ال!اب�ة   عق�ل�ا   ���ارات   ت�ت��   ر��ا  م��علة   �ال��ة   نلقى  أخ��    م�ة

  أود   ، القABة   ه?ه  فى  ب�ل��   أدلى   أن   وق:ل   ، ال�ف��6   ش8اعة   ودل6ل   العقل   ح�3ة   رم2  “االج�هاد ”
�ر   خ�عة   م+   أح?ر   أن Cی)   أن   ت� –  م!ال  – ی�Jغى   إذ   ، ُمْغ+ٍ    فعل   ذاته  فى   ه�   ما   Dاه�ة   ع+   ال*
  ی�ض6�ا   أن  ی�Jغى   ال   ك�ا   ، نفOه   ال�ف��6   فعل   م�ارسة   ع+   ال�ف��6   أزمة   ع+   ال*�ی)   یله6�ا   أال 
  . وهR?ا   ذاتها   االج�هاد   م*اولة   م+   ب�ال   االج�هاد   Dاه�ة   ع+   ال*�ی) 

 

 ب�ًءا ، ال�Oل�ات   م�اجعة  على   �اإلق�ام   ت�Oح  ال�ى   ال�8اعة   الف��3ة   ال*�3ة  Tع�ى   االج�هاد
Y3ل�ات ب�ع�Oعادة  ال�Z�6   وO�6ه   س:]   ما   تفOتف   �  . ق:�له  على   االغل:Aة   ع\اج�   ول

 

  وه?ه   ، ال��احة   ال�Oاح   ��Oاحة   مJاش�ا   ارتJا`ا   ی�تJ_   ال��R+   االج�هاد   ق�ر    أن   ش^   ال
  إذ  ال���C    والعقل  ال8اه2ة   األف�ار   `Acان  وم��   الOل�ة   أن�اع   �Rل   مJاش�ا   ارتJا`ا   ت�تJ_   ال�Oاحة 
، ل?ل^   تfهله  ال�ى   ال�ق�مات   ع+   یJ*)   ان   علAه   ال8�ی�ة   ال*Bار3ة   ال�ورة  فى   دوره   لAأخ?   ��OTع 
�ع   أ�8�Tة   م�8د   �اع�Jارها   ال��احة   ال�عل�مات   م+  ال�ع�ى   كل   ت*6Cل   وأولها CT   +ح�وفها   م  
�ن    أن   �OT*6ل   انه   ذل^   ، ال�h6Bة   ال8�ی�ة   ال*Bار3ة   كل�اته RT   ى   لالج�هاد� ج�و�    أو   �Aiة   أو  مع
  وضJ_   ، صاح:ها   جهل  على   أال   ت�ل ال   أص6لة   ت:�و  ال�ى   األكفار   م+   ك!�6ا   فإن   ، ف�اغ   م+   نJع   اذا 
�ع   ب6+   ال�8عة Bnة   الAo�  الفعل   ه�   ، االب�اعي   االج�هاد  على   ق�اماإل   و�6+   ، ال�*6CلAة   لل��س
�   الف�صة   التاحة   الالزم ��  . وJ3قي   Tف6�   ��ا   العقل   ث�ار   ل

 

rOالعقل   تار3خ   أن   وأح    ��Cعل+   ال  ال�T   جه   ت�26ه� إلى   �6�T   ،  م��امل  ن��u    �ف��   خاص   ب
  ال�3�uة   شRل   تأخ?   ل�   ال��ح6�Tة   العقلAة   اخ�ات�ن    ث�رة  ف*�ى   ، ال�غام�   ملال�ا   االج�هاد  على   ق�رته 
�فى   �ال*�س   اتCف\   ما   �ق�ر   ال���املة Cر�    والفعل  ال� إلى   ذل^   ی�جع   وق�   ، معا  االج��اعى  ال!
  ال�3�Cة   االرض   `:Aعة  إلى   ب�وره  Tع�2    �ق   م�ا   ، معا  الع�لى  اإل�Tانى  ال���C    العقل   `:Aعة 
  ال�ار3خ   أن أال   ، عام xل ال����u وخ�6ها   ال�6ل   ب�ورات   ارتJا`ها   مع  ال8غ�افى   �الOJ_   واتCافها 
  ق�   الnل�د   ف��ة  على  ال���C    العقل   اس�ق�ار   Tق6+   مع   االسالمAة   ال*Bارة   تفاعل   أن   أBTا   Tق�ل 

  يلهينا   أال  –  مثال  –ينبغى  
  فكيرالت   أزمة   عن   الحديث 

  التفكير   فعل   ممارسة   عن 
  أن ينبغى     ال   كما ،   نفسه 

  ظاهرة   عن   الحديث   يرضينا 
  محاولة   من   بدال   االجتهاد 
 . وهكذا   ذاتها   االجتهاد 

  الفكرية   الحرية يعنى     االجتهاد
  باإلقدام   تسمح التى     الشجاعة 
بدًءا  ،  المسلمات   مراجعة على   

  وإعادة بتعريف المسلمات  
  ولو   تفسيره   سبق   ما   تفسير 
قبوله على     االغلبية   اجمعت 

  االجتهاد   قدر   أن     شك   ال
  مباشرا   ارتباطا   يرتبط   الممكن 
  وهذه ،   المتاحة   السماح   بمساحة 

  مباشرا   ارتباطا   ترتبط   المساحة 
ومدى     سلطةال   أنواع   بكل 

الجاهزة   األفكار   طغيان 

  يكون   أن   يستحيل   انه   ذلك 
  أو   قيمة   أو معنى     لالجتهاد 

فراغ   من   نبع   اذا جدوى   

  العقـل   تاريخ   أن   أحسب
  بوجه   تميزه   يعلن   ال المصرى   
،    متكامل نظرى     بفكر   خاص 

  االجتهاد على     قدرته إلى     يشير 
المغامر   الشامل 

  أن   أيضا   يقول   التاريخ   أن
  مع   االسالمية   الحضارة   تفـاعل 



�   س�ح ���ن   ذ�   أو  ال�افعى   م�اعل   ومازال\   ، ال�h6Bة   االج�هادTة   االف�ار   ب�  ت�سل  ال���C    ال
  . اآلن  ح�ى   ضAاءها 

 

  االب�اع  على   ق�رت�ا   م+   ی�قz   أن  الی�Jغى   ال���امل   ال���6u  الى   االف�قار   ه?ا   أن  على
  االج�هاد   م�8د   أن   ذل^   اساسا   وال��:A{Aة   الع�لAة   ال�8االت  فى   uTه�   اذ   ال�غام�  الف���    واالج�هاد 
  ش�ف  على   دل\   أن  وهى   ، لها   فاعلAة   ال   ف�Aة   ص�رة   uTل   فانه  ث�ر�    ت*ق6]   یل*قه   ل�   اذا  الف���  
�ح   العقل �  ج�و�    ال  –  أفال`�ن    ج�ه�ر3ة   م!ل  –  ال�Rاتr   ز3�ة   ت��ن    أن   تع�و ال  فهى  ال�عى   ̀و
  العR{   فأن   ك?ل^   ، ال���J   لل�عى     ال�*�ود غ�6 ال2م+ ام��اد مع   Tقاس   أن   R�T+   مل��س 
  فأنه   العادة  فى   مO:]  ف���    اد�اج�ه   ی�تJ_   ل�   إذا ال!�ر�    ال�غ�66   أن   نع��ف   أن   الب�   إذا   ، ص*Aح 
  . ض�ان   �ال   nTا`� 

 

�  خائف   ت�اسل  فى  ی���ى  ال���C    العقل   أن   Tالح~   وأن   الب�   ال�اه�ة   ل��حل��ا   األم6+   وال��اه
 �  فأن   ذل^  وعلى   ، ال��احف   ومعلقات   الق:�ر   ش�اه�   ب6+   `�3قه   ی�*O{   وه�  ، سJات   `�ل   �ع
  ن8�   فال   الق�r3   ال�ار3خ   صف*ات   نقلr   ون*+   نعr8   أال  و3�Jغى   ، م*�ود   م*�ود   م*�ود   اج�هاده 
  رسالة   إال   الله�   ، ال�ج�د   ون�ائAة   ، ال*Aاة   وتف�6O   االنOان   ما�Aة  فى   ص�رت   م3�Cة   ن3�uة 
  ج�اح   ك�Jه   الق�ان6+  ه�مى   مOلOال   ومقاال  ) ال*�AR   تعادلAة ( ذxى   قار�ء  الى   رائ�   ف�ان   م+   م��لة 
  فان  عل�ى   ح�  وعلى   ،) ح6O+   كامل   دمحم  . د   ألس�اذنا   ال�ع�فة   وح�ة (  الفلOفة   ه�اة    م+   عuام 
  م�ه�ا  أ�   تق�م   ل�   ال�اق�ة   ح6O+   `ه   ع�6�نا   حAةأصال  وح�ى   ، ال*افلة   العقاد   اس�اذنا   م�س�Aoة 
  م+   الOاب]   ال68ل   رواد   ل�اءها   ح�ل  ال�ى   األم6+   ال�قل   وم�اعل   ، م��املة   شاملة   اج�هادات  على 
  ص�ب   كل   م+   ال�ع�فة   �أ�8�Tة   أث�انا   م+   وسائ�   أم6+   وأح��   م*��د   نr68  زxى   أس�اذنا   أم!ال 
  `�3]   ل�ا   �Tه�ون    كان�ا   ال�واد   هfالء   كل   ، وال�عامل   ال�J�Rات   ور�Jان   ال8امعات   أسات?ة   م+   وح�ب 
  الع�C   لغة   ی�اسr   ��ا   ال8�ی�ة   كل���ا   صAاغة  فى   أ�8�ی�ها   ن�Oع�ل   أن   نA��Oع  ح�ى   ال�ع�فة 
  . ح�Aاجاتهوا 

 

 الO:6ل؟؟   وYAx   سAق�لها؟؟   م+   أی+   واآلن

  أساسAة   مق�مات   م+   فالب�   ال8�ی�ة   ال*Bارة   دورة  فى   ب�ورنا   نق�م   أن  فى   نأمل   أن   ل�ا   كان   إذا
�ن  RAاالج�هاد   ل   ��لAة   العقل   ش�ف   هhOعى   وم�  أو   ال28ئAة   ه?ه   تع�یل  على   Tق��C   فال   ، فعال  ال
�رة   تل^   تف�6O   �اعادة  �RTفى Cمات   تل^   أه�   م+   أن  وأر�    ، ال!اب�ة   ال�  :  ال�!ال   س:6ل  على   ال�ق

  جانr   م+   وأن�ا   ، ف*rO   �أن�اعها   الOل�ة   جانr   م+   ال   ، ال�Oاح   مOاحة   ز3ادة   ض�ورة  – 1 
�عة   س�اء   ، ال�8ه26   سا�قة   األف�ار   ألس�اق   الع�القة   االح��ارات Cانع  فى   ال�Cة   ال�Aل�Oال  
�ردة   أو   ، ال�Oل*ة �Oأ   �الد   م+   ال�Aه   مع   ، والغ�ور   والقه� سالA:�  القه�   أن�اع   أخ��   أن  على   ال�
�ع   داخلAا   قه�ا   لJCAح  ح�ى   ال�ف{  فى   تغلغل   ما   ه�   ال�Cادر   ه?ه   م+  اآلتى �T   أو   ال�ف��6   إعادة  
  داخل  فى   وضع   ما   س68+   االنOان   JCTح   و�ه?ا   ، مق�ر   أو   مف�وض   ه�   ��Aا   ال*ل�   م�8د  ح�ى 
  . خارجAة   أس�ار   م+   ح�له   وضع   ما   فق_   ولA{   داخله 

  وه�   ومRافhه   ال�قz   ن}�A   ت�اق��T   zل   ��ا (  ت�رA83ا   �ال�قz   ال�ع�ر   ت�اقz   ض�ورة  – 2 

المصرى     العقـل   استقرار   يقين 
  سمح   قد   الخلود   فكرة على   

  االجتهادية   االفكار   بنمو 
المضيئة 

  التغيير   أن   نعترف   أن   البد
  باجتهاد   رتبطي   لم   الثورى إذا 
  فـأنه   العادة فى     مسبق فكرى   

 . ضمان   بال   يخاطر 

  نقـلب   ونحن   نعجب   أال ينبغى  
  فـال   القريب   التاريخ   صفحات 
  صدرت   مصرية   نظرية   نجد 
  وتفسير   االنسان   ماهية فى   

الوجود   ونمائية ،   الحياة 

  يةموسوع   فـان علمى     حد على  
،   الحافـلة   العقـاد   استاذنا 

  طه   عميدنا   أصالحية وحتى   
أى     تقدم   لم   الناقدة   حسين 
  شاملة   اجتهادات على     منهما 

متكاملة 

  أن فى     نأمل   أن   لنا   كان   إذا
  دورة فى     بدورنا   نقوم 

  من   فـالبد   الجديدة   الحضارة 
  ليكون   أساسية   مقومات 
  العقـل   شرف   هو   االجتهاد 

فعال الوعى     ومسئولية 

،   السماح   مساحة   زيادة   ضرورة
  بأنواعها   السلطة   جانب   من   ال 

  جانب   من   وأنما ،   فحسب 
  ألسواق   العمالقة   االحتكارات 

  سواء ،   التجهيز   سابقة   األفكار 
  السلفية   المصانع فى     المصنعة 

  من   المستوردة   أو ،   المسلحة 
والغرور   اليأس والقهر   بالد 

اآلتى     القهر   أنواع   أخطر   أن
  ما   هو   المصادر   هذه   من 

  ليصبح حتى     النفس فى     تغلغل 
  إعادة   يمنع   داخليا   قهرا 

  الحلم   مجرد حتى     أو   التفكير 
مقرر   أو   روضمف   هو   فيما 

  وضع   ما   سجين   االنسان   يصبح
  فقط   وليس   داخله   داخل فى   



  ال��ت  وح�ى   ال�الدة   م�?   ال�ع�فة   فعل   اس���ار   لخال   م+   وذل^  ) االس�هانة   أو   �الغ�ور   ال�ع�ر 
  ) الخ  ..  وال�ع�ل   وال�عه�   وال8امعة   ال��رسة   ودون    و�ع�   ق:ل (

  فاالس�ق�ار   ، ال�اخلى  ال*ى   ال�فاعل   م+   درجة   أك:�  مع   االس�ق�ار   اس���ار  على   اإلص�ار  – 3 
�ع   إذ   األف�ار   الخ�Aار   �صةالف   ی�Aح   س�ف �T   ة   اجهاض�  ال�فاعلAة   وال*�xة   ، �أول   أوال   االج�هاد   أج
6�ى   م�ت   م�8د  إلى   االس�ق�ار   ی�قلr أال   ت�B+   س�ف   الA*Cة ROت  �  . هام

�لAة   ال��اجع   ش8اعة   وق:�ل   ، ال�nأ  على   الق�رة   ت��Aة  – 4 hO��   وم�ونة .  

  ال*�ار   مادام   :شىء   كل  فى   ال��u   إعادة   ح]  على   وال��رr3   ال�nالف   ال�ف��6   ت�A8ع  – 5 
 .األرض فى R�T) ال?� ه�   ال�اس   ی�فع   وما   لألصلح   والJقاء   م�Cال 

  م+   ل�!�OT   �6ح   ق�   ون��ة   كا�Aة   اج�هادTة   ب?ور   دون    ال�Oاح   مOاحة   ز3ادة   أن   ش^   فال :وأخ�6ا
�   أن   الBارة   ال*�ائ� ��  ال!�ار   �8�ار   س��Bاءل   ما   س�عان   ألنها   ، ذل^  ن�nى   اال عل6�ا ول�+   ، ت
  . إث�ار   كل  على   القادر   اح��ام   �Rل   ال8�ی�  ال���C    العقل   ه?ا   ن�اج   ال���ة 

�امها   ل�ا  تعالى   هللا   وه:ها  ال�ى   عق�ل�ا   اك�م�ا   ق�   ن��ن    �هوح   و�ه?اnا   �اس��A�   \وم+   ، له   خلق  
  . ال�ف��6   أمانة   ل*�ل   أهال   ن��ن   َث�ّ 

  

 1980- 4- 13 :ب�ار3خ  �األه�ام ن��ت – ]1[

  أسوار   من   حوله   وضع   ما 
 . خارجية 

  بالنقص   الشعور   تناقص   ضرورة
  تناقص   يشمل   بما (  تدريجيا 

  وهو   ومكافئه   النقص   نقيض 
)  االستهانة   أو   بالغرور   الشعور 
  فعل   استمرار   خالل   من   وذلك 

وحتى     الوالدة   منذ   المعرفة 
الموت 

،   الخطأ على     القدرة   تنمية 
  التراجع   شجاعة   وقبول 

ومرونة   بمسئولية 

  المخالف   التفكير   تشجيع
  إعادة   حق على     والتدريب 
  مادام   :شىء   كل فى     النظر 
  لألصلح   والبقـاء   صالمت   الحوار 

هو الذى     الناس   ينفع   وما 
يمكث فى األرض

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD261220.pdf   
 

 ***  ***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية( "  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
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