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واإلصالحية الحديثة والمعاصرةالحركات التجديدية 
في العالم اإلسالمي

- عرض لنماذج من التجارب الدعوية واإلصالحية
والفكرية-

د. أحمد محمود عيساويأ. 
 الحديثأستاذ الدعوة واإلعالم والفكر اإلسالمي

والمعاصر
1كلية العلوم اإلسالمية – جامعة باتنة 

عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية

القارىء عزيزي

2



هقققذا أن إلى الققققارىء أخي انتباهك أَلِْفَت أن أحب
) كلمة ألف وأربعين مائة يحقققققققوي المهم الكتقققققققاب

ومتوسط معقققدل كقققان وإذا تقريبقققا، ( كلمة140000
(100) مائة بين ما يتراوح الواحدة الدقيقة في القراءة

متوسط اعتمققققدنا وإذا  ( كلمققققة،130)  وثالثين ومائة
لن الكتققاب هققذا فققإن فقققط، ( كلمة100) مائة القراءة

وثالثة سقققاعة وعشقققرين ثالث سقققوى وقتك من يأخذ
األسققبوع أيام وعدد  سا( فقط،23،33) دقيقة وثالثين

يققوم كل قققرأت فلو ( ساعة،168) وستين وثمانية مائة
وإذا أسقققابيع، ثالثة في قراءته ألنهيت واحقققدة سقققاعة
كم فققانظر ( سققاعة768) الشققهر سققاعات عققدد كققانت

وكم السقققنة؟ في سقققتقرأ وكم الشقققهر؟ في سقققتقرأ
 الثمانين؟ أو السبعين يصل الذي عمرك طول ستقرأ

محمقققود أحمد القققدكتور األسقققتاذ
 عيساوي

اإلهداء
إلى أسققتاذي ومشققرفي في شققهادة دكتققوراه الدولققة،
والذي لواله لما صرُت حققامال لهققذا اللقب العققالي والمتمققيز،
والذي ابتُِذَل – لألسف- في أوان ذهاب العلم، أسققتاذنا الققذي
أخذ علينا عهدا أن نعطي لهذا اللقب حقه ومكانتققه، شققيخي
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وأسققققتاذي الراحققققل )إسققققماعيل يحي رضققققوان الَعداِربَققققة
م( –يرحمققه اللققه ويسققكنه فسققيح2016-1942الفلسققطيني 

جناتققه- المولققود في قريققة وعشققيرة الدوايمققة قضققاء خليققل
الرحمان بفلسطين السليبة أعادها اللققه لحظققيرة اإلسققالم..
آمين. له ولكل المشرفين الشققرفاء من أمثالققه في مشققارق
األرض ومغاربها كمشققرفي في رسققالة الماجسققتير األسققتاذ
الدكتور المفكر )عبد الرحمن عزي( –يحفظققه اللققه ويرعققاه-
أهدي ثمرة وخالصة جهققود الققدعاة والمجققددينق والمصققلحين.
الققذين تعققرفت على تجققربتهم التجديديققة واإلصققالحية طيلققة
أربعققة عقققود من القققراءة والمطالعققة والبحث والتنقيبق بين

رفوف المكتبات والتحليل والتوسم والنظر..
تِه الحققاج )يوسققف وإلى صديقي الوفي المخلص في أُخوَّ

من وزارةعقققزون التبسقققي الجزائقققري(، اإلطقققار المتقاعقققد 
مديريققة الشققؤون الدينيققةالشققؤون الدينيققة واألوقققاف ومن 

يضعني في مرتبة ابنه الحقيقيواألوقاف بتبسة، الذي كان 
العلمييبصر مستقبلي بالرغم من أنه لم يُرزق الولد، وكان 

ويشققجعنيق على أنبتبسققة، أيققام شققبابي والدعوي الزاهققر.. 
يكققون لي موطققأ قققدم في عققالم الفكققر والثقافققة والققدعوة

والتجديد واإلصالح.
(بكققير واعلي)األسققتاذ  راحلالالمتمققيز وإلى صققديقي 

الذي كان نافذتي الجميلققة، يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته
للتعرف على محاسن وروائع ودرر المجتمعق اإلباضققي: تربيققة

.وتكويناق وتعليما وأصالة وتراثا ومعاصرة.
داعيةوإلى صققديقي الققوفي والمخلصق والمحققترم جققدا ال

(، رئيس المجلس العلميعققدالن مطققروح المتمققيز )فقيهوال
 نظير وفائه وصققدقه ودماثققةمديرية الشؤون الدينية بتبسةل

تِه النادرة والصادقة. أخالقه، ونظير أُخوَّ
أسققتاذوإلى صديقي الققوفي والمخلص والمحققترم جققدا ال

قيامققه(، نظققير محمققد حمققدي )االقتصققادي البققاحث الققدكتور
تِققه النققادرة فيوونظققير وفائققه بققواجب البحث العلمي،  أُخوَّ

زمان الضياع الفايسبوكي والتشرد اإللكتروني.
وإلى األصدقاء الباحثين األسققاتذة الققدكاترة المحققترمين:
)حسققن رمضققان فحلققة( و)عبققد الكققريم حامققدي( و )رابح
زرواطي(، و )قوميقققدي القققذوادي(، و )العمقققري مقققرزوق(،
المققرابطين على ثغققر ومققا تبقى من مقققام ومكانققة األسققتاذ
الجامعي الباحث والكاتب والمؤلف الناهض.. في زمن التيققه

والضياع.. وفقدان البوصلة.. وانعدام الرؤية..
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وإلى األوفياء المحترمين جدا من طلبتي، ممن أشققرفت
عليهم في رسالة الققدكتوراة، والققذين مققازالوا على صققدقهم
ووفائهم وصققداقتهم وأُخققوَّتِهم المعهققودة: األسققتاذ الققدكتورق

الكققاتب)إبراهيم نققويري(، واألسققتاذق الققدكتور الكاتب المفكر 
اللطيف جققدا)نور الدين أبو لحية(، واألستاذق الدكتورق المفكر 

المتمققيز أخالقيققا)عبققدق الباسققط دردور(، واألسققتاذ الققدكتور 
 واألسققتاذ الققدكتور الداعيققة الققودود المققؤدب)صالح زنداقي(

.)مصطفى بلقاسمي(
وإلى كققققل من نهج نهجهم وسققققار بهققققديهم وأخالقهم
المحمديةق اإلسالمية المتميزة أهدي خالصات فهمي لمسيرة
مجددي ومصلحي العالم اإلسالمي ومن نهج نهجهم إلى يوم

الدين.
أخقققوكم ومحبكم : أ. د. أحمقققد محمقققود

عيساوي
مقدمة

شاعت منذ ما يزيد على عقدين من الزمان عققادة - بين
الكتققققاب والبققققاحثينق والققققدعاةق والعلمققققاء ومراكققققز البحث
والدراسات الدينية واألمنية واالستراتيجية- اتخققاذ مثققل هققذا
العنققوان )الحركققات التجديديققة في العققالم اإلسققالمي(، أو
)تجديدق الخطاب الديني( الفتة لمققؤتمر، أو شققعارا لنققدوة،ق أو
عنوانا لمقال أو بحث أو دراسة أو مجلة أو إصققدار أو كتققاب،

 بحث أو مخققبر متخصققص في الدراسققاتَِةدْققَحأو مشققروع و
اإلسالمية، حتى صققرَت ال تتفاجققأ في أي واجهققة إعالميققة أو
دعائيققة أو دعويققة أو حققتى على غالف أي إصققدار معققرفي أو
فكري أو ديني أو حضاري أو دعوي أو حققتى فلسققفي.. حين
يُغطي هققذا الشققعار بظاللققه الوارفققة غققيره من العنققاوين أو
الشعارات، أو يُرخي هذا العنوان بسدوله على مساحة بارزة
من ذلك المنتج الفكري أو الثقافي أو الديني، بل – لألسف-
صار تقليعًة أو )عالمة فارقًة( لكل من وعى المسألة ببعققدها
الشققرعي الققديني النصققي المقققدس، وببعققدهاق الحضققاري
التغييري السنني الكوني، أم لم يعيها حققق وعيهققا، بققل كققان
كل حظه الدنيوي فقط أنه من سواد التُبَِّع الملتحقينق بركب
الموجة الفارقة الحاملة لعبارة )التجديققد( لمسققايرة الققركب،
واغتنامق بعض الفتققات المتنققاثر هنققا وهنققاك، أو اختالب بعض
البريق أو االكتحال بشيء من الجققذب الفكققري أو المعققرفي
أو الديني المزيف، أو لعله يكون مرتبطققا بحالققة مرضققية من
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تفققققريخ القاتققققِل والميت والمميت من األفكققققار الفاشققققلة
لمضققايقة ولمزاحمققة األصققيل والنققوعي والحقيقي الهققادف،
وهقققو السقققائد اليقققوم –لألسقققف- على السقققاحتين الدينيقققةق
والثقافية والمعرفية في العالم اإلسققالمي بين ركب الهمققل
من ركّاب الموجققات والققرحالت المققأجورةق أو المجانيققة، ومن
المقتاتين بمصير ومنحى التغيير في أمة منهوكققة بعطالتهققا
العقليققة والروحيققة واإلنجازيققة.. أمققة مققا زالت قانعققة من
الترتيب في ذيل األمم، ومققازالت تققترنح سققكرى ذات اليمين
تققارة وذات الشققمال تققارة أخققرى، ومققا زالت تحتققل المققراتب

المتأخرة في عالم التوقيع الحضاري السريع بين األمم.
رْت شققبكة المعلم الثققالث اإللكترونيققة )المعلمق وقققد وفَّ
األول أرسققطو، والثققاني الفققارابي، والثققالث غوغققل( اليققوم
زخما معرفيا يحمل هذا الشعار )تجديدق الخطققاب الققديني(، إذْ
تصققطدم بققآالف الموضققوعات المتنوعققةق الققتي تحمققل هققذا
العنقققوان على تبقققايٍن وتنقققوعٍق وتمهقققٍر في األخقققذ والطقققرح
والتأصيل والمنطلقق والهدف والغايققة، بين المققدرك الققواعي
للمسألة ببعديها الشققرعي والسققنني، وبامتققدادها الققواقعي،

.. أيضاوبين المساير والمجاري والمنتفع والمتآمر
وتصوري ورؤيققتي وتحليليق وتقققييميق لهققذا الكم الهائققل
والمفرز من موضوعات ومبققاحثق )تجديققد الخطققاب الققديني(
التي ضختها األقالم والعقول واألرواح في العقققود السققابقة
عموما، وفي العقدين السققابقين على وجققه الخصققوص يجب
أن يُعاد النظر فيها، العتبققارات كثققيرة ليس مقققام معالجتهققا
كلهققا اآلن، وإنمققا العتبققار عققدم تقققدير الغالبيققة العظمى
للباحثين في هذا المجال لألبعققاد الثالثققة لهققا حققق تقققديرها،

)النص الشرعي: الحققديث النبققوي الشققريف الققذي-قق 1وهي: 
رواه أبو داود في سننه: "إن الله ليبعثق على رأس كل مائققة

السنة الكونيققة،-قق 2سنة لهذه األمة من يجدد لها أمر دينها"، 
معطيات الواقع: "الفققرد المتخلققف والجماعققة المفككققة،-قق 3

والكيقققان المصقققاب بالعطالقققة والشقققلل(، ولغلبقققة التحليقققل
العققاطفي والخيققالي من جهققة، ولطغيققان الرؤيققة التفاؤليققة
المستبشققرة والمتجققاوزةق إلكراهققات ومثبطققات ومحبطققات
الققواقعين المحلي الُمققذل والعققالمي المتققآمر، القققادر على
اسققتيعاب وااللتفققاف على التطلعققات التغييريققة من جهققة

أخرى.
وتتركز قناعتي بعد سققنين التجققوال والقققراءة والتحليققل
والنققققد والتمحيصق في المنتجق المعقققرفي التغيقققيري ألعالم
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التجديدق واإلصالح في الفكر اإلسالمي منذ عهد التابعين إلى
اليوم، إلى أن خالصة المسألة يجب أن تنحصر في معالجتهققا
وتتقيققدق في مناقشققتها والبت فيهققا بين عقققول وأفئققدة ثلققة
قليلة من العلماء المتمكققنينق في علققومق الشققريعة من جهققة،
وفي الدراسات الحضققارية والفكريققة والتاريخيققة والتغييريققة
من جهة ثانية، من الملهمين والمنتقينق جققراء عمليققةق الفققرز
العلمي والدعوي واالجتماعي الدقيقة، والمشهود لهم بنقاء
وطهارة السيرة والسريرة من جهة ثالثة، وعققدم تركهققا بين
أيدي من ال تتققوفر فيققه هققذه الخققواص يعبثققون بهققا من غققير

وعي.
ولعلناق نقدم بعض اإلشارات األساسية والخطوط العامة
والكليققة بالتلميحققاتق العققابرة في موضققوع التجديققد، حققتى ال
تنزع األنفس الميالة لفن الكتابة والتققأليف والسققبق ونحققوه
إلى طققْرِق ومعالجققة هققذه المسققألة من أبققواب الفضققول أو
اإلجادة أو التسققلية أو مجققاراة ومسققايرة الحكققام، أو إلنفققاق
ميزانية مالية مدخرة لم يتسن صرفها تحت أي عنوان، نظرا
لخطورة هذا الحقل المعرفي في الفكر اإلسالمي من جهة،
ونظرا الرتباطه الوثيق باألبعاد الثالثة الراسمة لحدود تصققور
وفهم ووعي المسققألة حققق وعيهققا، والققذي يشققكل الطريققق
الحقيقي لعالجها الواقعي المققأمول. إذْ التجديققد ليس مجققرد
عمليققة عققابرة يمكن أن يعالجهققا الهققواة، أو المغققامرون، أو
المهتمون، أو حققتى الغيققورون من هققذه األمققة، ألن العمليققةق
أكبر من أن تكون مجرد مادة بحثية ثريققة  للعققرض والتحليققل
والتدقيقق والمناقشة، بمقدار ما هي إلهامات نورانية يقذف
اللققه بهققا في صققدور المصققلحين الحقيقققيين والمجققددين
الملهمين، الققذين تم رصققد وفققرز مواصققفاتهم وحركققاتهم
وسققكناتهم ومنطلقققاتهمق ووسققائلهمق وغققايتهمق عققبر مسققيرة
التاريخ اإلسالمي. فليس كل مركز بحثي أو دعققوي أو أمققني
َع حولقققه زمقققرة من مختلقققف رسقققمي أو مقققدني شقققعبي جمَّ
البققاحثينق وطَققَرقَ المسققألة سيُفضققي ذلققك ال    محالققة –بحققد
زعمققه- إلى إيجققاد العالج لهققذه المسققألة الشققائكة، حققتى لققو
وعى أبعادهققا من الناحيققة المعرفيققة، ألن التجديققدق مواعيققد
وملتقيات ومحطات يختارها الله ويختار أصحابها بدقققة عققبر
التاريخ اإلحيائي لهذه األمة المنتظرة لقيادةق األمم والبشرية

. أو في غيرهالضالة في القرن الواحد والعشرين
ولتوضيحق خطورة تناول وعرض هذه المسققألة حققتى من
الناحية المعرفية الصققرفة، فضققال عن اإلسقققاطات الواقعيققة
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المنتظقققرة والمرجقققوة، نقققود ضقققبط الكثقققير من إيقاعاتهقققا
المتشابكة.

أوال: المجدد في الفكر اإلسالمي عبر العصور: 
إن المطلع على ما كُتب منذ عصر التققابعينق في القققرن
الهجققري األول في مختلققف المققدارس اإلسققالمية )الحجققاز،

 واألنققدلس،الكوفة، البصرة، اليمن، الشققام، مصققر، المغققرب
(، يجققد الكثققير من اإلشققكاالت في تصققنيف مفهققومفققارس

المجدد ومذهبققه، حيث اعققترى المسققألة خصققومة كبققيرة بين
أصحاب المذاهب، فذهب الشافعية إلى حصر المجددينق بعقققد

هققق(99الخلفة الراشققدي الخققامس )عمققر بن عبققد العزيققز ت 
الذي عدوهق مجدد القرن األول، 

هققق(206إلى اعتبار اإلمام )محمققد بن إدريس الشققافعي ت و
هو مجدد القققرن الثققاني، و )أبققو العبققاس أحمققد بن عمققر بن

واإلمققامهققق( على رأس المئققة الثالثققة، 306سققريج البققاز ت 
العالمققة )أبققو المعققالي الجويققني إمققام الحققرمين الشققريفين

هققق( واإلمققام المجققدد )أبققو بكققر محمققد بن الطيب419-478
هققق( على رأس المئققة الرابعققة، واإلمققام403-338البققاقالني 

هق(520-451العالمة )محمد بن الوليدق بن خلف الطرطوشي 
على رأس المئة الخامسة، موازاة مع اإلمام العالمة المجققدد

هق(،  والعالمققة اإلمققام )العققز بن505-450)أبو حامد الغزالي 
هققق( والشققيخ العالمققة660-577عبد السالم سلطان العلمققاء 

هققق( على606-543المجدد )أبو عبد الله محمد الفخر الرازي 
رأس المئة السادسة، واإلمام العالمة )أحمد بن الحسققين بن

هققق( والشققيخ العالمققة844-753علي بن أرسققالن الققرملي 
هقققق( على رأس المئقققة702-625)محمقققد بن دقيقققق العيقققدق 

السابعة، واإلمققام المجققدد )صققالح بن سققراج الققدين عمققر بن
هققق( على رأس المئققة الثامنققة،805-724رسققالن البلقيققنيق 

هققق(926-826واإلمام المجدد شيخ اإلسالم )زكريا األنصاري 
 المجدد )شمس الققدين الققرملياإلماممجدد المئة التاسعة، و

 )جاللهق(مجققدد المئققة العاشققرة، وكققذلك اإلمققام919-1004
هققق(، الققذي نظم أرجققوزة التجديققد911الققدين السققيوطي ت 

 مجدد القققرنهوذكر فيها المجددين، وعدَّ نفسه في منظومت
والعالمة المجد )محمدق بن أحمد الخطيب الشققربينيالعاشر. 

وهكققذا سققائرهق( على رأس المئققة الحاديققة عشققرة.. 977ت 
المذاهب تعتبر المجددين منها، وتنفي عن أصحاب المققذاهب
األخرى أفضيلة وخيريققة أن يكققون المجققدد منهققا، العتبققارات
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التعصققب المققذهبي الضققيقة وتشققنجات االنطققواء الفِققَرقي
المقيتة.

فيما له أيضققا صققلةليست هنا عين المشكلة فقط، بل و
بتعريف المجدد نفسه ومواصفاته، فمن هو المجدد يا تققرى؟
ومقققا هي مواصقققفاته الحقيقيقققة؟ حقققتى ذهب بعضقققهم إلى
اعتبارهق –المجدد-ق نبيا ولكنه ليس بنبي، بققل لققه مققزاج النبققوة

هق1400كمقققا ذهب إلى ذلقققك )أبقققو األعلى المقققودودي ت 
م في كتابه القيم: مققوجز تجديققد الققدين وإحيائققه سققنة1979
م(، بققل ذهب بعضققهم إلى اعتبققارهق رسققوال ولكن ليس1948

هو برسققول، بققل لققه مققزاج الرسققول والرسققالة.. وعليققه، إذا
أردت أن تتقصققى أبعققاد المسققألة بعمققق ودقققة، وتتبعتق كتب
الطبقات وسير األعالم والرجال سققتجد مثققل هققذه العبققارات
تتردد مع الكثير من الرجال األعالم، ففالن، هققو: )فريققد هققو
عصره، ووحيدق زمانه، ومجدد قرنققه، العققالم العالمققة، والحققبر
الفهامققة، مجققدد الققدين، وحققامي الشققريعة، وناصققر السققنة،
وقاهر البدعة..(، ويتقلب مثل هققذا الكالم بتقلبق المققذاهب،
فمققا هققو عظيم عنققد بعض المققذاهب كاإلمققام )ابن الصققالح

( فهو مجدد القرن السققادس، تجققد ال قيمققة لققهقه643-قق 577
عنقققد أصقققحاب المقققذاهب األخقققرى، فقققيروي في أحقققد كتب
)الطبقات( كالما يهبط بقدر اإلمققام ابن الصققالح، بققل يقققدح
حتى في فتاويه الشهيرة كفتققواه في تحققريم علم المنطققق
وحرمة إدخاله لفهم الشريعة، ويردون سبب ذلققك إلى كققون
ابن الصالح جلس إلى أحد شققيوخق الشققافعية يطلب منققه علم
المنطققق والعقققل فلم يسققتطع فهمققه، فصققرفه شققيخه هققذا
لقصر عقله عن فهم علمق المنطق، ولذلك سارع اإلمققام ابن
الصالح بتحريم علم المنطققق انتقامققا لنفسققه ولقصققورهق في
تحصيل هذا العلم العقلي، فجعل شهوته قائققدة لعقلققه، بققل

سخر عقله إلرضاء شهوته.
إن مثل هذه األوصاف والنعوت القادحة مليئة في بطون
كتب التراث التي تنتظر التحقيقق والنظر والفصل فيها حتى
ال تكون مثيرة ومؤججةق للصققراع المققذهبي الققذي تعققاني منققه
األمققة اإلسققالمية اليققوم معانققاةق شققديدةق وقاسققية، وإن اتفققق
أصققحاب المققذاهب على جيققل الصققحابة – إلى حققد مققا- وعلى

هققق(110بعض التابعين كاإلمام )أبو سعيد حسن البصققري ت 
هقققق( و157 هقققق( و)األوزاعيق ت  175و )الليثق بن سقققعد ت 

 و)سققفيان بن عيينققة،هق(124)محمدق بن شققهاب الزهققري ت 
  وعلى جيققل تققابعي التققابعين كاإلمققام(....وسققفيان الثققوري
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هققق( و )الفضققيل بن عيققاض ت180)عبدق الله بن المبققارك ت 
هققق(، فققإنهم اختلفققوا أيضققا فيمن جققاء بعققدهمق اختالفققا187

ذريعا، ومن هنا فمسققألة االسققتقاء من الققتراث في موضققوع
التجديقققدق محفوفقققة بقققالكثير من المخقققاطر، مقققرورا بجيقققل
المؤسسقققين )أئمقققة الفققققه التسقققعة(، وجيقققل المنظقققرين

هقققق،505هقققق، الغقققزالي ت 403)الجويقققني، البقققاقالني ت 
هققق(، ووصققوال إلى526هق، أبو يعلى الفققرا ت 450الماوردي 

هققق، ابن تيميققة660جيل  المحققين )العز بن عبد السالم ت 
هق، ابن751هق، ابن القيم ت 702هق، ابن دقيق العيد ت 732

هققق، ابن748هق، الققذهبي ت 756هق، السبكي ت 852حجر ت 
هقققق ..(، وعليقققهق وجب على البقققاحثين في646الحقققاجب ت 

موضوعات التغيققير والتجديققدق والنهضققة باألمققة وضققع الققتراث
الققذي لم يُغربققل بعققد جانبققا في مسققألة التجديققد، ومعالجققة
المسألة وفق تجارب ومعطيات مجققددي القققرنين الهجققريين

الماضيين الثالث والرابع عشر.
   ثانيا: تطور مفهوم التجديد: 

وثمة مسألة ثانية وهي مسألة تطور مفهوم التجديدق عبر
العصققور، وقققد عالجتهققا بعمققق ودقققة في كتققابي )مقاربققات
وأبحاث في الفكر اإلسققالمي الحققديث، دار الكتققاب الحققديث،

(،259-229م، ص 2012هق 1433القاهرة،  الطبعققة األولى، 
فالتجديدق هو عمليةق إحياء وإثراء وإغناء لألمر المراد تجديققده،
فيقال: )جدد الوضوء، أي: أعاده(، ويقققال: )جققددوا إيمققانكم
بقولقققة: "ال إلقققه إال اللقققه"، أي: أعيقققدوا فهمهقققا ونطقهقققا
وتطبيقهققا كمققا هي(، فالتجديققدق –إذن- هققو: عمليققة تجليققة

  وإظهار وإبراز األمر الذي انطمست معالمه وقسماته.
وقد مَققرَّ مفهققوم التجديققدق بثالث مراحققل أساسققية، هي:
مفهوم التجديدق هو اإلحياء للدين في القرن األول الهجققري،
ثم تطور وصققار مرادفققا إلحيققاء السققنة والعمققل بهققا، وإزالققة
ومحاربة البدعة في القرن الثاني والثالث، ثم تطققور وصققار
يعققني االجتهققاد المققذهبي، كمققا أخققذ مفهققوم االجتهققاد الحققر
والمذهبي مع بعض علماء عصر التحقيق، ثم صار في العصر
الحديث يرادف اإلجابة عن كل مشققكالت الحضققارة والمدنيققة
الحديثة ومنجزاتها ومستحدثاتها.. وفي ذلك تفصيالت كثيرة
تناولها التراث الفكري اإلسالمي الحديث والمعاصر، عن من
أحي هققققذا المصققققطلح من المصققققلحين كمحمققققد بن علي

م وجمققال الققدين األفغققاني ت1859السنوسققي الكبققير ت 
م1949م وحسققن البنققا ت 1905م، ومحمققدق عبققدة ت 1897
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م..1940م وعبد الحميد بن بققاديس ت 1936ورشيدق رضا ت 
وسائر مجددي ومصلحي العصر الحديث، ومن عدّ حركته من

م، وكذلك من1960التجديدق كبديعق الزمان سعيدق النورسي ت 
م،1932عققدَّ شققعره من فتوحققات التجديققد كمحمققد إقبققال ت 

ومن عققدَّ حركتققه النضققالية من التجديققد الققدعوي والحققركي
م مؤسققس2012كالشققيخ المجققدد عبققد السققالم ياسققين ت 

وكالمصققلحق جماعققة العققدل واإلحسققان بققالمغرب األقصققى..
م( مؤسققس الحققزب1944المجققدد )عبققد العزيققز الثعققالبي ت 

الدستوري التونسي.
ومن هنا صارت مسألة معالجققة موضققوع التجديققد مسققألة
يضبطها تقراث فقهي وفكقري منضققبط، محكققوم بنص نبققوي
مقققدس، وينتظمهققا إرث تققاريخي ثقيققل وطويققل ومتشققابك،
وبُعققدٌ واقعي حيققاتي مققرئي يكشققف حالققة العجققز والعققوار
والعطالققة الفادحققة والقادحققة، وفقققه سققنني دقيققق يحققرس
روحانيققات وأشققواق المسققألة، الققذي يجب أالّ يُتجققاوز بجميققع
معطياته ومؤشراته وتفاصققيله، ألن أي خطققإ في التشققخيص
يعني  الخطأ الفادح في إنزال النص على الشققخص المعققني
بمصطلح التجديققدق من جهققة، والخطققأ أيضققا في واقققع وبيئققة
التجديققد،ق والخطققأ في خلققق حالققة من االستبشققار والتفققاؤل
التجديدي الكاذب. وهو ما وقع فيه الكثير من غققير الملهمين
ومن غير المعنيينق بقداسة هذا الفعققل الُمحققيي ألمققة محمققد
صلى اللققه عليققه وسققلم،ق ألن اللققه يُرسققي سققنة التجديققد في
عمليةق اكتنفها هذا النص الكريم في قوله: )أََوَمن كَققاَن َميْتًققا
ثَلُققُه ِفي َفأَْحيَيْنَاهُق َوَجَعلْنَا لَُه نُوًرا يَْمِشي بِِه ِفي النَّاِس كََمن مَّ

نْهَققا  كَققذَٰلَِك ُزيَِّن لِلْكَققاِفِريَن مَققا كَققانُواۚالظُّلُمَققاِت لَيَْس بِخَققاِرٍج مِّ
(، فالخشققية كققل الخشققية ليس من122يَْعَملُققوَن( )األنعققام: 

حالة االلتقاء مققع صققفحات المجققد والرضققى اإللهي فحسققب
وصناعة مشهد التجديد،ق وهققو شققرف في األولين واآلخققرين،
بققل الخشققية كققل الخشققية من الوقققوع في حالققة التققوهم
التجديدي، ودخققول األمققة في نفققق الظالم التجديققد الكققاذب،
فاألمر يحتاج للكثير من النظر والتوفيق والصدق. وأمر هذه
األمة ودينها ومستقبلهاق للققه، الققذي لققه األمققر من قبققل ومن
بعققد، ويومئققذ يفققرح المؤمنققون بنصققر اللققه، وهققو التجديققدق

.الحقيقي المنتظر
وانطالقا من هذه الرؤية ننطلق للتعريف بطرحنا حققول
مسألة التجديدق في الفكر اإلسالمي الحديثق والمعاصر، الذي
كان ومازال وسيبقى سؤال النهضة هققو منطلقققه األسققاس،

11



حيث صورة الواقع العربي واإلسالميق المزري األليم اليققوم،
وصورته السوية والرائدة أيام مجدهق التالققد، وحالققة التنققاقض

ة بين الصققورتينقالمؤلمة التي تختزلها تلك المسافة السحي
والققواقعين، إذْ شققكّلْت اإلجابققة على هققذا السققؤال منطلققق
الحركات التجديديققة في العققالم اإلسققالمي، كققل يُجيب عنهققا
بطريقتققه ورؤيتققه ومنهجققه وتصققوره األمثققل، القققادر على

النهضة باألمة.
ومن هنققا هبَّ رجققال اإلصققالح والتجديققد اإلسققالمي في
العصققر الحققديثق يبققذلون الجهققود لتجميققعق القققوى والطاقققات
حول رؤيتهمق ومشروعهم التجديققدي، وهم يحققاولون اإلجابققة
على السؤال النهضوي المصيري والمحرج: )كيف ننهض؟( و
)بم ننهض؟( و )مققتى ننهض؟( و )مققاهي عوامققل ووسققائل
النهققوض؟(، مققا أفققرز لنققا المققدارس التجديديققةق واإلصققالحية

التالية:
 – المدرسققة الصققوفية بشقققيها الجهققادي والققتربوي،1

ممثلققة في حركققة ودولققة األمققير عبققد القققادر الجزائققري ت
م، وبديعق1859م، ومحمد بن علي السنوسي الكبير ت 1883

فيالكثققير م، وغققيرهم 1960الزمققان سققعيدق النورسققي ت 
شتى أنحاء العالم العربي واإلسالمي.

 – المدرسققة التقليديققةق بشقققيها التقليققديق المققذهبي2
والسققلفي الالمققذهبي، ممثلققة في العديققد من المصققلحين

م،1792والمجققددين كمحمققدق بن عبققد الوهققاب النجققدي ت 
ومحمقققودق شقققكري م،1836ومحمقققد بن علي الشقققوكاني ت 

م،1973م، ومحمدق الطاهر بن عاشققور ت 1839األلوسي ت 
م. 1940وعبدق الحميدق بن باديس ت 

 – المدرسة التجديديةق بشقققيها االجتهققادي والحضققاري،3
م، ومحمققد عبققدةق ت1897ممثلة بجمققال الققدين األفغققاني ت 

م، ومصقققطفى صقققبري ت1936م، ورشقققيد رضقققا ت 1905
م، ومالقققك بن نقققبي ت1932م، ومحمقققدق إقبقققال ت 1954
م.1973
 – المدرسققة الحركيققة بشقققيها السياسققي والجهققادي،4

م، وحسققن البنققا ت1936ممثلقققة بعقققز القققدين القسقققام ت 
م، وأبققو األعلى1974م، وعبققدق الكققريم الخطققابي ت 1949

م.2012م، وعبقققدق السقققالم ياسقققين ت 1979المقققودودي ت 
.م(2018ويوسف القرضاوي )حي 

 – المدرسة الدعوية واألدبيققة، ممثلققة بأحمققد ديققدات ت5
م، ومحمققققدق متققققولي1996م، ومحمققققد الغققققزالي ت 1996
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، والشققيخم2004م، ونجيبق الكيالني ت 1998الشققعرواي ت 
م(. 2013)سعيدق رمضان البوطي ت 

 – المدرسققة اإلباضققية بجناحيهققا الجزائققري والعمققاني،6
نظققرا لنجققاح منهجهققا في الحفققاظ على المجتمققع اإلباضققي
العماني والجزائري من كل المزالق واالنحرافات، ممثلة في
مشايخ وعلماءق اإلباضية القققدماء والمحققدثينق المجققددين، من
أمثققال المصققلحين: الشققيخ )أحمققد الخليلي(ق مفققتي عمققان،

م( و1914والشققيخ )امحمققد بن يوسققف اطفيش الكبققير ت 
م(، و1965)أبققققو إسققققحاق إبققققراهيم اطفيش الصققققغير ت 

م( و )إبققراهيم بيققوض ت1973)إبققراهيم أبققو اليقظققان ت 
م(.. 2004م( و )الشيخ عدون السعيد شريفي ت 1981

وعليهق سنحاولق أوال أن نقدم لمعققنى التجديققد واإلصققالح
من الناحية النظرية والفكرية الشرعية، ثم نحققاول ثانيققة أن
ننتقي من كققل مدرسققة تجديديققةق  نمققاذج للعققرض والوصققف
والتققأريخ والتحليققل، علنققا نسققتطلع من خاللهققا منطلقققات
وأدوات ووسائل ومناهج وغايات التجديققد لققدى كققل مدرسققة

من المدارس التجديديةق واإلصالحية في العالم اإلسالمي.
وسققبقق لي أن ألفت كتققابين أسققميتهما )أعالم اإلصققالح
اإلسالمي في الجزائر- دار الكتاب لحديث، القاهرة، الطبعققة

م( و )مدينققققة تبسققققة وأعالمهققققا، دار البالغ،2012األولى، 
م(2013م، والطبعققة الثالثققة 2005الجزائر، األولى والثانية، 

، عرضت فيهما لألعالم والمصلحين والمجددين الجزائققريين1
على اختالف توجهققققاتهم ومدارسققققهم،ق فمنهم الصققققوفي

م، ومنهم1859كالشققققيخ محمققققد بن علي السنوسققققي ت 
م،1960السقققلفي التقليقققدي كالشقققيخ الطيب العققققبي ت 

ومنهم التجديدي المذهبي كالشيخ محمد الطاهر بن عاشققور
م بحكم أن كل المصلحين الجزائققريين درسققوا على1973ت 

م،1914يديه، والشيخ محمد بن يوسف اطفيش اإلباضي ت 
ومنهم التجديدي اإلحيائي كالشيخ عبد الحميدق بن بققاديس ت

كما ألفُت كتابا عنوانه )دراسات وأبحاث في تاريخ الدعوة والدعاة، 1
م(. تناولت فيه عددا من مصلحي2012دار الكتاب الحديث، القاهرة، 

هق( و )عبد اللققه بن110القرون الهجرية األولى: )الحسن البصري ت 
هققق(. كمققا597هققق( و )عبققد الققرحمن بن الجققوزي ت 181المبققارك ت 

فرغُت صحبة األستاذ الدكتور )عبد الباسققط دردور( من تققأليف كتققاب
عن )أعالم الفكر واألدب والثقافة والققدعوة واإلصققالح في األوراس(
في مجلققدين كبققيرين، وكتققاب )شخصققيات وأعالم مققرْت بققاألوراس(،
تناولنققا فيققه مشققاهير األعالم في منطقققة األوراس، وسققيُطبع على

نفقة وزارة الثقافة الجزائرية إن شاء الله.
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م1965م والشقققيخ محمقققد البشقققير اإلبقققراهيمي ت 1940
م. ومنهم1957والشققيخ العققربي بن بلقاسققم التبسققي ت 

التجديققدي الحضققاري كققالمفكر العققالمي مالققك بن نققبي ت
م.. ولكققوني أريققد توسققيعق التجربققة الفكريققة في عققالم1973

 وفققق الفصققولاإلصالح والتجديد فقد اخترت النمققاذج اآلتية
التالية:

الفصققل التمهيققدي: وتنققاولت مققدخال مققوجزا وتأصققيليا عن
التجديدق لغة واصطالحا وتطورا..

 المدرسة الصوفية، واخترت ممثال لها:: الفصل األول– 1
الشققيخ المجققدد محمققد بن علي السنوسققي الكبققير ت

م كممثل للحركة الصققوفية التجديديققة الجهاديققة، بققديع1859
م ممثال للحركققة التجديديققةق1960الزمان سعيدق النورسققي ت 

الصوفية التربوية.
 الفصل الثاني: المدرسققة التقليديققة السققلفية، واخققترت– 2

ممثال لها:
م ممثال1779الشيخ محمد بن عبد الوهققاب النجققدي ت  

للحركة التجديديةق السلفية الالمذهبية، والشيخ محمد الطاهر
م، والشققيخ عبققدق الحميققد بن بققاديس ت1973بن عاشققور ت 

م للسلفية المذهبية.1940
 الفصل الثالث: المدرسة االجتهادية التجديدية، واخققترت– 3

ممثال لها:
م، والشققيخ محمققد1897الشيخ جمال الدين األفغاني ت 

م، والمفكققر1932م، والشيخ محمدق إقبققال ت 1905عبدةق ت 
م، كنماذجق ممثلة للمدرسققة التجديديققةق1973مالك بن نبي ت 

االجتهادية الحضارية.
 الفصل الرابع: المدرسة التجديدية السياسية والحركيققة– 4

الجهادية، واخترت ممثال لها:
م، والشيخ أبققو األعلى1935الشيخ عز الدين القسام ت 

م، والشقققيخ عبقققد السقققالم ياسقققين ت1979المقققودودي ت 
م-2018، والشقققققيخ يوسقققققف القرضقققققاوي )حي م2012
كنمقققاذج ممثلقققة للمدرسقققة التجديديقققة السياسقققيةهق(1439

والجهادية الحركية.
 الفصل الخققامس: المدرسققة التجديديققةق الدعويققة األدبيققة– 5

الترشيدية الحوارية، واخترت ممثال لها:
م، والشيخ محمدق الغزالي ت1996الشيخ أحمد ديدات ت 

والشققيخم، 1998م، والشققيخ متققولي الشققعراوي ت 1996
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كنمققاذج ممثلققةم( 2013)محمققدق سققعيدق رمضققان البققوطي ت 
للمدرسةق التجديدية الدعوية والفنيةق األدبية.

 الفصققل السققادس: الققدعوةق اإلسققالمية في إفريقيققا،– 6
واخترت ممثال لها:

-1754هق/1232-1168الشقققققيخ )عثمقققققان بن فقققققودي 
م(، ممثال للدعوة اإلسالمية بإفريقيا، والشيخ الداعيققة1817

م(2013-1947الطققبيب )عبققد الققرحمن السققميط الكويققتي 
كممثل للدعوةق اإلسالميةق الجديدةق في قارة أفريقيا.

 الفصل السابع: المدرسة اإلباضية، واخترت ممثال لها:– 7
م(،1914الشققققيخين )محمققققد بن يوسققققف اطفيش ت 

والصحفي القدير والمصلح الشيخ ) إبراهيم أبو اليقظققان ت
م(.1973
 الفصل الثامن: المدرسة الفكرية األدبيققة الحواريققة،– 8

واخترت ممثال لها:
هق/1429-1341)المفكققر )عبققد الوهققاب المسققيري ت 

هق/2007-ق 1346)، واألديب )نجيب الكيالني (م2008-ق 1938
، كممثلينق لهاته المدرسة.(م1428- 1931

وعققزفت عن تنققاول الكثققير من الشخصققيات التجديديققةق
األخرى عن قصد –على الققرغم من قيمققة ووجاهققةق حركققاتهم

محمققود شققكري األلوسققي العققراقي تالتجديديققة- كالشققيخ 
م، والمصلح الحر األديب الكاتب عبدق الرحمن الكواكبي1839
م، والشققهيد1936السققيد رشققيد رضققا ت م، و1949-1902

م، والمجاهقققدق عبقققدق الكقققريم1949الشقققيخ حسقققن البنقققا ت 
م، والشقققيخ المصقققلح والسياسقققي عالل1974الخطقققابي ت 

م،1966م، والشهيد األديب سيدق قطب ت 1976الفاسي ت 
والدكتورق جودت سعيد الشركسي السوري، والشيخ فتح الله
كققققولن الققققتركي رئيس جماعققققة الخدمققققة.. ومن هم على
شققاكلتهم، لكققثرة من تنققاولهمق وأخققذهم من جهققة، ولكققثرة
اختالف وجهقققات النظقققر في تققققييم حركقققاتهم التجديديقققة

واإلصالحية. 
أما منهجي في التعامققل مققع هققذه التجققارب والحركققات
التجديديةق واإلصالحية فهو ينطلق أوال من تجميققع أكققبر قققدر
من المصادر والمراجع الورقية التي تنققاولتهم، واإلكثققار من
القققراءة المعمقققة والتحليققل الققدقيق، وحشققد أكققثر األقققوال
والروايققات والققرؤى، بهققدف تجميققع أكققبر قققدر ممكن من
الحقيقة التي أقوم باختزالها وتقديمها. ثم تجميع كققل آثققار
وكتابققات ومؤلفققات الشخصققية المجققددة، واالطالع عليهققا
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ومعرفة منهجها ومنطلقاتها وأهققدافها ووسققائلها. فتحصققل
بققذلك الرؤيققة الشققمولية لكققل َعلَمٍ من األعالم المدروسققة،
وبالتالي تشكيل مقاربققة واضققحة وجليققةق للتجربققة التجديديققة
واإلصالحية، وكشف مواطن التجديدق واالتباع والتقليد فيها.

وفي سبيل ذلك فقد قرأت المئققات من الكتب الورقيققة
والمقاالت واألبحققاث، ولم أعمققد إلى شققبكة المعلوماتيققةق إالّ
فيما ندر جققدا، تجنبققا لإلسققهال واإلفققراط والهققرف والغققرف
لجهققود اآلخققرين، فمققا في هققذه الصققفحات هققو من إنتققاجي
وجهققدي الشخصققي، ومققا عققداه فهققو ضققمن قوسققين نسققبته
ألصققحابه وفققق تقاليققد األخققذ واالقتبققاس والبحثق المنهجي
وقواعد األمانة العلمية الصارمة في عصر كققثر فيققه لصققوص

.المعرفة والفكر.
وقد وترت الكتاب بفصققل أخققير أسققميته )من يجيب على
سققؤال النهضققة؟( في زخم وزحمققة الكتابققات والقققراءات

الداعية إلى النهضة.
وما أود اإلشارة إليه إلى أن هذه الفصول التي أعققددتها
عن هذه الشخصيات الدعوية والفكرية واإلصالحية هي ثمرة
قراءة وبحثق ودراسة ونشر ومطالعققة في المكتبققات العامققة
وفي مكتبتي الخاصة، والتي شملتق مئات الكتب والمقققاالت

هق1397-1977واألبحققاث والدراسققات، وقققد دامت من سققنة 
هق، والتي فاقت األربعة عقققود من1439م- 2018حتى سنة 

القققزمن القققدعوي والعلمي والقققتربوي والتكويقققني الحقيقي
والفاعققل.. وعنققدماق رأيت أنهققا قققد أثمققرت وحققان قطافهققا
قدمتها لطلبتي وقرائي األعزاء، من عشققاق سققؤال النهضققة

المصيري.
ولم أعتمققد في غالبيققة البحث على محركققات البحث أو
مواقققع الرجققال أو األعالم، إالّ في بعض الموضققوعات الققتي
افتقرت فيها لبعض المعلوماتق والمصققادر والمراجققع، وبعققدق
أن دخلتق تلققك المواقققع قمت بكتابتهققا بأسققلوبي ومنهجي
وطريقققتي، كمققا قمت بتعققديلها وإعققادة صققياغتها وكتابتهققا
بأسققلوبي، ألنهققا كُتبت بأسققاليب لغويققة ومعنويققة ركيكققة
وضعيفة، ألن غالبية الذين يقومون عليها تقنيون ال أدبققاء أو
كتاب.. وقد أخذت في الفصققل السققادس ملخص محاضققرتين

م(، أعقققدّهما1816-1754عن المصقققلح )عثمقققان بن فقققودي 
األسقققتاذان السقققودانيان المدرسقققان بالجامعقققة اإلفريقيقققة
العالمية وفي جامعة أم القرى )عمر سققالم عمققر بققابكور( و
)أحمققد الظققرافي(، بعققد أن خلصققتهما من ركاكققة األسققلوب
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وضعفه ومن كثير من الحواشققي والمكققرورات.. وهققو األمققر
نفسققه حصققل مققع موضققوعات )يوسققف القرضققاوي، أحمققد

ديدات، عبد الرحمن السميط(.
وفيمققا لققه عالقققة بقائمققة المصققادر والمراجققع والمنققاهج
المتبعققة في البحث، فقققد آليت على نفسققي االختصققار في
عدد صفحات هذا الكتاب مكتفيا بما ذكرته من بيانققات كاملققة
للمصققادر والمراجققع في هققوامش كققل دراسققة، وبالنسققبةق
للمنققاهجق البحثيققةق فلم أدخققر أي منهج يناسققبنيق في إخققراج
البحث بشقققكله العلمي والمعقققرفي والمنهجي األكقققاديمي
والعلمي والثقافي المتعارف عليه عربيا وإسالميا وعالميا. 

وقد أشار علّي الدكتور نور الدين بولحيققةق مقققدم الكتققاب
أن أضققع الشققيخان عثمققان بن فققودي في فصققل الققدعوةق
السلفلية، وأحمد ديدات وعبدق الوهققاب المسققيري في فصققل
الدعوةق الحوارية فاستحسققنت رأيققه، ولكققني تعبت من طققول
الكتابققة والبحث واالنتظققار، وخشققيتق مققرور الققوقت دون أن
يرى هذا الكتاب النور، فأحببت أن أُثبت صحة رأيه هنققا، وإن
عجزت عن وضعه مرتبققا في فصققوله، وجققزاه اللققه كققل خققير

على نصيحته الغراء القيمة.
اللققَه أسققأل أن ينفققع بققهفي آخر المقدمققة الطويلققة.. و 

طلبققة العلم والمعرفققة والحقيقققة، والسققيما طالب مرحلققة
الدراسات العليا، الذين يغرقون في بحار الكتب الققتي تزخققر
بهققا شققبكات المعلوماتيققة، وال يسققتطيعون الفكققاك منهققا
لكثرتهققا، ولضققعف قققدراتهم، وترهققل مققواهبهم ومهققاراتهم
في: المطالعققة والقققراءة والفهم والتلخيصق وإعققادةق إنتققاج
الفهم والمعرفة وتسويقها.. وكلها مهققارات افتقققدتها هققذه
األجيال المسكينة والمظلومة.. بفعققل عوامققل ليس المقققام

، وفي ظل الهيمنة العولميةق واإللكترونية على كققل1مقامها 
والله ولي التوفيق قطاعات الحياة، بما فيها المعرفية منها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أ.د. أحمد محمود عيساوي

لي كتابان عالجت فيهما هذه المسألة الشائكة بكثير من التفصيل، 1
،77أولهما كتاب: )التغيير بققالقراءة، سلسققلة روافققد المحكمققة، رقم 

م، وزارة الشققؤون الدينيققة واألوقققاف، الكققويت( وهققو2014جققانفي 
موجود في موقع الققوزارة على شققبكة المعلوماتيققة. وثانيهمققا كتققاب:
)الدافعية للقراءة، دار نور للطباعة والنشر، ألمانيا، الطبعقققة األولى،

م( و )طبعققة دار الكتققاب الحققديث، القققاهرة، الطبعققة األولى،2016
م(.2017
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الفصل التمهيدي
مدخل معرفي ومنهجي لدراسة مفهوم التجديد

مدخل معرفي ومنهجي لدراسة مفهوم التجديد

قبققل أن نتنققاول جمهققور المجققددين بالشققرح والعققرض
والتفصيل والتحليل، وقبل أن نعرض لتجققاربهمق اإلصققالحية
والتغييريةق والتجديدية يصققير من الضققروري هنققا أن نتوقققف
عنقققد بعض المحطقققات المنهجيقققة والمعرفيقققة ذات الصقققلة
الوطيدة بمفاهيم التجديدق لغة واصطالحا، ومعرفققة مناهجققه
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ومدارسققه ومراحلققه وتطققوره ومعققاييره وضققوابطه، حققتى
نتمكن من معرفة وضبط مفهوم المجققدد من غققيره. وعليققهق
وجب عليناق االنطالق مباشرة للتعامققل مققع عمققق اإلشققكالية
المطروحة، وهي إشكالية التعامل بين الثابت والمتغير في
الفكر اإلسالمي، التي تشققكل الفيصققل الفققارق في تحديققد

كنه وشخصية المجدد من غيره. 
الفكقققر اإلسقققالمي وإشقققكالية التعامقققل مقققع الثقققابت

:والمتغير
يعققود سققبب الخالف بين تيققاري التقليققد والتجديققدق في
الفكققر اإلسققالمي إلى رؤيققة كال منهمققا لمفهققومي الثققابت

يذهبوالمتغير في المرجعية الدينية. الذي  الوقت  ففي 
فيه مفكرو التيار التقليديق السققلفي إلى اعتبققار الققدين كلققه
ثابت ومقدس، ال فرق بين القرآن الكريم وسنة رسول اللققه
صلى الله عليه وسققلم وعمققل الصققحابة رضققوان اللققه تعققالى
عليهم أجمعين، وعمققل السققلف الصققالح من األمققة، معتققدينق

بحديثق رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم:في رؤيتهم تلك 
]خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلققونهم، ثم

هنققا  عليققه الذين يلونهم -وعددق ثالثة أو أربعة قرون وتوقف
[.حسققب نص الحققديث الققذي رواه أبققو داودالصالة والسققالم- 

فال مكقققان في فهمهم لمتحقققوالت ومتغقققيرات ومتطقققورات
فيه على اإلطالق، فكلققه ثققابت، ومققا قققام حققولومستجدات 

واجبوضققوابط المرجعية من فهومات وإجققراءات وكيفيققات 
هوتطبيقققبه الزمة العمل كما هو  ه، واتباعقه اعتقادوضروري

. دون مناقشة
هنا دائرة للثابتق ودائرة للمتغيرعندهم ال توجدق عليه فو

. وعلى هققذا األسققاس دأبققوا على اتبققاع طريققق التقليققدأبققدا
االعتقادي والسلوكي والعملي.

تعاليم وقيمفيما ذهب مفكرو تيار التجديد إلى انقسام 
الققدين اإلسققالمي إلى قسققمين،ومفاهيمق وأحكققام وضققوابط 

الققتي الهي قسم خاص باألطر المرجعية المقدسة الثابتة، و
تتغققير، وال تتبققدل، وهي القققرآن الكققريم والسققنة النبويققة
المطهرة. وثمة قسم آخر متغير ومتحققول، وهي الفهومققات
والقراءات التي قامت على األطر المرجعية الثابتة، معتققدين
بقولققه عليققه الصققالة والسققالم: ]إن اللققه تعققالى ليبعثق على
رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه األمة أمر دينها[ )رواه أبققو
داود في مسققنده بسققند صققحيح(، وبالتققالي فهم يققرون، أن
الدين فيه قسم ثابت، غير قابققل للتطققور والتغيققير، وقسققم

20



، ومتجققددمتغيراستشكالي واقعي وحياتي متطور وإنساني 
يتمثققل في جهققود المفكققرين والفقهققاء والعلمققاء الققذين

بغيققةاجتهدوا في حياتهم لقراءة المقدس وتقديمققه للنققاس 
إيجاد الحلول الدينية لما يواجهونه من مشكالت في حيققاتهم

 ولعلنا هنا نحاول ضبط منطلق اإلشكال كله..الراهنة
منطلق اإلشكال:

رؤيتهماخالل يتحددق منطلق اإلشكال بين الفريقين من 
تصورهما لركني الثققابت والمتغققير، ولمحاولققةق تجيققيرزاوية و

المسألة نريد أن ننطلققق من تأسققيس الجققانب الخلققودي في
، ومدى صالحيتهق لكققل زمققان ومكققان وكيققان فيأوالاإلسالم 

ة التطبيقيقققهانبقققوجفي جوانبقققه التصقققورية واالعتقاديقققة. و
 في حيقققققاة األفقققققرادة والحياتيقققققةق والواقعيةوالسقققققلوكيق

والمجتمعقققات، ومقققدى تأثرهقققا بحركيقققة التغيقققير والتجديقققد.
تعامل كققل منهمققا مققع هققذين األسققين ومنطلقق اإلشكال في

.وإمكانومدى صالحيتهما لكل زمان ومكان وكيان 
نظرة عابرة تقتضي من المتوسمينق التأكققد من أنإن و

الجانب التصوري والمفهومي لخلود اإلسققالم كنظققام ونمققط
للحيققاة،ق والعيش بققه وفققق مناطققات ومقتضققيات وظيفققة
االستخالف، تفرض أن يعاصر هذا الدين ويققواكبق متطققورات
ومستجدات الحياة، ليضمن لنفسه الخلوديةق والبقاء والتققأثير

ويتوقققفوالفاعليةق في نفوس معتنقيققه، وإالّ فهققو سققيجمد 
األولى.الهجرية بهم عند حدود القرون 

والجققانب العملي التطققبيقي يدفعققه إلى العمققل على
إيجققاد إجابققات وحلققول عاجلققة وسققريعة وعمليققةق لمشققكالت
وتطلعات معتنقيه، وإالّ فإنهم سيتسربون منه شيئا فشققيئا،

.1 ألنه عاجز عن حل مشاكلهم
وهنا نود تحديد مجاالت الثابت والمتغير في هققذا الققدين
ردما لهوة الخالف بين الفققريقين. ففي مجققال الثققابت نققرى

أن حيز الثابت يكمن في األسس التالية:
 - البعققدق العقققدي اإليمققاني والتصققوري من أركققان اإليمققان1

وأصول الدين، فيما يسمى باإلطار العقدي.   

انظر: السيد كامققل الهاشققمي، حققول إشققكالية الثققابت والتغققير في 1
، رمضققان14، السققنة 80الفكر الديني، مجلة التوحيد، طهققران، عققدد 

 لم أردْ أن أتنققققاول أو أعققققرض أرجققققوزة.50م، ص 1996هق 1416
السيوطي في التجديد والمجددين تجنبا للتكرار.
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 - البعققدق التشققريعي الثققابت، وفي هققذا البعققد التشققريعي2
الثابت الذي شرعه الله لعبادهق لتنتظمق حياتهم ومعاشهم جاء

وفق مبدأين رئيسين هما:
 - مبققدأ الواليققة اإللهيققة، الققذي على أساسققه يشققرع اللققه1

سبحانه التشريعات لعباده باعتباره الولي والوصققي والقققائم
، عليهمبالبشر، الذين هم مخلوقاته وعبققاده، وال واليققة ألحد

وال دخل ألحد في معارضة هذا المبققدأ، ألنققه يمثققل حققق اللققه
على عباده ومخلوقاته،ق وقد أشار القرآن الكريم بهذا المبققدأ
في العديد من المواضع، فقال تعالى: }ألم تعلم أن الله لققه
ملققك السققموات واألرض ومققا لكم من دون اللققه من ولي وال

(، وقولققه تعققالى: }وهققو الققذي يققنزل107نصققير{ )البقققرة: 
الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الققولي الحميققد{ق

(، وقوله تعالى: }إن اللققه لققه ملققك السققموات28)الشورى: 
واألرض يحي ويميت ومقققققالكم من دون اللقققققه من ولي وال

(.116نصير{ )التوبة: 
 - مبدأ الحكمة والغائيققة، ألن اللققه تعققالى لم يخلققق النققاس2

عبثا وتسلية، ألن ذلك مستحيل في ذات الله، وقد نفى اللققه
عن نفسه العبثية واللعب فقال: }أفحسققبتم أنمققا خلقنققاكمق

(. وقققد شققرع115عبثا وأنكم إلينا ال ترجعققون{ )المؤمنققون: 
الله تعالى لعبققادهق قققوانين وأحكامققا وأصققوال ومبققادىء ثابتققة

، وذلققك عن طريقققوإمكققانصالحة لكل زمان ومكققان وكيققان 
األنبيقققاء والرسقققل، وتلقققك التشقققريعات لهقققا صقققفة الثبقققات
واالستقرار، ومنها العبادات كلها، وأصول وقواعد وإجراءات

وطرق المعامالت المالية واالجتماعيةق والحربية وغيرها..
 - البعدق التشريعي المتغير، وهو الجانب الفهمي والتحليلي3

واالسققققتنباطي واالسققققتقرائي االجتهققققادي في القواعققققد
واألصول، وهققو الققذي يحلققل ويفهم ويرسققم طققرق ومنققاهج
وكيفيات وإجققراءات التطققبيق والتنفيققذق والسققلوك والتعامققل
فيما ال نص فيه، وال مأثور من عمققل الصققحابة، وال التققابعين
فيه، وهذه مهمة الفقهاء والعلماء المجتهدين في الشققريعة

.1اإلسالميةق 
 - البعدق التشريعي االجتماعي الثابت والمتغير، فقققد وضققع4

الله تعالى في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسققلم
جوانب اجتماعية ثابتققة، كأحكققام القزواج والطالق واألسققرة..

انظر: السيد كامققل الهاشققمي، حققول إشققكالية الثققابت والتغققير في 1
.57الفكر الديني، ص 
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كمققا فتح لبققاب االجتهققاد جققوانب تشققريعية متغققيرة لصققالحيةق
الدين وخلوديته لكل زمان ومكان وكيان. 

حالة تياري  التجديد والتقليد في العصر الحديث:
على الققققرغم من اختالف التيققققارين اإلسققققالميين في
منطلق التعامل مع المرجعية، وقراءتها والتفاعل معهققا في
اإلطار الواقعي، إالّ أنهما نظرا إلى العمل اإلسققالمي نظققرة
المحققامي والمققدافع الغيققور على تراجققع وانهققزام وتققواري
اإلسققالم من حيققاة النققاس، ومن حكمهم وتققوجيههم وتحديققد
مسارهم في الحياة، ومن تراجعه وانهزامه محليا وعالميا. 

وانطلق تيارا التجديد والتقليققد -بققالرغم من اختالفهمققا
في وجهات النظر- إلى تعزيز وتدعيمق موقع اإلسققالم محليققا
وإقليميققاق وعالميققا،ق يققدفعهما حب اإلسققالم والغققيرة عليققه ،
والتمكينق لققه، بحسققب رؤيققة واجتهققاد كققل اتجققاه لتحقيقققق

المكاسب اإلسالمية التالية:
، وضققبط مفهققوم التوحيققدق - إصققالح العقائققد والتصققورات1

.واإليمان
 - محاربة البدع والخرافات واألوهام واألباطيل.2
 - الكشققف عن بققواطن الخلققل في تخلققف وانهققزام األمققة3

اإلسالمية، والعمل على استنهاض كققوامن القققوة في األمققة
اإلسالمية.

 - مواكبقققة التطقققورات والمسقققتجدات في حيقققاة وواققققع4
المسققلمين بإيجققاد الحلققول واإلجابققات المقنعققة لمشققاكلهم

وتطلعاتهم.
 - إبراز القيم والمعاني السققامية والمبققادىء النبيلققة الققتي5

يتأسقققس عليهقققا القققدين اإلسقققالمي، كقيم العقققدل واإلخقققاء
والمساواة والشورى والسلم والحرية..

 - الققدعوة إلى مواجهققة قققوى االسققتغراب واالسققتخراب6
واالسققتكبار العالميققة، الطامعققة في ثققني وصققرف العققرب
والمسققلمينق عن دينهم، وفي ثققرواتهم وأرضققهم وخققيرات

بالدهم.
 - تربية الفرد والمجتمع المسلم على قيم اإلسالم النبيلققة7
1.

انظر : علي عبد الفتققاح المغققربي، دراسققات في الفكققر اإلسققالمي 1
. وأحمد محمد9 ..ق 4م، ص 1988المعاصر، دون دار ومدينة وطبعة، 

جاد عبد الرزاق، فلسفة المشققروع الحضققاري بين اإلحيققاء اإلسققالمي
والتحققديث الغققربي، المعهققد العققالمي للفكققر اإلسققالمي بواشققنطن،

 و395 و 315 و 291، ص 1م، ج 1995هق 1416الطبعققققققققة األولى، 
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 - العمل على إيجاد جماعات وقيادات واعية تقود المجتمع8
في ظل غياب الققوعي والتحققاكمق الشققرعي اإلسققالمي الققتي

.1عليه جل الكيانات واألنظمة العربية واإلسالميةق 
 - إحيقققاء القققتراث اإلسقققالمي ، وإعقققادة قراءتقققه وحراثتقققه9

وتقديمهق لألجيالق اإلسققالمية الحديثققة ، وتخليصققه من كققل مققا
لحق به من تشويه وتقزيم.

- الققققققرد على مطققققققاعن وسققققققموم المستشققققققرقين10
والمستغربين ، الذين يتعرضون لتشويه صورة اإلسالم.  

- محاولققة تجققاوز معضققلة الصققراع المققذهبي والفققرقي،11
وتوحيد جهود العمل اإلسالمي المشترك.

- تجاوز معضالت الفكققر اإلسققالمي الماضققوية )إشققكاليات12
( . والسلفيالفكر االعتزالي والصوفي

وهنا يجققدر بنققا المقققام الوقققوف على األسققس العلميققة
لدراسققة تيققاري التجديققدق والتقليققدق من النققواحي التاريخيققةق
واللغويةق واالصطالحية. وقبل هققذا نتسققاءل عن التجديققدق من

الناحية اللغوية؟
التجديد لغة: 

تشير معاجمق اللغة إلى أن مادة )جدد( أو )جدّ( المدغمة
بكسر الجيمق تعني: االجتهاد في األمر، فيقال: جد به األمر ،

 .2إذا اجتهد. ويقال : فالن جاد ، أي : مجتهد 
والجققد -بكسققر الجيم- ضققد البلى والفنققاء، يقققال: جققد

الثوب والشيء، فهو جديد غير بال. قال الشاعر: 
قققد يققدرك الشققرف الفققتى وثيابققه   ***    خلققق ،

وجيبق قميصه مرقوع .
والجديققدان، أو األجققدان: همققا الليققل والنهققار . قققال

الشاعر:
إن الجديققدين مققا اسققتوليا *** على جديققد أديققاه

للبلى.
والتجديد في الدين معناهق : االجتهاد والتطققوير واإلثققراء

واإلغناء من الخلق والبلى. 

476.
انظققر: محمققود عبققد الحليم، اإلخققوان المسققلمون أحققداث صققنعت 1

التاريخ، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيققع، القققاهرة، طبعققة ثانيققة،
م.1986هق 1406

انظر: محمد مرتضى الزبيدي، تاج العققروس من جققواهر القققاموس، 2
، مققادة314 ، ص 2دار مكتبة الحيققاة، بققيروت، دون طبعققة وتققاريخ، ج 

)جدد(.
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ومن خالل هذه المقاربة اللغوية نتبين أن التجديققد:ق هققو
.3عمليةق إحياء وإثراء وإغناء للشيء من الخلق والبلى 

لمحة تاريخية عن مصطلحق التجديد:
بهدف التعريف بمصطلح التجديققدق نحب أن نقققدم لمحققة
تاريخية عن نشأة وتطور المصطلح، وفي هققذا الصققدد ننقققل
هذه الدراسة القيمية التي حقققق صققاحبها معلوماتهققا بدقققة،
حيث يقول األستاذ المفكر عبد الققرحمن الحققاج: )).. نحققاول
هنا الكشف عن مفهوم - التجديد - منذ ورودهق أول مققرة في
تاريخ اإلسالم في النص النبوي الشريف حتى نهايققة القققرن
العشرين، مرورا بجهود كل العلماء الذين قدموا لققه تفسققيرا
أو تحديدا ، وذلك إسهاما منافي قضية أصققبح من الضققروري
حلها عن طريق التقصي والتصنيف إليجققاد أرضققية للتفققاهم
بين جميققعق المشققتغلينق في الفكققر اإلسققالمي أو المنشققغلينق
بقضققاياه، ال مفهققوم التجديققدق عنققدق علمققاء السققلف، وأعققني
بالسققلف هنققا الصققحابة رضققي اللققه عنهم فمققا دونهم حققتى
اإلمام الشوكاني رحمه الله، ويمكن القول بناء على ذلك أن
مصطلح التجديدق لم يكن طوال حقبة السلف مفهومققا يقققوم
الجققدل حولققه وفيققه ، يققؤدي االنقسققام في تفسققيره إلى
االنقسام إلى تيارات فكرية كبرى، مما يعني أنققه كققان يأخققذ
حيزا فرعيا هامشيا نسبة إلى قضايا األمة األخرى، فلم يكن
قط على النحو الذي نشققهده اليققوم، والققذي أصققبح االختالف
فيققه أساسققا لتشققكل تيققارات ومققذاهب فكريققة برمتهققا. هققذه
الهامشققية لمصققطلح التجديققد عنققد السققلف تفسققر لنققا ثبققات
موقع مصققطلح التجديققدق في شققروح الحققديث النبققوي إجمققاال
ضققمن مققا يشقرح عققادة من أحققاديث النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم،ق وإن كان أفققرد في أحققايين قليلققة بالشققرح في بعض
الرسائل الصغيرة ، ولعل وجود مفققردات ومصققطلحات أكققثر
تعبيرا عن حاجات المجتمع اإلسالمي والقضايا الققتي تشققغله
آنققذاك مثققل: االجتهققاد، اإلحيققاء، أسققهم كثققيرا في عمليققة
التهميش لدور هذا المصطلح -التجديققد-. وهققذا يجعلنققاق نقققرر
مطمئنين بأن مصطلح التجديدق نفسه ما كان سققيرد في كتب
السلف لوال وروده في الحديث النبوي الشريف على العكس
مما هققو عليققه الحققال اليققوم، حيث لم يكن مصققطلح التجديققد
مجرد استنباطق من النص النبوي أو استعارةق منه كما سيأتي.
وإذا عدنا إلى الشققروح لققنرى كيققف فهم السققلف المصققطلح
وشرحوهق نجد أنفسنا أمام ثالثة فهوم له. ال تشققذّ عنهققا كققل

. 314، ص 2المصدر السابق نفسه، ج  3
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الشروح، ونذكر هنا أن الشيخ محمود الطحان كققان قققد ألققف
م بعنققوان "مفهققوم التجديققد بين1984رسققالة صققغيرة سققنة 

السنة النبويةق وأدعياء التجديد المعاصرين"، لكنه لم يستقص
  .1 بشكل بحثي هذا المفهوم على النحو الذي نفعله هنا..((

تطور مصطلحق التجديد:
المتتبعق لتطققور مصققطلح التجديققدق في الفكققر اإلسققالمي
يتبين أنه مر بثالثققة مفققاهيم، حيث كققان يققرادف اإلحيققاء، ثم
صار يرادف إزالققة البدعققة والعمققل بالسققنة، ثم صققار مرادفققا
لالجتهاد المذهبي، وقد تتبققع األسققتاذ المفكققر عبققد الققرحمن
الحاج، وقدم الدراسة القيمة حول تطور المصققطلح، نقتبس

منها بشيء من التصرف هذه الخالصات الفكرية الدقيقة.
- التجديد هو اإلحياء:1

يظهر تفسير التجديد هنا بمعققنى إحيققاء مققا انققدرس من
السنة، أو إحياء الدين، وهو التفسققير األول الققوارد في كتب
السنة على لسان التابعي الشهير ابن شهاب الزهري رحمققه
الله عندما وصف الخليفققة الراشققدي الخققامس عمققر بن عبققد

، وهو المعنى الذي تبناه ابن2العزيز بقوله: ) مجدد القرن ( 
حجر فيما بعققد، حيثق يقققول  في الحققديث النبققوي الشققريف:
]إن الله تعالى ليبعثق على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه
األمة أمر دينها[ )رواه أبققو داود في مسققنده بسققند صققحيح(،
وقد يكون مجددا شامال لكل شؤون األمة كمن يقوم بشؤون
اإلمامة العظمى، وقد يكون مجددا تجديدا جزئيا، كحال بعض

المصلحين والعلماء.
الذي نجده عند ابن األثير، الذي يرىنفسه وهو المعنى 

أن تجديققدق الققدين هققو إحيققاؤهق من خالل حفققظ المققذهب، إذ
يقول: )).. فاألجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حققدوث جماعققة
من األكابر المشهورين على رأس مئة سنة يجققددون للنققاس
دينهم، ويحفظققون مققذاهبهم الققتي قلققدوا فيهققا بمهتققديهم

عبد الرحمن الحققاج، مفهققوم التجديققد في الفكققر اإلسققالمي، مجلققة 1
.1م، ص 1999، 6التجديد، ماليزيا، عدد 

انظر: ابن حجر العسقققالني، تققوالي التأسققيس لمعققالي محمققد بن  2
إدريس، تحقيق: عبد الله القاضي، بيرو، دار الكتب العلميققة، الطبعققة

، نقال عن: عبقققد القققرحمن الحقققاج، المرجقققع48م، ص 1986األولى، 
.1السابق، ص 
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 واإلطار التاريخي لتفسير ابن األثير يدور حول.3وأئمتهم((ق 
الحروب الصليبيةق التي كان يدور رحاها آنذاك.  

والمالحظ أن قول ابن شهاب الزهري السققابق، لم تكن
له صلة بالمذهبية، ذلك أن المذاهب لم تكن قد اكتملت بعققد،
وذلققك على رأس المئققة األولى، على العكس من ابن األثققير
الققذي يققرى أن إحيققاء الققدين وتجديققدهق يكققون بإثبققات ضققمن

المذهب، فإحياء المذهب يكون سبيال إلحياء الدين.
 – التجديد  هو إزالة البدعة والعمل بالسنة:2

يأخذ تفسير التجديققدق في بعض األحيققان منحى -فرقيققا-
فيظهر بوصفه موقفا تجاه الفرق، التي أطلق عليهققا لقب -
المبتدعة- وهي تمثل كل ما عدا أهل السنة والجماعة، وأول
من فسره بهذا التفسير اإلمام أحمققد بن حنبققل رحمققه اللققه،
الذي بنى عليه اعتبار اإلمققام الشققافعي مجققددا ألنققه: ))يعلمق
النققاس السققنة، وينفي عن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم

 وكان اإلمام أحمد وقتذاك في أجواء تخيم عليهققا.1الكذب(( 
فتنققة المعتزلققة، مترافقققة مققع ظهققور فققرق متعققددة متققأثرة

بالثقافة الفارسية المحلية.
وقد بدا هذا التفسير بشققكل واضققح في القققرن الثققالث
الهجري، فقد نقل ابن حجر العسقالني عن الحاكم قوله: ))
سمعتق أبا الوليد حسان بن محمد الفقيققه يقققول غققير مققرة:
سمعتق شيخا من أهقل العلم يقققول ألبي العبققاس بن سقريج
الباز: أبشر أيها القاضي فإن الله مّن على المسلمين بعمققر
بن عبد العزيز على رأس المئققة ، فققأظهر كققل سققنة، وأمققات
كققل بدعققة، ومّن اللققه على رأس المئققتين بالشققافعي حققتى
أظهققر السققنة، وأخفى البدعققة، ومّن اللققه على رأس المئققة

 والظاهر أن كالم هذا الفقيققه مبققني على.2الثالثمائةق بك (( 
كالم اإلمام أحمد، الذي اعتبر الشافعي مجدد القرن الثققاني،
خصوصا وأنه قريب العهد به، والرتباطه بالعمل بالسققنة في
مقابققل محققو البدعققة، شققاع هققذا التفسققير لققدى المحققدثين

والمتكلمين بشكل أقل ، وما يزال قائما إلى اليوم. 
 - التجديد هو االجتهاد المذهبي:3

. نقال321، ص 11ابن األثير، جامع األصول ، تحقيق األرناؤوط، ج   3
.2 و 1عن: عبد الرحمن الحاج، المرجع السابق، ص 

، نقال عن: عبد الرحمن الحققاج،48ابن حجر، توالي التأسيس، ص   1
.2المرجع السابق، ص  

، نقال عن: عبد الرحمن الحققاج،48ابن حجر، توالي التأسيس، ص   2
.2المرجع السابق، ص  

27



االجتهققاد هنققا ليس هققو االجتهققاد المفتققوح أو المطلققق
حسب تعبير األصققوليين، بققل هققو االجتهققاد الفقهي الجققزئي
المذهبي، حيث صار يأخذ معنى تجديد الدين، تجديد المذهب،
بعد استفحال حركققة الصققراع المققذهبي في الفضققاء الققديني
اإلسالمي، ومن هنا ادعى كققل أصققحاب مققذهب التجديققد في
إمققامهم ومققذهبهم. ومن هنققا راح اإلمققام السققيوطي يعققدد
المجددين في قصيدته الشهيرة التي مطلعهققا: عالمققا يجققدد
دين الهققدى ألنققه مجتهققد أسققماء المجققددين من المققذهب

.1الشافعي 
وقد أفرزت لنا هذه القراءة التاريخيققةق لتطققور مصققطلح
التجديدق فهمققا لمعنققاه المرتبققط بظققروف ومعطيققات عصققره،
وتشققعبتق القققراءات حققول مفهققوم رأس المئققة، فمنهم من
عدها رأس المئة، ومنهم من عدها قريبا منها بقليل، ومنهم

من عدها أثناءها.
تطور مصطلحق التجديد في العصر الحديث:

يخلط البعض بين مفهوم التجديد اإلسالمي الققذي ظهققر
في منتصققف السققتينيات من القققرن التاسققع عشققر، وبين
مفهوم التجديدق الذي كان شعارا للعلمانيين الحداثيين الققذين
ظهروا في عشرينيات القرن الماضي، فقد ظهققر مجموعققة
من األدبققاء في مصققر ودعققوا إلى تغققريب العقققل المصققري،

م، وأطلقت على نفسققها1919وتبني العلمانيققة عقب ثققورة 
شققعار -التجديققدق والمجققددين- وكققان من هققؤالء قاسققم أمين
وأحمدق لطفي السيد وسعد زغلول وطه حسين، وقد بدأ هذا
االتجققاه بالققدعوةق إلى االحتفققاظ بالعقيققدة اإلسققالمية فقققط،
وأخذ ما دونها من الغرب المتقدم، ولكنه سققرعان مققا تنتهى

إلى القطيعة مع الدين كله.
ويمكننققا القققول بققأن اإلصققالحيةق اإلسققالمية الققتي تمثققل
مدرسة محمد عبدة ريادتهققا قققد دعت للتجديققد الققديني، حيث
يلخصها الشيخ محمد عبدة بقولققه: ))تحريققر العقققل من قيققد
التقليققد، وفهم الققدين على طريقققة سققلف هققذه األمققة قبققل
ظهققور الخالف، والرجققوع في كسققب معارفققه إلى ينابيعهققا
األولى، واعتبارهق ضمن موازين العقل البشري التي وضققعها
الله لترد من شططه، وتقلل من خطئه وخبطققه، لتتمق كلمققة
الله في حفظ نظام العالم اإلنساني((. وصار شعار التجديققد

انظر: فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفققة، بققيروت،  1
. نقال عن: عبقققد القققرحمن الحقققاج، المرجقققع282، ص 2م، ج 1972

، بتصرف.2السابق، ص  
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شققعار كققل المفكققرين في بققدايات القققرن العشققرين، دون
التأصيل الشرعي لققه كمققا هققو عنققد مدرسققة المنققار، إلى أن
أصبح يجد سنده في الحديث النبوي الشريف، فانتقل الفكر

اإلسالمي من تداول مصطلح اإلصالح إلى مصطلح التجديد.
وكان أول مقال يظهر تحت عنوان التجديدق للشيخ أمين
الخولي األسققتاذ في كليققة اآلداب في جامعققة القققاهرة سققنة

، تحت عنققوان )التجديققدق13م في مجلققة الرسققالة عققدد 1933
في الدين(. ثم كتب من بعققده أبققو األعلى المققودودي باللغققة
األرديققة كتابققه الشققهير )مققوجز تجديققد الققدين وإحيائققه( سققنة

م.1948
وحتى منتصف الخمسققينيات من القققرن العشققرين كققان

يققزال هامشققيا، ومصققطلح اإلصققالح هققو مصققطلح التجديققدق ما
الممثقققل الحقيقي للخطقققاب اإلسقققالمي المتحقققدي لألزمقققة

المعاصرة.
ثم يأتي كتاب األستاذ الققدكتور عبققد المتعققال الصققعيدي
)المجددون في اإلسالمق من القرن األول إلى القققرن الرابققع

م، وكققان قققد أصققدر قبلققه كتققاب )تققاريخ1955عشققر( عققام 
اإلصالح في األزهر( ولم يستعمل فيه مصطلح التجديققد، بققل
مصطلح اإلصالح. ويققأتي مصققطلح التجديققد اإلسققالمي لققيرث
مصطلح مدرسة المنار اإلصالح. الذي هو جققواب على أسققئلة

.1النهضة وتحدي الغرب والتخلف
التجديد اصطالحا:

 وبعد هذه اللمحة التاريخية عن نشققأة وتطققور مصققطلح
التجديدق في الفكر اإلسالمي ننتقل إلى تعريفققه من الناحيققة
االصقققطالحية. فبقولقققه تعقققالى: }اليقققوم أكملت لكم دينكم
وأتممتق عليكمق نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينققا{ )المائققدة:

(، يكون قققد أراد وضققع البشققرية وإلى األبققد موضققع النضققج3
العقلي، وبقوله عليه الصالة والسققالم: ]ال نققبي من بعققدي[،
يكققون المققولى تبققارك وتعققالى قققد ختم إنققزال الشققرائع إلى
البشرية. تلك الشرائع التي كانت تنزل إلصالح حققال البشققر،
المختومةق بشريعة اإلسققالم التامققة والكاملققة، تاركققا اإلنسققان
يواجه الحياةق بشريعته اإلسالمية الغراء، وفاتحا الباب أمامققه
ليجتهقققد في تطقققوير وتحسقققين شقققؤون حياتقققه بالتجديقققد

واالجتهاد. فما التجديدق إذن؟
عّرف المفكر اإلسالمي األسققتاذ الققدكتور محمققد عمققارة
التجديققدق بقولققه: ))إزالققة مققا طققرأ  على األصققول والكليققات

، بتصرف.5 و 4انظر: عبد الرحمن الحاج، المرجع السابق، ص    1
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والقسمات األساسية، مما يتعققارضق مققع روحهققا ومقاصققدها،
األمر الذي يكشف عن نقاء هذه األصول، ويعيدهاق بالعقالنيةق
واالجتهاد، كي تفعل فعلها في مستحدثات األمور، ومققا جققد

 ثم يعقب على تعريفققه قققائال:.1ويستجدق في واقع الحيققاة(( 
)).. ففيه عودة لحقيقققة الققذات، واسققتلهام لعوامققل الثبققات
وقسققماته، مققع إضققافات جديققدةق تعققالج الجديققد، في إطققار
األصول والثققوابت، بحيثق يتم للحضققارة ذلققك االتسققاق الققذي
يجعل حاضرها االمتداد المتطور للقسمات األصلية والثوابت

.2الجوهرية في بنائها القديم((ق 
وقد عّرف الشيخ أبو األعلى المودودي التجديققدق بقولققه:
))التجديد في حقيقته هققو تنقيققة اإلسققالم من كققل جققزء من
أجققزاء الجاهليققة، ثم العمققل على إحيائققه خالصققا محضققا على

.3قدر اإلمكان(( 
فالتجديدق إذن هو عملية منهجية وعلميةق دقيقققة األبعققاد،
يضطلع بها المتخصصققون اإلسققالميون في مرحلققتي التغيققير
والبناء، يتناولون فيها واقققع المنظومققة اإلسققالمية النظققري
والعملي، المقققدس والققتراثي، بالتحليققل والققدرس والبحث
والتقييم والتقويمق ، وذلك بهدف تمجيد وتقققديس المقققدس،
وتجليققةق مققا طققرأ عليققه من الرواسققب المختلفققةق ، وتقققديمق

الطروحات الخلودية.
وبتتبع التعاريف السابقة نتبين أن عمليققةق التجديققدق ذات
أبعاد معرفية وفكريققة ومنهجيققة معقققدةق ومتشققابكة، مؤصققلة
بضققوابط وأسققس، يضققطلع بهققا الدارسققون المتخصصققون
اإلسققالميون في مرحلققتي التغيققير والبنققاء، لققدرإ  وإبعققاد
الرواسب والشوائب على المقدس، وتجليةق الققتراث، وحسققن

فهمه وعرضه مجددا.
وتجققدرق اإلشققارة هنققا إلى ضققرورة التميققيز بين مفققاهيمق
)التطققور( و )التغيققير( و )التجققدد (، فكققل هققذه المفققاهيم
تقتضي عققدم االرتبققاط باألصققول وبالماضققي، وإذا وجققد، فال
توجد &ضوابط تحققدده وتضققبطه، مققع أي قققديم أو أي أصققل،
فتبقى الجذورق غققير واضققحة القسققمات واألبعققاد واألهققداف،
وبالتالي تتضبب صققورة الحاضققر والمسققتقبل، فال يعلم على

محمد عمارة، اإلمام محمد عبدة مجدد اإلسالم، المؤسسة العربية  1
.11م، ص 1981للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة األولى، 

.11محمد عمارة، اإلمام محمد عبدة مجدد اإلسالم، ص   2
أبو األعلى المودودي، تجديد الدين وإحيائققه، دار الشققهاب، باتنققة،  3

.52دون طبعة وتاريخ، ص 
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 على العكس من مفهوم.1أي نحو يكون االستمرار والتقدم 
)التجديد(، الذي يعني االتصال الوثيق مققع الماضققي ، فيقققال
مثال : جدّد الوضققوء، بمعققنى أعققاده كمققا هققو، فهققو لم يجققري
عليه تغييرا غير إعادته بنفس معالمه، ويقققال: جققدّد اإليمققان
الققوارد في الحققديثق النبققوي الشققريف، قولققه عليققه الصققالة

، قيل يا رسول اللققه، وكيققف نجققددوالسالم: ]جددوا إيمانكم
 )رواه اإلمققامقول ال إلققه إالّ اللققه[من  إيماننا؟ قال: )أكثروا

.أحمد والطبراني وحسن السيوطي(
فالتجديدق حسب تصورنا المتواضع، هو: عملية اسققتدعاء
واعية ومقصودة -من قبل النخب الدينية والفكريققة القمينققة
والمتميزة- للنص المقققدس )كتققاب، سققنة(، )تققراث وتققراكم(
لمواجهققة حققيرة وإكراهققات واستشققكاالت وقضققايا الققراهن
المتنوعققققة على الصققققعيدين المحلي والعققققالمي الفققققردي
والجمعي الققروحي والمققادي اآلني والمسققتقبلي..، لتجققاوز
تمققادي وتطققاول الطروحققات الماديققة والوضققعية والعلمانيققة
واإللحادية والوثنية المتعثرة والمتألهة على الساحة العالمية

بغير وجه حق.  
عريف المجدد:ت

عّرف الشيخ أبو األعلى المققودودي المجققدد بقولققه: ))..
إن المجدد ال يكون نبيا، ما في ذلققك شققك، ولكنققه يكققون في

. ومن الخصققائص الققتيةطبعه ومزاجه أقرب إلى مزاج النبو
 الصققافي، والبصققرنالبققد أن يتصققف بهققا المجققددق هي: الققذه

النفققاذ، والفكققر المسققتقيم بال عققوج، والقققدرة النققادرة على
تبققيين سققبيل القصققد بين اإلفققراط والتفريققط، ومراعققاة
االعتققدال بينهمققا. والقققوةق على التفكققير المجققرد من تققأثير
األوضققاع الراهنققة والعصققبات القديمققة الراسققخة على طققول
القققرون، والشققجاعة والجققرأة على مزاحمققة سققير الزمققان
المنحرف، واألهلية الموهوبققة للقيققادةق والزعامققة، والكفققاءة
الفذة لالجتهاد وألعمال البناء واإلنشاء، ثم كونه مسلما حقا
في وجهققة نظققره وفهمققه وشققعوره،ق يمققيز بين الجاهليققة
واإلسالمق حتى في جزئيات األمور ، ويبينق الحق ويفصله عن

.2ركام المعضالت التي أتت عليها القرون..(( 
والمفكر العالم :هوحسب رؤيتنا المتواضعة- فالمجدد –

المجتهد المؤهل فطريا وروحيققاق وعقليققاق وسققلوكياق وإنجازيققا

. وأبو10انظر: محمد عمارة، اإلمام محمد عبدة مجدد اإلسالم، ص   1
.      51األعلى المودودي، تجديد وإحيائه، ص 

.      53 و 52أبو األعلى المودودي، تجديد وإحيائه، ص   2
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لفهم وفقققه وقققراءة وتحليققلق األطققر المرجعيققة المقدسققة،
ورصققد وفهم ونقققدق وتقققييم وتقققويم المققوروث الفكققري
والفقهي المتراكم حققول المقققدس، وللتعامققل مققع مكونققات
الواقع: اإلنسان، الطبيعة، النظام، الحيققاة، الكققون. والقققادر
على تققققديم الطروحقققات والقققرؤى والتصقققورات النظريقققة
والعمليققة،ق الققتي تضققمن لهققذا الققدين وألتباعققه االسققتمرارية

والشهود الحضاري. 
فالمجدد إنسان كفيء فطريا وروحيققا ونفسققيا وعقليققا

وسلوكياق وتربويا وأخالقيا، وقادر على تغييرومنهجيا وفكريا 
الواقع وإصالحه، وليس النظر فيه فقط.  

وظيفة المجدد:
حدد الشيخ أبققو األعلى المققودودي وظيفققة المجققدد في

المهام التالية:
 - تشخيص أمراض البيئة والواقع الذي يعيش فيه تشخيصا1

صحيحا وحقيقيا، والفصل بين مقومات الجاهليققة واإلسققالمق
في الواقع المشخص.

 - تحديد وتوضيح موقف اإلسالم من الواقع بكل مشموالته2
اإلسالميةق والجاهلية.

 - السققعي إلصققالح الفسققاد المنتشققر في الواقققع فكريققا3
وعمليقققا، وذلقققك بإحقققداث االنقالب الفكقققري والتصقققوري ،

والعملي في الواقع بكل مشموالته.
 - تققققديم الطروحقققات والقققرؤى والتصقققورات واإلجابقققات4

والحلول لمشاكل الجماهير المسلمة التي تستعصي عليهققا،
وتشكل لها عائقا كبيرا في سبيل استمرارها كأمققة مسققلمة

في الحياة.
 - مقاومققة كققل أشققكال التحققدي السياسققي واالجتمققاعيق5

وغيرها ، التي تقف عائقا في وجه اإلسالم.
 - السققعي إلى إحيققاء النظققام اإلسققالمي فكققرا وتصققورا6

.1 وشعوراق وسلوكاق وواقعا معيشا في الحياة
وقد حدد الشيخ محمد الغزالي وظيفة المجدد من خالل
توضققيحه للتجديققدق المنشققود إسققالميا، وهققو األمققر الضققروري
لحياةق اإلسققالم والققدعوةق اإلسققالمية، حيث يقققدس المقققدس،
ويحققترم الققتراث، ويحسققن فهمققه فهمققا سققليما وحقيقيققاق
وواقعيقققا بربطقققه بظروفقققه ومالبسقققاته التاريخيقققة، وفهم
تطبيقاته العمليققة أيضققا وفققق حقائقهققا، وحس عرضققه على

الناس ، كما كان يعرضه صاحب الحنيفيةق السمحة.
.57 .. 54أبو األعلى المودودي، تجديد وإحيائه، ص   1
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ووظيفة المجدد تتحدد في رأيه من خالل قدرة المجققدد
على غربلة الزيادات الجاهليققة الطارئققة والدخيلققةق عليققه، من
فهومات ضنينة وعليلةق وقاصرة ومغرضة.. تراكمت عليه من
عصور الجمود والتخلققف. هققذا التجديققدق الصققحيح الققذي ينقققل
النققاس من مظلققة الجاهليققات إلى مظلققة اإلسققالم واإليمققان
والطاعة لربهم ، التجديققدق الققذي يحي فيهم الطاعققة لققربهم،

.1ويبعدهم عن أهواء الجاهلية العمياء 
فوظيفة المجدد حسب رأيه وظيفققة إحيائيققة، نهضققوية،

للمقدس وللتراثي وللفرد ولألمة وللحياة. 
التجديد والمجددون:

لعبت -ولألسف الشديد- الصراعات المذهبية اإلسققالمية
دورها السققلبي في الخالفققات الفروعيققة الجزئيققة والفرقيققة
األصققولية الكليققة، في تمزيققق العققالم اإلسققالمي، وتصققديع
الصققف اإلسققالمي، بين سققنة وشققيعة وخققوارج، وصققراع بين
السنة والمعتزلة، وصراع بين المذاهب وغالة الحنابلة، األمر
الققذي جعلهققا تقققع فريسققة سققهلة في يققد القققوى الغازيققة

الصليبية والمغوليةق والتترية واليهودية وغيرها..
وانتقلتق هققذه المذهبيققة المقيتققة لتصققنف المجققددين،
فققذهب الحنابلققةق إلى تصققنيف مجققددي العصققر منهم، فعققدوا

هققق( وتالمذتققه وأبنققاؤه246-164اإلمققام أحمققد بن حنبققل )
والسيماق صققالح وعبققدق اللققه مجققددي القققرن الثققاني والثققالث،
وابن رجب الحنبلي مجدد القققرن الخققامس، وأبققو الفققرج بن

هق( مجدد القرن السققادس، وابن تيميققة )597-511الجوزي )
هق(751-691هق( مجدد القرن السابع وابن القيم )661-728

-1115مجققدد القققرن الثققامن، ومحمققد بن عبققد الوهققاب ) 
هققق( مجققدد القققرن الثققاني عشققر.. وذهب غققيرهم من1205

الشيعة الجعفرية واإلسماعيليةق والخوارجق نفس مذهبهم . 
فيما ذهب الشافعية إلى تصنيف المجددينق في اإلسالم

حسب مذهبهم، فعدوا المجددين من األشاعرة، كالتالي:
هققق( على رأس المائققة101-62 - عمققر بن عبققد العزيققز )1

األولى.
هققق( على204-150 - اإلمققام محمققد بن إدريس الشققافعي )2

رأس المائة الثانية.
هققق(306-قق 249 - أحمد بن عمر بن سريج البققاز األشققهب ) 3

على رأس المائة الثالثة.

محمد الغزالي، كيف نفهم اإلسالم، دار الكتب، الجزائر، دون طبعة  1
، بتصرف.193 .. 185وتاريخ، ص 
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-338 - القاضققي أبققو بكققر محمققد بن الطيب البققاقالني )4
هق( على رأس المائة الرابعة.403

هق( على رأس المائة505-450 - اإلمام أبو حامد الغزالي )5
الخامسة.

هققق(606-543 - اإلمام أبو عبد الله محمققد الفخققر الققرازي )6
على رأس المائة السادسة.

هققق( على رأس702-625 - محمد بن علي بن دقيق العيققد )7
المائة السابعة.

هققق( على805-724 - عمققر بن رسققالن السققراج البلقيققنيق )8
رأس المائة الثامنة.

هققق( على رأس926-826 - شيخ اإلسالم زكريا األنصققاري )9
المائة التاسعة.

هققق( على رأس المائققة1004-919- شمس الدين الرملي )10
.1العاشرة 

دورة التجديد:
مرت عمليةق ترقية الفكققر البشققري، والققرقي بققالمجتمع

اإلنساني، بمراحل ثالثة هي:
 - مرحلققة الطفولققة البشققرية، وكققان المجققددون فيهققا هم1

األنبياء والمرسلون عليهم الصالة والسالم.
 - مرحلة النضج البشري، المجدد فيها هو رسققول اإلسققالم2

محمد صلى الله عليه وسلم.
 - مرحلققة الرشققد البشققري، المجققددون فيهققا هم الصققحابة3

. 2والتابعون وتابعوهمق فالعلماء فاألمثل 
وخالصة القول في التجديدق أنه عملية ضققرورية، وحاجققة

حضارية الزمة الستمرار وتطور األمة اإلسالمية. 
خاتمة:

وبعد، فإن التجديدق ال يعني االنسالخ والمسققخ والتشققويه
للمقدس وللتراثي، وال يعني التجديدق التنكر للقديم الجميققل،
وال يعقققني التجديقققد الثقققورة على إرث النبقققوات والصقققحابة
والتققابعين، إنققه ال يعققني هققذا وال ذاك، بققل يعققني التمسققك
الصحيح والسققليم بالمقققدس والققتراثي، والعيشق بهمققا وفققق
مستجدات الحياةق والخلودية،ق بعين تبصققر، وتتأمققل الماضققي،

وترمق الحاضر، وترنوا المستقبل السعيد.

انظققر: رفاعققة رافققع الطهطققاوي، القققول السققديد في االجتهققاد  1
هق.1287والتقليد، طبعة القاهرة، 

انظققر: حسققن الققترابي، تجديققد الفكققر اإلسققالمي، دار الهدايققة،  2
.35قسنطينة، الطبعة األولى، دون تاريخ، ص 
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الفصل األول
المدرسة الصوفية

 – المدرسة الصوفية الجهادية: 1
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محمد بن علي السنوسي الجزائري الكبير
م[1859-1778/ قه1202-1276]

 – المدرسة الصوفية التربوية: 2
بديع الزمان سعيد النورسي

م[1960-1873/ قه1293-1379]

 – المدرسة الصوفية الجهادية: 1
الشيخ محمد بن علي السنوسي الجزائري ونشر

اإلسالم في صحراء أفريقيا
م[1859-1787/قه1276- 1202]

تمهيد:
السنوسية حركة دينية وفكرية وثقافية ودعوية إصققالحية
سلفية سنية أفرزتها جملة من العوامل الداخلية والخارجيققة
الققتي ألمت بالمنطقققة المغاربيققة غققداة القققرن الثققالث عشر

الميالدي. وقققد نشققأت وتشققكلت هققذه الهجري التاسققعق عشر
الحركة الدينية على الصعيد الداخلي بتأثير العوامل التالية:

 - الضعف واالنهققزام السياسققي والعسققكري الققذي آلت1
من إليققه الكيانققات الحاكمققة في المنطقققة المغاربيققة، بققدءا

سقوط الجزائر العثمانية فريسة في يد االستكبار الفرنسي
م.1830هق 1245سنة 
 - انتشققار الخرافققة وسققيطرة الققوهم وتسققلط عقيققدة2

الجققبر الفاسققدة.. وشققيوعق الفهومققات الخاطئققة والمعطلققة
لتعققاليمق الققدين اإلسققالمي، وهيمنققة الطققرق الصققوفية على

عموم حياة الناس.
 - التراجع واألفول الحضققاري العققربي اإلسققالمي أمققام3

الهيمنة االستكباريةق الصليبية الغربية. 
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 - الفساد االجتماعي واألخالقي مع التراجع االقتصادي4
والتجاري والصققناعي والققزراعي المققزري الققذي ألم بشققعوب

المنطقة.
وقد نشأت وتشكلتق هذه الحركة على الصققعيد الخققارجي

بتأثير العوامل التالية:
 - الهيمنقققة االسقققتكباريةق الصقققليبية على سقققائر دول1

وممالك الشققرق اإلسققالمي ووقققوع شققعوبها فريسققة القهققر
واالستعباد الخارجي.

 - التفوق االقتصادي والصققناعي والعلمي في الغققرب،2
وبداية عصر هيمنة المدنية الغربية.

وقد هيأت مثل هذه العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية
المناخ الطبيعي والمالئمق لبروز واحتضققان الحركققات الدينيققة
كالحركة المهدوية في السودان – نسبة إلى محمققد المهققدي
-، والفودية في بحيرة تشاد – نسبة إلى عثمان بن فققودي -،
والسنوسققيةق في ليبيققا ومصققر وفي الحققزام األوسققط من
أفريقيا، والققتي كققانت نتيجققة منطقيققة للفراغققات الحضققارية

الخطيرة التي بدت واضحة في المنطقة.
وقد كققانت الحركققة السنوسققية بمثابققة اللمعققة الحضققارية
الواعيققة والمفعلققة إليقققاظ الفكققر والعقققل المسققلم في

االنهزام واألفول الحضاري المنطقة، منبهة إياه من مخاطر
الذي آل إليه، ومحفزة إياه أيضا لالنطالق والتحققرر وصققناعة
الشهود الحضاري بنفس األدوات التي صنع بهققا المسققلمون

األوائل وجودهمق وشهودهمق الحضاري العالمي.
كما شكلت الحركققة السنوسققية حلقققة منققيرة في سققياق
سلسققلة الققوعي واليقظققة الحضققارية اإلسققالمية الققتي بققدأت

العالم اإلسالمي في العصر الحديث بدءا تعرف طريقها إلى
( في م1792 ت من حركة اإلمققام محمققد بن عبققد الوهققاب )

م( في اليمن،1835الجزيرة العربية، واإلمام الشوكاني )ت 
م( في الهنققد، والشققيخ1831الققدهلوي )ت  والشيخ ولي الله

م(، واألمير عبد1884محمد أحمد المهدي في السودان  )ت 
م(.. 1883القادر في الجزائر )ت 

وقد جاءت هذه الحركة الدينية اإلصالحية لتجسققد تعققاليمق
الققدين اإلسققالمي في واقققع النققاس، وذلققك وفققق فهومققات
وشققروحات وتوجيهققات الشققيخ السنوسققي ألتباعققه. فهي لم
تكن مجققرد حركققة فكريققة نظريققة تهققدف إلى فهم الواقققع
وتحليله، وتقديم الطروحققات والحلققولق لمشققاكله المختلفققة.ق
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بمقققدار مققا كققانت حركققة إصققالحية ودعويققة واعيققة شققملتق
الجوانب التنظيرية وتطبيقاتها العملية معا.

وقد وجدت كردة فعققل إيجابيققة على االحتالل الفرنسققي
للجزائققر، بحيثق عمققل الشققيخ السنوسققي على تكققوين أتبققاع
طريقته، ومحاولةق توحيققد مسققلمي المغققرب اإلسققالمي تحت
رايققة زاويتققه البيضققاء بغيققة الحفققاظ على آخققر مققا تبقى من
حصقققون الممانعقققة والمقاومقققة في األراضقققي اإلسقققالمية،
ومحاولقققة الوققققوف المنظمقققة والقويقققة في وجقققه حمالت
االسققتكبار الصققليبي الزاحققف عليهققا، والعمققل على نشققر
اإلسققالم والحفققاظ عليققه في أواسققط أفريقيققا، والحققد من

تغلغل النفوذ االستكباري الصليبي إليها.
وقققد سققعت الحركققة السنوسققية بالوسققائل البسققيطة
المتاحققة لهققا من أجققل الحفققاظ على الوجققود الققديمغرافي

اتبققاع نظققام الزاويققة، والجغرافي لإلسالمق في أفريقيققا عققبر
الذي حاولت به بناء قوة عربية وإسالمية متكاملة ومتعاضدة
في جميع مجاالت الحياة بغية النهوض باإلسالم والمسلمين،
وذلققك عققبر زواياهققا الكثققيرة الققتي انتشققرت انتشققارا كثيفققا
وملحوظققاق في منطقققة الصققحراء اإلفريقيققة، وفققق نظققام
مؤسسققاتي شققرعي في ضققوابطه وأطققره المرجعيققة، محكم
في نظامه وهيكلته،ق دقيق في بنائه وتسييره، مؤسس فوق
ذلققك بكم متناسقققق من المحققددات واألطققر المرجعيققة للققدين

اإلسالمي.
وقد سعت هذه الحركة السلفية اإلصالحية الققتي تتشققابه
مع الحركة الوهابيققة من حيثق منققاخ وظققروف نشققأتها، ومن
حيث موقعهققا الجغققرافي الصققحراوي، ومن حيث العوامققل
والمققؤثرات الخارجيققة والداخليققةق المحيطققة بهققا.. العققودة
باإلسققالم إلى أصققوله السققلفية األولى وفققق تصققور نظققري

وعمليق بسيط، ومتواضع، ومتكامل، قوامه األركان التالية:
 - تطهققير العقيققدة اإلسققالميةق ممققا علققق بهققا من األوهققام1

والخرافات والبدع..
- توحيد العالم اإلسالمي بتوحيده العقدي والمذهبي، ونبققذ2

التعصب األصولي والفروعي.
 - نبققذ التقليققدق وفتح بققاب االجتهققاد على سققائر المققذاهب،3

وعدمق التقيدق بمذهب فقهي واحد.
.  1 - نشر اإلسالم في صحراء أفريقيا 4

أنور الجندي، يقظة الفكر العربي في مواجهة االستعمار، مطبعة الرسالة،انظر:  1
.. 79، ص 1971القاهرة، الطبعة األولى، 
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 - الوققققوف في وجقققه التغلغقققل والنفقققوذ االسقققتكباري5
]الفرنسي. اإلنجليزي..[ في أفريقيا.

 - تقققدعيم الزاويقققة البيضقققاء كمؤسسقققة دينيقققة وسياسقققيةق6
واجتماعية واقتصادية وتربوية.. كإطققار مؤسسققاتي تنظيمي
يضققمن الوحققدة التصققورية والفكريققة والروحيققة والسققلوكية

والعمليةق ألتباع الزاوية.
لمحة عن حياة الشيخ محمد السنوسي:

ولد محمققد بن علي السنوسققي الخطققابي اإلدريسققي في
بلققدة )الواسققطة( بققالقرب من مدينققة )مسققتغانم( الواقعققة

م من22/12/1787هق الموافققق 1202بالغرب الجزائري سنة 
.1أسرة حسينية شريفة النسب 

ويتصققل نسققبه باإلمققام إدريس األكققبر مؤسققس دولققة
ه، ولققذا يلقب173األدارسققة في المغققرب األقصققى سققنة 

باإلدريسي، كما يلقب بالخطابي نسققبة إلى جققدهق خطققاب بن
علي، ويلقبق بالسنوسي نسبة إلى جدهق القققريب السنوسققي
بن العربي المنتسبق إلى قبيلة بني سققنوس إحققدى القبائققل
العربية الققتي سققكنت تلمسققان  ونققزلت بجبققل هنققاك يسققمى

.  2]سنوس[ بالقرب من مدينة مستغانم 
نشقققأ الشقققيخ السنوسقققي في بيت دين وعلمق وفضقققل
وشققرف. وقققد بققدأ تعليمققه األول في بلدتققه مسققتغانم الققتي
حفققظ فيهققا القققرآن الكققريم والحققديثق الشققريف ومبققادىء
العربيققة والفقققه واألصققول والطرائققق الصققوفية والفلققك
والفلسفة والمنطق وغيرها من فنون عصره، وظل بها إلى
3أن بلغ سنه العشققرين، ومنهققا انتقققل إلى زاويققة ]مازونققة[ 

1820الشهيرة في الجزائر التي أقام بها إلى حققوالي سققنة 
ومنها عاد لمستغانم التي مكث بها سنتينق ليغادرهققا قاصققدا
مدينة فاس بالمغرب األقصى طالبققا للعلم بجققامع الققرويين

، وفي جققامع4م( 1829-1822حيث أقققام بهققا سققبع سققنين )
القرويين تتلمققذ على يققد لفيققف من العلمققاء كققان أشققهرهم
الشيخ ]سيدي محمد القندوز[ق العالم الفقيه الثبت الذي كان

محمد البهي، الفكععر اإلسععالمي في تطععوره، دار الفكععر، بععيروت، الطبعععةانظر:  1
.92 و91م، ص 1971األولى، 

المرجع السابق نفسه، نقال عن نقوالة زياد، ليبيا في العصور الحديثة،ع صانظر:  2
، بتصرف.  68 .. 65

تقع بلدة مازونة في الغرب الجزائري بالقرب من مدينة الشلف. وكان بها زاوية 3
شهيرة  خرجت العديد من العلماء، يعرفون بلقب المازوني.

 علي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، األهلية للنشععر والتوزيععع،انظر: 4
 .55م، ص 1981بيروت، الطبعة الثالثة، 
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يعققرف باعتققداده بققالحق وعققدمق تزلفققه للحكققام األتققراك ممققا
م1829اضطر حاكم الجزائر الداي حسين إلى إعدامققه سققنة 

تخلصا من معارضققته، ومن أعوانققه وأتباعققه الكثققيرين الققذين
، وعنققه أخققذ الفقققه المققالكي1كققانوا يسققمون بققق]اإلخققوان[ 

وأجازه بتدريسه مدة لطلبته. كما تتلمذ أيضا على يد الشققيخ
 الشققيخ2الصوفي صاحب الطريقة التيجانية في عين مهققدي 

م[ الققذي كققان1814-1737]سيدي أحمد بن محمد التيجققاني
لققه ولطريقتققه الفضققل في نشققر اإلسققالم في جنققوب غققرب

.3صحراء أفريقيا 
وأثناء إقامته بفاس كان حريصا على زيارة تلققك الزاويققة
واالجتماع باإلخوان فيهققا، وتعققرف فيهققا أيضققا على الطققرق
الصوفية األخرى المنتشرة في المغرب األقصى. وفي سققنة

م غققادر جققامع القققرويين والزاويققة التيجانيققة وفققاس1830
باتجققاه مكققة المكرمققة ألداء فريضققة الحج ولمققا علم بققنزول
القوات الفرنسققية الغازيققة واحتاللهققا للجزائققر مققر بققالطريق

. 4الداخلي نحو تونس فطرابلس فمصر  فالحجاز 
وقد أقام بالحجاز بعد أدائه لفريضققة الحج سققبع سققنين )

م( بعققد أن تعققرض لحمالت من النقققد والتجققريح1830-1837
القاسققية الققتي وجههققا ضققده شققيوخ األزهققر، وعلى رأسققهم
الشيخ المحافظ والفقيه المالكي ]محمققدق عليش التلمسققاني

[ الققذي أذاع بين النققاس فتققوى بتكفققيره وأتباعققه1882ت  
وزاويته بإيعاز من والي مصققر محمققد علي باشققا. ثم تعققرض
ثانية لتلك الحمالت بعد عودته من الحجاز إلى المغققرب مققارا

م نظرا ألفكاره ومبادئه التي دعققا إليهققا1840بالقاهرة سنة 
5  .

وفي الحجاز أقققام يطلب العلم من علمائهققا، ويتحسققس
أوضقققاع المسقققلمين في مواسقققم الحج، ويقققدرس أحقققوالهم
وأوضاع بالدهم ودينهم وحالة الضققعف واالنهيققار الققتي غققدو
عليهققا أمققام حمالت االسققتكبار الغققربي وفي الحجققاز اتصققل

بالشيوخ والعلماء أصحاب الطرق الصوفية وأشهرهم:
، بتصرف.92 محمد البهي، الفكر اإلسالمي في تطوره، ص انظر: 1
تقع بلدة عين مهدي بالقرب من مدينة فاس بالمغرب األقصى.  2
 محفوظ محمد نسععيب، انظر:، بتصرف. و92المرجع السابق نفسه، ص انظر:  3

..44م، ص 1994الزوايا في الجزائر، دار الفكر، الجزائر، الطبعة األولى، 
..181.. و ص 44 محفوظ محمد نسيب، الزوايا في الجزائر، ص انظر: 4
 محمود كامل المحامي، الدولة العربيععة الكععبرى، دار المعععارف، القععاهرة،انظر: 5

،93. ومحمععد البهي، الفكععر اإلسععالمي، ص 363م، ص 1966الطبعععة الثانيععة، 
، بتصرف.55بتصرف. وعلي المحافظة، االتجاهات الفكرية، ص 
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 - سيدي أبي العباس أحمد بن عبد الله بن إدريس الفاسي1
مؤسققس الطريقققة اإلدريسققية والققرئيس الرابققع للطريقققة
القادريققة المراكشققية، وتتلمققذ عليققه صققوفيا ، وتجققاوب معققه
روحياق وعلمياق ودعويا إلى أن ضاق به علماء مكة فاضطهدوه
مما اضطره للهجرة إلى منطقة عسير فصحبه تلميذهق محمد

م، وبعققد1835السنوسي، وبقي معققه إلى حين وفاتققه سققنة 
وفاته انضم أتباع الشيخ إلى اإلمام السنوسي الذي عاد بهم
فققورا إلى مكققة وأنشققأ بهققا الزاويققة البيضققاء في جبققل أبي
قبيس المطل عليها فكانت أول زاوية للطريقققة السنوسققية
في التاريخ ومنها انتشرت الطريقة السنوسية. وظل طيلققة
ثالث سنين يتجول في اليمن صققحبة صققديقه الشققيخ ]محمققد

م ليتفقققدق1840عثمان الميرغني[، ومنها عاد إلى مكة سققنة 
.1أحوال زاويته وأتباعه 

وقققد كققثر أتباعققه ومريققدوه من عامققة ومن أشققرافهم
وبخاصة أشراف مكة الذين حرصوا على مكققانتهم ومققنزلتهم
بين العامة كما فعلوا ذلك سابقا مع الحركة الوهابيققة عنققدما
انضموا لها. ولما اتسع نفوذهق وكثر أتباعه ومريققدوه خشققيت
منه الدولة العثمانية أن يكرر لها نفس حركية وثققورةق اإلمققام
محمققد بن عبققد الوهققاب وأبنققاؤهق فققأوعزت إلى واليهققا في
الحجققاز ليتققدبر أمققره فعمققل على مضققايقته بشققتى الطققرق
وتشديدق الخناق عليه هو وأتباعققه وزاويتققه ممققا اضققطره إلى
تجنب الصدام معهم نظرا لطبيعققة الشققيخ ومبققادئ الطريقققة
السلمية، التي ال تكفر عداها من المسلمين، وال تتوسققع في
التشققدد في مسققائل العقائققد.. ففضققل االنسققحاب ومغققادرةق
الحجاز حفاظا على األمة والوحدةق اإلسالمية وتجنبققاق إلهققراق
الققدماء اإلسققالميةق الغاليققة، فغادرهققا مكرهققا إلى مصققر سققنة

. 2م 1840
 - سققيدي أبي العبققاس التيجققاني الجزائققري أحققد أقطققاب2

الطريقة التيجانية في المغرب الذي لقيه بالحجاز، كما لقي
م (1829-1822أتباعه في فاس أثناء تواجققده بهققا سققنوات )

3 .

، بتصرف. وعلي363 محمود كامل المحامي، الدولة العربية الكبرى، ص انظر: 1
، بتصرف. 94، بتصرف. ومحمد البهي، الفكر اإلسالمي، ص 55المحافظة، ص 

، بتصرف. وكامل المحامي، الدولة94محمد البهي، الفكر اإلسالمي، ص انظر:  2
،55، بتصرف. وعلي المحافظة، االتجاهات الفكرية، ص 363العربية الكبرى، ص 

بتصرف.
، بتصرف.363محمود كامل المحامي، الدولة العربية الكبرى، ص انظر:  3
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ثم دخققل القققاهرة ومكث فيهققا بضققعة أشققهر القى من
شققيوخها الصققدود والتكفققير، وعلى رأسققهم الشققيخ محمققد
عليش الفقيه المغربي المالكي، وسرعان ما غادرها باتجققاه
ليبيا فنزل واحة )سيوة( التي بدأ ينشققر فيهققا بققذور الققدعوةق
السنوسية، ومنها انتقل إلى واحققة )الفيققوم( بمصققر، ومنهققا
إلى برقة بليبيا ، فطرابلس فقابس بتونس، وبقققابس سققمع
بتوسعق الفرنسين في احتالل الجزائر، وتبين عزمهم للقبضق
عليققه خشققية من نشققاطه اإلسققالمي المعققادي لوجققودهم
فققأوعزوا إلى بققاي تققونس ليقبض عليققه ويسققلمه إليهم ممققا
اضققطره إلى العققودة إلى طققرابلس، ومنهققا إلى بققني غققازي

م، وببرقة أنشأ الزاوية البيضاء األولى في1842أواخر سنة 
.1أفريقيا والثانية في العالم اإلسالمي 

م، وإقامتققه1843وبعد إقامته بالجبل األخضر منققذ سققنة 
ألول زاوية سنوسية في المنطقققة عمققل اإلمققام السنوسققي
على تنظيم أتباعققه ونشققر الققدعوة اإلسققالمية في المنققاطق
المجاورةق للجنوبق الليبي باتجاه السودان األوسط والشرقي

2 .
وبعد أن استقر لققه األمققر هنالققك اتجققه للققديار المقدسققة

م ومبشققرا وناشققرا لدعوتققه1846لتأديققة فريضققة الحج سققنة 
م، وبعققدق1853ولطريقتققه، وبقي في بالد الحجققاز إلى سققنة 

عودته من الحجاز قرر نقققل مقققر الزاويققة من برقققة بالجبققل
األخضر بالقرب من بني غازي إلى الحافققة الجنوبيققة للجبققل
األخضقققر في واحقققة )جغبقققوب( بعيقققدا عن أنظقققار االنجلقققيز
والعثمققانيينق والفرنسققين الققذين بققدأوا يحكمققون سققيطرتهم
على الجزائر وقرروا وقتها مالحقة هققذا الجزائققري المجاهققد
والقبض عليقققه لئال يشقققكل لهم مصقققدر تهديقققد وقلقققق في

م أنشقققأ الزاويقققة1856الصقققحراء الجزائريقققة. وفي سقققنة 
.  3السنوسية في واحة جغبوب 

وفاته:
مما ساعد على انتشععار السنوسععية في الربععع األخععير من القععرن التاسععع عشععر 1

بالسودان الغربي وبأواسط أفريقيا اإلسالمية أن هذه المناطق كععانت قععد اتصععلتع
اتصاال وثيقا بالعرب المسلمين منذ قرون ابتداءً من القرن العاشر الميالدي، وقععد
سجلتع رحالت العرب هذه الصععالت، وقععد ذكرهعا المسعععودي في مععروج الععذهب،
وابن بطوطة، وغيره.. ولمزيععد من التوسععع في انظععر : محمععود كامععل المحععامي،

.. 364الدولة العربية الكبرى، ص 
. وعلي المحافظععة، االتجاهععات95انظععر: محمععد البهي، الفكععر اإلسععالمي، ص  2

، بتصرف.56الفكرية عند العرب، ص 
، بتصرف.    366انظر: كامل المحامي، الدولة العربية، ص  3
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ظل اإلمققام السنوسققي يققدعو وينشققر اإلسققالم من خالل
أتباعه ومريده وزاويته البيضاء بواحققة جغبققوب الجنوبيققةق في

هققق الموافققق1276أواسققط أفريقيققا إلى أن تققوفي سققنة 
م، ودفن - رحمققه اللققه - بواحققة جغبققوب في07/09/1859

الجنوب الشرقي من ليبيا عن عمر يناهز الثانيققة والسققبعين
قضقققاها كلهقققا في طلب العلم والتعليمق والقققدعوة ونشقققر

، وبعد أن1اإلسالم ومقاومة النفوذ االستكباري في أفريقيا 
. 2ترك اثنين وعشرين زاوية 

مؤلفاته:  
ترك اإلمام السنوسي تراثا فكريا وعلميا ودعويققا كبققيرا،
وقققد أحصققى مؤلفاتققه األسققتاذ عققادل نققويهض فيمققا يقققارب
األربعين مؤلفا، بالرغم من غلبة الطابع الدعوي واإلصالحي
العملي على سققائر مجهوداتققه، وقققد خلققف العشققرات من
المؤلفات أشهرها المسائل العشر المسمى ]بغية المقاصققد
وخالصققققة المراصققققد[، و]السقققلبيلق المعين في الطرائققققق
األربعين[، و] إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن[،

. 3و]هداية الوسيلة في اتباع صاحب الوسيلة[،ق وغيرها.. 
وهي - في حقيقتهققا- دروس وشققروح كققان يمليهققا على
أتباعه ومريديققه اسققتقاها من المققذاهب الفقهيققة اإلسققالمية
السقققنية األربعقققة، ومن عقائقققدق أهقققل السقققنة واألشقققاعرة
والماتريدية وأضاف إليها ما اسققتنبطه فهمققه وتحليلققهق ورأى
فيه -على حد زعمه- الصواب والصحة. وقد حققاول بتحليالتققه
وتفسيراته وقراءاته تلك أن يجعل منها مذهبا إسالميا جديدا

يجمع محاسن المذاهب كلها. 
والمتتبعق لسيرة اإلمام السنوسققي يالحققظ فيهققا المعققالم

التالية:
 - عراقققة أصققله ونسققبه، ومكانققة أسققرته الدينيققة والعلميققةق1

واالجتماعية.
 - تنوع مصادر تربيته وعوامققل نبوغققه:ق ]األسققرة. الشققيوخ.2

الزوايا. المساجد. الرحلة. السياحة الدعوية. الحج..[.
 - نشاطاته الدعوية واإلصالحية الكثيفة على خط الممانعة3

والكمون الدعوي ]فاس. تاهرت. قابس. القاهرة. الحجاز[.

، بتصرف. ومحمد البهي، الفكععر365انظر: كامل المحامي، الدولة العربية، ص  1
..91اإلسالمي في تطوره، ص 

، بتصرف. 366 و 365انظر: كامل المحامي، الدولة العربية، ص  2
انظر: عادل نويهض، معجم أعالم الجزائععر، مؤسسععة نععويهض، بععيروت، الطبعععة 3

، بتصرف.180 و179هع، ص 1399م 1979الثانية، 
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 - وضوح منطلقاته وأطره المرجعيققة وممارسققاتهق وغاياتققه4
وأهدافه وأعدائه.

 - انشغاله الكبير بالعمل الدعوي اإلصالحي الميققداني على5
العمل الفكري السكوني، والتنظيري المجرد. 

 - وضوح منهجه وهدفه الدعوي المتمثل في قلقققه الققدائم6
من العوائق التي أعاقت تقدم األمة اإلسالمية، التي لخصققها
في اختالف المققذاهب الفقهيققة والتعصققبق المققذهبي، وفي
االختالفات العقدية والتصققورية، وفي كققثرة وفسققاد الطققرق
الصققوفية الممالئققة للحكققام، وفي تسققلط الحكققام وعبثهم

بالرعية وبالدين.
الجانب السياسي والدعوي للطريقة السنوسية: 

ما أن استقر اإلمام السنوسي في واحة جغبققوب وأنشققأ
م واتخققذها1856هق 1272فيها زاويته البيضاء الشهيرة سنة 

مركزا ومنطلقا لدعوته حققتى غققدت مؤسسققة متكاملققة تضققم
جميعق مرافق الحيققاة الدينيققة والدنيويققة، وتسققامع النققاس بققه
فزحفوا نحوه باآلالف مققا بين طالب علم، ومريققدي طريقققة،
ومناصققري دين، ومحققبي خققير من كقل صققوب. وصققار اإلمققام
السنوسي يرسل الدعاة والمريدين واإلخوان والمحققبينق إلى
جميققع أنحققاء ليبيققا والسققودان وأواسققط الصققحراء األفريقيققة
يدعون إلى اإلسققالم، وينشققؤون فروعققا للزاويققة السنوسققيةق
حتى صققارت ليبيققا والسققودان وأواسققط أفريقيققا إلى الققنيجر

. 1وبحيرة تشاد تابعة لنفوذه 
وبعد أن توفي خلفه ابنه السققيد ]محمققد المهققدي[ الققذي

(146زادت في عهده عدد الزوايا السنوسققية إلى أن بلغتق )
( زوايققا في8( زاويققة في منطقققة برقققة، و)45زاوية منهققا )

( زوايققا في6( في منطقة فزان، و)15منطقة طرابلس ، و)
( زاوية في صحراء21( في السودان، و)14واحة الكفرة، و)

.  2( زاوية في بالد المغرب األقصى 17مصر، و)
وقققد تققابع اإلمققام محمققد المهققدي جهققود أبيققه الدعويققة
واإلصالحية حتى بلغتق الطريقة السنوسية أوجها في عهققده
فتعدى نفوذ الزاويققة ليبيققا ومصققر والجزائققر والمغققرب حققتى
وصل صققحراء أفريقيققا، وغققدا اإلمققام محمققدق المهققدي بمثابققة

. ومحمد البهي، الفكععر اإلسععالمي، ص365انظر: المحامي، الدولة العربية، ص  1
، بتصرف. 65، 55. والمحافظة، ص 95

انظر: محمد فععؤاد شععكري، السععنوية دين ودولععة، دار الفكععر العععربي، القعاهرة، 2
.. نقال عن محمود كامل المحامي، الدولة العربية20م، ص 1948الطبعة األولى، 

، بتصرف. 364 و 363الكبرى، ص 
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الحاكم الروحي والزمني للمنطقققة، حققتى وصققفت المصققادر
التاريخيقققة األوربيقققة الطريققققة السنوسقققية باإلمبراطوريقققة

.  1السنوسية 
وقد نقل اإلمام محمد المهدي السنوسي مقر دعوته     

من زاويققة واحققة جغبققوب إلى الجنققوب في أقصققى القطققر
الليبي بمحاذاة تشاد وأفريقيا الوسطى والسودان األوسققط

م وذلققك1895في واحققة ]الكفققرة[ جنققوب طققرابلس عققام 
العتبارات عديدةق أهمها: 

 - خالفه مع اإلمام محمد أحمد المهدي السققوداني ورفضققه1
التعاون معه، ألن المهدي السوداني كان قد أرسل نائبه إلى
المهققدي السنوسققي ليكققون تابعققه فققرفض مبايعتققه، وتجنبققا
للصقققراع اإلسقققالمي اإلسقققالمي تقققرك المنطققققة المحاذيقققة
للسقققودان لسقققلطة اإلمقققام المهقققدي ألن منهج الطريققققة
السنوسية يأمر بالمسققالمة مققع عمققوم المسققلمين، ويفضققل
العمقققل على نشقققر اإلسقققالم، والتفقققرغ لمقاومقققة النفقققوذ

االستكباري المتغلغل في المنطقة.
 - خالفه مع الدولة العثمانيةق الققتي توجسققت منققه أن يكققون2

نسققخة مكققررة من حركققة اإلمققام محمققد بن عبققد الوهققاب،
فاضقققطر إلى االبتعقققاد عن منقققاطق نفوذهقققا عمال بمبقققدإ

المسالمة لكل المسلمين.
 - االبتعقققاد عن النفقققوذ األوربي القققذي بقققدأ يتغلغقققل في3

المنطقة ، والسيما بعد محاوالت فرنسا وبريطانيققا التغلغققل
في الصحراء األفريقية، وخصوصا بعد أن تمكنت فرنسققا من
احتالل ]أدرار وعين صالح وتمنراسققت[ في أقصققى الجنققوب

الجزائري.
 - االققققتراب من أواسقققط أفريقيقققا وبقققالقرب من مدينقققة4

]واداي[ بتشققاد الققتي اعتنقت السنوسققيةق وصققارت من أهم
الزوايا السنوسية، ومحاولةق توسيعق نفوذ الزاويققة السنوسققية

2  .
ولما أحس اإلمام محمد المهدي بما يبيته له الفرنسققيون
من الكيد - بعدما تبين لهم نشاطه الدعوي المكثف في نشر
اإلسالم في مستعمراتهم األفريقية الوسققطى - انتقققل إلى
واحة ]فرو[ بين تشاد والنيجر ليكون قريبققا من الصققراع مققع

انظر: محمععد ععزة دروزة، نشععأة الحركععة العربيععة الحديثععة، المكتبععة المصععرية، 1
، بتصرف.76م، ص 1971بيروت، الطبعة الثانية، 

، بتصععرف.76انظععر: محمععد عععزة دروزة، نشععأة الحركععة العربيععة الحديثععة، ص  2
.56. والمحافظة، ص 366والمحامي، ص 
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الفرنسققيين، وفي فققرو تققوفي - رحمققه اللققه - أوائققل شققهر
م، ونقل جثمانه بعدها إلى واحققة الكفققرة ودفن1902جوان 
. وهكذا سار حفيدهق الشيخ ]محمد إدريس[ نجل الشيخ1فيها 

محمققد المهققدي بمعيققة ووصققيه الشققيخ ]أحمققد الشققريف ت
م[، وكققذلك شققيخ الزاويققة المجاهققد ]عمققر المختققار ت1933
م[ يقاومون المسققتعمرين وينشققرون اإلسققالم إلى أن1931

.  2م 01/09/1969ألغى حكمهم انقالب 
والمالحققظ على الحركققة السنوسققيةق من خالل نشققاطاتها
الدعوية واإلصالحية منذ وفاة اإلمققام السنوسققي الكبققير إلى

آخر أئمتها ما يلي:
 - تجنبهققا الققدخول في الصققراعات الجانبيققة مققع األطققراف1

معهم. اإلسالمية، واختيارها لمنهج المسالمة
 - تجنب المجابهققة المباشققرة مققع القققوى االسققتكبارية مققا2

أمكن لخطورة المواجهة على مستقبل الطريقققة، واالكتفققاء
بالمواجهات المضمونة النجاح.

 - حرصها على نشر اإلسققالم في أواسققط أفريقيققا، والحققد3
من تغلغل النفوذ األوربي فيها.

 - توحققد الزعامقققة الدينيققةق والسياسقققية واالجتماعيقققة في4
شخص اإلمام ونوابه في الزوايا الفرعية.

 - فاعليققة نظققام الزاويققة كمؤسسققة تنظيميققةق وتأطيريققة5
وتكوينيةق لحفظ الجماعة المسلمة.

 - فاعليققة الزاويققة كمدينققةق إسققالمية مصققغرة تضققمن الحققد6
األدنى من استمرار وبقاء رمق الحضققارة العربيققة اإلسققالمية

في فترات كمونها وانحسارها.
أصول ومبادىء الطريقة السنوسية: 

السنوسققية حركققة إصققالحية سققلفية، وطريقققة صققوفية
جمعتق بين النظرة الوهابيققة لإلصققالح الققديني وبين محاسققن
الطققرق الصققوفية بعققد أن حققررت مفاهيمهققا ألول مققرة في
العصققر الحققديثق من رواسققبق النحققل الوافققدة عليهققا، وقققد
دفعتها إلى مجالها األصققيل المتمثققل في التوحيققد الخققالص،
بحيث اتخذت من كتاب الله وسنة رسول الله إطققارا مرجعيققاق
أساسا لها، وشققجبتق كققل مققا عققداهما من مفققاهيم الخققوارق
والكرامقققات والتهويمقققات، والغلقققوق في تققققديس األوليقققاء

، بتصرف. 77انظر: محمد عزة دروزة، نشأة الحركة العربية الحديثة، ص  1
انظر: أحمد صدقي الدجاني، الحركععة السنوسععية، دار لبنععان للطباعععة والنشععر، 2

. ودروزة،366. والمحععامي، ص 57.. والمحافظععة، ص 150م، ص 1967بيروت، 
.. 78ص 
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والصقققالحين والمشقققايخ األحيقققاء واألمقققوات. ولقققذا لم يجقققد
الوهابيون أي شطط في دعوة الطريقة الصوفية السنوسية
أيققة مخالفققة عقديققة شققرعية، ولم يعققدوا طققريقتهم بدعققة،

وسمحواق ببقائها في الحجاز كاستثناءق فريد. 
ذلك ألن السنوسية قد اتبعت التصوف السني ال البققدعي
المشبع برواسب النحل الوافدة على التصوف اإلسالمي. بل
كانت الزاوية والطريقة مؤسسققة روحيققة وشققرعية وتربويققة
وقضائية وسياسية واجتماعيققةق واقتصققادية ودعويققةق متكاملققة
الهياكققل حققافظت على الوجققود اإلسققالمي في حالققة كمونققه

.  1وتراجعه 
وألن السنوسقققيةق طريققققة صقققوفية اتبعت التوسقققط بين
الصققوفية اإلشققراقية، والصققوفية البرهانيققة. وكققان هققدفها
األول واألعلى جعل اإلنسان التابع لطريقتها إنسانا مسققلما
صالحا مجاهدا ال مجرد درويش مجققذوب غققبي خققائر القققوى.
فقققد كققانت زواياهققا مؤسسققات جهاديققة وعسققكرية وأمنيققة،
وصققروح اجتماعيققةق وتربويققة وأخالقيققة، ومحاضققن تنمويققة
وانتاجيققة واقتصققادية وتجاريققة، ومراكققز روحيققةق وتربويققة
وتكوينيةق ودعوية. وبذلك وجدت طريقتها الروحية اإلسققالمية
والعمليةق الواقعية أتباعا كثققيرين، وانتشققرت انتشققارا واسققعا
بين بققققدو الصققققحراء فتالقت مققققع صققققفائهم وبسققققاطتهم
وفطقققريتهم وابتعقققادهمق عن الفلسقققفات والملقققل والنحقققل
المختلفة. وقد وصفها األستاذ محمد عزة دروزة بقوله: ))..
ولم تكن الزوايققا الققتي اكتسققبت السنوسققيةق شققهرتها منهققا
وغدت مركز حياتها مالجىء دراويش صوفيين منقطعين عن
الحياة، ومتبطلينق عن العمل الجدي، بل كان كل منها بمثابة
مركققز حققربي دفققاعي وتجققاري من ناحيققة، وحقال للزراعققة
واالسققققتغالل من ناحيققققة، ومدرسققققة يتعلم فيهققققا الطالب،
ويتخرجققون وعاظققا ودعققاة من ناحيققة، وكققانت تشققتمل على
أماكن يأوي إليها التجار والزوار وأبناء السبيل، ويكققون لهم
حق الضيافة ثالثققة أيققام على األقققل، وفيهققا مخققازن لحفققظ
بضققائع التجققار، وعرصققات وزرائب لجمققال ودواب القوافققل،
وكانت تقام عند الماء، أو حيثق يمكن استنباطق الماء، وتحاط
بسور عليه أبراج للدفاع، ويقوم على كل منهققا شققيخ متبحققر
في العلم راسقققخ في الطريققققة والقققدعوة. وكقققان أتبقققاع
السنوسية يؤدون إلى اإلمام السيد المهققدي زكققاة أمققوالهم،

، بتصرف. ومحمد البهي، مرجع سابق،81انظر: أنور الجندي، مرجع سابق، ص  1
، بتصرف.57، بتصرف. وعلي المحافظة، مرجع سابق، ص 99ص 
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كمقققا كقققان يفقققرض عليهم حين الحاجقققة بعض الضقققرائب
والتكاليف فيلبون أمره ويرسلون إليه ما يطلبه. 

وكقققان السنوسقققيون طبققققات، منهم المنتسقققبون، وهم
السققققواد األعظم من أتبققققاع الطريقققققة، ومنهم اإلخققققوان
والمريققدون، وهم الققذين يقيمققون في الزوايققا إقامققة دائمققة
يشتغلون بالزراعة، ويكونون على اسققتعداد تققام للجهققاد في
سبيل الله، وهم عماد الطريقة، ومنهم شيوخ الزوايا الققذين
هم بمثابة حكام المنطقة التي تقوم فيها الزوايا، ثم طبقققة
الخققواص الققتي كققان يتققألف منهققا مجلس الطريقققة األعلى

. 1برئاسة اإلمام..(( 
وتقققومق الحركققة السنوسققيةق الصققوفية اإلصققالحية على

األصول والمبادىء التالية:
 - العققودة باإلسققالمق إلى صققفائه األول كمققا كققان في عهققد1

رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم، وصققحابته رضققوان اللققه
تعالى عليهمق وجيل التابعين والسلف الصالح من األمة.

 - وجققققوب الرجققققوع إلى القققققرآن والسققققنة، واتباعهمققققا2
وتقديمهماق على رأي كل مجتهد، واستواء داللتهما.

 - فتح باب االجتهاد، واعتبققارق إغالق بابققه سققببا رئيسققا في3
تحجققر العقققل المسققلم، الققذي تسققربت إليققه الملققل والنحققل
الباطلة، وسرى فيه الجمود، وانتابه الضعف. وقد أشققار إلى
ذلقققك في كتابقققه ]إيققققاظ الوسقققنان في العمقققل بالحقققديثق
والقققرآن[، حيث دعققا إلى وجققوب االجتهققاد في كققل زمققان

ومكان.
 - ثورتققه على الجمققود والتقليققد الققذي هققو سققبب ضققعف4

المسلمين وتراجعهم حيث يقول في كتابه إيقاظ الوسققنان:
)).. ال يجب انحصققار التقليققد في األئمققة األربعققة رضققي اللققه
عنهم، ألنه ال واجب إال ما أوجبققه اللققه ورسققوله، ولم يققوجب
الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهبق بمققذهب رجققل
من األئمة، فيقلده دون غيره، بل ال يصح للعامي مذهب ولو
سلم لم يلزمه وال أحد من الخلق قط أن يتمذهب لرجققل من
األئمة بأخذ أقواله كلها، ويدع أقوال غيره كلها، وهذه بدعققة
قبيحة حدثت في األمة ولم يقل بها أحققد من أئمققة اإلسققالم،
فياللققه العجب مققاتت مققذاهب رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم،ق ومذاهب التابعين وتابعيهم، وسققائر اإلسققالم وبطلت
إال مققذاهب أربعققة أنفس فقققط بين األئمققة والفقهققاء. وهققل
بذلك قال أحد من األئمة أو دعا إليققه؟ أو دلت لفظققة واحققدةق

. 77 و 76انظر: دروزة، مرجع سابق، ص  1
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من كالمه عليه؟ والققذي أوجبققه اللققه ورسققولهق على الصققحابة
. 1والتابعينق هو الذي أوجبه على من بعدهم..(( 

 - الدعوةق إلى إعادة قراءة وفهم السققنة النبويققة المطهققرة5
لوضع حد لتفرق المسلمين في درجاتها.

 - حصققر اإلمامققة في قققريش، وبالضققبط في سققاللة النققبي6
محمد عليه الصالة والسالم من علي وفاطمة.

 - اإليمققان الجققازم بعقيققدة المهققدي المنتظققر، وقققد تشققدد7
التأكيد عليها منذ أن تولى اإلمامة محمد المهدي السنوسققي

م( وقققال بهققا علمققاؤهم وعققامتهم، ولم تكن1902-قق 1859)
بارزة في عهد اإلمام السنوسي الكبير.

 - تأسيس طريقة صوفية سققنية مهتديققة بالكتققاب والسققنة،8
وعمل السلف الصالح من األمة، وتنقيتهاق ممققا علققق بهققا من
رواسقققب دخيقققل الملقققل والنحقققل الباطلقققة، وإبعادهقققا عن
االعتقققادات الخاطئققة كققالحلول واالتحققاد ووحققدةق الوجققود،
والفهم الخاطىء لعقيدةق القضاء والقدر والجبر واالختيار..

وفي هذا الصدد كتب اإلمام السنوسققي في ]السلسققبيل
المعين في الطرائققق األربعين[ عن كققل الطققرق الصققوفية،
ووصف الطريقة المثلى الققتي رضققيها لنفسققه وألتباعققه بمققا
هققداه اللققه تعققالى إليققه، والققتي عققرفت بنسققبتها إليققه. وقققد
وصفها بأنها طريقة تقققوم على البسققاطة في التعبققير وقت
العظة، وتسققتندق وصققاياها إلى آيققات القققرآن الكققريم، وتققذكر

العظة وتقرنها باآلية القرآنية.
كمققا تقققوم هققذه الطريقققة على الققدعوةق إلى التعققاون،
واألخوةق والتماسققك،ق واالجتماعققات للققذكر والصققالة والققدعاء،
وتدعوق مريديها للمحبة الخالصة، والصفاء القلبي الققدائم مققع
الله. مبتعداق بها عن غلو وأباطيل الطرق القديمة، وما حوته
من كرامات األولياء، وخوارق العادات، وشطحات الصوفية..
مستعيضا عن كققل ذلققك بالصققالة والققدعاء والققذكر من أذكققار

.  2الكتاب والسنة، والجهاد في سبيل الله 
الهياكل والتنظيمق والطريقة: 

وجققدت تلققك المبققادىء طريقهققا العملي التطققبيقي في
نظققام الزاويققة، الققتي تشققكلت وفققق سققلم هيكلي مضققبوط،

. ومحمد فؤاد شكري، السنوسععيةع دين84انظر: أنور الجندي، مرجع سابق، ص  1
.100. ومحمد البهي، ص 3ودولة، ص 

،58 و 57، بتصععرف. والمحافظععة، ص 102 و 101انظععر: محمععد البهي، ص  2
تصرف.
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وضمن سققياق مجموعققة من األنسققاق الروحيققة الخاصققة بهققا
وفق البناء الهرمي التالي: 

 - الزاوية الهيكل والمؤسسة.1
- الزاوية التنظيم واإلدارة.2
 - الزاوية المؤسسة الدينية الطرقية.3

أوال -  الزاوية الهيكل والمؤسسة: 
تتكققون الزاويققة - كهيكققل مؤسسققاتي - السنوسققيةق من

المرافق والمؤسسات الفرعية التالية:
 - المسققجد: )مصققلى. مسققجد جققامع( حسققب عققدد سققكان1

الزاوية وتوفر النصاب لجواز إقامة الجمعة.
 - المدرسققةق القرآنيققة: تسققعى لتحفيققظ القققرآن الكققريم2

لسكان الزاوية من الكبار والصغار خاصة.
 - معهدا للتربية والتعليم: يدرس العلققوم العربيققة والدينيققةق3

لمن أتم حفققظ القققرآن الكققريم تمهيققدا اللتحاقققه بإحققدى
الجامعات اإلسالمية ]األزهر. الزيتونة. القرويين[.

 - الخلققوة: وهي مسققاكن وإقامققات الطالب الغربققاء، وهي4
مقسققمة حسققب مققوطن الطالب الغربققاء، وكققل قسققم منهققا

يسمى رباطا.
 - مكتبة علمية شاملة مزودة لكل وسائل الكتابققة والنسققخ.5

وقد كان بزاوية واحة جغبوب مكتبة تحتوي على ثمانية آالف
. 1مجلد في العلومق الدينية والعربية، وسائر الفنون العلمية 

 - البيوت: وهي المساكن المخصصة لسكنى شققيخ الزاويققة6
وأسرته وأبنائه وأحفاده وأقربائه وأسرهم.

 - دار الضيافة: وهي المساكن المخصصة للضيوف الحالين7
بالزاوية.

 - مسققاكن اإلخققوان: وهي بيققوت اإلخققوان المقيمين على8
شؤون الزاوية المختلفة.

 -اصقققطبالت وزرائب ومخقققازن لألعالف والمقققؤن لقققدواب9
العابرين من المجاهدين والزوار والتجار والقاطنين. 

- محالت صناعية: للصناعات والمهن الحرفية حيث تصققنع10
األلبسة والسروج ولوازم الرواحل والققدواب وأدوات الحققرب

والقتال والبناء..
- دار الصقققحة: وهي مكقققان مخصقققص لراحقققة المرضقققى11

ومداواتهمق بالطب العربي القديم وباألعشاب.

م، إثععر1925وقد ضاعت هذه المكتبة بعد احتالل الطليان لواحة جغبععوب سععنة  1
تنازل الحكومة المصرية عنها إليطاليا تحت ضغط االنجليز في عهد حكومة ]زيععور

باشا[.
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- مطامير خفية: تستخدم إلخفاء المطققاردين والمالحقين12
من المجاهدين من قبققل السققلطات االسققتعماريةق وللتخققزين

أيضا.
- آبار مياه جوفية، وصهاريج ماء يخزن فيها أو يجلب لهققا13

ويستعمل عند الحاجة.
- أماكن للطهارة واالغتسال واالستحمام ولغسل الثيققاب14

والفراش.
- أراض زراعيققة وأشققجار مثمققرة ]نخيققل. زيتققون. تين.16

عنب..[ مواشي وبخاصة الجمال.
- سققور مققتين وشققاهق، وأبققراج عاليققة محصققنة بالحراسققة17

والمراقبة والدفاع الليلي والنهاري.
مميزات هياكل الزاوية: 

كان اختيار مكان إقامة الزاوية يخضع للدراسة والتجربققة
الدقيقة قبل تعققيين مكققان تشققييدها تققراعى فيققه جملققة من
الشقققروط البيئيقققة والمناخيقققة والتضاريسقققية والجغرافيقققة
واالتصالية.. بحيث تكون واقعة في مكان اسققتراتيجي رابققط
بين مفترق الطرق، أو بين طققرق القوافققل، أو بققالقرب من

الحدود..
والمالحظق عليها أنها كققانت مراكققز حيويققة مققزودة بكافققة
المرافققق الحياتيققةق للعيش الكققريم، باإلضققافة إلى تحصققينها
وأمنها، واحتوائهققا على مقومققات المدينققة اإلسققالمية، بحيثق
شققكلت قالع الصققمود واالنطققواء على الققذات الحضققارية في
عققزة تغلغققل القققوى االسققتكبارية الصققليبية وهيمنتهققا على

الحضارة العربية اإلسالميةق اآلفلة يومها.
ثانيا - الزاوية التنظيمق واإلدارة: 

ولتسيير شؤون تلك المؤسسة وضققع اإلمققام السنوسققي
الكبققير تنظيمققا مؤسسققاتيا محكمققا ضققمن بققه حسققن تسققيير
وإدارة وقيادة الزاويققة الرئيسققة والزوايققا الفرعيققة األخققرى،

وفق التنظيمق الهرمي اآلتي الذكر:
 - شققيخ الطريقققة: وهققو رئيس الزاويققة وقيمهققا األعلى1

والمسؤول األول عن نظامها وتسيير كل شققؤونها ويسققمى
بق )المقدم(.

 - مجلس الخواص: وهو المجلس المتكققون من أشققخاص ال2
ينتمقققون إلى األسقققرة السنوسقققية، ومهمتهم تتمثقققل في
مسقققاعدة شقققيخ الزاويقققة، ويتكقققون مجلس الخقققواص من
الشخصققيات التاليققة: )وكيققل الزاويققة المعين من قبققل شققيخ
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الزاوية الكبرى. شققيوخ وأعيققان القبيلققة المحتضققنة للزاويققة.
وجهاء المهاجرين إليها(.

 - شققيوخ الزوايققا المنتشققرة في األرض والتابعققة للطريقققة3
السنوسية.

 - اإلخوان الققدعاة: وهم عمققاد الزاويققة وعمودهققاق الفقققري4
وتنحصر مهمتهم في دعوة عامة الناس لالنضققمام  للحركققة،
باإلضقققافة إلى اضقققطالعهم بالمهقققام الروحيقققة والحياتيقققة

والمرفقية األخرى.
 - وكيققل الققدخل والخققرج:  وهققو المسققؤول المباشققر عن5

األمور المالية واالقتصادية.
 - شيخ الصققلوات الخمس: وهققو المعلمق والقاضققي ومسققير6

شؤون الناس الحياتية )زواج. صلح..(.
 - شقققيوخ ومعلمينق آخقققرين من اإلخقققوان يسقققاعدون في7

. 1الدعوةق واإلرشاد 
مميزات التنظيم الهرمي:

يققوحي هققذا التنظيم الهققرمي للطريقققة السنوسققية - إن
على مستوى الزاوية المركزية الكبرى أو على مستوى بقيققة
الزوايققا الفرعيققة األخققرى - بالمسققتوى اإلداري والقيققادي
والتنظيميق والتسييري المحكم الذي كققان ينتظم وفقققه كققل
أفراد الزاوية. وهو يكشف بوضققوح إدراكهم ألهميققة التنظيم
الهرمي في قيادة وتوجيه األتباع، وفي تسققيير المؤسسققات
الجماعية، كما يكشققف أيضققا كفققاءة السنوسققيين التنظيميققة
واإلداريققة في توزيققع المناصققب والمهققام، ومققدى إدراكهم
لمكانققة ومنزلققة الزعامققات المحليققة في بقققاء واسققتمرار

سيطرة الزاوية.
وقد كان للطريقة السنوسية بعد إسالمي عققالمي تمثققل
في المجلس الكبير لإلخوان والذي كان يضم في عهد اإلمام
السنوسققي ممثلين من علمققاء ووجهققاء األقطققار اإلسققالمية
األفريقية منهم: ]السيد أحمد الريفي من الجزائققر، والسققيد
محمد مصطفى المدني من تلمسان، والسيد محمققد البكققري

عبد المققولى من مدينققة صققفاقس، من بسكرة، والسيد علي
والسيد عمران بن بركققة الفيتققوري من ليبيققا الغربيققة[، كمققا
كققان لكققل زاويققة فرعيققة مجلس مشققابه لمجلسق اإلخققوان

. 2المركزي يدير شؤونها ويرعى مصالح أفرادها 

.59 و 58. والمحافظة، ص 103انظر: البهي، ص  1
، بتصععرف. لم أجععد59 و 58، بتصرف. والمحافظععة، ص 103انظر: البهي، ص  2

ترجمة لهؤالء الرجال في أعالم المغرب.
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ثالثا - الزاوية المؤسسة الدينية الصوفية: 
اضقققطلعت الزاويقققة السنوسقققية بجملقققة من المهقققام
والوظائف الزمنية والروحية، وقد تنوعتق تبعققا لتنققوعق مهققام
األفققراد ووظققائفهم الزمنيققة والروحيققة. ويمكن أن نقسققم -

منهجيا فقط- عمل أفراد الزاوية إلى ثالثة تقسيمات هي:
 -  مهام ووظائف األفراد الروحية.1
 - مهام الزاوية الزمني: ) اليققومي. األسققبوعي. الشققهري.2

الفصلي. السنوي. الدائم(.
 -  المهام الروحيةق والحياتيةق الزمنية ألفراد الزاوية.3
 - مهام ووظائف األفراد الروحية:ق 1

لقد كان لكل فرد من أفراد الزاوية السنوسققية وظيفتققه
المنوطة به وفق التركيبة التالية:

 – المقققدم: وتتمثققلق وظيفتققه في المهققام التاليققة: )خطبققةأ
الجمعة. قراءة األوراد واألذكار. ومراقبة حال األفراد. تمثيل
الزاويققة في المجلسق العققام السققنوي للزاويققة الكققبرى. حققل

المشاكل الكبرى. لقاء الوفود والحديث الرسمي(.
- وكيل الدخل والخرج: وتتمثل مهمته في تسيير القضققاياب

المالية والتجارية واالقتصادية.
- اإلخوان: وتتنوع مهامهم بين الدعوة والتبشققير باإلسققالمقج

إلى التربية والتعليمق والمهام الحياتية األخرى.
- شيخ المسجد: وتتمثلق وظيفته اليومية في أداء الصققلواتد

الخمس والتعليمق وتسققققققققققققققققققققيير شققققققققققققققققققققؤون
العامة. 

 - مهام الزاوية الزمني والروحي: 2
كان للزاوية جملة من المهام الزمنية الحياتية من زراعة
وصناعة وتجققارةق وجهققاد واتصققاالت مختلفققة.. كمققا كققان لهققا

جملة من النشاطات الروحية الزمنية األخرى أهمها:
- االجتمقققاعق القققدوري المنتظمق ليقققالي اإلثقققنين والخميسأ

والجمعةق من كل أسققبوع تحت رئاسققة الشققيخ المقققدم لتالوةق
القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة واألدعية واألذكار

األسبوعية.ق   
- االجتماعق اليومي عقب كل صالة لقراءة األوراد واألذكققارب

المسنونة.
- االجتماع الشهري في األيام البيض من كل شققهر قمققريج

عربي وصيامهم وقيامهم وقراءة األوراد واألذكققار واألدعيققة
المسنونة.
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- صققيام األيققام المسققنونة: )اإلثققنين. الخميس. تاسققوعاءد
وعاشوراء. نصف شعبان. اإلسراء والمعراج. عرفة..(.

- االجتماع السنوي في شهر رمضان ألداء صققالة الققتراويحهق
وقراءة القرآن في النهار، واالعتكاف.

- قققراءة الوقققف، وهي قققراءة آيققات مختققارات من القققرآنو
الكريم مرتلة ترتيال بأحكام التجويد.ق

- تالوةق الصالة العظيمة، وهي الصققالة الققتي يقققرأون فيهققاز
مجموعةق من اآليات القرآنية مرتبة من السور القرآنية.

- التحضير لموسم الحج والعمرة بالذكر والدعاء والتعليم.ح
- العمقققل على الرياضقققة النفسقققية، والتربيقققة الروحيقققة،ط

والتزكيققة القلبيققة، واالسققتقامة السققلوكية الخلقيققة، وقتققل
شققهوات النفس األمققارة بالسققوء عن طريققق الققذكر والققدعاء

والتربية والترويض الروحي. 
 -  المهام الروحية والحياتية الزمنية ألفراد الزاوية:3

وقد توحد العمالن الروحي والزمني لدى سققائر المتبعين
للطريقة السنوسية، حيثق طبق السنوسققيون منهج اإلسققالم
األول في عدم التفريق بين الروح والمادة، وقققد تجلى ذلققك

في النشاطات التالية:
- تنوع نشاطات ومهام الزاوية ورجالها.أ

- مشققاركة اإلمققام السنوسققي وأبنققاؤه وأحفققاده من بعققدهب
لسائر أفراد الزاوية في األعمققال المختلفققة، وعققدم اكتفائققه
بالزعامة الروحية فقط. فقد كان - رحمه الله - يعمل بيديققه
في الزراعة والسقققاية وسققائر األعمققال الجماعيققةق كققل يققوم

خميس. 
كما كققان يققأمر أتباعققه ومريديققه باالسققتدامةق على قققراءة
موطقققأ اإلمقققام مالقققك، وصقققحيح البخقققاري، وبلقققوغق المقققرام
للصنعاني، ورسالة أبي زيد القيرواني في الفقققه المققالكي،

.1والرسائل السبع في التصوف إلخوان الصفا وخالن الوفا 
كمققا كققان يعلمق أتباعققه أن الهققدف من قققراءة القققرآن
واألحاديثق النبوية الشققريفة واألذكققار واألوراد الققتي جمعهققا
لهم في كتابققه الشققهير ]المسلسققالت العشققر في األحققاديث
النبوية[ هو إقامة الصلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسققلم
مباشرة واالتحاد مع تعاليمهق الراقية، ففيها الكفاية الروحية
لمن أراد االتصال بالنبي صققلى اللققه عليققه وسققلم وبأصققحابه

.  2وبالسلف الصالح من األمة بحبل الروح 

، بتصرف. 365، بتصرف. والمحامي، ص 105 و 104انظر: البهي، ص  1
، بتصرف.60 و 59انظر: المحافظة، ص  2
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كمققا كققان اإلخققوان أتبققاع الطريقققة يؤمنققون بققأن اإلمققام
السنوسي الكبير متصل روحيا برسول الله صلى اللققه عليققه
وسلم،ق وللوصول إلى ما وصل إليه من السمو الروحي ال بد
من قققراءة األوراد واألذكققار واألخققذ بمسلسققالت األحققاديث

.1النبوية الشريفة التي جمعها لهم في كتابه السالف الذكر 
وبمثل هذه المسالك الروحية من أوراد وأذكار وصققلوات
وممارسات روحيققة وحياتيققة تكققون الطريقققة السنوسققيةق قققد
ابتعدت كلية عن ممارسات الطرق الصوفية األخرى الممتلئةق
بالخرافات واألوهامق واألباطيل والشعوذات الققتي نراهققا في
بعض مهرجانات الطرق من وخز بققاإلبر، وطعن بالسققكاكين،
وأكققل للزجققاج، ووقققوع في الشققطحات، وضققرب بققالطبول،
وقرع بالصنجات، وعزف بالمزامير، وصراخ ورقص.. وغيرها
من الممارسات الغريبة عن روح الققدين اإلسققالمي وعن روح

التصوف السني.
فهي طريقة اشتهرت بالجهاد في سبيل الله، ومقاومققة
التغلغل االستكباري في صحراء أفريقيا، كما بالذكر والصالة
والدعاء، ونشققر اإلسققالم والققدعوةق لققه في صققحراء أفريقيققا،

.2والسعي إلى نشر روح التسامح بين المسلمين خاصة 
وقد حدد اإلمام السنوسي ألتباعققه موقفققه من التصققوف
بقولققه في كتابققه الطرائققق األربعين: )).. الصققوفية يزنققون
سققققلوكهمق بمبققققادىء الشققققريعة ، وال يعيبهم إال الجهالققققة
بعلومهم، أو المتعصققبون عليهم. والسققنة هي المرجققع وهي
الحاكمققة على الخطققأ والصققواب ألنهققا حجققة على الجميققع،
وليس هناك أحد حجة عليها. نعققرض مققا جاءنققا عن الصققوفية
على الكتاب والسنة فما قباله قبلناه، وإال فال نقبله. نحفققظ
ود الصققوفية وال ننكققره عليهمق إال مققا خققالفوا فيققه الكتققاب

.  3والسنة..(( 
وعن شققطحات الصققوفية وتجنياتهققا في مسققألة الحلققول
واالتحاد أوصى أتباعه في المسائل العشر: )).. فالذي يفنى
من العبد على التحقيق صفاته ال ذاته كما يفهمققه الجققاهلون
الذين كذبوا على الله واعتقدواق الحلققول واالتحققاد، وإن وقققع
من أصحاب الشطح ذلك فال يعول عليققه، ألن الشققطح عبققارة

.  4عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى..(( 

، بتصرف.60 و 59انظر: المرجع السابق نفسه، ص  1
، بتصرف.60انظر: المرجع السابق نفسه، ص  2
، بتصرف. 83انظر: أنور الجندي، ص  3
، بتصرف. 61انظر: المحافظة، ص  4
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كمققا أن لققه الكثققير من الشققروحات والتحليالتق واألقققوال
واآلراء.. حول أمهات المسائل التي شغلتق األمققة اإلسققالمية
عموما، ومست حركتققه وأتباعققه خصوصققا أجققاب عنهققا وحققددق

موقف اإلسالم منها.
خاتمة: 

ومققا يمكن قولققه في ختققام الحققديث عن هققذه الطريقققة
الصوفية اإلصالحية التي ظهرت في خققط الكمققون واألفققول
الحضاري العربي اإلسالمي ]نواق الشط، تمبكتققو، القققاهرة،
فاس، جغبوب، مكة[ في القرن التاسققع عشققر قققرن القققوى

االستكباريةق العالمية ما يلي:
 - أنهققا طريقققة صققوفية سققنية إصققالحية وفقت -في1

اإلطققار الفققردي والجمققاعي-ق بين بعققدي اإلسققالم ونظرتققه
الروحيقققة والماديقققة لإلنسقققان وللحيقققاة،ق ولم تغلب جقققانب

الروحانيات على حساب الحياة.
 - أطرت المسلمين المنتمين إليها في شمال الصحراء2

األفريقية وجنوبي البحر المتوسط.
 - نجحت في إصالح الفرد البققدوي العققربي واألفققريقي3

روحياق ومعاشيا.ق
 - أقامت سلطة دينية وزمنية ارتقت بإنسانية اإلنسققان4

وسمتق به روحيا وماديا.
 - اضطلعت بمهام الدعوة والتبليغ والتربيققة في محققور5

]نواق الشط.. مكة[.
 - وقفت في مواجهققة التغلغققل الغققربي الصققليبي إلى6

الصحراء األفريقية.
 - سققبقت القققوى االسققتكباريةق الغربيققة إلى المنققاطق7

التي كان يريد استعمارها.
 - قادت حركة الجهاد اإلسالمي في ليبيا ضد الطليان.8
 - نشققرت اإلسققالم بين القبائققل الوثنيققة في أفريقيققا9

الوسققطى حيث اتجهت نحققو الجنققوب سققالكة طققرق التجققارة
الموصققلة إلى قلب أفريقيققا في الصققحراء الكققبرى وكققانت
القبائل العربية في منطقة برقة هي المسيطرة على طرق
القوافل وخاصة قبيلتي ]المجابرة. الزوايا[ اللققتين تحمسققتا
لنشققر اإلسققالم، وأخققذ الققوالء والطاعققة للشققيخ السنوسققي،
وبققذلك فتحت منافققذ أفريقيققا في وجققه اإلسققالم بواسققطة
الطريقة السنوسية، حتى عرض بققدو واحققة ]كفققرا[ الواقعققة

( ميل جنوبا من واحققة ]جغبققوب[ على700على بعد حوالي )
اإلمام السنوسي الكبير إنشاء زاويققة في واحتهم فعهققد إلى
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أحد رجاله األشراف لبناء زاوية في واحة ]الجوف[ في تشاد
وأفريقيا الوسطى عرفت بزاوية ]األستاذ[.

- إقامققة العالقققات الوديققة مققع أمققراء وشققيوخ قبائققل10
أفريقيا الذين اعتنقوا اإلسالم، وبخاصة للذين أخلصوا الوالء
لإلمام السنوسي حتى أنه كان من بين أساليبه شراء العبيققد
وهم صققغار وتنشققئتهم على اإلسققالم وتعليمهمق تعاليمققه ثم

.  1إرسالهم كدعاة ألقوامهم بعد إعالن تحريرهم 
وهكذا يقضي اإلمام محمد السنوسي الكبير حياته داعيققا
في سققبيل اللققه.. وكققذلك ابنققه محمققد المهققدي.. وصققهره
والوصي على ابنه المهدي السيد أحمققد الشققريف.. وحفيققده

محمد إدريس.. وكل رجال الطريقة السنوسية.. 
حياة مليئة بالدعوة إلى الله، وإلى نشر دينققه، ومقاومققة
أعدائه.. والحفاظ على الرمققق األخققير من الحضققارة العربيققة
اإلسالميةق اآلفلة.. وهم اليوم عنققدق ربهم.. فققإن هم أحسققنوا

وأصابوا فألنفسهم..
وإن هم أسققاؤوا وأخطققأوا فألنفسققهم أيضققا، ألن اللققه 

تعهد دينه ورسالته، وشريعته.. بق)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون(.   

، بتصرف. 61انظر: المحافظة، ص  1
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 – المدرسة الصوفية التربوية: 2
الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي

مؤسس جماعة النور ومحنة اإليمان بتركيا
العلمانية الكمالية

م(1960-1873/قه1293-1379)
تمهيد:

يمكن وصف العصر الذي ولققد، وعققاش فيققه الشققيخ بققديع
الزمان النورسي بأنه عصر بداية النهايققة لسقققوط السققلطنة

العثمانية، حامية اإلسالم والمسلمينق في العالم.
تلك السلطنة التي لم يفدها وجود رجققل داهيققة ومققؤمن

-1842بقيمققه اإلسققالمية كالسققلطان )عبققدق الحميققد الثققاني 
م( -رحمه الله- الذي حكم الخالفة العثمانيققةق في أشققد1918

م(، ذلك1909-ق 1876وأحلك مراحلها السياسية والتاريخيةق )
العصر الذي اتسم بالصورة التالية: 

 - خروج الدولة العثمانية مهزومة في حربها مع روسيا1
م( هزيمة شنعاء.1879- 1876سنوات )

 - خسارتها العسكرية والمادية والسياسية والجغرافيققة2
أمام المنتصرين، والمتآمرين عليها من القققوى االسققتكبارية

العالمية عليها، وتراجع مكانتها بين القوى العالمية.
 - بدايقققة تصقققاعد الطمقققوح اليهقققودي في تملقققك أرض3

فلسطين.
 - توسع نفققوذ وتققأثير الحركققات الهدامققة: )الماسققونية.4

الصهيونية. القومية( داخل بنية الدولة والمجتمع.
 - تمققزق الدولققة العثمانيققة بعققد هزيمتهققا في الحققرب5

الكونية األولى.
 - تخلي النظام العلماني في تركيا عن نظام الخالفققة،6

م. وعققدم تبققني اإلسققالم كمنهج حيققاة1924وإلغائهققا سققنة 
للفرد وللمجتمع وللنظام.

 - اسققتبدال القققانون الشققرعي اإلسققالمي  بالقققانون7
الوضعي السويسري.  الذي ألغى كل صالت تركيا باإلسققالم،
وبلغتهق وقيمققه وحضققارته وماضققيه ومسققتقبله.ق  فمنققع الققزي
اإلسققالمي للرجققال وللنسققاء خاصققة، ومنققع األذان باللغققة
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العربيققة، واسققتبدلت الحققروف العربيققة بققالحروف الالتينيققة..
. 1وغيرها 

 - سيطرة القادة الكماليينق العلمققانيينق المنحققدرينق من8
األصول اليهودية )يهود الدونمة( على حكم تركيا ممن تبنققوا
الخط العلماني واإللحادي منهجا للدولة  وللمجتمققعق  وللفققرد
التركي المسلم. وقادوا حمالت التنكيل والقمع واإلبادة لكل
ما هو إسالمي، أو يمثققل تققذكارا  لماضققي الحضققارة والدولققة

العثمانية. 
ودون الدخول في تحليل األوضاع السياسققية، وتأثيراتهققا
السلبية المختلفةق على الخارطة الجيوسياسية اإلسالمية في
العصر الحديث. فإن الشيخ بديع الزمان عاش في ظققل هققذه
األوضققاع المترديققة، والمتسققمة بققالقمع واإلرهققاب والبطش
السلطوي. الذي منع  وحققرم كققل أشققكال الحريققة، والكرامققة
اإلنسانية.. للعلماء وللشيوخ وللدعاة اإلسققالميين.ق باإلضققافة

إلى تنكيله وقمعه للجماهير المسلمة.
كما أن حياته -رحمه اللققه- كققانت سلسققلة من التضققحيات
الجسام، محاولة منه إلنقققاذ دولققة الخالفققة. ثم هي سلسققلة
من االبتالءات والمحن واآلالم والمكابققدات القمعيققة.. الققتي
عاناها من جبروت وقمع الكماليين، الذين قطعوا صلة تركيا
باإلسالمق والمسلمين، تحت شعارات مختلفققة كالقضققاء على

. 2الرجعية والرجعيينق 
حياة وسيرة بديع الزمان سعيد النورسي:

تنقسققم حيققاةق الشققيخ بققديع الزمققان النورسققي الدعويققة
والفكرية إلى المراحل الثالثة التالية: 

هقققق(،1343-1293م/1926-1873 - المرحلقققة األولى: )1
وهي مرحلققة الققوالدة والنشققأة والتعلم والتربيققة والتكققوين

والجهاد العسكري.

انظر: رفيق شعاكر النتشععة، السعلطان عبععد الحميععد الثعاني وفلسعطين، شعركة 1
..113م، ص 1984هع 1404مطععابع نجععد التجاريععة، الريععاض، الطبعععة األولى،   

وعائشة عثمان أوغلي، والدي السععلطان عبععد الحميععد الثععاني، دار البشععير للنشععر
.. وج م ن جيفععرز،20م، ص 1991هع 1411والتوزيععع، عمععان، الطبعععة األولى، 

فلسطين إليكم الحقيقععة، ترجمععة: أحمععد خليععل الحععاج، مراجعععة: الععدكتور محمععد
، ص2م، ج 1972أنيس، الهيئة المصععرية العامععة للكتععاب، القععاهرة، دون طبعععة، 

.. ولبيب عبععد السععاتر، التععاريخ المعاصععر، دار العلم للماليين، بععيروت، الطبعععة12
.. 115م، ص 1979الثالثة، 

انظر: عبد الله التل، األفعى اليهودية في معاقل اإلسالم، قصر الكتاب، البليدة،ع 2
..74م، ص 1989الجزائر، الطبعة الثانية، 
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هققق(،1368-1343م/1950-1926 - المرحلققة الثانيققة: )2
وهي مرحلقققة المجاهقققدة والمكابقققدةق والمعانقققاة من قمقققع
الكمققاليين. وفيهققا ظهققرت رسققائل النققور إلى الوجققود ألول

مرة.
م(،1379-1368هق/1960-1950 - المرحلقققة الثالثقققة: )3

وهي المرحلققة األخققيرة الققتي أثمققرت فيهققا رسققائل النققور
وجماعققةق النققور، وكابققدق فيهققا الشققيخ أعظم المكابققدات من

النظام األتاتوركي القمعي.
ولكل مرحلة  من هذه  المراحل الثالث طبيعتها، ونوعية
نشاطاتها، وإنتاجها الفكري والدعوي. وهو ما سنعرضه في

هذه الورقة إن شاء الله.
م(1926-1873هق/1343-1293 –  المرحلة األولى: )1

مولده: 
ولققد بققديع الزمققان سققعيد النورسققي في قريققة )نققورس(
إحققدى قققرى قضققاء )خققيزان( التققابع لواليققة )بتليس(ق شققرق

م(، وكققان والققققده الصققوفي1873هق 1293األناضول سققنة )
)مققيرزا( ورعققا تقيققا يضققرب المثققل بققه في تقققواه وورعققه،
ويعرف بأنققه لم يققذق طيلققة حياتققه حرامققا، ولم يطعم أبنققاءه
حراما. وكانت أمققه )نوريققة( الققتي تققروي فتقققول: " إنهققا مققا

.1أرضعت أطفالها إال وهي على طهر ووضوء" 
نشأته وتعلمه:

نشأ بديع الزمان في أسرة متدينة محافظققة على قيمهققا
اإلسالميةق بين ستة من إخوته كان هققو سققابعهم، وفي قريققة
)طاغ( تلقى علومققه األولى على يققد الشققيخ )محمققد أفنققدي(

م. كمققا كققان يتلقى دروسققا في1882وكان ذلك بداية سنة  
نهاية األسبوع من أخيققه األكققبر )المال عبققد اللققه(، ثم انتقققل
إلى قرية )بيرمس( ألن فيها شيخا جليال، وظل مالزمققه بهققا

م.1888طالبا للعلمق والمعرفة إلى سنة 
وكققان نظققام )الكتققاب( في شققرق األناضققول قائمققا على
إجققازة فتح الكتققاتيب لكققل عققالم مجققاز شققريطة  تكفلققه
بمصاريف الطالب في حالة  اقتداره  على ذلك. واإلجازةق لققه
جمع الزكوات من األهالي. وكان الشيخ يرسل طالبققه لجمققع
الزكوات من األهالي، ولكن سعيدا  كان يرفض أخذ الزكوات

. 2من األهالي، فيأخذها عوضا عنه أخوه المال عبد الله 
انظر: إحسان قاسم الصععالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، مطبعععة مركععز 1

، بتصرف.19م، ص 1987بحوث رسائل النور،  استانبول، الطبعة الثانية، 
، بتصرف.20انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص  2
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واسققتمر ينتقققل من مدرسققة ألخققرى حققتى نققزل مدينققة
)بتليس(ق وتقلب  في مدارسقققققها، وعلى  شقققققيوخها )أمين
أفندي( و)محمد جاللي( و)فتح الله أفندي( أخذ العلم. وعلى
يد األخققير منهم أخققذ كتققاب )جمققع الجوامققع( للسققيوطي في
أصول الفقه، الذي حفظه في أسققبوع واحققد. وكققذلك حفققظ
)مقامات الحريققري( وشققرح )السققيوطي لأللفيققة(.. وغيرهققا
حتى أجازه الشققيخ )فتح اللققه أفنققدي(، كمققا أجققازه من قبلققه

الشيخ )محمدق جاللي(.
واشتهر بقوة حافظتققه وذكائققه وفطنتققه، واعتكققف أثنققاء

دراسته مدة فحفظ )قاموس المحيط(ق حتى باب السين.
م ذهب إلى )مققققاردين(، وبققققدأ يلقي1892وفي سققققنة 

دروسه في جامع المدينة حتى كثر مريدوه وطالبققه فخشققيه
والي مققاردين )نققادر بققك( لوشققاية البعض بققه  وبخطورتققه
وقدرتققه على قيققادة وتحريققك النققاس، فقققرر الققوالي نفيققه،
فسقققيق من المدينقققة إلى مدينقققة )بتليس(ق مقققع مفقققرزة من

. 1الشرطة مغلول اليدين 
ولما علم والي )بتليس(ق آنذاك )عمر باشا( بقدوم )سعيدق
النورسي( هذا الشققاب العققالم األلمعي حققتى أصققر أن يكققون
نزيلققه في بيتققه، فوجققد سققعيد الفرصققة سققانحة في مكتبققة
الوالي فأقبل على القراءة  بشققغف، فاسققتوعبق الكثققير من
األمهات، وأقام بمدينققة بتليس سققنتين معلمققا، ومتعلمققا في

ضيافة واليها.
ثم انتقققل إلى مدينققة )وان( بققدعوة من واليهققا )حسققن
باشا( وأقام عنده، ثم في منزل أحققد وجهققاء المدينققة يُققدعى
)طاهر باشا(، إلى أن جمعه القدر بلفيف من أساتذة العلوم
الحديثة )الرياضيات. الجغرافيا. الكيمياء..( فحققاورهم فوجققد
قصورا في ثقافته العلمية،  فانكب يستزيد من هذه العلققوم

تعلمها، لتكون واسققطته مسققتقبال للنفققاذ إلى العصرية حتى
. 2حقائق القرآن الكريم 

وظل ينتقل في مققدن الدولققة العثمانيققةق معلمققا، ومربيققا،
وخطيبققا، وداعيققا، يعلم النققاس ويرشققدهم إلى أن اسققتقر

م وسققكن في )خققان الشققركجي( في1907باسققتنبول سققنة 
منطقة السلطان )محمققد الفققاتح( -رحمققه اللققه-. وكققان هققذا

، بتصرف.23انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص  1
،24 و 23انظر: إحسان قاسععم الصععالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، ص  2
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)الخان - النزل( مقرا وموئال ومنتدى لشعراء وأدباء  وكتققاب
.       1ومثقفي الدولة العثمانيةق آنذاك 

وأثناء إقامتققه باسققتانبول علققق لوحققة إعالنيققةق على بققاب
غرفته في الخان مفادها: ) هنا يُجاب عن كل سؤال، وتحققل
كل مشكلة(. فأثار هذا اإلعالن فضول الفضوليينق من جهققة،

وغيرهم من أهل العلم والدرس.
في استانبول:  

س في وفي عاصمة الخالفة ناظر العلماء والشيوخ، ودرَّ
الزوايا والمساجد. فذاع صققيته في العاصققمة. وأثنققاء إقامتققه
بالعاصمة قدم عريضققة إلى السققلطان )عبققد الحميققدق الثققاني(
يطلب فيهققا إضققافة التعليمق العصققري الحققديث مققع التعليمق
الققديني في المققدارس الدينيققة شققرق األناضققول، حيث يخيم

.  2الفقر والجهل على سكانه 
ثم يقابققل السققلطان عبققد الحميققد وينتقققدق أثنققاء مقابلتققه
إجراءات نظققام األمن، واالسققتخبارات في قصققر )يلققدز(، مققا
أثققار نقمققة الحاشققية الققتي تخققالف السققلطان في تصققوره
ومنهجه. فأحالوا  بديع الزمان على محكمة عسققكرية فحضققر
المحاكمة، وأجاب على القضاة العسكريين بإجابققات واضققحة
وجريئة وصادقة.  فأحالوهق على لجنة طبية كانت مؤلفققة من
طبيب تركي وأرمققني  ورومي ويهققوديين. إذ قققررت اللجنققة
وضعه في مصققحة  لألمققراض العقليققة، وبعققدق إجققراء الكشققف
الطبي الثاني عليه  يقرر الطققبيب سققالمته،  وقققدرة  ذكائققه
الخققارق،  فيحققرر تقريققره  بسققالمته.  وعلى إثققره  يرسققل
لمقابلة وزير الداخلية التركي، وأثناء المقابلة  يرفض عطية
السلطان المالية،  ويبين أن هدفه  هو نشر المعارف والعلم

.  3وليس المنفعة الشخصية 
في سالنيك: 

ثم يذهب إلى منطقة سالونيك غربققا، وكققانتق هي مركققز
كبار قادة حزب )االتحاد والترقي الققتركي( ظنققا منققه بعدالققة
وصقققدق شقققعاراتهم ومطقققالبهم ونوايقققاهم  في الحريقققة
والشورى والتقدم.. فحاورهم، وحضققر اجتماعققاتهم  بعققد أن

،26 و 26انظر: إحسان قاسععم الصععالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، ص  1
بتصرف.

،27 و 26انظر: إحسان قاسععم الصععالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، ص  2
بتصرف.

،29 و 28انظر: إحسان قاسععم الصععالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، ص  3
بتصرف.
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القى من كبقققار ققققادتهم ترحيبقققا كبقققيرا.  ولمقققا  رأى منهم
خروجهم عن الققدين اإلسققالمي انتقققدهم، وفضققح  نوايققاهم،

. 1منددا بخروجهم عن الشريعة اإلسالمية 
وفي سالنيك طلب مقابلة اليهودي المشهور )عمانوئيل
قره صو( رئيس المحفل الماسوني، وعضو البرلمان التركي
طمعا في التققأثير فيققه، وجققره إلى حققزب االتحققاد والققترقي.

ولكنه 
لم يستطع ذلك حتى قال فيه: ) كاد هذا الرجققل العجيب
أن يزجققني بحديثققه في اإلسققالم(. وكققان )قرصققو اليهققودي(
يعمققل على قلب الخالفققة العثمانيققة،ق وخلققع السققلطان عبققد

.    2الحميدق الثاني 
في استانبول ثانية: 

ولمققا أعلنت المشققروطية النيابيققة الثانيققة في الدولققة
م، وبداية الحكم النيابي صرف23/07/1908العثمانيةق بتاريخ 

الشيخ سعيدق جل عزمه على توضققيح وتبققيينق هققذه المسققألة،
ومفهومها في اإلسققالم، فققدّرس وحاضققر وخطب وكتب في
مفهوم الحرية والشورى والحكم في اإلسالم، ودور اإلسالم
في الحيققاة السياسققية مطالبققا في الققوقت نفسققه بتحكيمق
الشريعة اإلسالمية في النظام النيابي، ومحذرا االتحققاديين -
لما شعر بسوء نواياهم ضد اإلسالم- من اتخاذ الحكم النيابي
لخدمة أغراض مناهضة لإلسققالم، ومن ذلققك قولققه: )).. بققني
وطني ال تسيئوا  تفسير الحرية  كي ال تققذهب من أيققديكم ال
تصققبوا العبوديققة العفنققة في قققوالب براقققة، وتسقققونا من
علقمهققا. إن الحريققة ال تتحقققق، وال تنمققو إال بتطققبيق أحكققام

.       3الشريعة،  ومراعاة آدابها..(( 
وأثناءهقققا التقى بشقققيخ األزهقققر الشقققيخ )محمقققد بخيت

، مفتي الديار المصققرية، ونققاظره أمققام ملء من4المطيعي( 
العلماء والشيوخ حول وضع أوربا والعالم اإلسالمي والدولققة

.   5العثمانية، فكان مثار إعجاب الشيخ بخيت به 
، بتصرف.30انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص  1
، بتصرف.30انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص  2
،31 و 30انظر: إحسان قاسععم الصععالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، ص  3

بتصرف.
هو الشيخ محمد بخيت بن حسععين المطيعي الحنفي، مفععتي الععديار المصععرية،  4

ومن كبار العلماء، اشععتغل بالتععدريس والتععأليف والقضععاء الشععرعي،  تععوفي سععنة
.274، ص 6هع . انظر: الزركلي، األعالم، ج 1354

،32و 31انظر: إحسان قاسم الصععالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، ص   5
بتصرف.
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وفي استانبول ساهم ودعا وخطب وحث لتشكيل جمعية
)االتحاد المحمدي( التي جاءت كرد فعل على حققزب )االتحققاد

م05/04/1909والترقي( العلماني القومي، وكان ذلك يققوم 
وفي اجتماع ديققني حافققل بالجققامع األعظم، إذ ألقى الشققيخ

. 1سعيدق خطبة مؤثرة في الحاضرين 
موقفه من عزل السلطان عبد الحميد:  

لمققا تجمعتق بيققد حققزب االتحققاد والققترقي كققل مقاليققد
السلطة قرروا خلع السققلطان عبققد الحميققد فققافتعلوا حادثققة
التمققرد العسققكري الققذي قققام  بققه الجيش مطالبققا بتطققبيق
الشريعة اإلسالمية. هاتفين بها أمام قصر )يلدز( على مرأى

م. والققتي انتهت13/04/1909من السلطان عبد الحميد يوم 
بتققققدخل االتحققققاديين. الققققذين عزلققققوا السققققلطان يققققوم

م، وأعلنوا األحكام العرفية، وأقققاموا المحققاكم27/04/1909
الخاصققة، وكققان من الققذين تعرضققوا لهققا الشققيخ سققعيدق الققذي

.2قضت المحكمة ببراءته 
وفي رده على رئيس المحكمققة الخاصققة وعلى حاكمهققا
العسكري )خورشيد باشا( قوله: )).. لو أن لي ألف روح لمققا
ترددت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقققائق اإلسققالم..
فقد قلت: إنني طالب علم. لذا  فأنا أزن  كل شيء بمققيزان
الشريعة. إنني ال أعترف إال بملة اإلسققالم. إنققني أقققول لكم
وأنا واقف أمام الققبرزخ الققذي تسققمونه السققجن في انتظققار
القطقققار القققذي يمضقققي  بي إلى اآلخقققرة  ال لتسقققمعوا أنتم
وحدكم بل ليتناقلققه العققالم كلققه. أال  لقققد حققان للسققرائر أن
تنكشف  وتبدو من أعماق القلب. فمن كققان غققير محققرم فال
ينظر إليها.. إنني متهيء بشوق لقدومي لآلخرة وأنا مستعدق
للذهاب مع هؤالء الذين علقققوا في المشققانق. تصققوروا ذلققك
البدوي الذي سمع عن غرائب استانبول، ومحاسنهاق فاشتاق
إليها. إنققني مثلققه تمامققا في شققوقي إلى اآلخققرة  والقققدوم
إليهققا. إن نفيكم إيققاي إلى هنققاك ال تعتققبر عقوبققة.. إن كنتمق
تستطيعون فعاقبوني المعاقبة الوجدانيققة. لقققد كققانت هققذه
الحكومة تخاصم العقل أيام االسققتبداد، واآلن  فإنهققا تعققادي
الحيققاة، وإذا كققانت الحكومققة هكققذا فليعش الجنققون. وليعشق

.  3الموت. وللظالمين فلتعش جهنم..(( 
رحالته وجهاده:  

، بتصرف.32انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
..عع 32انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسععي، ص   2  35،
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بعد براءته رحل سعيد مغادرا استانبول إلى مدينة )وان(
م معلمققا وداعيققاق إلى1911على ساحل البحققر األسققود سققنة 

الله، وبها ألف كتابه )المناظرات( الذي طبققع في اسققتانبول
.  1م 1913عام 

هق1327م 1911ومنهقققا رحقققل إلى الشقققام في شقققتاء 
والتقى بعلمائهقققا وشقققيوخها، وألقى في جامعهقققا األمقققوي
خطبققة شققخص فيهققا أمققراض األمققة اإلسققالميةق سققماها بق
)الخطبققة الشققامية(. وقققد تضققمنت علققل وأمققراض األمققة
اإلسالميةق الموروثة عن عصققور الضققعف والجهققل والتخلققف،

لعل أهم معالمها التالي:
 – تفشي روح اليأس والقنوط في نفوس المسققلمين،1

وتوفر األسباب المحيية له في النفوس.
 – موت الصدق في حياتنا االجتماعية والسياسية.2
 – حب العداوة والصدام والمخاصمة.3
 – تجاهققل الرابطققة الروحيققة الققتي تربققط المؤمققنين4

بعضهم ببعض.
 – ذيوع االستبداد وانتشاره كاألمراض المعدية.5
 – حصققر الهمققة في المنفعققة الشخصققية دون االلتفققات6

. 2إلى النفع العام 
ثم حصققر الققدواء النققاجع لألمققة اإلسققالميةق في )األمققل(،
وقققرن عققودة األمققل بعققودة الشققريعة اإلسققالمية، وبصققوابية

فهمها، والصدق والروحانية في تطبيقها. 
ومن )دمشققق( عققرج على )بققيروت( فصققنع بهققا مققا صققنع
بدمشق. ومنها عاد إلى استانبول عن طريققق البحققر للسققعي
مققرة أخققرى وراء مشققروعه  القققديم المتمثققل في  إنشققاء
جامعة الزهراء  اإلسالمية.  فقابل أثناءها السققلطان )محمققد
رشاد( وسافر معه  في رحلتققه إلى غققرب الدولققة العثمانيققة،ق
بعقققد أن  أخقققذ من السقققلطان ومن ققققادة  جمعيقققة االتحقققاد
والققترقي وعققدا  بإنشققاء )دار الفنققون اإلسققالمية - جامعققة

إسالمية(ق حالت دون إنشائها اندالع الحرب الكونية األولى.
بديع الزمان الفقيه المجاهد:  

م عين الشققيخ1912وقبيل نشوب )حرب البلقان( سققنة 
بديع الزمان قائدا لقققوات المتطققوعينق القققادمين من شققرق

35 و 34انظر: إحسان قاسم الصععالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، ص   3
بتصرف.

، بتصرف.35انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
، بتصرف.36انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   2
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األناضول،  إلى أن أصبح قبيل الحرب العالمية األولى  قائدا
للتشكيالتق الخاصة التي أسسققها السققلطان للمحافظققة على
وحققدة  أراضققي الدولققة العثمانيققة،  وتضققم قسققم )االتحققاد
اإلسالمي( المخصص للفتوى، والذي كان يضم هيئة الفتققوى

والجهاد، والذي كان سعيد أحد أعضائه.  
وقققد شققارك في إصققدار فتققوى الجهققاد، وطبعت بسققائر
اللغات المحليةق للمسلمينق التققابعين للدولققة العليققة، ثم كققون
فرقققة من طالبققه  بمدينققة )وان( لققيرد هجومققات الققروس
واألرمن. وفي الحققرب العالميققة األولى وقققف بققديع الزمققان
على جبهققة )القفقققاس( الشققرقية ليصققد هجققوم الققروس
المندفعينق شرق األناضول، ووقققع في األسققر بعققد أن جققرح،
واقتيد لمعسكر االعتقال، الذي فرَّ منه بعققد عققام ليعققودق مققع

.1نهاية الحرب 
م عين عضققوا في )دار الحكمققة13/08/1918وفي يققوم 

اإلسالمية(، التي كانت تضم  كبار العلماء والفقهاء والكتققاب
والشعراء.. وفي استانبول طبع بعض كتبه، ووزعها بالمجان

على القراء.
وفي هذه األثناء احتل اإلنجليز أجزاء من أراضققي الدولققة
العثمانيةق بما  فيها العاصمة   فهب بديع الزمان منافحققا عن
أمتققه ودينققه وعاصققمته،  منققددا بحركققة االنفصققال الكرديققة،
ومفتياق بعدم  جوازها. وأبلى في تلك المعارك حتى استدعاهق
القائد )مصطفى كمال( مرارا فرفض القدوم إلى العاصققمة
إال بعد إلحاح القادة االتحققاديين.  فقققدم العاصققمة واسققتقبلق
بحفاوة،ق ثم أصبح يحضققر مجلس البرلمققان، وقققد الحققظ على
أعضائه تققوانيهم في العبققادات اإلسققالمية،  وعققدمق الققتزامهم
بقققأخالق اإلسقققالم، ممقققا اضقققطره إلى طبقققع بيقققان يقققوم

م يعقققظ فيقققه النقققواب ويرشقققدهم إلى دينهم،19/01/1923
فاستجاب له نصف النققواب، وصققمت النصققف اآلخققر، إلى أن
اصطدم بالقائد )مصققطفى كمققال( الققذي تضققايق من دعوتققه
الدينية ففكر في التخلصق منه بتعيينققهق واعظققا في المنققاطق

م1923الشرقية فرفض الطلب راحال إلى مدينة )وان( سنة 
بعد أن رأى ما أفزعه من تصرفات أعضاء البرلمان والنظققام
الحاكم وعلى رأسهم )مصققطفى كمققال(، واعتكققف في أحققد

..عع 36انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسععي، ص   1  44،
بتصرف.
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األماكن الخربة المهجورة في ضواحي المدينة عابدا متهجققدا
1.

اعتقاله ونفيه: 
بعد قيام ثورة  كردية إسالمية في شققرق األناضققول ضققد
إجراءات )مصطفى كمال( القمعية المعاديققة لإلسققالم رفض
الشققيخ سققعيدق تأييققد الثققوار بقيققادة الشققيخ )سققعيد بققيران(
معارضققا الفرقققة  والتمققزق وإراقققة دمققاء المسققلمين فيمققا
بينهم.  ومع موقفه الشجاع، إال أنققه اعتقققل من خلوتققه تلققك
واقتيد شتاء نحو العاصققمة في ظققروف صققحية سققيئة، وبقي
في استانبول مدة شهر تحت الحراسة وظل ينقل كل شققهر
من مدينة إلى مدينة إلى أن استقر سجنه في مدينة )بققارال(

م، وهي السققنة الققتي بققدأ  فيهققا1926وسط األناضول سققنة 
بتققأليف رسققائل وجماعققة النققور. وكققان أولهققا )المققدخل إلى

. 2النور(، وهي عبارةق عن دروس قرآنية منسوخة بخط اليد 
وما يالحظ على حياته في مرحلته األولى، عراقققة أصققله
ونسبه، وأصالة تربية  وتكوينه، وتنوع مصادر معرفته، وكثرة
رحالتققه ونشققاطاته العلميققة والدينيققة والدعويققة والسياسققية
والجهادية، واضطالعه بالعمل الدعوي واإلصالحي الميققداني

على النظري الفكري. 
وهكققذا وجققد الشققيخ سققعيد نفسققه أسققيرا بين قبضققة
الكماليين، الققذين أطبقققوا  بمشققروعهم التغريققبي على قلب
تركيا المسلمة، وأبعدوا الشيخ، وأمثاله عن مسققرح األحققداث

ليخلواق  لهم اإلجهاز على اإلسالم.
م( 1950-1926هق/1368-1343المرحلة الثانية : )

اسققتمرت هققذه المرحلققة ربققع قققرن من النفي والقهققر
والقمققع والتشققريد بعققد أن وضققع الشققيخ سققعيد في منفققاه
بمدينة )بارال( من أعمال )اسبارطة( في غرب األناضول في
بيت صققغير مكققون من غرفققتين يطققل على مققروج وبسققاتين

.  3المدينة 
وفي هقققذه الفقققترة ققققرر )مصقققطفى كمقققال( وحقققزب

االتحاديين اتخاذ اإلجراءات التغريبية التالية:

..عع 49انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسععي، ص   1  56،
بتصرف.

..عع 56انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسععي، ص   2  60،
بتصرف.

، بتصرف.63انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   3
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 - اإلجراءات التمهيدية التغريبية لسققلخ تركيققا وشققعبهاق1
من حظيرة اإلسالم بالخطوات التالية: 

م وإبقققاء01/11/1922أ- إلغاء السلطنة العثمانيةق بتاريخ 
الخالفة الشكلية.

ب- خلع السلطان )وحيد الدين خان( ومبايعققةق السققلطان
م.18/11/1922)عبدق المجيد(ق بدال منه بتاريخ 

ج- إنشاء )حزب الشعب الجمهوري(، الققذي كققانت غالبيققة
م.  23/08/1923عناصره من اليهود والماسونيين، بتاريخ 

د - إعالن الجمهورية التركية، وانتخاب )مصققطفى كمققال
يققوم أتققاتورك( رئيسققا ألول جمهوريققة تركيققة في التققاريخ

م.20/10/1923
. 1م 02/03/1924هق - إلغاء الخالفة العثمانية يوم 

 - إعالن العلمانيقققة كمبقققدإ رسقققمي يحكم الجمهوريقققة2
التركية الحديثة، وفصل الدين عن الدولة.

 - إغالق الكثققير من المسققاجد، وتحققريم األذان باللغققة3
العربيققة، وإجبققار الشققعب الققتركي المسققلم على تغيققير زيققه

اإلسالمي، وفرض ارتداء الزي األوربي.
  - إلغاء وزارة األوقاف الدينية، ومنع الصالة في جامع4

آيا صوفيا، وتحويله إلى متحف.
 - إلغاء المحاكم الشرعية اإلسالمية، حتى في األحوال5

المدنيققة الشخصققية،  وفققرض القققوانين المدنيققة العلمققانيين
السويسرية الغربية.

 - إلغاء استعمال التقويمق الهجري، واستبدالهق بالتقويم6
الميالدي المسققيحي، وتغيققير يققوم العطلققة من الجمعققة إلى

األحد.
 - تحققريم تعققدد الزوجققات، وتحققريم الطالق، ومسققاواة7

المرأة مع الرجل في الميراث.
 - القضققاء على كققل أشققكال التعليمق الققديني في جميققع8

مراحل التعليم، ومنع تأسيس المدارس القرآنية.
 - تشقققجيع المجتمقققع القققتركي وخاصقققة النسقققاء على9

االنحراف، واالنسالخ من القيم اإلسالميةق الفاضلة.
 - استبدال الحققروف العربيققة بققالحروف الالتينيققةق في10

كتابة اللغة التركية.  وذلك بهدف قطع تركيققا عن ماضققيها و
حاضرها اإلسالمي.  مع حذف الكلمات العربية الدخيلققة على

التركية واستبدالها باللغة الالتينية.

 .. وما بعدها،90انظر: عبد الله التل، األفعى اليهودية في معاقل اإلسالم، ص   1
بتصرف.
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 - فتح تركيا على اليهود، واستقبال علمائهم، ورجال11
المقققال واألعمققال منهم  المطقققرودين من ألمانيقققا، ووضقققع
الجامعققات والمعاهققد العلميققة العليققا التركيققة تحت  هيمنققة

اليهود.
- إرهقققاب الجمقققاهير المسقققلمة، وتخويقققف العلمقققاء12

والشيوخ عن طريق المراقبة األمنية المشققددة، وعن طريققق
الحققزب الجمهققوري الحققاكم وبققاإلجراءات القمعيققة الزجريققة

. 1الرادعة 
منفيا في بلدة بارال:  

قررت حكومة الكمققاليينق العلمانيققة تضققييق الخنققاق على
علماء اإلسالم بالنفي والعزل 

والسجن والتفقير والقمع.. وذلك بمققا يتناسققبق وطبيعققة
.2وصالبة الداعية 

فأبعدت الشيخ سققعيدق إلى بلققدة صققغيرة نائيققة في غققرب
تركيققا، منفيققا معققزوال عن الجمققاهير المسققلمة، بغيققة تنفيققذ
مشروعها المعادي لإلسققالم.  وبنفي الشققيخ سققعيدق وأمثالققه
والتنكيققلق بهم أراد الكمققاليون تحقيققق األهققداف التغريبيققة

التالية:  
 - ضمان نجاح تنفيذ المشققروع التغريققبي ضققد مسققلمي1

تركيققا وذلققك بهققدف تققدجينهمق وتطققويعهم لقبققول المشققروع
التغريبي.

 - عزل علماء اإلسققالم وحرمققانهم من القيققادة الدينيققة2
للمجتمع. تمهيدا لتحقيق سيادتهم وقهرهم له.

 - تحويقققل الشقققعب القققتركي -في غيقققاب المعارضقققة3
اإلسالمية-ق من شعب مسلم إلى شعب متأغرب.

وقد أقام الشيخ )سعيد( في هذه البلققدةق ثمققاني سققنوات
م، وفي بيت خشققبي على شققجرة1934ونصققف إلى سققنة 

ضخمة صققنعت لققه من غققير سقققف قضققي فيهققا معظم أيققام
فصلي الربيع والصيف متعبدا متأمال مفكرا في ملكوت الله،
مؤلفا لرسائل النور حتى انبالج الصباح في معظم األحيققان.
فال يعرف أهالي البلدةق متى ينام الشيخ، ومتى يستيقظ؟ إال

،95 و 94انظععر: عبععد اللععه التععل، األفعى اليهوديععة في معاقععل اإلسععالم، ص   1
بتصرف. نقال عن: محمد عزة دروزة، تركيععا الحديثععة، مطبعععة الكشععاف، بععيروت،

 .. وما بعده، ومحمد توفيععق محمععد، كمععال أتععاتورك،67م، ص 1946دون طبعة، 
.. وما بعدها.   145م، ص 1936دار الهالل، القاهرة، دون طبعة، 

، بتصرف. 90انظر: عبد الله التل، األفعى اليهودية في معاقل اإلسالم، ص   2
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. وعيقققون1بهمهمتقققه وتهجقققدهق ودعائقققه  وقراءتقققه وذكقققره 
السلطات تترقبه، وتحصي عليه حركاته وسققكناته. يراقبققون
من  يحتك به. ولذا  فقد كان األهالي يتجنبون االحتكققاك بققه.
ولم  يكد يمققر نصققف سققنة على وجققودهق ببلققدةق )بققارال( حققتى
تعرف عليه األهالي، وصار )سليمان( الشاب القروي القوي
أحد مريديه وتالمذته.ق الذي حمل على عاتقه نشر واستنساخ

. 2رسائل النور طيلة وجود الشيخ في قرية )بارال( 
نفي وتشريد وسجن: 

وعلى إثر إلغققاء الحكومققة التركيققة األذان باللغققة العربيققة
وتعويضه بأذان باللغققة التركيققة، أصققر أهققل )بققارال( أن يققؤذن
لهم، ويقيم لهم األذانين باللغققة العربيققة الشققيخ )سققعيد(.

م. وقققد دبققرت للشققيخ1934وكققان ذلققك في بققدايات سققنة 
ولتالمذته وألهل البلققدة  تهم  كثققيرة، وخطققيرة  لمخققالفتهمق
األذان باللغققة التركيققة، ونقققل الشققيخ على إثرهققا من مدينققة
)بارال( إلى مدينة )إسبارطة( منفيا ومعزوال ال يحتك به أحد،
ثم سمح لطالبه ومريديققه االتصققال بققه،  فعكققف خاللهققا على
تققأليف بعض الرسققائل النوريققة الجديققدةق إلى أن فاجققأ رجققال

م وسققاقوه  مققع قرابققة1935األمن داره في شققهر أفريققل 
العشرين من طالبه ملفقين لهم تهما خطيرة، وهي: 

 - تققأليف جمعيققة سققرية تعققادي النظققام الجمهققوري1
التحرري التقدمي.

 - العمل على تهديم الثورة الكمالية العلمانيققة بققالثورة2
المسلحة.

 - تكوين طريقة صوفية ممنوعة.3
 - إثققارة روح التققدين في النققاس عمومققا، وفي النسققاء4

تحققرم خصوصا، وذلك بنشققر رسققالة )التسققتر للنسققاء( الققتي
.3الفجور والسفور.. 

وعلى إثرها وضققع الشققيخ في سققجن انفققرادي إلى حين
موعققد محاكمتققه، وقققدم بعققدها للمحاكمققةق الققتي لم تسققتطع
إدانته بشققيء إال تأليفققه رسققالة )التسققتر للنسققاء( المخالفققة
لقققوانين الجمهوريققة العلمانيققة، والققتي تققدعو إلى السققفور

، بتصرف.66انظر: إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
،69 و 68انظر: إحسان قاسم الصالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، ص   2

بتصرف.
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والتققبرج والفجققور.. باسققم الحريققة الشخصققية. فحكم عليققه
.1( شهرا سجنا انفراديا 11بسبب تلك الرسالة بأحد عشر )

وبعد أن قضى العقوبة الزجرية في سجن )أسكي شهر(
الققرهيب، نفي من جديققدق إلى بلققدةق )قسققطموني( وذلققك في

م، قضى فيهققا ثالثققة أشققهر يسققكن قبققوا أسققفل1936ربيع 
مركز األمن، ثم سمح له باستئجارق سكن آخر بقي فيققه مققدة

. 2سبع سنين عكف خاللها على كتابة رسائل النور 
وأثناء إقامته ببلدة )قسطموني( ظل محتفظا فيها بزيه
اإلسالمي التقليدي، بالرغم من منع الحكومققة الكماليققة بنص

م، مما اضطر الققوالي1925قوانينها الوضعية الصادرة  سنة 
م(1943-ق 1936الستدعائه مرارا خالل فترة إقامته بالبلدةق )

ليبلغهق استياءهق من محافظته على زيه اإلسققالمي، فمققا كققان
منه إال أن رد على الوالي بحدة متناهية، قائال له: )).. اسمع
يا مدحت -اسم الوالي- ليس هناك سققوى حققاجز رقيققق بيننققا
وبين الموت الذي تخشققونه، فققإذا  اقتحمنققا هققذا  الحققاجز لم
يبق هناك شيء  يمكن الخشية  منه.  لققذلك  فاتخققذ مققا تحب

، وبقي محافظقققا على زيقققه3من إجراءاتقققك القانونيقققة..(( 
اإلسالمي، ولم يجققرؤ الققوالي على مخاطبتققه ومراجعتققه في

أمر زيه وهندامه، وهكذا مع كل وال جديدق للبلدة. 
م بقققوغت مقققنزل20/09/1943/ و31/08ومقققا بين أيقققام 

الشيخ من قبل رجال األمن ثالث مققرات اعتقققل في آخرهققا،
وسققيقق مققع مجموعققةق كبققيرة من طالب النققور إلى مدينققة
)أنقرة(، يحملون نفس التهم السابقة، وكان ذلك في شققهر
رمضققان والحققر شققديدق على أمققل محاكمتققه، وثققني عزيمتققه
وتبديل زيه اإلسالمي  األصيل، والذي وجدق له جوابا  قاطعققا:
)).. إن إزالتققه لن تكققون إال بإزالققة هققذا الققرأس مققع هققذه

.  4العمامة، ولواحقها من الزي اإلسالمي..(( 
ومن )أنقرة( نقل الشيخ إلى مدينققة )إسققبارطة(، ومنهققا
إلى مدينة )دنيزلي( التي أودع سجنها موقوفا تسعة أشققهر،

طالع علىاريثمققا تحقققق اللجنققة الققتي نصققبتها الحكومققة لل
النققاحيتينق السياسققية رسققائل النققور وتقققييمق خطورتهققا على
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واألمنيققة  للبالد. فخققرج تقريققر اللجنققة مصققرحا بققأن محتققوى
الرسائل ال يتعدى كونه مجرد تفسير للقرآن الكريم، وشققرح

.1للحديثق النبوي الشريف 
وبققالرغم من أن المحكمققة قققد برأتققه بقققرار صققادر عن

م من كقققل التهم15/06/1944محكمقققة )دنقققيزلي( بتقققاريخ 
الموجهة إليه، إال أن السلطات العسققكرية لم تطلققق سققراحه

م،1944حتى جاءت التعليماتق المركزيققة  أواخققر شققهر أوت 
والققتي تحمققل قققرار نفيققه مققع بعض طالبققه الققذين نجققوا من
المققوت إلى قضققاء )أمققير داغ( من أعمققال واليققة )أفيققون(.

م تحت اإلقامققة1944وبقي الشيخ في )أمير داغ( من سققنة 
الجبرية، وفيها دس له السم مرارا، إلى أن دوهم مع طالبققه

م من قبققل األمن وسققيقق من جديققد مققع23/01/1948بتاريخ 
طالبه إلى سققجن )أفيققون( ليحكم عليققه بعققدها بالسققجن من
جديققدق مققع لفيققف من طالب النققور بعشققرين شققهرا سققجنا،
وليعققاملواق معاملققة  قاسققية. ولم يسققمح لققه بققالخروج من
السجن، إال بعد أن قضى المدة كلها. بل تمادوا ولم يطلقوا

م وليقيمق تحت اإلقامة الجبرية،20/09/1949سراحه إال يوم 
وليققترك بعققدها العمققل السياسققي. ويتفققرغ للعمققل الققديني
واإلرشققادي البحت فيمققا سققماه هققو في أدبياتققه النوريققة بق

. 2)إنقاذ اإليمان في تركيا( 
ويبقى الشيخ سققعيد في مدينققة )أفيققون( سققنتينق يعطي
فيها نوعا من الحرية تحت اإلقامققة الجبريققة حيثق يبقى معققه
طالبه لخدمته. ثم توجه بعققد شققهرين إلى مدينققة )أمققير داغ(
حرا، ليقضي مع طالبه فيهققا سققنتين، الققذين اسققتغلوا تبرئققة
المحكمققة لرسققائل النققور من أي تهمققة سياسققية أو أمنيققة
ليجتهدواق في توزيعها وطبعها، مستفيدين في ذلك من حكم
)الحققزب الققديمقراطي(  الققذي حكم البالد بعققد فققوزه  في
االنتخابات على )حزب الشعب الحاكم الكمالي(، الذي  ألغى
المتابعات  والمحاكمات، والمحاكمق الخاصققة، ويصققدر العفقققو
الشققامل في البالد. وليتجققول الشققيخ بعققدها  وطالبققه داعين

.  3م 1951إلى الله تعالى بدء من سنة 
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وما يالحققظ على الشققيخ سققعيد في هققذه المرحلققة كققثرة
محنققه وابتالءاتققه  من سققجن ونفي  وتشققريد واضققطهاد..
وتعرض للموت بالسم مرارا، وتقديمه للمحاكمة ست مققرات
وتوسيعه لجماعة النور، وكثرة  أعضائها  ومريدي الرسققائل.
ثم تبنيه للنشاطات الدعوية  واإلرشادية وعزوفه عن العمل
السياسي والثوري في غياب الوعي، واالستنارة الفكرية.  

وقد بنى الشيخ )سعيد(ق عدم اشتغاله بالعمققل السياسققي
بنققاء على تجربتققه  المريققرة  مققع  نظققام الكمققاليين القمعي،
معلال انسققحابه من العمققل السياسققي، إلى العمققل الققدعوي
اإلرشققادي بققالمبررات الحركيققة الواعيققة لخطققورة وأهميققة
وحاجة كل مرحلة، إذْ يقول: ))..  لقققد خققاض سققعيد القققديم
غمار السياسة ما  يقارب العشر سققنوات  علققه يخققدم الققدين
والعلمق عن طريقها. فذهبت محاولتققه أدراج الريققاح، إذ رأى:
أن تلك الطريق ذات مشاكل، ومشققكوك فيهققا. وأن التققدخل
فيهققا فضققول بالنسققبة إلي. فهي تحققول بيققني وبين القيققام
بأهم واجب، وهي ذات خطورة، وأن أغلبها خققداع وأكققاذيب.
وهناك احتمال أن يكققون الشققخص آلققة بيققد األجنققبي دون أن
يشعر.  وكققذلك فققإن الققذي يخققوض غمققار السياسققة، إمققا أن
يكققون موافقققا لسياسققة الدولققة، أو معارضققا لهققا. فققإن كنت
موافقا فالتدخل فيها - بالنسبة إلي- فضول ال يعنيني، حيثق
أنني لسققت موظفققا في الدولققة، وال نائبققا في برلمانهققا. فال
معققنى -عندئققذ- لممارسققتيق األمققور السياسققية. وإذا  دخلت
ضمن المعارضة، أو السياسة المخالفققة  للدولققة،  فال بققد أن
أتققدخل -في حينققه-ق  إمققا عن طريققق الفكققر، أو عن طريققق
القققوة.  فققإن كققان التققدخل فكريققا، فليس هنققاك حاجققة إلي
أيضا، ألن األمور واضحة جققدا.  فققالجميعق يعرفققون المسققائل
مثلي فال داعي للققثرثرة  وإن كققان التققدخل بققالقوة، أي بققأن
أظهققر المعارضققة ألجققل الوصققول إلى هققدف مشققكوك  فيققه
بإحداث المشققاكل. فهنققاك احتمققال الولققوج في آالف اآلثققام
واألوزار. حيث يبتلى الكثققيرون بجريققرة شققخص واحققد.  فال
يرضيني وجداني الولققوج في اآلثققام. وإلقققاء األبريققاء  فيهققا
بنققاء على احتمققال، أو احتمققالين من بين عشققرة  احتمققاالت.
ألجل هذه فإن سعيدا القديم قققد تققرك السياسققة ومجالسققها

.1الدنيوية، كما ترك السيجارة وقراءة الجرائد..(( 
م(1960-1950هق/1379-1368المرحلة الثالثة: )
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شهدت تركيا نوعا من الحريققة واالنفتققاحق السياسققي بعققد
انتصققار الحققزب الققديمقراطي، وإزاحتققه للحققزب الجمهققوري
الحققاكم الحاقققد على اإلسققالم. وقققد أصققدر نظامققه  يومهققا
سلسققلة من اإلجققراءات الديمقراطيققة في الحريققة، والسققيما
بحققق الجماعققات اإلسققالمية، وأرجققع األذان الشققرعي باللغققة
العربية  وغيرها من اإلجققراءات الديمقراطيققة. وقققد اسققتفاد
الشيخ من عهد االنفتاح الجديد، فأرسل برقية تهنئققة وشققكر
للرئيس الجديدق )جالل بايار( الققذي تمققنى لققه فيهققا أن يعينققه

.1على خدمة اإلسالم، فرد عليه الرئيس ببرقية شكر مماثلة 
وصقققادف أن تحمس الشقققباب النقققوري للعهقققد  الجديقققد،
فطبعققوا  رسققالة )مرشققد الشققباب(، الققتي تققدعو الشققباب
للتمسك بدينه والدفاع عن عقيدته.  ممققا تسققبب في إقامققة

( من163دعققوى  قضققائية  ضققده بتهمققة مخالفتققه للمققادة )
الدستورق التركي التي تحظر إقامة دولققة على أسققس دينيققة،

م22/01/1952واسققتدعي األسققتاذ )سققعيد( للمحاكمققةق يققوم 
بمدينة استانبول التي أحبها وهققو اليققوم يققدخلها بعققد سققبعة
وعشققرين عامققا من النفي والتشققريد، وتوافققد عليققه الطالب
من الجامعققات والمعاهققدق  ومن طالب النققور ليسققلموا على
مرشدهم، الذي ال يعرفوه إال من خالل الرسائل المطبوعققة،

م الققتي بققرأت05/04/1952واسققتمرت المحاكمققة إلى يققوم 
. 2الشيخ من كل ما نسب إليه من تهم تحريضية وسياسية.. 

وقققد تعققرض األسققتاذ لتهمققة أخققرى قققدم على إثرهققا
لمحكمة مدينة )صامسققون( على البحققر األسققود لرسققالة من
رسائل النور نشرت في جريدة )الجهاد األكققبر( تحت عنققوان

م، ولكن1953)البرهقققان األكقققبر( كقققان ققققد نشقققرها سقققنة 
المحكمة برأت الشيخ  من  تهمققة اإلفسققاد  واإلخالل بققاألمن

.3واالستقرار، والتشجيعق على الفوضى والفتنةق 
وقد منح األستاذ بعض الفسحة في )استانبول( ليسققتعيد
فيها ذكرياته، فأقام فيها قرابة الثالثة أشهر، ليقققوم بجولققة
إلى أصدقائه وطالبه  القدامى في المدن التي  نفي  فيهققا،
وظل كذلك حتى برأت محكمة )أفيون( نهائيققا رسققائل النققور

م فاجتهقققد طالب النقققور في طبعهقققا25/05/1956بتقققاريخ 
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، وساهم في االنتخابات التشريعية وانتخب لصالح1وتوزيعها 
الحزب الديمقراطي الفائز باالنتخابات على  حساب الحققزب

 .2الجمهوري الحاكم المعادي لإلسالم 
وفاته: 

قضى الشيخ سعيد أيامه األخيرة متجوال زائرا في رحلققة
م إلى أن أبلغته الحكومة أفضلية1959وداع أخيرة منذ سنة 

م فاشتد عليققه20/01/1960إقامته بمدينة )أمير داغ( بتاريخ 
المققرض في أثنائهققا إلى أن سققلم روحققه لبارئهققا بمدينققة

 هقققق الموافقققق1379/رمضقققان/25)أورفقققة( يقققوم األربعقققاء 
 .3م، ودفن بمدينةق )أورفة( 23/04/1960

رفاة األستاذ:  
م على حكومققة27/05/1960وقع انقالب عسكري بتاريخ 

)عدنان مندريس( والرئيس )جالل بايار( الديمقراطية الحققرة
المتعاطفة مع اإلسالم، وكان حقققد الجمهققوريين العلمققانيين
على اإلسالم والشيخ حتى بعد وفاته فقرروا إزالة قبره من
مكانه، وضغطوا على أخيه الشيخ )عبد المجيد(ق الذي يفترض
-حسب مؤامرة النظققام- هققو صققاحب طلب نقققل رفققاة أخيققه
المال سعيد. وهكذا أجبر النظام الكمالي شقيق الشققيخ تحت
التهديققد ليوقققع طلب النقققل،  ونقلتق رفاتققه ليال من مدينققة
)أورفة( إلى مدينة )إسبرطة( بطائرة عسققكرية، ودفن تحت
الحراسة العسكرية في مكان مجهول، دون علم أخيه بمكان

.4قبره وال يزال مجهوال إلى اليوم 
هذا تاريخ الشيخ سعيد، الذي عققاش مجاهققدا  في سققبيل
الله.. والذي قضى عمره منفيا مشردا.. ومطققاردا.. ولكنققه -
رحمه الله- هز تركيا، وحققرك ضققميرها النققائم.. وهققز تسققلط
حكامها المتعجققرفين المغققرورين بققالغرب الضققال المفلس..
وبعقققد أن ققققذف في قلقققوبهم القققرعب.. رعب ثمنقققه صقققبر
المققؤمن.. رعب ثبققات المققؤمن على دينققه وعقيدتققه.. ومثققل
إرادة الله في بلد الخالفة المتهاوية.. وجاء حملة األمانة من
بعدهق ممن ساروا على نهجه.. وحملواق األمققل اإلسققالمي إلى
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تركيققا الضققائعة.. وصققدق اللققه تعققالى إذ يقققول: ) كتب اللققه
. 1ألغلبن أنا ورسلي ( 

وما يالحظ على نشاطات الشيخ ومجهوداته الدعوية في
هذه المرحلة أنها اتسعت لتشمل كامل  تركيا، وصار أتباعققه
يعدون قرابة المليون مريد. وفي هذه الفترة طبعت رسائل
النور ألول  مرة  في المطابع، ووزعتق في تركيا كلها. و ها

هي تخرج اليوم خارج تركيا. 
رسائل النور: 

هي الكتابات التي تركها الشيخ بعد وفاتققه، والققتي القى
من أجلهققا عنتققا كبققيرا في مسققيرة حياتققه الدعويققة. وهي
مجموعةق من الرسائل المختلفةق المواضققيع. وقققد بلغت بضققع
مجلدات. والشققيخ )سققعيد(ق ليس مؤلفققا بققالمعنى األكققاديمي
للمصطلح. كما أنه ليس فقيها، أو عالما على شاكلة فقهققاء
وعلمققاءق اإلسققالم المتقققدمين التقليققديين. وإنمققا كققان رجال
صوفيا وربانيا مخلصا ملهما..  ومفتوحققاق عليققه.  كمققا أنققه لم
تكن لديه  مكتبة خاصة  يرجع إليها عندق تأليفه للرسائل على
شققاكلة العلمققاء  األقققدمين. وكققل مققا في األمققر أن مرجعققه
الوحيدق كان القرآن الكريم الذي يحفظه  منذ صققغره. والققذي
يستلهم  منه  معنى اآلية، بعد قراءتهققا وتالوتهققا مققرارا.  ثم
يعش معها حاالت قلبية وروحية خالصققة، ويملي على طلبتققه
المختصين بالكتابة بسرعة فائقة ما يفتح الله عليه، وما يرد

.2على قلبه من معاني اآلية الكريمة 
كما لم تكن لتلك السققنوحات، والفتوحققاتق القلبيققة وقت
معين، وزمققان محققدد، ومكققان معلققوم. بققل هي خطققرات ال
وطن، وال زمن لها.  تأتيه كما يأتي الشاعر الوحي الشعري.
ولذا فقد أحاط به طلبته ليل نهققار لتسققجيل  تلققك الخققواطر
متى جاءته. باإلضافة إلى تسجيله هو لها في فققترات سققجنه

.   3االنفرادي 
وصف الشيخ سعيد لرسائل النور:

كان األستاذ )سعيد( يعتققبر الرسققالة هبققة وإنعامققا إلهيققا،
وإحسانا وفضققال منققه سققبحانه وتعققالى. إذ لم يكن حظققه من
التأليف إال الوقوف أمام اآلية الكريمة بتوسققل  وتضققرع إلى
الله تعالى. طالبا منه أن يفتح عينيققه على معانيهققا. ومققا أن

.21سورة المجادلة، آية   1
،144 و 143إحسععان قاسععم الصععالحي، بععديع الزمععان سعععيد النورسععي، ص    2

بتصرف.
، بتصرف.144إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص    3
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ينشرح قلبققه حققتى يبققادر إلى إمالء تلققك الفتوحققات بسققرعة
على طالبه، وكان يصف كلماته )رسائل النققور( تلققك بقولققه:
)).. ال تبحث مقققا في عناقيقققد العنبق اللذيقققذةق من خصقققائص
سيقانها اليابسة،  فأنا كتلك السققاق اليابسققة لتلققك األعنققاب
اللذيذة.. ولو بلغ صوتي إلى أرجاء العالم كافققة لكنت أقققول
بكققل مققا أوتيت من قققوة: إن الكلمققات جميلققة رائعققة. إنهققا
حقائق ليست مني، وإنمققا هي شققعاعات التمعتق من حقققائق
القرآن الكريم.  فلم أجمل أنا حقائق القرآن.  بل لم أتمكن
من إظهار جمالها،  وإنما الحقائق الجميلةق  للقرآن هي التي
جملتق كققل عبققاراتي..  ومققا مققدحت القققرآن بكلمققاتي، ولكن

.1مدحتق كلماتي بالقرآن..(( 
وقققد تققركت رسققائل النققور تققأثيرات إيجابيققة وفعالققة في
طالب النور أوال. وعلى عموم مسلمي تركيا اإلسالميةق ثانيا.
وعلى الجاحدين المعاندين ثالثا داخل تركيا وخارجها. والذي
يقرأها يجققد فيهققا راحققة  فكريققة.. ورياضققة عقليققة.. وتققذوقاق
جماليا.. وعذوبة أدبية.. ومعرفة حقيقية.. وقد أنققارت تركيققا

.2المظلمة في عصر الكماليين المظلم 
ماهية رسائل النور:

وصف األستاذ سعيد حالته أثناء وجوده بمدينة استانبول
م، وقبيل كتابته لرسققائل النققور بثالثين1922-1907سنوات 

سققنة عنققدما كققان عضققوا بققارزا في )دار الحكمققة اإلسققالمية(
فقال: ))..هوت صفعات عنيفة قبيل ثالثين سققنة على رأس
سعيدق القديم الغافل، ففكققر في قضققية المققوت حققق، ووجققد
نفسققه غارقققا في األوحققال، اسققتنجد وبحث عن الطريققق،
وتحرى عن منقذ يأخذ بيده، رأى السبل أمامه مختلفققة، حققار
في األمققر وأخققذ كتققاب "فتققوحق الغيب"ق للشققيخ عبققد القققادر

، وفتحققه متفققائال، ووجققدق أمامققه3الكيالني رضققي اللققه عنققه 
العبققارة اآلتيققة: أنت في دار الحكمققة فققاطلب طبيبققا يققداوي
قلبك.. يققا للعجب.. لقققد كنت يومئققذ عضققوا في دار الحكمققة
اإلسالمية، وكأنما جئت إليها ألداوي جروح األمققة اإلسققالمية،
والحال أنني كنت أشد مرضققا وأجققدر بققالعالج من أي شققخص

، بتصرف.145إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص    1
..عع 181إحسان قاسم الصععالحي، بععديع الزمععان سععيد النورسععي، ص    2  184،

بتصرف.
هع ( ومؤسس الطريقة القادرية، اسععتقام على يديععه561-470مجدد عصره )   3

كثععير من عصععاة المسععلمين، وأسععلم على يديععه الكثععير من اليهععود والنصععارى
والصابئة.
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آخققر.. فققاألولى بققالمريض أن يققداوي نفسققه قبققل أن يققداوي
اآلخرين.. نعم هكذا خاطبني الشيخ: أنت مققريض.. ابحث عن
طبيب يداويك.. قلت: كن أنت طبيققبي أيهققا الشققيخ.. وبققدأت
أقققرأ ذلققك الكتققاب كأنققه يخققاطبني أنققا بالققذات.. كققان شققديدق
اللهجة.. يحطم غروري، فأجرى عمليات جراحية عميقققة في
نفسققي.. فلم أتحمققل، ولم أطقققه صققبرا.. ألني كنت أعتققبر
كالمه موجها إلي.. نعم هكققذا قرأتققه إلى مققا يقققارب نصققفه،
ولم أستطع إتمامه، وضعت الكتاب في مكانققه، ثم أحسسققت
بعققد ذلققك بفققترة بققأن آالم الجققراح قققد ولت، وخلفتق مكانهققا
لذائذ روحية عجيبة، عدت إليه، وأتممت قراءة كتاب أسققتاذي
األول، واستفدت منه فوائققد جليلققة، وأمضققيت معققه سققاعات
طويلققة، أصققغي إلى أوراده الطيبققة ومناجاتققهق الرقيقققة.. ثم
وجدت كتابات أخرى منها كتققاب "مكتوبققات" لإلمققام الربققاني

، فتفققاءلت1الثققاني  أحمد الفاروقي السرهندي مجققدد األلف
بالخير تفاؤال خالصا، وفتحتققه فوجققدت فيققه عجبققا، حيث ورد
في رسالتين منه لفظققة "مققيرزا بققديع الزمققان"، فأحسسققت
كأنققه يخققاطبني باسققمي، إذ كققان اسققم أبي "مققيرزا"، وكلتققا
الرسالتين كانتا موجهتين إلى ميرزا بديع الزمان، فقلت: يققا
سبحان الله، إن هققذا ليخققاطبني أنققا بالققذات ألن لقب سققعيد
القديم كان بديع الزمان، ومققع أنققني مققا كنت أعلم أحققدا قققد
اشتهر بهذا اللقب غققير الهمققذاني، الققذي عققاش في القققرن
الرابع الهجري، فال بد أن يكون هنققاك أحققد غققيره قققد عاصققر
اإلمام الرباني السرهندي، وخققوطب بهققذا اللقب، وال بققد أن
حقققالتي شقققبيهة بحالتقققه، حقققتى وجقققدت دوائي في تلقققك
الرسققالتين.. واإلمققام الربققاني يوصققي مؤكققدا في هققاتين
الرسالتين، وفي رسائل أخرى أن " وّحد القبلققة "، أي: ابتققع
إمامققا ومرشققدا واحققدا وال تنشققغل بغققيره.. لم توافققق هققذه
الوصية – آنذاك – استعدادي وأحوالي الروحية، وأخذت أفكققر
مليا: أيهما أتبع؟ أسير وراء هذا؟ أم أسير وراء ذاك؟ احترت
كثيرا، وكانت حيرتي شديدة جققدا، إذ في كققل منهمققا خققواص
وجاذبية، لذا لم اسققتطع أن أكتفي بواحققدة منهمققا.. وحينمققا
كنت أتقلب في هذه الحيرة الشديدة، إذ بخاطر رحماني من

هع ( ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب1034-971أحمد الفاروقي السرهندي )   1
رضي الله عنه، جاهد فتنة الملك أكبر، حباه اللععه بكرامععات عظيمععة ظععاهرة، أدى
مهمة التجديد حق األداء، يعتبر من أعاظم الطريقة النقشبندية، له مؤلفات كثععيرة
منها )مكتوبات(، ترجمه إلى اللغة العربية محمععد مععراد المععنزلوي، وسععماه الععدرر

المكنونات.
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اللققه سققبحانه وتعققالى يخطققر على قلققبي، ويهتققف بي: "إن
بدايققة هققذه الطققرق جميعهققا، ومنبققع هققذه الجققداول كلهققا،
وشققمس هققذه الكققواكب السققيارة إنمققا هققو القققرآن الكققريم،
فتوحيققققدق القبلققققة الحقيقي إذن ال يكققققون إال في القققققرآن
الكريم.. فالقرآن، هققو أسققمى مرشققد، وأقققدس أسققتاذ على
اإلطالق، ومنذق ذلك اليوم أقبلت على القرآن، واعتصمت به،
واستمددتق منه، فكلمات النور، ورسائل النققور مسققتقاة من
القققرآن الكققريم، وإنمققا هي مسققائل قلبيققة روحيققة، وأحققوال
إيمانية، وهي بمثابققة علققوم إلهيققة نفسققية، ومعققارف ربانيققة

.1سامية..(( 
كتابتها وتأليفها:

لم يكن األسقققتاذ سقققعيدق مؤلفقققا بقققالمعنى األكقققاديمي
للمصطلح، كما أنه لم يكن فقيها على شاكلة فقهاء وعلماءق
اإلسالم، وإنما كان رجال صوفيا ربانيا، ملهما مفتوحققا عليققه.
كما لم تكن لدى األستاذ سعيد مكتبة خاصة يرجع إليهققا كمققا
يفعل العلماء والفقهاء أثناء تحريره لرسائل النور. وكققل مققا
في األمر أن مرجعه الوحيد القققرآن الكققريم، الققذي يسققتلهم
منه معنى اآلية، بعد قراءتها وتالوتها مرارا، ثم يعيش معهققا
حاالت قلبية روحيققة خالصققة، ويملي على طلبتققه المختصققين
بالكتابققة بسققرعة باإلضققافة إلى تسققجيله بنفسققه بعض تلققك

.2الرسائل في السجون االنفرادية 
فقد كان األستاذ سعيد إذا جاءه الفتح النوراني للتأليف
والكتابة يجلس في مكان، ثم يحدق النظر في نقطة معينققة،
ويملي على طلبتقققه بسقققرعة، وال يحقققرك عينيقققهق في تلقققك

الققذين يكتبققون مققا النقطة، حتى يفرغ إلى أن يقول لطالبه،
يمليه عبارة "قف"، ثم قد يتوقققف نهائيققا، وتنتهي الرسققالة،
وقد يدعو طلبته للكتابة مرة أخرى أو مرات أخققر.. ثم يققترك
لطلبته عمليققةق تصققحيحها اللغققوي، وإعققادة استنسققاخها على

أوراق النظافة في شكلها الندائي.
ومثال ذلك أنه أملى )رسالة الحشر(، وهو يغدو ويققروح
ذهابا وإيابا على ضققفاف بحققيرة "بققارال" ويققردد أربعين مققرة
"فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي األرض بعد موتهققا، إن
ذلققك لمحققيي المققوتى وهققو على كققل شققيء قققدير" )سققورة

(، وهي رسالة تثبت حقيقة الحشر ووقوعهق بأدلققة50الروم: 
فطريققة وعقليققةق يستسققيغها أي إنسققان طققالب للحقيقققة

.143 .. 141إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
.144إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   2
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اإليمانية، ويقنع بها. وأما رسالة "المعجزات المحمدية"ق فقد
أمالهققا على بعض طلبتققه خالل ثالثققة أو أربعققة أيققام، وفي
شعب الجبال والبساتين، وبمعققدل سققاعتين أو ثالث سققاعات
يوميا، فكانت حصيلة ذلققك العمققل رسققالة النققور بمققا يقققارب
ثالثمائة ونيف من معجزات الرسول صلى الله عليققه وسققلم،
مع ذكر ما فيها من نقول وروايات، كل ذلك دونمققا مراجعققة

. 1مصدر من المصادر 
موقف الشيخ من كتابة الرسائل:

كان األستاذ سققعيدق يعتققبر الرسققالة هبققة وإنعامققا إلهيققا،
وإحسانا وفضققال منققه سققبحانه وتعققالى، إذ لم يكن حظققه من
التأليف إالّ الوقوف أمام اآلية الكريمة بتوسققل، وتضققرع إلى
الله العلي القدير، طالبققا المققدد منققه أن يفتح عليققه، ومققا أن
ينشققرح قلبققه ألمققر حققتى يبققادر إلى إمالئققه فققورا وبسققرعة
فائقققة، ال يسققتطيع الكتققاب من الطلبققة مواكبتققه في كثققير
األحيان، وكان يصف كلماتققه "رسققائل النققور" بقولققه: )).. ال
تبحث مققققا في عناقيققققدق العنب اللذيققققذة من خصققققائص في
سيقانها اليابسة، فأنا كتلققك السققاق اليابسققة لتلققك األعنققاب
اللذيذة،ق ولو بلغ صوتي إلى أرجاء العققالم كافققة لكنت أقققول

من قققوة: "إن الكلمققات جميلققة رائعققة، وإنهققا بكل مققا أوتيت
حقائق ليست مني، وإنمققا هي شققعاعات التمعتق من حقققائق
القرآن الكريم، فلم أُجّمل حقائق القرآن، بققل لم أتمكن من
إظهققار جمالهققا، وإنمققا الحقققائق الجميلققةق للقققرآن هي الققتي
جملتق عباراتي.. وما مدحتق القققرآن بكلمققاتي، ولكن مُققدحت

.2كلماتي بالقرآن..(( 
فرسائل النققور هي منح ربانيققة، وهبققات إلهيققة، يمنحهققا

لعبدهق الضعيف الشيخ سعيد، في أوقات وأماكن شتى.
: ونشرهاتوزيعها

كان تأليف رسائل النور ونشرها وطبعها وتوزيعها عمال
متمققيزا في تققاريخ الققدعوات في العصققر الحققديث، حيث أن
الشيخ سعيدق كان يملي إشراقاته تلك على طالبققه المكلفين
باستنساخها وهو في حاالت الوجققدان الققروحي والعققاطفي،
ثم تستنسخ الرسققالة من قبققل طالبققه، ثم ترجققع إليققه ثانيققة،
ليقوم بتصققحيحها وتققدقيقها، مققع أنققه لم يكن يملققك مصققادر

.145 و  144إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
.145إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   2
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ومراجع سوى القرآن الكريم، وبقية المعلومات من حافظته
. 1التي حفظها في طفولته 
طرق نشرها وتوزيعها:

كانت الحققروف العربيققة قققد بُققدلت إلى حققروف التينيققة،
ومنع الطبع والنشر بها، وأُغلقتق مطابعها ، فكققانت طريقققة
"االستنسققاخ"ق باليققد سققرا، هي الطريقققة الوحيققدةق والعمليققة
لنشقققر مؤلفقققات الشقققيخ، المنفي والمقققراقب والمشقققرد،
والمطارد من قبققل السققلطة. وقققد سققدت كققل سققبل النشققر
والتوزيعق عليه، ألنه مققازال يصققر الكتابققة بققالحروف العربيققة،
ألنققه يعتبرهققا رمققز للققدين اإلسققالمي، وللهويققة المحمديققة

. 2الخالصة 
ولمققا اشققتدت مضققايقات السققلطة لرسققائل ولصققاحب
ولطالب النور، كثر طالب النور حتى صاروا يعدون بققاآلالف،
حيث يُكب المئققات منهم لسققنوات عديققدة وهم يستنسققخون
رسائل النور، بما في ذلك النساء، فقد كانت الكاتبات منهن
يتفرغن للكتابققة، والطققرازات منهن كن يتفققرغن لتطريزهققا
على الصققوف والقمققاش.. واألميققات كن يضققطلعن بأعمققال

رجالهن، ليتفرغوا لكتابة الرسائل.
وبقيتق رسائل النور تستنسخ باليد مققدة عشققرين سققنة،
إلى أن طبعت ألول مرة بآلة "الرونيققو"ق في قريققة "سققاواة"
من أعمال "إسبارطة" التي كان فيها ألف طققالب من كتققاب
رسائل النور. ولم يقدر لها أن تطبع في المطابع االعتيادية

م، بعققد إجققراءات التخفيققف والحريققة الققتي1956إالّ سققنة 
.  3حملتها حكومة الحزب الديمقراطي 

وكان سعاة بريد رسائل النور يقومون بحملها ليل نهار
إلى القرى لتستنسققخ بعققدد القققادرين على الكتابققة والنسققخ
في القرية والبلدةق والمدينة،ق وهكذا توزع، إلى أن أصبح عدد
رسائل النور المستنسخة باليد حوالي سققتمائة ألققف نسققخة،
إلى أن عمت وانتشرت في أنحاء تركيا منتصرة على جيوش

. 4الظالم، وكانت تجمع كل حسب موضوعها 
حجمها وعددها:

.72إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
.74إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   2
.75إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   3
.83 و 82إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   4
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 رسققالة باللغققة130بلغ عدد أجزاء رسائل النور حققوالي 
التركية، ضمت في مجموعة مجلققدات من الحجم المتوسققط،

وهي: 
 ثالثا وثالثين رسققالة "33 – سوزلر " الكلمات " وتضم 1

 صفحة.650كلمة " في 
 ثالثقققا وثالثينق33 – مكتوبقققات " المكتوبقققات " وتضقققم 2

 صفحة.540رسالة " مكتوب " في 
 خمسققة عشققر رسققالة "15 – لمعلر " اللمعات " وتضم 3

 صفحة.640شعاع " في 
وهناك مالحقق ألحقت بعدئذ بالرسائل، وهي:

 صفحة.210 – ملحق بارال في 1
 صفحة.204 – ملحق قسطموني في 2
220 صققفحة، و 284 – ملحق أميرداغ في جققزأين، في 3

. 1صفحة 
وقد دار موضوع الرسائل حول قضايا الدين اإلسققالمي،
والقققدعوةق إليقققه في جميقققع فروعقققه وجزئياتقققه المعرفيقققة،
والمالحقق تتناول أسققاليب توجيهيققة لخدمققة القققرآن الكققريم،
وفهم حقائقه في ظل ظروف تركيا المعادية لإلسالم، وفي
أمققور متفرقققة كققان األسققتاذ يوجههققا إلى طالب النققور في

.  2السجون والمعتقالتق والتشريد والنفي 
كما كتب جملة من الرسائل باللغة العربية أثناء الحققرب

العالمية األولى، ولكن الشيخ ضمها إلى الرسائل األخرى.
وقد كانت رسائل النور تكتب باللغققة التركيققة بققالحروف

م عنققدما سققمحت الحكومققة بطبعهققا1955العربية حتى سنة 
في المطابع العامة، ولكن بالحروف الالتينيققة، فققأذن الشققيخ
لهم بنشققرها بققالحروف الالتينيققة، حققتى ال يحققرم النققاس من

، وقققد تخصصققت اآلن دار "سققوزلر3قراءتها واالطالع عليهققا 
للنشر" في استانبول بمهمة طبعها ونشرها وتوزيعهققا، مققع

. 4سائر مطبوعات جماعة النور 
خصائصها:

تتمققيز رسققائل النققور بجملققة من الخصققائص والممققيزات
التالية:

.185إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
.185إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   2
.178إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   3
.178إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   4
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 – أستاذية ومرجعية القققرآن الكققريم وحققدهق دون سققواه1
من المصادر والمراجع األخرى.

 – إبققراز القققرآن الكققريم بصققفائه ومعانيققه الحقيقيققة2
الصادقة.

 – تجردها وموضوعيتها التامة في إبراز معاني القرآن،3
وتجرد وإخالصق الشيخ سعيد.ق

 – اسقققتجابة الققققرآن لحاجقققات وضقققرورات وتطلعقققات4
الناس، زمانا ومكانا وكيانا وإمكانا.

 – اإليجابية والحركية والفاعليققة في البرهنققة والتققدليل5
واإلثبات.

 – مخاطبقققة جميقققع أبعقققاد اإلنسقققان )العققققل، القققروح،6
الوجدان( دون إهمال لمتطلبات الحياة.

 – العمل بالحديث والسنة.7
 – محاولققة التققأثير في سققلوكات اإلنسققان الققذي يطلققع8

عليها.
 – استهانتها بالصعوبات والعقبققات والتحققديات، وإيجققاد9

الحلول للتعامل معها.
- خصوصية منهجها وطريقتهققا الققذي وضققحه األسققتاذ10

بقوله: )).. إن رسققائل النققور برهققان بققاهر للقققرآن الكققريم،
وتفسققير قيم لققه، وهي لمعققة براقققة من لمعققات إعجققازه
المعنوي، ورشحة من رشحات ذلققك البحققر، وشققعاعق من تلققك
الشققمس، وحقيقققة ملهمققة من كققنز العلم، وترجمققة معنويققة
نابعة من فيوضاته.. فهي ليست كالمؤلفققات األخققرى، الققتي
تستقي من مصادر متعددة من العلققوم والفنققون، فال مصققدر
لها سوى القرآن الحكيم، وال ترجع إالّ إليققه، فلم يكن عنققدي
أي كتاب عنققد تأليفهققا.. وإذا قيققل: كيققف تعققد رسققائل النققور
تفسقققيرا للققققرآن الكقققريم؟ مقققع أنهقققا ال تشقققبه التفاسقققير

المتداولة. 
فققالجواب: التفسققير نوعققان، األول هققو تفسققير اللفققظ
والعبارةق والجملة في اآلية الكريمة. واآلخققر إثبققات الحقققائق
اإليمانيققة للقققرآن الكققريم إثباتققا مققدعما بققالحجج الرصققينة
والققبراهين الواضققحة.. إن تفسققير رسققائل النققور تفسققير
للمعاني المعجزة، التي أتى بها القرآن الكريم، فهي ليست
طريقة صوفية، وإنما هي حقيقة، وهي مترشققح من اآليققات
القرآنية، فلم تؤخذ من علومق الشرق، وال من فنون الغققرب،
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بل هي معجزة معنوية للقرآن الكريم تخص هققذا العصققر.. ((
1 .

فهي تفسير يختلف تماما عن التفاسير األخرى، إذ لكل
تفسير عصره، فال شك أن تفسير أُلف في عصر سابق وفي
مجتمعق إسالمي ال يشبه تفسيرا يصد تيار الضاللة المهاجمققة
في هققذا العصققر، فتلققك التفاسققير كققانت تخققاطب المؤمققنينق
فحسققب. أمققا )).. رسققائل النققور وهي المعجققزة المعنويققة
للقرآن الكققريم، ال تسققتفيد من بقايققا اإليمققان فحسققب، بققل
تقققوم بإنقققاذ اإليمققان وإثباتققه بإقامققة الققبراهين السققاطعة
والدالئل الكثيرة، لققذا فقققد بققات كققل من يمعن النظققر فيهققا

. 2يحكم: أنها أصبحت كالخبز والدواء في هذا العصر(( 
ماهية رسائل النور:

 أجاب األستاذ النورسي عن ماهية رسائل النور بقوله:
)).. لما كانت األلوان السبعة لشمس القرآن الكققريم، تتجلى
بوضوح في منشور حقققائق النققور، فهي إذن: كتققاب شققريعة
وعقائققد.. وكتققاب دعققاء وحكمققة.. وكتققاب عبوديققة ودعققوة..
وكتاب ذكر وفكر.. وكتاب حقيقققة وتصققوف.. وكتققاب منطققق
وعلمق كالم.. وكتققاب حث على العمققل.. وإلجققام للمعارضققين

. 3وإسكات لهم.. (( 
فرسائل النور هي تفسير لمعاني القرآن الكريم، وهي
تعالج القضايا األساسققية في حيققاة الفققرد، إذ تنشققىء عنققده
تصورات إيمانية جديدة، وتهدم التصورات الفاسدة والسلوك

الضعيف.
وكققذلك تققدور حققول معققاني التوحيققد بققدالئل متنوعققة،
وحقيقةق اآلخرة، وصدق النبوة، وعدالة الشريعة، عالوة على
ما تبحثه من أمور الدعوة إلى اللققه تعققالى، ومحبققة الرسققول

إلى اآلخققرة، والقضققايا صققلى اللققه عليققه وسققلم،ق والشققوق
.  4االجتماعيةق والسياسية واالقتصادية األخرى

وقد قال فيه الشيخ سعيد:ق )).. إن رسائل النور قد حلت
أكثر من مائة من أسرار الدين والشققريعة والقققرآن الكققريم،
ووضققحتها وكشققفتها، وألجمت أعققتى المعتققدين والمعانققدين
الملحدينق وأفحمتهم. وأثبتت كالشمس مققا كققان يظن بعيققدا
عن العقققل كحقققائق المعققراج النبققوي، والحشققر الجسققماني

.153 .. 147إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
.154إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   2
.155إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   3
.155إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   4
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للمعاندينق والمتمردين من الفالسفة والزنادقة حققتى أدخلت
بعضهم إلى حظيرة اإليمان.. وأنهققا سققيف ماسققي بتققار في

. 1قبضة أهل اإليمان..(( 
موضوعاتها وأسلوبها:

تتوزع موضوعات رسائل النققور على المعققارف والعلققوم
التالية:

 – الشريعة والعقيدة.ق1
 – الدعاء والحكمة.2
 – العبودية والدعوة.3
 – الذكر والفكر.4
 – الحقيقة والتصوف.5
 – المنطق وعلم الكالم.6
. 2 – إلجام وإسكات المعاندين والمعارضين 7

أسلوبها:
تتشكل رسائل النور من الخطوات المنهجية التالية:

 – يسققتلهم موضققوع كققل رسققالة من آيققة أو عققدةق آيققات1
تتصدر الرسالة.

 – تستهل بمقدمة مركزة تلخص الموضوع.2
 – التدرج المنطقي في تبسيط وتوضيح الموضققوع مققع3

ضرب األمثال لعرض الفكرة وتجليتها.
 – البدء بما يصعب فهمققه، ومققا يسققتغلق على القققارىء4

أوال، ثم األصعب فاألصعب.
 – استخدام طريقة السؤال والجواب، وكثيرا مققا كققانت5

رسائل النور إجابات على أسئلة طلبة النور أو غيرهم.
 – تنقققوع أسقققلوبها بين العقققرض العلمي الموضقققوعي6

الهادىء والمحايد، وبين العرض الوجداني العاطفي المققؤثر،
وتارة بتجيّش العواطف، فيتدفق األسلوب متأججققاق بققالحرارة
العاطفية، وتارة تفتر العاطفة فيرق األسلوب ويعذب ويلين

3 .
 – تنوع األساليبق في الرسققالة الواحققدة، وقققد ال يتنققوع7

فيسير على وتيرة واحدة،ق وهذه رسققالة "المعققراج" تخققاطب
المؤمققنينق الققذين التبس عليهم األمققر فاسققتبعدواق المعققراج،
والجاحدق عندهاق في مقام االستماع، وممققا جققاء في الرسققالة
ما يلي: )).. إن المعراج نتيجة من النتائجق التي تترتب بعدها،

.156إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
.156إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   2
.155إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   3
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تستقر أركان اإليمان وأصوله، وهققو نققور يسققتمد ضققياءه من
أنققوار األركققان اإليمانيققة، وال يمكن إثبققات المعققراج بالققذات
للققققذين يجحققققدون أركققققان اإليمققققان، ممن ال دين لهم من
الملحققدين، وزال يمكن أن يبحث كققذلك مققع الققذين لم يؤمنققوا
بالله، ولم يتعرفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم
يرتضوا اإليمققان بالمالئكققة وال بققالوحي، إذ يلققزم إثبققات تلققك
األسققس لهم مقققدما، ولهققذا فقققد اتخققذنا المخققاطب هنققا:
المققؤمن الققذي يسققتبعد المعققراج، والققذي سققاوره الشققك
والشبهة، مع أننا نسرد شيئا بين حين وآخر لققذلك المسققتمع

. 1الملحد..(( 
 – الوحققدة الموضققوعية للرسققالة كلهققا، مققع الوحققدةق8

الموضوعية االستقالليةق لكل فقرة.
 – سالسققة أسققلوبها، ودقققة عباراتهققا، وعمقققق معانيهققا،9

وسعة خيالها، وفي تقديمه للمثنوي النققوري العققربي وصققف
صادق لحالة الجهاد النفسي لهوى الشققيطان المسققتكن في
أعماق النفس، خير دليل على األحكام النقدية اآلنفة الققذكر،
حيث يقول: )).. ال تظنن أني باختياري أشكلت عليك عبققارة
هذه الرسالة، إذ هذه الرسالة مكالمققات فجائيققة مققع نفسققي
في وقت مدهش، والكلمققات إنمققا تولققدت في أثنققاء مجادلققة
هائلة، كإعصققار يتصققارع فيهققا األنققوار مققع النققيران، يتققدحرج
رأسي في آن واحد من األوج إلى الحضيض، ومن الحضققيض
إلى األوج، من الققثرى إلى الثريققا، إذ سققلكت طريقققا غققير
مسقققلوك، في بقققرزخ بين العققققل والقلب، ودار عقلي من
دهشة السقوط والوقوع، فكلما صادفت نورا نصققبت عالمققة
ال تققذكره بهققا، وكثققيرا مققا أضققع كلمققة على مققا ال يمكن لي
التعبير عنه للتنبيققه والتققذكير، ال للداللققة، فكثققيرا مققا نصققبت

. 2كلمة واحدة على نور عظيم.. (( 
- أسققلوبها ومنهجهققا في التعامققل مققع أهققل الضققاللة10

والمعاندين،ق يتسم بالرد العنيف والقوي، وذلققك بققدحض كققل
أباطيلهم باألدلة الكافية، مققع تفنيققدق اتهامققاتهم الباطلققة من
بدايققة الرسققالة إلى نهايتهققا، مسققتخدمة تعبققير اإلطالق دون
التقييققدق والتخصققيصق ، فتقققول على سققبيل المثققال: ))أهققل

،3الزيققغ والضققاللة، السققفهاء، المنققافقون، أهققل الكفققر.. (( 

.159.. 156إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   1
.150 و 149إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   2
.156إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص   3
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ومن ذلك نعته مصطفى كمال أتاتورك بالققدجال في رسققالة
.4الشعاع الخامس 

- وأسلوبها في التعامل مع الققذين اعترضققوا طريقهققا11
من العلمققاء والشققيوخق والمتصققوفة، فهققو أسققلوب الققدفاع،
والدفع بالتي هي أحسن، مع تجنبق المس أو الحض من قدر
ومكانة األفراد أو األشخاص.. وقد وضع الشققيخ يرحمققه اللققه
عندماق كان منفيا في قسطموني رسققالة تققبين لطالب النققور
كيفية التعامل مققع المعارضققين المسققلمين، فقققال: )).. لمققا
كان أولياء الله الصققالحون ال يمكنهم أن يعرفققوا الغيبق – إن
لم يُلهمققوا من قبققل اللققه سققبحانه وتعققالى – حيث ال يعلم
الغيب إالّ الله. لذا فإن الققولي الصققالح ال يسققتطيع أن يطلققع
على حقيقة وواقع الحال عندق اآلخر، بققل ربمققا يعاديققه لعققدم
علمه بحقيقته، وما حدث ما حدث فيما بين بعض المبشققرين
بالجنة من الصحابة الكرام رضوان اللققه عليهم أجمعين يققدل
على هذا بوضوح. وهذا بمعققنى أن ولققيينق اثققنين إذا مققا أنكقر
أحدهما على اآلخر، فإن ذلك ال يسقطهما من مقام الواليققة
ومنزلتها، إالّ إذا كققان هنققاك أمققر أو اجتهققاد بيّن الخطققإ، لققذا

وجب اتباع ما يلي:
 – اتباعققا بدسققتورق اآليققة الكريمققة " والكققاظمين الغيققظ1

والعافين عن الناس ".
 – وحفاظققا على إيمققان المؤمققنينق من التصققدع، وذلققك2

بالمحافظة على حسن الظن القائم بينهم وبين شيوخهم أو
رؤسائهم.

 – وبنققاء على مققا يلققزم من إنقققاذ طالب رسققائل النققور3
المخلصين من سورة الغضب المضرة – كونهققا محقققة – على

اعتراضات باطلة.
 – واجتنابا لما قققد يسققتفيد منققه أهققل اإللحققاد من هققذه4

الخصومة بين طائفتين من أهل الحق، بجرح أحدهما بسققالح
اآلخر، واعتراضاته، وإخفاء بريق أحدهما بدالئل اآلخر. 

على طالب النققور حسققب األسققس المققذكورة آنفققا، أال
يواجهوا المعارضة بالحققد والتهققور، ومقققابلتهم بالمثققل، بققل
عليهم أن يكتفوا بالدفاع عن أنفسققهم فحسققب، مققع إظهققار
روح المصالحة، واإلجابة بوضققوح عن النقققاط الققتي اعققترض
عليها، حيثق أن األنانية في عصرنا هذا قد تطاولت واشرأبت
بعنقها، حتى أصبح كل شخص ال يريد أن يذيب أنانيته – التي
هي كقطعة ثلج بطول قامته – وال يققرغب في تغييرهققا، بققل
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يسوغها لنفسه ، ويراها معذورة دائما، وها هنا ينشأ الققنزاع
والخصومة، ويكون موضققع اسققتفادة أهققل الباطققل والضققاللة

.1على حساب أصحاب الحق وأهله..(( 
موقف رسائل النور من المدارس الفكرية اإلسالمية:

، وفي2يقول الشيخ بديع الزمان في رسالة المكتوبات 
، محققددا موقفققه من اتجاهققات الفكققر3رسالة السنة النبويققة 

اإلسققالمي مققا يلي: )).. ال يمكن ألحققد أن ينكققر فضققل أهققل
السققنة والجماعققة في حفققظ الحقققائق القرآنيققة واإليمانيققة،
والسنة النبويققة الشققريفة على المحجققة البيضققاء كمققا تركهققا
الرسول الكريم صلى الله عليققه وسققلم، فالعققالم اإلسققالمي
بأسره مدين لهم، معترف بفضققلهم عليققه، جققزاهم اللققه عن
أمة اإليمان واإلسالم كققل خققير.. وبركققة هققذا العمققل العظيم
كانت األكثرية المطلقة من األولياء الصالحين قد ظهرت من
بين صفوف هققذه الجماعققة المباركققة.. ولكن شققوهد وعققرف
أولياء آخققرون في طريققق تخققالف أصققول السققنة والجماعققة،
وخارجققةق عن بعض قواعققدهمق وطققرائقهم.. ولقققد انقسققم

الناس في شأن هؤالء األولياء إلى ثالثة أقسام:
 – القسم األول: وهم الذين أنكروا واليتهم وصالحهم،1

وذلك لمخالفتهم أهل السققنة والجماعققة، بققل قققد ذهبققوا إلى
أبعد من اإلنكار، حيث كفروا بعضهم..

 – القسم الثاني: وهم الذين أقققروا بققواليتهم، ورضققوا2
عنهم واتبعوهم، ودافعوا عن طققريقتهم قققائلين: "إن الحققق
ليس محصورا على سبيل أهققل السققنة والجماعققة"، فشققكلوا
بهذا القول واالعتقاد فرقة مبتدعة، وانساقوا إلى الضققاللة،
ناسين أن المهتدي لنفسه ليس من شرطه أن يكون طريقققا
لهداية اآلخرين.. فإن وجد من يعذر شيوخهمق على أخطائهم
وشطحاتهمق ألنهم مجذوبون، إالّ أن أتباعهم ليس لهم العققذر

في اتباعهم في الصواب والخطإ ..
 – القسم الثققالث: وهم الققذين سققلكوا طريقققا وسققطا،3

حيث لم ينكروا والية أولئققك وصققالحهم ، إالّ أنهم لم يرضققوا
بطريقتهم ومنهجهم، وقالوا: "إنما تفوهوا بققه من األقققوال
المخالفة لألصول الشرعية، إما أنها ناشئة عن غلبة األحوال
القلبية والوجدانيةق عليهم، مما جعلهم في حالة ذهققول عمققا
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يقولون، أو أنهققا شققطحات نعجققز عن معرفققة معانيهققا وفهم
مراميها، وما ترمز وتومىء إليه من معان وأفكار.". 

أما أصحاب القسم األول، وباألخص علماء أهل الظققاهر
فقققد أنكققروا بنيققة الحفققاظ على طريقققة أهققل السققنة واليققة
أولياء عظام، ورفضوها مع األسققف، ولم يكتفققوا بققذلك، بققل

ذهبوا مضطرين إلى أبعد منه فحكموا بضاللتهم.
أمققا أصققحاب القسققم الثققاني، وهم المتطرفققون بتأييققد
شيوخهمق وقبول كل ما يجيء منهم، أقبلوا على طققريقتهم،
وأداروا ظهورهم لطريق الحق، وعافوهققا لمققا يضققمرون من

انجققرف البعض حسققن الظن المفققرط في شققيوخهم، حققتى
. 1منهم إلى الضاللة دون أن يشعر..(( 

وفي معققرض ذكققره ابن تيميققة وابن قيم الجوزيققة وابن
عربي قال: )).. إنه منذ فترة نرى بين العلماء في استانبول
تتداول مؤلفققات عجيبققة جققدا، ذات جاذبيققة، البن تيميققة وابن
قيم الجوزية اللذين همققا من الجهابققذة الققدهاة المشققهورين

. 2المثرين لإلعجاب.. (( 
وعن الشققيخ الصققوفي ابن عققربي قققال: )).. إنققه – أي
محي الدين بن عربي – ال ينبغي أن يكققون مرشققدا، أو قققدوة
في جميع ما كتبققه، رغم أنققه شققخص مقبققول ومهتققد.. ولكن
لمخالفتهق القواعد الثابتة ألهل السنة فإنه يمضي غالبققا دون
مققيزان في الحقققائق، لققذا أفققادت بعض أقوالققه – ظققاهرا –
الضاللة، غير أنه بريء من الضاللة، إذ الكالم قققد يبققدو كفققرا
بظاهره، وال يكون القائل به كققافرا.. ولققذا فققإن قققراءة كتب
محي الدين لمما يضققر في زماننققا هققذا، وبققاألخص آراءه في
وحدةق الوجود.. إن طريقة محي الدين بن عربي ومنهجه في
الحصول على االطمئنققان القلققبي الققدائم هققو في قولققه: "ال
موجود إالّ هو" إلى أن انتهى به األمر إلى حد إنكار الكائنات

قاطبة.
وهناك آخرون قالوا: "ال مشهود إالّ هو" ألجل الحصققول
على ذلك االطمئنان فأوصلهم هققذا المبققدإ إلى حالققة عجيبققةق
ذهلققوا فيهققا عن الكائنققات، وأسققدلوا بينهم وبينهققا سققتائر
النسيان.. أما المعرفة المسققتقاة من القققرآن الكققريم فإنهققا
تسققكب االطمئنققان الكامققل في القلب دون أن تحكم بالعققدمق
على الكائنات، ودون أن تسترها بسققتائر الققذهول والنسققيان
المطلق، وهي المعرفة القرآنية التي تنقذ الكائنات، وتسققبغ
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عليهققا المعققنى والمغققزى، وتبرئهققا من العبثيققة والالمعققنى،
وتجعلهاق مسخرة لحكمة الله ومشيئته، فيغدو كل شيء منها
نافذة نورانية تطل على معرفة الله الخالق العظيم سققبحانه

.  1وتعالى.. (( 
تأثيراتها:

تركت رسائل النور تأثيرات إيجابيققة وفعالققة على طالب
النققور أوال، وعلى عمققوم المسققلمين في تركيققا اإلسققالمية
الجريحة ثانيا، وعلى الجاحققدينق والمعانققدين في تركيققا وفي
خارجهققا ثالثققا. ألن الققذي يقرأهققا يجققد فيهققا راحققة فكريققة،
ورياضة عقلية، وأفقا جماليا وخياليا، وعذوبة أدبية، ورافققدا

معرفيا وعلميا،ق وغذاء روحيا وعاطفيا، وحجة بالغة.. 
ومجمل القول فيها أنها تنور هققذا العصققر والققذي يليققه،
وهذا الجيل والذي يليه، وتخاطب اإلنسققانية قاطبققة بحقققائق
القرآن الكريم، فتستجيبق لحاجات اإليمان واإلسالمق والفكققر

. 2والروح والقلب والعقل كافة، بما يكفي كال منها 
الخاتمة:

وبعد.. فهذا هو الشيخ )بديع الزمققان سققعيدق النورسققي(..
وهذه تجربته الدعوية القاسية والمتمققيزة.. وهققذه هي حيققاة
الدينية والروحية والحياتية.. كلها جهاد، ومعاناة، ومآس في
سبيل الله.. حياة.. كلها تشريد، ونفي، ومطاردة في سققبيل
دين الله.. حياة.. كلها دعوة، وتنوير بدين الله.. حياة.. كلهققا
عزوف عن الدنيا، وإقبال على اآلخرة.. ولهذه الدعوةق عققاش
سعيد.. ومن أجلها  تعذب.. ولها قضى نحبه.. فليرحمه اللققه

في الخالدين.
وها هي تركيا اليوم تتقققدم في عققالم االقتصققاد والمققال
والسياسة والفكر.. ويتطور ويتقدم فردها ومجتمعها بعودةق
تمسقققكه باإلسقققالمق وبشقققريعته الغقققراء، في ظقققل نظقققام
ديمقراطي تعددي متمققيز، يمكن أن يكققون منققارة لكثققير من
الشعوب العربية واإلسالميةق المتخلفة، ولتصبح تركيققا اليققوم

القوة االقتصادية الرابعة عشرة في العالم.
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الفصل الثاني
المدرسة التقليدية السلفية المذهبيةق والالمذهبيةق

 – المدرسة التقليدية السلفية الالمذهبية:ق1
هق/1226-1115(محمققد بن عبققد الوهققاب النجققدي 

)م1703-1792
 – المدرسة التقليدية السلفية المذهبية:2

-1873أ- الشقققيخ محمقققد الطقققاهر بن عاشقققور )
م- (1973

م (1940-1889ب- الشيخ عبد الحميد بن باديس )

 – المدرسة التقليدية السلفية الالمذهبية:ق1
الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي

)م1792-1703هق/1115-1226(
تمهيد:
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جققاءت دعققوة اإلمققام محمققد بن عبققد الوهققاب في فققترة
اتسققمت فيهققا صققورة العققالم العققربي واإلسققالمي بققالتردي
الققققروحي واألخالقي واالجتمققققاعي والققققتربوي والققققديني
والسياسي واالقتصادي والحضققاري.. فكققانت دعوتققه بمثابققة
االستجابة الطبيعية والتلقائيةق لتجديدق وإحياء مققا رث من دين
وحال هققذه األمققة، وتبديققدق مققا ران وانققدثر من خيريققة بفعققل
تققراكم البققدع والخرافققات واألوهققام واألباطيققل والمفاسققد..
على واقع وحياة األمة، والسيماق ما له عالقة وطيدةق بتعققاليم
دينها اإلسالمي الحنيف، الذي فيه عزتها وإليه عصمة أمرها.
واستطاعتق دعوة اإلمام محمدق بن عبققد الوهققاب التققأثير
في واقعها ومحيطها العربي واإلسالمي بفعل تحالفهققا مققع
عزيمة وقوة وحماس قبيلة آل سعود الصاعدة، التي ضققمنت
ألفكارهققا االنتشققار والققذيوع. وحققتى تتضققح لنققا قيمققة دعققوة
اإلمققام محمققد بن عبققد الوهققاب ال بققد لنققا من وضققعها ضققمن
سققياقها التققاريخي والحضققاري لنحسققن فهمهققا وتقييمهققا
وتبيينق آثارها ونتائجها على األمققة اإلسققالمية، ضققمن سققياق
الحركققات الدينيققة اإلصققالحيةق الققتي ظهققرت في العققالمين
العربي واإلسالمي في العصر الحديث، وذلك بمعرفة أوضاع
العققالمين العققربي واإلسققالمي. ولنحققاولق أيضققا تقييمهققا في
ظققل أوضققاعنا المحليققة الراهنققة والدوليققةق المعاصققرة، وبعققد
مققرور أكققثر من ثالثققة قققرون على بروزهققا وانتشققارها في

م(، وهققل بالفعققل حققت2017-1742العققالم اإلسققالمي )
المطلوب والمرجو منها؟ وهل بالفعل اسققتطاعت أن تحمققل
المسلمين على أن يتمذهبوا بمذهب صاحبها، أم أنها فشلت
في حمل المسلمين العتناق المذهب السلفي التي نادت به

منذ ثالثة قرون؟
أوضاع العالمين العربي واإلسالمي:

 المعاصققرون للققدعوةق الوهابيققة حالققة وصف المؤرخققون
العالم العربي واإلسالميق غداة القرن الثالث عشققر الهجققري

 1التاسع عشر الميالدي بما يلي: 

ثععار في الععتراجم واألخبععار، لجنععة البيععانآانظر: عبد الرحمن الجبرتي، عجائب ال 1
.. ومحمد أسعععد طلس،255، ص 4م، ج 1965العربي، القاهرة، الطبعة األولى، 

ه1399تععاريخ العععرب، دار األنععدلس للطباعععة للنشععر، دمشععق، الطبعععة الثانيععة، 
.. ومحمععود كامععل المحععامي، الدولععة العربيععة الكععبرى، دار7، ص 8م، ج 1979

.. وغيرهععا من المصعادر254المعارف، القعاهرة، الطبعععة الثانيعة، دون تعاريخ، ص 
  والمراجع. 
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أوال: الحالة السياسية: إذْ اتسم الوضع السياسي للعققالم
العربي واإلسالمي بما يلي:

- تفكك العالم اإلسالمي والعربي إلى إمارات وممالققك1
ودويالتق ضعيفة ومتناحرة.ق

- تراجققع هيبققة الممالققك اإلسققالمية الكققبرى ]األتققراك،2
الصققفويون، المغوليققون[ عن دورهققا الريققادي والحضققاري

المتمثل في حماية العالم اإلسالمي.
- ازدياد نفققوذ االمبراطوريققات االسققتعماريةق ]بريطانيققا،3

فرنسا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا[.
- سقوط الكثير من الممالك واألقطققار اإلسققالمية تحت4

سيطرة القوى االستعماريةق الكبرى.
- تراجققع العققالم العققربي عن لعب دوره الريققادي على5

. 1الساحة الحضارية العالمية 
ثانيا – الحالة االجتماعيققةق واالقتصققادية: إذْ اتسققم الوضققع

االجتماعيق واالقتصادي بما يلي:
 – تفشققققي الطبقيققققة االجتماعيققققة واالقتصققققادية في1

المجتمعاتق العربية واإلسالميةق بسبب ممارسققات السققالطين
والحكام والققوالة واألمققراء واألعيققان من المماليققك واألتققراك

التعسفية، وحكم المجتمع بشبكة من العالقات الطبقية.
 – تباين المستوى المعيشي للطبقققات االجتماعيققة بين2

نعيمق ورفاه، وفقر مدقع وحرمان.
 – انتشقققار األمقققراض واألوبئقققة، واجتيقققاح الكولقققيرا3

والطاعون للشعوب اإلسالمية وفتكها بعشرات اآلالف منهققا
في شهور عديدة.

 – شيوع اآلفققات االجتماعيققةق واألخالقيققةق في العالقققات4
االجتماعيققة،ق وانهيققار شققبكة القيم في المجتمققع اإلسققالمي،
وتحكمق الملققق والنفققاق والكققذب والمراوغققة.. وغيرهققا في

شبكة العالقات االجتماعية.
 – تراجققع المققيزان التجققاري والمققالي بسققبب فقققدان5

السيطرة على الممرات المائية العالمية، بعد اكتشققاف رأس
الرجاء الصققالح من قبققل الصققليبيين )اإلسققبان، البرتغققاليين(

وتأسيسهمق للمستعمرات الموصلة إلى الهند. 
 – تراجع اإلنتاج الققزراعي والصققناعي والمهققني بسققبب6

انعققدام األم ، وتشققدد األمققراء والجبققاةق في جبايققة وتحصققيل
الضقققرائب والمكقققوس والعشقققور والغرامقققات واإلتقققاوات

المفرطة.

 .. 234انظر: محمود كامل المحامي، الدولة العربية الكبرى، ص  1
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 – شح الوارد العالمية اآلتية من القرصققنة ومن التحكم7
في الطرق التجارية بعد ضياع روح المبققادرة من األسققاطيل

. 1اإلسالميةق أمام تفوق األساطيل الصليبية 
وقد وصققف األسققتاذ أحمققد أمين حالققة العققالمين العققربي
واإلسققالمي على لسققان أحققد الرحالققة األوربققيين الققذي قققدم
مصر للسياحة أواخر القرن الثققامن عشققر فقققال: )).. فققزاد
العالم اإلسالمي تدهورا على توالي األزمققان، ظلمققة حالكققة،
ومحنة شاملة، وجهل مطبق، وظلم فادح، وفقر مدقع. هققذا
سائح فرنسققي زار مصققر في أواخققر القققرن الثققامن عشققر –

-VOLNEYوهو المسيو فوليني   وأقام بها وبالشققام نحققو  
أربع سنوات، يقول: " إن الجهل في هذه البالد عام شققامل،
مثلها في ذلك مثل سائر البالد التركيققة، يشققمل الجهققل كققل
طبقاتها، ويتجلى في كل جوانبهققا الثقافيققة، من أدب وعلمق
وفن، والصناعات فيها في أبسط حاالتهققا، حققتى إذا فسققدت

. 2ساعتك لم تجد من يصلحها إالّ أن يكون أجنبيا"..(( 
ثالثا: الحالة الفكرية والثقافية: إذْ اتسم الوضع الثقافي

والفكري بما يلي:
– انتشققار الجهققل واألميققة والتخلققف، وتراجققع قيمققة العلم1

والتعليم والمعلمق .
– شيوعق ثقافة الخرافة والوهم واألباطيل، وانتشققار البققدع2

والكرامات الصوفية الكاذبة  والطرقية الزائفة.
–  سيطرة الروح الجبرية واليأس والقنوط، مع هيمنة كلية3

للطرق الصوفية على واقع حياة المسلمين.
– تققدني المسققتوى األخالقي والققتربوي والسققلوكي للفققرد4

وللمجتمعق المسلم.
– انعدام الوعي العام ، فهذه الحكومة المصققرية تراهققا - إذ5

ذاك– تخشى من تعليمق الرياضة والطبيعققة، فتسققتفتي شققيخ
األزهر الشققيخ محمققد اإلنبققابي: هققل يجققوز تعليمق المسققلمين
العلوم الرياضية كالهندسققة والحسققاب والهيئققة والطبيعيققاتق
وتركيب األجزاء - المعبر عنها بالكيمياء – وغيرهققا من سققائر
المعارف؟ فيجيب الشيخ في حذر: "إن ذلك يجققوز مققع بيققان
النفع من تعلمها"، وكأن هذه العلوم لم يكن للمسلمينق عهد

. 3بها، ولم يكونوا من مخترعيها، وذوي التفوق فيه..(( 

 .92، ص 8انظر: أسعد طلس،ع تاريخ العرب، ج  1
أحمد أمين، زعماء النهضة العربية في العصر الحديث،ع مكتبة النهضة المصرية،  2

 . 5م، ص 1971القاهرة، الطبعة الثالثة، 
 . 7أحمد أمين، زعماء النهضة العربية في العصر الحديث، ص   3

94



هققذه هي إذن حالققة العققالمينق العققربي واإلسققالمي غققداة
جهققر اإلمققام محمققد بن عبققد الوهققاب بدعوتققهق في الجزيققرة
العربيققة، إذْ يققرين على المشققهد الققديني فيهققا الخرافققات
واألساطير والمزارات المليئققة بققالقبورق والزوايققا واألضققرحة
والمقامقققات، مقققع هيمنقققة حالقققة من الغيبوبقققةق الروحيقققة،
واالسترخاء العقلي، والضعف النفسققي والخلقي، والققتراجع

الحضاري..  
بطاقققة تعريفيققة بشخصققية اإلمققام محمققد بن عبققد

الوهاب:
1لم تحقققِو المصقققادر والمراجقققع التاريخيقققة السقققعودية 

تفاصققيل ومعلومققات دقيقققة وواضققحة عن طفولققة ونشققأة
وشققباب اإلمققام محمققد بن عبققدق الوهققاب، إالّ الققنزر اليسققير،
نعرضه فيما يلي: ))فهو محمد بن عبد الوهققاب بن سققليمان
الوهيبي التميمي النجدي الُعييني، حيث ولد في بلدةق العيينة

. 2م(( 1703هق الموافق 1115سنة 
وبلدة العيينة بالقرب من الرياض، التي ستصققبح عاصققمة
المملكة العربية السعودية الحقا، وفي العيينة تتلمذ على يققد
والده القاضي الحنبلي، ودرس على يد جدهق سققليمان، الققذي

كان من أكابر علماء نجد.
وكان محمد بن عبد الوهاب ذكيققا وألمعيققا، فبعققد أن أتم
تعليمقققه في العيينقققة على يقققد شقققيوخها، انتققققل إلى مكقققة
المكرمة، ثم إلى المدينة المنورة وتعلمق على يققد شققيوخهما.
ثم ارتحققل في الجزيققرة العربيققة فطققاف بهققا، ثم إلى بقيققة
البالد اإلسققالمية المجققاورة، فققزار بغققداد والبصققرة وسققوريا
وأصفهان وقم وسائر إيران، ودامت رحلتهق اثنا عشققر عامققا،
ثم تزوج من امرأة عراقيققة. وذهب إلى كردسققتان وهمققذان،

. 3وفي أصفهان تعلم العلومق العقلية والفلسفية والتصوف 

انظر: الشيخ حسين غنام، تاريخ نجد، تحقيق: ناصر الدين الدين األسد، مطبعععة 1
. ومحمععد بن عبععد اللععه85 و 84م، ص 1961المععدني، القععاهرة، الطبعععة األولى، 

اإلحسائي، تحفة المستفيد بتاريخ اإلحساء في القععديم والجديععد،ع مطععابع الريععاض،
. وبشر بن عثمععان بن عبععد اللععه،125، ص 1م، ج 1960الرياض، الطبعة األولى، 

هععع، ص1387عنوان المجيد في تاريخ نجد، تحقيق ونشر دار المعارف، الريععاض، 
16 .. 22. 

 . ومحمد بن عبععد اللععه اإلحسععائي،85 و 84الشيخ حسين غنام، تاريخ نجد، ص  2
. وبشر بن عثمان بن125تحفة المستفيد بتاريخ اإلحساء في القديم والجديد،ع ص 

 .22 .. 16عبد الله، عنوان المجيد في تاريخ نجد، ص 
 . 10انظر: أحمد أمين، زعماء النهضة العربية في العصر الحديث، ص  3
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ثم عققاد إلى بلدتققه واعتكققف منقطعققا عن النققاس قرابققة
السنة، ثم خرج على النققاس بدعوتققه الجديققدة،ق بعققد أن درس
فقققه اإلمققام أحمققد وابن تيميققة وابن القيم، واعتمققدهمق في

.   1دعوته الجديدة ورسائله وفتاويه 
وبعد عودتققه إلى العيينققة جهققر بدعوتققه اإلصققالحية، حاثققا
النقققاس على التمسقققك بالكتقققاب والسقققنة. ونبقققذق الضقققالالت
والخرافات والبدع، ودعا األمراء إلى تطققبيق أحكققام الشققرع،
وكاتب علماء المسلمين في شتى بالدهم، حاثققا إيققاهم على
تفهيم الرعيققة ونصققح األمققراء، وتعليم العامققة أصققول دينهققا

.2الصحيح 
وقد القت دعوته إخفاقا كبيرا، فلم تجد اآلذان الصققاغية
لهققا، العتبققارات لخصققها هققو بقولققه: )).. تققأخرهم وتخلفهم،ق
وتقققأخر البيئقققة النجديقققة على العمقققوم، وشقققيوع اعتقادهقققا

.3بالخرافة وتمسكها بالبدع..(( 
وعندما أحس بهققذه المعارضققة القويققة الرافضققة لدعوتققه
رحل من العيينة إلى حيث يقيم األمير السعودي في شققمال

.4الرياض في قرية الدرعية 
ومما يالحظق على شخصية اإلمام من خالل مققا قققدمنا لققه

نتبين ما يلي:
 – عدم توفر المعلومات التاريخيةق الثابتة والموثقة عنه1

في طور طفولته ونشأته وشبابه.
 – قيامه بالعديدق من الرحالت الداخلية ولخارجية، بحيث2

شكلت له موردا فكريا وثقافيا جديدا.
 – تنوع مصادر تعلمه وثقافته ]العيينققة، مكققة، المدينققة،3

بصققرة، الكوفققة، كققربالء، النجققف، قم، كردسققتان، أصققفهان،
همذان، دمشق، بغداد[.

 – وضوح وجالء شخصيته الدينية والدعويةق واإلصققالحية،4
المتجهة أصال إلصالح ما رث من فساد الدين والعقيدة.ق

الجانب السياسي والعسكري للحركة الوهابية:

محمد بن عبد الوهاب، شرح زاد المعاد البن القيم، دار الهععدى، الجزائععر، انظر: 1
مقدمة الناشر، ص هع.

محمد البهي، الفكععر اإلسععالمي في تطععوره، دار الفكععر، بععيروت، الطبعععة انظر: 2
.77م، ص 1971األولى، 

 .77المرجع السابق نفسه ، ص  انظر: 3
على المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، األهلية للنشععر والتوزيععع، انظر: 4

. ومحمععد بن عبععد الوهععاب، زاد40 و 39م، ص 1980بععيروت، الطبعععة الثالثععة، 
 المعاد، مقدمة الناشر، ص ز، ح.
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عاد اإلمققام محمققد بن عبققد الوهققاب من العققراق فسققكن
قرية )الحريملة( شمالي نجد فترة من الققوقت، ثم رجققع إلى
مسقط رأسققه يبشققر بدعوتققه اإلصققالحية، فققآزره في دعوتققه
أميرها )عثمان بن حمد ين معمر(، ثم خذله بعد ذلك، فقصققد

م فققرحب بققه أميرهققا1745هق 1157قريققة )الدرعيققة(ق سققنة 
األمير )محمد بن سققعود بن محمققد بن مقققرن بن فرحققان بن
إبراهيم الذهلي الشيباني( فآزره لمققا كققان بينققه وبين أمققير

.1مدينة العيينة من الصراع والتنافس 
وهناك تعاهد مع ممثققل الققبيت السققعودي على أن يبقى
في مقر األسققرة السققعودية أينمققا كققانت وحلت، في مقابققل
مناصرة األمققير محمققد بن سققعود بسققيفه وسققلطانه دعوتققه،
وتوطد األمر بينهما لحاجققة كققل منهمققا لآلخققر. فققابن سققعود
بحاجة للردئء الديني لتحقيقق مآربه التوسققعيةق في الجزيققرة
العربية، وابن عبد الوهاب بحاجة إلى سيفهم لنشققر دعوتققه،
ولذلك فقد تزوج األمير محمد بن سققعود من ابنققة محمققدق بن
عبد الوهاب، فتوثقتق الصققلة بينهمققا إلى أن مققات محمققد بن

م فخلفققه ابنققه عبققد العزيققز الققذي1765هق 1179سعود سنة 
هق1206توفي في عهده اإلمام محمد بن عبدق الوهققاب سققنة 

م، والققذي تعاهققد معققه على إتمققام عهققد أبيققه إلى حين1792
ولما مات اإلمام محمد بن.2م 1803هق 1218وفاته سنة 

عبد الوهققاب خلفققه ابنققه الققذي وطققد الصققلة مققع األمققير عبققد
العزيز إلى أن توفي، فخلفه ابنه سعود بن عبققد العزيققز في

م،1814هق 1229م إلى سققققنة 1803هق 1218الحكم سققققنة 
والذي سار على نهج أبيه وجده، وقويت الصالت بين آل عبد

الوهاب الذين صاروا ينعتون بآل الشيخ. 
وقام الشيخ محمققد بن عبققد الوهققاب واألمققير محمققد بن
سققعود بتوظيققف سققالح العلم والققدعوة واإلقنققاع مققع سققالح
القوة لنشر الدعوةق الوهابية، التي حققت نجاحا كبيرا، حتى
عظم خطرهققا، وازداد نفوذهققا، فاسققتولت على الحجققاز كلققه
ومكة والمدينة وجنوبي العققراق والشققام ومشققارف دمشققق،
وتوسققع نفققوذ الققدعوةق الجغققرافي والسياسققي والعسققكري،

انظر: عبد الرحمن آل الشيخ، فتح المجيد شرح كتععاب التوحيععد، تحقيععق محمععد 1
هععع،1362كامل الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الرابعععة، 

 .24 و 23، ص 8. ومحمد أسعد طلس، تاريخ العرب، ج 11ص 
 . ومحمععد البهي، الفكععر359محمود كامل المحامي، الدولة العربية، ص  انظر: 2

 .24، ص 8. وأسعد طلس،ع تاريخ العرب، ج 77اإلسالمي في تطوره، ص 
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وكلما دخلوا مدينة أو قريققة خربققوا فيهققا القبققور واألضققرحة
.1والقباب والزوايا والرباطات 

وقققد هققددت الحركققة الوهابيققة الجزيققرة العربيققة كلهققا
والمدينتين المقدستين،ق األمر الذي شجع الكثققير من العققوام
االنضمام إليها، فخشيت الدولة العثمانيةق من تعاظم نفوذهققا

م(1849فعهدت إلى واليها على مصر )محمد علي باشققا ت 
بمحاربتهمق والقضاء عليهم، فصققادف ذلققك هققوى في نفسققه
وتطلعاتققه التوسققعيةق فجيش جيشققا بقيققادة ابنققه طوسققون،
فزحققف على الوهققابيين وقققاتلهم ووصققل المدينققة المنققورة
ولكن الوهابيين تمكنوا من الفتك بالجيش المصري، ولم ينج
طوسون إالّ بأعجوبة، فجمع قواته من جديققدق وعققاودق الزحققف

م، ولكن1812هق 1228على المدينةق فاسققتولى عليهققا سققنة 
السعوديين ظلوا يناوشونه حتى توفي أمققيرهم سققعود سققنة

م، فخلفه ابنه عبد الله، وكان مثل أبيه نجققدة1814هق 1229
وشجاعة،ق فاستمرت الحرب بينهما طققويال حققتى عهققد محمققد

م( بمهقققاجمتهم،1858علي إلى ابنقققه )إبقققراهيم باشقققا ت 
فهققاجم بالد القصققيم وأخققرجهم منهققا، ثم اضققطرهم إلى
االحتماء بعاصققمتهم )الدرعيققة(، ومققازال محاصققرا لهققا حققتى

م، فسققاقه1818استسلم أميرها عبد الله في سبتمبر سققنة 
أسيرا إلى اآلستانة حيث قتله السلطان في قصر آيا صوفيا

هقققق،1234م 1818في احتفقققال مهيب في السقققنة نفسقققها 
وهققدم عاصققمتهم الدرعيققة، وأقققام في مكانققه أمققيرا مؤيققدا

م،1840لحكمهم، إلى أن تضعضقققع حكم محمقققد علي سقققنة 
فسلم الحجاز والجزيرة العربية والمدينتينق المقدسققتينق إلى

.2الباب العالي 
وتأرجح الوضع بين مد وجزر السعوديين والمصريين في

هق1287-1249م/1871–قق 1832الفترة الممتققدةق بين سققنتي 
إلى أن سقققط الققبيت السققعودي نهائيققا بيققد آل رشققيد سققنة

. 3م، ومعه تراجعت الحركة الوهابية 1897هق 1314
وقد مرت الدعوة الوهابية بالمراحل التالية:

م إلى سقققنة1744 – مرحلقققة البقققدايات والتأسقققيسق 1
م.1818

..ع 13أحمععد أمين، زعمعاء اإلصعالح، ص  انظر: 1 . وكامعل المحععامي، الدولععة21 
 . 79 و 78. ومحمد البهي، الفكر اإلسالمي، ص 360العربية، ص 

 .25 و 24، ص 8أسعد طلس، تاريخ العرب، ج  انظر: 2
.25 و 24، ص 8أسعد طلس، تاريخ العرب، ج  انظر: 3
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م إلى سققنة1818 – مرحلة الفشل والققتراجع من سققنة 2
م.1897
- إلى قبيققل الحققرب1897 – مرحلققة الركققود والكمققون 3

العالمية األولى .
م.1925م 1918 – مرحلة البعثق والنشاط والتمكين 4
م،1925 – مرحلققة االسققتقرار واالسققتقاللق بعققد سققنة 5

وقيام المملكة العربية السعودية الحديثة بقيادة الملققك عبققد
.1م 1953العزيز آل سعود ت 

وبذلك كتب اللققه لهققذه الحركققة أن تنجح وتسققيطر على
األمققققاكن المقدسققققة وتطهرهققققا من البققققدع والخرافققققات
والضققالالت، ولققو لم يكن لهققا سققوى هققذه المكرمققة لكفاهققا
تجديدا وإصققالحا في العصققر الحققديث، إذْ ليس المطلققوب من
الحركات التجديدية واإلصالحية إصالح كل شققيء، بققل إصققالح

وتجديد الممكن والمهم، وأي أمر أهم من تصحيح العقيدة.
تأثيرات الحركة الوهابية:

أثرت الحركة الوهابية تأثيرا كبيرا في محيطهققا العقربي
واإلسققالمي، وكققثر أتباعهققا ومناصققروها، إلى أن توسققعتق
تأثيراتها اإلسالمية العالمية ، فتأثرت بها الحركات اإلصالحية

اإلسالميةق التالية:
-1173 – حركقققة اإلمقققام محمقققد بن علي الشقققوكاني 1
م.1836-1760هق / 1250
-1190 – حركقققة اإلمقققام محمقققد بن علي السنوسقققي 2
م.1859-1787هق / 1275
 – حركة اإلمام محمد المهققدي وعثمققان الميرغققني في3

السودان.
 – حركققة اإلمققام عثمققان بن فققودي في تشققاد ووسققط4

الصحراء.
 – حركة اإلمام سيد أحمد الدهلوي في الهند.6

وهي ككل الحركات اإلسالمية لها من األصول والفروع
والتعاليم التي هي موضع تقييمق ونقد، وقققد انتشققرت أفكققار
الحركة الوهابيققة في جميققعق أنحققاء العققالم اإلسققالمي إلى أن

-1757أعجب بها سلطان مراكش سيدي محمد بن عبدق اللققه 
م عن طريق الحجاج المغاربة فقام بققإتالف آالف كتب1790

األشعرية، ودمر بعض الزوايا، ومنها زاوية بوجققاد الشققهيرة،

.26، ص 8أسعد طلس، تاريخ العرب، ج  انظر: 1
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واعتاد أن يقول في مجالسه: "أنققا مققالكي المققذهب وهققابي
.1 المبدأ"

الجانب اإلصالحي والحركي للدعوة الوهابية:
الققدعوةق الوهابيققة دعققوة سققلفية سققنية اتباعيققة أثريققة،
عمادهققا الكتققاب والسققنة ومنهج وعمققل السققلف الصققالح من
األمة من القرون األربعة الهجرية األولى، وأقطابهققا اإلمققام

.    2أحمد بن حنبل وتالمذته، وبقية السادة الحنابلة 
منشأ السلفية والسلفية الوهابية:

السلفية مصطلح أطلقتققه هققذه الفئققة على نفسققها من
كققثرة تردادهققا وذكرهققا لعبققارةق السققلف الصققالح، وادعائهققا
نسبتها واتباعهققا لهم، والسققلفية الوهابيققة مصققطلح أطلقققه
عليهم مخالفوهم، وذلك بنسبتهم إلى الشيخ )محمد بن عبد

م(. وهم ال يحبققون أن1792-1703هق/1206-1115الوهققاب 
ُتطلققق عليهمق هققذه التسققمية، ألنهققا - في نظققرهم - بدعققة ال
أصل لها، وال دليل لها في الكتاب أو في السنة، وكأنما الله
تعالى يريد أن يحرجهم بها لكثرة تردادها على ألسنة عبققاده
تنكيال بهم لجقققرأتهم على عامقققة المسقققلمين وخاصقققتهم،
ولتشددهمق مققع المسققلمين في طلب الققدليل على كققل أمققر،
حتى لو كان من المباحات البدهيات التي ال تحتاج إلى سوق
الدليل، وهم يحبون أن يسميهم الناس بق ]أهققل التوحيققد،ق أو
الفرققققة الناجيقققة، أو الطائفقققة المنصقققورة، أو الغربقققاء، أو

القابضون على الجمر..[.
وهي في حقيقتها : شكل من أشكال اتجاه التقليد في
الفكر اإلسالمي، وسنسعى في هققذه الدراسققة - في جزئهققا
األول - أن نلقي الضققوء على المدرسققة التقليديققة السققلفية
من الناحيققةق اللغويققة واالصققطالحية، واألصققولية والفروعيققة،
كما سنسعى - في جزئها الثاني - لمتابعة ممارسات األتبققاع
وتطبيقققاتهم العمليققةق في الواقققع. ومققادام أصققحاب االتجققاه
السققلفي ال يحبققون إطالق هققذه التسققمية عليهم، فهم أولى
بتصققنيفهم ضققمن االتجققاه التقليققدي االتبققاعي في الفكققر
اإلسقققالمي بقققالنظر إلى ضقققوابطهم وقواعقققدهمق األصقققولية

المخالفة التجاه المجددينق في الفكر اإلسالمي. 

. وخععير الععدين الععزركلي، معجم26، ص 8أسعد طلس، تاريخ العععرب، ج  انظر: 1
.895، ص 1األعالم، ج 

على المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، األهلية للنشععر والتوزيععع، انظر: 2
 .43م، ص 1980بيروت، الطبعة الثالثة، 
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ونتسققاءل اآلن عن السققلفية والتقليققدق من النققاحيتينق
اللغوية واالصطالحية؟ وأهم خصائص االتجاه التقليدي، الذي

هو في حقيقته األساس القاعدي لالتجاه السلفي. 
السلفية لغة: 

تفيققد مققادة )َس َلَ ف( من الناحيققة اللغويققة العديققد من
 1المعاني، أشهرها: 

 - سققلف األرض: يسققلفها سققلفا، أي: حولهققا للققزرع أو1
سواها بالِمسلفة، والِمسلََفُة: اسم لشيء تسوى به األرض. 

 - سلف الشيءُ سلفا: أي: مضى وانقضققى، وهي على2
وزن )َقَعدَ(، ومنها قول الشاعر:

يراجع ما قد فاتهوما كل مبتاع ولو سلف صفقة 
برداد.
 معنيان آخران هما: )سلف( - ولق 3

 فققرط لققك. فهققو عمققلٌأ- كل عمل صالح قدمته، أو فرط
صالح سالف أو عمل سيء سالف.

ب- كققل من تقققدمك من آبائققك وذوي قرابتققك الققذين هم
ومنققه قققول فوقققك في السققن والفضققل، وأحققدهم سققالف،

الطفيل الغنوي يرثي قومه:
وصرفمضوا سلفا قصد السبيل عليهم  

المنايا بالرجال تقلب.
    أراد أنهم تقدمونا ، وقصققد سققبيلنا عليهم أن نمققوت
كما ماتوا فنكون سلفا لمن بعدنا كما كانوا سلفا لنققا، ومنققه
حديثق الدعاء للميتق واجعله سلفا لنا ، ولهققذا سققمي الصققدر

السقققلف الصقققالح، ومن قولقققه تعقققالى: األول من التقققابعين
}فجعلنققاهمق سققلفا ومثال لآلخققرين{، أي عصققبة قققد مضققت

وتقدمت،ق ومنها قول عثمان بن عفان رضي الله عنه:
إكثارهامعاتبة السلفين تحسن مرة  أدمنا  فإن 

.    2أفسد الحبا 
ومن خالل هققذه المقاربققة اللغويققة نتققبين أن مصققطلح
)سققلف( يفيققد التقققدم والمضققي الزمققني. كمققا تفيققد تعققيين
العمل الذي قام به المققرء سققواء أأصققلح أو فققرط فيققه، كمققا

تفيد تعريف السابقين من الناس.
التقليد لغة:

محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة الحياة، انظر: 1
 ، مادة )سلف(.143، ص 6بيروت، دون طبعة، دون تاريخ، ج 

، ص6محمد مرتضععى الزبيععدي، تععاج العععروس من جععواهر القععاموس، ج  انظر: 2
 ، مادة )سلف(.143
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التقليدق لغة: تفيد المادة اللغويققة )ق. ل. د( َقلَققدَ، يَْقلِققدُ،
 . يقققال: قلققد المققاء في الحققوض، أي:1َقلْققدًا: بمعققنى جمققع 

جمعققه فيققه. ومنققه القالدة، الققتي هي: العقققد. والمقاليققد:ق
المفققاتيح. ومنققه يقققال: تقلققد الرجققل الثيققاب: أي لبسققها
وارتققداها. ومنققه يقققال: تقلققد الرجققل الشققيء، إذا اعتنقققه
والتزمه. ومنه يقال: تقلد الرجل السققيف، إذا تقلققد بحمالتققهق
في عنقه. ومنه يقال: قلدت الرجل القالدة: أي جعلتهققا في
عنقه. ومنه التقليد، أي: االستمساك وارتداء ووضققع القالدة

قال الفرزدق:    في العنق.
حلفت برب مكة والمصلى   ***   وأعناق الهدي مقلدات

2  .
فالتقليققد لغققة هققو عمليققةق الققتزام القالدة ووضققعها في

.3العنق أشبه بالقيد 
والتقليققد في الققدين مجققاز معنققاه: التقيققدق والتمسققك

بوضققع بتعاليم الققدين، وجعققل الققدين مقيققدا لإلنسققان، أشققبه
. 4القالدة أو حمالة السيف في العنق 

ومن خالل هقققاتين المققققاربتين اللغويقققتينق نتقققبين أن
)السلفية( و)التقليققد(ق مصققطلحين يققدل كالهمققا على االتبققاع
وااللققتزام للماضققي، وهققو غققير التعريققف األصققولي للعققامي

والمقلدق والمجتهد.ق
السلفية اصطالحا:

هي االلققتزام الظققاهري والحققرفي -فهمققا وتطبيقققا-ق
لنصوص الكتاب والسنة، كما طبقها رسول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلمق مع صحابته ومن بعدهم التابعينق وتققابعيهمق حققتى

. 5القرن الرابع 

، ص6محمد مرتضععى الزبيععدي، تععاج العععروس من جععواهر القععاموس، ج  انظر: 1
 ، مادة )سلف(.144

474، ص 2محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  انظر: 2
 ، مادة )قلد(.475و
474، ص 2محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  انظر: 3
 ، مادة )قلد(.475و
، ص2محمد مرتضععى الزبيععدي، تععاج العععروس من جععواهر القععاموس، ج  انظر: 4

475. 
حسن بن قاسم الحسيني الريمي، إرشععاد البريععة إلى شععرعية االنتسععاب انظر: 5

للسلفية ودحض شبه البدعية، دار اآلثار للنشععر والتوزيععع، صععنعاء، اليمن، الطبعععة
.9 و 8 و 7م، ص 2001هع 1421األولى، 

ثم       )سلف(،  لمفردة  اللغوية  المعاني  من  كبيرا  حشدا  المؤلف  رصد  وقد 
ساق أقوال المتقدمين والمتأخرين ليدلل على لفظة السلف التي تفيد معنى جيل
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وهو- المنهج السلفي- كما يعرفهققا الققدكتور )مصققطفى
بن حموش( بقوله: ))إنه تلك الجاذبية التاريخيققةق الققتي تققؤثر
في األمم التي تملك إرثا حضاريا ورصيدا تاريخيققا كبققيرا فال
تستطيع أن تتحرر من ذاكرتها الجماعيققة..((. ويتققابع شققرحه
لهققذا التعريققف قققائال: )).. فالمصققريون واليونققان والرومققان
والمسققلمون والهنققود.. يعققانون كثققيرا من الحضققور الققدائم
والمكثف للتاريخ في حياتهم المدنية. وبنفس الققوقت يكققون
هذا الرصيد مصققدرا للفخققر واالعققتزاز يكققون حبال يشققد تلققك
األمة في العنق إلى الوراء، بحيث يصعب عليها التحرر منققه،

الصحابة والتابعين حتى القرن الرابع. وفعل األمر نفسه في المعععنى االصععطالحي
ليدلل على أن لفظة سعلف تععني جيعل الصعحابة والتعابعين، ولكن المععرفين لهعا
على قدرهم وجاللهم ساقهم الهوى في التعريف دون وجود حتى قرينة دالععة على
أن السلف هم جيل الصحابة والتابعين كمصطلح خاص بهم، وليس كمصطلح يفيد
السبق الزمني، وال يفيد الصععالح والخيريععة واألفضععلية.. ففسععروا السععبق الزمععني
)السلف( بمفاهيم مسايرة ألهوائهم، ونسوا قوله تعالى: }هو سععماكم المسععلمين
من قبل{، ونسوا أن الععدليل هععو قولععه تعععالى وليس أهععواءهم. انظععر: حسععن بن
قاسم الحسيني الريمي، إرشاد البرية إلى شرعية االنتساب للسلفية ودحض شبه

.17 .. 10البدعية، ص 
للدعوة       مبدءأً  عشر  خمسة  دراسته  من  السابع  الفصل  في  قعد  وقد 

السلفية فإذا طبقها السلفي أصبح جديرا بأن يكون سلفيا، وهي:
 - تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية من قضايا الحياة.1
 - األخععذ بمععا ورد عن الصععحابة في بيععان القضععايا الدينيععة عامععة، وفي القضععايا2

العقدية خاصة.
 - عدم الخوض في المسائل االعتقادية مما المجال للعقل فيها.3
 - اعتبار التوحيد الخالص لله تعالى ومنافاة الشرك األكبر واألصغر.4
 - عدم مجادلة أهل البدع أو مجالستهم أو سماع كالمهم أو عرض شبههم وهععذا5

الذي عليه السلف الصالح.
 - الحععرص على جماعععة المسععلمين ووحععدة كلمتهم على الكتععاب والسععنة بفهم6

السلف.
 - إحياء سنن الرسول صععلى اللععه عليععه وسععلم في العبععادات والسععلوك وجميععع7

مرافق الحياة حتى أصبحوا غرباء بين قومهم. 
 - ذم التعصب لغير كالم الله وكالم رسوله.8
 - األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.9

- الرد على كععل مخععالف سععواء أكععان مسععلما أم غععيره، مهمععا علت مرتبتععه أو10
نزلت، وسواء أكععانت المخالفععة قصععدا أم خطععأ، وال يعتععبرون ذلععك تشععفيا منععه أو

انتقاصا له، بل يعدون ذلك من قبيل النصيحة والرحمة على المردود.
- التفريق بين األخطاء الصادرة عن علماء اإلسالم ممن أصلوا دعواتهم ابتععداء11

على منهج أهل السنة فتكون من قبيل االجتهاد الععذي يععؤجرون عليععه أجععرا واحععدا
وخطأهم مردود ، وبين أخطاء دعاة البدعة ممن كانت أصولهم قائمعة ابتعداء على

غير منهج أهل السنة فتحمل أخطاؤهم على البدعة. 
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وبذلك يكققون التققاريخ الثقيققل أحيانققا عائقققا للتقققدمق بققدل أن
.1يكون دافعا له..(( 

يبدوق اتجاه التقليد والمقلققدين ]السققلفي. والسققلفيين[
واضحا من خالل هذين التعققريفين متضققمنا بدقققة الخصققائص

والمميزات التالية:
 - التقليقققدق منهج ومقققذهبق مخصقققوص في االعتققققاد1

والعبادةق والتشريع والسلوك التطبيقي.
 - التقليققد الققتزام لظققاهر النصققوص، وفهم وتطققبيق2

حرفي للمعانيق والدالالت الظاهرية والحرفيققة للنص الكققريم
)الكتاب. السنة(، ومن فهم وعمل وتطبيق الصحابة )إجمققاع

الصحابة(.
 - التقليدق منهج إسققالمي يققرفض كققل أشققكال االجتهققاد3

والعقالنية والتأمل الفلسفي والفكري، ويحرم اإلنسققان من
التمتع بميزة العقققل، ويُققدخل صققاحبه في العطالققة الفكريققة
والعقلية،ق ويرهنها لفهومات وتطبيقات األقدمين، فهو فققرد

محكوم عليه سلفا باالنقياد إلى السلف والماضي. 
وهو اتجاه يفرض على أتباعه استحضار رموز ومفردات
األنموذج اإلسالمي القديم، الذي تفاعل مع الحيققاةق والواقققع
في العهد اإلسالمي األول، فكققرا وتصققورا واعتقققادا وروحققاق
وسلوكاق وتطبيقا، ونفي ما عققداه من المققذاهب واالتجاهققات

الداعية لالجتهاد والتأمل والتجديد.ق
فهي حركة داعية للرجوع إلى عمل السلف الصالح في
نواحي الحياةق عمومققا والققدين خصوصققا. ذلققك لكققون السققلف
الصقققالح، والسقققيما الرعيقققل األول منقققه، هم المزكقققون في
القرآن والسنة في أكثر من موضققع، وإنققه لمن البققديهي أن
السققلفية حركققة ذات طققابع علمي نزيققه مصققدره التشققريع

- التقرب إلى الله عز وجل بطاعة من واله الله أمرنععا، وعععدم الخععروج عليهم،12
والدعاء لهم بالصالح والمعافاة، مع المناصحة الصادقة.

- استخدام الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، فتارة تكععون لينععا وهي األصععل،13
وتارة تكون شدة وقوة عند الحاجة.

- االهتمام بالعلم المبني على الكتععاب والسععنة وآثععار سععلف األمععة والعمععل بععع14
واعتقاد أن األمة لن تصلح إالّ إذا اهتم أبناؤها بالعلم.

- الحرص على التصععفية الشععاملة ثم التربيععة على الصععفاء. انظععر : حسععن بن15
قاسم الحسيني الريمي، إرشاد البرية إلى شرعية االنتساب للسلفية ودحض شبه

.58 .. 30البدعية، ص 
مصطفى بن حموش، في صناعة المستقبل وزراعععة األمععل، جريععدة الشععروق  1

،7هععع، ص 1423/رجب/29م الموافق 2002/اكتوبر/06، األحد 588اليومي، عدد 
بتصرف.
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اإلسققالمي في أعلى مصققادره الكتققاب والسققنة والصققفوة
. 1الطيبة من الرعيل األول على حسن االعتقاد بها تصورا 

أصول االتجاه التقليدي السلفي:
يمكن إجمال مقومات وأصول الفكر التقليدي السققلفي

فيما يلي:
 - االرتهان الحققرفي والظققاهري لمعققاني النص الكققريم1

)الكتاب. السنة(، واالكتفاء بققدالالت ظققاهره  مققع رفض كققل
محاوالت الفهم والفقه المخالفة لفهوماتهم.

 - تقققديم األحققاديث على القققرآن، مققع األخققذ بأضققعف2
وأشذ األحاديث واآلثار.

 - حصر اإلجمققاع في الصققحابة فقققط دون سققواهم، وال3
يتعداهمق إلى جيل التابعين أو جيل المجتهدين.

 - عققدم األخققذ بمصققادر التشققريع األخققرى من اجتهققاد4
وقياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد للذرائع. 

 - إلغقققاء فققققه الموازنقققات والمرحليقققات والتوفيققققات5
والتوليفات، ألن التحسين والتقبيحق شرعيان ال عقليققان، وال

مكانة للعقل عندهم  ليحسن أو ليقبح..
 - تحريم التأويل والمجاز للنص الكريم )كتاب. سنة(.6
 - الغلو في شرح وفهم مسققائل العقيققدةق والسققيماق مققا7

تعلق بالذات والصفات والرؤية..
 - التشققدد في مسققائل التوحيققد،ق والتوسققعق في أبعققاد8

الشرك، بحيث يعتبرون تجصيص القبور لمعرفتهققا وزيارتهققا
من أنواع الشرك، ولو تم بحسن نيققة، أو اقتفققاء لحققديث، أو

ألثر.
 – التشققدد في مسققائل السققنة والبدعققة واالبتققداع إلى9

دائرة التضييق على األمة.
- تكفير وتفيسق وتخطئة كل من عداهم )أهل السنة10

والحققديث( من المققذاهب والفققرق اإلسققالمية، كاألشققاعرة
والماتريديقققة والكرميقققة والمرجئقققة والمعتزلقققة واإلباضقققية

والشيعة الزيدية وأهل الزهد والتصوف.
- التوغققل في استحضققار مقومققات وصققورة األنمققوذج11

اإلسالمي األول فكرا ومنهجا وممارسة.
- رفض الموروث الفقهي والفكري اإلسالمي الققوارد12

من غير مدرسة الحققديث، واعتبققارهق فوضققى وعبثققا ال طائققل
منه، ورفض التقليدق المذهبي. وضرورة الرجققوع إلى الكتققاب

انظر: العربي بريك، دعاوى الجاهلية في الرد على العلمانية واألصولية، مطبعععة 1
. 26م، ص 2003وادي سوف، الطبعة األولى، 
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والسنة في حالة عدم رجحان مذهب اإلمام )أحمد بن حنبققل
.1هق( 264ت 

- التحسققين والتقققبيحق شققرعيان ال عقليققان، وال يمكن13
للعقل أن يحسن أو يقبح البتة.

- محاربة العقل والتوسم والنظر، ورفض كل أشققكال14
النظر العقلي.

باإلضقققافة إلى فققققدان الرؤيقققة االسقققتراتيجية الكليقققة
والشققمولية لمصققلحة اإلسققالم، ولمقاصققده النبيلققة العامققة،
ولكلياتهق الشرعية الكبرى، والتعامي عن المعطيات الواقعية
بكل أبعادها وامتققداداتها وتأثيراتهققا، واالنشققغال بالصققراعات

والفتن المذهبية، وبالخالفات المذهبية الفروعية والكلية،
وتقديمها على مصلحة اإلسققالمق العليققا، بققروح متعصققبة 

متشققددة متعنتققة، رافضققة لكققل أشققكال التالقي والتفققاهم
واالتفاق.

فققدعوة السققلفية التقليديققةق تتلخصق إذن في االرتهققان
للماضي والتوغل فيه حتى بلققوغ درجققة التمققاهي الققواقعي،
والتعقققامي عن الواققققع ومتطلباتقققهق ومعطياتقققه باسقققتلهامق
النمطيققة اإلسققالمية األولى: فكققرا وتصققورا وروحققا وشققعورا

وحسا وسلوكا وتطبيقا.

انظر: محمد بن عبد الوهععاب، لمععع الشععهاب في سععيرة الشععيخ محمععد بن عبععد 1
الوهاب، تحقيق الدكتور أحمععد أبععو حاكمععة، دار الثقافععة، بععيروت، الطبعععة األولى،

م. والشيخ حسين غنام، تععاريخ نجععد، تحقيععق الععدكتور ناصععر الععدين األسععد،1967
م. ومحمد بن عبد الله اإلحسععائي،1961مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة األولى، 

تحفة المسععتفيد بتععاريخ اإلحسععاء في القععديم والجديععد،ع مطععابع الريععاض، الريععاض
م. وبشر بن عثمان بن عبععد اللععه، عنععوان المجععد في تععاريخ1960الطبعة األولى، 

هع ومحمععد بن عبععد الوهععاب، زاد1378نجد، تحقيق ونشر دار المعارف  الرياض، 
المعععاد البن القيم، دار الهععدى، الجزائععر، دون طبعععة وتععاريخ. وعبععد الععرحمن آل
الشيخ، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تحقيق محمد كامل الفقي، مطبعة أنصععار

هععع. ومحمععد خليععل الهععراس،1362السنة المحمديععة، القععاهرة، الطبعععة الرابعععة، 
م.1976هع 1396الحركة الوهابية، مؤسسة مكة للطباععة واإلعالم، طبععة أولى، 

ومحمد البهي، الفكر اإلسععالمي في تطععوره، دار الفكععر، بععيروت، الطبعععة األولى،
م. وعلي المحافظععة، االتجاهععات الفكريععة عنععد العععرب، األهليععة للنشععر1971

م. وناصر الدين األلبععاني، حجععاب المععرأة1980والتوزيع، بيروت، الطبعة  الثالثة، 
م. و حسععن بن قاسععم1978المسععلمة، دار الجهععاد، القععاهرة، الطبعععة الثانيععة، 

الحسيني، إرشاد البرية إلى شرعية االنتساب للسععلفية ودحض شععبه البدعيععة، دار
 ..30م، ص 2000هع 1421اآلثار للنشر والتوزيع، صنعاء، اليمن، الطبعة األولى، 

. عبيد الجابري، أصععول وقواعععد في المنهج السععلفي، مجععالس الهععدى لإلنتععاج58
.13 .. 6م، ص 2002هع 1423والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 
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أدت هققذه السققلفية التقليديققةق المطبقققة في بالدنققا إلى
حالققة من االختنققاق الثقققافي، والعجققز عن اإلبققداع والعطققاء
المقنع، والتخققاذل المخققزي في التعامققل الفعققال مققع واقققع
الحياة والتبصر بسققننها، والتحققول باألمققة إلى حالققة الجمققود
والتقليققد والمحاكققاة، وذلققك بمققا تفققرزه في عقققل األمققة
المسققلمة من سققموم التعصققب الفقهي، والتشققدد الفكققري،
والتنطققع المققذهبي، والتحققزب الطققائفي والعنصققري. األمققر
الققذي أدى إلصققابة وجققدان وعقققل وشققعور األمققة المسققلمة
بشققتى اإلصققابات الفتاكققة، والعاهققات المعطلققة، والطعنققات
القاتلققة، المؤديققة - في نهايققة األمققر- إلى محققو كققل قيم
اإلسالم الخالدة من حياة النققاس، من سققلم وتسققامح وأخققوة
وتناصح ووئام وتوادد وتراحم وتراص، بما تفرزه يوميققا عققبر
شققبكة الفقهققاء المرتزقققة، وفتققاوى المفققتين المسققتأجرين،
ورسائل وخطب الدعاةق الفجرة، الققتي تتسققامق عققبر فتققاوى
التطاول والجرأة واالستباحة والتفسيق واالرتققداد والتكفققير
واالنحراف في حق العامة والخاصققة، فققأبيحت بهققا وبأشققباه
العلماء أعققراض المسققلمين ودمققاؤهم وأمققوالهم وأسققتارهمق
وحرمققاتهم.. لضققرورة الققدعوة السققلفية واالنتصققار لإلسققالم
السققلفي الصققحيح، الموجققود في ذهن أصققحابه السققلفيين
فقققط، والققذين –بققزعمهم- يمتلكققون حققق ومرجعيققة الفهم
الصحيح، والتفسير السليم، وسبيل تعريف النققاس باإلسققالم

.  1دون سواهم 
السلفية الوهابية:

أخققذت السققلفية الوهابيققة اسققمها هققذا من باعثهققا في
-1115العصقققر الحقققديثق الشقققيخ )محمقققدق بن عبقققد الوهقققاب 

هققق(، وهي دعققوة سققنية سققلفيةق اتباعيققة عمادهققا منهج1205
السلف الصالح من األمة من صحابة رسققول اللققه صققلى اللققه
عليققه وسققلمق  وتابعيققه حققتى القققرن الرابققع، وأقطابهققا هم:
الشيخ أحمد بن حنبل وتالمذتهق من السققادة الحنابلققة، مققرورا

-507بالشققيخ أبققو يعلى الفققرا، وعبققد الققرحمن بن الجققوزي 
-661هق أحمققد بن تيميققة 795هق، وابن رجب الحنبلي ت 597
هق. 751-691هق وابن قيم الجوزية 728

وهي - كما يصفها أصحابها- دعوةق سلفية سنية اتباعية،
عمادهققا اتبققاع منهج السققلف الصققالح من  األمققة من صققحابة

انظر: عبد السالم مقبل المجيدي، ال إنكار في مسائل الخالف، كتاب األمة، عدد 1
،18 و 17 و 16هععع، مقدمععة األسععتاذ عمععر عبيععد حسععنة، ص 1424، قطععر، 94

بتصرف.
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رسول الله صلى الله عليه وسلم  وتابعيه،ق وأقطابها اإلمققام
أحمققد وتالمذتققه، والسققادة الحنابلققة من ابن الجققوزي، وابن
رجب، وابن العمققاد، وابن تيميققة، وابن القيم... وأنصققارها ال
يحبون إطالق اسم الوهابية عليها وعليهم، ألنه مصطلح من
صققناعة خصققومها، وهم يحبققون أن يطلققق عليهم مصققطلح
)الموحدين،ق أو المسلمين، أو الفرقة الناجية، أهقل الحققديث،

.1أهل السنة والجماعة(ق 
أصول السلفية الوهابية:

ألف الشيخ محمد بن عبد الوهققاب مجموعققةق من الكتب،
منها يستقي أتباع السلفية الوهابية قيمهم وأصولهم، وأهم

- كتاب التوحيققدق فيمققا يجب من حققق اللققه1هذه الكتب هي: ]
 -4 - كتاب كشف الشبهات. 3 - كتاب الكبائر. 2على العبيد. 

 - مسقققائل6 - السقققيرة المطولقققة. 5السقققيرة المختصقققرة. 
 - أوثق عرى اإليمان.8 - عقيدةق الفرقة الناجية. 7الجاهلية. 

- مختصر الشققرح11- الخطب المنبرية.10 - أنواع التوحيد. 9
. 2الكبير، وغيرها من المؤلفات والنقول والشروح[ 

وتقوم السلفية الوهابية على المعالمق الكبرى التالية:
 - األصققول العقديققة والفهققوم الوهابيققة في مسققائل1

اإليمان واالعتقاد.
 - الفروع الفقهية وعلى رأسها فقه اإلمام أحمد وابن2

تيمية، والرجوع إلى الكتاب والسنة.
أوال: األصول العقدية في المفهوم الوهابي:

تقوم الدعوة الوهابية على األصول العقدية التالية:
 - العودة باإلسالم إلى صفائه األول، وذلك أن العقيققدة1

اإلسالميةق في عهد الرسول وخلفائهق الراشدين كانت صافية
نقيقققة، فكقققانت مصقققدرا لعظمتهم، ومبعثقققا النتصقققاراتهم

انظععر: علي حسععن علي عبععد الحميععد األثععري، التصععفية والتربيععة وأثرهمععا في 1
اسععتئناف الحيععاة اإلسععالمية، دار الكتب األثريععة، األردن، الزرقععا، الطبعععة األولى،

. وصالح العقاد، دعوة حركات اإلصالح السلفي، المجلة التاريخية27هع، ص 1407
، نقال عن: علي المحافظععة، االتجاهععات86م، ص 1958المصرية، المجلد السابع، 

.39م، 1980الفكرية عند العرب، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثة، 
انظر : مقدمة زاد المعاد البن القيم بشرح الشيخ محمد بن عبد الوهععاب، ص أ، 2

ب، ج، د، هع، و، ز، ح. وعلي المحافظة، االتجاهات الفكريععة عنععد العععرب، األهليععة
. وعبععد الععرحمن آل الشععيخ،40 و 39للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثة، ص 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تحقيق محمد كامل الفقي، مطبعة أنصععار السععنة
.  والشعيخ حسعين غنعام،11هعع، ص 1362المحمدية، القعاهرة، الطبععة الرابععة، 

.85 و 84تاريخ نجد، ص 
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وفتوحاتهمق الواسعة، فلما تدنت هققذه العقيققدة إلى مسققتوى
الشرك أصابهم الذل ونهشهم االنحالل والفساد.

ومن هنا رد اإلمام محمد بن عبد الوهققاب سققبب ضققعف
المسققلمين وتققأخرهم إلى ضققعف عقيققدتهم، ورأى أن الحققل
في العودة إلى القرآن الكققريم والسققنة النبويققة، واعتققبر مققا
عققداهما ومققا خالفهمققا مصققدرا للبدعققةق والبققدعق الداخلققة على

.1اإلسالم 
وقد قال اإلمام أحمد: )).. ال تقلد دينك أحدا من هؤالء،
ما جاء عن النبي صلى الله عليققه وسققلمق وأصققحابه فخققذ، ثم

. 2التابعين بعد الرجل فيهم مخير(( 
 - التوحيد:ق 2

ويتمثلق في شهادة أن ال إله إالّ الله، فاللققه هققو الخققالق
الواجب عبادته، واالستغاثةق به، وفي هذا الصدد يقول اإلمام
محمد بن عبد الوهاب في رسققالته إلى عبققد اللققه بن سققحيمق
المطوع ) المعلمق والمرشققد في الققدعوةق الوهابيققة( من أهققل
المجمعققة في تعريققف التوحيققد:ق )) التوحيققدق نوعققان: توحيققدق
الربوبية، وهو أن اللققه سققبحانه متفققرد بققالخلق والتققدبير عن
المالئكة واألنبياء وغققيرهم، وهققذا حققق البققد منققه، ولكن هققذا
التوحيدق ال يدخل الرجل في اإلسالم، ألن أكثر الناس مقرون
به، قال تعالى: }قل من يرزقكم من السماء واألرض أم من

يملك السمع واألبصار... أفال تعقلون{.
وأن الذي يدخل الرجل في اإلسالم هو توحيد األلوهية،
وهو: أن ال يعبد إال الله وحده، ال ملكا مقربا، وال نبيا مرسال.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسققلم  بُعث وأهققل الجاهليققة
يعبدون أشياء مع الله، منهم من يققدعو األصققنام، ومنهم من
يدعو عيسى، ومنهم من يققدعوق المالئكققة، فنهققاهم عن هققذا،
وأخبرهم أن الله أرسله ليوحققد، وال يققدعى أحققد من دونققه ال
المالئكة وال األنبياء، فمن تبعه ووحدق الله فهو شهد أن ال إله
إال اللققه، ومن عصققاه ودعققا عيسققى والمالئكققة واستنصققرهم،
والتجأ إليهم فهو الذي جحد ال إله إالّ الله مققع إقققراره أنققه ال

.3يخلق وال يرزق إال الله..(( 
ويؤكققدق على التوحيققد في رسققالة )كشققف الشققبهات( إذْ
يققققول: )).. ال خالف أن التوحيقققدق ال بقققد أن يكقققون بقققالقلب

.40انظر: علي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، ص  1
.24انظر: علي حسن علي األثري، التصفية والتربية، ص  2
. وآل الشيخ عبععد الععرحمن، فتح299 و 250انظر: حسين غنام، تاريخ نجد، ص  3

.41. نقال عن المحافظة، ص 111 و 93المجيد، ص 
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واللسان والعمل، فإن اختققل شققيء من هققذا لم يكن الرجققل
مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمققل بققه فهققو كققافر معانققد

. 1كفرعون وإبليس..(( 
ومن هذا المبدإ المتشققدد هققاجم الشققيخ محمققد بن عبققد
الوهققاب العققادات الققتي كققانت منتشققرة في العققالم العققربي
واإلسققالمي مثققل التققبرك باألوليققاء والصققالحين، والتمسققح
بمشايخ الصوفية، والتقرب إلى اللققه بزيققارة قبققور وأضققرحة
الصالحين، واعتبر هذه العادات شركا، وهي نوع من الشققرك
بالله تعالى، وهو يصقرح بهققذا في رسققالة موجهققة إلى )عبققد
الرحمن بن ربيعة مطوع آل صادق( فيقققول: )).. فققاعلم أن
التوحيدق الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، إفراد
الله بالعبققادة كلهققا، ليس فيهققا حققق لملققك مقققرب، وال نققبي
مرسل أو فضال عن غيرهم. فمن ذلك الُ يدعى إالّ إياه، كمقققا
قال تعالى: }وأن المسققاجد للققه فال تققدعوا مققع اللققه أحققدا{،
فمن عبد الله ليال ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عندق قققبره، فقققد
اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن ال إله إال اللققه، ألن اللققه هققو
المدعو. كما يفعل المشركون عند قبر الزبير أو عبد القققادر
أو غيرهم، وكما يفعل هذا عند قبر زيد وغيره، ومن ذبح لله
ألف ضحية ثم ذبح للنبي ولغيرهق فقد جعل إلهين اثنين، كمققا
قال تعالى: }قل إن صالتي ونسققكي ومحيققاي وممققاتي للققه

.  2رب العالمين{ والنسك هو الذبح، وعلى هذا فقس..(( 
وأنكر الشققفاعة من غققير اللققه، كمققا أنكققر النققذر لغققيره،
حيث يقول في رسققالته السققالفة إلى عبققد اللققه بن سققحيم:ق
)).. فكل من غال في نبي، أو صحابي أو رجل صققالح، وجعققل
فيه نوعا من اإللهية، مثل أن يقول: يا سققيدي فالن أغثققني.
أو أنا في حسبك، ونوع هذا فهذا كققافر يسققتتاب، فققإن تققاب
وإالّ قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل

. 3الكتب ليعبد، وال يُدعى معه إله آخر..(( 
ويتابعق في رسالته هققذه متوسققعا في نعت المسققتغيثين
بقققالقبور واألضقققرحة بالكفقققار، حيث يققققول: )).. واعلم أن
المشركين في زماننا قد ازدادوا على الكفار في زمن النبي

. وآل الشيخ عبععد الععرحمن، فتح395 و 303انظر: حسين غنام، تاريخ نجد، ص  1
.41. نقال عن المحافظة، ص 153 و 138المجيد، ص 

. وآل الشيخ عبد الرحمن، فتح المجيععد،355انظر: حسين غنام، تاريخ نجد، ص  2
.42. نقال عن المحافظة، ص 224ص 

. وآل الشيخ عبد الرحمن، فتح المجيععد،355انظر: حسين غنام، تاريخ نجد، ص  3
. ومحمد بن عبد الوهاب، لمععع الشععهاب في42. نقال عن المحافظة، ص 224ص 

.42، نقال عن المحافظة، ص 178سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص 
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صلى الله عليه وسلمق بأنهم يققدعون األوليققاء الصققالحين في
الرخققاء والشققدة، ويطلبققون منهم تفققريج الكربققات وقضققاء

. 1الحاجات..(( 
ويؤكدق على التوحيد الخالص، ففي رسالته إلى مطاوعة
أهل سدير والوشم والقصيم يوجققه القققول: )).. والنهي عن
الشققرك وهققو أن ال يققدعى من دونققه )اللققه( من المالئكققة
والنبيينق فضال عن غيرهم. فمن ذلك أنه ال يسجد إالّ لله، وال
يركع إالّ له، وال يدعى لكشف الضققر إالّ هققو، وال لجلبق الخققير
إالّ هققو، وال ينققذر إالّ لققه، وال يحلققف إالّ بققه، وال يققذبح إالّ لققه،

. 2وجميعق العبادات ال تصلح إالّ له وحدهق ال شريك له..(( 
واعتبر زيارة القبور بدعة، بمققا في ذلققك قققبر الرسققول
في المدينة، ولو على سبيل االطالع والسققياحة. وأنكققر بنققاء
المقققآذن والقبقققاب في المسقققاجد، والقبقققاب على القبقققور

.3واعتبرها بدعة منكرة 
 - صفات الله:3

إن االعتقققاد الصققحيح في الصققفات اإللهيققة هققو أن ال
نتجاوزق األسققلوب الققرآني، وال النبققوي، بققل نصققف اللققه بمققا
وصف به نفسه في قرآنه، وبما وصفه به رسوله صلى اللققه
عليه وسلمق  من غير تعطيل، وال تمثيل، وال تشققبيه، ونعققرف

.4معاني هذه الصفات ونثبتها 
وأنكر تأويل القرآن، وكفر من يقول بالتأويققل وأخرجققه
من الملة اإلسالمية، معتمققداق على قولققه تعققالى: }ومققا يعلم

.5تأويله إالّ الله{ 
قراءة وهابية مناقضة للوهابية:

وبين أيدينا مجموعةق من الرسائل األخرى المنقولققة عن
الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والمكتوبة بخط يده، التي قققام
بطبعها وتحقيقهاق نخبة من أهل العلم بجامعة اإلمققام محمققد
بن سعود اإلسالمية، ينفي فيها ما نسب إليه، ويدعي نسققبة

. وآل الشيخ عبد الرحمن، فتح المجيععد،355انظر: حسين غنام، تاريخ نجد، ص  1
. ومحمد بن عبد الوهاب، لمععع الشععهاب في42. نقال عن المحافظة، ص 224ص 

. و42، نقال عن المحافظععة، ص 178سععيرة الشععيخ محمععد بن عبععد الوهععاب، ص 
محمد خليل الهععراس، الحركععة الوهابيععة، مؤسسععة مكععة للطباعععة واإلعالم، مكععة،

.27 و 26م، ص 1976هع 1396الطبعة األولى، 
انظر: محمد بن عبد الوهععاب، لمععع الشععهاب في سععيرة الشععيخ محمععد بن عبععد 2

، بتصرف.190 .. 188الوهاب، ص 
، بتصرف.190 .. 188انظر: المصدر نفسه، ص  3
، بتصرف.190 .. 188انظر: المصدر نفسه، ص  4
، بتصرف.190 .. 188انظر: المصدر نفسه، ص  5
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مققا فيهققا من غلققو وتطققرف لتالمذتققه المتشققددين، الققذين
استغلواق بعدهمق عنه ونسبوا غلققوهم وتشققددهم إليققه، ولعلنققا
بعرضنا لهذه الرسائل الخطية نتبين االفتراء المنسوب لهققذا
الرجققل من جهققة، كمققا نتققبين موقفققا علميققا آخققرا اضققطره
للتراجع فيه عما كان يفتي بققه النققاس من جهققة ثانيققة، لعققل
الكثقققير من القققدعاة السقققلفيينق في الجزائقققر يجهلونقققه، أو
يعلمونهق ويصرون على تزويققر الحقققائق، ليضققمنوا ألنفسققهم

الوجاهة المرجعية.
 - الرسالة األولى: الغلو في تكفير أهل القبلة 1

يقول الشيخ محمدق بن عبد الوهاب منكرا كققل مققا نسققب
إليه ضمن عقيدته الموجهة ألهققل القصققيم: )).. ثم ال يخفى
عليكمق أنه بلغني أن رسققالة سققليمان بن سققحيم قققد وصققلت
إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمينق للعلمق في جهتكم،
والله يعلم أن الرجل افترى علي أمققورا لم أقلهققا، ولم يققأت
أكثرها على بالي. فمنها: قولققه: إني مبطققل كتب المققذاهب
األربعة، وإني أقول: إن الناس من ستمائة سنة ليسققوا على
شيء، وإني أدعي االجتهققاد، وإني خققارج عن التقليققد، وإني
أققققول إن اختالف العلمقققاء نقمقققة، وإني أكفقققر من توسقققل
بالصققالحين، وإني أكفققر البوصققيري لقولققه يققا أكققرم الخلققق.
وإني أقول: لو أقدر على هدم قبققة رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلمق  لهدمتها، ولو أقدر على الكعبققة ألخققذت ميزابهققا
وجعلت له ميزابا من خشققب، وإني أحققرم زيققارة قققبر النققبي
صققلى اللققه عليققه وسققلم،ق وإني أنكققر زيققارة قققبر الوالققدين
وغيرهما، وإني أكّفققر من حلققف بغققير اللققه، وإني أكفققر ابن
الفققارض وابن عققربي، وإني أحققرق دالئققل الخققيرات وروض
الرياحين وأسميه روض الشياطين جوابي عن هذه المسائل

(، وقبلققه16أن أقول: }سبحانك هذا بهتان عظيم{ )النققور: 
من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم  أنه يسب عيسققى ابن
مريم، ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بققافتراء الكققذب،
وقققول الققزور، قققال تعققالى: }إنمققا يفققتري الكققذب الققذين ال

(، بهتققوه صققلى اللققه عليققه105يؤمنون بآيات الله{ )النحل: 
وسلمق بأنه يقققول: إن المالئكققة وعيسققى وعزيققرا في النققار،
فأنزل اللققه في ذلققك }إن الققذين سققبقتق لهم منققا الحسققنى

.1((( 101أولئك عنها مبعدون{ )األنبياء: 

انظر: الرسالة األولى من الرسائل الشخصية ضععمن مجموعععة مؤلفععات الشععيخ 1
اإلمام محمد بن عبععد الوهعاب المنشععورة تحت إشععراف جامعععة اإلمعام محمععد بن
سعود اإلسععالمية، نقال عن: محمععد بن علععوي المععالكي، مفععاهيم يجب أن تصععحح،ع
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 - الرسالة الثانية: دفققع البهتققان والمفتريققات بتكفققيره2
ألهل القبلة

هذه رسالة أرسلها الشققيخ محمققد بن عبققد الوهققاب إلى
السويدي عالم من أهل العراق، وكققان قققد أرسققل لققه كتابققا،
وسأله عما يقول الناس فيه ، فأجابه بهذه الرسققالة: )).. إن
إشاعة البهتان مما يستحي العاقل أن يحكيققه، فضققال عن أن
يفتريه مما قلتم: أنني أكفر جميع الناس إالّ من اتبعني، ويا
عجبققا كيققف يققدخل هققذا في عقققل عاقققل؟ وهققل يقققول هققذا
مسلم؟ وما قلتم: لو أنني أقدر على هدم قبققة النققبي صققلى
الله عليققه وسققلم  لهققدمتها، وفي دالئققل الخققيرات وحرمتققه،
وأنهى عن الصالة على النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم  بققأي
نظم كققان، فهققذا من البهتققان، والمسققلم ال يظن  في قلبققه
أجققل من كتققاب اللققه.. ومققا قلتم: إنققني أكفققر من توسققل
بالصالحين، وأكفر البوصيري لقوله: يا أكققرم الخلققق، وأنكققر
زيارة قبر النبي صلى اللققه عليققه وسققلم وأنكققر زيققارة قبققور
الوالدين وغيرهم، وأكفر من حلققف بغققير اللققه، جققوابي على

. 1ذلك أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم..(( 
 - الرسالة الثالثة: دفع البهتان بتكفيره المتوسلين من3

أهل القبلة
سققئل الشققيخ محمققد بن عبققد الوهققاب عن قققولهم في
االستسقققاء: ])ال بققأس بالتوسققل بالصققالحين( وقققول أحمققد:
)يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة( مع قولهم: إنه
ال يستغاث بمخلوق[؟ق فقال: )).. فالفرق ظاهر جققدا، وليس
الكالم ممققققا نحن فيققققه، فكققققون بعض يققققرخص بالتوسققققلق
بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صققلى اللققه عليققه وسققلم،
وأكققثر العلمققاء ينهى عن ذلققك ويكرهققه، فهققذه المسققألة من
مسائل الفقه، وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور من أنه
مكقققروه، فال ننكقققر على من فعلقققه، وال إنكقققار في مسقققائل
االجتهققاد، ولكن إنكارنققا على من دعققا لمخلققوق أعظم ممققا
يدعو الله تعالى ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشققيخ عبققد
القققادر، أو غققيره يطلب تفققريج الكربققات، وإغاثققة اللهفققات،
وإعطاء الرغبات، فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الققدين،
ال يدعو مع الله أحدا، ولكن يقول في دعائققه: أسققألك بنبيققك

.  71م، ص 2003هع 1423المكتبة العصرية، صيدا، دون طبعة، 
انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ اإلمام محمععد بن عبععد 1

71الوهاب المنشورة تحت إشراف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسععالمية، ص 
.  72و 
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أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبرا معروفا أو
غيره يدعو عنده،ق لكن ال يدعو إالّ الله مخلصا له الدين، فأين

.1هذا ما نحن فيه..(( 
 - الرسالة الرابعة: دفققع البهتققان بتكفققيره المتوسققلينق4

من أهل القبلة
وقد جاء عن الشيخ محمد بن عبققد الوهققاب في رسققالته
الموجهة ألهققل القصققيم فقققال: )).. إن سققليمان بن سققحيم
افققترى علي أمققورا لم أقلهققا، ولم يققأت أكثرهققا على بققالي،
فمنهقققا: أني أكفقققر من توسقققل بالصقققالحين، وأني أكفقققر
البوصققيري لقولققه: يققا أكققرم الخلققق، وأني أحققرق دالئققل

الخيرات. 
وجققوابي عن هققذه المسققائل: أني أقققول سققبحانك هققذا

، وقد جاء عن الشيخ محمد بن عبدق الوهاب2بهتان عظيم..(( 
تأييد قوله هذا في رسققالة أخققرى بعثهققا إلى أهققل المجمعققة
فقال: )).. إذا تبين هذا فالمسائل التي شققنع بهققا، منهققا مققا
هو من البهتققان الظققاهر، وهققو قولققه: أني أكفققر من توسققل
بالصالحين، وأني أكفر البوصيري.. وجققوابي فيهققا أن أقققول

.  3سبحانك هذا بهتان عظيم..(( 
والمحلل لهذه الرسائل األربعة، يتبين منهققا وجهققة نظققر
أخرى للشققيخ محمققد بن عبققد الوهققاب في أمهققات المسققائل
التي أثيرت حوله وحققول أتباعققه، فققأعلن التققبرؤ منهققا كليققة،
وانضم ضققمن أقققوال المققذاهب اإلسققالمية فيهققا، ولم يخققرج
عنهققا البتققة، بققل كققذب كققل من افققترى عليققه القققول بغيرهققا

بصريح العبارة، ونسب التحريف لتشدد تالمذته.
ومن هنا بققدأنا نققرى تققبرؤ السققلفية من سققلفية الشققيخ
محمد بن عبد الوهاب، كما تبرؤوا قبلهققا من سققلفية الشققيخ
اإلمام أحمد بن تيمية، لما قورعوا بعلمه وبحججققهق وبفتاويققهق
التي جاءت مخالفة لفهومهم، والتي كققانوا يفترونهققا عليققه،

مستغلينق عدم اطالع الكثيرين عليها. 
 - التحسققين والتقققبيح شققرعيان ال عقليققان، وال يمكن4

للعققققل أن يحسقققن، أو يقبح البتقققة، ألن عمليقققةق التحسقققين

انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ اإلمام محمععد بن عبععد 1
.  118 و 117الوهاب، ص 

انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ اإلمام محمععد بن عبععد 2
.  118الوهاب، ص 

انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ اإلمام محمععد بن عبععد 3
.  118الوهاب، ص 
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والتقبيح ليست من وظائفه، فهو معرض للخطإ واالنحققراف
والزلل، وما عليه إالّ فهم النصوص وتطبيقها فقققط، ضققاربا
بذلك عرض الحائط األربعمائة آيققة الققتي تققنزلت في القققرآن

الكريم تحث على العقل والنظر والتدبر والتفكر. 
ومع هذا فإن القيود التي فرضها أتباع االتجاه السلفي
على منهجهم فرضت عليهم في العديققدق من المسققائل حالققة
من التملمقققل والقلقققق األصقققولي، واضقققطرتهم ليس إلى
االستفادةق مما عندق غيرهم من المذاهب السققنية من الناحيققة
األصولية والمنهجية، بل ألجققأتهم -بققالرغم منهم لتشققددهم-

،1إلى اختالالت معرفية وأصولية ومنهجيققة وعقديققةق خطققيرة 
ولعلنققاق نققبين هققذه األطروحققة األلبانيققة الكاشققفة عن حالققة
التملمقققل والقلقققق واالنفالت المقققرجعي من خالل عرضقققنا
لمسققألة من أهم المسققائل الققتي خاضققوا فيهققا في حقققل
الفروعيات، عن نقاب المرأة المسققلمة، وهي الققتي سققتبينق
بوضققوح الوضققعية المفلسققة الققتي آل إليهققا الفكققر السققلفي
عنققدما حققرم نفسققه من فريضققة التفكققير والتوسققمق والنظققر
العقلي السليمق التي يزخر بها القققرآن الكققريم، وتنضققح بهققا

. 2السنة النبوية المطهرة. وملخص المسألة كاآلتي: 
وفي معققرض حديثققه في مقدمققة كتابققه )حجققاب المققرأة
المسلمة( عن كون وجه المرأة عققورة، أو ليس بعققورة، ذهب
الشققيخ ناصققر الققدين األلبققاني إلى عققرض االتجققاهين في
المسألة، رأي القائلين بكون وجه المققرأة عققورة، والقققائلين
بنقيضه، وعرض لسنة رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم
في حديثه وموقفه عليققه الصققالة والسققالم   من الفضققل بن
العبققاس رضققي اللققه عنققه   في حققديث المققرأة الخثعميققةق
المشهور، حين جعل يحدق في وجه المققرأة الخثعميققةق الققتي
جاءت تسأل رسول الله صققلى اللققه عليققه وسققلم  وهي غققير
محرمة بالحج، وكان الفضل رديفة فجعل يحملقق فيها فققأدار
النبي صلى الله عليه وسلم  وجهه وأتم الحديث مع المققرأة،
ثم قال عليه الصالة والسالم  لعلي رضي الله عنه  لما جاءه
يعاتبه بعد شكوى الفضل إليه: ))رأيت شابا وشابة، فلم آمن
الشيطان عليهما((، وبعدق عرض الحديث يعقب الشققيخ ناصققر
الدين األلبققاني قققائال: )).. فهققذا الحققديثق الصققحيح يقققرر أن

انظر: انظر: عبععاس محمععود العقععاد، التفكععير فريضععة إسععالمية، مكتبععة رحععاب، 1
.17.. 6الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص 

انظر: ناصر الدين األلباني، حجاب المرأة المسلمة، دار الجهاد، القاهرة، الطبعة 2
.5م، ص 1978الثانية، 
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كشف المققرأة عن وجههققا -ولققو كققانت جميلققة-ق حققق لهققا، إن
شاءت أن تأخققذ بققه فعلت، وليس ألحققد أن يمنعهققا من ذلققك،
بزعم خشية االفتتان بها، فمثققل هققذا الحققديث منعنققا من أن
نقققول بققرأي الفريققق المققذكور -القائققل بكققون وجققه المققرأة
عققورة-ق وأوجب علينققا إشققاعة الققرأي الصققواب في المسققألة.
على أنققه لم يفتنققا أن نلفت نظققر النسققاء المؤمنققات إلى أن
كشف الوجه -وإن كققان جققائزا- فسققتره أفضققل، وقققد عقققدنا

.1 ..(( 36لذلك فصال خاصا في الكتاب في ص 
ففي هذا االستدراك األصولي يضيق المققذهب بصققاحبه،
فيضطر ليعرض عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلمق
وعن السققنة الققتي يققدعي التمسققك بهققا ونصققرتها، فيحسققن
بعقله ما لم يحسققنه رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم ،
ويقبحق بعقلققه مققا لم يقبحققه رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلمق ، ضاربا عرض الحائط سيرة وسنة رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم الواجبة االتبققاع، وفاتحققا البققاب -دون تفطن
وتحتق ضغط الحاجة- على قاعدة سد الذرائع، وكأنما رسققول
الله صلى الله عليه وسققلم  غققير مشققرع في هققذه الفريضققة
اإلسالمية، وغير واجب اتباعه، األمر الذي يدفع الشيخ ناصققر
الدين األلباني ليضيف بتحسققينه العقلي مققا يخققالف بققه أمققر
رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلمق  مسققتدركا، ومعقبققاق في
الحكم عليه إرضاء لوالة نعمتققه حمققاة السققلفية، وهققو األمققر

الذي تراجع عنه بعد طبعته األخيرة للكتاب. 
خالصة القول في التدين السلفي:

فالتققدين بالمققذهب السققلفي )المققدخليينق والجققاميين
 يخلققق نوعيققات معينققة من المتققدينين المققوجهين2ونحوهم( 

والمققققبرمجين والشققققاذين والسققققاذجين.. والمسققققكونينق

ناصر الععدين األلبععاني، حجععاب المععرأة المسععلمة، دار الجهععاد، القععاهرة، الطبعععة 1
.47 .. 41 و 5م، ص 1978الثانية، 

وجماع المسألة عندي أن معالجة ظاهرتهم تتم في إطار علم النفس المرضععي 2
)اإلكليععنيكي( لفئععة المععراهقين الشععاذين والمنحععرفين وليس في إطععار التععدين
والشععريعة، ألنهم في األصععل مرضععى باألسععقام النفسععية، وليس لععديهم القابليععة
للتثاقف والحوار وسماع اآلخر، كون اآلخر مبتعدع وضعال وال يجعوز سعماعه أصعال.
وظاهرة عامة كهذه تصنع اإلقصاء والصععمم والقطيعععة بععداءةً مععع اآلخععر، وإسععاءة
الظن بععه قبال، يجب أن تخضععع للعالج النفسععي أوال، لنتمكن من معرفععة األسععباب
الحقيقية للصمم العمدي واالنعزالي اإلرادي الذي يفضله بعض الشععباب اآلبععق. ثم
لّما نعالج المسألة من الناحية النفسية ننطلععق للحععوار الععديني المطلععوب مععع من
يسمع ويحاور ويقبل التواصل مع اآلخر. أما هؤالء فال، إلى حين اسععتعادة تععوازنهم

النفسي وتوافقهم االجتماعي وقبول سماع وتفهم اآلخر.  
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والمبرمجين بعقدةق الكراهية المسبقة للذات ولآلخققر بشققكل
تلقائي على أسققاس أنققه كققافر وفاسققق ومبتققدعق ومنحققرف..

بشققتىوهم فقط األقدر واألقققرب إلى اإلسققالم.. والمبتلين 
العاهققات واألسقققام والعلققل النفسققية والوجدانيققة الدفينققة،
نعرضققهم ونصققفهم.. كمققا عانينققاق من تشققددهم وتنطعهم
وتكفيرهم وتفسيقهم وتخطئتهم وتبديعهمق صراحة وعالنيققة
قققوال وعمال وسققلوكاق لمن عققاداهم من مققذاهب أهققل السققنة

الجماعة. 
وكما عانى من غلوائهم وتشققددهمق وتنطعهم وغققرورهم

م( طيلققة حياتققه1996شققيخا المرحققوم )محمققدق الغققزالي ت 
الدعوية الثرية، ومازالت تعاني األمة منهم إلى اليوم، ولعلنا
نقتطققف شققيئا طفيفققا منهققا ممققا عرضققه في كتابققه القيم
)هموم داعية( حين جاءه شاب يدعي انتماءه للسلف وألجققأه
دون حيققاء أو توقققير للعلم والعلمققاء حققول بعض القضققايا،
نوجزهققا مختصققرة في هققذا الحققوار الققذي جققرى بينهمققا: ))..
طرق بققابي شققاب وكققان في عينيققه بريققق يققدل على الققذكاء
والحماس معا. قال: قققرأت بعض كتبققك، ورأيت أن أسققتكمل
معرفتك من أسققئلة أوجههققا إليققك. قلت لققه: حسققبك سققؤال
واحققد، فلققدي مققا يشققغلني. قققال: مققا رأيققك في الفوقيققة؟
بالنسبة إلى الله تعالى؟ ومع تعققودي لقققاء شققباب كثققير من
هقققذا الصقققنف، إالّ أن السقققؤال فاجقققأني.. تقققريثت قليال، ثم
شققرعت أتكلم: ال أدري كيققف أجيبققك؟ أنققا مققع أهققل اإلسققالم
كلهم أسققبح باسققم ربي األعلى. وبين الحين والحين يطققوف
بي من إجالل الله وإعظامه ما أظنققني بققه واحققدا من الققذين
قيقققل فيهم }يخقققافون ربهم من فقققوقهم ويفعلقققون مقققا

(. 50يؤمرون{ )النمل: 
تسققألني عن الفوقيققة؟ ال أدري: أنققا مققع العقالء الققذين
يقولون: السماء فوقنا واألرض تحتنا. ثم إني بعد ما اتسعت
مداركي العلميةق عرفت أن األرض الققتي أسققكنها كققرة دائققرة
طائرة، وأنهققا مققع أخققوات لهققا يتسقققن في نظققام مققع أمهن
الشمس، التي تجري هي األخققرى مققع لققدات لهققا في مجققرة
معروفة األبعاد والمدارك... رؤية تامة هنا وهنققاك }لققه غيب
السموات واألرض أبصر بقه وأسمعق مالهم من دونه من ولي

(... قال الشاب: ألم26وال يشرك في حكمه أحدا{ )الكهف: 
تقرأ العقيدة الطحاوية؟ قلت: أوصي المسققلمين أن يقققرأوا
القققرآن، وأال يُعملققوا عقققولهم في اكتنققاه المغيبققات الققتي
يستحيل إدراك كنهها، وكذلك فعل سققلفهم الصققالح فققأفلح.
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قال الشاب: وكتابك عقيدة المسققلم؟ قلت: قققررت فيققه مققا
سمعتق اآلن. قال: إنه يتجه مع مذهب السلف، ولكنققك تبعت
في ترتيب العقائد منهج أبي الحسققن األشققعري وهققو مققؤول
منحققرف.. قلت: رحم اللققه أبققا الحسققن وابن تيميققة، كالهمققا
خدم اإلسالم بجهده، غفر اللققه لهمققا مققا يمكن أن يكققون قققد
وقققع في كالمهمققا من خطققإ. اسققمع يققا بققني: لمققاذا تحيققون
الخصومات العلمية القديمة؟ كانت هققذه الخصققومات -ودولققة
اإلسققالم ممققدودةق السققلطة- خفيفققة الضققرر، إنكم اليققوم
تجددونها ودولة اإلسالم ضققعيفة، بققل ال دولققة لإلسققالم، فلم
تعيققدونها جذعققة؟ وتسققكبون عليهققا من النفققط مققا يزيققدها
ضراما؟ وجهوا األمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها، واشققغلوهم
بما اشتغل به سلفناق األول. اشتغل بالجهققاد في سققبيل اللققه
فاعتز وساد، مع مالحظققة أنهم كققانوا يحققررون غققيرهم، أمققا
نحن فمكلفون بتحرير أنفسققنا. قققال الشققاب وهققو يتملمققل:
حسبناك من السلف؟ قلت: إن االنتمققاء إلى السققلف شققرف
أتقاصر دونققه، وفي الققوقت نفسققه أحققرص عليققه، لقققد جئت
تسألني عن قضية لو سئل عليها األصحاب رضي اللققه عنهم

لسكتوا.
حتى  اإلجابة  في  تعثرت  لو  تود  أنك  الظن  وأغلبق 

تتخققذني عرضققا، أنت ومن وراءك، فلتعلم أن طهققر النفس
أرجح عند الله من إدراك الصواب.. 

ليس سققققلفيا من يجهققققل دعققققائم اإلصققققالح الخلقي
واالجتماعي والسياسي كما جاء بهققا اإلسققالم وأعلى رايتهققا
السققلف، ثم يجققري هنققا وهنققاك مققذكيا الخالف في قضققايا
تجاوزها العصر الحاضر ورأى الخوض فيهققا مضققيعة للققوقت.
أما كان حسبنا منهج القرآن العزيققز في تعليمق العقائققد؟ في
تعريف الناس بربهم نسمع قوله تعالى: }الله ال إلققه إالّ هققو
له األسماء الحسنى{، واالستجابة الفطرية لدى سققماع هققذه
اآلية أن نقول: عرفنا ربنا وما ينبغي لققه من نعققوت الكمققال.
ويقول تعالى: }فققاعلم أنققه ال إلققه إالّ اللققه واسققتغفر لققذنبك
وللمؤمققنين والمؤمنققات{، واالسققتجابة الطبيعيققة لققدى تلقي
هققذا األمققر أن نقققول سققمعا وطاعققة، علمنققا أن اللققه واحققد.
ونسققتغفره من تقصققيرنا في الوفققاء بحقوقققه. أمققا جعققل
اإليمان قضايا جدلية فهذا هو المققوت األدبي والمققادي. ولققو
أن سلفناق مضى مع تيققار الجققدل مققا فتح باإلسققالم بلققدا، وال
شرح باإليمان صدرا.. المشكلة التي نطلب من أولي األلباب
حلها هي معالجة نفققر من النققاس يققرون الحققق حكققرا عليهم
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وحدهم،ق وينظرون إلى اآلخرين نظققرة انتقققاص واسققتباحة..
الواققققع أن األمقققراض النفسقققية عنقققد هقققؤالء المتعصقققبينق
للفرعيقققات تسقققيطر على مسقققالكهم وهم -باسقققم القققدين-
ينفسون عن دنايا خفية. وعندما يشتغل بالفتوى جققزار فلن

تراه أبدا إالّ باحثا عن ضحية.. 
وعاد الشاب يسققألني: هققل في القققرآن مجققاز؟ وكتمت
الغيظ الذي يغلي في دمي، وقلت: ما الكه بعض العلماء في
القرون الوسطى، ثم انتهوا منه وانتهى أهله، تريدون اليوم
إحياءه وشغل الناس به؟ مرة حديثق الفوقيققة، ومققرة حققديث
المجققاز؟ حققدثنيق عن هققذه اآليققات }إنققا جعلنققا في أعنققاقهم
أغالال فهي إلى األذققققان فهم مقمحقققون، وجعلنقققاق من بين

(، تققرى هققذه9 و 8أيديهم سدا ومن خلفهم سققدا{ )يسققين: 
السدود هي السد العالي أو سد الفققرات؟ وهققل األغالل هنققا
هي القيود التي توضققع أحيانققا في أيققدي المجاهققدين. أم أن
هنققاك مجققازا في القققرآن الكققريم..؟ واسققتأنفتق الكالم وأنققا
أتجه إلى الضققحك.. لمققا سققار المتنققبي بشققعب بققوان وراقققه
الهواء والظل، وتسللت األشعة بين األوراق والغصون تصنع

دوائر شتى على ثيابه قال:
وألقى الشرق منها في ثيققابي      دنققانير تفققر من

البنان 
ثم قال في مجون ال يسوغ:

    أعن هذا يسار إلىيقول بشعب بوان حصاني 
طعان 

وعلمكمأبوكم آدم سن المعاصي               
مفارقة الجنان 

هل وقف حصان المتنققبي وسققط الحديقققة الغنققاء وألقى
هققذه الخطبققة العصققماء؟ أم أن المتنققبي أنطققق دابتققه بهققذا
الشعر؟ أظن الحكم على مذهبك أن الحصان هو الذي فسققق

بهذا الكالم ضد األنبياء ويجبق ذبحه..
إن هذا الشاب وأمثاله معذورون، والققوزر يقققع على من
يوجههم، ألنه ال يفقه أزمققات الحيققاة المعاصققرة، وال يرتفققع
إلى مستوى األحداث، وال يحس آالم أمته، وال يخطر بباله ما

يبيت لألمة اإلسالميةق ودينها العظيم من مؤامرات.
إننا نريد ثقافة تجمع، وال تفرق، وتققرحم المخطىء، وال
تتربص به المهالك، وتقصد إلى الموضوع، وال تتهققارش على
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الشكل.. وال أدري لماذا ال نؤثر العمققل الصققامت المنتج بققدل
. 1ذلك الجدل العقيم؟..(( 

نتيجة القول في السلفية:
وانطالقا من كققل مققا سققبق يمكننققا تقريققر بعض النتققائج

النظرية التالية:
 - السلفية منهج في فهم الدين وتطبيقهق مققوروث عن1

الرعيل األول من خيرة القرون، وهي مستوى وشرف ديني
رفيققع يتسققامق المسققلمون لبلوغققه، ويحرصققون إلى الوصقل
إليه، ولكن ليس بالوسققائل والطققرق واألسققاليبق الققتي تفنن
في ابتكارهققا مفكققرو السققلفية المحلققيين ، والعققالميينق في

مخابر المركز واألطراف.
 - السلفية مرحلققة سققابقة ماضققية في تاريخنققا الققديني2

المجيد، يمكننا االستفادة منهققا بعققد االطالع السققوي عليهققا،
كمققا يمكننققاق أن نعققتز بهققا ونحن مخققيرون في الرجققوع إليهققا
واالستفادة منهققا، أو في االسققتئناس بفتوحاتهققا كتراكمققات
ثقافية تزيد من ضخامة وعراقة تراثنا المجيد، وقد نجد فيها
الكثققير من الحلققول لمشققاكل مشققابهة لمشققاكل عصققرنا، ال

يمنعناق منه مانع من تجييرها واقعيا وعصريا واالنتفاع بها..
 - السققلفية الققتي نراهققا اليققوم تعققرض على السققاحة3

اإلسققالمية من بين يققدي لفيققف همققل الققدعاة، ومن قبققل
متشققدديهم ومتنطعيهمق من قاصققري المققواهب، والمرضققى
باألسقام الدفينية، الذين ال يحسنون سققوى تقققديم كناسققات
الفكققر، وعققرض فضققالت السققلف والسققلفية، ال عالقققة لهققا
بققالمنهج السققلفي المققوروث عن الصققحابة والتققابعين، إذ إن
منهجهم النبيل وسلوكهمق القويم عامرة به بطققون المصققادر
والمراجع  التي تغنيناق عن فضالت األوراق المسققمومة الققتي

توزع بالمجان لتسمم أفكار وتصورات المسلمين. 
 - السقققلفية بدعقققة من بين البقققدع المسقققتحدثة القققتي4

أفرزتها قوى التققآمر الخققارجي والكيققد الققداخلي في عالمنققا
اإلسققالمي بهققدف تمزيققق وحققدةق األمققة اإلسققالميةق بنققاء على
المعطيات والنتائجق التي توصل إليها شيخنا األستاذ الققدكتور
محمد سققعيد رمضققان البققوطي في كتابققه القيم )السققلفية(،
عندماق عدها من بين أربعققة قققوى تمزيققق وتفققتين زرعت في
قلب العالم اإلسققالمي لتمزيقققه وهي ]القاديانيققة والبهائيققة

والصهيونية والوهابية[. 

هع، ص1405محمد الغزالي، هموم داعية، دار الشهاب، باتنة، الطبعة األولى،   1
، بتصرف.16 .. 10
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أخطار الفكر السلفي:
تعققرض الفكققر التقليققديق السققلفي منققذ نشققأته على يققد

هق( وتالمذتققهق من بعققده إلى246-164اإلمام أحمد بن حنبل )
حمالت من النقد والتوجيهق والتصققويبق والتحامققل من فقهققاء
وعلمققاءق اإلسققالم، تققراوحت بين الموضققوعية العلميققة، وبين
التحامققل والققرفض، وقققد القى نفس المعارضققة على عهققد

 هقققق(، )ابن حقققزم286اإلمقققامين )أبقققو داود الظقققاهري ت 
هق(، وتعرض للنقدق أيضا على يققد الشققيخ456-384األندلسي 

هققق( نفسققه، كمققا القى معارضققة728-661أحمققد بن تيميققة 
-1115شققديدةق على عهققد اإلمققام ) محمققد بن عبققد الوهققاب 

هق(.1205
وقد شن اإلمام محمد الغزالي حملة عنيفة على الفكققر
السلفي المختل محصيا المسائل التي فتنوا فيها على األمة
دينهم، وذلققك بسققبب ثقققافتهم اإلسققالمية المعوجققة، وغققير
المتوازنة، والققتي يغلب عليهققا قققراءة الحققديث بققزاد ثقققافي
إسالمي ومعرفي سطحي وعام وضحل، فيفسدون به سققنة
وأحققاديثق رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم  بثقققافتهم

المختلة، نجمل هاته االنتقادات في الكليات التالية:
 - مققواقفهم القاصققرة والمنحرفققة والفتانققة من فهم1

القرآن الكريم والسنة النبوية. 
 - مققواقفهم من قضققايا العقيققدةق والتشققريع اإلسققالمي2

وذلك بسبب اختالل تكوينهم الثقافي اإلسالمي.  
 - مققواقفهم من العقققل والمنطققق والنظققر، ولسققائر3

العلوم العقلية، ومعاداتهم المبدئيةق لكل منتجاته ولكل شيء
جميل في تاريخ اإلنسانية.

 - مقققواقفهم التكفيريقققة والتفسقققيقيةق من البشقققرية4
عموما، ومن إخوانهم في العقيدة اإلسالمية خصوصا. حققتى
أصققبح المشققرك والعلمققاني والملحققدق وسققائر أركققان النظققام
واألنظمة يأمنون على أنفسهم مققع السققلفية الوهابيققة أكققثر
من المسققققلم المخققققالف لهم في المققققذهب، أو في بعض
المسائل االجتهادية والفروعية. بحيث صار ال سبيل للمسلم
للخالصق من التصققفية الجسققدية معهم، إالّ بققإعالن وإظهققار
صفة الشرك وهو األمر الذي كققان على زمن الخققوارج، فقققد
روى الكامققل في المققبرد ))أن واصققل بن عطققاء، وكققان من
رأس المعتزلة في القرن الثاني الهجري قد أقبل ورفقة له
في الطريق فأحسوا بققالخوارج، فقققال واصققل ألرفقتققه: إن
هذا ليس من شأنكم، فاعتزلوني ودعوني وإياهم، وكانوا قد

121



أشرفوا على العطب. فقالوا: شأنك، فخققرج إليهم، فقققالوا:
ما أنت وما أصحابك؟ قال: مشققركون مسققتجيرون ليسققمعوا
كالم اللققه، ويعرفققوا حققدوده، فقققالوا: قققد أجرنققاكم.. قققال:
فعلمونا، فجعلوا يعلمونهم أحكامهم، وجعل يقول: قد قبلت
أنا ومن معي، قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا. قال:
ليس ذلك لكم، قققال اللققه تعققالى: }وإن أحققد من المشققركين
اسققتجارك فققأجره حققتى يسققمع كالم اللققه ثم أبلغققه مأمنققه{
فأبلغونققا مأمننققا، فنظققر بعضققهم إلى بعض، ثم قققالوا: ذلققك

.1لكم، فساروا بأجمعهم حتى بلغوا المأمن(( 
 - مواقفهم من اآلداب والثقافات والفنون والمعققارف5

وسائر القيم والجماليققاتق اإلنسققانية. وقققد صققرح في العديققد
من المواقققف منبهققا لخطققرهم الجسققيم على األمققة قققائال:
)) لقققد خققامرني الخققوف على مسققتقبل أمتنققا لمققا رأيت
مشتغلينق بالحققديث ينقصققهم الفقققه، يتحولققون إلى أصققحاب
فقه، ثم إلى أصحاب سياسققة تبغي تغيققير المجتمققعق والدولققة
على نحو ما رووا ورأوا.. وإن أعجب ما يشققين هققذا التفكققير
الديني الهابط هققو أنققه ال يققدري قليال وال كثققيرا عن دسققاتير
الحكم، وأساليبق الشورى، وتداول المال، وتظالم الطبقات،
ومشكالت الشباب ومتاعبق األسرة وتربيققة األخالق.. ثم هققو
ال يدري قليال وال كثققيرا عن تطويققع الحيققاةق المدنيققة وأطققوار
العمران لخدمة المثل الرفيعة واألهققداف الكققبرى الققتي جققاء

بها اإلسالم. 
إن العقققول الكليلققة ال تعققرف إالّ القضققايا التافهققة، لهققا
تهيج، وبها تنفعققل، وعليهققا تصققالح وتخاصققم هققززت رأسققي
أسفا، وأنا أرمق مسار الدعوة اإلسالميةق فقلت في نفسي:
إن الرسالة التي استقبلها العالم قققديما اسققتقبال المقققرور
للدفء، واستقبالق المعلول للشققفاء هققانت على النققاس فلم
يروا ما يستحق التناول، وهانت على أهلها فلم يققدروا منهققا

.2ما يرفع خسيستهم ويحمي محارمهم..(( 
 - انشغاالتهم بالفروع والجزئيققات وخوضققهم المعققارك6

الكالمية والتكفيرية مع األحداث الماضية.

، نقال عن مقدمععة122، ص 2أبو عبد الله  المبرد، الكامل في األدب واللغععة، ج  1
عمر عبيد حسنة، ال إنكار في مسائل الخالف لمقبل عبد السالم المجيععدي، كتععاب

.20 و 19األمة، قطر، ص 
هععع، ص1405محمد الغزالي، هموم داعية، دار الشهاب، باتنة، الطبعععة األولى،  2
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 - تجققنيهم على علم الجققرح والتعققديل، الققذي اتخققذوه7
طريقا لتجريح كل صالح في األمة، فردا أو هيئققة أو جماعققة،

.1صغيرا أو كبيرا، عالما أو أديبا أو مبدعاق أو مثقفا 
وبهقققذا فهم يشقققكلون أخطقققارا جسقققيمة على األمقققة

اإلسالميةق من عدة نواح، أهمها:
 - األخطار الدينية الرسالية:1

المتعلقةق أساسا برسالة اإلسالم السمحة الموجهققة إلى
النققاس كافققة، المبنيققة على التسققامح والمسققاواة واإلخققاء
والعققدل واليسققر والهويققنى.. واالعققتراف بققاآلخر المخققالف،
ودعوتهق بكل الوسققائل والطققرق الحبيققة والوديققة اإلسققالمية،
ونظققرا لحساسققية مققا يتركققه منهجهم المختققل من مخققاطر
جسيمة على حاضر ومستقبل اإلسالم كدين، وكنظققام حيققاة

منقذ للبشرية من تيهها وضاللها.
وفي معرض ذكققر تجربتققه الدعويققة في إفريقيققا يحققدثنا
الشيخ محمد الغزالي عن خطر مثل هؤالء الدعاةق السققلفيين
الذي يسيئون لإلسالمق أكثر ممققا ينفعونققه، من حيثق يعلمققون
أو ال يعلمققون، وقققد نقلققوا هققذا الققداء إلى أوربققا وأمريكققا
واستراليا، ومما جاء في معرض حديثه في هذا الصدد قوله:
)).. وما يلقاه اإلسالم من سققوء حققظ في أواسققط إفريقيققة
يتكرر في أقطار أوربا وغيرها، لماذا؟ ألن أناسا لهم أمزجققة
شاذة، ومعارف ضحلة هم الذين يدعون إليققه، ويُعرفققون بققه،
إنهم يعسققرون وال ييسققرون، وينفققرون وال يؤلفققون، سققنن
العادات يجعلونها سنن عبادات، ويُلزمون الناس بما ال يلققزم
إذا اشققتجرت اآلراء في موضققوع هققل هققو مبققاح أو مكققروه؟
رجحوا الكراهية، هل هو مكروه أو محققرم؟ رجحققوا التحققريم.
وقققد يكققون في الفقققه اإلسققالمي مققا يوافققق بعض التقاليققد
السققائدة في األمم الققتي نققدعوها إلى اإلسققالم، بيققد أنهم

.2يحاربون هذه التقاليد ألنهم أتباع مذهب يرى تحريمها(( 

ألف الشيخ محمد الغزالي الكثير من الكتب حول تتبع مزالق وانحرافات الفكععر 1
السلفي دون أن يسيء لعالم أو لشيخ أو لفقيه منهم أو حتى دونما أن يشععير إلى
اسمه أو إلى الزمة تقود الناس لمعرفته، بل كعان ينتقعد األفكععار المختلععة والمنهج

 - همععوم2 - علععل وأدويععة. 1المعتل. وكتبه التي تناول فيها المنهج  السلفي هي: 
 - السعنة النبويعة بين5 - الحعق المعر. 4 - هؤالء الفرنسيون اختروا الله. 3داعية. 

 - من معععالم8 - خلععق المسععلم. 7 - عقيدة المسلم. 6أهل الفقه وأهل الحديث. 
-10 - ركععائز اإليمععان بين العقععل والقلب. 9الحق في كفاحنا اإلسالمي الحععديث. 

- الغزو الثقافي يمتععد في فراغنععا.11جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج. 
- دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين..13- كيف نفهم اإلسالم. 12
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إن الطريقة التي يقدم بها السلفيون اإلسالم للمجتمعق
- بققالرغم من أنهققا تشققجع حركققة التققدين الفرديققة - قاصققرة
وجزئية وتذريرية وتجزيئية، تفقدهق مرجعيته كبققديل حضققاري
منقققذ للبشققرية الضققالة، وتقدمققه كمجموعققة من النصققوص
المتراصققة، غققير المترابطققة، ألن الفكققر السققلفي ال يعققترف
بأصققول فقققه، وال بالكليققات الشققرعية، وال يعققترف بمقاصققد
الققدين وغاياتققه النبيلققة، وال بفقققه المرحليققات، وال بفقققه
الموازنات، وال بفقه السنن والمققآالت، وال بفقققه التعققامالت

المرحلية..
كمققاُ يغققرق أتباعققه في التفاصققيل الققتي ال تنتهي، كمققا
يلقي بأتباعه -بسبب حرصه الشديد على النصوص المفردة-
في حبائل الفهومات الظاهرية والقريبة للنص، األمققر الققذي
يصرفها عن عمق النصوص وغاياتها ومقاصدها النبيلة، التي

.1اجتهد المجتهدون وبنوا عليها أحكامهم الشرعية 
 - األخطار السياسية والعسكرية واألمنية:ق2

حيث يشكل الفكر السلفي عامل تدمير وتحطيم وشققل
وتمزيققق لقققدرات األمققة اإلسققالميةق العسققكرية والسياسققية
والتوحيديققة، العتمققادهمق على ظققاهر النصققوص في التكفققير
والمنازعة، وشن الحروب وإعالن الجهققاد، وإيقققاظ وإشققعال
نار الفتن. وفي هذا الصققدد يصققفهم الشققيخ محمققد الغققزالي
ققققائال: )).. والشقققعوب األوربيقققة عقققانت كثقققيرا من ويالت
الحروب، وقد أشاع بينهم خصوم اإلسالم أن اإلسققالم يقققوم
على السقققيف، فيجيء هقققؤالء القققدعاة البلقققه ويؤكقققدون أن
اإلسالم دين جهاد وعنف، وأنه يقاتل العالمين حتى يشهدوا
أن ال إله إالّ الله. وفي اإلسالم مشققاعر حب في اللققه، وحب
له، وإيثققار لمققا عنققده،ق واستبشققارق بمققا أعققده، هققذه المشققاعر
صورها ابن القيم حين جعل عنوان كتاب لققه )حققادي األرواح
إلى بالد األفراح(، وحين أهاب باإلنسان أن يتخفف من قيود

الدنيا ليكسب منازل اآلخرة منشدا قول الشاعر:
وفيها***فحّي على جنات عدن، فإنها األولى  منازلك 

.2المخيم.((ق 
 - األخطار االجتماعية:ق3
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حيث يعجققز، ويفشققل الفكققر السققلفي عن االسققتجابة
الفوريققة لمسققتجدات ومسققتحدثات ومتطققورات العصققر، كمققا
يعجققز على إيجققاد اإلجابققات والحلققول الشققرعية المقنعققة
لمشققاكل ولتطلعققات وآمققال المسققلمين في العققالم، لكنققه
يقققردهم للتوغقققل في الماضقققوية.  وفي تققققدير أخطقققارهم
االجتماعيةق الجسيمة نقتطف نصا للشيخ محمققد الغققزالي من
كتابققه )هققؤالء الفرنسققيون اختققاروا اللققه( عن نقققد الحركققة
السققلفية، إذْ قققال: )).. ونصققل إلى الحركققة السققلفية الققتي
قادها في القققرن الماضققي محمققد بن عبققد الوهققاب، إن كققل
غيرة على التوحيد مشكورة، وكققل جهققد لتنقيققةق العقائققد من
الشوائب واألقذاء مقدور. ونحن نققأبى اإلغضققاء عن مسققالك
أقوام يرهبون األمققوات أو األحيققاء أكققثر ممققا يرهبققون اللققه،
ويطلبون منهم ما ال يطلب إالّ من الله سبحانه. ومققا أعققرف
مسلما ذا عقل يخاصققم هققذه الحقققائق أو يعققترض أصققحابها،
ولو رزق محمد بن عبققد الوهققاب أتباعققا ذوي حكمققة وبصققيرة

.1لكانت األقطار التي انفتحت له أضعاف مساحتها اآلن.(( 
ثم يتققابع الشققيخ محمققد الغققزالي نقققده لهققذه الحركققة
الجامققدة فيقققول: )).. إن الققدعاةق المصققابين بضققيق الفطن،
واصطياد التهم، وشهوة الغلب يضققرون أكققثر ممققا ينفعققون.
ولست أعتذر بققذلك عن جهققاالت الققدهماء وتعصققبهم األعمى
لمواريث غبية، وإنما أطلب من حملة الحق أن يعرفققوا كيققف
يسيرون به، وكيف يجادلون عنه، فال يكونوا كققالطبيبق الققذي
قتل مريضه بسوء العالج.  ومن أبرز التعاليمق السققلفية -بعققد
صون العقائققد من الققدخل- رفض التقليققد المققذهبي والعققودةق
باألمة إلى الكتاب والسنة، وهذا حسن، بيد أن تطبيقه يحتاجق
إلى تأمل. فإن السققلفيين لم يققتركوا تقليققد أحمققد بن حنبققل
وإيثار مدرسته، ومن حققق غققيرهم أن يفعققل ذلققك مققع سققائر
األئمة الباقين. ثم إن االجتهاد الفقهي ليس كأل مباحا، فقد
دخققل في هققذا الميققدان من الُ يققْؤَمُن على قققراءة ورقققة،
وصققدرت عنققه فتققاوى وأحكققام تققؤذي اإلسققالم والمسققلمين،
وتنفققر الخاصققة والعامققة منققه. والققذي أرمي إليققه من هققذه
المقدمة أمور لمسققتها في ميققدان الققدعوة،ق وأرجققو أن نفيققد

.2منها.(( 
 - األخطار الدعوية واإلعالمية: 4
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ونظرا لطريقتهم الشاذة والمخالفةق لمنهج النبي صققلى
الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين
في تبليققغق اإلسققالم للنققاس، وفي طريقققة عرضققهم لققه، مققا
تسبب في تعثر حركققة نشققر اإلسققالم في العققالم، وفي هققذا
الصدد نسوق قول الشققيخ محمققد الغققزالي: )).. ولكن أناسققا
يكرهون التصوف كله، ما استقام من أفكاره وما اعققوج، من
رشد من رجالققه ومن تققاه. يرفضققون أن يقققتربوا من النفس
الغربية األوربية بما تحتاج إليه، وبمققا يققرطّب أعصققابها الققتي
كادت تحترق في سعير الشهوات. أي أن الدعاةق اإلسققالميين
يقدمون للعقل األوربي ما يرفضققه مثققل: الشققورى الُ تلققزم.
واألنوثة تنتقص حقوقها. ويحجبون عنه مققا يفتقققر إليققه من
اسققتقرار عققاطفي، ورضققا يتخلققل شققعاب القلب. ال أعققرف
فشال وال قصورا وال تزويرا في عرض الرسالة الخاتمة مثققل
هققذا الققذي يقققع. والواقققع أن من أسققلم من رجققاالت الغققرب
وسيداته، سققبقت لهم الحسققنى تيسققر لهم من بحث واطالع

.1وجهد علمي ونفسي خاص(( 
إن الفكر السلفي بتتبعه للجزئيققات من النصققوص يغفققل
مبدأ األلويات والمرحليات التي يفرضها الواقققع، ويعجققز عن
مواجهقققة التضقققارب بينهمقققا، كالتسقققوية بين حكم المسقققبل
والحليقققق والمرتققدي لأللبسققة الحديثققة، كحكم تققارك الجهققاد
والمتققواني عن الصققالة وسققائر الفققروض والواجبققات، ولعققل
أخطر ما يروجونه اليوم في التعامل مققع العققدو الصققهيوني،
هققذه الفتققوى الشققاذة والغريبققة، من أن اليهققود أهققل كتققاب
فيجوز التعامققل معهم، وأن حركققة المقاومققة اإلسققالمية في
فلسطين من المشركين والمبتدعة والضققالين والمنحققرفين
عن اإلسالم، ولذا وجب قتققالهم، وحسققن التجققاور والتعامققل

مع العدو الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين السليبة.
 - األخطار المرجعية: 5

وذلقققك بقققالطعن القققدائم والمسقققتمر في شخصقققيات
المرجعيات العلميةق والدينيةق اإلسققالمية، بحيثُ ينفي على أي
مرجعية دينية أي قدر من الثبات واالستقرار واإلشعاع،ق فمققا
هو مكرم اليوم، هو مطعون فيه عند دعاة السلفية غدا، من
ذلك ما حصل ويحصققل لققدى دعققاة ورمققوز السققلفية بشقققيها
الجهادي والعلمي والحققركي واإلصققالحي. وقققد تطققورت في
المشرق – ولحقتق المغرب العربي واإلسالمي لألسققف- إلى
سلفية يضقرب بعضققها بعضققا، ويلعن بعضقها بعضققا.. فهققؤالء
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)مداخلققة(، و)وادعيققة(،ق و)جاميققة(،ق وخصققومهم )مقدسققيين(،ق
وهذا أبو بصير يخالف المقدسيق في مسمى اإليمققان، وهققذا
)عبققدق الققرحمن عبققد الخققالق( الكويققتي يطعن في الحلققبي
األثري، وهذا )سليمق الهاللي( متهم بسبب السرقات العلمية
وسطوهق على أفكار وأسلوب سيد قطب الذي يسققبه ويلعنققه

. 1أمام المأل.. وهذا وهذا 
خصائص ومواصفات السلفية والسلفيين:ق 

وبناء على ما سبق يمكن وصف وتحديد المعالم الكققبرى
للسلفية والسلفيين فيما يلي:

 - عققققدم اإليمققققان بفقققققه األولويققققات والمرحليققققات1
والموازنات.

 - عققدم إيمققانهم بالكليققات الشققرعية الكققبرى، وبعلم2
أصول الفقه، وبالمقاصد العليا لإلسالم.

 - خيقققققاليتهمق وطوبقققققاويتهمق الحالمقققققة، والعيش في3
الماضققوية الغققابرة، وقققد وصققفهم الققدكتور )مصققطفى بن
حموش( فقال: )) إن الرجوع إلى النصققوص كثققيرا مققا يققدفع

شققعورياق إلى االرتبققاط بصققورتها التاريخيققة الققتي السلفي ال
طبقت فيهقققا في القققزمن األول من اإلسقققالم، أو األسقققباب
والبيئةق التي نزلت فيهققا تلققك األحكققام ويبققدوق هققذا جليققا في
أحاديث الشباب وتفاصيل حياتهم اليوميققة، فيقققارن أحققدهم
رئيس الدولة بالخليفةق عمر بن الخطاب، ويققرى في الزوجققة
صققورة عائشققة أم المؤمققنين، وغيرهققا من الصققور التاريخيققةق

.2المشهورة القابعة في مخيلته..(( 
 - الخصققام مققع الواقققع، والعيش في زمنققه بمعطيققات4

واقعية ماضققوية بعيققدة، وتبققنيهمق لحيققاة غققير واقعيققة، وغققير
ممكنة التحقيق في العصر الحققديث، وقققد وصققفهم الققدكتور
)مصققطفى بن حمققوش( فقققال: )).. وهكققذا يتعطققل الفكققر
السققلفي في مواجهققة الواقققع، إذا علمنققاق أن عققدد النصققوص
الشرعية محدود مقابل الوضع المتجدد للحياة، وهو مققا يققرى
فيققه الفقيققه أبققو إسققحاق الشققاطبي داعيققا قويققا للجققوء إلى

انظععر: مختععاري عبععد الناصععر، مقععاالت عن الحركععة الدينيععة في الجزائععر وعن  1
م2003/ديسععمبر/21، السععبت 954السععلفية، جريععدة الشععروق اليععومي، عععدد 

.6هع، ص 1424/شوال/27الموافق 
مصطفى بن حموش، في صععناعة المسععتقبل وزراعععة األمععل، جريععدة الشععروق 2

،7هععع، ص 1423/رجب/29م الموافق 2002/اكتوبر/06، األحد 588اليومي، عدد 
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مقاصد الشريعة وعلل األحكام كأساس لالجتهاد اليومي في
. 1تطبيق الشريعة وتجديدهاق في جانبها المدني..(( 

 - اليأس وفقققدان األمققل، وعققدمق االكققتراث بالتخطيققط5
المستقبلي، نظرا للفهوم القاصرة لنصوص القرآن الكققريم
الحاثققة على الزهققد، وتققرك الققدنيا وملققذاتها، وقققد وصققفهم
الققدكتور )مصققطفى بن حمققوش( فقققال: )).. إن االرتبققاط
بالنصوص في غياب الفكر المقاصققدي وفقققه األولويققات قققد
يؤدي بققالمتتبع لهققذا المنهج أن يصققطدم باآليققات واألحققاديث
التي تنهى عن تطويل األمل. فقد جاءت النصوص الصققريحة
في ذم األمل وذلك في إطققار الحث على الزهققد واالسققتعدادق
للموت، وقد تكون الكثير من عقول المسلمين قد برمجت ال
إراديا عن إغفال النظر في المسققتقبل بسققبب الفهم القققار
لهذه النصوص ولعقيدةق القدرية التي تجعل من كل مستقبل
أمرا مكتوبا وجاهزا، ليس لنا فيه أي يد.. ونتيجةق ذلك يلتبسق
على اإلنسققان دينققه فيعتقققدق أن التفكققير في المسققتقبل من
قبيل التعدي على علم الغيب، أو القدر اإللهي، اللققذين همققا
حق الخالق. فيعيش حياته يومققا بيققوم دون أن يضققع لنفسققه
أهدافا، ناهيك عن التفكققير في مصققير شققعبه أو أمتققه. فققذم
األمل قد جاء في اإلسالم مقترنا بما قققد يققؤدي إلى نسققيان
الخالق والتمادي في التسويف وتأخير األعمال الصالحة، وما
قد يدفع إليه من تغليبق العمققل السققيء على حيققاة اإلنسققان
باعتبارق أن الدنيا ال تفنى وأن الحساب بعيد، ومثققل هققذا في
اإلسالم جاء كذلك في ذم النساء والبنينق والمال وغققير ذلققك
مما يكون سببا في انشغال اإلنسان عن ذكر خالقققه وإتمققام
رسالة االستخالف، وال يسعنا في هققذا لالحتجققاج عن وجققوب
النظر في المستقبل، والنهي عن اليأس، إالّ مققا يقدمققه لنققا
القرآن الكريم في سورة نبي الله يوسف وأبيققه يعقققوب..((

2.
 - التهجم والسباب والشتم والتكفير واللعن والتكفققير6

والتفسققيق والتبققديع، وذلققك من خالل ممارسققاتهم العمليققة،
ومن خالل عناوين كتبهم التي تحتوي أغلبها على عبارات: )
الزجققر، والوعيققد، والتنكيققل، ونصققب المجققانيق،ق والصققارم،
والصققققققواعق، والرعققققققود، واللهيب، والكلب، والعققققققاوي،
والمتقول، والدّعي، والمكققر..(، وعققدم احققترام أي شخصققية
بما في ذلك شخصية رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلمق ،

، بتصرف.   7مصطفى بن حموش، في صناعة المستقبل وزراعة األمل، ص  1
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واالفقققتراء عليقققه وعلى سقققيرته العطقققرة، وسقققوء فهمهقققا،
واالسققتعانةق بالشققيطان على النققاس، والفققرح بققامتالء جهنم
بهم، كما يفعققل ذلققك الكثققير من شققيوخهم، ومنهم: المققدعو
)سليمق الهاللي( في كتابققه )المقققاالت السققلفية(، وشققيخهم
المدعوق )عبيدق بن عبققد اللققه بن سققلمان الجققابري( في كتابققه
)أصول وقواعد في المنهج السلفي(، وشيخهمق المدعو )أبو
عبد السالم حسن بن قاسم الحسيني الريمي السلفي( في
كتابققه )إرشققاد البريققة إلى شققرعية االنتسققاب إلى السققلفية
ودحض شققبه البدعيققة(،ق وشققيخهم المققدعوق )ربيققع بن هققادي
المدخلي(ق في كتابققه )النقققد منهج شققرعي(، الققذي اسققتعمل
فيه عبارات مجة، ال تليققق بمكانققة وقققدر سققيدنا رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلمق  تمهيدا للطعن في العلمققاء والشققيوخ
والفقهاء المخالفين، وكما فعل العققديني اليمققني في كتابققه
)رفع اللثققام عن مخالفققة القرضققاوي لققدين اإلسققالم(، الققذي
شتم وكّفر وفّسق وتهجم فيه على الجمع الغفير من علمققاء
اإلسالم، بدءا من الشيخ جمال الدين األفغاني ومحمققد عبققدة
ورشيدق رضققا وعبققد اللققه دراز وعبققد المجيققدق سققليم ومحمققود
شلتوت ومحمدق أبو زهرة.. مرورا بالشيخ حسققن البنققا وسققيدق
قطب وأبي األعلى المودودي ومحمد إقبال.. وصوال للطعن
في الشققيخ محمققد الغققزالي ويوسققف القرضققاوي وسققعيدق
رمضققان البققوطي وطققارق سققويدان.. ناعتققا إيققاهم بأقققذع

.1األلفاظ، غير مستثن منهم حيا وال مرحوما ميتا 
 - مشابهتهم للكفار في ثالث صفات قبيحة جدا، هي:7

 - عبقققادة العقققرف وفهومقققات األققققدمين أو تققققديس1
السلف: 

وذلققك بإلغققاء عقققولهم وفهومققاتهم، واعتمققادهم على
عقول وفهومات السلف أصابوا أو أخطاؤوا، وهذ أمر منهي
عنه في الدين بصريح النصققوص القرآنيققة، فقققد قققال تعققالى
ذاما اتبققاع الكققافرين واقتققداءهم بآبققائهم وأجققدادهم فقققال:
}وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله  قالوا بل نتبققع مققا ألفينققا
عليه آباءنا أو لو كان آبققاؤهم ال يعقلققون شققيئا وال يهتققدون{

(، وقوله تعالى: }وإذا قيل لهم تعققالوا إلى مققا169)البقرة: 

اطلعت على كم كبير من كتبهم ومؤلفات علمائهم وشيوخهم، ومنها المثبتة في 1
هععوامش الدراسععة وقائمععة المصععادر والمراجععع، واسععتمعت للكثععير من أشععرطة
مشععائخهم. انظععر مثال: سععليم الهاللي السععلفي، المقععاالت السععلفية في العقيععدة

هع1423والععدعوة والمنهج والواقععع، مكتبععة الفرقععان، عجمععان، الطبعععة الثانيععة، 
..   13 و 12 و 11م، ص 2002
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أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنققا أو
(106لو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال يهتدون{ )المائققدة:ق 

}وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهققا
قققل إن اللققه ال يققأمر بالفحشققاء أتقولققون على اللققه  مققا ال

( }واتل عليهمق نبققأ إبققراهيم*إذ قققال27تعلمون{ )األعراف: 
ألبيققه وقومققه مققا تعبققدون*قققالوا نعبققد أصققناما فنظققل لهققا
عققاكفين*قققال هققل يسققمعونكم إذ تققدعون*أو ينفعققونكمق أو
يضرون*قالوا بققل وجققدنا آباءنققا كققذلك يفعلققون{ )الشققعراء:

69.. ( }إنهم ألفققوا آبققاءهم  ضققالين*فهم على آثققارهم74 
(، إلى قولققه تعققالى: }يققا أيهققا70،قق 69يهرعون{ )الصافات: 

الذين آمنوا ال تتخققذوا آبققاءكم وإخققوانكم أوليققاء إن اسققتحبواق
الكفققققر على اإليمققققان ومن يتققققولهم منكم فأولئققققك هم

(.23الظالمون{ )التوبة: 
 - تقديس الشيوخ السلفيين:2

وذم من عداهم من علماء األمة اإلسالمية، حققتى وصققل
األمر بهم إلى طاعتهم كما أطاع اليهود والنصارى رهبققانهم
وأحبققارهم،ق وقققد نهى اللققه تعققالى بصققريح اآليققات عن اتبققاع
الكهنة ورجال الدين، من ذلك قوله سبحانه تعالى: }اتخققذوا
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللققه  والمسققيح بن مققريم
وما أمروا إالّ ليعبدوا إلها واحققدا ال إلققه إالّ هققو سققبحانه عمققا

( }يققا أيهققا الققذين آمنققوا إن كثققيرا من31يشركون{ )التوبة: 
األحبار والرهبان ليأكلون أمققوال النققاس بالباطققل ويصققدون
عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونهققا

(.34في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم{ )التوبة: 
 - طاعة الساسة والحكام ولو جاروا:3

ويبققدوق ذلققك في طققاعتهم للحكققام ولألنظمققة، وعققدمق
اشققتغالهم بمصققير المسققلمين السياسققي، ومنصققب اإلمامققة

. أللهم إالّ بعض1العظمى الغققققائب عن حيققققاة المسققققلمين 
الفصائل من السققلفية الجهاديققة منهم، الققتي نكبت اإلسققالم

باندفاعها في الجهاد األفغاني وغيره.
 - القققتراجع عن فتقققاويهم حقققتى لقققو تعلقت بالقققدماء8

والكبائر:

لمزيد من التوسع انظر: عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسععالمية، مكتبععة 1
. وانظععر مثال: سععليم الهاللي23..عع 18رحععاب، الجزائععر، دون طبعععة وتععاريخ، ص 

السععلفي،  المقععاالت السععلفية في العقيععدةع والععدعوة والمنهج والواقععع، مكتبععة
..  84 و 83 و 82م، ص 2002هع 1423الفرقان، عجمان، الطبعة الثانية،  
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وقد تبين هذا السلوك من خالل الفتاوى الدمويققة الققتي
أفتى بها علماؤهم وصدروها للجزائققر فققأفنى الجزائريققون -
األغبياء - بعضهم بعضا، وعاثواق ببالدهم وشعبهمق قتال وذبحا،
وعندماق حققل الفنققاء بالققدم الخليجي، هب علمققاؤهم للققتراجع
عن هققذه الفتققاوي الدمويققة. ألن دماءنققا - نحن الجزائققريين -
رخيصة وال قيمة لهققا، ودمققاؤهم شققريفة تشققفي من الكلب،

كما قال الشاعر: 
تشفيأحالمكم لسقام الجهل شافية  دماؤكم  كما 

من الكلب.
- غيبوبقققة االنفصقققام الزمقققاني والمكقققاني والكيقققاني9

واإلمكاني:
يعيش السلفي حالة من االنفصام الزمققاني مققع زمانققه،
ألنققه يتلققذذ بققالعيش خققارج زمانققه البققائس، كمققا يعيش حالققة
موازية من االنفصام المكاني مع األمكنة الققتي يتواجققد بهققا،
ألنققه دائب الحلم للعيش في المققدن التراثيققة كبغققداد ويققثرب
والكوفققة وبخققارى وسققمرقند، ويعيشق حالققة من االنفصققام
الكياني، ألنه يكره المجتمع الذي يعيش فيه باعتبارهق مجتمعاق
ضققاال كققافرا وفاسقققا ومنحرفققا، وهققو مربققوط بخيالققه مققع
المجتمققعق السققلفي األول، كمققا يعيش حالققة من التالشققي
اإلمكاني، مكتفيا ومنكفئا على نفسه، غير آبه البتققة بواقعققه

االجتماعيق وسبل التفاعل معه لتطويره وتغييره.ق
باإلضافة إلى كل هذه االنفصامات النفسققية، فكبققارهم
وصغارهم يسعون إلحياء القضايا الفكرية الغابرة والموروثةق
من معقققارف العصقققور الوسقققطى كقضقققية )خلقققق الققققرآن،
والحقيقةق والمجاز، والفوقية والتحتيققة، والققذات والصققفات،
والفروعيات الفقهية: دعاء القنوت، جلسققة االسققتراحة، أداء
السنن قبيل المغرب، اللباس والزي، الشرب واألكققل قاعققدا
أو واقفا، الصالة أمام الكلب والحمققار والمققرأة، حكم ركققوب

. 1البحر، صالة قيام الليل..( 
- فسققاد منهجهم الققدعوي، وعققدمق مطابقتققه للمنهج11

النبقققوي السقققليم، ولمنهج الصقققحابة والتقققابعينق وتقققابعيهم
بإحسان للدعوةق والتبشير باإلسالم، وعققدمق إدراكهم مصققلحة

أنُ يدعى إليه بالحسنى والموعظة اإلسالم العليا، الذي يجب

انظععر: محمععد سعععيد رمضععان البععوطي، السععلفية أخطععر بدعععة تهععدد الشععريعة 1
. وابن33 و 32اإلسععالمية، دار الهععدى، قسععنطينة، دون طبعععة، دون تععاريخ، ص 

. نقال عن مقدمة عمر حسنة، ال إنكععار في80، ص 30تيمية، مجموعة الفتاوى، ج 
. 23مسائل الخالف، مقبل المجيدي، كتاب األمة، قطر، ص 
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الحسنة، بدل التنفير منه. األمر الذي أدى إلى بعققد وكراهيققة
جماهير المسققلمين لهم، وتجنبهمق وعققدم االختالط بهم قققدر

.1اإلمكان 
- جمعهم لمساوىء الفرق بسبب تشددهم وتنطعهم،12

فاستحقوا الذم من حيث أرادوا النجاة باتبققاع منهج السققلف،
وبققالرغم من ذمهم وتفسققيقهم وتكفققيرهم لسققائر الفققرق
اإلسالميةق عداهم بحيث يعدون أنفسهم الفرقة الناجية تجنيا
وزورا بمقابل الفرق اإلسالميةق الهالكة األخققرى ]األشققاعرة،
والماتريدية، والمعتزلة، والشيعة الزيديققة، واإلباضققية[، فهم
قد أخذوا مساوىء هذه الفققرق، فهم كالشققيعة في العصققمة
لألئمة وتقديس شيوخهم، وهم كالخوارج في السققب واللعن
والتبرؤ من الناس، وهم كالمرجئققة في السياسققة والتعامققل
مع الحكققام. وهم كالصققفاتية المشققبهة في تشققخيص الققذات
والصفات، وهم كالقدرية في الكسب والجبرية في االنقياد،
وهم كالمعتزلة والمناطقققة في العنققاد والجققدل والمماحكققة،
وهم كالنصارى في االستعالء واألمن من مكققر اللققه بكققونهم
الفرقة الناجية التي سيخلص بها اللققه العققالم من الخطيئققة،
وهم كاليهود في التمني والغرور واالسققتعالء عنققدما قققالوا:
}نحن أبنققاء اللققه وأحبققاؤه{ عنققدماق عققدوا أنفسققهم الفرقققة
الناجيققة، وكأنمققا أبرمققوا عقققدا مققع اللققه بققدخولهمق الجنققة،
متناسينق قولة عمر رضي الله عنه وهو يقققول طالبققا النجققاة
من مكر الله وباحثققا عن أمنققه ورحمتققه: ]واللققه لققو قيققل إن
رجال لن يدخل الجنة لظننت أنه عمر[، ومتناسين دعققاء نققبي
الله يوسف عليه الصالة والسالم حين غفر خطيئات إخوتققه:
}رب قققد آتيتققني من الملققك وعلمتققنيق من تأويققل األحققاديث
فاطر السموات واألرض أنت ولي في الدنيا واآلخرة توفني

(، وتواضققع نققبي101مسلما وألحقني بالصالحين{ )يوسف: 
اللققه سققليمان عليققه الصققالة والسققالم  حين قققال: }فتبسققم
ضاحكا من قولها وقال رب أوزعققني أن اشققكر نعمتققك الققتي
أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضققاه وأدخلققنيق

.   2( 19برحمتك في عبادك الصالحين{ )النمل: 

. نقال عن مقدمة عمر حسنة،80، ص 30انظر: ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، ج  1
. 23ال إنكار في مسائل الخالف، مقبل المجيدي، كتاب األمة، قطر، ص 

انظععر: زهعير بوميععة، األصعول العلميععة في السععلفية العلمانيعة، جريععدة األطلس 2
هع،1424/ذو القعدة/18م الموافق 2004/جانفي/11، األحد 483الجزائرية، عدد 

. وعبععد الععرزاق بن خليفععة الشععايجي، أضععواء على فكععر دعععاة السععلفية11ص 
.       2004الجديدة،ع دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة األولى، 
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- القسقققوة والفظاظقققة والغلظقققة حقققتى في أنقى13
الفضاءات اإلنسانية كالكتابققة والتققأليف، فجققل كتبهم تحمققل
نسق السجع لعناوينق الكتب الموروثة عن القرون الوسطى،
فضال عن كونها مليئة وطافحة بالعلققل واألمققراض النفسققية،
ولنستعرض بعضققا من عنققاوين كتبهم لنتققبينق هققذه الظققاهرة
البدويقققة النجديقققة ]سقققمط الآللى في القققرد على القققدعي
والمتقققولق الغققزالي، إلقققام الكلب العققاوي في الققرد على
الدعي يوسف القرضاوي، رفققع اللثققام عن مكققر القرضققاوي
بققدين اإلسققالم، طلققوع الفجققر في بققالزجر بققالهجر، نصققب
المجانيقق لنسف قصة الغرانيق، الموقققف الحققق فيمققا ابتلي

.1باستعمالهق كثير من الخلق..[ 
- إنكقققارهم لمبقققدإ الخالف الفقققروعي بين المقققذاهب14

اإلسققالمية وتكفققيرهم للمخققالفين لهم، ولققو في مسققائل
فروعية، كاللبققاس مثال، وإسققبال اإلزار وحلققق اللحيققة، حيث
نظققروا إلى ظققاهر الحققديث وكفققروا األمققة اإلسققالمية بققه،
ضققاربين عققرض الحائققط كققل النصققوص الدالققة على التنققوع
والثراء، ولعلنا نسققوق بعضققا من هققذه النقققول السققلفية مققا
نبين به خطققأ وانحققراف السققلفيين في هققذه المسققألة الققتي
غققالوا فيهققا فققأخرجتهم عن جققادة الحققق، بقققول الخليفققة

هققق( رضققي اللققه عنققه:101الراشدي )عمر بن عبد العزيققز ت 
)).. ما يسرني أن أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم
لم يختلفوا، ألنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان
ضاال، وإذا اختلفواق فأخذ رجل يقول هذا، ورجل يقققول هققذا،

.2كان في األمر سعة(( 
وفي هذا الصدد يقققول القاضققي إسققماعيل فيمققا نقلققه
)ابن عبقققد القققبر(: )).. إنمققا التوسقققعة في اختالف أصقققحاب
رسققول اللققه  صققلى اللققه عليققه وسققلمق  توسققعة في اجتهققاد
الرأي، فأما أن تكون توسعة ألن يقققول إنسققان بقققول واحققد
منهم من غير أن يكون الحق عندهق فيققه فال، ولكن اختالفهم

المطلععع على المكتبععة السععلفية سععيجد القائمععة طويلععةع جععدا من مثععل هععذه 1
الموضعوعات، بعل لععل كعل مععا ألفععه مشععايخ السعلفية ردود وشعتائم وتفسععيقات
وتبديعات وإخراج من الملة، حععتى األفاضععل من خععيرة األسععاتذة المشععتغلين بعلم

م( لم2017- حي 1952الحديث كشععيخنا وأسععتاذنا )حمععزة عبععد اللععه المليبععاري 
يسلم من غرورهم وغلوائهم.       

. نقال عن مقدمة عمر حسنة،80، ص 30انظر: ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، ج  2
. 23ال إنكار في مسائل الخالف، مقبل المجيدي، كتاب األمة، قطر، ص 
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يققققدل على أنهم اجتهققققدوا رضققققوان اللققققه تعققققالى عليهم
. 1فاختلفوا((ق 

وفي هذا الصققدد يقققول )القاسققم بن محمققد(:ق )).. لقققد
نفع الله باختالفق أصحاب النبي صلى اللققه عليققه وسققلم في
أعمالهم، ال يعمل العامل بعمل رجققل منهم، إالّ رأى أنققه في

.2سعة، ورأى أن خيرا منه قد عمله(( 
وفي هققذا يقققول اإلمققام الشققاطبي: )) فققإن اللققه حكم
بحكمتققه أن تكققون فققروع هققذه الملققة قابلققة لألنظققار ومجققاال
للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات ال يمكن االتفققاق
فيها عادة، فالظنيات عريقققة في إمكققان االختالف، لكن في
الفروع دون األصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك ال

.3يضرها هذا االختالف(( 
كمققا يقققول اإلمققام ابن تيميققة: )).. وأمققا االختالف في
األحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان
في شيء تهاجرا، لم يبق بين المسلمين عصققمة وال أخققوة((

4.
كما يقول اإلمام الزركشي: ))..ِ اعلمق أن الله لم ينصب
على جميع األحكام الشرعية أدلة قاطعققة، بققل جعلهققا ظنيققة
قصققدا، للتوسققيع على المكلفين، لئال ينحصققرون في مققذهب

.5واحد لقيام الدليل القاطع(( 
.6- عدم اكتراثهم بالدفاع عن قضايا األمة اإلسالمية 15

مقدمة عمر عبيد حسنة، ال إنكار في مسائل الخالف، للدكتور عبد السالم مقبل 1
. 24المجيدي، كتاب األمة، قطر، ص 

. نقال عن مقدمة عمر عبيععد82، ص 2ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج  2
حسنة، ال إنكار في مسائل الخالف، للدكتور عبععد السععالم مقبععل المجيععدي، كتععاب

. 24األمة، قطر، ص 
. نقال عن مقدمة عمر عبيد حسنة، ال إنكععار170، ص 2الشاطبي، االعتصام، ج  3

. 24في مسائل الخالف، للدكتور عبد السالم مقبل المجيدي، ص 
. نقال عن مقدمة عمر عبيد حسنة، ال إنكععار173، ص 24ابن تيمية، الفتاوى، ج  4

.24في مسائل الخالف، للدكتور عبد السالم مقبل المجيدي، ص 
. نقال عن مقدمعة23انظر: محمد أبو الفتح البيعانوني، االختالفعات الفقهيعة، ص  5

عمععر عبيععد حسععنة، ال إنكععار في مسععائل الخالف، للععدكتور عبععد السععالم مقبععل
.25 و 24المجيدي، ص 

انظععر: وكالععة األنبععاء الفرنسععية، الشععيخ يوسععف القرضععاوي يععدعو شععيراك إلى 6
م2003/ديسععمبر/ 25الرجععوع عن قععراره، جريععدة الفجععر الجزائريععة، الخميس 

، بتصرف.24، ص 976هع، عدد 1424/ذو القعدة/01الموافق 
]منع الحجععاب في فرنسععا[، فقععد هععزت توصععية رئيس الجمهوريععة الفرنسععية إلى
البرلمان الفرنسي بتأييده إصععدار قععانون يمنععع الحجععاب اإلسععالمي في المععدارس
الفرنسية الشارع اإلسالمي في العالم بأسره، وتوالت رساالت ومواقف الشععجب
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السلفية الوهابية في ميزان النقد:
وقد تعرض الشيخ محمد بن عبدق الوهاب إلى سيول من
االنتقادات من علماء عصره، نسوق أطرافا من أسققماء هققذه

الكتب التي تناوشت دعوته، منها:
 - الشيخ عبد اللققه بن عبققد اللطيققف الشققافعي ]تجريققد1

سيف الجهاد لمدعي االجتهاد[.
 - الشقققيخ عفيقققف القققدين عبقققد اللقققه بن داود الحنبلي2

]الصواعق والرعود[.
 - الشققققيخ محمققققد بن عبققققد الققققرحمن الحنبلي ]تهكم3

المقلدين بمن ادعى تجديد الدين[.
 - الشققيخ عطققاء الهنققدي ]الصققارم الهنققدي في عنققق4

النجدي[.
 - الشيخ علققوي بن حققداد ]مصققباح األنققام وجالء الظالم5

في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام[.
 - الشيخ صالح الكواش التونسي ]سققعادة الققدارين في6

الرد على الفرقتين[.
 - الشقققيخ إبقققراهيم السقققمنودي المنصقققوري ]سقققعادة7

الققققدارين في الققققرد على الفرقققققتين الوهابيققققة ومقلققققدةق
الظاهرية[.

 - الشققيخ مصققطفى الحمققامي المصققري ]غققوث العبققاد8
ببيان الرشاد[.

 - الشققيخ إبققراهيم حلمي القققادري اإلسققكندري ]جالل9
الحقققق في كشقققف أحقققوال أشقققرار الخلقققق[، مطبقققوع في

هق.1355اإلسكندريةق سنة 

واالحتجاج واالستنكار متتالية على قصر اإليليزيه، كما أخذت حجما وبعدا كبيرا في
وسائل اإلعالم العالمية والفرنسية، األمر الذي حععدا بالشععيخ يوسععف القرضععاوي -
كعادته في مثل هذه المواقف الرسالية- أن يحععدد موقفععه كعععالم ومرجعيععة دينيععة
إسالمية صادقة ومتميزة وواقعية تثق فيهععا وفي فتاويهععا المئععات من الماليين من
المسلمين في العالم إلى التنديععدع بهععا عععبر دروسععه وخطبععه ولقاءاتععه التلفزيونيععةع
وعبر اتصاله الشخصي بالسفير الفرنسععي بالدوحععة، حيث سععلمه رسععالة احتجععاح

الشععيخانظععر: وتوجيه وتنبيه للععرئيس الفرنسععي حععول هععذه الفريضععة اإلسععالمية. 
يوسف القرضاوي يهدد برفع قضية في حععال حظععر الحجععاب في فرنسععا، جريععدة

/ذو القعععدة/15م الموافععق 08/01/2004، الخميس 969الشروق اليومي، عععدد 
. وقد هدد الداعية اإلسالمي الشيخ يوسف القرضاوي برفع دعوى9هع، ص 1424

في حال منع الحجاب في فرنسععا، مؤكععدا أن هععذا الوضععع سععيغذي اإلرهععاب، ولععو
وضع هذا القانون موضع التطبيق سنطالب برفععع دعععوى قانونيععة ألنععه يتنععافى مععع

الدستور الفرنسي.
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هق1379- الشققيخ سققالمة العققزامي المتققوفي سققنة 10
]البراهين الساطعة[.

- الشيخ حسن خزبك ]المقاالت الوفية في الققرد على11
الوهابية[.

- الشيخ عطققا الكسققم الدمشقققي ]األقققوال المرضققية12
في الرد على الوهابية[.

- الشيخ سليمان بن عبد الوهاب شقيق الشيخ محمققد13
بن عبقققد الوهقققاب النجقققدي ]الصقققواعق اإللهيقققة[  طبعقققة

هق.1399استامنبولق سنة 
- الشيخ سليمان بن عبد الوهاب شقيق اإلمام محمققد14

بن عبد الوهاب ]الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية[. و
]فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب[. 

- الشققيخ أحمققد بن زيققني دحالن مفققتي مكققة عققام15
هق ]خالصة الكالم في بيان أمراء البلدق الحرام[.1305

- الشيخ أحمد بن زيققني دحالن ]الفتوحققات اإلسققالمية16
هق.1354في الرد على الوهابية[. طبعة مصر عام 

- الشيخ أحمد بن زيني دحالن ]الدرر السققنة في الققرد17
على الوهابية[.

- الشيخ أحمققد سققعيد السققرهندي النقشققبندي ]الحققق18
المبين في الرد على الوهابيين[.

- الشقققيخ أحمقققد بن علي البصقققري القبقققاني ]فصقققل19
الخطاب في رد ضالالت ابن عبد الوهاب[. 

- الشيخ محمدق حسين الحنفي ]العقائد الصققحيحة في20
هق.1360ترديد الوهابية النجدية[ق طبعة الهند 

- محمققد عطققاء اللققه الققرومي ]الرسققالة الرديققة على21
طائفة الوهابية[.

- الشيخ داوود بن سققليمان البغققدادي ]صققلح اإلخققوان22
في الرد على من قال على المسلمين بالشرك والكفققران[.

و ]المنحة الوهبية في الرد الوهابية[.
- الشيخ عيسى بن محمد الصققنعاني اليمققني ]السققيف23

الهندي في إبانة طريقة الشيخ النجدي[. 
- القاضي عبد الرحمن قوتي ]سبيل النجاةق عن بدعققة24

أهل الزيغ والضاللة[.
- الشقققيخ مصقققطفى بن أحمقققد بن حسقققن الشقققطي25

الحنبلي ]النقول الشرعية في الرد على الوهابية[.
- الشققيخ ناصققر السققعيد ]آل سققعود وآل عبققد الوهققاب26

النجدي[.
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- الشيخ زين العابدين السوداني ]البراءة من االختالق27
في الرد على أهل الشقاق والنفاق[.

- الشيخ محمدق أحمد حامققد السققوداني ]بققراءة الشققيعة28
من مفتريات الوهابية[. 

وأمقققا القصققائد القققتي ألفت في الققرد على ضقققالالتهم
فأشهرها:

 - قصيدة الشيخ السيد النعمي، قالها لمققا قتققل محمققد1
بن عبد الوهاب جماعة لم يحلقوا رؤوسهمق هذا مطلعها:

صحيحأفي حلق رأسي بالسكاكين والحد حديث   **
باألسانيدق عن جدي

 - قصيدة الشيخ عبد الرحمن اإلحسائي التي مطلعها:2
فكادتبدت فتنة كالليل قد غطت األفقا  وشاعتق   

تبلغ الغرب والشرقا
 - قصيدة الشيخ ابن غلبون الليبي التي مطلعها:3

  وليس على نجدسالمي على أهل اإلصابة والرشد 
ومن حل في نجد

 - قصققيدة الشققيخ مصققطفى المصققري البققوالقي هققذا4
مطلعها:

وبالحقق ال بالخلقبحمد ولي الحمد ال الذم استبدي 
للحق أستهدي

 - قصيدة الشيخ الطبطبائي البصري التي مطلعها:5
صحرجعت عن القول الذي قلت في النجدي  فقد   

عنه خالف الذي عندي.
ومن بين الذين ردوا عليه من العلماء الجزائريين الشققيخ
العالمة الحجازي نزيل مكة المكرمة ودفينهققا الشققيخ )محمققدق

هق1390العققربي التبققاني السققطيفي الجزائققري المكي ت 
م( في كتابقققه القيم )بقققراءة األشقققعريين من عقائقققد1970

المخققالفين(، الققذي لخص فيققه آراء الشققيخ محمققد بن عبققد
الوهاب العقدية ومقلديه، ورد عليهم ردا علميا، كشققف فيققه
زيققوف ادعققاءات الوهابيققة وفروعهققا كالمدخليققة والجاميققةق
والهاللية والسققرورية المتطاولققة على أهققل السققنة وأئمتهم

.1)األشاعرة، والماتريدية( 
والخالصة األخيرة عن هذه التجربة التقليدية والماضققوية
في التققدين السققلفي، مققا يكشققف لنققا زيققف وبطالن دعققاوى

انظر: مقدمققة وتحقيققق األسققتاذ الققدكتور نققذير حمققادو على كتققاب، 1
محمد العربي بن التباني الجزائققري، إسققعاف المؤمققنين والمؤمنققات،

.15م، ص 2017هق 1438دار الهدى، الطبعة األولى، 
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تجقققاوز معطيقققات الحيقققاة الحديثقققة وحاجاتهقققا ومتطلباتهقققاق
وإكراهاتهققا وتناقضققاتها وإلكترونياتهققا المعاصققرة، وتجققددها
وتطورهققا المسققتمر، واختالفهققا بين زمققان وزمققان، ومكققان
ومكان، وكيان وكيان، وإمكان وإمكان.. كمققا نتسققاءل أيضققا:
لمققاذا فشققل الفكققر والمنهج السققلفي في نشققر اإلسققالم
بققالمنهج السققلفي بققالرغم من مققرور قرابققة ثالثققة قققرون -

م- على فرضقققه ونشقققره؟ ولمقققاذا نجح غقققيره1742-2017
كجماعة النور في تركيا التي ولدت تركيا اإلسالميةق الحديثققة
الناهضة؟ ولماذا نجحت الجماعة اإلسالمية بباكستان؟ ولماذا

إنه سؤال غير عسير اإلجابُة عنققه نجحت تجربة ماليزيا مثال؟
أبدا.

 – المدرسة التقليدية السلفية المذهبية:2
 -1296]  أ- الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

م[1973-1879هق/1393
تمهيد: 

اضطلع الشيخ محمد الطاهر بن عاشورق بمجهود فقهي
وفكري وثقافي وتراثي ودعققوي وتربققوي عظيم في الجنققاح
الغربي للعالمق اإلسالمي، وأفنى حياته كلها في سبيل إحياء
الققتراث العققربي اإلسققالمي والحفققاظ عليققه، وتمثققل جهققده

التراثي في المكاسب العلمية العظيمة التالية: 
 - هضمه لمصنفات وعلققومق األقققدمين واسققتواؤهق التققام1

عليها.
 - تآليفققه الجليلققةق في فهم وصققياغة وإعققادة تشققكيل2

علومق األقدمين بالمنهجيةق العلمية الحديثة.
 - اسققتدراكاته على األقققدمين في مجققاالت التفسققير3

والحديثق والفقه واألصول والمقاصد واللغة..
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 - تشكيله حلقة وصل بين مصققطلحات ومفققاتيحق علققوم4
األقدمين، وتقديمها لجيل العلماء الالحقين. 

 - حفاظققه - المققادي والمعنققوي - على العلققوم الدينيققة5
والعربية من الضياع واالندثار.  

 - تشققكيله حلقققة وصققل في سققند صققحيحي اإلمققامين6
البخاري ومسلم، وموطأ اإلمام مالك.

 - اجتهاداتقققه وإضقققافاته الجليلقققة في علمي التفسقققير7
ومقاصد الشريعة اإلسالمية والفقه واألصول واللغة.

 - إصالحاته االجتماعيةق والتربوية واألخالقيققة والفكريققة8
والثقافية المتنوعة. 

  -محنته وجهاده في سبيل الدفاع عن اإلسالم9
وسنسعى في هققذه الدراسققة عققرض دور الشققيخ محمققد
الطاهر بن عاشور المهم في الحفاظ على التراثين العققربي
واإلسالمي، وتبيان خدماته الجليلة لهما كممثل لتيار التقليد

المذهبي.
بيئتهق وظروف عصره: 

عاصر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أسققوأ فققترة
مققرت بهققا األمققة العربيققة واإلسققالمية، سياسققياق واجتماعيققا
واقتصاديا وفكريا ودينيا وثقافيا.. هذه الفترة العصيبة التي
غدت فيهققا أقطققار العروبققة واإلسققالمق مجققرد مسققتعمرات أو
محميات تابعة للقوى االستعماريةق الكققبرى، وقققد آل وضققعها
السياسقققي والعسقققكري واألمقققني المقققتردي ذلقققك بعقققد أن
تساقطت الواحدة تلو األخرى بيد القبضققة االسققتعمارية منققذ

م وضققياعها من يققد العققرب1492سقققوط غرناطققة سققنة 
المسلمين في غرب العالم اإلسالمي، ومع بداية الكشوفات
الجغرافية شرقا وغربا، وما رافقهققا من تسققابق اسققتعماري
حقققثيثق الحتاللق واسقققتعمارق بالد العقققرب والمسقققلمين، من
سققمرقند وبخققارى وجاكرتققا شققرقا، إلى غرناطققة وفققاس
وتمبكتو غربا، ولم تبق حققرة مسققتقلة سققوى بعض الممالققك
واإلمققارات الضققعيفة، أو بعض المقاطعققات التابعققة إسققميا

. 1للخالفة العثمانية الضعيفة 

انظر مثال: أحمد كامل المحامي، تععاريخ الدولععة العربيععة الكععبرى، دار المعععارف، 1
.. والبشععير بن الحععاج عثمععان الشععريف،211القاهرة، دون طبعة، دون تاريخ، ص 

م، دار بوسالمة للطباعة والنشر،1924 - 1881أضواء على تاريخ تونس الحديث 
.. ومععا بعععدها. وشععارل أندريععه جوليععان ،5تونس، الطبعة األولى، دون تععاريخ، ص 

المعمرون الفرنسيون وحركة الشباب التونسي، تعريب:  محمععد مععزالي، البشععير
بن سالمة، نشر الشععركة التونسععية للتوزيععع، تععونس، دون طبعععة، دون تععاريخ، ص
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وكانت تونس أيضا قققد بققدأت تشققهد نوعققا من االهتمققام
والتنافس االستعماريق بين فرنسا وإيطاليا، والسيماق بعد أن
تمكنت فرنسققا من السققيطرة الكليققة على الجزائققر، وتمكنت
أيضققا من إخضققاع الجزائققريين الثققائرين عليهققا، فققأرادت أن
تضمن الهدوء واالسققتقرار لحققدودق مسققتعمرتها الجديققدةق من
ناحية الشرق، ففكرت باحتاللق تونس، ممهدة لققذلك بققدعوى
حماية الرعايا األجانب، والسيما التجار اليهققود الققذين خققافوا
فققققدان أمقققوالهم، فوضقققعت الرقابقققة أوال على الخزينقققة
التونسية بحجة ضمان حقوق الرعايا األجانب، إلى أن تم لها

م بمعاهققدةق1881ذلققك وضققع تققونس تحت سققيطرتها سققنة 
.1الحماية المذلة 

وقد شهدت تونس -في الفترة التي ولد وعاش وتققربى
فيهققا الشققيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور-ق فققترة اضققطرابات
وفوضى سياسية، والسيما بعد فرض بنققود معاهققدة الحمايققة
المذلة عليها، وضعف الخالفة العثمانيةق عن حمايتها، وتنققازع
األمراء على الحكم، كما شهدت فسققادا إداريققا بسققبب فسققاد
حكام األقاليم والمقاطعات وجورهم على الرعيققة الفقققيرة،
وبسبب تولية الحكققام الفاسققدين مقاليققد الواليققات، فكققثرت
الفتن واآلفققات واألمققراض االجتماعيققة المختلفققة كالسققرقة
والرشوة وقطع الطرق وتهديد التجارة، بسبب فقدان األمن
وضياع االستقرار الذي لم تستطع حكومات الباي المتعاقبققة
فرضه في البالد، وانهار االقتصققاد، وغلت األقققوات ونققدرت،
وتققراجعت التجققارة بسققبب االضققطرابات والفوضققى والفتن،
وعمق الجهققل وسققيطرت الخرافققات واألباطيققل والبققدعق على
أذهان العامة، كما سيطرت الطرق الصوفية ورجققال الزوايققا
على عامة النققاس وسققلبتها أموالهققا باسققم الققدين، وتفشققت
األمية بين أفراد الشققعب التونسققي، وعم الخققراب والفسققاد
سقققائر البالد التونسققية سياسققياق وأمنيققا وإداريققا وقانونيقققا

.2واجتماعيا واقتصاديا ودينيا وثقافيا.. 

48            ..
 شارل أندريه جوليان، أفريقيععا الشععمالية تسععير، ترجمععة: محمععد مععزالي انظر: 1

م، ص1976والبشير بن سالمة، الدار التونسععية للنشععر، تععونس، الطبعععة األولى، 
.. ومحمد خير العدين، المعذكرات، المؤسسعة الوطنيعة للكتعاب، الجزائعر، دون44

.. وأحمد توفيعق المعدني، حيعاة كفعاح، المؤسسعة70، ص 1طبعة، دون تاريخ، ج 
، سععنة3، و ج 2، و ج 1م، ج 1978الوطنيععة للكتععاب، الجزائععر، الطبعععة األولى، 

. وحسن حسني عبد الوهاب، مختصر تاريخ تععونس، دار بوسععالمة للطباعععة1982
..   65، ص 2م، ج 1977والنشر، تونس، الطبعة الرابعة، 
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وفي ظل هذه األوضاع والظروف المترديققة ولققد ونشققأ
وتققربى وتعلمق وتكّققون ودعققا ووعققظق وأرشققد وكتب ونققاظر..

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور -رحمه الله- .
عوامل النهضة التونسية الحديثة:

ونظقققرا لقققتردي األوضقققاع وخطورتهقققا على الوجقققود
الحضققاري العققربي واإلسققالمي انققبرت الحركققات اإلصققالحية
التنويرية هنا وهناك، تحرك الهمم، وتوقظ الضققمائر، وتلهب
الحماسققة، وتنققير الطريققق في تققونس وفي العققالم العققربي
واإلسالمي، فاجتمعت عوامل النهققوض الداخليققةق والخارجيققةق
لتصنع الرجال المصلحين والعلمققاء المجققددين أمثققال الشققيخ
محمد الطاهر بن عاشور، الذي ما كققان ليققبرز لققوال العوامققل

التنويرية التالية:
 - حركة التنوير األفغانيققة العبدويققةق في القققرن الثققالث1

عشر الهجري التاسع عشققر الميالدي بقيققادة السققيد )جمققال
م(، وتلميقققذهق1897-1839هق/1314-1245القققدين األفغقققاني 

م ( مفققتي1905-1849هق  /1323-1265الشيخ )محمدق عبدةق 
الديار المصرية، وال سيما بعد زيارتيققه لتققونس، األولى الققتي

 جققانفي14م إلى يققوم 1884 ديسققمبر 06امتققدت من يققوم 
م، ودعوتهق لتأسققيسق جمعيققةق )العققروة الققوثقى(، الققتي1885

كققان منهققا الجمققع الغفققير من علمققاء تققونس: ]محمققد بققيرم
الخقققامس، ومحمقققدق السنوسقققي، ومحمقققد النجقققار، وسقققالم
بوحاجب،ق أحمد الورتاني، ومحمققد الطققاهر جعفققر، وحسققونة

09مصققطفى، والشققاذلي بن فرحققات[، والثانيققة من يققوم 
.1 منه .. 24م إلى 1903سبتمبر 

 - حركة تنوير ]المنار[ في القرن الرابع عشر الهجققري2
العشرين الميالدي بقيادة الشيخ محمد عبدة، وتلميذهق الشيخ

م(، وزياراتققه1936-1865هق/1354-1282السيد )رشيدق رضا 

 حفناوي عمايرية، فجر التنويرع العربي الحديث الصالة الثقافيععة والفكريععة انظر: 2
م، دار نقععوش عربيععة، تععونس، دون1881-1864بين تععونس وأقطععار المشععرق 

. والبشير بن الحاج عثمان الشريف، أضواء على تاريخ148طبعة، دون تاريخ، ص 
م، دار بوسالمة للطباعععة والنشععر، تععونس، الطبعععة1924-عع 1881تونس الحديثع 

.. ومععا بعععدها. وشععارل أندريععه جوليععان، المعمععرون5األولى، دون تععاريخ، ص 
الفرنسيون وحركة الشباب التونسي، تعريب: محمععد مععزالي، البشععير بن سععالمة،

..            48نشر الشركة التونسية للتوزيع، تونس، دون طبعة، دون تاريخ، ص 
محمد الصالح المراكشي، تفكععير محمععد رشععيد رضععا، الشععركة التونسععية انظر: 1

.. ولمعرفة تراجم هععؤالء األعالم600م، ص 1987للنشر، تونس، الطبعة األولى، 
انظععر، محمععد محفععوظ، معجم تععراجم األعالم التونسععيين، مطبعععة دار الغععرب

.          4، ج 3، ج 2، ج 1م، ج 1982اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
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-قق 1882المتعددة ألقطار العالم  اإلسققالمي لبنققان  م،1884 
م، والجزائققر1901م، وتركيا سنة 1889-1883وفرنسا سنة 

.1م 1905م، والسودان سنة 1903سنة 
 - حركقققة التنقققوير الدينيقققة في المغقققرب العقققربي في3

الجزائققر بقيققادة الشققيخ ]صققالح بن مهققنى، وعبققدق القققادر
المجققاوي، وعبققدق الحليمق بن سققماية، ومحمققد بن مصققطفى
الخوجققة، وأبققو القاسققم الحفنققاوي، ومحمققدق بن أبي شققنب،
والطاهر بن زقوطققة، وحمققدان الونيسققي و)جمعيققة العلمققاء

م ( بقيققادة الشققيخ1956-قق 1931المسققلمين الجزائققريين 
العالمقققة عبقققد الحميقققدق بن بقققاديس، والبشقققير اإلبقققراهيمي،

. 2والعربي التبسي 
لمزيد من التوسع في دراسة فلسععفة الشععيخين يراجععع: محمععد عمععارة، محمععد 1

عبدة، األعمال الكاملة، وجمال الدين األفغاني، األعمال الكاملععة. ومصععطفى عبععد
الععرازق، العععروة الععوثقى األفغععان ، محمععد عبععدة، مقدمععة المحقععق، دار الكتععاب
العربي، بيروت، دون طبعة، دون تاريخ، وآخرون فقد قدرت عدد الدراسات الععتي

قامت حولهما قرابة األلف دراسة وبحث ومقال.          
أحمد عيساوي، الشيخ العربي التبسي مصعلحا، رسعالة دكتعوراة غعير منشعورة، 2

م، ص2001هع 1422جامعة الجزائر، كلية أصول الدين، قسم أصول الدين، سنة 
. وقععد وصععف125.. انظر: شارل أندريه جوليان، أفريقيا الشمالية تسععير، ص 65

رحلة الشيخ محمد عبدة إلى الجزائر بقوله: )).. ظلت الجزائر مععدة طويلععة أكععثر
م لم يععثر مععرور1904البلدان اإلسالمية إعراضا عن األفكار الجديععدة،ع ففي سععنة 

الشيخ محمد عبدة انتباها خاصا، وقد تحدث مفتي القععاهرة أمععام جمععع صععغير من
المستمعين بمسجد متواضع من حي ) بلكور(، ولم يخطر ببال أحد على ما يظهععر
أن ذلك العالم المفسر كان باعث النهضة السياسية والدينية والثقافية االسععالمية،
ماععععدا في قسعععنطينة حيث  تفتحت بععععد بعض األفكعععار النعععيرة إلى تعععأثيرات

الشرق..((.
م : ععالم وفقيععه وخطيب أثعرت دروسعه1908هع-1325*  صالح بن مهنى ت   

م، فعملت1898وعظاته ومناجاته للضععمير اإلسععالمي النععائم بقسععنطينة سععنوات 
اإلدارة االستعمارية على إبعاده من قسنطينة ومصادرة مكتبته التي ال تقععدر بثمن

بعد أن ترك مؤلفات كثيرة. 
م: العالم الفقيه الخطيب المععدرس،1913هع 1330*  عبد القادر المجاوي ت   

م إلى أن1869صاحب المؤلفات الشهيرة، عمل بالتدريس بقسنطينة منععذ سععنة 
م، وظل بها مدرسا وخطيبا إلى1898نقلته الحكومة الفرنسية إلى العاصمة سنة 

،71..عع 18، المقدمععة، ص 1م. انظر: عمار طالبي، اآلثار، ج 1913أن توفي سنة 
، وآخرون..286بتصرف. وعادل نويهض، ص 

م: من أوائعععل1933-1866هعععع / 1351-1283*  عبعععد الحليم بن سعععماية   
المصععلحين الجزائععريين المعتنقين لمععذهب اإلمععام محمععد عبععدة اإلصععالحي في
الجزائر، ولد بالعاصمة في كنف والد مثقف ثقافة واسعة أخععذها من تععرداده على

م بععدأ1896مصععر، أدخلععه والععده الكتععاب فحفععظ القععرآن الكععريم ، وفي سععنة 
التدريس بصحبة الشيخ )عبععد القععادر المجععاوي( في مدرسععة خاصععة بتعليم اللغععة
العربية بالجزائر، ثم عرف بعدها أسععتاذا  بععارزا  بالمدرسععة الثعالبيععة، تخععرج على
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 - حركققة التنققوير الققديني واإلصققالحي بتققونس، بقيققادة4
م(،1833-1752هققق /1248-1165الشيخ )إسماعيلق التميمي 

م(،1861-1802هق/1288-1229والشقققيخ )محمقققود قبقققادو 
.1والوزير األول )خير الدين باشا التونسي( 

 - حركة التنوير الديني في ليبياق بقيققادة الشققيخ )أحمققد5
.2زارم الطرابلسي( 

 - حركة التنققوير الققديني في المغققرب األقصققى بقيققادةق6
الشيخ )محمدق الحجوي الثعققالبيق الفاسققي(، والشققيخ )محمققد

يده جيل من المثقفين الجزائريين المزدوجي اللغة ، يعد من أوسععع علمععاء عصععر
م1933 جععانفي04علما وثقافة، ومن المؤلفين والكتاب المشهورين، توفي يععوم 

بالعاصمة.
انظععر: محمععد علي دبععوز، نهضععة الجزائععر الحديثععة، المطبعععة التعاونيععة، دمشععق،

. وعمار طالبي، آثار الشيخ عبد الحميد بن126، ص 1م، ج 1965الطبعة األولى، 
-1900. ومحمععد ناصععر، المقالععة الصععحفية في الجزائععر 28، ص 1بععاديس، ج 

م، ج1986م، الشركة الوطنية  للنشر والتوزيععع، الجزائععر، الطبعععة األولى، 1930
.   218، ص 2

م: ولععد1917-1865هععع/ 1333-1281*  محمععد بن مصععطفى بن الخوجععة   
بالجزائر العاصمة، وبها تلقى العلم على يد أكابر شيوخها، وكان من أكععثر العلمععاء
الجزائععريين مطالعععة للكتب والجرائععد والمجالت وبخاصععة مععا كتب الشععيخ اإلمععام
محمد عبدة في المنار.عمل طيلة حياته واعظا وخطيبا ومدرسا، تععرك العديععد من

، بتصرف . 34، ص 1المؤلفات. انظر: عمار طالبي، اآلثار، ج 
م: كععاتب1941-1852 هععع/ 1361-1269*  أبععو القاسععم محمععد الحفنععاوي   

وشاعر ، له اشتغال بالتاريخ، ولد بقرية الديس بالقرب من بوسعععادة، وفي زاويععة
الهامل ببوسعادة تعلم، ثم عمل في قلم تحرير جريدة المبشر الرسعمية من ععام

-إلى وفاته سنة1897م، ودرس بالجامع الكبيرع بالعاصمة من عام 1926-ع 1884
م،1936م تولى منصب اإلفتاء المالكي بعد مقتل المفتي بن كحععول سععنة 1941

له تصانيف عديدة أشهرها تعريف الخلععف برجععال السععلف. انظععر: نععويهض، أعالم
.  45. وعمار طالبي، ص 121الجزائر، ص 

 هععع: بععاحث وعععالم وأديب،1347-1286م / 1929-1869*  محمد بن أبي شنب 
م، وتعلم أوال26/10/1869ولد بمدينة المدية بالقرب من الجزائر العاصععمة يععوم 

في بلدتععه مبععادىء العربيععة واإلسعالم وحفععظ شععيئا من القععرآن الكعريم، ثم درس
اللغتين الفرنسية والعربية بدار المعلمين العليععا الفرنسععية بععالجزائر، وأحععرز على
إجازة تعليم اللغععة والعلععوم الفرنسععية في المععدارس الجزائريععة الفرنسععية، وبعععد

م1888سنوات أجيز للتدريس بمدرسة اآلداب العليا، ثم بمدرسة قسنطينة سنة  
م حصععل على شععهادة الععدكتوراة في اآلداب من جامعععة1901فمدرسععة الجزائععر 

م من كليععة اآلداب بعععد أن قععدم تععأليفين أولهمععا عن حيععاة1920الجزائععر سععنة 
الشاعر )أبي دالمة(، والكتاب الثاني عن )األلفاظ التركيععة والفارسععية الباقيععة في

م. انتخب عضععوا1924اللهجة الجزائرية( وأصبح بعدها مدرسا بكلية اآلداب سععنة 
م ، وعضععوا بععالمجمع العلمي ببععاريس سععنة1920بالمجمع العلمي بدمشق سععنة 

م. وقد ترك العديد من المؤلفععات في العربيععة واالسععالميات. انظععر: عععادل1924
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بن المققدني كنققون( والشققيخ )محمققد المهققدي الققوزاني ت
.1م( 1923هق 1312
 - حركققة التنققوير الققديني في موريتانيققاق بقيققادة الشققيخ7

.  2)محمدق األمين الشنقيطي( 
 - تأثير المقاالت والكتابققات الققتي كققان يققدبجها الشققيخ8

م( في الصحف1946-1869هق/1366-1287)شكيبق أرسالن 
العربيققة والعالميققة، والسققيما كتابققه الشققهير ]لمققاذا تققأخر

.3المسلمون ولماذا تقدم غيرهم[ 

. و أنععور الجنععدي، الفكععر والثقافععة في191..عع 189نععويهض، أعالم الجزائععر، ص 
. 233المغرب العربي، ص 

م: من كبار علماء الجزائر ، ومن رواد1920هع - 1331*   حمدان الونيسي ت   
الحركة اإلصالحية بها في مستهل القرن العشرين الميالدي الرابع عشر الهجري ،

م[، وّخععرج الكثععير1913هع 1330تتلمذ على يد الشيخ ]عبععد القععادر المجععاوي ت 
من الطالب منهم ابن باديس، الذي يقععر لععه بالفضععل وبععالعلم وبالريععادة وبتععأثيره
العميق فيه، هاجر إلى الحجاز احتجاجا على قمع السععلطات االسععتعمارية، وأفععتى
بعدم جواز تجنيدع المسلمين الجزائريين في الجيش الفرنسي، فحععاول االسععتعمار
التأثير فيه ليبدل فتواه ولكنه فشل ، فضايق الشيخ مما اضطره للهجععرة إلى بالد
الله الحرام، واستقر بالمدينة المنورة، وظل مدرسا للحديثع النبععوي بهععا إلى حين

م. وقد قال عنه األسععتاذ أحمععد لطفي السععيد لمععا أدى1920هع 1329وفاته سنة 
م: )).. أما نحن فقد كنا نغشى الوقت بعععد الععوقت درس1911فريضة الحج سنة 

األستاذ الكبير الشيخ حمععدان الونيسععي مععدرس الحععديثع والبيععان بععالحرم النبععوي
.74، ص 1الشريف..((. لمزيد من التوسع انظر: عمار طالبي، مصععدر سععابق، ج 

وأحمد حمععاني، الصععراع بين السععنة والبدعععة، مطبعععة البعث، قسععنطينة، الطبعععة
. وانظعععر: مجلعععة الهالل المصعععرية، ععععدد232 و 231، ص 2م، ج 1984األولى، 

. ومعجم أعالم الجزائععر،129 و 128م. ص 1962هع فععبراير 1381، شعبان 131
. ومحمععد الصععالح رمضععان، نشععأة أفريقيععا الشععمالية، مجلععة أفريقيععا346ص 

.  43م، ص 1949، السنة األولى، ماي 4الشمالية، عدد 
-عع 1875*  الشععيخ الطععاهر بن زقوطععة    م: هععو أحععد فقهععاء قسععنطينة1948 

م بقسععنطينة، وهععو حفيععد الشععيخ عمععار بن زقوطععة،1875المشهورين، ولد سنة 
الذي قاد حملععة الععدفاع عن قسععنطينة وعنابععة عنعدما هاجمهمععا الفرنسعيون سععنة

م. وقد أخذ العلم عن الشععيخ )حمععدان الونيسععي( وأجععازه علميععا،1837-عع 1836
وعن الشععيخ )عبععد القععادر المجععاوي(. وكععان مقتععدرا في العلم الشععرعي وفي
الخطبة، وله طلبة كثيرون، وقد عمل إماما رسميا في مسجد األربعين شريفا، ثم

 هع1368/محععرم/10في جععامع الكتانيععة  تععوفي -رحمععه اللععه- بقسععنطينة يععوم 
، ص2م. وأحمد حماني، الصععراع بين السععنة والبدعععة، ج 11/11/1948الموافق 

..   عبععد الحميععد بن74 ، ص 1.. بتصرف. ومحمد خير الدين، المععذكرات، ج 279
م رائعد النهضعة اإلصعالحية اإلسعالمية في الجزائعر الحديثععة.1940-1889بعاديس 

م الرجععل الثععاني في جمعيععة العلمععاء1965-1889محمععد البشععير اإلبععراهيمي 
م الرجععل الثععالث في1957-1891والعالمععة والكععاتب الشععهير. العععربي التبسععي 

جمعية العلماء والعالم الفقيه الزيتععوني األزهععري. انظععر دراسععتنا عنهم في مجلععة
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 - تققأثر الحركققة الصققحفية واألدبيققة الحققرة في البالد9
التونسية.

ولقد أجمل الشققيخ محمققد الفاضققل بن عاشققور أسققباب
النهضة التونسية الحديثة في أربعة عوامل رئيسة، هي:

 - إنشاء المدارس الصادقية -نسبة للصادق بققاي حققاكم1
تونس-.

 - تنظيم وتطوير وتحديث التعليمق الزيتوني.2
 - إنشاء المكتبققات والمراكققز الفكريققة والثقافيققة الققتي3

كانت ملتقى للنخبق والمثقفين.ق
. 1 - تشجيع حركة الطباعة والنشر والصحافة 4

وكانت تونس تشهد وقتها انبعاث حركة فكرية وثقافية
وأدبية وإعالمية وسياسية.. أدارها رجققال النهضققة التونسققية
الحديثققة أمثققال: الققزعيم السياسققي عبققد العزيققز الثعققالبي،

م.          2001م و2000منار اإلسالم بأبو ظبي. أعداد سنتي  
انظر: محمد الفاضل بن عاشور، أركان النهضة األدبية بتونس،ع الشركة التونسية 1

.. ومحمد الصالح الجابري، النشععاط13للنشر، تونس، دون طبعة، دون تاريخ، ص 
م، المؤسسععة1960-1900العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس سععنة 

. ولمزيد في التوسع عن الععوزير21م، ص 1975التونسية للنشر، الطبعة األولى، 
خير الدين باشا التونسي، انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصععر الحععديث،ع

.158م، ص 1971مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
. وال توجععد80م، ص 1939، السععنة 3، المجلععد 2انظر: المجلة الزيتونية،ع عععدد  2

لدينا ترجمة عنه.
.262هع، ص 1315، سنة 4، الجزء 1انظر: المجلة الزيتونية، المجلد  1
انظر: أبععو القاسععم الغععالي، محمععد الطععاهر بن عاشععور، دون دار، تععونس، دون 2

، سععنة4، الجععزء 1.. نقال عن المجلة الزيتونية، المجلععدع 21طبعة، دون تاريخ، ص 
.262هع، ص 1315

انظر: شكيبع أرسالن ، لمعاذا تعأخر المسعلمون ولمعاذا تقعدم غعيرهم، مراجععة 3
.75الشيخ حسن تميم، دار مكتبة الحياة، بيروت، الطبعة الثانية ، دون تععاريخ، ص 

وشارل أندريه جوليان، أفريقيا الشععمالية تسععير، الععدار التونسععية للنشععر، تععونس،
. يذكر عن تأثير شكيب أرسععالن قولععه:32م، ص 1976هع، 1369الطبعة الثالثة، 

)).. لقد تسربت روح النهضة العربيععة إلى المغععرب عن طريععق الكتب والصععحافة
والطالب الععذين تخرجععوا من كليععات مصععر أو سععوريا، أو الععذين تعرفععوا في الحي
الالتيني بباريس بزمالئهم من الشرق األدنى، وعن طريععق أسععفار الحجععاج.. ولكن
الفضل في انتشار المبادىء  التوحيدية العربية في المغرب يرجع قبل كععل شععيء
إلى نفوذ األمير شكيب أرسالن..((. انظر: أفريقيا الشمالية تسير، مرجععع سععابق،

. 32ص 
انظر: الشيخ محمد الفاضل بن عاشععور، الحركععة األدبيععة والفكريععة في تععونس، 1

. والطععاهر الحععداد، التعليم70م، ص 1983الدار التونسية للنشر، الطبعة الثالثة، 
اإلسالمي وحركة اإلصالح بجامع الزيتونة، الدار التونسععية للنشععر، الطبعععة األولى،

.24م، ص 1981
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وسالمق بوحاجب،ق علي بوشوشة ومحمد البشير صققفر، وعبققدق
.1الجليل الزاوش، وباش حانبه.. 

وفي ظل هققذه البيئققة نشققأ ودعققا وعمققل وعلم وصققنف
وناظر وكتب ونشققر العالمققة المصققلح المجققدد الشققيخ محمققد

الطاهر بن عاشور. 
أصله ومولده ونشأته وتعلمه: 

يعود أصل الشيخ )محمد الطققاهر بن عاشققور(ق إلى جققده
األول )محمد بن عاشور(، الذي ولد بمدينققةق )سققال( بققالمغرب
األقصى بعد خروج والده من األنققدلس فققارا بدينققه من قهققر

هققق، والققذي1110وقمع محاكم التفتيش، والذي توفي سققنة 
عرف في تونس بعلمققه وفقهققه وشققجاعته،ق وسققمي باسققمه

. ولققد الشققيخ )محمققدق الطققاهر بن عاشققو( بمدينققة2تبركققا بققه 
م بقصر جده ألمه الصققدر األعظم1879هق/1296تونس سنة 

)محمدق العزيز بوعتور(،ق وفي هذا الققبيت الققثرّي العلّي تققربى
ونشأ بين أحضان أب يتطلع ألن يشابه جققده العققالم الفقيققه،
وجققد وزيققر يرعققاه ويققوفر لققه كققل أسققباب الحيققاة الكريمققة،

.3ويحرص أن يتمكن من أسباب العلم والجاه والسلطان 
بققدأ الشققيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور حياتققه العلميققة
كسققائر أبنققاء جيلققه بحفققظ القققرآن الكققريم على يققد الشققيخ
المقققرىء )محمققدق الخيققاري( بمسققجد )سققيدي أبي حديققد(ق
المجاور لبيتهم بنهج الباشا، ثم حفققظ المتققون األولى الققتي
تمكنه من مبادىء العلوم العربيققة والدينيققة، والققتي سققتؤهله
لدخول جامع الزيتونة على يد الشيخ )أحمد بن بدر الكققافي(

4.
ولمققا بلققغ السادسققة عشققر من العمققر التحققق بجققامع

م، ودرس فيققه العلققوم والكتب1893هق 1310الزيتونة سققنة 
التالية، وناظر فيها، وهي: 

 - شققرح3 - شققرح منظومققة العققوام. 2 - شرح الجمققع. 1
 - السققلم المرونققق في علم5 - شقرح الجققوهرة. 4الرحبيققة. 

انظر: محمعد الطعاهر بن عاشعور، أليس الصعبح بقعريب، دون دار، دون مدينعة، 1
. 114م، ص 1988هع 1408الطبعة الثانية، 

، ص8انظر : ابن أبي الضياف ، إتحاف أهععل الزمععان بتععونس وعهععد األمععان، ج  2
166.

انظر: أبععو القاسععم الغععالي، محمععد الطععاهر بن عاشععور، دون دار، تععونس، دون 3
.. نقال عن محمععد الحععبيب ابن الخوجععة، مجلععة جععوهر27طبعععة، دون تععاريخ، ص 

. 12م، ص 1978هع - 1398، 4، 3، عدد 10اإلسالم، السنة 
، بتصعرف. ومحمعد27انظر: أبو القاسم الغالي، محمد الطاهر بن عاشعور، ص  4

. 114الطاهر بن عاشور ، أليس الصبح بقريب، ص 
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 - شققرح نهج8 - شرح الحلققل. 7 - شرح الخالصة. 6المنطق. 
-11 - شققرح بلققوغ المققرام. 10 - شققرح الشققافية. 9البردة.   

 - شققرح المكققودي على13 - شققرح القطققر. 12شرح الققدرة. 
 - تفسققير16 - شققرح الكفايققة. 15 - الموطققأ. 14األلفيققة. 

-19 - الحماسققة  18 - شققرح سققيدي خليققل. 17البيضققاوي.   
 - المقوالت الخمس.21 - شرح جمع الجوامع. 20المقاصد. 

 - فتح24 - مسند االمام مسقققلم. 23 - شرح سيدي خالد. 22
 -26 - قطف الثمر الداني. 25الباري على صحيح البخاري. 

 - مفتققاح العلققوم بشققرح27الققدمنهوري على السققمرقندية. 
 - المثل السائر29 - شرح المزهر للسيوطي. 28السكاكي. 

 - العقائققدق العضققدية31 - العقائققد النسققفية. 30البن األثققير. 
-33 - المواقف للعضققد اإليجي. 32بشرح سعد التفتازاني.   

 - الكفايققة على34شققرح الققدردير وميققارة على المرشققد. 
 - الشققفا للقاضققي36 - التققاودي على التحفققة. 35الرسالة. 

-38 - المقدمققة. 37عيققاض بشققرح الشققهاب الخفققاجي.   
-40 - التنقيحق للققققرافي. 39الحطقققاب على الورققققات.   

المحلى للسبكي.. 
والقراءات          والتوحيدق  المنطق  علوم  درس  وقد 

والفقه واألصول والسيرة والحديث واللغة واألدب واإلنشققاء
.1والحساب والتاريخق والجغرافيا.. وسائر علوم عصره. 

عوامل نبوغه:
شكلت جملة من العوامل شخصية الشيخ محمد الطققاهر

بن عاشور، أهمها:
 - مواهبققه وقدراتققه وذكققاؤهق وإرادتققه وصققبره وعزيمتققه1

الصلبة لطلب العلم.
 - موقع بيئته األسرية واالجتماعيةق والثقافية المتمققيزة2

من ناحية جده ألمه وأبيه أيضا.
 - أوضاع تونس وظروفها المختلفةق اإليجابية والسققلبية3

معا، وتأثيرهما البليغ فيه.
 - تعقققدد وتنقققوع شققيوخهق وأسقققاتذته، وتقققأثره الشققديد4

بمناهجهم.  
 - تواجققده في جققامع الزيتونققة، وتققردده على المدرسققة5

.2الصادقية والخلدونية 

، بتصعرف. ومحمعد27انظر: أبو القاسم الغالي، محمد الطاهر بن عاشعور، ص  1
. 114الطاهر بن عاشور ، أليس الصبح بقريب، ص 

م،1896هع 1314الخلدونية  إحععدى المععدارس المنشععأة بجععانب الزيتونععة سععنة  2
كععانت تععدرس العلععوم العصععرية، يععذهب إليهععا أغلب طالب الزيتونععة إلتمععام مععالم

147



 - تأثره الشديد بالمنهج اإلصققالحي الققذي خطققه الشققيخ6
م.1903محمد عبدةق عندما زار تونس للمرة الثانية سنة 

 -عالقتققه الوطيققدة بالشققيخ شققكيب أرسققالن وبالسققيد7
رشيد رضا، واشتراك نظرتهما اإلصالحية.

 - مواكبته للحركة العلمية والفكرية والثقافيققة العربيققة8
.1واإلسالميةق 

 - رحالته العلميققة والدينيققة والثقافيققة المتعققددة، فقققد9
جاب كل أصقاع القطر التونسي، كما زار الجزائر والمغققرب
وليبياق وأغلب بالد الشرق العققربي واسققتانبول وأوروبققا، كمققا
شققارك في المئققات من الملتقيققات والمققؤتمرات العربيققة

.2واإلسالميةق والعالمية 
وظائفه العلمية والشرعية:

بعققد أن تخققرج الشققيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور من
م، ودرس سققنتين على1899هق 1317الجققامع األعظم سققنة 

هق1320عادة الطلبققة المتخققرجين من الزيتونققة، وفققاز سققنة 
م بمنققاظرة التققدريس من الطبقققة الثانيققة عوضققا عن1903

، وفي سققنة3م( 1925الشققيخ )محمققدق النخلي القققيرواني ت 
م فقققاز في منقققاظرة التقققدريس من الطبققققة1905هق 1324

يدرسوه فيه، وقد أسس أسععاتذتها جمعيععة أسععموها جمعيععة الخلدونيععة لعبت دورا
فكريا وتثقيفيا هاما. انظر: محمد الفاضل بن عاشور، الحركة األدبية والفكرية في

. والطاهر الحداد، التعليم اإلسالمي وحركة اإلصالح بجامع الزيتونة،ع70تونس، ص 
.24ص 

هععع لتتخصععص في تععدريس1291م 1874الصادقية أنشععئت هععذه المدرسععة سععنة 
العلععوم والمعععارف العصععرية، باإلضععافة إلى اللغععات األجنبيععة، وقععد قععامت بععدور
الخلدونية في تخععريج عععدد من المثقفين التونسععيين ذوي االتجععاه المنفتح. انظععر:

. 114محمد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص 
كمناقشته وتعقيبه على كتاب الشيخ )علي عبد الرازق -اإلسالم وأصول الحكم( 1

. وحععواره مععع144انظر: محمد الصالح المراكشي، تفكير السيد رشيد رضععا، ص 
هععع.1323م 1905المستشععرق الفيلسععوف )أوبنهععايم( الععذي حععل بتععونس سععنة 

.  41وبلقاسم الغالي، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص 
، بتصرف.49 و 48انظر: بلقاسم غالي، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص  2
م: من أكععابر علمععاء الزيتونععة في1924هععع - 1342محمد النخلي القيرواني ت  3

التفسععير والحععديث وعلم السععند واللغععة، تخععرج على يديععه كبععار علمععاء النهضععة
اإلصععالحية بععالجزائر أمثععال الشععيخ ابن بععاديس والعععربي التبسععي ومحمععد مبععارك
الميلي ومحمد الطيب باشا التبسي، ودفاتر تخععرجهم الزيتونيععة ممهععورة بتوقيعععه
وإجازتععه وخطععه. انظععر: محمععد محفععوظ، تععراجم المععؤلفين التونسععيين، الشععركة

م.1986التونسية للطباعة والنشر، تونس، الطبعة الثالثة، 
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األولى، وصقققار رأس علمقققاء المقققذهب المقققالكي في جقققامع
.1الزيتونة وتونس كلها 

هق1321كما سققمي مدرسققا بالمدرسققة الصققادقية سققنة 
م، ثم1909هق 1326م، ثم عضوا بمجلس إدارتها سنة 1904

م،1907هق 1325عين نائبا في نظارة جققامع الزيتونققة سققنة 
ثم عضققوا في لجنققة إصققالح جققامع الزيتونققة األولى سققنة

م، ثم مققديرا1924هق 1342م والثانيققة سققنة 1910هق 1338
م، وشقققيخ اإلسقققالم1932هق 1351لجقققامع الزيتونقققة سقققنة 

المققالكي في السققنة نفسققها، ثم أعيققد تعيينققهق رئيسققا لجققامع
م، ورئاسققة الجامعققة الزيتونيققةق1945هق 1346الزيتونة سققنة 

م.  1956هق 1374سنة 
ثم تولى القضاء واإلفتاء بعضققويته في المجلس األعلى
لألوقققاف وحاكمققا أوال بققالمجلس المختلققط العقققاري سققنة

هق1331م، ثم قاضققققيا للجماعققققةق من سققققنة 1911هق 1329
م، ثم عين مفتيقققا للقققديار1933هق 1341م إلى سقققنة 1913

هققق، وظققل كققذلك إلى سققنة1341م 1933التونسققية سققنة 
م.1973

وصار عضوا مراسال لمجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة
م، وعضققوا مراسققال للمجمققع العلمي العققربي بدمشققق1950
.2م 1955سنة 

شخصيتهق وأخالقه: 
اتصف الشيخ محمد الطققاهر بن عاشققور بققأخالق علمققاء

السلف الربانية الفاضلة، فقد أجمع جميع 
أصدقاؤه وتالمذتهق على سمو أخالقه وعراقة وكرم ونبل

شخصيته، وأهم صفاته وأخالقه:
 - جديته ومثابرتققه في تأديققة الواجبققات وعققدم تسققاهله1

وتسامحه فيها.
 - طموحققه وهمتققه وتشققامخه وتطلعققه الققدائم لمعققالي2

األمور.
 - صقققفاء طويتقققه ونققققاء سقققريرته وصقققدقه القققداخلي3

والسلوكي.
 - هيبته الساطعة ووقار شخصيته الربانية الصادقة.4
 - قوة حافظته، وسرعة بديهته، وغزارة علمه. 5
 - لين جانبه، وعفة لسانه، وكرامة نفسه.6

، بتصرف.47 .. 41انظر: بلقاسم الغالي، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص  1
50 و ص 47 ..ع 41انظر: بلقاسم الغالي، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص  2

، بتصرف.51و 
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 - حبقققه وخدمتقققهق للعلم وألهلقققه من أسقققاتذة وطلبقققة7
ومحبين.ق

 - تجنبققه االشققتغال في العمققل السياسققي أو الحققزبي،8
وقصر مجهوداته على العمل العلمي والدعوي.

وفاته: 
تققوفي الشققيخ العالمققة محمققد الطققاهر بن عاشققور يققوم

م، بعد حيققاة1973/أوت/12هق الموافق 1393/رجب/ق13األحد 
.1حافلة بالعلمق والجد والدعوة والتأليف والتربية والتعليمق 

مؤلفاته:
تققرك الشققيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور تراثققا أصققوليا
وفقهيا وفكريا ولغويا وأدبيا وثقافيا عظيما، قل نظيره في

علماء اإلسالم في العصر الحديث، وأهم مؤلفاته:
أوال : مؤلفاته في العلومق اإلسالمية:

 - تفسيره التحرير والتنوير.1
 - مقاصد الشريعة اإلسالمية.2
 - أصول النظام االجتماعيق في اإلسالم.3
 - أليس الصبح بقريب.4
 - الوقف وآثاره في اإلسالم.5
 - كشف المغطى من المعققاني واأللفققاظ الواقعققة في6

الموطأ.
 - قصة المولد.7
 - حواشققي على التنقيحق لشققهاب الققدين القققرافي في8

أصول الفقه.
 - رد على كتقققاب اإلسقققالم وأصقققول الحكم لعلي عبقققد9

الرازق.
- فتاوى ورسائل فقهية.10
- التوضيح والتصحيح في أصول الفقه.11
- النظققر الفسققيح عنققد مضققايق األنظققار في الجققامع12

الصحيح.
- تعليقق وتحقيقق على شرح حديث أم زرع.13
- قضقققايا شقققرعية وأحكقققام فقهيقققة وآراء اجتهاديقققة14

ومسائل علمية.
- آمال على مختصر سيدي خليل.15
- تعاليقق على المطول وحاشيةق السيالكوتي.16
- آمال على دالئل اإلعجاز.17
- أصول التقدم في اإلسالم.18

، بتصرف.51المرجع السابق نفسه، ص  1
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- مراجعات تتعلق بكتابي معجز أحمد والالمع للعزيزي19
1.

ثانيا: مؤلفاته في العلوم العربية وآدابها:
 - أصول اإلنشاء والخطابة.1
 - موجز البالغة.2
 - شرح قصيدة األعشى في مدح المحلق.3
 - شرح ديوان بشار.4
 - الواضح في مشكالت المتنبي البن جني.5
 - سرقات المتنبي.6
 - شرح ديوان الحماسة ألبي تمام.7
 - تحقيق فوائد العقيان للفتح بن خاقان مع شققرح ابن8

زاكور.
 - ديوان النابغة الذبياني ) مع وشرح وتعليق(.9

- تحقيقق مقدمة في النحو لخلف األحمر.10
- تراجم لبعض األعالم.11
- تحقيقق كتاب االقتضاب للبطليوسي مع شققرح كتققاب12

أدب الكتاب.
- جمع وشرح ديوان سحيم.13
- شرح معلقة امرىء القيس.14
- تحقيقق لشرح القرشي على ديوان المتنبي.15
- غرائب االستعمال.16
- تصققحيح وتعليقققق على كتققاب االنتصققار لجققالينوس17

للحكيمق ابن زهر.
- شرح ديوان ابن أبي الحسحاس.18
.2- مؤلفات أخرى في التراجم والتاريخ 19

ثالثا: مؤلفاته في الدوريات المختلفة:
كما كانت للشيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور مسققاهمات
عديدةق في الدوريات والمجالتق والجرائد التونسققية والعربيققة
واإلسققالمية الققتي عققالج فيهققا قضققايا أمتققه، وأهم المجالت

والدوريات التي كتب فيها:
 - مجلة السعادة العظمى.1
 - مجلة المجلة الزيتونية.2
 - مجلة هدى اإلسالم.3
 - مجلة مصباح الشرق.4
 - مجلة الهداية اإلسالمية.5

، بتصرف.51المرجع السابق نفسه، ص  1
، بتصرف.51المرجع السابق نفسه، ص  2
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 - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة.6
 - مجلة المجمعق العلمي بدمشق.7
 - مجلة المنار.8
 - مجلة الرسالة.9

- مجلة الرزنامة التونسية.10
- مجلة الثريا.11

والصحف التي كان يجيب فيها على فتاوى الناس هي:
 - جريدة الزهرة - تونسية لصاحبها محمد الصنادلي -.1
 - جريقققدة النهضقققة - تونسقققية لصقققاحبها الشقققاذلي2

القسطلي -.
 - جريدة الوزير - تونسققية لصققاحبها ومؤسسققها الطيب3

بن عيسى -.
 - جريدة الصباح - تونسية لصاحبها الحبيب شيخ روحققو4

.-
 - جريدة الفجر - تونسية لصاحبها أحمد الصافي -.5
 - جريدة الهداية - مصرية لصاحبها الشيخ محمد الخضر6

حسين شيخ األزهر -.
 - مجلة الهداية - تونسية تابعققة إلدارة الشققعائر الدينيققة7

. 1بالوزارة األولى -
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفسرا: 

يُعققرف الشققيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور بتفسققيره
الجليل: ]تحرير المعنى السققديد، وتنققوير العقققل الجديققد، من
تفسير الكتاب المجيد[ المختصر والشهير بتفسققير )التحريققر
والتنققوير(، وهققو عمققدة تفاسققير  أهققل المغققرب العققربي في
العصر الحديثق بعد تفسير ابن عطية األندلسي قديما، وجققاء
تفسيره الجليل هذا خالصة للققدروس الققتي كققان يلقيهققا في
حلقققات وأقسققام الجامعققة الزيتونيققة على طالبققه، ثم يعيققد

نشرها في المجلة الزيتونية.
ويخالف الشيخ بن عاشورق رأي األقدمين في التفسققير،
فهو ال يعده علما، كما هو الشأن لديهم،  بل هو منبع العلوم
ومصدرها، إذ تشترك فيققه العديققد من العلققوم، فهققو بالتققالي
ليس علما بمقدار ما هو تجمع لحشققد من العلققوم المختلفققةق
حول فهم وإنارة النص القرآني، ومع تأكده من صوابية رأيه

. ومحمععد بن قفصععية، تععاريخ الصععحافة53 و 53المرجععع السععابق نفسععه، ص   1
التونسية، دار بوسالمة للطباعة والنشر، تونس، دون طبعة وتاريخ.
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فقد جققارى األقققدمين في عققده علمققا تجنبققا للخالف فيمققا ال
.    1فائدة فيه للمسلمينق اليوم 

وكققانت من بين أهققداف الشققيخ الجليلققةق خدمققة القققرآن
الكريم وتفسيره، وقد حقق الله له أمنيته تلك بمققا زّوده من
اإلرادة والعلمق لفهم كتابه وتفسيره، قد بققدأ الشققيخ تفسققير
بمقدمات توضققيحية عشققر خصصققها لعلققوم القققرآن الجليلققة،ق

وتعرف بالمقدمات العشر، وهي:
 - المقدمقققة األولى: في التفسقققير والتأويقققل وكقققون1

التفسير علما.
 - المقدمة الثانية: في استمداد علم التفسير.2
 - المقدمققة الثالثققة: في صققحة التفسققير بغققير المققأثور3

ومعنى التفسير بالرأي ونحوه.
 - المقدمة الرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر.4
 - المقدمة الخامسة: في أسباب النزول.5
 - المقدمة السادسة: في القراءات.6
 - المقدمة السابعة: قصص القرآن.7
 - المقدمققة الثامنققة: في اسققم القققرآن وآياتققه وسققوره8

وترتيبها وأسمائها.
 - المقدمققة التاسققعة:ق في أن المعققاني الققتي تتحملهققا9

جمل القرآن، تعتبر مرادة بها.
.2- المقدمة العاشرة: في إعجاز القرآن 10

منهجه في التفسير: 
يتبققع الشققيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور في تفسققيره

الخطوات التالية:
 - يقدم السورة المراد تفسيرها بمقدمة جامعة مانعققة1

شاملة، يذكر فيها اسم السورة، وما يتعلقق بها من ققريب أو
من بعيققد، ويققدعم ذلققك بالمرويققات الققواردة في موضققوع

السورة.
 - تفسير اآليات آية آيققة، أو مجموعققة مجموعققة، وذلققك2

متوقف على تناسبها وترابطها الموضوعي.
 - تفسير اآلية مستعيناق بالشققروحات اللغويققة والنحويققة3

والصرفية والبالغيققة والبيانيققةق والبديعيققة، مققع تبيققان معققاني
األلفققاظ والتركققيز على اسققتعماالتهاق في حققالتي الحقيقققة
والمجاز، وفي حالة تغير وتنوع حاالتها اإلعرابيققة وأثققر ذلققك

.130 .. 10، ص 1انظر تفسير التحرير والتنوير،ع ج  1
. ومحمععد بن قفصععية، تععاريخ الصععحافة53 و 53المرجععع السععابق نفسععه، ص   2
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على فهم النص، والنتققائجق المترتبققة عليققه في تحديققدق المققراد
والمقصققود من النص، مققع االسققتعانة بالشققواهد الشققعرية

وكثرتها، وتوسعه في شرح وتعميقق مفردات القرآن.
 - تفسققققير اآليققققة مسققققتعينا بالحقققققائقق التاريخيققققة4

واالجتماعية، من ذكره للعادات والتقاليد واألعراف والفنون
والمهن وأحقققول اإلنسقققان والمجتمقققعق والعمقققران، وسقققائر

االبتكارات المعمارية والهندسية.
 - تفسير اآلية مستعيناق بمختلف العلوم الكونية األخرى5

كالفلك والطب والطبيعة والكيمياء والهندسة..
 - تفسير اآليققة بربطهققا بسققابقاتها والحقاتهققا، وتبيققان6

الترابط المحكم بينها.
 - عرض القضايا التي تقصدها وتتضمنها اآليققات، فققإن7

كانت قضية عقدية استفاض فيها عارضا فيها سائر األقوال
والنقوالت والمأثورات، خالصا فيها لرأيه، وإن كانت مسققألة
سياسيةق أو اجتماعيةق أو تربوية أو اقتصادية.. سققرد فيهققا مققا
عنققده من العلم الغزيققر في ذلققك الفن، ليخلص في النهايققة

إلى فهم شامل لمراد اآلية.
 - سققرده وإيققراده لتفسققيرات وفهومققات األقققدمين،8

وألقوالهم العديدة في اآلية والمسائل الواردة فيهققا حسققب
مدارسهم ومناهجهم التفسيرية.

 - استدراكاته القيمة على األقدمين في تفسققير اآليققة،9
وتبيان مواضققع النسققيان أو السققهو أو الخطققإ فيهققا، وطققرح

الرأي األصوب الذي يراه مدعماق باألدلة.
- اسقققتخدام التعليقققل العقلي، والبرهقققان المنطقي،10

وفرض الفرضيات والبرهنقة عليها بعرض الحجج واألدلة.   
- الخروج بالمعنى اإلجمالي لآلية أو اآليات.11
- التركقققيز على البعقققد الغقققائي والمقاصقققدي للنص12
الكريم.
- التركقققيز على جقققوانب اإلعجقققاز اللغقققوي والبالغيق13

والعلمي والكوني والسنني واالجتماعيق والتنظيميق وغيرها
من مظاهر اإلعجاز.. للقرآن الكريم.

- تجنيبق اآليات مزالق التبعيةق الكالميققة أو العقديققة أو14
السياسققية أو الفروعيققة أو غيرهققا، كمققا فعققل الكثققير من
المفسرين األقدمين، وجعلها خادمة للمذهب أو للنحلة أكققثر

.1من معناها وتفسيرها الذي تستحق 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور محدثا: 

انظر تفسير التحرير والتنوير. 1
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أهققل تققونس مشققهورون في المغققرب العققربي بالعنايققة
المتميزة بالحديث النبوي الشريف، روايققة وحفظققا وتدريسققا
وتالوة وتبركا واقتداء.. ولهم في هذا المجال تاريخ وماضي

.1عريق 
والشيخ محمد الطاهر بن عاشور نشأ في بيئققة تونسققية
تمجد الحديث النبوي الشريف، كما فتح عينققاهق في بيت أبيققه
وجدهق على وسط يمجد الحديث النبوي الشريف أيضققا، وكمققا
تلقى دروسققه وعلومققهق األولى والعليققاق في جققامع الزيتونققة
المعمور على يد أكابر الشققيوخ من رواة األحققاديث وأصققحاب
اإلجازات العريقققة في علم الحققديث ومصققطلحه وأخققذ عنهم
الحققديث علمققا وروايققة وإجققازة وأذكققارا، ومققا حققواه صققحيح
البخاري ومسلمق والموطأ من فقه وأصول ومقاصد وتفسير
وعقيدة وتالوةق وأذكققار وأدعيققة، وفي ظققل هققذه البيئققة نشققأ

الشيخ ابن عاشور المحدث.
وقققد حصققل على اإلجققازة في روايققة وحفققظ صققحيحي
اإلمامين البخاري ومسققلم والموطققأ، بسققندين إلى البخققاري
ومسلم ومالك بن أنس رضي اللققه عنهم أجمعين، مثبت في
دفتر تخرجه الزيتوني. وقققد أجققاز - رحمققه اللققه - الكثققير من
علمققاء المغققرب والجزائققر وتققونس، منهم شققيخنا الجليققل

م[ وشققيخنا الجليققل ]محمققدق1957-1891]العققربي التبسققي 
.      2م[ أيضا، وغيرهما 1952-1873الطيب باشا التبسي 

والمتتبققعق لتفسققيره يجققده حققافال باألحققاديث النبويققة
الشريفة، بدءا من سبب الققنزول وتفسققير المققأثور بققالمروي
والمأثور، وانتهاء باألحكققام والمعققاني اإلجماليققة، وكثققيرا مققا
كققان ينققاقش ويحلققل ويققدقق النظققر في السققند والمتن،
مستخدما منهج النقققد الحققديثي الققذاتي الققداخلي في المتن،
والخققارجي في السققند، كمققا كققان يققرد األحققاديث الضققعيفة
والموضققوعة، وال يقبققل إالّ األحققاديث الصققحيحة، والسققيما
الققواردة في الصققحيحين أو الصققحاح األخققرى أو السققنن أو

ألهل تونس قصب السبق في علم الحعديث النبعوي الشعريف بين سعائر أقطعار 1
المغرب العربي، وقد اطلعنا على إجازات ودفاتر تخععرج بعض الطلبععة الجزائععريين
من جامع الزيتونة )الشععيخ العععربي التبسععي وابن بععاديس ومبععارك الميلي وأحمععد
حمععاني ومحمععد الطيب باشععا التبسععي..(، وتععدبيج أسععاتذتهم لهم بععاعتزاز قععراءة
وروايععة وحفععظ أحععاديث الصععحاح، والسععيما اعععتزازهم بحفععظ صععحيحي البخععاري

ومسلم، والموطأ.
انظر: نسخة مصورة عن دفتر إجازات الطالب الزيتوني الجزائري محمد الطيب 2

بن مبروك باشا التبسي الجزائري.
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المسانيد، وقققد ألققف في سققبيل ذلققك العديققد من المؤلفققات
سبق التعرض.

وتآليفه الكثيرة في علم الحققديث تققدل على سققعة باعققه
في هذا العلم، فقد كققان من منهجققه في هققذا العلم التشققدد
في الكثقققير من المسقققائل، منهقققا أنقققه لم يكن يقبقققل اللين
والتسققامح بقبققول األحققاديث الضققعيفة، ولققو كققانت في بققاب
الفضائل والمكارم، داعيا علماء الحديث وكققل اآلخققذين على
يديه هذا العلم، عدم االشتغال بالسند أكققثر ممققا اشققتغل بققه
األقققدمون، بققل كققان يحثهم إلى االهتمققام بققالمتن وتحليلققهق

.1وفهمه بناء على الثقافة اإلسالمية والكونية الواسعة 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مقاصديا:

وكما اشتهر الشيخ محمد الطاهر بن عاشققور بتفسققيره
التحرير والتنوير، الذي كان باب فتح في التفسير اإلسققالمي
الحققديث، فإنققه قققد اشققتهر أيضققا في علم المقاصققد، وذلققك
بتأليفه وتصنيفه فيه واالسققتدراك والتعقيبق واإلضققافة على

ما فات األقدمين فيه.
ويعودق فضل اجتهاداته الرائققدة في علم المقاصققد كونققه
قد أخذ بحظ وافر من علم أصول الفقه من جهققة، ومن علم
تخريج الفروع على األصول من جهة ثانية، وتصققدى للفتققوى
من جهققة أخققرى، وكققان من العلمققاء المجتهققدين المجققددين،
الذين ال يركنون للتقليدق واتبققاعق األقققدمين ومجققاراتهمق فيمققا
ذهبوا فيه. وقد عاب على علماء اإلسالم منققذ توقققف حركققة
االجتهاد في القرن الخققامس الهجققري تفققريطهم وإهمققالهم
النظر في مقاصد الشققريعة الغققراء، واالقتصققار على النظققر
في النصوص وأدلتها الظاهرية فقققط، دون معرفققة الغايققات
والمقاصققد الربانيققة منهققا، بققالرغم من ثنائققه الكبققير على

هقققق، وأبي بكقققر بن505الشقققيخين )أبي حامقققد الغقققزالي ت 
هق(، اللذين أوليا العناية بهققذا العلم الجليققل ،638العربي ت 

وتبعهمققا في هققذا العلم الشققيخ ) أبققو إسققحاق الشققاطبي ت
هققق(، الققذي خصققه بفصققل كبققير من كتابققه الموافقققات ،873

أسماه بق )التعريف بأسرار التكليف(، مثنيا على جهود الشيخ
هققق( مؤسققس علم المقاصققد660)العققز بن عبققد السققالم ت 

بكتابه الجليل )قواعد األحكققام في مصققالح األنققام(، والشققيخ
هق(، الذي أعطى دفعا جديققدا684)شهاب الدين القرافي ت 

.2في كتابه ) الفروق( 

.85 .. 80انظر: بلقاسم غالي، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص  1
، بتصرف.7 و 6محمد الطاهر بن عاشور، ص  2
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ولكن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كان يققرى أن كققل
هذه الجهود قليلة أمام مكانة المقاصققد في القققرآن الكققريم
والسققنة النبويققة المطهققرة، وفي سققائر مصققادر التشققريع
اإلسققالمي، الققتي أولتققه القققدر الكققافي، ومنحتققهق المكانققة
السامية، ولكنققه لم يحققظ ويتمتققع بهققا كمققا يجب، ولققذا فقققد
وضققع تصققنيفه الشققهير الموسققومق بققق )مقاصققد الشققريعة
اإلسققالمية(، وقققد قققال في هققذا: )).. إن إهمققال النظققر إلى
مقاصد الشريعة موجب لتشعب الخالف، سواء أكققان الخالف
عاليا -بين المققذاهب-ق أم نققازال - في المققذهب الواحققد-، فققإن
تشيّع تصققاريف األحكققام يرشققد الفقيققه إلى مقاصققدها وفي
سققوابق أعمققال السققلف داللققة واضققحة على عنققايتهمق بهققذا،

.1ولعله الداعي إلى وضع علم أصول الفقه..(( 
كتابه الجليل مقاصد الشريعة اإلسالمية:

لعققل الققدافع الققرئيس الققذي حث الشققيخ ابن عاشققور
للتقققأليف في هقققذا العلم الجليقققل صقققعوبة االحتجقققاج بين
المختلفين،ق وعدمق انتهائهم في حجاجهم إلى أدلققة ضققرورية

.2تحسم األمر بينهم 
وقد مهد الشيخ للققدخولق في هققذا اإلشققكال ومناقشققته
وتحليلققه ومن ثمققة الخققروج منققه بققالقول الفصققل بالسققؤال
التالي: )لمققاذا ال نكتفي بعلم أصققول الفقققه؟(، وأجققاب عنققه
بقوله: ]والجواب أن المطلع على أصول الفقه يققرى واضققحا
أن معظم مسائله مختلف فيها، وقد أحدث ذلك الخالف أثره
على الفقهاء ، فتعذر الرجققوع بهم إلى وحققدة الققرأي، ثم إن
مسائل أصول الفقه ال ترجع إلى مقاصد الشققريعة ، ولكنهققا
تدور حول استنباطق األحكام من ألفاظ الشريعة اعتمادا على
قواعد حددها أهل العلم، بحيث تمكّن تلك القواعد المتضققلع
فيها من تأييد فروع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم أصققول
الفقه ، لتكون تلك الفروع بواسطة تلققك القواعققد المقبولققة
في نفققوس المققزاولين لهققا من مقلققدي المققذاهب، وكققادت
تنحصققر مبققاحث علم أصققول الفقققه في موضققوعات بعينهققا،
كمقتضقققيات األلفقققاظ وفروقهقققا، من عمقققوم وإطالق ونص
وظهققور وحقيقققة، وكمسققائل تعققارض األدلققة الشققرعية من
تخصيص وتقييد وتأويل وجمع وترجيح ونحو ذلك، وتلك كلها
في تصاريف مباحثها بمعزل عن بيان حكمة الشريعة الغراء،
ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها.. وإن وجققدت حققديثا

.35محمد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص  1
، بتصرف.5محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  2
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أو ذكرا عن مقاصد الشريعة في كتب األصول عن األقققدمين
ففي األبواب المهجورة، وفي أواخر كتب األصققول، ال يصققل
إليهققا المؤلفققون إالّ عن سققآمة أو ملققل، وال المتعلمققون إالّ

.1الذين رزقوا الصبر على اإلدامة فبقيت ضئيلة منسية..[ 
قرأ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مسائل علم أصققول
الفقه وتأكققد بأنهققا نشققأت بعققد الفقققه، وهققذا مققا جعققل علمق
األصققول يوضققع بهققدف تأييققد علم الفققروع، مبينققا أن قواعققد
اسققتنباط الفقهققاء لم تكن كلهققا قويققة ومتماسققكةق كقواعققد
علماء أصول الققدين ، الحاسققمة في توقيققف المخققالف، وأمققا
قواعققد األصققوليين من الفقهققاء فليسققت كلهققا قطعيققة، رادا
بقققذلك على كقققل من ادعى غقققير هقققذا، كاإلمقققام الجويقققني

. 2والمازري شارح الجويني واألنباري 
أقسام كتابه: 

قسم الشققيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور كتابققه مقاصققد
الشريعة اإلسالمية إلى األقسام التالية:

 - القسققم األول، وتضققمن إثبققات مقاصققد الشققريعة،1
واحتيقققاج الفقيقققه إلى معرفتهقققا وطقققرق أثباتهقققا ومراتبها

وحجيتها وأقسامها.
 - القسم الثاني، وتضمن المقاصد العامة من التشققريع2

اإلسالمي.
 - القسققم الثققالث، وتضققمن المقاصققد الخاصققة بققأنواع3

المعامالت، المشار إليها فقهيا بباب فقه المعامالت.
وقققد بين الشققيخ منهجققه في هققذا الكتققاب، الققذي خصققه
لدراسة مقاصققد التشققريع اإلسققالمي في قواعققد المعققامالت
واآلداب، وما يتعلق بأحكام العبققادات فقققد خصققص لققه كتابققه

.3الشهير )أصول النظام االجتماعي في اإلسالم( 
وقد أنكر الشيخ على مذهب الظاهرية حصرها لمقاصققد
الشريعة في ظواهر النصوص ورفضها للمصالح المسققتفادة
بالعقققل، وعققدمق أخققذها بالقيققاس واالستحسققان والمصققالح
المرسلة، بل ال عبرة عندهم بالمعاني والمقاصد إذا خققالفت

.4الظاهر 
كما أنكر الوجهة الباطنية المناقضققة لوجهققة الظاهريققة،
إذ ذهب أهققل البققاطن إلى أن للنصققوص ظققواهر وبققواطن،

، بتصرف.7 و 6محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  1
، بتصرف. 7محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  2
، بتصرف. 9محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  3
، بتصرف. 24محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  4
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والمقاصد الحقيقية إنما هي قائمة في معاني باطنة ال تدل
عليها ظواهر النصوص، ولققذلك فققإن معرفققة هققذه المقاصققد
ينبغي أن تلتمس في هذه المعققاني الباطنققة، وال رجققوع في
ذلققك إلى األلفققاظ بحققال، وظققل الشققيخ طيلققة كتابققه ال يجققد
الفرصققة مواتيققة لمهاجمققة الظاهريققة والباطنيققة وتقققويض

.1دعائمهما، إالّ وفعل ذلك 
وقد بين حاجة الفقيه الماسة إلى معرفققة علم مقاصققد
الشريعة بعمق ودقة وتوسع، نظرا لحاجته الماسققة إليققه في
آليققة االجتهققاد، وهققذه األساسققيات الخمسققة، الققتي تؤهلققه

للتوسع في علم المقاصد هي:
 - فهم أققققوال الشقققريعة، واسقققتفادةق مقققدلوالت تلقققك1

األقققوال بحسققب االسققتعمال اللغققوي لهققا، وبحسققب النقققل
الشققرعي بالقواعققدق اللفظيققة الققتي بهققا عمققل االسققتدالل

الفقهي.
 - البحث عمققا يعققارض األدلققة الققتي الحت للمجتهققد،2

ليستيقن أن تلك األدلة سالمة مما يبطققل داللتهققا، ويقضققي
عليها باإللغاء والتنقيح،ق بالنسخ أو الترجيح ألحد الدليلين، أو

ظهور فساد االجتهاد.
 - قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشققارع على حكم3

مققا ورد حكمققه فيققه، بعققد أن يعققرف بدقققة وعمققق  علققل
التشريعات الثابتة بطريق مسالك العلة.

 - إعطققاء حكم لفعققل أو حققادث حققدث للنققاس ال يعققرف4
حكمه فيما الح للمجتهدين من أدلققة الشققريعة، وال نظققير لققه

يقاس عليه.
 - تلقي بعض أحكام الشققريعة الثابتققة عنققده، تلقي من5

لم يعققرف علققل أحكامهققا وال حكمققة الشققريعة من تشققريعها،
وسقققمى هقققذا النقققوع بالتعبقققديق وإذا عقققرف المتعبقققد هقققذه
األساسيات الخمسققة، فإنققه يكققون قققد ضققبط أحققد المسققالك

. 2الهامة في مسالك االجتهاد 
كما تناول الشيخ طرق إثبققات مقاصققد الشققريعة، وذلققك
باالسققتقراء المقاصققدي للشققريعة وأحكامهققا، من القققرآن
والسنة والعقل وسائر مصادر التشريع، كمققا تنققاول شققروط
المقاصد، مشترطا العتبارق مقاصد الشريعة الثبوت والظهور

.   3واالنضباط واالطراد 

، بتصرف. 24محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  1
، بتصرف. 15محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  2
، بتصرف. 52محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  3
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والمراد بالثبوت أن تكون المعاني مجزومققا بتحققهققا أو
مظنونا قريبا من الجزم. والمراد بالظهور الوضوح، بحيث ال
يختلف الفقهاء في تشققخيص المعققنى الواحققد، وال يسققتلبس
على معظمهم بمشابهة أو نحوها، مثل مقصد حفظ النسققب
الذي هو المقصد من مشروعية الزواج، فهو معنى ظققاهر ال
يلتبسق بمشابه له، وهو يحصققل بالمخادنققة أو إلصققاق المققرأة

البغي حظها برجل معين ممن ضاجعوها.
والمراد باالنضباط أن يكون للمعنى قققدر غققير مشققكوك
فيه، بحيث ال يتجاوزهق وال يقصر عنه، مثل حفظ العقل الذي
هققو المقصققد من تحققريم الخمققر، ومشققروعيةق الحققد بسققبب

اإلسكار الذي يخرج به العاقل عن تصرفات العقالء.
والمراد باالضطراد أال يكققون المعققنى مختلفققا بققاختالف
األزمان واألماكن، مثل وصف اإلسالم والقدرةق على اإلنفاق

في اشتراط الكفاءة في النكاح لدى المالكية.
فإذا تحققت هذه المعاني بهذه الشروط، حصل اليقين
بأنها مقاصد شرعية، وال اعتداد بعدئذ باألوهققام أو التخيالت،

.1فليس بينها شيء صالح ألن يعد مقصدا شرعيا 
واألوهام هي المعاني التي يخترعها الوهم من نفسقققه،
دون أن تصل إليه من شيء محقق من الخارج، كتوهم كثققير
من الناس أن في الميت معنى يوجب الخوف منه أو النفققور
عنه في الخلوة، وهذا اإلدراك مركب من الفعققل واالنفعققال،
ألن الذهن الواحد نجققده في هققذا  فققاعال ومنفعال معققا، فهققو

.2يفعل االختراع ثم يدركه 
وأما التخيالتق فهي المعاني التي تخترعها قققوة الخيققال
بمعونة الوهم، بأن يركبها الخيال من عدة معاني محسوسققة
محفوظة في الحافظة، كتمثيل صنف من الحوت أنه خققنزير
بحري. فليس شققيء من هققذه التخيالتق واألوهققام يصققلح ألن

.3يعد مقصدا شرعيا 
وقد أكد الشيخ محمد الطاهر بن عاشققور على الفقهققاء
والعلماء في مقاصد الشريعة إطالة وإدامة وتعميققق النظققر،
والتثبت في إثبات مقاصد الشريعة، وحققذرهمق من التسققاهل
والتسرع، ألن تغيير مقصققد شققرعي سققيترتب عنققه تغيققيرات

، بتصرف. 53محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  1
، بتصرف. 53محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  2
، بتصرف. 53محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  3
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كثيرة في أحكام شققرعية كثققيرة، فالخطققأ فيققه خطققر عظيم
.1على الشريعة واألمة 

وهو علم خاص بالعلماء والمجتهدين والفقهاء البارعينق
على قدر مققواهبهم وقققدراتهم وقققرائحهم، وليس على كققل
مكلققف معرفققة مقاصققد الشققريعة اإلسققالمية، ألن معرفققة

.2المقاصد نوع دقيق من أنواع العلم
كمققا بين في كتابققه الجليققل منققافع االجتهققاد عمومققا،
وفوائد االجتهاد الجماعي خصوصا، مؤكدا عليه نظققرا لحاجققة
األمققة اإلسققالمية إليققه في عصققر التكتالت والغققزو الثقققافي
والزخم المعرفي الذي يتساقط على األمة اإلسالمية، منبهققا
في نفس الققوقت إلى مخققاطر التعصققب واالنغالق المققذهبي
معا، مختتماق كتابه بالتذكير بقيمققة علم المقاصققد في إصققالح
وصالح وحيويققةق وتجديققدق األمققة اإلسققالمية ودوام اسققتمرارها

. 3قوية بين المجتمعات اإلنسانية 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فقيها مفتيا:

حبى الله عبدهق محمد الطاهر بن عاشققور ملكققة اإلفتققاء،
بعد أن حباه بملكققة طلب العلم الشققرعي، والققتزود والتعمقققق
فيه سني دراسته في جامع الزيتونة المعمققور، وقققد تصققدى
الشيخ لهذه المهمة الجليلةق بعد أن تبوأ منصب خطة القضققاء

م، وتعمققق فيهققا1923م إلى سققنة 1913المققالكي من سققنة 
بمخالطتققه لقضققايا ومشققاكل المسققلمين الققتي كققان يفصققل
فيها، كما ترسخت أقدامه في هذا المضمار بعد توليه منزلققة

م، وظل كذلك إلى أن سققمي من1923هق 1341اإلفتاء سنة 
قبققل العلمققاء وفققاز بلقب )شققيخ اإلسققالم(، وهققو أول من

.4تسمى به من علماء المالكية 
ولم تظهققر فتاويققه في الصققحف التونسققية في بدايققة
تصديه لإلفتققاء، بققل عققرف الظهققور في مجققال الفتققوى عققبر
مجالت الشرق العربي، والسيما بعد نشققره تأييققدا في مجلققة
المنار حول الفتوى )الترنسفالية( الشهيرة يومها، ثم بققدأت

. 5فتاويه تنشر في الصحف التونسية 
كما أفتى الشيخ على كافة المسائل الققتي طققرحت في
عهده، كما كان يجتهد في المسائل الفقهية القديمققة فضققال

، بتصرف. 53محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  1
، بتصرف. 53محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  2
، بتصرف. 140محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  3
، بتصرف.103 و 102بلقاسم غالي، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص  4
.716، ص 1انظر: محمد رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام، ج  5
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عن اجتهاداته ورآه الرائققدة في المسققائل المسققتحدثةق الققتي
طققرحت عليققه، وقققد تنققوعت فتاويققه ورخصققه بين مسققائل
الكليات واألصول، والفروعيات بمختلف أبوابها، كما كان لققه
السققبق في التصققدي للمسققتحدثات من األمققور ليققبين فيهققا

موقف ورأي اإلسالم.
أشهر فتاويه:

تققرك الشققيخ رصققيدا عظيمققا في الفتققوى على مققذهب
السققادة المالكيققة، كمققا كققانت فتاويققه مزيجققا بين األصققالة
والتبعيةق للمذهب المالكي، والتجديد واالجتهققاد فيققه بمقققدار
حاجة العصر ومتطلباته، ملتزما حيز الكتاب والسنة، وأشققهر

فتاويه هي:
.  1 - الفتوى الترنسفالية 1
.2 - فتوى جواز القراءة على األموات 2
.3 - حكم اإلسالم في التجنس بالجنسيةق األجنبيةق 3

محنة الشيخ: 
عادت حكومة االستقالل الوطني التونسية الشيخ محمد
الطاهر بن عاشور وأساءت إليه شأنها في ذلققك شققأن بقيققة
الحكومققات الثوريققة في العققالم العققربي واإلسققالميق الققتي
أساءت لعلمائها وشققيوخه ، وتعققرض الشققيخ بسققبب مواقفققه
اإلسالميةق الصلبة إلى مواجهة فمحنة مع النظققام التونسققي،
والسققيما بعققد امتناعققهق عن إصققدار فتققوى تققبيح اإلفطققار في
رمضان لمن أراد بحجة تقويققة اإلنتققاج وتنميققةق البالد، ورفض

م نققزوال عنققد رغبققة الققرئيس1961إصدار هذه الفتققوى سققنة 

، و ص7لمعرفة فحوى الفتوى يراجع: محمد رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام، ج  1
.105 .. 102.. وبلقاسم غالي، محمد الطاهر بن عاشور، ص 676

وقد أفاض رجال جمعية العلماء في الرد على الشيخ بن عاشور، والسيما الشيخ 2
عبد الحميد بن باديس، والشيخ العربي التبسي، والشيخ البشير اإلبععراهيمي الععذي
رد عليه في مقاله الشهير في جريدة البصائر تحت عنوان )أشععيخ اإلسععالم هععو أم

،20شععيخ المسععلمين(. جريععدة البصععائر، السععنة األولى، السلسععلة األولى، عععدد 
.1م، ص 1936/ماي/22قسنطينة، اإلثنين  

. وجريدة البصائر، السلسلة114..ع 106انظر بلقاسم الغالي، مرجع سابق، ص  3
/مارس/18هع الموافق 1357/محرم/16، الجمعة 104األولى، السنة الثالثة، عدد 

، الجمعععة95، عععدد 3، السععنة 1. وجريععدة البصععائر، السلسععلة 2م، ص 1938
. وجريعععدة2 و 1هعععع، ص 1356/ذي القععععدة/12م الموافعععق 1938/جعععانفي/14

م25/02/1938، الجمعععة 101البصععائر، السلسععلة األولى، السععنة الثالثععة، عععدد 
، رسععالة من متجنسععي تععونس، عن6،عع 5هععع، ص 1358/ذي الحجععة/24الموافععق 

)جمعية المسععلمين التونسععيين( المتجنسععين بالجنسععية الفرنسععاوية الراغععبين في
الرجوع للجنسية التونسية. توقيع ضيا نوري. مدينة الكاف التونسية.
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الحبيبق بورقيبة، وظل يعاني من إساءات السققلطة لققه حققتى
.1م1973هق- 1393وفاته سنة 

مميزات فتاويه:
المطلع على فتققاوى الشققيخ العالمققة محمققد الطققاهر بن

عاشور يتبين أنها تتميز بالمميزات التالية:
 - الدقة والعمق واإلصابة والضبط والمعرفققة العميقققة1

ألحوال المستفتينق واالستجابةق الحقيقيةق لتطلعاتهم. 
 - التزامهقققا بالفققققه المقققالكي فروعقققا ، وبالعقيقققدة2

األشعرية أصوال.
 - الجديققة والتجديققد واالجتهققاد والواقعيققة بمققا يتناسققبق3

والفتوى المطروحة مع التقيد بالكتاب والسنة.
 - سالمة مقصدها الشرعي، وعدم توجهها أو تسخيرها4

واستخدامهاق من قبل الجهات المشبوهة.
وهو بحق فارس ال يجارى في مجققال الفتققوى، وفققارس
مقتحمق غير هيّاب لجديققدها ولمسققتحدثها ولعويصققها، وفحققل
في علمي المعقول والمنقول، وعالمق ثبت ومتحققرر، يهققدف

لخدمة األمة اإلسالمية.
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المصلح:

الشيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور عققالم عامققل وداعيققة
متمرس في فهم ودراسة وتتبققع أحققوال وواقققع المسققلمين
في تونس خاصة وفي العالم العربي واإلسالميق عامة، نققزل
بعلمه الغزير في ميدان اإلصققالح االجتمققاعيق والققتربوي عققبر
تآليفه الجليلة من جهة، وعققبر نشققاطه الققدعوي واإلصققالحي
العملي والواقعي من جهة ثانية، وقققد بينت سققيرته وتآليفققه
ذلك النشاط اإلصالحي، وهو ما سنسعى لتوضققيحه من خالل

تتبعناق الوجيز لمسيرته اإلصالحية االجتماعية والتربوية.  
 - المصلح االجتماعي: 1

انطلققق الشققيخ محمققد الطققاهر بن عاشققور في مشقروع
إصالحه االجتماعي من مستويين معرفيي، أولهما تشخيصققه
وتقيمقققهق ودراسقققته للواققققع التونسقققي خاصقققة والعقققربي
واإلسالميق عامققة، وثانيهمققا تشققبعه بقيم وتعققاليمق ومبققادىء

اإلسالم السامية في إصالح الفرد والمجتمع واإلنسانية.
وقد قّعققد منطلقققه اإلصققالحي االجتمققاعي بكتابققه القيم
)أصول النظققام االجتمققاعي في اإلسققالم(، الققذي ضققمنه كققل
تعقققاليمق وقيم اإلسقققالم االجتماعيقققة في اإلصقققالح الفقققردي
والجمعي واالجتمققققاعي،ق مركققققزا على المنهج اإلسققققالمي

.115 و 114انظر بلقاسم الغالي، مرجع سابق، ص  1
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المتكامل في اإلصالح الفردي في الفترة المكيققة، واإلصققالح
االجتماعيق الكياني الشامل والعام في الفترة المدنية، مبينا
صوابية ودقة وتكامل واعتدال المنهج اإلسالمي في توطيققد
العالقة بين الققدين والحيققاة، وأثققره البققالغ في إعققداد الفققرد
الصالح والمجتمعق األمثل، وأثره الفعال في بنققاء الحضققارات
واألمم الراشدة، نظرا لتميزه عن غيره من األديان السققابقة
لققه بجملققة من الخاصققيات على رأسققها الفطريققة والعموميققةق
والشقققمول والسقققلمية والوسقققطية والواقعيقققة واالعتقققدال
والتكامليققة،ق على العكس ممققا تققذهب إليققه كققل النظريققات
البشققرية الوضققعية في فصققل الققدين وإبعققاده عن تسققيير
وتوجيهق شؤون الحياة، والتقليلق من شأن الققدين في صققناعة

.1وصياغة وتشكيل الفرد والمجتمع والحضارة 
وقد بسط القول بدقة وعمقق في هذه الخاصققيات الققتي
يتميز بها الدين اإلسققالمي، مبينققا دورهققا في صققناعة الفققرد
الصالح وفي تشكيل المجتمع األفضل، مبيناق منطلق اإلصالح
الفقققردي القققرئيس المتمثقققل في تصقققويب وتنقيقققة العمقققق
الوجققداني والعققاطفي واإليمققاني للفققرد، والققذي بصققالحه

.2الداخلي يصلح معه العمل والسلوك الفردي والجمعي 
معرجققا على أهميققة ودور ومكانققة المققرأة في صققلب
النظام االجتماعيق اإلسالمي، دافعا -في الوقت نفسققه- كققل
التجنيات واالفتراءات التي شكّلها حوله المغرضون واألعداء
والجققاهلون بققه، سققاردا وضققعها المهين السققابق لإلسققالم،
ووضعها الكريم في ظل التعاليم اإلسالمية الغققراء، ودورهققا
الخطير في صققالح الفققرد والمجتمققع،ق مفسققرا وموضققحا في
تآلف دقيققق ومنسققجم روح وظققاهر النصققوص الققتي انتظمت

.3واقع المرأة بإحكام في الدين اإلسالمي 
كمققا يتعققرض أيضققا إلى أهميققة الوحققدة اإلسققالميةق بين
أفراد المجتمع المسلم، التي تشكل حققيزا كبققيرا من أهدافققه
ومقاصققده الكققبرى، والققتي هي نتققاج طبعي لوحققدة القيم
والمثل والمبادىء والعبادات والسلوكات اإلسالمية المتأصلة
في األفققراد، هققذه الوحققدةق الققتي تتعققزز بققاألخوة اإلسققالمية

انظر: محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، الشركة 1
، بتصرف.9 .. 5م، ص 1979التونسية للطباعة والنشر، تونس، دون طبعة، 

..عع 11انظر: محمععد الطععاهر بن عاشععور، أصععول النظععام االجتمععاعي، ص  2  25،
بتصرف.

..عع 36انظر: محمععد الطععاهر بن عاشععور، أصععول النظععام االجتمععاعي، ص  3  66،
بتصرف.
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الوجدانيققةق النفسققية والسققلوكيةق العمليققةق في العبققادات وفي
.1سائر المعامالت 

كما بيّن مقومات النظام االجتماعي في اإلسالم القائم
على مكققارم األخالق، الققتي هي ثمققرة الققدين الحقيقيققةق في
األفراد، والتي خيار الفققرد المسققلم الحققر الكققريم، في ظققل
الكيققان السياسققي اإلسققالمي األفضققل، الققذي يسققوس عامققة
الرعية المسلمة بالعدل واإلحسان والتسامح وحفظ الحقوق
والحريات، والققذي يتققوج قيققام النظققام السياسققي اإلسققالمي
األمثققل من مجمققوع تفاعققل األفققراد الخققيرين والجماعققات
الخيرة في المجتمع الخيّققر، يقققوم على التسققامح والتعققايشق

.2مع الذات واآلخر الموالي والمخالف 
وقد استحسن الشيخ وهو يعرض موضوعاته الكثير ممققا
وصل إليه العقل البشري في الغرب من فتوحققات وفضققائل
الديمقراطية الغربيققة في عققالم الحقققوق والحريققات والعلم،
وفي الديمقراطية ومكاسققبها الققتي تلتقي مققع اإلسققالم في
تكقققريم الفقققرد واحترامقققه، عارضقققا النمقققاذج الحسقققنة في
الديمقراطية الغربية، وتخصص اإلسالم بنظام الخالفققة دون
غققيره من األديققان، الققذي يمثققل شققكال من أشققكال العقققود
الدقيقة بين الرعية والققراعي وفققق صققوابية ودقققة االجتهققاد

.3للعمل باألطر المرجعية المقدسة 
وقققد سققعى الشققيخ جاهققدا لتعليم طالبققه هققذه األصققول
والمبققادىء النظريققة، وحثهم لتطبيقهققا والعمققل بهققا في
بالدهم عمليا، علّهم يصققلحون ويقيمققون مققا يمكن أن ينهض

باألمة اإلسالمية، ويحررها من ربقة االستعمار وأعوانه.
 - المصلح التربوي:2

تميزت رؤية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في مجققال
اإلصالح التربوي والتعليميق بعمق فهمه ودقة تصوره لقضية
اإلصقققالح والتغيقققير عمومقققا، ولقققدور وأهميقققة المؤسسقققات
والهياكل والبرامج واإلطققارات التربويققة في عمليققة التغيققير
واإلصالح خصوصا، بعققد أن اجتمعتق جملققة من العوامققل على
بلققورةق فكققره الققتربوي النظققري والتطققبيقي، والققتي بققدت
بوضققوح في إصققالح التعليمق عمومققا وتجسققدت في إصققالح

.   4جامعة وجامع الزيتونة خصوصا 

.101انظر: محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، ص  1
.125انظر: محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، ص  2
.188انظر: محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، ص  3
..8محمد الطاهر بن عاشور ، أليس الصبح بقريب، ص  4
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وقد عرفت تونس قيام نهضة تعليمية وعلميققة وتربويققة
قبيل محاوالت الشيخ ابن عاشور، تمثلتق في تأسيس الكلية
الحربية العالية بتونس وإنشاء المكتبة األحمدية العامة أيضققا

م، باإلضققافة إلى محققاوالت اإلصققالح الققتربوي1840سققنة 
الشاملة عامة ولجامعق الزيتونققة خاصققة، والسققيماق بعققد مجيء
الشقققيخ القققوزير األول خقققير القققدين باشقققا التونسقققي للحكم

م،1878م .. 1875وإصققققداره أوامققققر اإلصققققالح سققققنوات 
م،1875وتأسيسه للمكتبققة العبدليققةق العامققة أيضققا في سققنة 

وإنشققاء المدرسققتان الحققديثتان الصققادقية والخلدونيققة سققنة
م، ومققققا تالهققققا من تأسققققيس للجمعيققققة الخلدونيققققة1875

والصققادقية، ثم لقققدماء تالمققذةق الصققادقية والخلدونيققةق سققنة
.1م 1896

باإلضافة إلى تأثره بالحركققة التعليميققةق والتربويققة الققتي
دشنها الشيخ محمد عبدةق بمصر عنققدما تققولى رئاسققة إصققالح
األزهر، واهتمام األمم العربية واإلسالميةق الناهضققة بالتربيققة
والتعليم، والسيما مصر في عهد دولة )محمققد علي باشققا ت

م( وأبنائققه، وتأسيسققهم المققدارس والسققيماق )مدرسققة1849
األلسققن للترجمققة( الققتي أوكلت إدارتهققا للشققيخ )رفاعققة

م(، واهتمام مصر بإرسققال البعثققات1883-1803الطهطاوي 
العلميققة ألوروبققا، ووضققع العققالم الغققربي المتفققوق بسققبب

. 2التقدم العلمي 
كتابه التربوي الجليل ]أليس الصبح بقريب؟[

يعد كتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور )أليس الصبح
بقريب( المترجم الوحيققد عن أراء وأفكققار وتصققورات الشققيخ
للتربيقققة والتعليم ولمنهجقققهق اإلصقققالحي في جقققال التربيقققة

، كمققا يعكس3والتعليم، كما جاء عنوانه جزءا من آية قرآنيققة 
أيضا تتشوق الشيخ إلى انبالجق صبح النققور والمعرفققة والعلمق
بعققد طققول ليققل من التخلققف والجهققل على األمققة العربيققة

.4واإلسالميةق 

انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث،ع مكتبة النهضععة المصععرية، 1
..158م، ص  1971القاهرة، الطبعة الثالثة، 

انظر: جرجي زيدان، بناة النهضة العربية الحديثععة،ع دار الهالل، دون طبعععة، دون 2
..126تاريخ، ص 

قالوا يا لوط إنا رسعل ربعك لن يصعلوا إليعك فاسعر بأهلعك بقطعع من الليعل وال 3
يلتفت منكم أحد إالّ امرأتععك إنععه  مصععيبها مععا أصععابهم إن موعععدهم الصععبح أليس

(.80الصبح بقريب[ )هود: 
.2انظر: أليس الصبح بقريب، ص  4
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وقققد عققرض الشققيخ في مقدمتققه أهميققة إصققالح مجققال
التربية والتعليم، ودوره في عملية اإلصققالح الشققاملة، مبينققا
أسباب التخلف العلمي في البالد التونسية عموما والزيتوني
خصوصققا، وعلى رأسققها انعققدام التخطيققطق الققتربوي، وعققدمق
وجود خطة تربوية شاملة تنتظم فيها المؤسسققات التربويققة
بكافة أركانها. وعدمق وجودق رقابة صارمة ونظام محدد ومبين
يلزم التالميذق واألساتذة واإلدارة والدولة، وجققري الكثققير من
طلبة العلم لتحصيل الشهادات بهدف الكسققب واالرتققزاق، ال
بهدف التعلم والتعليم الصققحيح والجققاد، مققع تققردي األوضققاع
األخالقيقققة واالجتماعيقققةق واالقتصقققادية والصقققحية في البالد

اإلسالميةق عموما.
ثم تعمق في نقد المنظومة التربوية من الققداخل مبينققا
عيوب الطريقة التلقينيةق التقليديققة،ق وغيققاب المنهج النقققدي
والتحليلي، واالكتفاء بالمنهج التلقيققني النظققري التقليققدي،
وإهمققال البعققد التطققبيقي العملي في العمليققة التعليميققة،ق
معرجققا على مسققتوى وأحققوال ونفسققيات ودرجققات ودوافققع
وغايققات الطلبققة التونسققيين وغققيرهم، مؤكققدا على أهميققة
التأليف المدرسي والعلمي المتخصص والققدقيق، البعيققد عن

.1منهج العموميةق والشمولية، وضرورة إصالح مناهج التعليم 
متعرضقققا إلى مسقققيرة الحركقققة العلميقققة في العقققالم
اإلسققالمي، وممققيزات واتجاهققات واهتمامققات كققل مدرسققة،
فالمدرسقققة المشقققرقية المصقققرية والشقققامية والفارسقققية
والتركيققة، والمدرسققةق المغربيققة واألندلسققية، مركققزا القققول
على مدرسة القققيروان وتققونس ودورهققا في نهضققة وتطققور

.2العلوم العربية والدينية والحفاظ عليها 
مبينقققا أهميقققة وقيمقققة التقققأليف المدرسقققي، وطبيعقققة
ومستوى ونوعية لغته، وأهمية منهجه وأسققلوبه،ق الققتي تعققود
الطلبة وتققدربهمق على الفهم والتعمقققق والتحليققل والتوصققيل

.3والكتابة والتأليف 
كما دعا إلى تأليف لجان متخصصققة في كققل علم لتعيققد
التأليف فيه ، ولتخلصققهق ممققا علققق بققه من افتآتققات وزيققادات
وأهواء ال عالقة لها به، كمققا هققو أمققر علم الكالم والفلسققفة
والمنطق والتاريخ، الذي تققأثر بققالتراجم الفاسققدة من جهققة،

.160انظر: أليس الصبح بقريب، ص  1
.180انظر: أليس الصبح بقريب، ص  2
.211انظر: أليس الصبح بقريب، ص  3
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وبالفهومات الخاطئة من جهة ثانية، وباتباعق الهوى من جهققة
.1ثالثة، على الرغم من مكانتها ونفعها لطالب العلم 

مبينا في الختام ارتبققاط هققذه الخطققة اإلصققالحية بمققدى
إصالح أحوال ومكانة المعلمينق والمتعلمين، والسيماق المادية

.2واالجتماعية واالقتصادية واالعتباريةق 
خاتمة: 

وهكذا تبدو لنا أهمية ومكانة وقدر الشيخ محمد الطاهر
بن عاشققور كعققالم فققذ، وكمجققددق مجتهققد، وكداعيققة مصققلح،
وكمفسر، وكمحدث، وكمقاصققدي، وكفقيققه مفت، وكمصققلح
اجتمققاعي وتربققوي، وكمعلم مققدرس حفققظ تققراث األقققدمين
وقدمقققه لآلالف من طلبقققة العلم الزيتونقققيين: التونسقققيين
والليبققيينق والجزائققريين والمغاربققة والموريتققانيين، وغققيرهم

من األفارقة.

م (1940-1889ب- الشيخ عبد الحميد بن باديس )
مولده ونشأته وتعلمه:

ولد الشيخ ]عبد الحميققد بن محمققد المصققطفى بن مكي
هق الموافققق1307/ربيع اآلخرة/11بن باديس..[ يوم األربعاء 

م بقسنطينة في أسققرة عريقققة1889 ديسمبر سنة 04ليوم 
مشهورة بالعلمق والجاهق والققثراء، وأمققه السققيدة ]زهققيرة بنت
علي بن جلقققول[ من أسقققرة فاضقققلة مشقققهورة من أعيقققان

.3قسنطينة أيضا 
.250انظر: أليس الصبح بقريب، ص  1
.226انظر: أليس الصبح بقريب، ص  2
كان ابن باديس سليل أسرة المعز بن باديس الصععنهاجية، وينتسععب إلى جععده  3

األعلى ]المعز بن بععاديس بن المنصععور بن بلقين بن زيععري بن منععاد بن منقععوش[
أمير قبيلة صنهاجة التلية ، ومؤسس دولة بني زيري الصععنهاجية في بالد المغععرب
اإلسالمي، وقد حكمت هذه األسرة ووجهت سياسة المغرب العربي اإلسالمي في
القرن الرابع والخامس والسادس للهجرة، وأشهرها: ]المعز لدين الله أبو الفتععوح

هععع[، الععذي يرجععع إليععه الفضععل في تطهععير بالد المغععرب373بلكين بن زيععري ت 
اإلسالمي من بدع الباطنية واإلسماعيلية.. التي خلفهععا الفععاطميون العبيععديون من
ورائهم في بالد إفريقية، وإقرار مععذهب أهععل السععنة، وقععد دامت واليتععه من سععنة

هع، ولما سععقطت دولععة بععني زيععري على يععد الموحععدين في373هع إلى سنة 362
القرن السادس الهجري ودمرت عاصمتهم )قلعة بععني حمععاد( بععالقرب من مدينععة
مسععيلة اليععوم سععكنتع أسععرة ابن بععاديس قسععنطينة واشععتغلت بععالعلم والتجععارة
والقضاء، كمععا نبععغ من هععذه األسععرة شخصععيات سياسععية ودينيععة كثععيرة كععان من
المتأخرين منهم جده ]أبو العباس احميدة بن باديس[، وجععده ]المكي بن بععاديس[

م، كما كععان أبععوه عضععوا1837قاضيا قسنطينة قبيل سقوطها بيد االستعمار سنة 
في البرلمان الجزائري الفرنسي. وأسرته ألمه عريقة، فقد كان جده ألمععه عضععوا

168



بدأ ابن باديس حياته العلميةق بحفظ القرآن الكريم على
يققد الشققيخ ]محمققد المداسققي[، وأتم حفظققه وهققو ابن ثالث
عشققرة سققنة، ومن شققدة إعجققاب المققؤدب بذكائققه وسققيرته
الطيبة قدمققه ليصققلي بالنققاس صققالة الققتراويح ثالث سققنوات

. 1متتابعةق في الجامع الكبير بقسنطينة 
ثم سقققلمه والقققده إلى الشقققيخ ]حمقققدان الونيسقققي ت

هققق، فدرسققه مبققادىء1319م - 1901هق[ سنة 1331م-1920
اللغة العربية والعلومق الدينية، وحفظ على يديه متققون اللغققة
والنحوق ودرر الشعر العققربي وعيققون البيققان، وسققائر المتققون
الدينية في الفقه واألصققول والفققرائض والعقائققد والحققديث،
وظل مالزما له حتى بعد زواجه يطلب العلمق عنققده إلى حين
هجرتققه مكرهققا من قسققنطينة إلى بالد الحجققاز متبرمققا من
سياسققة فرنسققا االسققتعمارية تجققاه الجزائققريين، ورغب ابن

 . 2باديس أن يهاجر مع شيخه ولكن والده منعه من ذلك

في البرلمان الجزائععري الفرنسععي. لمزيععد من التوسععع انظععر: عمععار طععالبي، ابن
،1م، ج 1968باديس حياته وآثاره، دار اليقظة العربيععة، بععيروت، الطبعععة األولى، 

. وأحمد حماني، الصراع بين السععنة والبدعععة، دار البعث، قسععنطينة،73 و 72ص 
. وتععركي رابح، ابن بععاديس رائععد231..عع 229، ص 2م، ج 1984الطبعععة األولى، 

اإلصالح التربوي في الجزائر، الشركة الوطنيةع للنشعر والتوزيعع، الجزائعر، الطبععة
.. وقععد صععححت تععاريخ ميالده من عنععد: عبععد العزيععز193م، ص 1969األولى، 

فياللي، وثائق جديدة عن جوانب خفية في حياة ابن باديس الدراسية، دار الهععدى،
.                  15م، ص 2012عين مليلة، الطبعة األولى، 

انظععر: أندرييععه نوشععيه، نهضععة الحركععة الوطنيععةع والدينيععةع الجزائريععة، المطبعععة 1
.64الباريسية، الطبعة األولى، باريس، دون تاريخ، ص 

م: من كبععار علمععاء الجزائععر، ومن رواد1920هععع - 1331حمععدان الونيسععي ت  2
الحعركعععة اإلصععالحية بهععا في مسعععتهل القععرن العشععرين الميالدي الرابععع عشععر

م[، وّخرج1913هع  1330الهجري، تتلمذ على يد الشيخ ]عبد القادر المجاوي ت 
يس، الععذي يقععر لععه بالفضععل وبععالعلم وبالريععادةدالكثععير من الطالب منهم ابن با

وبتأثيره العميق فيه، هاجر إلى الحجاز احتجاجا على قمع السلطات االسععتعمارية،
وأفتى بعععدم جععواز تجنيععد المسععلمين الجزائععريين في الجيش الفرنسععي، فحععاول
االستعمار التأثير فيه ليبدل فتواه ولكنه فشل، فضايق الشيخ مما اضطره للهجرة
إلى بالد الله الحرام، واستقر بالمدينة المنورة، وظل مدرسا للحععديث النبععوي بهععا

م. وقد قال عنه األسععتاذ أحمععد لطفي السععيد1920هع 1329إلى حين وفاته سنة 
أمعا نحعععن فقععد كنععا نغشعى العوقت بعععدم: )).. 1911لما أدى فريضة الحج سعنة 

الععوقت درس األسععتاذ الكبععير الشععيخ حمععدان الونيسععي مععدرس الحععديث والبيععان
..((. لمزيد من التوسع انظر: عمار طالبي، مصدر سععابق،بالحرم النبوي الشريف

. انظععر: مجلععة232 و 231، ص 2. وأحمد حماني، مرجععع سععابق، ج 74، ص 1ج 
.129 و 128م. ص 1962هععع فععبراير 1381، شعععبان 131الهالل المصرية، عععدد 

. ومحمد الصالح رمضان، نشأة أفريقيا الشععمالية،346ومعجم أعالم الجزائر، ص 
.  43م، ص 1949، السنة األولى، ماي 4مجلة أفريقيا الشمالية، عدد 
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ولما بلققغ الخامسققة عشققر زوجققه والققده فققأنجب مولققودا
1سماه ]محمد عبدة إسماعيل[ محبة في الشيخ محمد عبققدة 

. ولما منعه والده من الهجرة مع شيخه ]حمققدان الونيسققي[
إلى الحجاز أذن له أن يهاجر إلى تونس ليتابعق تعليمه العالي

هق1325م- 1908بجققامع الزيتونققة المعمققور، فقصققده سققنة 
وسققنه تسققعة عشققر عامققا، وفي جققامع الزيتونققة أخققذ سققائر
العلوم العربيققة والدينيققة على يققد أكققابر العلمققاء من أمثققال:

،2م[ 1924هق 1342]الشقققيخ محمقققد النخلي الققققيرواني ت 
-1879هق/1397-1296و]الشققيخ محمققد الطققاهر بن عاشققورق 

، والشققيوخ: ]محمققد الصققادق الققنيفر، وعثمققان بن3م[ 1973
الخوجة، وحمدان المحرسي، والبشير صفر، ومحمققد الخضققر

، وظققل بققه4حسقين، وبلحسن النجار، ومحمد بن القاضي..[ 
م، حيثق تخرج منه يحمل شققهادة1912طالبا للعلمق إلى سنة 

التطويقققع، وهي أعلى شقققهادة جامعيقققة تمنحهقققا الجامعقققة
م -على عادة الطلبة1913الزيتونية، ودّرس فيه سنة واحدةق 

المتخققرجين منققه- قبققل أن يعققود إلى قسققنطينة في مققوفى
السنة نفسها، الذين يزاولون التدريس فيققه لمققدة سققنة بعققد

. 5تخرجهم ليتدربوا على فنون وطرق التعليمق 
وفي تونس حضر ابن بققاديس بققوادر النهضققة التونسققية
الحديثقققة القققتي كقققان رائقققداها القققدينيان ]الشقققيخ النخلي

.75 و 74، ص 1انظر: عمار طالبي، مرجع سابق، ج  1
م: من أكععابر علمععاء الزيتونععة في1924هععع - 1342محمد النخلي القيرواني ت  2

التفسععير والحععديث وعلم السععند واللغععة، تخععرج على يديععه كبععار علمععاء النهضععة
اإلصععالحية بععالجزائر أمثععال الشععيخ ابن بععاديس والعععربي التبسععي ومحمععد مبععارك
الميلي ومحمد الطيب باشا التبسي، ودفاتر تخععرجهم الزيتونيععة ممهععورة بتوقيعععه

وإجازته وخطه.
م: من خععريجي جامعععة1973-1879هع/1397-1296محمد الطاهر بن عاشور  3

الزيتونة، ومن أكابر علمائها وأفاضلهم، تخرج على يديعه أكععابر الحركععة اإلصععالحية
الجزائرية في العصععر الحععديث،ع وتععولى منصععب إدارة الزيتونيععة،ع وقاضععي القضععاة
بتععونس،ع ومفععتي الععديار، وتععرك العديععد من المؤلفعات أشعهرها  تفسععيره الشعهير

)التحريرع والتنوير( الذي يعتبر عمدة تفاسير مالكية المغرب العربي.
انظر: محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، الشععركة التونسععية للطباعععة 4

م.1986والنشر، تونس، الطبعة الثالثة، 
م اسععم1912أوت06نشرت جريدة )المشير( التونسية في عددها الصادر يوم  5

الطالب عبد الحميد بن باديس ضمن أسماء الطلبة الزيتونععيين الععذين نععالوا شععهاد
التطويع العالية من الجامعة الزيتونية، وكان ترتيبه األول بين دفعته تلععك، الععتي لم
يتخرج فيهعا أي جزائععري غعيره. انظععر: محمعد الصعالح الجعابري، النشععاط العلمي

م، المؤسسة التونسية1960-1900والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس سنة 
.21م، ص 1975للنشر، الطبعة األولى، 
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القيرواني، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور[، وكان روادهققا
السياسيون أمثال: ]محمد باش حانبه وعبد العزيققز الققزاوش
وعبدق العزيز الثعالبي ومحمققد خزنققدار..[، كمققا حضققر أحققداث
المظققاهرات التونسققية ردا على احتالل إيطاليققا ليبيققا سققنة

م، ومظققاهرات التونسققيينق  الشققهيرة لتأييققدق الدولققة1911
م، كمققا شققهد1912العثمانيققةق في حققوادث البلقققان سققنة 

النهضة األدبية والصحفية والفكرية التي عاشتها تققونس في
. 1تلك السنوات األربع 

هق1331م - 1913وبعدق عودته من الزيتونة أواخققر سققنة 
بققدأ يققدّرس في قسققنطينة كوكبققة من طالب العلم، الققذين
شكّلوا بعدها نواة الحركة اإلصققالحية اإلسققالمية في الجزائققر
في منتصققف الخمسققينيات، ولكن مفتيهققا المعين من قبققل
اإلدارة االسققتعماريةق الشققيخ ]المولققود بن الموهققوب[ - غفققر
الله له، وعلى الرغم من باعه وتطاوله في العلوم الشرعية
والعربيققة - عارضققه بقققوة، وسققبب لققه الكثققير من المشققاكل
تنفيذا للسياسة االستعمارية التي كانتُ تملى، مسققببا نوعققا
من التعقققثر لمشقققروعه اإلصقققالحي في بدايتقققه، ففكقققر في
الهجرة من جديققد ، واسققتأذن والققده في الحج فققأذن لققه في

م، ونزل المدينة المنققورة عازمققا على1913هق 1331موسمق 
الحج والهجققرة معققا ، وهنققاك التقى شققيخه األول ]حمققدان
الونيسي[ والشيخ ]حسين أحمققد الهنققدي المققدني[  والشققيخ
]الوزير التونسي[، كما التقى عالمة الجزائر وأديبهققا الشققيخ
]محمدق البشققير اإلبققراهيمي[، الققذي تققذاكر معققه لمققدة أربعققة
شهور كاملة أوضاع الجزائر خاصة والعققالم اإلسققالمي عامققة

2في ظل موجة القهر واالستعمارق الصليبي الحديثة . 

وقد وصف الشققيخ البشققير لقاءاتققه اإلصققالحية المثمققرة
تلك بالشققيخ عبققد الحميققد بن بققاديس بقولققه: )).. كنققا نققؤدي
فريضة العشاء األخيرة كل ليلة في المسجد النبوي، ونخققرج
إلى منزلي فنسمر مع الشيخ ابن باديس منفردين إلى آخققر
الليل حين يفتح المسجد فندخل مع أول داخل لصالة الصبح،
ثم نفترق إلى الليلة الثانيققة، إلى نهايققة ثالثققة األشققهر الققتي

انظر: شارل أندريعه جوليعان، أفريقيعا الشعمالية تسعير، ترجمعة: محمعد معزالي 1
م، ص1976والبشير بن سالمة ، الدار التونسية للنشععر، تععونس، الطبعععة األولى، 

44 ..
انظر: محمد البشير اإلبراهيمي، أنا، موجز السععيرة الذاتيععة الخاصععة بععه، قععدمها 2

تعريفا به إلى رئاسة المجمع اللغوي العربي بالقاهرة بمناسبة تعيينععه عضععوا فيععه،
، بتصرف.5ص 
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أقامها الشيخ بالمدينققة المنققورة.ق كققانت هققذه األسققمار كلهققا
تققدبيرا للوسققائل الققتي تنهض بهققا الجزائققر، ووضققع الققبرامج
المفصلة لتلققك النهضققات الشققاملة الققتي كلهققا صققورا ذهنيققة
تترى في مخيلتناق ، وصحبها من حسن النية وتوفيق اللققه مققا
حققها في الخارج بعد بضع عشرة سققنة ، وشققهد اللققه على

م هي الققتي وضققعت فيهققا1913أن تلققك الليققالي من سققنة 
األسس األولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائققريين، الققتي

. 1م..(( 1931لم تبرز للوجود، إالّ في سنة 
وفي المدينة المنورة كققان قققد أبققدى رغبتققه في البقققاء
فيها أمام الشيخ حسين أحمد الهندي المدني، فنصحه - لمققا
توسمق فيه أمارات النجابققة والققذكاء واإلخالصق لدينققه ولغتققه -
بققأن يعققود إلى وطنققه الجزائققر، الققذي هققو بحاجققة ماسققة إلى
دعوته وعلمه ونشققاطه، وقققال لققه: ].. ارجققع إلى وطنققك يققا
بققني، فأمثالققك هنققا كثققير يغنققون عنققك، ويقومققون مقامققك ،
ولكنهم في وطنك قليل، وخدمققة اإلسققالم هنالققك أجققدر بققك
وأنفع لققه من بقائققك هنققا[، ولمققا عققزم على الرجققوع أخققبره
شيخه حمدان الونيسي بأنه سيرخص له في التدريس، وأخذ
عليه العهد أالّ يتولى الوظيف وال يطلب بعلمققه الرغيققف وال
يتخذ منه سلما ألغراضه الدنيوية.. فعاهده وعاد إلى الجزائر

 . 2مارا بمصر والشام ولبنان
عودته إلى الجزائر:

عملتق نصيحة الشيخ حسققين أحمققد الهنققدي رحمققه اللققه
في ابن باديس عملها، وقرر العودة للجزائر بعققد أن تققدارس
مققع الشققيخ البشققير اإلبققراهيمي وضققعها األليم وظروفهققا
الصعبة، ولما ودّع أستاذه حمدان الونيسي أعطققاه كتابققا إلى

،3الشققيخ ]محمققدق بخيت المطيعي[ مفققتي الققديار المصققرية 
فققنزل مصققر وذهب إليققه وأعلمققه بأنققه جققاء من قبققل الشققيخ

، بتصرف.5انظر: المصدر السابق نفسه، ص  1
.235 و 234، ص 2انظر: أحمد حماني، مرجع سابق، ج  2
م: ولععد بقريععة المطايعععة بمحافظععة أسعععيوط،1935محمععد بخيت المطيعي ت  3

وحفظ القرآن الكريم ومبادىء العلعوم العربيعة والدينيعة،ع ثم التحعق بعاألزهر سعنة
هع فدرس فيه على يد كبار مشايخه أمثععال الشععيخ حسععن الطويععل وجمععال1282

هععع، ثم تقلب في المناصععب1292الععدين األفغععاني، ونععال شععهادة العالميععة سععنة 
م، ولععه1914 ديسععمبر 31العلمية والدينية إلى أنعين مفتيععا للععديار المصععرية في 

 مجلدا، وكان صديقا حميما للشيخ محمععد عبععدة،8000مكتبة عظيمة بها حوالي  
م. انظععر: عبععد الحميععد بن باديعععس، في ذكععرى رحيععل1935توفي بالقاهرة سنة 

، ذي القعدة11، المجلدع 11الشعيخ محمد بخيت المطيعي، مجلة الشهاب، الجزء 
. 607 و 606م، ص 1936هع فيفري 1354
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حمدان الونيسققي فقققال لققه : )ذاك رجققل عظيم(، ثم أجققازه
للتققدريس في علققوم الشققرع، ومنهققا عققّرج على الشققيخ ]أبققا

. 1الفضل الجيزاوي[ في اإلسكندرية فأجازه أيضا 
ثم عّرج على سورية ولبنان، وعاد إلى الجزائققر، وباشققر

هققق -1332عمله التربوي والتعليمي في قسنطينة ربيع عام 
م، وظققل يعلم الصققبيان في الكتققاتيبق والمسققاجد من1914
م إلى أن تكّونت نخبة من خيرة الطلبة على يديه1914سنة 

2 .
عوامل نبوغه :

يمكن إجمال عوامل تكوين ونبوغ الشيخ عبد الحميد بن
باديس في العناصر اآلتية:

 - نشقققأته في أسقققرة فاضقققلة حرصقققت على تحفيظقققه1
القرآن الكريم مبكرا .

 - طلبققه لعلققوم الشققرع على يققد خققيرة العلمققاء أمثققال2
الشيخ محمدان الونيسي، ومحمدق النخلي القيرواني.

 - رحلتققه لطلب العلم بجققامع الزيتونققة وتدريسققه عامققا3
كامال فيه.

 - معاصرته لألحققداث التاريخيققة الجسققام الققتي عصققفت4
بالعالمق عامة وباألمة اإلسالمية خاصة.

 - رحلته إلى المشرق العققربي والحج، والتقققاؤه بخققيرة5
علماء الشرق اإلسالمي.

 - تققأثره بالحركققة الصققحفية واإلعالميققة في المشققرق6
العربي والسيما العروة الققوثقى ومجلققة المنققار، الققتي طلب

م[ عققدم1936علماء الجزائر من السيد ]محمد رشيدق رضا ت 
التعرض فيها لسياسة فرنسا االستعماريةق في الجزائر حققتى
ال تمنع دخولها إليهم، ألنها هي المدد ألرواحهم، وهي الققتي

تصلهم بروح الشرق.
 - تققأثير سياسققة القمققع االسققتعماري فيققه، وتققأثره من7

وضعية الشعب الجزائري المزرية.
 - احترامه لمنهج ووصية شيخيه الونيسي والقيرواني،8

إذ قال فيهما: ]وأذكر منهم رجلينق كان لهما األثر البليغ في
تربيتي وفي حياتي العمليققة حمققدان الونيسققي القسققنطيني

أبو الفضل الجععيزاوي: من أكععابر علمععاء مصععر، ولي رئاسععة الجععامع األزهععر في 1
العشرينيات.

. وأحمععد حمععاني، مرجععع81 و 80، ص 1انظر: عمار طالبي، مرجععع سععابق، ج  2
. ت.235 و 234، ص 2سابق، ج 
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نزيل المدينة المنورة ودفينها، وثانيهما الشيخ محمد النخلي
القيرواني المدرس بجامع الزيتونة المعمور رحمهما الله.

وإني ألذكر لألول وصية أوصققاني بهققا، وعهققدا عهققد بققه
إلّي، وأذكر أثر ذلك العهققد في نفسققي ومسققتقبلي وحيققاتي
وتاريخي كله، فأجدني مدينا لهذا الرجققل بمنّققة ال يقققوم بهققا
الشكر، فقد أوصققاني وشققدّد علّي أن ال أقققرب الوظيققف وال
أرضاها ما حييت،ق وال أتخذ علمي مطية لها، كما كققان يفعلققه

وأذكر للثاني كلمة ال يقل أثرها في أمثالي في ذلك الوقت.
.1ناحيتي العلمية عن أثر تلك الوصية في ناحيتي العملية..[ 

 - عودة فئة من العلماء الجزائققريين من الزيتونققة ومن9
المشققرق العققربي أمثققال: ]محمققد الطيب العقققبي، والبشققير
اإلبراهيمي، وأبققو يعلى سققعيدق الققزواوي، والعققربي التبسققي،
والمولودق الحققافظي األزهققري، ونعيم النعيمي، ومحمققدق خققير

. 2الدين، ومحمدق السعيد الزاهري..[ 
نشاطه الدعوي واإلصالحي:

ال يمكن الفصققل -عمليققا-ق بين جققوانب  شخصققية الشققيخ
عبد الحميد بن باديس العتبققارات عديققدة. ذلققك أن شخصققيته
ثريققة األبعققاد، وتتحققرك على عققدة مسققتويات، فهققو المققربي
والمعلم والكاتب والخطيبق والداعيققة المصققلح والسياسققي..
وبالتقققالي ال تنفصقققل  شخصقققيته الدعويقققة اإلصقققالحية عن

شخصيته التربوية أو التعليميةق أو السياسية..      
ومن هنققا يمكن تقسققيم نشققاط الشققيخ عبققد الحميققد بن
باديس -رحمه الله- اإلصالحي والدعوي، والذي يتققدرج وفققق

اإلطار الزمني التالي:     
هق/1331-1308 - مرحلققة النشققأة والتربيققة والتكققوينق 1
م.      1913- 1889
 - مرحلقققة التأسقققيس القققتربوي والتعليميق والصقققحفي2

م.1928- 1912هق/ 1347-1331والدعوي 
هق/1343 - مرحلة تأسيس جمعية اإلخققاء العلمي سققنة 3
م.1924
هق/1347 - مرحلققة تأسققيس ورئاسققة جماعققة الققرواد 4
م.1928
- مرحلة رئاسة جمعية العلماء المسققلمين الجزائققريين5 

م.1940م-   1931ومجلسها اإلداري 

م،1938هع جويلية 1357، جمادى أولى 14، المجلد 4انظر: ابن باديس، الجزء  1
.291 ..288ص 

سترد ترجمة عن هؤالء العلماء الحقا إن شاء الله. 2
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نشاطه الدعوي واإلصالحي: 
بعد عودة العققالمين الجليلينق من الحجققاز قطبققا الحركققة
اإلصققالحيةق اإلسقققالمية في الجزائققر الحديثققةق الشققيخ محمققد

م1920هق/1338الطيب العقبي والبشققير اإلبققراهيمي سققنة 
تبلور الرأي اإلصالحي أخيرا لدى الشيخ باديس على ضرورة
توحيققد الجهققود في إطققار العمققل الجمعي وتأسققيس جمعيققة
دينيققة قويققة، تضققطلع بالعمققل اإلصققالحي اإلسققالمي في
الجزائققر، لمواجهققة المخططققات االسققتعمارية ضققد الشققعب

الجزائري األعزل، وأهم هذه المخاطر:
 - فسققاد الطققرق الصققوفية ونشققرها وترويجهققا للبققدع1

والخرافقققات واألوهقققام واألباطيقققل الطرقيقققة بين صقققفوف
الشققعب الجزائققري الجاهققل، وتواطئهققا البشققع مققع اإلدارة

االستعماريةق الستغفالق الشعب الجزائري.
 - محاولة إيقاف مد حركة التبشير والتنصير المستمرة2

بين الشقققعب الجزائقققري، القققتي تسقققتغل ظروفقققه الصقققعبة
لتنصيره، أو لتحويلهق عن دينه اإلسالمي .

 - إيقاف زحف الفرنسة، وإنقاذ اللغة العربيققة محاربققة3
من قبل االستعمار الفرنسي. 

 - إيقاف المد التغريبي بين صفوف الشعب الجزائققري،4
الذي يسعى لخلققق النخب الجزائريققة الطامحققة لالنققدماجق في

فرنسا. 
 - مقاومققة سياسققة المسققخ والتشققويه الققتي تمارسققها5

اإلدارة االستعماريةق تجاه قيم ودين الشعب الجزائري.
 - اإلعققداد الصققحيح لبنققاء الفققرد الجزائققري العققربي6

المسلم، الواعي والمتسلح بدينه وقيمه ولغته. 
 - الحفققققاظ على آخققققر حصققققون الممانعققققة العربيققققة7

واإلسالميةق في الجزائر السليبة.
نشاطه الصحفي: 

وبعدق انهققزام دول المحققور في الحققرب العالميققة األولى
وخروج الحلفاء منتصرين وإعالن مبادىء الققرئيس األمققريكي
)ولسققون( تأسسققت أول صققحيفة جزائريققة حققرة بقسققنطينة

، وقققد أسسققها أحققد1م 1919اسققمها ]جريققدة النجققاح[ سققنة 

م( الصادرة  بقسنطينة برئاسة وتحرير عبد الحفيظ1956-1919جريدة النجاح ) 1
/عع 1919بن الهاشمي ومامي إسماعيل: جريدة النجاح )  م ( أول صععحيفة1956 

عربية تأسست بععد الحعرب العالميعة األولى، ظهعرت كيوميعة في أول أمرهعا، ثم
تحععولت إلى شععبه أسععبوعية، ثم إلى أسععبوعية، وكععانت على صععلة بوكالععة األنبععاء
)هافععاس( العالميععة، وهي صععحيفة إخباريععة جامعععة أدارهععا ورئس تحريرهععا )عبععد
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تالمذةق الشيخ ابن باديس ]عبدق الحفيظ بن الهاشمي[، وكققان
الشيخ عبققد الحميققد يكتب فيهققا مقاالتققه تحت اسققم مسققتعار

ويوقع باسم )العبسي(. 
ثم قققرر الشققيخ تأسققيس صققحيفة خاصققة تعققبر عن خققط
واتجاه ]جمعيةق اإلخققاء العلمي[ فأسققس بمعيققة مجموعققةق من

، الققتي1المخلصققين من أهققل قسققنطينة صققحيفة ]المنتقققد[ 
عطلتها اإلدارة االستعمارية بعد فترة قصققيرة من صققدورها،

،2مما دفع بالشيخ باديس إلصدار ]جريققدة ومجلققة الشققهاب[ 
هققق/1350ليصققدر من بعققدها جريققدة ]السققنة النبويققة[ سققنة 

م لتكقققون اللسقققان النقققاطق باسقققم جمعيقققةق العلمقققاء1933
المسقققلمين الجزائقققريين، وسقققرعان مقققا عطلتهقققا اإلدارة

الحفيععظ بن الهاشععمي( ثم انضععم إليععه إسععماعيل مععامي الصععحفي والكععاتب
القسنطيني المعروف، ولم يكن لها اتجاه سياسي واضععح إالّ الععربح المععادي، ولععذا
فقد سخرتها اإلدارة االستعمارية فترة لمحاربععة الصععف اإلصععالحي. انظععر: محمععد
ناصر، الصحف العربية الجزائرية، الشركة الوطنيةع للنشر والتوزيع، الجزائععر، دون

. وهي موجععودة بمركععز أرشععيف واليععة قسععنطينة44 و 43طبعة، دون تاريخ، ص 
وقد اطلعت عليها شخصيا وصورت منها العديد من الموضوعات كموضععوع برقيععة

م.1926أهل تبسعة للمعؤتمر اإلسعالمي بالقعاهرة حعول الخالفعة اإلسعالمية سعنة 
.236 و 235، ص 2وأحمد حماني، مرجع سابق، ج 

م( الصادرة بمدينة قسعنطينة برئاسة وتحرير1925هع / 1343جريدة المنتقعد ) 1
هع/1343الشيخ عبد الحميد بن بععاديس وإدارة أحمععد بوشععمال: جريععدة المنتقععد )

م( جريععدة أسععبوعية صععادرة بقسععنطينة، رئس إدارتهععا الشععيخ  )أحمععد1925
بوشمال(، ورئس تحريرها الشيخ عبد لحميد بن باديس، وهي جريدة تمثععل الخععط
اإلصالحي االجتماعي، ودل عليها شعارها، فهي جريدة حرة وطنية تعمععل لسعععادة
األمة الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطية، وشعارها )الحق فععوق كععل واحععد ,
والوطن قبل كل شيء(، وللهجتها الحادة مع االستعمار عطلتها بعععد أربعععة أشععهر
من صدورها، وبعد أن صدر منها ثمانية عشر عددا، وقععد صععدر العععدد األول  منهععا

هع، وصدر العدد األخير منها يوم1343 الحجة/ و/ذ11 م الموافق 2/7/1925يعوم 
م.  انظر: محمععد ناصععر، الصععحف29/10/1925هع الموافق لع  2/1344/ربيع 10

. أرشيف قسنطينة أيضا.54 , 53العربية الجزائرية، مرجع سابق، ص 
( الصععادرة1925/1939جريععدة ومجلععة الشععهاب األسععبوعية ثم الشععهرية ) 2

بقسنطينة تحت إدارة وتحرير الشيخ عبد الحميد بن باديس: خلفت جريدة المنتقد
بعد أن عطلتها اإلدارة االستعمارية، حاملة نفس خط المنتقد، وقد رئس تحريرهععا

م أسععبوعيا الموافععق12/11/1925ابن باديس، وقد صدر العدد األول منهععا يععوم  
هععع، وفي سععنتها الرابعععة تحععولت إلى مجلععة شععهرية تععؤرخ1343/ذي الحجععة/10

للحركة الفكرية واإلصالحية  الجزائرية، تطورت شعاراتها بتطععور مراحععل الحركععة
اإلصالحية  من )ال يصلح آخر هذه األمععة إال بمععا صععلح بعه أولهععا( إلى )لنعععول على

.59أنفسنا ولنتكل على الله(. انظر: محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية، ص 
أرشيف قسنطينة أيضا. 
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، فأصققدر1االسققتعماريةق بعققد صققدور ثالثققة عشققر عققددا منهققا 
، ليصققدر من بعققد توقفهققا أيضققا2الشيخ صققحيفة ]الشققريعة[ 
، وليصققدر من بعققد توقفهققا أيضققا3جريدة ]الصراط السققوي[ 

، وبعققد وفققاة الشققيخ ابن بققاديس عققادت4صحيفة ] البصائر [ 
البصققائر للصققدور من جديققد، وتحت إشقراف لجنققة متخصصققة
منبثقققة عن مكتب جمعيققة العلمققاء المسققلمين الجزائققريين

، وظققل نشققاط الجمعيققة كققذلك إلى أن5تسمى لجنة البصائر 
م. 1956حلت نفسها شهر جانفي 

وسائله الدعوية واإلصالحية:

م( الصععادرة بقسععنطينة مععرة واحععدة في1933هع/1350جريدة السنة النبويععة ) 1
األسبوع بإدارة وتحرير الشيخ عبد الحميد بن بععاديس: تعتععبر أول جريععدة تصععدرها
جمعية العلماء لتكون اللسان الناطق باسمها ، وقععد ظهععر العععدد األول منهععا يععوم

م، وكععانت تصععدر أسععبوعيا كععل يععوم3/4/1933هع  الموافق 1351/ذى الحجة/ 8
إثنين تحت إشراف وإدارة الشيخ )عبد الحميد بن باديس(، ورئاسة تحرير كععل من
الشيخ )الطيب العقععبي(، والشعيخ )محمعد السععيد الزاهععري(، وجعاءت لععترد على

م16/12/1932صععحف جمعيععة علمععاء السععنة ]المعيععار[، الععتي ظهععرت بدايععة 
م، وأوقفتها اإلدارة االستعمارية يععوم19/12/1932و]اإلخالص[ التي ظهرت بداية 

م بعد أن صدر منها  ثالثة عشععر عععددا. انظععر: محمععد ناصععر، الصععحف1/7/1933
..130العربية الجزائرية، مرجع سابق، ص 

م( الصععادرة بقسععنطينة تحت إشععراف الشععيخ1933هع/1351جريدة الشريعة ) 2
عبد الحميد بن باديس مععع قلمي التحريععر الشععيخ محمععد الطيب العقععبي والشععيخ
محمد السعيد الزاهري، وصاحب االمتياز فيها الشيخ أحمد بوشععمال: صععدر العععدد

هع، وقد كانت امتدادا1352/ربيع أول/ 24م الموافق  17/7/1933األول منها في 
لجريدة السنة المعطلة، ولم يصدر منها غير سبعة أعداد، حتى جاء قععرار تعطيلهععا

م.29/8/1933يوم 
م( بإدارة الشيخ عبد الحميد بن1934- 1933هع/1351جريدة الصراط السوى ) 3

بععاديس، والشععيخ أحمععد بوشععمال صععاحب االمتيععاز: ظهععر العععدد األول منهععا  في
هععع، وكعانت امتععدادا لسععابقتيها1352/جمععادى األولى/ 21م الموافق 11/9/1933

الشريعة  والسنة المعطلتين، وما عتمت أن صدر منها العدد السعععابع عشععر حععتى
م، لمواقفهععا ولخطهععا اإلصععالحي8/1/1934عطلتهععا  االدارة االسععتعمارية في 

المصر على نشر الفضيلة والعلم ، ومحاربة الرذيلة والجهل . انظر: محمد ناصععر،
. 181الصحف العربية الجزائرية، مرجع سابق، ص 

( في سلسععلتها األولى بععإدارة وتحريععر الشععيخ1939-عع 1935جريععدة البصععائر ) 4
محمد الطيب العقبي وصاحب االمتياز فيها الشيخ محمععد خععير الععدين، ثم  بععإدارة

م: صدر العدد األول1937ورئاسة وتحرير الشيخ مبارك الميلي بداية من سبتمبرع 
م خشية25/8/1939م، وتوقفت عن الصدور يوم 27/12/1935منها يوم اإلثنين 

أن تورطها اإلدارة االستعمارية المسعتعدة للعدخول في الحععرب العالميععة  الثانيععة،
كما توقفت الجمعية عن ممارسة أى نشاط خالل الحععرب، وقععد صععدر منهععا مائععة

(. انظععر: محمععد ناصععر، الصععحف العربيععة الجزائريععة، مرجععع180وثمانون عععددا )
..190سابق، ص 
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تنوعتق أساليبق الشيخ عبققد الحميققد بن بققاديس الدعويققة
واإلصققالحية، بحيثق لم يققترك وسقققيلة ناجحققة يسققتطيع أن
يوصل بها الوعي والهدى للنققاس إالّ وطبقهققا، ويمكن حصققر

وسائلهق الدعوية واإلصالحية في الوسائل اآلتية:
 - التربية والتعليم وإنشاء المدارس.1
 - الخطب والقققدروس الدينيقققة والمواعقققظ، وإنشقققاء2

المساجد الحرة.
 - البعثققات العلميققةق للمشققرق وبخاصققة إلى الزيتونققة3

والقرويين.
 - الكتابة وإنشاء الصحف والمجالت .4
 - تأسيس الجمعيات الوطنية والمحلية.5
 - عقققد المققؤتمرات والنققدوات والتجمعققات المتخصصققة6

والعامة.
 - مهادنقققة اإلدارة االسقققتعمارية، وإنشقققاء العالققققات7

التهادنية معهم لغض الطرف عن نشاطه الديني.
 - استغالل نفوذ وثراء وجاه عائلتهق وبخاصة أبيه لخدمة8

العمل الدعوي.
 - االعتمققاد على كوكبققة من العلمققاء األجالء المخلصققين9

العاملين.
- تشجيع المبادرات الخيرة مهما كان مصدرها.10
- ربط الصلة بالمشرق العربي لغة وروحا.11
- إحيققاء قيم وماضققي وتققاريخق وأمجققاد الجزائققر في12

نفوس الشعب الجزائري األمي الجاهل.
- محاربة الطرقية البدعية، وكل أشكال الخرافة.13
- الققدعوة إلى االجتهققاد والتفتحق األصققيل، والتمسققك14

بالقيمق األصيلة.
- نبذ كل أشكال التقليدق والتبعية واالنقياد األعمى.15
- إنشاء النوادي الثقافية والفكرية واألدبية والرياضية16

والفنية والمسرحية الهادفة.
- الدعوةق الفردية والجمعية والجماهيرية.17
- الدعوةق القولية والعمليةق والتناصحية.18

( في سلسععلتها الثانيععة بععإدارة وامتيععاز الشععيخ1956-عع 1947جريععدة البصععائر ) 5
البشير اإلبراهيمي مع رئاسة تحرير الشيخ أحمد توفيق المدني: ظهر العععدد األول

هعع، وتعوقفت يعوم1366/رمضعان/ 7م الموافعق 25/07/1947منها يوم الجمعة  
( عععددا، وقععد حصععلت361هع، بعد أن صدر منها )1375/شعبان/25م  6/4/1956

 هديععة من المركععز الثقععافي اإلسععالمي ببسععكرة.  سلسععلة361على عععدد رقم 
البصائر الثانية، مركز أرشيف تبسة، مكتبة الشيخ العربي التبسي، تبسة. 
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- االبتعاد عن الصراعات الهامشية، واالنتصار للذات. 19
- بث روح األمقققل في الشقققعب الجزائقققري، ودعوتقققهق20

للتخلصق من غشاشققققة اليقققأس والقنقققوط، القققتي غرسقققها
االستعمارق الفرنسي في نفسية الشعب الجزائري، وتصققحيح
التصققورات واألفكققار والققرؤى والمعتقققدات والقيم حيققال
أمهققات القضققايا العقديققة والروحيققةق كتصققحيح الفهومققات

. 1الخاطئة حول عقيدة القضاء والقدر والجبر واالختيارق 
وبهذه الوسائل واألساليبق والطرق المتنوعققةق اسققتطاع
الشيخ عبد الحميد بن باديس -رحمه الله- أن يؤسس لطليعة
الحركققة اإلصققالحيةق العربيققة اإلسققالمية السققنية والسققلفية
األصيلة في الجزائققر، الققتي أوشققكت على الضققياع التققام من
حياض العروبة واإلسققالم،ق وأوشققكت أن تكققون أنققدلس ثانيققة
وفلسققطين ثالثققة، كمققا كققان يتخيلهققاق شققياطين االسققتعمار

واالستيطان الفرنسي يومها.  
تأسيسقققه ورئاسقققته لجمعيقققة العلمقققاء المسقققلمين

الجزائريين:
اجتمعتق جملة من العوامل لتهيئة ظروف نشأة جمعيققة
العلماء المسلمين الجزائريين، كققان الشققيخ عبققد الحميققدق بن
باديس قد هيأ لها اجتماعا تمهيدياُ دعى باجتمققاعق الققرواد في

م، اجتمعق فيه كل العلماء الجزائققريين القققادمين1928صيف 
من جامعققات ومعاهققدق ومسققاجد العققالم اإلسققالمي برئاسققة
الشققيخ عبققد الحميققد بن بققاديس، الققذي أرسققى معهم دعققائم
وأسققس العمققل الجمعي، بخطبققة مركققزة تضققمنت تشخيصققا
حقيقيققا لواقققع العققالم العققربي واإلسققالمي عامققة ولواقققع
الجزائر خاصققة، ومققا ترسققف فيققه من جهققل مطبققق وتخلققف
عميق.  مقترحا بعد المناقشة خطة عمل مضققبوطة ببرنققامج

تضمنت مجموعة من المبادىء.
وقد تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يققوم

م بنادي الترقي1931 ماي 05هق 1349 ذو الحجة 17الثالثاء

انظر مقاالت ابن باديس في صحف الجمعية وبخاصة في ]البصائر والشهاب[.  1
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 ، وبحضور أغلبيةق علماء القطر الجزائري1بالجزائر العاصمة 
. 2من مختلف االتجاهات والمذاهب والطرق

وقد ساهمت مجموعققةق من العوامققل في نشققأت جمعيققة
العلماء المسلمين الجزائريين أهمها:

 - جاء تأسيس جمعية العلماء إثر احتفال فرنسا بمرور1
قرن على استعمار الجزائر، بحيث خلعتق على احتفاالتها كل
مظققاهر الهيبققة االسققتعمارية، والمظققاهر الصققليبية الحاقققدة

. 3على العروبة واإلسالمق 

نادي الترقي بالجزائر العاصمة: بدعوة من أعيان الجزائر أنشأ علمععاء ومصععلحو 1
م،1927جويلية18ومفكرو وأدباء الجزائر )نادي الترقي(، الذي افتتح رسميا يوم 

وقد افتتح الشيخ )عبععد الحميععد بن بععاديس( النععادي بسلسععلة معععن المحاضععرات ،
وكانت محاضرته األولى: )االجتماع والنوادي عنععد العععرب(. وقععد أخععذ النععادي بعععد
ذلك يشهد أسبوعيا محاضرة عن األوضاع الدينية والثقافية واألدبية والفكريععة دون
التطرق لألوضاع السياسية أبدا، العتبارات عديععدة، وقععد كععان نععادي الععترقي قبلععة
التقاء المثقفين الجزائريين والعرب الزائرين، وقد حقق النادي جملة من األهداف
اإلصالحية والتثقيفية والفكرية والتاريخية.. للجزائريين ولثقافتهم المغيبة وكان من

 تأسيس جمعية الفالح الخيرية.1أهم المكاسب التي ولدت في نادي الترقي هي: 
 اجتماع مععؤتمر طالب3 جمع وحدة النواب الجزائريين في المجالس الفرنسية. 2

 مقاومععة سياسععة5 تأسيسع الجمعية الخيرية اإلسالمية الكععبرى. 4شمال أفريقيا. 
 تأسععيس جمعيعة العلمعاء7 مساعدة الكفعاح الفلسععطيني. 6التجنيس واإلندماج.  

 مقاومعة التبشعير المسعيحي، ومحاولعة تكعوين )االتحعاد8المسلمين الجزائعريين. 
 جمعية الزكاة. وقد حاول النععادي تأسععيس مصععرف إسععالمي9الديني السماوي(. 

ولكن اإلدارة االسععتعمارية عارضععت ذلععك. وظععل النععادي يضععطلع بععدوره إلى أن
انععدلعت الثععورة التحريريععة. انظععر: أحمععد الخطيب، جمعيععة العلمععاء المسععامين

م،1981الجزائريين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيععع، الجزائععر، الطبعععة األولى، 
.. 105ص 

، بتصرف. ومحمد البشععير71..عع 18، ص 1انظر: عمار طالبي، مرجع سابق، ج 2
اإلبراهيمي، أول صيحة ارتفعت باإلصالح في العهد األخععير، سععجل مععؤتمر جمعيععة
العلماء المسلمين الجزائريين الخععامس المنعقععد بنععادي الععترقي بععالجزائر  أواخععر

.40م، ص 1935م، المطبعة اإلسالمية الجزائرية. قسنطينة، 1935شهر سبتمبرع 
ومحمد خير الدين، المذكرات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائععر، الطبعععة

 - تكعععوين لجنعععة1. وهعععذه المبعععادىء هي: 86 و 85، ص 1م، ج 1980األولى، 
 - الشععروع فععورا في إنشععاء المععدارس الحععرة لتعليم اللغععة2للتسععيير والتنفيععذ.  

  االلعتزام باإلقعاء دروس الوععظ واإلرشععاد لعامعة3العربيعة والتربيعة اإلسعالمية. 
المسلمين في المسععاجد الحععععرة، والتجععول في أنحعععاء الوطعععن لتبليععغ الدععععوة

 - الكتابععة في الصععحف والمجالت لتوعيععة طبقععات4اإلصععالحية لجميععع النععاس. 
 -6 -إنشاء النوادي العربية لالجتماعات وإلقاء الخطب والمحاضرات.  5الشعب. 

  العمل على إذكاء7إنشاء فرق الكشافة اإلسالمية للشباب في كافة أنحاء البالد. 
روح النضال في أوساط الشعب لتحريره من العبودية والظلم، وتوكععل كععل شععيخ

بمدينته وأحوازها.  
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 - جققاء إنشققاؤها إثققر تقسققيم الجزائققريين إلى قبائققل2
أمققازيغ مسققيحيين، ويهققود فرنسققيين مواطققنين، لهم حققق
المواطنة، ومواطنين جزائريين مسلمين من الدرجققة الثالثققة

4 .
 - جاءت إثر صدور قانون منح الجنسية الفرنسققية لكققل3

األشقققخاص الققذين ولققدوا بققالجزائر من أبققوين غققير عربققيين
أجنبيينق كاليهود، وغيرهم.

ذوالحجعة17انظر: تأسست جمعية العلماء المسعلمين الجزائعريين يعوم الثالثعاء 3
م بنععادي الععترقي بععالجزائر العاصععمة، وبحضععور1931 مععاي05هع الموافق 1349

أغلبيععة علمععاء القطععر الجزائععري. انظععر: محمععد البشعععير اإلبععراهيمي، الجلسعععة
التمهيديعة لجمعيعة العلمعاء، مجلعة الشععهاب، الجعزء السععادس، المجلعد السعابع،

..عع 341م، ص 1931هع الموافق  جععوان 1350قسعنطينة غرة صفر  . وقععد344 
أسست جمعية العلماء العدد الكبير من النوادي الثقافية والفكرية واألدبية والفنيععة
في أنحاء الجزائر حتى لتكاد كل قرية أو بلدة صغيرة تعتز بوجود نععاد ثقععافي تععابع
للجمعية. كما توسعت في إنشاء النوادي في فرنسا، حيث أسست قرابععة العشععر

م. كما لعب ناد تبسة التابع1938نواد ألبناء الجزائريين المقيمين في فرنسا سنة 
لجمعية العلماء دوره الريعادي، والتثقيفي بسعبب وجعود الشعيخ الععربي المسعتمر
فيععه، وقععد أسععس أهععل تبسععة نععاديهم مجععاورا للثكنععة العسععكرية الفرنسععية سععنة

م. انظر: مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، دار الفكر، دمشععق، الطبعععة1933
 مععارس11،عع 103 .  وجريععدة البصائعععر، عععدد 262..عع 185م، ص 1984الرابعة، 

م. وكععذلك جريععدة1938 أفريععل 15،عع 108م. وجريععدة البصائعععر، عععدد 1938
م.  وعبد الحميد زوزو، الهجرة ودورهععا في1938 جوان 10،عع 117البصائعر، عدد 

م، المؤسسععة الوطنيععة1938-1919الحعركععععة الوطنيععةع الجزائريععة بين الحععربين 
. وأحمععد الخطيب، جمعيععة العلمععاء135م، ص 1985للكتععاب، الطبعععة األولى، 

المسلمين الجزائريين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائعر، الطبععة األولى،
..  105م، ص 1981

[:L .INDIGENAT-  CODE DE انظر تعريفا موجزا بقانون األهالي: ]ألنديجينا 4
قانون األهالي الزجري وبنوده هي:

 - تكلم ما ال يليق في فرنسا وحكومتها.1
 - رفض أو عدم تنفيذ أمععر الحراسععة حسععبما تنص عليععه اإلدارة أو التخلععف عن2

مركز الحراسة أو التهاون في الحراسة.
- االمتناع من إعطاء أعععوان السععلطة مقابععل الثمن المعجععل، وحسععب التعريفععة3

اإلدارية التي يسنها المتصرف أو أعوانععه وسععائل النقععل والمؤونععة والمععاء الصععالح
للشععرب والوقععود، وذلععك فيمععا إذا  كععان أعععوان السععلطة لهم إذن خععاص بععذلك
ويحملون رسععائل تعععرف بهم رئيس الععدوار أو القبيلععة  في النععواحي الععتي يعينهععا
الوالي سنويا، وعلى رئيس الععدائرة أو القبيلععة أن يعععرف  سععائر رجععال الععدوار أو
القبيلة بالتعريفة الرسمية التي تشععمل ثمن األشععياء الععتي يمكن أن تجععري عليهععا

السخرة.
 - عدم تنفيذ األوامر التي تصدر لتعيين الملكية أو لحفظها.4
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 - جاءت إثر استيالء فرنسققا على مققا تبقى من أراضققي4
األفققراد واألعققراش والقبائققل، وتوزيعهققا على آخققر قوافققل

المعمرين األوربيينق الوافدين إلى الجزائر.
 - جققاءت إثققر تحويققل كققل مقومققات األمققة الجزائريققة5

اإلسالميةق من مساجد ومعاهدق وزوايا وأوقققاف.. إلى كنققائس
ومخازن واصطبالت ومالهي وثكنات عسكرية..

 - جاءت إثر القضاء على كل أشكال الممانعة الحضارية6
العربية اإلسالمية.

 – السهو عن تقييد المواليد والوفيات في دفتر الحالة المدنية أو التأخر في ذلك5
أو مخالفة األمر الصادر في جعل اللقب العائلي.

 - عدم احترام القرار اإلداري في تقسيم األرض المشاعة للفالحة بعد أخععذ رأي6
مجلس الجماعة في ذلك.

 - التأخر عن دفع الضرائب أو الغرائم وكل مال من أموال الدولة والبلدية.7
 - عععدم اإلجابععة حععاال بععدون مععوجب شععرعي على اسععتدعاء مععراقب أو مععوزع8

الضرائب المختلفة بمناسبة تقرير الضرائب.
 - محاولة إخفاء أو المشاركة في محاولة إخفععاء الحيوانععات واألشععياء كيال تععدفع9

عليها الضرائب الدولية.
- االحتفاظ بحيوانات تائهة أكثر من أربع وعشرين ساعة بدون إعالم السلطة.10
- إيواء أشخاص من غير الدائرة الممتزجة إذا لم يكونوا حاملين رخصة السععفر11

الخاصة بدون إعالم رئيس الدوار بذلك.
- عدم تسجيل السالح في ظرف خمسة عشر يوما سواء كان السععالح موروثععا12

أو وقع اشتراؤه برخصة رسمية خاصة.
- السععكنى في مكععان منعععزل خععارج الدشععرةع أو الععدوار دون إذن خععاص من13

المتصرف أو نائبه أو السكنى بمكان تمنع السكنى فيه. 
- الخروج من تراب الدائرة التي يسكن فيها والدخول في تععراب دائععرة أخععرى14

إال لمن كان محرزا على جواز سفر، ويصلح جععواز السععفر لمععدة عععام واحععد فععإن
أساء األهلي استعماله نزع منه وأصبح ال يستطيع أن يغادر بأي حععال من األحععوال

المدينة أو القرية أو دوار سكناه.
 سععاعة وتغافععل24األقل  - إذا حل بمدينة غير مدينته األصلية واستقر بها على15

عن الذهاب لمركز السلطة وتسجيل جواز سفره، وكلمعا حعل بمركععز وجب عليععه
تسجيل ذلك الجواز، فإذا استقر بالمدينة المسافر إليها سجلهع كذلك.

- الخروج إلى السوق بدواب وماشية قصد بيعها دون التحصعل من عضعو أهلي16
من اللجنة البلدية على شهادة يتحصل عليها بدون ثمن تتضمن وصف ذلك واسععم

مالكه وعلى العضو األهلي أن يشعر المتصرفع بذلك حاال.
- إذا حععدث الشععغب في السععوق أو في محععل عمععومي وكععان شععغبا ال يكفي17

العتباره جنحة.
- إذا رفض أو تغافل عما طلب منه القيام به من عمل، أو خدمة، أو مشعععاركة18

في إغاثة عند وقوع حادث، أو نهعب، أو شعغب عام أو تنفيذ قرار عدلي.
 - القيام بزيارة ولي أو عمل وليمة لعه )زردة( في جماعععععة بععدون إذن خععاص19

أو إطالق عيار ناري في حفلة عرس أو ختان أو غير ذلك بدون إذن خاص أيضا.

182



 - جاءت بعد إلغاء قانون األحوال الشخصققية اإلسققالميةق7
ومحققاكمق القضققاء الشقققرعي اإلسققالمي، وصققدور مققا يسققمى
بقانون الظهققير الققبربري الخققاص بققالعرق األمققازيغي بهققدف

. 1فصله عن الوطن األم 
وقققد عملت الجمعيققةق ضققمن صققف الحركققة الوطنيققة

-1916األصققيلة، الققتي ناضققلت طيلققة نصققف قققرن تقريبققا  )
م(  للحفققاظ على هققذه المقومققات الحضققارية لألمققة1954

الجزائرية العربية المسلمة. وكانت القضايا الققتي اسققتحوذت
على اهتمام الجمعية خاصة، واهتمام صف الحركققة الوطنيققة

عامة ما يلي:
 - التربيققة والتعليم، ومحققوق األميققة، ورفققع المسققتوى1

الثقافي للشعب الجزائري.
 - بعث روح االعتزاز بالقيم الوطنية العربية اإلسققالمية2

لدى الفرد الجزائري أمام التدمير االستعماري الهمجي لكققل
المقومات الحضارية للشعب الجزائري.

 - المنقققاداة بتحسقققين وإصقققالح أوضقققاع الجزائقققريين3
االقتصادي، واالجتماعي، والصحي، والسياسي..

 - الحفاظ على اللغة العربية والدين اإلسالمي.4
كما نددت -ضمن إطار تنديد الحركققة الوطنيققة األصققيلة-ق

بالقضايا التالية: 

- فتح أي محل ديني أو مدرسة للتعليم بدون إذن.20
- رفض الوقوف أمام كوميسار البوليس العععدلي بعععد االتصععال بععاإلذن الكتععابي21

بذلك.
 - التغافعععل أو رفض إرسععععال الصعععبيان إلى المدرسععععة االبتدائيعععة إذا كعععانت22

المدرسعة ال تبعد أكثر من ثالث كيلومعترات عن محعل السععكنى إال لععذر معقعول
)وهذا ال ينفذ إال في بالد القبائل البربرية(.

 - عدم تنفيذ أي أمر صادر من السلطة االٌدارية.23
 - مخالفة القرارات المتعلقة بنظام الميععاه واآلبععار واألوديععة والعيععون وقنععوات24

السقي زيادة على ما يمكن الحكم به على المتعدي من غرامة. 
- قطع شجرة أو أشجار بدون إذن من المتصرف إال في الحالة التي نص عليها25

م.1885 ديسمبر09قانون 
- رفض إعطاء المعلومععات الالزمععة إلى أعععوان السععلطة اإلداريععة أو القضععائية26

أثناء قيامهم بوظيفهم، أو إعطاءهم معلومات مخالفة للحقيقة .
- تحطيم أو تغيير أو تبععديل العالمععات الحجريععة أو الترابيععة الععتي يضعععها رجععال27

السلطة في مختلععف الجهععات. انظععر: أحمععد توفيععق المععدني، كتععاب الجزائععر، دار
. 308 و 307م، ص 1963الكتاب، البليدة، الجزائر، الطبعة األولى، 

،110 و 109انظععر: محمععد الطيب العلععوي، مظععاهر المقاومععة الجزائريععة، ص  1
بتصرف.
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 - تجنيققدق الجزائققريين اإلجبققاري في الجيش الفرنسققي1
لتنفيقققذق المشقققاريع والمخططقققات العدوانيقققة االسقققتعمارية
الفرنسية في الجزائر، وفي سققائر المسققتعمرات الفرنسققية

األخرى.
- إدماج قطاع كبير من الجزائريين ومحاولققة تجنيسققهم2

بالجنسية الفرنسية لتشويههم ومسخهم.
 - المحقققققاوالت الدائمقققققة والمسقققققتمرة للمبشقققققرين3

المسقققيحيينق لتنصقققير قطقققاع كبقققير من أبنقققاء الجزائقققريين
المسلمين وخاصة أبناء منطقة القبائل الكبرى.

 - محاربة المفاسدق األخالقية واالجتماعيةق الققتي تسققبب4
فيها وجود االستعمار كتعاطي الخمر والزنى..

 - محاربققة الطرقيققة االبتداعيققة، المتسققببة في نشققر5
الخرافات واألوهام في الشعب الجزائري الغافل.

 - مناهضقققة الققققوانين الردعيقققة الزجريقققة القاسقققية،6
والمطالبة المستمرة برفعها عن الشعب الجزائري. 

 - محاربة اإلدارة االستعماريةق المستمرة للغة العربيققة،7
. 1وللدينق اإلسالمي 

ولعققل المققذكرة الققتي قققدمها الشققيخ محمققدق البشققير
 إلى أمانة جامعة الدول العربيققة، وإلى مشققيخة2اإلبراهيمي 

هق1372 رجب 05م الموافققق 1953 مققارس 20األزهققر يققوم 
تقققبين بوضقققوح أهم أعمقققال جمعيقققة العلمقققاء في المجقققال

اإلصالحي، حيث جاء فيها على وجه الخصوص ما يلي: 
على الصعيد الروحي والمعنوي: 

 - استقرار مفهوم اإلصالح الققديني اإلسققالمي الصققحيح1
المقرون بالكتاب والسنة.

 - إذكققاء النزعققة العربيققة في النفققوس بعققد أن كققادت2
تنمحي في الجزائر.

 - تقوية الشققعور السياسققي وتكققوين رأي عققام وطققني3
حوله.
 - التوجققه نحققو الشققرق العققربي اإلسققالمي والتنويققه4

بتاريخه وأمجاده.

،80 و 79انظععر: محمععد الطيب العلععوي، مظععاهر المقاومععة الجزائريععة، ص  1
بتصرف.

23م ووصلها يوم 1952 مارس 07غادر الشيخ البشعير االبراهيمي الجزائر يوم  2
م بتكليفع من المجلس اإلداري للجمعية  لتعميق العالقععة بالمشععرق1952مارس 

العربي فيما له عالقة بنشاط الجمعية التربوي واإلصالحي.
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 - إحيقققاء الفضقققائل واألخالق المتينقققة وعققققدق حملتهقققا5
بالقلوب ال باأللسنة.

 - تحسققين صققورة الفققرد واألسققرة الجزائريققة العربيققة6
المسلمة ومكانتها السامية في اإلسالم.

 - التقليل من االفتتان بالحضارة الغربية.7
 - قمع موجة الكفر واإللحاد التي سعى االستعمار إلى8

نشرها بين الشباب الجزائري خاصة.
 - إيققققاف حمالت التبشقققير المسقققيحي ضقققد الشقققعب9

الجزائري. 
- التخفيف من ويالت األمية والجهل.10
- االضطالع بواجب الوعظ واإلرشققاد بحيث يتفققرغ لققه11

( واعظا تابعققا لجمعيققة140في شهر رمضان مائة وأربعون )
العلماء المسلمين الجزائريين.

على الصعيد المادي: 
 - تشييد سبعينق مسجدا حرا على نماذج مما كان يؤديه1

المسجد من التربية.
 - تشييد مائة وبضققع وأربعين مدرسققة ابتدائيققة مجهققزة2

بأحسن تجهيز تتسع لخمسة وسبعين آلف تلميذ.
 - تشييد معهد ثانوي كامققل األدوات والمرافققق يحتققوي3

على ألققف تلميققذ ]معهققد الشققيخ عبققد الحميققد بن بققاديس
بقسنطينة[.

 - إرسال البعثات العلميققة إلى جققامع الزيتونققة، والققتي4
بلغت قرابة ألف وخمسمائة تلميذ.

 - إرسال البعثات العلمية إلى جققامع القققرويين، والققتي5
بلغت قرابة مائتي تلميذ.

 - إرسال البعثات العلمية إلى الشققرق العققربي، والققتي6
بدأت طالئعها تصل الجامعات العربية ]مصر. سوريا. العراق.

الكويت. السعودية[.
 - إشققاعة الحركققة الثقافيققة المباركققة لحفققظ العروبققة7

واإلسالمق في أوساط العمال النازحين إلى فرنسا.
 - إنشققاء مكتبققة جديققدةق حافلققة بققالكتب في المعهققد8

الباديسي بقسنطينة.
 - إنشاء مكتب ثققققافي للجمعيققةق في القققاهرة، ليكققون9

صلة بين الجزائر والشرق، وليشرف على البعثققات الحاضققرة
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والمنتظرة، والذي ستجني العروبة واإلسالم منه خيرا كثققيرا
1 .

هياكلها ومؤسساتها اإلدارية:
تتشكل التركيبققة الهيكليققة والتنظيميققة لجمعيققة العلمققاء
المسققلمين الجزائققريين بنققاء على بنققود قانونهققا األساسققي

ونظامها الداخلي وفق الطريقة التالية:
تنعقققدق الجمعيققة العامققة للجمعيققةق كققل سققنة في األيققام
الثالثة األخيرة من شهر سبتمبر وفاتح اكتققوبر، وبعققد قققراءة
كل التقارير السققنوية االعتياديققة: ]التقريققر األدبي، التقريققر
المالي، التقرير اإلداري[، تلقى الخطب والكلمققات العصققماء
والمواعظق والمحاضرات القيمة، ألن الجلسة العامة لجمعيقققة
العلمققاء المسققلمين الجزائققريين كققانت تضققم كبققار العلمققاء،
وخيرة الخطباء، وكققانت الخطبققة آنققذاك مظهققرا من مظققاهر
البروز والرقي، باإلضافة إلى كونها وسيلة من وسائل نشققر
العلم والمعرفقققة، وتصقققحيح التصقققورات والمنقققاهج، ونققققل
األخبار.. باإلضققافة إلى كونهققا فرصققة تتالقى فيهققا مختلققف

كفاءات رجال الجمعية.
وبعدق هذه السجاالت العلميققةق والفكريققة واألدبيققة تنتخب
الجمعية العامة المجلس اإلداري لها. الذي كان عدد أعضائها
-عققادة- ال يتجققاوز الخمسققة عشققر عضققوا، ثم تنفض جلسققة
الجمعيقققة العامقققة بالتواصقققي بالصقققبر والتواصقققي بقققالحق ،
والتناصح األخققوي، والعمققل في سققبيل الجزائققر المسققتعمرة

المقهورة.
ويجتمقققعق المجلس اإلداري بعقققدها بقليقققل، وينتخبق من
أعضائه مكتب المجلسق اإلداري، المكون من: الرئيس ونائبيه
والكقققاتب العقققام والمقققراقب العقققام وأمين المقققال وعضقققوا
مستشققارا عن كققل عمالققة. ثم ينتخب بعققدها مكتب المجلس
اإلداري المكتب الققدائم. فلجنققة البصققائر. فاللجنققة الماليققة،

فلجنة اإلفتاء، فلجنة التعليم العليا. 
 - الجمعية العامة.1
 - المجلس اإلداري. 2
 - مكتب المجلس اإلداري.3
 - المكتب الدائم وتتفرع عنه اللجان التالية:4

لمزيععد من االطالع على هيكلععة وتنظيم جمعيععة العلمععاء المسععلمين الجزائععريين 1
، اإلثععنين173 و 172انظر: جريدة البصائر، السلسلة الثانية، السنة الرابعة، عععدد 

. 8م، ص 1951/ اكتوبر/15هع الموافق 1371/محرم/14
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4 - اللجنة المالية. 3 - لجنة التعليم . 2 - لجنة اإلفتاء. 1
. 2- لجنة جريدة البصائر 

وظلت الجمعيققة تقققوم بنشققاطاتها الدينيققة والتربويققة
والتعليميةق والدعوية واإلعالمية والثقافية.. منذ إنشائها سنة

م إلى يوم اندالع الثققورةق التحريريققة المباركققة1931هق 1349
م، إذ اختقققارت عن قناعقققة تامقققة1954/نوفمقققبر/01بتقققاريخ 

االنضمام الطوعي لها ، وذلك بتجنيد تالميذها ومعلميهققا في
صقققفوف الثقققورة التحريريقققة أوال، إلى أن حلت تنظيمهقققا

م، وبعققدق1956/ينققاير/07وانضققمت لصققفوف الثققورة يققوم 
اجتماعها وبيانها التاريخي، الذي أعلن القطيعة النهائية مققع

الوجود االستعماري على أرض العروبة واإلسالم الجزائر.
وبعققد أن أسققس لهققا الشققيخ عبققد الحميققد بن بققاديس
قواعدها طيلة فترة رئاسته الرشيدةق لها، والتي دامت عشر

-1931هق/1359-1349سنين من الجهاد المتواصققل سققنوات 
م، ليعقبهق في رئاسته لهققا بعققد وفاتققه الشققيخ البشققير1940

م، وليعقبهق1952-1940هق/ 1371-1359اإلبراهيمي سنوات 
في رئاستها بعققد رحيلققهق إلى مصققر الشققيخ العققربي التبسققي

م.1957-1952هق/1377-1371سنوات 
معالم المنهج الباديسي:

سعى اإلمام عبد الحميدق بن باديس رفقة الشيخ البشير
م إلى رسققم1913هق 1331اإلبققراهيمي في الحجققاز سققنة 

معقققالم المنهج اإلصقققالحي المناسقققب للجزائقققر ولظروفهقققا
ولوضعيتها الخاصة والمتميزة في ظل الهيمنة االسققتعمارية
الفرنسققية االستئصققالية القاسققية، وقققد حققددا معققا منهجيققة
العمل اإلصالحي، بعققد أن تدارسققا وضققع الجزائققر بدقققة وعن

معايشة وفق المبادىء التالية:
 - العقققودةق باألمقققة الجزائريقققة إلى التمسقققك بالقققدين1

اإلسقققالمي الصققحيح، ونبققذق األباطيقققل والخرافقققات والبقققدع
الطرقية التي شاعت بين أفراد الشعب الجزائققري، والعمققل

وفق تعاليمق الكتاب والسنة.
 - العودة باألمة الجزائرية لالعتزاز باللغة العربية الققتي2

أوشكت على االندراس واالنقراض التام.

خالصة المععذكرة اإليضععاحية الععتي قععدمها الشععيخ البشععير اإلبععراهيمي إلى أمانععة 2
جامعة الدول العربية، ووزارة المعارف المصرية ولمشعيخة األزهعر الشععريف يععوم

م. مععذكرة مطبوعععة بالقععاهرة،1953 مععارس 20هععع  الموافععق  1372 رجب 05
، بتصرف. 250 .. 248، ص 4عيون البصائر، ج 
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 - توعية األمققة الجزائريققة صققغيرها وكبيرهققا بالققدروس3
الخاصة والعامة، ولهققذا فقققد تجققول الشققيخ عبققد الحميققدق بن
باديس في أكثر من ألفي قريققة ومدينققة جزائريققة داعيققا إلى

الله تعالى.
 - تجنب الخقققوض في السياسقققة والعمقققل السياسقققي،4

وعدمق إظهار العداوةق لفرنسا وأعوانها.
 - تجنب الدخول في المعققارك الجانبيققة مققع الطرقققيين5

وأصققحاب الزوايققا واألضققرحة واألئمققة الرسققميينق ومن في
حكمهم من خدمة االستعمار الفرنسي. 

 - اسقققتخدام كقققل الوسقققائل الماديقققة المتاحقققة، وكقققل6
األساليبق المعنوية الممكنة للنهوض بالشعب الجزائري.

 - االعتمقققاد على الجهقققود الجمعيقققةق خاصقققة، وحسقققن7
استثمارق كل الجهود الفردية الممكنة.

 - الدعوة إلى االجتهاد ونبذ التقليد والجمود الذي أضققر8
باألمة اإلسالميةق في عصور تخلفها.

 - مقاومققة كققل المخططققات والمشققاريع االسققتعماريةق9
المفروضققة على الشققعب الجزائققري من: ]تنصققير وتبشققير
وتشويه وتغققريب ومسققخ وإدمققاج وفرنسققة[، والحفققاظ على
هوية ومقومات األمة الجزائرية وانتمائها الحضققاري العققربي

اإلسالمي، التي لخصها في قصيدته الشهيرة:
العروبة  وإلى       *** مسلم      الجزائر  شعب 

ينتسب.
من قال حاد عن أصله     ***     أو قال مات فقققد

كذب.
أو رام إدماجققققا لققققه       ***     رام المحققققال من

الطلب.
ء أنت رجاؤنققا       ***     وبققك الصققباح قققد يانشققُ

اقترب.
ُخذ للحيققاةق سققالحها      ***     وخض الخطققوب وال

تهب.
واقلققع جققذور الخققائنين      ***     فققإن منهم كققل

العطب.
وقد عبر عن ذلك في العديققدق من المناسققبات، ومن بين
ما كتب مؤكدا على هوية هذه األمة قوله: ].. إن هققذه األمققة
اإلسالميةق الجزائرية ليسققت هي فرنسققا، وال يمكن أن تكققون
فرنسققا، وال تريققد أن تصققير فرنسققا، وال تسققتطيع أن تصققير
فرنسا ولو أرادت، لكنها أمة بعيدة كل البعدق في لغتها  وفي
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أخالقها وفي عنصرها وفي دينهققا وال تريققد أن تنققدمج، ولهققا
. 1وطن محدود معين..[ 

كما عققبر عن مواقفققه الحضققارية بصققراحة متناهيققة، من
م، وإزاء1936ذلققك موقفققه من المققؤتمر اإلسققالمي سققنة 

احتفاالت فرنسا بمناسبة مرور مائة عام على احتالل مدينققة
م، وموقفه  من قققانون ]م . شققوطان[1937قسنطينة سنة 

القاضي بمنع علمققاء جمعيققة العلمققاء من التققدريس والوعققظ
م، وموقفققه من قققانون1933في المسققاجد الصققادر سققنة 

م الذي يعتبر اللغة العربيققة لغققة أجنبيققة في1938/مارس/08
الجزائر، وموقفققه من تبرئققة الجمعيققة وعلمائهققا من إرسققال
برقية تأييققد لفرنسققا غققداة انققدالع الحققرب العالميققة الثانيققة،
وغيرهققا من المواقققف المشققرفة، الققتي أدت إلى وفاتققه في

. 2ظروف غامضة 
ومن بين أهم مواقفققه الدينيققة والحضققارية معققا فتققواه
بحرمققة تجنس الجزائققريين بالجنسققية الفرنسققية، وحرمققة
التقاضققققي والتحققققاكمق والرضققققى بالتشقققققريع الوضققققعي
االسققققتعماري مقابقققل التغاضقققي أو رفض أو جحقققود حكققققم
الشقريعة اإلسقالمية، وفي هذا الصدد ننقل نص فتقققواه في
حكم الله في التجنقس بالجنسية األجنبيةق والتوبة منه: ]بسم

الله الرحمن الرحيم  وصلى الله على محمد وآله
حكم الله في التجنس والتوبة منه                     

التجنس بجنسققية غققير إسققالمية يقتضققي رفض أحكققام
الشققريعة اإلسققالمية، ومن رفض حكمققا واحققدا من أحكققام
اإلسالم ُعققدّ مرتدا عن اإلسالم باإلجمققاع، فققالمتجنس مرتققد
باإلجمقققاع. والمتجنس -بحكم الققققانون الفرنسقققي- يجقققري

.4م، ص 1936انظر: ابن باديس، مجلة الشهاب، أفريل  1
لمزيد من التوسع انظر: عبد الكريم أبو الصفصاف، جمعيعة العلمعاء المسعلمين 2

م، مطبعععة متحععف الجهععاد، الجزائععر، الطبعععة األولى،1956-1931الجزائععريين 
م . وغيرها من المصادر والمراجع التي تناولت مواقععف الشععيخ ابن بععاديس1992

مثال: جمععال قنععان، قضععايا ودراسععات في تععاريخ  الجزائععر الحععديثع والمعاصععر،
 و127م، ص 1994منشورات المتحف الوطني للمجاهععد، الجزائععر، دون طبعععة، 

.. وأحمد الخطيب، حعزب الشععب الجزائعري ، المؤسسعة الوطنيعة للكتعاب،134
. ويحي بععوعزيز، االتجععاه اليميععني68 و 67م، ص 1986الجزائر، الطبعععة األولى، 

في الحركة الوطنيععةع الجزائريععة، ديععوان المطبوعععات الجامعيععة، الجزائععر، الطبعععة
،  بتصععرف. وأبععو القاسععم سعععد اللععه، الحركععة18 و 17م، ص 1987األولى،  

م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيععع ، الجزائععر ،1930-عع 1900الوطنية الجزائرية 
، ت. 71، ص 3م، ج 1970الطبعة األولى، 
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تجنسه على نسققله، فيكققون قققد جققنى عليهم بققإخراجهم من
حظققيرة اإلسققالم، وتلققك الجنايققة من شققر الظلم وأقبحققه،
وإثمها متجددق عليه مققا بقي لققه نسققل في الققدنيا خارجققا عن

شريعة اإلسالم بسبب جنايته .
فإذا أراد المتجنسق أن يتوب فالبد لتوبته من إقالع كمققا
هو الشرط الالزم باإلجماع في كل توبققة.  وإقالعققه ال يكققون
إالّ برجوعه للشريعة اإلسققالمية ورفضققه لغيرهققا، فلمققا كققان
القانون اإلفرنسي يبقى جاريا عليه رغم مققا يقققول هققو من
رجوعه فإقالعه ال يتحقق عندنا في ظاهر حاله - وهققو الققذي
تجري عليه األحكام بحسققبه- إالّ إذا فققارق البالد الققتي يأخققذهق
فيهققا ذلققك القققانون إلى بالد تجققري عليققه فيهققا الشققريعة
اإلسالمية، وقد يكون صادقا في ندمه فيما بينه وبين اللقققه ،
ولكننققاق نحن في الظققاهر الققذي أمرنققا باعتبققاره في إجققراء
األحكام ال يمكننا أن نصدقه وهو مققا يققزال مالبسققا لمققا ارتققد
من أجله من أحكام تلك الجنسية ، ولهققذا ال تقبققل توبتققه وال

تجري عليه أحكام المسلمين.
والققذي يقققع عليققه القضققاء بحكم يتحقققق أنققه هققو حكم
الشريعة اإلسالمية فيسعى في نقضققه بحكم من غيرهققا هققو

برفضه لذلك الحكم وطلبه لغيره مرتد عن اإلسالم.
فتوبققة هققذا بإقالعققه عن طلب الحكم اآلخققر أو بتنفيققذه
لحكم اإلسالم إن كان غيره قد وقع، ومن جعل )الديسققطاما
أو التيستاما(- وهي قسمة ماله بين من يشاء بعد موته على
غير القسم اإلسالمي رافضققا للحكم اإلسققالمي- فهققو مرتققد

 ورجوعه إلى1عن اإلسالم، وتوبته بإبطال تلك )الديسطاما( 
حكم اإلسالم.

ومن تزوج من امرأة من جنسية غير إسالمية فقد وّرط
نسققله في الخققروج من حظققيرة الشققريعة اإلسققالميةق الغققراء،
فققإن كققان راضققيا لهم ذلققك ومختققارا لققه على بقققائهم في
حظققيرة الشققريعة اإلسققالمية فهققو مرتققد عن اإلسققالم، جققان
عليهم ظالم لهم، وإن كققان غققير راض لهم بققذلك وال مختققار
لهم ذلققك على شققريعة اإلسققالم، وإنمققا غالبتققه شققهوته على
ذلك الزواج فهو آثم بجنايتهق عليهم وظلمققه لهم، وال يخلصققه
من إثمه العظيم إالّ إنقاذهم مما أوقعهم فيققه بهجرتققه بهم.

 . 2إمضاء / عبد الحميدق بن باديس[ 

.4م، ص 1936انظر: ابن باديس، مجلة الشهاب، أفريل  1
عرضت فتوى الشيخ ابن بععاديس على لجنععة الفتععوى بجمعيععة العلمععاء فععوافقت 2

عليهععا، وتبنتهععا مقععرة مضععمونها مطلقععا. راجععع نص رسععالة رئيس المتجنسععين
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والمتمعنق في هققذه الفتققوى الصققادقة والجريئققة يتققبين
منها موقف ابن باديس الحقيقي من االسققتعمار الفرنسققي،
وإن ادعى في الكثير من مواقفه عدم معارضة أو محاربة أو

مخالفة فرنسا.
مؤلفاته:

لم يتفرغ الشيخ عبد الحميققد بن بققاديس كبقيققة العلمققاء
للتصنيف والتأليف والتحقيق،ق وكققذلك األمققر بالنسققبة ألغلب
علمققاء الجمعيققة، الققذين قصققروا جهققودهم الدعويققة والدينيققةق
واإلرشادية والتربوية والتعليميةق على العمل الميدان فقققط،
وكل مققا تركققوه من كتابققات وآثققار كققان مجققرد مجموعققةق من
المقققققاالت والدراسققققات واألبحققققاث والكتابققققات والخطب
والققدروس واألمققالي.. الققتي كققانوا يلقوهققا في المناسققباتق

. 1والدروس والندوات والملتقيات والمؤتمرات والمجالس 
وقد جمع األستاذ محمد الصالح رمضان ومحمققد الصققالح

م، كمققا جمققع1963الصديق تفسير ابن باديس وطبعاه سققنة 
األستاذ الدكتور عمار طالبي -حفظه الله- أعمال الشيخ في
كتابه الشهير ]ابن باديس حياته وآثققاره[ في أربققع مجلققدات،
وقام بتحقيقهققا خققير قيققام، وأعققادت طبعققه وزارة الشققؤون

م، السققيما تفسققيره ]مجققالس1984هق 1404الدينيققة سققنة 
. 2التذكير من كالم الحكيم الخبير[ مع بقية اآلثار األخرى 

التونسيين بالجنسية الفرنسية في جريدة البصائر: 
، الجمععععة101جريعععدة البصائععععر، السلسعععلة األولى، السعععنة الثالثعععة، ععععدد 

. رسالة من متجنسي6،ع 5هع، ص 1358/ذي الحجة/24م الموافق 25/02/1938
تععونس، عن )جمعيععة المسععلمين التونسععيين( المتجنسعععين بالجنسععية الفرنسععاوية
الراغبين في الرجوع للجنسية التونسية. توقيع ضيا نوري. مدينة الكاف التونسية.

توضيح إدارة تحرير ولجنة الفتوى بجريععدة البصععائر:  مععا أكععثر مععاُ سععئلنا عن هععذه
المسعألة العظيمة، وطلب منا الجعواب عنها على صفحات البصائر، ومنهم حضرة
رئيعس المتجنسين بتونس )األستاذ التركي(، وكاتبنا مرتين بكتابين مطولين فأدينعا
الواجب الديني بهذه الكتابة، ونحن مع ذلك نحترم كل ذي رأي في رأيه ، وكل ذي
جنس في جنسه، ونقدر لكععل ذي قيمععة قيمتععه، ونعلم أن في أبنععاء الجزائععر ممن
رفضوا جنسيتها  ولم يقصععروا في خععدمتها نععادمين على مععا فرطععوا ومععا كنععا لهم

 ناسين.
كععذلك الشععيخ الطيب العقععبي والعععربي التبسععي ومبععارك الميلي والبشعععير 1

اإلبراهيمي ومحمد خير الدين وأبو يعلى سععيد الزواوي وبععاعزيز بن عمععر.. فكععل
نتاجاتهم مكتوبات في صحف الجمعية، عدا الشيخ أحمد توفيق المدني الذي ألععف
كتععابين، والشععيخ موسععى األحمععدي نويععوات، ومحمععد الصععالح الصععديق وسععليمان

الصيد.. على الرغم من كونهم من خريجي الزيتونة أو القرويين أو األزهر..
كما قام بجمع وتحقيق أعمال الشيخ البشير اإلبراهيمي ابنه أحمد طالب، وقععام 2

كاتب هذه الدراسة بجمع آثار الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي، واألسععتاذ محمععد
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ولوال احتفاظ طلبتققه بأمققالي أسققتاذهم لضققاع تفسققيره
للقرآن الكريم كمققا ضققاع تفسققير الشققيخ التبسققي وقققد ختم

م وأقيم بمناسققبة ختمققه1938تفسير القققرآن العظيم سققنة 
لتفسققير القققرآن الكققريم احتفققال مهيب بمدينققة قسققنطينة
حضققرته الوفققود من أصقققاع الجزائققر، وجققاء ردة فعققل على

م، الققذي يعتققبر اللغققة العربيققة لغققة1938/مققارس/08قققانون 
. 1أجنبية في الجزائر 

والبن باديس منهج خققاص في التفسققير، استخلصققه من
دراسته العميقة له على يد كبار علمائه، وحاول بمنهجه في
التفسير أن يهدي الشعب الجزائري لمعرفة كتاب ربه ودينه
واإلقبال عليه، ما يدل على عمق تمرسه بأساليبق األقققدمين
لتفسير القرآن الكريم ، وعن أسققاس هققذا المنهج قققال: ]..
وأذكر للثققاني )النخلي القققيرواني( كلمققة ال يقققل أثرهققا في
ناحيتي العلميققةق عن أثققر تلققك الوصققية في نققاحيتي العمليققة،
وذلقققك أني كنت متبرمقققا بأسقققاليبق المفسقققرين وإدخقققالهم
لتأويالتهم الجدليققة واصققطالحاتهم المذهبيققة في كالم اللققه،
ضيق الصدر من اختالفهم فيمققا ال اختالف فيققه من القققرآن،
وكققانت على ذهققني بقيققة غشققاوةق من التقليققد واحققترام آراء
الرجال حتى في دين الله وكتاب الله، فذاكرت يومققا الشققيخ
النخلي فيما أجده في نفسي من التبرم والقلق، فقال لي:
)اجعل ذهنك مصفاة لهذه األساليب المعقدة، وهذه األقوال
المختلفة، وهذه اآلراء المضققطربة، يسقققط السققاقط ويبقى
الصحيح ، وتستريح..( فو الله لقد فتح بهذه الكلمققة القليلققةق

.2عن ذهني آفاقا واسعة ال عهد له بها..[ 
كققان ابن بققاديس يبققدأ تفسققيره بتعريققف عققام باآليققة أو
اآليققات المققراد تفسققيرها، وعققادةق مققا يختققار اآليققة المناسققبة
للموقف االجتماعيق أو السياسي أو للحدث العام أو الخققاص
في البالد، ثم يتعققرض للشقققرح اللغققوي والبيققاني والبالغي
ويبسطه بما يتناسب وذهن سامعيه، ثم يتعرض لسبب نزول
اآليققة ويربطهققا باألحققداث الواقعيققة، ثم يتعققرض لتفسققير
األقققدمين لآليققات، ثم يربطهققا بوقققائع التققاريخ اإلسققالمي

زغينة بجمع آثار الشيخ محمد أبو اليقظان، وثمععة مشععاريع أخععرى من هععذا القبيععل
إلحياء تراث رجال الجمعية.

/محععرم/07انظععر: جريععدة البصععائر، السلسععلة األولى، السععنة الثالثععة، الجمعععة  1
.1م، ص 1938/أفريل/08هع الموافق 1357

هععع جععوان1357، جمععادى أولى 14، المجلععد 4انظععر: مجلععة الشععهاب، الجععزء  2
.291.. 288م، ص 1938
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الققزاهي أو المتعققثر، ثم يصققحح بهققا التصققورات والعقائققدق
والفهومات، ثم يقققدم الخالصققة والعققبر والحكم والفتققاوى..
وقد قدمت العديد من الرسائل في تفسيره وفقهه ودعوتققه

. 1ومنهجه 
وفاته:

توفي اإلمام عبد الحميد بن باديس مسققاء يققوم الثالثققاء
م، وقققد حققام1940/أفريققل/16هق الموافققق 1/1359/ربيع08

حول وفاته الكثير من الشكوك، منها مققا يُققوعز سققبب وفاتققه
إلى خوف اإلدارة االستعماريةق منققه بعيققد تصققريحاته الثوريققة
ضد فرنسققا الققتي كققانت في وضققعية ال تحسققد عليهققا بسققبب

م.1940تعرضها لهجوم األلمان بداية شهر أفريل 
وأحب هنا أن أنقل خالصة اآلراء واألقوال التي جمعهققا
األستاذ الققدكتور عمققار طققالبي في وفاتققه إذْ قققال: ].. وفي

م وقبيل وفاته كان قققد صققرح في اجتمققاع1940أوائل سنة 
خاص، مقسققما باللققه، وقققال: )واللققه لققو وجققدت عشققرة من
عقالء األمققققة الجزائريققققة يوافقونققققني على إعالن الثققققورة
ألعلنتها(، وكققان يققرمي من وراء ثورتققه وعملققه إلى تحقيققق
االستقالل، فبمناسبة رجوع رئيس حققزب الشققعب الجزائققري
السيد )مصالي الحاج( من بققاريس وإعالنققه طلب االسققتقالل

م كانت جماعققة من أنصققار حركتققه جالسققين1936التام سنة 
معققه فقققال: )وهققل يمكن لمن شققرع في تشققييد مققنزل أن
يتركققه بققدون سقققف، ومققا غايتنققا إالّ تحقيقققق االسققتقالل(،
وحينما حمي وطيس الحرب العالمية الثانية اجتمع به جماعة
من أنصار حركته ومريديه فقال: )عاهدوني( فلما أعطي له
العهققد بالمصققافحة قققال: )إني سققأعلن الثققورةق على فرنسققا
عندماق تشهر عليها إيطاليا الحرب(، وروي عن تلميذ آخر من
تالمذته أنه كان يريد الخروج على فرنسققا إلى جبققال أوراس

. 2ليعلنها ثورة عليها لو وجد رجاال يساعدونه..[ 
وكتبق يوما عن االسققتقالل فقققال: ]إن االسققتقالل حققق
طققبيعي لكققل أمققة من أمم الققدنيا، وقققد اسققتقلتق أمم كققانت
دوننا في القوة والعلم،ق والمنعة والحضارة، ولسنا من الذين
يققدعون علم الغيبق مققع اللققه، ويقولققون إن حالققة الجزائققر
الحاضرة ستدومق إلى األبد، فكلما تقلبت الجزائر مع التققاريخ

انظر مثال: عبد الحميد سلوادي، ابن باديس مفسرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1
م.1990الجزائر، الطبعة األولى، 

، بتصرف.90 و 89 و 88، ص 1انظر: عمار طالبي، ابن باديس حياته وآثاره، ج  2
نقال عن مجموعة من المصادر الحية الشفهية  والمكتوبة والمعاصرة.
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فمن الممكن أنها تزداد تقلبا مع التاريخ، وليس من العسققير
بققل إنققه من الممكن أن يققأتي يققوم تبلققغ فيققه الجزائققر درجققة
عاليققة من الققرقي المققادي واألدبي، وتتغققير فيققه السياسققة
االسقققتعمارية عامقققة والفرنسقققية خاصقققة.. وتصقققبح البالد
الجزائريققة مسققتقلة اسققتقالال واسققعا، تعتمققد عليهققا فرنسققا

. 1اعتماد الحر على الحر..[ 
مميزات شخصيته:

اجتمعتق جملة من العوامل لتجعققل من شخصققية الشققيخ
عبد الحميد بن باديس شخصية ثرية، قققّل أن يتكققرر نظيرهققا
في التققاريخ اإلسققالمي، فهققو عققالم صققلب متمسققك بعقيققدة
السلف حد التشققبع كالشققيخ محمققد بن عبققد الوهققاب، جققريء
شجاع كالشيخ جمال الدين األفغاني، مقدام كالشققيخ محمققد
عبققدة،ق متمققرس هصققور كالشققيخ محمققد بن علي السنوسققي
الكبير، متواضع كعبد الله بن المبارك، متبقر متبحر كالشققيخ
أحمد بن تيمية، ثائر كققاألمير الشققيخ عبققد القققادر الجزائققري،
خطيب مؤثر كققاألحنف بن قيس، حكيم رصققين قققّوال كحكيمق
بن حققزام، حليم أنّي كأشققج عبققد القيس، سياسققي محنققك
كمعاويةق بن أبي سفيان.. إنه من مجددي إسققالم هققذه األمققة

التي كادت تندثر.. 
ولعل الكلمققة الققتي قالهققا فيققه صققديقه وحبيبققه الشققيخ
)العربي التبسي( في إحياء ذكرى وفاته الثانيققة عشققر تققبين
لنا بصدق مكانته الحقيقيققة، إذ قققال: ]إن الرجققال ال تسققجل
أنسققابهم وال صققورهم وال أمققوالهم في سققجل اإلنسققانية
وشققرائعها ورجالهققا، وإنمققا تسققجل عقائققدق الققذين غرسققوا
عقائققدهمق في نفققوس النققاس، وإنمققا تسققجل أعمققال الققذين
أخرجققوا النققاس من فوضققى اجتماعيققة إلى نظققام اجتمققاعيق
توارثته اإلنسانية بعدهم. إنما تسققجل عبقريققة أولئققك الققذين
حققاموا على اإلنسققانية حين امتهنت واعتققدى عليهققا فراعنققة
العنصرية، وجبققابرة القققوة الماديققة، وإنمققا تسققجل المبققادىء
التي تفيء إلى ظلهققا اإلنسققانية حين تطغى على اإلنسققانية

الجوائح التي تجتاح الناس بسوط عذابها ولهيب نيرانها.
والقققذكرى إذا أقيمت لشقققخص لقققه في عقققروق هقققذه
الصالحات نسب كانت تلك الذكرى اعققتراف لتلققك الشخصققية
بأن لها في عنق القائمين بهذه الذكرى نعما ومننققا، شققكرها

، ربيععع12، المجلععدع 3انظر: ابن باديس، كلمتنا الصريحة، مجلة الشهاب، الجزء  1
.146 و 145م، ص 1936هع الموافق جوان 1355أول 
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له بإقامة الذكريات والحفالت هو أقل حق له عليهم يؤدونققه
له.

وعبدق الحميدق بن باديس رحمققه اللققه جققدير بققأن تقيم لققه
األمة الجزائرية اإلسالمية العربية الققذكرى. وجققدير بققأن يعققد
من أولئك الذين سققجل لهم التققاريخ جهققودا تققؤهلهم للحققاق

بالشخصيات المعترف لها بمزاياها.
قدم عبققد الحميققد بن بققاديس ألمتنققا في أرضققنا الشققيء
الكثققير ممققا يعققد أساسققا لهققذه الحركققة وبققذوراق لنواحيهققا
المتعققددة. ظهققر عبققد الحميققد بن بققاديس كمققا يظهققر علمققاء
الققدين مدرسققا للعلققوم اإلسققالميةق بكتبهققا المتعارفققة في
الدراسات اإلسالمية وفي العلومق الدينية واللسانية والعقليةق

متبرعا بدراساته ال يسأل عليها أجرا من أحد.   
لم تمض على حركته تلك مدة تذكر حتى اشتهر بعملققه،
وسرى ذكره في الوطن الجزائري، وأقبل عليققه طالب العلم

من كل فج، ومن جميعق قبائل البوادي وحواضر الوطن.
كان الطالب يتذوقون لذاذة العلمق من دروسه بكيفيققة ال
عهققد لهم بهققا عنققد من يعرفونققه من العلمققاء، واشققتهرت

 - كثرتها .2 - متاعتها . 1دروسه بأمرين: 
وهاتقققان الخاصقققيتان في دروسقققه جلبتقققا إلى حلققققات
دروسققه كققثرة من الطالب فققوق طاقققة الشققخص الواحققد،
ومعلققومق أن طالب العلققومق اإلسققالمية في الجزائققر هم من
طبقات الشعب الفقيرة الققتي لم تققؤثر فيهققا غربققة العربيققة

بالجزائر في نظر الدولة الحاكمة. 
باتت الحركققة العلميققة الققتي يقققوم بهققا ابن بققاديس في

حاجة إلى أمرين:
 - علماء يعينون على تقققديم الققدروس الكافيققة للطالب1

الكثيرين والمختلفيق الدرجات العلمية.
 - مققادة تقققوم بحاجققات هققؤالء الطالب العققاجزين عن2

التفرغ لطلب العلمق بحكم كونهم من أبناء الطبقققة الشققعبية
الفقيرة.

ومعلوم أيضققا أن األوقققاف اإلسققالميةق المرصققدة لطالب
العلم غصبتها الحكومة الفرنسية المحتلة فيما اغتصققبت من
دين ودنيققا الجزائققريين، وفي هققذا الطققور خطققا ابن بققاديس

خطوتين جديدتينق حيويتينق للحركة العلمية هما:
األولى: ضم علمققاء جققدد إليققه ليشققاركوه أو يعينققوه على

الحركة العلمية في هذا الطور.
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الثانية: إحضققار المققال الكققافي لينفققق على التالميققذق كي
يتفرغوا  لطلب العلم. 

هنققا نقققف. وهنققا نكققبر عبقريققة ابن بققاديس وشققجاعته
األدبية. اليوم يخرج ابن باديس كفرد قائم بحركة فرديققة من
حركته القديمة، إلى حركققة جديققدة. وهنققا اسققتحالت الحركققة
العلمية المقتصققرة النسققبة في درس، وشققيخق ، وتلميققذ، إلى
حركة واسعة، عامة، شاملة. خرج الدرس من نطاق التالمققذة
إلى متسع الشع، وأخذت الثقافة تتسع إلى طبقات الشققعب
كله بواسطة المحاضرات والدروس، والمتنقل أهلها من بلد
إلى بلققد، ومناشققير تققوزع في الققوطن في مختلققف النققواحي

الدينية واالجتماعية. 
ومن هقققذه المرحلقققة الجديقققدةق تولقققدت حركقققة التعليم
المدرسي على النمط العصري، كمققا تولققدت بعققد ذلققك منهققا

هذه الحركات االجتماعيةق الشعبية القائمة اليوم .
وقبقققل أن أضقققع القلم من يقققدي أتوجقققه إلى اللقققه أن
يكققافىء عبققد الحميققدق بن بققاديس على مققا قققدم لإلسققالم
والعروبة والجزائر من جهود وخدمات تعد أسسا محكمة لكل

ما جاء بعد ذلك من حركات ومنظمات.
ونحن كجزائريين نعترف بأننا عاجزون عن مكافققأة عبققد
الحميققد بن بققاديس عنققا وعمن يققأتي بعققدنا من األجيققال.
وأعترف لكم أيهققا القققراء بققأني لم أكتب عن األطققوار الققتي
اجتازتها حركة عبد الحميد كلها، وإن كلمتي هققذه مققا مسققت
إال الطور األول من أطققوار حياتققه الملىء بجالئققل األعمققال.
فليرحم الله اإلمام عبد الحميدق بن باديس. وليتغمده برحمته

. 1الواسع . العربي بن بلقاسمق التبسي[ 
ولعل ما ختمق به األستاذ الققدكتورق عمققار طققالبي مقدمققة
آثار ابن باديس ما يعبر بحق عن قيمة ابن باديس الحقيقية،
إذ جاء فيها قوله: ].. فعبد الحميد بن باديس مفسر للقققرآن
تفسيرا سلفيا، يققراعي فيققه مقتضققيات العصققر معتمققدا على
بيان القرآن للقرآن، وبيان السققنة لققه، وعلى أصققول البيققان
العربي وسققننه، والنفققاذ إلى لغققة العققرب وآدابهققا، وقققوانين
النفس البشرية وسنن المجتمققع اإلنسققاني، وتطققور التققاريخ
واألمم، وهققو محققدث من الطققراز العقققالي ال يستشققهد إالّ

ألقيت هذه الخطبة بمناسبة  الذكرى الثانية عشر لوفاة الشيخ عبععد الحميععد بن 1
باديس في قسنطينة بالمعهد الباديسععي، ثم نشععرت بعععدها في  جريععدة البصععائر،

م  الموافععق21/04/1952، اإلثععنين 187السلسلة الثانية، السنة الخامسععة، عععدد 
.1هع، ص 1371/رجب/30
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باألحاديثق الصحيحة المسندةق إلى الصحاح الس .. والظققاهرة
الواضققحة في الحيققاة العلميققةق الققتي نهض بهققا هي : الناحيققة
النقديققة المنهجيققة الققتي تققرد الفققروع ألصققولها، واألصققول
لمستنداتها، فأذهب الغشاشة التي كانت سققائدةق على حقققل
العلوم الشققرعية في الجزائققر بعققد سققيطرة غالةق المتصققوفة

المبتدعين..
وهققو كققاتب ذو سالسققة وعذوبققةق وسققهولة ، وأسققلوبهق
أسلوب سهل ممتنع ال يسققتعمل السققجع، وال يتكلفققه.. وهققو
شققاعر يفيض الشققعر من قلبققه، وخطيب يُنسققيك سققحبان
وقيس، ال يتلعثم وال يققتردد، يسققتولي على النفققوس ويملققك

العقول.
وهو فقيه مطلع على مدارك المققذاهب وخاصققة مققذهب
اإلمققام مالققك، جققامع بين األصققول والفققروع، وبين المآخققذ
الكليققة وجزئياتهققا، يفققتي ويربققط الحققوادث بأحكامهققا، وهققو
مصلح ديني واجتماعي يحارب التقليد والبدع، ويدعو للنهضة
والتجديد والحضارة، ويغرس الحب وأصول األخالق التي هي
جوهر المدنية.. وهققو صققحفي قققدير يقضققي ليلققه في إعققداد
المقاالت وقراءة الجرائد والمجالتق العربية اآلتيققة من جميققع
البالد العربيقققة واإلسقققالمية، واألجنبيقققةق المكتوبقققة باللغقققة
الفرنسية، ويعلققق عليهققا ويققرد وينققاقش، ويكتب في أصققول

السياسة اإلسالمية.
وهو مؤرخ يحلل الحضققارة، وينقققدق مقدمققة ابن خلققدون،
ويدرس آيات القرآن وما تنطوي عليه من الدعوة إلى النظر
في تجارب األمم وتطورات األحداث، وما تخضع له من سنن

وقوانين ال تبديل لها وال تحويل.
وهو صققوفي زاهققد ال كمتصققوفة أهققل زمانققه وزهققادهم
متأثر بالغزالي، وكان –رحمه الله- يسمي كتابه )إحياء علققوم
الدين( بكتاب الفقققه النفسققي.. إنققه شخصققية عجيبققة، مجققدد
للنفوس البالية وباعثق للضمائر الخامدة والقلققوب الهامققدة،
باث للعلم ، محرك للعقول، مرجع الثقة بالنفس، زارع بذور
الثورة، مشيع فكرة الحرية، مبين المحجة البيضاء التي ليلها
كنهارها، فانكشفت به الغياهب الدكناء، وانجابت بققه الغيققوم

. 1الكثيفة، والضباب العاتم من سماء الجزائر..[ 
وبعدق أن تبينتق لنا حيققاة الشققيخ عبققد الحميققدق بن بققاديس
وظققروف عصققره المتمققيزة والُمْفعمققة بالجهققاد والنضققال

، بتصرف.95.. 90، ص 1انظر: عمار طالبي، مرجع سابق، ج  1
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والتضحيات الجسققام في سققبيل نهضققة األمققة الجزائريققة من
عثرتها وتخلفها ومن ربقة القمع االستعماري، ال بد لنققا من
تتبققع قضققايا الهويققة الوطنيققة الجزائريققة الققتي اسققتمات من
أجلها، والتي من أجلها أحبتققه األمققة الجزائريققة وظلت وفيققة

لمنهجه وذكراه حتى كتابة هذه السطور.

الفصل الثالث
المدرسة التجديدية االجتهادية الحضارية

 – المصلح الثائر والعالمةق المجدد جمال الدين األفغاني1
م[1897-1839هق/ 1253-1315]
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 – الداعية المصلح والمجددق الشيخ محمدق عبدةق المصري2
م[1905-1849هق/ 1266-1323]

]  – الشاعر والفيلسوف المجدد محمدق إقبال الالهوري3
م[  1938-1877هق/1294-1357
-1323 اإلسققالمي العققالمي مالققك بن نققبي ]  – المفكر4
م[ 1973-1905هق/1393

               

 المصلح الثائر والعالمة المجدد جمال الدين-1
الحسيني األفغاني

م[1897-1839هق/1253-1315]
أوضاع العالم العربي واإلسالمي:

تجمع الدراسات التاريخيققةق الققتي تنققاولتق حققال وأوضققاع
العققالم العققربي واإلسققالمي على تققدهورهق وانهيققاره، فقققد
وصفه الكققاتب والمققؤرخق األمققريكي )لققوثروب سققتودارد( في
كتابققه الشققهير )حاضققر العققالم اإلسققالمي( بقولققه: )).. كققان
العققالم اإلسققالمي في القققرن الثققامن عشققر قققد بلققغ من
التضعضع أعظم مبلغ، ومن التدني واالنحطاط أعمق دركققة،
فاربَّدَ وجهقققه، وطبقت الظلمقققة كقققل صققققع من أصققققاعه..
وانتشر فيه فسققاد األخالق واآلداب، وتالشققى مققا كققان باقيققا
من آثار التهذيب العققربي، واسققتغرقت األمققة اإلسققالمية في
ابتاع األهواء والشهوات، وماتت الفضيلة في النققاس، وسققاد
الجهل، وانطفأت قبسات العلم الضئيلة، وانقلبت الحكومات
اإلسالميةق إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال. فليس يققرى
في العققالم اإلسققالمي –في ذلققك العهققد– سققوى المسققتبدين
الغاشمينق كسلطان تركيا، وأواخر ملوك المغول في الهنققد،

يحكمون حكما واهنا.
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وقققام كثققير من الققوالة واألمققراء يخرجققون على الدولققة
الققتي هم في حكمهققا، وينشققؤون حكومققات مسققتقلة، ولكن
مستبدةق كحكومققة الدولققة الققتي خرجققوا عليهققا، فكققان هققؤالء
الخوارج ال يسققتطيعون إخضققاع من في حكمهم من الزعمققاء
هنققا وهنققاك، فكققثر السققلب والنهب، وفقققد األمن، وصققارت

السماء تمطر ظلما وجورا.
وجاء فوق جميعق ذلك –رجال الدين المستبدون– يزيدون
الرعايا إرهاقا فوق إرهاق، فقلت األيدي، وقعققدت عن طلب
الرزق، وكاد العزم يتالشققى في نفققوس المسققلمين، وبققارت

التجارة بورا شديدا، وأهملت الزراعة أيما إهمال.
وأمققا الققدين فقققد غشققيته حاشققيةق سققوداء، فألبسققت
الوحدانيقققة –القققتي علمهقققا صقققاحب الرسقققالة– سقققجفا من
الخرافات، وقشققور الصققوفية.. وكققثر عديققد األدعيققاء الجهالء
الذين يخرجون من مكان إلى مكققان، يحملققون في أعنققاقهم
التمققائم والتعاويققذ والسققبحات، ويوهمققون النققاس بالباطققل
والشبهات، ويرغبونهم في الحج إلى قبور األولياء، ويزينون
للنققاس التمققاس الشققفاعة من دفنققاء القبققور، وغققابتق عن
النققاس فضققائل القققرآن، فصققار يشققرب الخمققر، ويتعققاطى
األفيققون في كققل مكققان، وانتشققرت الرذائققل، وهتكت سققتر
المحرمات على غير خشية وال استحياق ، ونققال مكققة المكرمققة

والمدينةق المنورةق ما نال غيرهما من سائر مدن اإلسالم.
وعلى الجملققة فقققد بققدا المسققلمون غققير المسققلمين،
وهبطوا مهبطا بعيد القققرار، فلققو عققاد صققاحب الرسققالة إلى
األرض في ذلك العصر، ورأى ما كان يدعى اإلسققالم لغضققب
وأطلق اللعنققة على من اسققتحقها من المسققلمين كمققا يلعن

. 1المرتدون وعبدة األوثان..(( 
يفيض هققذا النص التققاريخي الوصققفي الققواقعي الققذي
قدمه كاتب أمريكي معاصر لوضع العالم العربي واإلسققالمي
بعد رحلة طققاف خاللهققا بالد العققرب والمسققلمينق بققالكثير من

الدالالت والمعاني، لعل أهمها:
 – حالة الضققعف السياسققي والعسققكري واألمققني الققتي1

كقققان عليهقققا حقققال العقققرب والمسقققلمين، وانتشقققار الظلم
واالستبداد وجور السالطين والوالة.

لوثروب ستودارد،ع حاضر العالم اإلسالمي، ترجمة عجاج نععويهض، تععذييل الشععيخ 1
، ص1م، ج 1960شععكيب أرسععالن، دار العلم للماليين، بععيروت، الطبعععة األولى، 

259.
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 – تراجع هيبة الحكام العرب والمسققلمين أمققام سققطوة2
القوى الصليبية الصاعدة.

 – حالقققة الضقققعف االقتصقققادي والصقققناعي والقققزراعي3
والتجاري.

 – تقققدهور الوضقققع المعيشقققي واألخالقي والقققتربوي4
والتعليمي.

 – فساد العقيدةق والدين، وانتشار األوهققام والخرافققات5
والبدعق واالنحرافات الصوفية..

وفي ظل هذه األوضاع المزرية جاء السيد جمال الققدين
األفغاني إلى الحجققاز ومصققر وتركيققا وبث دعوتققه اإلصققالحية

.1في شعوبها النائمة 
لمحة عن حياة الشيخ جمال الدين األفغاني:  

ثقققار جقققدل كبقققير بين المفكقققرين والمثقفينق العقققرب
والمسلمينق حول هوية وأهداف ونشاط السيد جمققال الققدين

، بحيث كثرت اآلراء واألقوال المتناقضققة حققول دوره الققذي2
قام به في الشرق

النققائم، وقققد انقسققمت حيققاة السققيد جمققال الققدين إلى
مرحلققتين رئيسققتين، أوالهمققا تنتهي نفيققه من بالد األفغققان

ه1315م، والثانية تبدأ من نفيه إلى وفاتققه سققنة 1869سنة 
م.1897

 – المولد والنشأة:1
ولد السيد جمققال الققدين األفغققاني الحسققيني بن السققيد
صققفتر من بيت عظيم من بالد األفغققان يققرتقي نسققبه إلى
سيدناق الحسين بن علي رضي الله عنهما ، بقرية أسققعد آبققاد

هق1254من أعمققال مدينققة كققنر من ضققواحي كابققل، سققنة 

انظر: لبيب عبد الساتر، التاريخ المعاصر، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية،  1
.. ومحمود كامل المحامي، الدولة العربيععة الكععبرى، دار المعععارف،7م، ص 1986

. ومحمد أسعد طلس، تاريخ العععرب،244القاهرة، الطبعة الثانية، دون تاريخ، ص 
.84، ص 8م، ج 1979دار األنععدلس للطباعععة والنشععر، دمشععق، الطبعععة الثانيععة، 

وشكيب أرسالن، لماذا تأخر المسلمون ولمععاذا تقععدم غععيرهم، دار مكتبععة الحيععاة،
.75بيروت، دون طبعة وتاريخ، ص 

حسيب حسن السامرائي، رشيد رضا المفسر، رسالة دكتوراة غععير منشععورة،  2
جامعععة األزهععر، كليععة أصععول الععدين، إشععراف الععدكتور عبععد الغععني عبععد الخععالق،

. ومحمععد عبععدة، جمععال الععدين األفغععاني ورسععالة الععرد على99م، ص 1971
. وجرجي زيدان17 و 16الدهريين، دار الشهاب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص 

.71، بناة النهضة العربيععة الحديثععة، دار الهالل، القععاهرة، دون طبعععة وتععاريخ، ص 
ومحمود أبو رية، جمال الدين األفغععاني، دار الكتب، الجزائععر، دون طبعععة وتععاريخ،

..24ص 
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م، وكققان ألسققرته مكانققة عظيمققة في قلققوب1839الموافققق 
األفغان لنسبها الشريف برسول الله صلى الله عليه وسققلم

. 1ولعلمها ودينها وجاهها ومكانتها 
وقققد أخققذ في صققغره علققوم اللغققة العربيققة والفارسققية
والتركيققة معققا، فضققال عن أخققذه العلققوم الدينيققةق والعقليققةق
والفلسفية والرياضية، وأتم دراسققته وهققو في سققن الثامنققة

، وبعققدها سققافر إلى الهنققد السققتكمالق تعلم بعض2عشققرة 
العلققوم العقليققة والرياضققية والمنطقيققةق والفلكيققة، ثم سققاح
متجوال في الكثققير من األقطققار اإلسققالمية والعربيققة إلى أن

م،1856ه  1273وصل بالد الحجاز، وأدى فريضة الحج سققنة 
وجققاور شققهورا عققدة في بالد الحجققاز، ثم طققاف مجققددا في
البالد، وقد اكتسبه رحالته تلققك علمققا وأدبققا وفهمققا ومعرفققة
واسعة بحال العرب والمسلمين وحّصل على تجربة ثرية، ثم
عاد لبالدهق لينتظم في سلك األمير دوست محمد خان ثم مققع
األمير محمد أعظم، الذي ظل مالزمققا لققه إلى أن هُققزم سققنة

.3م 1868
نشاطاته وممارساته السياسية:   

انضم بعد عودته إلى قيادة األمققير دوسققتق محمققد خققان،
وبعققدق وفاتققه عظمت الفتنققة في بالد األفغققان فانضققم إلى
جماعة األمير محمد أعظم، الذي كانت له سجاالت حربية مع
إخوته وأبناء عمومته إلى أن حلت به الهزيمة على يد األمققير

م، ومكث1869ه 1285شققير علي، فلجققأ إلى إيققران سققنة 
السيد جمال الدين ثالثققة أشققهر مقيمققا بكابققل ال يمسققه أحققد
بسوء نظرا لسمعة أسرته ومكانتها، ثم اسققتأذن للحج فققأذن
له وغادر بالد األفغان عن طريق الهنققد، ال عن طريققق إيققران

.4حتى ال يلتقي باألمير المهزوم محمدق أعظم 
والمتتبعق لنشاطات الشيخ جمال الدين السياسققيةق يلحققظ

ما يلي:
 – تفرد ونبققوغق شخصققية الشققيخ جمققال الققدين وتميزهققا1

وتنوعق جوانبها.

منهم من ينطقها أسعد آباد ومنهم من ينطقها أسد آباد. 1
أحمععد أمين، زعمععاء اإلصععالح في العصععر الحععديث، مكتبععة النهضععة المصععرية، 2

.113م، ص 1971القاهرة، الطبعة الثالثة، 
. ومحمعد عبعدة، جمعال72 و 71جرجي زيدان، بناة النهضة العربية الحدية، ص  3

. ومحمود أبو رية، جمال18 و 17الدين األفغاني ورسالة الرد على الدهريين، ص 
.25الدين األفغاني، ص 

.73جرجي زيدان، بناة النهضة العربية الحديثة، ص  4
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 – ممارسقققته للعمقققل اإلصقققالحي عن طريقققق العمقققل2
السياسي والعسكري المحلي قبل التحول للعمل الخارجي.

 – عدم يأسه من فشل تجربتققه األولى، وتفعيققل آليققات3
العمل اإلصالحي.

 – قدرته على تبديل موقعه ومنهجه وأدائه اإلصالحي.4
جمال الدين األفغاني في المنفى:

خققرج السققيد جمققال الققدين من بالد األفغققان بعققد فشققل
تجربتققه اإلصققالحية في جانبهققا السياسققي قاصققدا حج الققبيت

م، وأقققام بالهنققد شققهرا ألن1869هق 1285الحققرام سققنة 
الحكومة لم تسمح له باإلقامققة فيهققا أكققثر من شققهر، وخالل
وجودهق فيها ظل تحت مراقبتها، ومنعته من االتصال بأعيققان
الهند وعلمائها، إلى أن سيرته مرغما إلى مصققر على إحققدى

م،1870هق 1287مراكبهققا العسققكرية، الققتي وصققلها سققنة 
.1ومكث فيها أربعين يوما غادرها إلى اآلستانة 

وأثنققاء وجققوده بمصققر تققردد أثناءهققا على جققامع األزهققر
ومراكققققز العلم والثقافققققة، واتصققققل  ببعض السققققوريين
واللبنانيين المقيمين فيهققا، ثم سققافر إلى اآلسققتانة وقابققل
فيها الصدر األعظم عالي باشا، الذي أكرمه وعققرف مكانتققه،
وجلبق أثنققاء وجققودهق في اآلسققتانة بزيققه األفغققاني أنظققار
الكثيرين حتى رغب إليه تحسين أفنققدي مققدير دار الفنققون –
الجامعققة – إللقققاء محاضققرة على فائققدة الصققناعات فاعتققذرق
لضعف لغته التركيققة، ولكنققه قبققل وقققدّم محاضققرة قيمققة لم
تُعجب عقققل شققيخ اإلسققالم والعلمققاء الجامققدين من حولققه،
فشنوا عليققه حملققة شققعواء، اضققطرته إلى مغققادرة اآلسققتانة

م،1871هق 1288والعققودة إلى مصققر، الققتي حققل بهققا عققام 
والتي أقام بهققا مققدة عشققر سققنين، وشققكلتق أخصققب سققنين

.2حياته 
رحالته المختلفة:

 – من مصر إلى الهند  إلى باريس:1
حل السيد جمال الدين األفغاني بمصر قادمققا إليهققا من

م، وبقي فيها1871/مارس/23هق 1288اآلستانة أول محرم 
ه، وكققانت إقامتققه بمصققر1297م 1879إلى غاية شققهر أوت 

أخصب سققني حياتققه وعطاءاتققه الفكريققة واإلصققالحية، وعلى
الرغم من وضع مصر االقتصققادي والمققالي المتعسققر، إالّ أن

.74انظر: جرجي زيدان، بناة النهضة العربية الحديثة،ع ص  1
. وجععرجي20انظر: محمد عبدة، جمال الدين ورسالة الرد على الععدهريين، ص  2

. 75 و 74زيدان، بناة النهضة العربية الحديثة، ص 
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رئيس الوزارة فيهققا ريققاض باشققا أجققرى عليققه أجققرا شققهريا
.1مقداره عشر جنيهات 

وفي مصر فققّرع نشققاطه وخطابققه اإلصققالحي باتجققاهين،
األول باتجققاه األعيققان والنخبققة من السياسققيينق والشققيوخ
وطلبة العلم، والثاني لعامة الناس، من زواره وجلسققائه في

.     2المقاهي والحدائق العامة 
وفي مصر تعرف عليه محمققد عبققدة وإبققراهيم اللقققاني
وسقققعدق زغلقققول وعلي مظهقققر وسقققليم النققققاش وسقققليمق
العنحوري وأديب إسحاق وعبد السققالم وإبققراهيم المققويلحي
ومحمودق سامي البققارودي والشققيخ حسققن الطويققل المققدّرس
بالجققامع األزهققر وعبققدق القققادر المغققربي وعبققدق اللققه النققديم
ومحمدق عققرابي باشققا.. وهم نققواة النهضققة الفكريققة واألدبيققة

. 3والسياسة الحديثة في مصر 
ولما شهدت مصر قيام ثورة عققرابي باشققا ومققا سققبقها

م إثققر انقالب توفيققق باشققا على1878من األحداث منذ سنة 
أبيققه إسققماعيل باشققا وإسقققاطه من الحكم، أمققر الخققديوي
توفيق بإخراج السققيد جمققال الققدين من مصققر بتهمققة تزعمققه
لعصققابة وجمعيققةق سققرية مشققبوهة هققدفها زعزعققة اسققتقرار
البالد، فخرج هو وتابعققه أبققو تققراب من مصققر شققهر رمضققان

. 4م 1879هق سبتمبر 1296
وأقام في حيدر آبققاد الققدكن بالهنققد، ولمققا قققامت ثققورة

م ألزمته الحكومققة البريطانيققة1882عرابي باشا بمصر سنة 
اإلقامققة بمدينققة كلكتققا مققدة ثالث سققنين إلى أن سققمحت لققه
بققالهجرة إلى بققاريس الققتي وصققلها عائققدا من لنققدن سققنة

.5م 1883
 - من باريس إلى لندن إلى طهران:2

 بقي السيد جمال الدين في فرنسا ثالث سنين وأسس
هنققاك مققع الشققيخ محمققد عبققدة ومققيرزا محمققد بققاقر جمعيققة
العققروة الققوثقى، ومجلققةق العققروة الققوثقى الققتي صققدر منهققا

. وجععرجي24انظر:  محمد عبدة، جمال الدين ورسالة الرد على الدهريين، ص  1
. وأحمععد أمين، زعمععاء اإلصععالح في75زيدان، بناة النهضععة العربيععة الحديثععة، ص 

.69العصر الحديث،ع ص 
.71 و 70انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح، ص  2
.26 و 25انظر: محمد عبععدة، جمععال الععدين ورسععالة الععرد على الععدهريين، ص  3

.73وأحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، ص 
.26انظر: محمد عبدة، جمال الدين ورسالة الرد على الدهريين، ص  4
.27انظر: محمد عبدة، جمال الدين ورسالة الرد على الدهريين، ص  5
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/جمققادى15ثمانية عشر عددا. ظهققر العققدد األول منهققا يققوم 
م، واألخير منها 1884/مارس/13هق الموافق 1301األولى /

/اكتقققوبر/17هقققق الموافقققق 1301/ذي الحجقققة /26يقققوم 
م. ولما وقفت في وجهه الكثير من العوائققق عققاد إلى1884
.  1إيران 
 – من إيران إلى موسكوق إلى لندن وباريس وميونيخ:3

بعد أن أرسل في طلبققه الشققاه ناصققر شققاه نققزل عنققدهق
ضيفا عزيزا مكرما، ووالهق نظارة الحربية على أن يرفعه إلى
منصب الصدر األعظم، ولكن الشاه خشي من اتساع نفققوذه
وسلطانه فتغيّر تجاهه، فأحس جمال الققدين ذلققك فاسققتأذنه
لزيارة روسيا فأذن له، فأقام متنقال في األقطققار الروسققية
مدافعا عن المسلمين بمقاالته وكتاباته ومناظراته.. إلى أن
قابل القيصر الذي لم يعجبققه كالمققه عن الرعيققة، ولم يعجبققه
تفكير جمال الدين التحرري الطليعي، فغادره وذهب متجوال

.2في األقطار األوربية بعد أن أقام في روسيا ثالث سنوات 
وصادف أثناء تواجده في مدينققة ميققونيخ األلمانيققة وهققو
عائد من لندن وبققاريس أن التقى الشققاه، الققذي اعتققذر منققه،
ودعاهق ثانية إلى إيران فلبى دعوته وعاد إلى طهققران أواخققر

م، وهناك قام بنشاط دعققوي كبققير، حمققل الشققاه1890سنة 
على طرده مخفققورا في فصققل الشققتاء البققارد تحت حراسققة
كتيبة من الجند ألقت به عنققد مدينققة البصقرة، فخققرج مريضققا
إلى أوربققا ثانيققة وظققل يتنقققل فيهققا، وبينمققاق هققو في لنققدن
يباحثق الساسققة اإلنجلققيز وضققع العققالم اإلسققالمي ورد عليققه
كتاب السلطان عبدق الحميد الثاني يرغبه بالقققدوم عليققه إلى

م1892عاصمة الخالفة العثمانيةق اآلستانة التي دخلهققا سققنة 
.3علّه يجد ضالته في بث فكره اإلصالحي 

الوداع األخير في اآلستانة:
ظل الشيخ جمققال الققدين األفغققاني مقيمققا في عاصققمة
الخالفة العثمانيةق ممضيا بقية حياته إلى أن توفي بسققرطان

.4هق1315/شوال/06م الموافق 1897/مارس/09الفم يوم 
وفي اآلستانة حاول جاهدا نشر أفكار اإلصالحية، ودعققا
فيهقققا إلى الجامعقققة اإلسقققالمية والوحقققدة بين المسقققلمين،

.88انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث،ع ص  1
.78 و 77انظر: جرجي زيدان، بناة النهضة العربية الحديثة،ع ص  2
.78انظر: جرجي زيدان، بناة النهضة العربية الحديثة،ع ص  3
انظر: العروة الوثقى، مقدمة الشيخ مصطفى عبد الرازق، دار الكتاب العععربي، 4

.27م، ص 1983هع 1403بيروت، الطبعة الثالثة، 
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وتفققاوتتق عالقتققه بالسققلطان وبرجققال دولتققه بين العالقققات
الطيبة والمشوبة  

بالريبة والشكوك حتى القى العنت من دهاء ومكققر شققيخ
اإلسققالم أبي الهققدى الصققيادي، الققذي سققبب لققه العديققد من

.1المشكالت بسبب جموده وتخلفه، إلى أن توفاه الله 
والمتتبع لحياة لنشاطات الشيخ جمال الققدين األفغققاني

يتبين المعالم التالية:
 – وضوح خطه ومنهجه ومقصققده الققدعوي واإلصققالحي1

وإدراكه لغاياته.
 – عدم ثقته في الحكام والسالطين المسلمين.2
 – دقة تشخيصه ألمراض العالم اإلسالمي.3
 – إدراكقققه المبكقققر ألبعقققاد روح االسقققتكبار الصقققليبي4

العالمي.
 – زهده – رحمه الله – عن متققع الحيققاة وتسققخير حياتققه5

في سبيل نهضة وعزة أمته.
 – تنوع وسائلهق وأساليبهق الدعوية واإلصالحية.    6
 – اعتماده أسلوب الزخ الدعوي وخلق بؤر الوعي لققدى7

النخب المثقفة في العالم اإلسالمي.
منهج الشيخ جمال الدين اإلصالحي:

خط السيد جمال الدين لنفسه منهجققا إصققالحيا منققذ أن
تقلد منصب الوزارة في عهد األمققير محمققدق أعظم إلى سققنة

م، ففي تلك المرحلة كثّف من نشاطاته1869هق 1285نفيه 
السياسية والجهادية الواقعية بما يتناسبق وطبيعققة المرحلققة
واالستعداد والفهم والتكوين. وبعد خروجققه من بالده منفيققا

طّور وسائله وأساليبه، وجعلها تصب في اتجاهين، هما:
 – بث روح النهضققة واليقظققة في الشققرق المتخلققف،1

والعمققل على اسققتعادة دوره ومكانتققه الحضققارية، بإصققالح
الحكام والمحكومين.

 – مناهضققة كققل أشققكال الهيمنققة واالسققتكبارق الصققليبي2
العالمي المهيمن على الشرق اإلسالمي ومققوارده، والعمققل

.2على استقالله وتحريره وعزته 
وقققد بيّن هققذا الخققط اإلصققالحي االسققتقالليق البققاحث

: )).. كققانت الغايققة3والمفكر األمريكي تشالرز آدمققز بقولققه 

.109 .. 105انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث،ع ص  1
.115 و 114انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث،ع ص  2
انظر: تشالرز آدمز، اإلسالم والتجديدع في مصر، ترجمة عبععاس محمععود العقععاد، 3

.65 و 64نقال عن محمود أبو رية، جمال الدين األفغاني، ص 
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الققتي يققرمي إليهققا جمققال الققدين، والغققرض األول في جميققعق
جهوده التي ال تعرف الكلل، ومن إثققارة للنفققوس، وتهييجققه
المتواصققل للنققاس، وتوحيققد كلمققة اإلسققالم، وجمققعق شققمل
المسلمين في سائر أقطققار العققالم، كمققا كققانت الحققال أيققام
اإلسققالم المجيققدةق وعصققره الققذهبي، وقبققل أن تققوهن منققه
الفرقة واالنقسام. وقد باتت أقطار المسققلمين غارقققة في
وهدة الجهققل واليققأس، فأصققبحت فريسققة لالعتققداء األوربي،
وقد آلمه أشد األلم أن يرى األمم اإلسالمية يضققعف أمرهققا،
وترّث قواها، وكان يعتقد أن األمم اإلسالمية لو نفضققت عن

نفسها كابوس االحتالل األجنبي وتحررت من تدخل 
الدول األجنبية في شؤونها، وصلح حال اإلسالم وتوافق
مع مقتضيات الحياةق في العصر الحاضققر، ألصققبح المسققلمون
قققادرين على تققدبر أمققورهم تققدبيرا حسققنا، دون أن يعتمققدوا
على األمم األوربيققة، ويصققطنعوا وسققائلها. وكققان يققرى أن
اإلسالم في جميعق مسائله الجوهرية دين عققام للعققالمق أجمققع
قادر بما فيه من قوة روحية على مالءمة الظروف المتغققيرة

.1في كل جيل..(( 
والمحلل لقول تشالرز آدمز يلحظ التالي:

 – وضققوح المنهج والخققط والمقصققد اإلصققالحي للسققيد1
جمال الدين.  

 – دعوتققه الصققريحة لمفهققوم الوحققدة اإلسققالمية عن2
طريق الدعوة لشعار الجامعة اإلسالمية الذي القى هوى في

قلب السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.
 – الكشف عن روح اإلسالم الحقيقيققةق باعتبققارهق عامققل3

يقظة وإحياء لروح النهضة والتقدم.
 – نقمته على االسققتكبارق الصققليبي العققالمي المسققيطر4

على الشرق اإلسالمي المتخلف والناهبق لثرواته وموارده. 
 - تبرمه من وضع األمة اإلسالمية المزري.5
 – صقققالحية اإلسقققالم كقققدين وكنظقققام عقققالمي يالئم6

اإلنسانية كافة، وهو غير خاص باألمة اإلسالمية.
منهجه في اإلصالح السياسي: 

المتتبعق لنشاطات الشققيخ جمققال الققدين يتققبين انحيازهققا
للنشاط اإلصالحي السياسي، فقققد وهب ُجققل جهققوده فيهققا
وأفنى عمره في يقظة الشرق، وقد تركز نشاطه اإلصالحي

السياسي على المعالم التالية:

. وأحمععد أمين، زعمععاء46 و 45انظععر: تشععالرز آدمععز، المصععدر السععابق، ص  1
.102اإلصالح في العصر الحديث،ع ص 
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 – مناهضة قوى االستكبار الصليبيةق العالميققة المهيمنققة1
على ثروات وموارد الشرق اإلسالمي المتخلف.

 – مقاومققة كققل أشققكال الهيمنققة االسققتعباديةق القمعيققة2
الداخلية التي كان يمارسها الملوك والحكام والسالطين ضد

شعوبهم.
 – تحقققريض شقققعوب الشقققرق على التمقققرد والعصقققيان3

والثورةق في وجه قوى االستكبار العققالمي الخارجيققة، وقققوى
االستعبادق الداخلية.

 – المطالبة بسيادة القققانون، وحكم النققاس عن طريققق4
الحكم النيابي الشوري.

– الققدعوة إلى الوحققدةق اإلسققالمية تحت شققعار الجامعققة5
اإلسالمية.

ولتحقيققق منهجققه ونشققره بين النققاس اتصققل بالحكققام
والملوك والسالطين المسلمين وغققير المسققلمين كمققا تبينققا
ذلك آنفا، فقد اتصل بالقيصر الروسي طالبا منه أن يخفققف
قبضته القمعيققة على المسققلمين الققذين تحت حكمققه، ونشققر
في ذلققك مقققاالت مطولققة في الصققحف الروسققية، وخققاطب
القيصر بقوله الجريء الذي لم يرق القيصر، لما يتضمنه من
روح الثورة والتمرد والعصيان، وتحقيققق العدالققة والمسققاواة
بين الرعيققة فقققال لققه في حققواره الصققريح والشققيق معققه:
)) القيصر: ما رأيك يا سققيد جمققال الققدين في سققبب الخالف
بينك وبين شاه إيران؟ جمال الدين: سققبب الخالف الحكومققة
الشققورية وضققرورة اتباعهققا والعمققل بهققا، والشققاه ال يحب
الحكومة الشققورية النيابيققة، وينفققر منهققا وال يحب االعققتراف
بها. القيصر: إني أرى الحق مع الشاه، إذ كيف يرى ويرضققى
ملك من ملوك األرض أن يتحكمق فيه فالحققو مملكتققه؟ جمققال
الدين - في جرأة وصراحة متناهية-: أعتقد يا جاللة القيصققر
أن عققرش الملققك إذا كققانت الماليينق من الرعيققة أصققدقاء لققه
خيرا من أن يكونوا أعداء له، يترقبون الفرص ويكتمققون في

.1الصدور سمومق الحقد ونيران االنتقام..(( 
كما كانت له أيضا اتصاالت بالسلطان عبققد العزيققز سققنة

م ومن بعده بالسلطان عبد الحميد الثاني الذي أمضى1870
بقية حياته عنده، وكثيرا ما كان يعققرض نصققائحه وتوجيهاتققه،

. وأحمد أمين، زعمععاء46 و 45انظر: محمود أبورية، جمال الدين األفغاني، ص  1
.102اإلصالح في العصر الحديث،ع ص 
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ولكن السلطان كان يستمع إليه وال يفعل شققيئاق ممققا يققدعوهق
.1إليه 

كما كانت له اتصاالت بالخديوي إسققماعيل وتوفيققق في
مصر وبعض الساسة الفرنسيين واإلنجليز، وكتب الكثير من

.2المقاالت يرد فيها على ادعاءاتهم االستعماريةق 
وبالفعل فقد كققان لصققيحات السققيد جمققال الققدين األثققر
الكبير في يقظة الشققرق اإلسققالمي، وانتقلت تأثيراتققه تلققك

.3لتعمق سائر أقطار العالم اإلسالمي 
منهجه في اإلصالح االجتماعي:

أدرك السققيد جمققال الققدين حقيقققة تخلققف الشققرق في
حياتققققه االجتماعيققققة، حيث السققققيطرة المطلقققققة للجهققققل
واألسققطورة والجققبر والتواكققل والققوهم.. وضققعف اإلرادة،
وهيمنةق روح األمية والتخاذل واليأس واالنهزام والفققققر.. إذ
صار الناس في مرتبة البهائم، وقد وصف الشيخ محمد عبدة
حال مصر قبيل مجيء الشيخ جمال الدين إليهققا فقققال: ))..

هققق كققانوا يققرون شققؤونهم1293إن أهالي مصققر قبققل سققنة 
العامة بل والخاصة ملكا لحاكمهم األعلى، ومن يستنيبه عنه
في تدبير أمورهم، يتصرف فيهققا حسققب إرادتققه، ويعتقققدون
أن سققعادتهم وشقققاءهم موكققوالن إلى أمانتققه وعدلققه، أو
خيانته وظلمه، وال يرى أحققد منهم لنفسققه رايققا يحققق لققه أن
يبديقققه في إدارة بالده، أو إرادة يتققققدمق بهقققا إلى عمقققل من
األعمال يرى فيه صالحا ألمته، وال يعلمون من عالقققة بينهم
وبين الحكومقققة سقققوى أنهم مصقققرفون فيمقققا تكلفهم بقققه
الحكومة وتضربه عليهم، وكانوا في غايققة البعققد عن معرفققة

.4ما عليه األمم األخرى سواء أكانت إسالمية أو أوربية..(( 
وألجل رفع سققجف الجهالققة والتخلققف عن حيققاة النققاس
عمل جمال الدين على تحريققك همم النخب خاصققة وجمققاهير
الشعب عامة، وذلك عن طريق الوسائل التربوية والتعليميققة

والدعويةق واإلصالحيةق التالية:

.108انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث،ع ص  1
انظر: جمال الدين األفغاني ومحمد عبدة، مجلة العروة الوثقى، مقدمععة الشععيخ 2

هع1403مصععطفى عبععد الععرازق، دار الكتععاب العععربي، بععيروت، الطبعععة الثالثععة، 
.99. وأحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، ص 122م، ص 1984

انظر: محمد طهاري، مفهوم اإلصالح بين جمال الدين ومحمد عبدة، المؤسسععة 3
. ومحمععود أبععو ريععة،121م، ص 1988الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعععة الثانيععة، 

 .42جمال الدين األفغاني، ص 
.74انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث،ع ص  4
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 -  القققدروس العلميقققة المتخصصقققة للطلبقققة العلم من1
األزهريين وغيرهم.

 – الدروس العلميققة للطلبققة المغققتربين من السققوريين2
واللبنانيين ولألعيققان والوجهققاء، السققيما من يعقققد في بيتققه

صالونا أدبا خاصا به.
 – الدروس التوعويةق العامة لزواره في البيت وجلسائه3

في المقاهي، وفي مقهى ماتاتيا خاصة.
 – الكتابققققات والققققدروس والمحاضققققرات والحققققوارات4

والمناظرات والشروحات..  
معالم شخصيته:ق

وصف تالمذة وأصدقاء الشققيخ جمققال الققدين بأنققه رجققل
سامي األخالق، عظيم النفس، حسن السمت صادقا واضققحا
في أقواله وأفعاله ومقاصده ونواياه، ولك أن ترى رده على
صققديقه عبققد اللققه النققديم عنققدما أشققار عليققه في مراسققلة
باإليقاع بمفتي السلطنة أبي الهدى الصيادي بالتققدخل لققدى
السققلطان واإليقققاع بققه وكبح جمققاح شققره بهديققة ونيشققان

.1وكسوة ومال 
، ذا2فقد كان زاهدا ورعا عفيفا، غير آبققه بمتققع الحيققاة 

أفققق فكققري واسققع، وعقققل تققأملي وتجديققدي شاسققع، يكققره
، عققاش ألمتققه، واهتم3التقليققد، ويجب االجتهققاد والتجديققدق 

لحالها األسيف، وسققعى طيلققة حياتققه إلنقاذهققا من تخلفهققا.
ولقد لخص اإلمام الشهيد مرتضى مطهققري شخصققية السققيد
جمال الدين فقال: )).. تتميز شخصققية السققيد جمققال الققدين

بأربع نقاط هي:
 – ثقافته اإلسالمية الواسعة والمستنيرة والواعية.1
 – ثقافته السياحيةق الواسعة ومعرفته الشققاملة بققأغلب2

أمم األرض وبجه أخص العرب والمسلمين. 
 – وعيه السياسي والرسالي والحضاري بققدور اإلسققالم3

والمسلمينق في العالم. 
.126 و 70انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث،ع ص  1
. ومرتضى مطهري، الحركات125 و 71انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح، ص  2

. ومحمععد طهععاري، مفهععوم120اإلسالمية في القععرن الرابععع عشععر الهجععري، ص 
. وجرجي زيدان، بنععاة النهضععة، ص99اإلصالح بين جمال الدين ومحمد عبدة، ص 

.29. ومحمد عبدة، جمال الدين ورسالة الرد على الدهريين، ص 79
. ومحمععد عبععدة،83انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصععر الحععديث،ع ص  3

. وعلي المحافظعة ، االتجاهعات120جمال الدين ورسالة الرد على الدهريين، ص 
م، ص1980الفكرية عند العرب، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثععة، 

73 .. 75.
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 – دعوتققه إلى الوحققدة اإلسققالمية عققبر فكققرة الجامعققة4
.1اإلسالميةق

األفغاني الحكيم الفيلسوف:
2ناقش الدكتور ماجد فخري في كتابه الفلسفي القيم 

فلسققفة جمققال الققدين التجديديققةق اإلصققالحية الحديثققة، وعققدّهق
بطروحاتققه الفكريققة والفلسققفية فيلسققوفا عقالنيققا إسققالميا
حققديثا، والسققيماق طروحاتققه ضققد اإللحققاديين والطبيعققيين

، ومن دعوتققه3واالشققتراكيين الغربققيين من دعققاة اإللحققاد 
إلحالل العقققل مكانتققه الحقيقيققة في المنظومققة الفكريققة

اإلسالمية.
فيما ذهب كل من أحمد أمين والشيخ مرتضى مطهققري
ومحمققدق عبققدةق وعلي المحافظققة وجققرجي زيققدان ومحمققود
أبوريققة ومحمققدق سققالم مققدكور وغققيرهم على اعتبققاره معلمققا

.4ومصلحا وحكيما خبيرا بأمراض وعلل الشرق اإلسالمي 
والحق أن الدارس لفكره وطروحاته الفلسفية العقلية،
والصققوفية الوجدانيققةق واإلشققراقية، وألفكققاره وطروحاتققه
الدعوية واإلصالحية واللغوية واألدبية في سائر علوم الدين:
من تفسير وحديث وسيرة ومنطق وفقه وأصول.. والمتتبققع
لسائر نشاطاته الفكريققة والدعويققةق واإلصققالحية والسياسققيةق

.5يتبين آفاقيته وشساعة شخصيته 
مطاعن خصومه:

. ومحمععود أبوريععة، جمععال الععدين79انظععر: أحمععد أمين، زعمععاء اإلصععالح، ص  1
. وعبععد76. وجرجي زيععدان، بنععاة النهضععة العربيععة الحديثععة،ع ص 53األفغاني، ص 

الكريم سليمان، الحركات اإلسععالمية في القععرن الرابععع عشععر الهجععري، مرتضععى
هععع   آب وأيلععول1402، محععرم وصععفر 9، السنة 54مطهري، مجلة التوحيد، عدد 

..  117م، ص 1991
. وماجععد فخععري، تععاريخ الفلسععفة75انظععر: أحمععد أمين، زعمععاء اإلصععالح، ص  2

..460م، ص 1974اإلسالمية، الععدار المتحععدةع للنشععر، بععيروت، الطبعععة األولى،   
465.

انظر: علي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، األهلية للنشععر والتوزيععع، 3
.. وأحمععد جععاد عبععد الععرزاق، فلسععفة74م، ص 1980بععيروت، الطبعععة الثالثععة، 

المشروع الحضاري، المعهد العالمي للفكر اإلسععالمي، واشععنطن، الطبعععة األولى،
.. وماجد فخري، تععاريخ الفلسععفة اإلسععالمية، ص294، ص 1م، ج 1995هع 1414

460 .. 46
انظر: راجع مصادر ومراجع البحث. 4
 و34. ومحمد عبدة، ص 89 و 88انظر: مجلة العروة الوثقى، وأحمد أمين، ص  5

 وما بعدها..43
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لم تسلم أي شخصية من مطاعن الخصوم حتى األنبيققاء
والمرسققلين عليهم الصققالة والسققالم والصققحابة والتققابعون
رضوان الله تعالى عليهمق أجمعين، وقققد اتهم الشققيخ محمققد
عبدةق واألمير عبققد القققادر الجزائققري وعبققد العزيققز الثعققالبي
والفضققيل الققورتيالنيق وغققيرهم الكثققير.. وقققد توجققه خصققوم

السيد جمال نحوه بالتهم التالية:
 – شيعيته التي كان يتخفى منها.1
 – صققوفيته الفلسققفية الغنوصققية الققتي أوصققلته لتهمققة2

اإللحاد والحلول.
 – ماسققونيته، بحيث انتمى لمحفققل الشققرق الماسققوني3

وتأسيسققه لمحفققل ماسققوني، ولجمعيققة العققروة الققوثقى
السرية.

 – سققلوكاته الشخصققية الغريبققة: )التققدخينق للسققيجارة4
والشيشة، عزوبيته، عققدم عنايتققه بهندامققه وزيققه الشخصققي،
عققدم احتفالققه بشققؤون النققاس الحياتيققة من اتخققاذ مسققكن

واقتناء أثاث وعربة..(.
 – غموض شخصيته وعالقاته السياسية المشبوهة مققع:5

)قيصر روسيا، ساسة فرنسا وإنجلترا، السققلطان العثمققاني،
شاه إيران، الخديوي إسماعيل وتوفيق ورياض باشا..(.

 – اتهامه بالعمالة والجوسسة.6
وقققد أثققار خصققومه المعاصققرين لققه هققذه المطققاعن في
شخصققيته، كمققا فعققل معققه المسققيحي سققليم بققك العنحققوري
متهمققا إيققاه باإللحققاد، نظققير تجلياتققه الصققوفية اإلشققراقية
والبرهانيققة، والحملققةق الققتي وجههققا ضققده الفقيققه المققالكي

م( الذي اتهمه بالغنوصققية1882التلمساني )محمد عليش ت 
. وذلك بعد المحاضرة التي قققدمها في اآلسققتانة1والصوفية 

م عن الصناعات واعتبار النبوة صناعة فريققدة من1870سنة 
نوعها. والزالت تثور ضققده بعض المطققاعن إلى يققوم النققاس
هذا، فقد شن عليه في تسققعينيات القققرن الماضققي كققل من
الكقققاتب المسقققيحي لقققويس عقققوض والكقققاتب في األهقققرام

القاهرية الصحفي أحمد 
بهجت حمالت تشقققويه تحقققط من ققققدره ومن تأثيراتقققه

، كمققا شققنت ضققده حمالت أخققرى في2الحضارية في الشرق 

.119 و 118انظر: أحمد أمين، زعماء اإلصالح، ص  1
انظععر: ردود الشععيخ محمععود عبععد الحليم، اإلخععوان المسععلمون أحععداث صععنعت 2

..563م، ص 1986هع 1406التععاريخ، دار الععدعوة ، القععاهرة، الطبعععة الثانيععة،   
583.
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الصحف المسققيحية المصققرية كصققحيفة التضققامن المسققيحية
العلمانيةق وغيرها.

والحققق أن رد الشققيخ محمققود عبققد الحليمق ، ورد شققيخناق
العالمة محمد الغققزالي عليهققا أسققكت وأفحم حجج الخصققوم،
ولعل أطرف رد على تلك المطاعن ما كتبه شيخنا المرحققوم
محمد الغققزالي في كتابققه القيم )علققل وأدويققة( في معققرض
رده على المفترين حين خصص فصققال كققامال لققردع الققوالغين
في أعراض علماء األمة بدءا من إمققام دار الهجققرة مالققك بن
أنس رضققي اللققه عنققه وصققوال إلى الشققيخين جمققال الققدين
ومحمدق عبققدةق رحمهمققا اللققه، اللققذين كققان لهمققا الفضققل في
إنقاذ الشرق وإيقاظه من سباته، فهو يمضي -حسققب تعبققير
شيخنا–ق في ثقققة وتفققاؤل يوقققظ العققالم النققائم على قققرون
التخلف والجمودق ، دافعا كل التهم المرصودة إليققه، بققدءا من

. 1شيعيتهق وانتهاءا بماسونيته 
فيما ذهب الشيخ محمود عبد الحليمق وهو من كبار قادة
جماعة اإلخوان المسلمين ومن مؤسسي الجماعة مع الشيخ
المرحوم حسن البنا إلى اعتبار جماعققة اإلخققوان المسققلمين

.2سليلةق لمنهج الشيخ جمال الدين 
جوانب من فكره:

ذهب الشققيخ جمققال الققدين إلى اعتبققار اإلسققالم أسققاس
وقاعدةق كل يقظة ونهضة وإصالح. وأنه ال سبيل إلى النهضة
واإلصقققالح من دون اإلسقققالم كمنطلقققق ومرجعيقققة لنهضقققة
الشققعوب اإلسققالمية، مطالبققا أن يتجققاوز علمققاؤه العقبققات

التالية:
 – التعصب الفروقي والفروعي المذهبي الضيق.1
 – التوفيق بين العلم والدين، وبين الدين والعقل، إذ ال2

تعارض بين صريح المنقول وصحيح المعقول: )).. فالدين ال
يصح أن يخالف الحقائق العلمية، فإن كان ظاهره المخالفة،
وجب تأويلققه. فحقققائق العلم ال بققد أن تتوافققق مققع القققرآن،
والققققققرآن يجب أن يُجقققققل عن مخالفتقققققه للعلم الحقيقي

انظر: محمد الغزالي، علل وأدوية، دار الشهاب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص 1
83 .. 106.

. وعلي شلش،582 ..ع 563انظر: محمود عبد الحليم، اإلخوان المسلمون، ص  2
م، ص1984هع جوان 1404، شوال 103من أوراق األفغاني، مجلة الدوحة، عدد 

، ذو105 .. وعععدد 68م، ص 1984هععع   أوت 1404، ذو القعععدة 104. وعععدد 70
.68م، ص 1984هع   سبتمبر 1404الحجة 
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وخصوصا الكليات، مع الدعوة إلى تأويل الدين وتفسيره بما
.1يطابق ضرورات العصر الحديث وروح المدنية الحديثة..(( 

 – الدعوة إلى االجتهاد، ونبذ التقليققدق والجمققودق األعمى3
لكل ما ورد عن األقدمين، أو محققاول التمسققك الحققرفي بمققا
قالققه المفسققرون القققدامى، دون تصققحيح وإعمققال نظققر أو
تصحيف، مع رفضققه للضققعيف من األقققوال واآلثققار واألخبققار

مهما كان سندهاق صحيحا وقويا.
اعترض  أنه  االجتهادية  التجديدية  دعوته  معرض  وفي 

مقققرة في مجلس على القاضقققي عيقققاض في ققققول سقققاقه
أحدهم، واشتد في التمسك بققه، فقققال السققيد جمققال الققدين
معلقا: )).. يا سبحان الله: إن القاضي عياض قققال مققا قالققه
على قدر ما وسعه عقلققه، وتناولققهق فهمققه، وناسققبق زمانققه ،
فهل ال يحق لغيره أن يقول ما هو أقرب إلى الحققق وأوجققه،
وأصح من قققول القاضققي عيققاض أو غققيره من األئمققة. وهققل
يجب الجمود والوقققوف عنققد أقققوال أنققاس، هم أنفسققهم لم

يقفوا عند حد أقوال من تقدمهم.. 
فقققد أطلقققوا لعقققولهم سققراحها، فاسققتنبطواق وقققالوا،
وأدلوا دلوهم في الدالء في ذلققك البحققر المحيققط من العلم،
وأتوا بما ناسب زمانهم، وتقارب مع عقققول جيلهم، وتتبققدلق

.2األحكام بتبدل األزمان..(( 
ولما قيل له: إن الذي ذهبت إليه آنفا في حق القاضققي
عياض وجيله يحتاج إلى االجتهققاد، وبققاب االجتهققاد عنققدق أهققل
السنة مسدود لتعذر شروطه. تنفس الصعداء وقال: )).. مققا
معنى باب االجتهاد مسدود؟ وبأي نص سد باب االجتهققاد؟ أو
أي إمام قال: ال ينبغي ألحد من المسلمين بعققدي أن يجتهققد
ليتفقققه في الققدين؟ أو أن يهتققدي بهققدي القققرآن وصققحيح
الحقققديث؟ أو أن يجقققد ويجتهقققدق لتوسقققيع مفهومقققه منهقققا؟
واالستنتاج بالقياس على مققا ينطبققق على العلققوم العصققرية
وحاجياتق الزمان وأحكامه، وال ينققافي جققوهر النص. إن اللققه
بعث محمدا رسوال بلسان قومققه العققربي ليفهمهم مققا يريققد
إفهققامهم، وليفهمققوا منققه مققا يقولققه لهم: ]ومققا أرسققلنا من

(، وقققال: ]إنققا أنزلنققاه2رسول إالّ بلسققان قومققه[ )يوسققف: 
(، فالقرآن ما أنققزل3قرآنا عربيا لعلكمق تعقلون[ )الزخرف: 

إالّ ليفهم، ولكي يعمل اإلنسان بعقلققه لتققدبر معانيققه، وفهم

انظر: أنور الجندي، يقظة الفكر العربي في مواجهة االستعمار، مطبعة الرسالة، 1
.98 و 97م، ص 1971القاهرة، الطبعة األولى، 

.122انظر: محمود أبو رية، جمال الدين األفغاني، ص  2
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أحكامققه والمققراد منهققا. فمن كققان عالمققا باللسققان العققربي
وعاقال غققير مجنققون، وعارفققا بسققيرة السققلف ومققا كققان من
طققرق اإلجمققاع، ومققا كققان من األحكققام مطبقققا على النص
مباشققرة، أو على وجققه القيققاس، وصققحيح الحققديث جققاز لققه

النظر في أحكام القرآن وتمعنها، والتدقيقق 
فيهققا، واسققتنباطق األحكققام منهققا، ومن صققحيح الحققديث
والقياس. وال أرتاب في أنه لققو فسققح في أجققل أبي حنيفققة
ومالك والشافعي وأحمد وعاشواق اليققوم لققداوموا في الققدين
مجتهدين، يستنبطون لكل قضية حكما من القرآن والحققديث
والقيقققققاس، وكلمقققققاق زاد تعمقهم وتمعنهم ازدادوا فهمقققققا

وتدقيقا.
نعم إن أولئك الفحول من األئمة ورجققال األمققة اجتهققدوا
وأحسنوا جزاهم الله عن األمة خيرا، ولكن ال يصح أن نعتقققد
أنهم أحاطوا بكل أسرار القرآن، أو تمكنققوا من تققدوينها في
كتبهم. والحقيقققة أنهم مققع مققا وصققلنا من علمهمق البققاهر
وتحقيقهمق واجتهادهم إن هو بالنسبة إلى مققا حققواه القققرآن
من العلقققوم والحقققديث الصقققحيح من السقققنن والتوضقققيح إالّ
كقطرة من بحر، أو ثانية من دهر، والفضققل بيققد اللققه يؤتيققه

.1من يشاء من عباده، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون..(( 
اجتهاده في االشتقاق واالستعمار اللغوي:

وقدُ عرف السيد جمال الدين باجتهاده في ميدان اللغة
، وتجويزه استعمال الققدخيل على اللغققة العربيققة من اللفققظ
األعجمي، فقال: )).. إذا أردتم اسققتعمال كلمققة غققير عربيققة
فمققا عليكم إالّ أن تلبسققوها كوفيققة وعقققاال فتصققبح عربيققة..
فهذا رجل من نسل البقروت –فعققابوا عليققه اسققتعمال مققا ال
يجوز في لغة العرب –فأجابهم فقققال: أال تقولققون: جققبروت
ورهبققوت وملكققوت.. فهققذه سياسققة بقروتيققة في مملكققة

.2فرعونية.. هكذا يصح عندي بقروت..(( 
ضرر المقلدين: 

وفي معققرض الحققديث عن ضققرر الجامققدين المقلققدين،
قال: )).. علمتنققا التجققارب، ونطقت مواضققي الحققوادث بققأن
المقلققدين في كققل أمققة، المنتحلينق أطققوار غيرهققا، يكونققون
فيها منافذ وكققوى لتطققرق األعققداء إليهققا، وتكققون مققداركهم
مهابققط الوسققاوس، ومخققازن الدسققائس، بققل يكونققون بمققا
أُفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين قلققدوهم، واحتقققار من لم

.124 و 123انظر: محمود أبو رية، جمال الدين األفغاني، ص  1
.124انظر: محمود أبو رية، جمال الدين األفغاني، ص  2
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يكن على مثققققالهم، شققققؤما على أبنققققاء ملتهم يققققذلونهم
ويحتقرون أمرهم، ويسققتهينون بجميققع أعمققالهم وإن حلت.
وإن بقي في بعض رجال األمة شققيء من الشققمم، أو نققزوع
إلى معققالي الهمم انصققبوا عليققه وأرغمققوا من أنفققه، حققتى
يمحى أثققر الشققهامة، وتخمققد حققرارة الغققيرة، ويصققير أولئققك
المقلدون طالئع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات، يمهققدون
لهم السققبل ويفتحققون لهم األبققواب، ثم يثبتققون أقققدامهم،
ويمكنوه سلطتهم، ذلك بأنهم ال يعلمون فضققال لغققيرهم، وال

.1يظنون أن قوة تغالب قواهم..(( 
 – ضرورة الدين في بناء المجتمعات:4

أكد الشققيخ جمققال الققدين على ضققرورة الققدين في بنققاء
المجتمعققات، وأهميتققه في النهضققات والمشققاريع التقدميققةق
لألمم عامة ولألمة اإلسالمية خاصققة، وال غققنى للشققرق عنققه،
فيقققول: )).. إن الققدين على العمققوم أكسققب عقققول البشققر
ثالث عقائد وأودع في نفوسهم ثالث خصال، كل  منها ركن

لوجود األمم، وعماد لبناء الهيئة االجتماعية:ق
 – العقيدة األولى: التصديق بأن اإلنسان ملققك أرضققي،1

وأنه اشرف المخلوقات.
 – العقيدة الثانيققة: يقين كققل ذي دين أن أمتققه أشققرف2

األمم، وكل مخالف له فعلى ضالل وباطل.
 – العقيدة الثالثة: أن اإلنسان ورد هذه الدنيا لتحصققيل3

كمققال يهيئققه للعققروج إلى عققالم أرفققع وأوسققع من العققالم
الدنيوي.

وأمققا الخصققال الثالث فهي: الحيققاء واألمانققة والصققدق.
هذه األسس التي أتت بها األديان هي علة العمران، وعليهققا
تتوقف سعادة اإلنسققان، وأن المققاديين تققؤدي تعققاليمهم إلى
إنكار هذه األسس فتنزل اإلنسان منزلققة الحيققوان، وتفقققدهق
الوازع على الخير، وتعدهق لحياة ضققيقة جافققة ال قلب لهققا وال

.2سمو فيها..(( 
 – امتياز اإلسالم عن سائر األديان:5

امتاز اإلسالم عن سائر األديان بققالمميزات والخصققائص
التالية:

 – صقل العقل اإلنساني بصقققال التوحيققد، وتطهيرهققا1
من لوثات األوهام.

.124انظر: محمود أبو رية، جمال الدين األفغاني، ص  1
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 – أن اإلسالم فتح أبواب الشرف لألنفس كلهققا، وأثبت2
لكل نفس الحق في الكرامة، وألغى امتياز األجناس، وتمايز
األلقاب والطبقات، وّقم الناس بالكمققال العقلي والنفسققي

والروحي، فالناس يتفاضلون بالعقل والفضيلة.
 – تفققرد اإلسققالم بالتشققدد على المعتقققدين بال دليققل.3

والمتتبعينق للشك والظنون، فهو كلما خاطب يخاطب العقل
، وكلما احتكم للعقل.

 – تفقققرد نصوصقققه بكقققون السقققعادة من نتقققاج العققققل4
والبصيرة، وأن الشققفاء والضققاللة من لواحققق ولققوازم إبعققاد

العقل وإطفاء نور البصيرة.
 – قدسققية العلم والتعلمق والتعليمق في اإلسققالم، الققذي5

أوجب تعليمق سائر األمة، وتنوير عقولها بالعلمق والمعرفة.
 – تفققرد اإلسققالم بالحفققاظ على الققرقيب االجتمققاعي6

والساسي اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
 – ألغى هالة اإلجالل والقداسة التي كانت تمنح لرجال7

.1الدين والعبادةق 
 – بيان الواجبات الملقاة على الشرقيين بغية النهققوض6

من السقوط الحضققاري الققذي وقعققوا فيققه، ومحاولققة ترسققم
طريق اليقظة والنهضة والريادة الحضارية، التي كانوا عليها
من قبل، واالستفادة من ينابيع النهضة والتقققدمق اإلسققالمي

للسلف الصالح.
 – بعث روح التفقققاؤل واألمقققل والتطلقققع في نفقققوس7

الشرقيين للطموح إلى الريادة والنجاح، وإزالة مققا حققل بهم
من روح اليأس والقنوطق والتراجع.

 – حث المسققلمين على التمسققك باألصققول والمبققادىء8
والقيمق والمثل التي تمسك بها الجيل األول من المسققلمين،
ألنها أساس كل نهضة وتقدم، وهو ما فعلته األمم المتقدمة
اليقققوم في نهضقققتها عنقققدما رجعت إلى أصقققولها ومبادئهقققا

الرومانية واليونانيةق المسيحية.
 – تقوية الصالت والعالقات بين سققائر األمم اإلسققالمية9

بغية تكوين جسد إسالمي واحد، قادر على رد تحديات القوى
الصققليبية والمعاديققة، وقققادر على حمايققة وصققيانة الوجققود

.2اإلسالمي 

.100 و 99انظر: أنور الجندي، يقظة الفكر العربي في مواجهة االستعمار، ص  1
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- محاربة أسباب وعوامل الضعف والتخلف في األمققة10
اإلسالميةق التي نشأت من هذه العوامل التالية:

 – عقيقققدة الجقققبر، والخطقققأ الفقققادح في فهم عقيقققدةق1
القضققاء والقققدر، حيث يقققول: )).. من ذلققك عقققدة القضققاء
والقدر التي تُعققد من أصققول العقائققد في الديانققة اإلسققالمية
الحقققة، كققثر فيهققا لغققط المغفلين من اإلفققرنج، وظنققوا بهققا
الظنقققون، وزعمقققوا أنهقققا مقققا تمكنت من نفقققوس ققققوم إالّ
وسلبتهم الهمة والقققوة ن وحكمتق فيهم الضققعف والضققعة،
ورموا المسلمين بصفات، ونسبوا إليهم أطوارا، ثم حصققروا
علتها في االعتقاد بالقدر فقالوا: ]إن المسققلمين في فقققر
وفاقة وتأخر في القوى الحربية والسياسية عن سققائر أمم،
وقد فشا فيهم فساد األخالق، فكثر الكذب والنفاق والخيانةق
والتحاقققد والتبققاغض،ق وتفققرقت كلمتهم، وجهلققوا أحققوالهم
الحاضققرة والمسققتقبلة، وغفلققواق عمققا يضققرهم ومققا ينفعهم،
وقنعقققوا بحيقققاة يقققأكلون فيهقققا ويشقققربون وينقققامون، ثم ال
ينافسون غيرهم في فضيلة..[، هكذا نسبوا إلى المسققلمين
هققذه الصققفات وتلققك األطققوار، وزعمققواق أن ال منشققأ لققه إالّ
االعتقققاد بالقضققاء والقققدر، وتحويققل جميققع مهققاتهم على
القدرة اإللهية، وحكمواق بأن المسققلمين لققو دامققوا على هققذه
العقيدةق فلن تقوم لهم قائمة، ولن ينققاوال عققزا، ولن يعيققدوا
مجققدا، وال يأخققذون بحققق وال يققدفعون تعققديا، وال ينهضققون
بتقويقققة السقققلطان.. وال يقققزال بهم الضقققعف يفعقققل في
نفوسهم، ويركس من طباعهم حققتى يققؤدي بهم إلى الفنققاء
والققزوال –والعيققاذ باللققه– يفققني بعضققهم بعضققا بالمنازعققات
الخاصققة، ومققا يسققلم من أيققدي بعضققهم يحصققده األجققانب.
واعتقدق األجانب أنه ال فققرق بين االعتقققاد بالقضققاء والقققدر،
وبين االعتقاد بمذهبق الجبرية، القائلين بأن اإلنسان مجبققور
محض في جميققع أفعالققه، توهمققوا أن المسققلمين بعقيققدة
القضاء والقدر يرون أنفسهم كالريشة المعلقققة في الهققواء

تقلبها الرياح كيفما تشاء.
ومتى رسخ في نفوسققهمق أنققه ال اختيققار لهم في قققول
وال عمل وال حركة وال سكون، وإنما جميع ذلك بقوة جابرة..
ولست أخشى أن أقول كذب الظان، وأخطأ الواهم، وأبطققل
الزاعم، وافتروا على اللققه وعلى المسققلمين كققذبا، أال يوجققد
مسلم في هذا الوقت من سني وشيعي وزيدي وإسماعيلي
ووهابي وخارجي يرى مذهب الجققبر المحض، ويعتقققدق سققلب
االختيار عن نفسه بالمرة، بل كققل هققذه الطوائققف المسققلمة
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يعتقققدون بققأن لهم جققزءا اختياريققا في أعمققالهم، يسققمى
الكسب، وهو مناط الثققواب والعقققاب عنققدهمق جميعققا، وأنهم
محاسقققبون بمققا وهبهم اللققه من هققذا الجققزاء االختيققاري،
ومطققالبون بامتثققال جميققع األوامققر اإللهيققة ن والنققواهي
الربانية الداعية إلى كل خير، الهادية إلى كل فالح، وأن هذا
النققوع من االختيققار هققو مققورد التكليققف الشققرعي وبققه تتم

الحكمة والعدل.
نعم كان بين المسققلمين طائفققة تسققمى الجبريققة ذهبت
إلى أن اإلنسان مضطر في جميع أفعاله اضطرارا ال يشققوبه
اختيار، وزعمت أن ال فرق بين أن يحرك الشخص فكه لألكل
والمضغ وبين أن يتحرك بقفقفة البرد عنققد شققدته، ومققذهب
هقققذه الطائفقققة يعقققدهق المسقققلمون من منقققازع السفسقققطة
الفاسدة، وقد انقرضت هذه الطائفققة وانقققرض أربققاب هققذا
المذهب في أواخر القرن الرابع الهجري، ولم يبق لهم أثر.

وليس االعتقققاد بالقضققاء والقققدر هققو عين االعتقققاد
بققالجبر، وال من مقتضققيات ذلققك االعتقققاد مققا ظنققه أولئققك
الواهمون. االعتقاد بالقضاء والقدر يؤيققده الققدليل القققاطع،
بل ترشد إليه الفطرة.. االعتقققاد بالقضققاء والقققدر إذا تجققرد
عن شققناعة الجققبر، يتبعققه صققفة الجققرأة واإلقققدام، وخلقققق
الشجاعة والبسالة، ويبعث على اقتحام الممالك التي ترجف
لها قلوب األسود.. هذا االعتقققاد يطبققع النفس على الثبققات

واحتمال المكاره ومقارعة األهوال..
الذي يعتقد بأن األجل محدودق والرزق مكفول واألشققياء
بيد الله يصّرفها كيف يشاء، كيف يرهب المققوت في الققدفاع
عن حقه؟ وإعالء كلمة أمته أو ملته، والقيام بما فققرض اللققه
عليه. وقققد امتققدح اللققه المسققلمين بهققذا االعتقققاد مققع بيققان
فضيلته في قوله الحق ] الققذين قققال لهم النققاس إن النققاس
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقاوال حسققبنا اللققه
ونعمق الوكيل فانقلبوا بنعمة من اللققه وفضققل لم يمسسققهم
سققوء واتبعققواق رضققوان اللققه واللققه ذو فضققل عظيم[.. هققذا
االعتقاد هو الذي سّهل عليهم حمل أوالدهم ونسققائهم ومن
يكققون في حجققورهمق إلى سققاحات القتققال في أقصققى بالد
العالم كأنما يسيرون إلى الحدائق والرياض، وكققأنهم أخققذوا

.1ألنفسهم بالتوكل على الله أمانا من كل غادرة..(( 

انظر: جمال الدين األفغاني، رسالة في القضععاء والقععدر، المطبعععة المحموديععة، 1
، بتصرف.12 .. 6القاهرة، دون طبعة وتاريخ، ص 
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 – ما أدخله الزنادقة على تعاليم اإلسققالم في القققرنين2
الثالث والرابع الهجريين، فجعلوا المسلمين شققيعا وأحزابققا،

وأضعفوا الدين بما أدخلوا إليه من تعاليم فاسدة.
 – ما عمله كذبة المحدثينق من وضع أحققاديث ينسققبونها3

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها السققم القاتققل
لروح العمل واإلباء، وفيهققا مققا يسققتوجب ضققعفا في الهمم،

وفتورا في العزائم.
 – ضعف التربيققة، والتقصققير في إرشققاد الجمهققور إلى4

أصول دينهم، ونشر العلم بينهم.
 – تفكققك الروابققط بين أجققزاء األمققة، فال ترابققط بين5

العلماء بعضهم ببعض، وال بين العلماء واألمراء.
 – استهانة األمة اإلسالميةق بفرضية الجهاد والقعود عن6

اإلعداد له.
 – مقاومة روح اإللحققاد والكفققر الماديققة المنتشققرة في7

العالم عامة، وبين المسلمين أيضا، والذين وجبق فيهم أن ال
.1تنتشر بينهم روح اإللحاد والكفر والفسوق والعصيان 

 – نبذ التعصب الديني والمذهبي، وفيه يقققول: )).. قققد8
يطرأ على التعصب الديني التغالي واإلفراط مثل ما يعققرض
على التعصب الجنسي، فيفضققي إلى ظلم وجققور، بققل ربمققا
يؤدي إلى قيققام أه دين إلبققادة مخققالفيهم، ومحققو وجققودهم،
كما قامت األمم الغربية فاندفعت على بالد المشققرق لمحض
الفتح واإلبادة، ال للتفتحق وال للققدعوة إلى الققدين في الحققرب
الهائلة المعروفة بحرب الصليب، وكمققا فعققل اإلسققبانيوليون
بمسلمي األندلس، وكما وقققع قبققل هققذا وذاك في بدايققة مققا

.2حصلت الشوكة للدين المسيحي ..(( 
وفي معرض نقده للتعصب المذهبي قال: )).. أما أهققل
الققدين اإلسققالمي فمنهم طوائققف شققطت في بعضققها في
األجيققال الماضققية إالّ أنققه لم يصققل بهم اإلفققراط إلى حققد
يقصقققدون فيقققه اإلبقققادة وإخالء األرض من مخقققالفيهم في

.3دينهم..(( 
مفهومه للجنسية وللديانة اإلسالمية:

يحدد الشيخ جمال الدين موقفه من الجنسية اإلسالميةق
فيقققول: )).. لم تكن أصققول الققدين اإلسققالمي قاصققرة على
دعوة الخلق إلى الحق.. جاءت وافية بوضع حدودق المعققامالت

.124انظر: محمود أبو رية، جمال الدين األفغاني، ص  1
.92انظر: محمود أبو رية، جمال الدين األفغاني، ص  2
.92انظر: محمود أبو رية، جمال الدين األفغاني، ص  3
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بين العباد، وبيان الحقوق كليها وجزئييها، وتحديققد السققلطة
الوازعة الققتي تقققوم بتنفيققذ المشققروعات، وإقامققة الحققدود،
وتعيينق شروطها حتى ال يكون القققابض على زمامهققا إالّ من
أشد الناس خضوعا لها، وال يناله بوراثة وال امتياز في جنس
أو قبيلة، أو قوة بدنية، أو ثروة مالية، وإنما ينالها بققالوقوف
عنققد أحكققام الشققريعة والقققدرة على تنفيققذها ورضققا األمققة،
فيكققون وازع المسققلمين في الحقيقققة شققريعتهم المقدسققة
اإللهية التي ال تمققيز بين جنس وجنس.. وكققل فخققار تكسققبه
األنساب، وكل فخار تفيدهق األحساب ، لم يجعققل الشققارع لققه
أثرا في وقاية الحقوق، وحمايققة األرواح واألمققوال واألوالد،
قال صلى الله عليه وسلم: ]ليس منققا من دعققا إلى عصققبية،
وليس منا من قاتققل على عصققبية، وليس منققا من مققات على
عصبية..[، واألحاديث النبوية واآليات المنزلة متضققافرة على
هذا، ولكن يمتاز بالكرامققة واالحققترام من يفققوق الكافققة في
التقوى، قال تعالى: ]إن أكرمكم عند الله أتقققاكم[، ومن ثم
قققام بققأمر المسققلمين في كثققير من األزمققان على اختالف
األجيال من ال شرف في جنسققه، وال امتيققاز لققه في قبيلتققه،
وال ورث المال عن آبائه، وال طلبه بشيء من حسبه ونسبه،
ومققا رفعققه إلى منصققة الحكم إالّ خضققوعه للشققرع وعنايتققه

.1بالمحافظة عليه..(( 
فهمه للقرآن الكريم:

أقام السيد جمال الدين منهجققه وخطققه اإلصققالحي على
نفس األسس التي أقققام عليهققا المصققلحون من قبلققه، وهققو
فهم خالصققة مقاصققد القققرآن، والقققرآن عنققده هققو مصققدر
النهضة والقوة لألمة، فيقول: )).. وما دام القرآن يتلى بين
المسلمين وهو كتابهم المنزل، وإمامهم الحق، وهو القققائم
عليهم يقققأمرهم بحمايقققة حقققوزتهم، والقققدفاع عن واليتهم،
ومغالبقققة المعتققدين، وطلب المنفعقققة من كقققل سققبيل.. إن
القققرآن حي ال يمققوت، ومن أصققابه نصققيب من حمققدهق فهققو
محمود، ومن أصيب من مقته فهققو ممقققوت، كتققاب اللققه لم
ينسخ فارجعوا إليققه وحكمققوهق في أحققوالكم وطبققاعكم،ق وفي
الظن أن العلمققاء لققو قققاموا بهققذه الفريضققة، فريضققة األمققر
بققالمعروف والنهي عن المنكققر زمنققا قليال ووعظققوا الكافققة
لتبينت معاني القرآن الكريم وحيتق في نفققوس المؤمققنين..
إن حركتنا الدينية بالققدعوةق إلى القققرآن كنايققة عن االهتمققام
بقلع ما رسخ في عقققول العققوام ومعظم الخققواص من فهم

.95 و 94انظر: محمود أبو رية، جمال الدين األفغاني، ص  1
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بعض العقائد الدينية والنصوص الشققرعية على غققير وجههققا،
مثل نصوص القضاء والقققدر على معققنى يققوجب عليهم أن ال
يتحركوا إلى طلب مجد أو تخلص من ذل. ومثل فهم بعضهم
لبعض األحاديث الشريفة الدالققة على فسققاد آخققر الزمققان أو
قرب انتهائققه، ممققا يثبققط هممهم عن السققعي وراء اإلصققالح

والنجاح، مما ال عهد للسلف الصالح به.
فال بد إذن من بعث القرآن، وبعث تعاليمه الصققحيحة بين
جمهور الناس، وشرحها على وجههققا الثققابت من حيثق يأخققذ
بهم إلى ما فيه سعادتهم دنيا وآخققرة.. والقققرآن وحققدهق هققو
سبب الهداية، والعمققدةق في الدعايققة، ومققا تققراكم عليققه ومققا
تجمققع حولققه من آراء الرجققال واسققتنباطهم ونظريققاتهم ،
فينبغي أال نعول عليه، وإنما نسققتأنس بققه كققرأي، وال نحملققه
على أكتافنققا وأكفنققا مققع القققرآن في الققدعوة إليققه وإرشققاد

.1األمم إلى تعاليمه..(( 
خاتمة:

وتبقى طروحات وصققرخات السققيد جمققال الققدين تفعققل
فعلها في الجسد والعقققل اإلسققالمي الممققزق، فهققو الرجققل
الذي ناهض الحكققام، وجققادل الخاصققة، وأيقققظ العامققة، وفتح
أذهان الطالب والمثقفينق ورجال اإلعالم والصحافة واألدباء
والكتاب، فهو بحق مصلح سياسي وديققني واجتمققاعي.ق وهققو
بحق فيلسوف ومفكر، ويبقى السيد جمال الدين الذي قققال
للصقققدر األعظم في بالط الخالفقققة عنقققدماق نصقققحه أال يعبث
بحبات مسبحته ثانية في حضرة السققلطان: )).. أال يكفي أن
يعبث السققلطان بمصققير الماليين من النققاس، فققأين أنققا منققه
عنققدما ألعب بحبققات مسققبحتي((، فأسققرها الصققدر األعظم،

وتلفتق من حوله لعل سامعا يوصلها إلى السلطان.

.105 و 104انظر: أنور الجندي، يقظة الفكر العربي، ص  1
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الشيخ محمد عبدة الداعية المصلح والعالمة المجدد- 2
المصري

م[1905-1849هق/1266-1323]
تمهيد:

إنه ليس من باب المصادفات العلميققة أن تعكققف األقالم
العلميققة واألكاديميققة منققذ أمققد علمي متمققيز على دراسققة
وتحليققلق وتفكيققك وتققركيب منهج وشخصققية اإلمققام المصققلح
والداعيةق المجدد الشققيخ محمققد عبققدةق المصققري، الققذي يعتققبر
حلقة وصل بين الدعوةق األفغانية الهادرة الثائرة، المناهضققة
للروح االستبدادية المحلية، وللروح االستكبارية االسققتعبادية
الكامنة في الغرب الصليبي، وبين دعوة ومنهج الشيخ السيد
رشققيد رضققا، العلميققة والتثقيفيققة الراشققدة، ودعققوة الشققيخ
حسققن البنققا اإلحيائيققةق البانيققة كامتققداد للفكققر األفغققاني
والعبدوي، الذي انتقققل إلينققا بواسققطة الشققيخ السققيد رشققيدق

رضا ومدرسة المنار.
كما أنه ليس من بققاب المصققادفات أن تصققل الدراسققات
العلمية واألكاديمية والفكرية وغيرها إلى مققا يقققارب األلققف
دراسققة وبحثق ومقققال وأطروحققة جامعيققة بشققتى اللغققات
العالمي ، ومن مختلف الجنسيات والقوميققات، الققتي اهتمت
بنهضققة الشققرق اإلسققالمي، بعققد أن أطلققق صققيحتها األولى
حكيمق الشرق الشيخ جمال الدين األفغاني، لدراسققة مققواطن

.1القوة والضعف فيه على اختالف وأهداف ونوايا الدارسين 

انظر: السققيد رشققيد رضققا، تققاريخ األسققتاذ اإلمققام، مطبعققة الحلققبي 1
هق. وعباس محمققود العقققاد،1329وشركاه، القاهرة، الطبعة األولى، 

اإلمققام محمققد عبققدة، دار الكتققاب اللبنققاني، بققيروت، الطبعققة األولى،
م. ومحمققد عبققدة، جمققال الققدين األفغققاني ورسققالة الققرد على1980

الققدهريين، دار الشققهاب، الجزائققر، دون طبعققة، دون تققاريخ. ومحمققد
عبققدة، رسققالة التوحيققد، دار النفققائس، بققيروت، الطبعققة الخامسققة،

م. وجرجي زيدان، بناة النهضققة العربيققة، دار الهالل، القققاهرة،1978
م. وأحمققد أمين، زعمققاء اإلصققالح في العصققر1909الطبعققة األولى، 

م،1971الحديث، مكتبة النهضة المصرية، القققاهرة، الطبعققة الثالثققة، 
محمد عمارة، األعمال الكاملة للشيخ محمد عبدة،و.ق 329 ..ق 302ص 

تحقيققق الققدكتور محمققد عمققارة، دار المؤسسققة العربيققة للدراسققات
م. ومحمد عمارة، اإلمام محمد1980والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 

عبدة مجدد اإلسالم، المؤسسة العربيققة للدراسققات والنشققر، بققيروت،
م. وعلي المحافظة،  االتجاهققات الفكريققة عنققد1981الطبعة األولى، 

م.1980العرب، األهليققة للنشققر والتوزيققع، بققيروت، الطبعققة الثالثققة، 
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كما أنه ليس من باب المصادفات العلميققة والفكريققة أن
تعكف األقالم على دراسة تجربة اإلمام الشققيخ محمققد عبققدة
كحلقة ثانية واصلة للفكر اإلصالحي األفغاني، بمققا سققيلحقهق
من التجارب والمشاريع النهضققوية واإلصققالحية، لققوال نجاعققة
ونجاحق تلك التجارب نظريا وعمليا وواقعيا. مقدمققة بنتائجهققا
القيمة والعميقة تلك قققراءة نقديققة تحليليققة لقيمققة وأهميققة

ومكانة تلك المشاريع اإلصالحية.
ولعلققه من بين أهم المالحظققات على هققذه الشخصققيات
كثرة الدارسين والدراسات حولها، واتفاق معظم نتائج تلققك
الدراسققات حولهققا، مبديققة ريققادة الثالثي اإلصققالحي )جمققال
الدين األفغاني، محمد عبدة، رشيد رضا( وأثرهم في نهضققة
الشرق اإلسققالمي ودفعهم لققه نحققو النهضققة والتقققدم، على
إيقققاع المواءمققة بين مورثققات األصققالة، وثوابتهققا المرجعيققة
المقدسة، وبين متغيرات العصققر ومنجزاتققه الحديثققة، لتكققون
مدرسققة معتدلققة وسققطا بين تيققارين مختلفين متطققرفين
متناقضقققين، ووسقققطا بين منقققاهج الباطقققل، ووسقققطا في
المواءمقققة بين األصقققالة والمعاصقققرة، ووسقققطا لوسقققطية
الفهومققات والقققراءات والطروحققات السققوية، البعيققدةق عن
القراءات الظاهرية الشكلية، المعطلة للسققير نحققو العصققرنة
والتقققدم. ووسققطا بين تيققار التحلققل، وتيققار التحققرر، وتيققار

التزمت.
وهي تجربة حضارية بدأت مع الثققورة، وتققأرجحتق بعققدها
نحو التربية، ثم عققادت من جديققد للثققورة، ثم عققادت لإلصققالح
التربوي واالجتماعي الشامل، وتلخصتق مسققيرتها التاريخيققةق

في ]اإلصالح[، ثم ]الثورة[، ثم العودة إلى ]اإلصالح[.
إنها تجربة حية إلصالح العقل المسلم من إسققار وقيققود
التقليدق والضعف. وهي تجربة ثرية في إصالح الفكر المسلم
من قيود الجمود والتقليققدق والققذوبان في ظققواهر النصققوص.
تجربقققة ناجعقققة في إصقققالح الواققققع القققتربوي والتعليمي
والواقعي، وذلك بإصققالح أكققبر وأعلى المؤسسققات التربويققة

والجامعيةق العريقة )األزهر(.

ومحمققد طهققاري، مفهققوم اإلصققالح بين جمققال الققدين ومحمققد عبققدة،
م. وأحمققد1994المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة الثانيققة، 

محمد جاد عبد الرزاق، فلسفة المشروع الحضاري، المعهققد العققالمي
م. ومحمد1995هق 1404للفكر اإلسالمي، واشنطن، الطبعة األولى، 

الغزالي، علل وأدوية، دار الشهاب، باتنققة، الجزائققر، دون طبعققة، دون
.106 .. 100 و 84 و 83تاريخ، ص 
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وهي تجربة إصالح واقعي واجتمققاعي، بالتوجققه إلصققالح
مؤسسققاته )القضققاء واألوقققاف(. كمققا هي تجربققة نموذجيققة
إلصالح اللغة وأسققاليبها في الكتابققة والتراسققل والتخققاطب،
واستبدالهاق بأساليبق تناسبق العصر. تجربة إصققالحية متمققيزة

في: المنطلق، والممارسة واألسلوب والوسيلة والغاية.   
تجربة إصالحيةق محلية وإقليمية وعالمية، تهدف إلصققالح
حال مصر  والعققالمق العققربي، والعققالمق اإلسققالمي، والبشققرية
قاطبة، المتمدنةق ماديا، والتائه روحيا. تجربة إعققادة اإلسققالم
ليحكمق الحياة ويوجه مسيرة البشرية، بدءا بتحريرها من كققل
أشققكال العبوديققة، ووصققوال إلى سققيادة وقيققادة نفسققها،

وخضوعها لخالقها وحده.
إنها تجربة قيمققة، ألنهققا خطت الخطققوة العمليققةق األولى
في مسيرة النهضة واإلصالح والتقققدم في العصققر الحققديث،
بعد أن تقركت آثارهققا التغييريققة العميقققة في مسققيرة ومنهج
التجارب اإلصالحية العملية في العققالم العققربي واإلسققالمي.
وصقققارت مصقققدر إلهقققام وتأسقققيسق ونظقققر لكقققل الحركقققات

والمشاريع النهضوية والتطلعية  القادمة. 
غنى عنها، الستقاء قيمة المعرفققة اإلصققالحية، تجربة ال

وتققدبر خطوطهققا النهضققوية، بالدراسققة والتحليققل والقققراءة
واالسققتلهام واالقتفققاء. تجربققة حقيقيققة الستسققبار مققواطن
النجاح والفاعليققةق فيهققا، ولمعرفققة مققواطن الخلققل والغفلققة
فيهققا بين مجمققوع تجققارب مشققاريع النهضققة والتغيققير في

العالمين العربي واإلسالميق في العصر الحديث.
إنها تجربة خاصققة، لهققا قراءتهققا وتصققوراتها وتحليالتهققا
وفهوماتهققا وتعامالتهققا الفكريققة والنظريققة حيققال األطققر
المرجعية المقدسة، وحيال التراكم الققتراثي المققوروث بغثققه
وسقققمينه.ق وهي تجربقققة خاصقققة في منهج وأدوات وزاويقققة
تعاملهققا مققع المقققدس والققتراثي، ودورهمققا في النهضققة

الحضارية القادمة.
وهي تجربققة لهققا ممارسققاتها وتطبيقاتهققا الواقعيققة،
شققغلتق وأطققرت العقققل المسققلم لفققترة طويلققة من الققزمن
الدعوي واإلصالحي الفاعل، وتعرضت لسيول من التحققديات
والمعوقات الداخليققة والخارجيققة، أكققثر ممققا تعرضققت لققه أي

حركة إصالحية أخرى.
إنهقققا تجربقققة ارتبطت باإلصقققالح القققديني والقققروحي،
واإلصقققالح االجتمقققاعي، واإلصقققالح السياسقققي، واإلصقققالح
الفكقققري، والمعقققرفي والمنهجي والعلمي العميقققق. وهي
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تجربققة ارتبطت بققأكبر أعالم اإلصققالح اإلسققالمي في العصققر
   .1 الحديث. إنه الشيخ محمد عبدةق المصري

معالم ومحطات في حياة الشيخ محمد عبدة:
هذه البطاقة الفنية عن حياة اإلمققام محمققد عبققدةق الققتي
نقققدمها في هققذه الدراسققة هي ثمققرة جهققد وعمققل لققرواد
ودارسي الشيخ محمد عبدة،ق بققدءا من تلميققذهق الشققيخ رشققيد
رضا، وانتهاء بآخر الدراسات واألبحاث المقدمققة عنققه. وعلى
ضوئها يمكن تقديم ومضات عابرة من محطات حيققاة الشققيخ

محمد عبدةق كالتالي: 
 - مرحلة النشأة والطفولة والصبى.1
 - مرحلة الشباب والحياةق العلمية باألزهر.2
 - قيادة وأبوة السيد جمال الدين األفغاني.3
 - مرحلة اإلصالح األولى قبيل الثورةق العرابية.4
 - مرحلة المنفى والغربة.5
. 2 - مرحلة العودةق من المنفى وحركة اإلصالح الثانية 6

وسنبرق من خالل هذه المحطات بومضققات عققابرة على
حيققاة الشققيخ محمققد عبققدة بمققا يعققود بققالعمق على مسققيرته

اإلصالحية.
 - مرحلة النشأة والطفولة والصبى:1

ولد )محمدق عبدة حسن خير الله( في قرية )محلة نصر(
بمركز )شبراخيت( من أعمال مديرية )محافظة البحيرة سنة

، في أسرة تعتز بكثرة رجالها ومقققاومتهم(م1849هق 1266
لظلم الحكققققام، وتحملهم في سققققبيل ذلققققك العديققققد من
التضققحيات: )الهجققرة، السققجن، التشققريد، النفي، مصققادرة

( ، وهو يحكي عن ملحمققة رجققالهم، التضييق..الثروة، القتل
فيقول: )).. إنه سعى واش بققأهلي عنققد الحكققام بحجققة أنهم
ممن يحملون السالح، ويقفون في وجوه الحكققام وأعققوانهم

خققذوا جميعققا، وزجققوا في السققجونُعنققد تنفيققذ المظققالم، فأ
واحدا بعد واحد، ومن دخققل منهم السققجن ال يخققرج إالّ ميتققا.

. وعباس41، ص 1انظر: السيد رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام، ج  1
. وأحمققد أمين، زعمققاء21محمققود العقققاد، اإلمققام محمققد عبققدة، ص 

.329 .. 302اإلصالح، ص 

.22 .. 20انظر: محمد عمارة، اإلمام محمد عبدة مجدد اإلسالم، ص  2
.84، ص الحديثةوجرجي زيدان بناة النهضة العربية 
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وكان جدي حسن شيخا بالبلققدة، وهققو الققذي بقي من الققبيتق
.  1مع ابن أخيه..(( 

علمتهق تلك النشققأة االعققتزاز بالمجققد واألصققالة، والربققط
بين هذه األصالة وبين الغنى واالعتزاز والثققورة، وقققد لمس
األفغاني فيه هذا الخلق السامي فقققال لققه: )قققل لي باللققه:
أي أبنققاء الملققوك أنت؟(. وقققال عنققه الخققديوي عبققاس: )إنققه

. 2يدخل علي وكأنه فرعون( 
ففي أسققرة ذات جققاه وعراقققة ومققاض جهققادي عققريض،
وسعة في الغنى والسيادة، ومكانققة في البلققدة نشققأ اإلمققام
محمد عبدة. ولمثل هققذا األصققل والمحتققدق دوره ومكانتققهق في

صناعة شخصية اإلمام.
 - مرحلة الشباب والحياة العلمية باألزهر:2

تلقى الشققيخ محمققد عبققدةق تعليمققهق األولي في قريتققه
هققق، فبققدأ1273م- 1856)محلة نصر( في السابعة من عمره 

بحفظ القرآن الكريم، وتعلمق فيها قواعد اللغة العربيققة وفن
القققراءة والكتابققة، ثم ذهب إلى الجققامع األحمققدي بطنطققا

. 3هق 1279م-1862ليحضر دروس تجويد القرآن سنة 
وبعدق أن حفظ القرآن الكريم وأحكققام التجويققد والتالوةق

هققق، بققدأ1281م -1864في الجققامع األحمققدي بطنطققا سققنة 
يتلقى دروسققه العلميققةق على الطريقققة األزهريققة التقليديققةق
العقيمققة، الققتي كققادت تصققده عن متابعققة دراسققته، فقققرر
هجرانها بعد عام من شروعه فيهققا، وعققاد إلى القريققة سققنة

هق، فزوجه والدهق وسققنه لم يتجققاوزق السادسققة1282م-1865
عشرة، وعزم - يومها - على العمل بالزراعة مع أبيه وإخوته
، واالنقطققاع عن متابعققة الدراسققة بتلققك الطريقققة العقيمققة،
ولكن والده رفض ذلك، وقققرر إعادتققه إلى الجققامع األحمققدي

. 4بطنطا في العام نفسه 
وفي الفققترة الققتي انقطققع فيهققا عن الدراسققة التقى
بالشققيخ )درويش خضققر( خققال أبيققه وكققان صققوفيا من أتبققاع
الطريقة السنوسيةق المسيطرة على أواسط إفريقيققا، فغيّققر
تصوراته، وحّول مجققرى حياتققه، بمققا ألقى إليققه من فصققوص
الحكمة الصوفية، وحببه إلى سققلوك الصققوفية، فعققادت إليققه

.21 و 20محمد عمارة، اإلمام محمد عبدة مجدد اإلسالم، ص  1
.22محمد عمارة، اإلمام محمد عبدة مجدد اإلسالم، ص  2
.23محمد عمارة، اإلمام محمد عبدة مجدد اإلسالم، ص  3
. وجرجي زيققدان،74العقاد، اإلمام محمد عبدة، ص عباس محمود   4

.85ص مرجع سابق، 
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الرغبققة في طلب العلم، فعققاد إلى الجققامع األحمققدي سققنة
هقققق، وبقققدأ يفكقققر في القققذهاب إلى الققققاهرة1282م-1865

لاللتحاقق باألزهر الشريف، وتحتق تأثير الحكم الصوفية الققتي
زوده بها خال أبيه بدا له في يوم من األيام وهو عققازم على
السفر أن رأى صوفيا متجوال فرغبه بحكمته الرمزية السفر
والمغامرة إلى القاهرة، وعن هذا المشهد الصوفي الرمققزي
-قال الشققيخ: )).. في يققوم من شققهر رجب من تلققك السققنة 

هققق- كنت أطققالع بين الطلبققة، وأقققرر لهم في شققرح1282
الزرقاني، فرأيت أمامي شخصققا يشققبه أن يكققون من أولئققك
الذين يسمونهم بالمجاذيب، فلما رفعت رأسي إليه قققال مققا
معنققاه: مققا أحلى حلققواء مصققر البيضققاء.. فقلت لققه: وأين
الحلوى التي معك ؟ فقال: سققبحان اللققه. من ّجققد وجققد.. ثم
انصرف ، فعددت هذا القول إلهاما ساقه الله إلي ليحملققني

.1على طلب العلم في مصر دون طنطا..(( 
م التحققق1866هق 1282وفي منتصف شققوال من سققنة 

الشيخ محمد عبدةق باألزهر، وبقي فيه اثنى عشرة عاما، إلى
م.1878هق 1294أن تخرج منه يحمل شققهادة العالميققة سققنة 

واألزهققر إذاك مجسققد ألدبيققات ومنققاهجق التعليم التقليديققة،
القائمة على دراسة وحفظ المتققون والشققروح ، والحواشققي
على الشقققروح  وشقققرح الشقققروح، والحواشقققي القققتي على
الشروح والمتون، والتعليق عليها. فضققال عن وضققعه اإلداري
والقققتربوي والتنظيمي واالجتمقققاعيق والقققواقعي المقققزري،
وانقسققامه بين حققزبين متصققارعين من األسققاتذة والشققيوخ،
وهمققا: حققزب الشققيوخ التقليققدينق المحققافظين السققلفيينق
والمقققذهبيين، وحقققزب الشقققيوخ الصقققوفيين األققققل تقليقققدا

. 2ومحافظة 
وقققد حضققر الشققيخ محمققد عبققدةق دروس كال الحققزبين،
فسمع من شيوخ الحزب الشرعي المحافققظ، أمثققال الشققيخ:
)عليش، والرفقققققققاعي، والجقققققققيزاوي، والطرابلسقققققققي،
والبحققراوي..(، ولكنققه أحب وانتمى إلى الحققزب الصققوفي،

م(1892هق 1310الذي كان رائده الشيخ )حسققن رضققوان ت 
صاحب المؤلفات الشققهيرة في عصققره، والسققيماق منظومتققه

. ومحمد عمارة، محمد304 و 303أحمد أمين، زعماء اإلصالح، ص   1
. وجققرجي زيققدان، بنققاة النهضققة العربيققة23عبدة مجدد اإلسققالم، ص 

.84الحديثة، ص 
.312 .. 310أحمد أمين، زعماء اإلصالح، ص   2
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الشهيرة )روض القلوب المسققتطاب(. وكققان من أعالم هققذا
الحزب الشيخ )حسن الطويل(، الذي حاز على اهتمامه قبققل

.1مجيء الشيخ جمال الدين األفغاني 
والحق أن الشيخ محمد عبدة مال إلى حزب المتصوفين
ال للميوالت الصوفية التي غرسها فيه خال أبيه الشيخ خضر
فحسب، بل لميوالته التحررية الثائرة، والناقمققة على جمققود
وتقليد المدرسة التقليدية،ق أولئك الذين كرسوا التخلققف في
مصر وفي العالم اإلسالمي، وأعاقوا سير األزهر نحو الرقي
لمستوى الجامعات العالمية. فوجققد عنققد الصققوفيين الحريققة،
وروحق التمققرد والتحققرر من إسققار القيققود، وضققيق النصققوص
واألقوال وضوابط المققذاهب، والخالفققات الققتي كققانت تثقققل

علومق ومتعلميق ذلك العصر.
وقد سققئم الشققيخ محمققدق عبققدةق األزهققر، وكققل من فيققه،
إدارة، ونظامقققا، وتسقققيير ، وبرمجقققة، وتدريسقققا، وطالبقققا،

. وظققل متملمال من ذلققك الوضققع إلى أن زار مصققر.وأخالقا
للمرة الثانية السيد جمال الدين األفغاني، وطاب له المقققام

م، فاتصل بققه محمققد عبققدة والزمققه1871هق-1288فيها سنة 
م،1879هق-1296إلى حين خروجققه من مصققر منفيققا سققنة 

م الزم1871هق-1288ومنققذق شققهر محققرم الحققرام من عققام 
الشيخ جمال الدين األفغاني، وودع حلقققات األزهققر العقيمققة

بأرجوزةق مطلعها:
لو كان هذا وصفهم ما شققنعواق *** بققل وقتهم في جققاء

.2زيد ضيعوا 
لقاؤه بالسيد جمال الدين األفغاني: 

يققروي الشققيخ محمققد عبققدةق في كتابققه )جمققال الققدين
ورسالة الرد على الدهريين( عن لقائه األولى بالسيد جمققال
الدين، قائال: )).. أخبرني ذات يققوم أحققد زمالئي المجققاورين
في رواق الشوام باألزهر أنه جاء مصر عالم أفغققاني عظيم،
وهو يقيم في خان الخليلي، فسررت بهققذا الخققبر، وأخققبرت
أسققتاذي الشققيخ حسققن الطويققل، وكققان الشققيخ ممتققازا في
األزهر بعلمق المنطق، وحضرته عليه ، ولكنققه لم يكن يشققفي
نفسي، وكنت أتشوق دائما إلى العلوم العقليققة، فبحثت في
خققزائن الكتب األزهريققة عن طلققبي فظفققرت ببعض الكتب،

..قق 80العقاد، اإلمام محمققد عبققدة، ص عباس محمود   1 . وأحمققد82 
.313 و 312أمين، زعماء اإلصالح، ص 

 ورسالة الرد على الدهريين، دار األفغانيمحمد عبدة، جمال الدين  2
.12 و 11الشهاب، الجزائر، دون طبعة، دون تاريخ، ص 

229



وعثرت على كتققاب )شققرح القطب على الشمسققية( ناقصققا،
وقد قرأ لنا الشيخ حسن الطويل شيئا من الفلسفة، ولكنققه
لم يكن يجزم في قراءته وتدريسه بمققا يقققرره من المعققنى،
وكثققيرا مققا كققان الققدرس احتمققاالت وتخمين.ق فلمققا سققمعتق
بمجيء السيد جمال الدين األفغاني إلى مصر، دعوت الشيخ
حسققن الطويققل لزيارتققه معي، فققذهبنا إليققه في المسققاء ،
فألفيناهق يتعشققى، فسققلمنا عليققه وسققلمق علينققا ، ودعانققا إلى
الطعام، فاعتذرنا وشكرنا، وبعد تنققاول الطعققام اتجققه إلينققا،
وسألناق عن معنى بعض آيات من القققرآن الكققريم، ومققا قالققه
المفسرون والصوفية فيهققا، فآثرنققا أن نسققتمع إليققه، فأخققذ
يفسرها أمامنا تفسيرا مأل قلبي إعجابا، وشققغفنيق بققه حبققا،
ألن التصوف والتفسير هما قرة عيني ومفتققاحق السققعادة..((

1.
ثم يضيف الشيخ محمد عبققدة قققائال: ].. صققاحبت السققيد

هققق، وأخققذت أتلقى عنققه1288من ابتداء شهر المحققرم سققنة 
بعض العلوم الرياضية والفلسفية والكالميققة، وأدعققو النققاس
إلى حضور دروسقه، والتلقي عنققه. وقققد قققرأت عليققه كتققاب
)القققزوراء( للقققدواني في التصقققوف، و)شقققرح القطب على
الشمسية( و)المطالع(ق و)سلمق العلوم( من كتب المنطقققق، و
)الهداية( و )اإلشارات( و )حكمققة العين( و)حكمققةق اإلشققراق(
من كتب الفلسفة. وعقائدق )الجالل الدواني( في التوحيد، و
)التوضيح مع التلويح(ق في األصول، و )تذكرة الطوسققي( في
الهيئة القديمة، وغيره من كتب الهيئة الحديثة. وقد شجعني
على كتابقققة المققققاالت األدبيقققة واالجتماعيقققة والسياسقققية.
وحرصت على حضور مجالسه ودروسه، ولكن مشايخ األزهر
وجمهور طلبته أخذوا يتقولون عليه وعليناق شققتى األقاويققل،
ويزعمققون أن تلقي تلققك العلققوم قققد يفضققي إلى زعزعققة
العقائد الصحيحة، وقد يهققوي بققالنفس في ضققالالت تحرمهققا
خير الدنيا واآلخرة. فكنت إذا رجعتق إلى بلدي عرضققت ذلققك
على خال والدي الشيخ درويش فكان يقول لي: )).. إن الله
هو العليمق الحكيم، وال علم يفوق علمه وحكمته ، وأن أعققدى
أعداء العليمق هو الجاهل، وأعدى أعققداء الحكيمق هققو السققفيه،
ومققا تقققرب أحققد إلى اللققه بأفضققل من العلم والحكمققة . فال
شققيء من العلم بممقققوت عنققد اللققه، وال شققيء من الجهققل
بمحمودق لديققه، إالّ مققا يسققميه بعض النققاس علمققا، وليس في
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الحقيقققة بعلم كعلم السققحر والشققعوذة ونحوهمققا، إذا قصققد
. 1بتحصيلهما اإلضرار بالناس .((..[ 

ثم يضيف الشيخ محمد عبدة قققائال: )).. ولم أهتم بتلققك
األقاويل، وكنت أالزم السيد مالزمققة ظلققه، وأحضققر دروسققه
وناديه ومسققامره، وكققانت مجققالس علم وحكمققة وأدب ودين
وسياسة.. وكان السيد جمال الققدين يلقي الحكمققة لمريققدها

يريققد، مريدها، ومن خواصه أنه يجققذب مخاطبققه إلى ما وغير
وإن لم يكن من أهلققه، وكنت أحسققده على ذلققك، ألن حالققة
المجلس تؤثر في نفسققي، فال تتوجققه للكالم إالّ إذا رأيت لققه

.    2محال قابال واستعدادا ظاهرا، وهكذا الكتابة..(( 
انتقل به األفغاني من التصوف والتنسك إلى الفلسققفة
الصوفية العميقة، وكان األفغاني يقول لققه: ))..الفيلسققوف
إن لبس الخشققن، وأطققال المسققبحة، ولققزم المسققجد فهققو
صوفي. وإن جلس في قهوة -متاتيا - وشرب الشيشة فهقققو

.3فيلسوف..(( 
كتب مقدمة لق )رسالة الواردات( الفلسفية التي أمالها

م، وهققذهق المقدمققة هي أول1872هققق1290األفغققاني سققنة 
اآلثار الفكرية التي حفظت لنا من تراثققه، وهي لم تنشققر إالّ
بعد وفاته. وأول ما نشر باسمه كان في جريدة األهققرام في

م، وكان ال يققزال يلققتزم السققجع1876هق 1293عامها الثاني 
.4في أسلوبه، وسنه يومئذ سبعا وعشرين عاما 

هق1294/جمققادى األولى/13 دخل امتحان العالميققة يققوم
م ونالها من الدرجققة الثانيققة، ال لضققعف1877الموافق لسنة 

فيه، بل لتققآمر شققيوخ األزهققر المتزمققتين والحاقققدين عليققه،
وعلى شققيخه األسققتاذ جمققال الققدين األفغققاني، وسققنه ثمققان
وعشرين عامققا، ولققوال إصققرار رئيس لجنققة االمتحققان الشققيخ
)محمدق مهدي العباسي( شيخ األزهر على نجاحه لرسب، ألن
بعض األعضقققاء المتزمقققتين كقققانوا ققققد تواصقققوا بينهم على

.5إسقاطه آلرائه، وصحبته للسيد جمال الدين 
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.13 و 12
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 - قيادة وأبوة السيد جمال الدين األفغاني:3
واصل الشيخ محمد عبدةق بعد تخرجه من األزهر تققدريس
كتب علم المنطقققق وعلم الكالم المشقققوب بالفلسقققفة في
األزهر، فيما كان يعيد قبل تخرجه على الطالب كتبا شرحها
له أستاذه، والسيما شروح السيد جمال الدين األفغققاني في
بيته، فقرأ لهم )إيساغوجي( في المنطق، و )شققرح العقائققد
النسقققفية( لسقققعد التفتقققازاني مقققع حواشقققيه، و )مققققوالت
السجاعي بحاشيةق العطار(، وغيرها.. وعقققدق في بيتققه درسققا
شققرح فيققه لبعض الطلبققة بعض المؤلفققات الفكريققة الحديثققة
والقديمة، مثل: )التحفققة األدبيققة في تققاريخ تمققدن الممالققك
األوربيققة( للققوزير الفرنسققي )فرانسققوا جققيزو( الققذي عربققه
الخواجققة نعمت اللققه الخققوري، وقرظققه في األهققرام هققو

.1وأستاذهق األفغاني، وكتاب )تهذيب األخالق( البن مسكويه 
م عين مدرسا بمدرسققة1878هق 1295وفي أواخر سنة 

دار العلوم، فقرأ على طالبها مقدمة ابن خلدون، وألف لهم
كتابا ضاعت أصققوله، وهققو في علم االجتمققاعق والعمققران، ثم

.2عين مدرسا للعلومق العربية في مدرستي األلسن واإلدارة 
واشترك مع أسققتاذه األفغققاني في التنظيمققات السققرية
الققتي أنشققأها األفغققاني بمصققر، كمققا انضققم مققع أسققتاذه إلى
تنظيم )الماسققونيةق العالميققة(، وكققانت منظمققة عالميققة ذات
سمعة دولية شهيرة وصيت سياسي حسن، يققدخلها األعيققان
واألكققابر، على اختالف مكانققاتهم ودرجققاتهم ومسققتوياتهم:

.. ونشأت لها مثققلوالدينيةالعلمية واالقتصادية واالجتماعية 
تلك السمعة الحسنة بالنظر إلى الدور الكبير الذي قامت بققه
في أوربققا في العصققور الوسققطى ضققد اسققتبداد األبققاطرة
وسققلطة البابققاوات والكنيسققة، وسققعيهاق الققدؤوب في سققبيل
التحرر والديمقراطية، وإبعاد نفوذ الكنيسة الرجعي، وتحرير
عقول العلماء من إرهاب رجال الدين المحافظين  ولرفعهققا
شققعارات الثققورة الفرنسققية: )الحريققة. المسققاواة. اإلخققاء(،
ولسققرية أسققماء قادتهققا وعققدمق وضققوح هوايققاتهم ونوايققاهمق
وأهققققدافهم وأطمققققاعهم في الشققققرق اإلسققققالمي عامققققة

.3وفلسطين خاصة 

. وأحمققد أمين،27محمد عمارة، محمققد عبققدة مجققدد اإلسققالم، ص   1
.315زعماء اإلصالح، ص 

. وأحمققد28 و 27محمد عمققارة، محمققد عبققدة مجققدد اإلسققالم، ص   2
.316 و 315أمين، زعماء اإلصالح، ص 
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ومع كل النشاط الذي بذله وأستاذه في االنخراط فيها،
فإن أملهما قد خاب فيها لما تحققا من مهادنتها لالسققتبداد
االستعماري العالمي واالستبداديين المحليين، ومن عالقتهققا
الوطيدة بالنفوذ األجنبي المستعمر لبالد العروبة واإلسققالم،

.      1 والسيماق االستعمار البريطاني
وانضققم اإلمققام محمققد عبققدةق مققع أسققتاذه األفغققاني إلى
)الحزب الوطني الحر(، الذي كان شعاره )مصر للمصققريين(،

.2وقد ضم الحزب الطالئع الوطنية المصرية المستنيرة 
 - مرحلة اإلصالح األولى قبيل الثورة العرابية:4

بعد اشققتغاله بالتققدريسق أنتج اإلمققام جملققة من األعمققال
الفكرية والثقافية والعلميةق المختلفققة، أهمهققا: مقاالتققه في
جريدة األهرام، وصياغة آثار أستاذه األفغاني، مثل: )حاشية
األفغاني على شرح الققدواني للعقائققدق النسققفية(، و)فلسققفة
التربية( و)فلسفة الصناعات( و)رسالة الواردات(.. وغيرهققا،
وصققاغ أيضققا الرسققالة الققتي ترجمهققا )علي باشققا مبققارك ت

. 28محمد عمارة، محمد عبدة، ص   1
. ومحمققد89 و 88، ص  الحديثةجرجي زيدان، بناة النهضة العربية  2
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، ونشقققرها بقققاألهرام بعنقققوان: )المقققدبر1 م(1893هق 1311
. 2 اإلنساني والمدبر العقلي الروحاني(

وما يتميز به اإلمققام محمققد عبققدةق من حيث أسققلوبه في
الكتابة ابتعادهق عن السجع والترسل والتنميققق عنققدما يصققوغ

أفكار غيره، وسجعه وترسله عندما ينشىء لنفسه .
محنته وأستاذه : 

م نفي1879هق 1296في شقققققهر يوليقققققو من سقققققنة 
األفغاني من مصر، وعزل اإلمققام من مناصققب التققدريس في
مدرستي دار العلوم واأللسن، وحددت إقامته بقريته )محلققة

م استصدر رياض باشا ناظر1880هق 1297نصر(. وفي سنة 
النظار عفوا من الخديوي توفيققق عن اإلمققام واسققتدعاه من
قريته، وعينققه محققررا ثالثققا في جريققدة )الوقققائع المصققرية(،

م، وفي1880/يوليققو/19فاسققتهل فيهققا الكتابققة من يققوم 
م عين رئيسققا لتحريرهققا برتبققة محققرر أول1880/اكتققوبر/09

م: ولققد بقريققة1893-1823هققق/ 1311-1239علي باشققا مبققارك   1
م ألب1823هق 1239)برنبققال الجديققدة( في مديريققة الدقهليقققة سققنة 

فقيه وعالم وصوفي تقي، اعتنى والده بتربية ولققده، ثم أرسققله إلى
من يفقققه في الققدين ويعلمققه مبققادىء اللغققة العربيققة ثم التركيققة، ثم
التحققق بمدرسققة  الهندسققة، وأتم دراسققته فيهققا، ثم سققافر مققع أوالد

م وعاد إلى مصر1844محمد علي إلى فرنسا لمتابعة دراستهم سنة 
م، عينققه1849فانضم إلى الجيش، ولما توفي محمد علي باشا سققنة 

عبققاس باشقا ضققابطا برتبققة يوزباشقي في سققالح الهندسققة، ثم طقور
المدارس الحربية، وأوكل إليه تنظيم وإدارة المدارس وفق النفقققات
االقتصادية الجديدة التي تعتمد على التقليل من اإلنفاق العام، وفي
عهد سعيد باشا وشققى بققه وشققاة فتخلص منققه بإرسققاله مققع القققوات

م  وعققاد إلى مصققر بعققد1876هق 1270المصرية لمحاربة روسيا سنة 
أن القى األهوال، ثم اعتزل الناس والجندية، وعاد من جديد ليتسققلم
معاون نظارة الجهادية، ثم تقلب في المناصب اإلداريققة والحكوميققة،
ثم اهتم بتققدريس الجنققود في المققدارس الحربيققة، فققألف الكثققير من
الكتب، ثم عققاد فتقلب في المناصققب الحكوميققة في عهققد إسققماعيل
باشا، وكققان آخققر منصققب حكققومي يترأسققه هقو وزارة التربيققة )نقاظر
المعارف (، فأصلح النظام التربوي في عهده، ولما سقققطت حكومققة
نوبار باشا، واحتل اإلنجليز مصر عاد مجددا لققوزارة المعققارف، ومنهققا
إلى االشتغال باألعمال الهندسية وحفر الترع ومققد الجسققور، إلى أن

م، وقد ترك العديققد من المؤلفققات1893هق1311اعتزل وتوفي سنة 
أشهرها )الخطط التوفيقية( في عشرين مجلدا، على منوال )خطققط
المقريزي(، وغيرها من الكتب. انظققر: جققرجي زيققدان، بنققاة النهضققة

. 148.. 142العربية، ص  
. وأحمد أمين، مرجع سابق، ص30محمد عمارة، مرجع سابق، ص   2
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للصحيفة العربية الرسمية. كما تولى مسؤولية الرقابة على
هق1298م ربيع الثاني 1881المطبوعات. وفي شهر مارس 

أنشىء )المجلسق األعلى للمعارف( وعين الشيخ عضققوا فيققه
1.

وفي هذه الفترة أبعد عن االشتغال بالتققدريس، وعمققل
بالصحافة والسياسة ، وصار مقربا من السلطة، ولذلك فقد
برز الخالف في منهجققه ونشققاطه عن أسققتاذه األفغققاني في
وسيلةق النهضة بالشرق والشرقيين المتخلفين. فهققو عنققدما
يدرس ويعلمق ويعظ ويحاضققر وينققاظر ال يختلققف عن أسققتاذه
األفغاني إالّ في درجة الميل نحققو العقققل والفلسققفة، ولكن
عندماق يعمل بالسياسة العليا والمباشرة يبدوق الفققرق بينهمققا

.2واضحا فرق المصلح من الثوري 
عضو فاعل في الثورة العرابية:

انضم اإلمام محمد عبدة مع الحققزب الوطققني الحققر إلى
م،09/09/1881الحركة العرابية بعققد مظققاهرة عابققدين يققوم 

والقت مطالب الثورة العرابيققة هققوى مققع ميوالتققه وقناعاتققه
الوطنية، فألقى بكققل قققواه في تلققك الثققورة، والسققيماق بعققد
المذكرة الثنائيققة اإلنجليزيققة الفرنسققية إلى مصققر في شققهر

م، وبعد أن حملت المذكرة الكثير من األخطققار1882جانفي 
التي تهدد أمن مصر واستقاللها ومسققتقبلهق ، وظققل يناضققل
مع الثوار في موقعه القيادي حققتى هزيمققة الثققورة العرابيققة

.3م 1882في شهر سبتمبر 
وبعدق هزيمة الثورة العرابية سققجن الشققيخ محمققدق عبققدةق
ثالثققة أشققهر للتحقيققق القى فيهققا األمققرين، ثم حكم عليققه

م،1882/ديسققمبر/24بالنفي مدة ثالث سققنوات، بققدأت يققوم 
ولكنها امتدت إلى ما يقارب ست سنوات، ذاق فيهققا اإلمققام

.4 طعم المحنة واالبتالء والغربة والنفي
وقد تميزت فترة ما قبل النفي بغزارة إنتاجققه الفكققري
والصحفي المكتوب عبر تلك المقاالت التي كان ينشرها في

. وأحمد أمين، مرجع سابق، ص30محمد عمارة، مرجع سابق، ص   1
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. وأحمد أمين، مرجع سابق، ص30محمد عمارة، مرجع سابق، ص   2
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ائع المصققرية، والققتي تنققاولت شققتىقققجريققدة األهققرام والو
الموضققققوعات الفكريققققة والفلسققققفيةق واألدبيققققة والدينيققققة

.1والتاريخيةق واالجتماعيةق والتربوية واألخالقية 
 - مرحلة المنفى والغربة:5

ذهب اإلمام محمققدق عبققدةق إلى بققيروت منفيققا بقققرار من
م1882/ديسققمبر/24حققاكم مصققر الخققديوي توفيققق يققوم 

هققق، وكققان عمققره -يومهققا- أربعققة1300/صققفر/13الموافققق 
وثالثون عامققا، فأقققام في بققيروت نحققو عققام حققتى اسققتدعاه
أسققتاذه األفغققاني للحققاق بققه في بققاريس في أواخققر سققنة

.2م 1883
وفي بققاريس انطلققق مققع أسققتاذه األفغققاني من حجققرة
صغيرة متواضعة فوق سطح أحققد منازلهققا، وأخققذ يعمققل مققع
أستاذه األفغاني في إخراج جريدة )العققروة الققوثقى( لسققان
حال جمعية )العروة الوثقى( السققرية، الققتي قققام بتنظيمهققا
في بالد المشرق ومصققر والهنققد، فصققدر منهققا ثمانيققة عشققر

م الموافققق1884/مققارس/13عددا، كان أول عدد صققدر يققوم 
/17هق وآخر عدد يصدر منها كان يوم 1301/جمادى أولى/15

هققق، وكققانت1301/ذو الحجققة/26م الموافققق 1884اكتققوبر/
وظيفققة اإلمققام محمققد عبققدةق في الجريققدة )المحققرر األول(

.3رئيس التحرير 
كما شغل في تنظيم )العروة الققوثقى( السققري منصققب
نققائب الققرئيس، إذ كققان يترأسققها األفغققاني، ومققارس العمققل
التنظيمي السري، وتنقل بهذه الصفة في بالد كثيرة بعضها
في أوربا، وبعضققها اآلخققر في الشققرق، وكققانت كققل رحالتققه

.4يطبعها الغموض والسرية 
م دخققل السققودان أثنققاء اشققتداد ثققورة1884وفي سققنة 

المهدي، وباشر قيادة عمل الجمعية فيها، كما كتب في هذه
.5الفترة عددا من الرسائل السرية إلى بعض فروع التنظيمق 

وزار لنقققدن داعيقققا لوجقققوب جالء اإلنكلقققيز عن مصقققر ،
والتقى بوزير الحربية اإلنجليزي ووجوه البرلمان والصحافة
والرأي العام. وبعدق توقف العروة الوثقى ويأسققه من العمققل
السياسي المباشر كوسيلةق لنهضة الشرق، غادر بققاريس إلى
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م1885تققونس في زيققارة األولى، ومنهققا إلى بققيروت سققنة 
.1على أمل العودة إلى مصر ثانية 

وفي فترة تواجده ببيروت أسس جمعيةق سرية للتقريب
بين األديان، شارك فيها عدد من رجققال الققدين المسققتنيرين،
ممن ينتمون لألديان السققماوية الثالثققة، وكققان يققرى: )).. أن
أصول تلك األديان والمققذاهب حققق، ثم طققرأ عليهققا الباطققل،
فبعضققها ثققابت بمققا فيققه من الح، وبعضققها بمققا وضققع لققه من
النظام الموافق لسنن الكون واالجتماع، فالنظام حق، وهققو
ثابت باق بذاته، وما في الجمعية أو المذهب من الباطل تابع
له باق به، مع عدم معارضة أهل الحق لما فيه من الباطققل..
وأن التقريب بين األديان مما جاء به الدين اإلسالمي: }قققل
يققا أهققل الكتققاب تعققالوا إلى كلمققة سققواء بيننققا وبينكم{ )آل

(، وإن القققرآن هققو منبققعق الققدين يقققارب بين64عمققران: 
المسققلمين وأهققل الكتققاب، حققتى يظن المتأمققل فيققه أنهم
منهم، ال يختلفقققون عنهم، إالّ في بعض أحكقققام قليلقققة، لكن
عرض على الدين زوائد أدخلها عليه أعداؤه الالبسققون ثيققاب

.2أحبائه فأفسدوا قلوب أهاليه..(( 
وفي بيروت مارس العمل الثقافي والتربوي والفكققري
إلى جققانب العمققل السياسققي، بحكم الصققالت الققتي مققاتزال
تربطه بالسيد جمال الدين األفغاني وتنظيم العروة الوثقى.
ومن مقاالتققه السياسققيةق الققتي كتبهققا في بققيروت: ]رسققالة
للسقققيد صقققوموئيل بيكقققر في السقققودان ومصقققر وانجلقققترا،
ومراسالت أخرى متنوعة،ق  ومصققر والمحققاكمق األهليققة[. ومن
بيروت أرسل الرسائل لعققدد من الساسققة والوجهققاء، ومنهققا
أيضا أرسل بعض آراء األفغاني وتنظيم العققروة الققوثقى في
السياسة الشرقية فنشرت دون توقيع، ملتزما خققط العققروة

.3الوثقى المعادي لإلنجليز 
وفي بيروت برزت جهققوده التربويققة وأعمالققه الثقافيققة
والفكرية، فكتب: )الئحة إصققالح التعليمق العثمققاني(، و)الئحققة
إصققالح القطققر السققوري(، وشققرع في كتابققة )الئحققة إصققالح
التربية في مصر(، كما شرع في تحقيق كتب التراث العربي
واإلسققالميق كرائققد حقيقي للمحققين العققرب في العصققر
الحديث، فحقق وشققرح )مقامققات بققديع الزمققان الهمققذاني(،
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و)نهج البالغقققة(، ملتزمقققا منهج التحقيقققق العلمي للنسقققخ
ومقارنتها ببعضها، فكان بذلك رائققدا للمحققين العققرب في
العصر الحديث، كما عبر بوضوح في المقال الذي كتبه حققول
كتاب )فتوح الشام( المنسققوب للواقققدي عن المنهج العلمي

، وتحقيقق مدى نسبتها إلى أصققحابها، وهققوصفي نقد النصو
 تالمنهج الققذي اسققتخدمه من بعققد الققدكتورق )طققه حسققين

.1( في كتابه )في الشعر الجاهلي( م1973
كمققا أتم في بققيروت كققذلك ترجمققة )رسققالة الققرد على
القققدهريين( لألفغقققاني من اللغقققة الفارسقققية إلى العربيقققة
بمساعدةق تابعه )عارف أفندي – أبو تراب(، وصدرها بترجمققة

.2هامة ألستاذه األفغاني 
وفي بققققيروت اشققققتغل بالتققققدريس في )المدرسققققةق

هق، وفيها شققرح ديققوان )نهج1303م 1886السلطانية( سنة 
البالغة(ق وديوان )الحماسققة( و )إشققارات ابن سققينا( و)كتققاب
التهققذيب( البن مسققكويه، وشققرح )مجلققة األحكققام العدليققة
العثمانية(،ق كما ألقى فيها دروس التوحيد، التي تحولت فيما

.3بعد إلى )رسالة التوحيد(ق 
وفي بيروت بققدأ بتفسققير القققرآن بمنهج عقلي حققديث،
لم يسبق إليه أحد في الشرق منذ يقظتققه، طبققق فيققه منهج
أستاذه األفغاني، وكان ذلك بالمسجد العمري ببيروت، فكان
يعقد درسه بعد ثالث ليال في األسبوع، واجتذب درسققه هققذا
الحركقققة الفكريقققة والثقافيقققة هنقققاك، حقققتى أن الكثقققير من
المسقققتنيرين من المسقققيحيينق كقققانوا يجتمعقققون على بقققاب
المسجد لسماعه، ولما كثرت الضوضققاء في الشققارع وحققالت
دون سققماعهم للققدرس فطلبققوا منققه السققماح لهم بققدخول
المسجد لمتابعة حديثه، فسققمح لهم بققدخول فنققاء المسققجد،
والوقققوف داخلققه إلى جققوار البققاب، واسققتمرت دروسققه في
التفسير حوالي السنتين، ولم يسجل منها شيء علمي يذكر

4.
وفي بققيروت تققزوج من زوجتققه الثانيققة بعققد أن تققوفيت
زوجته األولى، وفي بيروت سعى لدى أصققدقائه كي يطلبققوا
له العفو ليعودق إلى مصر، وكان تلميذه )سعد زغلققول باشققا(
يلح على سققمو األمققيرة )نققازلي هققانم فاضققل( كي تسققتخدم
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نفوذها عند ) اللورد كرومر( الحاكم اإلنجلققيزي للعفققو عنققه،
وسعى لذلك أيضا بالقققاهرة الشققيخ )علي الليققثي( والغققازي
)أحمد مختار باشا( وكيل السلطان بالقاهرة، وعنققدماق اقتنققع
)اللورد كرومر( بأن اإلمام لن يعمل بعققدها بالسياسققة، وأنققه
سيقصر نشاطه على العمققل الققتربوي والفكققري والثقققافي،
فاسققتخدمق اللققورد كرومققر نفققوذه لققدى الخققديوي توفيققق

م1889فاستصققدر عنققه عفققوا فعققاد اإلمققام إلى مصققر سققنة 
  .1هق 1306

 - مرحلة العودة من المنفى وحركة اإلصالح الثانية:6
عندماق عاد اإلمام إلى مصر اتخذ لنفسه سكنا في شارع
الشيخ ريحان بالقرب من قصققر عابققدين، ولمققا زاره صققديقه
)عبدق العزيققز أفنققدي(، وسققأله عن سققر اختيققاره هققذا المكققان
للسكنى، قال له: ))حتى نناطح عابدين مناطحة((. ألنه كققان
يدرك أن الود المفقققود بينققه وبين الخققديوي توفيققق سققيظل
مفقودا، فسلك معه طريققق العالقققات المباشققرة مققع اللققورد
كرومر، وقدم إليه مباشرة الالئحة التي كتبها إلصالح التربية

.2والتعليم بمصر 
ولمققا أراد أن يمققارس عملققه المحببق ويعققود للتققدريسق
وخاصقققة في دار العلقققوم، رفض الخقققديوي توفيقققق عودتقققه
للتدريس،ق حتى ال يتيح له فرصة تربية األجيال الجديققدةق على
أساس من آرائه وأفكاره وتجاربه الثريققة في مجققال التربيققة

م1889والتعليم والققدعوة،ق وعينققهق الخققديوي توفيققق سققنة 
قاضيا بمحكمة )بنها( كي يبعدهق عن القاهرة وعن التققدريس،
فقبققل اإلمققام ذلققك على مضققض، ثم انتقققل إلى محكمققة
)الزقازيق(، ثم إلى محكمة )عابدين(، ثم ارتقى إلى منصققب

.3م 1891مستشار أول في محكمة االستئناف سنة 
وفي هققذه الفققترة دارت مراسققالت قليلققة بينققه وبين
أسققتاذه األفغققاني في اآلسققتانة، بعققد أن اسققتقر بهققا سققنة

م، ولكن موقققف اإلمققام من السياسققة واإلنجلققيز جلب1892
عليه غضب أستاذه، ثم انقطعت المراسققالت بينهمققا بعققد أن
عنفققه أسققتاذه أكققثر من مققرة على حققذره وخوفققه ، واتهمققه
بققالجب، وكتب إليققه مققرة يقققول: )).. تكتب إلي وال تمضققي،
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وتّعقدق األلغاز، من أعدائي ، ومققا الكالب قلّت أو كققثرت؟ كن
.1فيلسوفا يرى الموت ألعوبة، وال تكن صبيا هلوعا((ق 

وبلغ أمر القطيعة بينهما إلى حد توقف اإلمام عن رثاء
هق1315/شققوال/06أستاذه في الصققحف عنققدما تققوفي يققوم 

م، واكتفى بققالحزن عليققه، وقققال:1897/مارس/09الموافق 
والدي أعطققاني حيققاة يشققاركني فيهققا علي ومحققروس، ))..

والسققيد جمققال الققدين األفغققاني أعطققاني حيققاة أشققارك بهققا
محمدا وإبراهيم وموسى وعيسى، واألولياء والقديسققين، ما
رثيته بالشققعر ألني لسققت بشققاعر، ومققا رثيتققه بققالنثر ألنققني
لست بناثر، رثيته بالوجققدان والشققعور، ألنققني إنسققان أشققعر

.2وأفكر..(( 
وبعققد مققوت الخققديوي توفيققق وتققولي الخققديوي عبققاس
حلمي الثاني السلطة قامت فققترة من الوفققاق بين األسققتاذ
والقصر، وكان أساسها أن اإلمام أقنع الخديوي بققأن يعاونققه
في العمقققل إلصقققالح المؤسسقققات التعليميقققةق والتربويقققة

.3واالجتماعية الثالث: ]األزهر. األوقاف. المحاكم الشرعية[ 
هققق تشققكلت1312/رجب/ق06م الموافققق 1895وفي عام 

هيئة مجلس إدارة األزهر برئاسة الشيخ )حسققونة النققواوي(،
ودخققل فيققه األسققتاذ اإلمققام والشققيخ )عبققدق الكققريم سققلمان(
ممثلينق للحكومة، وكان الشيخ محمققد عبققدة حريصققا على أن
يسير هذا المجلسق وفق الئحته وقوانيه، ال بمشيئة الخققديوي
وحاشققيتهق وأعوانققه، وقققال يومهققا للخققديوي أمققام أعضققاء
المجلس: )).. إن مجلس إدارة األزهر ال يعرف لسموكمق أمرا
عليه إالّ بهذا القانون الذي بين يديه، دون األوامققر الشققفوية
القققتي يبلغهقققا عنكم من ال يثقققق بقققه المجلس لمخالفتقققه

.4قانونكم..(( 
وقد اصققطدمت سياسققة الوفققاق بين اإلمققام والخققديوي

عباس حلمي الثاني بعاملين اثنين، هما:
 - مذهب اإلمام السياسققي المعتققدل تجققاه اإلنجلققيز، األمققر1

حتالل، فال يعتققبراالذي جعله يهادن اللورد كرومر، وسلطة ال
معركته المباشرة ضدهم، وإنما ضد التحديات والعقبات التي
تحول دون إصققالح األزهققر، واألوقققاف، والمحققاكمق الشققرعية،
ونظققام التربيققة والتعليمق المعتمققد في المققدارس المصققرية.
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وهو الموقف الذي رضي عنه اإلنجليز، ورحبواق به، ألنه يققتيح
لهم الهققدوء واالسققتقرار. وهققذا يققدخل ضققمن اسققتراتيجية
اإلمققام اإلصققالحية بعققد عودتققه من المنفى، ونقققده لتجربتققه
اإلصققالحيةق األولى صققحبة أسققتاذه األفغققاني، القائمققة على
الصققراع السياسققي والثققورة واالنقالب المسققلح، ليسققتبدلها
بعمليةق التغيققير والتربيققة الطويلققة المققدى، كأرضققية حقيقيققة

وفاعلة ألي تغيير سياسي آخر. 
 - معارضة األستاذ اإلمام ومؤيققدوهق لمطققامح الخققديوي في2

أراضققي األوقققاف، وبققذلك انتهت سياسققة الوفققاق، وصققارت
-1902مرحلة حذر وعققداء اسققتمرت قرابققة األربققع سققنوات )

 .1م( 1905
م اشققققترك في تأسققققيس1892هق 1310وفي سققققنة 

)الجمعيةق الخيرية اإلسالمية(، التي تهدف إلى نشقققر التعليم،
وإعانققة المنكققوبين، وتققولى رئاسققة هققذه الجمعيققة في سققنة

.2م 1900هق 1318
/محقققرم/24م الموافقققق 1899/جقققوان/03وفي يقققوم 

هق عين اإلمام محمققدق عبققدةق في منصققب مفققتي الققديار1317
المصققرية، وتبعققا لهققذا المنصققب أصققبح عضققوا في مجلس
األوققققاف األعلى، فسقققعى إلى بققققوة إصقققالحها، وإصقققالح
المساجد بوضع وتطبيق الالئحة التي ضمنها أفكققاره إلصققالح

.3هذا المرفق اإلسالمي الهام 
م عين1899/جوان/25هق الموافق 1317/صفر/18وفي 

(، وبعققدها بسققنة51عضققوا في مجلس شققورى القققوانين  )
هق أسققس )جمعيققة إحيققاء العلققوم اإلسققالمية(،1318م 1900

فحققت ونشرت عددا مهما من التراث العربي واإلسققالمي،
وشقققارك اإلمقققام في عمقققل هقققذه الجمعيقققةق باستحضقققار
المخطوطقققات، واسقققتكمال نسقققخها، ومراسقققلة الملقققوك
والسالطين والقضاة لهققذا الغققرض العلمي البحت، ومقابلققة

 .4النسخ المخطوطة، والشرح والتعليقق عليها 
وفي هققذه الفققترة من حياتققه سققافر خققارج مصققر عققدة
مرات، مرة إلى بالد الشام، وإلى أوربققا العديققد من المققرات،

م الققتي عققرج فيهققا على1903هق 1321أشهرها رحلته سققنة 
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تققونس والجزائققر، ثم صقققيلية وإيطاليققا، كمققا سققافر إلى
.1م 1905//جانفي31 .. 18السودان أيام 

وفي هذه المرحلة بدأ يلقي دروسه في تفسير القرآن
هق1317الكققريم بالجققامع األزهققر، بدايققة من شققهر محققرم 

ر القققرآن1899الموافققق جققوان  م إلى سققنة وفاتققه، وفسققّ
الكققريم بققدءا من سققورة الفاتحققة حققتى اآليققة المائققة وخمس
وعشرين من سورة النساء، وكان تلميذهق السيد رشققيد رضققا
يدون ملخصا في الدرس، وبعققد عققام من بدئققه أخققذت مجلققة

هق1318المنققار تنشققره في حلقققات ، بدايققة من عققدد محققرم 
م، واستمر ينشر فيها حققتى عققددها الخققامس من1900مايو 

/جمققادى األولى/30سققنتها الخامسققة عشققر الموافققق ليققوم 
م، وبعده استمر الشققيخ رشققيد رضققا1912/مايو/17هق 1330

.2يواصل التفسير منفردا بالعمل فيه 
ومن خالل هذه القراءة السريعة لمراحل حياتققه يمكننققا

بلورةق المراحل التي شكلتق تفكيره، وهي: 
 - مرحلة تأثير الشيخ درويش خضر خال أبيه وجامعق األزهر1

والسلوك الصوفي.
 - مرحلة تأثير جمال الدين األفغاني.2
 - مرحلققة تققأثير الدراسققات األجنبيققةق والسققيماق بعققد تعلمققه3

الفرنسية لما كان صققحبة أسققتاذه جمققال الققدين في بققاريس
م.1884-1883سنتي 

أهم مؤلفاته:
ومن أبققرز أعمالققه في هققذه الفققترة فتاويققه، وأحاديثققه
للصققحف والمجالت، والمؤلفققات التاليققة: )رسققالة التوحيققد(،ق
وشققرح وتحقيققق )البصققائر النصققيرية للطوسققي(، وتحقيقققق
وشرح )دالئل اإلعجاز( و )أسرار البالغة( للجرجاني، و )الرد
على هانوتو(، ومقاالت االضققطهاد في النصققرانية واإلسققالمق
)النصققرانية بين العلم والمدنيققة( الققتي رد بهققا على فققرح

م، و)تقريققر إصققالح المحققاكمق الشققرعية(1902أنطققون سققنة 
م، والفصول التي شققارك بهققا في كتققاب )تحريققر1899سنة 

م  والمقققاالت الققتي شققرع1899المرأة( لقاسققم أمين سققنة 
يترجم بهققا لحياتققه، ومقققاالت )المسققتبد العققادل(، و )الرجققل
الكبير في الشرق(، و )آثار محمد علي في مصر(، ومجموعة
مالحظاته وآرائه حول الثورة العرابية، سققواء منهققا مققا كتبققه
في مشققروعه لتأريخهققا بطلب من الخققديوي عبققاس حلمي

.44 و 43  ، صمحمد عمارة، محمد عبدة مجدد اإلسالم  1
.44  محمد عمارة، محمد عبدة مجدد اإلسالم، ص  2

242



الثاني أو مققا كتبققه لصققديقه القققديمق )بلنت(،ق وأيضققا ترجمتققه
لكتققاب )التربيققة( )لهربققرت اسبنسققر( عن الفرنسققية، الققتي

 وكققذلك،تعلمها في مرحلققة تواجققده مققع أسققتاذه في فرنسا
وصيته التربوية الققتي أمالهققا بالفرنسققية في مرضققه األخققير
على الكقققونت )دو جريفيقققل(، فنشقققرها في كتابقققه )مصقققر

.1الحديثة(ق 
م اسققتقال من1905هق مققارس 1322وفي شهر محرم 

مجلس إدارة األزهر احتجاجققاق على مققؤامرة الخققديوي عبققاس
حلمي الثاني، التي حال بهققا دون السققير في عمليققة إصققالح

.2الجامعة األزهرية 
وفاته:

/جمقققادى07وفي السقققاعة الخامسقققة من مسقققاء يقققوم 
م تققوفي1905/يوليققو/ق11  ليققوم هققق الموافق1323األولى/

األسققتاذ اإلمققام في اإلسققكندريةق عن سققبع وخمسققين عامققا،
مخلفا ثالثة بنات، وعن حيققاةق فكريققة خصققبة، وجهققود جبققارة
في إصالح التربية والتعليمق واإلنسان، وعن مشروع نهضققوي
إصالحي تغييري لم يعرف الشرق مثله مذ يقظته في العصر
الحقققديث، وعن مواققققف عظيمقققة تجسقققد عظمقققة اإلنسقققان
المسققلم، فلقققد كققان عقال من أكققبر العقققول الققتي أنتجهققا

.3الشرق اإلسالمي في العصر الحديث 
منهج ووسائل اإلمام في اإلصالح: 

كققانت نقطققة االنطالق في تفكققير الشققيخ محمققد عبققدة
حالة االنهيار والتمزق والتخلف الداخلي التي كانت تعيشققها
األمة اإلسالمية، وحاجتها الماسة كأمة متخلفة ومنهارة إلى
ما يجدد لها ما رث من قيمها ومنهجها النهضوي ، ولذا فقققد
سققعى إلى دراسققة أمققراض األمققة اإلسققالمية، متعمقققا في
أسبابها المباشرة، وفي أثر عوامل االنحالل التي تنخر كيان
األمة، وكانت تواجهه صورتان متباينتان للمجتمعق اإلسققالمي،
أوالهمققا: صققورة  قديمققة وجميلققة تعققود إلى عهققود اإلسققالمق
األولى الزاهققرة الناضققرة، وثانيهمققا: صققورة أخققرى مؤلمققة

.4ومحزنة ومخزية للواقعين العربي واإلسالمي المعيشين 
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وشكلتق عملية التوفيق بين تلك الصققورتين المتبققاينتين
هاجسا مقلقا، وحافزا دافعا لديه، وطمح من خالل مشاريعه
اإلصققالحية تحويققل وترقيققة المجتمققع اإلسققالمي، عن طريققق
تذكيره بماضيه المجيد، وتحسيسه بعزه الغققابر، وتحبيبققه في
تراثه األصيل، الذي كان سببا في رفعته وعزته، والرقي بققه
عاليا بنفس عوامل ومقومات وأصول نهضته القديمققة، ألنققه

كان يرى أنه ال يصلح آخر هذه األمة إالّ بما صلح به أولها . 
وعمل طيلة حياته وبكل ما يملك من قققوة للتوفيقققق مققا

، صورة المجتمعق اإلسالمي األفضل، الذي كاننبين الصورتي
يترسققمه في مخيلتققه التاريخيققة، ويطمح إليققه، وبين صققورة
وواقع المجتمع اإلسالمي المتخلققف الققذي كققان يعيش فيققه،
والوسائل المثلى لتحقيقق المجتمعق األفضل، مجتمعق األصققالة

والحداثة . 
وقد رسم صققورة للمجتمققع المثققالي الققواقعي من خالل
اسققتلهامه لقيم المجتمققعق اإلسققالمي األمثققل، فهققو مجتمققع
يقققوم على احققترام الكرامققة اإلنسققانية، وإرسققاء قيم اإلخققاء
والمساواة، وسيادة وتقدير العقل، وإرساء العدالة الشاملة،
واحترام القانون، وخضوع الكبير والصققغير أمامققه، كمققا كققان

.1ماضي الخالفة اإلسالمية 
ودعا اإلمام إلى ضرورة وجود الحاكم المستبدق العققادل،
الققذي كققان يققراه ضققرورة حتميققة وتاريخيققةق وحضققارية لحكم
الشقققرق والنهضقققة بقققه في المراحقققل النهضقققوية األولى،
العتبارات عديدة، متعلقققة بققاإلرث الثقيققل الققذي يققرزح تحت
نيره الشرق منذ قرون الضققعف والتخلققف، أفققراد وجماعققات

.2ومجتمعات 
كما كققان يققرى ضققرورة تقققديس العقققل كأسققاس رئيس
لنهضة الشققرق، هققذا العقققل المبققدع والمتفتحق والقققادر على
فهم وتققدبير شققؤون الققدنيا والققدين معققا، معتققبرا الكققافر
الحقيقي هققو ذلققك اإلنسققان الققذي أغمض عينققاهق عن رؤيققة
الحقيقققة، فال يققرى النققور وال الحقيقققة، ويبقى كالنعامققةق
غامسا رأسه في الرغققام، واألمم تتطققور وتنهض من حولققه.

وهو ذلك اإلنسان الذي يرفض البراهين والدالئل العقلية. 
ويققرى أن هققذه الرؤيققة تققأتت للمسققلمين بعققدم فهمهم
لطبيعة ومكانة العقققل في القققرآن الكققريم والسققنة النبويققة
وعمل السلف الصققالح من األمققة، فاإلسققالمق بخالف مققا زعم
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فيه أهله الجاهلون به، وال كما زعم فيققه أعققداؤه الجاحققدون
لفضله، لم يدع أبدا إلى إهمال العقققل، بققل حث أتباعققه على
اإلقبال على تعلم كافققة العلققوم والمعققارف، وجعققل الحكمققة
ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، والمجتمققع المسققلم
الراشد هو المجتمع العاقل الققواعي المسققتنير، الققذي يقبققل

.1على الله ببصيرة وعلم وتدبر وعقل وفهم 
معالم منهجه اإلصالحي:

حدد اإلمام محمد عبدة فلسفته ومنهجه اإلصققالحي في
المعالم والمقومات التالية: 

 - نبذ التقليد والجمود:1
تحريقققر الفكقققر من قيقققود التقليقققد، ودفعقققه لالجتهقققاد
والتجديد، وفهم الدين على طريقة سلف األمة قبققل ظهققور
الخالف الفقهي، ومنهج األئمقققققة األعالم المجتهقققققدين في
القققرون الهجريققة الالحقققة، والرجققوع بالعقققل المسققلم نحققو
الينقققابيعق األولى لكسقققب معارفقققه وأطقققر وقيم مشقققروعاته

اإلصالحية والتغييرية. 
وهو بهذا يعد ممجققدا للعقققل وللعلم،ق وباحثققاق موضققوعيا
عن الحقيقققة والمعرفققة المطلقققة، داعيققا إلى الثبققات على
تقديس المقدس واحترامققه، والتعويققل عليققه في أي عمليققة
إصالح، أو تغيير قادمة. وتمجيد الموروث الفكري اإلسالمي،
واألخققذ منققه بمققا يصققلح لزماننققا وكياننققا، واالحتفققاظ بمققا ال
يتناسققبق وزماننققا وكياننققاق وأوضققاعناق في سققجالت التققاريخ
اإلسالمي كتاريخ عظيم نعتز به، ونرجققع إليققه وقت الحاجققة،

.2متى دعت الضرورة إليه 
 - الدعوة إلى الحكم الشوري العادل:2

إصققالح حققال الحكققام بالشققورى والعققدل، وتنققويرهم
بالمعرفققة والعلم ليعرفققوا مققع رعيتهم مققالهم ومققا عليهم.
على القققرغم من تققققديره اسقققتحالة تطقققبيق الشقققورى في
المجتمعققات الشققرقية، وفي مصققر بالققذات نظققرا التخلققف
شققعوبها. فيمققا كققان يققرى أن مفهققوم السققلطة غققير مقيققد
بسلطة دينية إسققالمية، وأنققه ال يجب على اإلسققالم أن يبقى
حارسققا للسققلطة الزمنيققة. داعيققا إلى ضققرورة الحفققاظ على
نظام الخالفة اإلسالميةق الممثلة يومها في الخالفة العثمانيةق

.82علي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، ص   1
أحمد محمد جاد عبد الرزاق، فلسفة المشروع اإلسالمي الحضاري،  2

م،1996المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن، الطبعة األولى، 
.315، 1ج 
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-المتعفنققة-ق بشققرط تققولي العنصققر العققربي قيادتهققا، مشققددا
نكقققيره على السقققوريين مطقققالبهم االسقققتقالليةق القوميقققة،
واالنفصققال عن السققلطة العثمانيققةق للضققرورة الظرفيققة في
مواجهة تكالب القوى األجنبيةق ضدها. مقدما فهمققا للجامعققة
اإلسققالمية مناقضققا لفهم أسققتاذه، فهي عنققدهق ال تتعققدى أن
تكون نوعا من التضامن والترابط مع الدولة العثمانية أو مققع

.1غيرها 
 - محاربة البدع والضالالت:3

تطهققير الققدين من البققدع والضققالالت، والعققودة بققه إلى
نقائققه األول ، وفي هققذا الصققدد يقققول: )).. ارتفققع صققوتي
بالققدعوةق إلى أمققرين عظيمين: األول تحريققر الفكققر من قيققد
التقليققد،ق وفهم الققدين على طريقققة السققلف قبققل ظهققور

.2الخالف..(( 
 - تطوير اللغة العربية:4

إصالح أسققاليب اللغققة العربيققة، في الكتابققة والمخاطبققة
.3والتراسل والتخاطب واالتصال واإلعالم والتربية والتعليم 

وعلى خطى أستاذه جمال الدين األفغققاني فقققد هققاجم
التقليققدق والمقلققدين، وممققا جققاء في الققرد عليهمق قولققه: ))..
التققاثت قلققوب الجمهققور من الخاصققة بمققرض التقليققد، فهم
يعتقققدون األمققر، ثم يطلبققون الققدليل عليققه، وال يريدونققه إالّ
موافقا لما يعتقدون، فإن جققاءهم بمققا يخققالف مققا اعتقققدوه
نبذوهق ولجققوا في مقاومتققه، وإن أدى ذلققك إلى جحققد العقققل
برمتققه، فققأكثرهم يعتقققد فيسققتدل، وقلمققا تجققد بينهم من
يستدل قبققل أن يعتقققد، وهكققذا شققأنهم في التقليققد وخققداع

.4النفس بالتجديد..(( 
وكققان أشققد مققا يخشققاه على العقققل المسققلم اسققتمرار
غشاشات وسققيطرة التقليققد، وتعققذر محققو البققدع والضققالالت

. ومجلة الشهاب الجزائريققة،316، ص 1المرجع السابق نفسه، ج   1
هققق أوت1354الجزء السققادس، المجلققد الحققادي عشققر، جمققادى أولى 

م، عن آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس، تحقيق الدكتور عمققار1935
. ومحمققد طهققاري، مفهققوم اإلصققالح بين58 و 57، ص 3طققالبي، ج 

. 129 و 128 و 127جمال الدين األفغاني ومحمد عبدة، ص 
. وعلي المحافظققة،11، ص 1رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمقام، ج   2

.82مرجع سابق، ص 
 .82علي المحافظة، مرجع سابق، ص   3
محمققد عبققدة، رسققالة التوحيققد، دار النفققائس، بققيروت، الطبعققة  4

.77م، ص 1978الخامسة، 

246



الققتي دخلت اإلسققالم، والسققيماق بعققد طوفققان سققيول الفكققر
الغربي الحديث، ولذلك فقد شن حملة على المقلدين مبينققا
خطرهم، فقال: )).. فإن التقليد كما يكون في الحققق يققأتي
في الباطل، وكما يكون في النافع يحصل في الضققار، فهققو

.1مضلة يعذر فيها الحيوان، وال تجمل بحال اإلنسان..(( 
 - االجتهاد والتجديد في الدين:5

إعادة القراءة والنظققر والفهم والتحليققلق واالنتقققاء من
المذاهب الفقهيققة، واالسققتفادة من سققائر العلققوم العصققرية
لفهم حقائق الدين، ألنه: )).. ال يجوز أن يقام الققدين حققاجزا
بين األرواح وبين مققا ميزهققا اللققه بققه من االسققتفادة للعلم
بحقائق الكائنات المملكة بقققدر اإلمكققان، بققل يجب أن يكققون
الدين باعثققا لهققا على طلب العرفققان ، مطالبققا لهققا بققاحترام
البرهان، فارضا عليها أن تبققذل مققا تسققتطيع من الجهققد في
المعرفة ما بين يديها من العوالم.. ومن قال غير ذلققك فقققد
جهقققل القققدين، وجقققنى عليقققه جنايقققة ال يغفرهقققا لقققه رب

.2العالمين.. (( 
 - االستفادة من العلوم الحديثة:6

االستفادةق من العلوم الحديثةق في تفسير حقائق الدين،
وقد استخدم واستفاد من آخر الصيحات العلميةق في عصققره
لتفسير القرآن الكريم، وعن ذلققك قققال: )).. على أننققا نحن
المسققلمين لسققنا في حاجققة إلى الققنزاع فيمققا أثبتققه العلم
وقرره الطب، أو إضققافة شققيء إليققه ممققا ال دليققل في العلمق
عليققه، ألجققل تصققحيح بعض الروايققات األحاديققة، فنحمققد اللققه

.3تعالى أن القرآن أرفع من أن يعارض العلم..(( 
وكققان يققرى أن التققوازن في الفهم حاصققل بين حقققائق
العلم وحقائق الدين، فقال: )).. أال إنه من واجب العقل أن

ن، أمققا ضققمنايتواضع أمام الله، وأن يتوقف عند حدود اإليم
هققذه الحققدود فليس هنققاك أي حققاجز يعترضققه ، ويعرقققل
نشاطه، أو أي شيء يحققد من نظراتققه الققتي يمكن أن تصققدر

.4وفقا لهذه األفكار..(( 
 - الدفاع عن اإلسالم ضد التأثيرات الخارجية:7

.27محمد عبدة، رسالة التوحيد، ص   1
.84علي المحافظة، مرجع سابق، ص   2
.84علي المحافظة، مرجع سابق، ص   3
.84علي المحافظة، مرجع سابق، ص   4

247



الدفاع عن اإلسالمق ضد حمالت الغققزو والتققأثير الخققارج،
والسيماق الصليبي منه، المتمثل في هجومات المستشققرقين
والمسققتغربين والمبشققرين، وعن هققذه المهمققة اإلصققالحيةق
وضح فقال: ))الشقريعة اإلسققالميةق شققريعة عامققة باقيققة إلى
آخر الزمان، ومن لوازم ذلك أنها تنطبق على مصالح الخلققق
في كققل زمققان ومكققان، مهمققا تغققيرت أسققاليب العمققران،
وشريعة هذا شأنها ال تنحصر جزئيات أحكامهققا، ألنهققا تتعلقققق

.1بأحوال البشر ما وجدوا..(( 
 - إصالح التعليم العالي:8

بدأت فكرة إصالح التعليم العالي الديني لدى الشيخ منذ
م1876فترة مبكققرة من حياتققه اإلصققالحية، فقققد نشققر عققام 

مقالة في جريدة األهرام أكد فيها على أنه ال يكفي دراسققة
المؤلفققات العربيققة التقليديققة في الشققرع اإلسققالمي الققتي
تدافع عن العقيدة،ق بققل يجب تلقي العلققوم الحديثققة، وتققاريخ
الديانات في أوربا لتفهم أسققباب التقققدم الغققربي. وتكققونتق
لديه فكرة واضققحة على ضققرورة إصققالح التعليم الققديني في
مصر، وهو الذي عانى من سوء المناهج التعليمية والتربويققة
في الجامع األحمدي بطنطا، وعاش تجربة مريرة دامت اثنتا
عشرة سنة في الجامع األزهر، ويرى: )).. أن إصالح األزهققر
أعظم خدمققة لإلسققالم، فققإن إصققالحه إصققالح للمسققلمين،

.2وفساده فساد لهم..(( 
وأتيح له أن يحقق بعض أفكققاره في إصققالح التعليمق في
األزهر في عهد الخققديوي توفيققق، الققذي كققان وراء اإلصققالح،
ولم يوفققق الشققيخ في اإلصققالح المطلققوب، بسققبب مقاومققة
شيوخق األزهر المعارضين إدخال العلومق الحديثة في مناهجه.
ولما تققولى الخققديوي عبققاس حلمي الثققاني الحكم عهققد
إلى الشققيخ إعققداد تقريققر مفصققل عن التعليم في األزهققر
وطرق إصالحه. وعلى إثر ذلققك التقريققر تققألف )مجلس إدارة
الجامع األزهر( لتنظيم قواعد التدريس واألروقة والمرتبققات
ودرجققات العلمققاء، وتققألف المجلس من سققتة أعضققاء، وكققان

م، وكان الروح المحرك1895الشيخ محمد عبدةق أحدهم سنة 
للمجلس،ق وأثمرت جهوده في اإلصالحات التالية: 

 - تنظيم مرتبات األساتذة في األزهر وزيادتها.1
 - منح كسقققاوي التشقققريف القققتي يلبسقققها العلمقققاء لمن2

يستحقها.
.85علي المحافظة، مرجع سابق، ص   1
.85علي المحافظة، مرجع سابق، ص   2
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 - تنظيم الجرايات التي تصرف للمجاورينق في األزهر.3
  - إصققالح مسققاكن المجققاورين في أثاثهققا وإيصققال المققاء4

إليها.
 - إصالح إدارة األزهر بإيجاد مكاتب إداريققة لمسققاعدة شققيخ5

األزهر.
 - تأليف لجنة من ثالثين عالما لدراسقة المناهج المقققررة ،6

فأدخلت العلوم الحديثة، كالحساب والجبر والهندسة وتققاريخ
اإلسققالم واإلنشققاء واآلداب واللغققة العربيققة وتقققويمق البلققدان

والمناهج. 
 - إصالح المكتبة لتسهيل استعمالها.7
.1 - إصالح طريقة التدريسق ومناهجها 8

والواقققع أن اسققتجابة األزهققر لضققرورة التجديققد كققانت
بطيئة جدا، ألن هذه المؤسسة العلمية ذات تقاليققدق الجامققدة

، باإلضافة إلى أنها تعتبر نفسها أمامنتعود إلى ثمانية قرو
العالم اإلسالمي حارسة للدين اإلسالمي، والناطقة باسققمه،
وباسمق المذهب السني فيه. ولذلك لم تفتح أبوابها بسققهولة
لرياح التجديدق والتغيير. على الرغم من حنكة وحكمققة اإلمققام
الذي لم يعمم الخطة اإلصققالحيةق على كققل المؤسسققات، بققل
اقتصققرها على مؤسسققة بعينهققا )األزهققر(، مهتمققا فقققط
بالتعليم العالي بالدرجة األولى، والذي لم تسققعفه الظققروف
إلصالح المراحل األخققرى، فضققال عن االهتمققام بمحققو األميققة
المتفشققية في الشققعب المصققري وفي الشققعوب العربيققة
واإلسالمية،ق العتقادهق أن إصالح التعليم العققالي سققيؤدي إلى

.2إصالح بقية مراحل التعليم بالضرورة 
 - اسققتغالل كافققة الوسققائل واألسققاليب الممكنققة9

لترقية الفرد والجماعة والمجتمع:
يرى اإلمام محمد عبدةق أن المسلمين ليسققو فقققراء في
الوسائل واإلمكانات والثروات المختلفة، وإنما فقرهم تأتى
لهم من سوء تقديرهم، وسققوء فهمهم، وسققوء اسققتخدامهم
لتلك الثروات واإلمكانققات، أو لعققدم إدراكهم لقيمققة ومكانققة
تلك الوسائل في عملية التغيققير. ولققذا فقققد كققان يققرى أنهم
بحاجققة ماسققة إلى إعققادة اسققتثمار مققا عنققدهم من وسققائل

وإمكانات، وحسن توظيفها في عملية التغيير واإلصالح.
- إقامة عالقات حسنة مع الحكام:10

.86 و 85علي المحافظة، مرجع سابق، ص   1
.86 علي المحافظة، مرجع سابق، ص  2
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إقامققة عالقققات طيبققة مققع الحكققام، ومققع المسققتعمرين،
ومهادنتهم نسبيا ، وعدم االشتغال بالعمل السياسي بمعناه
الحزبي والنضالي، واالكتفاء باإلصالح الققتربوي واالجتمققاعيق
والديني، أو مققا يعققرف اليققوم االشققتغال بالسياسققة التربويققة
والتعليميققة والثقافيققة.. وهي خالصققة تجربتققه في اإلصققالح
السياسي، وهي النصيحة التي قدمها لعلماء تونس والجزائر

م، حاثققا إيققاهم على الجققد1904م و 1903لما زارهمققا سققنة 
في تحصققيل العلققومق الدينيققة والدنيويققة، والجققد في تطققوير
العمران والحياة،ق وإثراء االقتصاد والمققال، وتكققريم اإلنسققان
واحترام آدميته، بالعمل والجد والتمتع بققالحقوقق والحريققات،
وضققرورة مسققالمة الحكومققات والمسققتعمرين، حققتى يققتركوا
للعلماءق هامشا مقبوال لعملية االسققتمرار والتغيققير واإلصققالح

1. 
مطاعن خصومه:

تعققرض اإلمققام محمققد عبققدة إلى سققيول من المطققاعن
والقققردود، وحمالت التجقققني والتشقققويه اآلثمقققة، من ضقققمن
المنظومققة الدينيققة الققتي ينتمي إليهققا بققدءا بتيققار العلمققاء
التقليققديينق النصققيين السققلفيين، وتيققار العلمققاء المققذهبيين،

وتيار الشيوخ الصوفيين. 
كمقققا تعقققرض لحمالت التشقققويه من خقققارج منظومتقققه
الفكريققة، من فصققيل يققدعي االنتمققاء إلى تيققار المدرسققة
العقالنية، كبعض غالة المستغربين، والحاقدين على حركققات
اإلصقققالح والتغيقققير اإلسقققالمي، ممن يقققدعون العقالنيقققةق
والموضوعية،ق ومن أنصار الفلسققفة الماديققة الوضققعية، ومن

القصر والحكومة.
وظلت سيول النقد العلمي وغققير العلمي، الموضققوعي
وغققير الموضققوعي، تطالققه تققارة بالتشققويه وتققارة بققالتجريح

والقدحق حتى أواخر القرن الماضي.
وعلى ضوء التراكمات النقدية المتنوعة،ق التي تضققافرت
من هنا وهناك، وتجمعتق بموضوعيةق وادعائيققة حققول شخصققه

ومنهجه ومشروعه، يمكن تصنيف خصومه كالتالي:
 - التيار اإلسالمي بمختلف مذاهبه واتجاهاته: )السققلفيين،1

التقليديين، الصوفيين، الرسميين(.

. ومحمققد86علي المحافظة، االتجاهققات الفكريققة عنققد العققرب، ص  1
. و أحمد محمد جاد، فلسفة47عمارة، محمد عبدة مجدد اإلسالم، ص 

.316، ص 1المشروع الحضاري اإلسالمي، ج 

250



 - التيقققار القققذي يقققدعي العلمانيقققة، من غقققير العلمقققانيين2
الموضوعيين، من المستشرقين والمستغربين.

.1 - تيار السلطة الحاكمة 3
ويعودق كثرة خصوم الرجل لعدة اعتبارات، يمكن إجمالها

في المعالم التالية:
 - أهميققة اإلمققام، وعلققو قققدره، ومكانتققه الدينيققة والعلميققة1

والسياسيةق واالجتماعية.    
 - وضوح مشروعه اإلصالحي، منطلقققا وممارسققة ووسققيلةق2

وغاية.
 - نبل مقاصده في نهضة الشرق والشرقيين.3
 - ارتباطقققه الفكقققري والقققروحي والنفسقققي والمعقققرفي4

والمنهجي الوثيق بالسيد جمققال الديقققن األفغققاني، الققتي لم
يستطع أعداؤهق غفرانها له، حتى بعد تحوله اإلصالحي الثاني

بعيد عودته من منفاه.
 - تحديده لموقفققه ورأيققه من كققل قضققايا عصققره الداخليققةق5

والخارجية.ق
 - منهجه العلمي والبحثي العقلي، الممجققدق للعلمق وللعقققل6

وللفكر.
 - مواقفه اإليجابية من المدنية الغربيققة الصققاعدة ، ودفعققه7

المسلمين لألخذ بأسبابها ووسائلها.
 - ربط فهوماته لإلسققالم بققالعلم وبمققا توصققل إليققه العقققل8

الحديث.
 - انضققمامه للمنظمققة الماسققونيةق العالميققة رفقققة أسققتاذه9

السيد جمال الدين األفغاني.
- تأسيسه وأستاذهق األفغاني لجمعيةق سرية غامضة تققدعى10

)العروة الوثقى(. 

انظققر على سققبيل المثققال: سققعيد رمضققان البققوطي، حققوار حققول  1
هق1410مشكالت حضققارية، مكتبققة رحققاب، الجزائققر، الطبعققة الثالثققة، 

، علققل وأدويققة، مكتبققة الشققهاب،ي.. ومحمققد الغققزال34م، ص 1990
..قق 100 و 88 و 87الجزائر، دون طبعة، دون تققاريخ، ص  . وعبققد106 

الحليم محمود، اإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، دار الوفققاء
.. ومققا كتبققه أحمققد بهجت522هققق، ص 1405والصققحوة، القققاهرة، 

ا كتبه لققويسمم، و1984م و 1983ولويس عوض في أهرام سنوات 
م. ثم سيول الكتابققات في1985 و 1984عوض في التضامن سنوات 

المسألة العبدويققة مرتضققى مطهققري، ومحمققود عبققد الحليم، وعبققاس
محمود العقاد، وجرجي زيدان، وعثمققان أمين، وأحمققد أمين، ومحمققد

عمارة، وغيرهم.
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- تغييره لزيه ومظهققره ونزعققه لعمامتققهق وثوبققه األزهققري11
أثناء رحالته وأسفاره في أوربا.

- عالقته المهادنة للقصر.12
- موقفه من اإلنجليز المستعمرين لمصر وألغلبية العققالم13

اإلسققالمي، وصققداقته مققع اللققورد )كرومققر( واللققورد )لويققد(
الحاكمقققان البريطانيقققان في مصقققر، وصقققداقته للعديقققد من

األجانب كالمستر )بلنت( والكونت )دو جريفيل(، وغيرهم.
- مواقفه من بعض المسائل الدينية، كموقفه من السنة،14

ومن أخبار اآلحاد الظنية، ورده لها وعدم اعتمادها. وفتاويققه
المسققتحدثة الققتي راعي فيهققا واقققع المسققلمين المققزري.
ومنهجقققه في التفسقققير، القققذي يعتمقققدق على العلم الحقققديث
ومكتشققفاته. ورده لكثققير من القضققايا في الفكققر والققتراث

اإلسالمي كق: )الجن، والسحر(.
الرد على تلك المطاعن:

انققبرى جمققع غفققير من الكتققاب والدارسققين والمثقفين
منذ قققرن خال وهم يققردون على تلققك المطققاعن الققتي شققنها
خصققومه عليققه وعلى أسققتاذه األفغققاني، ولعلنققا نسققوق رد

 وهققو يققدافع عنققه فقققال:م(1996 ت محمد الغققزالي)الشيخ 
)).. وسمعتق من هؤالء أن الشيخ محمد عبدة اتصل باإلنجليز
وتعققاون معهم، فقلت: إن كققانت عالقتققه بققالقوم عن محبققة
لهم ووالء فقد ارتد عن دينه وحبط عمله، فهل كان ماضقققي
الرجققل ومسققتقبله يرشققحه لهققذه التهمققة. إن الشققيخ محمققد
عبدةق سهر في الرد على وزيققر الخارجيققة الفرنسققي )مسققيو
هانوتو( عندما هاجم اإلسالم، فققأتم كتابققه )اإلسققالم والعلم(ق
في ليلة واحدة، فحرمه الحماس الرقاد، فلم يسترح إالّ بعققد
أن جال الحق. أين كان الشيوخ الحاقدون على الشيخ يومئذ؟
كانوا بين عاجز وجبان.. وعاد الرجل إلى القاهرة بعد فشققل
الثورة العرابية واحتالل اإلنجليز لمصقر، وكققان الخققديوي قققد
أصدر أحكاما بإعدام، وتشريد قققادة الثققورة، بيققد أن اإلنجلققيز
خففوا هذه األحكققام، واسققتبدلوا بهققا النفي لمققدد متفاوتققة،
فلما رجققع محمققد عبققدة وجققد واقعققا مققرا، والقصققر الخققائن،
والمحتل الكققافر. ومن أيسققر األمققور على رجققل مهققزوم أن
يفر إلى بيتققه، وينسققحبق من الحيققاة العامققة، ولكن البطولققة
ليست في هذا الفققرار السققهل، لقققد آثققر الطريققق الطويلققة،
طريققق التربيققة، ورفققع المسققتويات النفسققية والفكريققة.
ويفرض عليه ذلققك المسققعى إلصققالح األزهققر، وترقيققة اللغققة
واألدب والتققدريس المتصققل لعققرض حقققائق الققدين، وإنققارة
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الطريق أمام التائهين. لقد فشلت الثورة العسكرية فليتخققذ
أسققلوبا آخققر. وهققو أمققام خيققارين أحالهمققا مققر، كيققف يتقي
اإلنجلققيز؟ وكيققف يتقي القصققر؟ وكققان محمققد عبققدة شققديد
االحتقار للعائلةق المالكة، ويرى أنها أسرة وضيعة باعت دينها
وعرضها في سبيل الجاه الزائل، وقد وصققف كبيرهققا محمققد
على باشا فقال:  أخذ يقرب األسافل كأنمققا يحن إلى عققرق

فيه.
ولما اتجه إلى إصالح األزهققر وجققد مقاومققة من شققيوخهق
الذين يرون إدخققال العلققومق الحديثققة كفققرا. ويققرون اسققتبقاء
الحصر القديمة ألن أقدام الشيوخ المبققاركينق وقفت عليهققا.
ولقققد اسققتمات الشققيخ المصققلح في عمققل شققيء لإلسققالمق
فتحايل على سطوة اإلنجلققيز، وعلى جمققود الشققيوخ، وعلى
خصومة القصققر، وعنققدماق مققرض مرضققه األخققير تققرجم آالمققه

النفسية بقوله:
التفتولست أبالي أن يقال محمقد  أم   ، أبقّل 

عليه المآتم
أحاذر أن تقضي عليهولكن دينا قد أردت إصالحه 

العمائم .
ومع ذلك فقد مضى الرجل في طريقه بقوة، ونشأ عن
حركته ازدهار علمي وأدبي وسياسي،ق نقل األمققة اإلسققالمية
إلى طور آخر من أطوار الحياة والكفاح لم تشهده من ألققف
عام. وما أحسب أن مدرسة المنار، ثم مدرسققة محمققد فريققد
بك وجدي، والعقاد، والخضري وأبي زهرة، ومحمودق شققلتوت
والمققدني وغققيرهم.. من اإلسققالميين، والمققد األدبي العظيم
في الشققعر والنققثر الققذي تققدافع سققيله في األيققام الماضققية،
وارتقت به اللغة العربية ارتقققاء بققاهرا.. مققا أحسققب أن ذلققك
كان سيتم لوال حركة محمد عبدةق وأستاذه جمال الدين.. ولم
يكن غريبا أن يتهم بالكفر، وإنكار كرامات األولياء، والخروج
على آراء الفقهققاء، بققل لقققد اتهم الرجققل بققترك الصققالة،
وأحسققبه كققان سققيتهم بققأمور أخققرى لققو كققان في ريعققان

.1الشباب..(( 
والحقيقققة أن الققردود على تلققك المطققاعن كثققيرة جققدا،
وهي أكبر من أن تحتضققنها مثققل هققذه الدراسققة المسققتعجلة

محمد الغزالي، علل وأدوية، مكتبة الشهاب، الجزائر، دون طبعققة،  1
. 106 .. 100 و 88 و 87دون تاريخ، ص 
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التذكيريققة بمناسققبة مققرور قققرن على وفاتققه، وعلى تجربتققه
اإلصالحية. 

خاتمة:
أفققنى الشققيخ محمققد عبققدة حياتققه كلهققا داعيققا إلى اللققه
تعالى، وناشرا دين اإلسالم، ومكافحا بروحققه ومالققه وجهققده
،عن حياض العروبة واإلسققالم. ولم يققدخر جهققدا لخدمققة دينه

ونصرة أمته، ورفعة وطنه. فلقد كان مفكرا ومصلحا وداعياق
إسقققالميا عالميقققا حين ينظقققر إلى عمقققوم نهضقققة الشقققرق
والشققرقيين، ومفكققرا إقليميققا متمققيزا ، وغققير متنققاقض مققع
عالميتهق اإلسالمية، عندما ينظر إلى همققوم ومشققاكل وطنققه
العققربي الكبققير في المشققرق والمغققرب، ومفكققرا ومصققلحا
وطنيا عظيما حين يفكر في مشاكل مصر والمصريين، كمقققا
كققان - يرحمققه اللققه - متحركققا ضققمن هققذه الققدوائر التغييريققة
الثالثة: ] العالمية. اإلقليمية. الوطنية[ حركة إصالحية واعية
وهادفققة، للققرقي بأمتققه، وللعققودة بهققا إلى تاريخهققا المجيققد،
وماضيها الغابر التليد، وإلى صورتها الناصعة، الققتي كققانت ال

تفارق مخياله المتوقد. 
كمققا كققان - يرحمققه اللققه - مستبصققرا الطريقققة المثلى،
ومتوسما المنهج األفضل للنهضة بواقعه وبأمتققه المهزومققة
المستعمرة، واضققعا القواعققد والوسققائل واألسققاليب المثلى
لرفعتها، ولهذه المهمة عاش وضحى وناضل وجاهققد.. حققتى

أسلم روحه لخالقها ، فليرحمه الله في الخالدين.  
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شاعر اإلسالم محمد إقبال- 3
م[1938-1877هق/ 1294-1357]

مفتاح التعرف على شاعر اإلسالم محمد إقبال:
أحببتق وأنا أعققرض لفكققر إقبققال –على غققير عققادتي– أن
أمهد له بفقققرة من بنيققات أفكققاره، بققدت لي أنهققا تقققدم لنققا
إقبققال خققير تقققديم، كمققا أنهققا تكشققف عن حقيقققة جققوانب
الشخصية اإلقبالية المتعددة الجققوانب واألبعققاد. حيث يقققول
في كتابه الشهير )تجديد التفكير الققديني في اإلسققالم(: ))..
ما طبيعة الكون الققذي نعيش فيققه؟ مققا بنققاؤه العققام؟ أهنققاك
عنصر ثابت في تققركيب هققذا الكققون؟ وكيققف نكققون بالنسققبة
إليه؟ وأي مكان نشغله منه؟ ومققا نققوع السققلوك الققذي يتفققق
وهذا المكان الذي نشغله؟ هذه المسائل مشتركة بين الققدين
والفلسقققفة والشقققعر العقققالي الرفيقققع. غقققير أن المعرفقققة

 في نوعها،المستفادة من هواتف الشعر شخصية بالضرورة
وفي طبيعتها، وهي مجازيققة مبهمققة غققير محققددة. والققدين –
في أكمل صوره– يسققمو فققوق الشققعر، فهققو يتخطى الفققرد
إلى الجماعة، وفي موقفه من الحقيقة الكليققة يتعققارض مققع
عجققز اإلنسققان وقصققوره، فهققو يفسققح مطالبققه، ويستمسققك
بأمققل ال يقققل في شققيء عن شققهود الحققق شققهودا مباشققرا.
فهل من الممكن إذن أن نستخدمق في مباحث الققدين المنهج
العقلي البحت للفلسفة. إن روح الفلسفة هي البحث الحر،
تضع كل سند موضع الشك، ووظيفته تقصي فققروض الفكققر
اإلنسان، التي يمحصها النقققد إلى أغوارهققا. وقققد تنتهي من
بحثهققا هققذا إلى اإلنكققار، أو إلى اإلقققرار في صققراحة بعجققز
التفكققير العقلي البحت عن اكتنققاه الحقيقققة القصققوى. أمققا
جققوهر الققدين فهققو –على عكس هققذا– اإليمققان، واإليمققان
كالطائر يعققرف طريقققه الخققالي من المعققالم غققير مسترشققد

.1بالعقل..(( 

محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسققالم، ترجمققة: عبققاس  1
محمود العقاد، مراجعة الشيخ: عبد العزيز المراغي، والدكتور مهققدي
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يكشف هققذا النص –حسققب فهمي وتصققوري المتواضققع–
حقيقة إقبققال من جهققة، وحقيقققة فكققره وتأمالتققه من جهققة
ثانية، وجوانبق شخصيته المتعددةق من جهة ثالثة، التي تتوزع

على األبعاد الستة التالية:
 – إقبال المفكر المتأمققل الفيلسققوف المتكلم البققاحث عن1

الجوهر والذات والباحث عن الحقيقة المعرفية باالستدالل.
 – إقبققال العققالم اإللهي الصققوفي البققاحث عن الحقيقققة2

اإلشراقية.
 – إقبال الشاعر صاحب الشعر العالي الرفيع.3
 – إقبال الصققوفي الغققارق في سققبحات األعمققاق واألغققوار4

بفلسفة العشق وتأكيد الذات.
 – إقبال الداعية المصلح المجدد في اإلسالم.5
 – إقبال المنافح والمدافع عن الفكر اإلسالمي والمرجعية6

اإلسقققالمية بنفس األدوات القققتي يسقققتخدمها أعقققداؤه من:
.1"عقل. تأمل. تفكير. مساءلة. علم. تجربة.." 

وهققو فققوق كققل ذلققك أحققد رمققوز التجديققد في الفكققر
اإلسققالمي الحققديث، إذ اسققتطاع أن يشققكل ظققاهرة علميققة
وفكرية وفلسفية وأدبية ودعوية وسياسققية جققديرة باهتمققام
واسقققتقطاب البقققاحثين والدارسقققينق من مختلقققف البيئقققات
الفكريقققة والثقافيقققة والسقققيماق الغربقققيين منهم، حيث بلغت
الدراسققات الققتي قققامت حولققه قرابققة األلفي دراسققة وبحثق

. وهذا في حد ذاته مؤشر ومعلم بققارز في2 ومقال ومصنف
فكر إقبال.

مدخل إلى أبجديات البيئة والرجل:
يمكن تلخيصق وضع الهند والعالمق اإلسالمي في مطققالع
العصر الحديثق بقول إقبال نفسه حين اختصرها بقوله: ))..

 رادا إياهققا إلى األسققباب،3إن أمتنققا مطمئنققة في الغبققار..(( 
والدوافع التالية:

.1م، ص 1985عالم، دار آسيا، بيروت، دون طبعة، 
الرجاء إمعان النظر والتأمل في النص واستكناه مراميه ومعانيققه  1

الهادفة.
أبو الحسن علي الحسني الندوي، روائع إقبال، دار الشهاب، باتنة،  2

. والمسققلمون في الهنققد، دار ابن7الجزائققر، دون طبعققة وتققاريخ، ص 
.117 و 103م، ص 1999هق 1420كثير، دمشق، الطبعة األولى، 

أبو عمران الشيخ، فلسفة محمد إقبال الدينية والسياسية، مجلققة  3
، ربيققع ثققاني وجمققادى أولى14، السققنة 79الثقافققة الجزائريققة، عققدد 

.104م، ص 1984فيفري  هق جانفي و1404
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 – الضقققعف واالنحطقققاط السياسقققي للقققدول وللممالقققكق1
اإلسالمية.

 – الضعف الثقافي والحضاري أمام المدنية الغربية الفتيققة2
الناهضة.

 – تفشي روح التقليدق والتبعية ونبذ روح التجديدق واالجتهاد3
الديني والمدني.

 – التقليدق والتبعيةق العمياء للمدنيةق الغربية الوثنية.4
 – تفشققي التصققوف السققلبي المليء باألوهققام والخرافققات5

. 1واألساطير والرواسب الوثنية 
 – جهل الهنود خاصققة بمعرفققة تعققاليمق اإلسققالم الصققحيحة،6

المنزهقققة عن األوهقققام والخرافقققات واألسقققاطير الهنديقققة..
.2العتبارات سياسية وعدائية ولغوية 

م التي قادهققا1857 – تآمر اإلنجليز مع الهندوس بعد ثورة 7
المسلمون ضد االحتالل البريطاني للهند المسققلمة، فسققلبوا

.3منهم األموال والممالك واإلقطاعات واألراضي.. 
 – السققيطرة االسققتكباربة البريطانيققة على شققبه القققارة8

الهندية، بكل ما تزخر به من موارد طبيعية ومادية، وإمكانات
وطاقات بشرية.

 – بداية تطبيق المخططات التغريبية على المجتمعق الهندي9
عن طريققق أطروحققة المفكققر سققيدق أحمققد خققان، ومدرسققته
الفكرية االستغرابية، ومن خالله مررت بريطانيققا مشققروعها
االسقققتغرابي على جمقققاهير المسقققلمين في شقققبه الققققارة

الهندية.
- تشجيع اإلنجليز على ظهققور واسققتفحالق حركققات الققردة10

والكفققر في المجتمققعق اإلسققالمي في شققبه القققارة الهنديققة،
كالحركة القاديانيققة الققتي تزعمهققا عميققل اإلنجلققيز )المققيرزا

م( والبهائية والبابية..1908غالم أحمد القادياني ت 

.104نفسه، ص السابق المرجع   1
محمد نجاة الله الصديقي، اإلسالم والمسلمون في الهنققد، مجلققة  2

هق1395، جمققادى أولى وثانيققة 4، السققنة 25األصالة الجزائرية، عققدد 
.154م، ص 1975ماي وجوان 

سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، رسالة ماجستيرانظر:  3
غير مطبوعة، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسققنطينة،
الجزائر، معهد الحضارة اإلسققالمية، إشققراف األسققتاذ الققدكتور حققربي

، بتصرف.15 و 14م، ص 1991هق 1411أمين سليمان، نوقشت سنة 
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- تراجققققع وضققققع المسققققلمين االقتصققققادي والتجققققاري11
واالجتماعي، وتفشي األمراض واألوبئة واآلفققات المختلفققة:ق

.1 المادية والمعنوية والروحية
وفي ظققل هققذه األوضققاع انطلققق إقبققال طالبققا، وفققتى
ناشققئا، إلى أن أصققبح فيلسققوفا مفكققر، وشققاعرا مبققدعا،

ومتصوفا سامقا، وداعيا مجددا، وسياسياق بارعا. 
مدخل إلى حياة محمد إقبال: 

حفلتق حياة محمد إقبال بأحداث جديرة باالهتمام، بققدءا
من والدته ومنشئه، ونوعية أسرته ورحلتققه في طلب العلم،
وعودتهق إلى موطنه، فجهققاده السياسققي والفكققري واألدبي،
إلى حين وفاته، وهو ما سنحاول عرضه في هذه المحطققات

المركزة من حياةق الرجل.
األصل والمنشأ والنسب والمولد:

أسرته: 
ينحدرق إقبال من أسرة برهمية كشميرية أعلنت إسالمها
قبل قرنين ونصققف القققرن من ميالد إقبققال نفسققه، وكققانت
أسرته تنتمي إلى أعيان السققادة بكشققمير، وقققد هققاجر جققده
الشيخ )محمدق رفيق( وإخوتققه من كشققمير من قريققة )لققوهر(
إلى مدينة )ساليكوت(ق هربا من االضطرابات السياسيةق التي
كانت قد اجتاحتق المنطقة آنذاك، وكققان ذلققك بحققوالي قققرن

.2ونصف من ميالد إقبال نفسه 
واشققتهرت أسققرته بعققدها بتققدينها وتصققوفها وقيادتهققا
الدينية، وهي التي كانت مبعث الفخققر إلقبققال نفسققه، الققذي
كققان يفتخققر بأصققله الققبرهمي من ناحيققة الجنس والعققرق،

.3وانتمائه لإلسالمق عن طواعية واختيار 

وكان والده عامال مققاهرا في الخياطققة والتطريققز، كثققير
الصققحبة ألهققل العلم والفقققه، كثققير السققؤال والطلب حققتى

وه )الحكيمق أو الفيلسوف األمي(، وقققد تشققدد مققع ولققدهّسم

 أحمققد عيسققاوي، مجققدد اإلسققالم أبققو األعلى المققودودي،انظققر: 1
محاضققرات مدرسققية في مققادة فكققر إسققالمي معاصققر، قسققم أصققول

هق1417الدين، السنة الرابعة، كلية العلوم اإلسققالمية، جامعققة باتنققة، 
. وجريدة القبس الكويتية، مائة مليون مسققلم4 و 3 و 2م، ص 1997

.8م، ص 12/04/1988، الثالثاء 982في الهند يتعرضون لإلبادة، عدد 
،45 و 44ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السكينة قدور، رس  انظر: 2

بتصرف.
، بتصرف.46ة المشرق لمحمد إقبال، ص السكينة قدور، رسانظر:  3
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محمد إقبال ألجل حفظ القرآن الكريم حققتى حفظققه، وكققان
.1والده يُسمى الشيخ )نور محمد(ق 

وكققانت أم إقبققال )إمققام بي( تحسققن القققراءة والكتابققة
باألورديققة، مثقفققة واعيققة بققدين اإلسققالم، زانهققا معققه كققثرة
تقواها وورعها، حتى أنها رفضت أن تأكققل من مققال زوجهققا
إلقامته عالقة مشبوهة مع أحد الوزراء آنذاك، وكققان الققوزير

، إلى أن بيّن2معروفا بتعامالتهق الالمشروعة كأكل الرشوة.. 
لها طبيعة عالقته بققذلك الرجققل، حيث كققانت العالقققة بينهمققا
تدور حول مناقشة علمية صوفية. وقد مّجد محمد إقبال أمه
في أحققد دواوينققه بقولققه: )).. لقققد كققانت قبلققة وقققدوةق في

م1914، وققققد تقققوفيت والدتقققه سقققنة 3القققدين والقققدنيا..(( 
هققق بعققد أن عمققّرا1349م 1930هق، وتوفي والده سنة 1333
. 4طويال 

 مولده ونشأته وتعلمه:
هق1294/ذو القعققدة/ق03إقبال يققوم محمد نور ولد محمد 

.5م بمدينققة سققاليكوت الهنديققة 1877/نوفمققبر/09الموافققق 
وقققد تلقى العلم في مطققالع حياتققه األولى على يققد والققده،
الققذي علمققه شققيئا من القققرآن الكققريم، ورغب لققه أن يتعلمق

، لما قارب الخمس سققنوات ذهب بققه6الدين اإلسالمي فقط 
والققده إلى حلقققة الشققيخ )غالم حسققين( فشققرع في حفققظ
القرآن الكريم، ولما رأى الشيخ مخايققل الفطنققة عليققه وأنققه
يصلح لتعلمق العلوم الكونية أيضققا، أشققار على والققده بإدخالققه
إلى المدارس الحديثة، فقبل األب النصيحة، وأدخل ابنه إلى

،47 و 46ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السكينة قدور، رسققانظر:  1
بتصرف.

،47 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  2
بتصرف.

،47 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  3
بتصرف.

،47 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  4
بتصرف.

،49 و 48 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السكينة قدور، رسانظر:  5
بتصرف.

،49 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  6
بتصرف.
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المدرسة )اإلسكوتية( بساليكوت الحديثة، بعد أن حفظ قدرا
.1معتبرا من القرآن الكريم، بدا ذلك واضحا في أشعاره 

وفي المدرسققة الحديثققة بسققاليكوت وضققعه والققده تحت
رعاية صديقه )مققير حسققن( الققذي شققرع في تعليمققه األدبين
الفارسققي والعققربي، وفي تلققك المدرسققة ظهققرت فطنتققه

. 2وذكاؤهق فنال الكثير من الجوائز 
وفيها أيضا تأثر تأثرا بالغا بأستاذه )مير حسققن( العققالم
المستنير الفكر، الذي حرص على تعليمهق والعنايققة بققه علميققا
وفقهيا وثقافيا، إللمامه بالعلومق الدينية والمدنية، وهققو أول
من رعى شاعرية محمققد إقبققال األولى، ووجهققه إلى الكتابققة
باللغة األوردية بدال من اللغققة البنجابيققة،ق ألن اللغققة األورديققة
هي اللغقققة األكقققثر رواجقققا في شقققبه الققققارة الهنديقققة بين

.3المسلمين 
ومن شدةق تققأثره بأسققتاذهق )مققير حسققن( أن رثققاه أعظم

م، وعندماق عرض عليه1905رثاء عند رحيله إلى إنجلترا عام 
م1923تكريمققه بلقب )سققير( عققام  حققاكم مدينققة )الهققور(

اشققترط لقبققول هققذا اللقب أن يُكققرم أسققتاذه )مققير حسققن(
. 4ليحمل وسام )شمس العلماء( فأجيبت رغبته

ثقافته ورحالته العلمية: 
م اجتققاز محمققد إقبققال امتحققان القسققم1895في عققام 

العاشققر بققأعلى معققدل ومنحققة ممتققازة، لينتقققل إلى مدينققة
)الهققققور( حاضققققرة العلم واألدب والفكققققر والفن عاصققققمة
البنجاب، المليئةق يومها بالنوادي والمجامعق التي تحققرص على
نشققر وتعميم اللغققة األورديققة، وفي )الهققور( التحققق بالكليققة
الحكومية المعروفة حاليا بكلية إقبال، وبعد عامين من الجققد
واالجتهاد والعمل والمثابرة التي فاق بها أقرانه حصل على

م مققع أوسققمة1897شهادة )أ . ب( الليسققانس بامتيققاز عققام 
 .5وشهادات شرفية 

،49 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص ال سققكينة قققدور، رسققانظققر: 1
بتصرف.

،49 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  2
بتصرف.

،49 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص ال سققكينة قققدور، رسققانظققر: 3
بتصرف.

،50 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  4
بتصرف.
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م( ُعين أسققتاذا في الكليققة1897وفي السققنة نفسققها )
م ُعين في كلية اللغة الشرقية1899نفسها، وبعدها بعامين 

م، وهي الكلية التي كان1903مدرسا للغة العربية إلى سنة 
السيد السير )توماس أرنولد( رئيسققا لهققا، فتوطققدت بينهمققا

 .1م 1930العالقة إلى وفاة السيد )توماس إرنولد( سنة 
م(1903-1899وبعدق تدرسيه التاريخ والعربيققة سققنتين )

في كليققة اللغققات الشققرقية ُعين لتققدريسق الفلسققفة واللغققة
م( بققق )الهققور(،1905-1903اإلنجليزية في الكلية الحكومية )

.2فذاع صيته بين الطالب واألساتذةق وأهل المدينة  
وأثناء إقامته بق )الهور( أقققام صققالت عديققدة مققع رجققال
الفكر والثقافة واألدب، وانضم إلى جمعيةق )حماية اإلسققالم(

 كمققا شققارك بشققعره.3م وصار عضوا بارزا فيهققا  1899عام 
جمعيةق مسققلمي كشققمير( لتصققحيح تصققورات)في نشاطات  

اإلسققالم الخاطئققة حققول اإلسققالم في الهنققد، وصققار مققديرا
.4م  1901ورئيسا لهذه الجمعية سنة 

وفي )الهور( حاضر وألف وحقققق ودعققا ونققاظر وصققحح
تعالى. و .. وقام بواجب الدعوةق إلى اللهوكتب وقال 

م( حصل1904-1901وفي الفترة الممتدةق بين سنتي )
محمد إقبال على شققهادة الماجسققتير في الفلسققفة )م . أ(،

،5واجتاز مسابقة القضاء التي رفض فيها نظر لسوء صحته 
هذا باإلضققافة إلى مشققاركاته ونشققاطاته المختلفققة الفكريققة

واألدبية والتربوية والدعوية..
وما يالحظ على حياته المالحظات التالية:

،51 و 50 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السكينة قدور، رسانظر:  5
بتصرف.

،51 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسقق  انظققر: 1
بتصرف.

،51 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  2
بتصرف.

،51 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  3
بتصرف.

،51 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  4
بتصرف.

،53 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  5
بتصرف.

261



 – انتسابه ألسرة مسلمة شديدةق التمسققك باإلسققالم، الققتي1
علمتققهق مبققادىء الققدين، وحفظتققه قققدرا معتققبرا من القققرآن

الكريم.
 – تكوينه الطفققولي المتأسققس على الققدين، وذلققك بتلقيققه2

العلققوم الدينيققة والعربيققة واللغويققةق األولى في سققني حياتققه
األولى.

 – ظهور مخايل الفطنة والذكاء عليه مبكرا.3
 – تفتق شاعريته منذ طفولته المبكرة.4
 – تلقيه العلوم الحديثة.5
 – حصوله على كل الشهادات العلمية المعتمدةق في بالده.6
 – تنوع وتوزع نشاطاته الرسمية وغير الرسققمية والمهنيققة7

والجمعوية.ق
رحلته العلمية إلى أوربا:

دفعت محمد إقبال للهجرة إلى خققارج وطنققه وبالتحديققد
باتجاه أوربا جملة من العوامل لعل أهمها اآلتي:

 – فشله في النجاح في مسابقة القضاء.1
 – حصوله على شهادة الماجستير في الفلسفة.2
 – رغبته الملحققة في التعلمق وطلب االسققتزادة من المدنيققة3

األوربية الناهضة.
 – تشجيع أستاذه وصديقه السير )توماس إرنولققد( للهجققرة4

إلى أوربا.
 – حصققوله على ثقققة ودعمق وزارة المعققارف للدراسققة في5

.1 أوربا
محطات الرحلة: 

ولمققا آن أوان سققفره وخروجققه من الهنققد مققر برمققوز
إسققالمية بققارزة كاألضققرحة والقبققور والمققزارات العتبققارات
التنبيهق إلى صدق صلته بهويته الهندية اإلسققالمية، حيث نققزل

م، أين سققجل بجامعققة )كمبريققدج(1905بإنجلترا أواخر سققنة 
بمساعدةق أستاذه وصديقه )توماس إرنولد(، وسجل لدراسققة
الفلسفة والحقوق، وهناك ربطته العالقة العلمية والفكريققة
والثقافية بققالوجوهق الفكريققة والثقافيققة في بريطانيققا، وفي
الوقت الذي كان يحضر فيققه لدراسققة الققدكتوراةق عن )تطققور
الميتافيزيققققا في بالد فقققارس( كقققان على ارتبقققاط بكليقققة

،53 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسققانظققر:  1
بتصرف.
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م،1907الحقوق والقانون، ونال منها شهادة الدكتوراةق عام 
.1م 1908وتولتق الجامعة نشرها عام 

م توجقققه إلى ألمانيقققا، وسقققجل1907وفي ربيقققع عقققام 
الدكتوراةق في جامعة )ميونيخ(، ونال منهققا درجققة الققدكتوراة
أيضققا باللغققة األلمانيققة عن الموضققوع نفسققه المسققجل في
جامعة )كمبريدج(، ألن الجامعات األلمانية تهتم بلغة الكتابققة

م1908أوال ثم بمضققمونها ثانيققا. ثم عققاد إلى )لنققدن( سققنة 
ليجتازق امتحان القضاء والمحاماة ومعهما نققال إجققازة مققادتي

.2السياسة واالقتصاد 
وفي )لندن( عمل في جامعققة )كمبريققدج(ق أسققتاذا للغققة
العربية بتوجيهق وتزكيققة من أسققتاذه )تومققاس إرنولققد(. وفي
أوربققا اطلققع على أدب وفكققر وثقافققة ومعرفققة كبققار األدبققاء
والشعراء والكتاب والفالسفة، كما حاضر وناظر ودافققع عن
اإلسالم ومرجعيته المقدسة، ورد كل مطاعن المستشرقين

. 3والمستغربين، فُعد بذلك باحثا دينيا 
وظل طيلة بقائه في أوربا يُعرف بذلك الفققتى الهنققدي
المسلم، المدافع عن حمى اإلسالم، الناقد للمدنيققةق الغربيققة
الضالة، حيثق يقول عنها في إحدى قصائده: )).. يققا سققاكني
ديار الغرب، ليس أرض الله حانوتا، إن الذي تتوهمونققه ذهبققا
خالصقققا سقققترونه زائفقققا، وإن حضقققارتكم سقققتذبحق نفسقققها
بخنجرها، إن العش الذي بُني على غصققن دقيققق ال يثبت، إن
بريق العلومق الغربية لم يستطع أن يبهر لبي ويُعشي بصري،
وذلققك ألني اكتحلتق بإثمققد رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه

.4وسلم..((ق 
وفي أوربا ظل إقبققال يُعققرف بققالفتى الهنققدي المسققلم
المققدافع عن دينققه وأمتققه، وانضققم في إنجلققترا إلى )جمعيققة
مسلمي العققالم( تعبققيرا عن انتمائققه الوحيققدق لإلسققالم، الققذي

.5طالما اعتز وفاخر به دوما 
وما يالحظ على حياته في أوربا اآلتي:

،53 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السققكينة قققدور، رسقق  انظققر: 1
بتصرف.

،54 و 53 ة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص السكينة قدور، رسانظر:  2
بتصرف.

، بتصرف.54 ة المشرق لمحمد إقبال، صال سكينة قدور، رسانظر: 3
، بتصرف.55 ة المشرق لمحمد إقبال، صالسكينة قدور، رسانظر:  4
، بتصرف.56 ة المشرق لمحمد إقبال، صالسكينة قدور، رسانظر:  5
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 – حصقققوله على شقققهادتي القققدكتوراةق من أكقققبر وأعقققرق1
الجامعات األوربية )كمبريدج باإلنجليزية، ميونيخق باأللمانية(.

 – حصوله على شهادة المحاماة واإلجازة فيها.2
 – تخصصه في دراسة القانون السياسي واالقتصادي.3
 – إتقانه للغة عالميةق أخرى هي اللغة األلمانية.4
 – اتصاله برجال الفكر واألدب والفن والثقافة في أوربا.5
 – تمسققكه بأصققالته ودينققه ومبادئققه اإلسققالمية، ورفضققه6

االنسالخ والتبعية كما فعل الكثير من المبتعثين العرب .
 – مدافعته عن اإلسققالم عن األمققة اإلسققالمية على العكس7

من المبتعثينق العرب في أوربا.
 – عدم انبهاره بحضارة ومدنيةق الغرب الزائفة ، الققتي كققان8

دائم النقد لها.
عودته إلى وطنه:

وبعدق هذه الرحلة العلميققة المثمققرة عققاد إلى وطنققه في
م، وكققان في اسققتقباله حققوالي مائققة وخمسققين1908صيف 

رجال من خيرة المثقفين المسلمين الهنديين، فققزار ضققريحا
لولي مسلم إيمانا منققه بإسققالمية الهنققد، وتققذكيرا لمسققلمي

.1الهند باإلسالمق 
وفي الهند اشتغل بالوظائف التالية:

 – عمل بالتدريسق في الكلية الحكوميققة، فققدّرس الفلسققفة1
واألدبين العربي واإلنجليزي، وبعدق مضي سنتين استقال من
التقققدريس ليتفقققرغ لرئاسقققة قسقققم الفلسقققفة والدراسقققات

.2الشرقية 
 – عمل بالمحاماةق والدفاع عن قضايا اإلسققالم والمسققلمين2

في شبه القارة الهندية .
 – التفرغ لخدمة الدين والدعوةق اإلسالمية .3
 – الكتابققة والتققأليف في األدب والفن والفكققر والثقافققة4

.3والدعوة وفي الشعر خاصة 
 – االنخراط في الجمعيات االجتماعية والثقافية والفكريقققة5

واألدبية كجمعية )حماية اإلسال ( والجمعية )العلمية الماليققة(
. 4م 1927سنة 

العوامل المؤثرة في شخصية محمد إقبال:

، بتصرف.57 ة المشرق لمحمد إقبال، صالسكينة قدور، رسانظر:  1
، بتصرف.56 ة المشرق لمحمد إقبال، صالسكينة قدور، رسانظر:  2
، بتصرف.57 ة المشرق لمحمد إقبال، صالسكينة قدور، رسانظر:  3
، بتصرف.58 ة المشرق لمحمد إقبال، صالسكينة قدور، رسانظر:  4
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اجتمعتق جملة من العوامل الفعالة للتأثير في شخصققية
الشاعر محمد إقبال وتكوين المعالمق األساسية في شخصيته

لعل أهمها:
 – ثقافته اإلسالمية األصققيلة ، وتربيتققه وتكوينققه اإلسققالمي1

األصقققيل األول في أسقققرته، المتسقققم بالصقققرامة والجقققد
والبساطة والتواضع.

 – ثققراء ثقافتققه األدبيققة واللغويققةق المتعققددة: ]األورديققة.2
الفارسية. البنجابية. اإلنجليزية. األلمانية. العربية[.

 – ثقافته الدينية الواسعة، وتدينه الشققديد، وتققأثره بوصققايا3
أستاذه الشيخ )مير حسن(.

 – اطالعققه على الثقافققة الغربيققة في موطنهققا ومعايشققتها4
بين منتجيها.

 – ظققروف وواقققع المسققلمين المققتردي في شققبه القققارة5
الهندية المتسم بالتردي واالنحطاط.

 – ظققروف وواقققع المسققلمين العققالمي المشققابه ألوضققاع6
المسلمين في الهند.

 – سقوط الممالك اإلسققالمية القويققة: ]المملكققة المغوليققة7
في الهند. المملكة الصفوية في إيران. الخالفة العثمانية[.ق

 – شققاعريته وحساسققيته المفرطققة في استبصققار األشققياء8
وتلمحق القضايا والتعامل المرهققف مققع سققائر شققؤون الحيققاة

الروحية والمعنوية واألدبية والواقعية والمادية.
 – إيمانه الراسخ برسالة اإلسققالمق الخالققدة، رسققالة الشققرق9

اإلسالمي الحضارية المنقذة للمدنية الغربية الضالة.
- طبيعققققة العالقققققة القائمققققة بين الغققققرب المسققققيحي10

.1االستكباري والشرق اإلسالمي المستعبد
نشاطاته المختلفة:

بالرغم من تعدد جوانب شخصققية محمققد إقبققال العلميققة
والفكرية والثقافية واألدبية والدينيةق والسياسققية، وتخصصققه
في السياسققة واالقتصققاد والقققانون والمحامققاة، إالّ أنققه لم
يشققتغل بالسياسققة إالّ في أخريققات حياتققه، حققوالي سققنة

م، مققدفوعا بعققدة اعتبققارات ذاتيققة وموضققوعيةق على1924
رأسققها ظلم وجققور اإلنجلققيز، وقسققوة الحكققام الهنققدوس،
وفظاعققة الجققرائم الققتي ترتكبهققا األغلبيققة الهندوسققيةق ضققد
المسلمين . األمر الذي اضققطره لققدخول معققترك االنتخابققات

م وفاز فيها ممثال عن مسلمي الهنققد،1926التشريعية سنة 

،65 .. 40 أبو الحسن علي الحسني الندوي، روائع إقبال، ص انظر: 1
بتصرف.
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وظل عضققوا في مجلس الشققورى إلقليم البنجققاب المسققلم،
وأصدر عدة قرارات شرعية لصققالح المسققلمين الهنققود، كمققا

..1927ترقى فصار رئيسا لمجلس شققورى اإلقليم سققنوات 
.1م1930

وعلى ضققخامة مشققكالت المسققلمين في شققبه القققارة
الهندية ومققا يتعرضققون لققه من قهققر واعتققداء وظلم على يققد
اإلنجليز والهندوس، بحيث ينشغل انشغاال تاما بهموم وطنه
الصققغير، إالّ أن عينققه كققانت ترنققو أفقققه اإلسققالمي القققريب
والبعيد، فقد تعدت نشاطات سائر قضايا العرب والمسلمين

.2والسيماق قضيتهم المركزية فلسطين 
ولمققا بققدت صققورة المسققتقبل السياسققي لشققبه القققارة
الهندية يرتسم في األفق القريب، وظهققر خطققر ضققياع أمققل
المسلمين في االستقالل اقترح عليه الزعيم السققيد )محمققد

تققرؤس الجلسققة االفتتاحيققة السققنوية للرابطققةعلي جنققاح( 
مققؤثرا،م، وألقى فيهققا خطابققا 17/08/1930اإلسالميةق يققوم 

شكّل بداية التفكير في تقسققيم الهنققد إلى كيققانين، أحققدهما
هندوسي، وثانيهما إسالمي، وكان لخطابه السبق في طققرح
مسألة التقسيم للكيانين، وبناء الكيان اإلسققالمي السياسققي
في شققبه القققارة الهنديققة، والققتي شققكّلت خطابققا تمهيققديا
لمطالب الرابطة اإلسالمية والجماعةق اإلسالميةق لقيققام دولققة

.3الطاهرين في شبه القارة الهندية ) باكستان ( 
م قققام إقبققال برحلققة علميققةق وفكريققة1931وفي عققام 

وثقافيققة ودعويققة زار فيهققا الكثققير من العواصققم األوربيققة:
]رومقققا. بقققاريس. لنقققدن. مدريقققد. قرطبقققة[، كمقققا زار بعض
العواصم العربية آنذاك ]القاهرة. القدس[، فحاضر، ونققاظر،
وخطب، ودعا إلى ضرورة معرفة اإلسالم حق معرفته، وإلى
ضققرورة إنصققاف المسققلمين في حقققوقهم السياسققية، وفي

.4إنشاء كياناتهم المستقلة 

،62 و 61 سكينة قدور، رسققالة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص انظر: 1
بتصرف.

،62 و 61 سكينة قدور، رسققالة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص انظر: 2
بتصرف.

،63 و 62 سكينة قدور، رسالة المشققرق لمحمققد إقبققال، ص  انظر: 3
بتصرف.

،65 ..ق 63 سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  انظر: 4
بتصرف.
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م ققققام بعقققدةق نشقققاطات1935 و 1930وبين سقققنتي 
وزيارات سياسية، التقى فيها بأمير الجماعة اإلسالمية، إلى
أن ضعف بصره، وفترت قوته، وتدهورت صحته، فلزم البيت
وسققرعان مققا خطفت يققد األقققدار منققه روح زوجتققه يققوم

م، فحزن لفراقها، واشتد بققه المققرض وتققوفي23/05/1935
. 1م 21/04/1938يوم 

وقد تزوج إقبققال ثالث مققرات، وأنجب من زواجققه األول
ابنا وابنة، ومن زواجه الثاني بنتا، ومن زواجققه الثققالث أنجب

.2ابنه )جاويد(ق قاضي المحكمة العليا بمدينة )الهور( 
آثاره العلمية واألدبية:

لمحمققدق إقبققال آثققار فكريققة وفلسققفية وثقافيققة وأدبيققة
ولغويةق باللغات الفارسية واألورديققة واإلنجليزيققة والبنجابيققة
والعربيققة واأللمانيققة. أمققا آثققاره باللغققة الفارسققية فكلهققا
منظومققات شققعرية، وباللغققة األورديققة مقققررات تعليميققة، أو
منظومقققات شقققعرية ، أمقققا باللغقققة اإلنجليزيقققة فهي بحث
القققدكتوراة، ومجموعقققةق المحاضقققرات والقققدروس والخطب
واللققققاءات والحقققوارات والرسقققائل، وباأللمانيقققةق رسقققالته
للققدكتوراة، وبالعربيققة بعض محاضققراته وخطبققه ورسققائله

. أما آثققاره المطبوعققة فقققد بلغت ثالثققا وعرشققين3 وأشعارهق
.4مؤلفا شعريا ونثريا في شتى المعارف والفنون واآلداب 

مساهماته ونشاطاته المختلفة:
ساهم إقبققال مسققاهمة فعالققة في الكثققير من الميققادين
والمجاالت، فقد خدم اإلسالم، ودعا إليه، ودافققع عنققه، وقققد
عققبر عن ذلققك في أمنيتققه فقققال: )).. إن أمنيققتي أن أكققون

. كما اضطلع بخدمققة5خادما لخلق الله ما امتدت بي الحياة(( 
قضقققايا العققرب والمسقققلمين المحليقققة والعالميقققة، وتعزيقققز

.6موقعهم بين األقوياء المتغلبين 
موقفه من المدنية الغربية ودعاة التغريب:

،68 ..ق 65 سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  انظر: 1
بتصرف.

، بتصرف.68  سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، صانظر: 2
..قق 83  سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبققال، صانظر: 3  87،

بتصرف.
، بتصرف.87  سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، صانظر: 4
، بتصرف.88  سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، صانظر: 5
، بتصرف.92  سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، صانظر: 6
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لمحمدق إقبال مواقققف فكريققة واضققحة من سققائر قضققايا
عصره األدبية والفكرية والثقافيققة والسياسققية واالجتماعيققةق
والدعويةق المحليةق والعالمية، لعل أهمها موقفققه من المدنيققة
الغربيققققة، ومن دعققققاة التغققققريب في العققققالم اإلسققققالمي،
وباستعراض بعض أفكاره نقترب منه، حيث يحدد موقفه من
المدنية الغربية بحكم احتكاكه بها احتكاكا مباشرا، متأثرا من
حالة الذهول واالنبهار التي كان عليها الكثير من الدارسققين
العرب والمسلمين، ما دفع ببعضهم إلى االنسالخ من دينهم
وأمتهم، وفي معققرض ذمققه لهققذه المدنيققة المتآكلققة الضققالة،
التي تأسست على الثورة على الدين ، مقدمة نفسققها بققديال
للققدين، عققبر معابققدها الوثنيققة في الثقافققة والفن واألدب
واالقتصاد والمال والتكنولوجيةق والعالقققات قولققه: )).. ولكن
إياك والحضارة الالدينية الققتي هي في صققراع دائم مققع أهققل
الحق، إن هذه الفتانققة تجلب فتنققا وتعيققدق الالت والعققزى إلى
الحققرم. إن القلب يعمى بتققأثير سققحرها، وإن الققروح تمققوت
عطشا في سرابها، إنها تقضي على لوعة القلب، بققل تققنزع
القلب من القالب، إنها لص قد تمرن على اللصوصية فيُغققير

.1نهارا جهارا، وإنها تدع اإلنسان ال روح وال قيمة فيه..(( 
هذه المدنية الققتي تأسسققت على تبققديل وتغيققير فطققرة
اإلنسان التي فطققر اللققه النققاس عليهققا، هققذه المدنيققة الققتي
حولت كل شيء إلى تجارة وربح وخسارة، حيث يقققول: ))..
إن شعار هذه المدنية الغارة على اإلنسققانية والفتققك بققأفراد
النوع البشري، وإن شغلها الدائم التجارة، إن العالم ال يسعد
اليوم بالسالم والهدوء والحب البريء النزيه، وباإلخالص للققه

.2تعال ، إالّ حين تنهار هذه المدنية..(( 
هذه المدنية التي شعارها الفتك باإلنسققان واإلنسققانية،
فيعيب عليها قققائال: )).. إن شققعار الحضققارة الحديثققة الفتققك
ببني آدم، الذي تقوم عليه تجارتها، وتنفقققق سققلعتها، ليسققت
هذه المصارف العظيمة إالّ وليدةق دهاء اليهود األذكياء، الققذي

أبققو الحسققن علي الحسققني النققدوي، الصققراع بين الفكققرة 1
اإلسققالميةق والفكققرة الغربيققة في األقطققار اإلسققالمية، دار

،78م، ص 1985هق 1405القلم، الكويت، الطبعة الخامسققة، 
بتصرف.

أبققو الحسققن علي الحسققني النققدوي، الصققراع بين الفكققرة 2
اإلسققالميةق والفكققرة الغربيققة في األقطققار اإلسققالمية، دار

،78م، ص 1985هق 1405القلم، الكويت، الطبعة الخامسققة، 
بتصرف.
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انتزع نققور الحققق من صققدور بققني آدم، إن العقققل والحضققارة
والققدين حلم من األحالم مققا لم يعققد هققذا النظققام رأسققا على

. 1عقب..(( 
هذه المدنيققة الشققابة بحداثققة سققنها وعمرهققا، المنهققارة
بانهيار قيمها الزائفة: )).. إنها حضارة شابة –بحداثة سققنها،
وبالحيويققةق الكامنققة فيهققا– ولكنهققا محتضققرة تعققاني سققكرات
الموت، وإن لم تمت حتققف انفهققا فسققتنتحر وتقتققل نفسققها
بخنجرها، وال غرابة في ذلك، فإن كل وكر يقوم على غصققن
ليس له استقرار، سينهار حتما. وال يستغرب أن يرث تراثهققا
الققديني ويققدير كنائسققها اليهققود.. إن أسققاس هققذه الحضققارة

. 2ضعيف منهار، وجدرانها من زجاج ال تحتمل صدمة..(( 
فهي تكبر وتتضخم بغققير روح، ولقققد: )).. تضققخم فيهققا
العلم وتقدمتق صناعتها، ولكنهققا بحققر الظلمققات ليسققت فيققه
عين الحيققاة. إن أبنيققة مصققارفها تفققوق أبنيققة الكنققائس في
جمال البنققاء وحسققن المظهققر والنظافققة. إن تجارتهققا قمققار
يققربح فيققه واحققد ويخسققر الماليين. إن هققذا العلم والحكمققة
والسياسة والحكومة التي تتبجح بها أوربا ما هي إالّ مظققاهر
جوفققاء ليسققت وراءهققا حقيقققة. إن قادتهققا يمتصققون دمققاء
الشققعوب، وهم يلقققون درس المسققاواة اإلنسققانية والعدالققة

.3االجتماعية..((ق 
إنهققا مدنيققة مفلسققة حققائرة ألن: )).. البطالققة والعققري
وشققرب الخمققر والفقققر هي فتققوح المدنيققة اإلفرنجيققة. وإن
األمققة الققتي ال نصققيب لهققا في التوجققه السققماوي والتنزيققل
اإللهي غايققة نبوغهققا تسققخير الكهربققاء والبخققار. إن المدنيققةق
التي تتحكم فيها اآلالت، وتسيطر فيها الصناعة تموت فيهققا
القلوب، ويقتل فيهققا الحنققان والوفققاء، والمعققاني اإلنسققانية

. 4.(( .الكريمة
وقد أفرزت لنا هذه المدنية المتوحشة نوعققا هجينققا من
البشر، إنققه اإلنسققان المققادي الطققبيعي األوربي: )).. الرجققل
العصري بمققا لققه من فلسققفات نقديققة، وتخصققص علمي يجققد

أبققو الحسققن علي الحسققني النققدوي، الصققراع بين الفكققرة 1
،78اإلسالميةق والفكرة الغربية في األقطققار اإلسققالمية، ص 
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نفسه في ورطة، فمذهبه الطبيعي قد جعل له سلطانا على
قققوى الطبيعققة لم يسققبق إليققه، لكنققه قققد سققلبه إيمانققه في
مصيره هو.. اإلنسان العصري، وقد أعشققاه نشققاطه العقلي،
كف عن توجيه روحه إلى الحياة الروحانية الكاملققة ، أي إلى
حياة روحية تتغلغل في أعماق النفس، وهو في حلبة الفكر
في صققراع صققريح مققع نفسققه، وهققو في مضققمار الحيققاة
االقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع غققيره، وهققو يجققد
نفسه غير قادر على كبح أثرتققه الجارفققة، وحبققه للمققال حبققا
طاغيا، يقتل كل مققا فيققه من نضققال سققام شققيئا فشققيئا، وال
يعود عليه منققه إالّ تعب الحيققاة، وقققد اسققتغرق في الواقققع..
فأصبح مقطوع الصالت بأعماق وجوده، تلققك األعمققاق الققتي
لم يسبر غورها بعد، وأخققف األضققرار الققتي أعقبتق فلسققفته
المادية، هي ذلك الشلل الذي اعترى نشاطه، والذي أركققه "

. 1هكسلي" وأعلن سخطه عليه..(( 
إن إقبققال ال يفصققل بين المدنيققة الغربيققة الرأسققمالية
الجمهوريققة والملكيققة والشققيوعية، فهمققا في نظققره وجهين
لعملة واحدة فهو يرى أن: )).. االشتراكية الملحققدة الحديثققة
لها نظرة أوسع أفقا، لكنها قد استمدت أساسها الفلسققفي
من المتطرفين من أصققحاب مققذهب " هيجققل "، وقققد أعلنت
العصيان على ذات المصدر الذي كان يمكن أن يمدها بالقوة
والهققدف. وهي إذن ليسققت بقققادرة على أن تشققفي علققل
اإلنسققانية.. إن الغربققيين فقققدوا القيم الروحيققة والحقققائق
الغيبيققة، وذهبققوا يبحثققون عن الققروح في المعققدة. إن الققروح
ليست قوتها وحياتهققا من الجسققم، ولكن الشققيوعية ال شققأن
لهقققا إالّ بالمعقققدة والبطن، وديانقققة مقققاركس مؤسسقققة على
مساواة البطققون. إن األخققوة اإلنسققانية ال تقققوم على وحققدة
األجسققام والبطققون، إنمققا تقققوم على محبققة القلققوب وألفققة
النفققوس.. إن الملوكيققة والشققيوعيةق تلتقيققان على الشققره
والنهامة، والقلق والسآمة، والجهل بالله، والخداع لإلنسانية
. والحيققاة عنققد الشققيوعيين خققروج، وعنققد الملوكيققة خققراج..
واإلنسققان البققائس بين هققذين الحجققرين قققارورة زجققاج. إن
الشيوعية تقضي على الدين والعلم والفن. والملوكيةق تققنزع
الروح من أجسام األحياء، وتسلب القوت من أيدي العققاملين
الفقراء. لقد رأيت كلتيهما غققارقتين في المققادة. جسققمهما

. 2قوي ناضر ، وقلبهما مظلم فاجر..(( 
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موقفه من دعاة تغريب العالم اإلسالمي:
وكموقفه من المدنيققة الغربيققة المفلسققة، يقققف إقبققال
موقفققه من دعققاة تغققريب العققالم اإلسققالمي، والسققيما ممن
يتبنققون الطروحققات التغريبيققة كمشققروع بققديل للطروحققات
اإلسالميةق في بناء الحضارة الحديثة. هذا االتجاه الققذي القى
–ومازال يالقي– إقباال فكريا وواقعيا لدى الكثققير من النخب
المتأغربة العربية واإلسالمية.ق وقد حدد إقبال موقفه منهم،
مبينا لهم عجز المدنية الغربيققة وقصققورها عن إسققعاد أهلهققا
وأصحابها تمام السعادة، فكيف تعجز لدى أهلهققا وتفلح عنققد
غيرهم ألنها: )).. حضارة قققد أشققرفت على المققوت، فهي ال
تستطيع أن تحي غيرها، وقققد جققزت من إحسققان هققذه البالد
الشرقية إساءة من جانبها، وكافأت خيرها بشر، فقد منحهققا
الشققام نبيققا، رسققالته العفققة والمواسققاةق والرحمققة، ومقابلققة
الشققر بققالخير، والظلم بققالعفو. وقققد منحتققه أوربققا – دورهققا
ومقابقققل كقققل ذلقققك– الخمقققر والقمقققار والفجقققورق وهجقققوم

.1المومسات.. (( 
وقققد عققاب في معققرض رده ونقققده لققدعاة التجديققد في
الشققرق اإلسققالمي ارتمققاءهم في أحضققان المدنيققة الغربيققة،
وانسالخهم من ماضيهم التليققد، وتقليققدهمق األرعن واألعمى
للغرب، بحجة التقليدق والعصرنة والحداثققة، فقققال عن هققؤالء
المتأغربين: )).. إنني يائس من زعماء التجديدق في الشققرق،
فقد حضروا في نادي الشرق بأكواب فارغة، وبضاعة مزجاة
من العلم والفكققققر.. إن البحث عن بققققرق جديققققد في هققققذا
السحاب عبث وإضاعة وقت، فقد تجرد هذا السحاب الجهققام

. 2عن البرق القديم، فضال عن البرق الجديد..(( 
داعيا أمته للتجديدق واالجتهاد، ورفض كل أشكال التقليد
األعمى للغير، ألن التقليد هو الذي يقتل حياة األمم، ويققدعو
المسققلمين إلى االنطالق نحققو التجديققدق قققائال: )).. ال تعطققل
شخصيتك أيها المسلم بالتقليققدق األعمى، واحتفققظق بكرامتققك
فإنها جوهر الفرد. إن التجديد بمعنى التغريب ال يليققق بأمققة
ال تفكر إالّ في الدعة والققترف. إنققني أخققاف أن الققدعوة إلى

.3التجديدق إنما هي حيلة وانتهاز لفرصة تقليد الغرب..(( 
وفي معققرض رده ونقققدهق على التجربققة الكماليققة في
تركيا، وترديهققا األعمى في تقليققد الغققرب وتبعيتققه،ق وثورتهققا
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على الدين اإلسالمي يقول: )).. إن كما الذي تغنى بالتجديدق
في حياة تركيا، ودعا إلى محو كل أثر قققديم، وتققراث قققديم.
ولكنه جهل أن الكعبة ال تجدد، وال تعود إلى الحياة والنشققاط
إذا ُجلبتق لها من أوربا أصنام جديدة. إن زعيم تركيا ال يملك
اليوم أغنية جديدة،ق إنما هي كلها أغان مرددة معادة، تتغققنى
بها أوربا من زمان. إن الجديدق عنده هو القديم األوربي الذي
أكل عليققه الققدهر وشققرب. وليس في ضققميره عققالم حققديث،
فاضطر إلى أن يتجاوب مع العالم األوربي المعاصر، إنققه لم
يستطع أن يقاوم وهج العالم الحققديث فققذاب مثققل الشققمعة

. 1وفقد شخصيته..(( 
موقفققه من الحضققارة اإلسققالمية وواقققع المسققلمين

اليوم:
يمكن تلخيصق موقف إقبال من خالل قصيدته الشققهيرة
"شكوى"، وقصيدته الشهيرة الثانية "جواب الشكوى" اللتين

م،1927أنشققدهما قبيققل رحلتققه العلميققة إلى أوربققا سققنة 
نقتطف منهما هذه األبيات:

ليليشكواي أم نجواي في هذا الدجقى ونجومق 
حسّـدي أم ُعققّودي

قطعأمسيت في الماضي أعيش كأنمقا
الزمان طريق أمسي من غدي

الربققىوالطير صادحقة على أفنانهققا تبكي 
بأنينها المتجققدد

ومدمعيققد طال تسهيدها وطال نشيققدها
كالطقل في الغصن الندي

لم ترزقفإلى متى صمتي كأني زهقققرة  خرسقاءُ 
براعقة منشقد

هقققيأنا ما تعديت القناعة والرضققى لكنما 
قصقة األشقجان

مصابأشكو وفي فمي التراب ، وإنمقا  أشققكو 
الديقن للديقان

عقالكيشقكو لك أللهم قلب لم يعققش لحمقد  إالّ 
في األكققوان

روضاقد كان هذا الكون قبل وجودنقا
وأزهققارا بغير شققميم

بتصرف.، 83، ص المرجع نفسه 1
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فيلما أطل محمد زكت الربقققى  واخّضر 
البسقتان كل هشقيم

الهدىنحن الذين بنور ويحك أوضحوا نهج 
ومعالقققم اإليمقان

سرنا على موج البحاركنا جبقاال في الجبقال وربمقا
بحققارا

يفتقققحبمعابقد اإلفرنقج كقان أذاننقا الكتائب  قبل 
األمصارا

المنايالم نخش طاغوتا يحاربنقا ولقو نصب 
حولنا أسقققوارا

الوجودندعوا جهارا ال إله سقوى الذي  صنع 
وقدّر األققققدارا

يضيءتوحيدك األعلققى جعلنا نقشقه نورا 
بصحبة األزمققان

الكونفغدت صدور المؤمنينق مصاحفقا في 
مسقطورا بها الققرآن

ببيتكرحماك رب هقل بغير جباهنقا لسقجود  ُعققرف 
المعمور

جقاللكانت شغاف قلوبنا لك مصحفقا يحوي 
كتابك المسققطور

قد هبّت األصنام من بعد البلقى
واسقتيقظتق من قبل نفقخ الصور

موتقىوالكعبقة العليقا توارى أهلهقا فكأنهقم 
بغير شقققعور

وغقدتوقوافل الصحراء ضقّل حداتها
منازلها ظقالل قبققور

حتى         فإذا وهقى اإلسقالم في أبنائقه
انطووا في محنقة وعقذاب

الدهرعاقبتناق عقققدال فهب لعدونقا  في  ذنبه  عن 
يوم عقققاب

بينعاشقوا بثروتنا وعشقنا دونهم للموت 
.1القذل واإلمقالق

وقد رد محمد إقبال على نفسه بقصيدته الثانية "جواب
الشكوى" نقتطف منها قوله:

ترجمهققا محمققد حسققن األعظمي، ونظمهققا الصققاوي شققعالن،وقد   1
انظر: األعالم الخمسة للشعر اإلسالمي، مؤسسة عز الدين للطباعققة

.130 .. 124م، ص 1982هق 1402والنشر، بيروت، دون طبعة، 
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القلوبكالم الروح لألرواح يسققري وتدركه 
بال عنققاء

صدرهتفت بقه فطقار بال جنقاح أنينه  وشق 
الفضققاء

لغةومعدنققه ترابققي ولكقن لفظه  في  جرت 
السقماء

كانلقد أمضت دموع العشق مني حديثاق 
علوي النقققداء

بنى في الشمسولكن ألحقدوا في خير ديقن
ملك األوليناق

فيتراث محمقد ققد أهملققوه فعاشوا 
الخالئق مهملينقا

آزرأباكققم كقان إبراهيم لكقن أمثال  أرى 
في البنيققا

يناللقد ذهب الوفقاء ، فال وفقاء وكيف 
عهدي الظالمينقا

الإذا اإليمقان ضاع فال أمقان لمن  دنيا  وال 
يحي دينققا

الفناءومن رضي الحياة بغير ديقن جعل  فقد 
.1لها قرينقققا 

والقارىء المستبصر في هاتين القصققيدتين سيكتشققف
دونمققا عنققاء إسققالمية إقبققال الحققار، وصققفاء تصققوره النقي،
وتميقققيزه بين المدنيقققة الغربيقققة الضقققالة ، وبين الحضقققارة
اإلسالميةق الراشدة. والحق أن إلقبال مواقف متعققددةق حيققال
قضايا األمة اإلسالميةق الفكريققة والثقافيققة واألدبيققة والفنيققة
والفلسققفية النظريققة والواقعيققة، عرضققها في شققعره ونققثره

.2وكتاباته 
جوانب شخصية إقبال:

محمقققد إقبقققال شخصقققية متعقققددةق الجقققوانب، ممتقققدة
النشققاطات، متشققعبة العطققاءات، فإقبققال داعيققة إسققالمي
نشيط، ومصلح ديني غيور، وفيلسققوف بعيققد الغققور، ومفكققر
فضققائي التأمققل والبرهققان، ومتصققوف إشققراقي التحليققق،
وسياسيق قدير ومحنققك، وفققوق كققل هققذا وذاك فهققو شققاعر

، نقال عن سكينة قدور،215 علي حسون، فلسفة إقبال، ص انظر:  1
.60 و 59مرجع سابق، ص 

...130 سكينة قدور، مرجع سابق، ص انظر:  2
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مرهف الشققاعرية، ولقققد اشققتهر لققدى الدارسققين والبققاحثين
.1العرب والمسلمينق وغيرهم بلقب "شاعر اإلسالم" 

ولعلنققا نعققرض بعض الجققوانب المهمققة من شخصققيته،
 – إقبققال الفيلسققوف،1نوجزها في الجوانب األربعة التالية: 

 – إقبققال4 – إقبققال الداعيققة المفكققر، 3 – إقبققال الشققاعر، 2
المتصوف.

 –  إقبال الفيلسوف:1
فكّقققر إقبقققال في معضقققلة المسقققلمين الحديثقققة، بحكم
تخصصققه وتضققلعه في الفلسققفة، فققرأى واقققع المسققلمين
المتسم بالضعف والتخلف والجمود، وتسققاءل كمققا فعققل من
سبقه من المفكرين والمصققلحين، ورد سققبب ذلققك كلققه إلى
ضعف وتراجع العقل المسققلم عن االبتكققار والتجديققد، وذلققك
بتجميد االجتهققاد والخنققوعق إلى السققلبية الصققوفية، والتقليققدق
األعمى، أو إلى االنسققياق األرعن واألعمى لتقليققد ومحاكققاة

الغرب األوربي.
وبنقققاء على تصقققوره للمشقققكلة، وتصقققوره ألسقققبابها
ودوافعها وضع إقبال تصققوره لمعالجققة عمققق معضققالتها في
الجانب الفلسفي، تجلت في كتابه الشققهير "تجديققدق التفكققير
الديني في اإلسققالم"ق الققذي هققو عبققارة عن سققت محاضققرات

م في جامعة )مدراس( بطلب من جمعيتهاق1928ألقاها سنة 
م بلنققدن، وتُققرجم إلى1930اإلسالمية، ثم نُشر ككتاب سققنة 

م بترجمققة المرحققوم المفكققر األسققتاذ1955العربيققة سققنة 
.  2"عباس محمود العقاد" 

ولقد حققدد إقبققال في مقدمققة كتابققه منهجققه الفلسققفي
والبحثيق في التعامل مع قضايا الفكر اإلسالمي بقولققه: ))..
ولقد حاولت في هققذه المحاضقرات الققتي أعققددتها بنققاء على
طلب الجمعيققةق اإلسققالمية بمققدراس، وألقيتهققا في مققدراس
وحيققدرق آبققاد وعليكققرةق  بققأن أحققاول بنققاء الفلسققفة الدينيققة
اإلسالميةق بناء جيدا، آخذا بعين االعتبار المققأثور من فلسققفة
اإلسققالم، إلى جققانب مققا جققرى على المعرفققة اإلنسققانية من

 عبققاس محمققود العقققاد، دراسققات في المققذاهب األدبيققة،انظققر: 1
، دون طبعققةتمنشورات المكتب اإلسالمي، المكتبققة العصققرية، بققيرو

.148وتاريخ، ص 
 أبو عمققران الشققيخ، فلسققفة إقبققال الدينيققة والسياسققية، صانظر: 2

، بتصرف.106
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تطور في نواحيها المختلفة ، واللحظة الراهنة مناسققبة كققل
المناسبةق لعمل كهققذا. لقققد تعلمتق الطبيعيققاتق القديمققة نقققد
أسسها التي قامت عليها أوال، فأدى هققذا النقققد إلى سققرعة
اختفاء المادية التي قالت الطبيعيققات بوجودهققا أول األمققر..
وليس ببعيققدق ذلققك اليققوم الققذي يكشققف فيققه كققل من الققدين
والعلمق اتفاقا متبققادال بينهمققا لم يكن حققتى اليققوم منتظققرا..
على أنققه ينبغي أالّ يغيبق عن أذهاننققا أن التفكققير الفلسققفي
ليس لققه حققد يقققف عنققده، فكلمققا تقققدمت المعرفققة، وفتحت
مسالك جديققدة للفكققر، أمكن الوصققول إلى آراء أخققرى، غققير
الققتي أثبتهققا في هققذه المحاضققرات، وقققد تكققون أصققح منهققا.
وعلى هذا فواجبنا يقضي أن نرقب في يقظة وعناية تقققدم
الفكر اإلنساني، وأن نقف منه موقققف النقققد والتمحيص..((ق

1.
وبعدق أن حدد محمققد إقبققال منهجققه الفلسققفي في بحث
ودراسة الفكققر الفلسققفي في اإلسققالم، والققذي يققراه قائمققا
على مسققتويين، أولهمققا: الققتراث الفلسققفي اإلسققالمي من
جهققة. والققتراكم الخققبراتي اإلنسققاني من جهققة ثانيققة. وهمققا
عمدتاهق في فهم المعضالت الكبرى في الفلسفة اإلسالمية،
انطلققق عققبر محاضققراته السققت تنققاول أهم قضققايا الفكققر

 – المعرفققة الرياضققية1الفلسفي في اإلسالم فيها، وهي: ]
 – البرهان الفلسفي على ظهور التجربة الدينية.2والدينية.ق 

5 – روح الثقافة اإلسالمية. 4 – واأللوهية ومعنى الصالة . 3
 – هل الدين أمر ممكن.[.6– مبدأ الحركة في بناء اإلسالم. 

وقد تميز طرحه في المحاضققرة األولى بتنققاول معضققلة
المعرفققة العلميققة وطبيعتهققا ومنهجهققا، والمعرفققة الدينيققة،
وذلك في شكل تسققاؤالت فلسققفية حققرة عن طبيعققة الكققون
الذي نعيش فيققه، والسققؤال عن بنائققه العققام ، والسققؤال عن
العناصر الثابتة والمتغيرةق فيه، وموضع اإلنسان الذي يشغله
اإلنسققان في هققذا البنققاء، في طققرح فلسققفي تشققترك فيققه

الفلسفة مع الدين.
ثم انطلق بعد ذلك لإلجابة على تسققاؤالته تلققك، محققاوال
توضققيح طبيعققة التنققافر بين تسققاؤالت المفكققر الفيلسققوف،
والعققالمق المتققدين، في سققياق تققآلفي ال تجققد ثمققة فققرق بين
تساؤالت العالم الديني والفيلسوف، على اعتبار عدم تنققافر
العلم والققققدين، فيقققققول: )).. على أن النظققققر العقلي في
اإليمان ليس معناه التسققليم بتعققالي الفلسققفة على الققدين،

.3 و 2محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص   1
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فللفلسفة من غير شك حق الحكم على الدين، ولكن طبيعة
ما يراد الحكم عليه لن تُذعن لحكم الفلسفة، إالّ إذا كان هذا
الحكم قائما على أساس ما يضعه هققو من شققرائط. وعنققدما
تتهيققأ الفلسققفة للحكم على الققدين ال تسققتطيع أن تفققرد لققه
مرتبة دنيا بين الموضوعات التي تتناولها. فالدين ليس أمققرا
جزئيا، وليس فكققرا مجققردا فحسققب، وال شققعورا مجققردا، وال
عمال مجردا، بل هو تعبير عن اإلنسان كله، ولهققذا يجب على
الفلسفة عند تقديرها للققدين أن تعققترف بوضققعه األساسققي،
وال مناص لها عن التسليمق بأن له شأنا جوهريققا في التققأليف

.1بين ذلك كله تأليفا يقوم على التفكير..(( 
ثم يعكف بعد ذلك استعراض التراكم الفلسفي القديم،
والسيماق اليوناني منه، مارا بسقراط، الققذي قصققر كققل همققه
على عالم اإلنسان وحده، وعدمق االلتفققات إلى الكققون الققذي
حوله لمعرفة نفسه وذاته، مخالفا بذلك روح القرآن الكققريم
}سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسققهم..{، مققارا بتلميققذه
أفالطققون، الققوفي لتعققاليمق أسققتاذه في التميققيز بين اإلدراك
الحسققي الققداخلي والخققارجي الققذي يعتمققد على الحققواس.
منتقدا الفكر الفلسققفي اإلسققالمي الققذي قققرأ القققرآن على
ضوء التراث الفلسفي اليوناني، دون التنبه إلى تعارض روح

القرآن مع روح الفلسفة اليونانية.
منتقققدا موقققف المعتزلققة الققذين حولققوا همهم إلدراك
الققدين –وفققق المنطققق اليونققاني– على أنققه مجموعققة من
العقائد، متجققاهلين على أنققه حقيقققة حيويققة، معتققبرين إيققاه
جملة من األنساق المنطقية الققتي تصققدق أحكامققه عليهققا أو
تخالفه. عارضا بعد ذلك سر الخالف القققائم بين الفيلسققوف

فة اليونانيققة العقالنيققة،قسققابن رشققد األندلسققي الققوفي للفل
ورأي أبي حامققد الغققزالي النققاقم على العقققل، الققذي عققدّه
قاصرا عن إدراك الحقيقة الدينيققة، متجهققا إلى القلب لجلب

.2المعرفة حول الدين 
ثم يعققرض محمققد إقبققال لموقققع العقققل ومكانتققه في
اإلسققالم فيقققول: )).. إن الهققدف الرئيسققي للقققرآن هققو أن
يوقققظ في نفس اإلنسققان شققعورا أسققمى بمققا بنققه وبين
الخققالق، وبين الكققون من عالقققات متعققددة،ق ولقققد كققان هققذا

.3 المنزع التعليميق للقرآن..((

.7محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص   1
.11 .. 7راجع محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص   2
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كما يعرج في محاضراته السققت على القققرآن يستشققهد
به، ألن القرآن بالنسبة له هو معين المعرفة الكبرى الذي ال
ينضققب، إذن: )).. فمققا طبيعققة العققالم الققذي نعيش فيققه كمققا
صوره القرآن؟ إن أول ما يقرره هو أن العالم لم يخلق عبثاق
لمجققرد الخلققق ال غققير: }ومققا خلقنققا السققموات واألرض ومققا
بينهمققا العققبين*مققا خلقناهمققاق إالّ بققالحق ولكن أكققثرهم ال
يعلمون{، وهذه حقيقة يجب أن توضع موضع االعتبققار: }إن
في خلققق السققموات واألرض واختالف الليققل والنهققار آليققات
ألولي األلباب* الذين يذكرون الله قيامققا وقعققودا..{، وفققوق
هذا فالعالم مرتب على نحو يجعله قققابال للزيققادة واالمتققداد:
}يزيد في الخلق ما يشاء{، فليس هذا العققالم كتلققة واحققدة،
وليس إنتاجقققا مكتمال، وليس جامقققدا غقققير قابقققل للتغيقققير
والتبققديل، بققل ربمققا اسققتقر في أعمققاق كيانققه حلمق نهضققة
جديدة:ق }قل سيروا في األرض فانظروا كيف بققدأ الخلققق ثم
الله ينشىء النشأة اآلخرة إن اللققه على كققل شققيء قققدير{.
والحق أن حركات الكققون واهتزازاتققه الخفيققة، وهققذا الزمققان
السابح في صمت يبققدوق ألنظارنققا البشققرية في صققورة تقلب
الليل والنهار، يعدهق القرآن إحدى آيات اللققه الكققبرى: }يقلب
الليل والنهار إن في ذلك لعققبرة ألولي األبصققار{. وهققذا هققو
السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلمق  قال: ]ال تسققبوا
الدهر فإن الدهر هو الله[، وهذا االمتداد العظيم في الزمان
والمكان يحمل في طياته األمل في أن اإلنسققان الققذي يجب
عليققه أن يتفكققر في آيققات اللققه سققيتمق غلبتققه على الطبيعققة
بالكشققف عن الوسققائل الققتي تجعققل هققذه الغلبققة حقيقققة

.1واقعة..(( 
ثم يعرج على اإلنسان وغاياتققهق في الوجققود، فققيرى أن:
)).. هذه اآليات تشير إلى أن اإلنسان موهوب بالملكة الققتي

 أي أنققه يكققّونء،تجعل لققه القققدرة على وضققع أسققماء لألشققيا
لتصققورات لهققا، وتكققوين هققذه التصققورات معنققاه إدراكهققا
وفهمهقققا. فالمعرفقققة اإلنسقققانية إذن معرفقققة قائمقققة على
اإلدراكية، وبفضل هذه المعرفة اإلدراكية يدرك اإلنسققان مققا

 و15راجع محمد إقبال، تجديد التفكققير الققديني في اإلسققالم، ص   3
16.

 و17راجع محمد إقبال، تجديد التفكققير الققديني في اإلسققالم، ص   1
18.
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هو قابل للمالحظة من الحقيقة. واألمر الجدير بالتنويققه في
.1(( .القرآن هو توكيدهق لجانب المالحظة.

وعليهق يمكن تلخص فلسفة إقبال في المعالم التالية:
 – اعتبار عنصققر التجربققة عققامال في فهم الققدين ومرجعيتققه1

المقدسة الثابتة والمتغيرة، ألن الدين ليس شعورا وال فكققرا
وال علمققا، بققل هققو منهج ربققاني يفهم بالممارسققة والتجربققة

.2اإلنسانية المتكاملة له 
 – إمكانية إدراك الالمتناهيق بالعقققل السققليم الرشققيد على2

نهج ما ذهب إليه الفيلسوف ابن رشد، وإذا عجققز الفكققر عن
إدراك الالمتناهيق فما ذلك إالّ ألنه أخطأ في فهم طبيعة هذا
الالمتناهي كحقيقققة كامنققة في الكققون، ومققا تلققك التجليققات
المتعددة في شتى المفاهيم المتناهيققة إالّ فققترات خاصققة أو
وجهققا معينققةق لتلققك الحقيقققة. وإلى الخطققإ في فهم طبيعققة
الفكر الفاعلققة، وهي تتفققق عن ذاتهققا في الزمققان من خالل
سلسلة التخصيصات المعينةق التي يشير إليها القققرآن باسققم
)اللوح المحفوظ(. ثم في الخطإ في إدراك المفهققوم الققذي
ينطوي عليه القرآن للعالم الحسي، والذي هققو في حقيقتققهق
وجققوهره مفهققوم حقيقققة مخلوقققة، ينققدمجق فيهققا الواقققع
والمثققال ويتشققابكان، فتكشققف عن مخطققط عقلي واضققح..
وبحكمق أن اإلنسان هو أمضى قوة في العالم، وهققو الفاعققل
الرئيسي أو المشققارك للققه –مققع فققارق العبققارة– في عمليققة

.3نقل إمكانيات الكون الالمتناهية إلى حيز الوجود الفعلي 
 – اإليمان بوجود الله المنظم للعالم، وعلى اإلنسان إدراك3

هققذه الحقيقققة المعقققدةق من خالل التجربققة الروحيققة، ولهققذه
التجربة جوانب روحيققة ونظريققة وقلبيققة وفلسققفية صققوفية،

 .4 وجانبق واقعي ليس إال تطبيق عملي لها
 – اللققه طاقققة خالقققة، وقققوة خارقققة، والققذات البشققرية4

مجموعةق من الذرات المتراكبة والمتفاعلة مع بعضققها. كلمققا
تعالت الذاتية والوعي فيها تعالى وجودق الذات فبققاتت أقققرب
إلى الله تعالى، الذات المطلقة }هو األول واآلخر والظققاهر

.20راجع محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص   1
 .7راجع محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص   2
راجع ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، الدار المتحدة للنشر،  3

، بتصرف.47 و 478م، ص 1974بيروت، دون طبعة، 
راجع ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، الدار المتحدة للنشر،  4

. 480م، ص 1974بيروت، دون طبعة، 

279



والبققاطن{، على عكس مققا ذهب إليققه األشققاعرة في النفس
.1إلى تقسيمها إلى قسمين عرض وجوهر 

.2  – إيمانه بحقيقة المعرفة الصوفية ككاشف للحقيقة5
 – عدم تناقض العلم والدين، وتالقيهما في سبيل الوصول6

، وتالقيهما وتكاملهما للوصول إلى االقققتراب3إلى الحقيقة 
.4من الذات المطلقة )الله( 

 –  إقبال الشاعر:2
محمد إقبال شخصية متعددةق الجققوانب، وهي فققوق كققل
ذلققك شخصققية تنطققوي على نفسققية شققاعرية مرهفققة الحس
والشعور، تمزج الفلسفة بالشعر، والشققعر بالفلسققفة، كمققا
تمزج التصوف بالشعر، والشعر بالتصققوف.. وهققو يقققدم في
شعره تجاربققه الوجدانيققة المتمققيزة، والققتي كابققدها وعاناهققا
عاطفيا في قالب شعري سامق، تجد فيه الصققدق والحققرارة
واللوعةق واألسى ممزوجققا ضققمن أنسققاق عجيبققة من األدوات
الشعرية والفنية واللغويةق والمعرفية والوجدانية والفكريققة..
وكان أشد ما يُرّوعه ويؤثر في الفكققرة اإلسققالميةق الصققافية،
وأشد ما تنفعل به نفسه )الحركة الحية( الفاعلققة والنشققطة

.5 في هذا الوجود
وأشد ما ترتاع وتهققتز إليققه نفسققه ) الققذات اإلنسققانية(،
هذه الذات اإلنسانية المتوقدة،ق الفاعلة النشيطة الملتهبققة..
التي هي في حيوية وحركية دائبة، وكققان كثققيرا مققا يتملمققل

. ولعلنققاق باستعراضققنا أبيققات من6وينفر من الجمود والمققواد 
 تققبين لنققا7ديوانه الشهير )رسالة الشققرق( اسققمها )الربيققع( 

مدى عظمة شعره من الناحيققة الفنيققة واللغويققة والوجدانيققة
.  8والفكرية، على الرغم من كونها مترجمة 

يخيمق فققوق الربى والوهادهلم فقققإن سحقاب الربيقع 
وشققدو العنادل في كل واد

راجع ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، الدار المتحدة للنشر،  1
. 481م، ص 1974بيروت، دون طبعة، 

.28 ... 25محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص  2
.110أبو عمران الشيخ، إقبال وفلسفته الدينية والسياسية، ص  3
.110أبو عمران الشيخ، إقبال وفلسفته الدينية والسياسية، ص  4
محمققد قطب، منهج الفن اإلسققالمي، دار الشققروق، بققيروت، دون 5

.268طبعة وتاريخ، ص 
.269محمد قطب، منهج الفن اإلسالمي، ص  6
.278محمد قطب، منهج الفن اإلسالمي، ص  7
ترجمها المرحوم الشاعر الناقد الدكتور عبد الوهاب عزام. 8
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ودراجقه والقطقا في تهادي
على حافة النهر جذلى شوادي

شققيق وورد ضحوك ينادي
فطرفك سققرح بهذا المراد

يخيمق فوق الربى والوهققادهلم فقققإن سقحاب الربيقع 
أزهقارههلم فمقلء الربقى والسقهول  قوافققل 

والورودق 
نسقيم الربيع على كقل عقود

وللطير إبداعهققا في النشقيد
ومزقت الجيب حمقر الخقدود

جنى الحسن ناشىء زهر نضيد
وللعشقق إبقداع نغقم جديقد

وصوت الصالصل ملءهلم فمقلء الربقى والسقهول 
النسيم

دم المرج في جوفقه كالحميقم
فيققا قاعقدا صامتا ال يريقم

دع الصمت واترك وقار الحليمق
وخمر المعاني اشربن يا سققيم

تدثققر بورد وغني النديققم
وصوت الصالصل ملءصفير البالبل ملء الجقققواء 

النسيم
إلىدع الدور واطلب فسيح البراري وانظققر 

صفحات الجمال
على حافة الماء دون مققالل

تأمقل تقرققرق مقاء زالل
وحدّقق إلى نرجققس ذي دالل
بنيققات نيسقان ذات اختيال
وقبّل عيونقققا لها كالآللىء
إلىدع الدور واطلب فسيح البراري وانظققر 

صفحات الجمال
أضمرتثقرى المرج صرح في هيجقه بما 

مهقققج الكائنات
فناء الصفات وكقون الصفات

وما أبدت الذات من جلقوات
وما خلته من معاني الحيققاة
وما خلته من معاني الممقات

فليس له هاهنا من ثبقققات
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بما أضمرت ثقرى المرج صرح في هيجقه
مهقققج الكائنات

والمطلع على شعر إقبال يجده حافال بققالقيم السققامية،
والصققور النبيلققة، وشققتى المعققاني الجميلققة، ويجققده مرصققعا
بمختلققققف القيم المعرفيققققة والشققققعورية والعاطفيققققة، وال
يسققتطيع أن يقققول في شققعره إالّ أنققه آيققة من آيققات الشققعر
اإلسالمي الرصققين، الققذي يعكس ويعققبر عن تصققور اإلسققالم

للكون وللطبيعة وللنظام وللحياةق ولإلنسان.
 –  إقبال الداعية المفكر:3

اجتمعتق في شخصقققية محمقققد إقبقققال صقققفة الداعيقققة
اإلسالمي المجققدد، وصققفة المفكققر المجتهققد، ولعلققهق من بين
دعاة ومصلحين قالئققل درسققوا واقققع المسققلمين في العققالم
قاطبة، ولم يكتفققوا ببيئققاتهم وأوطققانهم، بققل لعلققه من بين
دعققاة ومفكققري مسققلمي الهنققد ممن أسسققوا لقيققام الكيققان
اإلسالمي المستقل في العصر الحديث، والمتتبعق لنشققاطات
إقبققال الدعويققة سققيجد نفسققه أمققام مدرسققة دعويققة فاعلققة

متحركة، متنوعة األساليب والمناهج، لعل أهمها:
 – مشققاركاته الفاعلققة في الجمعيققات الدينيققة واالجتماعيققة1

والتربوية واألخالقية.
 – مشقققاركاته الفعالقققة في السياسقققة، ودخولقققه معقققترك2

االنتخابات السياسيةق البرلمانية.
 – طبيعة المهن والوظققائف الققتي عمققل بهققا طيلققة حياتققه،3

كالمحاماةق والتجريس وإدارة الجامعة.
 – االشتغال بالتربية والتعليم والتكوين.4
 – قيامه بالرحالت العلمية للدفاع عن اإلسالم والمسلمين،5

ولعرض قضاياهم على العالم.
 – إقامققة العالقققات الوديققة مققع عامققة النققاس وخاصققتهم6

ومسلمهم وكافرهم.
 – إقامققة العالقققات الوديققة مققع الحكققام والساسققة ]حققاكم7

.1البنجاب، الحاكم البريطاني، موسوليني، قادة األحزاب..[ 
 – التأليف والكتابة واللقاءات بأنواعهققا.. وقققرض الشققعر..8

والتفكير الفلسفي.
 – الدعوةق الستقاللق المسلمين في كيان سياسي موحد.9

..54 سكينة قدور، مرجع سابق، ص :انظر  1
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- بتعلم وتعليم اللغات والكتابة والتأليف فيهققا ]األورديققة،10
.2البنجابية، الفارسية، العربية، اإلنجليزية، األلمانية[ 

- بالتمسك برموز الهنققد اإلسققالمية، والتأكيققدق على زيققارة11
األضرحة والمقامات.  

 –  إقبال المتصوف:4
ُعرف إقبال باسققم شققاعر اإلسققالم، كمققا ُعققرف بشققعره
الصققوفي، والبحثق في الطققرق الصققوفية، حققتى أن رسققالته
الققتي نققال بهققا شققهادة الققدكتوراة كققانت في التصققوف عنققد
المسققلمين في بالد فققارس في القققرنين الثققالث والرابققع

الهجريين.
وقد أثير الكثير عن تصوف إقبال، غير أن الدارسين لققه
وعلى رأسهم المرحوم المفكر األستاذ عباس محمود العقاد
يرى أن تصوفه كان تصوفا سنيا ال بدعيا، ألن سيرته وحياتهق
أثبتت ذلك وعكسته بوضوح في مختلف ممارساته، ما عكس
فهما واضحا لحقيقة الزهد والتصوف في اإلسالم، كققل هققذا
أّهله ليكون تصوفه تصوفا سنيا ال بققدعيا، وقققد عمققل الكثققير
من الكتاب على خلع مسحة الهنققود والفققرس على تصققوفه،
بحجج واهيققة كققالحنين ألصققله الهندوسققي،ق الققتي رد عليهققا

صققوف إقبققالتالمرحوم األستاذ العقاد في مقالققه الشققهير )
.2من الهند أو من اإلسالم( 

وقد بين أن فلسفة إقبال في التصوف قد تركزت على
مققا سققماه بققق )إثبققات الققذات(، وإثبققات الققذات في الفلسققفة
الصققوفية اإلقباليققة سققبيل لمعرفققة اللققه سققبحانه وتعققالى،
وسبيلق أيضا لمعرفة الكون، ومحركه ومسيره، عمال بحققديث
رسول الله صلى الله عليققه وسققلم: ]من عققرف نفسققه فقققد
عققرف ربققه[، وهققو أصققل من أصققول الصققوفية اإلسققالمية،
باإلضقققافة إلى مقققا ورد في الققققرآن الكقققريم عن الزهقققد
والتقشف والتصوف. ومن ألطف ما جاء في مقققال األسققتاذ
العقاد قوله: )).. ولقد بققنى إقبققال فلسققفته الوجوديققة على
الحب، والفقر، والشجاعة، والسققماحة، ولكنققه فسققر الفقققر
بقلة المباالةق بجزاء العمل، وأما الحب فهققو الققذي يعين على

 .3 العمل بغير أمل في الجزاء..((

 حياة إقبال في مطلع هذه الدراسة.:انظر  2
انظققر: عبققاس محمققود العقققاد، دراسققات في المققذاهب األدبيققة 2

..149واالجتماعية، ص 
انظققر: عبققاس محمققود العقققاد، دراسققات في المققذاهب األدبيققة 3

..151واالجتماعية، ص 
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وتبقى دواوين إقبال الشعرية خققير مخققبر عن صققوفيته
الوجودية اإلسالمية، التي تسعى إلى إلهاب وتحريك طاقات

وكوامن الذات اإلنسانية الفاعلة.
خصائص ومميزات شخصية إقبال :

إقبال شخصية ثرية واسعة االمتققدادات، لهققا الكثققير من
مميزاتها، غققير أن األسققتاذ مرتضققى مطهققري أثنققاء دراسققته
لتجربته في كتابه الشققهير )الحركققات اإلسققالمية في القققرن

 يسجل عليه هذين المأخذين، وهما:.1 الراع عشر الهجري(
 – عدم اطالعه الكامل على الثقافة اإلسالمية.1
 – عققدم اطالعققه عن ققرب على أوضققاع العققالم اإلسققالمي،2

وأوضاع التيارات والحركات اإلسالميةق السياسققية والفكريققة،
مع غفلة عن الكثير من تلك الحركات اإلصققالحيةق اإلسققالمية.

اريخ الفلسققفةتققفيما ذهب الباحثق ماجد فخققري في كتابققه )
اإلسالمية(ق إلى التضايق من بالغة إقبال المفرطة والمقلقةق
معا في استعمال األلفاظ األكثر شققاعرية حققتى وهققو بصققدد
معالجققة قضققية عقليققة مجققردة، ثم تناقضققه في االستشققهاد
بأعمققدةق الفلسققفة لتققدعيمق آرائققه من جهققة، ثم االنقضققاض
بالنقد القوي عليهم ثانية، مع غزارة استشققهاداته بمقققوالت

.2غيره 
وبعد.. فهذا هو شققاعر اإلسققالم محمققد إقبققال، مدرسققة
إصقققالحية إسقققالمية جقققأرت بققققوة في سقققبيل اسقققتنهاض
المسلمين، قضى كل عمره في خدمة هذا الدين فحق له أن

يُخلّد في سجل الخالدين..
 

انظر: مرتضى مطهري، الحركات اإلسالمية في القرن الرابع عشر 1
هققق آب1412، محرم وصفر 9، السنة 54الهجري، مجلة التوحيد، عدد 

.122م، ص 1991وأيلول 
، بتصرف.482انظر: ماجد فخري، مرجع سابق، ص  2
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  المفكر اإلسالمي العالمي مالك بن نبي– 4
م[1973-1905هق/1323-1393]

مولده ونشأته وتربيته وتكوينه:
ولد المفكر اإلسالمي الجزائري )مالك بن عمر بن بني(

م، في عائلة فقيرة، وقققد تبنققاه1905بمدينة قسنطينة عام 
عمه ليتربى عنده،ق وسرعان ما توفي عمه فأعادته زوج عمه

م1912إلى أبويه، اللققذين ارتحال بققه إلى مدينققة تبسققة سققنة 
عند أخوال أمققه، يعملققون بالتجققارة وببعض الحققرف العاديققة.
وظققل والققده لفققترة دون عمققل، وفيهققا عققرف مالققك طعم
الحرمان، الذي سرده في مذكراته شاهد القققرن فقققال: ))..
ففي العائلة الفقيرة البد أن يجققوع الصققغار مققتى فقققد األب
عملققه، غققير أن أمي كققانت تحققول دون ذلققك بممارسققتها
للخياطققة، وبالتققالي فهي الققتي كققانت تمسققك بكيس النقققود

 .(1) الذي كان دائما فارغا..((
وتأثر بحكايققات جدتققه الققتي كققانت تققروي لققه عن جققدتها
أهوال وفظائع سقوط مدينة قسنطينة بيد الفرنسيين سققنة

م، وكيققف هققّرب أهققل قسققنطينة زوجققاتهم وبنققاتهم1837
بالحبققال من أعققالي مرتفققع سققيدي مسققيد، كي ال يتعرضققن

لوحشية جنود االحتالل.
تلقى تعليمهق األولي في كتققاب بلققدة تبسققة طيلققة أربققع
سققنوات، حفققظ خاللهققا أجققزاء معتققبرة من القققرآن الكققريم،
والتحققق بالمدرسققةق الفرنسققية أثناءهققا، لينقطققع بعققدها عن
الكتاب، مع احتفاظه بالتردد على المسجد، وبخاصة في أيام
العطققل والجمعققة وأيققام الصققيف، حيث كققان أهققل تبسققة
يتوزعققون إلى فئققتين، فئققة تققذهب لتأديققة صققالة المغققرب
والعشاء في مسجد سققيدي بن سققعيدق والجققامع العققتيق عنققدق
الشيخ سليمان بن طيققار البيضققاوي، وفئققة تقصققد المقققاهي

.(2)والحكايات 

دار الفكر، دمشققق، الطبعققةمذكرات شاهد القرن، مالك بن نبي، )( 1
.19ص م، 1984الرابعة، 

.53ص ، مذكرات شاهد القرنمالك بن نبي، )( 2
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ولمققا أتم المرحلققة االبتدائيققة ونجح في نيققل شققهادة
التعليم االبتدائيققة، الققتي كققان لهققا وقققع وتققأثير كبققير على
األهققالي، الققذين ال يسققتطيعون إرسققال أبنققائهم لمزاولققة

، انتقل إلى قسنطينة ليواصققل دراسققته(1)دراستهم الثانوية 
،(2)في المرحلة التكميليققةق للحصققول على رتبققة كققاتب عققدل 

وكانت هذه المرحلة من أخصققب مراحققل حياتققه، حيث التقى
فيها بالشيخ عبد الحميد بن باديس وأعالم النهضة الجزائرية
العربيقققة اإلسقققالمية الحديثقققة أمثقققال الشقققيخ المولقققود بن
الموهوب، والشققيخ محمققد بن العابققد، الققذين اكتسققب منهمققا
العلم الشققرعي، ونمى ثقافتققه اإلسققالمية، كمققا اكتسققب من
الشيخ عبد الحميد بن باديس الحماسققة والشققجاعة واإلقققدام

(3).     
وفي هققذه الفققترة قققرأ الكثققير من الكتب، من أهمهققا
كتققابين أثققرا في تكوينققه ونفسققيته، همققا كتققاب )اإلفالس
المعنوي للسياسة الغربية في الشرق( ألحمققد رضققا، وكتققاب
)رسالة التوحيد( للشيخ محمد عبدة، وارتبط بصداقة متميزة
مققع المرحققوم )حمققودة بن سققاعي(، كمققا تعققرف على بعض

.(4)تالمذةق الشيخ عبد الحميدق بن باديس 
واطلع على جريدة )اإلقدام( التي أكسبته قوة عظيمققة
فققققال عنهقققا: )).. فاإلققققدام وضقققعت في فكقققري الحقققدود
السياسية الدقيقة، فكانت تكشققف عمليققات اسققتغالل الفالح

.(5)الجزائري، وقد بلغت درجة ال توصف في هذه الفترة..(( 
وطيلة هاته السنوات كان يتردد على مدينة تبسة القققتي

ها تققأثيرا متمققيزا سققنبينهق الحقققا ، وبعققدق نهايققةتأثرت فيه بيئ
-1924السققنة الرابعققة من إتمققام المرحلققة الثانويققة سققنتي 

م سققافر مققع صققديقه )قققاواو( إلى فرنسققا بحثققا عن1925
العمل، فذهبا إلى مرسيلياق وليون وبققاريس، ولكنهمققا فشققال

.(6)في إيجاد العمل المناسب فعادا أدراجهما 
ثم عقققاد إلى تبسقققة، فعمقققل كمسقققاعد لبقققاش عقققدل
بالمحكمققة، وشققاهد أثنققاء عملققه مققا شققاهده من المظققالم
االسققتعمارية، ثم عين كاتبققا في المحكمققة )بققآفلو( بققالغرب،

.14)( انظر: أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكرا إصالحيا، ص 1
.48ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(2
.66ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(3
.67 و 66ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(4
.99ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(5
.153ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(6
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وعنها قال: )).. كانت آفلو بالنسبة لي مدرسة تعلمت فيهققا
أن أدرك فضائل الشعب الجزائري الذي ال يزال بكرا، وكانت
هققذه فضققائله بالتأكيققد في سققائر أنحققاء الجزائققر قبققل أن

.(1 )يفسدها االستعمار..((ق
مالك بن نبي في فرنسا:

وبين تبسة وقسنطينة وفرنسا وآفلو ووهققران اكتسققب
مالك بن نبي معرفققة دقيقققة عن حقيقققة االسققتعمار عمومققا
والفرنسي خصوصا، وعلمق بخطره المحدق باألمة التي ينزل
بهققا. ثم عققاد إلى تبسققة لينقققل بعققدها إلى محكمققة شققلغوم
العيد، وانتهى به األمققر لتقققديم اسققتقالتهق من منصققبه ليفتح
مع صهره مطحنة، ولكنها سققرعان مققا أوصققدت أبوابهققا بعققد

م، انتهت ببيعق المطحنة، فاقترح عليه والدهق1929أزمة سنة 
.(2 )م إلكمال دراسته 1930السفر إلى فرنسا فسافر سنة 

وفي باريس حاول االلتحاق بمعهد الدراسات الشرقية،
ولكنققه لم يدخلققه ألسققباب سياسققيةق بحتققة، فققالتحق مجققددا
بالمدرسةق العليققا لالسققلكي ليققدرس هندسققة الكهربققاء، وفي
هذه الفققترة انضققم لجمعيققةق مسققيحية محليققة تققدعى )جمعيققةق
الوحدةق المسيحية للشبان الباريسققيين(، وعنهققا كتب فقققال:
)).. واآلن بعد أربعين سنة أرى بكققل وضققوح أن الققريح الققتي

م لم تكن تققدفعني لمغققامرة1930دفعتني في شققهر أيلققول 
في أفق بعيد، وال إلى مرتبة اجتماعيققة تحققهققا لي شققهادة
مدرسققة الدراسققات الشققرقية، إنمققا كققانت تققدفعني إلى هققذا
المكان الذي تكامل فيه تكويني الققروحي، وال بققد من القققول
أن ضميري تفتح فيه على كل المشكالت التي شغلتق حياتي

.(3)في هذه الساعة..(( 
وظل مالققك في هققذه المرحلققة دائب التفكققير في بالده
الجزائققر ومأسققاةق شققعبها المسققتعمر باحثققا لققه عن سققبيل
للخالص،ق وقد وصف حالته النفسية بعيدا عن بلده المستعمر
فقال: )).. وأصبحت أشعر كأنني حملت جميققع آثققام مجتمققع
يبحث عن الخالص من بؤسققه، وكققأنني لققذلك المجتمققعق كبش
فققداء شققاعر بثقققل مققا حملققه من مسققؤوليات ومحن وآمققال

.(4)ليحقق الخالص بفضل دراسته..(( 

.174ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(1
.175ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(2
.211ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(3
.219ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(4
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كما ظققل وفيققا لمناقشققات صققديقه حمققودة بن سققاعي،
دائب االرتيققاد للحي الالتيققني، الققذي يسققكنه ويرتققاده العققرب

م تققققزوج من1931والمسققققلمون والمغاربققققة. وفي عققققام 
فرنسققية، أسققلمت على يديققه، وتسققمت باسققم خديجققة، وعن
زواجه ذلققك كتب: )).. واآلن بعققد أربعين سققنة تعققود لفكققرك
تلققك الققذكريات، أتصققور أن األقققدار الققتي سققخرتني وسققيلةق
تعققرفت خديجققة بواسققطتها على اإلسققالم، قققد سققخرها هي
ألتعققققرف بواسققققطتها على الوجققققه األصققققيل للحضققققارة

.(1 )الفرنسية..((
م أسسقققت مدرسقققة لتعليمق األمقققيين1937وفي سقققنة 

وتقققدم للتققدريسق فيهققا، ولكن اإلدارة منعتققه من التققدريس
فيهقققا، األمقققر القققذي جعلقققه يتعمقققق في حقيققققة النفسقققية
االسققتعمارية، المجبولققة على عجينققة االسققتكبارق المرضققي،
مصدرا وقتها كتابه )شروط النهضة(، وكتابه )وجهققة العققالم

م ألققف1956اإلسالمي(، وقبيل مغادرته فرنسا نهائيا سققنة 
كتابه القيم )فكرة اآلفروآسققيوية(، بمناسققبة انعقققاد مققؤتمر

.(2)م لدول عدم االنحياز 1955غ سنة نباندو
مالك بن نبي في القاهرة والعودة إلى الجزائر:

غادر مالك بن نققبي فرنسققا بعققد أن قققرر إنهققاء العالقققة
بزوجته الفرنسية، والققتي لم يزرهققا من بعققد قققط، واسققتقر
بالقاهرة بدعوةق من حكومققة الثققورة، وهنققاك اتصققل بققالزعيم
المصري )جمال عبد الناصر(، فخصص له بيتا وأجققرا شققهريا
يليققق بمقامققه، األمققر الققذي جعلققه يتفققرغ للتققأليف والعمققل

. (3)الفكري والنشاط الدعوي والدعائي والثقافي.. 
وقد نشر في هذه الفترة كتابه )فكققرة اآلفروآسققيوية(،ق
ورسققالة )النجققدةق الشققعب الجزائققري ينققادي(، وشققارك في
جلسات مجمع البحوث اإلسالميةق بالقاهرة، وبدأ يصدر كتبققه،

.269ص ، مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، )(1
 مسعود أحمد، مشكلة السققالم في فكققر مالققك بن نققبي، ص انظر:)(2

عبد اللطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، ص و.13
. وطه جابر العلققواني، مالققك بن نققبي وحركققة التجديققد الحضققاري،13

. وبعض5م، ص 1993/نوفمبر/11،ق 15جريدة الشروق الثقافي، عدد 
مؤلفات مالك بن نبي، وجهة العالم اإلسالمي، ميالد مجتمع، تأمالت،

حميد روابققة، مالققك ومشكلة الثقافة، شروط النهضة، شاهد القرن..
،15بن نقققبي الرجقققل الحضقققارة، جريقققدة الشقققروق اليقققومي، عقققدد 

.7م، ص 1993/نوفمبر/11
 دار أسققعد السققحمراني، مالققك بن نققبي مفكققرا إصققالحيا، انظققر:)(3

.17 ص م،1986النفائس، بيروت، الطبعة األولى، 
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كققققان ثانيهققققا كتابققققه القيم )الصققققراع الفكققققري في البالد
.(1)المستعمرة( 

وكانت مصر بالنسبة لمالك نقطة التعرف على الشققرق
اإلسالمي عمومققا والمشققرق العققربي خصوصققا، فققزار لبنققان

م وألقى في جامعتها ونواديها الثقافيققة1959وسورياق سنة 
عققدة محاضققرات، كمققا شققارك في العديققد من الملتقيققاتق

.(2)والمؤتمرات في مكة والكويتق وطرابلس 
م،1963وبعدق االسققتقالل عققاد مالققك إلى الجزائققر سققنة 

وعين مققديرا للتعليم العققالي بققوزارة التعليم العققالي، ولكنققه
دخقققل في صقققراع مقققع غالة الشقققيوعيينق المعشعشقققين في
الققوزارة يومهققا، ممققا اضققطر إلى االسققتقالة للتفققرغ للعمققل

الفكري واإلصالح التربوي مع النخب المثقفة.
واهتم بالتنظير والتقعيد لعمليققات التغيققير وإعققادة بنققاء
المجتمعق السققليم فأصققدر مباشققرة كتابققه )آفققاق جزائريققة( و
)مشكلة األفكققار في العققالم اإلسققالمي(، )ومققذكرات شققاهد
القققرن( و )المسققلم في عققالم االقتصققاد(، باإلضققافة إلى

.(3)مجموعةق من المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتنوعة 
وكققان يعقققد في منزلققه كققل يققوم أحققد نققدوةق أسققبوعية
يحضرها خيرة أبنققاء ومثقفي الجزائققر، واهتم بنشققر أفكققاره
بين الشباب الجامعي المثقف، الذين أصبحوا يشققكلون نققواة
جيققل الققدعوةق والتنققوير من المسققتنيرين، أمثققال األسققاتذة
الشيوخ: )عمار طالبي( )حمودةق عبدق الوهاب( و)عبققدق العزيققز
بوليفة( و )عبد القادر حيتو(ق و )محمققد جققاب اللققه( و )رشققيدق

بن عيسى( )عبدق الحميد بن شيكو( و )محمد بوجلخة(.
ويعقققد أول ملتقى للفكققر اإلسققالمي بققالجزائر سققنة

م  بمبققادرة من األسققتاذ مالققك بن نققبي وليتققدعم هققذا1968
العمقققل اإلسقققالمي فيمقققا بعقققد بعقققودةق فريقققق من الطلبقققة
الجزائققريين الدارسققين في أمريكققا، لينضققموا إلى المسققيرة
الدعويققة في الجزائققر، ويققوعزون إلى طالب جامعققة الجزائققر

 مسعود أحمد، مشكلة السققالم في فكققر مالققك بن نققبي، ص انظر:)(1
14.

1 مسعود أحمد، مشكلة السالم في فكر مالك بن نققبي، ص  انظر:)(2
5.

1 مسعود أحمد، مشكلة السالم في فكر مالك بن نققبي، ص  انظر:)(3
5.

289



لتأسيسق أول مجلة عربية إسالمية اسققمها )مققاذا أعققرف عن
.(1)اإلسالم؟( باللغتينق العربية والفرنسية 

أسرته الصغيرة:
تزوج األستاذ مالققك بن نققبي بزوجتققه الفرنسققية األولى
وأسلمتق فسماها خديجة، ولما قرر الرحيققل إلى مصققر سققنة

م بدعوة من حكومة الثورة رفضققت زوجتققه الفرنسققية1956
مصاحبته، وقررت الفراق، فتركها وهاجر إلى مصر، وتققزوج
بقريبته ألمه من عائلة حواس السققيدة خديجققة حققواس سققنة

م، وعقدق القران في ليبياق وانتقلتق السيدة خديجققة من1960
م،1973تونس إلى ليبيا رفقة أخيهققا رشققيد المتققوفي سققنة 

وأنجبتق لققه ثالث بنققات هن: ]نعمققة وإيمققان توأمققان سققنة
م1982م[، وتزوجت إيمان سنة 1968م، ورحمةق سنة 1962

م من شقققيقين سققوريينق يعيشققان في1983ونعمققة سققنة 
م من1988الواليات المتحدة األمريكية، وتزوجت رحمة سنة 

سوري مهاجر في أمريكا أيضققا. وقققد تققوفيت ابنتققه الكققبرى
.(2)م 2003/مارس/24نعمة يوم 

وفاته:
م،1973أدى األستاذ مالققك بن نققبي فريضققة الحج سققنة 

ثم ّمقققر على سقققوريا ولبنقققان وألقى فيهمقققا العديقققد من
المحاضرات، التي طبعت في كتاب القيم )دور المسققلم في
الثلث األخير من القرن العشققرين(، ثم تققرك وصققيته مودعققة
لدى األستاذ المحققامي )عمققر كامققل مسقققاوي(، ثم عققاد إلى
الجزائر، وانتقل إلى جوار ربققه في ظققروف غامضققة بعققد أن
تعرض للضرب العنيف من قبل مجهولين هققاجموه ليال وهققو
عائققد إلى بيتققه في الجزائققر، فمققات متققأثرا بتلققك اللكمققات

م بعققد حيققاة حافلققة بالعطققاء31/01/1973والكققدمات يققوم 
. (3)والتضحية والنور 

عوامل ومؤثرات نبوغه:

 دراسقققتنا المنشققورة في مجلققتي البالغ الكويتيققة والتقققوى انظر:)(1
اللبنانية عن مستقبل العمل اإلسالمي الجزائققر والتحققديات الداخليققة

في قرن العولمة.
 عبد الرزاق قسوم، نقطة نظام، جريققدة الشققروق اليققومي، انظر:)(2

م، ص10/12/2003هققق الموافققق 1424/شققوال/16، األربعاء 945عدد 
15.

انظر: عبد اللطيققف عبققادة، صققفحات مشققرقة من فكققر مالققك بن )(3
.14نبي، ص 
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اجتمعتق جملة من العوامل والمققؤثرات المشققكلة لفكققر
وشخصققية المفكققر المرحققوم مالققك بن نققبي، عبّققر عنهققا في
مذكرات شاهد القرن، بقوله: )).. أنا شققديد التققأثر بالحققدث،
أتلقى صدمته بكل مجققامعي، وبانفعاليققةق تسققتطيع أن تنققتزع
مقققني دمقققوع الحقققزن حين يثقققير الحقققدث الحبقققور من حيث

.(1)المبدإ..(( 
تأثير الوسط العائلي:

وتأثر بالوسط العائلي المكون يومها من سققكان الققبيت
الجزائري الكبير، الذي يضم ثالثة أجيال: ]الجد والجققدة،ق األب
واألم، العم والعمققة وامققرأة العم، األخ الكبققير وامرأتققه، ثم
األبنققاء والبنققات[. فتققأثر بجدتققه، الققتي كققانت بمثابققة جهققاز
التلفزيققون والمكتبققةق والمققذياع والصققحيفة بالنسققبة للققبيتق
المعاصر، هاته الجدة التي كانت تروي لهم بتققأثر وأسققى مققا
روتققه لهققا جققدتها المسققكينة يققوم سقققوط قسققنطينة بيققد

م وهققروب النسققوة معلقققات بالحبققال1837الفرنسيين سنة 
من أعالي مرتفعققات جبققل سققيدي مسققيد خوفققا من وحشققية
المحتلين،ق وعن جدته هاته التي أحبها، ألنها كانت تنمي فيققه
الضمير اإلسالمي الحي لحب الحالل وفعلققه، وتجنب الحققرام
وكرهققه، كتب فقققال: )).. إن هققذه المققرأة كققانت بارعققة في
قص الحكايات، إذ كانت تشدنا إليها ونحن متحلقققون حولهققا،

.(2)كانت هذه مدرستي األولى، فيها تكونت مداركي..(( 
ومرورا بتققأثير الوالققدين، اللققذين سققعيا إلدخالققه لكتققاب
البلققدة ليحفققظق القققرآن الكققريم في سققن مبكققرة، فعن أمققه
كتب: )).. ال أزال أذكققر كيققف أنهققا اضققطرت ذات يققوم لكي
تققدفع لمعلم القققرآن الققذي يتققولى تدريسققي بققدل المققال

.(3)سريرها..(( 
وكققذلك األمققر بالنسققبة لوالققده الققذي سققجل لققه أروع
مواقف الدعمق والتأييققد، حيث كققان يرسققل لققه المققال ليتققابعق
دراسته في فرنسا، وعنه قققال: )).. كققان يرسققل لي المبلققغ

.(4)الشهري الذي أعيش به في فرنسا..(( 
باإلضققافة إلى تققأثير زوجتققهق الفرنسققية السققيدة خديجققة
فيه، حيث أرته الوجه األصققيل والرائققع للحضققارة الفرنسققية.

.  22)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 1
.  16)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 2
.  19)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 3
.  350)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 4
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وزوجتهق الجزائرية التبسية الثانية، الققتي أمضققى معهققا بقيققة
أيامه.

تأثير المدرسة واألساتذة:
تأثر مالك بكتاب القققرآن أوال، ثم بالمدرسققةق الفرنسققية
ثانيققا، حيث فسققحت أمامققه المجققال واسققعا للتثقققف وحب
المطالعققققة، والتوسققققعق في قققققراءة اآلداب وتققققاريخ األمم
والحضقققارات، وعقققادات الشقققعوب وتقاليقققدها، واكتسقققاب
المنهجيققة العلميققة في النظققر والتحليققلق والتعليققل والفهم
والتعبققير. وهي الققتي أكسققبته األصققول التطبيقيققة للمنهج

الديكارتي، الذي انعكس مباشرة على تفكيره وكتابته.
وعن أساتذته العرب الذين تأثر بهم، وأخذ عنهم ضققمير
الروح العربية اإلسالمية، قال: )).. لقد اسققتطاعت الققدروس
ذاتها خاصة مققع أسققاتذتناق العققرب أن تنمي فينققا هققذه الققروح
وتغققذيها، وكنققا نجققد شققيئا مققا أكققثر لققدى الشققيخ مولققود بن
الموهققوب األسققتاذ في المدرسققة، ومفققتي المدينققة، لقققد
احتفظ الشيخ في ذهنه بذلك األثر الذي غرسققته في نفسققه
دراسته على يققد معلمققه الشققيخ عبققد القققادر المجققاوي، وقققد
تولى هو نقل هذه الغرسة إلى تلك األجيال من المدرسيين،
وكنتق منهم. وققققد أينعت ثمارهقققا في الحركقققة اإلصقققالحية

.(1)الناشئة في الجزائر..(( 
وعن أساتذته الفرنسققيين الققذين تققأثر بهم وأخققذ عنهم
المنهجية وأسلوب التفكير الرياضي، قال: )).. كان أساتذتنا
الفرنسققيين يصققبون في نفوسققنا محتققوى ديكارتيققا، يبققدد
الضباب الذي تموت فيه العقلية الميثولوجية، التي تتعققاطف

.(2)مع الخرافات النامية في الجزائر..(( 
تأثير المسجد والمطالعة:

تنققاول األسققتاذ مالققك بن نققبي أثققر المسققجد فيققه، وفي
البيئة التبسية يومها كان توزع خط اإلصالح والتقليد بمدينققة
تبسة بعد مجيء الشيخ العربي بقوله: )).. واتضققح أكققثر في
تبسة خققط التوزيققعق اإليققديولوجيق بين مريققدي الشققيخ اإلمققام
)سي سليمان( ورواد الفكرة اإلصالحية يجتمققعق أولئققك حققول
شيخهم بعد كل صالة عصر عند صومعة المسجد العققتيق في
انتظار صالة المغققرب، ويجتمققع هققؤالء حققول الشققيخ العققربي
التبسي بمخققزن )سققي الصققادق بققوذراع(. وكققانت الخصققومة
حامية بين الطرفين، وال شك أن الحكومة كانت أكبر منتفققع

.  64)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 1
.  65)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 2
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من الخصققومة، فكققانت تققدس في المعسققكرين من يضققرم
. (1 )نارها..((

والمتمعنق في الظققروف واألحققداث الققتي عاشققها في
تبسققة يتققبين عققزم وإرادة أهلهققا وشققيخها العالمققة العققربي
التبسققي األكيققد على نهج طريققق اإلصققالح، ومققدى تأثيراتققه

اإلصالحية اآلنية آنذاك في المدينة تبسة. 
كمققا كققان كثققير المطالعققة للكتب بالعربيققة والفرنسققية،
فقرأ قصة )التلميققذ(ق الققتي فتحت عقلققه وروحققه للتخلي عن
عققوالم الخرافققات والسققذاجات واألوهققام، كمققا قققرأ كتققاب
)اإلفالس الفكري للسياسة الغربية في الشرق( ألحمد رضا،
وكتاب )رسالة التوحيد(ق لمحمد عبدة، للذين شكال لققه نقطققة
تحول مركزية في فكره العربي اإلسالمي، فقدما له مظاهر

.(2)البهاء في الحضارة العربية اإلسالمية الزاهرة 
وعن تأثير روائققع األدب العققربي القققديم فيققه كتب: ))..
ومن ناحية أخرى كان صالوننا األدبي في مقهى ]بوعربيط[ق
يزودنا بفرص كثيرة من المشاركة في الحققديث حققول األدب
العربي، لقد اكتشفت بهاءه القديم وإمكاناته الحاضرة، وقد
اسققتطعت بفضققل الشققروح حققول النصققوص أن أقققدر وأفهم
العبقرية الشعرية للجاهلية، وأولئكق الشققعراء من بققني أميققة
وبني العباس، وقد استرعى اهتمامي امرؤ القيس، ولققذّ لي

.(3) استماع الشنفرى، واسترسل لي عنترة..((
واسققتطاع الحصققول على مقدمققة ابن خلققدون، الققتي
شكلت لققه الفهم العميققق لقضققايا المجتمققعق والحضققارة. كمققا
حصل على تاريخ المسعودي، الذي شكل لققه مصققدرا للتققاريخ
العربي اإلسالمي الزاهر. كما قرأ كتاب )كيف نفكققر( لجققون

.(4)ديوي 
محصققال كم المعققارف من مصققادره العربيققة، والمنهجيققة
البحثيققةق والتحليليققةق من المصققادر الفرنسققية، ومن الدراسققة

التقنية الهندسية.
كما كان دائب االطالع على الجرائد والمجالت والصحف
الجزائريققة بالعربيققة والفرنسققية، صققوت األهققالي، الفالح،
اإلقدام، النجاح، صدى تبسة، العصر الجديد، السققريع.. الققتي

  .169 و 168)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 1
  .68 و 67)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 2
  .68 )( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص3
  .69 و 68 )( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص4
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كانت تصف الواقع الجزائري والعققربي واإلسققالمي المققزري،
فكان يتابع من خاللها أحداث عصره.  

رحالته المختلفة:
عرف مالك بن نبي منذ صققغره الرحلققة والتسققفار فقققد

م، وعمره سققت سققنين1912انتقل به والده إلى تبسة سنة 
ونصقققف بواسقققطة القطقققار الرابقققط بين مقققدينتيق تبسقققة
وقسنطينة، ولمققا بلققغ الخامسققة عشققر انتقققل للدراسققة في
قسنطينة، التي مكث بها أربع سنوات، ثم عاد لتبسة وتنقل
بين تخومهققا، ومنهققا تنقققل إلى آفلققو وميلققة وشققلغومق العيققد
ووهققران وسققيق والجزائققر وفرنسققا ومصققر وسققوريا ولبنققان
والحجاز والكويت وليبيا.. وكان له الفضل في التأريخ لبروز
أول شركة نقل خاصة بتبسققة تمتلققك حققافلتينق تربطققان بين
مدينة تبسة وقسنطينة لعائلة )خالدي( الثريققة، اللققتين كانتققا
تقطعان المسافة بينهما في اثنى عشرة ساعة، تنطلققق من
تبسققة على السققاعة السادسققة صققباحا وتصققل قسققنطينة

السادسة مساء.
ولما سافر ليتابع دراسته في قسنطينة عاد فقال: ))..
عققدت إليهم وقققد ارتسققمت في نفسققي انطباعققات واضققحة

، وانطبع(1)خالل إقامتي في قسنطينة عند عمي وزوجه..(( 
في ذهنه خطر االستعمار على البشرية، وتأثر أيّما تققأثر لمققا
علم بهجرة جد أبيه وعمه إلى طققرابلس الغققرب بعققد أن بققاع
أمالكهما خوفا من بطش االسققتعمار. كمققا تققأثر من مظققاهر
االنحقققراف األخالقي القققتي بقققاتت تحاصقققر الفضقققيلة في
قسققنطينة من انتشققار للخمققر وللرذيلققة، ومن تغققيرات بققاتت
تظهر في العادات والتقاليدق االجتماعية التي كان يفخققر بهققا

أهل قسنطينة.
أحداث عصره:

عاصققر مالققك عصققرا حققافال باألحققداث الجسققام، ففي
الجزائر كانت فرنسا تُحكم قبضققتها على الشققعب الجزائققري
المسكين، وهكذا حال األمة العربية واإلسالمية، وشارك في

م، وأعجب بفوز حققزب الشققعب1948االنتخابات البلدية سنة 
ببلديققةق تبسققة ورئاسققة أول عققربي لهققا، كمققا أعجب بققالزعيم
المرحوم مصالي الحاج رئيس حزب الشعب الجزائري، وعنققه
قال: )).. لقققد بققدأ نجم مصققالي الحققاج في الظهققور.. لكققني

. (2)أعجبتق به قدر ما كان ينسينا ركاكة المثقفين..(( 
  .20 )( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص1
  .228 )( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص2
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وعايش الحربين العالميتين، كما عايش الحرب البققاردة،
وأحققداث الثققامن مققاي المأسققوية، وشققاهد عن كثب انققدالع
الثققورة الجزائريققة وشققارك فيهققا بقلمققه وموقفققه وتأييققده،ق
وحضققر االسققتقالل، وميالدق حركققة عققدم االنحيققاز، وضققياع

م بيققد اليهققود، وهزيمققة العققرب سققنتي1948فلسطين سنة 
م.1967 و 1956

مؤلفات المرحوم األستاذ مالك بن نبي:
 - المؤلفات المطبوعة:1

ترك المرحوم األستاذ مالك بن نبي تراثا فكريققا وعلميققاق
وثقافيققققا كثققققيرا ومتمققققيزا من المؤلفققققات المطبوعققققة،

والمخطوطة أيضا، وأما مؤلفاته المطبوعة فهي:
، أعاد ترجمتها األستاذم1947 - لبيك )رواية( ظهرت سنة 1

.م2014الدكتور خليف زيدان سنة 
م.1947 - شروط النهضة، سنة 2
م.1954 - وجهة العالم اإلسالمي، سنة 3
م.1956 - فكرة األفريقية اآلسيوية، سنة 4
م.1958 - النجدةق الشعب الجزائري يباد، سنة 5
م.1959 - مشكلة الثقافة، سنة 6
م. 1960 - حديث في البناء الجديد، سنة 7
م.1960 - الصراع الفكري في البالد المستعمرة، سنة 8
م.1960 - الصعوبات عالمة النمو في المجتمع، سنة 9

- االسقققتعمارق يلجقققأ إلى االغتيقققال بوسقققائل العلم، سقققنة10
م.1960

م.1960- فكرة كومنوليث إسالمي، سنة 11
م.1961- تأمالت في المجتمعق العربي، سنة 12
م.1961- في مهب المعركة، سنة 13
م.1962- ميالد مجتمع، سنة 14
م.1964- آفاق جزائرية، سنة 15
م.1940- الظاهرة القرآنية، سنة 16
 سققنة2ج  ، و1م ج1965- مققذكرات شققاهد القققرن، سققنة 17

م.1977
- إنتاج المستشققرقين وأثققره في الفكققر اإلسققالمي، سققنة18

م.1970
م.1972- مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي، سنة 19
م.1970- المسلم في عالم االقتصاد، سنة 20
- دور المسقققلم ورسقققالته في الثلث األخقققير من الققققرن21

م.1973العشرين، سنة 
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م.1977- بين الرشاد والتيه، سنة 22
م. 1979- القضايا الكبرى، سنة 23
 - المؤلفات المخطوطة:2

وتققرك تراثققا مخطوطققا مققازال لم يطبققع، لعققل أهمققه
والمعروف هو:

 - خطاب مفتوح لخروتشوف وإيزنهاور.1
 - دولة مجتمع إسالمي.2
 - مذكرات شاهد القرن الجزء الثالث.3
 - العالقات االجتماعية وأثر الدين فيها.4
 - نموذج المنهج الثوري.5
 - المشكلة اليهودية.6
.م باللغتينق2006، طبع سنة  – العفن7
 - اليهودية أم النصرانية.8
 - دراسة حول النصرانية.9

- محاضرات دمشققق )مجموعققة محاضقرات باللغققة العربيققة10
ألقيت في دمشق(.

- مجققالس تفكققير )مجموعققة محاضققرات كققان يلقيهققا في11
منزلققه بعققد االسقققتقالل مسققجلة على آلققة التسققجيل باللغققة

.(1) الفرنسية(
الدراسات واألبحاث والمؤلفات التي تناولت فكره:

لقي فكر األستاذ مالك بن نبي اهتماما كبققيرا من قبققل
الدارسققين والبققاحثينق المتخصصققين في الجامعققات ومراكققز
البحققوث والدراسققات الرسققمية والجمعويققة،ق كمققا لقي فكققره
أيضا اهتمام ودراسققة البققاحثينق المهتمين بمشققاكل التخلققف
واإلقالع الحضقققاري، ولعقققل أهم الدراسقققات القققتي تناولتقققه

بالبحثق والدراسة التالي:
المؤلفات والكتب:

 - عمققر كامققل مسقققاوي، نظققرات في الفكققر اإلسققالمي1
م.1979ومالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

 - عمر كامل مسقاوي، حول فكر مالك بن نبي، دار الفكر،2
م. 1985دمشق، الطبعة األولى، 

 - محمد عبد السالم الجفائري، الحضارة عند مالك بن نبي،3
م.1984الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، 

 - أسققعد السققحمراني، مالققك بن نققبي مفكققرا إصققالحيا، دار4
 .م1986النفائس، بيروت، الطبعة األولى، 

م، ص1993/نوفمققبر/11،قق 15)( انظر: جريدة الشروق اليومي، عدد 1
23 .
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 - علي حسن قريشققي، التغيققير االجتمققاعي عنققدق مالققك بن5
نبي من منظور تربققوي، الزهققراء لإلعالم العققربي، القققاهرة،

م.1989الطبعة األولى، 
 - عبد اللطيف عبادة، صفحات مشقرقة من فكققر مالققك بن6

م.1984نبي، دار الشهاب، باتنة، الطبعة الثانية، 
 - نورد الدين بوكروح، كيف عرفت مالك بن نبي، طبع في7

م.1992الجزائر سنة 
 - نور الدين بوكروح، الفكر االقتصادي عند مالك بن نققبي،8

م.1992طبع بالجزائر سنة 
 - نور الدين بوكروح، النظام البنابي، طبققع بققالجزائر سققنة9

م.1989
م.1992- سيغريد فاث، مالك بن نبي، طبع بألمانيا سنة 10
- آمنة تشيكو، مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد11

توينبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى،
م.1989

- الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية من استراتيجية12
التجديققد الحضققاري عنققد مالققك بن نققبي، دار الينققابيع للنشققر

م.1993واإلعالم،ق الجزائر، 
- شايف عكاشة، الصققراع الفكققري في العققالم اإلسققالمي13

ومالققك بن نققبي، ديققوان المطبوعققات الجامعيققة، الجزائققر،
م.1984الطبعة األولى، 

- غققازي التوبققة، الفكققر اإلسققالمي المعاصققر، طبققع سققنة14
م.1977

- زكي الميالد، مالققك بن نققبي ومشققكالت الحضققارة، دار15
م.1988الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

- سققلوى بن جديققد، مفهققوم التبعيققة عنققد مالققك بن نققبي،16
رسققالة ماجسققتير غققير منشققورة، كليققة العلققومق السياسققية

م.1995والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 
- جققودت سققعيد، ال إكققراه في الققدين -مالققك بن نققبي بين17

.م1977النص ومشكالت الواقع- طبع سنة 
الدراسات الجامعية:

 - محمد العربي معريش، مالك بن نبي واالتجققاه الحضققاري1
في الحركة الوطنية، رسالة ماجسققتير غققير منشققورة، معهققد

م.1982العلوم االجتماعية،ق جامعة الجزائر، 
 - عبد الله العويسي، مالك بن نققبي حياتققه وفكققره، رسققالة2

ماجسققتير غققير منشققورة، جامعققة محمققد سققعود اإلسققالمية،
هق.1405
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 - فوزية محمدق بريققون، حيققاة مالققك بن نققبي ونظريتققه في3
الحضارة، رسالة دكتققوراة غققير منشققورة، جامعققة ميتشققيغن،

م.1988أمريكا، 
 - سليمان عبد الدايم الخطيب، فلسفة الحضارة عندق مالك4

بن نققبي، رسققالة دكتققوراة غققير منشققورة، جامعققة القققاهرة،
م.1988

 - لخضر شايب، الحضارة اإلسالمية في فكر مالك بن نبي،5
رسققالة ماجسققتير غققير منشققورة، كليققة اآلداب، جامعققة عين

م.1989شمس، القاهرة، 
 - عققدنان خليققل باشققا، مالققك بن نققبي وآراؤه اإلسققالمية6

الحديثة، رسققالة دكتققوراة غققير منشققورة، جامعققة إكسققفورد،
م.1992بريطانيا، 

 - محمد يحياوي، مشققكلة المنهج في فكققر مالققك بن نققبي،7
م.1992رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 

 - مسعود أحمد، مشققكلة السققالم في فكققر مالققك بن نققبي،8
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، القققاهرة،

م.1988
 - علي حسن قريشي، أسس التربيققة عنققد مالققك بن نققبي،9

ماجستير غير منشققورة، كليققة التربيققة، جامعققة عين شققمس،
م.1982القاهرة، 

- زينب سققعدق مكققارم، المصققادر الدينيققة والفلسققفية في10
موقف مالك بن نبي من فلسفة الحضارة، رسققالة ماجسققتير
غير منشورة، كلية اآلداب، قسم الفلسفة، جامعة القققاهرة،

م.1986
- نصر الققدين عققزوني، منهج التفسققير في فكققر مالققك بن11

نبي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلققوم اإلسققالمية،
م.2001جامعة باتنة، 

- نورة خالد السعد، التغيير االجتماعيق عند مالك بن نققبي،12
رسالة دكتققوراة غققير منشققورة، كليققة علم االجتمققاع، جامعققة

.(1) م1997القاهرة، 
دور البيئةق التبسية الفعال في تكوينه:

لعبت البيئة التبسققية الثريققة دورهققا الفعققال في تكققوين
وتوجيهق شخصققية مالققك بن نققبي الوجهققة اإلسققالمية العربيققة

)( الدراسات واألبحققاث والرسقائل الققتي كتبت ونوقشققت حققول فكققر1
األستاذ مالك بن نبي كثيرة وكثيرة جققدا، وهققذه قائمققة متواضققعة عن

أهم الدراسات واألبحاث والكتب التي استطعنا الوقوف عليها.
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الوطنيققة، فأسققهب في وصققفها والتعققرض لتأثيراتهققا في
مذكرات شاهد القرن.

يصققف األسققتاذ مالققك بن نققبي في شققاهد القققرن وضققع
تبسققه الققديني واالجتمققاعيق والثقققافي قبققل نققزول فقيققه
المصلحين الشيخ العققربي التبسققي إليهققا، بقولققه: )).. فثمققة
تطورات جديرة بالمالحظة  تققؤرخ لهققذا التحققول. فقققد بققدت
حلقققات الققرقص تشققهد فراغققا من حولهققا، وكققانت من قبققل
تستقطب في العادة الجزائريين يققتزاحمون بالمنققاكب حققول
الحلبققة، الققتي في داخلهققا يققرقص كققل زوج من األوربققيين
واألوربيات.. لقد بققدت الققروح االجتماعيققة تتجلى في تبسققة،
وها هو ذا المجتمع الجزائري الجديدق قد ولد، وأدعياء الثقافة
الققذين أطلقهم االسققتعمارق في السققوق الجزائريققة، والققذين
احتكروا بفضله وسققائل التعبققير قققد شققوهوا األفكققار األكققثر
بداهة وبساطة. فمققع هققؤالء انتقلت البالد خالل ثالثين عامققا
من الزوايققا الققتي وضققعت تحت قيققادة )المقققدم(، والقبيلققةق
الخاضعة لسلطة سيدي الحاكم عبر )القايد( إلى جمهور من
الناخبينق ال اتجاه لهم وال لون يقودهم الققزعيم. وإلى عمققال
منظمين تستغلهم حفنققة من اللصققوص، وإلى جمعيققة طالب
يوحي إليهم ممثلوهم كيما يهرعوا زرافات إلى محاضرة ما،
ويقاطعوا أخرى وفق الحسابات الدقيقة لسفارة أجنبيققة. ال
شقققعور جمعي، وال ذاتيقققة ققققرار، وهمقققا اللقققذان يكونقققان

. (1)المجتمع..((ق 
ثم يذكر تأثيرات هققذا المصققلح الكبققير لمققا نققزل بمدينققة
تبسة وأصبح يمثل لها ضميرها الحي ضد االستعمار ورجالققه
من رجال الطققرق واألئمققة الرسققميينق بعققد عودتققه من مصققر

ورد في نص األستاذ مالك بن نبي المصطلحات التالية: )(1
- المقققدم: هققو شققيخ الزاويققة ، وهي درجققة دينيققة يمنحهققا لققه شققيخ1

الزاوية الكبرى األم.
- القايققد: لقب إداري اسققتعماري منحتققه السققلطات االسققتعمارية2

لرؤساء القبائل ممن يواليها لتسهيل مهمتها فيهم.
- سي سليمان بن طيار البيضاوي أول إمام مصلح بتبسة تخققرج من3

مدرسة األئمة بقسنطينة، وهو من بلدة عين البيضاء.
- سي الصادق بوذراع من رجال اإلصالح، وبمخزنه الققذي كققان يققبيع4

فيه القمح والقهوة. وهو كائن في قلب تبسة القديمة. 
- المسجد العتيق بتبسة أقدم مسجد بهققا، وقققد أسققس على أنقققاض5

 قصر الحاكم الروماني. 
لزاوية: حي كبققير بتبسققة تسققكنه عامققة النققاس بققني حققول زاويققة- 6

.سيدي عبد الرحمان العيساوي، وقد ولد فيه أب وكل أعمامي
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م وجققدت تبسققة1928بقولققه: )).. في شققهر آذار من عققام 
تغلي بحمى اإلصالح. لقققد بققني المسققجد الجديققدق والمدرسققة
فيهققا. وقققد جمعت التبرعققات من النققاس من أجققل البنققاء.
وامرأة عجوز من حي )الزاويققة( تققبرعت بققديك معتققذرة بققأن
ذلك هو كل ما لديها. كققل قققد أسققهم بحسققب قدرتققه. وكققان
هنالك من أسققهم لكي يققراهن على المسققتقبل فالمسققتقبل
حتى تلك اللحظة كان في اتجاه إرادة الشعب. فكققان للمققرء
أن يصبح مكافحا في سبيل اإلصققالح لخدمققة هققذا الشققعب أو
الستغالله. حتى )المقدم( الشريف الوقققور مقققدم الطريقققة
القادرية في تبسة أقفل زاوية تبسة بمحض إرادتققه، ووضققع
المفتققاح تحت البققاب ليصققبح معلمققا بسققيطا للقققرآن في

.(1)المدرسة..(( 
كما عققرفت تبسققة مققع مطققالع القققرن العشققرين نهضققة
ثقافية وإصالحية وإعالميةق وسياسققيةق متمققيزة، وفي معققرض
حديثققه عن طفولتققه بتبسققة تنققاول األسققتاذ مالققك وضققعها
اإلصقققالحي والتعليمي والثققققافي والقققتربوي والسياسقققي،
والصراع القائم بين الزعيم السياسي الوطققني الحققر السققيد

م( والققزعيم )ابن عالوة( الققذي1914)عبققاس ابن حمانققة ت 
.كان من أنصار اإلدارة الفرنسية

كما تناول دور المسجد الجامع العتيق وشيخه المصلح        
الشققيخ )سققليمان بن طيققار(، الققذي  بققدأت على يديققه حملققة
الققوعي واإلصققالح، وقققد أشققار إلى اضققطالع أعالم اإلصققالح
بتبسة مققع الشققيخ سققليمان بالعمققل اإلصققالحي منهم الشققيخ
المرحوم )الصادق بن خليل الدرباسققي التبسققي األزهققري ت

 .(2 )م(1948
وصققف األسققتاذ مالققك مسققيرة مدينققة تبسققة اإلصققالحية
بقيقققادة الشقققيخ العقققربي بن بلقاسقققمق التبسقققي اإلصقققالحية
والدعويةق بعيدق عودتققه إلى تبسققة من مصققر فقققال: )).. سققار
الشققيخ العققربي التبسققي على خطى سققابقيه من الشققيوخ
الذين بققدأوا عمليققة اإلصققالح بتبسققة بعققد عققودتهم من زاويققة
نفطة بالجريققد، الققتي كققانت تققوفر قققدرا من العلمق الشققرعي
والعققربي ال بققأس بققه للطققالب المريققد، الققذي يريققد أن يعققود
لبلدتهق لإلمامة والخطابة واإلصالح. وكان الشيخ الذي أثر في
الشيخ العربي التبسي في زاويققة نفطققة بالجريققد محمققد بن
إبققراهيم النفطي، الققذي كققانت تربطققه صققداقات مققع القايققد

.185 و 184مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص )( 1
..80 و 79 و 27مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(2
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الصديق بتبسة فيقضققي عطلتققه الصققيفية فيهققا، وقققد سققبق
الشيخ العققربي للققدعوةق اإلصققالحيةق بتبسققة الشققيوخ: عسققول

.  (1)والصدوق بن خليل والشيخ سليمان..(( 
ويتابعق األستاذ مالك وضع اإلصالح بتبسة قائال: )).. بعققد
مجيء الشققيخ العققربي انفض رواد حلقققات الشققيخ عسققول
العبيدي، والصادق بن خليل، وسليمان بن طيققار من الجققامع
العتيق ،والمدرسققة الصققادقية وزاويققة سققيدي عبققد الققرحمن،
والتحقواق مباشرة بحلقته في مسجد أبي سعيد، وقققد حققاول
الشيخ بمعية رجققال اإلصققالح بالمدينققة بعققد أن غص المسققجد
بالرواد االنتقال إلى الجامع العتيق، ولكن أعداء اإلصالح من
الطرقيين، وأتباع اإلدارة االستعمارية من األئمة الرسميين،
وعلى رأسققهم الشققيخ سققليمان بن طيققار، ومحمققدق الصققالح
جاللي اللققذين تققدخلواق لققدى اإلدارة الفرنسققية  فمنعتققه من

.(2)التدريس فيه فعاد من جديدق إلى مسجده القديم..(( 
كما يروي األستاذ مالك أيضا حيثيات التطور االجتماعي
في الجزائر عامة، وفي تبسة خاصققة، وقققائع انتقققال الشققيخ
العربي التبسي إلى مدينة سيق واضطالعه بالتدريس وإدارة
مدرسققتها الحققرة االبتدائيققة، إذْ يقققول: )) .. حققرارة اإلصققالح
بدأت  تجتاح وهران، فالناس في بلدةق سان دوني دو سققيج -

ST  DENIS  DU  SIGبنققوا مدرسققة دعققوا من أجققل إدارتهققا 
الشققيخ العققربي التبسققي، وكققان >بققاش آغققا< المنطقققة
>بوشيحا<ق يققدلي بنصققيبه من تلققك المبققادرة، إذ كققان يغطي
من جيبققه الخققاص ميزانيققة المدرسققة وإدارتهققا. كققانت هققذه
سمات ذلك العصر، فقد كان الناس يلتزمون بملء اختيارهم

.     (3) دون أن يدخلوا في حسابهم رأي اإلدارة((
يققروي األسققتاذ مالققك في مذكراتققه عن عققودة الشققيخ
العربي التبسي من بلدةق سيق بعد توسطق أعيان بلققدة تبسققة

الشيخ)**( الشيخ للعودة إليها، قائال:  عودة  وكانت   ..((
العققربي التبسققي من مدينققة سققيق منتظققرة ليققوم التدشققينق
القققريب، وانضققم تحت لققواء اإلصققالح حققتى عرابققدة تبسققة
ومدمنوهاق العاكفون على الخمر، كما انضققم كثققير من الققذين
يعيشون في كنققف االسققتعمار.. وكققانت المالمح االجتماعيققة

.80مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(1
.81 و 80مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(2
.189مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(3
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كلها تتغققير في المققدين، بينمققا بقيت في سققيرها اإلصققالحي
.  (1)منذ غادرتها قبيل سنتين..(( 

وقققد حضققر األسققتاذ مالققك هققذه األحققداث اإلصققالحية
العظيمة بمدينة تبسة وكتبق واصفا إياها بقوله: )).. وكققانت
عودة الشيخ العربي التبسي من مدينة )سيق( منتظرة ليققوم
التدشينق القريب، وانضققم تحت لققواء اإلصققالح حققتى عرابققدة
تبسة ومدمنوهاق العاكفون على الخمققر كمققا انضققم كثققير من

.(2)الذين يعيشون في كنف االستعمار..(( 
كما وصف دور النادي الثقققافي التققابع لجمعيققةق العلمققاء
المسلمين الجزائريين بتبسة بقوله: )).. في المدينةق أضققحى
النادي القلب الذي تنظم نبضاته جريان األفكققار وانتشققارها.
فالتبسققيون كققانوا يجتمعققون فيققه في الظققروف الققتي تهم
الناس جميعا. وكان رجال القبائل يترددون عليققه أيضققا حين
يؤمون سوق المدينققة، وكققانوا يحملققون معهم األفكققار الققتي
ينشقققرونها  ليبقققذروها في القققدواوير خالل السقققهرات تحت

. (3)الخيمة..(( 
كما ذكر األستاذ مالك في معرض تناوله لحركية              

النشاط الدعوي واإلصالحي بتبسة في نهاية عقد الثالثينققات
بعد عودة الشققيخ العققربي التبسققي من األزهققر، إذْ قققال: ))..
على كققل حققال فلقققد كققان الشققيخ سققليمان يتققابع رسققالته
اإلصالحية في البلدة بينما الشيخ الصدوق بن خليل، والشيخ
عسققول يتنافسققان على اسققتمالة المسققتمعين من شققباب
تبسة، هؤالء الذين أصبحوا فيما وحينماق عققاد الشققيخ العققربي

. (4) التبسي من األزهر رواد مواعظه وتوجيهاته..((ق
وبالرغم من ثناء األستاذ مالك في الكثير من المواضع        

على الشيخ العربي في مذكراتققه،  كقدرتققه على اسققتقطاب
مققدعوي غققيره من شققيوخق تبسققة، واضققطالعه بريققادة العمققل
التنققويري فيهققا.. إال أنققه كققانت تبققدو منققه أيضققا الكثققير من
االعتراضققات على منهج وطريقققة وأسققلوب الشققيخ العققربي،
وجمعيةق العلماء المسلمين الجزائققريين، من ذلققك قولققه: ))..
وكانت الفكرة تجعلني أكثر اسققتلطافا للشققيخ ابن بققاديس..

.262مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(1
.262مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(2
.185مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(3
.100مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(4
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لقققد كققانت لديققه إنسققانية الشققيخ سققليمان ونظققرات الشققيخ
.(1)العربي القاسية. فكانت األولى تحد من تطرف الثانية.(( 

ثم يعقب األستاذ مالك على نفسه، مبررا ومعلال الكثير
من مواقفه غير الطبيعية حيال سلوك ومنهج الشيخ العربي
تارة بتعالت فكرية، وتارة أخرى بتعالت نفسققية  تربويققة. من
ذلققك مثال تعليلققه السققتلطافه الشققيخ بققاديس على الشققيخ
العقققربي بقولقققه: )) فأحكقققامي المسقققبقة ربمقققا أورثتنيهقققاق
طفولتي في عائلة فقيرة في قسققنطينة، زرعت ال شققعوريا
في نفسي نوعا من الغيرة والحسد حيققال العققائالت الكبققيرة

. (2)التي كان الشيخ العربي ينتمي إلى واحدةق منها..(( 
ومن تعالت األسققتاذ مالققك الفكريققة مققا ذهب إليققه في
معرض تبرير طبيعة الخالف بينه وبين الشيخ العققربي قولققه:
)).. واتفققق في تلققك الفققترة أن اطلققع الشققيخ العققربي على
كتاب فقه جاء هدية من صاحب سعودي الجىء إلى القاهرة
، وكان عنوانه الغريب )الصقراع( يسققتغرب على غالف كتققاب
يدرس الفقه، وله مقدمة أغققرب من العنققوان، ألنهققا تتنققاول
بإسهاب وبراعة نادرة دور القيم اليهودية في صناعة العالم
العصري. فقرأه الشيخ العربي واقققترح أن أقققرأه أيضققا، ألن
المقدمققة لفتت نظققره، ورأى أنهققا لققو تققرجمت للفرنسققية
ألفادت في توجيه الشباب الجزائري في تلك الفترة ، وكققان
رأيه أن أضيف ما جققادت بققه القريحققة حققتى ينشققر الكققل في
صورة كققتيب باسققمي واسققم الشققيخ، الققذي تعهققد من ناحيققة
أخرى بتكاليف الطبع من صندوق جمعية العلماء، فرأيته رأيا
وجيهقققا، وانتهيت من عملي في مقدمقققة كتقققاب الصقققراع،
فسققلمت نسققخة لبعض األصققدقاء ليقققدموهاق للشققيخ العققربي

فقدموها له، فأبدى بعض التحفظات:
إن هذه الرسالة لن يسمح بنشرها، فال بد من تعديالت        

في بعض سطورها حققتى يتحققققق طبعهققا، وعنققدما رجققع إلي
األصدقاء بهذا الجواب قررت أن أرى الشيخ حتى أتفق معققه
مباشققرة في الموضققوع، وكي أهققدىء شققيئا من تصققوراته

المتشائمة بخصوص مصير الرسالة.
العواقب        بعض  عليناق  تخشى  لعلك  الشيخ:  فضيلة  يا 

فمن الممكن أن يبقى اسقققمي وحقققدهق على غالف الرسقققالة
حتى ال تتورط جمعيققة العلمققاء.. فلم  يقر هققذا القرأي، واحتج

عليه.

.131مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(1
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الرسالة مهما يكن         الحكومة ال تسمح بنشر هذه  إن 
االسم على غالفها مادام محتواهققا كمققا هققو دون أي تعققديل.
فاحتججتق بققدوري: فلنققترك الحكومققة تأخققذ مسققؤوليتها في
األمر دون أن نساعدها عليه بإحجامنا.ق وفرغنا من المناقشة
دون اتفاق، وخرجت منها بفكرة واضحة عن اختالف طريقة
التفكير بيننققا، ألن الطريقققتين تققأتي كققل واحققدة منهمققا من

.(1)ناحية، تختلف تماما عن الناحية األخرى..(( 
والمتمعن في تعليل األستاذ مالك بن نبي واستنتاجاتهق       

من خالفه في مسألة واحققدة مققع الشققيخ يتققبين  أن األسققتاذ
مالك بن نبي عققد عققدم مجققاراة الشققيخ لققه -في كتيبققه الققذي
أعققده-ق خالفققا في الققرأي، وفي المنهج، وفي التصققور، وفي

النتيجة.
والمسققألة كمققا تبققدو داخلققة في حنكققة الشققيخ الكبققيرة
وتجربته الثرية في التعامل مع أساليب اإلدارة االسققتعمارية
التي تتظاهر بحرية الرأي شققكليا، ثم تخنقققه عمليققا وتطققارد
وتنكققل بأصققحابه ومؤسسققاتهم. فققأراد أن يجنب الجمعيققة
والعمل اإلصالحي كله خطرا أجسم من النفققع المجلققوب من
هققذا الققرد عمال بالقاعققدة األصققولية: دفققع المضققار أولى من
جلب المصققالح. ولعققل األسققتاذ مالققك بن نققبي لم يهضققم
المسألة يومها، فبالغ مبالغة كبيرة في تقققدير حجم الخالف،
وأعطاه أبعققادا لعلهققا لم تكن لققدى الشققيخ تصققورا ومنطلقققا

وممارسةق وغاية وهدفا ونتيجة.
خصائص ومميزات فكره:

فكققر وآثققار مالققك يجققد أنققه يتمققيزلإن الدارس المتمعن 
بالخصائص والمميزات التالية:

  - النزعة التحليلية:1
يلحققظ الققدارس لفكققر مالققك بن نققبي بققروز النزعققة
التحليلية، فال يتبنى رأيا أو يققذهب مققذهبا، إالّ بعققد أن يققدقق
فيققه، ويحللققه، ويفككققه، ويركبققه، فلققه منهج تحليلي تركيققبي
متميز في االستدالل واالستنباطق خاص به، وفي هذا الصققدد
قال عنه الدكتور األستاذ طققه جققابر العلققواني: )).. وهققو في
تناوالته تلك يجمع بين صنعتين، مهندس دقيق، يعققرف كيققف
يقوم بعمليات الهدم والتفكيك، وكيققف يتجاوزهققاق بعققد ذلققك،
للقيققام بمهمققة البنققاء والققتركيب، مالحظققا سققائر المققؤثرات

. (2)ومختلف األدوات وجميع الشروط..(( 

.424 و 423 و 422مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص  )(1
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لقققد كققان مالققك بن نققبي ذا تفكققير منهجي، وذا نزعققة
تحليليققة رياضققية، نظققرا لتخصصققه في الكهربققاء والهندسققة،
فكل المعادالت التي ترد في كتبه تترجم ثقافتققه الرياضققية،
التي ساعدته على أن يكون منهجيا، يحسققن تنسققيق أفكققاره
وترتيها، وهو يعترف بما حققه له تكوينه الرياضققي فيقققول:
)).. لكن ربما أفيدهق من ناحيققة تنسققيق األفكققار، ويسققاعدنيق
على ذلك األسققلوب الرياضققي الققذي انطبعت بققه، حققتى كققان
أحيانا هذا األسلوب نفسه موضققوع نقققاش حققاد بيننققا، وذلققك

. (1)عندماق ينتقدق صديقي جفاف الفكر الهندسي..(( 
فهنا نجد مالكا يتميز بتنسيق أفكاره أثناء مناقشاته مققع
صديقه حمودةق بن ساعي ذو الثقافة الواسعة، فقوة نظققره،
ودقة تحليله تجعله ينظر للمسألة من زوايا متعددة،ق حتى أنه
ال يركن إلى فكرة، أو رأي حققتى يدعمققه بالحقققائق والققدالئل
المنهجيقققة والمنطقيقققة والتاريخيقققة والسقققياقية والدينيقققة..
فتكوينه العلمي والرياضي يجعلهق ال يقققوم بسققرد التفاصققيل
والوقائع واألحداث واإلطنققاب فيهققا، بققل نجققده يوجققه كامققل
طاقتققه الفكريققة للتحليققلق والققتركيب والتعمققق، والمالحظققة
الدقيقة، مققع صققرامة في المنطققق التحليليق واالسققتنباطي،
ولققذا فهققو في كققل كتبققه يبققدوق فيلسققوفا للتققاريخ،ق حكيمققا
اجتماعيا،ق محلال نفسانيا، خبققيرا اقتصققاديا وسياسققيا،ق عارفققا
باألديان والجغرافيا.. األمر الذي يجعله يوظققف كققل معارفققه
من هققذه العلققومق لتحليققلق األحققداث، وعققدم االكتفققاء بنظققرة

واحدةق ضيقة.  
وكل من قرأ له، أو سمعه يحاضر، أو ينققاظر أو ينققاقش
يكتشققف بسققرعة تكوينققه العلمي، ومصققطلحاته الرياضققية
والفيزيائية والكيمائيققة، الققتي وظفهققا في حقققل الدراسققات
اإلنسانية، فجاءت لتنوير وحققل الكثققير من القضققايا الفكريققة

. (2)العالقة، وما كان ذلك إالّ لنزعته العلمية التحليلية 
 - النسقية:2

ونقصد بها االنسجام وعققدمق التنققاقض الفكققري، الققذاتي
والموضققوعي، الققداخلي والخققارجي، واالبتعققاد عن خيانققة
المبادىء، فمالك حين يتصدى لقضققية مققا، ويعتقققدق أهميتهققا،

 عبد اللطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نققبي، ص )(2
18.

.252)( مذكرات شاهد القرن، ص 1
عبد اللطيققف عبققادة، صققفحات مشققرقة من فكققر مالققك بنانظر: )( 2
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يظل يؤكد على قيمتها، وهققو يعالجهققا بكققل صققدق وإخالص،ق
وال يتراجع عنها في سائر كتبه، إالّ إذا اكتشف خطأها، وهذا

ما لم يلحظ عليه.
وإذا ما توصل إلى فكرة معينة، فهو يسعى بكل ما ملك
من معارف وحقققائق ومنققاهج... لتققدعيمها، فكققل كتبققه تققبرز
إيمانه بالحضارة والثقافة وعالمق األفكققار والقيم.. وال نجققده
في كتاب من كتاباته قد تخلى عنها أو نسيها، ولذا فأفكققاره

متناسقةق منسجمة، ال تعارض وال تناقض بينها.
 - الواقعية:3

عندماق يعالج مالققك بن نققبي قضققية من القضققايا، لم يكن
ليسبح في الخيال والوهم، بل كان موضوعيا واقعيا إلى حد
كبير، ألنه ينطلققق من الواقققع المعيش، ومن التجربققة الحيققة
الواقعية، ومن تجققارب يعيشققها وعاشققها العققالم اإلسققالمي،
وقد أجلى هذه الحقيقة صديقه األستاذ الدكتور عبققد العزيققز
خالدي، وهو يقدم له كتابه شروط النهضققة، فقققال: )).. ابن
نققبي في الواقققع ليس كاتبققا محترفققا، أو عققامال في مكتب،
منكبا على أشياء خامدةق من الققورق والكلمققات، ولكنققه رجققل
شعر في حياته الخاصة بمعنى اإلنسان في صققورته الخلقيققةق
االجتماعية،ق وتلك هي المأساة التي شققعر بهققا ابن نققبي بمققا
فيها من شدة، وبكققل مققا صققادف في تجاربققه الشخصققية من

.  (1)قساوة..(( 
لقد كققان الواقققع يققدعوهق للتأمققل والتحليققلق والبحثق عن
حلول ألمته التي غمرها الجهل والفقر والقابلية لالستعمار،ق
إلى أن وقعت فريسة سققهلة بيققد االسققتعمار. فواقعيتققه هي
التي جعلته يغير مسار حياته من مهندس كهرباء، إلى بققاحث
اجتماعي وفيلسوف تاريخي، إليمانققه بحاجققة أمتققه إلى بنققاء
اإلنسقققان المنهقققار، أكقققثر من حاجتهقققا إلى بنقققاء األشقققياء
والجمادات. لقد كانت انطالقتققه من مشققكالت عصققره، الققتي
اعترضت سبيل أمته عن النهققوض، فاسققتحوذت على فكققره،

. (2)وتفاعل معها مقترحا لها الحلول المناسبة 
فلم تكن الكتابة هوايته، ولكنه كان يعالج قضققايا وطنققه
وأمته، واإلنسققانية التائهققة، وكققان يققردد فيقققول: )).. لسققت
كاتبا بالمعنى المهني، الذي صاحبه يبحث الموضوع ليخرجققه

مالك بن نققبي، شققروط النهضققة، مقدمققة الكتققاب بقلم األسققتاذ)(1
.6الدكتور عبد العزيز خالدي، ص 
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للناس، ولكني أشعر بوضع يحيطق من حققولي، فيققدفعني إلى
. (1)دراسته وإخراجه للناس..(( 

 - تعدد زوايا النظر:4
يتناول مالققك بن نققبي قضققاياه من زوايققا متعققددة، فهققو
فيلسققوف التققاريخ، وعققالمق االجتمققاع، والمحلققل النفسققاني،
والخبير االقتصادي، والفقيققه األصققولي، والداعيققة المصققلح،
والشيخ المجققدد، واللغققوي النحريققر، والمهنققدس التطققبيقي،

والفيزيائي المخبري، والرياضي التحليلي.. 
 - الحرص على سالمة ودقة التشخيص:5

حقققرص مالقققك بن نقققبي في كامقققل آثقققاره وكتاباتقققه
ومحاضقققراته ومناظراتقققه.. على دققققة وسقققالمة تشخيصقققه
لمشكالت العالم اإلسققالمي، مجتنبققاق -قققدر اإلمكققان- الوقققوع
في التناقض المنطقي في فهم المشكالت الواقعية، وردها
إلى أصولها وأسبابها ودوافعها بدقة متناهية، فهققو يققرى أن
دقة وسالمة تشخيص قضايا األمة ومشققكالتها من الفققروض
الشرعية الواجب عدم الخطإ فيها، ألنها ال تتعلق بمصير فرد

. (2)بل بمصير أمة بكاملها 
قضايا الحضارة المعاصرة في تفكير مالك بن نبي:

المتتبعق لمؤلفات األستاذ مالك بن نققبي يجققده قققد عققالج
بعمقققق الكثقققير من قضقققايا عصقققره وأمتقققه، ولكن القضقققية
األساسية التي شكلت مركزية تفكيره انصبت باألساس على
)مشكالت الحضارة(، فقد ركققز جُققلَّ تفكققيره فيهققا، وكققل مققا
أنتجه من مفاهيم ومصطلحات وأفكار، وكققل مققا أرسققاه من
تحليالتق وقراءات ومناهج بحثيققة وتفكيكيققة،ق ومققا طرحققه من
إشكاليات في فقه التخلف واالنحطاط الحضاري، وما جققدده
في فلسفة التجديدق والبنققاء الحضققاري كققان يهققدف كلققه إلى
استيعاب تراكمات حركة البنققاء الحضققاري بأبعققادهق التاريخيققة

.(3)واآلنية والمستقبليةق 
والمتتبققع لمؤلفاتققه يجققدها متمركققزة حققول مشققكالت
الحضارة، التي يرى أن محاولة التفكير فيهققا هققو تفكققير في
أسسها، وأسسها هي مشكلة الثقافة. ألن الثقافة هي أصل
كل تحول حضاري في التققاريخ، بققل الثقافققة -حسققب رؤيتققه-
مصققدر وأس النكبققات والمآسققي الققتي أصققيب بهققا مجتمعنققا

.10)( عمر كامل مسقاوي، حديث في البناء الجديد، ص 1
.28)( نصر الدين عزوني، منهج التفسير في فكر مالك بن نبي، ص 2
)( الطيب برغوث، دعققوة إلى التواصققل والتأصققيل، جريققدة الشققروق3
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اإلسققالمي في سققائر مجققاالت حياتققه، األمققر الققذي أدى إلى
انهيققاره. وهي ذاتهققا المشققكلة الققتي أدت إلى انهيققار سققائر
المجتمعققات، ألن الفعققل الحضققاري هققو في األسققاس فعققل

.(1)ثقافي 
ويققرى أن محققرك المجتمققع نحققو الفعققل الحضققاري هققو
الفعققل الثقققافي، الققذي يعتمققدق أساسققا على الفكققرة، ألن
الفكرة األصيلة الحية هي التي تققدفع للفعققل الحضققاري، ألن
)).. هناك مرحلة يكون فيها المجتمع بدائيا فقققير الوسققائل،
فإذا أدركته فكرة جوهرية تستقطب روحه، انققدمج في دورة
التاريخ، واندفع بجهده اليومي نحو مثل أعلى يجعل ألفكاره

دورا وظيفيا.. 
وإذا كققان المجتمققعق تصققيبه المخققاطر فليس لقلققة في
أشيائه، بل لفقر في أفكققاره، كيققف ال ؟ وغققنى المجتمققعق ال
يقاس بما يملك من أشققياء، بققل بقققدر مققا يملققك من أفكققار.
ومن هنققا فمشققكلة العققالم اإلسققالمي مشققكلة أفكققار، ومنققذ
انحطاطه مققا بعققد عصققر الموحققدينق يواجققه مشققكلة أفكققار ال

. (2)مشكلة وسائل..(( 
والقضايا الرئيسة الثالث التي عالجها، هي:

 - مشكالت الحضارة.1
 - مشكالت الثقافة.2
 - مشكالت األفكار. 3

وسنحاول عرض هذه القضايا لنتبين استشراف األستاذ
المرحوم مالك بن نبي لمشكالت وقضايا عصرنا. 

 - مشكالت الحضارة:1
يرى مالك بن نبي أن اإلنسان اجتماعي بطبعه، ويسعى
دوما عبر سائر نشاطاته لتحقيق فطريققة االجتمققاع الغريزيققة
فيه، ونتيجة لهققذه المققيزة االجتماعيققةق الققتي ترضققي حاجاتققه
الفطرية فهو بحاجة إلى تحقيقققق آلياتهققا والتعققاون مققع بققني
جنسققه، األمققر الققذي يدفعققه إلى البحث عن وسققيلة للتفققاهم
والتواصل اللغوي والفكري واالجتماعيق والثقققافي.. وبهاتققه

اآلليات تتشكل نواة المجتمع.ق 
وال يقوم المجتمع، وال يعققرف االسققتقرار إالّ بالفاعليققة
الثقافية، وال تتحقق الفاعليةق الثقافيققة فيققه، إالّ بالممارسققة
وبققالغرس الحضققاري. وأي غيققاب لعمليققة الققزرع الثقققافي

)( الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافيققة من اسققتراتيجية التجديققد1
.12مالك بن نبي، ص  الحضاري عند
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المتواصققل في مسققيرة وبنيققة وعمققق المجتمققع سققتجعل من
المجتمققع مجتمعققاق بققدائيا تسققوده الهمجيققة ويحيققا بققالتخلف
والفوضى، ولذلك فقد عرف المرحوم األستاذ مالك بن نققبي
الحضارة قققائال: )).. إنققني أؤمن بالحضققارة على أنهققا حمايققة

.(1)لإلنسان، ألنها تضع حاجزا بينه وبين الهمجية..(( 
وأي تراجققققع أو غيققققاب للفعققققل الحضققققاري الفققققردي
واالجتماعي سيؤدي بالضرورة الحتمية إلى عدميققة اإلنسققان
واإلنسانية، وظهور الخلل في عققالم األفكققار واألشققياء ألن:
)).. الحضارة هي التي تنقل اإلنسان إلى شققكل من أشققكال

.(2)الحياة الراقية..(( 
فالحضارة أمان لإلنسققان واإلنسققانية، وحصققانة طبيعيققة
إلنسانيته المتميزة، وحماية لكافة حقوقه وحرياته وواجباتققه
وحاجياتققه،ق وبهققا يجققد األمن لمصققيره ومسققتقبله،ق لكونهققا
تستطيع أن تقدم له الضمانات الحقيقية والواقعية لوجوده،
ألن وظيفتها تأمين الحماية لالستمرارية الثقافيققة والمدنيققة
والحضققارية للفققرد والمجتمققع، وقققد دعققا إلى )).. أن يكققون
للمجتمققع مجمققوع الشققروط األخالقيققة والماديققة الققتي تققتيح
لمجتمعق معين أن يقدم لكققل فققرد من أفققراده في كققل طققور
من أطوار وجوده، منذ الطفولة إلى الشققيخوخة، المسققاعدة
الضققرورية لققه في هققذا الطققور أو ذلققك من أطققوار نمققوه.
فالمدرسة والعمل والمستشققفى ونظققام شققبكة المواصققالت
واألمن في جميع صوره عققبر سققائر تققراب القطققر، واحققترام
شخصية الفرد، تمثل جميعها أشكاال مختلفة للمساعدة التي
يققرد ويقققدر المجتمققع المتحضققر على تقققديمها للفققرد الققذي

(83.. )(3)ينتمي إليه..(( 
ومهمققا كققان شققكل الضققمانات الققتي يقققدمها المجتمققع
للفرد، سواء أكانت صدقة، أو زكققاة، أو كفالققة، أو إعانققة، أو
تعليمققا، أو تكوينققا فهي أشققكال من الضققمانات الققتي تصققون
أفراد المجتمع  ألن المجتمعق الذي يقققوم بالفعققل الحضققاري،
هو المجتمعق الحقيقي المتحضققر، الققذي يتغققير ويتطققور عققبر
الزمققان التققاريخي الفاعققل للوصققول إلى الققرقي واالزدهققار،
فققالمجتمعق التققاريخي المتطققور هققو الققذي يصققنع الحضققارة،
وليست الحضارة سوى )).. محصلة تفاعل الجهققد اإلنسققاني

، نقال عن: أسعععد السععحمراني، مالععك بن نععبي5 مالععك بن نععبي، النجععدة، ص )(1
.143مفكرا إصالحيا، ص 

.19مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص  )(2
.43 مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص )(3
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مققع سققنن اآلفققاق واألنفس والهدايققة، من أجققل الققترقي
المعقققرفي والقققروحي والسقققلوكي والعمقققراني في عقققالم

.(1)الشهادة..(( 
ألن الحضارة إنجاز خالل الزمان التاريخي، ويشمل هققذا
اإلنجقققاز كقققل مجقققاالت الحيقققاة االقتصقققادية والسياسقققية
واالجتماعية والعسكرية. ولذلك يؤكد المرحوم مالك بن نبي
على فكرة أن الحضارة هي التي تلد منتجاتهققا، أو هي الققتي
تصنع منتجاتها، وكققل اسققتيراد لمنتجاتهققا وأشققيائها ال يعتققبر
إنجازا حضاريا، ألن الحضارة: )).. هي نتاج فكرة حيققة تطبققع
على مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر، الدفعة التي تجعلققه
يدخل التاريخ، فيبني هذا المجتمع نظامه الفكري والثقققافي
طبقققا للنمققوذجق المثققالي الققذي اختققاره، وعلى هققذا تتأصققل
جققذورهق في محيققط ثقققافي أصققيل تتحكم بققدوره في جميققع
خصائصققه الققتي تمققيزه عن الثقافققات األخققرى، والحضققارات

. (2)األخرى..(( 
مالك بن نبي: نظرية الحضارة عند

يعققرف األسققتاذ مالققك بن نققبي الحضققارة بققالنظر إلى
معادلققة تركيبهققا الحققدود عناصققر تركيبهققا األساسققية، فهي:

.(3 )التالية: ]إنسان + تراب + زمن = حضارة[
فالحضارة تبنى بققالنظر لمققا يحملققه اإلنسققان من عقيققد
وفكر، فيسققتغل بهققا الققتراب الققذي يكتققنز مختلققف ضققرورات
الحياة، كما يستغل عامل الوقت بتحويلهق إلى سققاعات عمققل
وإنتققاج. فمشققكلة الحضققارة والتخلققف والتبعيققةق ال نحلهققا
باستيراد منتوجات حضارة قائمة، بققل نحلهققا بحققل مشققكالت

اإلنسان والتراب والوقت.
كما أن عناصر الحضارة هذه لن تجققدي نفعققا إذا لم يكن
الجامع بينهما هققو الفكققرة الدينيققة، الققتي تسققيطر على روح
الفرد وعلى حيققاة األمققة، وتظققل هي العامققل الرئيسققي في
سيرها التاريخي، وفي تأكيققده على فاعليققة الفكققرة الدينيققة
لبناء الحضققارة يقققول: )).. فالحضققارة ال تنبعث إال بالعقيققدة
الدينية. والحضارة ال تظهر في أمة من األمم إالّ في صققورة
وحي يهبققط من السققماء، يكققون للنققاس شققرعة ومنهاجققا..

 الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية في استراتيجية التجديدع الحضاري عنععد)(1
.10مالك بن نبي، ص 

.49مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص  )(2
.29 مالك بن نبي، ميالد مجتمع ، ص )(3

310



فكأنما قدّر لإلنسان أال تشرق عليه شمس الحضارة إالّ حيث
.(1)يمتد نظره إلى ما وراء حياته األرضية..(( 

وإن الفكقققرة الدينيقققةق تبث في روح معتنقيهقققا األخالق
الرفيعققة، ومن شققذا عبقهققا الفيققاح تنتشققر وتنبعث حيققاة
المجتمققعق الفكريققة المتجققددة، فققإذا فقققدت األمققة األخالق
تحققررت الغريققزة، وهنققا تنتصققر الهمجيققة، وتحيققا الهمجيققة،
وتسقط الحضارة على إثققر تحققرر الغرائققز. فققإذا مققا تحققررت
الغرائز في األفراد وسيطرت عليهم تققوجهت عقققولهمق نحققو
الكم واألرقققام، وفقققد اإلنسققان قيمتققه الروحيققة الحقيقيققة
وصارت منتجات الحضارة في يده وسيلة استعمار، ووسقققيلة

اضطهاد وظلم وفساد وضغط.. 
كما يرى المرحققوم األسققتاذ مالققك بن نققبي أن الحضققارة
تبدأ ببزوغ فكرة دينية فيه، وتسققمى هققذه المرحلققة بمرحلققة
الروح، وتكون الحضارة فيهققا في طققور الميالد والنشققأة، ثم
تليها مرحلة انتشار وتوسع الحضارة، وتسمى مرحلة العقل،
لتنتهي إلى مرحلققة الغريققزة وهي مرحلققة األفققول والتالشي

(2).
ومن خالل هذا العرض السققريع لمفهققوم الحضققارة عنققد
مالك بن نبي نتبين أنه قد عرفها من خالل ثالثة مسققتويات،
فتعريفه لها من حيث تققركيب عناصققرها، يشققير إلى النظققرة
النشوئية التكوينية، وتعريفه لهققا من حيث وظيفتهققا، يشققير
إلى النظرة الوظيفيققة، وتعريفققه لهققا من الناحيققة التاريخيققة

. (3)يشير إلى النظرة التاريخية التطورية البيانية 
عناصر نظرية الحضارة عند مالك بن نبي:

يققرى المرحققوم األسققتاذ مالققك بن نققبي أن الحضققارة ال
تسققتقر في مكققان واحققد في األرض، كمققا أنهققا ال تثبت في
رقعة جغرافية معينة، أو عند شعب معين، بل تسير وتتحققرك
من مكان آلخر، ومن شعب آلخر )).. ألن الحضارة تسير كما
تسير الشمس، فكأنها تققدور حققول األرض مشققرقة في أفققق

.(4)هذا الشعب، ثم متحولة إلى أفق شعب آخر..(( 
وتتقاسققم حركيققة قيققام الحضققارات وسقققوطها ثالث

مستويات نظرية رئيسية كبرى، هي:
 - نظرية حركة التقدم الصاعد للحضارة.1

.75 مالك بن نبي، شروط النهضة ، ص )(1
.99 و 98 المصدر نفسه، ص )(2
.111 آمنة تشيكو،ع مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد توينبي، ص )(3
.73 مالك بن نبي، شروط النهضة، ص )(4
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 - نظرية حركة النكوص المتدهور.2
 - نظرية التعاقب الدوري.3

وتدخل رؤية مالك بن نبي ضمن سياق النظرية الثالثققة،
الققتي درسققت الحضققارة كحركققة تعققاقب دوري سققنني، وقققد
تميزت هذه النظرية بنوعية العلماء والباحثينق الققذين قققدموا

قراءاتهم فيها بعمق وموضوعية وإنصاف، وهم: 
 - المؤرخ والباحثق الموسوعيق )عبدق الرحمن بن خلققدون ت1

م(، الققذي يقرى أن خققط سققير الحضققارة في أي1406هق 808
أمة من األمم يمر بالمراحل األربعة التالية: ]مرحلة البققداوة،

ومرحلة الحضارة، ومرحلة الترف، ومرحلة التدهور[.
م(،1936 - المققؤرخ والبققاحثق الموسققوعيق )اشققبنجلر ت 2

الذي يرى أن الحضارة كققائن حي، يلققد وينمققو ويكققبر ويهققرم
ويموت.

 - المققؤرخ الموسققوعيق )إرنولققد توينققبي(، الققذي يققرى أن3
العامققل الرئيسققي في نمققو الحضققارة هققو التحققديات البيئيققةق

والجغرافية والبشرية المحيطة بالمجتمع.
 - الفيلسقققوف والمقققؤرخ )هيغقققل(، القققذي يقققرى أن قيقققام4

الحضارة متوقف على الصققراع القققائم بين المتناقضققات في
.(1)نطاق المادة ووسائلق االنتاج 

وقد عرض األستاذ مالك بن نققبي لكققل النظريققات الققتي
درست لفلسفة قيام الحضارات، ثم عرض لنظريتققه الققتي ال
تخضققع ألسققباب طبيعيققة جبريققة، بقققدر مققا تخضققع لإلنسققان
نفسه. مالحظققا أن تطققور الحيققاة الفكريققة للمجتمققع شققبيهة
بتطور الحياة الفكرية لإلنسان في جميع مراحل نموه، فهققو
كالطفل صغيرا، وكالشاب يافعا، وكالكهققل رجال، وكققالعجوزق
شيخا، وكاإلنسان ميت فانيا، ونظريته في الحضارة تتأسس

على الخطوات التالية:
 - الطور األموي: وهي مرحلة التعامل العشوائي مع عققالم1

األشياء المحيطة به، دون إدراك لعققالم األشققخاص عققدا وجققه
وشخصق أمه.

 - الطور ما قبل االجتماعي: وهي مرحلة التعامل مع عالم2
األشخاص المحيطين به، دون إدراك لعالم األفكار.

 - الطققور االجتمققاعي:ق وهققو الطققور المدرسققي ومققا بعققد3
المدرسي، وفيه يحاول إقامة الصلة بين العوالم الثالثققة في

داخله ]أشياء. أشخاص. أفكار[.

. وشققايف عكاشققة، الصققراع54)( مالققك بن نققبي، ميالد مجتمققع، ص 1
.54الحضاري في العالم اإلسالمي، ص 
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وهكققذا تتكققون الحضققارة: بققدءا من الطققور الطفققولي
البقققدائي، ثم الطقققور االجتمقققاعي بارتبقققاط األفكقققار بعقققالمق
األشققخاص، فققالطور الراشققد الققواعي حيث يُعطي المجتمققعق
القيمة للفكرة المجردة عن عالم األشخاص واألشياء. وهكذا

. (1)تكون الحضارة بداوة، فتحضر، فشيخوخة، فانهيار 
المجتمع المتحضر في نظر مالك بن نبي:

إن المرحلققة األولى من مراحققل الحضققارة هي المرحلققة
الققتي تسققودها القيم الروحيققة، ومققيزة هققذه المرحلققة هققو
االلققتزام بالمبققدإ التعبققدي الشخصققي، أو التعبققدي الجمعي
)العالقققات االجتماعيققة(. فالمبققدأ هققو مركققز الققدوران الققذي
يحققه هدف نشاط الفرد والمجتمع، ولذلك قال رسول الله
صلى الله عليققه وسققلمق  لمن أرادوا أن تكسققر عالقققة المبققدإ
في بعض جوانبها لفائدةق عالقة العواطف: ]والله لو سققرقت

. (2)فاطمة بنت محمد لقطعت يدها[ 
وكذلك قوله تعالى لمن أرادوا أن تكسققر عالقققة المبققدإ
في بعض جوانبها لفائدة الحسابات الظرفية: }وال يجرمنكم
شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقققرب للتقققوى واتقققوا

(.9الله إن الله خبير بما تعملون{ )المائدة: 
وقد نبققه األسققتاذ مالققك بن نققبي إلى أن مرحلققة الققروح

تطبع المجتمعق بطابعين هامين هما:
 - خنققوس األنققا الذاتيققة، وانسققجامها مققع المسققار العققام1

للمجتمع.
 - انسداد الفجوات االجتماعيةق وغياب الفراغ االجتماعي.2

وفي هذه المرحلة تكون كل الملكات )الغرائز، العقققل(
تحت سيطرة الروح، فإذا مققا أفلتت الققروح، وظهققرت بققوادر
الفتققور، انتهت مرحلققة التققألق واإلشققعاع، لتبققدأ مرحلققة لهققا
ميزاتهققا الخاصققة وهي مرحلققة العقققل، حيث تكققون جميققع
الخصققائص والملكققات تحت سققيطرة العقققل، متجهققة نحققو
المشكلة المادية. وتصبح مرحلققة العقققل مرادفققة للحسققابات
الشخصية واألنانية والمصلحة، وتمققزق الجققوانب االجتماعيققة

.54شايف عكاشة، الصراع الحضاري في العالم اإلسالمي، ص  )(1
)( حديث ))لو أن فاطمققة..(( رواه البخققاري في كتققاب الحققدود، بققاب2

،6788كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان،ق حققديث رقم 
. وأخرجه329، ص 4دار الكتب العلمية، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 

البخاري أيضا في باب آخر. وكذلك مسلم في صحيحه، كتاب الحققدود،
باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحققدود،

،3، دار إحياء الكتب العربية، دون طبعققة وتققاريخ، ج 1688حديث رقم 
. كما أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وأحمد.1315ص 
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قه36من خيوط شبكة العالقات كما حدث في معركة صفين 
(1).

ثم تحصل بعض التفككات الروحية في الفققرد وفي روح
الجماعة والمجتمققعق بانفصققال األسققاس المعققرفي عن البعققد
الثقافي، وبانفصال األساس اإليماني عن البعققد السققلوكي،
وتبدأ مرحلة الغريققزة المتحققررة من وصققاية الققروح والعقققل،
وفي هقققذه المرحلقققة يصقققبح النشقققاط الجمعي المشقققترك
مسققتحيال، وتسققود الفوضققى واالضققطراب، ويسققود المققرض
االجتماعي، وتظهر آثققاره هققذا المققرض في عالقققات األفقراد
وأخالقهم، فيكققون تضققخم األنققا وانتفاخهققا، وتتحلققل شققبكة
العالقات االجتماعيققةق عنققدما يسققترد اسققتقالله وسققلطته في
داخل الجسد االجتماعي. وتميل الكفة في هذه المرحلة إلى
الشققيئية، ويسققود قققانون الكم والعققدد.. ويسققود المجتمققعق
االنحطققاط، وينتهي المجتمققع، ويخققرج عن الحضققارة، ويعققود
اإلنسققان إلى مسققتوى الحيققاةق البدائيققة، وال يعققود اإلنسققان
والتراب والوقت عوامل حضارة، بل تصققبح عناصققر خاملققة ال

صلة بينها. 
وهققذه الظققاهرة الحضققارية ال تمس األمققة اإلسققالمية
فحسب، بل تتعققداها لكققل األمم والشققعوب األخققرى ألن ))..
التجارب التاريخيةق العامققة تؤكققد أطققوار الحضققارات هققذه، وال

.(2)تكاد حضارة ما تشذ عن هذه القاعدة..(( 
وانطالقا من نظرية األطوار العمرية لإلنسان عند مالك
بن نبي فإن المجتمعق المتحضر هو المجتمققعق الققذي بلققغ عمققر
الفكققرة، وتتمثققل هققذه الفكققرة في جملققة عوامققل معنويققةق
ومادية تققتيح لهققذا المجتمققعق أن يققوفر لكققل فققرد من أفققراده
جميققع الضققمانات والضققوابط االجتماعيققةق الالزمققة لمواصققلة
عمليققة التحضققير. ألن الحضققارة هي: القققدرة على القيققام
بوظيفة أو بمهمة معينة تخدم تقدم ونمققو المجتمققع. ووضققع
األسققتاذ مالققك بن نققبي شققروطا أساسققية لتحضققر المجتمققع،

وهي:
 - انتصققار عققالم األفكققار السققليمة على األفكققار الميتققة1

والمشوشة.
 - وضوح وأصالة المنهج المتبع في تنمية الفرد والجماعة.2

يزيد رمرم، نظريققة الققدورة الحضققارية عنققد مالققك بن نققبي، انظر: )(1
ومالققك .13م، ص 11/11/1993،قق 15جريدة الشروق الثقافي، عققدد 

 .40بن نبي، ميالد مجتمع، ص 
.79مالك بن نبي، شروط النهضة، ص  )(2
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 - انعدام فاعلية عقدةق القابلية لالستعمار.3
 - تفاعل مجموع األشققخاص مققع ضققروب الققتراب ومجمققوعق4

األزمنة في تفاعل معادلة الناتج الحضاري ]إنسققان + تققراب
+ زمن = حضارة[. 

وحققتى يحقققق المجتمققعق رقيققه الحضققاري البققد من حققل
إشكاالت الحضارة الثالث والسققيطرة عليهققا، وهي: ]مشققكلة
اإلنسان، ومشكلة التراب، ومشكلة الققوقت[. ولحققل مشققكلة
اإلنسان يجب توجيه وضبط العوامل الثالثة المنوطة بنجاحه،

وهي:
مشكلة اإلنسان: 

 - توجيه الفكر والثقافة لإلنسان المتحضققر وذلققك بتشققبعه1
وريه بأبعادهققا األربعققة ]الققدين والخلققق، والتققذوق الجمققالي،

والعلم،ق والتمكن الصناعي والتكنولوجي[.
 - توجيقققه قيم العمقققل الجمقققاعي في اإلنسقققان لصقققناعة2

اإلنسان الكائن المتحضر .
 - توجيه ووضوح سياسة المال لخدمة الكائن المتحضر.3

ولتبققيين الفققرق بين العلم الحقيقي القققادر على نقققل
اإلنسان لدائرة التحضر يبين األستاذ مالك  أن اإلسققالم وفققر
المناخ العقلي والنفسققي والققروحي واالجتمققاعيق المناسققب
لنمققو العلمق وازدهققاره. فققالقرآن الكققريم لم يحمققل أسققرار
صققناعة الققذرة أو غققزو الفضققاء، ولكنققه بث في آياتققه روح
وحركيققة العلم، على العكس من التققوراة الققتي ابتققدأت في
سفر التكوين على توضيح الظاهرات المادية، واإلنجيل الذي
استفتحق على عمليققة تجسققيد األقققانيم الثالثققة، فققإن القققرآن
الكققريم بققدأ بققالعلم والحث عليققه، وبققذكر أدواتققه ومناخققهق

.(1)المالئمق
 مشكلة التراب:

وهنا يبدو أثر وفاعلية اإلنسققان ككققائن يسققعى للتحضققر
لتحريك التراب الجامد وتحويله إلى منجزات حضارية .

مشكلة الوقت: 
وهنققا يتجققه اإلنسققان لتبققيينق تققأثيره في االسققتفادة من
الوقت. وهكققذا يصققبح حققل مشققكالت الحضققارة يعققني دخققول

. (2)المجتمعق في مرحلة التحضر 

)( انظققر: مالققك بن نققبي، إنتققاج المستشققرقين وأثققره في الفكققر1
.34اإلسالمي الحديث، ص 

)( الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافيققة من اسققتراتيجية التجديققد2
. 13الحضاري عند مالك بن نبي، ص 
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 - مشكالت الثقافة:2
عد األستاذ مالك بن نبي الثقافة أسققاس الحضققارة، ألن
الفعل الحضاري هو باألساس فعل ثقافي، وعليه فالحضارة
قضية استراتيجية في فكره، ألن: )).. المسألة الثقافية هي
المدخل الضروري لعمليققة البنققاء الحضققاري، على اعتبققار أن
الحضققارة هي محصققلة تفاعققل الجهققد اإلنسققاني مققع سققنن
اآلفققاق واألنفس والهدايققة، وهققذه السققنن ال يمكن أن يصققل
إليها اإلنسان، إالّ عبر عالم ثقافي سليم ومنسققجم وفعققال،
يتيح له امتالك منهج البحث عنها، والوصول إلى إدراك آليات
عملها من جهة، ومنهج االستفادةق منها في تحقيققق الققترقي

. (1 )الحضاري المنشود من جهة أخرى..((
مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي:

بعد أن ينتقد مفهوم الثقافة من المنظققور الرأسققمالي
القائم على الفردانية، ومن المنظور الشيوعي القققائم على
الجماعيققة، ثم يققبين خطققأ تركققيز بنققاء مفهققوم الثقافققة على
الفرد أو الجماعة فقط يبين مفهومها في اإلسققالم، القققائم
على تققركيب أربعققة عناصققر رئيسققة هي: ]األخالق، الجمققال
والذوق، المنطق العلمي، الصناعة والتكنولوجيققة[، ومحصققلة
العالقة القائمققة بين هاتققه العناصققر األربعققة في زمن فاعققل

يصنعه اإلنسان السائر نحو التحضر هي الثقافة.
فالثقافة هي عالقة عضوية في سلوك الفرد، وأسلوب
الحيققاة االجتماعيققة، وهي نظريققة في السققلوك االجتمققاعي،

. (2)وليست نظرية في المعرفة 
وهي كما يعرفهققا: )).. مجموعققة من الصققفات الخلقيققة
والقيمق االجتماعيةق التي تؤثر في الفرد منذ والدتققه، وتصققبح
ال شعوريا العالقة الققتي تربققط سققلوكه بأسققلوب الحيققاة في

.(3)الوسط الذي ولد فيه..(( 
فمالك بن نبي يرى بققأن الثقافققة فلسققفة وقيم خلقيققة
فرديققة واجتماعيققة تققؤثر في تكققوين الفققرد وصققياغته منققذ
الطفولة، بحيث تصبح نمطققا لصققيقا بحياتققه، وعالمققةق ممققيزة
لسلوكه، يصنع بها كل دقات حياته، وفق الوعاء الذي تشكل
فيه. فهي أشبه بالهواء الذي يستنشقه وبالماء الذي يشربه

)( الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافيققة من اسققتراتيجية التجديققد1
. 13الحضاري عند مالك بن نبي، ص 

. 91 و 90مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص  انظر: )(2
. 74مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص  انظر: )(3
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وبالطعام الذي يأكله، وال غنى لحياته عن هققذه الضققروريات،
وكقققذلك الثقافقققة بالنسقققبة لقققه. ومن هنقققا فقققإن سقققلوكات
وتصرفات وردود أبناء المجتمع الواحد متشققابهة بققالرغم من
تباين مستوياتهمق المادية والعلميةق واالجتماعيقققة والتعليميققة
واللغوية.. ألنهم تنسموا عبير نمط  ثقافي وروحي متشابه،
وشربوا من نسق اجتماعي متجانس ومتناسققق،ق ومن ألققوان
وأزياء وحركات وأصققوات وعققادات وتقاليققد ورمققوز وأشققكال
وصور.. صهرتهم جميعا في بوتقة الثقافققة القوميققة. فهي:
)).. المحيط الذي تتشكل فيه كل جزئية من جزئياتنا.. وهي
تتمثل بوظيفققة الققدم في جسققم اإلنسققان، فهققو يققتركب من
الكريات الحمراء والبيضاء، وكالهمققا يسققبح في سققائل واحققد
هو - البالزما-ق ليغذي الجسد، والثقافة هي ذلققك الققدم، الققذي
في جسم المجتمع، يغذي حضارته، ويحمققل أفكققار الصققفوة،
كما يحمل أفكار العامة والخاصة. وكل هذه األفكققار منسققجم
في سققائل واحققد من االسققتعدادات المتشققابهة واالتجاهققات

.(1)الموحدةق واألذواق المناسبة..(( 
فالثقافققققة إذن هي: المحيققققط الفكققققري والنفسققققي
واالجتماعي واألخالقي والتربوي والققروحي.. الققذي يحتضققن
الوجود اإلنساني في المجتمققع،ق ويدعمققه بققالخبرة المعرفيققة
والسلوكيةق واألخالقيةق والجمالية.. وفي هذا المحيطق تتشققكل
طباع، وشخصققية، وذوق الفققرد الثقققافي، محكومققة بالسققنن
النفسققية واآلفاقيققة. فالثقافققة إذن: نظريققة في المعرفققة،

. (2) ومنهج في السلوك، وطريقة في العمل والبناء
مصطلحات المنظومة الثقافية:

يتكون مصطلح الثقافة عند األسققتاذ مالققك بن نققبي من
المفردات األربعة التالية:

 - التوجيققه األخالقي لتكققوين نمققط الصققالت االجتماعيققة1
الراشدة.

 - التوجيهق الجمالي لتكوين الذوق العام السليم.2
 - المنطق العلمي لتحديدق أشكال النشاط العام.3
 - الصناعة أو الفن التطبيقي المالئم لكققل نققوع من أنققواع4

. (3) المجتمعق

. 78مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص  انظر: )(1
)( الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافيققة من اسققتراتيجية التجديققد2

.14الحضاري عند مالك بن نبي، ص 
.132مالك بن نبي، شروط النهضة، ص  )(3
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وسنبين هذه المكونات االصطالحية لمفهوم المنظومققة
الثقافية عند المرحوم مالك بن نبي. 

 - المبدأ األخالقي:1
فطرية االجتماع غريزة أصيلة في اإلنسققان، والمجتمققعق
المتحضر هققو الققذي يطبققع ويهققدي هققذه الغريققزة ويرفققع من
مسققتواها بققاألخالقق ليتجنب الفوضققى واالضققطراب، وأهققدى
القيم األخالقية المتنزلة مع األنبياء، ألنهققا تهققدف إلى ربققط
األفراد ببعضهم البعض، كما يشير إلى ذلققك القققرآن الكققريم
في قولققه تعققالى مخققبرا عن مجتمققعق المهققاجرين واألنصققار:
}وألققف بين قلققوبهم  لققو أنفقت مققا في األرض جميعققا مققا
ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم{ )األنفال:

63 )(1) .
واالرتقققاء بققاألخالق والسققلوك اإلنسققاني هققو الهققدف
األساس للحضارة، وقد جاء رسولنا الكريم محمد صققلى اللققه
عليققه وسققلمق  ليتمم مكققارم األخالق، ليعلققوا ويسققمو بهققا
اإلنسان إلى درجة يتميز فيهققا عن بققاقي المخلوقققات. ولققذا
فالثقافة عنققد مالققك بن نققبي نظريققة في السققلوك واألخالقق

.  (2) أكثر منها من أن تكون نظرية في المعرفة المجردة
وعليققه فالعنصققر األخالقي يقققوم ببنققاء عنصققر مهم من
عناصر الحضارة، واإلنسان الذي يتحكم في األشياء والققتراب
في الزمن تنظمه األخالق، فالجانب األخالقي هو الذي يحدد

اتجاه ودوافع وغايات المجتمع العام. 
 - الذوق الجمالي:2

إن األفكققار هي المحققور األساسققي في بنققاء الحضققارة،
والمجتمققع المتحضققر هققو الققذي ينتج األفكققار الحيققة البنققاءة
المتسمة بالجمال والذوقية، ألن الصور التي تحيط باإلنسان
لها أثرها الفعققال في صققناعة فكققره وأعمالققه، ألنققه ال يمكن
لصورة قبيحة أن تققوحي بالخيققال أو باألفكققار الكبققيرة. فققإن
لمنظرهقققا الققققبيح في النفس خيقققاال أقبح.. فاألفكقققار تنتج
عليها األعمال، واألفكار تولد من روح الصور المشققاهدة في
محيط اإلنسان وإطاره االجتمققاعي. فالجمققال الموجققود في
المحيققط من روائح وأصققوات وألققوان وحركققات وأشققكال..
توحي لإلنسان وتغرس فيه نزوعا إلى الجمققال والكققريم من
العادات والممارسات، وتبعدهق عما هو مستهجن قققبيح، ولققذا
يقققرر األسققتاذ مالققك بن نققبي أن اإلطققار الحضققاري بكققل

.79)( مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 1
.124)( مالك بن نبي، شروط النهضة، 2
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محتوياتهق متصل بققذوق الجمققال، بققل إن الجمققال هققو اإلطققار
. (1) الذي تتكون فيه أية حضارة

وإن نظرة نلقيهققا إلى تعققاليمق اإلسققالم تكشققف لنققا عن
اهتمامقققه بالقققذوقق الجمقققالي، وبالنظقققام، وطهقققارة النفس
والثيققاب والجسققم والمحيققط، وإماطققة األذى عن الطريققق،
والكالم الطيب.. نماذج من النزوع اإلسققالمي لتربيققة الققذوق

الجمالي وغرسه في الشخصية اإلسالمية.    
 - المنطق العلمي:3

وهققو المنهج الققذي يعققرف بققه المجتمققعق طريقققه للعمققل
ولمقاصدهق ولوسائله. فبققالمنطق العلمي يسققتخرج المجتمققع
الوسققائل الميسققرة لعمليققة البنققاء الحضققاري، وإذا مققا غققاب
المنطقققق العلمي عن المجتمقققع ضقققيعت القققثروات، وبقققددت
الطاقات واإلمكانيات في مشققاريع ال تقققدر األمققور بقققدرها،
وال ترسم األهققداف ألعمالهققا، والسققبب يعققود )).. الفتقادنققا
الضققابط الققذي يربققط بين األشققياء ووسققائلها، وبين األشققياء
وأهققدافها، فسياسققتناق تجهققل وسققائلها، وثقافتنققاق ال تعققرف

. (2)مثلها العليا، وفكرتنا ال تعرف التحقيق..(( 
فققالمنطق العلمي يعققني أن يكققون المجتمققعق فاعليققا،
فيستغل مققا عنققدهق من إمكانيققات ووسققائل وطاقققات، وأن ال
يدع ساعاته تمر فراغا، بل يحول تلك الساعات إلى سققاعات

عمل وإنتاج.   
 - التوجيه الفني أو الصناعة:4

وعمليقققةق تحويقققل العلقققوم النظريقققة إلى مهن وفنقققون
وصناعات عملية يدويقة وتقنية إلى حيزها العملي التطبيقي
واسققتغالل الطاقققات والقققدرات والمققواهب واإلمكانققات في
العمل الصناعي ركن مهم في تكققوين مفهققوم الثقافققة عنققد
مالك بن نبي، ألن الصناعة وسقيلة لكسققب األفققراد ووسققيلةق

. (3) للمحافظة على كيان المجتمع واستمراره ونموهق
ومن هنا نتبينق أن مشكلة الحضارة هي مشققكلة ثقافققة،
وإصقققالح المنظومقققة الثقافيقققة أسقققاس لحلقققول مشقققكالت
الحضارة. وإذا كانت شققبكة العالقققات االجتماعيققةق سققوية بين
أفققراد المجتمققع، وإذا مققا تكققون للمجتمققعق عققبر التققاريخ قيم
أخالقية تحافظ على تماسك وانسققجام أفققراده معققا، فيعيش
متسقا ضمن جو محكم من النظام والجمققال والققذوق، بحيث

.85 و 81)( مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 1
.86)( مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 2
.88)( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 3
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تشققكل ألفققراده منطلقققا أدبيققا وعمليققاق يتفققاعلون من خاللققه
بفاعليةق ما يملكونه من طاقات ومواهب وإمكانات فيبققدعون
أعلى وأقصى ما يمكن من الفوائد والوسققائل المتاحققة لهم،
فيحولققون كققل هققذه القيم النظريققة واألخالقيققة والجماليققة
الذوقيققة إلى صققناعات ومهن وإنتققاج سققلعي، أمكنهم حققل
مشققكلة الثقافققة، ومن ثم حققل مشققكلة الحضققارة، ومن ثم

. (1)التوقيع على صفحات التاريخ وتأكيدق الشهود الحضاري 
وبمثل هذا البناء المحكم يشكل األسققتاذ مالققك بن نققبي
بدقققة منظومتققه الثقافيققة عققبر المكونققات األربعققة لمفهققوم

الثقافة المكون من الخلق والذوقق والعلمق والصناعة.
 - مشكالت األفكار:3

شغلتق قضققية األفكققار حققيزا مهمققا من تفكققير واهتمققامق
األستاذ مالققك بن نققبي -رحمققه اللققه- وقققد بين بدقققة وعمققق
فائدتها وأهميتها ووظيفتها وخطرها من الناحيتينق النظريققة
والعملية،ق ألنها تشكل قطبا مهما وأساسققياق في حيققاة األمم،
وعالمققة صققحة لتقققدمق األمققة أو تخلفهققا، ومقياسققا صققحيحا

لنضجها أو لتخلفها أو لتطورها الحضاري. 
ذلك أن التفوق الفكري والنظري الواعي لققدى أمققة من
األمم سيصاحب حتميققا بتفققوق عملي تطققبيقي في مختلققف
مجاالت الحضارة اإلنسانية، والدليل األكيد على ذلك انتصققار
الفكرة اإلسالمية القرآنية في الجزيرة العربية التي أعقبهققا

. (2) انتصار حضاري شامل لتلك األمة المتخلفة
واألفكار إما أن تكون ذات مصققدر إلهي ديققني تققأتي عن
طريققق الققوحي، أو تكققون من نتققاج تققأثر العقققل البشققري
بالوحي، فينتج فكرا دينيا، أو تكون من إنتاج العقل البشققري
المحض الذي على تنوع مصدرها وظائف ومهققام هي: يصققل
إلى الحقيقة عندماق يسعى لتأكيققد وظيفتققه في الحيققاة وهي
عمليققة إنتققاج األفكققار، ولهققذه األفكققار على تنققوع مصققدرها

وظائف ومهام هي:
 - اليقظة والنهوض واإلقالع:1

كثققيرا مققا تعيش المجتمعققات في حالققة ركققود وخمققودق
وتخلف، تسودها البدائية في التصرف ويحكمهققا الجمققود في
العالقات، حتى تتققداركها العنايققة بققنزول فكققرة حيققة ناضققجة
بناءة تنهض وتقلع بها )).. ذلك أن هناك مرحلة يكققون فيهققا
المجتمعق بدائيا، فقير الوسائل، فإذا ما أدركته فكرة جوهرية

.132)( أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكرا إصالحيا، ص 1
.8)( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 2
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تسققتقطب روحققه، انققدمج في دورة التققاريخ، وانققدمج جهققده
.(1)اليومي نحو مثل أعلى، يجعل ألفكاره دورا وظيفيا..(( 

ذلققك ألن األفكققار تشققكل حققدودا واقيققة للمجتمعققات،
فاألفكققار الدينيققة تحققد من خطققر الغريققزة، وتربققط الطاقققة
الحيويققة بققدور نبيققل في المجتمققع، وفي حركيققة التققاريخ،
فالفكرة اإلسالمية نجققدها قققد طققوعت الطاقققة الحيويققة في
المجتمعق العققربي الجققاهلي ليصققبح مجتمعققاق متحضققرا. وهققذه
اإليديولوجية الشيوعية تمنح سكان مدينققة )سققتالينغراد( من
بين ماليين القنابقققل المشقققتعلة وركقققام األبنيقققة المحطمقققة
ووحشيةق وجاهزية الجيش األلماني.. ليوقفققوا زحققف الجيش
النازي الزاحف على مدينتهمق خالل الحرب العالميققة الثانيققة،
بل شكلت نقطة محورية مهمة في تراجققع المققد النققازي عن
العققالم بأسققره. وهققذه الفكققرة المسققيحية تخققرج أوربققا إلى

. (2) مسرح التاريخ في قرن البعث الحديث
ألن مهمققة الفكققرة الدينيققة هي تغيققير اإلنسققان، ووضققع
طاقتققه الحيويققة الكامنققة أو المبققددةق في بققراثن ومهققاوي
الجاهلية والضياع على عتبققات النهققوض واإلقالع الحضققاري،
فتجعققل من كققل القيم الدينيققة قيمققا أخالقيققة عمليققة تحكم
المجتمع، وتحدد طبيعة عالقاته ببعض، وهي بعمليةق التحقققول
تلك تكون شبكة العالقات االجتماعية األخالقية المحكمة في
النسيج االجتماعي، وقققد بين األسققتاذ مالققك بن نققبي عمليققةق
التحول في المجتمع بأنه )).. على عتبة حضارة ما، ليس هو
عققالم األشققياء الققذي يتبققدل، بققل بصققورة أساسققية عققالم
األشخاص على أساس ميثاق جديدق منزل كالقرآن الكريم..((

(3) .
وحتى حينمققاق تفقققد هققذه األفكققار الدينيققة فعاليتهققا في
المجتمع، فإنها تحتفظق بقوتها الدافعة، وهذا الوضع جسققدته
الحضققارة اإلسققالميةق بعققد عصققر الموحققدين، ومققا رافقققه من
انحطاط وتخلف حضاري، وقد مكنتهققا تلققك األفكققار الكامنققة
من مقاومة العدوان وتحقيققق االسققتقالل ومعققاودةق السققباق

للنهضة والطموح الحضاري.  
أمقققا األفكقققار القققتي تسقققعى لتغيقققير عقققالم األشقققياء
والمقتنيات، فإنها غالبا ما تصدر عن العقققل البشققري الققذي
صممه الله لمثل هذه المهمة، وهي صققنع وإبققداع مثققل هققذه

، بتصرف.48 .. 40)( مالك بني، مشكلة األفكار، ص 1
.47)( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 2
.37)( مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص 3
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المنتجات وتطويع المادة، باستغالل وتوظيققف كققل الوسققائل
المتاحة في ذلك المجتمع. فدور مثل هققذه األفكققار البشققرية
مترادفا مع األفكار الدينية مهم في توجيققه نشققاط المجتمققعق

نحو صنع حاجاته ووسائلهق الضرورية لمسيرته الحضاريه.
 - مقياس الغنى أو الفقر االجتماعي: 2

يؤكققد األسققتاذ مالققك بن نققبي على حقيقققة اجتماعيققة
مهمة، لهققا عالقققة حقيقيققةق ووطيققدة بغققنى وفقققر المجتمققع
فيقققول: )).. ال يقققاس غققنى المجتمققع بكميققة مققا يملققك من

، ألن القوة الحقيقية(1)أشياء، بل بقدر ما فيه من أفكار..(( 
لألمة تكمن في امتالكها لألفكار الحيققة والبنققاءة، وبامتالكهققا
لهققذه األفكققار البنققاءة الحيققة تسققيطر على عققالم األشققياء،
وتوظف مالها من وسائل متاحة بفضل تلققك األفكققار الحيققة،
وتعتبر في الوقت نفسه الزاد الحي والمنقذ إذا ما تعرضققت
إلى النكبات الطبيعية أو التدافعية، مؤكدا على هذه الحقيقة
بقوله: )).. ولقد يحدث أن تُلم بالمجتمعق ظروف أليمة، كققأن
يحدث فيضان، أو تقع حرب فتمحو منه عققالم األشققياء محققوا
كامال، أو تفقدهق إلى حين ميزة السققيطرة عليققه، فققإذا حققدث
في الققوقت ذاتققه أن فقققد المجتمققعق السققيطرة على عققالم
األفكار كان الخراب ماحقا، أما إذا استطاع أن ينقققذ أفكققاره
فإنه قد أنقذ كل شيء، إذ أنققه يسققتطيع أن يعيققد بنققاء عققالم

.   (2)األشياء..(( 
ألن القققزاد الحقيقي وثقققروة المجتمقققع هي في عقققالم
األفكققار، ال في عققالم األشققياء المكدسققة، ولققو كققانت حديثققة
الصنع، والعالم اإلسالمي منذ تعثره الحضاري يملك األشققياء
والوسائل، ولكنه يفتقر إلى عالم األفكققار، ففقققره إذن في
فكقققره ال في وسقققائله، ألن: )).. المجتمقققع المتخلقققف ليس
موسوماق حتما بنقص في الوسائل الماديققة، وإنمققا بافتقققاره
لألفكار يتجلى بصفة خاصة في طريقة اسققتخدامهق الوسققائل

. (3)المتوفرة لديه، بقدر متفاوت من الفاعلية..(( 
والمالحققظق على العققالم اإلسققالمي أنققه يتمتققع بققأراض
واسققعة وخصققبة جققدا وهي أفضققل وسققيلةق إلقالع مجتمققع
متخلف من مرحلة البدائية إلى مرحلة أخققرى، واألمثلققة على

.37)( مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص 1
.36)( مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص 2
.، بتصرف37)( مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص 3
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ذلك غنى السودان والعراق والجزائر ولكنهم لم يقلعققوا من
.(1)التخلف ألنهم فقراء في األفكار 

واألمر نفسه أيضا بالنسبة للمجتمعات اإلسققالميةق الققتي
تمتلك ثروات طبيعية وباطنية ثرية ومتنوعة، ولكنهققا تفتقققر
إلى الصققناعة المتطققورة، ولققذا فهي تققبيع ثرواتهققا الباطنيققة
مقابل استيراد منتجققات المدنيققة الغربيققة الققتي تعكس عققالم

األفكار المتطور لدى اإلنسان الغربي المتمدن.
وهذا مققا يققبين مققا لألفكققار من قيمققة كققبرى في عمليققة
اإلقالع الحضققاري، ألنهققا هي الققتي تقققوم بتغيققير اإلنسققان
وتغيير عالم األشياء، بشرط أن تكون هذه األفكار حية بنققاءة
ال قاتلققة مميتققة، أو ميتققة ال روح وال حيققاةق فيهققا. فهي على
العكس تعمل على تهديم وتخريب آثار األفكار الحية، وهذين

النوعينق من األفكار هما:
 - األفكار الميتة.1
 - األفكار المميتة أو األفكار القاتلة.2

أما األفكار الميتة فهي األفكار التي انحرفت عن مثلها
. (2)العليا، وهكذا أغلب أفكار إنسان ما بعد عصر الموحدين 

ألن كل فكرة فقدت فعاليتها في عالم األشققخاص، ولم
تتجسد في عالم األشياء تصبح بالضرورة فكرة ميتة ال قيمة
لهققا، واألفكققار الميتققة هي الققتي تجعققل المجتمققع لينققا هينققا
النتعاش عقدة القابلية لالستعمار والخضوع لسيطرة الغققير.
وهي أشد خطر على المجتمققعق من األفكققار القاتلققة، ألن ))..
كل مجتمع يصنع بنفسه األفكار الققتي سققتقتله، لكنهققا تبقى
بعد ذلك في تراثه االجتماعي أفكارا ميتة تمثققل خطققرا أشققد
من خطر األفكار القاتلة، إذ األولى تظل منسجمة مع عاداته
وتفعل مفعولها في كيانه من الداخل، إنها تكققون قاتلققة مققا
لم نجققر عليهققا عمليققة تصققفية، وهي الققتي تكققون الجققراثيم
الموروثة الفتاكة التي تفتك بالكيان اإلسققالمي من الققداخل،

.(3)وهي تستطيع ذلك ألنها تخدع قوة الدفاع الذاتي فيه..(( 
وعليققه فققإن العققادات والتقاليققدق الرجعيققة والممارسققات
البالية، والشخصيات اإلقطاعية، وكققل األمققراض االجتماعيققة
التي نجدها حاضرة بقوة في صققميم العققالم اإلسققالمي إنمققا

. 131)( انظر: مالك بن نبي، في مهب المعركة، ص 1
)( انظققر: مالققك بن نققبي، في مهب المعركققة، دار الفكققر، دمشققق،2

. 129م، ص 1979الطبعة األولى، 
.153)( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 3
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هي ممثققل حقيقي لألفكققار الميتققة، ألنهققا هي الققتي تجعققل
العالم اإلسالمي خاضعا لعقدةق القابلية لالستعمار. 

أما األفكار القاتلة المميتة فهي األفكار المستوردةق من
المققدنيات األخققرى، أو من كققل فكققرة فقققدت عمققق هويتهققا،

.(1)ومقوماتها الثقافية، بعدما فقدت جذورهاق
والمثقف الذي يحمل األفكار الميتة تجعله أرضققا خصققبة
لقبول األفكار القاتلة أكثر من غيرها، وهكذا عقلية فرد مققا
بعققد عصققر الموحققدين،ق فهي ال تققرى غققير األفكققار التافهققة
الحقققيرة، وال تسققتورد غققير التافهققة أيضققا، وتكققون النتيجققةق
االنحالل واالنحراف والتحلل، وعليهق فمالك يقرر عن وضعية
أفكار فرد ما بعد عصر الموحدينق قققائال: )).. فكققذا مققرقص ،

بققاووكذا مقهى، وكذا كليققة، وكققذا برلمققان تحلال تامققا.. فأور
إذن تعطينا عناصر تحلل األخالق والمجتمققع.. ألننققا بأفكارنققا

. (2)الميتة ال نرى أفكارها الحية المحيية..(( 
ولعققل من بققاب االعققتراف وإنصققاف المفكققر المرحققوم
األستاذ مالك بن نبي عن استشرافه الحلول لقضايا عصققرنا

 مشروعه عن فكرة كومنوليثق إسالمي.

مشروع التعايش الثقافي في العالم اإلسالمي:
يقترح األستاذ مالك بن نبي مشروعا للتعايشق الثقافي
بين أجزاء العالم اإلسالمي الممتققدق من محققور جاكرتققا طنجققا
كخطي عرض والجزائققر ودار السققالم كخطي طققول، يسققميه
بالكومنوليثق اإلسالمي، الققذي ال يققرمي إلى تحقيققق الوحققدةق
السياسققية واالقتصققادية للعققالم اإلسققالمي، وإنمققا يسققعى
لتحقيقق الوحدةق الثقافية لها، ويقققترح مركققزا يتمحققورق حولققه
هققذا الكومنققوليث، بحيثق يشققكل لققه نقطققة تمحققور، ويضققم

الوحدات الثقافية اإلسالمية التالية:
 - العققالم اإلسققالمي اإلفققريقي األسققود ]مسققلمي قققارة1

إفريقيا[.
 - العققالم اإلسققالمي اإليققراني ]فققارس، باكسققتان، الهنققد،2

جمهوريات أواسط أسيا اإلسالمية[. 
 - العالم اإلسققالمي المققاليزي ]إندونيسققيا، ماليزيققا وسققائر3

دول جنوب آسيا اإلسالمية[.
 - العالم اإلسالمي الصيني المنغولي.4
 - العالم اإلسالمي العربي.5

.134 و 133)( مالك بن نبي، في مهب المعركة، ص 1
.134 و 133)( مالك بن نبي، في مهب المعركة، ص 2
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. (3) - العالم اإلسالمي األوربي األمريكي 6
خاتمة:

ولعلنققاق بهققذه الخطققرات الفكريققة العققابرة اسققتطعنا أن
نقدم لبعض القضايا المتعلقة باألستاذ المفكر مالك بن نبي
المفكققر والفيلسققوف االجتمققاعي، الققذي يتمققيز عن معظم
المفكرين المسلمين المعاصرين بالعالمية في التفكققير، ألن
أفكققاره صققالحة لكققل المجتمعققات واألمم، فيسققتفيدق منهققا
الوثني والملحدق والمسيحي، ألن فكره سنني علمي، والسنة
والعلمق تنتج قانونا يحكم الجميع، واإلسالمق عند مالك بن نبي
قانون عام يحققل معضققالت البشققرية قاطبققة، وبالتققالي فهققو
صاحب مدرسققة مسققتقلة ووجهققة نظقر شققمولية في الطققرح

 .  (2)السنني العلمي للمشروع اإلسالمي الحضاري العالمي
ولكن مققا جققدوى هققذه الكتابققات والملتقيققات من غققير
االسققتفادةق بعققالم األفكققار الناضققج، إنهققا لعبققة المسققرحيات
الهزليققة والمكشققوفة لألمم والكيانققات المتخلفققة، فمققتى
نستيقظ؟ ومتى نخرج من دائرة االستهواء األرعن، والتعلققق

الميت باألفكار الحية لألحياء بعد مماتهم؟

                         

..56)( مالك بن نبي، فكرة كومنوليث إسالمي، ص 3
)( انظققر: الققدكتورة نققورة خالققد السققعد، مالققك بن نققبي تجققاوز ابن2

، الثالثققاء894خلققدون، جريققدة الشققروق اليققومي الجزائريققة، عققدد 
.10م، ص 07/11/2003هق الموافق 1424/شعبان/11
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الفصل الرابع
المدرسة التجديدية السياسية والجهادية الحركية

-1299)عز الدين القسام المجاهد الشهيد  – الشيخ 1
 (م1935-1882هق/1343

2 -  )مجققدد اإلسققالم الشققيخ أبققو األعلى المققودودي 
(م1979-1903هق/1321-1399

)  ومركزيققة اإلنسققانعبققد السققالم ياسققين - المجدد 3
 (م2012-1928هق/1347-1434

-حي1346 )الققدكتور يوسققف القرضققاوي - األسققتاذ 4
(م2018- حي 1927هق/1439

 الشيخ عز الدين القّسام األزهريجاهدالداعية الم - 1
م[ 1935-1882هق/1343- 1299]

في النموذج:عابرة قراءة 
ظلت فلسطين نابضة في القلب اإلسالمي منذ فكر

األعداء باغتصابها، وتنوعت أشكال ووسائل دفاع المسلمين
عنها، فمن ثورة البراق بقيادة المجاهد عبد القادر الحسيني

م، وكتائبق1935م، ومرورا بثورة القسام سنة 1929سنة 
الجهاد العربية واإلسالميةق من مشرق األرض اإلسالمية ومن

مغربها، إلى يوم الناس هذا والمسلمون يذبون عن
فلسطين، ولعل في المجاهد عز الدين القسام الذي حّول
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علمه ودعوة اإلسالم والعمل المسجدي شعلة جهادية في
وجوهق المستعمرين ما يُعد أنموذجا جهاديا وقدوة تهتدي بها

هذايتميز و. األجيال المسلمة للذود عن فلسطين الحبيبةق
: باآلتيالنموذجق الجهادي للدفاع عن فلسطين

 -  أن القسام اتخذ من الدعوةق إلى الله سبيال لتحريك1
همم الناس.

 – تزعم حركة الجهاد المسلح ضد اإلنجليز وأعوانهم2
المتربصين اليهود.

 – إيثار القسام الشهادة في سبيل الله على العيش3
الذليل.

لمحة موجزة عن حياة عز الدين القسام:
 بالساحل(جبلة)ولد عز الدين القسام في مدينة 

م في أسرة متدينة متوسطة الحال،1882السوري عام 
تميل إلى الفقر والمكابدة مع السمعة الطيبة والذكر

المحمود، وكان فخر األسرة األسمى نسبتها إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم.ق فوالده عبد القادر كان صاحب

يدير مدرسة لتعليمق الصبيان قواعد اللغةوطريقة صوفية، 
العربية والدين اإلسالمي وحفظ القرآن الكريم، وأمه حليمة

القصاب.
م غادر1896ولما بلغ الرابعة عشرة من عمره سنة 

بلدته باتجاه القاهرة لدراسة الشريعة في الجامع األزهر
رفقة أخيه فخر الدين وبعضق أصدقائه، ومما يروى أنه عانى

كغيره من طالب العلم أزمة مالية حادة أدت به أن يبيع
الحلويات رفقة بعض أصدقائه لتغطية المصاريف الدراسية،

وظل يعمل ويدرس حتى حصل على شهادة األزهر الشرعية
م وعاد لبلدته إماما في جامع المنصوري إماما1903سنة 

وخطيبا.
وظل في بلدته يؤم ويعلمق حتى احتل الطليان ليبياق يوم

م فقاد مظاهرة طافت شوارع المدينة تهتف30/09/1911
قائلة: )يا رحيم يا رحمان أغرق أسطول الطليان(، ثم جمع

قرابة المائتي وخمسينق متطوعا وجمع التبرعات للجهاد في
طنبول، ولكن دولةسطرابلس وانتقل بالمتطوعينق نحو ا

الخالفة عدلتق عن الفكرة فعاد مع رفاقه المتطوعينق إلى
م.18/10/1912سورية بعد معاهدةق 

عاش القسام تجربته الثورية األغنى في إطار الثورة
المسلحة وتفاعالت الوضع السوري، وهو أول من رفع راية

م، وفي شهر1918المقاومة ضد االحتالل الفرنسي سنة 
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م باع بيته وسائر أمالكه وانتقل مع زوجته1918اكتوبر سنة 
وبناته إلى بلدةق الحفة إلعالن الثورة على فرنسا بالتعاون
مع المجاهد عمر البيطار، فأصدرت فرنسا حكما باإلعدامق

م،1921في حقه ففر إلى فلسطين باتجاه ميناء حيفا سنة 
حيث بدأ مرحلة نضال جديدة.ق وفي فلسطين بدأ التدريس

في مدرسة اإلناث اإلسالمية ثم في مدرسة البرج
اإلسالمية، وكانت دروسه مفعمة بالروح الثورية، حيث كان

يعبىء الطالب ويحرضهم على الجهاد في سبيل الله،
م.1926وهناك رزق بولدهق محمد سنة 

م تولى القسام اإلمامة في جامع1925وفي بداية عام 
االستقالل في حيفا بدءا من تأسيسه عن طريق الجمعية

،نااإلسالمية، وصار المسجد من أكثر المساجد شهودا وعمرا
مونه من مختلفئوقبلة للثورة والثوار، وصار المسلمون ي

أنحاء فلسطين. وكان من الدعاة الذين مزجوا الدعوة
بالعزة والجهاد ضد المستعمرين، حتى لقب بق )داعية

الجهاد(.
ومما ذُكر من أساليبه في التحريض المنبري قوله

للمصلين يوما: )أال تخجلون أن تكون لحية الكالب أطهر عند
م سأل1934الله منكم يوم القيامة؟(، وفي أواخر سنة 

القسام المصلين: )هل أنتم مؤمنون؟( قالوا: نعم، قال
لهم: )لو كنتمق مؤمنينق لكانت عندكم عزة المؤمن، فإذا

خرجتم من هذا المسجد وناداكم جندي بريطاني
فستهرولون نحوهق ذالين(، ومن أقواله: )المجاهد رائد
قومه، والرائد ال يكذب أهله(. وهاجم القسام سياسة

المجلس اإلسالمي األعلى في فلسطين التي تعمد إلى
زخرفة وتزيين وزركشة المساجد، وترك فريضة الجهاد في

سبيل الله، وشراء األسلحة بتلك األموال، كما هاجم
القاديانيين حيث كان شيخهم يحرم جهاد اإلنجليز، وصار

عضوا في لجنة الشبان المسلمين، وعبأ الشباب للجهاد ضد
المحتلينق واستقر في قرية قرب قضاء جنين وأعلن الثورة
وقاتلهم في العديد من المواقع حتى وشى به بعض الخونة

.1 م19/11/1935فحاصره الجيش البريطاني واستشهد يوم 

38م، ص 2000هق فبراير 1420نقال عن مجلة العالمية ذو القعدة   1
سة أعدتها حفيدته الدكتورة ابتهال محمد عزا. تلخيصا لدر39و 

   الدين القسام وأرسلت بها إلى لجنة العثمان الدينية بالكويت.
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المصلح أبو األعلى مجدد اإلسالم الشيخ الداعية - 2
المودودي

(م1979-1903هق/1321-1399)
مهيد:ت

دخل اإلنجليز شبه القارة الهندية عن طريق التجارةق
في نهاية القرن السادس عشر الميالدي بواسطة شركة

الهند الشرقية اإلنجليزية مع لفيف من الشركات
االستغاللية الفرنسية والهولندية. وكانت تطمح نيل الحظوة

عند حاكم اإلمارة المسلم، بغية تسهيل عملياتها التجارية،
والحصول على الموارد الخام الزراعية والطبيعية والمعدنيةق

من توابل وبهارات الشرق التي أسالت لعاب القوى
االحتكارية العالمية، فقدم لهم الحكام المسلمون كل

تسهيل طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولم يدر
بخلد الحكام المسلمين عن حقيقة النوايا الخفية لتلك

الشركات االستعماريةق السيما في عهد القوة اإلسالمية،
وبمرور القرنين السابع والثامن عشر ضعف الحكم

اإلسالمي ما دفع بالشركات االستكبارية إلى التنافس
والصراع بينها، ما أدى إلى سيطرة شركة الهند الشرقية
البريطانية عليها جميعا، التي تحكمت في االقتصاد ومن
خالله الحكم، واختفى الوجه التجاري واالقتصادي عنها
ليظهر بعدهق وجهها العسكري واالستعماريق الحقيقي،

مستغلة ضعف األمراء المسلمين وتخاذلهم لتزجهم معها
في صراعاتها الداخليةق مع بعضهم، ما أهلها إلحكام

سيطرتها على األقاليم الهندية، فضال عن تصرفها بالحكم
م تاريخ1857 .. 1833المباشر لبعض الممالك بين سنتي 

استعمارق الهند. فقام المسلمون بالثورة مع بعض
م فقمعها اإلنجليز،1857المتضررين من الهندوس سنة 

وفشلت ما حدا بالمملكة فيكتوريا إلى ضم الهند إلى
م. وتمتق السيطرة على الهند1858مستعمراتها سنة 

واستبدلت القوانين والشرائع البريطانية محل القوانين
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اإلسالميةق عدا قانون األحوال الشخصية اإلسالمي الذي ُقنن
بالمراسيم البريطانية، وسيطرة اللغة اإلنجليزية على سائر

. 1 اللغات المحليةق واحتاللها المكانة الرسمية للدولةق
يعد اإلمام أبو األعلى المودودي أحد أقطاب اإلسالم،

وأحد علمائه المجددين في العصر الحديث، وأحد رواد
النهضة اإلسالمية المتميزين، الذي ارتبط اسمه وتاريخه

الجهادي بكيان سياسي إسالمي معاصر، قام متحدياق الهيمنة
العلمانيةق والشيوعيةق والهندوسية والبوذية في شبه القارة
الهندية في العقود األخيرة من القرن الرابع عشر الهجري

العشرين الميالدي.
ومن هنا تمكن أهمية دراسة شخصية وتجربة أبا األعلى

المودودي، ال من حيث شخصيته العلميةق واألدبية والفكرية
والفقهية والدعوية والسياسية فحسب، بل لكونه شكّل
المرجعية الدينية العليا للجماعة اإلسالمية في باكستان

خصوصا وفي شبه القارة الهندية عموما.
فضال عما في تجربته الشخصية والدعويةق والجمعية من

ثراء ونجاح يستفيد ويستلهم منه الدارسون والمصلحون
والمتطلعون إلنشاء كيان إسالمي راشد ، فقد ترك لنا

المودودي –يرحمه الله– تراثا فكريا نظريا وتجربيا عظيما
شكل النواة األولى لتطبيقات النظام اإلسالمي الحديث

النشأة في دولة باكستان.
وقد حازت تجربته الشخصية الفردية والدعوية الجمعية
على قدرها ومكانتهق بالنظر إلى حجم التحديات المحيطة بها

من جهة، وتأزم المحيط الجغرافي السياسي المحدق به،
من هيمنة شيوعية وإلحادية وهندوسيةق حاقدة، وغربية
علمانيةق فاسدة، ومحلية متخلفة.. ما يجعل قيام كيان

إسالمي وسطها ضرب من المستحيالت، فكانت االستثناء
 .2 الذي يخالف القاعدة

ظروف وأوضاع المودودي:
يمكن إجمال العوامل المحيطة بالتجربة المودودية في

3العناصر التالية: 

انظر: عمار طسطاس، أبو األعلى المودودي، رسالة ماجستير غير 1
، قسنطينة،للعلوم اإلسالميةمنشورة، جامعة األمير عبد القادر 

، بتصرف.29 و 28 و 27هق، ص 1412م 1992معهد أصول الدين، 
انظر: أبو األعلى المودودي، واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، 2

..124دار الشهاب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص 
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 – سيطرة بريطانيا على شبه القارة الهندية بكل ما تزخر1
به من موارد بشرية وتنمويةق وعلميةق وطبيعية ومادية.

 – ميل القوى االستكبارية العالمية من تمكين وتغليبق2
طائفة الهندوس على المسلمين، الذين كانوا يحكمون البالد

قبل االحتالل البريطاني، بغية خلق نظام علماني أو وثني
موال لهم، على اعتبار فقر الهندوسية للمرجعية الدينية

الحياتية والتنموية، األمر الذي سيدفعهم إلى تبني العلمانية
أو أي فلسفة مغايرة ومعادية لإلسالم.

 – انتشار الجهل واألمية بحقيقة الدين اإلسالمي ولغته3
وحضارته وثقافته المتميزة بفعل هيمنة اللهجات والثقافات

والديانات والعادات المحلية.
 – تشبع اإلسالم الهندي بالخرافات واألساطير الوثنية4

والغيبيةق الهندوسية وغيره : اعتقادا وممارسةق وسلوكاق
وعاطفة.

 – غلبة الصوفية والطرقية الغنوصية المشبعة بفلسفات5
الحلول واالتحاد الهندكية.

 -  غلبة روح التقليدق والتبعية ، وغياب روح االجتهاد.6
 – بداية تطبيق المخططات التغريبية في الهند عن طريق7

]سيدق أحمد خان[ ومدرسته الفكرية االستغرابية الذي وجدت
فيد بريطانيا خير عون لتمرير مشروعها االستغرابي في

. 1المنطقة 
 – تشجيع اإلنجليز على ظهور الحركات الهدامة كالبهائية8

والقاديانيةق التي تزعمها عميل اإلنجليز ]ميرزا غالم أحمد ت
م[ التي انبعثت من قرية قاديان والتي ادعى فيها1908

الميرزا غالم أحمد النبوة واأللوهية والتشريع ليصبح فيما
. 2بعد اإلله ]كرشن[ أحد آلهة الهنادك 

 – ظهور بدايات اإلصالح الديني في شبه القارة الهندية9
بين المسلمين، والتي اندفعت بهمم الرجال الغيورين على

واقع المسلمين المتردي دينيا وعلمياق وحضاريا.. 
وأهم تلك المحاوالت اإلصالحية:

أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، دار النهضة 3
..129م، ص 1971المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 أبو األعلى المودودي، ما هي القاديانية، دار الشهاب،انظر: 1
.. 11الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص 

عمار طسطاس، رسالة ماجستير غير منشورة، مصدر سابق،انظر:  2
..17ص 

331



 – دار العلوم التي أنشأها اإلمام المجاهد العالم ]محمد1
[ بعد اندالع ثورة المسلمين في1880قاسم النانوتي ت 

م لتعليم ونشر العلم الشرعي،1857الهند ضد اإلنجليز سنة 
وتكريس جيل إسالمي واع بدينه وبماضيه ورسالته

وحضارته وواقعه المتردي، محاولة منه إلنقاذ ما يمكن
. 1إنقاذه 

 – حركة ندوة العلماء التي قام بإحيائها العالمان الشيخ2
]محمدق علي المونكيري[ والشيخ ]شبلي النعماني[، وذلك

عن طريق إنشاء مشروع تربوي وتعليميق في ]دار العلوم[ق
م، منشئين الناشئةق على منهج السلف الصالح1894سنة 

. 2 من األمة
وفي ظل هذه األوضاع المتردية في شبه القارة

الهندية اندفع المودودي وإقبال ورحمة الله الهندي وغيرهم
من العلماء ممن انضموا إلى الجماعة اإلسالمية يدعون إلى

الله تعال ، ويؤسسون للعمل اإلسالمي في شبه القارة
الهندية،  المشبعة بالملل والنحل والضالالت واألوهام

والخرافات والسحر والتخلف.. هذا العمل الدعوي الشاق
والمتميز الذي آتى ثماره الطيبة الحقا يوم أن تسنى

للمسلمينق في العصر الحديث أن ينعموا بقيام أول كيان
إسالمي في العصر الحديث في باكستان المسلمة سنة

م، وبفضل تلك الجهود اإلسالميةق الخالصة تحددت1947
خارطة تواجد المسلمين في إقليم جامو وكشمير

وبنغالدش، وتبينت معالم الشخصية المسلمة في شبه
.   3القارة الهندية 

حياة أبي األعلى المودودي:
نسبه ومولده:

من أسرة هندية مسلمة تعود في أصولها األولى إلى
الجزيرة العربية، ومن إحدى القبائل العربية التي هاجرت

إلى الهند في القرن الثالث الهجري حيث استقرت في بالد

 أبو الحسن الندوي، الصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرةانظر: 1
الغربية في األقطار اإلسالمية، دار القلم، الكويت، الطبعة الخامسة،

..67م، ص 1985هق 1405
 محمد بن يحي، أبو األعلى المودودي رجل الدعوة الكبير،انظر: 2

هق1399، السنة الخامسة، ذو الحجة 9مجلة المعرفة، تونس، عدد 
، بتصرف.24م، ص 1979نوفمبر 

، بتصرف.34 عمار طسطاس، مصدر سابق، ص انظر: 3
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األفغان، وفي إقليم ]جشت[ بالقرب من مدينة ]هرات[
. 1األفغانية على الحدود اإليرانية 

ويعودق نسبه إلى فرع عريق من آل بيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم،ق حيث ُعرف جدهق األكبر ]أبو أحمد

إبراك[ مؤسس الطريقة الصوفية المشهورة بق ]الطريقة
الجشتية[، الذي خلفه في مشيختها ابنه األكبر ]قطب الدين

. 2مودودي الجشتي[ 
ويعتبر الشيخ ]قطب الدين مودودي الجشتي[ الجد

األعلى واألقرب لألسرة المودودية، الذي رحل أحد أبنائه
إلى الهند في القرن العاشر الهجري المسمى بق ]أبي

األعلى المودودي[، والذي ُعرف هو وأبناؤهق وفروعه بالعلم
والتقوى والتدين والحفاظ على القيم اإلسالمية، مما حدا

بالسيد ]أحمد حسين[ والد الشيخ أبي األعلى المودودي أن
يسمي ابنه األكبر باسم جده األكبر الذي هاجر من بالد

األفغان، وأسس الطريقة الجشتية في الهند، وجاهد في
. 3سبيل الدعوة اإلسالمية 

مولده:
ولد المودودي في مدينة ]أورنك آباد[ وهي إحدى

/03مقاطعات إقليم ]حيدر آباد الدكن[ الهندية الجنوبية يوم 
م من أبوين كريمين25/09/1903هق الموافق 1321رجب/ق

فاضلين محافظين على تعاليمق اإلسالمق في حياتهما األسرية
. 4واالجتماعية 

نشأته وتعلمه:
اعتنى السيد أحمد حسين بابنه األصغر تنشئة وتربية
وتعليما وتكوينا، فوفر له الجو العلمي والتربوي المناسب
في البيت، مما أثر ذلك في تكوين شخصيته تكوينا إيجابيا،

وفتح رؤاه المستقبلية، وقد تحدث المودودي عن ذلك

 خليل أحمد الحامدي، أبو األعلى المودودي حياته ودعوتهانظر: 1
،34، نقال عن: عمار طسطاس، مصدر سابق، ص 5وجهاده، ص 

بتصرف.
 حمد بن صادق الجمال، أبو األعلى المودودي حياته وفكرهانظر: 2

،34، نقال عن: عمار طسطاس، مصدر سابق، ص 71العقدي، ص 
صرف.تب
 محمد عمارة، أبو األعلى المودودي والصحوة اإلسالمية، صانظر: 3

، بتصرف.22
 و21سعد جيالني، أبو األعلى المودودي فكره ودعوته، ص انظر: أ 4

، بتصرف.35، نقال عن: عمار طسطاس، مصدر سابق، ص 22
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المحضن التربوي الراقي، والسيماق والده الذي هيأ له أسباب
التربية والتكوين والتعليم السوي فقال: )).. وبعد مولدي

بسنة واحدةق انصرف والدي عن الدنيا، وعاش ثالث سنوات
كلها حياة زهد وعبادةق وانقطاع عن الدنيا، ثم عاد بعدها

للحياةق العادية، ولكنها حياة يغلب عليها طابع التدين، فكانت
هذه هي الحياة التي تفتحت عليها عيناي، حياةق يطبعها

الزهد والتقوى، ذلك الطابع الذي طبع حياةق والدي ووالدتي
الذي نتج عنه أثر كبير في حياتي، ورسمق عقلي وقلبي،

. 1وشكلنيق على معالم الدين والعقيدة األصيلة..(( 
وفي ذلك المحضن اإلسالمي السوي الذي وفره السيد
]أحمد حسين[ وزوجتهق لولدهما أبي األعلى المودودي حيث

تلقى عن أبيه مختلف المعارف الدينية واللغوية واألدبية
، وعمل على تقويم مظاهر االعوجاج في2العربية واألوردية

لسانه وهو يعلمه تاريخ المشرق والهند المليء بالعزة
.  3والكرامة، مع مالزمة للمساجد وأهل الذكر 

وظل في مدرسة والده البيتية حتى بلغ سن الحادية
عشر فأدخله المدرسة النظامية ليلتحق بالصف الثاني

مارات الذكاءأمباشرة، حيثق أجري له امتحان تبينت فيه 
والتفوقق على أقرانه والسيماق في اللغتين العربية

والفارسيةق وسائر العلومق الحديثة.
هق شهادة1332م 1914ثم اجتاز في العام الموالي 

 بتقدير جيد، ليلتحق بعدها بق ]دار العلوم[4]المولوي[ 
لمتابعة دراسته المتوسطة والعالية، غير أن الشلل أقعد

والده عن الحركة ما اضطره إلى االنقطاع عن طلب العلم
م.1917ومالزمة والده إلى وفاته سنة 

نشاطاته المختلفة:
قام المودودي في مطالع حياته الدعوية بعدة نشاطات

أهمها:

خليل أحمد الحامدي، أبو األعلى المودودي حياته ودعوته وجهاده، 1
، بتصرف.34، نقال عن: عمار طسطاس، مصدر سابق، ص 5ص 

 خليل أحمد الحامدي، أبو األعلى المودودي حياته ودعوتهانظر: 2
، بتصرف.34، نقال عن: عمار طسطاس، ص 5وجهاده، ص 

 خليل أحمد الحامدي، أبو األعلى المودودي حياته ودعوتهانظر: 3
، بتصرف.34 ص ،، نقال عن: عمار5وجهاده، ص 

شهادة تعادل األهلية الزيتونية واألزهرية الثانوية، والتي تؤهل  4
 لاللتحاق فيما بعد بالدراسة الجامعية.ملهاحا
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 – نشاطه الصحفي: حيث اضطرته ظروف وفاة أبيه إلى1
أمرين، أولهما انقطاعه عن الدراسة، وثانيهما بحثه عن

عمل يكتسب منه الرزق، فطاف في أرجاء الهند إلى أن قّر
به الرأي للعمل بالصحافة مشاركا أخاه الصحفي ]أبو الخير

المودودي[ في صحيفة المدينة بمدينة ]بنجور[ الهندية.
ولم يلبث مدة قصيرة أن انتقل للعمل في جريدة

أسبوعيةق أخرى بنفس المدينة، وكان اسمها ]تاج[، وكانت
فترة عمله تلك معاصرة ألحداث سياسيةق محلية في الهند
بين فئة الهندوس والمسلمين، وأخرى عالميةق تمثلتق في
سقوط الخالفة العثمانية بعد هزيمتها أمام دول الحلفاء

. 1عقب الحرب العالمية األولى 
 – نشاطه السياسي: وفي عهد المودودي شهد العالم2

اإلسالمي ما بعد نهاية الحرب العالمية األولى بسقوط
الخالفة العثمانيةق وبداية احتدام الصراع بين الهندوس

والمسلمين، ويشارك الصحفي الشاب في حركة المحافظة
م، كما1919على الخالفة اإلسالمية التي أسست سنة 

يشارك في جمعية ]إعانة وإغاثة المسلمين في الهند[ التي
تأسست بعيد الصدامات بين الهندوس والمسلمينق وتنامي

. 2اعتداءات الهندوس على المسلمين 
ويؤهله وضعه في هاتين الجمعيتين للتفتحق على قضايا

أمته، وتتجمعق له خبرات مشروعه اإلسالمي، الذي وهبه
حياته، وهو كيفية إعادة األمة المسلمة للعب دورها

الرسالي.
ومن تفتحه على الواقع  – نشاطه العلمي والصحفي:3

اإلسالمي المحلي والعالمي أدرك معضلة الشرق المتخلف،
كما أدرك عوامل الخروج من التخلف فأصدر أول كتابين له

في بداية ثالثينيات القرن العشرين وهما:
 – النشاطات التبشيرية في تركيا.1
 – مجازر اليونان في سيميرنا، مقاطعة إسالمية في2

تراقيا الغربية.
وقد أكسبه العمل الصحفي والسيماق مقاالته الجريئة

والقوية والمؤثرة والرصينة التي كان يكتبها في جريدة
]تاج[ عطف وصداقة ومعرفة كبار الشخصيات الهندية

 خليل أحمد الحامدي، مرجع سابق، نقال عن: عمارانظر: 1
.36طسطاس، مصدر سابق، 

 محمد عمارة، مرجع سابق، نقال عن: عمار طسطاس، مصدرانظر: 2
.36سابق، ص 
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آنذاك، أمثال مفتي الديار الهندية الشيخ ]كفاية الله
.1الدهلوي[ والشيخ ]أحمد سعيد الهندي[ 

م قررت جمعيةق علماء الهند إصدار1921وفي عام 
جريدة باسمها في عاصمة البالد السياسية ]دهلي[،
فاستقدمتق لهذا الغرض الصحفي الجريء والنشيطق

والصادق الالمع الذكر ]أبو األعلى المودودي[ ليكون أول
رئيس لتحرير جريدة ]المسلم[، التي استمر يعمل بها إلى

م، وسنه يومها لم يبلغ العشرين، وقد رأت1923سنة 
الجمعية توسيعق نشاطها الصحفي فأصدرت جريدة أخرى

م أسمتها ]الجمعية[،ق التي صار1924باسمها سنة 
م، ومن تلك السنة توقف1928المودودي رئيسا لها سنة 

عن رئاسة تحريرها بعد خالف عقائدي وتنظيمي مع الجمعية
ورئيسها ، قاطعا بذلك صلته بها، حيث أعطى رئيس هذه

الجمعية والءه ومبايعته لق ]حزب المؤتمر الهندي
الهندوسي[، الذي يقف موقف العداء من تطلعات

المسلمين في إقامة كيان إسالمي مستقل، فقاطع
الجمعية وترك العمل في جميع ميادين العمل المهني

. 2والسياسي 
ثقافته الذاتية:

م1928 .. 1921أثناء إقامته بمدينة دهلي سنوات 
واشتغالهق بالعمل الصحفي والسياسي والديني فقد سعى
المودودي إلى تنمية ثقافته وتحصيله العلمي، والسيماق ما

له عالقة بثقافته اإلسالمية التي وجدق خيرة علمائها
وفقهائها في العاصمة، وفيها أخذ علوم اللغة والبالغةق

والمعاني وآداب العربية عن اللغوي األديب الهندي ]عبد
السالم نيازي[. كما أخذ علم الحديثق وقرأ أمهات الصحاح

والمسانيدق والسنن عن محدث الهند األكبر الشيخ ] إشفاق
الرحمن الكندهلوي[. وأخذ علم التفسير والفقه والمنطق

عن الشيخ ]شريف الله خان[، فضال عن إتقانه للغة
اإلنجليزية، التي أكسبته قدرة ونافذة االطالع على الثقافة

، بتصرف.37ص   عمار طسطاس، مصدر سابق،انظر: 1
لظروف تكتيكيةنظرا  .34 محمد عمارة، مرجع سابق، ص انظر: 2

وسياسية آنية تنازل حزب الرابطة اإلسالمية وجمعية العلماء الهندي
لقيام طيان سياسي هندوسي قومي علماني، تكون فيه األغلبية
الحاكمة للهنادك، وذلك خطر كبير على مصير الجماعة المسلمة

كثيرا ما تلجأ إليه الحركات اإلسالمية في العصر الحديث لحسابات
سياسوية ضيقة، دون مراعاة لمبادىء اإلسالم الكبرى.
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الغربية، ما أطلعه مباشرة على عيوب المدنية الغربية،
وعيوب العالم اإلسالمي، ما انعكس على كتاباته التي ألفها

في تلك الفترة مثل:
 – مصدر قوة المسلم.1
 – الجهاد في اإلسالم.2

وبهذا الكتاب القيم، الذي فصل فيه مواقع الهجوم
والدفاع عن اإلسالم، وبيّن فيه موقع هذه الفرضية من

الدين، وواجبات المسلمين نحوها حاز على اهتمام وإعجاب
. 1الدارسين السيما المثقفين منهم 

وبهذه الرحلة الحياتية الحافلة التي تنتهي في عقد
الثالثينيات تقريبا يكون المودودي قد تمكن من أدواته

المعرفية والفقهية والعلميةق واألدبية بعد مرحلة حافلة
بالطلب، أدى به إلى معرفة الصواب من الخطإ والسيماق مع

علماء عصره.
اضطالعه بالعمل اإلسالمي:

قرر أبو األعلى اعتزال العمل الصحفي نهائيا، واعتزال
النشاط السياسي والحركي مع جمعيةق علماء الهند التي

والت الهندوس وحزب المؤتمر الهندي الهندوسي الحاكم،
وقرر أنه ال عودة إلى السياسة أو الصحافة إالّ في مجال

وسبيلق خدمة اإلسالم والمسلمينق ومناصرة قضاياهم
العادلة، والدعوة والتبشير باإلسالم المفترى عليه.

ومن ثمة قرر الدخول في فترة عزلة، فانتقل ليقيمق
مع شقيقه الذي يسكن جنوباق في مدينة ]حيدر آباد الدكن[،

والذي يشتغل مترجما بدار الترجمة العثمانية، فقضى ما
م معتكفا لطلب العلم،1932-1929يقارب الثالث سنوات 

فقرأ كما كبيرا من الكتب التراثية، كما اطلع على المؤلفات
الحديثة والعصرية في زمن األفكار والمعلومات، وعن

تجربته تلك كتب: )).. عصر يفرض على الداعية أن يتزود
بزاد علمي شامل، وأن يحظى بعصا من البرهان يتوكأ

. 2عليها، ويهش بها على غنمه، ويحقق بها مآرب أخرى..(( 
وقد اجتمعت في أبي األعلى المودودي جملة من

العوامل ودفعته جملة من الدوافع للتحول والتعصبق من
الفكرة القومية الضيقة إلى الفكرة اإلسالمية العالمية
الواسعة والتعصب لها حاالت انتابته أثناء تأليفه لكتاب

 خليل أحمد الحامدي، أبو األعلى المودودي حياته ودعوتهانظر: 1
، بتصرف.10وجهاده، ص 

.19 محمد عمارة، مرجع سابق، ص انظر: 2
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]الجهاد في اإلسالم[، الذي قال عنه: )).. نفعني أكثر من
أي شخص آخر، دخلت في تأليفه وكنت على حمية القومية،

وخرجت منه وأنا على حمية اإلسالم، وبه عرفت اإلسالم،
.1وعرفت طريقة إحيائه (( 

ويمكن إجمال هذه العوامل في التالي:
 – السقوط الحضاري والوضع المزري الذي آل إليه حال1

العرب والمسلمين.ق     
 – الشهود والبروز الحضاري الذي آلت إليه األمم عموما2

والغرب المسيحي خصوصا.
 – واقع المسلمين المزري في الهند المتخاذل أمام3

سطوة وسيطرة الهندوس الحاقدين، واإلنجليز المتربصين
والمتعاونين مع الهندوس لمنحهمق الحكم على حساب

المسلمين.
 – طمع القوى االحكتارية في ثروات ومقدسات العرب5

. 2 والمسلمينق
أولوياته في العمل اإلسالمي:

اعتزل المودودي مجتمعهق وهو مشحون بطاقة روحية
وعلميةق ووطنية ودينيةق فعالة، وانطلق في تأسيس مجلة

زيعهاو]ترجمان القرآن[، التي قام بتحريرها وطباعته وت
بمفرده إلى أن صدرت منها أعداد كثيرة، مركزا أولوياته

م–1941الدعوية –قبل تأسيس الجماعة اإلسالمية سنة 
على ركنين أساسيين:

 – الركن األول: نقده لبنيات المدنيةق الغربية الحديثة، وذلك1
بشرح أسسها وقواعدها الوثنية، مبينا بجرأة ودقة مواطن
الضعف والقصور في بنيتها الفلسفية والتصورية بأسلوب

علمي منصف، مؤلفا جملة من الكتب التي انتقد فيها
خلفيات وأسس المدنية الغربية، ومنها:

م.1933 – نحن والحضارة والغربية، ألفه سنة 1
 – اإلسالم في مواجهة التحديات المعاصرة، ألفه سنة2

م.1934
م.1935 – حركة تحديد النسل، ألفه سنة 3
 – أسس االقتصاد بين اإلسالم والنظم المعاصرة، ألفه4

م.1937سنة 
 – المسلمون والصراع السياسي الراهن، ألفه سنة5

م.1937
.18 محمد عمارة، مرجع سابق، ص انظر: 1
.19 محمد عمارة، مرجع سابق، ص انظر: 2
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م.1938 – األمة اإلسالمية وقضية القومية، ألفه سنة 6
وكان من بين أهدافه عند تأليفه لهذه الكتب ليس
فقط نقد الحضارة الغربية، بل إلى إعادة الثقة لفصيل

المثقفين اإلسالميينق المفتونينق بالمدنيةق الغربية، والسيماق
من اعتبره مصدرا لتخلف المسلمين، أمثال: أحمد القادياني

وأحمدق خان وموالنا أمير علي، وغيرهم من دعاة التغريب.
مهيئا بذلك العقل المسلم في شبه القارة الهندية لعمليةق

التغيير القادمة، لتستعدق الحتضان المشروع اإلسالمي
القادم.

 – الركن الثاني: تقديمق اإلسالم كمنظومة تشريعية2
متكاملة وصالحة لحل مشاكل المسلمين، وبديل عن

المشروع الغربي، مبيناق أهمية مشروعه باألدلة من ]القرآن،
السنة[، وبالعرض العلمي والمنهجي الدقيق، وبما يتوافق
وأسلوب الخطاب الرباني المتسم باليسر والوسطية، مع

مراعاة مقاصد الشارع الحكيم، هادفا بهذا المنحى تحقيقق
المقاصد التالية:

 – تصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم تجاه اإلسالم من1
قبل معتنقيه الغافلين بقيمته.

 – تقديم اإلسالم كدين وكنظام حياة وعيش شامل ألعدائه2
ومناوئيه ومعتنقيه.

 – عرض اإلسالم كمنظومة تشريعية متكاملة ]عقيدة،3
شريعة، آداب وأخالق، ومعامالت، فنون..[.

 – توضيح مفهوم اإلسالم ونظرته للفرد والجماعة4
والمجتمع واألمة.

 – بث روح التفاؤل واألمل في نفوس المسلمين5
اليائسين البائسين المفتونين المرتدين عن دينهم.

 – إظهار قدرة اإلسالمق على االستجابةق الطوعية والتلقائية6
لتطلعات الجماهير المسلمة، وقدرته على استيعاب

مشاكلهم وحلها أيضا.
وألجل تحقيق هذه المهام فقد ألف المودودي الكتب

التالية:
م.1933 – الحضارة اإلسالميةق أسسها ومبادئها، ألفه سنة 1
 – العقيدةق وأثرها في الحياة الفردية واالجتماعية2

م.1933والحضارية، ألفه سنة 
م.1935 – مبادىء إسالمية حول الدين والدولة، ألفه سنة 3
م.1936 – مبادىء اإلسالم في العقيدة، ألفه سنة 4
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 – في محكم العقل والتوحيد والرسالة اآلخرة، ألفه سنة5
م.1937

م.1933 – مشكلة الجبر والقدر، ألفه سنة 6
م.1935 – حقوق الزوجين، ألفه سنة 7
 – نظرة فاحصة على العبادات اإلسالمية، ألفه سنة8

م.1939
م.1939 – نظرية اإلسالم السياسية، ألفه سنة 9

م.1939- الجهاد في سبيل الله، ألفه سنة 10
م.1941- الحكومة اإلسالمية، ألفه سنة 11
م.1940- موجز تاريخ الدين وإحيائه، ألفه سنة 12
م.1940- منهاج االنقالب اإلسالمي، ألفه سنة 13
م.1940- منهج جديد للتعليم والتربية، ألفه سنة 14
م.1941- المصطلحات األربعة في القرآن، ألفه سنة 15
م.1941- اإلسالم والجاهلية، ألفه سنة 16
- معضالت اإلنسان االقتصادية وحلها في اإلسالم، ألفه17

م.1941سنة 
وقد عضد المودودي هذا الجهد العلمي الجبار

بمجهودات دعوية أخرى، فحاضر وخطب ودّرس وعلّمق وتكلمق
في التجمعات والمساجدق والمنتديات ودور العلم والفكر

والفن وحتى في الساحات العامة وغيرها من المناسبات..
لتهيئة األرضية المناسبةق للعقل المسلم لتقبل نداء التجديدق

والنهضة.
عالقته بالشاعر الفيلسوف محمد إقبال:

بين إقبال والمودودي عالقة روحية عامة ، فضال عن
عالقتهما الروحية والعضوية في العمل اإلسالمي والدعوي

العام، وطدها كتابه القيم بينهما ]الجهاد في اإلسالم[،
والذي قال فيه إقبال: )).. إن هذا الشيخ يعرض دين

الرسول صلى الله عليه وسلمق بقلم مؤيد من رسول الله
. 1صلى الله عليه وسلمق إن شاء الله..(( 

م في مدينة ]الهور[1937وقد تم لقاء بينهما عام 
الباكستانية بدعوةق من الشاعر إقبال، فلبى المودودي
الدعوةق وسافر إلى الهور واتفقا على إنشاء مشروع

إسالمي في قرية ]دار اإلسالم[ بالقرب من مدينة
]بتافكوت[، وقبل المودودي االنتقال إلى متابعة المشروع

 أليف الدين الترابي، أبو األعلى المودودي حياته ودعوته، صانظر: 1
132.
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تاركا خلفه بلدته ]حيدرق آباد الدكن[، وكان الهدف من إنشاء
 هذا المشروع ما يلي:

 – إعداد المطبوعات والمؤلفات التي تنتقدق المدنية الغربية1
وطروحاتها العرجاء، وتبيين حقيقة وعظمة وصالحية

اإلسالم كدين وكمنهج شامل للحياةق ولإلنسانية.
 – إعداد اإلطارات اإلسالميةق الكفيئة والقادرة على نشر2

اإلسالم والتبشير به، وكأنما يريد بذلك تحقيق مشروع
األفغاني ومحمدق عبدةق في إنشاء مدرسة  لتربية جيل التغيير

المنشود.
ولم يكد المودودي يهاجر إلى قرية دار اإلسالم حتى
انتقل الشاعر محمد إقبال بعد بضعة أشهر إلى جوار ربه

م دون أن يحققا من المشروع شيئا1938/أفريل/21يوم 
يذكر مما ثبط عزيمة المودودي الذي سمع بخبر وفاة إقبال،

فأبّنه بكلمة قصيرة في مجلته ]ترجمان القرآن[ قائال: ))..
فقدت أكبر سندق لي في الدنيا بموت هذا الرجل العظيم ((

. وفشل المشروع مما اضطر المودودي وجماعته االنتقال1
إلى مدينة الهور التي أصبحت مركزا للدعوة بعد تأسيس

الجماعة اإلسالمية.
تأسيس الجماعة اإلسالمية:ق

م بعد خروجه من عزلته1933ظل المودودي من سنة 
م يعمل على تنوير العقل1941الفكرية والنفسية إلى سنة 

المسلم، وبث الروح فيه، وتحسيسه بقيمة دينه ورسالته
الحضارية إلى أن تهيأت له األرضية في العقول والقلوب

م لتشهد تحقيق الفكرة إلى1941واألنفس، فجاءت سنة 
الواقع بتأسيس الجماعة اإلسالمية كتنظيم حركي وسياسيق

ودعوي، يتولى مهام التعريف بقضايا اإلسالم والمسلمين
في شبه القارة الهندية، يقف مقابل الطموح الهندوسيق

. 2الحاد والمندفعق 
أصول دعوتها:

يتركز مشروع الجماعة اإلسالمية على المبادىء األربعة
التالية:

 – تزكية األفكار وتطهيرها بواسطة العلم والمعرفة1
باإلسالمق من مصدريه األساسيينق الكتاب والسنة.

.30خليل أحمد الحامدي، ص  1
 محمد بن يحي، أبو األعلى المودودي رجل الدعوة الكبير،انظر: 2

، بتصرف.24مجلة المعرفة، مرجع سابق، ص 
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 – إصالح اإلنسان الفرد في تصوراته وفكره وعقيدته2
وروحهق وفي سلوكاته ومعامالته، وذلك وفق سيرة وسنةق

السلف الصالح من األمة، والعودة بالفرد إلى ما كان عليه
عهد الصحابة والتابعينق وتابعيهمق بإحسان.

 – إصالح المجتمع، وذلك بإصالح فرده وأسرته بما صلح به3
الجيل األول.

 – إصالح نظام الحكم، وذلك بإقامة نظام الحكم اإلسالمي4
الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه

وسلم،ق هذا الكيان القائم على العدل واإلخاء والمساواة،
وعلى مبادىء اإلسالم التي جسدتها سيرة الخلفاء

الراشدين الهاديين المهديين.
وتنتهج الجماعة اإلسالمية أسلوب الدعوة والتبليغق

واإلرشاد والوعظ والتوعيةق الفكرية، المستندةق إلى الدليل
والبرهان من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين
وجيل الهدى من الخلف الصالح، والبعيدة عن التجريح

والنكران، وبالعمل وفق سنن الله في األرض، ووفق سنن
المرحلية والتدافع..

منهج الجماعة اإلسالمية في الدعوة:ق ]ميثاق عملها[ 
بعد أن ألقى المودودي نداءه في مسلمي شبه القارة

الهندية البالغ عددهم يومها مائة وخمسا وسبعينق مليونا
م أجاب نداءه خمسة وسبعونق شخصا،1941بداية سنة 

وتجمعوا في مدينة ]الهور[ وتعاهدوا مع المودودي يوم
م على:06/08/1941

 – تكوين القاعدةق األرضية للجماعة اإلسالمية في شبه1
القارة الهندية.

 – االضطالع بمهام الدعوة والتبليغ واإلرشاد لكافة2
مسلمي شبه القارة الهندية.  

 – إيصال صوت اإلسالم إلى األقاليم اإلسالميةق وغيرها من3
غير اإلسالمية.

 – الدفاع عن اإلسالم بشتى السبل والوسائل المشروعة.4
 – العمل ضمن سياق التنظيم الحركي للجماعةق اإلسالمية5

بقيادة المودودي الذي انتخب أميرا للجماعة.
 – توسيعق القاعدةق الدعوية الجماهيرية للجماعة اإلسالمية،6

التي وصلت في غضون سنوات إلى بضع مئات من الدعاة
والمرشدين المستنيرين.

 – مقاومة المشاريع االستكبارية في المنطقة كمشروع7
قيام الدولة الهندية القومية، التي تضم الهنادك والمسلمينق
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كقومية هندية مع ترجيح الغلبة للهنادك بحكم التفوق
العددي.

 – مقاومة كل أشكال الغزو الغربي، وكل مظاهر8
االستغراب التي تفشت في المجتمعق اإلسالمي الهندي.

 – مقاومة كل الفلسفات والوالءات ذات التوجه المعادي9
لإلسالمق والمسلمين في الهند.

- مقاومة ومحاججةق الفصائل اإلسالمية الجامدة والمقلدةق10
. 1 والمنحرفة والضالة

منهج الجماعة الدعوي:
ولتحقيق أهداف الميثاق الذي واثقت عليه الجماعة

نفسها فقد سنت لنفسها منهجا عمليا فاعال مستوحى من
خصوصيات البيئة الهندية، يعتمدق األدبيات واآلليات التالية:

  – أسلوب الفالح:1
انطلقت الجماعة اإلسالمية في منهجها اإلصالحي من

البيئة الهندية الزراعية، حيث يعكف الفالح على العناية
الدائمة بأرضه، والتركيز المستمر في استصالحها، ومنه
انطلق الدعاة إلى استخدام هذا األسلوب مع المسلمين

الهنود، فآتى أكله بعد حين، وهو من أنجع األساليبق
للحركات والجمعياتق اإلسالمية، ما لم تعترضها معوقات

الصدام بالكيانات الحاكمة.
  – أسلوب التصنيف:2

ويتفرع هذا األسلوب من أسلوب الفالح الذي يتعهد
أرضه، ويسهر عليها حتى تصبح قادرة على االنتاج، وبعد أن

تنتج له من الزروع والثمار، يقوم الفالح بالقطف والجمع
وتصنيف وترتيب الغالل كل حسب نوعه وصنفه، وحسب

جودته ونوعيتهق ومستوى تحمله، وقابلية تعرضه للتلف
والفساد. 

وأسلوب التصنيف ينطلق من قاعدة معرفة الواقع
والميدان، بناء على اعتبارين هما:

 – وضع الرجل المناسبق في المكان المناسب، ومخاطبة1
ودعوةق كل رجل وامرأة، حسب وضعه ومستواه العلمي

واالجتماعي، ومراعاة الفروق الفردية واالجتماعيةق
والنفسية وغيرها في التعامل مع المدعوين، الذين
سيصبحون –فيما بعد– أعضاء فاعلين في الجماعة

اإلسالمية.

 أبو األعلى المودودي، الشباب، ديوان المطبوعات الجامعية،انظر: 1
الجزائر، دون طبعة وتاريخ.
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 – عدم الخلط في األسلوب الدعوي ، وعدم الخلط في2
الخطاب الدعوي باتجاه المدعوين، ومخاطبة كل فئة حسب

مستواها، إذ ال ينبغي وضع المدعوينق – الذين سيصبحون
فيما بعد أعضاء فاعلين في الجماعة– في موضع واحد.
وعلى هذا األساس فالجماعةق اإلسالمية هي األصل
واألساس واألم والمنبع الرئيس، ولها فروع وامتدادات

خارج دائرتها ونطاقها وخالياها،ق تمتد وتتغلغلق في
القطاعات الحيوية والحساسة في المجتمع، وأهمها

القطاعات التالية:
 – قطاع الطلبة والشباب:1

وهي أهم فئة مرتقبة ومنتظرة لتكون القاعدةق
الحقيقيةق والفاعلة في الجماعة، التي تتبنى فكر الجماعة،
وتدافع عنه بقوة الشباب، وتعمل على امتداده وانتشاره،

وتعمل في الوسط الجامعي خاصة، وكانت للجماعةق جمعيةق
فرعية تسمى ]جمعية الطلبة المسلمين[.

وقد أولى المودودي والجماعة اإلسالمية العناية
الفائقة بفئة الشباب عموما والطالب خصوصا، نظرا

لموقعها الفعال في األمة والدعوة، وفي سبيل ذلك ألف
المودودي كتابه الشهير ]الشباب[، عالج فيه القضايا ذات
الصلة الوطيدة بموقع ومكانة ودور هذه الفئة في األمة

والدعوة، مبينا واجباتها أمام تحديات العصر، موضحا خطورة
عوامل المسخ والسلخ والغزو التي يشنها الغرب اليهودي

والمسيحي على هذه الفئة، مترسما لهم الدور المستقبلي
.1في حياة المسلمين المعاصرة 

 – قطاع التربية والتعليم:ق2
أولى المودودي والجماعة اإلسالمية العناية الكافية

بهذه الشريحة المهمة والمتميزة من األمة، والسيماق الفئة
العاملة منها بصدق وإخالص،ق وقد تخصصت فئة من الجماعة

للدعوة بين المعلمين جمعية معتمدةق سميتق بق ]منظمة
المعلمين[،ق التي كانت تضم المعلمينق المنتسبينق للجماعةق

اإلسالمية، وكان من أبرز مهامها التنسيق إلعداد جيل
إسالمي واع، ومقاومة خطط المسخ والتشويه.

 – قطاع العمال:3
كما أولت الجماعة اإلسالميةق العناية أيضا بقطاع

العمال كفئة مهمة وفعالة في تنمية وتوجيه المجتمع، فدعا
دعاة الجماعة اإلسالميةق للتغلغل في صفوف العمال

، بتصرف.52 .. 45 الحامدي، مرجع سابق، ص انظر: 1
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وكسبهم في صف الجماعة، مفرعا عن الجماعة منظمة
تهتم بالعمال سماها ]الوفاق الوطني للعمال[، وقد ضمت

هذه المنظمة العمالية غالبية النقابات العماليةق في الهند
وباكستان.

 – قطاع الفالحين: 4
نظرا لطبيعة المجتمع اإلسالمي الهندي القائم على

العمل الفالحي، ولشساعة فئة الفالحين،ق فقد أولت
الجماعة اإلسالمية أهمية كبيرة بفئة الفالحين، وخصصت

بهم منظمة تهتم بقضاياهم، وتقوم على توعيتهم إسالميا،
وتسعى إلى حل مشاكلهم مع المؤسسات الرسمية.

 – قطاع رجال القانون والمحاماة:5
نظرا ألهمية ومكانة قطاع القضاء والعدالة من قضاة

ومحامينق ومستشارين.. ودورهق الحساس في المجتمعق فقد
أولت الجماعة اإلسالميةق أهمية كبيرة لهذه الشريحة

االجتماعيةق في هيكل الدولة والمجتمع، وضمت إليها جماعة
منها في إطار الجماعة اإلسالمية، تضم خيرة القضاء وأنزه

المحامين، وأفضل وأشجع وأقوى المستشارين ممن
ينتمون إلى الجماعة، تعمل على االهتمام بقضاياها

ومشاكلها، ضمن تنظيم يدعى ]منظمة القانونيين[،ق برز
دورها الحقا في مرحلة تدوين الدستور اإلسالمي.

 – قطاع النساء:6
احتلتق المرأة حيزا مهما في فكر المودودي والجماعة

نظرا لموقعها الحساس في المجتمع، فتحركت الجماعة
باتجاهها عبر منظمة تسمى ]جمعية الطالبات المسلمات[،

التي تعمل مع مختلف شرائح النساء الطالبات والعامالت
. 1وربات البيوت.. وغيرهن 

وبهذه القطاعات غطت الجماعة اإلسالمية كافة
الشرائح االجتماعية في الهند.

 – مجمع المعارف اإلسالمية:7
اهتمت الجماعة اإلسالميةق بالبحثق العلمي والدراسات
واألبحاث ، إليمانها بقيمة العلم والبحثق العلمي في نجاح

أي مشروع نهضوي إسالمي أو غيره، ولهذا الغرض أسست
الجماعة اإلسالمية ]مجمع المعارف[، الذي يهتم باستقطاب
الباحثينق والدارسينق الجامعيينق لالنضمام إلى الجماعة أوال،

ثم دعوة اآلخرين ثانيا، ولحل قضايا ومشكالت المسلمين
في اإلطار المحلي واإلقليمي والعالمي، وتقديم الدراسات

، بتصرف.52 .. 45 الحامدي، مرجع سابق، ص انظر: 1
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واألبحاث ذات الصلة الوثيقة باإلسالم والمسلمين الراهنة
. 1 والمستقبلية

 – المرحلية التدرجية: 3 
خرج المودودي من تجربته الدعوية بمبدإ األولويات،

وعمل مع الجماعة على ممارسة هذا المبدإ، خطابا
وممارسةق وهدفا ونتيجة،ق فخاطب الطبقات المثقفة

والمستنيرةق في المجتمع أوال، ثم قادة الرأي واألعيان
السياسيين واالجتماعيينق واالقتصاديين ثانيا والدينيين،ق ثم

. 2انطلق بعد ذلك لمخاطبة عامة الجماهير 
وهو مبدأ عظيم من سنن الله في األرض يترتب عليه
نجاح أو فشل العمل اإلسالمي، ونجاح المشروع النهضوي

اإلسالمي في العالم قاطبة.
 – أسلوب الطبيب:4

رأى المودودي واقع المسلمين المتسم باألمراض
والعلل المستعصية، واألوبئة الموروثة عن سني التخلف

التي تستحكم بقوة في المسلمين، فلجأ أثناء نشاطه
،الدعوي إلى أسلوب الطبيب القائم على معالجة األمراض

معتبرا أن المسلمين المرضى دينيا وخلقيا في عداد
المرضى الحقيقيين، وهم بحاجة ماسة إلى العالج، وبالتالي

فعلى الداعية من الجماعة أن يشخص الداء أوال، بعد أن
يكشف ويعرف الحالة، ثم يحدد نوعية الدواء ووقته

 3 وجرعاته..
 – القدوة قبل الدعوة:5

انطلق المودودي من قوله تعالى: }ومن أحسن قوال
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين{

(، فالداعية المنتسب للجماعة مدعو لتقديم32فصلت: )
أخالق اإلسالم في كل ما يصدر عنه بشكل عملي تطبيقي،
بدءا من عالقاته األسرية ووصوال إلى عالقاته باآلخرين. ثم

تأتي الكلمة والنصيحة والدعوةق ثانيا، مع المسارعة إلى
األعمال الخيرية لكل الفئات المحتاجة، فأنشأت الجماعة

اإلسالميةق الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمرضى
والمستشفيات ودور التوليدق والحضانة ورعاية األمومة

والطفولة واأليتام والمشردين والفقراء والمعوزين

، بتصرف.52 .. 45 الحامدي، مرجع سابق، ص انظر: 1
، بتصرف.52 .. 45 الحامدي، مرجع سابق، ص انظر: 2
، بتصرف.52 .. 45 الحامدي، مرجع سابق، ص انظر: 3
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والمحتاجين.. فتنهض بهم في الحاالت االعتيادية
. 4واالستثنائيةق في الكوارث

نجاحات الجماعة اإلسالمية:
وبتلك الخطط واآلليات واألدبيات السالفة الذكر

استطاع المودودي من خالل نشاط الجماعة اإلسالمية
تحقيق النجاحات والمكاسب التالية:

 – إضفاء البعد الحركي واإلحيائيق لإلسالم،ق كمفعل1
ومنشط لدورة الحياة على سائر األصعدة والمستويات.

 – تطهير نفوس مسلمي شبه القارة الهندية من2
الخرافات واألوهام واألساطير واالنحرافات.

 – تقديم اإلسالم إلى مسلمي شبه القارة الهندية صافيا3
نقيا ومشروعا متكامال للحياة الراقية.

 – تقديم اإلسالم كبديل حضاري عن المشاريع االستكبارية4
الوافدة.

 – فضح الوسائل واألساليب الخسيسة التي تمارسها5
الجماعات المناوئة لإلسالم والمسلمين من: رسميين

وكيانات وأنظمة.. وجمعيات وجماعات مأجورةق مرتبطة
بالدوائر االستكبارية.ق

عالقة المودودي والجماعة بالكيان اإلسالمي:
اتسمت عالقة المودودي بالنظام الباكستاني غداة

م بحركة مد وجزر وتأرجح شديدةق1947استقالل البالد عام 
اإلثارة أدت إلى سلسلة من المواجهات واالعتقاالت

والصراعات على النحو التالي:
 – المرحلة األولى : مطالبة النظام بتحكيمق اإلسالم:1

بعد أن منحت بريطانيا االستقاللق لشبه القارة الهندية
م ووافق اإلنجليز على تقسيم شبه القارة1947شهر أوت 

الهندية إلى دولتين وكيانين مستقلين، عاملين بمطلب كل
من ]حزب المؤتمر الهندي الهندوسي[ و ]حزب الرابطة
اإلسالميةق العلماني[ فأنشئت على ضوء المطلبين دولة

الهند الهندوسيةق ذات األغلبية الهندوسية واألقلية المسلمة،
كما أنشئت دولة باكستان اإلسالمية.

وعلى ضوء هذا االنقسام انقسمت الجماعة اإلسالمية
إلى ثالث جماعات، وهي: 

 – الجماعة اإلسالمية في باكستان.1
 – الجماعة اإلسالمية في الهند.2

، بتصرف.52 .. 45 الحامدي، مرجع سابق، ص انظر: 4
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 – الجماعة اإلسالمية في إقليمي جامو وكشمير الهنديين.3
،1وبعدق قيام الكيان اإلسالمي الشكلي في باكستان 

الذي قام على أعناق رجال الجماعة اإلسالمية نجده قد ضم
قيادات علمانية وشيوعيةق وقاديانية وبهائية ومن منكري

السنة النبوية ومن أعداء اإلسالم.. بدأ الصدام بين إطارات
وقيادات النظام والجماعةق اإلسالميةق بقيادة الشيخ أبي

األعلى المودودي.
وكان من أولى أولويات الجماعة مطالبة النظام بوضع

دستور إسالمي يحكم البالد بدل الدستور العلماني، وبعد
م1948خمسة أشهر من قيام دولة باكستان شهر جانفي 

ألقى األستاذ المودودي أول خطاب له في كلية الحقوق،
مطالبا بتأسيسق النظام الباكستاني على اإلسالم.

م خطب المودودي في اجتماع1948وفي شهر مارس 
عظيم ضم حشدا كبيرا من الشعب بمدينةق ]كراتشي[، قدم

فيه ورقة عمل يطالب فيها النظام بتطبيق الحكم
اإلسالمي، سميت بعريضة ]المطالبة بالنظام اإلسالمي[،

عارضا فيها المبادىء األربعة وهي:
 – باكستان هي ملك لله وحده، وعلى الحكومة الباكستانية1

أن تقيم نظام البالد على قانون يرضي الله.
 – القضاء على القوانين المخالفة للشريعة اإلسالميةق2

الجاري العمل بها، وعدمق قبول أي قانون يخالف أو يعادي
الشريعة اإلسالمية.

 – إن القانون األساسي بباكستان والذي على ضوئه3
استقلتق وانفصلت به باكستان عن الهند هو اإلسالم.

 – أن تقوم الحكومة الباكستانية بتجديدق وتحديدق سلطاتها4
. 2 وفق حدودق الشريعة اإلسالمية

وبعدق ضغط الجماعة اإلسالمية على الحكومة لتطبيق
المبادىء األربعة، وعجز الحكومة عن الرد قامت يوم

م باعتقال المودودي وقادة الجماعة1948/اكتوبر/04
اإلسالمية، ورغم اعتقال الحكومة للمودودي ولقادة الحركة
اإلسالمية، إالّ أن الجماعة استطاعت أن تجند الشعب الذي

مارس الضغط الكافي على الحكومة مما اضطرها إلى
الموافقة على قبول القرار المشهور بق ]قرار األهداف[،

باكستان: كلمة فارسية مكونة من كلمتين هما ]باك[ ومعناها 1
الطاهر، أو المؤمن أو النقي، و ]ستان[ ومعناها أرض وهكذا يصبح

معنى الكلمة ]أرض أو بالد أو دولة الطاهرين[.
، بتصرف.48 عمار طسطاس، مصدر سابق، ص انظر:  2
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الذي يحدد وجهة باكستان اإلسالميةق الصحيحة باتجاه تبني
194/مارس/12، وكانت تلك الموافقة يوم 1 الحل اإلسالمي

م، وفي اليوم الموالي وافق المجلس الشوري للجماعة9
اإلسالميةق على القرار نفسه، فيما ظل المودودي ورفاقه

م أين أطلقت28/05/1950القادة في السجن إلى غاية 
الحكومة سراحه ورفاقه، مخالفة بذلك وعدها الذي وافقت

فيه على تبني مشروع قرار األهداف، وذلك بتقديمق
مقترحات تخالف وعدها، مما حدا المودودي إلى أن يلقي

خطابا حماسياق بعد خروجه من السجن في اجتماع جماهيري
م منتقدا فيه ما14/10/1950حاشد بمدينة ]الهور[ يوم 

. 2ذهبت إليه الحكومة، مما اضطرها إلى سحب مقترحاتها 
 – المرحلة الثانية الدستورق اإلسالمي:2

وزيادة منها في تحدي الجماعة اإلسالمية والمودودي
خاصة والشعب الباكستاني كله طلبت الحكومة من

المودودي والجماعة والعلماء بين شهري سبتمبر وديسمبر
م أن يجتمعوا ويقدموا لها دستورا إسالميا في شكل1950

مسودة دستور تضم مبادىء وخطوط عامة تتفق والشرع
.3اإلسالمي، ستشكل أرضية الدستورق اإلسالمي الباكستاني 

 – المرحلة الثالثة  االعتقال والحكم باإلعدام:3
م شهدت البالد حركة شعبية1952وفي شهر ديسمبر 

في مقاطعة البنجاب ضد طائفة المارقة القاديانية أسفرت
عن عقد مؤتمر ضم جميع األحزاب والجمعيات في البالد بما

في ذلك حزب الجماعة اإلسالميةق وخرج المؤتمرون بتكفير
القاديانية باعتبارها طائفة مارقة مرتدة ال عالقة لها

باإلسالمق والمسلمين، وجهر المودودي بفتواه فيهم يوم
م وضحها في كتابه الشهير ]ما هي10/03/1953
. 4القاديانية؟[ 

وفي نفس الشهر أعلنت األحكام العرفية، واعتقل
قادة األحزاب والجماعةق اإلسالميةق وعلى راسهم المودودي

م وأعيدق07/05/1953الذين لم يطلق سراحهم إالّ يوم 
اعتقالهم بعد يوم واحد من خروجهم من السجن، وحوكموا

، بتصرف.49 عمار طسطاس، مصدر سابق، ص انظر:  1
، بتصرف. 49  و48  عمار طسطاس، مصدر سابق، صانظر:  2
 أبو األعلى المودودي، تدوين الدستور اإلسالمي، ديوانانظر: 3

المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون طبعة وتاريخ.
 كتاب المودودي المهم عن القاديانية، ماهي القاديانية؟ :انظر 4
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م، وصدر الحكم بإعدام، مما أثار سخطا11/05/1953يوم 
كبيرا في األوساط العالمية فخفف له بالحكم مدى الحياة. 

ليصدر العفو عن المودودي وقادة الجماعة في العام
نفسه، مستأنفين بذلك الضغط على النظام ليقبل بتحكيمق

م واعتمدهق23/03/1956اإلسالم، والذي قبله مرغما يوم 
مجلس الشورى بعد تعديالت طفيفة، ولكن وصول القادة

م بقيادة1957العسكريين العلمانيينق إلى الحكم سنة 
الجنرال العلماني ]اسكندرق ميرزا[، الذي عطل الحياة

النيابية، وشدد قبضته على اإلسالميين عموما والجماعة
اإلسالميةق خصوصا، وأودع قادة الجماعة السجن يوم

.1م إلى أن أُطلق سراحهم في السنة نفسها 06/01/1964
وخرج من االعتقال الثالث ليمارس النشاط المعارض

ليُعتقل رابعة بعد مخالفته قرار الحكومة في تحديد يوم عيد
الفطر، وبعد خروجه يشارك في التجمعات المعارضة إلعادة

الحكم الجمهوري إلى باكستان.
اعتزاله ووفاته: 

م تقدم المودودي1972بحلول الفاتح من شهر نوفمبر 
إلى أعضاء الجماعة اإلسالمية بطلب االعتزال من رئاسة
الجماعة، والتفرغ للكتابة والتأليف، وتبعا لضعف صحته،

فقبلت منه استقالته، ليتم تفسيره للقرآن الذي بدأه سنة
. 2 م على صفحات مجلة ]ترجمان القرآن[1941

وبعققد هققذا النشققاط الققدعوي الحافققل تققوفي الشققيخ
45و12م السققبت على السققاعة22/09/1979المودودي يوم 

دقيقة بتوقيتق غرينيتش بنيويورك بعد إجراء عمليةق جراحيققة
هنققاك عنققدما كققان في زيققارة البنققه الطققبيب المقيم، ونقققل

م ودفن فيهققا، مخلفققا26/09/1979جثمانه إلى ]الهور[ يوم 
وراءه جماعة وفكرا وتراثا وجيال يواصل منهجه ودعوتققهق إلى

أن يرث الله األرض ومن عليها.

 ومركزيققة اإلنسققانعبد السالم ياسققين - المجدد 3
في مشروعه التغييري

 (م2012-1928هق/1347-1434)  
من هو الشيخ عبد السالم ياسين؟

.51 و 50 عمار طسطاس، مصدر سابق، ص :انظر 1
.51 عمار طسطاس، مصدر سابق، ص :انظر 2
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هو اإلمام عبد السالم بن محمدق بن سالم بن عبدق الله بن
ابراهيم، كان مولده صباح يوم اإلثنين الرابع من ربيع الثاني

1928 هجريقققة الموافقققق للثققالثق من سقققبتمبر 1347سقققنة 
ميالدية. كان أبوه رحمه الله رجالً فارساً من فرسققان قبيلققة
"أيت زلطن"، ينتمي إلى أسرة شققهيرة في الجنققوب تققدعى
آيت بهي، وهي التي كان لها صيت وذكر في تاريخ المغرب.
كان من رجال هذه األسققرة - وهم أشققراف أدارسققة أصققلهم
من ناحيققة بلققدة تسققمى "أولققوز"ق بمنطقققة سققوس– بققل من
أشهرهم رجل توفي رحمققه اللققه منققذ نهايققة القققرن التاسققعق
عشر، يسمى "القايد عبد الله ولد بهي" الذي كققان شخصققية

مشهورة في الحكايات الشعبية المغربية.
ذكر اإلمام عبد السالم أن هذا الرجققل - الققذي يلتقي بققه
رة نسبه في الجد الرابع - كانت له الرئاسة على اثنققتي عشققْ
قبيلة وكان له أعمام وأقرباء رؤسققاء. فلمققا قتلققه السققلطان
محمد بن عبد الرحمن، ظلت األسرة تحت وطأة المالحقات.
كان والد اإلمام يعمل فالحققاً ثم هققرب من بلققده "حاحققا"
فاّراً بحياته لِما كان يحيط بققه وبأسققرته عامققة من مققؤامرات
مخزنية؛ فقد أخبر بأن "القائد"ق عزم على اغتيالققه رغبققة في
طي صققفحة من صققفحات أسققرة مجاهققدة. فكققان من أمققره
رحمه الله أن فرَّ هارباً من المكيدة، واستقر آخققر األمققر في
مراكش، وتزوج على كِبَققر، وقققد تجققاوز الخمسققين، من ابنققة

عمومتهق الحاجة رقية بنت أحمد رحمها الله تعالى.  
نشأ اإلمام في بيئة بدوية وحضققرية في آن واحققد؛ فعلى
الرغم من إقامة األسرة الصغيرة بمدينة مراكش، فقققد كققان
اتصالها بالبادية مستمراً، وكققان الطفققل يققتردد على الباديققة
ويقققرى كيقققف يعيش النقققاس فيهقققا قريقققبين إلى الفطقققرة،
مندمجينق في حياة منسابة انسياب الماء العققذب في سققاقية
ممتدة،ق ال تعوقها حواجز المدينة ومنغصاتها االجتماعية، وإن
كانت المدينة يومئققذ ال تققزال قليلققة ضققجيجها. كققان التصققال
الطفل بالبادية وأجوائهققا البيئيققةق واالجتماعيققة، أبلققغ التققأثير

في حياته.
ومع هذا وذاك، كققان اإلمققام يكابققد في طفولتققه أمراضققاً
كثيرة تركت جروحاً غائرة في أعطققاف ذاتققه الكريمققة؛ قققال
موضحاً: "نشأت في أمراض متعددة كثيرة. ناهيك بطفققل ثم
شاب كان في حضققن أسققرة بدويققة التكققوين على كققل حققال،
قليلة الوسائل. كان التطبيب بالنسبة إليهققا أعشققاباً من هنققا
وهناك، فمررت في طفولتي بأمراض شديدة.ق هققذا كققان لققه
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أثقققر في بنيقققتي بعقققد ذلقققك. كقققانت فيَّ مثال مقققرض ُحمى
المستنقعات سنوات طويلققة، ُحمى التفويققد –والعيققاذ باللققه-
خضخضقققتني خضخضقققة شقققديدة، وحطمت مقققني األركقققان
الفيزيولوجيةق كما تعبر. )...( أظن أن هذه األمققراض نقصققت
كثيرا مما كان لدي من استعداد في منشققئي األول، فال زلت
أذكر أحد أساتذتي –وأنا في الثانية عشرة تقريباً- بعد إباللي

من مرض التفويدق قال: إنك أصبحت بليدا بعد مرضك" .
- في المدرسة القرآنية:1

ثم قيض اللققه لققه رجالً عالمققاً مجاهققداً أشققرق معققه نققور
الهدايققة األولى في حياتققه. كققان الرجققل هققو العالمققة محمققد
المختققار السوسققي المشققهور بالتققآليف الكثققيرة في األدب
واللغة والتاريخ وغيرها. ذلك أنه أسس بعد رجوعه من فاس
مدرسًة في الحي ذاته الذي كان به بيت الطفل عبدق السالم.
فكانت تلك المدرسة التي أسسققها رحمققه اللققه في مققراكش
محضنا لتربية الشباب الصالحين الذين كققانوا يومئققذق ينققادون
باالسققتقاللق وينتمققون إلى حققزب االسققتقالل، كمققا كققان هققو
نفسه رحمه الله ينتمي إليه. لكنققه كققان يمتققاز – زيققادة على

الفضل والعلم- بالتقوى واالستقامة والصالح.
كان الطفل يدرج مققع الصققغار بين أيققدي تالمققذةق العققالم
السوسي، يلقنونهم كُنه العلم ويعلمونهم القرآن الكريم ثم
شيئا فشققيئا ومنققذ السققنوات األولى صققاروا يلقنققونهمق أيضققا
مبادئ اللغققة العربيققة. فكققان ذلققك التكققوين المققزدوج يومئققذ
جديداً على الناس إذ المعهود أن المدرسققة القرآنيققة لم تكن

تلقن إال القرآن الكريم حتى يحفظه المتعلم.
ظل اإلمام عبققد السققالم يتققذكر رجالً من هققؤالء يسققمى
عبققد الققرحمن بن فققارس رحمققه اللققه الققذي كققان شققاباً من
الشققباب الصققالحين الققذين يحلقققون حققول محمققد المختققار
السوسي. فقد وعققظ التالميققذ الصققغار موعظققة بليغققة، وهم
يومئذق على أعتاب المراهقة في العاشرة أو الحادية عشققرة.
قققال لهم: "إنكم ستشققعرون في جسققمكم بقققوة وبحيويققة
جديققدة-ق وكأنققه كققان يشققير رحمققه اللققه إلى البلققوغق وإلى

المراهقة- فاتقوا الله فيما تفعلون".
كان لهذه الكلمة أثر بليغ جداً في حياته وفي مسققتقبل
أيامه. وظل اإلمام يَذكر بها وبغيرهققا مققا كققان لهققؤالء الققذين

لقنوهق القرآن الكريم، رحمهم الله، من الفضل الكبير.
- إرادة قوية للتعلم:ق2

352



كققانت عالمققات النبققوغق والتفققوق على موعققد مققع الغالم
الذي مأل صدره بآيات وسور القققرآن العظيم، وهققذب لسققانه
بقواعد اللغة العربيققة، وصققار يقققرض الشققعر وهققو في سققن
الثانية عشرة. لقققد بققدأ يخطققو خطققوات حثيثققة ويتطلققع إلى
االستزادة من العلم، ممققا دفققع عمققه سققعيد رحمققه اللققه إلى
تأييدهق وحثه على ولوجق معهققد ابن يوسققف الققذي كققان يومئققذ
معهدا دينياً تابعاً لجامعة القرويين، وكان مققديره العققالم ابن
عثمان رحمه اللققه، ومققراقب الققدروس فيققه العالمققة بورقبققة
رحمه الله الذي استشققهد عنققد االسققتقالل. كققان على الغالم
أن يَمثُققل أمققام لجنققة امتحققان لتحديققدق حصققيلته من القققرآن

الكريم وحظه من اللغة العربية.
ذكر اإلمام عبققد السققالم أن العققالمين الجليلينق أجلسققاه
أمامهمققا يسققأالنه: "تريققد أن تققدخل المعهققد، فمققا عنققدك؟"
فامتحناهق امتحاناً دقيقاً تبين لهمققا من خاللققه أنققه جققدير بققأن
يطوي ثالث سققنوات من االبتققدائي مققرة واحققدة، وأن يققدخل

إلى الثانوي مباشرة.
في المعهد، قضى الغالم نحو أربع سققنوات متمققيزا بين
أقرانه بحكم ما كان يتمتع به من التمكن في اللغققة العربيققة،
رغم أنه لم يكن شديد الشغف بما كان يتلقققاهق من الققدروس
التي كانت تبدوق في نظره رتيبة تقريرية تخلو من االجتهققاد.
وهو ما حمله على حضورها تارة والتغيب عنها تارات خاصققة
أنققه صققار في نهايققة هققذه المرحلققة منشققغالً بتعلمق اللغققات
األجنبيةق متطلعاً إلى قراءة ما يقع في يده من كتب ومجالت

وهو حينئذ يخطو نحو التاسعة عشرة من عمره.
قال اإلمام في أحد حواراته: "قرأت نحققو أربققع سققنوات
في المعهد الديني في اليوسفيةق ولم أكن – هذا هو الواقع-
شديدق الشغف بتلك الدروس الققتي كققانت تخلققو من االجتهققاد
في تفهم الطلبة. كانت ترديدا على النمققط القققديم لمققا في
بطققون الكتب. كققانت تقريريققة رغم أنهم قققالوا إنهم أدخلققوا
التنظيمق على المعهققد الققديني. فكنت أحضققر الققدروس تققارة
وأتغيبق تارات، وكان هاجسي في آخر تلك السققنوات، وكنت
يومئققذق بين السادسققة عشققرة والتاسققعة عشققرة، أن أتعلم
اللغققات الحيققة لمققا كققانت تققتراءى لي في األسققاتذة العلمققاء
مشايخنا رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا- لما كان يققتراءى لي
منهم من تخلف في فهم الققدين أوال والعربيققة ثانيققا. نسققيت
أن أقول إن العربية التي تلقيناها من أسققاتذتناق في مدرسققة
المختار السوسي رحمه الله جعلتق بعضققنا، وأنققا كنت منهم،
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من التمكن في اللغة بحيث كنت أقرض الشققعر قرضققا جيققدا
وأنا في الثانية عشرة، فكنت أنظر إلى األسققاتذةق في معهققد
ابن يوسف على أنهم أقل مني من ناحية اللغة العربية على
األقل. فكانت نفسققي تحققدثني أن أبحث عن طريقققة ألتعلم،ق
وكنتق أطلع على ما يسقط في أيدينا يومئذ -وكانت الحققرب
العالميققة الثانيققة على أشققدها – من كتب ومجالت"، وأتطلققع

إلى مزيد من االطالع."
لما أكمل اإلمام عبد السالم ياسين السنوات األربع في
معهققد ابن يوسققف بتفققوق، تقققدم الجتيققاز مبققاراة توظيققف
المعلمينق فكان نجاحققه فيهققا وسققيلة متمققيزة لالنفتققاح على
عالم جديد واستئناف مسيرة التعلم الققذاتي. فقققد وجققد في
االنتقققال من مققراكش إلى الربققاط فرصققة سققانحة لتوسققيع
مداركه من خالل ما أتاحته له داخلية مدرسة مققوالي يوسققف
من تعققارف وتواصققل وتالقح مققع تالميققذ قققدموا من منققاطق
شتى خاصة في أوقات االستراحة وقاعات المطالعة، فكققان
لعامققل التنققافس األثققر األكققبر في تنميققة قدراتققه ومعارفققه

ودفعه بقوة إلى استئناف جهوده في تعلمق اللغات.
لم يمنعقققه إقبالقققه الققققوي على تعلمق الفرنسقققية من
االنققدفاع نحققو تعلم لغققات أخققرى مثققل اإلنجليزيققة والالتينيققة
خاصة بسبب ما كققان يشققهده لققدى التالمققذة اآلخققرين الققذين
يتهقققيئون للتعليم الفرنسقققي من رعايقققة وتققققدير األجقققانب
المستعمرين مقابل ما يلقاه التالمذةق المعدون لتعليمق اللغققة

العربية من احتقار واضح.
كان النشغال اإلمام عبققد السققالم ياسققين بتعلم اللغققات
أثر واضح في احتالله المرتبققة الثالثققة حين تخرجققه من كليققة
تكوين وإعداد المعلمين، وهو الذي ركب فققرس التفققوق في
سقققنوات تحصقققيله العلمي. ثم كقققان أن ُعين في مدرسقققة

ابتدائية بمدينة الجديدة التي انتقل إليها صحبة والدته.
لم تكن أعباءُ العمل الجديققد لتحققول بين المعلّم الشققاّب
وبين مواصلة جهود التعلم والققترقي إذ تمكن من أن يطققوي
في سنوات قليلة جداً مراحققل الدراسققة في معهققد الققدروس
العليا للدراسات اإلسالمية في الرباط. ثم ما لبث أن حصققل
على الققدبلومق فانتقققل إلى مققراكش أسققتاذاً للغققة العربيققة
والترجمة، فمفتشاً بالتعليمق االبتدائي بعققد ثالث سققنوات من

التدريس.
- خبرة غنية وأخالق رضية:3
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م( فكان اإلمام عبققد السققالم1956جاء عهد االستقالل )
ياسين من أوائل الموظفين المغاربة الذين تسققلموا مقاليققدق
األمور من اإلدارة الفرنسية، وكانت له جهود حثيثققة صققادقة
لدعمق بناء المنظومة التعليمية بالمغرب، وبلدان أخرى حديثة
العهد باالستقاللق مثل الجزائر. وقد بلََغنا من حديث الثقققات
أن اإلمام كان يلبس حذاءه لمدة ثالثة أيققام متواصققلة خاصققة
في فترة اختيار وتكوين وتأهيل المدرسين الجدد، مع تحري

النزاهة والصدق والصرامة في القول والعمل.
تولى اإلمام ياسققين عققددا من المناصققب والمسققؤولياتق

التربوية واإلدارية بوزارة التعليم، نذكر منها:
- مزاولقققة مهقققام التفقققتيش القققتربوي في السقققلكين1

االبتدائي والثانوي بأقاليم مختلفة.
- تققرؤس مؤسسققات تكوينيققة تابعققة للققوزارة منهققا:2

مدرسققة المعلمين بمققراكش ومركققز تكققوين المفتشققين
بالرباط.

- المشاركة واإلشراف على دورات تدريبيةق بيداغوجية3
داخققل المغققرب وخارجققه:ق فرنسققا – الواليققات المتحققدةق

األمريكية – لبنان – تونس – الجزائر ...
كققانت هققذه األنشققطة والمسققؤوليات وغيرهققا مققدخالً
الكتسققاب خققبرة غنيققة وفققرت لإلمققام اطالعققاً واسققعاً على
األمراض واألوبئة االجتماعيققةق واإلداريققة الققتي شققرعت تنخققر
دواليب الدولة والمجتمققع منققذ فققترة الحمايققة الفرنسققية، ثم
لتتطققور في اتجققاه سققلبي بعققد االسققتقالل؛ فكققانت مظققاهر
المحسوبية والرشوة واالنتهازيققة تعلن عن نفسققها بأشققكال
وصققور متعققددة وفي مسققتويات مختلفققة، ممققا جعققل التمققيز
الخلقي لشخصققققية اإلمققققام ملفتققققاً في بيئتققققه المهنيققققة
واالجتماعية إذ اشتهر بين الناس باسققتقامته وعدلققه وقوتققه

في اإلفصاح عن الحق.
لنستمع إلى شهادة اإلمام بهذا الصدد: "جاء االستقالل
فكنت من الرعيقققل األول من المقققوظفين المغاربقققة القققذين
تسلموا مقاليد األمور من اإلدارة الفرنسققية. وعندئققذق تعلمتق
أيضا من الواقع كيف كانت الحزبية والوصولية والمحسققوبية
والرشوة وكل هذه األمراض التي استفحلت بعد االسققتقالل
استفحاال عظيما، كيف كانت بذور كل هققذه األمققراض تكققون
اسقققتعدادا لمقققا نحن فيقققه اآلن من القققويالت. جقققربت أول
االستقالل أن أكون الموظف المستقيم، وكققانت لي سققلطة
على كل حال على معلمي اللغة العربيققة في مققدارس الققدار
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البيضققاء ونواحيهققا. فكققانوا يقولققون يومئققذ هققذا عمققر بن
الخطاب جاءنا بالعدل، ألنني غيرت عادة نشأوا عليهققا، وهي
أن اإلنسققان ليتقققدم في وظيفققة بققل يققدخل إلى الوظيفققة
أساسا فبالعطققاء والرشققوة. حفظققني اللققه عققز وجققل طيلققة
حياتي إلى اآلن، وأسأله المزيققد من الحفققظ أن أقبققل شققيئا
من هذه المناكر، بل إنني ال أذكر إال مرة واحدة، ال أذكر أنققه
كانت أية محاولة إلغققرائي بالعطققاء، ال أذكققر إال مققرة واحققدة
جاءني رجققل بققدجاج هكققذا وقققال لي هديققة، فعنفتققه تعنيفققاق
كثيرا، وأغناني عن تعققنيف اآلخققرين مققا كققان يعققرف عققني –
بحمد اللققه عققز وجققل- من الجديققة، بققل من الصققرامة بققل من

الخشونة في حكم بعض الناس".
- اليقظة القلبية:4

"مققا منَّا إال من كققانت لققه في طريقققه إشققارات إالهيققة،
وأسباب دبرها الله عز وجل الذي يهدي من يشاء ويضققل من
يشاء، تكون ُصوى في طريقه". عبارة نورانية لإلمام تكشف
التعلق القلبي بالله عز وجل خالق الكققون وهققادي اإلنسققان،
المحيي المميت سبحانه. وهي العبارة الققتي تققذكرنا بوجققوب
تأمل اآليات التي أودعها الله عققز وجققل في تفاصققيل حياتنققاق

عسى أن تكون منارات للرشد والهداية.
 وفي غمرة التفوق المهني واالرتقققاء1965ففي سنة 

االجتماعي، كان اإلمام على موعد مع تحول كبققير عققبر عنققه
الحقاً في كتاب اإلحسان قائالً: "كنُت قققد شققارفت األربعين
عندماق تققداركني الققرؤوف الققرحيم بققالمؤمنين بَهبققة ويقظققة،
فهام الفؤاد، وغلبق التفكير في المبققدإ والمَعققاد، فوجققدتني
محموال على الطلب مدفوعا إليه. كيف السبيل إليك يا رب؟
وَعكفتق على كتب القوم، فمققا منهم إال من صققرفني للبحثق
عن الرفيققق قبققل الطريققق. بِمن أَسققتنجدق يققا رب غققيرك؟
وشققككت وتققرددت: أَُهققو شققرك مققع اللققه؟ لكنققني بَعققد أن
اسققتغرْقت في العبققادة والققذكر والمجاهققدة والتالوة زمانققاً،
تبيّنتُق أن طلب ما عندق الله هو غير طلب وجه الله. األعمققال
الصالحة إن كان فيها اإلخالص وَقبِلهققا الحنققان المنققان تُنيققل
الجنقققان. لكن أي شقققيء يرفعقققني إلى مقامقققات اإلحسقققان
َوفسققحات العرفققان؟ واشققتد بي األسققى، وِعْفُت نفسققي،
وتضرعت وبكيت عليه، هو الملك الوهاب. وأتحفتنيق ألطاُفُه
بلقاء عارف بالله رباني صحبته أعوامققاً رحمققه اللققه. وَفهمت
منذئذق ما معققنى كققون الطريققق مسققدوداً، ولَِم هققذه السققدود،
وكيققف اختراقهققا، وأين، ومققتى، وأيَّاَن! للققه الحمققد والمنققة،
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وألهل الله الناصحين خلق الله، ال يخافون في النصيحة غير
الله، وال يرجون إال الله، الشكر الخالص. ال إله إال الله محمد

رسول الله".
لبث اإلمققام عبققد السققالم ياسققين في حضققن الزاويققة
البودشيشيةق القادرية مققدة سققت سققنوات في صققحبة الشققيخ
الحاج العباس بن المختار رحمه الله، وابنه الشيخ حمققزة من
بعدهق إلى أن بدأت تظهققر بققوادر االمتعققاض من نهج الزاويققة؛
ذلك أن اإلمققام شققرع يقققدم النصققح والتوجيققهق للشققيخ حمققزة
وللمريدين بسبب ما صار يغققزو الزاويققة من مظققاهر التعلققق
بالققدنيا وإهمققال بعض الواجبققات الدينيققة، ثم كققان لكتابيققه

( و"اإلسققالمق غققداً" )1972"اإلسققالم بين الققدعوةق والدولققة"ق )
( األثققر الواضققح في ابتعققادهق شققيئا فشققيئا عن منهج1973

الزاوية. لكن رسالته الشهيرة إلى ملك المغرب "اإلسققالم أو
الطوفان" كانت هي الحد الفاصققل بين مرحلققة ومرحلققة في

حياة الرجل الداعية المجاهد.
- الدين النصيحة:5

استيقظتق في اإلمام ياسين الغققيرة على دين اللققه عققز
وجققل لمققا رأى من تضققييع حقققوق األمققة ومحاربققة اإلسققالم

 رسالة "اإلسالم أو الطوفان" إلى1974ودعاته، فكتب سنة 
( مققذكرا1999ً-1929ملك المغرب الراحققل الحسققن الثققاني )

وموجهققاً وناصققحاً. وكققانت رسققالة قويققة المعققنى والمبققنى
بققالنظر إلى الشققروط السياسققية الممققيزة للمرحلققة وإلى

المضامين التي جاءت بها.
أما الظروف العامققة الققتي اكتنفت الحققدث فقققد صققارت
معروفة اليوم بسنوات الجمر والرصققاص حيث كققان الصققراع
السياسقققي على أشقققده بين أقطقققاب الحققققل السياسقققي:
المؤسسة الملكية والجيش والمعارضققة االشققتراكية، وكققانت
اللغقققة السياسقققية المهيمنقققة موسقققومةق بقققالعنف واالتهقققام
والتخوين. ولعل أبرز مظققاهر تلققك المرحلققة كققان هققو عنققف
العسققكر الققذي تفجققر في محققاولتين انقالبيققتينق ضققد الملققك

مباشرة.
وأما مضامين الرسالة التي تجاوزت المائة صفحة، فقد
نصح بها اإلمام ياسين الملك الخائف من ضياع ملكه نصققيحة
واضحة فصيحة كشفت الوجققه الجهققادي للرجققل الخققارج تققوا
من "زاويققة صققوفية" محمال بروحانيققةق الققذاكرين المتبتلين.
كانت النصيحة تدعو الملك إلى التوبة والرجوع إلى اإلسققالم
وشريعته مقترحة نموذجاً تاريخيققاً فققذّاً هققو الخليفققة الراشققد
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عمققر بن عبققد العزيققز الققذي أعققز اللققه بققه اإلسققالم وأهلققه،
وموضحة مجموع الخطوات العمليةق التي يتعين على الحققاكم

أن يبرهن بها لله تعالى ولشعبه على صدق الذمة والقول.
ولما كانت الرسالة بتلك القوة والجرأة والوضوح، إذ لم
تكن الرسققالة الواقعققة بيققد الملققك سققوى نسققخة من ضققمن
عشرات النسققخ الققتي وجهت إلى العلمققاء والمثقفينق وذوي
المكانة، فقد تلقى اإلمام ياسين مكافأة مباشرة تمثلتق في
اعتقاله مدة ثالث سنوات وستة أشهر دون محاكمة، أمضققى
جزء منها في مستشفى المجانين واألمراض الصدرية. وفي
فترة االعتقال، أعققاد اإلمققام الكققرة عققبر كتابققة رسققالة ثانيققة
)باللغة الفرنسية( على سبيل اإللحاح في الدعوةق والنصققيحة
عسققى أن تكققون لغققة موليققير، الققتي يتقنهققا الملققك، جسققراً

يسعفه في تبليغ كلمة الدعوةق الصادقة.
تحققدث اإلمققام مخققبراً عن تلققك المرحلققة: "كققانت سققنة

 هجريققة كتبتق فيهققا رسققالة "اإلسققالم أو الطوفققان"،1394
وتعلمون ما حدث بعد ذلك من اعتقال، كان سنة ونصف منه
في مستشفى األمققراض الصققدرية، وسققنتان في مستشققفى
األمققراض العقليققة. وكققان ألخققوي الكققريمين سققيدي "محمققدق
العلققوي" وسققيدي "أحمققد المالخ"ق الفضققل في طبققع كتققابي:
»اإلسالمق أو الطوفان« ونشققره، وقققد أديققا إثققر ذلققك في يققد
الشرطة ما قدر الله لهما من البالء، فقققد أوذيققا أذى كثققيرا.
يكفي أن تعلمققوا أنهمققا أمضققيا خمسققة عشققر شققهرا على
األرض، وفي الققبرد الشققديد، يققأكالن الخققبز اليققابس الملطخ
بالبترول، والعدس الممزوج بالحصققى، وال حققول وال قققوة إال

بالله".
- جهاد التوحيد والبناء:6

وبعدق خروجه من السجن، واصل اإلمققام ياسققين مسققيرة
الدعوةق إلى الحق والهدى قوال وفعال، مجاهدا صابراً متققوكالً
على اللققققه العليمق الحكيم، ومخططققققاً لمسققققتقبل العمققققل
اإلسالمي قطرياً وعالمياً. هكذا اجتهد اإلمام المرشد بمعيققة
قلقققة قليلقققة من اإلخقققوة في تحقيقققق التكامقققل بين ثالثقققة

مسارات:
- المسار الدعوي:7

تجلى في ولقققوج المسقققجد لمخاطبقققة النقققاس بالكلمقققة
الواعظة المققذكرة باللققه واليققوم اآلخققر، الداعيققة إلى وجققوب
العمققل لخدمققة رسققالة اإلسققالم. فكققان المنققع هققو موقققف
السلطة السياسية وأجهزتها األمنية. حكى اإلمام رحمه اللققه
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عن هموم تلك المرحلة فقال:" كان اتصالنا بالنققاس عسققيرا
جدا، فكان النققاس يهربققون منققا، وكنققا نتققودد إليهم ونتقققرب
فققيزداد هققروبهم وخققوفهم. أذكققر أنققه في رمضققان الققذي تال
خققروجي من المعتقققل، دخلتق المسققجد أللقي فيققه دروسققاً.
كان حولي األخ أحمد المالخق واألخ إبققراهيم مققزين واألخ عبققد
الكريم الهاللي ونفر قليل، سبعة أو ثمانية من اإلخوة هكذا.
بعد الجلسة الثالثة استدعانيق القائد وبلغني أن العامل يققأمر
بإيقافي فققاحتججتق عليققه، ولكنققني مققا قققدرت أن أرجققع إلى
المسجد في الصباح التققالي كي أخققبر النققاس، وكققانوا بققدأوا
يجتمعونق علي، أخبرتهم أنني أُمرت بالتوقف وتلققوت عليهم
قول الله تعالى:" ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يققذكر
فيهققا اسققمه وسققعى في خرابهققا. أولئققك مققا كققان لهم أن
يدخلوهاق إال خائفين. لهم في الققدنيا خققزي ولهم في اآلخققرة
عققذاب عظيم ". فانفعققل النققاس قليال ألن صققحبتنا لم تتعققد
يومين كان الوداع في ثالثهما، فانفعل بعض الناس وقققالوا:
أنذهب عند القائققد وعنققد العامققل، لنحتج على هققذا التوقيققف

فهي دروس بدأنا نستفيدق منها" .
في تلققك المرحلققة بققذل اإلمققام جهققدا تواصققليا مسققتمرا
تمثل في تقديم دروس في الحلقات التي كانت تعقققد بققدار
الدعوةق بالرباط، وفي محاضرته الشهيرة "حققوار مققع النخبققة
المغربققة" الققتي ألقاهققا باللغققة الفرنسققية بطلب من جمعيققة

شبابية في الرباط كان يرأسها يومئذق الدكتورق زكي مبارك.
- المسار التنظيمي:8

كققان اإلمققام عبققد السققالم مقتنعققاًق بفكققرة توحيققدق جهققود
العققاملين لإلسققالم، فبققادر إلى محققاورة ثلققة من اإلسققالميين
وغير اإلسالميين حينئذ، لكن مبادرة الحوار والتنسققيق الققتي
قادهققا رفقققة عققدد من إخوانققه لم تجققد االسققتجابة المأمولققة

 هققق1401فتوجهوا إلى إعالن تأسيس "أسرة الجماعة" سنة 
 لتكققون جققزءاً من دوحققة العمققل اإلسققالمي النققاهض1981

المجدد.
قققال اإلمققام موضققحاً بعض معققالم تلققك المرحلققة:" كنققا
نتهيب قبقققل أن نؤسقققس جماعقققة تضقققاف إلى الجماعقققات
الموجقققودة.ق كنقققا نتهيب أن نحقققدث في العمقققل اإلسقققالمي
بالمغرب تشويشا. وكانت هذه من المثاليققات الققتي عشققناها
في تلققك الحقبققة. فكنققا نتققورع من زيققادة الشققق في الصققف
اإلسالمي، وكان منشقاً بالفعل، فلذلك قررنا أن نزور بعض
العاملين في حقل الدعوةق نققدعوهم إلى توحيققدق العمققل )...(
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رحل األخ إبراهيم الشرقاوي في سيارته واألخ أحمققد المالخ
معه والعبادي وبشيري، هؤالء األربعققة. زاروا فققاس وطنجققة
والربققاط وبعض المققدن األخققرى، يتصققلون بققالمعروفين من
الشخصيات يستدعون الناس لتوحيد عمل، وكققانوا يقولققون:
نحن قلوبنا على أكفنا، ونمد يدنا إليكم ونبسط وجوهنققاق في
وجوهكم،ق وهلم نتعاهد على عمل مشترك... الخ. كانت هققذه
مثاليققة دمنققا فيهققا وعشققنا فيهققا سققنة ونصققفا، اجتمعنققا مققع
العاملين في الحقل اإلسالمي، وكنا نقدم أنفسققنا على أننققا
شيء سائل ال وجود لققه وال يحب أن يتجمققدق في تجمققع وفي

تنظيم"ق .
- المسار العلمي واإلعالمي:9

تققابع اإلمققام التققأليف والتنظققير للعمققل اإلسققالمي في
شموليتهق وسعة أفقه، وقققرر افتتققاح واجهققة اإلعالم بإصققدار
مجلققة "الجماعققة" ثم صققحيفتي "الصققبح" و"الخطققاب"، وقققد
لقيت كلها من التضييق والمنع والمصادرة الحظ الوافر. بققل
كان دخول اإلمام ياسين السجن مرة أخرى )سنتين(ق بسققبب
مقال منشور في أحد أعققداد مجلققة الجماعققة، عنوانققه "قققول
وفعققل" الققذي انتقققد فيققه زعم الملققك الحسققن الثققاني دعم
ومساندةق الدعوةق والدعاة.ق لكن المحنة لم تتوقف مع خروجه

 بل تواصل حضور أجهزة األمن1985من السجن في دجنبر 
30ومحاصرتها لبيته إلى حين فرض اإلقامة اإلجباريققة يققوم 

.1989دجنبر
استمرت مدة اإلقامة اإلجبارية أزيد من عشققر سققنوات،
لم تكن خالية من متابعة التأليف والتواصل والدعوة بالسبل
المتاحة. ولعل أبرز حدث في نهاية تلققك المرحلققة تمثققل في

 رسققالة مفتوحققة2000 ينققاير 28توجيه اإلمققام المرشققد في 
إلى الملك الجديد محمد السققادس عنوانهققا "مققذكرة إلى من
يهمه األمر"، حثه فيها على تقققوى اللققه عققز وجققل وعلى رد
المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده. وجققدد
له النصيحة التي سبق أن وجهها لوالده الحسققن الثققاني في
رسققالة "اإلسققالم أو الطوفققان"، وهي االقتققداء بققالنموذج

العادل الخالد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
- بعد اإلقامة اإلجبارية: 10

رفعت اإلقامة اإلجبارية عن اإلمام ياسين أواسط شهر
2000 مققاي 19، وكان أول خققروج من بيتققه يققوم 2000ماي 

حيث توجه ألداء صالة الجمعققة. ثم عقققد في اليققوم المققوالي
ندوةق صحافية بحضور وسائل اإلعالم الوطنية والدولية.
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وخالل األسققابيع المواليققة تلقى اإلمققام عبققد السققالم
ياسين زيارات ورسائل من قبل شخصيات متنوعةق من رجال
الفكر والعلم والسياسققة وقيققاديي الحركققات اإلسققالمية، من
داخل المغرب وخارجه. كما جاءت من مختلف مدن المغققرب،
وعلى مر أيام متتاليات، وفود تعد باآلالف من شباب جماعققة
العققدل واإلحسققان وشققوابها ورجالهققا ونسققائها ومن عمققوم

الشعب المغربي.
ثم قام بزيققارات شققملتق مختلققف مققدن المغققرب شققماال
وجنوباق شققرقا وغربققا اسققتمرت أسققابيع اسققتطاع أثناءهققا أن
يلتقي بأعضقققاء جماعقققة العقققدل واإلحسقققان في جهقققاتهم
وأقاليمهم، وكانت فرصة لعقد لقاءات جماهيرية مع شققرائح
مختلفققةق من الشققعب المغققربي. وهي نفس الرحلققة الققتي

أعيدت بعد أقل من سنة من تاريخ رفع اإلقامة اإلجبارية.
وبقي حضققور اإلمققام ياسققين قويققا ومققؤثرا من خالل
المجالس التي كانت تعقد كل يققوم أحققد وتبث مباشققرة على
شققبكة األنققترنت، ومن خالل المتابعققة الحكيمققة والمصققاحبة
الرفيقة لجهققود المؤمققنين والمؤمنققات في سققائر المجققاالت

التربوية والدعويةق والتواصلية والسياسية والعلمية.
ولمققا كققانت معققالم التجديققد والتمققيز بققارزة فيمققا خطققه
اإلمققام من كتب ودراسققات ورسققائل، فقققد تم عقققد مققؤتمر

 شققارك2012 دجنققبر 2 و1علمي دولي في استانبول يومي 
فيققه بققاحثون وعلمققاءق من جامعققات ومراكققز علميققة من دول
شتى، وتناولوا في سبع جلسات علمية محاور منها: نظريققة
المنهاج النبوي – دولة القققرآن – القققرآن الكققريم والتزكيققة –
المراجعات األصولية والفقهية واللغويةق في نظرية المنهققاج

النبوي.
- مسيرة طويلة في الكتابة والتأليف:11

ظل اإلمام عبد السالم ياسققين شققغوفاً بطلب العلم من
مصادره المتنوعة،ق وبالمطالعةق المتواصلة للكتبق والمؤلفققات
سواء في بيته أو سجنه، في حله أو ترحالققه. وكققان التققأليف
معينا ال ينضب لتأسيس فكر إسالمي قادر على التفاعل مققع

هموم األمة وحاجاتهاق المتجددةق في الزمان والمكان.
بقققدأ اإلمقققام المرشقققد مسقققيرة التقققأليف بالكتابقققة في
موضوعات مرتبطققة بمجققال التربيققة والتعليم، فأصققدر الكتب

التالية:
(1962 أكتوبر 5- "كيف أكتب إنشاء بيداغوجياً" )

- "مذكرات في التربية"
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- "النصوص التربوية".
ثم شرع في إصققدار المؤلفققات العلميققةق والدعويققةق بققدءاً

 و"اإلسالم غدا"1972بكتابي "اإلسالم بين الدعوةق والدولة" 
 اللققذين وضققعا أسققس ومنطلقققات "مدرسققة المنهققاج1973

النبوي" ثم كتاب "المنهققاج النبققوي تربيققة وتنظيمققا وزحفققا"
 الذي تضمن المعالم الكبرى لهققذه المدرسققة من خالل1982

تقديمق تصققور تربققوي وتنظيميق وسياسققيق للعمققل اإلسققالمي
في زمن الفتنققة )زمن الحكم العققاض والحكم الجققبري بمققا
رافقهما – وال يققزال - من معققاني البغي واالسققتبداد وسققلبق
الحقققوق ومحاربققة العلمققاء والققدعاةق المجاهققدين(، ثم جققاءت
كتب أخقققرى تفصقققل مفقققردات هقققذا التصقققور في مختلقققف

المجاالت، مثل:
 الققذي1989- كتققاب "اإلسققالمق والقوميققة العلمانيققة"،ق 

يتنققاول الموقققف من النزعققة القوميققة ومققا جنتققه على
األمة، ومن األطروحة العلمانية.ق

 الققذي1990- كتققاب "نظققرات في الفقققه والتققاريخ"، 
يبسط النظرة إلى تاريخ المسلمين وعالقتققه بتطققورات

الفقه اإلسالمي.
 الذي عرض1996- كتاب "تنوير المؤمنات" في جزأين، 

فيه اإلمام ياسققين موقققع المققرأة المسققلمة في معركققة
التغيققير والبنققاء؛ بتحققرر كامققل من النظققرة التقليديققة

المتزمتة والنظرة الغربية المنفلتة.
 وهو عمققاد1999-1998- كتاب "اإلحسان" في جزأين، 

"مشروع المنهاج النبوي" بما تضمنه من تحليققل عميققق
لمققا عققرف بالتصققوف، وتأكيققد على محوريققة األسققاس
الققتربوي في العمققل اإلسققالمي؛ وهققو بققذلك توضققيح
لمضامين "اإلحسان" الشطر الثاني من شققعار مدرسققة

المنهاج النبوي أي "العدل واإلحسان".
 يمثققل هققذا2000- كتاب "العدل: اإلسالميون والحكم"، 

الكتاب تنظيرا شامال للحكمق اإلسالمي وعقباته، وسققبل
مواجهتها، وهو بذلك توضيح لمضامين "العدل" الشققطر
األول من شققعار مدرسققة المنهققاج النبققوي أي "العققدل

واإلحسان".
 و1994- كتب "حققوار مققع الفضققالء الققديمقراطيين"، 

"في االقتصاد: البواعثق اإليمانية والضوابط الشرعية"،
 و"حققققوارق1996 و"الشققققورى والديمقراطيققققة"، 1995

 و"حقققوار مقققع صقققديق1997الماضقققي والمسقققتقبل"، 
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 : فيها بسط لنظققرة مدرسققة المنهققاج1997أمازيغي"، 
النبوي إلى عدد من القضايا واإلشكاالت المعاصرة مثل
الديمقراطيقققة واالقتصقققاد الرأسقققمالي واالشقققتراكي

والمسألة األمازيغية.
Islamiser- كتققققاب "  la  modernitéاإلسققققالمق( "

والحداثة(: يتضمن دراسة إلشكالية العالقققة مققع الغققرب
وتصوراته للحداثةق والعقالنيةق وغيرها.

وفيما يلي الئحة ببعض كتب ورسائل اإلمام عبد السالم
ياسين:

باللغة العربية
1973اإلسالم غدا، 1972اإلسالم بين الدعوةق والدولة، 

اإلسقققالم أو الطوفقققان )رسقققالة مفتوحقققة إلى الملقققك
الراحل، وقد كان طبعهققا وتوزيعهققا بطريقققة لم يقصققد

1974بها عموم الناس(، 
بة )مترجم(،  1980حوار مع النخبة المغرَّ

1980رسالة القرن الملكية في ميزان اإلسالم، 
1982المنهاج النبوي تربية وتنظيماق وزحفا، 

1987اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية،ق 
1988الرجال )الجزء األول من سلسلة »اإلحسان«(، 

1989مقدمات في المنهاج، 
1989اإلسالم والقومية العلمانية، 
1989نظرات في الفقه والتاريخ، 

1992شذرات )ديوان شعر(، 
محنققة العقققل المسققلم بين سققيادة الققوحي وسققيطرة

1994الهوى، 
1994حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 

رسققالة تققذكير )الرسققالة األولى من سلسققلة »رسققائل
1995اإلحسان«(، 

في االقتصاد: البواعث اإليمانيققة والضققوابط الشققرعية،
1995

رسالة إلى الطالب والطالبة، إلى كققل مسققلم ومسققلمة
)الرسققالة الثانيققة من سلسققلة »رسققائل اإلحسققان«(،

1995
1996تنوير المؤمنات )في جزأين(، 

1996الشورى والديمقراطية، 
المنظومقققة الوعظيقققة ) الرسقققالة الثالثققة من سلسققلة

1996»رسائل اإلحسان«(، 
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1997حوار الماضي والمستقبل، 
1997حوار مع صديق أمازيغي، 

1998اإلحسان، الجزء األول، 
كيف نجققدد إيماننققا، كيققف ننصققح للققه ورسققوله )الكتققاب

1998األول من سلسلة »دروس المنهاج النبوي«(، 
الفطققرة وعالجق القلققوب )الكتققاب الثققاني من سلسققلة

1998»دروس المنهاج النبوي«(، 
1999اإلحسان، الجزء الثاني، 

مذكرة إلى من يهمققه األمققر)رسققالة نصققيحة بالفرنسققية
إلى الملك محمد السادس وتققرجمت إلى اللغققة العربيققة

1999وغيرها من اللغات(، 
سققالمة القلققوب )الكتققاب الثققالث من سلسققلة »دروس

1999المنهاج النبوي«(، 
اقتحققام العقبققة )الكتققاب الرابققع من سلسققلة »دروس

1999المنهاج النبوي«(، 
2000العدل : اإلسالميون والحكم، 

2000قطوف )ديوان شعر طبع منه ثالثة أجزاء(، 
2000اإلسالم والحداثة )مترجم(، 

2001الرسالة العلمية، 
2001الخالفة والملك، 

2001رجال القومة واإلصالح، 
2002يوم المؤمن وليلته، 

الثمن )الكتققاب الخققامس من سلسققلة »دروس المنهققاج
2004النبوي«(، 
2005سنة الله، 

2005مقدمات لمستقبل اإلسالم، 
يقققوم المقققؤمن وليلتقققهق )طبقققع في كتقققاب بالعربيقققة

2007واإلنجليزية(، 
2009إمامة األمة، 

2010القرآن والنبوة، 
2011جماعة المسلمين ورابطتها، 

باللغة الفرنسية
La révolution à l'heure de l'ISLAM, 1980

Pour un dialogue avec l'élite occidentalisée,
1980Islamiser la modernité, 1998

Mémorandum à qui de droit )Lettre ouverte à
Mohamed IV, roi du Maroc(, 1999
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وممققا تققرجم من كتب ورسققائل اإلمققام عبققد السققالم
ياسين:

إلى اللغة اإلنجليزية
Memorandum:  To  Him  Who  Is  Concerned
)Traslation of an open letter in French to the

country’s new king, Mohamed VI(, 1999
Winning the Modern World for Islam, 2000

The Muslim Mind on Trial: Divine Revelation
versus Secular Rationalism, 2003

Day  and  Night  Schedule  of  the  Believer  )A
book in Arabic and English(, 2007

إلى اللغة األلمانية
Memorandum an wen es angeht, 1999

Islamischer  Vernunftappell  an  die  Moderne,
2000

إلى اللغة التركية
Nebevi  Yöntem  Eğitim-Yapılanma-Hareket,

2012
Sünnetullah, 2012Hilafet Ve Saltanat, 2012

Direliş Ve Islah Önderleri, 2012
 :. وفاة اإلمام المجدد10

13 ه الموافققق 1434 محققرم 28صققبيحة يققوم الخميس 
 أسلم اإلمام الروح لبارئها سبحانه، بعد مسيرة2012دجنبر 

موفقة غنيققة بالعطققاء العلمي والققتربوي والققدعوي كققان من
ثمارها البارزة انتظام اآلالف من المؤمققنين والمؤمنققاتق في
فلك جماعة ومدرسة العدل واإلحسان في أقطار شققتى من

العالم. لله الحمد والمنة.
وفققور سققماع خققبر الوفققاة، حج بيتققه بالعاصققمة الربققاط
اآلالف من محبيققققه ومن العلمققققاء والققققدعاة والمفكققققرين
والسياسيين،ق من المغققرب وخارجققه، لتقققديم واجب التعزيققة

والمواساةق للعائلة الكريمة ولجماعة العدل واإلحسان.
وبعققدق صققالة الجمعققة في مسققجد السققنة أقيمت صققالة
الجنازة على اإلمام الفقيد، وانطلق مئات اآلالف في جنققازة
مهيبقققة اكتنفتهقققا معقققاني السقققكينة والطمأنينقققة والصقققبر
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واالحتسققاب، ليُققوارى الجسققد الطققاهر الققثرى في مقققبرة
.1 الشهداء

ثم كققانت مققآتم التققأبين في مققدن المغققرب وفي بلققدان
أوروبية وأمريكيققة وأفريقيققة فرصققًة لإلفصققاح عن شققهادات
المحبة والتقدير واإلكبار لما ميز فكر اإلمام المجدد وأخالقه
ومواقفه من الحب المتعاظم للقرآن الكققريم، واالستمسققاك
المققتين بالسققنة الشققريفة، وسققعة األفققق، وعمققق التحليققل،

والرفق بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مركزية اإلنسان في مشروعه التغييري

 – المحور األول : ] مركزية اإلنسان [ 1
لم يكن المجدد عبد السققالم ياسققين بققدعا عن غققيره من
المصققلحين والققدعاة وهققو ينظققر بعمققق إلى أبعققاد العمليققة
التغييرية اإلصالحيةق في أسها ومركزهققا ومكمنهققا، المخققتزل
في صناعة وتربية اإلنسان بأصققغريه ، فقققد اعتققبر )) القلب
مكمن الققداء، فققإن صققح وسققلم فهققو مركققز اإلشققعاع، وهققو
العنصر الحاسم في معادلة وجود األمة وانبعاثها. مققا حققديثناق
عن مقاصد الشققريعة، وعن الطلب والمطققالب، وعن العققدل
والشورى، وعن األهداف الدنيوية، وعن الغاية األخرويققة، إالّ
أحالم طائشقققة إن لم يشقققتد قلب األمقققة باشقققتداد قلقققوب
المؤمنينق على عزمققة إيمانيققة وإرادة إحسققانية تنهققد أمامهققا

(. عقققبر2العقبقققات وتنفتحق أبقققواب األرض والسقققموات (( )
منظومقققة ثقافيقققة إسقققالمية نقيقققة، ال من دوابيقققة فلسقققفة
سقراط، وال من سعادة أبيقققور، وال من مكققر ونفققاق ولققّون
سياسققة ماكيققافيلي، وال من نضققالية فولتققير، وال من حريققة
روسو، وال من أخالقية هوبز، وستوارت مققل وبنتققام، وال من

(. 3عدالة ماركس.. )
حيث رأى بثقققاقب نظقققره أن العقققالم )) يسقققوده اليقققوم
عالقققات تجاريققة بققاردة مميتققة، عالقققات الحسققاب والققربح

انظر : اإلمام الجليل عبد السالم ياسين ، سيرة مجدد ، نقال عن:  1
WWWالشبكة العنكبوتية ، موقع الشيخ عبد السالم ياسين، تققاريخ : 

م.  وانظر أيضا: محمد العققربي أبققو حققزم، عبققد25/20/2014الدخول 
السققالم ياسققين اإلمققام المجققدد، مطبعققة أفريقيققا الشققرق، الربققاط،

موقع الشيخ عبد السالم .2، ج 1م، ج 2017هق 1439الطبعة األولى، 
م، بتصرف وتعديل2013 مارس/آذار 19ياسين، تاريخ النشر: الثالثاء 

من األستاذ أحمد عيساوي.
 ، ص1 ياسين، عبد السالم، اإلحسان، دار اآلفاق، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج )(2

26.
.152 انظر: ياسين، عبد السالم، العدل، ص )(3
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المادي، واستثمار رأس المال، والالمباالةق باإلنسان. ويسققود
المدنية الصناعية الكبققيرة ومققدن القصققدير، وبققوادي الفقققر،
بؤس العامل الذي حولته اآللققة الصققناعية لولبققا من لوالبهققا،
وحوله بؤس البطالة صعلوكا مخدرا، وحولققه اسققتبداد الققثري
المحلي دابة للحرث، والحمل والجوعق والتناسققل في حظققائر

(. مققا أدى إلى فسققاد جققوهر1الهققوان والمققوت البطيء(( )
اإلنسان، وفساد وهالك شعوب بأكملها، صارت ذليلة كسيرة
تلهث وراء لقمققة عيشققها، متناسققية رسققالتها الربانيققة الققتي

ُخلقتق من أجلها.
فمركزية التغيير عند المجدد عبد السالم ياسين تنطلققق
من اإلنسان ومن أخص وأثمن شيئينق فيه هما قلبه ولسانه،
المفعمينق بالثقققة باللققه، والممتلققئين بققالحب للققه سققبحانه
وتعققالى، فققق )) حب اللققه الخققالق المنعمق مغققروز في الِفطَققِر
الكريمة المعدن، تطمره الطوامر وتبرزه من مكامنققه صققحبة
من " ينهض بك حاله، ويدلك على اللققه مقالققه". ال ينكققر حب
العبد لربه واستجابةق المققولى الققودود بحب أكققبر إالّ جاحققد أو

(. فهذا هو الفققرد النقي القلب،2معاند، أو معطل فاسد (( )
المفعم قلبه بالمحبة والخير والبذل والعطققاء لآلخققرين، هققو
الفرد الصالح والقادر على صناعة التغيير والقومة الصادقة.
ألن مركزية اإلصالح والتغيير الحقيقيةق في العبد تكقققون
بققالحب المتبققادل بين اللققه وعبققده أوال، فمن أحب اللققه أحب
الناس، و )) حب العبد ربه وحب الرب عبققده هققو قطب رحى
الدين. وكلما كان العبد أشد إيمانا كققان أشققد حبققا للققه. قققال

..165الله تعالى:" والذين آمنوا أشد حبا للققه") البقققرة:  (ق   
رابطة الحب بين العبد وربه مغناطيس يجذب، ويُقّرْب، ويُبلّغق
قي القققوم من قبلنققا رضققي اللققه المقامات العليا .. وقققد سققُ
عنهم شراب المحبققة بكاسققات دهققاق في خلققوات المجاهققدة
والرياضققة والتفققرغ الققدائم لققذكر اللققه. ومطلب المجاهققدين
المشققتاقين إلى ربهم في مسققتقبل القومققة للققه، والتحققزب

(. فزراعة3لله، وإقامة الخالفة على منهاج رسول الله.. (( )
المحبقققة في القلب أولى خطقققوات تنقيتقققه من ققققاذورات
الجاهلية التي رانت على فطرته السليمة خالل قرون العض

والجبر واالستذالل.

.188 ياسين، عبد السالم، العدل، ص )(1
.170 ، ص 1 ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ج )(2
.173و 172و 170 ، ص 1 ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ج )(3
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وكذلك استتباعها بحب رسوله ومنهجه وكل شققيء أتى
به صلى الله عليه وسلمق ثانيا، فقد قرن اللققه محبتققه بمحبققة
رسوله الكريم محمد صلى اللققه عليققه وسققلم، قققال تعققالى:"
قل إن كنتم تحبون اللققه فققاتبعوني يحببكم اللققه ويغفققر لكم
ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا اللققه والرسققول. فققإن

(، فال31،32تولوا فإن الله ال يحب الكافرين" ) آل عمققران: 
فاصل بين حب الله ورسوله وحب أهل بيت رسول الله وإن
تنوعتق النعمة، وأعظم نعم الله علينا الرحمة المهداة صققلى

(. وبالتربية المتينققةق والسققليمة والمهتديققة1الله عليه وسلم )
بنور القرآن ومنهاج السنة تتنور فطرته لتستجيب ألشواقها

(.2األزلية )
وهو ما حلمق به المجدد عبد السققالم ياسققين ودعققا إليققه،
عندماق أعققاد رسققم صققورة اإلنسققان المكرمققة، ونققوَّهَق بمكانتققه
الرفيعة في المناج النبوي الكريم، عبر عرض منظومة القيم
الضابطة لمكانة ودور ووظيفة الفرد المسققلم ضققمن نطققاق
المنظومة الحضققارية اإلسققالمية، متأسققيا بققالتراكم التجققربي

عنها في عهد النبوة والخالفة الراشدة.
وذلققك من خالل عرضققنا اآلتي لمركزيققة اإلنسققان في
المشقققروع التغيقققيري والنهضقققوي في العهقققدين النبقققوي

والراشدي.
 – مركزية اإلنسان في المنهاج النبوي والراشدي ]1 – 1

حقوقه وواجباته، موقعه، المطلوب منه[:
فقد احتل اإلنسان مركزا متميزا في الخطاب القققرآني
الكريم، بل دار الخطاب القرآني كله حوله وقضاياه الدنيويةق
واألخرويققة، كمققا أخققذ المسققاحة كلهققا من الخطققاب النبققوي
الشريف القولي والعملي والتقريري، وقد وضع المجدد عبد
السالم ياسققين يققده على سققر العالج النبققوي ألدواء اإلنسققان
المتعددة، فق )) التشخيصق النبوي وصف داء األمة حين تنحل
وتصبح غثاء كغثاء السيل، وسماه " وهنققا " وهققو حب الققدنيا
وكراهية المققوت. العالج النبققوي لهققذا الفسققاد نسققتنبطه من
حديثق المصطفى الكريم عن األجساد تفسد أو تصلح بفساد
أو صالح مضغة فيها تسمى القلب. من حديث رواه الشيخان
وغيرهما عن النعمققان بن بشققير أن رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلمق قال: ".. أال وإن في الجسققد مضققغة، إذا صققلحت

، بتصرف.178و 177 ، ص 1 انظر: ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ج )(1
 .22 انظر : ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص )(2
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صلح الجسققد كلققه، وإذا فسققدت فسققد الجسققد كلققه، أال وهي
(2(( )1القلب " ( )

ولن يتققأتى لققه ذلققك الصققالح والتطهققير والتغيققير، إالّ
بالتربيققة اإلحسققانية النبويققة الصققحيحة، الققتي تربققط جهققاد
النفس لترويضققها على الحققق بجهققاد العلم والعمققل، بضققبط
خطوات التنظيم المنهاجي المؤسققس على صققيرورة حركتققه
األفقية والتاريخيةق لوقود الشوق والتققوق الققذي يحث الفققرد
المققؤمن للقومققة واقتحققام العقبققة من أجققل إحقققاق الحققق

(.3والعدل ورفع الظلم )
وهي من أولى حققققوق اإلنسقققان في نظقققام المنهقققاج
النبوي الشريف، الذي يضققمن لققه تربيققة سققوية ومسققتقيمة،
تجعله فققردا صققالحا ضققمن نسققق األسققرة والجماعققة الكبققيرة

والمجتمع.
 - حقوقه:1 – 1 – 1

وقد أكد المجددق عبد السالم ياسين على أهميققة إحقققاق
حقققوق اإلنسققان التربويققة الفطريققة األولى فققق )) النفس
الجديدةق التي أبرزها الله عققز وجققل إلى الوجققود عنققد الميالد
يُشرع أن يُؤذن لها في األذن اليمنى وأن يُقام في اليسرى.
ذلك ليكققون أول مققا تسققمعه الفطققرة الكامنققة عنققد خروجهققا
للدنيا، التذكير بعهد الله وميثاقه أنه عز وجل ربنا. اللطيفققة
الدفينقققة في جسقققم الوليقققد تسقققمع جالل اللقققه عقققز وجقققل
ووحدانيته، وخبر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوةق
الصالح والفالح، وكبرياء من له الكبرياء سققبحانه. كمققا شققرع
تلقين الميت من المؤمقققنين والمسقققلمين الكلمقققة الطيبقققة
وشهادة الحق لتتردد الشهادة في كيققان النفس الغاربققة عن

(.4الدنيا وقت سفرها، عسى أن يُختمق لها بالفطرة. (( )
ومن أوكد حقوقه التربوية على الجماعققة بقققاء فطرتققه
على وجهتها األصلية ، وهي )) إقامققة الوجققه للققه، وتسققتوي
الفطرة أو تَْعوَُّج وتحيد عن الجققادة بالتربيققة. روى الشققيخان
وغيرهمققا عن أبي هريققرة أن رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه

( ". ثم5وسلمق قققال: "مققا من مولققود إالّ يولققد على الفطققرة)
. 24 ، ص 1 المصدر نفسه، ج )(1
(، صعحيح52 صعحيح البخععاري: كتعاب اإليمعان بععاب فضعل من اسععتبرأ لدينععه ح))(2

(1599مسلم: كتاب المساقاة باب أخذ الحالل وترك الشبهات ح)
 .23 انظر : ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص )(3
.80، ص 1)( المصدر نفسه، ج 4
 الفطرة هي تلك الحالة الطبيعية التي تكون عليها ملكة اإلدراك العقلية قبل )( 5
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يقول:" اقققرأوا إن شققئتم:" فطققرة اللققه الققتي فطققر النققاس
عليها ال تبديل لخلق الله ذلققك الققدين القيم". زاد البخققاري:"

(.1فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه")
ومن حقوقه التربوية على الجماعة حقققه في التربيققة ،
حيث )) التربية سماع وتشققبه وتمثققل وتشققرب. روى اإلمققام
أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلمق كققان يلقن صققبية
بني هاشم إذا أفصحوا قول الله عز وجل:" وقل الحمققد للققه
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن لققه شققريك في الملققك. ولم يكن
له ولي من الذل. وكبره تكبيرا" سبع مرات. وعندق البخاري:"

(.2باب الدعاء للصبيان بالبركة "(( )
ثم يتفيأ المجدد عبققد السققالم ياسققين منهجققه صققلى اللققه
عليه وسلمق في تربية الصبيان ، فقد )) كان صلى الله عليققه
وسلمق يستقبل الصبيان عند قدومققه من السققفر. ومالطفتققه
صلى الله عليه وسلمق لسبطيه الكريمين وألُمامة ابنققة بنتققه،
وحبه لهم، خبر مستفاض. وقد أمرنا صلى الله عليققه وسققلمق
أن نأمر الصبيان بالصالة لسبع سققنوات، بققل أنققه صققلى اللققه
عليه وسلمق بايع عبدق اللققه بن الزبققير وهققو ابن سققبع سققنين،
مبايعة تبريك وتشريف ال مبايعة تكليققف كمققا قققال ابن حجققر

(.3رحمه الله (( )
فللفرد المسلم ضققمن إطققار الجماعققة المسققلمة حقققوق
طبيعة أكيدة، تجب على الجماعققة المسققلمة تقققديمها كاملققة
والوفقققاء بهقققا خالل عمليقققات التربيقققة والتعليمق والتهقققذيب
والتنشئة االجتماعيققة للفققرد، حققتى تضققمن سققالمة الجماعققة
واسققتمرارها في تبليققغ رسققالتها اإلسققالميةق المنوطققة بهققا

شرعيا.
 – واجباته:2 – 1 – 1

يرى المجدد عبد السالم ياسققين أن من أوكققد الواجبققات
التربوية للجماعةق هو )) أن تسمع النفس الطرية خبر الوحي
وتقبلهق وتتخذه شعارا مباشرا لكيانك النفسققي ال يحققول بين

اجتماعية. انظر: التومي، محمد، المجتمععع اإلنسععاني في القععرآن، الععدار التونسععية
 .59م، ص 1984للنشر، الطبعة األولى، 

  صحيح البخاري: كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل)(1
(، صحيح مسلم: كتاب القدر باب معععنى كععل1292يعرض على الصبي اإلسالم ح)

(2658مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ح)
. والحععديثع أخرجععه غععير80 ، ص 1 ياسععين، عبععد السععالم، المنهععاج النبععوي، ج )(2

، ص2. والطبراني في كتاب الدعاء، ج 64البخاري كمسلم في كتاب الذكر برقم 
.15672، رقم 439، ص 3. وأحمد في المسند، ج 1105، رقم 694

.81 و 80 ، ص 1 ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ج )(3
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ذلك الكيان وخبر الوحي حائل من تموجات األحققداث، وال من
عققوارض التعليالت العققاجزة عن تجققاوز الشققكل، تلققك هي
الطريققق الوحيققدة لإليمققان واإلحسققان. واإلحسققان سققماٌع

(. وأالّ تحصقققل القطيعقققة بين النفس1وَقبقققوٌل وتربيقققة(( )
المسققلمة الغضققة الطريققة ونققداء الفطققرة الققذي تقطعققه

الجاهليات بحسيسها.
وأن )) صالح التيار القلبي اإليماني الساري في أوصال 

األمة يكون بصالح قلققوب المؤمققنين. وصققالح القلققوب يكققون
بالتربيققة. وللتربيققة أصققول وقواعققد من كتققاب اللققه وسققنة
رسققوله.. أفيمكن لألمققة والجسققد واه غثققائي أن تسققتجمعق
قواها وتجاهد أعداءها وتعققز على المسققتكبرين إن لم يصققلح

(. ولن يكون ذلققك اإلصققالح2القلب وتتوثق عرا اإلحسان؟ (()
والتغيققير الممهققد للقومققة الصققادقة، إالّ بأيققد أجيققال طققاهرة
نظيفققة لم تتققدنس بققدنس الجاهليققات، وبمؤسسققاتق نقيققة

تأسست على هدى من الله ورضوان.
وققققد بيّن المجقققدد عبقققد السقققالم ياسقققين أن من أوكقققد
الواجبات التربوية والتنظيمية على الجماعققة المسققلمة عققدم
ترك )) هذه  النفوس الطرية لَهَوس السؤال " من أنققا، ومن
أين جئت، وإلى أين، ومققا معققنى وجققودي؟". بققل تحتضققنها
الفطققرة، وهي إقامققة الوجققه للققه، إذا كققان المجتمققع مؤمنققا
باللقققه، وتصقققونها من عوامقققل الشقققيطنة والفسقققاد. تُلقن
النفوس الطرية، تخققبر لتسققمع، تققؤمر لتنفققذ، تعققرض عليهققا
النمققاذج الصققالحة لتتعلققق وتتخلقققق قبققل أن يتشققكل العقققل
المنطقي المتعلقققق بحواسققه السققابح في ظلمائققه الكونيققة((

(3.)
ويخلص المجدد عبققد السققالم ياسققين إلى أن هققذا الفققرد
المسلم السوي الذي ضمنت له مؤسسات الجماعة المسلمة
التنشئة السوية، سرعان ما يجد نفسققه منققذ سققنواته األولى
يضطلع بالواجبققات المقدسققة والرسققالية، في الققوقت الققذي
مازال فيه يتلقى التربية والتكوين معا، اسققتجابة منققه لنققداء

الفطرة الناضج والعهد المقطوع أزليا.
 – موقعه:3 – 1 – 1

للفرد المسققلم موقعققه المتمققيز والخققاص في الجماعققة
المسقققلمة ال يمكن أن يعوضقققه أحقققد غقققيره فيقققه، ولكنقققه ال

.81 ، ص 1 المصدر نفسه، ج )(1
.24 ، ص 1 المصدر نفسه، ج )(2
.81 ، ص 1 المصدر نفسه، ج )(3
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يسققتطيع أن يققؤدي ذلققك الققدور بغققير عاطفققة مركققوزة في
فطرته الندية، التي تعمققل الجماعققة المسققلمة على تنميتهققا
وتفعيلهققا، وهي عاطفققة الحب في اللققه والبغض في اللققه،
فهي سبيل دخققول أفققراد الجماعققة المسققلمة إلى الجنققة، فق
)) الحب لله والحب في الله، رزق يرزقققه اللققه من يشققاء، ال
يفيد في ذلك تفعل العبد إالّ أن يدعو ربققه. عن عبققد اللققه بن
يزيد الخطيمي األنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: " أللهم ارزقني حبك،
وحب من ينفعققنيق حبققه عنققدك. أللهم مققا رزقتققني ممققا أحب
فاجعله قوة لي فيما تحب. وما زويت عني مما أحب فاجعله
فراغققا لي فيمققا تحب". وأعظم الققرزق بعققد حب اللققه حب
رسول الله صلى الله عليه وسققلم.. وهققو عالمققة على صققدق
المريققد وجققه اللققه في طلبققه، وَعلٌَم من أعالم النصققر على

(. فهي تربيققة جمعيققة تواصققلية1طريق السلوك إلى اللققه(( )
سوية ومتكاملة، تعطي الفرد قيمها وتمنحه أخالقها، ليحتل

موقعه الذي ُخلق من أجله. 
 – المطلوب منه:4 – 1 – 1

حازت مسألة واجبات جند الله أهمية بالغة في المنهققاج
النبوي، وهي عين ما ذهب إليه المجدد عبققد السققالم ياسققين
حين عققدَّ تحريققر نفس اإلنسققان من سققائر األمققراض واألدواء
أول مققا يجب أن يتمثلققهق جنققدق التغيققير، فقققد )) قققال طققبيب
القلوب وحبيب عالم الغيققوب رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم:" ما ذئبان جائعققان أرسققال في زريبققة غنم بأفسققد من
الحرص على المحال والحسب في دين المسققلم"ق ، فغريزتققا
حب المال والحرص على جمعه وحبق الجاه والرئاسققة جمققاع
الشققرور االجتماعيققة. من منبعهمققا في عمققق جققذور النفس
البشرية الفردية تجري آفققة الغققنى الحققرام والحكم الحققرام.
والتمثيقققلق النبقققوي، على نبينقققا الصقققالة والسقققالم، لتكقققالب
الوحشين على دين المسققلم حين يسققتيقظان فيققه ويعتُققوان
عليققه يعطي صققورة بالمواجهققة والمقابلققة لفتكهمققا بققدنيا
المحرومين والمظلومين والمحقورين. فمال المعققدُوِّ عليهم
من الناس وشرُفهم هما القيمة الدنيوية الققتي سققطا عليهققا

(.2الذئب البشري ففسد دينه(()

، بتصععرف. والحععديثع في187 ، ص 1 انظر: عبد السالم ياسععين، اإلحسععان، ج )(1
.2343 وبرقم 3491. كما أخرجه الترمذي برقم 451، ص 28المسند الجامع، ج 

وغيرهم.
، بتصرف.434، ص 1 انظر: ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ج )(2
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وللتنبيه على خطورة ذانك المرضين فقد حققذّر المجققدد
عبققد السققالم ياسققين بأنققه )) إن سققاد في النققاس التعامققل
بالمثققل والتسققارع والتنققافس على المققال والسققلطان، وهققو
قمققة الحسققب والجققاه، فسققدت دنيققا الجميققع، وفسققد دين

(.1الجميع، وخسر الجميع الدنيا واآلخرة (( )
فققالمطلوب منققه فرديققا وجمعيققا وحضققاريا أكققبر من أن
ينحصر في تلبية وتققأمين حاجققات الجماعققة المحليققةق الماديققة
والمعنويةق فقط، بققل هي أبعققد من ذلققك بكثققير، حيث ضققمان
استمرار عهد أبينا آدم عليه السالم، وعهد أبينا إبراهيم عليه
السققالم في الحفققاظ على الحنيفيققةق السققمحة ، وعهققد نبينققاق
محمققد صققلى اللققه عليققه وسققلمق في إعققادة مجققد الخالفققة

الراشدة.
1 –  - إنسققان مرحلققة مققا قبققل التغيققير : ] واقعققه2 

وظروفه ، حاله وحاضره ، ومستقبله [ .
أما إنسان وشعوب مرحلة التيه والضالل والضياع، التي
عليها أغلب الشعوب العربيققة والمسققلمة في ظققل حكومققات
الجقققبر والعض والقهقققر واالسقققتغالل واالسقققتكبار .. فهم
)) شقققعوب مفككقققة، مغقققزوة، متخلفقققة اقتصقققاديا وعلميقققاق

(. وفي2وعسققكريا وحضققاريا. مشققاكلها أمثققال الجبققال ..(( )
ظققل هققذه األوضققاع يعيش فققرد مرحلققة مققا قبققل التغيققير
والقومة، وهققو فققرد كمققا تققرى متخلققف ممققزق سققلبي خققانع
مستكين للظلم والقهر، ال يستطيع فعل شيء لتغيققير يومققه

أو غده.
ومن أمثاله الخانعينق المقهورين )) نشأت أجيال وجدت
الحال على مققا هققو عليققه. فنبققغ منققا من بققني جلققدتنا نققابش
األطالل، وسادن معابد األوثان، ومدير الدعايققة، وهققو نفسققه
زعيمق القوميقققة واالشقققتراكية والثوريقققة، أو وارث السقققاللة
والعصبية، المحافظ على آثار األجداد. وجققدت األجيققال هققذه
الحققال يحيققط بهققا التقققديس والتهويققل. في المققدارس تُعلَّمُق
القومية، في الثكنات العسققكرية يُقققدس علم القوميققة، على
أوراق النقد صور لرموز القومية وزعمائهققا. عبققادة منظمققة،
وشققرك ظققاهر خققرج من خفائققه. والء لألرض، والماضققي،
واألبطقققال، ولكقققل شقققيء من دون اللقققه. الفكقققرة األولى
والخاطرة البديهيققة عنققد المتققدينين بققدين القوميققة هي أننققا
قوم من القوم. ال انتماء لنا إالّ لما بين أيدينا وما خلفنققاق من

.434، ص 1 انظر: المصدر نفسه، ج )(1
.27 ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص )(2
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تاريخ. وشؤون السماء ال تعققني الققدين القققومي إالّ من حيث
كونها عرقلة للثققورة،ق وتخلفققا فكريققا يُبطىء بسققاعة الحريققة

(.1واالشتراكية(( )
وتعققترض إعققداد هققذه الشققعوب وتأطيرهققا وتنظيمهققا
وتربيتها على المنهاج النبوي عقبققات كثققيرة، لعققل أخطرهققا
سقققيادةق وهيمنقققة الذهنيقققة الرعويقققة، وهي ذهنيقققة القطيقققع
والنفققوس السققائمة القاعققدةق المطمئنققة بيققد الققراعي، الققذي
يقودها ويفكر لها، ويفعل بهققا مققا يشققاء، الققذين يحققق فيهم
قول رسول الله صلى الله عليه وسلمق : )) من مات ولم يغز

(.2ولم يحققدث نفسققه بغققزو مققات على شققعبة من نفققاق (( )
واألنانيققة المسققتعلية والمتمتعققةق والمسققتنكفةق عن اقتحققام
العقبققة، والعققادات الجارفققة والتققابعق والراضققية على الوضققع
المستكين السائد في ظل الظلمة والجبابرة، وغياب الحرية
الدعوية والفكرية، وجهل المسلمين باإلسالم، واسققتغراقهم

(.3في الحياة البهيمية والثقافة الدوابية . )
 – واقعه وظروفه:1 – 2 – 1

يعرض المجدد عبد السالم ياسين حال الفرد والجماعقققة
الالهثين في ظققل الحضققارة الماديققة الهائمققة فيقققول: )) إن
الحضارة الحواسيةق الهائمة بال هققدف غققير هققدف "السققعادة"
الدوابية في طريق مسدود رغم ما فتح الله عليها من أبواب
كل شققيء ابتالء. إنهققا في طريققق مسققدود رغم فرحهققا بمققا

(. 4أوتيت((ق )
وقققد قققدم المجققدد عبققد السققالم ياسققين تصققوره لواقققع
وحال وظرف الشعوب المسلمة المتخلفة التي ال تملققك من
أمرهققا شققيئا، والققتي تغققرق في الفقققر والعجققز والبطالققة
والتبعيةق والقهر واالستذالل، )) حتى لنكاد نكققون رهطققا من
الربوطات الخادمققة المطيعققة، أو عجالت ُمسققخرة في دوالب

(. ال قيمققة5المشروع االقتصادي العالمي الذي يديرونه.. (( )
لهم وال وزن، إالّ بمقققدار تسققريع عجلققة اإلنتققاج العققالمي،

وخدمةق األقوياء.

.49 ياسين، عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص )(1
 صحيح مسلم: كتاب اإلمارة باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بععالغزو)(2

(.  1910ح)
.23 انظر : ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص )(3
.514 ، ص 1 ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ج )(4
.213 ياسين، عبد السالم، العدل، ص )(5
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كمققا يقققدم مقارنققة بيننققا وبين أقويققاء وأثريققاء العققالم
فيقول: )) َهمُّ التنميةق يسيطر على العالم، عالم تطغى فيققه
الشهوات العارمة بهم، وتطغى بالمستضققعفينق منققا الحاجققة
والجقققوعق والكبت والمغلوبيقققة.  هم يرتعقققون في بحبوحقققةق
االستهالك، والمستضققعفون في دوامققة العجققز المققالي، في
هققققزات دوريققققة تعصققققف باالسققققتقرار وتبققققدد الجهققققود.
المستضققعفون في قبضققة المديونيققة المتراكمققة، في ذمققة
الدوالر يرتفققع وينخفضق في حققوزةق أسققعار الفائققدةق الربويققة
ُر في لنققدن وواشققنطن فيَغصُّ بهققا مستضققعفو األرض(( تُّقرَّ

(1 .)
ويبين من بعدها موقققف اإلسققالم األوسققع واألشققمل من
حاجات الناس المادية الققتي يوليهققا عنايققة أيضققا، فققق )) ليس
اإلسالم مفتاحا ماديا زائدا يُبشققر بتنميققةق أسققرع، وبمسققتوى
معيشة أرفع، وبمرافققق لالسققتمتاعق واالسققترواح أوسققع. بققل
اإلسالم في عنايتهق القصوى بالجانب الحسي إذ جعل الزكققاة
ركنا ركينا، إنما مهد بتوطئة الدنيا لساكنيها طريققق اآلخققرة،
وإنما دعا إلى البر واإلحسان والتراحم ليكسب العباد بإسعاد
بعضهم بعضا في الدنيا سعادة األبققد، ونققدد بققالظلم والققترف
واالستكبارق في األرض، ألن الظلم ونتائجه عوائق مانعة تصد
بهمومهققا ومتاعبهققا األرضققية النققاس عن طلب مققا عنققدق اللققه
وعن التجرد لله، وندد بالفقر والقلة والذلة والمسكنة ألنهققا
جميعاق أضداد لشرف االستخالف في األرض وإعمارهققا، ومن

(.2ثم أضققداد لكمققال إيمققان المققؤمن وإحسققان المحسققن (( )
وهي التي ستمكنه – ال محالة - من تحقيق عبوديتهق المطلقة

لله رب العالمين في الدنيا تمهيدا للفوز بنعيمق اآلخرة.
 – حاله وحاضره:2 – 2 – 1

كما يتعرض المجققددق عبققد السققالم ياسققين بكققل شققجاعة
ووضوح وإقدام لحال المسلمين وواقعهم في ظل حكومات
العض والجققبر والقهققر واالسققتذالل الداخليققة والخارجيققة..
فيققومهم كأمسققهم وكغققدهم، ال يفققرق بينهم فققارق، كمققا

م في طبقققائع1902وصقققفهم عبقققد القققرحمن الكواكقققبي ت 
(، وقققد لخص حققالهم بقولققه:3االستبدادق ومصارع االسققتعباد)

.213 ياسين، عبد السالم، العدل، ص )(1
.514 ، ص 1 ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ج )(2
 الكواكبي، عبد الرحمن، طبائع االسععتبدادع ومصععارع االسععتعباد، تحقيععق د محمععد)(3

م، ص2002جمال طحان، دار صععفحات للطباعععة والنشععر، دمشععق، دون طبعععة، 
98.
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)) إننققا ال نرضققى بهيمنققة الققدول العظمى على العققالم، وال
باستعبادق اإلنسان وهضم كرامته وحقوقه اآلدمية، وال بطحن
جسققم اإلنسققان ووقتققه بين عجالت االنتققاج واالسققتهالك، وال
بتشويه نفس اإلنسان وحياته الفكريققة والعاطفيققة بالثقافققة

(. ألن التققبرم والنقمققة بهققذا1المنحلققة المخققدرةق العنيفققة((ق )
الوضع االستكباري السققائد ورفضققه، كفيققل بتنبيققهق الشققعوب
المسلمة إلى ذلك الوضع البئيس الذي استمرأوه قرونققا من

الخضوع. 
وقد وضع المجددق عبد السالم ياسين ثققاقب نظققره على
حقققال المسقققلمين البقققئيس وحاضقققرهم التعيس، مبينقققا أن
)) العطب الفادح الذي أصاب المسلمين من جراء االستعمار
ليس نهب ثقققرواتهم وال قتقققل رجقققالهم وتخقققريب ديقققارهم.
العطب الفققادح هققو إقققرار التجزئققة في الواقققع السياسققي،
وترسيخ الققوعي التجزيققئي في العقققول والنفققوس، وتمكين
البنية التجزيئيققة في أرض االقتصققاد واإلدارة، مشققدودة إلى

(.2النظام االستعماري الرأسققمالي بققأمراس من الفققوالذ(( )
فالشلل الفكري واالرتخاء الققروحي همققا أس بليققة، وغيرهققا

من الباليا مجرد تبع له.
مبينا فداحة الخطب في التجزئة والتقسققيم والتفرقققة،
وأن )) كل قطر في إساره منعققزل معققزول مغلققول محققدود
بحدودق جغرافية سياسققية وحققدودق نفسققية وحققدود اقتصققادية،
يرفرف فوق هققذه الشققظايا القطريققة علم قققومي، ويغنيهققا
أنغققام الهزيمققة التاريخيققة نشققيد وطققني.. يزيققد هققذا العطب
الفادح تجزئة الفكر وزحزحة اإليمان والهيمنة الثقافية التي
صنعت وتصنع من بني جلدتنا بدائل ونظائر للمستعمر، على
ْغِل عمققره، شققكل فكققره وشققعورهق وبزتققه ونمققط حياتققه وشققُ

(.3يخلفونهق من بعد انسحابه((  )
ويخلصق في األخققققير إلى أن داء التجققققزيىء والتققققذرير
والمسخ الفكققري والوجققداني والشققعوري.. أدى إلى تمزيققق
وتفكيققك عققرى األمققة المسققلمة واقعيققا وفي سققائر منققاحي
حياتها، ما انعكس على اسوداد وانسداد اآلفققاق المسققتقبليةق

أمام شعوبها المقهورة.
 – مستقبله:3 – 2 – 1

.33 ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص )(1
.232 ياسين، عبد السالم، العدل، ص )(2
.233 و 232 المصدر نفسه، ص )(3
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أمققا مسققتقبل الفققرد المخققذولق والشققعوب المسققلمة
المهزومققة في ظققل حكومققات العض والجققبر واالسققتذالل
واالستكبارق الداخلي والخارجي، وحسب الدور المرسققوم لققه،
فليس له أي دور أو مكققان على أي صققعيد حيققاتي كققان، في
الجققققانب الثقققققافي أو المعنققققوي أو األدبي أو األخالقي أو
الفكري أو العلمي أو الحضققاري .. أو غققيره، أللهم إالّ خدمققة
مشققاريع االسققتكبارق واالسققتذالل العالميققة، الققتي سققخرت
ومققازالت تسققخر هققذا الفققرد وهققذه الشققعوب في ماكينتهققا
اإلنتاجية الطاحنة والمهدرة لطاقات وإمكانات هذه الشعوب

المخذولة. 
ولققذا فهققو يققرى بنظققرة فاحصققة مستشققرفة متفائلققة
مستقبل الفرد التائه، على أنه )) إذا قامت الدولة اإلسالمية
العادلة، وقيامها مطلب أساسي شرطي، وإذا حبَّبَق ما فيهققا
من عدل الحكم ونََصَفِة القسققمة ورخققاء العيش الحسققي من
شاء من بني اإلنسان فمققا عمليققة التحققبيبق هققذه في مققيزان
اإلسققالم إالّ تققأليف للقلققوب على الققدين، ودعققوةق بققالرفق
واإلنعقققام واإلحسقققان للمؤلفقققة قلقققوبهم إلى اللقققه جلت

(. مققا يمكن أن نعتققبره طريقققا ماديققا وحاجيققا1عظمتققه (( )
ضقققروريا لالنتققققال بهقققذه الشقققعوب المتخلفقققةق المقهقققورة
المنكوسققة.. نحققو أداء رسققالتها المنوطققة بهققا حضققاريا في
المرحلة المستقبلية.ق وهققو الققدور الرسققالي واألساسققي لهققا
قبل أن تسققلبه منهققا قققوى البغي والتسققلط والعض والجققبر
الداخلي والخارجي. وساعتها سققيدرك هققذا الفققرد المخققذول
وهذه الشعوب المقهورة كما كان مؤلما وقاسيا مققا أضققاعته
وفقدته وهي رازحققة تحت نققير العبوديققة واالسققتذالل، وأنهققا
كان لهققا من الققدور الحضققاري والرسققالي مققا هققو أعظم من
انتظققار تحريققك عجلققة االسققتهالك العققالمي، وانتظققار فتققات

القوى االستعماريةق المتوحشة. 
ولققذلك سققارع - بعققد الفققراغ من توصققيف حققال الفققرد
والشققعوب المقهققورة - إلى رسققم صققورة اإلنسققان الكققريم
والرسالي الفاعل في مرحلققة التغيققير المنشققودة، والقومققة

اإلسالميةق التغييرية الصادقة. 
1 –  – إنسان مرحلققة التغيققير المنشققود : ] مواصققفاته3 

وخصاله العشر ، وظائفققه المسققتقبليةق : التجنيققدق ، القومققة ،
وسائلها ومعاصمها .. [ .

.514 ، ص 1 انظر: ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ج )(1
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وألجققل نجققاح مشققروع القومققة اإلسققالمية التغييريققة
الصققادقة، وضققع المجققدد عبققد السققالم ياسققين منهجققا حركيققا
وتنظيماق وهيكلياق وروحيققاق وفكريققا ودعويققا .. محكمققا إلنسققان
مرحلققة التغيققير والقومققة المنشققودة، مؤكققدا على خصققاله
العشر، مبينا ووظائفه المستقبلية، وتجنيدهق ضققمن الجماعققة

المسلمة، في إطار القومة الشاملة ضد الظلم والقهر.
 – مواصفاته وخصاله العشر:1 – 3 – 1

وقد خصص المجدد عبد السالم ياسين حيزا معتققبرا من
فكره ومؤلفاته، وبعدق طققول خققبرة وتجربققة واطالع ومعانققاة
صادقة.. لتحديدق مواصفات جيققل التغيققير والقومققة الصققادقة،
وبيّن بوضوح خصققاله الرئيسققة العشققر الققواجب التحلي بهققا،
ليكون فردا قويا وعضققوا حركيققا فققاعال ومققؤثرا في القومققة
الصادقة، وقد بدأها بالحققديثق عن "الخصققال العشققر وشققعب
اإليمان" ، معتبرا أن السلوك إلى اللققه سققبيل عقبققة تقتحم،

(.1وذلك هو ديدن رجال القومة الصادقة )
 – أ – مواصفاته:1 – 3 – 1

داعيا رجققال القومققة والتغيققير إلى سققلوك ذلققك السققبيل
المسققتقيمق على بصققيرة وهققدى وعلم،ق وعلى منهج القققرآن
الكريم والسنة النبوية الشريفة، ذلك السلوك الذي ال مكققان
فيه للهوى والبدعة والزيغ، لقولققه صققلى اللققه عليققه وسققلم:

(. فهققو3( ومنققارا كمنققار الطريققق (()2)) إن لإلسققالمق صققوى)
)) سققلوك وسققير وطريققق تقطققع مسققافاتها، وغايققة يُسققعى
إليها. ما هي طريق معبدة،ق بل هي طريق وعرة، عقبققة. من
حديثق لرسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلمق رواه الققبيهقي
وابن سعد عن أبي البجير: " أال وإن عمل الجنة حزن بربوة،
أال وإن عمققل النققار سققهل بسققهوة" وهققو حققديث حسققنه
السيوطي، يوافق في معناه ويشرح آيققة اقتحققام العقبققة..((

(4.)

. والحعديثع رواه مسعند119 انظر: ياسعين، عبعد السعالم، المنهعاج النبعوي، ص )(1
(25104 ح)6/137اإلمام أحمد بن حنبل: حديث عائشة رضععى اللععه تعععالى عنهععا 

تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده على شرطع مسلم.
الصوى جمع صوة وهي الحجارة التي تعلم بها الطريق..  )( 2
. ومجمع الزوائععد ومنبععع الفوائععد للهيثمي،111  رواه الطبراني في الكبير برقم )(3

، باب بيان فرائض اإلسالم.111، رقم 191، ص 1ج 
. والحععديثع مخععرج في الجععامع119  ياسين، عبد السالم، المنهععاج النبععوي، ص )(4

،2.وفي مسند الشهاب، ج 2887، رقم 251، ص 1الصغير من حديث البشير، ج 
. والبيهقي في الزهد.1180، رقم 199ص 
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وقد رسققم يرحمققه اللققه شققعب اإليمققان الققواجب غرسققها
وتثميرها في جيل القومة الصادقة، المدرك لمعاني السلوك
والحققل اإلسققالمي، الققذي ال يعققني سققوى هيمنققة شققرع اللققه
بأحكامه على سائر شؤون الحياة، ونشر ثقافة اإليمان بالله
تعققالى بكققل شققعبه بين النققاس، وجعلهققا بوصققلة التحققرك
والنشققاط االجتمققاعي وسققائر روابطققه وعالقاتققه، وإشققاعة
ثقافة االنتصاف والمساواة والعققدل واإلحسققان بين النققاس،

(.1داخليا وخارجيا)ق
 – ب – خصاله العشر:1 – 3 – 1

اقققترح المجققدد عبققد السققالم ياسققين صققوى عشققرا على
خطى صناعة جيل القومة والتغيير، وفيها قدم آليات صناعة
الفقققرد السقققوي، الققققادر على تحقيقققق القومقققة اإلسقققالمية

الصادقة، وفق الترتيب اآلتي:
 – الخصلة األولى: 1

الصحبة والجماعة، وذلك بحسققن اختيققار الصققاحب التقي
النقي السوي، عبر عقد األخققوة اإلسققالمي األزلي الصققادق،
وعبر دعاء اإلخاء ووشائج الرابطة اإلسالمية الصادقة، الققتي
تجمقققع المحسقققنين مقققع بعضقققهم، كمقققا جمعت المهقققاجرين

(. وقد جعل2باألنصار، واستصحاب الناس بالتي هي أحسن )
للخصلة األولى – بعققد أن فصققل القققول فيهققا - شققعباق مهمققة

 – الحب في الله2 - محبة الله ورسوله، 1لنجاحها، وهي : ) 
 – صحبة المؤمنين وإكرامهم والبر وحسن الخلق3عز وجل، 

 – التأسي برسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم في4معهم، 
 – التأسي برسول الله صققلى اللققه عليققه وسققلم في5خلقه، 
 –7 – اإلحسان إلى الوالدين وذوي الرحم والصديق، 6بيته، 

 – القوامقققة8إقامققة الققزواج بآدابقققه اإلسققالمية وحقوققققه، 
-رعايققة حقققوق10 – إكققرام الجققار والضققيف، 9والحافظيققة، 

(. 3المسلمين واإلصالح بين الناس (( )
 – الخصلة الثانية: 2

ذكر الله سبحانه وتعالى بتالوة كتابه الكريم وما ورد من
أوراد وأذكققار عن رسققوله الكققريم، ففي الققذكر طلب لكمققال

–2 – إعالء ذكقر ال إلققه إال اللققه، 1النفس، وهذه شققعبها: ))   
 – تالوةق4 – النوافل والسنن والمستحبات، 3الصالة لوقتها، 
 – ارتياد وعشق مجققالس اإليمققان والخققوف5القرآن، الذكر، 
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–7 – التأسي بأذكاره صققلى اللققه عليققه وسققلم، 6والرجاء ،   
 – التأسققي بدعواتققه صققلى اللققه عليققه8التزام الدعاء وآدابه، 

-10 – الصالة النبي محمدق صلى اللققه عليققه وسققلم، 9وسلم،ق 
(.1التوبة واالستغفار وذكر الموت(( )

 – الخصلة الثالثة:3
وقوامهققا الصققدق والتربيققة اإلسققالمية بسققلوك الصققدق
والصادقين، لمنافاته النفققاق والعققادات الجاهليققة الموروثققة،
ولكون الصدق أعظم األسلحة التنظيمية، وأهم خصال رجال

–1القومققة، وقققد جعققل لهققذه الخصققلة شققعبها، وهي: ))   
 – النيققة3 – اإليمققان بققاليوم اآلخققر، 2اإليمققان باللققه وغيبققه، 

 – الصدق القولي والوجداني والعقلي والعملي4واإلخالص،ق 
 – األمانة والوفاء بالعهققد،6 – النصيحة واإلرشاد، 5الشامل، 

 – الشجاعة واٌدام9 – الهجرة والنصرة ، 8 – سالمة القلب، 7
(.2- تصديق الرؤيا الصالحة وتعبيرها (( )10من غير تهور، 

 – الخصلة الرابعة:4
تربية البققذل والعطققاء سققلوكا وأخالقققا وتنظيمققا، وذلققك
بالمال والقوةق والفتوةق والتطققوع والفعققل، وقققد جعققل لهققذه

 – الكققرم2 – الزكققاة والصققدقة، 1الخصققلة شققعبها، وهي: )) 
 – إيتققاء ذوي القققربى واليتققامى3والنفقققة في سققبيل اللققه، 

(. 3 – قسمة المال (( )5 – إطعام الطعام، 4والمساكين، 
 – الخصلة الخامسة:5

طلب العلم النافع خلقا وسلوكا وتنظيما، وتنمية ثقافة
العقل والنقل واإلرادة، واالستعاذةق من العلم الذي ال ينفققع،
لضمان وحدة التصور، وقتل الموروثات الجاهليققة، وتحصققيل
مستوى االجتهاد الجماعي، وقد جعل لهذه الخصققلة شققعبها،

 – التعليمق والتعلم2 – طلب العلم وبذلقققققققققققققه، 1وهي: )) 
 – تعلم الحقققديث4 – تعلم الققققرآن وتعليمقققه، 3وآدابهمقققا، 

 – التعليمق6 – التعليمق بالخطابققة، 5الشققريف واتبققاع السققنة، 
(. 4بالمواعظق والقصص (( )

 – الخصلة السادسة:6
العمققل كسققلوك تربققوي وعملي وتنظيمي، وخلققق جيققل
قققادر على إنجققاز المهمققات، واسققتثمار الطاقققات المهققدرة،،

 – عققادة وخلققق1وقققد جعققل لهققذه الخصققلة شققعبا ، هي: )) 
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 – إماطققة األذى عن4 – العدل، 3 – طلب الحالل، 2التكسب، 
 – تأييققد اللققه عبققاده6 – التواصي بالحق والصققبر، 5الطريق، 

(.1 – البركة في أرزاقهم(( )7المجاهدين بالغيب، 
  - الخصلة السابعة:7

السققمت الحسققن كتربيققة وسققلوك وتنظيم، حيث رجققال
القومة دعاة ال قضاة، ومرشققدين ال مسققيطرين، وقققد جعققل

–2 – الطهققارة والنظافققة، 1لهذه الخصلة شعبها، وهي: ))   
 – السققمت الحسققن3آداب اللبققاس اإلسققالمي المحتشققم، 

 – الققتزام6 – آداب المعاشرة، 5 – الحياء والوقار، 4والبشر، 
(. 2 – عمارة المساجد (( )7الجمعة والعيدان، 

 – الخصلة الثامنة:8
التقققؤدة كسقققلوك وتربيقققة وأخالق وتنظيم، لمنافاتهقققا
لذهنية القطيع، ولكققون المرحليققة أسققاس التربيققة، وأسققاس
متابعة األعمال والقرارات، ولكونهققا امتحققان لجنققود القومققة
واختبارق مدى قدرتهم على الصبر والتحمل، ومققدى ضققبطهم
ألنفسهم في المشورة والميدان، وقد جعل لها خصققاالمهمة

 – حقن3 – القيققام في حققدود اللققه، 2 – الصققوم، 1، هي: )) 
5 – حفظ اللسان واألسرار، 4الدماء والعفو عن المسلمين، 

 – الرفققق7 – الصققبر وتحمققل األذى، 6– الصققمت والتفكققر، 
(.3 – التواضع (( )8واألناة والحلم ورحمة الخلق، 

 – الخصلة التاسعة:ق9
االقتصققاد كتربيققة وسققلوك وتنظيم، وهققو العيش عوانققا
وسطا بين الفقر والترف، ألن االقتصاد أحد أفضققل الطققرق
للسير السوي إلى اكتساب مرضاة الله، كما هو أحد القواعد
األساسية لتكوين رجال القومققة الصققادقين، وقققد جعققل لهققا

–3 – الزهققد والتقلققل، 2 – حفققظ المققال،1شققعبا، هي: ))   
(. 4الخوف من غرور الدنيا (( )

- الخصلة العاشرة:10
الجهققاد في سققبيل اللققه أمنيققة وروحققا وتربيققة وسققلوكاق
وزحفققا وغايققة، والموازنققة بين الجهققادين األصققغر واألكققبر،
لتحقيقق القومة الصادقة، واالهتمام بجهاد التربيققة والتوحيققد
واإليمقققان والكسقققب والتعلمق والتربيقققة والقققدعوة والقققزواج
والكلمقققة والحجقققة والبرهقققان والتعبئقققةق والبنقققاء، والجهقققاد
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السياسي، وقد قدم أنموذجا عن جهاد دول البلقان السلمي
والحضققاري في الحفققاظ على دينهم ولغتهمق وهققويتهم في
ظققل الحكم الشققيوعي القمعي. وقققد جعققل لهققذه الخصققلة

 – الجهققاد في سققبيل2 – الحج والعمققرة، 1شققعبها، وهي: )) 
 – التأسققي برسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم3اللققه، 

5 – الخالفة واإلمققارة، 4وأصحابه في الجهاد تربويا وعمليا،ق 
(.1 – الدعوة إلى الله عز وجل ((  )6– المبايعة والطاعة، 

وبهققذه الخصققال العشققر والشققعب السققبعين يمكن خلققق
وصققناعة الفققرد المكققرم، الفققرد السققوي السققليم الفطققرة،
الفاعل المتحرك، القادر على أن يكون لبنة صالحة ومحكمققة
في بناء النهضة والقومة التغييرية اإلسالميةق الصادقة، التي

ستعصف بالظلم والظالمين.
راسما لققه – في الققوقت نفسققه – صققورة ومسققار وخطققة
العمل المستقبلي الذي ينتظره الستمرار الققدفق اإلسققالمي

الُموصل لتحقيق وعد الخالفة المنتظر.
 – وظائفه المستقبلية:2 – 3 – 1

وقققد حققرص المجققدد عبققد السققالم ياسققين على تبققيين
وظققائف ومهمققات المؤمققنين الكثققيرة والضققخمة والشققاملة
والدقيقة، وذلك عن طريق تهيئة اإلسالم وثقافتققه السققمحة
وجعلهققا من أوجب واجبققات التربيققة والتنظيم،ق وفي الققوقت
نفسققه إشققاعة ثقافققة وروح شققعب اإليمققان الشققاملة لكققل
نشققاطات الحيققاةق الروحيققة والعاطفيققة والسققلوكيةق الفرديققة
والجمعيققة، بحيث يُققزين الققدين، ويُققدعى النققاس عققبر شققعب
اإليمان - المجسدة أخالقيققا وسققلوكيا - إلى اعتمققاد الثقافققة
اإلسالميةق في مواجهققة المشققكالت الحياتيققة وإيجققاد الحلققول
الشققرعية المناسققبة لهققا. وذلققك من خالل وحققدةق السققلوك
اإليماني الشامل والعام بين أفققراد جيققل القومققة الصققادقة،
ودحر الظلم والظالمين، واقتحام العقبة لكسب رضوان رب

(.2العالمين، والتمهيد للخالفة الموعودة )
وذلققك عن طريققق تجنيققدق رجققال القومققة – كققل حسققب
طاقاتققه ومواهبققه - في صققف وبنيققان حضققاري ورسققالي

مرصوص، وذلك عبر آلية التجنيد المحكم والمنظم.
 – التجنيد:3 – 3 – 1
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وقد وضع المجددق عبد السققالم ياسققين خطققوات التجنيققد
بعققد رسققمه للخصققال اإليمانيققة العشققر، وحققددها في عشققر

(.1خطوات، هي: )
 – الخطوة األولى على طريققق التربيققة والتنظيم وفققق1

المنهاج النبوي المؤدي إلى مرضاة الله عققز وجققل، وتحقيقققق
خطققوات إعققادة الخالفققة لألمققة، وذلققك عن طريققق الصققحبة
والجماعة، وعن طريققق لقققاء رجققل يربيققك، وجماعققةق مؤمنققة
تؤويك وتحضنك، حتى تسري بصحبة المققربي والجماعققة إلى
روحققك وقلبققك وسققلوكك،ق فتحصققل على أولى أسققالك نققور

اإليمان.
 – الخطوة الثانيققة باإلقبققال على اإلكثققار من ذكققر اللققه2

عامة، والتزام روح العبادة والصققالة مققع الجماعققة، وتققرويض
الروح والنفس والجسققم والفكققر واللسققان وسققائر الجققوارح

إلدراك الله والغفلة عما سواه.
 – الخطوة الثالثة بتحري الصدق، والتصديق بوعققد اللققه3

وغيبه، وترجمة ذلك سلوكياق وواقعيا.
 – الخطوة الرابعة بالبذل والعطاء القاتل لروح وثقافة4

الشح واألثرة والبخل، الذي يُثمر األخوة والسققكينة والرحمققة
بين الناس.

 – الخطقققوة الخامسقققة بقققالجلوس إلى ركقققاب العلمقققاء5
ومزاحمة أهققل العلم واالنكبققاب على العلققوم المهمققة، الققتي

ترقى بالقومة والناس.
 – الخطوة السادسة بالعمل المثمققر والققدؤوبق الفققردي6

والجمعي، الذي يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
 – الخطوة السققابعة التحلي بققالخلق والسققمت الحسققن،7

الذي هو ثمرة الدين وخالصته.
 – الخطققوة الثامنققة بققالتؤدة والحلم واألنققاة، الققتي هي8

جماع الخصال األخالقية الكققبرى في اإلسققالم، الققذي يققرفض
العنف والتنطع والجمود والتقليدق والغلظة. 

 – الخطوة العاشرة باقتصققاد وقناعققة وحسققن اسققتثمار9
واستغالل لما بين اليد، نبذا للتبذير واإلسراف.

- الخطوة العاشرة بالجهققاد في سققبيل اللققه واقتحققام10
العقبة، والذي هو ثمققرة التربيققة والتنظيمق والعمققل النشققيط

(.2الملتزم بخط وسلوك اإليمان. )
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وقققد جققاء هققذا المنهج بخطواتققه العشققر كثمققرة تجربيققة
حقيقيةق وعمليةق ودعوية ثرية وفاعلة استغرقت نصققف قققرن
من المعاناة والمكابدة، ومن حسن استثمار الققزمن الققدعوي

الفاعل للنهضة والقومة باألمة. 
وذلققك عن طريققق القومققة اإلسققالمية الحضققارية البانيققة
الصقققادقة، القققتي يققققوم بهقققا رجقققال القومقققة الصقققادقين،

والمستعدينق للجهاد واقتحام العقبة بكل غاٍل ونفيس.
 – القومة:4 – 3 – 1

ولتوضيحق مفهوم القومة الققتي يققدعو إليهققا في منهجققه
التغييري، بأنها هي تلك )) القومة الجذريققة الققتي تنقلنققاق من
بناء الفتنة ونظامها، وأجواء الجاهليققة ونطاقهققا، إلى مكققان
األمن والقققوة في ظققل اإلسققالم، وإلى مكانققة العققزة باللققه
ورسوله، وال بققد لهققذا من هققدم مققا فسققد هققدما ال يظلم وال
يحيققف، هققدما بشققريعة اللققه، ال عنفققا أعمى على اإلنسققان

(.1كالعنف المعهود عندهم في ثوراتهم (( )
فالقومة المطلوبة هي التي ال ينهض بهققا العاصققي، وال
الفاسق، وال المعزول عن الجماعققة، وال السققلبي، وال ضققيق
األفق، وال الشوفيني المتعصب، وال الرويبضة، وال أمثققالهم.
فهي هبققة إسققالمية جماعيققةق موحققدةق منظمققة مخططققة على
منهاج النبوة،ق إلحقاق الحققق وإبطققال الباطققل، ورفققع الظلم
والقهر عن المظلومين بالعدل واإلحسان والشققورى واللين

(، وأن يمأل اإلسالم سمع الققدنيا وبصققرها، وترتفققع كلمتققه،2)
(.3وتُنشر أعالمه )

إذْ ينطلق المجدد عبد السالم ياسين - دائما - من فقهه
العميققق لمفهققوم ومنطلقققات وآليققات ووسققائل وأهققداف
القومة، فهي: )) ليست ثورة قطرية إقليمية تنتهي مهمتها
عند تغيير بُنى المجتمع، وتنشيط اقتصاده، وتطوير وسائله.
بل هي رسالة القرآن إلى اإلنسان أن يغققير موقفققه، وينتبققه
لمصيره، ويُقبل على نفسه يَُغيُِّر ما بهققا لتقبققل على ربهققا .
وكققل تغيققير في السياسققة واالقتصققاد فإنمققا هققو تبققٌع لهققذا
التغيققير الكلي الجققوهري لإلنسققان، ونفسققيته ، وعقيدتققه،
وأخالقه، وإرادته، وحركتققه كلهققا على األرض، لتكققون حركققًة
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لها غاية، ومعنى، وارتباط بمصيره بعد الموت، وبمصير أمته
(. 1في التاريخ(( )

نين يضمنان نجاح القومققة، ويشققكالنُ وقودهققا وأهم ُمكوَّ
ُومحركهقققا، همقققا : رجقققال القومقققة ) جنقققدق اللقققه ( وقاداتها
المتمققيزين روحيققا ووجققدانيا وانفعاليققاق وأخالقيققا وعقليققاق
وسققلوكياق وعمليققا، ومحاضققنها المتمققيزة بنقائهققا وصققفائها
العقققققدي والققققروحي والوجققققداني والعقلي والسققققلوكي
واألخالقي. إذْ تضقققمن المحاضقققن السقققوية توفقققير: الجقققو
التكويققني والتققأطيري المالئم،ق والمنققاخ التفعيلي الصققحي
المناسققب، واإلعققداد التجنيققدي الصققحيح والقققادر، والصققناعة
القيميققة والنفسققية والمعنويققة والبدنيققة الضققرورية، حيث
سيتلقىق ) جند الله ( في تلققك المحاضققن الالزم والضققروري
للقومة، وهذه المحاضن سققيأتي الحققديث عنهققا في المحققور

الثاني ) اآلليات والمؤسسات(. 
وذلك عبر مؤسسات وهيئات وتنظيمققاتق وآليققات محكمققة
ومدروسة وممنهجة، لرفققد وتربيققة وتنشققئة وإعققداد وتكققوين
وتوفققير الحاجيققات األساسققية والضققرورية السققتمرار الحيققاةق

قوية وفاعلة.
 – المحور الثاني : ] اآلليات والمؤسسات [2

وضع المجدد عبد السالم ياسين أسس التغيير والقومققة
لمؤسسقققات النهضقققة باألمقققة، فهي تتلخص في نظقققره في
)) إحكققام التنظيمق على شققريعة اللققه، ومحبققة بن المؤمققنين،
وشققورى، وتناصققحا، وطاعققة، .. فهي قققدرة علميققة وروحيققةق
وإرادية وتنظيميةق جماعية متفاعلة مع الظروف والمعطيققات

(.2الداخلية والخارجيةق (( )
كمققا وضققع لهققا نظامققا إماريققا محكمققا يقققوم على سققلم
تنظيمي وهيكلي محكم، يحدد لكققل فققرد فيققه موقعققه ودوره
وحدوده بدءا من األمير الققذي يحتققل منصققب المرشققد العققام،
فالنقيب المرشد العام ، ثم النقيب المرشد المحلي في كل
إقليم، فققالنقيبق المرشققد لكققل شققعبة، فققالنقيبق المرشققد
المربي الذي يسهر على تربيققة كققل أسققرة روحيققاق ووجققدانيا
وأخالقياق وتنظيميققا واجتماعيققا.. فمجلس النقبققاء. مققع رسققم
منهج التربيققة المتنققوع، فالتربيققة بالمجالسققة، وبالصققحبة،
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وبالمواظبققة، وباالتصققال، وبالتوجيققه، وبققالتعليم، األقققرب
(.1فاألقرب )

كما لم يهمققل المجققدد عبققد السققالم ياسققين كققل مققا لققه
عالقة بسققالمة وتمققام الهيكلققة والتنظيم، وسققالمة الوسققائل
الموصققلة إليققه كققاالقتراح والمبققادرةق والترشققح واالقققتراع،
واالجتماعققققات وتنظيمهققققا وتسققققييرها، وأجهققققزة التنظيم
والتنفيذ. مقترحا بعض الوسائل القادرة على تفعيل العمققل
التنظيمي كالمساجد، ومكاتبق العضققوية، ومكققاتب العالقققات
العامة، واللجققان التربويققة، ولجققان التربيققة والتعليم، ولجققان
التنظيمق الفنية والقانونية، ولجان اإلعالم واالتصال، واللجنة
الماليققة، ولجنققةق السققياحات والمعسققكرات، ولجنققة األعمققال

(. 2الخيرية واإلسعاف الطبي، وصندوق الزواج والحج )
والبحثق عن الققوطن اإليمققاني المشققترك، الققذي يتبققوأه
المسقققلمون ويتسقققاوون فيقققه، بعقققد تنقيتهمق من داء األمم
وأدران الجاهلية، وتحقيقق )) المواطنة القلبية اإليمانيققة بين
المسلمين والققني هي من أخص خصققائص العمققران األخققوي.
والققتي سققمتها النفسققية السققلوكية اإلقالع عن حب الققدنيا
والتحرر من العبودية للهققوى. وبهققذا اإلقالع والتحققرر ينقلب
موقف المسلم رأسققا على عقب من الملكيققة األنانيققة لمتققاع
الققدنيا، وتنقلبق ذهنيتققه، وينسققلخ من عققادات المنكققر، ومن
الشرك باآللهة التي يعبدهاق اإلنسققان المشققرك والغافققل من
دون الله: الشح والمصققلحة الخاصققة والققربح واللققذة والمققال

(.3والجاه((ق )
كمققا لم يفتققه بعققد التأكيققدق على حتميققةق وجققودق الققوطن
اإليماني من رسم النواظم الثالث، التي تنتظم عمل القومة

الجماعية، وهي :
 – الحب في الله الذي هو صحة وسالمةق جسم الجماعة1

(.4الروحي والوجداني والعقلي والقلبي والعملي)ق
 – النصققيحة والشققورى اللققذان يشققكالن معققبر العمققل2

(.5الناجح)
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 – الطاعة لله ولرسققوله وألولي األمققر اللققذان يشققكالن3
(.6ضمان االنسجام والنجاح)

وذلققك عققبر المؤسسققات والهيئققات اإلسققالمية التربويققة
والتغييريقققة المسقققتعدةق إلنجقققاح هقققذه العمليقققة، كمحاضقققن
وُمفعالتق حيوية لمشروع القومة النهضوي، الذي يقول فيه:
)) إن تربيتنققاق وتنظيمنققا ينبغي أن يُعققدا القققوة اإلسققالمية
الذاتية التي ال تعتمدق على سند جاهلي، لتقاومق آثققار الفسققاد
في مجتمعاتنققا وجنققدق اإلفسققاد الجققاثم على صققدرنا، حققتى
نستقيمق على أقدامنا، ونكسب المناعة ضققد الغققزو الفكققري،
والغزو الفعلي، والحصار الكائد والخققانق من وراء حققدودنا((

(2.)
2 –  – مؤسسات مرحلة التغيير أثناء اإلعداد ] التربيققة1 

المسجدية ، مدارس لتربية الشخصية اإلسققالمية، مؤسسققات
الحسن والخير والتأديبق والجمال [ . 

 – التربية المسجدية:1 – 1 – 2
تعتبر بيوت الله المساجد أول وأهم المحاضققن التربويققة
التي سيتكون فيها ) جند اللققه ( من رجققال القومققة خصوصققا
واألمقققة كلهقققا، وذلقققك على أيقققدي المخلصقققين من العلمقققاء
العاملين األحرار، وبعد جهاد تعليمي مريققر، ونضققال تكويققني
ورياضي كثيف، ستألف شرائح هققذه األمققة المسققجد مجققددا،
وستسعدق بطلب العلم الصحيح فيه، والتخلق بالخلق السققوي
منقققه.. وفي فضقققاءاته النورانيقققة سقققتتربى أجيقققال األمقققة،

( . 3وستتكون خالقة وعلى جميل وعظيم الصفات)
 - مدارس لتربية الشخصية اإلسالمية :2 – 1 – 2

تعتبر المدارس على اختالف مستوياتها "من الحضققانة ..
إلى الجامعة " أحد أهم وأخطر محاضن القومة، التي تحتققاج
إلى إعادة تشكيل وصياغة قبل وأثنققاء وبعققدق القومققة ، فهي
تؤدي دورا تغييرا متميزا قبل القومة إلعداد وتكققوين الجيققل
القرآني الفريققد والممققيز لقققدح أنققوار القومققة، حيث رجققال
التربية والتعليمق الربانيين األطهار يعملون على غسل أدران
الجاهليققة والعققودة باألمققة لفطرتهققا وتوجيههققا نحققو ربهققا
وخالقها، وتعريف األمققة بقيمققة علققوم الققدنيا وفوائققد علققومق
اآلخرة، وإعادة ترتيبهققا ترتيبققا يليققق بهققا في حيققاة اإلنسققان
السققوي، حيث يجيء )).. تربيققة اإليمققان في المرتبققة األولى
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وتكققون لهققا األسققبقية.. ينبغي أن نسققير إلى هققدف تطهققير
أجهققزة التربيققة والتعليمق من جققراثيم اإللحققاد، وإلى اعتبققار
اإليمققان مققؤهال أساسققيا في اختيققار المعلمينق واألسققاتذة،
ورجققققال اإلدارة.. على أن القومققققة التربويققققة التعليميققققةق
لخطورتها وبالغ أهميتها ينبغي أن تُحشر إليهققا جهققود األمققة

(  .  1مع أسبقيات األسبقيات..(( )
ويتربع القرآن الكريم على رأس هذه التربية ، فهو منبع
العلوم والتربية والتكوينق ، وأُس كل شيء .. وبغققير القققرآن
ال يمكن تحقيق هذه القومققة التربيققة والتعليميققةق في األمققة.
ففي مدرسة القرآن الذي )).. منه ننطلق، وإليه ننتهي، بققه
تُطَبُّ القلوب، وبه تُهذَُّب األخالق، وفي مدرسققته تُطبققع كققل

(. 2العلوم لتأخذ صبغة الله، وتُجند لخدمة دين الله.. (( )
وبتلك المحاضن التربوية والتعليميققة يتكققون ذلققك الجيققل
القققرآني الممققيز بعققد عودتققه إلى حظققيرة القققرآن الكققريم
والسنة النبوية المطهرة ، وسيرة الصققحابة الكققرام، وروائققع

( . 3حياة التابعين وتابعيهم من سلف وخلف األمة)
2 –  1 -  – مؤسسققات الحسققن والخققير والتققأديب3 

والجمال : 
وفي محاضن التربية والتكققوين والتققأطير وعلى تقنيققات
وأسققاليب وفنيققات الوسققائل اإلعالميققة والوسققائطق الثقافيققة
والتربويققة والتكوينيققة والتأطيريققة المتنوعققة، وفي صققميم
مؤسسققات وهيئققات ومراكققز األمققة.. سققيتكون جيققل قققرآني

فريد، تتميز شخصيته بهذه الخصال:
 – الشخصية المؤمنة بالله واليوم اآلخر. المخلصة1)) .. 

لله عز وجل ، العالية الروحانية.
 – الشخصية الصالحة لالنققدماجق في الجماعققة، من حيث2

محبققة اللققه ورسققوله المنتجققةق لمحبققة المؤمققنين، ومن حيث
اإلرادة والقدرةق على التآمر بققالمعروف والنهي عن المنكققر،
ومن حيثق المشقققاركة في األمقققر العقققام، وفي الشقققورى ،

والدعوة ، والدولة .
 – الشخصية الصققادقة الشققجاعة في الحققق الققتي يوثققق3
بها .

 . 157 و156 المصدر السابق نفسه، ص  )(1
 . 158 المصدر السابق نفسه، ص  )(2
 . 165.. 158 انظر: المصدر السابق نفسه، ص  )(3

388



 – الشخصققققية الواعيققققة بمسققققؤوليتهاق عن االنتصققققار4
للمستضعفينق في األرض، المستعدةق لبذل الجهد والمال من

أجل إقامة العدل في األرض.
 – الشخصية العالمة بعلم الحققق وعلم الكققون، القققادرة5

على االجتهققاد في الشققريعة، وعلى تققوطين العلققوم الكونيققة
في بالد اإلسالم وتطويرها واستثمارها.

 – الشخصية المتحركة النشيطة الخفيفة إلى كل عمل6
يرضى عنه الله عز وجل، الممسكة الثقيلة عن محارم الله.

 – الشخصققية المتمققيزة ظققاهرا وباطنققا، قلبققا وقالبققا،7
عاطفة وفكرا، مضققمونا وأسققلوبا،ق عن الشخصققية الجاهليققة،

وعاداتها، وثقافتها، ومنهاجها.
 – الشخصية الصامدة أمام كل إعصار، المقتحمققةق لكققل8

العقبات، التي ال تعرف الملل، وال يَُفتُّ في عزمها الكلل.
 – الشخصققية المنتجققةق المقتصققدة القققادرة على إدارة9

أموال األمة وخيراتهققا، وعلى التعامققل مققع تيققارات المصققالح
العالمية تعامال يضمن اسققتقالل األمققة في غققذائها وكسققائها

ورخائها  وسالحها.
- الشخصقققية المقاتلقققة المجاهقققدة في سقققبيل اللقققه،10

الحاملققة لرسققالة اللققه إلى العققالمين بالحكمققة، والموعظققة
الحسققنة، والجققدال بققالتي هي أحسققن، المدافعققة عنهققا بحققد
السققيف، وقققوة الدبابققة، ونققار الصققاروخ إن اقتضققى الحققال،

(. 1ووقع على األمة العدوان.. (( )
وفي هذه المحاضن السققوية يققتربى جيققل القومققة أوال،
وسققائر أبنققاء األمققة من بعققده، وهققو مشققبع بقيم اإلسققالم
الكققبرى، وبتعققاليم اللققه السققامية، وبمنهج اإلسققالم العظيم،
ينطلق ويتوسل ويهققدف أوال وآخققرا .. إلى اكتسققاب مرضققاة
َخ جيال طققاهرا نقيققا، ال تشققوبه وشققائب رِّ اللققه فقققط ، ليُفَقق
الجاهلية، صفي الصدر، نقي العقل ، عف اللسان، مسققتقيم
اللغة ، عربي البيان،ُ يِعُّزها بعز القرآن، ويُجلهققا بجالل سققنة
صققاحب البيققان عليققه الصققالة والسققالم، يُشققكل معرضققا فنيققا
مفتوحا، ومشققهدا قيميققا متحركققا، وفضققاءً جماليققا حيققا بقيم
الجمال والحسن اإلسالمي، فيكون لناظريه كحدائق القققرآن
النضققرة البهيجققة، يعكس جمققال اللققه في خلقققه وتسققويته

 ( . 2وتعديلهق وتركيبه وتصويره )
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2 –  - مؤسسققات مرحلققة مققا بعققد التغيققير ]  التغيققير2 
الجوهري لإلنسان، التحول إلى مراتب جند اللققه، مؤسسققات
تققأطير جنققد اللققه .. تحوالتهققا ووظائفهققا الجديققدةق ، التجنيققد

الدائم.. [ . 
أولى المجدد عبد السالم ياسين للتغيير الجوهري أهميققة
كققبرى في إعققداد الفققرد النقي الققذي سققيغير نفسققه أوال،
ليتمكن من تغيققير العققالم من حولققه، فققق )) إذا كققان تهققذيب
النفس وترويضققها على الزهققد في الققدنيا أصققال من أصققول
التربية اإليمانية اإلحسانية وشرطا من شروطها في خاصقققة
الفرد المؤمن الذي نفض يده من كققل شققيء ليتفققرغ لطلب
الله في رفقة محددةق بعيدا عن المجتمع، فققإن مشققروطيتها
آكققد، وتحقيقهققا أبعققد منققاال، في حققق المؤمققنين العققاملين
جماعة، القائمين جماعة إلحقاق الحق وإظهار دين اللققه. إن
لم يبطققل القققائمون الباطققل في نفوسققهم فلن يسققتطيعوا
إبطاله في غيرهم. وإن بناء النفس وتحصين النفس وتزكية
النفس بققإخراج حب الققدنيا جملققة وتفصققيال من القلب لهققو
البناء. وما يزكيها إالّ الله، وما يُفلح في استئصال الجرثومققة

(.1الذئبية إالّ من ذكر الله(( )
 – جند الله:1 – 2 – 2

وعن حقيقققة من يقققوم بالقومققة اإلسققالمية الصققحيحة
يحدد المجدد عبققد السققالم ياسققين ذلققك بقولققه: )) لن يقققوم
القومققة اإلسققالميةق إالّ جنققد اللققه الققذين يتعين أن ننشققئهم
ونربيهم على نشدان الشققهادة، ثم ننظمهم وننظم تغلغلهم
في الشعب تعاطفا معققه وتعليمققاق وتبشققيرا وتحريضققا، حققتى
تتققألف الموجققة اإلسققالمية العارمققة الققتي ينبغي أن نقودهققا

(.2لتكون قومة إسالمية ال ثورة عمياء (( )
دون أن ينسى مكانة المققرأة كمكققون مهم من المجتمققع
التي يرى وجوب )) إعادة حقهققا المغصققوب كمققا حققده شققرع
اللققه، وحمايتهققا من الققدعوان، ومن جملققة العققدوان وأشققنعهق
العدوان على كرامتها باسققم الحريققة. يجب أن تحققرر المققرأة
من العجز والتبعية االقتصادية فيعطاهققا حققق النفقققة زوجققة
وأما، ويعطاها حق المتاع مطلقة، وأجرة كريمة عاملققة، وأن
تُهيققأ لهققا ظققروف االسققتقرار في بيتهققا، ألن عليققه يتوقققف

(.3استقرار المجتمع والدولة((ق )

.435 ، ص 1 انظر: عبد السالم ياسين، اإلحسان، ج )(1
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 – مهام جند الله:2 – 2 – 2
ويحددق المجدد عبد السققالم ياسققين مهققام جنققد اللققه في
القومة اإلسققالميةق فيقققول: )) في القومققة اإلسققالمية ينبغي
أن يعققرف كققل مجاهققد من جنققد اللققه مهمتققه في الصققف،
يتصققورها بوضققوح كمققا يتصققور المهمققة الكليققة للجنققدق وخققط
سققيره. وإن كققان صققناع الثققورات ال يعرفققون من التربيققة إالّ
التثقيف اإليديولوجي يتلوه االنضباط الحديدي في التنظيم،
فإن صققناعة القومققة تريققد من جنققد اللققه، مققع اإليمققان باللققه
والسباق إليه، مشاركة في الفهم والتنفيذ بحافز من داخل،
بحافز اإليمان والبذل في الله. و تأتي الطاعة لنظام الصف

(.1إالّ مكمال من خارج (( )
ومن المعاصقققم القققتي تقي جنقققدق اللقققه من االحتقققواء
واالنحراف واإلفساد عراقة وأصالة التربية اإلحسانية، يقول
المجدد عبد السققالم ياسققين: )) هنققاك خطققر احتققواء الموجققة
اإلسالميةق بإفساد الرجال، والكيققد للحركققة، واالنحققراف بهققا.
لكن متى كانت التربية إحسققانية، وكققان الجنققد وقققادة الجنققد
ربانيين، فإن لعبة االحتواء تنفضح وتنهزم آخر األمر... ال بققد
أن تكون التربية إعدادا شامال لققذلك المققؤمن المجاهققد الققذي
ينبري أمققام العققدو، يعققرض صققدره للرصققاص والققدبابات عنققد
الحاجة، لكنققه يتجهققز بكققل أسققباب القققوة العلميققة والعمليققةق
ليساهم في الصف وراء القيادة في التقققدم خطققوة خطققوة
بالقضية اإلسالمية، سرا وجهرا، كرا وفققرا، يومققا لنققا ويومققا

(. 2علينا، حتى النصر إن شاء الله (( )
 – مؤسسات تأطير جند الله:3 – 2 – 2

نظر المجدد عبد السققالم ياسققين إلى مؤسسققات تققأطير
جنقققد اللقققه في مرحلقققة التغيقققير إلى ضقققرورة إيالء العنايقققة
واالهتمامق باألنفس السوية والمستقيمةق التي تشكل عناصققر
الزحف والقومة، فق )) في أفق الخالفة الثانية على المنهاج
النبوي نستبصر فيه التربية النبويةق من زاويققة طب القلققوب.
وإنك تستطيع أن تؤلف حزبا قويا، وتثققورق على الظلم باسققم
اإلسقققالم، وتقتقققل التضقققامن الوحشقققي بين ذئقققبي المقققال
والسققلطان في غققيرك، وتكسققر صققرحه. لكن إن تصققديت
للحكم، وسقطت الدولة في يققديك ومققا معققك رجققال قهققروا
ذئبيتهمق النفسية، وهذبوها، وصّعدوهاق في أعمال بناءة، فلن
تكققون ثورتققك اإلسققالمية، إسققما ونيققة في أول المسققار، إالّ

.17  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص )(1
.17  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص )(2
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تجربة أخرى للصراع الدائم بين النفوس البشرية المائلة مع
(. 1الهوى، الملحدةق المائلة عن الله(( )

وقققد وضققع أبجققديات منهاجققه الققتربوي والتنظيميق في
مشققروع تربيتققه المسققتقبلية للفققرد والجماعققة يقققوم على
تنظيم األسر الدعويققة، والحلققق في المسققاجد، والنشققاطات
األسققبوعية الثقافيققة اإلسققالمية، والمعسققكرات والرباطققات
الموسقققمية والدوريقققة، وتربيقققة الشقققباب والمؤمنقققات على
األخالق والروح الجماعية اإلسالمية، ووضع البرامج والخطط
التكوينيةق والتأطيرية، واسققتغاللق الققوقت في تربيققة األجيققال
المؤمنة، وتكوينهمق في حفظ وفهم وتفسير القرآن الكريم،
والحديثق والسيرة النبوية المطهرة، وفقه العقيدة والعبادة،
والرقققائق وطب النفققوس وعلمق السققلوك، وفقققه الققدعوة،ق
وتاريخ اإلسالم، وتققراجم الرجققال، وتعلمق العربيققة الفصققحى،
واللغات األجنبية، والتشبع بفقه الواقع، وملء الليل والنهار
بالعمل الصالح، لخلق فرد متوازن تربويا، عن طريق الصحبة

(.2والجماعةق الصالحة، والذكر والمذاكرة، والصدق )
وقد لخصها في معادلة قوامها: صحبة وجماعققة + ذكققر

(.3+ صدق = قوام التربية اإلسالمية . )
 – تحوالتها ووظائفها الجديدة:ق4 – 2 – 2

وعن تلك المؤسسات والمناهج التربوية حققرص المجققددق
عبقققد السقققالم ياسقققين على وضقققع كقققل شقققيء في النفس
اإلنسانية وفق المنهاج الرباني والنبوي فيققه، فققق )) الحققرص
على الدين والعلم، والقرآن قوام الدين والعلم، ثم الحققرص
على المال مشروع معترف به، موضوعٌة لققه النعققوت ليسققير
في ركاب المؤمن، وركاب جماعة المؤمققنين،ق السققائرين إلى

(.4ربهم من الدنيا إلى اآلخرة، عبر الدنيا((ق )
كمققا حققرص يرحمققه اللققه على تصققفية المنهج من كققل
الكادورات التي علقت به من عصور االسققتكانة والضققعف فق
)) مققا في ديننققا تعطيققل وال رهبنققة. وإن السققلوك الجهققادي
المالئمق إلعادة الخالفة الضائعة ال مكان فيه لزهادة متعففققة

.435 ، ص 1 عبد السالم ياسين، اإلحسان، ج )(1
.61 .. 52  انظر: ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص )(2
و151. وإمامععة األمععة، ص 61  انظر: ياسين، عبد السالم، المنهاج النبععوي، ص )(3
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هاربة. كيف والعالم من حولنا ضجة واحققدة، عاليققة صاخبةققق،
(.1تعوي فيها ذئاب الرأسمالية ودبَبَُة االشتراكية(( )

كما وضع المجدد عبد السالم ياسققين جملققة من المنققازل
اإليمانيقققة ليضقققمن للفقققرد وللجماعقققة المسقققلمة التقققوازن
واالنطالق الخيرين، فقد عالجتق منزلة "الصققحبة والجماعققة"ق
لقققاء المؤمققنين في مرحلققة عقققد معاهققدة األخققوة في اللققه
استعدادا لتهيئة المسيرة التربوية الجهادية. وعققالجتق منزلققة
"الذكر" توطيد العبد الطالب للحققق عالقاتققه القلبيققة بمققواله
من خالل األوراد وحلقققق الققذكر وسققائر العبققادات. وتنققاولتق
منزلققة "الصققدق" النيققات وفضققائل اإلخالص للققه واالعتمققاد

(.2عليه)
وققققد أفقققرد منزلقققة "البقققذل" لتنظيمق الحيقققاة الماديقققة
واالجتماعية للفرد وللجماعةق المسققلمة، وهي الشققعب الققتي
يدور عليها نظام الحيققاة الماديققة واالجتماعيققة في اإلسققالم،
فضال عن كونها قوام المسألة االجتماعيققةق والسياسققية فيققه،
وجعل لها خمس شققعب إيمانيققة ضققمانة، ولكي ال يُظلم فققرد

(.3في رزقه، أو يطغى غني بماله ويعيثق في األرض فسادا)
وهذه الشعب اإليمانية الخمس هي: الزكاة والصدقة، ثم
الكققرم والنفقققة في سققبيل اللققه، ثم إيتققاء ذوي القققربى
واليتامى والمساكين، ثم إطعام الطعققام، ثم قسققمة المققال.
وهي تشققكل في مجموعهققا نظامققا إسققالميا قانونيققا ملزمققا
وإحسانيا خيريا وأخالقيا تكافليا، لحققل المشققكل االجتمققاعي
السياسي، مشكل الظلم االجتماعي والفقر وسوء القسمة.

(4.)
 - التجنيدق الدائم:5 – 2 – 2

لم يترك المجدد عبد السالم ياسققين أي مكققون أساسققي،
أو أي عنصر حيوي لنجاح القومة، إالّ ووضعه موضعه الفاعل
والمناسب، ولفتق االنتباه إليه، وبيّن أثره وخطره وأهميتققه،
وعن سبل نجاح القومة يؤكققد الشققيخ على عمليققةق "التجنيققد"ق
الواعي والمستمر لقققوى األمققة الحيققة والفاعلققة، فضققال عن
تنبيهه لسائر المقومات األساسية األخققرى كققآليتي "الحققزم"

(.  5و"الرفق والرحمة" معا )

.436 ، ص 1 المصدر نفسه، ج )(1
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وعن آليققة "التجنيققد" كعمليققة حيويققة في نجققاح القومققة،
قققال: )) .. إن نجحتق القومققة في تجنيققد األمققة، ورفعت في
الوقت نفسه من مستواها اإليماني، ومن كفاءتها التدريبية،
ومن يقظتهققا ، فققذلك أحققرى أن يضققع حققدا لدوامققة عققدم
االسققتقرار الققتي تققرمي بنققا من انقالب عسققكري النقالب
مضاد.. فإن عم التجنيققد الصققادق الملققتزم المققؤمن، أغققرقْت
أعققداده، وقوتققه، ويقظتققه، كققل تلققك النوايققا والمغققامرات،
وساهمق ذلك في انتشالنا من القلق االجتماعي، واالضطراب

(. فهققو يعتققبر – يرحمققه اللققه - نجققاح القومققة1االنقالبي (( )
مقرونا بق: 

 – تجنيد قققوى األمققة الحيويققة والفاعلققة تجنيققدا سققامق1
الطراز، فريد النوع، نموذجي العطاء .

 – رفع مستوى جند القومة  الروحي واالرتقاء بقلوبها2
نحو الطهر والصققفاء، واالرتفققاع بمحققرار شققعورها اإليمققاني
والنفسققي لبلققوغ السقققف التغيققيري المرجققو، والقققادر على

(. 2قلب الموازين نحو الصالح والخير )
 – رفقققع مسقققتويات الققققوة: االقتداريقققة والموهبيقققة3

والتمكنيةق الفطرية والمكتسبة إلى درجات التحدي القصوى،
(. 3الضامنة للسير نحو الصالح والخير )

وبمقدار ارتفاع وسمو مستوى رجال القومة واإلصققالح:
النفسقققققي والعقلي والقققققتربوي واألخالقي والسقققققلوكي
واإلنجقققازي القققواقعي يكقققون خلقققود األمقققة والتنعم بثمقققار
االسقققتقرار، وتوديقققع كقققل أشقققكال القلقققق االجتمقققاعي

(. 4واالضطراب التدميري المريع )
الخاتمة: 

وفي األخققير سققيتحققق هققدف الجماعققة المسققلمة من
)) أهل اإلحسققان واإليمققان بالعمققل اإليجققابي لققرفض الظلم
وقتاله وقتال الترف في أنفسنا وفي العالم، صفا متضققامنا
مع المستضعفين في األرض، متناغمققاق مققع النققداء اإلنسققاني
المحترم شرعا وطبعا لضمان حقققوق اإلنسققان والققدفاع عن
المظلومين والمحرومين، فنحن المأمورون أن نبرَّ اإلنسانية

(. واالنتقققال بالجمققاهير5ونُقسققط إلى من أقسققط إلينققا (( )

 . 71 المصدر نفسه، ص  )(1
 . 152 و ص 138 انظر: المصدر السابق نفسه، ص  )(2
 . 77 .. 75 انظر: المصدر السابق نفسه، ص  )(3
 . 71 انظر: المصدر السابق نفسه، ص  )(4
.514 ، ص 1 انظر: ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ج )(5
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المسلمة المقهورة والمظلومة والمحرومة نحو جادة الحيققاة
الكريمة.

النتائج: 
ومما يمكن التأكيد عليه أخيرا، من أن الباحثق قد توصل

إلى النتائج التالية:
 – االطالع عن كثب على القققققتراث العلمي والفكقققققري1

والدعوي والتنظيمي والحركي الذي يختزله العالمققة المجققدد
الشيخ المرحوم عبد السالم ياسين.

 – اكتشاف الثروة الحركية والهيكلية والتنظيميةق الثرية2
الققتي يمتلكهققا مسققلمو المغققرب األقصققى عمومققا، وجماعققة

العدل واإلحسان على وجه الخصوص.
 – معرفة حال وواقع وظققروف ووضققع األمققة المسققلمة3

المقهورة.
 – معرفة آليات ووسائل إنقاذها والرقي بها، ومقارعة4

الظلم والظالمين.
 – تصققور مسققتقبل األمققة المسققلمة المشققرق في ظققل5

القومة ورجالها المخلصين من جند الله.
 – كشقققف المسقققتور من النفقققاق الخفي والمداهنقققة6

والموالةق والتققآمر و .. الققذي عليققه الجمققع الغفققير من علمققاء
وفقهققاء ودعققاة السققالطين والظلمققة، والَهمَققِل من السققواد

األعظم من األمة المسلمة.
 – وضققع الفققرد المسققلم أمققام مسققؤولياتهق الشققرعية7

الغائبة والُمغيبة كالبيعة الضائعة، والجهققاد المققتروك، وفقققه
األمققر بققالمعروف والنهي عن المنكققر، والرضققى بققالعيش

الذليل، والسكوت عن الباطل والظلم..
التوصيات:

ولذلك يوصي الباحث بما يلي:
 – ضرورة العناية بفكر وعلمق ونتاجق المجدد عبد السققالم1

ياسققين وتبليغققهق لعامققة السققلمين فضققال عن خاصققتهم، في
شكله الورقي المطبوع نظرا لرصققانته في البحث واالطالع،

فضال عن اإللكتروني السريع.
 – نشر فكر المجدد عبد السالم ياسققين بشققتى اللغققات2

والطرق المناسبة.
 – تبيين أهمية وقيمة ومكانة ومدى االطالع على فكره3

وتجربته، وما لهمققا من فوائققد عظيمققة بالنسققبة للخاصققة من
المثقفين والمتعلمين واألكققاديميينق والحركققيين وغققيرهم ..
أقلهققا تقققديم الفهومققات والشققروح والتفسققيرات السققوية
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والصائبة لحركية التاريخ اإلسالمي من جهة، ولواقققع العققرب
والمسلمينق المتعثر.

 – تبيين أهمية تجربتققه في التجنيققد والحشققد والتوعيققة4
والتنظيمق والتأطير، ومجابهة الظلم والظالمين.

 – كشف فقه وفهم ومنهج المجدد عبد السالم ياسققين5
الفاقِققِه والفققاهم والمققدرك لكبريققات ولتفاصققيل المنهققاج
النبوي، وفقه إنزال النصوص الشققرعية على وجققه الشققرعي

السليم.

-حي1346 )الققدكتور يوسققف القرضققاوي - األسققتاذ 4
(م2018- حي 1927هق/1439
 :ومؤهالته نشأته

قرى إحدى في  1 القرضاوي يوسف الدكتور  ولد
المحلة مركز تراب صفت قرية العربية، مصر جمهورية

موقع الشيخ يوسف القرضاوي على الشبكة مع تعديلنقال عن   1
   .وتصرف من المؤلف
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آخر فيها دفن عريقة قرية وهي الغربية، محافظة الكبرى،
جزء بن الحارث بن عبداللهق وهو بمصر، موتاً الصحابة
مولد وكان وغيره، حجر بن الحافظ نص كما الزبيدي،

القرآن حفظ وأتم م 09/09/1926في  فيها القرضاوي
عمره من العاشرة دون وهو تجويده، أحكام وأتقن الكريم،
االبتدائية دراسته فيها فأتم الشريف، األزهر بمعاهد والتحقق

الشهادة في ترتيبه وكان الطليعة، في دائما وكان والثانويةق
اعتقاله ظروف رغم المصرية، المملكة على الثاني الثانوية

األزهر، بجامعة الدين أصول بكلية التحق  ثم.الفترة تلك في
ترتيبه وكان م،1953-52 سنة العالية على حصل ومنها
على حصل  ثم.وثمانون مائة وعددهم زمالئه بين األول

سنة العربية اللغة كلية من التدريس إجازة مع العالمية
الكليات خريجي من زمالئه بين األول ترتيبه وكان م1954
حصل1958 سنة  وفي  .خمسمائة وعددهمق باألزهر، الثالث

اللغة في العالية العربية الدراسات معهد دبلوم على
التمهيدية الدراسة على حصل م1960 سنة   وفي.واألدب

والسنة القرآن علومق شعبة في للماجستير المعادلة العليا
على حصل م1973 سنة   وفي.الدين أصول كلية من

الكلية، نفس من األولى الشرف مرتبة مع الدكتوراةق بامتياز
.االجتماعيةق المشاكل حل في وأثرها عن الزكاة

 :الرسمية أعماله
والتدريس بالخطابة  فترة القرضاوي  الدكتور عمل

التابع األئمة معهد على مشرفاً أصبح ثم المساجد، في
العامة اإلدارة إلى ذلك بعد  ونقل.مصر في األوقاف لوزارة

على لإلشراف الشريف باألزهر اإلسالمية للثقافة
.واإلرشاد الدعوةق إلدارة الفني بالمكتبق والعمل مطبوعاتها

لمعهدها عميدا قطر، دولة إلى أعير م1961 سنة  وفي
أمتن على وإرسائه تطويره على فعمل الثانوي ، الديني

.الصالح  والحديث النافع القديم بين جمعتق التي القواعد،
نواة والبنات للبنينق التربية كليتا أنشئت م1973 سنة  وفي

الدراسات قسم ليؤسسق إليها فنقل قطر، لجامعة
تأسيس تولى م1977 سنة   وفي.ويرأسه اإلسالميةق

قطر، بجامعة اإلسالميةق والدراسات الشريعة كلية وعمادةق
م،1989/1990 الجامعي  العام نهاية إلى لها عميداً وظل

والسيرة السنة بحوث لمركز المؤسس المدير أصبح كما
 وقد.اليوم  إلى بإدارته قائما يزال وال قطر، بجامعة النبوية
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العام الشقيقة الجزائر جمهورية إلى قطر دولة من أعير
لجامعتها العلمية المجالس ليترأس م1990/1991 الدراسي 
مديرا قطر في عمله إلى عاد ثم العليا، اإلسالميةق ومعاهدهاق

البنك جائزة على  حصل.والسيرة  السنة بحوث لمركز
كما .هق1411 لعام اإلسالمي االقتصاد في للتنمية اإلسالمي

في باالشتراك العالمية فيصل الملك جائزة على حصل
جائزة على حصل  كما.هق1413 لعام اإلسالميةق الدراسات

اإلسالميةق الجامعة رئيس من المتميز العلمي العطاء
جائزة على حصل كما.  م1996 لعام بماليزيا العالمية

الفقه  في بروناي سلطان البلقية حسن السلطان
.م1997 لعام اإلسالمي

اإلسالم: خدمة في ونشاطه جهوده
أعالم أحد القرضاوي  يوسف الدكتور الشيخ األستاذ

والفكر العلم في الحاضر العصر في البارزين اإلسالم
 وال.ومغربه مشرقه اإلسالمي العالم في والجهاد، والدعوة

أو رسالة، أو لكتاب، قارئاً به التقى إال معاصر مسلم يوجد
درس أو خطبة أو محاضرة، إلى مستمعاً أو فتوى، أو مقالة،

أو إذاعة، أو ناد، أو جامعة، أو جامع في جواب، أو حديثق أو
خدمة في نشاطه يقتصر  وال. ذلك غير أو شريط، أو تلفاز،

بل خاص لون أو معين، مجال أو واحد، جانب على اإلسالم
في وترك مجاالته، وتعددت جوانبه، وتنوعتق نشاطه، اتسع

 وسنحاول.إليه وتشير عليه، تدل واضحة بصمات منها كل
  :وهي وأبرزها، المجاالت هذه أهم على هنا ننبه أن

.العلمي التأليف  - مجال1
.والتوجيهق الدعوةق  - مجال2
.والفتوى الفقه  - مجال3
.والندوات المؤتمرات  - مجال4
.والمحاضرات الزيارات  - مجال5
.والمؤسسات المجالس عضوية في المشاركة  - مجال6
.اإلسالمي االقتصاد  - مجال7
.االجتماعيق العمل  - مجال8
.الصحوة ترشيد  - مجال9

.والجهادي الحركي العمل  - مجال10

العلمي: التأليف مجال
الدكتور فيه برز ما أهم من والتأليف الكتابة
أبو العالمة وصفه كما محقق مؤلف عالم فهو القرضاوي،
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ثقلها لها  وكتبه" األعالم رسائل " كتاب في الندوي الحسن
سماحة بحق وصفها كما اإلسالمي، العالم في وتأثيرها

وبحوثه كتبه في  والناظر. باز بن العزيز عبد الشيخ
نفسه، يكرر ال أصيل مفكر كاتب أنه من يستيقن ومؤلفاتهق

أنه يعتقدق ما إال الموضوعات من يطرق وال غيره، يقلد وال
توضيح أو فكر، تأصيل أو فهم، تصحيح من جديداً فيه يضيف

نحو أو حكمة بيان أو شبهة، رد أو مجمل، تفصيل أو غامض،
جوانب مختلف في القرضاوي يوسف الشيخ ألف  وقد. ذلك

في أصيلة الخمسين، على نيفت كتباً اإلسالميةق الثقافة
بالقبول اإلسالمي العالم في العلم أهل تلقاها بابها،

أكثرها وترجم كثيرة، مرات بالعربية طبعت ولهذا والتقدير ،
بلد إلى تذهب تكاد فال والعالمية، اإلسالمية اللغات إلى

أو بالعربية إما هناك القرضاوي كتب وجدت إال إسالمي
:مزايا بعدةق الكتب هذه تميزت  وقد.المحلية باللغة

العلمي تراثنا أصول إلى أساسية بصفة  استندت: أوالً 
السلف ومنهج والسنة ، الكتاب على المعتمد اإلسالمي

بين فجمعت فيه نعيش الذي العصر تنس لم ولكن الصالح،
.بحق والمعاصرة األصالة

الفكري، والتأمل العلمي التمحيصق بين  جمعتق: ثانياً 
.اإلصالحي والتوجهق

تحررت كما المذهبية، والعصبية التقليدق من  تحررت: ثالثاً 
أو الغرب من المستوردةق للمذاهبق الفكرية التبعية من

.الشرق
وتجلت والمتحللين، المتزمتين بين باالعتدال  اتسمت: رابعاً
قال  وهكذا.إفراط  وال تفريط بغير الميسرة الوسطية فيها
اإلسالمية الصحوة "كتاب  تقديم في األمة مجلة مدير بحق
اإلسالميين المفكرين من  أنه" والتطرف الجمود بين

محكمات بين ويجمعون باالعتدال يتميزون الذين القالئل
.العصر ومقتضيات الشرع
السهل "بق يعرف ما الكتابة في أسلوبه  يمثل: خامساً

.متمكن أديب عالم أسلوب فهو " الممتنعق
من والغزو الهدم دعوات وجهه في بقوة  وقفت: سادساً

والتزمت الداخل، من واالنحراف التحريف ودعوات الخارج ،
وانتحال الغالين ، تحريف عنه تنفي وحده ، الصحيح اإلسالم

.الجاهلين وتأويل المبطلين ،
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كما واإلخالص، الحرارة فيها كتبه قارئ  يلتمسق : سابعا
أجمع وقد ودروسه، ومحاضراته خطبه مستمع ذلك يلمس

دقة بين تجمع وكتاباته مؤلفاته  أن: عنه كتبوا من كل
.المجدد ونظرة الداعية، وحرارة األديب، وإشراقة الفقيه،

مثل أدبي، طابع ذات كتباً العلمية كتبه بجوار له أن كما
جبير بن سعيدق ثبات تمثل  التي" وطاغية عالم "مسرحية 

نفحات "بعنوان  ديوان  وله. الحجاج طغيان مواجهة في
القديمة، قصائده من بقي مما عدداً  يضم" ولفحات
.الموجهة واألناشيدق الجديدةق القصائد بعض إلى باإلضافة

وتغنى اإلسالمي العالم في وقصائده أناشيدهق انتشرت وقد
.الديوان طبع قبل حتى المناسبات في الشباب بها

لوزارة تأليفها في اشترك أخرى كتب جانب إلى هذا
على زادت وقد خاصة، الديني وللمعهدق قطر، في التربية

تتناول وهي مدارسها، في الوزارة أقرتها كتاباً، العشرين
اإلسالمي، والمجتمع والفقه والتوحيدق والحديث التفسير
بخالف هذا وغيرها، األخالق، وفلسفة اإلسالمية، والبحوث
الحوليات في نشرت التي والمقاالت والدراسات البحوث

وسنشير واألسبوعية، والشهرية الفصلية: العلمية والمجالت
 .بعد منها شيء إلى

:الكتب هذه من
"اإلسالم  في والحرام الحالل " - 1

اإلمام عهد في األزهر مشيخة من بتكليف ألفه الذي
إشراف وتحت ق الله رحمه ق شلتوت محمود الشيخ األكبر

محمد الدكتور عهد في اإلسالمية للثقافة العامة اإلدارة
.عليه وأثنت المختصة اللجنة أقرته وقد ق الله رحمه ق البهي

ً الكتاب انتشر وقد العربي العالم في النظير منقطع انتشارا
حتى المرموقين، العلماء من كثيرون به ونوه واإلسالمي،

الكتاب هذا اقتناء  إن: الزرقاء مصطفى: الكبير األستاذ قال
ق المبارك محمد األستاذ وقال مسلمة، أسرة كل على واجب
األستاذ وكان موضوعه ، في كتاب أفضل هو ق الله رحمه
بمكة التربية كلية في لطالبه يدرسه الطنطاوي علي الكبير

الدين ناصر الشيخ المعروف المحدث وعني المكرمة ،
.أحاديثه بتخريج األلباني

اهتمت كما مؤلف، إلى خاصة رسالة هي باكستان وفي
جامعتي في اإلسالميةق للدراسات األكاديمية األقسام به

الدارسة قدمت الستينات أوائل  وفي.البنجاب وكراتشي

400



اإلسالمية الدراسات قسم إلى شوكت الدكتورةق جميلة
جديداً نموذجا باعتبارهق الكتاب عن دراسة البنجاب بجامعة

على تلك بدراستها حصلت وقد اإلسالمي، الفقه كتابة في
الدين عالء العالمة عليها المشرف وكان ،"الماجستير"

من آخر طالب قدم  كما. ذلك بعد الجامعة رئيس الصديقي
ال ما الكتاب  طبع. الكتاب عن أخرى دراسة كراتشي جامعة

نشر دار من أكثر تطبعه حيث بالعربية، مرة أربعين عن يقل
.وأمريكا والمغرب، والجزائر، والكويت، وبيروت، بالقاهرة

.وحصرها تتبعها يصعب التي المسروقة الطبعات عدا هذا
واألوردية واأللمانيةق اإلنجليزية إلى الكتاب ترجم كما

والماليبارية واألندونيسية والماليزية والتركية والفارسيةق
.وغيرها والصينية، واألسبانيةق والسواحليةق

 – فقه الزكاة:2

مقارنة موسوعية دراسة وهو كبيرين،  ينأجز في هو
في المجتمع، إصالح في وآثارها وأسرارها الزكاة ألحكام

في العلمية األعمال أبرز من ويعدق والسنة، القرآن ضوء
في مثله يؤلف لم أنه المختصون شهد  وقد.عصرنا 

أبو العالمة عنه وقال اإلسالمي، التراث في موضوعه
القرن أي هذا كتاب أنه : ق الله رحمه ق المودودي األعلى
األستاذ عنه نقله اإلسالمي ، الفقه الهجري في عشر الرابع
في المبارك محمد األستاذ عنه  وقال.الحامدي  خليل

" :اإلسالم نظام "سلسلة  من" االقتصاد "عن  كتابه مقدمة
هاما حدثا ويعتبر الفقهية ، المجامع بمثله تنوء عمل  وهو"

االقتصاد أبحاث مركز تبنى وقد" .  الفقهي التأليف في
اللغة إلى ترجمته بجدة العزيز عبد الملك بجامعة اإلسالمي
والتركية األوردية إلى نقل  كما. بالفعل وأنهاها اإلنجليزية

بها الله نفع الشيخ كتب من ككثير وغيرها، واألندونيسية
من الكثير كتبه عالجت  وقد. كثيرة أقطار في المسلمين

المسلم العقل إليها يحتاج التي والموضوعات القضايا
خصوم ضد الفكرية المعارك من كثيراً خاضت كما.  المعاصر
اليساريون نادى فعندما . والخارج الداخل في اإلسالم
بذلك وصدر" االشتراكي الحل حتمية "أسموها  بما العرب

" الثورة قراءة "بعضهم  سماه الذي المصري،"  الميثاق"
سلسلة بإصدار االتجاه هذا على للرد القرضاوي تصدى

.أجزاء ثالثة منها صدر الذي"  اإلسالمي الحل حتمية"
سموها م التي 1967يونية  حزيران  5 نكبة وقعت وحينما

أصدر هزيمتنا ، وراء كان الدين أن بعضهم وزعم" النكسة"
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وكيف انهزمنا  لماذا: الثانية النكبة درس "كتابه القرضاوي
".ننتصر ؟

تطبيق "معركة   أو" والعلمانية اإلسالم "معركة  في
حيث األخيرة، السنوات في احتدمتق  التي" الشريعة
اإلسالمية الشريعة بتحكيم تطالب الجماهير أصوات ارتفعت
الشعبي اإلسالمي للتيارق العداء موقف العلمانيون ووقف

منابر لهم المتاحة اإلعالم وسائل من متخذين المكتسح
من القرضاوي صوت كان شبهاتهم، وتزيين باطلهم، لترويج
الندوة في وخصوصاً أباطيلهم، فضحت التي األصوات أعلى

في"  األطباء نقابة "إليها  دعت التي الشهيرة التاريخية
فيها اإلسالميين ومثل بالقاهرة، الحكمة بدار وعقدت مصر،

.والقرضاوي الغزالي الشيخان

وقد البارزة، الفكرية األحداث أحد الندوةق هذه وكانت
الشهرية والمجالت واألسبوعيةق اليومية الصحف عنها تحدثتق

اإلسالم "كتاب  أثرها من  وكان. وخارجها مصر في
وجماعةق زكريا فؤاد على رد الذي" لوجه وجهاً والعلمانية
كل أسقط موضوعياً ، علمياًق رداً مصر في العلمانيينق

. الرصين العلمي بالمنطق شبهاتهم كل وأبطل دعاويهم
يلحق وما البنوك فوائد تحليل حول األخيرة المعركة وفي

في وأقواها األصوات أعلى من صوته كان شهادات، من بها
الربا هي البنوك فوائد " كتاب ثمارها ومن مقاومتها ،

. "المحرم 

 والفتوى: الفقه مجال
في جهوده القرضاوي للدكتور البارزة الجهود ومن

أو محاضرة، يلقى ال فهو . خاصة والفتوى الفقه مجال
شتى في األسئلة من فيض جاءه إال ندوة أو مؤتمراً يشهد

تحظى وأجوبتهق وردودهق عليه، ليرد اإلسالميةق الموضوعات
به اتسمت لما المسلمين، المثقفين جماهير من عام بقبول

.اإلقناعية  والقدرةق الوسطية ، والنزعة العلمية، النظرة من
من الكثيرين لدى المعتمدة المراجع من مرجعاً أصبح وقد

الشيخ عرف ومن وخارجه، اإلسالمي العالم في المسلمين
الرسائل كثرة من يشكو أنه منه سمع كثب عن

فهي عليها، الرد عن ويعجز إليه، تصل التي واالستفتاءات
تكن مهما فرد جهد عليها يقدر وال كامل جهاز إلى تحتاج

.ومقدرته طاقته
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المشافهة طريق عن إجابات من به يقوم ما إلى هذا
االتصال طريق عن كثيرة أحيان وفي المباشر، واللقاء

أقطار من هاتفياً يسألوه أن للكثيرين سهل الذي الهاتفي،
قطر إذاعة في الثابتة برامجه إلى باإلضافة بعيدة،ق

 وقد.والمشاهدين  المستمعين أسئلة على للرد وتلفزيونها
كتابه من األول الجزء مقدمة في الفتوى في منهجه بين

بين الفتوى "رسالته  في ذلك وضح  كما" . معاصرة فتاوى"
المتصدين لمزالق فيها تعرض الذي" والتسيبق االنضباط

.والتمثيلق  التدليل مع وجالها للفتوى

التعسير ، ال التيسير على يقوم أنه المنهج هذا وخالصة
العصبية من والتحرر والدليل، الحجة على واالعتمادق
المعتبرة، للمذاهبق الفقهية بالثروة االنتفاع مع والتقليد،

يصلح بما واالهتمام عصرهم، بلغة الناس مخاطبة وعلى
الغالة بين واالعتدال ينفعهم، ال عما واإلعراض شأنهم

واإليضاح الشرح من حقها الفتوى وإعطاء والمقصرين،
في االجتهاد "كتابه  في ذكره ما ذلك يكمل .والتعليلق 
االجتهاد في تحليلية نظرات مع اإلسالمية، الشريعة
االجتهاد مزالق عن اللثام فيه كشف  الذي" المعاصر

.قويم  معاصر الجتهاد الالزمة الضوابط عن وأبان المعاصر،

فيما الضوابط بهذه االلتزام يطبق أن هو حرص وقد
 فقه" و " والحرام  الحالل "مثل الفقهية الجوانب في كتبه

بيع"و" اإلسالمي المجتمع في المسلمين  غير" و" الزكاة
من حلقة وهو" الصيام فقه"و" بالشراء لآلمر المرابحة
أن غرو  وال. سنوات من بها وعد الذي الفقه تيسير سلسلة

اإلسالمي، العالم لرابطة الفقهي بالمجمع عضواً اختير
المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه بمجتمعق وخبيراً

.اإلسالمي

والتوجيه: الدعوة مجال
أنشطة ومارس عدة، مجاالت في القرضاوي د عمل

والثقافي، اإلداري والعمل األكاديمي العمل بين كثيرة،
ولكنه ذلك، وغير والشعر، واألدب والفتوى، بالفقه واشتغل

لحمته الله إلى فالدعوة دعوة، رجل األول المقام في
واهتمامه تفكيره محور وهي الشاغل، شغله وهي وسداه،
.وعملهق وعلمهق

طالباً كان منذ شبابه، فجر منذ الدعوةق يمارس بدأ وقد
وعمره الثانوي، طنطا معهد من االبتدائي، القسم في
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حتى حولها، بما ثم بقريته، مبتدئاًق سنة، ستة عشرة  حوالي
ووسائل منابر الدعوةق إلى  وله.كله العالم وغرب شرق
:شتى

:وهو الله، إلى للدعوةق التاريخي الطبيعي  المنبر: منها
القرضاوي كان  وقد.والدرس الخطبة طريق عن المسجد،

بمدينة مسجد في يخطب الدين أصول كلية في طالب وهو
بمسجد يعرف ق الشهيرة العمالية المدينة الكبرى، المحلة

"يوسف الشيخ مسجد "الناس عليه أطلق  الذي" طه آله"
منشئ أن حتى الجمعة، لصالة اآلالف يؤمه كان وقد

.للناس ليتسع طوابق عدة من ملحقا بجواره بنى المسجد
وزارة استدعته م1956 سنة  المعتقل من خروجه وبعدق

الزمالك جامع في ليخطب السويس حرب عقب األوقاف
الخطابة من منع حتى كبير جمهور يؤمه كان وقد بالقاهرة،

. الناصر عبد عهد في

المسجد من اتخذ م1961 سنة قطر إلى أعير وحين
وال ويفتي، ويعظ ويدرس، يخطب فهو الدعوة لنشر وسيلةق

بن عمر مسجد في الجمعة خطبة يلقي اليوم إلى يزال
عن مباشرة الهواء على الخطبة منه تذاع الذي الخطاب،

وانتشرت الخطب هذه سجلتق وقد القطري، التلفاز طريق
الفطر عيدي في خطبه وكذلك اإلسالمي، العالم أنحاء في

"عابدين "ميدان  في منها كان ما وخصوصاً واألضحى،
دروسه ذلك إلى  أضف. باإلسكندريةق "  االستاد"و بالقاهرة،
أسبوع، كل من االثنين ومساء الجمعة، بعد األسبوعيةق

العصر درس في وتتمثلق الثابتة، الرمضانية دروسه وكذلك
على يحرص التي حمد، بن خليفة الشيخ مسجد في

.لألمير ونائبا للعهد ولياً كان منذ عاماً، ثالثين منذ حضورها
يصليها التي التراويح صالة في الترويحة بعد العشاء ودرس
عام كل القرآن فيها ويختمق القرآن ، من بجزء ركعات ثماني

.

نشاطاته اإلعالمية:ق
فله أيضاً ، للدعوةق منبراً اإلعالم أجهزة من اتخذ كما

تفسير في وبعضها والتلفازق ، اإلذاعة في وأحاديثق دروس
وبعضها الكريم، القرآن تفسير في وبعضها الكريم، القرآن

"النبوةق مشكاة من "برنامج  مثل الشريف الحديث شرح في
أسئلة عن إجابات وبعضها توجيهية، دروس وبعضها

.والحياةق  باإلسالمق يتعلقق ما كل عن والمسلمات المسلمين

404



إذاعة افتتاح  منذ" وهداية نور "باسم  برنامج ذلك في وله
عدم من أخيراً اعتذر ثم عاماً عشر بضعة واستمر قطر،

باسم تلفزيوني آخر  وبرنامج.مشاغله لكثرة فيه استمراره
تلفزيون بدء مع بدأ جمعة، كل مساء في " اإلسالم هدي"

في واألخوات األخوة يشاهده اليوم ، إلى واستمر قطر،
من الشرقية والمنطقة واإلمارات والبحرين قطر

وهو بلهفة، الناس ويتابعونهق الناس ويترقبه السعودية،
والفتوى والتوجيه،ق الدعوةق في متميزة مدرسة يمثل

للدكتور وبث إال عربي تلفزيون من  وما. والتفقيهق
.وأحاديث دروسا القرضاوي

نشاطاته الصحفية المكتوبة:
والمرئية، المسموعة اإلعالم أجهزة ذلك جوار وإلى

 فقد.الصحافة طريق عن المقروء اإلعالم في نشاطه كان
: "اإلسالميةق  المجالت مختلف في وبحوث مقاالت نشر

" الدعوة" و" اإلسالم  منبر" و" اإلسالم  نور" و" األزهر
 الوعي"و  بدمشق" اإلسالم  حضارة"و مصر، في

"و  بالكويت ،"  العربي"و "  المجتمع"و" اإلسالمي
"و  بالهند،" اإلسالمي  البعث"و  ببيروت ،" الشهاب
"و قطر،  في"  األمة" و  " الدوحةق"و  بالرياض،" الدعوةق

 في" المعاصر  المسلم"و ظبي، أبو  في" اإلسالم منار
في واليوميةق األسبوعيةق الصحف جانب إلى. وغيرها لبنان
أو فتاوى، أو مقاالت له نشرت التي األقطار، من عدد

اإلسالم حول أسئلة من إليه يوجه مما فيها يجيب لقاءات
أن عليه خالف ال  ومما. وأمة وحضارة وشريعة عقيدةق
اإلسالم دعاة كبار من إسالمي داعية القرضاوي الشيخ

األصيل، وطابعه المستقلة ، شخصيته له المعاصرين،
متميزة مدرسة خصائصه بمجموع يعد بحيث الخاص وتأثيره

 .الدعوةق في

الخاصة وإقناع العامة، إفهام على بالقدرة يتميز فهو
.معاً  العاطفة وإلهاب العقل مخاطبة على  وبالقدرةق.معاً 

ثقافة من واالستفادةق التراث، استلهام على وبالقدرة
النظرية الدعوة بين المزج على  وبالقدرةق.جميعاًق العصر

على  والقدرةق.اإلسالم  أجل من والجهادي الحركي والعمل
الكبرى اإلسالميةق األمة بهموم الفردي التدين ربط

بالفقه، الدعوةق وصل على  والقدرة.المصيرية  وقضاياها
.والفقيه  الداعية بين بانفصام تحس فال بالدعوة، والفقه
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نموذج ق والفكر الفقه في كما الدعوةق في فهو وبالجملةق
.متفرد 

العلمية: والندوات المؤتمرات مجال
حول حلقة أو ندوة أو ملتقى أو مؤتمر يعقد يكاد ال
الدكتور إليها يدعى إال اإلسالمية الدعوة أو اإلسالمي الفكر

ً القرضاوي، العلماء بين لمكانته الداعية الجهات من تقديرا
وقته أسعفه ما منها يحضر وهو والمفكرين، والدعاةق

حضوره، على المتعددةق وارتباطاته عمله ظروف وساعدتهق
اإليجابية بالمناقشات أو المعدة، بالبحوث فيها ويشارك
المجتمعاتق هذه يشهدون والذين معا، بهما أو المخلصة

يزيدها القرضاوي حضور أن يؤكدون والدعوية العلمية
ال المثال سبيل على المؤتمرات هذه  ومن.وإثراء  فاعلية
:الحصر

رعاية تحت اإلسالمي لالقتصاد األول العالمي  - المؤتمر1
.المكرمة  بمكة العزيز عبد الملك جامعة

الدعاة وإعداد الدعوةق لتوجيهق األول العالمي  - المؤتمر2
.المنورةق  بالمدينةق اإلسالميةق الجامعة رعاية تحت

تحت بالرياض اإلسالمي للفقه األول العالمي  - المؤتمر3
.اإلسالميةق سعود بن محمد اإلمام جامعة رعاية

الدعاة وإعداد الدعوة لتوحيد الثاني العالمي  - المؤتمر4
.المنورةق بالمدينةق اإلسالميةق الجمعية رعاية تحت

والمخدرات المسكرات لمكافحة األول العالمي  - المؤتمر5
.المنورة  بالمدينة اإلسالمية الجامعة رعاية تحت والتدخين

اإلسالم ومؤتمر بالهند، بالكهنو العلماء ندوة  - ومهرجان6
دار مع بالتعاون العلماء ندوةق نظمته الذي والمستشرقين

باإلجماعق اختير وقد بالهند،  كره بمدينة أعظم المصفين
.للمؤتمر رئيساً

عقدت التي الشريفة والسنة النبوية السيرة  - ومؤتمرات7
في عقد الذي المؤتمر في انتخب وقد بلد، من أكثر في

.للرئيس نائبا قطر

مجمع ومؤتمرات ليبيا، في اإلسالمي التشريع  - وندوة8
بالقاهرة.  اإلسالميةق البحوث

الكويت وفي دبي في اإلسالمية المصارف  - ومؤتمرات9
الشرعية للرقابة العليا الهيئة ومؤتمرات وغيرها واستنابول
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مجال في اإلسالمي االقتصاد "وندوة اإلسالمية، بالبنوك
للعلوم اإلسالمية وندوات المنظمة ظبي، أبو  في" التطبيق

ومؤتمرات  بالكويتق  "الزكاة  مؤتمرات"و الطبية بالكويتق
ومؤتمرات وغيرها، بالقاهرة، اإلسالمية الجامعات رابطة

باألردن، اإلسالميةق الحضارة لبحوث الملكي المجمع
العلمي اإلعجاز ومؤتمر بالجزائر، اإلسالمي الفكر وملتقيات

اإلسالميةق الصحوة وندوةق آباد، بإسالمق والسنة للقرآن
والطب اإلسالم ومؤتمرات بعمان، العربي الوطن وهموم

علمية بحوثاً والندوات المؤتمرات لمعظم  وقدم.بالقاهرة 
.المؤتمرين  تقدير موضع كانت

الجامعية: والزيارات المحاضرات مجال
عدد لزيارة القرضاوي  الدكتور يوسف األستاذ دعي

إما بها، محاضرات إللقاء واإلسالميةق العربية الجامعات من
أو التدريس، هيئة أعضاء على وإما األكثر، وهو الطالب على
من عدد ذلك  من.عامة  محاضرات في معاً الفريقين على

وعين واألزهر، القاهرة،  جامعة: مثل المصرية الجامعات
جامعة  ومنها.وأسيوط المنصورة، واإلسكندرية، شمس،

 ومنها.بالسودان اإلسالمية درمان أم وجامعة الخرطوم
بالمدينةق اإلسالميةق  الجامعة: السعودية العربية بالمملكة
ً الدورات بعض في كان وقد المنورة، بالمجلس عضوا

وجامعة بجدة ، العزيز عبد الملك وجامعةق بها، األعلى
بالدمام، فيصل الملك وجامعة والمعادن، للبترول الظهران
الكويت، جامعة  ومنها.بالرياض  سعود الملك وجامعةق
الخليجق وجامعةق بالعين، المتحدةق العربية اإلمارات وجامعةق

باألردن، اليرموك وجامعة األردنية والجامعة بالبحرين،
بمراكش عياض والقاضي بالرباط، الخامس محمد وجامعةق

القادر عبد األمير وجامعةق باليمن، صنعاء وجامعة بالمغرب،
العاصمة بالجزائر الجزائرية الجامعات من وعددق بقسنطينة،
اإلسالميةق  الجامعة:  ومنها.وتبسة  ووهران وقسنطينة

وجامعةق بالهور، البنجاب وجامعة آباد، إسالم في العالمية
ودار ماليزيا، في العالمية اإلسالميةق والجامعة الماليو،
في العلماء بندوةق اإلسالمي للفكر العالي ومعهدها العلوم
ابن وجامعةق بنيجيريا، بللو أحمدوق وجامعةق بالهند، الكهنو

الفلبين، بجنوب مندناو وجامعة بأندونيسيا، وغيرها خلدون،
والجامعة بها، اإلسالميةق للدراسات فيصل الملك ومعهد
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اليابانية الجامعات وبعض بها، هراوي بمدينة اإلسالميةق
.الجنوبية بكوريا وبعض الجامعات األخرى بسيؤول بطوكيو

العلمية والجمعياتق والمعاهدق المراكز من عدد دعاه كما
:مثل بها محاضرات إللقاء

. بجدة اإلسالمي االقتصاد أبحاث  - مركز1
. بالقاهرة اإلسالمي االقتصاد  - جمعية2
. بالرياض اإلسالمية للدراسات فيصل الملك  - مركز3
. بأمريكا اإلسالمي للفكر العالمي  - المعهد4
. بأبوظبي الثقافي  - المجمعق5
. المكرمة بمكة األدبي  - النادي6
. عمان بسلطنة الثقافي  - النادي7

األوقاف وزارات من إحصاؤها يعسر دعوات إلى هذا
والصحة، والثقافة، واإلعالم والتربية اإلسالمية، والشؤون
واألندية الدينية والجمعياتق الثانوية، والمدارس والداخلية،ق
في والتوجيه، الدعوة ومراكز المهنية، والنقابات الثقافية،

أو عامة موضوعات في محاضرات إللقاء األقطار، من عدد
زار ذلك جوار  وإلى .مختلفةق إسالمية مناسبات وفي خاصة،
ً القرضاوي الشيخ العربية األقطار من كبيراً عددا

التجمعات من الكثير زار كما وإفريقيا، آسيا في واإلسالميةق
واألمريكتين أوروبا في اإلسالمية والجاليات واألقليات
وأحاديثق ولقاءات محاضرات جميعاً فيها له وكان وأستراليا،

وخصوصاً الشباب، بين سيما وال طيباً، أثراً وراءها تركت
تهب الفتنة لرياح ويتعرضون الغرب ديار في يتعلمونق الذين

.وجنوب شمال من عليهم

والمؤسسات: المجالس عضوية في المشاركة مجال
خاصة بين القرضاوي الشيخ بها يتمتعق التي للثقة نظرا
من قليل غير عدد في عضواً أصبح وعامتهم المسلمين
والتربوية والدعوية العلمية والمؤسسات والمراكز المجالس

قبوله عدم من اعتذارهق رغم واالجتماعية، واالقتصادية
فهو. أعبائه وكثرة وقته، لضيق كثيرة أحيان في العضوية

اإلفتاء هيئة وعضو قطر، في للتربية األعلى المجلس عضو
لمصر الشرعية الرقابة هيئة ورئيس قطر، في الشرعي

ولمصرف الدولي، اإلسالمي قطر وبنك اإلسالمي، قطر
في التقوى ولبنك وكراتشي، بالبحرين اإلسالمي فيصل

مجلس وعضو اإلسالمي، المال لدار الهيئة وعضو سويسرا،
ومركزها إفريقيا، في اإلسالمية الدعوة لمنظمة األمناء
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لرابطة التابع اإلسالمي الفقه مجمع وعضو الخرطوم ،
الفقهي المجمع وخبير المكرمة، بمكة اإلسالمي العالم
مجلس وعضو بجدة، اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع

ومجلس آباد، إسالم في العالمية اإلسالميةق للجامعةق األمناء
وعضو أكسفورد، في اإلسالميةق الدراسات لمركز األمناء
مؤسس وعضو بالهند، الكهنو في اإلسالمي األدب رابطة

إدارة مجلس وعضو بالقاهرة، اإلسالمي االقتصاد لجمعيةق
قطر، في الحضارة في المسلمين إسهامات بحوث مركز

الكويت، في للزكاة العالمية الشرعية الهيئة رئيس ونائب
اإلسالمية مؤسسة الحضارة لبحوث الملكي المجمع وعضو

اإلسالمية الخيرية للهيئة مؤسس باألردن . وعضو البيت آل
.التنفيذيةق ولجنتهاق إدارتها مجلس وعضو بالكويت، العالمية

اإلسالمي: االقتصاد مجال
بالجانب قليلة غير مدة منذ القرضاوي الدكتور عنى

الناحية ومن النظرية الناحية من اإلسالم في االقتصادي
من الكثير ألقى النظرية الناحية  فمن.التطبيقيةق 

اإلسالم، في االقتصادي الجانب حول والدروس المحاضرات
العربي العالم في اشتهرت الكتب من مجموعة وألف

ومشكلة الزكاة،  فقه: منها نذكر أن يكفي واإلسالمي،
بالشراء، لآلمر المرابحة بيع اإلسالم، عالجها وكيف الفقر

هي البنوك  فوائد: وأخيراً اإلسالمية، المصارف تجريه كما
البنوك قيام ساند التطبيقية، الناحية ومن .  الحرام الربا

مع متعاوناً قامت، أن وبعدق تقوم، أن قبل من اإلسالميةق
ً اليوم إلى يزال وال اإلسالمية، للبنوك الدولي االتحاد عضدا

ويدافع خطواتها ، ويسدد مسيرتها، ويرشد أزرها، يشد لها،
.عنها

ً ق سنوات لعدة ق كان فقد متطوعاً شرعياً مستشارا
عضواً أصبح ثم اإلسالمي ، دبي بنك وهو إسالمي، بنك ألول

في اإلسالمي المال بدار الشرعية للرقابة العامة للهيئة
العربية بالمملكة لالستثمارق الراجحي وشركة جنيف،

من لكل الشرعية الرقابة هيئة رئيس كذلك وهو السعودية،
الدولي قطر بنك بالدوحة، اإلسالمي قطر مصرف

وباكستان، بالبحرين اإلسالمي فيصل مصرف اإلسالمي،
بنك إدارة مجلس وعضو بسويسرا، لوجانوق في التقوى بنك

االقتصاد بجمعيةق مؤسس وعضو المصري، اإلسالمي فيصل
باالقتصاد اهتمامه سر عن أبان  وقد.بالقاهرة  اإلسالمي
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 إن" :المرابحة فقال  كتابه بيع مقدمة في اإلسالمي
بالشريعة اهتمامي من جزء اإلسالمي باالقتصاد اهتمامي

الحياة، مجاالت جميعق في تحكيمها إلى والدعوةق اإلسالمية،
واألنظمة الوضعية القوانين محل أحكامها وإحالل

البنك لجنة قررت الجهود، لهذه  وتقديرا. " المستوردةق
للعام البنك بجائزة للفوز فضيلته اختيار للتنمية اإلسالمي

المتميزة بمساهمته منوهة اإلسالمي، االقتصاد في هق1411
.المجال هذا في والعميقةق

والخيري: االجتماعي العمل مجال
االجتماعي بالعمل خاص اهتمام القرضاوي وللدكتور

الصحوة وعلى اإلسالمية، الحركة على يعيب وهو والخيري،
يستهلك الذي السياسي العمل في استغراقها اإلسالميةق

االجتماعيق للعمل وإغفالها كلها، يكن لم إن طاقته، جل
من تسللوا والذين اإلسالمية، الدعوة خصوم أتقنه الذي
عقيدتهمق عن سلخهم ومحاولة المسلمين إلضالل خالله

واألعمال االجتماعية، الخدمات ستار تحت وهويتهم،
والمؤسسات والمستشفيات المدارس إنشاء من الخيرية،

.المختلفةق  االجتماعيةق

استغالل، أسوأ المجال هذا التنصير دعاة استغل وقد
وآسيا، إفريقيا في اإلسالميةق المناطق من كثيراً فغزوا
انتهى حتى والمرض، والجهل الفقر ثالوث فيها ينتشر التي
المسلمين لتنصير التخطيط إلى غرورهم أو طموحهم بهم
في انعقد الذي المبشرين مؤتمر ذلك قرر كما العالم، في

دوالر، مليون ألف لذلك ورصدوا بأمريكا كولورادوق والية
تنصير في المتخصصين  لتخريج" زويمر "معهد  له وأنشأوا

. واتجاهاتهم ومذاهبهم ولغاتهم بلدانهم حسب المسلمين

من بعدد فطاف القرضاوي، الشيخ همة ذلك حرك وقد
فيها بين واألحاديثق المحاضرات من عدداً وألقى األقطار ،

بعمل الحملة لهذه التصدي ووجوب الموقف، خطورة
للحفاظ المسلمين من دوالر مليون ألف رصد وهو مماثل،

 المليار إذا هذا يستثمر وأن وشخصيتهم،ق عقيدتهمق على
ويبقى والدعوي، الخيري العمل على عائدهق من لينفق جمع،

يبلغون المسلمين أن وأوضح ألصحابه، جارية صدقة األصل
في ق مسلم كل دفع فلو مليار، من أكثر عددهمق في

ً ق المتوسطق وبهذا . المطلوب المبلغ لجمعوا واحدا دوالرا
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نداءه وأصدر ! مسلماً تنقذ دوالر  ادفع: شعار رفع
.بلد  من أكثر في أذيع الذي للمسلمينق

: "الهدف ولتحقيق الدعوةق هذه أساس على قامت وقد
الكويت من اتخذت التي" العالمية اإلسالمية الخيرية الهيئة
وإن ووضوح بقوة نشاطها تمارس وبدأت أساسيا، مقراً
الهيئة ، فكرة صاحب فهو الطريق، بداية في تزال ال كان

تصوره على وبناء لها، أعدت التي التحضيرية اللجنة وعضو
وعضو األساسي، نظامها مشروع أعد ووسائلها ألهدافها
التنفيذية، ولجنتها إدارتها، ومجلس التأسيسية، جمعيتهاق

أنشأ قطر  وفي.لجانها  من لجنة من أكثر في وعضو
قطر داخل والحاجة العوز ذوي لمساعدة شعبيا صندوقاً

"والصدقة للزكاة اإلسالمي قطر  صندوق: "سمي وخارجها
بعض بسد ويقوم اإلسالمي قطر مصرف في حساب له

بجهده ساهم مصر  وفي.الحاجات  بعض وتلبية الثغرات ،
مثل والخيرية الدينية المؤسسات من عدد إقامة في وماله
تراب، صفت قريته في الصحوة ومستشفى ومسجد معهد

. نصر مدينة في الرحمة ومسجد

الصحوة: شباب ترشيد مجال
الدكتور همة إليها توجهت التي الميادين أبرز ومن

في لها وجندق تأثيره، فيها وظهر ونشاطه، القرضاوي
:وجهدهق وعلمهق وفكره وقلمه لسانه األخيرة السنوات

يحضر فهو المعاصرة، اإلسالميةق الصحوة شباب ميدان
ينظمها التي واللقاءات والمؤتمرات المعسكرات من الكثير
وقلما وخارجها، اإلسالميةق البالد داخل في الصحوة شباب
وأوروبا، وكندا أمريكا في اللقاءات هذه شطر وجهك يّممت

وعقيدته اإلسالم حول المثيرة، والشبهات المثارة األسئلة
من العام والقبول الثقة موضع وهو وتاريخه ، وشريعته

تمكنه من أيضاً يلمسونه وما يعتقدونه لما الصحوة، شباب
الدعوة، في وإخالصه الفكر، في أفقه ورحابة العلم، من

التفريق، ال الجمع وعلى الهدم، ال البناء على وحرصه
ال بالتيسير تتسم التي والوسطية االعتدال دائماً وتحريه

يقبلون ال ما منه يقبلون فهم العنف، ال وبالرفق التعسير ،
والئه أو دينه أو علمه في يتهمونه قد ممن غيره من

. الجهات  من بجهة وارتباطه

كتب، من ألفه وما مقاالت، من نشره ما ذلك إلى أضف
تدور وانتشرت، سجلت ومحاضرات، خطب من ألقاه وما
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المعبر باعتبارهاق جانب من وتقويتها الصحوة دعم حول
الحياة إلى وتطلعها اإلسالميةق األمة طموح عن الحقيقي
خطاها وتسديد ترشيدها وحول الكاملة، اإلسالميةق
في كتب والعنف  وقد والتطرف الغلو عن بعيداً ومسيرتها

الشباب صحوة "مقاالت  القطرية،  "األمة "مجلة  في ذلك
وقد" مقاومتها ال ترشيدها يجب صحية ظاهرة اإلسالمي

البالد من عدد في منها األلوف عشرات وطبعت جمعتق
عن" العربي "مجلة في كتب كما. واإلسالمية العربية
 كتابه" األمة "مجلة  له أصدرت  ثم .التطرف ظاهرة
 الذي" والتطرف الجحود بين اإلسالمية الصحوة "الشهير

من كبير عدد إلى وترجم بالعربية، اآلالف مئات منه طبع
والماليزية والتركية واألوردية كاإلنجليزية اللغات

الصحوة "كتاب  أصدر  كما.والماليبارية  واألندونيسية
من " وكتاب " واإلسالمي العربي الوطن وهموم اإلسالميةق

 " وكتاب" بالدنيا وتنهض الدين تجدد راشدة صحوة أجل
المذموم والتفرق المشروع االختالف بين اإلسالميةق الصحوة

."

 :الباب هذا ومن
في يوماً راجت  التي" التكفير موجة "وجه  في وقوفه

تكفير على تقوم والتي واإلسالميةق العربية األقطار بعض
سماها التي رسالته هذا في نشر وقد بالجملة ، الناس

عشرات منها طبع والتي" التكفير في الغلو ظاهرة"
يهيب  وهو.اللغات  من عدد إلى أيضاً وترجمت األلوف،
:لهم كتاباته أو بهم، لقاءاته في اإلسالمية الصحوة بشباب

ومن والعمل، العطاء إلى والجدل الكالم من يتنقلواق أن
األصول على التركيز إلى والجزئيات بالفروع االهتمام

إلى فيها المختلف بالمسائل االنشغال ومن والكليات،
الخيالي التحليق ومن عليها، المتفق القضايا على التأكيد

ومن الواقع، أرض إلى النزول إلى األحالم سماء في
حل على وإعانته له المعايشة إلى المجتمعق على االستعالءق
إلى أخشن هي والتي بالعنف الدعوة ومن ،"مشكالته 

الله لسنن اإلهمال ومن أحسن، هي بالتي والدعوة الرفق
األصول ضوء في بمراعاتها، لله التعبدق إلى الحياة في

لها وكان الشباب، من تجاوباً دعوته وجدت  وقد.الشرعية 
مسيرة ترشيد في ق الصادقين العلماء دعوات مع ق أثرها

.الصحوة 
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والجهادي: الحركي العمل مجال
إلى بالققدعوةق شبابه فجر منذ القرضاوي الدكتور اشتغل
الخطب طريق عن حيقققققاة، ونظقققققام عقيقققققدة اإلسقققققالم،

ذلك على وسقققاعده واألحقققاديث، والقققدروس والمحاضقققرات
على وتعرفه المسقققلمين، اإلخقققوان بحركة المبكر اتصقققاله

محافظققات يجوب أن ذلك له وهيأ البنا، حسن الشهيد اإلمام
سققيناء وإلى أسققوان، إلى اإلسققكندريةق من المصققري القطر

واألردن، ولبنان سورية مثل العربية األقطار بعض يزور وأن
الثقققاني المرشد قققق الهضقققيبي حسن األسقققتاذ من بتكليف
بكلية طالبققاً يزال ال وهو الدعوة، لنشر ق المسلمين لإلخوان
األذى من كثققيراً دعوته سققبيل في لقي  وقد.الققدين  أصققول

في طالبققاً كققان منذ مققرات عققدة واالعتقققال واالضققطهاد
ذلك وبعد م،1949 سقققنة فقققاروق عهد في الثانوية المرحلة

من نوفمققبر في ثم م،1954 سققنة يناير في الثورة عهد في
في ثم شهراً، عشرين نحو اعتقاله استمر حيث السنة نفس
.م 1963 سنة

بحركة ارتباطه بققرغم أنه القرضققاوي للشققيخ يذكر ومما
في وابتالئه إليهقققا، المبكر وانتمائه المسقققلمين، اإلخقققوان

وإجمققاع فيهققا، والتربوية والدعوية العلمية وجهققودهق سبيلها،
في جهققداً ل يأ ال نققراه فيهققا، مكانته عظيم على أنصققارها

مسققيرتها لترشققيد لمواقفها، الذاتي النقد إلى برفق الدعوةق
إلى بققإخالصق دعا كما مناهجهققا، وتطققوير أدائهققا، وتحسققين

من بأسا ير ولم األخرى، اإلسالمية الحركات كل مع التعاون
وتخصص تنققوع تعدد كان إذا لإلسالم، العاملة الجماعات تعدد

بينها، فيما وتنسق تتفاهم أن على وتناقض، تعارض تعدد ال
وتعمق واحققداً، صققفاً الكققبرى اإلسققالمية القضققايا في وتقف
دائققرة في الخالف، مواضع في وتتسققامح االتفققاق ، مواضع
الكتققاب محكمققات على القائمة األساسققية اإلسالمية األصول
في المنصف البنققاء النقققدي االتجاه هذا تجلى  وقد. والسنة

ولقاءاته ومحاضققققققراته، ومقاالته وبحوثهق كتبه من عققققققدد
"وضرورة فريضة اإلسالمي الحل "كتاب في  كما. الصحفية

أين "عنققوان  تحت األمة مجلة ومقققاالت منققه، األخققير البققاب
أولويققات "وكتققاب مسققتقلة، رسالة في جمعت وقد" الخلل؟
كتابها في األمة كتققاب سلسققلة  قدمته". اإلسققالميةق الحركة
فيه جمعت القققذي" وآفقققاق  مالمح: القققدعوةق  فقه: "األخقققير

والمفكقققرين العلمقققاء كبقققار مع" األمة "حقققوارات  مجموعةق
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بين والتجديدق االجتهققاد: حققول معه حوارها وكققان المسلمين،
".العصر حاجات الشرعية الضوابط

سققريعة نظققرة  ولعل:بققه  التعريف في المقدمة قققالت
تعطي اإلسققالمية للمكتبة قققدمها الققتي الكتب عنققاوينق على

الققذي الهققام والقققدر اهتماماتققه، شققموليةق عن واضحة صورة
منحه وما المعاصققر، اإلسققالمي العقل تشققكيل في به ساهم

المسققار وتصققويب الحيققاة، مع للتعامل الضققروري الفقه من
الصققحيح، المنهج لتلققتزم الصققحوة وترشيد اإلسالمي، للعمل
.الطريق منزلقات وتأمن

العمل مجمققققوع تعققققني اإلسققققالمية الحركة أن يققققرى
ضققمير من المنبثق المحتسب الشققعبي الجمققاعي اإلسققالمي

وآمالها وآالمها شخصققققيتها عن بصققققدق والمعققققبر األمققققة،
المتجققققددة وطموحاتها الثابتة وقيمها وأفكارها وعقيققققدتها

.الوحدةق  إلى وسعيها

اإلسققالمية الحركة تحميل العققدل من ليس أنه يققرى كما
وتمقققزق ضقققياع من اليقققوم مسقققلمو عليه ما كل مسقققئولية
وعهقققود الجمقققود عصقققور حصقققيلة هو ذلك أن بل وتخلقققف،

المسقققئولية من ققققدر شك بال عليها كقققان وإن االسقققتعمار،
هيأها ومعنوية مادية وإمكانققات أسققباب من لققديها ما يققوازي

وأسققاءت آخققر، بعضا وأهملت بعضققها، اسققتخدمت لهققا، الله
.ثالث بعض استعمال

نفسققها مع اإلسققالمية الحركة تقف أن ضققرورة ويققرى
النصح تقققديم على أبناءها تشققجع وأن والمراجعققة، للتقققويم

بين الخلط يجققققوز وال موجعا وإن والنقد مققققراً، كققققان وإن
نقد يعني ال الحركة فنقد ذاته، واإلسالمق اإلسالميةق الحركات
تجتمعق أن األمة الله عصم ولقد وشققرائعه، وأحكامه اإلسققالم

تضل أو تخطئ أن جماعقققة، أي يعصم لم ولكنه ضقققاللة على
وجهققات فيها تتعققددق الققتي االجتهادية القضققايا في خصوصققاً

.النظر

بقققاب فتح من يخقققافون المخلصقققين بعض  أن: ويققققول
نفسه العققذر هو وهققذا يحسنه، وال يحسنه من يلجه أن النقد

االجتهقققاد، بقققاب بسد يتواصقققون العلمقققاء بعض جعل القققذي
إال النهاية في يبقى وال ألهلقققه، البقققاب يفتح أن والقققواجب

.الصحيح  إال يصح وال النافع،
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يققرى وال لإلسققالم، العاملة الجماعققات تعققدد ينكر ال وهو
تختص  فجماعة: وتخصص تنوع تعدد كان إذا التعدد من مانعاً

في تختص وأخققرى والشققرك، الخرافة من العقيققدةق بتحرير
بمشققكالت تعققنى وثالثة البدع، من وتطهيرها العبادات تحرير

بعض تعمل أن ويمكن التربوي، بالعمل تعنى ورابعة األسرة،
على المثقفين، مع اآلخر وبعضققها الجمققاهير مع الجماعققات

يتسامحوا وأن ببعض، بعضهم الظن الجميع يحسن أن شرط
القضققايا في واحققداً صققفاً يقفققوا وأن الخالف، مققواطن في

من تنتقل أن اإلسقققالميةق الحركة على أن  ويقققرى. الكقققبرى
اإلسقققققالم مسقققققتوى على العمل مرحلة إلى الكالم مرحلة

تقققول أن التققاريخ سققؤال من يعفيها وال ققق العصر ومسققتوى
معادية جهنمية قققوى دبرتها لمخططققات ضققحية كققانت أنها

والجمققاهير النخبة إطققار في تعمل وأن ق الخارج من لإلسالمق
كل حركة تصققبح عنققدما اإلسالمية الحركة تنجح  وسوف. معاً

.المسلمين  من فئة حركة ال المسلمين

من أنفسققهم حرمان لإلسالم العاملين بعض على ويأخذق
الدولة تققققوم حقققتى مسقققاعدتهم أو النقققاس لخقققير العمل

االنتظققار هققؤالء مهمة كل أن يققرى فهو المرجوة، اإلسالميةق
حققتى يققذكر عمل دون االنتظققار طققابور في واقفققون فهم

.موعودهم  يتحقق

ودراسة اإلحصققاء على القققائم التخطيط ضققرورة ويققرى
غلبة المعاصققرة اإلسققالمية الحركة آفققات من وأن الواقققع،

أن كما والعلمي، العقلي االتجققققققققاه على العاطفية الناحية
قبل معقققارك تخقققوض اإلسقققالمية الحركة جعل االسقققتعجال

.طاقتها من وأكبر أوانها،

األفكققار من النفققور لإلسققالم العاملين بعض على ويأخذق
والمسققتقر المققألوف تخالف التي التجديدية والنزعات الحرة

بشققأنهم أصققدروا وربما بققالمفكرين، وضققيقهم األفكققار، من
 .الحرمان بقرارات أشبه قرارات

اتبققاع من خطققراً أشد العامة أهققواء اتبققاع  إن: ويقققول
يكشققفون السققلطان هوى يتبعون الذين ألن السلطان، هوى

.ويرفضون

مفسققققداً ليس السياسي االسققققتبدادق أن ويققققرى
واألخالق واالقتصقققاد لإلدارة مفسد هو بل فحسب للسياسة
.كلها للحياة مفسد فهو والدين،
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وتيققارات فصققائل تمثل اإلسققالميةق الصققحوة أن ويققرى
برسققالته، واعتزازها لإلسققالم،ق حبها في تتفق كلها متعققددة
شققريعته، تحكيم إلى والدعوةق إليه، الرجعة بضرورة وإيمانها
الصققحوة تيققارات أهم  ويعتققبر.أمته وتوحيد أوطانققه، وتحرير

"اإلسققالميةق الوسققطية تيار "أسماه  الذي التيار هو وأعظمها
الغلو أن ذلك االسققتمرار، على القققادر الصققحيح التيققار ألنه

.الله  لسنة وفقاً العمر قصير دائما

التيار، هذا عليها يقوم التي المحاور أهم أن ويرى
:تميزه  التي والمعالمق

. والتجديدق السلفية بين  - الجمع1
. والمتغيرات الثوابت بين  - الموازنة2
. لإلسالم والتمييع والتجزئة التجميدق من  - التحذير3

. لإلسالمق الشمولي  - الفهم4

الصحوة، ترشيد على تعمل أن اإلسالميةق الحركة وينصح
تبقى أن الخير فمن عليها، السيطرة أو احتواءها تحاول وال

 ويرى .حزب أو هيئة أو جماعة إلى منسوبة حرة الصحوة
وحدهمق الشباب نحمل أن األمانة من وال العدل من ليس أنه

في غلو من بعضهم فيه تورط أو فيه، تورطوا ما مسئولية
على ننكر أننا والعجبق السلوك ، في تطرف أو الفكر

ونطالب التسيّب، أنفسنا على ننكر وال التطرف الشباب
أن والكبار الشيوخ نطالب وال والحكمة باالعتدال الشباب
ذرعاً ضاق أن الشباب  ويرى.النفاق  من أنفسهم يطهروا
اإلسالم إلى الطريق في وحدهق فمضى وتناقضنا بنفاقنا

على ق الرسمية الدينية المؤسسات أن  ويرى.ما  عون دون
ترشيد بمهمة القيام على قادرة تعد لم ق وعراقتها أهميتها
السلطات ترفع لم ما الغلو ظاهرة وعالجق الشبابية الصحوة

على متفرج مجرد يعيش الذي وأن عنها، يديها السياسية
ال عنها بعيد وهو لها ناقد مجرد أو اإلسالميةق الصحوة
فالبد وتشيدها، تسديدها في إيجابي بدور يقوم أن يستطيع

على ويتعرف يعايشهم أن من الشباب لنصح يتصدى لمن
.حالها  حقيقة

البشر، طبيعة في قائمة الخالف أسباب أن ويرى
أن أراد فمن التكليف، وطبيعة اللغة وطبيعة الحياة، وطبيعة

واللغة والحياة الناس يكلف فإنما بالكلية الخالف يزيل
إذا فيه خطر ال العلمي الخالف وأن طبائعها، ضد والشرائع

416



وضيق التعصب من وتحرر األفق، وسعة بالتسامح اقترن
.النظر 

الله، دين في ابتدعتق اليوم المسلمة األمة أن ويرى
الدنيا، شؤون في وجمدت ضاللة، الدين في واالبتداعق
الوضع تعكس أن بها األجدر وكان جهالة، الدنيا في والجمودق

.الدنيا أمر في وتبتدع الدين، أمر في فتتبع

المبين، البالغ واجب في قصر من العلماء من أن ويرى
من جعل من ومنهم السالطين، ركاب في مشى من ومنهم
في  والحكامق.الطلب  حسب الفتاوى لتفريخ جهازاً نفسه

أن  والشك.مجتمعهمق  إفراز وهم بشعوبهم أشبه الغالب
الفقهاء أبرز من يعتبر القرضاوي يوسف الدكتور األخ

الدقيق النظر على متميزة بقدرة يتمتعون الذين المعاصرين
الميدانية وتجربته الشرعية، للعلوم المتعمق كسبه خالل من
الذين المفكرين من يعتبر كما اإلسالمي، العمل مجال في

الشرع محكمات بين ويجمعون باالعتدال، يمتازون
العالم، دقة بين مؤلفاته وتجمعق العصر، ومقتضيات

.الداعية وحرارة األديب، وإشراقة
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ديدات، ولد في بلدةق "تادكهار أحمد حسين  هوا الشيخ
هق ألبوين1320م 1918بالهند عام  بإقليم سيراط " فار

[،  ]حسين كاظم ديدات[ وزوجتهق ]فاطمة هما، مسلمين
سنوات كان والده يعمل بالزراعة وأمه تعاونه، ومكثا تسعو

عاش يعمل معهما، ثم انتقل والدهق إلى جنوب أفريقيا و
فى مدينة ]ديربان[ وعمل في مدينة ديربان  بالخياطة،

منذ نعومة السنة والجماعة ونشأ الشيخ على منهج أهل
 بالدراسة بالمركز  التحق الشيخ أحمد أظافره، فلقد

و أحكام الكريم وعلومهق القرآن سالمى  فى ديربان لتعلمإلا
المرحلة م أكمل الشيخ1934 سالمية. وفى عام إلالشريعة ا
عمل، فبتدائية، وقرر أن يعمل ليساعدق والدهالا السادسة

للعمل في مصنع لألثاث في دكان يبيع الملح، ثم انتقل
الوظيفة في هذا وأمضى به اثنى عشر عاما، وتدرجق سلم 

، وأثناء ذلك للمصنع المصنع من سائق إلى بائع، ثم مدير
 فدرس فيها التحق الشيخ بالكلية الفنية السلطانية كما

.و إدارة األعمال الرياضيات
تحول اهتماماته الدعوية:

وفي األربعينيات من عمره كانت نقطة التحول
الحقيقيةق في حياته، وسبب هذا التحول هو زيارة بعثة ]آدم

، التنصيرية[ إلى دكان الملح الذي كان يعمل به الشيخ
سالم،إلوتوجيهق أسئلة كثيرة وتفصيليةق ودقيقة عن دين ا

وعجزه المحزن -وقتها- عن اإلجابة.
 أن يدرس األناجيل بمختلف و من يومها قرر الشيخ

 حتى النسخ العربية كان يحاول أن يجد اإلنجليزية طبعاتها
من يقرأها له، وقام بعمل دراسة مقارنة لألناجيل، وبعد أن

وجد في نفسه القدرة التامة على العمل من أجل الدعوة
اإلسالميةق ومواجهة المبشرين قرر أن يترك كل األعمال

التجارية ويتفرغ للعمل الدعوي ورد شبهات النصارى
والمبشرين.

دور بعثة آدم كان هناك عامل آخر مؤثر ال يقل عنكما 
التنصيرية في التأثير على تغير حياة الشيخ، في الفترة

 في باكستان، إذْ كان من حياته ، أثناء عمل الشيخ المتأخرة
من مهام الشيخ في العمل ترتيب المخازن في المصنع،

وبينماق وهو يعمل فإذ به يعثر على كتاب )إظهار الحق(
.للعالمةق الشهير والداعية المجاهد رحمت الله الهندي
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وكان هذا الكتاب يتناول الهجمة التنصيرية المسيحية
 األصلي  الهند  وبعد هزيمة البريطانيين على وطن الشيخ

للمسلمينق الهنود، كانوا يُوقنون أنهم إذا تعرضوا ألية
المسلمين الهنود، مشاكل في المستقبل، فلن تأتي إالَّ من

ألن السلطة والحكمق والسيادة قد انتزعت غصباً من أيديهم ،
قد عرفوا السلطة وتذوقوها من قبل، فإنهم ال بد وألنهم

عن المسلمين وأن يطمحوا فيها مرة أُخرى. ومعروف
الهنود أنهم مناضلون أشدّاء، بعكس الهنود الهندوس،

فإنهم مستسلمون خانعون، وال يشكلون أي خوف على
 اإلمبراطورية اإلنجليزية.

وعلى هذا األساس خطط اإلنجليز لتنصير المسلمين
الهند أللف عام. وبدأوا في ليضمنوا االستمرار في

استقدام موجات المنصرين المسيحيين إلى الهند، وهدفهم
هذا الكتاب العظيم  األساسي هو تنصير المسلمين، وكان

فتح آفاق الشيخ ديدات للرد على شبهات أسباب  أحد 
النصارى و بداية منهج حواري مع أهل الكتاب و تأصيله

تأصيال شرعيا يوافق المنهج القرآني في دعوة أهل الكتاب
إلى الحوار و طلب البرهان و الحجة من كتبهم المحرفة.

 يمارس ما تعلمه من هذا الكتاب في وأخذ الشيخ
للمنصرين، ثم أخذ يتفق معهم على زيارتهم في التصدي

بعد أن ينتهوا من بيوتهم كل يوم أحد.. فقد كان يقابلهم
 ثم أنتقل الشيخ بعده إلىممارسة نشاطهم في الكنيسة،

الحاقدين ديربان وواجه العديد من غالة  المبشرين مدينة 
.على اإلسالم، وصار  أكبر مناظر ومتحدق لهم

 من أجل1949 إلى باكستان فى عام  ثم سافر الشيخ
يفيض مبلغاً  يجب أن يجمع تحصيل المال، وقد أدرك  أنه

في العمل الدعوي، ولن يحصل على هذا لينفقه عن حاجته
التي مكث فيها ثالث المبلغ إالّ بالسفر إلى باكستان

 وبها تزوج الشيخ أحمد ديدات وأنجب ولدين وبنتاً.سنوات.
وأثناء تواجده في باكستان عمل في فرع تابع لمصققنعه
الرئيسي في ديربققان، ثم عققاد بعققد ثالث سققنوات إلى مدينققة
ديربققان خشققية حرمانققه من حققق اإلقامققة والعمققل في دولققة

إلىد جنوب إفريقيققا ألنققه لم يكن من مواليققدها، وعنققدما عا
ا لنفس المصنع الذي سبق أن تركتققه قبلًديربان أصبح مدير

 يعد نفسه للدعوةق إلى الققدين1956سفره و مكث حتى عام 
 .الحق
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وفي مدينة )ديربان( وفي الخمسينات القققرن الماضققي
كان الشيخ يقدم محاضراته كل صققباح لعامققة المققدعوينق إلى
أن أسلم شخص إنجليزي اسققمه )فققير فققاكس( الققذي اقققترح
على الشيخ توسيع موضوعات محاضراته لتشمل: " المقارنة

هذه الدراسة اسققم: " بين الديانات المختلفةق "، وأطلق على
 " .Bible Class .. فصل الكتاب المقدس

 كيفيققة أسققتخدم  الحضققور وكققان الهققدف منهققا تعليم
)الكتققققققققاب المقققققققققدس( في الققققققققدعوةق لإلسققققققققالمق 
ومن بين المائتينق أو الثالثمائة شخص الذين كانوا يحضققرون

اختققار السققيد )فيرفققاكس( ثلققة مسققتنيرة من حققديث األحققد،
الخب المثقفة للتعمقق في هذه الدروس المقارنة .

واستمرت دروس السيد )فير فاكس( لعققدةق أسققابيع، ثم
 اإلحبققاط تغيب السققيد )فققير فققاكس( يومققا، والحققظ الشققيخ

ويققوم األحققد من األُسققبوعق الشققباب. وخيبةق األمل على وجوهق
  عليهمق الشققيخ الثالث من تغيب السيد )فير فققاكس( اقققترح

أن يمأل الفقققققققراغ، وأن يبقققققققدأ من حيث انتهى السقققققققيد
تققزود بالمعرفققة في هققذا المجققال، )فيرفاكس(، ألنه كان قد

ولكنققه كققان يحضققر دروس السققيد )فيرفققاكس( لرفققع روحه
المعنوية.

وظل الشيخ يتحدث إليهم كققل أحققد مققدة ثالث سققنوات،
بأنهققا اللحظققة الققتي اكتشققفت  الشيخ هققذه الفققترة  ويصف

كققانت أفضققل وسققيلة تعلمت منهققا، فيهققا أن هققذه التجربة
والنققققبي فأفضققققل أداة لكي تتعلم هي أن تَُعلِّمق اآلخققققرين،

الكريم صلى الله عليه وسققلمق يقققول: " بَلُِّغققوا َعنِّي ولققو آيَققة
أن نبلغ رسالة الله – َعزَّ َوَجلَّ -، حتى ولققو كنققا ال " .. فعليناق

إن سّراً عظيماً يكمن وراء ذلققك.. فإنققك نعرف إالَّ آيًة واحدة.
يفتح أمامققك آفاقققاً إذا بلَّغت وناقشققت وتكلمت، فققإن الله

.جديدةً،ق ولم أدرك قيمة هذه التجربة إالَّ فيما بعد
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وقدُ عرف الشيخ أحمد ديدات بشجاعته و جرأته في
الدفاع عن اإلسالم، والرد على أباطيل والشبهات التي كان
يثيرها أعداء اإلسالم من نصارى حول النبي محمد صلى الله

النشاط الدعوي الجبار في الرد عليه و سلم , ونتج عن هذا 
المفحم على القساوسة والرهبان أن أسلم على يديه بضعة
آالف من النصارى واليهود والملحدين والمجوس والهندوس

والبوذيينق من مختلف أنحاء العالم و البعض منهم اآلن من
خيرة الدعاةق إلى اإلسالم.

م توقف الشيخ أحمد ديدات عن1959وفي عام 
مواصلة أعماله حتى يتسنى له التفرغ للمهمة التي نذر لها

حياته فيما بعد، وهي الدعوة إلى اإلسالم من خالل إقامة
المناظرات وعقدق الندوات والمحاضرات. وفي سعيه الحثيث
ألداء هذا الدور العظيم زار العديدق من دول العالم، واشتهر

بمناظراته التي عقدها مع كبار رجال الدين المسيحي
أمثال: كالرك – جيمي سواجارت – أنيس شروش. وقد

أسس معهد السالم لتخريج الدعاة، والمركز الدولي للدعوة
اإلسالميةق بمدينة ديربان.

مؤلفاته:
ألف الشيخ أحمد ديدات قرابة العشرين كتاباً، وطبع

الماليين منها لتوزع بالمجان بخالف المناظرات التي طبع
بعضها فقط، وألقى مئات المحاضرات في جميع أنحاء

العالم.
ولهذه المجهودات الضخمة ُمنح الشيخ أحمد ديدات جائزة

 م وأعطي1986الملك فيصل العالمية لخدمة اإلسالم عام 
   درجة " أستاذ ".
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م بعد عودة الشيخ من استراليا بعد1996وفي عام 
رحلة دعوية مذهلة أصيب فارس اإلسالم بمرضه العضال

عن بدايةسنوات، و الذي أقعده طريح الفراش طيلة تسع 
: صهره "عصام مدير"يقولإصابة الشيخ ديدات بالمرض 

الشريان القاعدي في شهر إنه كان قد أصيب بجلطة في))
 بسبب عدة عوامل على رأسها أنه مريض1996أبريل عام 

منذ فترة طويلة، أجهد خاللها نفسه في الدعوة بالسكر
تحديدا أخذ رحلة مكوكية ولكن في ذلك الشهر كعادته !

للدعوة، واجتهد فيها خصوصا في رحلته األولى والقوية جدا
الستراليا التي تحدث عنها اإلعالم االسترالي، ألنه ذهب

عددا كبيرا من المنصرين لعرض اإلسالم عليهم وتحدى
االستراليين الذين أساؤوا لإلسالم أيما إساءة، وكان ديدنه

يبادر المنصرين إال الذين يتعدون على أن ال يناظر وال
بالحجة اإلسالم فيستدعيهمق الشيخ للمناظرات ويرد عليه

 ن.والبرها
ولذلك ذهب إلى استراليا وطاف بها محاضرا ومناظرا،

له ما جرى من االبتالء الذي يصيب أهل وعندماق عاد حدث
صباحوفي  الحق وأصيب بجلطة دموية حادة في الدماغ.

 الثالثم الموافق2005 من أغسطس الثامنيوم اإلثنين  
فقدت األمة اإلسالمية الداعية اإلسالمي هق1426من رجب 

جزيل فعليه من الله  ' أحمد ديدات 'المجاهد الكبير الشيخ 
الرحمات وواسع المغفرة و الكرامات.

 التبشير و المبشرون )التنصيرق و المنصرون(:
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يقول فارس اإلسالم وملجم المنصرين الفاشلين أحمد
ديدات )التبشير من البشرى والبشارة و اصطالًحا يستخدمق

مصطلح التبشير على تلك الحملة التي تولتها الصليبية فيما
يسمى " بتعليمق الدين المسيحي ".. لقد تأخرت نشأة

التبشير عن نشأة االستشراق و لكنها صاحبته وتعاونت معه
وكانت نشأة االستشراق قبل الحروب الصليبيةق بحثًا في

أحوال الغزاة الذين وصلوا إلى قلب أوربا ومن قبلها
األندلس ثم الحروب الصليبية خدمة لها و تبصيًرا وتوجيًها

ثم كان بعد الحروب الصليبية كذلك. ويلتقى هنا التبشير مع
االستشراق فلقد كان ميالد التبشير مع فشل الحروب

الصليبية تنفيذًا لوصية قائد الحملة الثامنة )لويس التاسع(
حيث نبه إلى قوة العقيدة اإلسالمية(. ويبين فارس اإلسالم

 العقيدةهلماذا يريد المبشرون )المنصرون( أن يمحوا هذ
من قلوب المسلمين قائال: ))تثير تلك العقيدة الصافية

النقية في قلوب معتنقيها روح الجهاد في سبيل الله مما
يتصدى إلى أي غزو عسكري أو سياسي لتلك البالد و بذلك

تقف تلك البالد اإلسالميةق في وجه الغزو الخارجى لها. ولقدق
استفاد المبشرون من أخطاء الحروب الصليبية وأحكموا

حتواء المسلمين والسيطرةاخططهم لكي يتمكنوا من 
ما بتحويلهمق عن دينهم أو بث األخطار الخبيثةإعليهم 

شاعة روح الفرقة بين أبناء المجتمعقإالمضادة بينهم و
الواحد وبين الدولة واألخرى مما يؤدى في النهاية إلى
تفريق الشمل وتفريق الكلمة وبذلك تتمكن تلك البالد

الصليبية من تنفيذ مخططاتها العدوانيةق والسيطرة على
المقدرات اإلسالميةق والعربية أمة وشعبًاق وثروة وتاريًخا

وحضارة وفكًرا. إنها تهدف إلى االستيالءق على كل ما هو
سالمى((. إسالمى وتدمير كل مظهر إ

 أهداف التنصير:
يجمل الشيخ أحمد ديدات أهداف التنصير في العناصر

التالية التي تحدث عنها في كتابه الشهير )حوار مع
  مبشر(:

  تنصير المسلمين. - 1
  الخروج من اإلسالم والتذبذب فيه. - 2
  اإلبعاد عن اإلسالم.  -3
  نهاء الخالفة اإلسالمية.إ  -4
  لغاء فريضة الجهاد.إ  -5
  القضاء على القرآن ومحوه.  -6
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  تدمير أخالق المسلمين.  -7
  القضاء على وحدةق المسلمين. - 8
  بقاء العرب ضعفاء.إ  -9

 .ينشاء ديكتاتوريات سياسية في العالم اإلسالمإ- 10
 إمكانيات حمالت التنصير:ق
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وفي هذا الصدد يقدم لنا الشيخ أحمد ديدات هذه
 ألفا جمعية تبشيرية35هناك حوالي اإلحصاءات قائال: )) 

صليبية في صحارى إفريقيا.. وهم مدعمون من الكنائس
والمنظمات المسيحية األمريكية، ويريدون جعل إفريقيا

 كان هناك في أندونيسياق1977كلها مسيحية، وفي سنة 
15 آالف جمعية صليبية تبشيرية من أجل تحويل 6حوالي 

مليون إندونيسياً إلى المسيحية.. وهم يطمحون أيضا إلى
جعل إندونيسياق بلدا مسيحيا.. ولديهم سفن تُوظف في

العمل التبشيري.. من هذه السفن: سفينة تُدعى
)لوجوس(، وسفينٌة أخرى تُدعى )دولوس(، وهذه السفن

تنتقل بين الموانئ، ويشجعون الناس للصعود إلى ظهر
السفينة، والناس بطبيعتها تسرع إلى ذلك.. فهي تجربٌة

جديدةق وطريفة، خاصة في عصر السفر بالطائرات، ولذلك
عندماق ترسو السفن وتفتح األبواب للزوار يندفع الجميع إلى
ظهر السفينة مسلمين وغير مسلمين ليشاهدوا هذا العرض

المسيحي المميز، وهناك تقدم لهم المطبوعات ، وتتم
عمليات غسيل المخ، وحالياً فإن هذه السفن تعمل في

أندونيسيا.. تتجه هذه السفن التبشيرية إلى إحدى الجزر
وترسو بالقرب منها، فأندونيسياق كما نعلم تتكون من حوالي

ألفي جزيرة، ولكل من هذه الجزر ميناؤها الخاص بها،
وحين ترسوا السفينة التبشيرية فإنهم يرسلون القوارب

الصغيرة لتحضر السكان إلى ظهر السفينة، ويقدمون لهم
التسلية والترفيه، ويوزعونق عليهم الكتب ويباشرون عملية

 وهم يتباهون بأن لديهم من اإلمكانات الخاصة،غسيل المخ
ا لدى الحكومة األندونيسية نفسها.. وهم بهم أكبر ممَّ

تصال بالناس فيايخططون في الشرق األوسط لل
المنازل! وفي أحد مؤتمراتهم التي عقدت في بيروت

بلبنان، فإنهم سوف يجندونق مبشرين للعمل في الشرق
األوسط وظيفتهم هي الدق على أبواب المنازل وتبليغ

رسالة المسيحيةق إلى الناس يداً بيد.. بواسطة الكتب
تصال الشخصي، وإذا لماوالحوار المباشر، وبواسطة ال
تصال المباشر في بالداليتمكنواق من تحقيق هدفهم با

كالسعودية، فإنهم يحققون هدفهم من خالل البريد. فمن
خالل دليل التليفون في جدة والرياض وغيرها، يلتقطون
أسماء المسلمين، ويرسلون إليهم كوبوناً بالبريد – ولدي

عينات من هذا الكوبون، وهو مكتوٌب بالعربية – ويقولون: "
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خصصنا لك إنجيالً بالمجان.. أال ترغب في الحصول عليه؟
.))"   

 مواجهة التنصير:ق
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إن الجهاد في سبيل الله تجاه هذه الهجمة  فرض على
ولكن : ))كل مسلم، وفي هذا المقام يقول فارس اإلسققالم

أين الدعوة المهمة األصيلة للمسلم؟ من مائة ألققف صققحابي
الققوادع لم يققدفن في المدينققة منهم إال عشققرة حضققروا حجة

الشهادة والتبليققغ آالف –فأين ذهب الباقون؟- فهموا معاني
للرسالة وانطلقققوا في األفققاق يمتطققون خيققولهم وجمققالهم

اللققه ويبلغونهققا للعققالمين، أدركققوا رسققالتهم ينشرون دعققوة
مسقققاجدهم للعقققالمق ولم يكتفقققوا بقققالجلوس في بيقققوتهم و

يقيمون نصف الدين ويتركون النصف اآلخققر.. فأجققدادك قققد
أنت ال تسقققتطيع أن تحافقققظ على نفسقققك أدوا دورهم بينما

وتقققف وعلى أبنائك. أخي: إما أن تجاهققد في هققذه المعركة
 في وجققه هققذه القققوى أو تقبققع مكانققك وتنهققزم وتنعققدم

) ويسققتبدل قومققا غققيركم ثم ال يكونققوا أمثققالكم  (  )فققإذا
دعوني إلى كتابهم المقققدس فسققوف ادعققوهم إلى القققرآن
الكقققريم(،  ) إنهم يخططقققون ويقققدبرون كيقققف يققققاومون
ويكافحون اإلسالم! ولكن ماذا فعلتمق حتى يشققعروا بالرهبققة
منكم؟! ماذا فعل المسلمون حتى يشعروا بالرهبققة؟! ومققاذا
يققققرعبهم أو يققققرهبهم؟ إنهم يقولققققون أو يزعمققققون أنهم
مرعوبون من غزو اإلسققالم لحمققاهم! وطالمققا سققألت: " أين
هؤالء القوم الذين يفترض أنه ينشرون اإلسالم؟ " أين هم؟
هل لدينا في جنوب أفريقيا بعثة واحدة للدعوةق إلى اإلسالم
ونشره؟ فهل يمكنكم أن تخبرونا باسم بعثة واحققدة للققدعوةق
اإلسالميةق في جنوب إفريقية بينما النصارى آالف البعثات أو
اإلرساليات للتبشير المسيحي أو التنصققير. هققل هنققاك بعثققة
إسالمية واحدة؟ هل يمكنكمق أن تنبئونىق باسم بعثة إسققالمية
واحدةق جنوب نهر الزامبيزى؟ ال! ومع هذا فإنهم مرعوبون!(
)إنني أقول لكم إن المشققكلة هي أننققا حًقققا ال نسققتغل هققذه
المسقققألة )وهي أنهم خقققائفون دون أي شقققئ(. وققققد حققان
الققوقت ألن نسققتيقظ ونعى الرسققالة الققتي أعطاهققا اللققه
سققبحانه وتعققالى لنققا. فنحن لسققنا بحاجققة إلى تلفيققق )كمققا
يفعلون( ولسنا بحاجة ألن نربك عقولنا أو نسئ اسققتخدامها
أو ألن نبققدل المنطققق.. ولتخرجققوا بهققذه التعققاليمق البسققيطة
التي توافق عقل اإلنسان ومنطقه. اذهبققوا واعرضققوا إخققوة
اإلسقققالم هقققذه على البلقققد الغقققارق في الظالم الفكقققري
واألخالقي الذي نشاهده ويحيط بنا جميًعا. ولتروا ما يمكنكم
عملققه حيققال ذلققك. إنققني أؤكققد لكم أنهم سققوف يخفقققون
ويعجزون وينهارون. إن الدعوة إلى اإلسققالم واجب وشققرف
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ندين به ألنفسنا. وأنا أؤكد لكم أن لدينا القوة ولدينا القدرةق
على النفرة واالرتقاء القروحي ولققدينا التعققاليم الققتي تجعققل
منققا قوًمققا ال يغلبققون. إنققني أؤكققد لكم أنققه ال يمكن أن يبلققغ
مققنزلتكم أو مقققامكم أحققد. لققو أنكم قمتم بققدوركم ونلتمق
الشرف المنققاط بكم.. قومققوا بالمهمققة وبلغققواق الرسققالة. إن
هققؤالء القققوم مرعوبققون حققتى وأنتم سققاكنون عن الحركققة.
حقققتى وأنتم صقققامتون عن الكالم أو اإلعالن عن عقيقققدتكم(
)فنحن لم نفعل شيئًا حتى نستحق هققذا الشقرف أو الكرامققة
واالمتيازق أو الفضل بما نالقيه من اهتمام المجالس الكنسية
المتتاليققة. فليس لهم حققديث إال عن اإلسققالم والمسققلمين!
أرأيتم هذا؟  إنه لديهم ألف مشكلة ومشكلة فلديهم مشاكل
منزليقققة تعقققرض أطفقققالهم للضقققياع واالنهيقققار االجتمقققاعي
واألخالقي ولديهم مشكلة السكر وإدمان الخمر الذي تفشى
فيهم. فيالققه من تصققدع اجتمققاعي. وجميققعق هققذه المشققكالت
المنزلية و السياسية ال تزعجهم وال تقلقهم وال تسققبب لهم
الهم والغم. والشيء الوحيدق الذي يظل يطن أو يئز أمققامهم
هو اإلسالم وأنتم أيها المسلمون وإنه لفخر وامتياز , ولققوال
ذلك.. لوال هجماتهم هققذه على اإلسققالم مققا كنت معكم هنققا!
ولو لم أكن هنا! لما كنتم هنققا الليلققة ! ومن ثم فققرب ضققارة

   نافعة ((.

االنتقال من رد الفعل إلى المبادرة:
يجب علينا كمسلمين أن نكون أول من يبادر بالدعوة

بالحكمة والموعظة الحسنة وآال ننتظر هؤالء الفاشلينق حتى
يأتوا إلينا كما يقول العالمة ديدات: ))نحن المسلمين لم

نفعل شيئًا حًقا من أجل ماليين الضالين في العالم. يجب
عليناق أن ننقذهمق من " الشرك " وإال فإنهم سوف يجروننا
معهم إلى الخسران المبين في الدنيا و اآلخرة. إن الذين

يعبدواق آلهة من البشر في أرض الله الطيبة اليوم أكثر من
هؤالء الذين يعبدون الله الواحد سبحانه وتعالى بعدة

ماليين. والشقاء الذي يعيش فيه العالم اإلسالمي هو بسب
إهمالنا الكامل في مشاركة " دين الله " مع شعوب العالم.

إن نشر اإلسالمق أول فرض على المسلم إذا سقطت هذه
الدعامة فأنت على خطر عظيم  لتعلم أن عقاب الله يأتي

 بغتة((.
 وعيد ونذير:
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يقول فارس اإلسالم الشيخ أحمد ديدات: ))إن أمة
تملك هذه األموال وتعانى من هذا العجز تستحق الدمار
والتخلف، وسيعاقب الله المسئولون عن ذلك في اليوم

األخر كما توعد الله سبحانه وتعالى الذين ال ينفقون في
سبيل الله. فالله سبحانهق وتعالى أخبرنا عن سر النجاح،

وفي القرآن الكريم قدم لنا المعادلة، ولكننا نأخذ أجزاء من
الدين ونجعلهاق دينا وحدها، ونقول: إن هذا هو الحق، والله

سبحانه وتعالى يحدد سر النجاح في هذه األمة في قوله
تعالى: )والذين استجابوا لربهم و أقاموا الصالة و أمرهم

شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون( فعناصر النجاح هي:
]اإليمان والشورى واإلنفاق[. إن المواطن النصرانى يضع

يده في جيبه وينفق ويعطى الكنيسة ورجالها بسخاء..
وهكذا سائر الشركات والمؤسسات التجارية ترصد أمواال
سنوية ضخمة جدا لمؤسسات التنصير.. بينما المسلمون
أبواب الخير واإلنفاق مفتوحة أمامهم من زكاة وصدقة

وكفارات وال تخلوا سورة من القرآن إالّ وتدعوق إلى اإلنفاق
 و البذل في سبيل الله((.

  لماذا ندعو )أهل الكتاب( فى المقام األول؟
لقد بين العالمة ديدات اإلجابة على هذا السؤال حين

قال أن ما عندهم من بقايا الرساالت السماوية يجعلهمق
أولى الناس بهذه الدعوةق وأولى الناس باالستجابةق ولهذا:

)ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم ال

(، و)الَِّذيَن آتَيْنَاُهمْق الْكِتَاَب يَْعِرُفونَُه101يعلمون( )البقرة: 
َوُهْم يَْعِرُفوَن أَبْنَاءَُهْم َوإِنَّ َفِريًقا ِمنُْهْم لَيَكْتُُموَن الَْحقَّ كََما

ويوضح فارس اإلسالم اإلجابة (.146يَْعلَُموَن( )البقرة: 
على هذا السؤال قائال: ))فالله يأمرنا في القرآن الكريم

قائال: ) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
وبينكم أال نعبدق إالّ الله وال نشرك به شيئًا وال يتخذ بعضنا

بعًضا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا
(، فالله يأمرنا أن ندعوهم.. أن64)آل عمران:  مسلمون(

ندعو اليهود والنصارى..  إن القرآن الكريم  يخاطب اليهود
والنصارى إن الله قال لهم في القرآن الكريم: )يا أهل

(، والله يريدهم أن171الكتاب ال تغلوا في دينكم( )النساء: 
يأتوا ليعرفوا الحقيقة. وهناك توجد النصائح لمعرفتهم

ولدعوتهم و للتحدث إليهم )أي في القرآن( وفي الثلث
األول من القرآن الكريم والذي ال نستعمله من ألف عام.
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فنحن نستمر في تالوته لكن ال أحد يستعمله. ففي الثلث
األول يتحدث عن اليهود والنصارى. فالله سبحانه وتعالى
أمرنا أن ندعوهم مباشرة وندعوق كل شخص  لكن أحدًا منا

لم يفعل هذا ألننا كنا مشغولين بأنفسنا في مسائل
 طفيفة((.

وعن شرط هذا الحوار وماهيتهق يقول فارس اإلسالم:
))فالحديثق عن التوحيد شرط التناظر مع النصارى ولكنهمق

أن نتحدث معهم عن دور المرأة في يستغبوننا ويريدوننا
المواضيع التي تطرح ! ولكن المجتمعق وما إلى ذلك من

التوحيد األصل الذي يريدنا الله أن نتحدث معهم حوله هو
وجدالهمق في الشرك الذي هم واقعون فيه من اعتقاد في

و أنه صلب تكفيرا لذنوبهم و الله المسيح وبأنه ابن الله
سبحانه وتعالى يقول: )وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه

لهم( هذا هو ما يخبرنا الله به. وهذا ما يجب أن نقوله لهم:
(. هذا ما ينبغي أن نتحاور64)أال نعبد إالّ الله( )آل عمران: 

حوله ولكننا نتحاور حول موضوعات أخرى. ال بأس من أن
رق إلى كل الموضوعات، لكن الموضوعات التى أمرنانط

  الله بها لها األولوية((. 

 دور الفرد المسلم فى الدعوة:
يقول فارس اإلسالم: )) يجب أال تنسى دورك وواجبكق

األهم وهو تبليغ هذا الدين.. فإن أجدادك العرب قد فعلوا
ذلك عندما ذهبوا إلى التجارة ونشروا الدين. لذلك تجد أن

% من المسلمين هم من غير العرب. إن الدعوة90أكثر من 
إلى اإلسالم واجب وشرف ندين به ألنفسنا. وأنا أؤكد لكم

أن لدينا القوة ولدينا القدرة على النفرة واالرتقاء الروحي
ولديناق التعاليمق التي تجعل منا قوًما ال يغلبون. إنني أؤكد
لكم أنه ال يمكن أن يبلغ منزلتكم أو مقامكم أحد. لو أنكم
قمتم بدوركم ونلتمق الشرف المناط بكم.. قوموا بالمهمة

وبلغواق الرسالة. إننا نستطيع أن نبدل الحال وإنها لمسئولية
كبرى تلك التي عهد الله بها إلينا ولذلك يجب أن نخرج

ونقومق بها((.
دور الدعاة في الدعوة:

يقول فارس اإلسالم: ))المطلوب إذن هو أن نحرك
المسلمين ونحثهم على الدعوة، وأنه يجب عليهمق أن يكلموا

اآلخرين عن دينهم. وبدون التكلمق ال تستطيع عرض
بضاعتك، وأنك ال تستطيع عرض أفكارك دون أن تفتح
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فاك.. إن هذا هو عيب المسلمين، هذا ما ينقصهم، إنهم ال
يعملون للدعوةق لدينهمق بين اآلخرين، والسبب: أن اإلمام

فوق المنبر لم يدعهم لذلك، والمطلوب إذن أن يطلب إليهم
ذلك من فوق المنبر، وأن يقال لهم : إن الدعوةق هي

مسئولية المسلمين، وإن الله سيحاسبق المسلمين عن ذلك
يوم القيامة، ويواجههم بالسؤال: "هل بلَّغتم رسالتي؟ "،

وال يُعقل أن يقولوا: ال، ألننا كنا في شغل عن ذلك، بل
الواجب أن نعمل ونقول: لقد حاولنا قدر استطاعتنا

وجهدنا، وإن ذلك لن يتحقق إالَّ إذا طُلب من فوق المنبر،
باعتبارق أن للمنبر سلطته وتأثيره، ففي خطبة الجمعة عادة
تُحدد لنا واجباتناق ومسئولياتنا، ولكن فيما يتعلق بالدعوةق ال

تسمع شيئاً. لذلك فإني أعتقد أن على المسلمين واجب
النهوض بالدعوة، وأن يقدموا اإلسالم إلى اآلخرين حتى

يتحقق في النهاية وعد الله تعالى: )لِيُظِْهَرهُ َعلَى الدِّيِن كُلِِّه
َوكََفى بِاللَِّه َشِهيداً( حين يسود اإلسالم ويعمق العالم كله((.

عالمية اإلسالم في الدعوة:
يقول فارس اإلسالم: ))إن بالل الحبشي وسلمان
الفارسي وعبدق الله بن سالم اليهودي كانوا من أوائل

المهتدين إلى اإلسالم من غير العرب، وقد يقول الشكاكون
إن انتشار اإلسالم كان مجرد مصادفة ولكن ما قولهم في

الحقيقة التاريخية التي تشهد بأن محمدًا قد أرسل قبل
وفاته خمس رسائل إلى جميعق البلدان المحيطة بجزيرة

العرب يدعوهم فيها إلى اإلسالم؟  فقد بعث برسالة إلى
كسرى إمبراطور فارس ورسالة إلى المقوقس عظيم

القبط وملك مصر ورسالة إلى نجاشي الحبشة ورسالة إلى
هرقل إمبراطور الروم بالقسطنطينية ورسالة إلى ملك

مثال في تبليغ الرسالة اليمن. وبهذا يضرب لنا محمد
السماوية التي أسندت إليه وفي "عظم الغاية" وإصالح

البشرية كلها بهدايتها لإليمان بالله فهل يمكن ألي دين أخر
لم يبعث لكي يسجل أو يحطم أن يضارع اإلسالم؟ إن محمدًا

أرقاًما قياسية ولكنه بعث لكي يقوم بالمسئولية التي كلفه
بها رب العالمين ((.

ويقول فارس اإلسالم: )) إن كل أمة تتوق إلى أن
تكون حرة ومحترمة ومشرفة وأن تحيا في سالم وكرامة،

وهذا هو أعلى مطلب لكل فرد، وال يمكن تحقيق هذه
الغايات في أمة يعتدي أفرادها بانتظام على أجسامهم

بشرب الخمر و تعاطى المخدرات ويغتصبون نساءهم
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ويسلبونهن شرفهن وعفتهن التي هي تاج فضيلتهن
)كالمجتمع الغربي(، ولكي تكون األمة حرة و محترمة

ومشرفة حًقا فعليها أن تتألف من أفراد لهم هدف
وعقيدة , أفراد على استعدادق لاللتزام الكامل بهذه العقيدةق

وذلك الهدف. وتلك األهداف يمكن تحقيقها فقط إذا
حفظت العقول و األجسام طاهرة ونقية، ولإلسالمق عقيدة

فريدة تكشف الطريق لكل أولئك الذين يتوقون إلى السالم
  والشرف والحرية ((.

فاإلسالم دين الحق والعدل، دين الرحمة والسالم،
انتشر في أرجاء المعمورة بوسطيته وسماحتهق ال بالسيف

كما ادعى المبطلون، ولنستمعق اآلن إلى فارس اإلسالم
وهو يرد على أولئك المبطلون، يقول فارس اإلسالم:

)) ولك الحق في أن تسأل "أي سيف؟" الجواب هو أنه
"السيف بالفعل!"  )كما قال كاراليل( إال أنه سيف العقل!

) ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه إنه تحقيق لنبوأة أخرى أيضاً:
بِالُْهدَى َوِديِن الَْحقِّ لِيُظِْهَرهُ َعلَى الدِّيِن كُلِِّه َوكََفى بِاللَِّه

(. وقد وصف هنا قدر اإلسالم في28َشِهيداً ( )الفتح: 
أوضح تعبير سيسود اإلسالم في العالم ويتغلبق ويخلف

وراءه كل دين آخر )ليظهره( )أي ليظهر الله القدير
اإلسالم(ق على الدين كله. وكلمة دين باللغة العربية )طريقة

الحياة(. وأنه سيخلف وراءه جميع األديان سواء كانت
الهندوسيةق أو البوذية أو المسيحية أو اليهودية أو الشيوعية

أو أي مذهب آخر.. هذا هو ما قدره الله لدينه. وقد أعيد
 التي تنتهيالتاسعةالنص القرآني في سورة الصف اآلية 

).. لِيُظِْهَرهُ َعلَى الدِّيِن كُلِِّه َولَْو كَِرهَ بنهاية مغايرة طفيفة:
 (.9الُْمْشِركُوَن( )الصف: 

ونختمق بهذا القول للشيخ أحمد ديدات: )اإلسالم
سيسود. إنه وعد الله ووعدهق حق. لكن كيف؟ بالسيف؟ ال

حتى ولو كان عندناق سالحق ذري، فهل يمكنناق استعماله؟
القرآن الكريم يحرم علينا استخدام القوة كوسيلةق للهداية!
لكن اآلية تتنبأ بأن اإلسالم سيكون األكثر سيادة على جميع

األديان، إن انتصارات تعاليمه وعقائدهق بدأت بالفعل، وهو
اآلن بدأ يتحكم في الفكر والتعاليم والعقائد الدينية

لمدارس الفكر المختلفة في العالم، ليس باسم اإلسالم
ولكن باسم التحسين واإلصالح الديني فإن الطوائف الدينية

المختلفةق بدأت تتطعم بسرعة بتعاليمق وعقائد اإلسالم
وهناك أشياء كثيرة تناولها مقصور على اإلسالمق ولم تكن
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معروفة من قبل أو كانت من قبل تعارض بضراوة من
العقائد األخرى أصبحت اآلن جزء من معتقداتهم:

 - إخاء اإلنسان.1
 - إلغاء نظام الطبقات المتعلقة والمنبوذة.2
 - حق النساء أن ترث.3
 - فتح أماكن العبادةق للجميعق .4
 - تحريم كل المسكرات.5
 - المفهوم الحقيقي لوحدانيةق الله.6

تبقى كلمة واحدة أخيرة في الموضوع األخير قبل أن
سأل أي موحقد أو المشرك )المؤمناننتقل إلى األمام: 

بعقدة آلهة( أو المؤمن بوحقدةق الوجود أو الثالوثي. كم إله
يؤمن به؟ سيخاف أن يقول أي شيء غير واحد ! هذا هو

تأثير التوحيدق الصارم في اإلسالم.(. 
خاتمة:

رحمك الله يا فارس اإلسالم فلقد كنت نعم المجاهققد و
نعم الققداعي إلى اللققه على بصققيرة ويقين، درب من قققال

 فيهم: )ال يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يققأتيهميبنال
1 - قال البخارى: وهم أهل العلمق ! أمر الله وهم ظاهرون(

 ومن موقع الشيخأُعدّْت هذه الدراسة من هذه المصادر والمراجع  1
في الشبكة المعلوماتية، بتصرف، من المؤلف وتصويبه للكثير من

:األخطاء
،يحوار مع مبشر، مكتبة المختار اإلسالم  أحمد ديدات،   -1

.11القاهرة، ص 
 مقدمة محاضرةي فيحديث مع ديدات بالتليفزيون األسترال  -2

 (. what make good Friday goodللشيخ بعنوان ) 
، دار الفضيلة، صي سيرتى ومسيرتي أحمد ديدات، هذه حيات –3

91.  
، صين، مكتبة المختار اإلسالمآأحمد ديدات بين اإلنجيل والقر  -4

  .11 و 10
  .25، ص ي باكستان، مكتبة المختار اإلسالميحوار مع ديدات ف  -5
لقاء مع الشيخ بجريدة "عرب نيوز السعودية" نقال عن "هل - 6

  .102 و 101، ص يالمسيح هو الله؟" مكتبة المختار اإلسالم
عيسى إله أم بشر أم أسطورة؟، مكتبة المختارأحمد ديدات،   –7

  .88 و 87اإلسالمي، ص 
 الله في اليهودية والمسيحية واإلسالم )ما اسمه؟(، – أحمد ديدات،8

  .60مكتبة المختار اإلسالمي، ص 
السعودية"  جريدة "عرب نيوزيالحوار الذى أجرته فايزة أمبا مع الشيخ ف - 9

عدد الصادرة باللغة اإلنجليزية- مجلة البرهان / المجلد األول / العدد الرابع-
- و انظر مناظرة الشيخ مع أنيس شورش " القرآن أم اإلنجيل1988ديسمبر 
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2 - الشيخ محمد الغزالي فققارس الققدعوة اإلسققالمية 
في العصر الحديث 

(م1996- 1917هق/1416- 1335)
معرفتي بالشيخ محمد الغزالي:

تعود أول معرفة لي بالشيخ محمد الغزالي يرحمققه اللققه
إلى كتاب )نظرات في طريق الحياة اإلسققالمية(ق الصققادر عن

م، الققذي اقتنيتققه وقرأتققه1980هق 1400دولققة قطققر سققنة 
م، وأعجبت به أيما إعجققاب، كمققا1983هق 1403بشغف سنة 

تعود أول رؤية عرفته فيها واستمعتق إليه بدقققة في ملتقى
الفكققر اإلسققالمي الثققامن عشققر بققالجزائر العاصققمة سققنة

م، وكان موضوع الملتقى ]الصحوة اإلسالمية1984هق 1404
والمجتمع اإلسققالمي المعاصققر[ بققنزل األوراسققي، الققذي دام
أكثر من أسبوع، فشد اهتمامي دون سائر العلماء والشيوخ،
ودخل إلى قلبي بسرعة الققبرق، وملققك علي -يرحمققه اللققه -
بفكره وبيانه ومنهجه وأسلوبهق مجامع فققؤادي المشققتاق إلى
خطاب ديني تجديدي معاصر، على الرغم من تربيتي الدينيققة
على يد لفيف من علمققاء الشققام األفاضققل، وسققماعيق منهم

هق1395-1392وتتلمذي على حلقاتهم العامرة سنين عديدةق 
م، في جقققامع زيقققد بن ثقققابت األنصقققاري أيقققام1972-1975

المرحققوم الشققيح محمققد عققوض وأبنققاء الشققيخ عبققد الكققريم
الرفاعي، الذين أخذنا على أيديهم الفقه الشققافعي، وجققامعق
منجك بالميدان أيام المرحوم الشيخ حسن حبنكة الميققداني،
الذي أخذنا على يديه علم العقيدة، وغيرهم. غير أني وجدت
في الشققيخ محمققد الغققزالي ضققالتي وحققاجتي إلى خطققاب
آفققاقي، وبالغ تجديققدي، مفعمق بققالروح الحيويققة، والرؤيققة
التجديديةق الحديثة، وبالحياةق الفاعلية، وبالحركية االجتهاديققة،

 كلمة الله ؟ "(. أيهما
الملح الذى تحول الى خطر يخشاه  مع الشيخ بعنوان ) بائع يلقاء صحف- 10

. ي – مكتبة المختار اإلسالم78المبشرون( نقال عن )هل المسيح هو الله ؟( ص 
، صي مكتبة المختار اإلسالم،أحمد ديدات، الدليل على أباطيل األناجيل- 11

 .25 و 21
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في فهم األطققر المرجعيققة المقدسققة، وفي التعامققل مققع
. 1 التراث اإلسالمي

وسعيت غايققة جهققدي لحضققور ملتقى الفكققر اإلسققالمي
م حول الغققزو1985هق 1405التاسع عشر بمدينة بجاية سنة 

الثقافي والمجتمعق اإلسالمي العاصر، وشققد سققمعي وقلققبي
وعقلي وروحي بخطابقققه الحيقققوي المفعم بقققروح الشقققباب،
والصقققدق واإلخالص، والغقققيرة على اإلسقققالم والمسقققلمين،
عندماق ترأس المؤتمر، وناب عن الوفود بإلقققاء كلمتهم وقت
حضور الرئيس الجزائققري )الشققاذلي بن جديققد( يرحمققه اللققه
والرئيس )ياسر عرفات( يرحمه الله، وحاولتق يومها التعرف

للمؤلققف تجربققة في طلب العلم الشققرعي ببالد الشققام بدمشققق  1
م( عنققد كبققار العلمققاء في بعض1975-1970هق 1396-1390سنوات )

الكتب الدينية المخصوصة، وسأقدمها لتبييّن تجربتي في هذا المجال
وعرضها وفق الصورة اآلتية:

 الشيخ العالمة المجاهد - الصامد في وجه النظام البعثي القومي– 1
والطائفي العلوي الملحد الذي دمر سوريا، وحارب الدين اإلسققالمي-

أخققذنا على م(1978-1908)حسن مرزوق حبنكة الميداني الدمشقي 
يديه الكريمققتين كتققاب ابنققه الشققيخ )عبققد الققرحمن حبنكققة( )العقيققدة
اإلسققالمية وأسسققها( في جققامع منجققك بالميققدان في حلقققة خاصققة
للشباب الدمشقققيين فقققط. والققذي لققه الفضققل الكبققير على النهضققة
العلميققة والدينيققة والسياسققية في سققوريا الحديثققة، بمكانتققه وجهققاده

وتربيته وصموده وتقديمه المثل األعلى في التضحية.
م( كتققاب2013 الشققيخ العالمققة )سققعيد رمضققان مال البققوطي ت – 2

)إحياء علوم الققدين ألبي حامققد لغققزالي( في جققامع السققنجقدار بحي
سوق الهال بالقرب من القلعة.

 – الشيخ العالمة )عبد الحميد ياسققين( شققيخ مقققرئي الشققام، كتققاب3
بجامع المنصققور بحي المجتهققد الققذي نسققكن )األذكار لإلمام النووي(

فيه، الذي كان خطيبه الشيخ )محمد كريم راجح(.
 – الشققيخ العالمققة )محمققد أبققو عققادل شققميس( ابن الشققيخ العالمققة4

رياض الصالحين لإلمققام النققووي( بجققامع )رشيد شميس( كتاب )شرح
الحيواطية بحينا.

 الشيخ العالمة )سارية عبد الكريم الرفاعي( ابن العالمققة الشققيخ– 5
)عبققد الكققريم الرفققاعي( كتققابي )متن الغايققة والتقققريب للقققاض أبي
الشقققجاع الشقققافعي( و )المقدمقققة الحضقققرمية لإلمقققام الحضقققرمي

الشافعي( في جامع زيد بن ثابت األنصاري وسط دمشق.
 الشيخ )محمد درويش النقاش( كتاب )شرح حاشققية ابن عابققدين– 6

رد المحتار على الدر المختار( بجامع الحيواطية بحينا.
 – الشققيخ )محمققد أبققو بكققر الققدرعاوي( كتققاب )متن األربعين نوويققة7

 الحيواطية.اإللمام النووي( بجامع
 – الشيخ )محمد نذير البصري الجزائري( )دروس عامة في العقيققدة8

والفقه والدعوة( بجامع الحيواطية بحينا.
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على الققدكتورق عمققار طققالبي يحفظققه اللققه ويرعققاه، أللتحققق
بمسابقة الدخول إلى قسم الماجستير في األدب اإلسققالمي
في جامعة األمير عبد القادر للعلققومق اإلسققالمية بقسققنطينة،
ولكققني لم أوفققق سققنتها االلتحققاق بالمسققابقة حققتى سققنة

م، فنجحتق في المسابقة الكتابية والشفهية،1987هق 1407
ووفقت يومها للتعرف والتقرب من الشققيخ محمققد الغققزالي
يرحمه اللققه. حيث صققار الحققبيب قريبققا من الحققبيب، وصققرت
طالبا في الجامعققة اإلسققالمية أسققتمع لدروسققه ومحاضققراته
ومناقشاته، وأتلذذق برؤيته الوقورة بعد أن حرمت طيلة عقققد

 – الشيخ )محمد بشير الرز( المدرس بجامعة دمشق والشيخ )محمد9
كتاب )القققدعوة عابدين( خطيبا الجمعة بمسجدنا الحيواطيةأبو اليسر 

واإلرشاد والوعظ(.
- الشيخ )علي المغربي اإلباضي الجزائري( اللغة العربية.10
م( كتاب )الرقائق واألخالق2015- الشيخ العالمة )محمد عوض ت 11

والققذوق( بجققامع زيققد بن ثققابت األنصققاري، وفي سققائر المناسققبات
ءة اإلسققرالققالدينيققة، واالحتفققاالت بليلققة النصققف من شققعبان، ولي

وعيد مولد رسول اللققه صققلى اللققه عليققه والمعراج، والهجرة النبوية،
.وسلم، وشهر رمضان

- االشتراك في العمل التطوعي واالنخراط في جمعية بناء جققامع12
مقام أهققل الكهققف بحي جبققل المهققاجرين بأعققالي دمشققق أسققبوعيا،

محفققوظ( وإيصال تلك التبرعققات لمقققر الجمعيققة عنققد الشققيخ )محمد
رفقة الشيخ )محمد وسام الجبان الدمشقي(.

م( حفققظ2018- حي 1955- الشققيخ )وسققام الجبققان الدمشقققي 13
والسققيرة النبويققة والتققاريخ اإلسققالمي فيالقرآن الكريم وتفسققيره، 

جامع الحيواطية بحينا.
-1955- الشيخ األديب الشاعر األسققتاذ )زيققاد البصققري الجزائققري 14

ذو األصقققول الجزائريقققة من قريقققة البصقققرة بقققالغرب -م2018حي 
تدريسققنا اللغققة العربيققة وقواعققدهاالجزائققري بققالقرب من تلمسققان( 

ونحوها  وبالغتها، وتحفيظنا الشققعر واألمثققال في جققامع الحيواطيققة
بحينا.

- معلمو مدرسة التربيققة والتعليم الخاصققة بدمشققق بحي السققويقة15
بزقاق األربعين طريق باب الجابية، حيث مقبرة بققاب الصققغير وقبققور
الصحابة والتابعين والعلماء وجامع النقشبندي، إذْ تبدأ الدراسققة على
الساعة السابعة صققباحا في تفسققير للقققرآن الكققريم على يققد الشققيخ
العالمققة األديب المققترجم )محمققد غققالب رجب الميققداني الدمشقققي(
أسققتاذنا الققذي كققان يتقن أربققع لغققات وشققارك في الحققرب العالميققة
األولى مترجما في الجيش التركي، وأسققتاذنا للغققة العربيققة والتربيققة
اإلسالمية والخط )محمد سليم القمحة الميداني الدمشقققي( الشققديد
والقاسي جدا، واألستاذ )محمد وليد رجب الميداني الدمشقي( مققدير
المدرسة ومدرسنا القاسققي والشققديد في مققادة التققاريخ والجغرافيققا
والعلوم الطبيعيققة، والققتي تبققدأ الدراسققة فيهققا من السققاعة السققابعة
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من الزمن من التلذذ برؤية شيوخيق األفاضل أمثققال: الشققيخ
م، والشققيخ1975حسن حبنكة الميققداني الققذي ودعتققهق سققنة 

سعيدق رمضان البوطي، وعبققد الحميققدق ياسققين شققيخ مقققرئي
الشام.. يوم عدت إلى بلققدي الجزائققر. وصققرت ال أضققيع أمققر
التتلمذق واألخذ عنه في ملتقيات الفكر اإلسققالمي، فحضققرت
ملتقى الفكر  الواحد والعشققرون بمدينققة )معسققكر –عاصققمة

م( حققول الحيققاةق1842-1832األمققير عبققد القققادر سققنوات 
م. والملتقىق1987هق 1407الروحيققققة في اإلسققققالم سققققنة 

م،1988هققق  1408الثاني والعشققرون بمدينققة الجزائققر سققنة 
هق1409والملتقىق الثققالث والعشققرون بمدينققةق تبسققة سققنة 

م. ولوال واجب تأدية الخدمة العسققكرية لمققا تغيبت عن1989
حضور بقية الملتقيات، التي دعيت لحضورها، وهكققذا صققرت
قريبا منه، أقرأ ما يكتب، وأتابع ما ينشر، أوُ ينشر عنه، حتى
غدوت –بفضل الله- مشبعا بفكره ورؤيته وأسلوبه ومنهجه.

مميزات الشيخ محمد الغزالي عن شيوخ عصره:
أحب أن أنبه إلى أن الشيخ محمد الغققزالي يرحمققه اللققه
يعد من بين مجموعة من العلماء المسلمين المعاصققرين من
مجددي اإلسالم في العصققر الحققديث، فهققو ينتمي إلى جيققل
المجددين المعاصرين أمثال: )جمال الدين األفغاني، ومحمدق
عبققدة، والسققيد رشققيد رضققا، وحسققن البنققا، ومحمققد بن علي
السنوسي الكبققير، واألمققير عبققد القققادر الجزائققري، والشققيخ
طقققاهر الجزائقققري،  وعبقققدق الحميقققد بن بقققاديس، والبشقققير
اإلبققراهيمي، والعققربي التبسققي، والطيب العقققبي، ومبققارك
الميلي، وعبد الرحمن الكواكبي، ومحمدق الطاهر بن عاشور،
ومحمدق إقبال، وأبو األعلى المودودي، وبققديعق الزمققان سققعيدق
النورسي، وسققيد قطب، ومالققك بن نققبي، وإسققماعيل راجي
الفاروقي، وحسققن حبنكققة الميققداني، ويوسققف القرضققاوي،

وسعيد رمضان البوطي..(. 
وما يميز الشققيخ محمققدق الغققزالي عن غققيره من العلمققاء

والدعاةق قديما وحديثا جملة من األمور، أهمها:

ومققع كققل شققيخ كنققا نأخققذصباحا وتنتهي على الساعة الرابعة مساءً. 
جملة من العلققوم، فمققع كتب حلقققة الحققديث كنققا نأخققذ علم مصققطلح
الحققديث، ونقققد السققند والمتن، ومعرفققة الرجققال وتققاريخهم، وعلم
الجرح والتعديل، ومع كتب حلقة الفقققه كنققا نأخققذ القواعققد الفقهيققة
واألصولية واألدلة واالعتداد بها وردها وتخريج الفروع على األصول..

وهكذا سائر العلوم.
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 – فهمقققه العميققققق والقققدقيق لقققروح الشقققريعة اإلسقققالميةق1
ولمقاصدها الحنيفية السمحة، وللمقاصد النبيلة التي أُنزلت

من أجلها.
 - فهمققه لققروح الشققريعة اإلسققالمية المفعلققة والمحركققة2

لنهضة األمة اإلسالمية.
 - إدراكه أزمة األمة اإلسالمية المعاصرة، وألسبابق تخلفها3

وتعثرها، وطرق نهضتها.
 - إدراكقققه لقققروح بطقققرس الناسقققك القابعقققة في الحمالت4

االستعماريةق الحديثةق القديمة والحديثة.
 - رآه االستشقققرافية اآلفاقيقققة الناهضقققة، والمسقققتقبليةق5

هققق باقتطققاع الصققليبيةق العالميققة1400األكيدة، فقد نبه سنة 
م ألجققزاء مهمققة من العققالم اإلسققالمي2000هق 1421سققنة 

)جزر الملوك وتيمورق الشرقية بإندونيسيا(، وضمها للصليبيةق
العالمية بفعققل حمالت التبشققير المسققتمرة. وهققو مققا حصققل

بالفعل.
 - دفاعقققه المسقققتميتق عن اإلسقققالم والتنبيقققهق إلى خطقققر6

المتحققدثين باسققمه من: )متحققدث جاهققل( و )منققافق عليمق
اللسان( و )سياسي صاحب هوى(.

 - تنبيهه لخطر المتحدثين الجهال باسققم اإلسققالم، ممن ال7
فقه لهم، وال علم عندهم، وال موهبة علمية وال دعوية لهم.

 - شجاعته النادرة، وتصديه المتميز للجامققدين والمعانققدين8
والمقلدين،ق وتضحيته المتميزة أمققام جحافققل الفقهققاء البلققه
والمغفلين من المتحدثين باسم اإلسالم، وتقديمققهق للفتققاوى
الجريئققة الققتي تعققاني منهققا األمققة، والققتي تحّمققل من أجلهققا

الكثير.
 - تكوينققه للنخب وللبققؤرق الدعويققة المتمققيزة، ممن حملت9

المشعل الدعوي الناهض من بعده.
- جرأتققه في الحققق، ولققو في وجققه السققالطين والملققوك10

والرؤساء.
- حكمته وعقالنيتققهق ورشققده المتمققيز في خدمققة اإلسققالم11

والمسلمينق محليا وإقليميا وعالميا.
- تصديه -بالكتابة والتأليف، وكل أشكال االتصال والتعبير12

والنقد–ق لما يصيب اإلسالمق والمسلمين، ولما يتهققددهم على
الصعيدين الداخلي والخارجي.

- تصديه بكل الوسائل الناجحة والناجعققةق والمتققوفرة لكققل13
علل وأمراض المسلمين، والتنبيه على خطرها القاتل عندما

تستشري فيهم.
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- تأسققيه الصققادق والحقيقي والققواقعي بققالمنهج النبققوي14
الصققحيح، وبتطبيقاتققهق العمليققة الموروثققةق عن جيققل الصققحابة

والتابعينق وتابعيهمق بإحسان إلى يوم الدين.
- وقوفققققه الحققققازم في وجققققه المقلققققدين والجامققققدينق15

والمعوقينق والمخذّلين.    
منهجه الدعوي:

يعد الشيخ محمد الغزالي يرحمه اللققه من بين مجموعققةق
قليلة من العلماء المسققلمين المعاصققرين ممن تخصققص في
العمل الدعوي، وممن قّعد في أساليبها ومناهجها ووسائلها
وأسسها، وقد أعطاه الله فتحققا عظيمققا وجليققا في علومهققا،
فأبدع وقّعد ونظّر لهققا، وكققان يققرى أن سققبب نكبققة اإلسققالم
والمسلمينق من عدوين، أحدهما: خارجي قققوي وجبققار، وهققو
خطير على اإلسالم تجب مقاومته. وعققدوق داخلي أخطققر من
الخارجي، وهو سبب بالء األمة اإلسققالمية، إذ يقققدم اإلسققالم
ويعرضه عليهم أسوأ عرض، ويشوه صققورته بين النققاس، وال
يقيل عثرات المذنبين، وال تيه التائهين، وال خطأ المخطئين،
وال إسراف المسققرفين على أنفسققهم وغققيرهم، بققل يحمققل
عليهم بجهلققه وكبريائققه، ونفختققه الكاذبققة، فيفسققد صققورة
اإلسالم وسماحتهق في قلوبهم وصدورهم. ولذا كّرس حياتققه
في سبيل تقديم اإلسالم إلى هذه األصققناف أفضققل تقققديم،

وعرضه على الناس أحسن عرض. 

وقققد كققان يرحمققه اللققه يركققز في العمققل الققدعوي على
القواعققد واألركققان الدعويققققة التاليققة: )فقققه الققذات، وفقققه
المرجعية، وفقه لب التراث ومقصده، وفقه اآلخققر المحتققاج
لإلسالم(، فشكَّل مدرسة دعويققة متمققيزة من بين قالئققل من
العلماء ممن خدموا الققدعوة اإلسققالميةق في العصققر الحققديث،
ومن بين قالئقققل ققققدموا لهقققا الخقققدمات الجليلقققة النظريقققة
والعملية،ق فقد جّسد روح التجديدق الدعوي الذي بثته ونشققرته
مدرسة المنققار ومدرسققةق اإلخققوان المسققلمون، فهققو منهمققا،

وهو مجدد ضمنهما، ومبدع فيهما.

فققأثََّر يرحمققه اللققه أيمققا تققأثير في السققاحة الدعويققة
اإلسققالمية عمومققا والجزائريققة خصوصققا، وقققد لقي فكققره
وطرحه االمتداد العميق لدى شققباب الصققحوة اإلسققالميةق في
الجزائر، وأنا واحد منهم. وصارت كتبققه تققدرس في جامعققات
ومعاهد وكليققات الشققريعة اإلسققالمية الجزائريققة، وأنققا واحققد
ممن أعتمد تدريس كتبققه في الحصققص التطبيقيققة في مققادة
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الدعوةق اإلسالميةق في كليققة العلققوم اإلسققالمية، فكتبققه: )مققع
الله دراسة في الدعوةق والدعاة، والدعوة اإلسالمية تستقبل
قرنها الخامس عشر، وهموم داعيققة( من أجققلِّ كتب الققدعوةق
 .في العصر الحديث

ولمققا اقتربنققا منققه يرحمققه اللققه وجققدناهق إنسققانا مسققلما
أنموذجا،  وزاهدا من الطراز الرفيققع، ومتصققوفا زاهققدا ممن
يقتفون عمل الجيل األول، عازفا عن الشهرة وكل رواسققب
الجاهليققة. كمققا وجققدناهق يرحمققه اللققه ركنققا راسققخا لإلسققالم
وألهله، وطودا باذخا من األطواد الشامخة، ونورا من عطققاء
الله ماضيا، يفكر، ويدبر، ويحتققال، ويمكققر وينتصققر لإلسققالم،
فكان بحق من المفكرين الواعين، ومن علماء الطراز األول
المتميز، وداعية موهوب القدرات والملكات، يجذب سامعيه،
ويأخذق بمجامع عقولهم ومشققاعرهم، إذا تكلم ورمققق بنظققره
الثاقب، وإذا حلققل بفكققره القققاطع، فجمققع خصققال وصققفات
العلماء العاملين، فهو: األفغاني إذا خاطب، وهو محمد عبدة
إذا حلل وناظر، وهو رشيدق رضا إذ فسر، وهو حسن البنققا إذا
علّم وأرشد، وهو ابن بققاديس إذا كتب ودقققق، وهققو العققربي
التبسققي إذا صققال وجققأر وانفعققل، وهققو النورسققي إذا قنت
وتّصوف، وهو األمير عبد القادر إذا فرى. وهققو، وهققو.. وهققو
أوال وآخرا: الشيخ محمد الغزالي المتميز بشخصيته الفريدة.
وقققد وصققفه صققديقه وحبيبققه وصققفيه الشققيخ األسققتاذ
الدكتور العالمة الصادق المجاهد الشققيخ يوسققف القرضققاوي
يحفظه الله ويرعاه في ذكرى تأبينه، فقققال: )).. لقققد تققرك
الشيخ محمد الغزالي بصمات واضحة على العقل اإلسالمي،
ال يمحوهققا اختالف الليققل والنهققار، بمققا ألققف من عشققرات
الكتب، ومققا أنشققأ من مئققات المقققاالت، ومققا أقققام من آالف
الدروس والخطب والمحاضرات، وما أذيع لققه من أحققاديث ال
تحصر في اإلذاعات والتلفازات.. لقد عاش الشققيخ الغققزالي
حياته كلهققا: حققر الفكققر والضققمير، حققر القلم واللسققان، ولم
يعبّققد نفسققه ألحققد، إالّ لربققه الققذي خلقققه فسققواه. ولم يبققع
ضميره، وال قلمه لمخلوق كان، وكم حاول أصحاب السلطان
أن يشتروه، ولكنهم لم يقققدروا على ثمنققه، وكيققف يمكن أن
يشترى، من يريد الله والجنة.. ولقدُ لوح له بالمناصب، الققتي
يسيل لها لعققاب الكثققيرين من عبيققدق الققدنيا، ولكن الشققيخ لم
تلن له قناة، ولم يُغره وعد، كما لم يثنه وعيد.. وهققو مقاتققل
عنيققد ال يستسققلم وال يطققأطىء.. وال يلين.. وقققف في وجققه
االستعمار، وكشققف عن حقيقتققه ودوافعققه، وقققف في وجققه

441



الصهيونية التي اغتصققبت فلسققطين األرض المقدسققة، وفي
وجققه التنصققير واالستشققراق والتبشققير، الققذي أراد أن يسققلخ

 .1المسلمين من عقيدتهم..(( 
تققرك يرحمققه اللققه معققالم دعويققة سققامقة وواضققحة في
خدمققة اإلسققالم، وفي طريقققة تزيينققه وعرضققه على النققاس،
فكان يرحمققه اللققه يحسققن عققرض اإلسققالم وتقديمققه أحسققن
عرض، ويكره جّره من ذيله، ولّي نصوصه، والضققجر والضققيق
برحابتهققا على سققماحة الشققارع العظيم . وهققو من رجققال
انتقاهم الله لخدمة هذا الدين، فخدموه بالفعل، كققل حسققب
منهجققه وفهمققه ومواهبققه، فققإن أصققابوا فهم مجزيققون، وإن

وا فهم مجزيون أيضا على منهج اإلسالم في اإلحسققانأأخط
للمصققيب وللمخطىء من العلمققاء المجتهققدين، كمققا قققال
المصطفى عليه الصققالة والسققالم: ]من اجتهققد وأصققاب فلققه
أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد[، ولكن على األتباع
التقققأدب والتخلقققق، والتعمققققق في الفهم، وعليهمق التأسقققي

بسيرتهم. 
وفاته:

فقد أكرمه الله بصحبة الصحابة والتابعين فكان نزيلهم
هق1416/شققوال/20الجديققد في بقيققع المدينققةق ليلققة السققبت 

م، ودفن في المدينة المنققورة بلققد1996/مارس/09الموافق 
رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم وصققحابته األخيققار من
المهققاجرين واألنصققار، جققزاء لخدمتققه العظيمققة لإلسققالم،
فليرحمققه اللققه في الخالققدين أثنققاء مشققاركته في ملتقى

الجنادرية.
محطات بارزة في حياة الشيخ:

تتميز حياةق الشيخ محمد الغققزالي بجملققة من الممققيزات
أهمها:

 – والدته في قريققة تكال العنب الغفققيرة بالرجققال العظمققاء1
أمثال: ]محمود سققامي البققارودي، سققليم البشققري، إبققراهيم
حمروش، محمد عبدة، محمققود شققلتوت، حسققن البنققا، محمققد
البهي، محمد المدني، عبد العزيز عيسى، عبد الله المشد..[.

 – والدته في أسرة متدينة وحفظه القرآن الكققريم مبكققرا،2
وتعلمهق العلومق العربية والدينية.

يوسف القرضاوي، في وداع الشيخ الغزالي، جريدة النبأ الجزائرية، 1
 و12م، ص 08/04/1996هق الموافق 1416/ذو القعدة/02، 238عدد 

13.
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م ضد المعاهققدةق مققع1936 – مشاركته في مظاهرات سنة 3
اإلنجليز، وفصله من الثانوية مدة عام، واعتقالققه مققرة سققنة

م سنة استشهاد المرحوم الشيخ حسن البنا في عهققد1949
م في عهققد الراحققل جمققال1965فؤاد األول، والثانيققة سققنة 

عبد الناصر بعد االعتقال الثاني لجماعة اإلخققوان المسققلمين
م.1964سنة 

 -  انتماؤهق لجماعة اإلخققوان المسققلمين وكتاباتققه الشققهيرة3
عن اإلسالم وإشادة المرحققوم الشققيخ  حسققن البنققا بكتاباتققه

فقال له: ]اكتب وروح القدس يؤيدك والله معك[.
 – عضويته في جماعة اإلخوان المسلمين وتبوؤهق المناصب4

فيها.
2 – اإلسالم في وجه الزحف األحمر. 1 – كتاباته الشهيرة: 5

 – اإلسالم والمناهجق3– اإلسالم واالستبداد السياسي. 
 – اإلسالم المفترى عليه بين الرأسماليينق4االشتراكية. 

 – قذائف6 – اإلسالم واألوضاع االقتصادية. 5والشيوعيين. 
 –8 - من معالم الحق في كفاحنا اإلسالمي. 7الحق. 

-11- هموم داعية. 10 – حصاد الغرور . 9الطريق من هنا. 
- جهاد12الدعوةق اإلسالميةق تستقبل قرنها الخامس عشر. 

-14- الحق المر. 13الدعوةق بين عجز الداخل وكيدق الخارج . 
-17- خلق المسلم. 16- عقيدةق المسلم . 15جدد حياتك. 

-20- من هنا نعلم. 19- مع الله. 18فن الذكر والدعاء. 
- ركائز اإليمان21السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث. 

- ظالم من23- كيف نفهم اإلسالم. 22بين العقل والقلب. 
- عالمية25- الغزو الثقافي يمتد في فراغنا. 24الغرب. 

 -..26اإلسالم بين النظرية والتطبيق.ق 
 – شغله لوظائف حساسة في وزارة الشؤون الدينية6

واألوقاف، وفي المعاهد والكليات الدينية وعالقاته مع
زعماء وقادة وعلماء العالم اإلسالمي.

 – دوره الحاسم في استمرار صدور تفسير سيد قطب7
رحمه الله وهو في السجن، حيث كلف لمراقبة التفسير

فأجازه.
 – تحديد موقفه من مختلف قضايا عصره.8
 – فهمه العميقق لإلسالمق وألوضاع المسلمين العالمية9

.1والمحليةق 

انظر: محمود عبد الحليم، اإلخوان المسلمون أحداث صنعت  1
التاريخ رؤية من الداخل، دار الدعوة للطباعة والنشر، القاهرة،

.. وعبد الله عوض الخباص،181م، ص 1986هق 1406الطبعة الثانية، 
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- فقهه للعمل الدعوي وفاعلية نشر اإلسالم محليا10
وعالميا.ق وفي هذا السياق يقول: )).. اإلسالم ليس دينا

غامضا حتى يحتاجق في فهمه وعرضه إلى إعمال الذهن وكدّ
الفكر، إن آيته األولى هي البساطة، وميزته التي سال بها

إلى اآلفاق هذه السهولة البادية في عقائده وشعائره
.1وسائر تعاليمه((ق 

قراءة في فكر الشيخ محمد الغزالي:
 –  تفسيره الموضوعي:1

نود أن نقدم الشيخ محمد الغزالي من خالل ما كتب
عنه، ولعل أفضل ما كتب عنه رسالة األستاذ إبراهيم نويري

التي نال بها درجة الماجستير في أصول الدين بجامعة
األمير عبد القادر بعنوان: ]الشيخ محمد الغزالي الداعية
المصلح[، وما كتبه األستاذ الدكتورق مسعود فلوسي في

كتابه الشهير: ]الشيخ محمد الغزالي رائد منهج التفسير
الموضوعي في العصر الحديث[ منشورات دار الوفاء

للطباعة والنشر والتوزيع ودار الصحوةق للنشر والتوزيع،
م. 2000هق 1421القاهرة، الطبعة األولى، 

يعد الشيخ محمد الغزالي العلماء العاملين المصلحين
المجددين الذين خدموا القرآن الكريم أيّما خدمة الشيخ
محمد الغزالي، الذي درس مناهج التفسير كلها ، وخبر

طرق تعاملها مع القرآن الكريم، ثم تخيّر منهجا رائدا في
فهم وتفسير وتعليمق القرآن الكريم يتناسبق وقضايا

المسلمين ومشاكلهم في العصر الحديث.
وفي هقذا الصدد فقد صدر عن داري الوفاء والصحوة

م كتاب األستاذ الدكتور2000هق 1421بمصر بالقاهرة عام 
)مسعود فلوسي( الجزائري الموسوم بق: ]الشيخ محمد

الغزالي رائد منهج التفسير الموضوعي في العصر الحديث[ق
بدعمق وتمويل وتشجيع وتقريظ من األستاذ الداعية الدكتور

)عبدق الحليمق عويس( -حفظه الله-. الذي قال في الصفحة
اإلشهارية على الغالف الخلفي للكتاب: ]اإلمام الشيخ محمد

الغزالي الداعية الغيور.. عاش بالقرآن وللقرآن.. وذاق
حالوةق القرآن.. وعرف كيف يتعامل مع القرآن، ووقف

بنظرات ثاقبة عند المحاور األساسية في القرآن.. وكان

م،1991سيد قطب األديب الناقد، دار الشهاب، الجزائر، دون طبعة، 
.312ص 

محمد الغزالي، كيف نفهم اإلسالم، دار الكتب، الجزائر، دون طبعة  1
 .253وتاريخ، ص 
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حصاد هذه الحياةق الموصولة مع كتاب الله )التفسير
الموضوعي للقرآن(، الذي اعتبره الشيخ الغزالي تتويجا

لرحلة حياته مع كتاب الله.. من الكتّاب في قرية )تكال
العنب( ومرورا بمراحل األزهر المختلفة والميادين العلمية

الجهادية لصبغ حياة المسلمين صبغة قرآنية.. وحتى مراحل
التأصيل الفكري والدعوي.. خالل كل ذلك كان الشيخ

الغزالي ينظر إلى دنيا الناس بعين قرآنية.. فينادي بأعلى
صوته التائهين -والسيما أمة القرآن- بأن يعودوا إلى

القرآن.. ليعودوا خير أمة..[. 
وقد بلغت عدد صفحات الكتاب خمسا وتسعين ومائة
صفحة، بطباعة أنيقة وورق من النوع الجيد، وهو من بين
الكتب األولى التي صدرت عقب وفاة العالمة الشيخ محمد
الغزالي -رحمه الله - في العالم العربي واإلسالمي، وهو

الكتاب الثاني لألستاذق الدكتور )مسعود فلوسي( حول الشيخ
محمد الغزالي، إذ سبق له أن ألف كتابا عقب وفاة الشيخ

هق1420محمد الغزالي، وطبعه في دار ريحانة بالجزائر عام 
م تحت عنوان: ]اإلمام محمد الغزالي غصن باسق في1999

شجرة الخلود[، كما سبق له -بطلب من دار ريحانة للطباعة
والنشر بالجزائر- أن أعاد تحقيق كتاب الشيخ محمدق الغزالي

]اإلسالمق واالستبداد السياسي[ فقام بتحقيقه والتعليقق
عليه خير قيام.

وقد تضمن الكتاب مقدمة وخاتمةق وستة فصول، عرض
الكاتب خاللها -بمنهج علمي دقيق، وبلغة عربية أنيقة -

ريادة الشيخ الغزالي لمنهج التفسير الموضوعي في العصر
الحديث. بعد أن عرض في مقدمته ألهم الدوافع والمبررات

التي ساقته ليتناولق هذا الموضوع، متدرجاق بمنهجه
وبأسلوبهق العربي الرصين نحو الموضوع.

كما بين المؤلف أسباب تعلقه وتققأثره بالشققيخ قبققل أن
م1985يققراه ويسققتمع إليققه عنققدما زار مدينققة باتنققة عققام 

بققالجزائر محاضققرا، ممققا دفعققه لقققراءة كققل كتبققه ومؤلفاتققه
ومتابعةق كل دروسه اإلذاعية والتلفزية.

والمؤلف لم يسعد بقرب طلب العلم والتتلمذ على يد
الشيخ محمد الغزالي على طول المدة التي مكثها الشيخ

في الجزائر معلماق وداعيا ومربيا، كما كان يفعل الكثير من
زمالئنا الذين درسوا معنا في قسم الدراسات العليا ممن

يتمسحون به مجلسا وال يتأسون به منهجا وخلقا، خال
المؤلف األستاذ )مسعود فلوسي( الذي كان بحق أكثر وفاء
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من كثير ممن درس عند الشيخ، وصديقنا األستاذ إبراهيم
نويري الذي ألف رسالة ماجستير عن الشيخ بجامعة األمير

م.1998هق 1419عبد القادر سنة 
فصول الكتاب وموضوعاته:

 - الفصل األول: )محمد الغزالي السقا  السيرة1
الشخصية والمسار الفكري( 

وقد عرض الكاتب في الفصل األول سيرة الشيخ
الغزالي ومالمح شخصيته الدينية والدعويةق والعلميةق

المتميزة، مبرزا أهمية مساره الفكري والدعوي
المستقبلي، الذي حددهق واقعه وتكوينهق األولي، مبينا أهمية
معرفة مناخ ووسطق ومنبتق منهج التفسير الموضوعي لدى
الشيخ، الذي ال يمكن أن يتوضح  إالّ بأخذ صورة مكتملة عن

سيرة وشخصية الشيخ الغزالي وفق  المباحثق التالية:
) المولد والنشأة، حياة الكتّاب، في معهد اإلسكندرية

الديني، في كلية أصول الدين باألزهر الشريف، في حقل
اإلمامة والخطابة، في صفوف جماعة اإلخوان المسلمين،

جهاد الدعوة، مع االتحاد االشتراكي، جهاد ومتاعب، في
الجزائر ومع الشعب الجزائري، مع المعهد العالمي للفكر
اإلسالمي بالقاهرة، راحة الكادح الصبور، حصاد السنين(.

وقد ختم المؤلف فصله األول عن الشيخ الغزالي
بقوله: ].. لقد أدبر الشيخ الغزالي مستريحا من دنيانا هذه

بعدما ترك وراءه تراثا ضخما وإنتاجا هائال تمثل في اآلالف،
بل الماليين من التالميذق والمحبين والمتأثرين والقارئين

والمستمعينق والمشاهدين في بقاع العالم المختلفة.. هؤالء
الذين قد يجدون عزاءهم فيما خلفه الفقيد من تراث فكري
متنوع، يزيد على الستين كتابا في مختلف مجاالت المعرفة

اإلسالمية، إضافة إلى مئات المقاالت وآالف الخطب
والدروس والمحاضرات التي ألقاها في مختلف بقاع العالم

اإلسالمي..[.
 - الفصل الثاني: )أصول وروافد االتجاه2

الموضوعي في التفسير عند الغزالي( 
وقد بيّن المؤلف في مقدمة هذا الفصل منبت ومنشأ
االهتمام بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم لدى الشيخ،

الذي لم يكن مدفوعا إليه بدوافع فكرية أو علمية أو
أكاديمية بحته، بل كان وليد المعاناة والمحنة النفسية
والوجدانيةق واالجتماعيةق والثقافية والفكرية.. الذاتية
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والجمعية،ق ونظرا لظروف وواقع األمة اإلسالمية الممزقة
التائهة، الالهثة وراء استيراد سراب األنظمة والدساتير
اإللحادية، واإلعراض عن كنزها الرباني الدفين القرآن

المهجور، وهي أصول وروافد منشأ االتجاه الموضوعي في
التفسير عند الشيخ الغزالي، وقد عرضها في المباحثق

التالية: )المنبت القرآني الطيب، الصحبة الدائمة للقرآن،
المناهل الثقافية والموقع الفكري ، جبهات الجهاد

الفكري(. 
ويبين المؤلف بأقوال الشيخ أثر المنبت الطيب في

تحديدق مسار الفكري المستقبلي لإلنسان فيذكر للشيخ
قوله: ].. ثم أدركتني نفحة من رحمة الله، فعزمت أن أمهر
في القرآن مرة أخرى، وظللت أكافح في هذا السبيل نحو
خمس سنين طوال، كنت أقرأ الربع نحو عشر مرات، ومع
ذلك يعز علي حفظه، وكاد اليأس يخامرني، ولكني صابرت

األيام وتحملت العناء ورجوت الخير، وفي أثناء مطالعتي
للسنة النبويةق قرأت حديثا نفعني الله به، وجربته في

التغلبق على آفات النسيان فأفادني[.  
كما بين المؤلف في هذا الفصل تأثير المدارس

التفسيرية في الشيخ، واستيعابه لكل التراث التفسيري
اإلسالمي بمختلف مدارسه واتجاهاته، ومدى تأثره بدروس
اإلمام حسن البنا التي كان يلقيها مستعينا بتفسير القرآن

الكريم، وتأثره أيضا بتفسير الشيخ محمد عبدةق والسيد
رشقيد رضا صاحب مدرسة المنار وبآراء شيخ األزهر الشيخ

محمود شلتوت وبالشيخ عبد الله دراز وعبدق العظيم
الزرقاني وبغيرهم من الشيوخ األكارم، وساق أقواال للشيخ

في ذلك، إذ قال: ].. حسن البنا أستاذي األول في ميادين
كثيرة، وكنتق وأنا طالب أستمع إلى محاضراته في القرآن
الكريم، وأتأمل معه في النظرات التي كان يرسلها، وكنت

أعود إلى بيتي فألخص ما استطعت فهمه من هذه
المحاضرات، حتى تجمع لدي كتاب في هذا الصدد، لكنه

لألسف ضاع مني، لكن معانيه بقيت في ذاكرتي، واستفدت
من اإلمام الشهيد في طريقة التفسير التي تعتمد على

المعاناة الخاصة والذوق الشخصي، وذلك لطول تدبره في
كتاب الله وشدةق ارتباطه به، فقد كانت قدرته خارقة على

فتح القلوب ألسرار الوحي.. كما كنت أتردد على تفسير
المنار بين الحين والحين ألتعلم منه ما لم أكن أعلم، وهو
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في نظري موسوعةق ثقافية مّوارة باألبحاث التي تشمل
الدين كله..[.

 - الفصل الثالث: )النشأة والتطور(3
وقد عرض المؤلف في هذا الفصل نشأة وتطور اتجاه
التفسير الموضوعي لدى الشيخ محمد الغزالي، الذي يراه

قد بدأ مع اتجاه الشيخ في تناول موضوعات وقضايا
المسلمين الواقعية والراهنة من خالل المنظور القرآني،

فتتبع منشأ ومسار االتجاه الموضوعي لديه من أول مؤلف
م )اإلسالم واألوضاع االقتصادية(، الذي1947ظهر له سنة 

كان تحليال وتفسيرا ودراسة لمشكالت المسلمين الواقعية
من خالل عرضها على نصوص القرآن الكريم، وهو بداية

ظهور التفسير الموضوعي لديه وفق المباحث التالية:
]مرحلة انبثاق بوادر التفسير الموضوعي لدى الشيخ محمد

الغزالي، ثم مرحلة نقد موقف المسلمين من القرآن،
ووصوال إلى مرحلة الممارسة ونقد مناهج المفسرين،

وارتقاءً وُشدّواً بمرحلة التكامل واالتساق[.
وقد بيّن المؤلف أهمية كل مرحلة في نمو ملكة

التفسير الموضوعي لدى الشيخ الغزالي، وقد ركز على أهم
منعطف فكري تفسيري لدى الشيخ في تبلور ووضوح اتجاه

التفسير الموضوعي لديه السيما بعد صدور كتابه القيم
م، وجاء في هذا1957)نظرات في القرآن الكريم( سنة 

الصدد تحليل المؤلف قوله: ].. في هذه المرحلة كذلك
أصدر الغزالي كتابه )نظرات في القرآن الكريم(، وهو

الكتاب الذي انصب اهتمامه فيه على الحديث عن القرآن
والقضايا المتصلة به، وقد قدم فيه جملة من األبحاث التي

يتضح من خاللها وبكل جالء االتجاه الموضوعي في التفسير
عنده..[، وبه انتقل الشيخ لنقد اتجاهات التفسير في

التراث الفكري اإلسالمي المثقلة بكثير من القضايا العالقة
به كالتوسعق في المسائل اللغوية والبالغيةق والبيانيةق

والنحويةق والصرفية، والتعمقق في القضايا العقدية والكالمية
، والتوسع في الخالفات الفقهية والفروعية، باإلضافة إلى

حشو اإلسرائيليات..  وظل ذلك شأنه مع التفسير وكتاب
الله إلى أن أصدر  أخيرا تفسيره الموضوعي في أغسطس

م في الجزء األول، وأصدر الجزء الثاني سنة1992سنة 
م، أما الجزء الثالث فقد صدرت طبعته األولى سنة1993
م، إلى أن صدرت له الطبعة الكاملة في مجلد واحد1995
م قبيل وفاته -رحمه الله- بقليل.1996سنة 
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 - الفصل الرابع: )النظرية والتطبيق(ق4
وفي هذا الفصل قدم المؤلف إسهامات وإضافات

الشيخ محمد الغزالي في التفسير الموضوعي في الجانبين
النظري والتطبيقي، وتعريفه االصطالحي للتفسير
الموضوعي، والفرق بينه وبين التفسير الموضعي،

باإلضافة إلى تناوله لنوعي التفسير الموضوعي عنده،
مشفعا الفصل بنماذج تطبيقيةق من دراساته في التفسير

الموضوعي، وذلك وفق المباحث التالية: ]النظرية
والتطبيق، تعريف الغزالي للتفسير الموضوعي، أهمية

التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي ال يعني رفض
المناهج التفسيرية األخرى، التفسير الموضوعي للموضوع

القرآني[.
وقد بيّن المؤلف في مقدمة هذا الفصل تعريف الشيخ
الغزالي للتفسير الموضوعي، وساق قول الشيخ في ذلك:

]يعرف الغزالي التفسير الموضوعي فيقول: )يطلق
التفسير الموضوعي على نوعين جديدينق من خدمة الكتاب
العزيز: - أولهما: تتبع قضية ما في القرآن كله، وشرحها
على ضوء الوحي النازل خالل ربع قرن تقريبا. - واآلخر:

النظر المتغلغل في السورة الواحدة لمعرفة المحور الذي
تدور عليه، والخيوطق الخفية التي تجعل أولها تمهيدا

آلخرها، وآخرها تصديقا ألولها، أو بتعبير سريع : تكوين
صورة عاجلة لمالمح السورة كلها[.

 وينتقل المؤلف بعدها لتبيينق الفرق بين التفسير
الموضعي والتفسير الموضوعي، وتبيان مكانة كال منهما

في حقل المنظومة التشريعية اإلسالمية، وحاجة الدارسين
والدعاةق والعلماء إليهما معا، وأن ليس أحدهما بديل عن

اآلخر، وفي هذا الصدد يسوق قول الشيخ: ]أنبه إلى أن هذا
التفسير الموضوعي ال يغني أبدا عن التفسير الموضعي،
بل هو تكميل له، وجهد ينضم إلى جهوده المقدورة،ق ألن
التفسير الموضعي ال بد منه قبل الشروع في التفسير
الموضوعي، فإنه فهم جيد لآلية أو لجملة اآليات التي

تتناول قضية واحدة،ق ويتعاونق التفسير البالغي والفقهي و
غيرهما على توضيح الرؤية وتحديد المعنى..[.

 ويختمق المؤلف فصله بتناول أهم خصائص وميزات
التفسير الموضوعي لدى الشيخ محمد الغزالي بقوله: ]..

ولعل أبرز ما يمكن أن نالحظه على عمل الغزالي في
التفسير الموضوعي للسور القرآنية، حرصه البالغ على
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اإليجاز واالختصار ما أمكن، والسر في ذلك أن الرجل إنما
قصد إلى وضع الخطوات األولى في منهج التفسير

الموضوعي للسور القرآني، ولذلك رأى أن يسمي كتابه في
التفسير بق: )نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم(.[. 

 - الفصل الخامس: )االهتمامات والغايات(5
وفي هذا الفصل حاول الكاتب حصر المحاور الكبرى
التي يدور عليها التفسير الموضوعي عند الشيخ الغزالي،
ألن الشيخ كان قد وجه تفسيره لخدمة الغايات واألهداف

الدعوية، ولم يتوجهق به لفئة الدارسين والباحثينق فقط، فقد
كان تفسيره وسيلة لتحقيق غاية الدعوةق إلى الله تعالى،
وفق المباحثق التالية: ]التعريف  بالله تعالى وإبراز نعمه

على الخلق، إبراز فضل القرآن على اإلنسانية وعلى العرب
خاصة، نقد واقع المسلمين وحثهم للنهوض به، إبراز مدى

خسارة المسلمين ببعدهمق عن القرآن، كشف طبيعة
الحضارة الحديثةق وخطرها على مستقبل اإلنسانية، اإلبانة
عن عظمة الشرائع اإللهية وقصور النظم البشرية، إبراز

السنن اإللهية في األنفس والمجتمعات والتأكيد على حاجة
األمة اإلسالمية إلى فقهها، إبراز خصائص األسلوب

القرآني ووجوه اإلفادة منه، الرد على المستشرقين فيما
يفترونه على اإلسالم والقرآن، تصحيح بعض اآلراء الشائعة

في الفكر اإلسالمي[.
 - الفصل السادس: )الوسائل واألدوات(6

وقد عرض المؤلف في الفصل األخير للوسائل العلمية
ولألدوات المنهجية التي يستثمرها الشيخ في تفسيره،

وهي وسائل تعبر بحق عن عمق ثقافته وتنوعهاق وإحاطتها
بالعلومق المختلفة،ق ويظهر فيها فقه الشيخ الدقيق للواقع

والتاريخق وسير األحداث، وفق المباحثق التالية: ]تفسير
القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، توظيف مالبسات

النزول في فهم القرآن، توظيف التاريخ في فهم القرآن،
توظيف فقه الواقع اإلنساني، توظيف خالصات تجاربه في

الحياة، توظيف خالصات العلومق التجريبية[.
وقال في ختام الفصل عن هذه األدوات: ]تلك أهم

الوسائل واألدوات المنهجية التي وظفها الشيخ الغزالي -
رحمه الله- في تفسيره الموضوعي لكتاب الله -عز وجل-

ألن هناك أدوات أخرى وظفها، ولكن توظيفه لها كان قليال
جدا ونادرا، ومنها بعض أقوال المفسرين..[ .

وخالصة القول في منهجه التفسيري:
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وختمق المؤلف بحثه القيم بقوله: ]فمنهجه يقوم أساسا
على الواقعية الهادفة، فهو يركز في التفسير على جانب

الواقع عامة والعربي واإلسالمي خاصة، مبتغياق تغيير
الواقع، وداعيا المسلمين إلى تغيير ما بأنفسهم حتى يغير
الله ما بهم، ولم يفعل كما فعل كثير من المفسرين الذين
إذا ما قرأت مؤلفاتهم في التفسير، ال تكاد تعرف في أي

عصر كُتبتق تلك المؤلفات، وال إلى أي مجتمعق ينتمي أولئك
المؤلفون[. 

 – الشيخ محمد الغزالي غصن باسق في شجرة2
الخلود:   

والكتاب الثاني الذي نعرض فيه لشخصية الشيخ محمد
الغزالي هو كتاب ]الشيخ الغزالي غصن باسق في شجرة
الخلود الصادر عن منشورات دار ريحانة للنشر والتوزيعق -

م[.1999هق 1420الجزائر- الطبعة األولى- 
قيض الله للجزائر الجريحة هبته الغالية في مطلع

القرن الرابع عشر الهجري الشيخ اإلمام المصلح )محمد
الغزالي( لينزل فيها داعيا ومربيا ومعلماق ومرشدا ومنيرا..

-1984هق/1410- 1404وظل طيلة وجوده فيها سنوات )
م( ومن قبلها زائرا في ملتقيات الفكر اإلسالمي وهو1989

يُعلم، ويُثقف، ويُربي، ويُهذب، ويُنير.. ويدعقو عامة الشقعب
الجزائري إلى فهم روح اإلسالم الصحيح، وإلى التفقه

والتدين المستقيم، وإلى نبذ كل أشكال التدين المغشوش..
كما كان يتعمق مع تالمذته في الجامعة اإلسالميةق في

مختلف حقول المعرفة اإلسالمية، حتى أخذوا منه الكثير،
وما رحل -رحمه الله- من الجزائر حتى خلّف من ورائه جيال

عريضا من الطلبة واألساتذة والدارسين والباحثينق -
الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراة-ق في صنوف

العلوم اإلسالمية، ممن أخذ وتتلمذق على يديه مباشرة، أو
ممن تتلمذق على كتبه ودروسه ومحاضراته اإلذاعية

والتلفزية..
ومن هؤالء التالميذق المخلصين كان المؤلف األستاذ

)مسعود فلوسي( -حفظه الله- الذي ألف كتابه األول بُعيد
وفاة الشيخ بقليل، ولكنه لم يُطبع إالّ بعد ثالث سنوات من

وفاة الشيخ نظرا لظروف وواقع وحال الطباعة المتعثر في
الجزائر، تحت عنوان: ]اإلمام محمد الغزالي غصن باسق

في شجرة الخلود[، الصادر عن دار ريحانة للنشر والتوزيع
م، وهو حدث فكري1999هق 1420بالجزائر العاصمة سنة 
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وثقافي مهم على جديد الساحة الثقافية والفكرية في
الجزائر المكابدة  اليوم من حصار غالة االستئصاليين

التغريبيين لها.
وقد تضمن الكتاب مقدمة وثالثاق وعشرين مبحثا، عرض

الكاتب خاللها -بمنهج علمي دقيق، وبلغة عربية أنيقة،
وبأسلوبق أدبي شيّق- حياة ونشأة وتكوين وتربية وجهاد
ودعوةق ومحنة ومعاناة.. الشيخ محمد الغزالي في مجال

الدعوةق اإلسالمية. بعد أن عرض في مقدمته ألهم الدوافع
والمبررات التي ساقته ليتناول هذا الموضوع، متدرجا

بمنهجه وبأسلوبه العربي الرصين نحو الموضوع.
إذ يرى المؤلف أن الشيخ محمد الغزالي جدير بالدراسة

والبحثق ألن: ].. الصفات النفسية والخلقية للشيخ ،
والمواهب العظيمة التي أوتيها، والطريقة التي كان يتحرك

بها، كل ذلك رفع من مكانته وأعلى قدره في الناس،
وجعلهمق يحبونه ويرتبطون به، ويتهافتون على سماع

دروسه ومحاضراته وقراءة كتبه على كثرتها وتنوع
موضوعاتها. ورغمق هذه المكانة العالية التي تبوأها الشيخ

في عالم المسلمين المعاصر، إالّ أن الدراسات التي كُتبت
حول فكره وجهاده في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل

قليلة ونادرة جدا، وهو ما يدعو إلى العجب واالستغراب،
فاألمم الصالحة هي التي تعرف قدر علمائها، وتذهب في

تقصي أخبارهم ومآثرهم كل مذهب..[.
ومما جاء في مقدمة المؤلف عن الشيخ محمد الغزالي

قوله: ].. لقد كان للشيخ الغزالي -رحمه الله- تأثير كبير
في واقع المسلمين في هذا العصر كغيره من العلماء

والمصلحينق المسلمين، فهو بجهوده الدائبة وعمله المستمر
في ميدان الدعوةق إلى الله منذ أوائل األربعينات، هذه

الجهود التي لم تنحصر في الدائرة المصرية التي ينتمي
إليها وإنما امتدت إلى سائر بقاع العالم اإلسالمي التي

زارها وأقام بين أهلها، إضافة إلى أن اهتماماته لم تكن
اهتمامات محلية أو ظرفية، وإنما كانت تمتد لتشمل األمة

كلها، وتعالج مشكالت المسلمين في مختلف صورها
ومظاهر تشكلها.. بهذه الجهود واالهتمامات استطاع الشيخ

أن يتبوأ مركز اإلمامة والقيادة الحضارية لألمة اإلسالمية،
وخاصة في العقدين األخيرين من هذا القرن..

مباحث الكتاب موضوعاته:
 - الميالد والمنشأ والتربية والتكوين: 1
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بدأ المؤلف كتابه بتناول أوضاع مصر العصيبة وظروف
شعبها القاسية من مختلف النواحي في بدايات القرن

الرابع عشر الهجري العشرين الميالدي، وهو يرزح تحت نير
االستعمارق البريطاني من جهة واستبدادق قصر عابدين من

جهة ثانية، ومعالم البؤس والفقر والشقاء التي تنوء
بكلكلها على رقبة الشعب المصري األبّي من جهة ثالثة. 
ثم عرض الكاتب لميالد ونشأة وتربية وتكوين الشيخ
محمد الغزالي ولمالمحق شخصيته وواقعه وتكوينه األولي،

مبينا أهمية معرفة مناخ ووسط ومنبتق الشيخ، الذي ال
يمكن أن يتوضح، إالّ بأخذ صورة مكتملة عن سيرة وطفولة

الشيخ الذاتية وفق  المباحثق اآلتية: ]المولدق والنشأة،
الظروف الصعبة في قرية نكال العنب، في كتّاب القرية،

في معهد اإلسكندرية الديني[.
ومن طريف ما ذكره المؤلف عن وضع الشيخ في معهد

اإلسكندريةق قوله: ].. كان من نتائج النجاح في امتحان
القبول أن محمد الغزالي أصبح ملزما بارتداء العمامة

والجبة المقررة، وهو الوضع الذي لم يسترح إليه، وإن كان
ملزما به، ولذلك يقول في وصفه: )يظهر أن منظري وأنا

في هذه السن الصغيرة كان مثيرا للضحك، مما جعلنيق أتنكر
لهذا الزي المفروض أمال طويال.. أًصبحت الشيخ محمد، وأنا

لم أبلغ الحلم. كنت كثير الضحك وجزائي على ذلك طول
الزجر والتوبيخ(..[. 

ثم عرض الكاتب لوضعية الشيخ في معهد االسكندريةق
م وصحبته له إلى حين1937الديني ولقائه بحسن البنا سنة 

م، ثم انتقاله للدراسةق في كلية أصول1949استشهاده سنة 
م، إلى أن تخّرج منه سنة1938الدين باألزهر الشريف سنة 

م، ثم تعرض لسيرته الطالبية المتميزة والحافلة1941
بالنشاط فيه إلى حين تخرجه منه.

 - الحياة المهنية مع اإلمقامقة والخطقابة:2
ثم عرض المؤلف وقائع التحاقه للعمل في حقل 

اإلمامة والخطابة، ومن طريف ما حصل له أنه صلى في
بداية عهده باإلمامة بالملك فاروق نفسه، وإحراجه

للمشرفين على مجريات التحضيرات بزيه المتواضع، مما
اضطرهم لتدارك األمر واستالفق مالبس تُداريه أثناء خطبته

بحضور الملك.
وقد نقل المؤلف قول الشيخ عن هذه الحادثة

الطريفة: ].. وفي يوم الخميس كنت بوزارة األوقاف، وأخذ
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الرجل الخطبة وراجعها، وذهب بها إلى قصر عابدين
فأُقّرت، واتصل بي من القصر تلفونياق يطلب مني االستعداد

إللقاء الخطبة غدا، ثم قال: وللحيطة تعال إلي في البيت
نذهب إلى المسجد معا.. وفي الصباح كنت عنده جالسا في
حجرة االستقبال أنتظر دخوله بعدما فتح الخادم لي، ودخل

المدير ونظر إلّي، فكاد يصعق، وأخذ يجمجم بكلمات لم
أتبينها وهو يتميز من الغيظ، يا أستاذ تجيء للصالة بجاللة

الملك في هذه الجبة البالية وهذا الجلباب الرخيص. وشعرت
بحرج بالغ، وتملكنيق الخجل، ثم غلبتني طبيعتي الضاحكة،

فقلت: الجبة حسنة، أما الجلباب فأنا ال ألبس ما يرتديه
الشيوخ من نسيج براق لماع، ثم ال تنس أني ألقاك بهذه

الثياب، وأنت والملك سواء... فقال: الرسميات يا... وأخذ
الرجل يفكر بسرعة ليخرج من هذه الورطة، وأرسل إلى

مفتش مساجد قريب في مثل جسمي، واستعار منه مالبس
أخرى فاخرة، وأكرهني على ارتدائها، وكانت أطول مني
قليال، فعلمني كيف أحافظ على سمتي داخلها.. وانتهت
الصالة بخير  وكان شديد القلق، إلى أن انصرف صاحب
الجاللة، فاقتادني إلى البيت وهو يسب الظروف التي

عرفته بي، ويحمدق الله تعالى أن تم األمر بستر..[.
 - في صفوف جماعة اإلخوان المسلمين:3

ثم تعرض الكاتب لوقائع زواج الشيخ الغزالي وتدخل
الشهيد حسن البنا في تسهيل مراسيمه، ثم انضمامه إلى

صفوف جماعة اإلخوان المسلمين، وتعيين الشيخ حسن
البنا له سكرتير التحرير بمجلة اإلخوان المسلمين. ولوقائع

م، والسجن1948جهاد الدعوة، ومحنة حل الجماعة سنة 
واالعتقال مع جماعة اإلخوان إلى حين الخروج سنة

م، ودفاعه المستميت في مجلة )المباحث( التي1949
استأجرها اإلخوان المسلمون للدفاع عن عدالة تنظيمهم

وقضيتهم، وعالقتهق الجيدةق والوطيدةق بالشيخ حسن الهضيبي
مرشد الجماعة الجديد، ووقائعق مشاركتهم في ثورة

م، ثم خالفهم مع ضباطها، فانفصاله عن1952/يوليو/ق23
م، ونجاته من االعتقال.1954الجماعة سنة 

 - جهاد الدعوة في مصر:4
ثم عرض المؤلف ألسلوب الشيخ الغزالي الجديد في
الدعوةق اإلسالميةق من خالل مهنته كمفتش عام للمساجدق
وكخطيبق داعية وكمدرس في المساجد، وإصالحه لنظام

اإلمامة والمساجد، ثم انضمامه لصفوف االتحاد االشتراكي
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كحل تكتيكي لمتابعة مسيرة الدعوةق اإلسالمية، ومواقفه
اإلسالميةق الصلبة في صفوف االتحاد االشتراكي ضد فلول
الشيوعيينق والعلمانيين، الذين أرادوا فرض الشيوعية على

الشعب العربي المصري المسلم، وما القاه من متاعب
ومضايقات بسبب مواقفه اإلسالميةق الراسخة من رياح

م، ثم اإلفراج عنه1964التغريب، وتعرضه لالعتقال سنة 
وتفرغه لخدمة األزهر الشريف رفقة الشيخ عبد الحليمق

محمود عميد كلية أصول الدين بالجامع األزهر، مبيناق موقفه
الصلب من الرئيس )جمال عبد الناصر( الذي يرى بأنه توفي

م، وإن كانت وفاته قد تأخرت لسنتين عن1967بعد هزيمة 
ترك هذه الدنيا، بعد أن وّرث العرب عارا تسّود له الوجوه،

ووّرث اليهود نصرا لم يحلموا به يوما، ووّرث المسلمين
مشكالت أعقد من ذنب الضب.

ثم عرض لجهوده الدعوية لبناء نفسية المقاتل
م سنوات1967المصري المهزومة بعد فضيحة عام 

م، وصدامه بعدها مع الرئيس )محمد أنور1973م- 1971
السادات( بسبب قانون )جيهان( في األحوال الشخصية

التغريبي.
 - جهود الدعوة خارج مصر:5

ثم تعرض المؤلف لجهود الشيخ الدعويةق خارج مصر
بدءا من اضطالعه بالتدريس بجامعة أم القرى بالمملكة

العربية السعودية، وواعظا مشاركا في دروس الوعظ
واإلرشاد في دولة الكويت في شهر رمضان، فمدرسا في

الجامعة اإلسالمية القطرية بالدوحة.
ليصل في المباحثق األخيرة إلى جهاده الدعوي

والتربوي والتعليمي.. في الجزائر، مبينا صلته الوطيدة
بالجزائر وبالشعبق الجزائري، بدءا من حضوره فعاليات
ملتقيات الفكر اإلسالمي بالجزائر، فرئاسته للمجلس

العلمي لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
م(، وحب1989-1984هق/1410-1404بقسنطينة سنوات )

الجزائريين الشديد له، إذ كان يلتف الماليين من أفراد
الشعب الجزائري لسماع دروسه وخطبه ومواعظه، وقبل

 كرمه  الشعب الجزائري في1989أن يغادر الجزائر سنة 
شخص رئيسه )الشاذلي بن جديد(ق بأعلى وسام للجمهورية
نظير خدماته الجليلةق لإلسالمق وللدعوةق وللشعب الجزائري.
كما تعرض المؤلف لدوره العلمي مع المعهد العالمي

للفكر اإلسالمي بواشنطن ومع فرعه بمصر، ولبعض
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مواقفه الناصعة كموقفه من مصرع الكاتب المصري
العلماني فرج فودة.. إلى أن أسلم روحه لبارئها في بالد

هق1416/شوال/20الله الحرام بالرياض يوم السبت 
م، ووقائعق خبر وفاته المؤثرة1996/مارس/09الموافق  

على قلوب المسلمين في العالمين العربي واإلسالمي.
 - صفات الشيخ وأخالقه:6

ثم ختم المؤلف كتابه بتناولق صفات الشيخ محمد
الغزالي وأخالقه اإلسالمية الربانية، المتميزة بارتباطها
الشديد بالقرآن الكريم والسنة النبويةق المطهرة، حتى
صارت نفسه عالية الهمة، صادقة مع ربها ومع الناس،

شديدةق الكره للظلم وللظالمين، بعيدة عن التكلف، ميالة
للتسامح والبساطة واليسر.

كما ختمق المؤلف كتابه أيضا بعرضه لشهادات صادقة
لطائفة عريضة من رجال العلم والدين والفكر والثقافة

والدعوة والسياسة واإلعالم،ق وبتعريف عام وشامل ومختصر
لمؤلفاته بدءا من ديوانه الشعري الذي ظهر للوجود سنة

م وكتابه األول )اإلسالمق واألوضاع1936هق -1354
االقتصادية( وانتهاء بتفسيره الموضوعي لسور القرآن

الكريم )نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم(، وكتابه
األخير )كنوز السنة( الذي أعده وقدمه له بعد وفاته تلميذه

وسكرتيره الخاص األستاذ )محمدق خالد القعيد(.
قراءة في منهجه الدعوي للرد على الحركات

الهدامة:
للشيخ منهج دعوي متميز للرد على الحركات الهدامة

يمكن ضبطه في المعالم التالية:
 – االستماتة في الدعوة إلى اإلسالم:1

وفي هذا الصدد يقول: )).. من آالء الله على مثلي أن
يشتغل محاميا عن اإلسالم في قضية الوجودق اإلنساني

الصحيح على ظهر هذه األرض، نعم ذلك من آالء الله، فأنا
أعتقد أن اإلسالم لباب الحق الذي يتوجه به أهل السموات
واألرض إلى خالق السموات واألرض.. ومنذ ربع قرن وأنا
مع ألوف غيري من الناس تمأل هذا الميدان، ميدان الدفاع

عن اإلسالم في وجه هجمات متتالية، متتابعةق األمواج،
متالحقةق الزحوف.. أترانا نجحنا في هذه المهمة التي

شغلتنا هذا األمد.. إن الجواب الصحيح: ال و: نعم، ولكن ال
تقال مرارا وبقوة، أما نعم فتقال حينا، وعلى إغماض أن

اإلسالم مظلوم التعاليم والمناهج في أذهان وأقطار
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كثيرة ، وهو كذلك مهدر الحق، مستباح الحمى.. وعلى من
تقع التبعة في هذه الهزائم المنكرة .. والجواب الصحيح:
على هؤالء األلوف من الرجال الذين يعرفون بين الناس

بأنهم رجال اإلسالم سواء أكانوا من شيوخ األزهر، أم من
. 1 أعضاء الجامعات الدينية المتخصصة في هذا الشأن..((

 – الوقوف في وجه القوى المعادية لإلسالم:2
وفي هذا الصدد يقول: )).. إن الشيوعية تريد أن تكون

نظاما عالميا، وكذلك المادية واإلباحية، وكذلك الصهيونية
والصليبية. أما اإلسالم فإن طبيعته العالمية يراد إنكارها،

وإذا تم ذلك فإن وجودهق المحلي ينبغي الخالص منه
واإلجهاز عليه.. إن االستعمار سخر أجهزة إلحادية وصليبيةق

سبقتناق إلى أجيال كثيفة من الزنوج وللجنسق األصفر،
وتركت في نفسه سموما ضد محمد صلى الله عليه وسلم

ودينه، وانتهزت الصمت الذي خيّمق على أجهزة الدعاية
اإلسالمية، والسلبية المشينة التي لذنا بها، وراحت تكذب

وتكذب حتى نجحت في تلويث سمعتنا، وقدرت على غرس
تدين مختل األصول، مضطرب السلوك، وأمكنها بسهولة أن

. 2 تصد عن سبيل الله..((
 – الوقوف في وجه الغزو الثقافي:3

وفي هذا الصدد يقول: )).. الغزو الثقافي الذي يجتاح
أمتنا اإلسالمية صنو الغزو العسكري الذي جاس خالل الديار

من بضعة قرون، وأثر ال بد منه للهزائم التي أصابتنا
وألحقتق بنا خسائر مادية ومعنوية فادحة. واألعداء إذا شنوا

غارة على بلد ما، فهم ال ينزلون به سائحين عابرين، وال
زائرين متفرجين، وإنما ينزلون به مستبيحينق بيضته،

وكاسرين شوكته، فإن كانوا طالب مغانم استنزفوا خيره
ولم يدعوا ألهله إالّ الفتات، وإن كانت لهم أغراض دينية أو

اجتماعيةق وضعوا الخطط القريبة والبعيدةق لمحو شخصية
األمة وتغيير مالمحها، وكما ينقل النهر من مجرى إلى
مجرى آخر، تنقل األمة رويدا رويدا من مجراها العقلي

األول إلى مجرى آخر يرسمه خصومها ويدفعونها إليه دفعا..
واالستعمار الغربي الذي هاجم العالم اإلسالمي من بضعة

قرون كان مزدوج الهدف، فهو طامع في خيرات البالد

، دار الشهاب،ثمحمد الغزالي، من معالم الحق في كفاحنا اإلسالمي الحدي  1
. 3م، ص 1987الجزائر، باتنة، الطبعة األولى، 

محمد الغزالي، عالمية الرسالة بين النظرية والتطبيق، دار رحاب، الجزائر،  2
.15دون طبعة وتاريخ، ص 
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الكثيرة يراها ميراثا ال صاحب له. وهو في الوقت نفسه
مثقل بضغائن قديمة، يكره اإلسالم كراهية شديدةق ، ويضيق

شتد ضيقه بالعرب خاصة، فهم قوميبكل من ينتمي إليه، و
محمد وحملة رسالته، وال تزال لغتهم مستودع كتابه

وسنته.. فلما واتتهم الفرصة ووضع يده على أقطارهم
شرع يضرب اإلسالم بقوة ومكر، ومضى دون هوادة يجهز
على فلوله الثقافية الخائرة بعدما دحر جيوشهق العسكرية
في مواطن كثيرة. وانطلقت طالئع الغزو الثقافي تطارد

الدين المغلوب على أمره في ميادين التربية والتعليم
والتشريع، وتطوي تقاليدهق االجتماعية واألدبية واالقتصادية

والسياسية، وأفلحت في تكوين أجيال تنظر إلى ماضيها
كله على أنه أنقاض ومخلفات ينبغي أن تستخفي ليحل

.1محلها البناء الجديد الذي وضع الغرب حقيقتهق وصورته..(( 
 – فضح الفساد ومهاجمة المفسدين:4

وفي هذا الصدد يقول: )).. إن عدوى الفساد الخلقي
واالجتماعي والسياسي تهبط من أعلى إلى أسفل، وتكّون

دائرة محكمة من التقاليد البالية الباغية والمظاهر
الفارغة.. وقد أدرك المستعمرون هذه الحقيقة فمهدوا
لبقائهم في البالد التي احتلوها بإنماء نظام الطبقات،

ووضعوا للمترفين ما تصبوا إليه شهواتهم، من حياةق رغدة،
وتركوا كتل الشعب الكبرى يموج بعضها في بعض، تطلب

الضرورات األولى للجسم والنفس والعقل، فال تجد من ذلك
إالّ جرعات تسكن ثورانها أن ينفجر، أو تُبقي للعبيدق الرمق
 .2الذي يحيون به لخدمة السادة الفاسدين والمفسدين..(( 

 – مهاجمته للتشريعات الوضعية:5
وفي هذا الصدد يقول: )).. فقد أنكرت الشيوعية الدين

، ألنها حسبته مخدرا للشعوب، ومسكنا آلالم الطبقات
المظلومة، وصارفا لهمم أبنائها عن المطالبة بحقوقهم
المضيعة. واحتقرت الرأسماليةق الدين، إذ توسلت به إلى

إشباع المطامع الجشعة، وإقرار الفوارق الجائرة، وتعويق
النهضات الحرة.. والدين مظلوم بين من كفروا به، ومن

محمد الغزالي، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، دار الكتب، الجزائر، دون طبعة  1
.56 و 55وتاريخ، ص 

محمد الغزالي، اإلسالم واألوضاع االقتصادية، مكتبة رحاب، الجزائر، دون طبعة  2
.53 و 52وتاريخ، ص 
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جحدوه، بين الشيوعيةق المتطرفة، والرأسمالية
.1المتعجرفة..(( 

وفي مطلع كتابه الشهير ]اإلسالمق في وجه الزحف
م كتب مهاجما الشيوعية لما1965األحمر[ الذي ألفه سنة 

بدأت تزحف على العالمين العربي واإلسالمي في ستينيات
القرن الماضي: )).. خامرني إحساس بالوجل والضيق

للرواج الذي لقيته الشيوعيةق في اآلونة األخيرة. لقد
استولتق على مساحات واسعة من األرض، وأعداد كبيرة من

الناس، واستهوت لفيفا من الشباب في البلدان العربية
واإلسالميةق من فارغي العقول واألفئدة.. وأصبحت –على

األقل– وجهة نظر تعرض نفسها بين وجهات النظر األخرى
دون مالم أو خشية، بل أصبح أتباعها يأملون أن تتدافع

األمور إليهم وتقع أزمة المجتمع كلها في أيديهم. وغاظني
أن يرجع ذلك النجاح كله إلى نشاط العارضين ال إلى جودة

السلعة.. فإن الشيوعية لو عرفت على حقيقتها العارية
نصرفوا كارهينانظريا وعمليا لولى عنها األنصار ول

.2مزرين..(( 
 – الغيرة الصادقة على األمة اإلسالمية:  6

وفي هذا الصدد يقول: )).. واألمة التي أعنيها ليست
عشيرتي األقربين وال العرب أجمعين، كال: إنني أعني األمة

اإلسالميةق حيث انتشرت في األرض، ولمس ترابها جبهات
الساجدين، وكل منهم يهمس في خشوع: # سبحان ربي
األعلى# هذه األمة التي أحاط بها الطامعون والحاقدون

التي أحذر عليها وأعمل لها.. من أجلها أسوق هذه الحقائق
علّها تعيها، وتأخذق حذرها ليومها وغدها.. لذلك رأيت أن

أكتب هذه الصحائف الحافلة بالحقائقق العلمية والتاريخية،
أودعتها صرخات قلب غيور على دينه، شفيق على أمته،

وأعرف أنني بكتابتها سأتعرض لعداوات مميته، ولكن بئست
الحياة أن نبقى ويفنى اإلسالم.. إن الضربات التي تنهال

من كل ناحية على هذا الدين الجلد، وعلى بعد ما بين
الخصوم الضاربين من منازع وغايات فقد جمعهم حب

اإلجهاز على اإلسالم، واقتسام تركته، وقد فرض الله على
العلماء أن يقولوا الحق ولو كان مرا، وأن ال يخشوا في الله

محمد الغزالي، اإلسالم واألوضاع االقتصادية، مكتبة رحاب، الجزائر، دون طبعة  1
.17وتاريخ، ص 

حمد الغزالي، اإلسالم في وجه الزحف األحمر، دار العودة، بيروت، الطبعةم 2
.5م، ص 1966األولى، 
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لومة الئم ، وعشاق الحق ال بد أن يحيوا معه، وإالّ فبطن
. 1األرض خير من ظهرها..(( 

 – االعتزاز بمعالم الشخصية الدعوية الرائدة:7
كان الشيخ محمد الغزالي مثاال وقدوةق دعوية متميزة
وأنموذجاق يقتدى به، فقد وصفه األستاذ عمر عبيدق حسنة

وهو يقدم له كتابه األول في سلسلة األمة ]مشكالت في
طريق الحياةق اإلسالمية[ق فقال: )).. والشيخ محمد الغزالي

غني عن التعريف ، فهو يعتبر بحق أحد شيوخ الدعوة
اإلسالميةق الحديثة وفقهائها المتميزين، يحمل تاريخ نصف
قرن أو يزيد من العمل اإلسالمي، وهو أحد معالم الحركة
اإلسالميةق الحديثة ورموزها، رافق نشوء الحركة اإلسالمية

الحديثة في مصر، كما أنه شارك في رسم سياستها، وكان
على مدى هذه األعوام الطوال: العقل المفكر، والقلم

المسطر، واللسان الناطق، حتى ليمكننا القول بأن مؤلفاته
التي تشكل بمجموعها جانبا هاما من مكتبة الدعوةق

اإلسالميةق الحديثة، ويمكن اعتبارها سجال لتاريخ الدعوةق
الفكري إلى حد بعيد، وبذلك نستطيع أن نترسم المالمح

الرئيسة للدعوةق اإلسالمية الحديثة وتطورها من خالل هذه
المؤلفات. ذلك فقهه للقضية اإلسالمية، الذي لم يكن فهم

مؤلفات وأوراق بعيدة عن دخان المعركة ومثار نقعها،
وجلبةق سالحها، وإنما جاءت كتاباته من أرض المعركة وبأحدق

أسلحتها. لم تكن كتاباته شبيهة بعمل المراسل الحربي
الذي يختار األرض الباردة لألحداث، يصفها وقد يخطىء
وصفها، وإنما كان فيها الجندي المقاتل، والقائد الرائد،
والناصح األمين، كانت كتابات الشيخ تحمل عاطفة األم
على وليدها المريض الذي تخشى أن يفترسه المرض،

وبصيرة الطبيب الذي يقدم العالج، وكانت كتاباته تواجه
.2التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء..(( 

 – مواصفات الداعية النبيه:ق8
كان الشيخ محمد الغزالي يرى نوعية معينةق واحدةق

مؤهلة للحديث باسم اإلسالم هذه النوعية من الرجال تحدث
عنها فقال: )).. فال أستطيع البتة أن أعد في الدعاة رجال

قليل البضاعة في التاريخ السياسي لإلسالم،ق أو التاريخ
التشريعي له، أو رجل ال يدري إالّ النزر اليسير عن خصائص

.6حمد الغزالي، اإلسالم في وجه الزحف األحمر، ص م 1
محمد الغزالي، مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية، كتاب األمة، قطر، عدد  2
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الفكر اإلسالمي، ألن وعيه غامض في القرآن الكريم، كل
ما يعرفه بضعة أحاديث إن صح سندها، فهو ال يدري كيف

يضعها مواضعها، ال نستطيع أن ننظم في سلك الدعاةق امرأ
ال يعرف عن العالم المعاصر شيئا، وال عن الفلسفات التي
تحكمه، وال أسرار رجحان اإلسالم عليها، ال نستطيع أن نعد

من الدعاة امرأ يريد نشر اإلسالم في الغرب بنقل تقاليد
وعادات يظن أنها من اإلسالم، وهي في حقيقتها ليست

من اإلسالم، وقد تكون منفرة للقوم هناك. كأن يسلب
المرأة الحقوق التي أقرها اإلسالم تحت وطأة عادات

اجتماعيةق في بيئة معينة.. وال يعني ذلك أبدا إقرار المجون
الفاضح واالختالطق الفاحش الشائع هناك.. فاإلسالم شيء

غير العادات المستقرة هنا أو هناك، وله أحكامه التي
يقررها العلماء ال الدهماء.. إن هناك علماء دين ال يعرفون

شيئا عن حقوق اإلنسان، ال يعرفون شيئا عن الدساتير
التي أرست العالقات بين الدولة والشعب، ال يعرفون شيئاق

عن الطور الذي بلغته العالقات بين الدول.. واألنكى أنهم ال
يعرفون وضع مجموعة الدول اإلسالمية بين غيرها من

المجموعات، وال يحسون ما يبيت لدينهم بليل، وال ما يرسم
لتحديدق مستقبلهم الثقافي واالجتماعي.. ويتبعق هذا القصور

العقلي أن القضايا التي تستولي على االهتمام، وتقع
عليها المفاصلة تكون من النوع الهامشي أو الخيالي أو

.1التاريخي البالي..(( 
–  احترام تعاليم اإلسالم في المرأة:9

كان من بين أهم خالل الشيخ في ردع الغالةق وإسكات
المعاندين وتبكيتق الجامدين شرح وبيان وضع المرأة في

اإلسالم، ال كما يتصوره الجامدون لها افتراء على اإلسالم،
وفي هذا الصدد يقول: )).. وباسمق الحجاب قامت تقاليدق
تزدري المرأة وتؤخرها، وترفض منحها الحقوق المادية

واألدبية التي أقرها لها اإلسالم، فماتت إنسانيتها على مّر
القرون، وتولى كبر ذلك كله متدينون جهلة يحسبون

التقوى تجهيل المرأة وإذاللها.. إن أي مطالع للقرآن
الكريم والسنن الصحاح يرى المرأة جزءا حيا من مجتمع

حي، فهي تتعلمق وتتعبد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،
وتجاهدق – إذا شاءت – في البر والبحر، وتؤخذق منها البيعة

على معاقد اإليمان واألخالق، وتعارضق الحكم وتؤيده..

.81 و 80محمد الغزالي، مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية، ص   1
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ودخل التحريف على تعاليمناق وتقاليدنا فإذا المرأة كّل على
.1مواله أينما واله ال يأت بخير..(( 

 – الدعوة إلى احترام المرأة وتحريرها:10
ظل الشيخ محمد الغزالي ينظر إلى وضع المرأة المزري

في عالمنا العربي واإلسالمي والسيما موقف الجامدين
منها فكانت وضعيتها السيئة أحد اهتماماته، وفي هذا الصدد
كتب فقال: )).. وال يزال نفر من علماء الدين يكرهون وجه
المرأة ، ويحملونها مسؤوليةق خروج آدم من الجنة كما زعم
اليهود في كتبهم، ويرون الدين إمساك النساء في البيوت

حتى يتوفاهن الموت، وحرمانهن من أي نشاط عام..
وأعتقدق أن هؤالء العلماء القاصرين لو كانوا على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم لطالبوه بطرد السيدتين
اللتين حضرتا بيعة العقبة الكبرى، وقالوا له: ما للنساء

وهذه الشؤون؟؟ ولو كانوا موجودين عند فتح مكة قالوا له:
حسبك بيعة الرجال؟؟ أما استخراج النساء للبيعةق فقد يكون
سببا في غرورهن وجرأتهن.. بل أعتقد أن هؤالء العلماء –

على المجاز ال على الحقيقة – لو كانوا مع نبي الله سليمان
وهو يكتب خطابه لبلقيس:ق # أالّ تعلوا علي واتوني

مسلمين # لقالوا له عدّل هذه الصيغة فإنها تعترف بتوليها
منصب الملك ، فاكتب بعزلها أوال، ثم تفاهم مع الرجال
وحدهم.. وهؤالء المرضى بالشذوذ والحقد يكثرون من

التالوةق وصور العبادة.. إن المتدينينق من هذا الصنف الغاش
بالء على الدين، وعقبةق أمام امتداده ، وذلك لرداءة فقههم
وعوجق منطقهم.. ليس هذا من الدين في قليل وال كثير..((

2.
- تشخيصه ألهم أمراض العصر:11

وعن هذه األمراض كتب فقال: )).. وقد رأيت كثيرا من
الناس يدلفون إلى الدين من باب الخدم، ويخرجون إلى

الدنيا كذلك من باب الخدم، هناك نساء يفشلن في الحب،
أو يشبعن من الخطايا، أو تقع لهن كوارث تقيم بينهن

وبين الحياة المشتهاة حجابا كثيفا، فماذا يفعلن بأنفسهن..
يذهبن إلى الدير وينذرن أنفسهن لله إلى األبد.. وهناك

رجال كذلك طردتهم الحياة من ميادينها فلجأوا إلى الدين،
إذ ال ملجأ غيره، فإذا كان موظفا أحيل على المعاش عرف

محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، دار الكتب، الجزائر، دون 1
.195طبعة وتاريخ، ص 
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طريقه إلى صفوف المساجد، وإذا كان منكوبا في ناحية
من نواحي الدنيا تحول إلى الدين يلتمس في رحابه

متسعا.. وأبواب اإلنابة ال تغلق في وجه محزون يلتمس
العزاء، وال في وجه آيب إلى الله ينشد سن الختام، بيد أن
قيادة الحياة إلى الله ال تستمد رجالها من هؤالء وأولئك..

إن الدين قمة الكمال اإلنساني النابت في ربوع القوة
.1والنور والحركة والحركة والعزم..(( 

- الوقوف في وجه السلط القمعية:12
وفي هذا الصدد يقول: )).. لقد ظهر من التطبيق

العملي للشيوعية أن لصوص السلطة أخطر على البشرية
من لصوص الثروة.. وأنه في ليل االستبداد الطويل حيث

تسود الشيوعية يفتك الحكم الفردي بالغالي والرخيص
وأصحاب من حقوق الجماهير، كما يذهب بأقدار العلماء،

االمتياز على اإلجمال.. ثم أين تكافؤ الفرص يوم يكون
الحكم حكرا على حفنة من الرجال الذين وصلوا بطريقة

.2ما إلى رأس الهرم..(( 

- تعظيمه للقرآن الكريم:13
وفي هذا الصدد يقول: )).. عيب المسلمين اآلن أنهم

لم يعرفوا القرآن ثقافة تفيق األلباب، وخبرة في
األنفس واآلفاق، إنه ترديد ألفاظ وأنغام فحسب.. إنني
أتقلب بين شعوب إسالمية كثيرة، فأجد طفولة فكرية

وخلقيةق مستغربة. طفولة لم تجد من يربي ويقيم العوج
ويصلح الخطى. قلت وأنا أنظر للجماهير الهائمة : ترى

أتغيظون الكفار؟ أم سوف يضحك منكم الكفار؟ إنكم
فقراء إلى من يقدم لكم الرغيف؟ فكيف تستطيعون

ملء القلوب بالهدى؟ يؤسفنيق أن أقواما مولعين
بالثرثرة وضعوا ملصقات سيئة على عقول الشباب بعد

تجميدهاق بطريقة ما، ووجوههمق للحماس األجوف
واالشتباكاتق القاتلة، بدل أن يشغلوهمق بالعمل الصالح

.3الذي يفيد دينهم وأمتهم..(( 

محمد الغزالي، نظرات في القرآن الكريم، دار الشهاب، الجزائر، دون طبعة  1
.7وتاريخ، ص 

.9محمد الغزالي، عالمية اإلسالم بين النظرية والتطبيق، ص   2
محمد الغزالي، جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج، دار 3

.11 و 10الكتب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص 
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وفي معرض انتقاده لمكانة القرآن بين المسلمين كتب
فقال: )).. إن كثيرا من المسلمين جعلواق القرآن على

هامش حياتهم، وتركوا حفظه ودرسه للمنقطعينق
والمصابين وهم بهذا المسلك يخونون الله ورسوله،

ويخونون أنفسهم، وإبعاد القرآن عن الحياة العامة ليكون
نغما للمرتزقة بأصواتهم، أو شارة للفاشلينق في دنياهم

.1نذير شؤم يتهددنا بأوخم العواقب..(( 
والخالصة أن الشيخ محمد الغزالي عمل لإلسالم، ونافح

عن اإلسالم، وقدم اإلسالم جميال للناس، وصدق ما عاهد
الله عليه، حتى القى ربه وتغمده الله في تربة البقيع مع

 .2الصحابة والتابعينق

3 - -1329) الشيخ الداعية محمد متولي الشققعراوي 
م(1998- 1911هق/1419

مولده ونشأته:

محمد الغزالي، نظرات في القرآن الكريم، دار الشهاب، الجزائر،  1
   .8دون طبعة وتاريخ، ص 

ألف الشيخ يوسف القرضاوي كتابا قيما عن الشيخ محمد الغزالي  2
بعنوان: )الشيخ الغزالي كما عرفته- رحلة نصف قرن( مؤسسة

م. تكلم فيه بإسهاب2001هق 1421الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 
 وتفصيل عن الشيخ رحمه الله كما صحبه وعرفه عن كثب.
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ولد الشيخ محمدق متققولي الشققعراوي في الخققامس عشققر
،1م بقرية دقادوس1911هق-1329من شهر ربيع الثاني عام

، وهققو من أسققرة2مركز ميت غمر بمحافظة الدقهليققة بمصر
طيبة األصول تتسم بالصالح والتقوى، حيث يمتد نسبها إلى
بيت أهقل النبققوة كمققا يشققير إلى ذلققك محمققد الخطيب الققذي
يقققول عن الشققيخ الشققعراوي بأنققه هققو: )) السققيد الشققريف
محمد بن السيد متولي الشققعراوي الحسققيني نسققبا، ووالققدة
الشققيخ ينتهي نسققبها أيضققا من جهققة والققدها إلى اإلمققام
الحسين بن علي كرم الله وجه((، والشيخ الشعراوي يقول:
في حديثققه إلى مؤلققف كتققاب الشققعراوي من القريققة إلى

.3العالمية: ))إني لم أحدث أحدا بذلك ولم نخبر بذلك أحدا(( 
كما يتحدث الشيخ الشققعراوي عن هققذه النشققأة الصققافية
قائال: )).. من حسن حظي أن البيئة التي نشأت فيها تتسققم
بالصالح والتقققوى، فأمققا عن بيئققتي الخاصققة، فقققد كققان أبي
رجال طيبا، وجدي كان رجال له في طريق الله مجال، والبيئة
العامة الققتي كنت أعيش فيهققا هي القريققة والقريققة عققادة ال
توجد فيها المبادل التي توجد في المدن، و كل هققذا حصققننا
من السققير في طريققق الغوايققات ألنققه لم يكن في محيطنققا

 ، كما يفصح الشققيخ الشققعراوي بقولققه:4أسباب للغوايات..((
)).. طريقتنققا الطريقققة البازيققة أصققحاب العمققائم الخضققراء،
وهي نسب األشققراف الققذين هم من سققاللة أهققل الققبيت، أي
من ساللة الحسن والحسين ساللة أهل بيت النبي صلى الله
عليققه وسققلم..((، وكققانت أول مققرة يفصققح فيهققا الشققيخ عن

.5نسبه كونه من األشراف
نشأ الشعراوي في أسرة بسيطة ملؤها المحبة واإلخققاء،
ومما يؤكد ذلك أصققالة هققذا النهج في حيققاة الشققعراوي منققذ

دقادوس: بلدة نواحي مصر في كورة الشرقية. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 1
،2م، ج 1990هع 1495،عع 1تحقيق: فريد الجندي، دار الكتب العلمية، بععيروت، ط

.522ص 
محمد متولي الشعراوي، الفقه اإلسالمي الميسر وأدلته الشعرعية على طريقعة 2

مركز الععتراث لخدمععة الكتععاب والسععنة، تحقيععق: مركععز الععتراث السؤال والجواب
مكتبة التراث اإلسالمي، عابدين، القاهرة، الطبعععة األولى، لخدمة الكتاب والسنة،

.5م، ص 2002هع 1423
،صابر عبد الدايم، ديوان اإلمععام الشععيخ محمععد متععولي الشعععراوي، دار الكتععاب 3

.18م، ص2010 القاهرة، د ط،
.18انظر: المصدر نفسه، ص 4
الشعراوي أنا من ساللة آهععل الععبيت، د د ن، د ب ن، الطبعععة، سعيد أبو العنين 5
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صققباه قولققه: ))أنققا نشققأت في حضققن العيلققة أي )العائلققة( ال
أحضر إال مجالس العلم، أو مجالس الذكر، كل حيققاتي كققانت
بهذه الطريقة، فنشأت طفولتي مطبوعة بهذا الطابع حفظ
القققرءان، تجويققد، حضققور مجققالس العلم، إلى أن ذهبت إلى
األزهر، وبعد ذلك لم يدع اللققه لي، من حسققن حظي، فرصققة

.1أن أخرج عن براءة الطفولة(( 
وقد عاش فققترة طلب العلم في مدينققة الزقققازيق  كققان

، ونشققأته الريفيققة هققده2طالبققا في معهققد الزقققازيق الققديني
غرست في حياته بدور األصالة والبساطة وكرم الخلق.

زواجه:
تزوج الشققيخ الشققعراوي على غققير اختيققار منققه إذ كققانت
لوالده عدة أسباب ليتخذ قرار تزويجه، في سن مبكرة خوفا
عليه من مغريات الققدنيا، في ذلققك الققوقت، الققتي قققد تقققوده

إلى االنحراف.
تزوج الشعراوي وهققو في المرحلققة االبتدائيققة وبالضققبط
في السنة الرابعة، حسب قوله، أعطاه والققده مهلققة أسققبوع
وقال له: )اختر عروسا لك يا ولد(، كل هذا حدث بعد عودتققه
في نهاية األسبوعق من معهد الزقازيق الذي يدرس فيه، وقد
كققان إصققرار الوالققد على تزويجققه سققببا كافيققا إلفشققال كققل
محققاوالت اإلقنققاع من طققرف األم والخالققة بتأجيققل الققزواج،
وتزوج محمققد متققولي الشققعراوي وكققان األب هققو من اختققار

( جنيهققا، ووافققق30العروسققة ودفققع لققه مهققر قققدر بثالثين )
الشيخ على اختياره، وكان اختياًرا طيبًا لم يتعبه في حياتققه،

ثالثققة أوالد وبنققتين، األوالد: سققامي وعبققدق وأنجب الشعراوي
، والشعراوي يققرى3الرحيم وأحمد، والبنتان فاطمة وصالحة 

أن أول عوامققل نجققاح الققزواج هققو االختيققار والقبققول من
الطرفين.

وعن تربيققة األوالد يقققول: ))أهم شققيء في التربيققة هققو
القققدوة، فققإن وجققدت القققدوة الصققالحة سققيأخذهاق الطفققل
تقليدًا، وأي حركة عن سققلوك سققيئ يمكن أن تهققدم الكثققير،
فالطفققل يجب أن يققرى جيققدًا، وهنققاك فققرق بين أن يتعلمق
الطفققل وأن تققربي فيققه مقومققات الحيققاة، فالطفققل إذا مققا

. وصابر عبد الععدايم، ديععوان اإلمععام الشععيخ محمععد7المصدر السابق نفسه، ص  1
 .18متولي الشعراوي، ص

.18 ص ،انظر: المصدر السابق نفسه 2
سعيد أبو العينين، الشعراوي الذي ال نعرفه، دار أخبار اليععوم، القععاهرة، الطبعععة 3

(.80، 78، ص )1995الرابعة، نوفمبر 
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تحركت ملكاته وتهيأت لالستقبال والوعي بما حولققه، أي إذا
ما تهيأت أذنه للسمع، وعيناهق للرؤية، وأنفه للشققم، وأناملققه
للمس، فيجب أن نراعي كل ملكاتققه بسققلوكنا المققؤدب معققه
وأمامه، فنصون أذنه عن كل لفظ قققبيح، ونصققون عينققه عن
كل مشهد قبيح((.وحسققب رأي الشققيخ الشققعراوي إذا أرادنققا
أن نربي أوالدنا تربية إسالمية، فإن علينققا أن نطبققق تعققاليم
اإلسققالم في أداء الواجبققات، وإتقققان العمققل، وأن نققذهب
للصالة في مواقيتها، وحين نبدأ األكل نبدأ باسم الله، وحين
ننتهي منه نقول: الحمد لله.. فإذا رآنا الطفققل ونحن نفعققل
ذلك فسوف يفعله هو اآلخققر حققتى وإن لم نتحققدث إليققه في

.1هذه األمور، فالفعل أهم من الكالم 
طلبه للعلم:

تميز الشعراوي بالفطنققة والققذكاء وسققرعة البديهققة ممققا
لفت انتباه شيوخق الكتققاب فقققد كققان هققذا األخققير أول منققابع
ارتشققاف العلم في وقت شققيخنا محمققد متققولي الشققعراوي،
وذلك في كتاب سيدنا الشيخ عبد الرحمان، اسققتجابة لرغبققة

 ، ربما من أعز وأغلي الذكريات التي يحتفققظق بهققا في2أبيه 
المرحلة األولى في الكتاب ويروي الشيخ الشعراوي مختلف
ذكرياته في هذه المرحلققة فيقققول: )).. في الصققباح، صققلينا
الفجر وأخذني أبي من يدي وذهبنا إلى كتاب سققيدنا الشققيخ
عبد الرحمان... وسلمني والدي إليه: وهو يقول: "هذا ابني،
اكسر له ضلع. وأنا أعالجه" ..((. وكان الشيخ عبققد الرحمققان
حازما له هيبة وكان عندهق فلكه )الفلقة( يضعها في الفصققل

.3علنا، وكان قاسيا عليه أكثر من غيره
وقققد كققان الكتققاب المدرسققة األولى الققتي حفققظ فيهققا
القققرءان وهققو في سققن الحققادي عشققرة من عمققره، وكققانت
نقطة التحول في حياة الشيخ الشعراوي، عنققدما أراد والققده
إلحاقه باألزهر الشريف بالقاهرة، وكققان الشققيخ رحمققه اللققه

.4يود أن يبقى مع إخوته لزراعة األرض

81انظر المصدر السابق: سعيد أبو العينين، أنظر الشعراوي الذي ال نعرفععه، ص 1
.82و
محمد زايد، مذكرات إمام الدعاة، الراوي هو الشعراوي، دار الشععروق، القععاهرة،2

.25، ص1998 يوليو25 ، 3، ط1998 يوليو3، 2، ط1998، يونيو1ط
.26نظر: المصدر السابق نفسه، ص ا3
محمد متولي الشعراوي، صحيفة الواقع الجهادية، إعدادا خوانكم بصحيفة الواقععع4

.5ه، ص 1434 شعبان 46الجهادية، د ب ن،  العدد ،
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فحاول الشعراوي انتزاع الحيل، بوضع التراب في عينيه
لكي تتورم فيطردوه، وحاول وضع الشققطة أيضققا، ولكنققه لم
يفلح في الهروب، وحاول إنكار حفظه أمام الممتحنين، وأن
يخطئ عمققدا واسققتدعى الشققيخ والققده، وكققان خققارج اللجنققة
فقال له أبوه سواء كنت حافظا أو غير حافظ سققوف تققدخل
األزهر، فما كان منه إال أن اشترط على والده أن يشتري له
كمية كبققيرة من أمهققات الكتب في الققتراث واللغققة.. وغققيره
كنوع من التعجيز حتى يرضى والده بعودته إلى القرية، لكن
والده فطن إلى تلك الحيلة و اشترى له كل مققا طلب قققائال:
أنا اعلم يا بني أن جميققع هققذه الكتب ليسققت مقققررة عليققك،

.1ولكني أثرت شراءها لتزويدك بها كي تنهل من العلمق
التحق بمعهد الزقازيق االبتدائي األزهري، واظهر نبوغققا
منذ الصغر في حفظ الشعر والمأثور من القول والحكم، ثم

م، ودخققل1922حصل على الشهادة االبتدائية األزهرية سنة 
المعهد الثانوي وزاد اهتمامه بالشعر واألدب، وحظي بمكانة
خاصة بين زمالئه، فاختاروهق رئيسققا التحققاد الطلبققة، ورئيسققا

م، وبعققققدق أن أتم1934لجمعيققققةق اآلداب بالزقققققازيق سققققنة 
الشعراوي المرحلة الثانوية التحق بكلية اللغققة العربيققة سققنة

م، وانشغل بالحركة الوطنية والحركققة األزهريققة، وقققد1937
كان  الشعراوي كثير التوجققه إلى سققاحات األزهققر وأروقتققه،
ليقوم بإلقاء مجموعققة من الخطب الققتي يهققاجم من خاللهققا

.2االنجليز، والتي عرضته لالعتقال أكثر من مرة 
م وحصققل على العالميققة مققع إجققازة1940تخققرج عققام 

التققدريس وبعققد تخرجققه مباشققرة عين أسققتاذا في المعهققد
الديني بطنطا، ثم انتقل إلى المعهققد الققديني بالزقققازيق ثم
المعهد الديني باإلسكندرية، وبعد فققترة طويلققة  من الخققبرة
انتقققل الشققيخ الشققعراوي إلى العمققل في السققعودية عققام

م ليعمققل أسققتاذا لشققريعة في جامعققة أم القققرى، أين1950
اضطر الشعراوي أن يدرس مادة العقائد، رغم تخصصه أصال
في اللغة، وهققدا في حققد ذاتققه يشققكل صققعوبة كبققيرة، إال أن
الشيخ الشعراوي استطاع أن يثبت تفوقه في تققدريس هققده

.3.المادة، لدرجة كبيرة القت استحسان وتقدير الجمي

 و18المصدر السابق نفسه، سععيد أبعو الععنين، الشععراوي العذي ال نعرفعه، ص 1
19.

انظر: المرجع السابق نفسه، محمد متولي الشعراوي، صحيفة الواقععع الجهاديععة،2
.5ص 
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شيوخه:
مر الشعراوي في رحلته التعليمية بمراحل كثققيرة وتعلم
على أيققدي بعض األسققاتذة والعلمققاء، ابتققدءا بالكتققاب حققتى
حصل على درجة العالمية في اللغة العربية باألزهر الشريف

ومن هؤالء العلماء:
- الشيخ عبدق الرحمان الشققهابي: وقققد تعلم الشققعراوي1

على يده القرآن الكريم في الكتاب، وقد كان الشققيخ قاسققيا
عليه دون غيره، وذلك عمال بوصية أبيه، وكان لشققيخ الكتققاب
مكانة كبيرة بين الناس في ذلك العصر، وكان حازمققا، وكققان
عندهق فلكه )فلقة( يضعها في الفصل علنققا، قتلتققه الشققرطة

م، عنقققدماق ققققاطعت قريقققة الشقققيخ1930المصقققرية سقققنة 
الشعراوي االنتخابات فقامت الحكومة بإرسال كتيبة أخرجت
الناس من بيوتهم وقتلت الشيخ عبد الرحمان لتحريضه على

.1عدم االنتخابات
- إبقققراهيم حمقققروش: شقققيخ الشقققعراوي في المعهقققد2

األزهري في الزقازيق، ولما التحق الشعراوي مدرسا بكليققة
اللغة العربيققة، اسققتدعى الشققعراوي، وأرسققله أسققتاذا لكليققة

م، وقققد تخققرج الشققيخ1950الشققريعة بمكققة المكرمققة عققام
م، ثم عين مدرسا فيققه. وقققد1906حمروش من األزهر عام

م عميققدا لكليققة اللغققة العربيققة، وفي عققام1932اختققير عققام 
م رئيسققا1950م عميققدا لكليققة الشققريعة، وفي عققام 1944

م،1951للجنة الفتوى، وتولى لجنة مشيخة األزهر في عققام 
م إلشقققراكه في الحركقققة1952ثم اعفي من منصقققبه عقققام 

.2الوطنية
- محمققد محي الققدين عبققد الحميققد: وهققو من الشققيوخ3

الشعراوي في المعهد الديني، ويعد الشيخ محمد عبد الحميد
رائققدا من رواد مدرسققة التحقيققق العلمي، تخققرج من األزهققر
الشريف، وحمل درجة العالميققة، وهي أعلى درجققة في ذلققك

م، شققغل كثققيرا1925الوقت، وكان األول على أقرانققه عققام 
من المناصقققب منهقققا: أسقققتاذا بقققاألزهر، ثم أسقققتاذا بكليقققة
الشريعة، ثم وكيال لكلية اللغة العربية. ومن أعماله تصققريف

ماجد إبراهيم حمدان، موقععف الشعععراوي من قضععايا العقيععدة،ع رسععالة ماجسععتير1
عرض ونقععد بحث مقععدم لنيععل درجععة الماجسععتير في العقيععدة، إشععراف: محمععود
يوسف الشوبكي، الجامعة اإلسالمية، غزة عمعادة الدراسعات العليعا، كليععة أصععول

 .20م، ص2002ه/ 1423الدين، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، سنة 
.21انظر: المرجع السابق نفسه، ص2
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األفعققال، أحكققام المققواريث وغيرهققا من الكتب تققوفي في
.1ه1393محرم 

استطاع الشققعراوي أن يخققوض العديققد من التجققارب في
مختلف المجاالت التي مكنته من تولي العديد من المناصققب،
التي أثمرت مجموعققةق من الجققوائز، كمققا تققرك أثققر بققارزا من
خالل مختلف الرحالت التي قام بها، إذْ جعققل لنفسققه مكانققة

عالية في كل أقطار العالم.
المناصب التي توالها:

بدأ الشققيخ الشققعراوي مسققاره العملي  كمققدرس بمعهققد
طنطا األزهري، ثم انتقل إلى معهد اإلسكندريةق األزهري ثم
معهد الزقازيق. وعمل بكلية الشريعة بمكة المكرمة مدرسققا
للتفسير والحققديث. كمققا عمققل وكيال بمعهققد طنطققا الثققانوي

م. ثم تولى منصب مدير الدعوةق اإلسالميةق بوزارة1960سنة 
م، ثم مفتشققا للعلققومق العربيققة،1961األوقاف المصرية سنة 

.2م1962سنة 
اختاره فضيلة اإلمام األكققبر الشققيخ حسققن مققأمون شققيخ

م. ثم تققولى رئاسققة البعثققة1964األزهر مققديرا لمكتبققه عققام 
م، بعد استقاللها وأشرف خالل1966األزهرية بالجزائر سنة 

مدة بعثته بالجزائر على وضققع منققاهج دراسققية للغققة العربيققة
.3بها

كما عين أستاذا زائرا بكلية الشريعة بجامعة الملققك عبققد
العزيز، بمكة المكرمة، ثم رئيسا للدراسققات العليققا فيهققا. ثم

.4م1976تولى وزارة األوقاف سنة 
كمققا عين عضققوا في مجمققع البحققوث اإلسققالمية سققنة

م، واختققير عضققوا بمجلس الشققورى بجمهوريققة مصققر1980
العربية.

وعرضت عليه مشيخة األزهر، لكنققه رفض وقققرر التفققرغ
للدعوة اإلسالمية. واختير عضوا بمجمع اللغة العربية )مجمع

م. كمققا اختارتققه رابطققة1987الخالققدين(، وذلققك في سققنة 
العالم اإلسققالمي بمكققة المكرمققة عضققوا بالهيئققة التأسيسققية

.5لمؤتمر اإلعجاز العلمي في القران الكريم والسنة النبوية
الجوائز التي تحصل عليها:

.21انظر: المرجع السابق نفسه، ص 1
المرجع السابق نفسه، محمد متولي الشعراوي، الفقه اإلسالمي الميسععر وأدلتععه2

.6الشرعية على طريقة السؤال والجوابمركز التراث لخدمة الكتاب والسنة، ص 
.6المرجع نفسه، ص 3
.6المرجع السابق، محمد متولي الشعراوي، صحيفة الواقع الجهادية، ص 4
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أثمقققرت جهقققود شقققيخنا الجليقققل بالعديقققدق من جقققوائز
االستحقاقق تقييماق لمققا قدمققه لألمققة اإلسققالمية، تعبققيرا على

الشكر والعرفان ومن بين هذه الجوائز:
وسام االستحقاق من الدرجة األولى بمناسبة بلوغه سن

م وذلققك قبققل تعيينققه وزيققرا لألوقققاف1976التقاعققد سققنة 
وشؤون األزهر. كما حصققل على جققائزة دبي الدوليققة لخدمققة

م. ومنحق وسققام الجمهوريققة من1977القققرءان الكققريم عققام 
م1983الطبقة األولى عام 

م منحققه الققرئيس حسققني مبققارك وسققام1988وفي عام 
الجمهوريققة بمناسققبة االحتفققال بيققوم الققدعاة، وفي نفس
السنة تحصل على جائزة الدولة التقديريققة. كمققا حصققل على
القققدكتوراه الفخريقققة في اآلداب من جقققامعتي المنصقققورة

.1والمنوفيةق
ومنح قالدة الجمهورية رفيعة المستوى من السيد محمد

م،1998حسني مبارك، رئيس جمهورية مصققر العربيققة عققام 
السم فضيلته بعد انتقالققه إلى رحمققة اللققه. كمققا منح وسققام

.2سمو الشيخ بن سلطان النهيان من المرتبة الرفيعة
رحالت الشيخ الشعراوي: 

بعد أن تحرر الشيخ الشعراوي من قيود الققوزارة انطلققق
بكل حرية وثقة إلى مشارق األرض ومغاربها داعيا إلى اللققه
تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، موضحا سققماحة اإلسققالم
ووسطيتهق مفندا لما يحققاول البعض أن يلصقققه باإلسققالمق من

مفاهيم ضالة ومن أشهر الرحالت التي قام بهم فضيلته:
م.1977- رحلته إلى الهند والمملكة المتحدةق سنة 

م قام بزيارة باكستان.1978- وفي سنة 
- وقام الشيخ الشققعراوي برحلققة إلى الواليققات المتحققدة

م.1983األمريكية وكندا عام 
- رغبته الشديدةق في الدعوة جعلتهق يتحدى كل الصعوبات
ليجوب الكثير من الدول األوروبية واألسيوية حامال في قلبه
كتققاب اللققه، وسققنه رسققوله، مؤديققا واجب البالغ عن ربققه

.3ورسولهق صلى الله عليه وسلمق

إبراهيم حسن األشقر، دعوني وربي أخر أيام في حياة الشيخ، دار الروضععة، د ب5
.92ن، د ط، د ت، ص 

tahasafeer.blogspot.comانظر: موقع مكتبة المنارة األزهرية / 1
tahasafeer.blogspot.comانظر: موقع مكتبة المنارة األزهرية / 2
انظر: نفس الموقعع، إبعراهيم حسعن األشعقر، دععوني وربي آخعر أيعام في حيعاة3

.93الشيخ، ص
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مكانة الشعراوي 
اسققتطاع الشققيخ الشققعراوي أن يققترك مكانققا رفيعققا في
قلوب العامة والخاصة، إذ أصققبحت سققيرته على كققل لسققان،
وقد قال عن تواضعه البعيد والقريب، وصققار حققديثق الجميققع

الققدكتور دون اسققتثناء، وفي هققذا الصققدد، يقققول األسققتاذ
عبققدالحليمق عققويس: )).. ال ينبغي أن نيققأس من رحمققة اللققه،
واإلسالمق الذي أفققرز الشققيخ الشققعراوي قققادر على أن يمنح
هذه األمة نماذج طيبة وعظيمققة ورائعققة، تقققرب على األقققل

. 1من الشيخ الشعراوي..(( 
.. لقققد تعققرفت على(ويقول الشيخ يوسف القرضاوي: )

الشققيخ الشققعراوي وأنققا طققالب في المرحلققة الثانويققة، فقققد
دّرسققنا حينمققا جاءنققا مدرسققا للبالغققةق في معهققد طنطققا،
وتسققامعنا نحن الطالب أن جققاء الشققيخ الشققعراوي، وهققو
مققدرس عظيم و شققاعر عظيم أمققا تدريسققه فقققد كققان فعال
مدرسا جذابا، كان يستطيع أن يوصققل المعلومققةق إلى طالبققه

.2)بطريقته باإلشارة والحركة وضرب األمثال وغير ذلك(
فيقققول عنققه: )).. الشققعراوي أما الدكتورق محمققد عمققارة

قدم لدينه وألمته اإلسالمية واإلنسققانية كلهققا أعمققال طيبققة،
تجعله قوة لغيره في الققدعوة إلى اللققه بالحكمققة والموعظققة

.3)الحسنة(
ويقول عنه الشيخ سيد طنطاوي: )).. كان لققه أثققر كبققير
في نشر الققوعي اإلسققالمي الصققحيح، وبصققمات واضققحة في

القرآن بأسلوب فريد، جذب إليه النققاس من مختلققف تفسير
.4المستويات الثقافية((

مؤلفات الشيخ الشعراوي:
ترك الشيخ الشققعراوي للمكتبققة اإلسققالمية كققنزا عظيمققا
يتمثققل في مجموعققة من الققدروس والخطب والمحاضققرات
والتي تناول فيها مختلف المواضيع في مختلققف المجققاالت،
وإن كانت جميعها تنهل من المورد الصافي والمعينق الذي ال
ينضب أال وهو )تفسير الشققعراوي(، وإذا كققان التفسققير قققد

منتديات لمه األحبعاب، السععيرة الذاتيعة إلمعام الععدعاة الشعيخ محمععدانظر: موقع 1
.www.lamtahbab.comمتولي الشعراوي 

منتديات لمه األحباب، السيرة الذاتيعة إلمعام العدعاة الشعيخ محمعدانظر: موقع  2
.www.lamtahbab.comمتولي الشعراوي 

انظععععر: موقععععع مقععععاالت إسععععالم ويب، الشعععععراوي المفسععععر الموهععععوب/3
islamweb.net.

انظر: الموقع نفسه.4
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أُلقي في شققكل دروس وحلقققات وخققواطر وطبققع مسلسققال
حسب ترتيب القرآن الكريم، فإن الكتب األخرى هي تفسققير
موضققوعي آليققات جمعتق بعنايققة فائقققة، ورتب ترتيبققا جيققدا
وروجعت مراجعة علميققة دقيقققة، وقققد قققام عققدد من محبيققه
بجمعها وإعدادها للنشققر وأشققهر هققذه المؤلفققات وأعظمهققا

تفسير الشعراوي للقرآن الكريم، ومن هده المؤلفات:
من فيض الرحمان في معجزة القرآن. 

المرأة في القرآن الكريم.
الطريق إلى القرآن. 

- هذا هو اإلسالم. 4
- األدلة المادية على وجود الله. 5
السحر والحسد.  -6
 أوصاف أهل الجنة. -7
- معجزات الرسول. 8
 محمدق رسول الله. -9

 من هو محمد. -10
 الحج المبرور.-11
الحالل والحرام. -12

أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.13- 
 الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم.-14
 الشعراوي الداعية المجدد.-15

وفقاته:
تققوفي فضققيلة الشققيخ محمققد المتققولي الشققعراوي يققوم

هق1419األربعققاء الثققاني والعشققرين من شققهر صققفر سققنة 
م، ودفن بمصققر. رحمققه اللققه رحمققة17/6/1998الموافققق 

.1واسعة، وأسكنه فسيح جناته
الشعراوي وزيرا لألوقاف:

ومن مواقققف الشققيخ المشققهورة والراسققخة في التققاريخ
إلى يومنققا هققذا، موقفققه حين تققولى وزارة األوقققاف، الققتي
جعلتق منه مسققؤوال في الحكومققة، مسققؤولية سياسققية، ممققا
شققغله كداعيققة عن النققاس، ورغم ندمققه على قبولققه منصققب
الوزير، إال أنه لم يكن نادما على التجربة ذاتها، فهققو يقققول:
)) لققو لم أفعققل شققيئا غققير إيقققاف توفيققق عويضققة لكفققاني

.2ذلك ((

منتععديات المصععطبة، السععيرة الذاتيععة إلمععام الععدعاة محمععد متععولي الشعععراوي:1
.vb.elmstaba.comالرابط / 
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فهققده التجربققة الصققعبة مكنتققه من أن يسقققط قلعققة من
قالع الفسقققاد في وزارة األوققققاف، وبهقققذا نجقققد الشقققيخ
الشعراوي شديدق الفخر بهذا الموقف الذي يحسب له كوزير،
كمققا اسققتثمر الشققعراوي موقعققه كققوزير في حكومققة الدولققة
ليقول كلمة حق لرئيس الدولة نفسه )الققرئيس محمققد أنققور

م،1977 ينققاير 19 و18م( إبققان أحققداث 1981السققادات ت 
حين ألقي الشعراوي خطبة الجمعة من فققوق منققبر األزهققر،
وكان ذلك في حضور الرئيس وكبار الدولة فقال: )).. إذا ما
نظرنا إلى األحداث التي تمر هنققا داخليققا وخارجيققا أيضققا في
محيطنا البعيد في أمتنا اإلسالمية وأمتنا العربيققة لوجققدنا أن
األصل هو العزوف عن منهج الله((، وفي الوزارة كققان على
الشعراوي أن يقول رأيه في مبادرة السققالم الققتي قققام بهققا
السققادات إلى القققدس فقققال: )على العققربي أن يسققتقبل

 . وأضققاف قققائال: )) أن1المبادرة استقبال المنصف العادل((
يستقبل المبادرةق أيا كانت بروح المؤمن الواثق في أن اللققه

.2لن يخذله أبدا، طالب سالم أو مضطر إلى صدام ((
لقد ترك الشيخ الشققعراوي الققوزارة غققير آسققف، وانققداح
في خواطره اإليمانية حققول القققرآن الكققريم يتنققاولق اآليققات
التي تتحدث عن اليهود فاضققحا غشققهم وغققدرهم،ق ممققا ولّققد
لديه موقفققا آخققر مققع السققفارة اإلسققرائيلية بالقققاهرة الققتي
تطالب بإيقاف حلقات الشيخ التي تبث في التلفزيون، ومن
جهة أخرى شكوى رئيس وزراء إسرائيل بنفسه من خققواطر
الشعراوي التي يهاجم فيها اليهود. وفي ظل هذه المواقف
الققتي تعققرض إليهققا الشققيخ الشققعراوي، قققامت الحكومققة
اإلسرائيلية من منققع جريققدة اللققواء اإلسققالمي المصققرية من

نشر هذه الخواطر والدخول بها األراضي المحتلة.
ولم يسقققلم الشقققعراوي حقققتى من المسقققؤولين داخقققل
الوطن، حيث احتجتق عليه السققيدة )جيهققان السققادات( حققرم
رئيس الجمهوريققة على خققواطره الققتي يتحققدث فيهققا عن
المرأة، بققأن مكانهققا في الققبيت وليس في الخققارج لمزاحمققة
الرجققل، فقققد قيققل في ذلققك الققوقت أن حققرم الققرئيس هي

إبراهيم عبععد العزيععز، الشععراوي الداعيععة المجععدد، دار الضععياء القعاهرة، د ب ن،2
ني. وتوفيعععق عويضعععة أحعععد الفاسد11م، ص 1992- ععععه1412الطبععععة األولى، 

والمفسدين في الوزارة.
.11انظر المرجع السابق: إبراهيم عبد العزيز، الشعراوي الداعية المجدد،ع ص 1
.12انظر: المرجع السابق نفسه، ص2
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السبب في إيقاف حلقات الشيخ واالكتفاء بإعققادة الحلقققات
.1القديمة

إمققام الققدعاة الحققديث على أكققثر المواقققف الققتييواصل 
تأثر بها في حياتققه مققا أعلنققه الققرئيس السققادات في خطبتققه
الشهيرة بمجلس الشعب، عن الشققيخ أحمققد المحالوي بطققل

م أنققه )مققرمي في السققجن زي1973معركة بور سعيدق سققنة 
الكلب( موقف لم يستطيع الشعراوي السكوت عليققه، فقققام
بإرسال برقية إلى رئيس الجمهوريققة يقققول لققه فيهققا: ))إن
األزهر الشريف ال يخرج كالبا ولكنه يخرج علماء أجالء ( فقد
كان حينها الشيخ الشعراوي هو الصوت الوحيققد الققذي نطققق

.2بكلمة الحق، في وقت عصيب سكت فيه كل الناس
وظل الشيخ الشعراوي يقول ما يعقققده، ومققا يققؤمن بققه،
وهققو يهققدف كداعيققة، أن يوصققل صققوته بإصققالح إلى الجميققع
حكامققا ومحكققومين، سققواء على المسققتوى الشخصققي، الققذي
يحب فيه لآلخرين ما يحبه لنفسققه، أو على المسققتوى العققام
كمريد لإلصققالح، أو كمققا يقققول: )).. إن دوري هققو اسققتكمال
إيماني أوال، ومعققنى اسققتكمال إيمققاني أن هنققاك قضققية من
قضايا الدين تقول لي ال يؤمن أحققدكمق حققتى يحب ألخيققه مققا
يحب لنفسه، فإذا كنت قد ذقت شققيئا من حالوة هققذا الققدين
الذي آمنت به، فإن من كمال إيماني أن انقققل هققده الحالوة

.3إلى سواي ..((
م: )من1967ويققققول الشقققيخ الشقققعراوي بعقققد نكسقققة 

يعطيني أذن الحاكم ألقول له كلمتين(. وتقابل مع الققرئيس
السققادات وهققو رئيس جمهوريققة وهققو يضققع رأسققه في حجققر
اإلمام وقققال: والققدموعق تتسققاقط من عينيققه: أشققهد اللققه أن
أحفظ لهققذا البلققد إسققالمه وأزهققره من الشققيوعيةق وأن أنققذر
نفسي لققذلك وأرفققع الظلم وأعيققد الحققق إلى نصققابه وأحكم

.4بدين الله وشريعته
ورغم هذه المكانة التي وصققل إليهققا الشققيخ الشققعراوي،
فقد كان رحمه الله في قمة التواضع، حيث وصلت به درجققة
تواضعه أنققه عنققدما كققان في أحققد المققؤتمرات الكبققيرة ورأى
إعجاب الناس به إذ قققاموا بحمققل السققيارة الققتي كققان راكبققا

.13انظر المرجع السابق نفسه، ص 1
.13انظر: المرجع السابق نفسه، ص2
.14انظر: المرجع السابق نفسه، ص 3
انظر: سعد ظالم، النصائح الذهبية للمرأة العصرية، مكتب يارا لإلعالم العربي ععع4

.91، ص2000المنصورة، د ب ن، د ط، 
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فيها، فخاف على نفسه من الغرور فراح في الفجر ينظققف
.1حمامات المسجد

مواقفه االجتماعية:
كان للشيخ الشعراوي أثققره البققالغ في سققلوكيات كثققيرة
من المسققلمين والمسققلمات، بمققا وهبققه اللققه من حكمققة في
القول وتميز في الفعل، فقد بلغ من قوة تققأثيره أن قصققده
وتققأثرت بققه مختلققف طبقققات المجتمققع، ومن الفئققات الققتي
تأثرت بالشيخ الشعراوي مجموعة كبيرة من الفنانققات الققتي
حظيت بنصيب كافي من التوجيه حققتى يطقرقن بققاب التوبققة
دون رجعة في قرارهن، وهذا بعد أن جلسن بين يدي الشيخ

الشعراوي.
يقول الشعراوي: )) أنا قلت لها دليني على واحدة كانت
وال تزال حياتها سعيدة، هل هناك واحدة أخذت شققهرة أكققثر
من فاطمة رشدي؟ هل هناك فنانة أو مطربققة حصققلت على
شقققهرة أكقققثر من ليلى مقققراد؟...، شقققوفهم عايشقققين إزاي
دلوققققتي؟ عايشقققين على معقققروف من لم ينتفقققع بهم في

2حياتهم((ق

وعن سر عودتهن رغم كل هذه الحياةق المرفهققة؟ يقققول
الشققعراوي: )).. البققد أن كققل واحققدة منهن رأت في حياتهققا
شيئا، أو أن أحدا خطف منها، يعني مات وكان مسققرفا على
نفسه وابتدأ الناس من حوله يتساءلون نعمل إيه عشان ربنا
يغفر له؟ ظاهرة منتشققرة لققوحظت كثققيرا أن النققاس تقققول
دائما: ماذا نفعققل بشققأن فالن الققذي رحققل، ولم يكن يصققل؟
إذن فاإلنسققان تمققر عليققه لحظققة يسققتيقظ فيهققا ضققميره،
والسبب في استيقاظه هو أنققه يجققد أناسققا خطفهققا المققوت
وهم على المعصققية فيقققول اإلنسققان في نفسققه: أليس من
الجائز أن يخطفني الموت وأنا على معصية؟ فربنققا سققبحانه

.3وتعالى يسكب في قلبه الهداية ماذا افعل إذن؟(( 
وعرج الشعراوي مجيبا على مصير األموال التي حققتها
الفنانققات التائبققات من الحققرام...، وهققل تسققتطيع أي فنانققة
منهن أن تعيش من هققذه األمققوال؟ يجيبق الشققعراوي بققق ال،
فققإن كققانت تريققد أن تعيش حيققاة نظيفققة، وأن تتققوب توبققة
نصققوحة عليهققا أن تققبرئ نفسققها منهققا وتسققتأنف حياتهققا
بشققظف، أمققا حكم العققودة إلى ماضققيها السققابق بعققد التوبققة

.92انظر: المرجع السابق نفسه، ص1
.55انظر: محمود فوزي، الشيخ الشعراوي وفتاوى العصر، ص2
.56انظر: محمود فوزي، الشيخ الشعراوي وفتاوى العصر، ص3
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يقققول الشققعراوي: تبقى مسققتهزئة باللققه. ألن الراجققع في
.1توبته كالمستهزئ بربه

مواقفه الدينية: 
لقققد تعققددت المواقققف الققتي تشققهد على صققدق شققيخناق
الجليل مع اللققه، وغيرتققه على اإلسققالم، وشققدة حرصققه على
المقدسات اإلسالمية، ومما شدد الشققعراوي فيققه خققبر نقققل
مقققام سققيدنا إبققراهيم عليققه السققالم، وفي هققذا المطلب

سنستعرض موقف الشيخ من هذه القضية: 
 - موقف الشعراوي من نقل مقام سيدناق إبراهيم:1

م، إذْ كققان1954ترجققع قصققة هققذه الحادثققة  إلى عققام 
الشعراوي يعمل أستاذ بكلية الشريعة في مكققة المكرمققة، إذْ
كانت هناك فكرة مطروحة لنقققل مقققام سققيدناق إبققراهيم من
مكانه والرجوع به إلى الوراء حققتى يفسققحوا المطققاف الققذي
كان قد ضاق بالطققائفيين، فقققد اعتققبر الشققيخ أن أمققر نقققل

 ، وذلك استنادا لقوله تعالى عنققدما2المقام مخالفا للشريعة
تكلم في كتابه العزيز عن الكعبة الشريفة وبيته الحرام فلم
يذكر سوى مقام إبراهيم فقال عز وجل: )فيققه آيققات بينققات

(، فبققدأ بققالتحرك واتصققل97مقققام إبققراهيم( )آل عمققران: 
ببعض العلمققاء السققعوديين والمصققرين في البعثقققة، لكنهم
أبلغققوه أن الموضققوع انتهى، وأن المبققنى الجديققد قققد أقيم،
فقام بإرسال برقية من خمس صققفحات إلى الملققك سققعود،
حيث عرض فيها المسققالة من الناحيققة الفقهيققة والتاريخيققة،
وقققال: ) .. بققأن الققذين احتجققوا بفعققل الرسققول جققانبهم
الصواب، ألنه رسول ومشرع وليست هذه حجققة لكي نسققتند
إليهققا وننقققل المقققام من المكققان الققذي وضققعه فيققه رسققول

.3الله(
كما اسققتدل فضققيلة الشققيخ الشققعراوي في حجتققه أيضققا
على أن عمر بن الخطاب رضي اللققه عنققه، لم يفعلهققا. وأنققه
حينماق وقع سيل شديد في عهده وجرف )حجققر المقققام( من
مكانه وذهب به بعيدا.... فجمع عمر فرعا من المدينة وجمققع
الصحابة وسألهم: )) أناشدكم أيكم يعرف موقع هذا المقققام
في عهد رسول الله؟(( فقام رجل وقال: أنا يققا عمققر.. لقققد
أعددت لهذا األمر عدته .. لذلك قسققت المسققافة الققتي تحققدد

.59 و58انظر: المرجع السابق نفسه، ص1
انظر: إبراهيم حسن األشقر، دعععوني وربي األيعام األخععيرة في حيععاة الشععيخ، ص2

32.
.32انظر: المرجع السابق نفسه، ص  3
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موضع المقام بالنسبة لما حوله.. وبالفعل أرسققل عمققر في
طلب الحبققل من بيت الرجققل وتأكققدق من صققدق كالمققه وأعققاد
المقام إلى مكانه، ولمققا  وصققلت البرقيققة إلى الملققك ) عبققدق

م(، قققام  بجمققع العلمققاء وطلب1953العزيققز آل سققعود ت 
منهم دراسة برقية الشعراوي، فوافقوا على كل ما جاء في

نقل المقام، كمققا أمققر  البرقية، فأصدر الملك قرارا بإيقاف
بدراسة مقترحات الشعراوي لتوسعة الطققواف، حيث اقققترح
الشيخ أن يوضع الحجر في قبة صغيرة من الزجاج غير قابل
للكسر، بدال من المقققام القققديم الققذي كققان عبققارةق عن بنققاء

.1كبير يضيق على الطائفين
وقد حاز الشيخ الشعراوي تكريما من الخلق وتكريما من
الخالق بعد تدخله في قضية نقققل مقققام سققيدنا إبققراهيم، إذ
يقول فضيلة الشققيخ وهققو في قمققة السققعادة بمققا حققدث من
وراء هققده القضققية: )).. بعققد يققومين اثققنين من األمققر الققذي
أصققدره الملققك سققعود بإيقققاف نقققل المقققام شققرفني اللققه

.2وشرفت عيني برؤية سيدنا إبراهيم الخليل((
 - قضية االستنساخ:ق2

ِمن أهم المقاصقققد القققتي جقققاءت الشقققريعة اإلسقققالميةق
لتحقيقهققا مقصققدان رئيسققيان، همققا: حفققظ األنسققاب من

وعلى.االختالطق والضققياع، ودرء المفاسققدق عن البالد والعبققاد
هذين المقصدين اعتمققد اجتهققاد الفقهققاء المعاصققرين كافققة

3في موضوع االستنساخ:

وفي هدا الموضوع نستحضر رأي الشيخ الشعراوي الذي
يرى أن االستنساخق في اإلنسققان حققرام، وكققل من يقققول بققه
يدخل تحت طائلة القانون اإللهي فال خالق إال اللققه، والققرأي
أن االستنسققاخق ال يجققوز في اإلنسققان ألن لققه أسققرة، فمن

انظر: سعيد أبععو العيععنين، الشعععراوي هنععا رأيت سععيدنا إبععراهيم، قطععاع الثقافععة،1
.119..113القاهرة، د ط، د ت،  ص 

.120سعيد أبو العينين، الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ، ص 2
االستنسععععععععاخ البشععععععععري وتطبيقاتععععععععه على موقععععععععع تسعععععععععة 3

 االستنساخ هو عملية: تعريف االستنساخ/https://www.ts3a.com :الرابط
يتم فيهععا اسععتهداف الوصععول إلى كععائن حي مكتمععل باسععتخدام خاليععا غععير جينيععة
مأخوذة من أنسجة الجسم العادية والمقصععودع هنععا بالتحديععد بالخاليععا الغععير جينيععة
خاليا الحيوان المنوي بالنسبة للذكر وخاليا البويضععة بالنسععبة لألنععثى، ويكععون هععذا
الجنين المتكععون متطابقععا من حيث الجينععات الموجععودة بنععواة الخليععة األوليععة معع
الشخص الذي أخذت منه الخلية الجسدية بمعععني أننععا لععو أخععذنا خليععة من شعععرة
رأس الرجل واستخلصنا الشريط الوراثي من نواة الخليععة سععيكون الجععنين حععامال

لنفس الجينات بالضبط،
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الممكن أن ينكح العجل أمه، وهذا ال يجققوز مققع اإلنسققان ألن
ِّبَر ْلُقَو ﴿، ولذلك قال الله تعالى في اإلنسققان: َوقُققْل َرب1ِّله عاطفة

)اإلسققراء:  ِغيًرا (، فاالستنسققاخق24 :ءارسإلا)﴾اْرَحْمُهمَققا كَمَققا َربَّيَققانِي صققَ
ممنوعق في اإلنسان حيث يختلط األنسققاب، ممققا يتعققرض مققع

.2أدميتنا وبشريتنا
وكثيرا ما خالف الشيخ الشعراوي شيخ األزهققر في أكققثر
من قضية طرحت على ساحة الرأي العام، مثل قضية فوائققد
البنققوك، وقضققية التققبرع باألعضققاء، وعن هققذا الخالف يقققول
الشيخ الشعراوي: )).. أنا دائما أتكلم عن الصريح في كتققاب
الله وال اجتهاد في نص لدي فإني أكره من يجتهققد في نص،
وكان هذا سبب خالفي مع شيخ األزهر محمد سيد طنطققاوي
والمفتي نصر فريد. وقد جاءني شيخ األزهر وقال إنه تققبرع
بأعضائه دعما لإلنسانية، فقلت لققه: )) اكتب في قققرارك إن
شاء الله  ألنك ال تضققمن أن يعققثر على أعضققائك كمققا يحققدث
في الحوادث أو يسقط عليك سقققف منزلققك فال يسققتعطون

.3إخراجك((
4 - قضية التبرع باألعضاء اآلدمية:3

يققرى بعض المعاصققرين عققدم جققواز عمليققة نقققل وزرع
األعضققاء اآلدميققة،  ألن في ذلققك إهانققة للكرامققة اإلنسققانية،
وممن كققان لهم رأي في هققذا الموضققوع الشققيخ الشققعراوي
الققذي يؤكققد كالمققه بآيققات من الققذكر الحكيمق إذ يقققول اللققه
ا َعِملَْت أَيِْدينَا أَنَْعاًما َفُهْم لََها َمالِكُوَن ِّبَر ْلُقَو ﴿تعالى:  َخلَْقنَا لَُهْم ِممَّ

(، من خالل اآليققة الكريمققة يقققول الشققيخ71 :ءارسإلا)﴾( )يسققين: 71)
انظر: إبراهيم حسن األشقر، كتاب دعوني وربي األيام األخيرة في حيععاة الشععيخ،1

.72 و 71دار الروضة، ص 
انظر: إبراهيم حسن األشقر، كتاب دعوني وربي األيام األخيرة في حيععاة الشععيخ،2

.72دار الروضة، ص 
انظر: إبراهيم حسن األشقر، كتاب دعوني وربي األيام األخيرة في حياة الشيخ، 3

.72ص
ويكيبيعععععدياع الموسعععععوعة الحعععععرة، زراععععععة االعضعععععاء، على الرابعععععط: 4

https://ar.wikipedia.   من جسععم إلى آخعر، أو نقععل عضوهي عبارة عن نقعل
جزء من جسد المريض إلى الجزء المصععاب في الجسععد نفسععه، بهععدف اسععتبدال
العضو التالف أو الغععائب تماًمععا في جسععد المتلقي، ويسععمح مجععال طب التجديععدع
الناشئ للعلماء ومتخصصي الهندسة الوراثيععة بمحاولععة إعععادة تكععوين أعضععاء من

، أو الخاليععا المسععتخرجة منعيةذالخاليععا الج )الخاليععا الخاصععة بععالمريض نفسه
األعضاء المصابة بقصور( ويُطلق على األعضاء أو األنسجة التي تُزرع داخل جسم
الشخص نفسععه مسععمى الطعم الععذاتي، وتُسععمى عمليععات زراعععة األعضععاء الععتي
تُجععرى بين كععائنين من الجنس نفسععه عمليععات الطعم المغععاير، ويمكن إجععراء

عمليات الطعم المغاير إما من مصدر حي أو من أشخاص متوفين دماغيًا
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الشعراوي: ))..  إن الملكية لذات وملكية لنفع، ولكن حينمققا
جققاء على أعضققاء اإلنسققان استشققهد فضققيلة الشققيخ بقولققه
تعالى: ) أم من يملك السمع واألبصار واألفئققدة( إذن انتفققع
بها اإلنسان ولم يمتلكها، والبيع يكون لشيء في حوزتك أي
الققبيع والتققبرع شققرطهما االمتالك والسققؤال الققذي طرحققه

.1الشيخ: هل أبيع أو أهب ماال أملكه 
 - قضية أطفال األنابيب:4

من القضايا المعاصرة التي تثير الجدل والنقققاش قضققية
طفل األنابيب أو كما يسميه البعض الطفل الصققناعي، وقققد
استجوب فضيلة الشيخ الشعراوي حول هققدا الموضققوع بققأن
بعض العلماء يزعمون أنهم توصلوا إلى خلق طفققل صققناعي
وذلك بأن وضعوا بعض المواد التي يتشكل منها الجققنين في

.2أنبوبة حتى تكون منها طفل فما رأي فضيلتكم؟ق 
رأي فضققيلة الشققيخ الشققعراوي: )).. الطفققل الصققناعي:
هذه نقطة يثور حولها الجدل في هذه األيام، وأنت إذا أردت
أن تصققنع بشققرا فققالمفروض أن تققأتي بالمققادة الحيققة الققتي
تصنعها أوال، ولكنك حينما تأخذ ما خلققق اللققه وتيسققر عمليققةق
الخلق بمققا كشققف اللققه لققك من علمق ال يكققون هققذا أبققدا فيققه

.3صناعة أو طفل صناعي((
ويضيف قائال: )).. أنت عنققدما أخققذت مققا خلقققه اللققه من
الرجل وأوجدت له الطريقققة ليتم مققا أراده اللققه فيمققا خلقققه
اللققه لألنققثى، إذن أنت لم تفعققل شققيئا سققوى أن كققان هنققاك
سبب يمنع الحمل، واسققتطعتق أن تتغلب عليققه بطريقققة مققا،
ولكن المادة الحية والرحم الذي نما فيه الطفل من هما من
خلق اللققه سققبحانه وتعققالى، فققأين مققا خلقتق أنت من طفققل
صناعي، أو طفل األنابيب؟ إنك لم تخلق شيئا، وإذا كان الله

انظر: إبراهيم حسن األشقر، كتاب دعوني وربي األيام األخيرة في حياة الشيخ، 1
.7دار الروضة، ص

انظر: احمد زين، الشيخ اإلمام محمد متولي الشعراوي وقضايا العصر، يوميات 2
هو إخصععاب تعريف أطفال األنابيب: .26، ص2احمد زين، د د ن، د ب، د ت،  ط

البويضة بععالحيوان المنععوي في أنععابيب االختبععار بعععد أخععذ البويضععات الناضععجة من
المععبيض لتوضععع مععع الحيوانععات المنويععة الجيععدةع فقععط بعععد غسععلها حععتى يحصععل
اإلخصاب. ثم تعاد البويضة المخصبة إلى األم، تستغرق هذه العمليععة من يععومين -
خمسة أيام وهذه الطريقة تُعطى الخيار األفضل الختيار أفضععل األجنععة لنقلهعا إلى
األم بعد إخصععابها خععارج الععرحم. وتعطى كععذلك مجععاالً أكععبر الحتمععال الحمععل في

 ويكيبيعدياعالدورة الواحدة ألنه يمكن نقل أكثر من جعنين واحعد إلى داخعل العرحم.
.https://ar.wikipediaالموسوعة الحرة:ع أطفال األنابيب، على الرابط: 

.26انظر: أحمد زين، الشيخ اإلمام محمد متولي الشعراوي وقضايا العصر، ص 3
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قد يسققر لققك سققبيال لتعققالج عقمققا باسققتخدام مققا خلقققه اللققه
الستمرار حيققاة البشققر في األرض، ولققو أردت فعال أن ترينققا
أنك تستطيع أن تخلق طفال صناعيا، فابدأ أوال بخلققق المققادة
الحية والعلم كله عاجز أن يخلققق خليققة حيققة، ولكن كققل هققذا

.1محاولة لإلضالل فقط(( 
والحق أن منهج وتجربة الشيخ محمد متققولي الشققعراوي
الدعوية واإلصالحية أكبر من أن تحيققط بهققا هققذه الصققفحات،
بالرغم من مواقفه المؤيققدة للققرئيس المصققري محمققد أنققور

م في مواقفققه االنبطاحيققة مققع الكيققان1981السققادات ت 
الصهيوني وزيارتققه لفلسققطين المحتلققة، وتوقيعققه التفاقيققة

فليرحمققه اللققه فيم. 1979)كققامب ديفيققد( الخيانيققة سققنة 
الخالدين.

4 - -1347: )رمضققان البققوطيمال محمققد سققعيد  
م(2013-1929هق/1334

.26انظر المرجع السابق نفسه، ص 1

481



من هو الشيخ سعيد رمضان البوطي؟
الشيخ الشققهيد سققعيد رمضققان البققوطي بقلم تلميققذه

أحمد عيساوي:
هقققو العقققالم الربقققاني، والفقيقققه األصقققولي الموهقققوب
المتمكن، والصوفي والتقي الزاهد الورع، والمفكر الهادىء
والعميقققق التصقققور، واألديب والقققروائي المبقققدع، والخطيبق
والمتكلم الِمْصَقُع،  والفيلسققوف الحكيم الصققائب، والمتعققدد
المققواهب واإلمكانققات والقققدرات والطاقققات، الغيققور على
اإلسالم وحمى المسلمين، نخبة وخالصة وعصققارة المدرسققةق
الشققامية الققتي رأيتهققا وعاصققرتها وشققهدتها، وأخققذت العلم
واللغققة واألدب والفقققه والخلققق والققذوق والققورع والفطنققة

والصدق والدبلوماسيةق عنها.. 
إنققه األدب والخلقققق والحشققمة والحيققاء يسققيران على
األرض، إنققه الققذوق والسالسققة والرقققة تتهققادى بريشققها في
شوارع دمشق، إنققه الكبققير جققدا، والفاضققل جققدا، والمحبققوب

جدا، إنه العالم الوقور الهادىء..
إنققه شققيخ شققيوخ سققوريا بعققد رحيققل كبققار علمائهققا
وساداتها، من أمثال الشيوخ العلماء: )محمد بهجت البيطار،
عبد الكريم الرفاعي، زين العابدين التونسققي، حسققن حبنكققة
الميققداني..(، صققاحب المنهج الفريققد في الوعققظ واإلرشققاد
والدعوة، األستاذ الجامعي األكاديمي المتميز، الخلققوقق جققدا،
والهادىء جدا، والحاد جدا على طرفي النقيض، ألنققه كققردي
الجبلة واألرومة، شامخ الرأس، مرفوع الهامققة، يسققير وئيققدا
في األغلب مطمئن البققال، ال يكققترث بغققيره، إالّ في حققدودق
وظيفته الرسالية، آلت إليه أمور العلمق والفتوى والمرجعيققة
في بالد الشام منذ أواخر الثمانينيات إلى حين وفاتققه رحمققه

. (1)الله سبحانه وأسكنه فسيح جناته 
مولده ونشأته:

 هذه التقدمة خالصة وصفي له )أنا أحمد محمود عيساوي( من)(1
خالل معاملتي وتتلمذي على يديه وهو ما يزال في سن الرابعة

م، بدمشق حينما كنت طالبا متمدرسا1975-1970واألربعين سنة 
في نهاية المرحلة االبتدائية بمدرسة )التربية والتعليم الخاصة بحي

السويقة  بالقرب من جامع النقشبندي وتربة الشيخ حسن(،
واإلعدادية بإعدادية )حسن الخراط بالقنوات خلف مبنى البريد

بوسط دمشق(، وبداية المرحلة الثانوية في ثانوية )عبد الرحمن
الكواكبي بالميدان بالقرب من مخيم فلسطين جنوب دمشق(..
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 هق/1347البققوطي في عققام الشيخ سققعيد رمضققان ُولد 
م، في قريقققة "جليكقققا"ق التابعقققة لجزيقققرة ابن عمقققر1929

المعروفة بجزيرة بوطان، والتي تقع على ضفاف نهر دجلققة
عند نقطة التالقي بين حدود سققوريا والعققراق وتركيققا. ولمققا
بلققغ من العمققر أربعققة سققنوات هققاجر مققع والققده مال رمضققان

م بسققبب "اضققطهاد1933البققوطي إلى دمشققق في عققام 
13أتاتورك" وانتشار الفكر الكمالي. تُوفيت والدتققه وعمققره 

عاماً، فتزوج والده من زوجة أخرى، من أسرة تركية، فكانت
سبباً في إلمامه باللغة التركية باإلضققافة إلى اللغققة الكرديققة
والعربية، تزوج وهققو في الثامنققة عشققر من عمققره، ولققه من

، وقققد تققوفيت زوجتققه األولىاألوالد ستة ذكور وبنت واحققدةق
م. 1973م وأعاد فتزوج مرة ثانية سنة 1972سنة 

فهو كردي األصل والنسب، وسوري الجنسية، كققان من
بين من هقققاجر من األكقققراد نحقققو سقققوريا وسقققكنوا جبقققل
المهاجرين، ويسمى باسمهم اليوم بجبل األكققراد وهققو يقققع
شمالي دمشق.  تعلم الشيخ سعيد كسائر أبناء جيله فحفققظ
القرآن الكريم، وأخذ سائر علققومق العربيققة واإلسققالمق والزهققد
والذوقق على يد والده الشققيخ المال رمضققان، وعلى يققد أكققابر
علماء الشام أمثال الشيخ )بدر الدين الحسني، حسن حبنكققة
الميداني، عبدق الكريم الرفاعي..(، وأمثالهم، كما كققان كثققير
التأثر بربانية وزهد وورع والده الشيخ )المال رمضان( رحمققه

، فضققال عن تققأثره الشققديد وتعلقققه وتمثلققه بالعالمققة(1)اللققه 

 يروي لنا في أحد دروسه عن ورع والده وكشف، أن والده المال()1
رمضان خرج على عادة الشعب السوري يوم الجمعة في رحلة ونزهة
إلى إحدى ضواحي دمشق )خربها اآلن الملعون بشار األسد وزبانيته

من الشيعة والمجوس والروس(، ولما حان موعد الطعام )وطعام
الغداء عند السوريين على الرابعة مساءً( فأرسلوا واحدا يشتري لهم

طعاما جاهزا، فذهب وأحضر كل الطعام، ولكنه لم يجد الفاكهة،
فمّر بأحد الحقول فأخذ )بطيخة، الجزائريون يسمونها دالعة( دون

استئذان من صاحب الحقل، ولما أكلوا أخذوا قيلولة قصيرة، وخاللها
رأى الشيخ مال رمضان والد الشيخ سعيد رؤية في المنام أن قذارة

دخلت في أحشائه، فحاول انتزاعها فلم يستطع، فقام مذعورا
يسأل الرجل من أين أحضر الطعام؟ فبدأ يسرد عليه إلى أن وصل

إلى الفاكهة فعلم أنها مال حرام، فحاول القيء مرارا فلم يستطع،
فأرسل من يدفع الثمن لصاحب الحقل، وما هدأ باله حتى دُفع ثمنها

لصاحب الحقل. وله روايات وقصص كان الكثير من أصدقائي
م يروونها عن زهده1975-1970المسجديين الشاميين سنوات 

وورعه وخوفه من الله. 
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المصققلح الداعيققة المجاهققد الشققيخ )حسققن مققرزوق حبنكققةق
. (2)م( 1978-1908الميداني الدمشقي 

 وثقافته:تعلمه
تأثر البوطي منذ صغره بوالده الشيخ مال رمضققان الققذي
كان بدوره عالم دين وأحد شيوخ الصوفية، فقد كققان والققده
معلّمه األوحد، إذ علَّمققه أوالً مبققادئ العقيققدة، ثم مققوجزاً من
سيرة النبي محمد، ثم أخذ يعلمه مبادئ علومق اآللققة من نحققو
وصرف، وسلَّكه في طريق حفظ ألفية ابن مالك في النحققو،
فحفظها في أقل من عققام، ولم يكن قققد نققاهز البلققوغ بعققد.
ولما بلغ السادسة من عمره عهد الشققيخ مال رمضققان بولققده
إلى امرأة كانت تعلمق األطفال قراءة القرآن، فكققانت تُعلِّمققه
القققرآن وتلقنققه إيققاه حققتى ختم القققرآن عنققدها خالل سققتة

سققوقأشققهر. التحققق بعققدها بمدرسققة ابتدائيققة في منطقققة 
ساروجة، أحد أحياء دمشق القديمة، ولم تكن تلققك المدرسققة

 تعنى إال بتعليم الدين ومبادئ اللغة العربية والرياضيات.
بعد انقضاء المرحلة االبتدائية التحق بجامع منجك عنققدو

الشققيخ حسققن حبنكققة الميققداني. وفي تلققك الفققترة ارتقى
(17السابعة عشققرة )المنبر للخطابة ولم يكن قد تجاوز بعد 

من عمره، وذلك في أحد مساجد الميدان القريبققة من جققامع
 أتّم دراسققته في معهققد التوجيققه1953منجققك. وفي عققام 

وكان ابنه الشيخ سعيد مثله، بل كان يختلف عن بقية المشايخ
الدمشقيين فال يمازحنا وال يتبسط معنا في القول، وال يمزح، وال
يبتسم، بل كل دروسه ومواعظه بكاء وجد وانضباط وأدب وذوق..

وقد كان من بين من تأثرت بهم في مرحلة تعلمي الديني في
الشام، وعلى يديه كل يوم ثالثاء في جامع السنجقدار بسوق الهال

وسط دمشق. 
 بعد أحداث تعديل دستور سوريا من قبل الرئيس السوري السابق)(2

م، وتغيير المادة الثانية فيه وهي1972م( سنة 2000)حافظ أسد ت 
)دين رئيس الدولة ليس شرطا أن يكون اإلسالم( ثار العلماء بقيادة

الشيخ )حسن حبنكة الميداني( ووقفوا في وجه النظام، واعتقل
الشيخ حسن، وبعد اعتقاله ذهبنا لمبايعته في منزله، ثم واظبنا على

حضور حلقاته، وفي أمسية من األمسيات شاهدنا الشيخ سعيد
رمضان البوطي يحضر حلقة من الحلقات الخاصة معنا في جامع

منجك في العقيدة، وصادف أن كلمة استشكلتق على القارىء،
فطلب الشيخ حسن من أحد الطلبة أن يأتي بقاموس المحيط

لمعرفة الكلمة، فتكلم بعض الفضوليين مع الشيخ سعيد وقالوا له:
ما معناها يا شيخ سعيد؟ فقالك ال ينبغي لي أن أتكلم وأنا في

حضرة شيخي. قالها بأدبه الجم والرفيع، وبأخالقه العالية، مع العلم
أنه وقتها كان أهم شخصية علمية تشهدها سوريا في السبعينيات.
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 ذهب1953اإلسالمي عند الشققيخ حسققن حبنكققة. وفي عققام 
إلى القاهرة الستكمالق دراسته الجامعيةق في جققامع األزهققر،
وعاد بعدها لدمشق بعققد حصققوله على اإلجققازة في الشققريعة

. ثم حصققل1955من كلية الشققريعة في جققامع األزهققر عققام 
على دبلوم التربية من كلية اللغة العربيققة في جققامع األزهققر

.1956عام 
ثم التحققق بجامعققة األزهققر مجققددا، ونققال منهققا شققهادة

م في العلومق اإلسالميةق تخصص أصققول1965الدكتوراةق سنة 
الفقققه بأطروحققة عنوانهققا )ضققوابط المصققلحة في الشققريعة
اإلسالمية(، وقد طبعت العديد من المرات، وقققد طبعتهققا دار

الشهاب في الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي. 
مميزاته وخصاله ومكانته:

ويعتبر الشيخ سعيد من بين أهم المرجعيات الدينية في
العققالم اإلسققالمي، ويحظى بققاحترام كبققير وبشققعبيةق واسققعة

اختارته جائزة، وقد رئيس اتحاد علماء بالد الشامأيضا، وقد 
2004دبي الدولية للقرآن الكققريم في دورتهققا الثامنققة عققام 

ليكققون »شخصققية العققالم اإلسققالمي«، باعتبققارهق »شخصققيًة
جمعتق تحقيقققَق العلمقققاء وشقققهرةَ األعالم، وصقققاحَب فكقققٍر

اختاره المركز اإلسالمي الملكي للدراسات كما موسوعّي«،ق
(27ترتيب السابع والعشرين)اإلستراتيجية في األردن في ال

 شخصققية(500)  من خمسققمائة شخصققيةضققمن قائمققة أكققثر
، ويُعتققبر ممن2012تققأثيراً في العققالم لعققام األكققثر إسالمية 

يمثلون التوجه المحافققظ على مققذاهب أهققل السققنة األربعققة
وعقيدة أهل السنة وفق منهج األشاعرة.

موقفه من الثورة السورية:
 أصققبحت مكانققة2013-2011في فققترة أحققداث سققوريا 

البوطي في العالم اإلسالمي مثققاراً للجققدل والخالف بسققبب
موقفققه الققرافض للثققورةق السققورية، ودعمققه لنظققام الققرئيس

،2013 مقققارس 21بشار األسد، انتهت بتعّرضه لالغتيال يوم 
الذي اتفقت المعارضة والنظام السوري على إدانتققه، وأثققار
موجقققة تنديقققد كبقققيرة على مسقققتوى العقققالم، وققققد اتهمت
المعارضة النظاَم بتققدبير االغتيققال بعققد ورود أنبققاء عن عققزم
البوطي على االنشقاق وتغيير موقفه من الثورة السققورية،
والهجوم على النظام. بينماق اتّهم النظام السوري المعارضَة

باغتيالهق واصفاً إياهم "بأصحاب الفكر الظالمي التكفيري".
 ومهامه ونشاطاته:وظائفه
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شغل البوطي عدّة مناصققب أكاديميققة في حياتققه، فبعققد
حصوله على الشهادة من جامعة األزهر ُعيّن ُمعيداً في كليققة

م، ثّم أُوفققد إلى كليققة1960الشققريعة بجامعققة دمشققق عققام 
الشققريعة من جامعققة األزهققر للحصققول على الققدكتوراهق في
أصول الشريعة اإلسققالميةق وحصققل على هققذه الشققهادة عققام

ُعين مدرسققاً في كليققة الشققريعةنفسققه م، وفي العام 1965
في جامعة دمشققق، ثم أصققبح أسققتاذاً مسققاعداً، فأسققتاذاً، ثم

م ُعيّن وكيالً لكلية الشريعة فيها، ثم في عام1975في عام 
م ُعيّن عميداً لها، ثم رئيساً لقسم "العقائدق واألديان".1977

 كان بعيققداً عن المحافققل1981خالل هذه الفترة وحتى عام 
العامققة، وكققان مكتفيققاًق بالمجققال األكققاديمي باإلضققافة إلى

،( بسققوق الهققالالسققنجقدار)درسين أسبوعيينق في مسققجد 
 ثم إلى( بسققاحة الحجققاز،تنكز)لينتقققل بعققدها إلى مسققجد 

 في دمشققق. وكققان لققه دروس أخققرى في(اإليمققان)مسققجد 
مسققجد والققده الشققيخ مال رمضققان البققوطي وفي المسققجد

األموي.
اشترك في مققؤتمرات ونققدوات عالميققة كثققيرة، وحاضققر
في معظم الدول العربية والغربية من أبرزها محاضققرته في
مجلس البرلمقققان األوروبي في ستراسقققبورغق عن حققققوق

، كما شارك كمستشققار في1991األقليات في اإلسالم سنة 
بعض لقققاءات المجمققع الفقهي اإلسققالمي. كققان عضققواً في
هيئة المحاسبةق والمراجعققة للمؤسسققات الماليققة اإلسققالمية،
وعضواً في جمعية نور اإلسالم في فرنسا. وكان عضققواً في
مؤسسقققة آل القققبيت للفكقققر اإلسقققالمي في عّمقققان، وفي
المجلس األعلى ألكاديميققة أكسققفورد، وعضققواً في المجلس
االستشاري األعلى لمؤسسة طابة بأبو ظققبي. تققولى إمامققة
الجامع األموي بدمشق واإلشراف على النشاط العلمي فيه،

كما كان رئيس اتحاد علماء بالد الشام.
:أفكاره وآراؤه

موقفه من الثورة السورية:
 أصققبحت مكانققة2013-2011في فققترة أحققداث سققوريا 

البوطي في العالم اإلسالمي مثققاراً للجققدل والخالف بسققبب
موقفققه الققرافض للثققورةق السققورية، ودعمققه لنظققام الققرئيس

،2013 مقققارس 21بشار األسد، انتهت بتعّرضه لالغتيال يوم 
الذي اتفقت المعارضة والنظام السوري على إدانتققه، وأثققار
موجقققة تنديقققد كبقققيرة على مسقققتوى العقققالم، وققققد اتهمت
المعارضة النظاَم بتققدبير االغتيققال بعققد ورود أنبققاء عن عققزم
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البوطي على االنشقاق وتغيير موقفه من الثورة السققورية،
والهجوم على النظام. بينماق اتّهم النظام السوري المعارضَة

باغتيالهق واصفاً إياهم "بأصحاب الفكر الظالمي التكفيري".
سققبّب ظهققور كتابققه »الجهققاد في اإلسققالم« عققاموقققد 

 الكثققير من الجققدل، بسققبب نبققذهق للعنققف في التغيققير،1993
في فققترة أحققداث سققوريا ووتحريمققه للخققروج على الحققاكم.

 دافققع البققوطي عن النظققام السققوري، وانتقققد2011-2013
.المتظاهرين، مما تسبب بانتقادات حادة

:األزمة السورية
 رفض2013-2011خالل فققترة االحتجاجققاتق السققورية 

البققوطي الحققراك الشققعبي وانتقققد المحتجين ودعققاهم إلى
»عدمق االنقياد وراء الدعوات مجهولققة المصققدر الققتي تحققاول
اسققتغالل المسققاجد إلثققارة الفتن والفوضققى في سققوريا«،
واصققفاً التظققاهرات أنهققا »بققاتت تققؤدي إلى أخطققر أنققواع
المحرمات«، وانتقد أيضاً القرضاوي )الذي كان يدعوق النققاس
للتظاهر( وقال إنه »اختار الطريقة الغوغائيةق التي ال تصققلح
الفساد وإنما تفتح أبققواب الفتنققة«. كمققا دافققع البققوطي في
عدد من تصريحاته عن النظام السوري الققذي يواجققه بحسققبه
"مققؤامرة خارجيققة" تقودهققا إسققرائيل، وأشققاد بالققدور الققذي
يقققوم بققه الجيش النظققامي، مققع تأكيققدهق في فتاويققه على
»حرمة قتل المتظاهرين حتى لو كان جبراً«. وتسققببتق هققذه
التصريحات التي ُوصفت بأنهققا "معاديققة"ق للثققورة،ق بانتقققادات
حادة وأعققداء كققثر للبققوطي، حققتى صققنفه البعض ضققمن فئققة
"علماء السلطان"، وذلك سبّب أن قام المتظاهرون بققإحراق
كتبه في جمعة أحفاد خالد. بينمققا كققان البعض اآلخققر يلتمس
للبوطي أعذاراً بدعوى أنه كان واقعاً تحت التهديققد من قبققل

النظام السوري.
التوجققه المحافققظبقققوة وتعصققب مثّققل البققوطي وقققد 

لمذاهب أهل السنة األربعة وعقيدة أهققل السققنة وفققق منهج
األشاعرة، وقد ُعدّ البوطي من أهّم من دافققع عن عقيققدتهم
في وجه اآلراء السلفية، وقد ألف في الموضوع كُتُبققاً مثققل:
»السقققلفية مرحلقققة زمنيقققة مباركقققة ال مقققذهب إسقققالمي«
و»الالمذهبيةق أخطققر بدعققة تهققدد الشققريعة اإلسققالمية«. كمققا
ويُعققدق البققوطي من علمققاء الققدين السققنة المتخصصققين في
العقائد والردّ على الفلسفات الماديققة وقققد ألققف كُتُبققاً عنهققا
مثققل: »أوروبققا من التقنيققة إلى الروحانيققة، مشققكلة الجسققر
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المقطققوع«، و»نقضق أوهققام الماديققة الجدليققة«، هققاجم فيققه
الفكر الشيوعي واإللحادي.

كما أن البوطي كان لققه رأي في موضققوع ختققان اإلنققاث
طرفققة)، تحصققل 2011 من عققام شققهر فققبرايرحيث أنه في 

 على فتوى من الشققيخ الققدكتور(روديجر نيبرج) مع (بغجاتي
.محمد سعيد رمضان البوطي تحرم ختان اإلناث

مواقفه السياسية:
ومن الناحية السياسية، فقد ربققط البققوطي عالقققة مققع
النظام السياسي الحاكم في سوريا منذ عهد الرئيس حافظ
األسد خاصة في بداية التسققعينياتق حيث ظهققر حينهققا ضققمن
وسائل اإلعالم السورية الرسمية، وكان على عالقة شخصية
بحافققظ األسققد عنققدماق طلب الققرئيس اللقققاء بققالبوطي إثققر
قراءته لبعض كتبه. وأصققبح يسققتدعيه بين الحين واآلخققر في
جلسققات طويلققة، وقققد كققان من أبققرز نتققائج تلققك اللقققاءات
اسققتجابة الققرئيس لطلبققه إذ أطلققق سققراح عققدد كبققير من
المعتقلين،ق وفتح المجال لعودة الذين خرجوا بسققبب أحققداث
المواجهققة مققع جماعققة اإلخققوان المسققلمين، باإلضققافة إلى
معالجة كثير من القضايا األخرى المتعلقةق بالمعاهدق الشرعية
واإلعالمق والكتبق اإلسالمية. كمققا سققبّب وقوفققه مققع النظققام
السوري في مواجهققة جماعققة اإلخققوان المسققلمين كثققير من

1982االنتقاد آنققذاك، إذ ظققل منققذ أحققداث مدينققة حمققاة في 
ينافح عن شققرعية حكم عائلققة األسققد، وعققدم جققواز الخققروج
عليها ألن الحاكم فيها لم يصل إلى الكفققر البققواح )أن يعلن
جهاراً الكفر، وخروجه عن اإلسالم(، وقد سبّب ظهور كتابققه

 في إعققادة الجققدل القققائم1993»الجهاد في اإلسالم« عققام 
بينققققه وبين بعض التيققققارات السياسققققية ذات التوجهققققات
اإلسالمية، بسبب نبذهق للعنف في التغيير، وتحريمه للخققروج

على الحاكم إال إن ثبت كفره.
وفي عهد الرئيس بشار األسد، بقيت العالقة قويّققة بين
البقققوطي والنظقققام، ممقققا عكس تقققأثيراً للبقققوطي في بعض
النققواحي الحياتيققة، مثققل الققتراجع عن القققرار بمنققع توظيققف
المنقبات في سلك التربية والتعليم. وإلغاء االمتيققاز الوحيققد
لكازينو سوري افتُتح على طريق المطار. كمققا أقققّر تأسققيس
محطة فضائية لترويج الفكر الديني الوسققطي، كققان يشققرف
عليها البوطي، وُسّميت بق»نور الشام«. ويققرى مراقبققون أن
تقارب البوطي مع السققلطة السياسققية في سققوريا كققان لققه
تققأثير في المحافظققة على سياسققة سققوريا المتعلقققةق بققدعم
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حركات المقاومققة في فلسققطين. وكققان البققوطي يبتعققد عن
السياسية بشكل عام ويحث الدعاةق على ترك الخققوض فيهققا.
وكان من موقعي بيان يؤيد قرار األزهققر تجميققدق الحققوار مققع

الفاتيكان بعد تعليقات للبابا التي أساءت للمسلمين.
وفاته وشهادته:

21البوطي يوم الخميس سعيدق رمضان الشيخ استشهد 
 جمققادى األولى من عققام9 الموافققق 2013مققارس من عققام 

 هق، وذلك أثناء إعطائه درساً دينياً في مسققجد اإليمققان1434
بحي المزرعة في دمشق، فبحسققب الروايققة الرسققمية، فققإن

 شخصققاً من42تفجققيراً انتحاريققاً قققد أودى بحيققاةق البققوطي و
 آخققرين بجققروح. وقققد84بينهم حفيدهق باإلضققافة إلى إصققابة 

23البققوطي يققوم السققبت الشيخ سعيدق رمضققان ُشيّع جثمان 
لّي عليقققه في2013مقققارس   من منزلقققه في دمشقققق، وصقققُ

المسجد األموي، ثم دُفن بجققانب قققبر صققالح الققدين األيققوبي
المحاذي لقلعققة دمشققق ُقققرب المسققجد األمققوي. وقققد حضققر
الجنققازة ممثلققون من إيققران ولبنققان واألردن.كمققا أعلن يققوَم

 يققوَم حققداد عققام في2013 مارس لسنة 23السبت الموافق 
سوريا على الشيخ البوطي ومن سقط معه.

:مؤلفاته
ترك الشيخ سعيدق رمضان البوطي أكثر من ستين كتابققا

مهما، لعل أشهرها اآلتي:
؟الجهاد في اإلسالم كيف نفهمه وكيف نمارسه - 1
 أجزاء(.4الحكم العطائية شرح وتحليلق ) - 2
3 - كققبرى اليقينيققات الكونيققة )وجققودق الخققالق وظيفققة 

المخلوق(.
.السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي - 4
– فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدة. 5
التعرف على الذات هو الطريق المعبدق إلى اإلسالم. – 6
المذاهب التوحيديةق والفلسفات المعاصرة. - 7
8 - ال يأتيققه الباطققل - كشققف ألباطيققل يختلقهققا ويلصقققها 

بعضهم بكتاب الله عز وجل.
 أجزاء(.3برنامج دراسات قرآنية ) - 9

منهج الحضارة اإلنسانية في القرآن.- 10
من روائع القرآن الكريم.- 11
كلمات في مناسبات.- 12
هذا ما قلته أمام بعض الرؤساء والملوك.- 13
يغالطونك إذ يقولون.- 14
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اإلسالم والعصر تحديات وآفاق )حوارات لقرن جديد(.- 15
أوربققة من التقنيققة إلى الروحانيققةق - مشققكلة الجسققر- 16

المقطوع، بالعربية واإلنكليزية.
شخصيات استوقفتني.- 17
حرية اإلنسان في ظل عبوديته للّققه )سلسققلة هققذا هققو- 18

اإلسالم(.
اللقققه أم اإلنسقققان أيهمقققا أققققدر على رعايقققة حققققوق- 19

اإلنسان؟.
الالمذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية.- 20
تجربة التربية اإلسالميةق في ميزان البحث.- 21
ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية.- 22
قضايا فقهية معاصرة )جزآن(.- 23
محاضرات في الفقه المقارن.- 24
مع الناس مشورات وفتاوى )جزآن(.- 25
الجهاد في اإلسالم: كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟- 26
سيامند ابن األدغال.- 27
هذه مشكالتهم.- 28
هذه مشكالتنا.- 29
من الفكر والقلب.- 30
حوار حول مشكالت حضارية.- 31
على طريق العودة إلى اإلسققالم، رسققم لمنهققاج، وحققل- 32

لمشكالت.
قض أوهام المادية الجدلية.- 33
المرأة بين طغيققان النظققام الغققربي ولطققائف التشققريع- 34

الرباني.
اإلنسان مسير أم مخير؟- 35
الحوار سبيل التعايش )ندوات الفكر المعاصر(.- 36
التغيير مفهومه وطرائقه )ندوات الفكر المعاصر(.- 37
رواية ممو زين.- 38
هذا والدي.- 39
اإلسالم مالذ كل المجتمعاتق اإلنسانية.- 40
عائشة أم المؤمنين.ق- 41
مدخل إلى فهم الجذور.- 42
مسألة تحديد النسل وقاية وعالجاً.ق- 43
دفاع عن اإلسالم والتاريخ.- 44
المذهب االقتصادي بين الشيوعيةق واإلسالم.ق- 45
في سبيل الله والحق.- 46
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حقائق عن نشأة القومية.- 47
في الحديث الشريف والبالغة النبوية.- 48
من سنن الله في عباده.- 49
دور األديان في السالم العالمي.- 50
برامج إذاعية وتلفازيةق- 51
البوطي أثناء إعداده ألحد برامجه التلفزيونية- 52
ال يأتيه الباطل، على قناة شام وقناة صانعو القرار.- 53
دراسات قرآنية، على القناة الفضائية السورية.- 54
شرح كتاب كبرى اليقينيات الكونية، ضمن برنامج الكلم- 55

الطيب، على قناة الرسالة.
مشاهد وعبر، على قناة الرسالة.- 56
فقه السيرة، على قناة اقرأ.- 57
شرح الحكم العطائية، على قناة صوفية.- 58
الجديد في إعجاز القرآن الكريم على قناة اقرأ.- 59
هذا هو الجهاد على قناة أزهري.- 60

منهجه الدعوي:
يقوم المنهج الدعوي للشيخ سعيد رمضان البققوطي من
خالل معايشققتي وتتلمققذي على يديققه في بالد الشققام خمس
سنوات كاملة، حيث كنت أحضر له حلقة أسبوعيةق في جققامع
السنجقدار، وألقاه عندماق يزور العلماء الذين ندرس عندهم،ق
أو يققأتي ليهققنئهم بالمناسققبات، أو نحضققر للمناسققبات الققتي

هو، ويققومق أن مققاتت زوجتققه األولى سققنةوينشطها يحضرها 
م وتزوج للمرة الثانيققة التقينققا بققه عنققد الشققيخ حسققن1973

حبنكة الميققداني جققاء لققيزوره، وتحققادث الققرجالن أمامنققا في
الحلقة، وقال لنا ممازحققا: هققنئوا الشققيخ فقققد أعققاد الققزواج
للمققرة الثانيققة، فمبققارك لكم ومبققارك لققه، ولم ينبس الشققيخ
سعيدق يومها ببنت شفة واسققتحى، وخفضق رأسققه كعادتققه، إذْ
كان منهجه يقققوم على الحيققاء والققذوق الكامققل، ثم دعققا لنققا
الشيخ حسققن لنققا كلنققا، واسققتأذن الشققيخ بققالجلوس وسققماع
الحلقة بعد صققالة العشققاء في جققامع منجققك بالميققدان، وبعققدق
الحصققة انصققرف الشققيخ سققعيد رفقققة الشققيخ حسققن لبيتققه

القريب من الجامع.
والمنهج الدعوي الذي اعتمدهق طيلة حياته يشابه المنهج

الدعوي لغالبية علماء الشام، أُوجزه في المعالم اآلتية:
 تعليمق الناس بالقدوةق الصالحة والطيبة، وتقديمق السلوك– 1

السوي أثناء التعامققل معهم، واالبتعققاد عن أسققاليب التهققييج
واإلثارة والتنكيت.. وتحشيد العامة.
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 اتخاذ مسجد للصالة وإلقاء الدروس والحلقققات الدوريققة– 2
فيه.

 اعتمققاد كتب دينيققة بعينهققا في تلققك الحلقققات، وفققرز– 3
المدعوينق العوام وطلبة العلم المتخصصين.

 الكتابة في الصحف والمجالت وتأليف الكتيبققات والكتب– 4
والمؤلفات العامة والمتخصصة.

 استغالل كل المناسبات والوسائل المتاحة لتبليغ كلمققة– 5
وصوت اإلسالم الوسطي.

 التققدريس في الجامعققة وفي المعاهققد العليققا العامققة– 6
والخاصة.

 حضور الملتقيات والمؤتمرات والنققدوات والمهرجانققات– 7
والمناسبات العلميةق والدينيةق واألدبية..

 مهادنة السققلط وعققدم الققدخول في الصققراع أو الصققدام– 8
معها، لعلمه بمستوى السلط في التخريب والتدمير والقمققع

واإلرهاب والظلم.
 عققدم االنتسققاب إلى األحققزاب والجمعيققات السياسققية– 9

ونحوها.
- االقتصقققققار على العمقققققل العلمي والقققققدعوي واألدبي10

والثقافي والفكري فقط.
- عدم الدخول في الصققراعات والمجققادالت والمنققاظرات،11

واالقتصار على الطريق بالتي هي أحسن.
- تكوين قاعدة جماهيرية متدينققةق وواعيققة ومؤمنققة، وبنققاء12

نخبة مثقفة وواعية ومتدينةق ومسلحة بالعلم.
- محاورة ودعوةق أهل الكتاب وغيرهم بالحسنى واإلقناع.13
- الزهد فيما يتهالك عليه العلماء من مال وجاه وسلطان14

ووجاهة ومكانة..
- ربققط العالقققات مققع كققل الطاقققات والكفققاءات والنخب15

المتميزة والمخلصة والصادقة في العالم قاطبة. 
هقققذا بعض من معقققالم وحيقققاةق ومنهج وسقققيرة شقققيخي
الصالح والمتميز سعيد رمضان البققوطي، فليرحمققه اللققه في
الخالدين  على ما قدّم لإلسققالمق والمسققلمين، وليلعن قتلتققه

إلى يوم الدين.
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الفصل السادس
مدرسة الدعوة اإلسالمية في إفريقيا

هق/1232-1168 – الشقققيخ )عثمقققان بن فقققودي 1
م(1754-1817

-1366 - الداعية المصلح عبد الرحمن السميط: )2
م(2013-1947هق/1434

هق1232-1168: )فوديبن محمد بن الشيخ عثمان - 1
 م(1816- 1754/

تمثل نجاح  الشيخ عثمان وحيازتهق عن جققدارةق واسققتحقاقق
لوظيفة المجددق بل وضعه بعض أتباعققه في مكانققة المهققدي–
أي مهدي آخر الزمان– ألنّه نجح في إلزام المريدين واألتبققاع
في اتبققاع منهج خلقي وتعبققدي خققاص مققع المداومققة على
قققراءة أذكققار وأوراد معلومققة، ممققا خلققق لققه نفققوذاً روحيققاً
وسلطاناً دينياً ودنيوياً زمانياً ومكانياً، ومقبوليةق وسط الناس
لسلطته وفتواه، ومما ساعدهق على ذلققك، تأهيلققه في علققوم
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الدين واللغة العربية وسمته الحسن وهيبته التي وفققرت لققه
.1 القبول التام من الخاص والعام

 وتققوفي1752 نوفمققبر 8ولققد على أقققوى الروايققات في 
 في منطقة غوبر بشمال نيجيريا الحاليققة. أقققام دولققة1816

إسالمية، شملت شمال نيجيريققا الحققالي  وأجققزاء من الققنيجر
وتشاد والكمققرون، وقققامت على مفهققوم دار اإلسققالم وقققام
عقدها االجتماعي على البيعة، وتميزت بخصوصققية تجديققدهاق
الققذي قققام فيمققا وراء تخققوم العققالم اإلسققالمي، مققادة رقعققة
الثقافققة اإلسققالمية في إفريقيققا الزنجيققة الققتي لم تعققرف
األديان السماوية وحينماق أعلن الشيخ دعوته للجماعةق ونصره
الدين اإلسالمي كان عمره أربعين عامققا وحينمققاق هققاجر كققان

54قد بلغ الخمسين وعندماق أحرز أهم انتصاراته كان عمققره 
عاما.
محمد بن عثمققان الشققيخ لدثمة رواية أخرى تقول بأنه وو
في )مارتققا( إحققدى ،م1754ديسققمبر   من15في  فققودي بن

إحققدى بققدورها هي الققتي غققوبر، مملكة في الصققغيرة المدن
وفي أقصققى كققانو، والية في الزنجية الهوسا قبائل  ممالك

تقققوم فيهققا اآلن الشققمال والشققرق  من المنطقققة الققتي
بنيجيريا.

:أسرته وتعليمه وصفاته
وكان الشيخ عثمققان ينتمي إلى أسققرة عريقققة في العلم،
توارثت مهنة التعليم والوعظ، كابرا عن كابر، حتى أصققبحت

 قققوم من:، والفالنيققونق2 تعققرف بأسققرة فققودي، أي المعلمق
شقققمال أفريقيقققا، نزحقققوا من منطققققة السقققنغال، إلى بالد
الهوسققا. وكققانت الظققاهرة البققارزة فيهم تمسققكهم القققوي

، والعل المعرفة لهم تتققوافر وعققاظ بينهم باإلسققالم. وكققان
والزراعة التجققققارة في عملققققوا الهوسا أرض نزلققققوا فلما

اإلسققالم نشر في الفضل لهم الهوسا. وكققان من كجيرانهم
المنطقة. هذه في

وتعلمق صققغيرا، كققان أن منذ القققرآن عثمققان الشققيخ حفظ
كتب من الكثقققيرين مؤلفقققات علي واطلع والفقه الحقققديث

أعدَّ هذه النبذة المختصرة عن حياة الشيخ عثمان بن محمد فودي  1
األستاذ الدكتور أحمد الظرافي السوداني وعمر سققالم عمققر بققابكور،
المدرسققان بجامعققة أم القققرى بالمملكققة العربيققة السققعودية، وقمت

بتعديلها وتهذيبها وإعادة صياغتها وتصحيحها.
كلمققة )فققودي( بلغققة الفالنين –الققذين تنمي إليهم هققذه األسققرة-  2

.معناها )المعلم(
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العلم مع وعصققر، بلققده علمققاء من بالكثيرين واحتك السلف،
وكققان والمؤلفات العلماء يعجب كان إفريقيا غرب عالم بأن

وفي مصر وفي المغرب في اإلسالم بعالم دائم اتصال علي
.. زالحجا وفي الشام

معروفا ورعققا، تقيا مسققلما فودي بن عثمان الشيخ وكان
مع والصقققالح بقققالتقوي عقققرف كما وسقققيرته، أخالقه بحسن
والتققأني االفق وسققعة الصققدر ورحابة المعرفة  العلم غققزارة
.اللهلتوكل على  ثم الحكيم

إنه)).. : (الميسور نفاقإ)ه كتاب في دمحم ابنه عنه يقول
نشأ عفيفا متدينا ذا خالل مرضيه، نسيج وحققده،ق انتهت إليققه

 وهققو علم، اإلبققل شققرقا وغرباأكبققاد إليهققا تة وضققربماإلما
العلماء ورافع لواء الدين، أحي السنة وأمات البدعققة، ونشققر

بين العلقققوم وكشقققف الغمقققوم، بهققر علمقققه العققققول، جمع
ر القرآن سنين عديدة،ق يحضره كبققارّالحقيقة والشريعة، فس

حكققامأالعلماء والصققلحاء عالمققا بقراءتققه وفنونققه من بيققان و
مامتققه في الحققديث وفقهققه في غريبققهإوناسخق ومنسوخق مع 

 وفي أصول الدين، والذودق عن السنة، قائمققا،ورجاله وفنونه
بالحق، صحيح النظر، متدربا في تعليم الغوامض، أما مققا في
النقول العقلية، متعبققدا ناسققكا، تصققدر للتققدريسق وبث العلم
فمأل القطر المغربي معارفا وتالميذ. يقف أهل زمانه عندماق
يقققول، وكققان حامققل لققواء التحصققيل وعليققه مققدار الشققوري
والفتوي، معظما عند الخاصة والعامة مجددا علي رأس هققذا
القرن، بليغا، خطيبا، شاعرا، فصيحا، فاضال، حسققن الخلققق،
جميققل العشققرة، كققريم الصققحبة، محققققا، شققديد العارضققة،

...((مقطوعا بواليته وقطبانيتهق
:دعوته

وقققد نققذر الشققيخ عثمققان نفسققه وبوضققوح من أول أيامققه
للعلمق والتعليم، فتققولى تققدريس الققدين في موطنققه بققأرض
"جوبققير" إلى الشققمال من سققكوتو، إحققدى إمققارات الهوسققا،
ولم تكن جوبير كلها يومققذاك إمققارة إسققالمية تمامققا مققع أنققه
كققان بهققا جماعققات إسققالمية قبلققذلك بسققبعمائة عققام. وكققان
الشققيخ عثمققان يجيققد التحققدث باللغققات العربيققة والفالنيققةق
والهوسققاوية وغيرهققا من اللغققات. ولققذا تهيققأ لققه أن يجققوب
معظم بالد الهوسا، وأن يجول بين الجماعات المختلفة،ق وأن
يقف على أحوالها االجتماعيةق واالقتصققادية والدينيققة.ق وكققان
يخاطب كل جماعة بلغتها، وكان يققدعو بين الرجققال والنسققاء
وعلي اختالف قطاعقققات المجتمقققع، البقققدو وأهقققل الريقققف

495



والحضر، والرعاة والزراع والطلبة والعلماء والتجققار ورجققال
الدولة.

وقد هاله أثناء تجواله ما رآه ولمسه من ابتعاد الناس عن
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،ق ومن طغيان البققدع في
حيققاتهم، وتغطيققة الجهققل والضققالل والعققادات السققيئة على

جوهر عقيدتهم، ومن البدع التي كانت سائدة:
- وضع التراب على الرءوس عنققد التحيققة، وضققرب الطبققول1

.والمزامير
- هققذا إلى جققانب تفشققي العققادات الوافققدة مققع االحتكققاك2

عادة شرب الخمور وشققرب التبققغ، والزيققف في بالغرب مثل
المعامالت والحيف والطغيان والتفسخ السلوكي.

نتبققه إليققه الشققيخ عثمققان هققو خلققط بين اوكققان أخطققر ما
تعاليمق اإلسالم بالوثنية، والققذي يمارسققه الحكققام المسققلمين

أنفسهم.
:دعوته مبادئ

قاد الشيخ عثمان بن محمدق بن فودي، حركة إصالح عمدت
إلى تعليم النققاس أصققول الققدين الصققحيح، وإحيققاء السققنة،
وإصققالح العقيققدة اإلسققالمية، وتنقيتهققا ممققا شققابها من بققدع
وتقاليدق ارتبطت بالديانققة الوثنيققة، والققتي كققانت سققائدةق في
منطقققة بالد الهوسققا وأعلن ثققورة دينيققة ضققد أولئققك الحكققام
المسلمين، الذين بدئوا يخلطون اإلسالم بالوثنيققة، من خالل

تلك المظاهر وغيرها. 
وفي ثورته هذه أيده معظم العلمققاء المسققلمين، وأهمهم
أخوه العالم الشيخ عبد اللققه بن فققودي مؤلققف كتققاب )إبققداع
النسققوخ في من أخققذت منهم الشققيوخ(. وتكققاثر النققاس من
حوله ينصتون لمحاضراته معققتزمين أن يتبعققوا أصققول الققدين

القويم. وازداد إقبال الناس على دروسه.
وكان من آلياته التربوية، حث الجماعة على دخول الطرق
الصققوفية وتققرغيبهم في ذلققك، ألن التسققلك تربيققة وتققدريب
على الصعاب من جوع وعطش وكبت حققظ النفس وااللتئققامق

مع اآلخرين لمواجهة األخطار.
ار تعققاليم أبيققهسققم عن يحققدثنا محمققد بلفي هذا الصدد و
 أنها كانت تدور علي خمسة أقسام::قائال

فرضته الشريعة وهي األصول والفروع القسم األول: ما- 1
الظاهرة والباطنة.

تبققاع سققنة رسققول اللققهاالقسم الثققاني: في الحث علي - 2
صلي الله عليه وسلم.ق
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القسققم الثققالث: في رد األوهققام الققتي توهمهققا الطلبققة- 3
)وهؤالء قد شغلوا بعلمق الكالم( فشاع عند النققاس أن من لم
يشققتغل بالتوحيققد علي النمققط، الققذي يقققررون فهققو كققافر

ينققاكحون وأشاعوا أن عوام المسلمين التؤكل ذبققائحهم، وال
مخافة أن يكونوا لم يعرفوا التوحيققد، وابتالهم اللققه بانتهققاك
حرمققة خاصققة أيضققا فتنققاولوا فقهققاء وقتققه ممن أهققل العلم

والدين ومنهم علي سبيل المهتدين.
القسققم الرابققع: في ردع البققدع الشققيطانية ورد العوائققد- 4

الرديئة.
5 - القسققم الخققامس: في بث العلققوم الشققرعية وتحديققدق 

المشكالت فيها واإلفادة بالغرائب النوادر في العلوم.
مراحل دعوته:

قامت الجماعة على ثالث مراحل، مرحلققة تكققوين ودعققوة،ق
ثم الهجرة، ثم الجهاد، واقتضت المرحلة األولي عققدم إثققارة
الدولققة الحاكمققة والتققدرجق في الوصققول لمرحلققة الهجققرة–
والمقصققود  بققالهجرة قيققام مجتمققعق منفصققل، دار إسققالم "
مؤمن بقيمق الدعوةق ومبادئهققا مسققتعد للققدخول في المرحلققة
الثالثققة وهي مرحلققة الجهققاد وهي السققعي بققالقوةق إلقامققة

الدولة المسلمة.
وفي كل المراحل تم استخدام اللغات المحلية، خاصة لغة
الهوسققا والفلفنققدي باإلضققافة إلى اللغققة العربيققة وتوظيققف
الشعر والنثر  بهذه  اللغات، وقام المربع المبققارك- المكققون
من الشيخ عثمققان وابنققه محمققد بلققو وأخيققه عبداللققهق  فققودي
وابنته أسماء- بفتح المعارف الدعوية وتوفير المادة الفكرية
للدعوة. والكتب والرسائل المرصققودة للشققيخ عثمققان محمققد

58 والمرصودة ألخيققه الشققيخ عبداللققهق تبلققغ 131فودي تبلغ 
 والبنته أسققماء96والمرصودة البنه السلطان محمد بلو تبلغ 

 عناوين شعراً ونثراً، ومثلت  هذه المصادر معلما مهماً في6
تاريخ الفكر اإلسالمي، فقهه وسياسققتهق وإدارتققه، واقتصققاده
ودعوتهق وعلومهق المختلفة، وهي بنفس القدر حركققة ازدهققار
للثقافققة العربيققة، لغتهققا وآدابهققا، نثرهققا وشققعرها وحروفهققا
وأرقامها وقيمهققا الفنيققة والجماليققة. وتم توظيققف المعرفققة
لتعليم النققاس رجققاال ونسققاء أداء لققواجب التبليققغ وقيامققا
بمطلوبات الدعوة، يقققول الشققيخ عثمققان في مؤلفققه " نجم
اإلخوان " اشتغلوا بقراءة تواليف أخي عبداللهق ألنه مشققتغل
غالبا  بحفظ ظاهر الشريعة واشتغلوا بقراءة تواليف ولققدي
محمد بققل ، ألنققه مشققتغل غالبققا بحفققظ علم سياسققة األمققة،

497



بحسب األشققخاص واألزمققان واألمكنققة واألحققوال، واشققتغلوا
أيضا بقراءة تواليفي ألني مشققتغل بحفققظ الطققرفين غالبققا،
وتواليفنققا كلهققا تفصققيل لمققا أجمققل في تواليققف العلمققاء
المتقدمين،ق وتواليف العلماء المتقدمين تفصققيل لمققا أجمققل
في الكتاب والسنة. ويصغر عبداللققه بن فققودي أخققاه الشققيخ
عثمان باثني عشر عاماً ، ولم يزر واحد منهم شمال إفريقيا
أو الحجاز على سالمة لغتهم العربية ونبوغهمق فيها مما يدل

على تجذر اللسان العربي والثقافة اإلسالميةق في دولتهم.
:نتائج دعوة عثمان فودي

نجح في إقامة دولققة – خالفققة صققكتو –  الققتى عّمققرت لمققا
م أي1903يقرب من مائة عام ودمرتهققا بريطانيققا في عققام 

بعد خمس سنوات فقققط من تققدميرها  للدولققة المهديققة في
م والققتي لم تعمققر سققوى بضققعة عشققر1898السققودان عققام 

عاما، أخذ علوم التفسير والحديثق والفقه والنحققوق واألصققول
وعلمق الكالم وعلومق التصوف على يد أبيققه ثم شققيخه جبريققل
بن عمققر القادسققي ثم أنشققأ الجماعققة الققتي رباهققا بققالعلم
والتزكيققة، وكققان همققه األكققبر أن يكققون الطققرح من منظققور
إسالمي متعمق في فقه األصول والفروع والنوازل وتجديققد
الققدين المبققني على األصققول والعلم الققدقيق بثققوابتق الققدين
وتاريخ الجماعة وحركة التاريخ واختالف األزمنة واألمكنة.   

الهوسققاشققعب ستطاع الشيخ عثمققان فققودي أن يعققود باو
فياإلصققالحية تققه دعو، كمققا نجحت األولإلى نقققاء اإلسققالم 

 أطلققق عليهققا )الخالفققةم،1825إقامة خالفة إسققالمية سققنة 
 أنهققا صققكت األعققداء صققكا، وتسققمى بققأمير: أي،الصققكتية(

المؤمنين، وقققد تققرك الشققيخ عثمققان دولققة قويققة مكونققة من
كانو – رانو – وكثنققه – وزكققرك – ودورا –) :سبعة إمارات هي

 وقققد خلفققه أبنققاؤه في إدارة هققذه(.وغققار نقبس – وغققوبر
الدولة الققتي خلقت رابطققة وحققدةق في نيجيريققا، األمققر الققذي

 الققتية منهققا،بريطانيققالخاصققة بأزعج الدوائر االسققتعمارية و
 غققرب أفريقيققا، وأخققيرا كققان االستيالء علىكانت تطمع في

التدخل العسكري الذي انتهى بمقتققل الخليفققة الظققاهر آخققر
. وقققد هققاجر من بقي منم1903خلفاء أسرة عثمققان سققنة 

أسرة عثمان بن فققودي برئاسققة حيققاتو بن سققعيد بن فققودي
إلى السققودان العققربي لالنضققمام إلى الثققورةق المهديققة الققتي

قامت ضد الوجود البريطاني في السودان. 
وقد ترك الشققيخ عثمققان العديققد من المؤلفققات اإلسققالمية

كتققاب الققتي تجعلققه في مصققاف العلمققاء المسققلمين. وأهمها
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نقطققة )))بيان وجوب الهجققرة(، ويوصققف هققذا الكتققاب بأنققه:
 بل وفي حياته وحياةق ومستقبل،التحول الفكري في كتاباته

جماعته. لقد كتب قبله الكثققير وكتبق بعققده الكثققير لكن ذلققك
فتحي)الكتقققاب  القققذي حقققققه وطبعقققه األسقققتاذ القققدكتور 

المصققري( هققو البيققان المنهجي للخققروج عن مجتمققع الكفققر
والتخليط وعلمققاء السققوء والشققعوذةق لمجتمققع جديققد يقققوض

 هي، أنقاضققه دولققة مسققلمةلىأركان ذلك المجتمعق ويبني ع
 تلققك الخالفققة الققتي لم تنتققه،دولة الخالفة العثمانية الصكتية

افي مطلع القرن العشرين علي يد اإلنجليز. إل
:مؤلفات اإلمام عثمان فودي

.•اتباع السنة وترك البدعة
.•آداب العبادات والعادات

.•إرشاد اإلخوان إلى أحكام خروج النسوان
.•إرشاد السالك الرباني إلى أحوال عبد القادر الجيالني

.•إرشاد أهل التفريط واإلفراط إلى الصراط
.•أصول العدل لوالة األمور وأهل الفضل

.•أصول الوالية وشروطها
.•إعداد الدعاة

.•األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
.•األمر بمواالة المؤمنين والنهي عن مواالة الكافرين

•بيققان وجققوب الهجققرة على العبققاد وبيققان وجققوب نصققب
.اإلمام وإقامة الجهاد

.•تحذير اإلخوان من المهدية الموعودة آخر الزمان
.•تنبيه اإلخوان على أحوال أرض السودان

•تنبيه أهل الفهققوم على وجققوب اجتنققاب الشققعوذة وعلم
.النجوم

.•حكم جهاد بالد الهوسا
.يحتاج إليه في هذا الزمان •سراج اإلخوان إلى أهم ما

.•السالسل الذهبية للسادات الصوفية
.•السالسل القادرية

.•سوق األمة إلى اتباع السنة
.•سوق الصديقين إلى حضرة القدسي

.•كف الطالبين عن تكفير عوام المسلمين
.•مصباح أهل هذه األزمان من أهل بالد السودان

•نصائح األمة المحمدية لبيان حكم الفرق الشيطانية التي
.ظهرت في بالدنا السودانية

.•التفرقة بين الوعاظ المهتدين والوعاظق المذمومينق
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.•وثيقة إلى جماعة المسلمين
.وثيقة أهل السودان*

منهجه في الدعوة والفتوى والتربية والتعليم:
كان دان فودي ذا اتجاه تيسيري دون فتح لباب التساهل،
كما كققان شققديد االعتنققاء بمققذهب اإلمققام مالققك، مققع إقققراره
بجواز التعبد بكققل المققذاهب كمققا كققان شققديد العنايققة بققإلزام
أصقققحابه باتخقققاذ أوراد اليقققوم والليلقققة، ومعظمق الجماعقققات
اإلسالميةق التي اهتمت باألوراد، اكتسبت مناعة وحصانة ضققد
التالشي، ربما ألّن مالزمة األتباع لقراءة الورد يغني حتى لو

هقققو حقققادث في اختفت قيقققادات ورمقققوز الجماعقققة على ما
الجماعققات الصققوفية، ومفهققوم الجماعققة متقققارب عنققدق دان
فققودي مققع مققاهو وارد عنققد رجققال الققدعوة المحققدثين، حيث
سمى جماعتهق باإلخوان وميزهم عن غققيرهم من المسققلمين
المخلطين– أي يخلطون أعمال الكفر باإلسالمق – فهم ليسوا
من الجماعة وإن صلوا وصاموا ، لذا قسم الفوديققون النققاس
إلي منتقققد ومعتقققد، فإمققا منتسققب إلي الجماعققة الكققافرة

. ومنتقد للجماعة المسلمة أو العكس
قسققم دان فققودي الدولققة إلى عققدة إمققارات، متبعققا نظققام

المركزيققة السققلطة( فأنشققألالققدواوين وسققماها الواليققات )ا
عشرين والية إلدارة الدولة وعلى رأسققها مؤسسققة الخالفققة
العامققة والققوزارة والقضققاء ورد المظققالم والجهققاد وديققوان
الغنيمة وديوان الصدقة، ولم يققأت ذلققك خبققط عشققواء وإنمققا

بيان وجوب)نتيجة الجتهاد فقهي وتأصيل شريعة في كتابه 
الهجققرة على العبققاد وبيققان وجققوب نصققب اإلمققام وإقامققة

.   (الجهاد
وقسم الشيخ عثمان البدع في الدين إلى جققائزة ومنكققرة
وحقققرام، كمقققا دعقققا  إلى التوسقققعق في توظيقققف المسقققجد
واستنطاقق العلماء، خصوصققاً في ظققل شققيوع الفتن والبققدع

يجوز المساكنة والمهادنة، ودعققا إلى حضققور الفقيققه حيث ال
في كل زوايا وركن ومسجد ، آمرا وشارحا وناهيا. والتجديققد
عند الشيخ عثمان نهج متكامل تتداخل فيه التربيققة واألخالق

والسياسة والعسكرية " الجهاد ".
وإذا كان وقوع تجديد مجمل أوضاع التدين المجتمعيق في
السودان الغربي من نصيب أسرة الشيخ عثمان دان فققودي،
حيث أصبحت األسرة مدرسة قائمققة بققذاتها، من األب واالبن
واألخ والبنت، وربط علماء المنطقة في القرن التاسع عشر
بين إسهامات هذه المدرسة والحديثق الوارد في سققنن )أبققو
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إن الله يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سققنة من)داود( 
. وبهذا الفهم دخل الشيخ عثمان دان فققودي(يجدد لها دينها

وأسرته نادي التجديد اإلسالمي، لقيادتهم حركة التجديدق في
القرن الثققالث عشققر الهجققري، التاسققع عشققر الميالدي، وإذا
كان السودان الغربي، قد سبق للتجديدق على نطاق المجتمققع
والدولةق إال أن السودان الشرقي ما لبث أن لحققق بمققا حققدث
في السققودان الغققربي وقققدم مشققروعه التجديققدي للقققرن
الثالث عشر الهجققري وإن اختلفتق سققمات ومعققالم النمققوذج
التجديدي في السودان الشرقي، عن النموذجق الذي ساد في

السودان الغربي.

-1366 - الداعية المصلح عبد الرحمن السميط: )2
م(2013-1947هق/1434

عبققد الققرحمن بن حمققود كويققتيالداعية الشيخ الطبيب وال
 -لجنققة مسققلميجمعيققةق العققون المباشرمؤسققس السققميط 

أفريقيقققا سقققابقاً- ورئيس مجلس إدارتهقققا، ورئيسق مجلس
 أحققدالبحوث والدراسات اإلسالمية، أسلم على يديه أكثر من

فيهققا بعققد أن قضققى إفريقيا مليققون شققخص في (11عشر )
 سنه ينشر اإلسالم في القققارة(29تسع وعشرين )من أكثر 

 في مسققلما972ًحققوالي معققدل رب امققا يقققأي:  ،السققمراء
طبيباقبل أن يصبح ناشطاً في العمل الخيري، كققان اليوم. و

. تخرج منوالجهاز الهضميمتخصصاً في األمراض الباطنية 
 بعد أن حصل على بكالوريوس الطب والجراحة،جامعة بغداد

ثم حصققل على دبلققوم أمققراض منققاطق حققارة من جامعققة
ستكمل دراساته العليققا في جامعققةا، وم1974ليفربول عام 

ا في األمققراض الباطنيققة (ماكجل) والجهققاز الكندية متخصصققً
.الهضمي
السققميط عققدداً من األوسققمةالشيخ عبد الرحمن نال وقد 

والجققوائز والققدروعق والشققهادات التقديريققة مكافققأة لققه على
جققائزة ومن أرفع هذه الجققوائز ،جهوده في األعمال الخيرية
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 والتي تققبرع بمكافأتهققاالملك فيصل العالمية لخدمة اإلسالم
ألف ريققال سققعودي لتكققون نققواة للوقققف(قق 750المقدرةق بق )

 ومن عائد هققذا الوقققف تلقت أعققداد.التعليميق ألبناء أفريقيا
 تعليمها في الجامعات المختلفة.أفريقياكبيرة من أبناء 

تعرض في أفريقيا لمحاوالت قتل مرات عديققدة من قبققل
المليشيات المسققلحة بسققبب حضققوره الطققاغي في أوسققاط
الفققققراء والمحتقققاجين، كمقققا حاصقققرته أفعى الكقققوبرا في
موزمبيقق وكينيا ومالوي غققير مققرة لكنققه نجققا. باإلضققافة إلى
لسع البعوض في تلك القرى وشح الماء وانقطاع الكهربققاء.

 وتعققرض،وتسلق جبال كلمنجارو في سبيل الدعوةق إلى الله
 على يققدهفي حياتققه لمحن السققجون وكققان أقسققاها أسر

البعثيين.ق
 فقققطللكققويتق وكققان يققأتي أفريقياقضى ربققع قققرن في 

 كما مارس الدعوةق في كققل من األسققكيمو،للزيارة أو العالجق
كانت سلسلة رحالته في أدغال أفريقيققا وأهققوالووالعراق. 

التنقل في غاباتها محفوفة بالمخاطر وذلك بتعريض نفسققه
للخطر ألجل أن يحمققل السققالم والغققوث ألفريقيققا بيققد فيهققا
رغيف ويد فيها مصباح نور وكتاب، وسققالحه المققادي جسققده

 وأما سالحه اإليماني.. والجلطاتيوالسكرالمثخن بالضغط 
الذي حسم معارك السميط في سققبيل اللققه والمستضققعفين

فآيات استقرت في قلبه.
 السققميط يعمققل في الققدعوةق رغم أنققه شققيخوظل الشققيخ

كبير ظهر بياض شعره وصعوبة حركته وتثاقل أقدامه فضققالً
اعتلت أن إلىعن إصابته بالسكر وبآالم في قدمه وظهققره. 

 يعققاني من توقققف في وظققائف الكلى وخضققعصققحته وظل
،مركققزة في مستشققفى مبققارك الكبققيراللعنايققة للعالجق في ا

/شققوال/08حققتى أسققلم روحققه لبارئهققا صققباح يققوم الخميس 
 ويعتققققبر من أبققققرزم .15/08/2013هققققق الموافققققق 1434

 في العصر الحديث.لفقه الدعوةالمنظرين والمطبقين 



:الطفولة والنشأة
عبققد الققرحمن بن حمققودولققد الشققيخ الطققبيب الداعيققة 

/أكتققوبر/15هققق الموافققق  1366/ذو القعققدة/30يوم السميط 
أحب السميط القراءة منذ صغره حتى أنو  بالكويت،م1947

والده هدده في أكثر من مرة أنه لن يصققطحبه إلى السققوق،
ألنه كان إذا رأى صفحة جريققدة أو مجلققة ملقققاة على األرض
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ركض اللتقاطهققا وقراءتهققا أثنققاء المشققي، وكثققيراً مققا كققان
يصطدم بالناس بسبب عدم االنتباهق إلى الشارع، وقد أمضى

، وكققانتللقراءة العامة حوليفترة طويلة يتردد على مكتبة 
تضم أمهات الكتب، هذه القراءة فتحت عينيه على معلومات
مهمة لم تكن متاحة ألقرانققه، وقراءاتققه كققانت متنوعققة حيث
شقققملتق العلقققوم الشقققرعية واألديقققان األخقققرى والسياسقققة
واالقتصاد وغيرها، وكان من عادتققه إذا أمسققك بكتققاب مهمققا
كانت عدد صفحاته ال يتركققه حققتى ينهى قراءتققه. وفي بعض

 قبققل موعققد الققدوامحققولياألحيققان كققان يققذهب إلى مكتبققة 
ليكون أول الداخلين إليها وعنققدماق تغلققق أبوابهققا يكققون آخققر
الخارجين. وكانت معظم أمواله متجهة إلى شققراء الكتب من

.مصر خاصة التي كانت تأتي من المكتبات
ست )إلى جانب ذلك كان متديناً بطبعه منذ أن كان عمره 

، وكققانصققالة الفجر سنوات، حريصاً على الصلوات خاصة (6
أهل الحي يطلقون عليققه "المطققوع"، كمققا أن اشققتراكه في

 سنوات ترك في حياته بصققمات واضققحة من7الكشافة لمدة 
حيث التكوين اإلسالمي وتحمل المشاق والصبر على شظف
الحياة. وبسققبب حبققه للقققراءة وإقبالققه على مطالعققة الفكققر
المناوئ لإلسققالمق كققان بهققدف البحثق عن الحقيقققة وتوسققيعق

اليسققاريةمداركه ومعارفه، وكققان كلمققا قققرأ في النظريققات 
 وغيرهققا ترسققخت في عقلققه ووجدانققهق عظمققةوالماركسققية

 وأزداد فخققراً وعققزاً باالنتمققاء إليققه، بسققبباإلسققالموأهميققة 
اعتبارهق أن في تلك النظريات أفكار غثة وخرافات وأساطير
تصطدم بالفطرة اإلنسققانية، ممققا كققان يققدعوهق إلى التمسققك
باإلسالمق والدعوة إليققه والعمققل على نشققره حققتى أصققبح من
المؤمنينق بققأن اإلسققالم سققبق جميققع النظريققات والحضققارات

والمدنياتق في العمل التطوعي واإلنساني وغيره.
:التعليم والعمل

 وتعلمق فيالكقققويتنشقققأ عبقققدق القققرحمن السقققميط في 
 ثم ابتعث في يوليققو عققام،المرحلققة الثانويةمدارسققها حققتى 

الطب بكققالوريوس للحصققول على جامعة بغداد م إلى 1972
المملكققة في جامعققة ليفربققولوالجراحققة. غققادر بعققدها إلى 

 للحصول على دبلققوم أمققراض المنققاطق الحققارة فيالمتحدةق
 ليتخصققص في مجققالكنققدا ثم سققافر إلى م،1974أبريققل 

. تخصققص في جامعققةواألمققراض الباطنية الجهققاز الهضققمي
ماكجل قمستشفى مونتريققال العامققق في األمققراض الباطنيققة
ثم في أمراض الجهاز الهضققمي كطققبيب ممققارس من يوليققو
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 ثم عمققل كطققبيب متخصققص،م1978 م إلى ديسققمبر 1974
 إلى1979في مستشققفى كليققة الملكققة في لنققدن من عققام 

. ثم عاد إلى الكويت عامالً فيها بعد سنين الخققبرة في1980
الخارج، حيثق عمل إخصائياً في أمراض الجهاز الهضققمي في

-قق 1980مستشفى الصباح في الفققترة من  م، ونشققر1983 
العديققد من األبحققاث العلميققة والطبيققة في مجققال القولققون
والفحص بالمنظار ألورام السرطان، كمققا أصققدر أربعققة كتب

لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيققا، رسققالة إلى ولققدي،)هي: 
، باإلضافة إلى العديققد من(العرب والمسلمون في مدغشقر

 ومئققات المقققاالت الققتي نشققرت في،البحققوث وأوراق العمل
تولى منصب أمين عام جمعيققةق مسققلميوقد صحف متنوعة،ق 
م، ومققا زال على رأس الجمعيققة بعققد أن1981أفريقيققا عققام 

م منققذ1999تغققير اسققمها إلى جمعيققة العققون المباشققر في 
تفرغ السميط للعمل في جمعية العققون المباشققر، وم1983

تققوفيم و2008كققأمين عققام ثم رئيس مجلس اإلدارة حققتى 
 مدير مركز أبحاث دراسات العمل الخيري في الكويت.وهو

،والحققرام الحاللكان السميط ممن تشغله قضققية تحققري 
 سققنوات(3ثالث ) وكنققدا سنوات في (5)  خمس فقد أمضى

ولم يتنقققاولق مأكوالتهقققا، مطعم لم يقققدخل أي بريطانيافي 
 ال يتناولهق خاصققة بعققد أن اكتشققفالجبن حتى ،خشية الحرام

 أحياناً ومصدرها(الرنيت)أنهم يستخدمون في صناعته مادة 
. وعندماالشريعة اإلسالمية لم تذبح حسب أبقار، أو الخنزير

 سققألوهق عن أكققل هققذهالقرضققاوييوسققف زارهم الشققيخ 
األجبان فأجازها، واحتراماً منه لرأي الشيخ وتقديراً لمكانتققه

 واشترى جبناً ألبنائه ولكنققه لم يأكققل منققه.السوقذهب إلى 
 إنسققانيًا، إذ ُعققرف عنققه تفقققدهق أحققوالطبيبققاًوكان السميط 

 الصباح - أشهر مستشققفياتمستشفى، في أجنحة المرضى
الكقققويت - وسقققؤالهم عن ظقققروفهم وأحقققوالهم األسقققرية
واالجتماعيققة واالقتصققادية، وسققعيه في قضققاء حققوائجهم،

نتهم على حققاالتهم الصققحية، بعققد أن ينتهي من عملققهأوطم
المهني.

 والبر:أعمال الخير
:المساهمات في الجمعيات والمؤسسات - 1

شارك في تأسيس ورئاسة جمعيةق األطباء المسلمين في
م. كمققا شققارك1976  عققاموكنققدا الواليات المتحدةق األمريكية

في تأسيس فروع جمعية الطلبققة المسققلمين في مونتريققال
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 في الكققويت عققاممالوي، ولجنققة مسققلمي م1976-قق 1974
كققانم، و1987م، واللجنةق الكويتيةق المشتركة لإلغاثققة 1980
،الهيئقققة الخيريقققة اإلسقققالمية العالمية في ا مؤسسقققاعضو

 في المجلس اإلسققالمي العققالمي للققدعوةا مؤسسققاوعضو
ا في جمعية النجاة الخيرية الكويتية، وعضواواإلغاثة، وعضو

 الكويققتي، ورئيس تحريققر مجلققةالهالل األحمرجمعيققة في 
 مجلساالكققوثر المتخصصققة في الشققأن األفققريقي، وعضو

في ا، وعضوالسققودانأمناء منظمققة الققدعوةق اإلسققالميةق في 
، ورئيساليمنمجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيققا في 

 ورئيس مجلس إدارة،زنجبققارمجلس إدارة كلية التربيققة في 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في كينيا. ورئيس مركز

دراسات العمل الخيري وحتى تاريخه.
:مساعدة المحتاجين - 2

 كان طالباًمنذكانت بداية رحلته مع العطف على الفقراء 
 وكان يرى العمال الفقراء، الثانوية في الكويتةفي المرحل

 فمققا كققان،ينتظرون في الحر الشديد حتى تأتي المواصققالت
ة، قديمققةصدقائه المال واشترى سيارأمنه إال أنه جمع هو و
رحمققة بهم.وهققؤالء العمققال مجانققاً بها وكان كل يوم يوصل 

 كان يخصص الجزء األكبر من مصروفه لشققراءالجامعةوفي 
، وعنققدماالمسققاجدالكتيبات اإلسالمية ليقوم بتوزيعهققا على 

 ديناًرا كققان ال يأكققل إال(42)حصل على منحة دراسية قدرها 
سققرير على ينققام وكان يستكثر على نفسققه أن ، واحدةوجبة

 معتقققبراً ذلقققك نوعقققا مندينقققارينرغم أن ثمنقققه ال يتجقققاوز 
الرفاهية. وأثناء دراساته العليا في الغرب كان يجمع من كل

 ثم يقوم بطباعة الكتيبات ويقومشهرياً دوالًرا مسلمطالب 
 وغققير ذلققك منوأفريقيا آسققيابتوصققيلها إلى جنققوب شققرق 

أعمال البر والتقوى.
واستمرت معققه عادتققه وحرصققه على الوقققوف إلى جققانب
المعققوزين وأصققحاب الحاجققة، حينمققا شققعر صققاحبها بخطققر
المجاعة يهدد المسلمين في أفريقيا، وأدرك انتشققار حمالت

 الققتي تجتققاح صققفوف فقققرائهم في أدغققال القققارةالتبشققير
السوداء، وعلى إثر ذلك آثر أن يترك عمله الطققبي طواعيققة،
ليجسققد مشققروعاً خيريققاً رائققداً في مواجهققة غققول الفقققر،
واستقطبق معه فريقاً من المتطوعين، الققذين انخرطققوا في
تدشين هققذا المشققروع اإلنسققاني، الققذي تتمثققل معالمققه في
مققداواة المرضققى، وتضققميد جققراح المنكققوبين، ومواسققاة
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الفقققراء والمحتققاجين، والمسققح على رأس اليققتيم، وإطعققام
الجائعين، وإغاثة الملهوفين.

ه الفكري:نتماءا
وعن انتماءاتققه الفكريققة والثقافيققة فقققد تقلب في بعض

، فقققدواإلخققوان المسققلمين كققالتبليغالجماعققات اإلسققالمية 
أسهموا في تشكيل فكرة، وتكوين وصياغة طريقه، وانتهى
به المسققار إلى احققتراف العمققل الخققيري بعققد أن شققعر بلققذة
ومتعققة مسققاعدة اآلخققرين الققذين هم في أمس الحاجققة إلى
الحقققد األدنى من ضقققرورات الحيقققاةق وخاصقققة المجتمعقققاتق

المهمشة في أفريقيا.
:دخوله السجن

م1970سققجن السققميط مققرتين، األولى في بغققداد عققام 
 عنققدما اعتقلتققه المخققابراتم1990وكاد يعدم، والثانية عام 

العراقيققة أثنقققاء غقققزو العققراق للكققويت ولم يعققرف مصققيره
عققذب في بغققداد حققتى انققتزعوا اللحم من وجهققهووقتهققا. 

كنت على يققققين مقققن))ويديقه وقدميه، ويقققول عقققن ذلققك: 
.((أنني لن أمقوت إال فقي اللحظة التي كتبها الله لي

:في إفريقيا
تققرك السققميط حيققاة الرفاهيققة بعققد حصققوله على شققهادة

 وآثققر حيققاة، وما تحققققه هققذه المهنققة من دخققل كبققيرالطب
المخققاطر من أجققل نشققر الققدعوةق اإلسققالمية القائمققة على

 أفققققر ققققارات العقققالم وأكثرهاققققارة إفريقيا في التوحيدق
 بعد أن تحركت مشاعر الرحمة في،عدم استقراراضطرابا و

قلبققه. فبسققببه أسققلم ماليين البشققر في قققرى نائيققة في
إفريقيا، وبسببه سلطت األضواء على ما تعانيه إفريقيققا من

 وظلم وقهقققر ومجاعقققات وحقققروب وتصقققحر وجريمقققةفقر
 فأصققبح،مسققاعدتهل فهبت الشققعوب المسققلمة واسققتغالل..

اسققمه مربوطققاً بهققذه القققارة بعققد أن نقققل عملققه من عمققل
 أوال في جمعيققةتجسد ،فققردي إلى عمققل مؤسسققي قققائم

 ثم اسققتقل،مسلمي أفريقيققا التابعققة للجنققة النجققاة الخيرية
بجمعيةق متخصصة لها صفتها الرسمية الخيريققة أطلققق عليهققا

. فالسميط لم يتعذر باإلمكانيققاتجمعية العون المباشراسم 
المتواضققعة في بدايققة عملققه الخققيري بققل غققامر موقنققاً بققأن

 سققيجلب لققه اإلمكانيققات الققتي سققتعينه.للهالعمققل المخلص 
ضققارباً األمثلققة في حب الققدعوةق ونشققرها من خالل العمققل
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الخيري حتى ولو كانت الشعوب المستهدفة شققعوباً ال يفهم
 لغتها وال يفهم عاداتها وتقاليدها.

:البداية
 سققبق جميققعاإلسققالمكققان السققميط من المؤمققنينق بققأن 

النظريققات والحضققارات والمققدنيات في العمققل التطققوعي
االجتماعيق واإلنساني، وتعود قصة ولعه بالعمل في أفريقيا

،دراسققاته العلياحين عاد إلى الكويت في أعقققاب اسققتكمال 
حيث تكمن في داخلققة طاقققة خيريققة هائلققة أراد تفجيرهققا
فذهب إلى وزارة األوقققاف وعققرض على المسققئولين رغبتققه
في التطقققوع للمشقققاركة في األعمقققال الخيريقققة، غقققير أن
البيروقراطية الرسمية كادت أن تحبطه وتقتل حماسه، لكن

 إلحدى المحسناتمسجد إلى أفريقيا لبناء يسافرُقدّر له أن 
الجققوع، فققرأى ماليين البشققر يقتلهم مالويالكويتيققات في 

، ويعيشون على مساعدات البعثاتوالمرض والجهل والفقر
التبشققيرية، ومن ثم فقققد وقققع حب هققذه البقعققة في قلبققه

ووجدانهق وسيطرت على تفكيره.
بدأ السميط من الصفر وكانت أمنيتققه أن يعمققل بإفريقيققا

دراسققةمنذ أن كان بالثانوية، فقد كان يتمققنى أن ينتهي من 
 ثم يذهب إلى هناك وتحققق له هذا الحلم بسبب تبرع،الطب

جققابر األحمققد الصققباحإحدى المحسققنات في الكققويت -زوجققة 
أمير الكويت السابق- والتي طلبت من السميط أن يبني لها

 فيا خارج الكويت وفي بلد محتاج فبنى لهققا مسققجدامسجد
 وهنققققاك رأى المبشققققرين، في إفريقيامالويجمهوريققققة 

األوروبيينق متمكنين بعملهم، وقد بنوا للسكّان عدّةق كنققائس،
ا فإن وجد أحدها يكون غالبًا صققغير الحجم مبنيققالمساجدأما 

 من شققدةاألبقارمن القش يتعرض في بعض األحيان لنهش 
جد والناس عققراة وهنققاك أنققاس ال تة واإلمام ال يقرأ جوعها

(، وهيالسققيماهي ) عنققدهم ة الرئيسققيةالوجب، وشيء تأكله
وزوجتققهق فيواسققتمر يرحمققه اللققه هققو  ذره. عبققارةق عن:

 ثم رحال إلى أربعين دولة في إفريقيا وبنيا،جمهورية مالوي
فيها المساجد والمراكز ودور األيتام والمستوصفات.

 هققو دراسققة ميدانيققةبإفريقياكان سبب اهتمام السميط و
للجنققة أكققدت أن ماليين المسققلمين في القققارة السققوداء ال

 ال أساس لهققا منوأساطير خرافات إال اإلسالميعرفون عن 
 في المققدارسأطفققالهمالصحة، وبالتالي فغالبيتهمق - خاصة 

، وقققد نتج عن ذلققك أن عشققرات اآلالف فيللتنصير- عرضة 
والققنيجر وكينياق وجنققوب السققودان ومدغشقر ومالوي تنزانيا
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، بينمققا بقيالمسققيحيةوغيرها من الدول األفريقية اعتنقوا 
.اإلسالمآباؤهم وأمهاتهم على 

 في الواقع:التطبيق
بققدأ السققميط عملققه الخققيري والققدعوي والتنمققوي بققدايات
بسيطة في دولة الكويت حيث غلفه بطموحات كبرى، وكققان
ذلك في أواخققر السققبعينيات الميالديققةق من القققرن الماضققي,
وكما هي العادة الدنيوية والنواميس الكونية للبدايات ففيهققا
تكون التحديات والصققعوبات واألبققواب المغلقققة، ثالث أشققهر
من العمل الشاق والجاد والتواصل الكبير مع الناس في بلققد

 ومع ذلك لم يستطع السميط إال أن يجمع،غني مثل الكويت
ألف دوالر فقط، خاب أمله بالطبع ومع ذلققك لم يرفققع العلم

ستراتيجية فتحول من مخاطبة األغنياءااألبيض، ولكن غير ال
واألثريققاء إلى مخاطبققة الطبقققة الوسققطى هنققاك، وتحديققداًق
الشريحة النسوية، فكققانت كققنز السققميط المفقققود، ففتحت
عليه أبواب الخير بعد ثالثة أشهر عجاف، وانطلققق بكققل قققوة
نحو حلمه في تنمية وتغيير وتطققوير القققارة السققمراء، ذلققك
المكان الموحش للبعض، ولكنه لألنفس التواقة التي تعشققق
التحققدي والمغققامرة وتطلبهققا، وكققان ذلققك النجققاح الققرهيب

والمدوي بكل المقاييس. 
 فيجمعيققققة العققققون المباشر منهجققققه الققققدعوي مع

:إفريقيا
 في إفريقيا:– 1

ترك السميط حياة الراحة والدعة والحياة الرغيققدةق وأقققام
في إفريقيا مع زوجتققه في بيت متواضققع في قريققة مناكققارا

، يمارسان الدعوة لإلسالم بنفسققيهما،بجوار قبائل األنتيمورق
دعوة طابعهققا العمققل اإلنسققاني الخققالص الققذي يكققرس مبققدأ

 ويعيشققان بين،جذب ألوف الناس لققدين اإلسققالمت ف،الرحمة
 ويقدمان لهم الخققدمات الطبيققة،الناس في القرى والغابات

واالجتماعية والتعليمية، بققل زرع السققميط حب العطققاء وفن
القيادة في من حوله، وكان من أبرز من التقط هققذا المنهج
حرمه أم صققهيب الققتي تققبرعت بجميققعق إرثهققا لصققالح العمققل
الخيري، وهي أيضاً قائققدة بققارزة في مجالهققا، فقققد أسسققت

تققديرهاالتي كققانت  و،الكثير من األعمال التعليميةق والتنموية
أحققد أسققراركققانت بكل نجاح وتميز، وهي بدعمها ومؤازرتها 

 الجمققاعي حيثاح تفققاعالت النجققىحدإنجاحققه أيضققاً، وهققذهق 
يكون التكامل.

508

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9


 لمققدهق عشققرين سققاعة وأكققثرةكان السميط يركب السيار
حققتى يصققل إلى األمققاكن النائيققة وأحيانققاً يكققون سققيراً على

تعققرض لألذى هققووقققد األقققدام في الوحققل والمسققتنقعات. 
 من المقققرات مقققر على نقققاسة مريه. ففءوزوجتقققهق وأبنا

مجتمعينق فجلس قريبققاً منهم من التعب الققذي حققل بققه من
اواحديقبلققون عليققه  بالنققاس ىءفققوجأةً طققول السققير وفجقق

 كققانتا وبعد ذلققك اكتشققف أنهقق، على وجههون ويبصقاواحد
ا. وفىهالغربققاء أن يحضققروعلى منع ي وةمحاكمه في القبيل

 من القبائققلة دخققل مققع زوجتققه إلى قبيلققأخققرىمققره من 
فتعجب الناس من ارتققدائها للحجققاب وكققادوا أن يفتكققوا بهققا

.ةلوال أنها انطلقت تجري إلى السيار
 حينما يققذهبالبكاءكان أكثر ما يؤثر في السميط إلى حد 

إلى منطقة ويققدخل بعض أبنائهققا في اإلسققالم ثم يصققرخون
ويبكقققون على آبقققائهم وأمهقققاتهم القققذين مقققاتوا على غقققير
اإلسالم، وهم يسألون: أين أنتم يا مسلمون؟ ولماذا تأخرتم
عنققا كققل هققذه السققنين؟ كققانت هققذه الكلمققات تجعلققهق يبكي
بمرارة، ويشعر بجزء من المسئولية تجاه هؤالء الذين مقققاتوا

على الكفر.
قطع السميط على نفسققه العهققد أن يمضققي بقيققة عمققره

 وقققد،في الدعوة إلى الله هناك، كققان كثققيراً مققا يتنقققل بققراً
سققافر بالقطققار في أكققثر من أربعين سققاعة بفتققات الخققبز،
ويقومق بالزيارات التي يقطع فيها الساعات بين طرق وعرة
وغابات مظلمة مخيفة وأنهققار موحشققة في قققوارب صققغيرة
ومستنقعاتق منتنة. كان هم الدعوةق إلى الله شققغله الشققاغل
حتى في اللقمة التي يأكلها، فإذا وصققل إلى قريققة واجتمققع

ربي اللققه الواحققد األحققد الققذي  ))أهلهققا قققال لهم السققميط:
((. خلقني ورزقني وهو الذي يميتنيق ويحييني.

وقد اكتسب الشيخ السميط من هققذه الحققوادث والوقققائع
حيققاة القققرى والقبائققلتفاصققيل بوالقصققص خققبرة ومعرفققة 

 وأحقققوالهم وظقققروفهم وعقققاداتهم وتقاليقققدهمقةاألفريقيققق
الداعيققة الحققق هققوألن ، وأوضاعهم وثققوابتهمق ومتغققيراتهم..

من يدعوهم.وكنه وثقافة ومعتقد الذي يعرف طبيعة 
 وانضققباطميز أيضاً بمحاسبة من يعمل معه بكققل دقكما ت

 ويقققف بنفسققه حققتى على طعققام األيتققام، وكققانوصققرامة،
أموال الناس التي دفعوها لعمل الخققير ال يمكن أن ))يقول:

((.أفرط في ريال واحد منها
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وفي كل مساء عندما يرخى الليل سدوله يقققف السققميط
على الحلقققات المسققتديرة الققتي تجمققع فيهققا أبنققاء األيتققام

 وهققو ينتقققل من حلقققة إلى أخققرى ليطمئنالقققرآنيقرأون 
على حفظهم للقرآن الكريم ويبتسم في وجوهم، فضالً عن
خروجه بعققد العشققاء ليطمئن عليهم هققل نققاموا. كققان يقققول

يا أخي نحن ال ننتظققر شققهادات من ))لمن يسأله عن صنعه:
أحد نحن عملنا في الميدان وننتظر من الله فقط أن يتقبل

.((منا
هذا ونادراً مققا يقققدم السققميط مققاالً للفقققراء ولكن يقققدم
مشروعات تنموية صغيرة مثل فتح بقاالت أو تقققديم مكققائن
خياطققة أو إقامققة مققزارع سققمكية، فهققذه تققدر دخالً للنققاس
وتنتشلهمق من الفقر، وغالباًق تترك أبلققغ األثققر في نفوسققهم
فيهتققدون إلى اإلسققالم. إن جهققود عبققد الققرحمن السققميط

 ماليين إنسان وعشققرات10أثمرت عن إسالم ما ال يقل عن 
األلوف من القبائققل بأكملهققا وزعمققاء قبائققل ودعقققاة ألديققان
أخرى أسلموا فتحولوا إلى دعقاة لإلسالمق أنقذهقققم الققدكتور
وسققاهم في مققد يققد العققون لهم من خالل توفققير المسققكن

والعمل والمستشفيات والمدارس وغيرها من االحتياجات.
:في العراق - 2

العراق - أوزارها ضد األنجلو أمريكيةبعد أن وضعت الحرب - 
قام السميط بمهمة خيرية إلعانة الشققعب العققراقي، وكققانت

 لققدعمدوالر قققد خصصققت مليققوني جمعيققة العققون المباشر
الطالب العراقققيين الفقققراء وإغاثققة األسققر المتعففققة، وفي
تلققك األثنققاء تعققرض رئيس الجمعيققةق إلى حققادث مققروري في

 كيلومقققتًرا غقققرب بغقققداد - بعقققد أن160 - الكقققوتمنطققققة 
اصققطدمت السققيارة الققتي كققانت تقلققه ومرافقيققه بشققاحنة،
تققوقفت فجققأة وهققو مققا أسققفر عن إصققابته بكسققور وجققروح
متفرقة عولج خاللها في أحققد مستشققفيات الكققوت ثم نقققل
إلى مستشققفى الققرازي بققالكويت السققتكمال عالجققه، وخققرج

.الدكتور من المستشفى معافاً
:مدغشقرجزيرة في  - 3

 هققومدغشقققرهاجر الققدكتور عبققد الققرحمن السققميط إلى 
وزوجتققه أم صققهيب بشققكل نهققائي للتفققرغ لققدعوةق قبائققل

 فيجمعيقققة العقققون المباشراألنقققتيمورق ومتابعقققةق أنشقققطة 
إفريقيا. منذ سققنوات قققاد حب االسققتطالع السققميط لزيققارة

 ثم بدأ بحثاً علميققاًق موسققعاً عن قبيلققة،قرية نائية اسمها مكة
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األنققتيمور ذات األصققول العربيققة الحجازيققة وهي نمققوذج من
العرب والمسلمين الضائعين في إفريقيا مثلهم قبيلة الغبرا
في شمال كينيا والبورانا في جنوب إثيوبيا وبعض السققكالفا

 تققوجب،في غرب مدغشقر والفارمبا في جنققوب زيمبققابوي
عليققه إنقققاذهم من الضققالل والشققرك وأغلبهم ذوو أصققول
إسالمية. وشعوراً بعظم المسئولية قرر السميط أن يقضققي

تبقى من حياته لصققالح قبيلققة األنققتيمور أغلب وقته ونذر ما
.  للوصول إليهارغم أن الطريق ليس سهالً

:األنتيمورالعمل على أسلمة قبائل 
استقر السميط بينهم وبنى بيتاً له كي يخدم الققدعوة في

، كثققيرة في خدمققة هققذه القبيلةاهذه األصقاع. وعمققل أمققور
..بناء مساجد وكفالة أيتام ودعوة وتعليم وصحة وحفر آبارك

وإنشاء مقبرة للمسلمينق لعدم توافر واحدةق هناك. كققل هققذا
تحت عنققوان مشققروعه الققدعوي المسققمى بأسققلمة قبائققل

.األنتمور
 تفرغ للدعوةق في إفريقيا وقرر العيش وسط قبيلققةوقد 

األنتيمورق ذات األصل العربي المسلم فقققدت هويتهققا وضققاع
منها دينها وتحولتق إلى الوثنية، أصققلها من الحجققاز هققاجرت

 سنة إلى جنققوب شققرق مدغشقققر(800)  ثمانمائة سنة قبل
، ولم يبق لها من اإلسالم إال تحققريمهروبا من زحف المغول

أكل لحم الخققنزير وكراهيققة الكلب وكتابققة كتققابهم المقققدس
بالحروف العربية ولكن بلغتهم، لقد نسيهم الققدعاة، فنسققوا
دينهم وعبدوا األحجار واألشققجار. فقققرر السققميط أن يعيش
بينهم في منطقة نائية في مدغشقر ينعققدم فيهققا كثققير من
الخققدمات، لمسققاعدتهمق على العققودةق إلى دينهم واسققتعادةق

 عددهمق نصققف مليققون وهم بحاجققة إلى جهققود، وبلغهويتهم
كبيرة وأموال كثيرة، خاصة وأن الكنيسة بدأت العمققل بينهم

 سنوات، وقققد وضققع خطققة لنشققر اإلسققالمق110  أكثر منمنذ
 مليققون ريققال وقفققا50ً جمع مبلققغ قد سنة و25بينهم لمدة 

على المسلمين الضائعين من أمثالهم. ومن ريع هذا المبلققغ
سوف ينفق على رواتب الدعاة والقوافل والدورات الدعوية
وكفالققة الطلبققة في المققدارس والجامعققات واأليتققام وحفققر

اآلبار وتنميةق المنطقة دعوياً وتعليمياً واقتصادياً وصحياً.
وقد أسلم عشرات األلوف من أبناء هذه القبيلققة، ومعققدل

 ريققاالً سققعودياً،312تكلفة هدايققة الشققخص الواحققد لإلسققالمق 
 ريققاالً سققعودياً،3125وقيمة السهم الواحد في هذا الوقققف 

وهم بحاجة ماسة إلى كفالة المزيد من الدعاة حتى يسهموا
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في هدايقققة هقققذه القبيلقققة إلى اإلسقققالم، وطبقققع وترجمقققة
كققانت هي آخققر بلققد الكتيبات، وبناء دور األيتام وحفر اآلبققار.

عمققل بهققا السققميط لكن وجن جنققون الجمعيققات التبشققيريه
 ومنعق من العمل، حتى طرد من البلدةقلبتق عليه الحكومانف

حتى التبرعققات منة،  ومنعتق عنه التبرعات الخارجيق،الخيري
إرهابي.مكافحة اإلرهاب وهو المالبس والحجه كانت 

:القبائل األخرىأسلمة 
بعض القبائقققل المسقققلمة في غقققرب إفريقيقققا فقققرحت
بالسميط كعربي مسلم يزورهم وأهدوهق ثوباً ملكيققاً ونصققبوه

 وعندما عرضوا عليه جارية لخدمتققه رفض. وفي،ملكاً عليهم
زيارة للسميط إلى قرية في سوازيالند لحفر بئر هناك وجققد
محكمة تقليدية منعقدةق تحت شجرة، وألنه ال يعرف العققادات
وقف احتراماً للمحكمة، ويبققدوق أن هققذه جريمققة في عققرفهم
فمروا في طققابور يبصقققون عليققه أو يقققذفون حققرابهم بين

ك إلهانتققكمكحانن المفققروض أن لققه : ))مأرجلققه وقققالوا 
 وقد عققرض عليققه الققزواج أكققثر من مققرة من بنققاتتنا((.عادا

زعماء إال أنه مشغول بمققا هققو أهم وهققو الققدعوةق ومن تققزوج
.بالدعوة ال وقت له للزواج

تافي كققل سققنة يكتشققف السققميط قبيلققة أو اثنققتين كان
نقطققاع الققدعاة عنهم، أو بسققبباين ولكن بسققبب تمسققلم

. وقققدة الحكمة تحولوا للوثنيققتنقصهمتصرفات رعناء لدعاة 
اكتشف م قبيلة اللهويا ثاني أكققبر قبيلققة في كينيققا أسققلمت

 سنه وأقامت مملكة إسققالميةق هي(140)  مائة وأربعين قبل
 لكن بسققبب عققدم قيققام الققدعاة،مملكة موميققاس اإلسققالمية

نحراف حتى وصلت نسبة اإلسالم بينهم اآلنابواجبهم بدأ ال
ةمكانققات هائلققا% وتحتققاج إلى برنققامج دعققوى ضققخم و2إلى 

تشققمل فتح مققدارس ومعاهققد وتعققيين دعققاة وشققراء وسققائل
 المسلمين في الثانويات والجامعققاتةمواصالت ودعم للطلب

فعمققل على إسققالمها في أخريققات. غيرهققا.وترجمة الكتب و
حياته بما توفر لديه من إمكانات وتبرعات..

آثار دعوته:
أسلم على يديه وعبر جهوده وجهود فريق العملوبعد أن 

ماليين شققخص(قق 10)ة عشرالطموح الذي يرافقققه أكققثر من 
في قارة إفريقيققا فقققط، وأصققبحت جمعيققةق العققون المباشققر
التي أسسها هناك أكققبر منظمققة عالميققة في إفريقيققا كلهققا.
،يدرس في منشآتها التعليمية أكثر من نصف مليققون طققالب

وتمتلققكق أكققثر من أربققع جامعققات وعققدداً كبققيراً من اإلذاعققات
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( بققئر8600 وقامت بحفر وتأسيس أكققثر من )،والمطبوعاتق
( داعية ومعلمق ومفكققر خالل4000وإعداد وتدريب أكثر من )

 وقلب اآلالف من طققالبي الصققدقة والزكققاة إلى،هذه الفترة
 فقد طبق المنهج اإلسالمي الواسع.منفقين لها بكل جدارة

في التنمية المستدامة لألمم والشعوب. 
لمققا رأوا من أخالقققهالغفققيرة أسققلمت هققذه األعققداد وقققد 

وحبه للفقراء في الققوقت الققذي كققانت فيققه بعض الجمعيققات
تعطي الطعققام أو تعققالج الفقققراء التبشيريه البروتستنتيهق ال

إال أن تشترط عليهم الدخول في المسيحيه. بل كان يعققرف
أن السميط سكن في هققذه المنطقققة األفريقيققة أو زار تلققك

من خالل التغييرات التي حصلت فيها.
 أن: وهي،ة في نفسهراسخوالسققققميط لديققققه قناعققققة 

المسلمين وصلوا إلى إفريقيققا قبققل أن يصققلوا إلى المدينققة
المنورة، فهناك ق كما يوضح هو ق مسجد في جزيرة بتي في

 سنة، هنققاك مسققجد في زنجبققار اكتشققفته1320كينيا عمره 
 سنة وما زالت حتى اآلن موجودة1370بعثة بريطانية عمره 

أطاللققه، هنققاك عشققرات بققل مئققات المسققاجد موجققودةق في
إفريقيققا، خصوصققاً في السققاحل الشققرقي الققذي أنققا أبققدي
اهتماماً كبيراً فيه عمرها أكثر من ألف سققنة، ووجققدتق قققبراً

في زيمبابوي.
سألقي عصققا الترحققال)).. السميط: الشيخ الداعية يقول 

يوم أن تضققمن الجنققة لي، ومققا دمت دون ذلققك فال مفققر من
العمل حتى يأتي اليقين فالحساب عسير. كيف يقققراد لي أن

 وكيققف؟أتقاعققد وأرتققاح والماليينق بحاجققة إلى من يهققديهم
أرتاح بدنياً وكل أسققبوع يققدخل اإلسققالم العشققرات من أبنققاء

 - قبيلققة عربيققة تعيش في إفريقيققا - من خالل؟األنققتيمورق
برامجنققا ونققرى كققل يققوم أن المنققاوئينق لإلسققالم ال يققدخرون
جهداً وال ماالً في سبيل إبعاد أبناء هذه القبيلققة الققتي كققانت
عربيققة مسققلمة عن اإلسققالم وينفقققون كققل سققنة عشققرات

الماليين ولديهم عشرات من العاملينق هنا. 
:الحالة الصحيةالدعوة إلى الله رغم 

 مققرتينبققالقلب جلطققة جلطققاتأصققيب السققميط بثالث 
 ويعققانيالسققكري إضافة إلى أنه مصققاب بققداء ،بالمخوجلطة 

 ويستخدم إبر األنسققولين خمس مققرات،منه منذ فترة طويلة
 وأصققيب،في اليوم ولديه أدوية البد من وضققعها في الثالجةق

بجلطققةمصققاب هو  و،الكويت مرتين عندما كان في بالمالرياق
 وأجريت له عمليققةق في الصومال،  عندما كان فيفي القلب
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 أثنققاء قيامققهوالجمجمةق وكسققرت فخققذه وأضققالعه ،الريققاض
 فضققالً عن،العققراقبأعمال إغاثة ومسققاعدة للمحتققاجينق في 

فضققال عن ،وظهققره قدمهيعققاني منهققا في كققان الم الققتي اآل
 ومع ذلققك لم،اًيتناوله ألكثر من عشرة أنواع من األدوية يوم

تثنه هذه المعوقات عن السفر والترحققال والبققذل في عملققه
في تققققديم الهدايقققة ودين اإلسقققالمو ،ومشقققروعه الضقققخم

والعيش الكريم ومشاريع التنميةق ألناس نسيهم العالم خلققف
األدغققال. بققل كققان يققوفر الققدواء للفقققراء وال يريققد أن يأخققذ
الدواء حتى خاف على نفسه من الموت ألنققه كققان يهب كققل

شيء لنفسه. إضافة إلىأي شيء للفقراء وال يريد أن يأخذ 
وارتفققاع في ضققغط الققدمعنققه، زال أصققابه ثم قد كان شلل 

وجلطات في الساق وتخشن في الركبققة يمنعققه من الصققالة
 الكولسققترول ونزيققف في العين.نسبةدون كرسي وارتفاع 

 ولكنرحمققه اللققه- رغم كققل هققذه األمققراض: ))يقول –كان و
من ينقذني من الحساب يققوم يشققكوني النققاس في إفريقيققا

.((بأنني لم أسع إلى هدايتهم
 بمستشققفى مبققاركالعنايققة المركققزةرقققد السققميط في 

الكبير بعد تعرضه ألزمة قلبية استلزمت دخوله للمستشفى.
ثم وجه أمير الكويت صباح األحمد بنقل السميط إلى الخارج
للعالج.ق وكان السميط قد أدخل مستشفى مبارك الكبير بعققد
تعرضه لوعكة صققحية أدخلتققه في غيبوبققة. وقبققل هققذا تمكن
األطباء من إجراء عملية غسل كلى السميط التي أوضح ابنه
صهيب أنه كان قد استصققعب على األطبققاء اجراؤهققا لققه في
اليققوم األول من دخولققه للمستشققفى بسققبب تققردي حالتققه
الصحية مما أثر في عمققل القلب لديققه وأدخلققه في غيبوبققة.

 أشققهر عققاد السققميط من رحلققة العالج إلى(8)  ثمانيةوبعدق
ن حالة والدهإ  ابنه: ))الكويت قادماً من ألمانيا وقال صهيب

.(( بصورة عامة وما زال ال يتحرك وال يرىةمستقر
وانشققغل المجتمققع الكويققتي والخليجيق واإلسققالميق بمققا

عبد الرحمن السميط من جلطققة قلبيققة أدخلتققهالشيخ أصاب 
سائل االتصققالووالعناية المركزة. وظلت الرسائل الهاتفية 

 والشققققريط األخبققققاري في القنققققواتواالذاعةالحديثققققة 
التلفزيونية وحتى الديوانيات كلها تتكلم عنه وتدعوق له صباح
مساء. فقد اجتمع على محبته وثنائه جميع األطياف الفكرية
واالجتماعيققققةق واالقتصققققادية والسياسققققية، اإلسققققالميون

،والبدوق الحضر، والسلف اإلخوانوالليبراليون والمستقلون، 
أمققير الكققويت. وقققد أمققر والنسققاء الرجققال، والشققيعة السنة
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 بتوفير طائرة خاصة لنقله للعالجقصباح األحمد الجابر الصباح
جابر المبارك رئيس مجلس الوزراءفي الخارج. وكان لزيارة 

 للسققميطق في العنايققة المركققزة بمستشققفى مبققاركالصققباح
لالطمئنان على صحته األثر الكبير في اهتمام الحكومة بمثل

هذه الرموز المخلصة.
أصول منهجه الدعوي:

لم يفرق السميط يوما قط بين مسلم وكافر طيلة عقود
عديدةق في القارة األفريقية الفقيرة، فهو لم يطعم المسلم
ويحرم الكافر بجانبه بل جعلهم سواء ألنهم مشتركون بحققق
اإلنسانية. ولم يطلب يوما شهرة وال مكانة بققل كققانت همتققه
خدمة إخوانه المسلمين في أفريقيا من الققذين ابتالهمق اللققه
بالمرض والجوعق والفقققر ولكن اللققه كافققأه فكققانت أفريقيققا
يوم مرضه واشتدادق أزمته تصدح له بالدعاء وقامت المسققاجد
في بعض البلققدان حسققب مققا تققوارد من أخبققار بالققدعاء في
الصققلوات لققه وهنالققك الكثققير لم نعلمققه ممققا أصققاب النققاس

بمرض السميط.
السققميط مققرة في برنققامجالشققيخ عبققد الققرحمن وظهققر 

 فاتصل أحدهم يهاجمه بطريقققة غققير مؤدبققة،تلفازي حواري
 ومن ثم اتصل بققه أحققد المحسققنين يعلن،بل ويتهمه بالكذب

 وال زال محافظققاً،التزامه بالتبرع بألف دوالر أمريكي يوميققاً
على ذلك االلققتزام. القصققص كثققيرة والحققوادث عديققدة،ق ومققا
كانت الجمعيققة أن تسققتطيع أن تحقققق مققا حققتققه من نجققاح
وانتشار لوال جهد الكتاب العلمققانيينق والليبرالققيينق في نشققر
المقاالت التي أثارت سخط الشارع الكويققتي وجعلتققه يققزداد

إقباالً عليها.
 التنموية:التنظير لفقه الدعوةع- 1

بدأ السميط العمققل من خالل لجنققة مسققلمي افريقيققا في
بداية الثمانيناتق على شكل مشاريع محدودة جداً ببنققاء بعض
المساجد في مالوي، لم يكن الدكتور السميط يدرك ضققخامة
وخطورةق األوضققاع الققتي تعققاني منهققا المجتمعققاتق المسققلمة
وبالققذات مققا يتعلقققق بهققويتهم الدينيققة والحضققارية. كققانت
األهققداف محققدودةق بتقققديمق بعض المسققاعدات وبنققاء بعض
المساجد وحفر بعض اآلبار. إال أنه بدأ يدرك بسققرعة، عنققدما
بققدأت اللجنققة تجققوب البلققدان وتتوغققل داخققل القققارة، أن
المخاطر والتحديات هي على درجة كبققيرة جققداً من التعقيققدق
والشراسققة. فققأدرك أنققه من المسققتحيل التفكققير في دعم
وترسققيخ الهويققة اإلسققالمية للشققعوب األفريقيققة، من دون
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العمل على تنمية تلك المجتمعققات ألن معظمهققا كققان يعيش
تحت خققط الفقققر. وبالتققالي تغققير مفهققوم الققدعوةق لديققه من
دالالت المصقققطلح التقليقققدي إلى فهم شقققمولي للنهقققوض
بالمجتمعات المسلمة األفريقية نهضة شاملة. لقققد اكتشققف
أوضققاعاً مرعبققة للمسققلمينق في افريقيققا فشققعر بأننققا إذا لم
ندعمق المسلمين في مجاالت معينة من التنميققة االجتماعيققة،
فسنكون عندئذ كمن يمارس نوعاً من النفاق، ألنققه من غققير
المتصور أن نسققاهم في تققذكير المسققلمين بققدينهم، ودعققوة
غير المسلمين إلى هققذا الققدين، بينمققا هم يتضققورون جوعققاً،
وتموت نسبة مرتفعة جداً من أطفالهم بسبب سققوء التغذيققة

أو بسبب األمراض المنتشرة.
تعايش مع اآلخر:فقه ال- 2

ومن مظققاهر حكمتققه الدعويققة أنققه عنققدما أعلن سققلطان
إيسالي في نيجيريا دخولققه في اإلسققالم نهققاه السققميط عن
هدم الكنائس عندما ذكر أنه سيهدمها في قريته ودعققاه إلى
عدم المسققاس بمشققاعر المسققيحيين. كمققا أنققه دعققا العلمققاء
المسلمين إلى وضع فقه الواقققع لألقليققات اإلسققالميةق الققتي
تعيش في الغرب، وانتقد بشدة الدعاةق الذين يزورون بلققدان
األقليات المسلمة وينشرون فتاوى متطرفة ضققد النصققارى،
أو يثيرون فتن كبرى بين المسلمين حول قضايا صغيرة قققد
تسبب في زيادة العداء لإلسالم، وتعطيل الدعوة بين الناس

 .هناك
 الدعوي: العرب البحث عن دور– 3

وعن غياب العققرب والمسققلمين عن هققذه القققارة الققتي ال
يحتاج أهلها كبير جهققد ليققدخلوا في اإلسققالم يقققول الققدكتور

والله أشهد الله على أننا نحن العققرب مقصققرون))السميط: 
ثم مقصققرون ثم مقصققرون تجققاه إخواننققا في إفريقيققا، كققل
إفريقيا مستعدة أن تبيع نفسها لإلسققالم لققو وجققدت إنسققاناً
يعققرض عليهم الققدعوة اإلسققالمية ولكن مققا نريققد أن نققأتيهم
بالعصا، ال نريد بالقوة، أنا أريد أن نرفققع شققعار: }وَمن يُققْؤَت
بِيِل َربَِّك دْ أُوتَِي َخيْقققراً كَثِقققيراً{، }ادُْع إلَى سقققَ الِحكْمَقققَة َفقَققق

((.بِالِْحكَْمِة والَْمْوِعظَِة الَحَسنَِة{.
 أن زكققاةوعن دور أغنياء العققرب كققان يققرى -رحمققه اللققه-

 مليققون مسققلم إذ250أموال أثرياء العرب تكفي لسد حاجققة 
يبلغ حجم األمققوال المسققتثمرة داخققل وخققارج البالد العربيققة

 مليققار دوالر ولققو أخققرج هققؤالء األغنيققاء الزكققاة عن2275
 مليققار دوالر ولققو افترضققنا - كمققا56,875أمققوالهم لبلغتق 
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250يقول - أن عدد فقراء المسلمين في العققالم كلققه يبلققغ 
 دوالراً وهققو227مليون فقير، لكان نصيب كققل فقققير منهم 

مبلغ كاف ليبققدأ الفقققير في عمققل منتج يمكن أن يعيش من
دخله.

:الدعوةفي مبدأ الرحمة - 4
على استحضارفريقيا أتتركز أعمال السميط الخيرية في 

 تذكرنا بما كان يقوم به األسقققالف التي كانتجميلةقالصور ال
الققذين نشققروا اإلسققالم في جققزر جنققوب شققرق آسققيا وفي

والمققدقق فيمققا يقققوم بققه من عمققل دعققوي خققيريافريقيا.. 
، طابع العمل اإلنسققاني الخققالصه لها دعووتنموي يتبين أن

بسبب الرحمة تلكيكرس مبدأ الرحمة فيجذب ينطلق والذي 
مققاال. ونادراً ما كان يقدم  اإلسالمألوف الناس لدين الرحمة

يقدم مشروعات تنمويققةكان  ولكن ، للفقراءأو عونا مباشرا
صغيرة مثل فتح بقققاالت أو تقققديم مكققائن خياطققة أو إقامققة
مزارع سمكية فهذه تققدر دخالً للنققاس وتنتشققلهم من الفقققر

وغالباًق تترك أبلغ األثر في نفوسهم فيهتدون إلى اإلسالم.
- الدعوة الحبية:5

الطريقققف أن بعض القساوسقققة يقققأتون إليقققه غاضقققبينو
ن الكنيسة الحظت انتشار اإلسالم في منققاطقهمإويقولون 

نها طلبت منهم، باعتبارهم من السكان المحليين، الكتابققةإو
بعضمنه  ويطلب ،ضد اإلسالم، وتحذير الناس من هذا الدين

 اإلسققالمواهؤالء القساوسة أن يمدهم بالكتيبات لكي يهاجم
 تعققاليم اإلسققالمهأهالً وسققهالً ونشققرح لهقق)): مفيقققول له

 بعد يققومينوا ليعودوا كتيبينق عن اإلسالم، ويذهبمونقدمق له
.ين ورهبان(( قسيسمنهأ رغم مسالمهإ واليشهر

 الحكمة والشفافية الدعوية:– 6
حققرب ضققد اإلرهققابخالل بدء الهجوم على ما يقققال إنهققا 

 المفهوم ليشققمل المؤسسققات الخيريققة الققتي تقققدمادوامتد
خدماتها للفقراء من المسلمين الذين يواجهققون مققع الجققوع

فريقيا وآسققيا. لم تققؤثرأخطر التنصير في بقاع مختلفة من 
عبد الرحمنالشيخ هذه الضغوطات الدولية على ما يقوم به 

رحمه اللققه-– كان  ألنه،فريقياأالسميط من عمل خيري في 
 العمققل بطريقققة مدروسققة ووفققق عمققلضققرورةيدرك جيققداً 

الحكمققة رائققده، وأن تكققون ،مؤسس له كققوادره ومتخصصققوه
. وكان يخطوهاالشفافية متاحة لكل خطوة إدارية أو ماليةو

قويققاً وواثقققاً من عملققه وقنققوات صققرف أمققوال المؤسسققة
الخيرية التي يرأس مجلس إدارتها.
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بل إنه يطالب دائمققاً بضققرورة تققدريس مققادة إدارة العمققل
الخققيري في الجامعققات ودعققا جامعققة الكققويت والجامعققات
الخليجيققةق إلى تققدريس هققذه المققادة كي يتم سققد العجققز في
الكوادر المتخصصة التي تحتاجها الجمعيققاتق الخيريققة، خاصققة
أنها في حاجة ماسة إلى أفراد مدربين ومعدينق إعداداً جيققداً
يمكنهم من الولوج في العمققل اإلداري على أسسققه العلميققةق

الصحيحة.
الدعوية المؤثرة: همواقفمن 

ثيوبيععا وجععدإيروي الدكتور السميط انه عنععدما زار احععدى القععري ب
أشععكاال وألوانععا من األطفععال وهم هياكععل عظميععة تمشععي على قععدمين
بعضهم يستطيع أن يمشي وبعضهم يحبو حبععواً عمععره قععد يكععون عشععر
سنوات، اثنى عشر سنة وال يسععتطيع المشععي على قدميععه، وأغلبهم لم
يأكل من ثالث أو أربع أيام و عندما ذهب مععرة من المععرات مععع زوجتععه
وأوالدهع إلى إحععدى القععرى ودخععل على كععوخ من األكععواخع وجععد أن األم
ومعها أطفالها وأقاربها لم يأكلوا منذ ثالثة أيام أي شععيء على اإلطالق،
حتى الحشيش الذي يؤكل غير موجععود بسععبب الجفععاف فععذهبت إحععدى
دمت بناته إلى السيارة لتجلب كيسا من الدقيقع ففوجئ بأن المععرأة صععُ
واستغربت أن يعطيها الدقيقع فقععالت: لمععاذا هععذا ؟فقععال لهععا ألنععك مععا
أكلِت من ثالث أيععام أنت وأوالدك، قععالت نحن أغنيععاء، الحمععد اللععه نحن

ففي الكوخ الذي خلفنا لم يأكل أهلها منذ ثمانية ثالثة أيام فقط ما أكلنا
أيام.

مؤلفاته:
وقد ترك آالفا من القصععص والحكايععات والمواقععف واألحععداث عن

 وقععدجياع إفريقيا، وقد  نال الكثيرع من الجوائز، ولكنه تبرع بها للفقراء،
ترك عمال وتراثا دعويا ضخما، فهو مجدد في المجععال الععدعوي الخععيري

 ترك ولم يحفل بالكتابة والتأليف، ومع كل هذا فقدواإلغاثي واإلنساني،
بعض المؤلفات الدعوية الجديدة في حقل العمل الدعوي، وهي:

 لبيك إفريقيا.– 1
 دمعة أفريقيا.– 2
 رحلة خير في إفريقيا، رسالة إلى ولدي.– 3
 قبائل األنتيمور في مدغشقر.– 4
 مالمح من التنصير، دراسة أكاديمية علمية.– 5
- دليل إدارة مركز اإلغاثة.6
 قبائل البوران.– 7
8 – 
 قبائل الدينكا.– 8
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 السالمة واإلخالء في مناطق النواعات.– 9
- إدارةع األزمات للعاملين في المنظمات اإلسالمية.10

منجزاته وآثاره:
يمكن حصر منجزاته في العناصر التالية:

 ترك كم معرفي وعلمي وخبراتي في مجال الدعوة ونشر اإلسالم.– 1
 ترك كم معرفيع وعلمي وميداني في نشر وتعميم العمععل الخععيري– 2

واإلغاثي واإلنساني والتنموي.
 ترك أنموذج دعوي تجديدي في العمل والفكععر اإلسععالمي الحععديث– 3

والمعاصر ال يشابه من سبقه.
 إسالم أكثر من أحد عشر مليون إفريقي.– 4
 تأسيس وعضععوية الكثععيرع من جمعيععات العمععل الخععيري واإلنسععاني– 5

واالجتماعي المحلية والعربية والعالمية.
( مسجد.5700 بناء ما يقارب )– 6
( بئر ارتوازية في إفريقيا.9500 حفر حوالي )– 7
( يتيم.15000 رعاية أكثر من )– 8
( مستشفى، ومستوصفا.124 بناء )– 9

( مركز إسالمي.204( جامعات، و )4( مدرسة و )860- إنشاء )10
( ماليين نسخة من المصحف الشريف.6- طبع )11
( طالب متمدرس في مختلف المراحل.95000- دفع رسوم )12
( دولععة40- تنفيععذ مشععاريع إطعععام الصععائمين في أكععثر من أربعين )13

إفريقية.
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الفصل السابع
المدرسة التربوية والحركية اإلباضية

)محمققد بن يوسققفالعالمققة المجققدد –  الشققيخ 1
م(، 1914اطفيش ت 

الصحفي القدير والمصلح الشيخ ) إبراهيم أبو - 2
م(.1973اليقظان ت 

مجددال الداعية المصلح والعالمة - 1
هق/1332-1228) الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش 

م(1821-1914
لوحدة اإلسالمية ومفهومه ل

يقققول الققدكتورق عبققد العزيققز بققدوي عن مكانققة اإلباضققية
ودور مدرستها في الفقه اإلسالمي: )).. وللمذهبق اإلباضي
أثر كبير في البحث والتدوينق في شققتى المجققاالت العلميققة،
وما يصققادف الحيققاة من مشققكالت يوميققة، فققدونوا األحققاديث
وشرحوها، واستنبطوا األحكام وطبقوها، وتعرضققوا للعقائققدق
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ونزهوهققا، ودونت لهم مؤلفققات شققتى في الحققديث والفقققه
والعقائققد والتققاريخق والتفسققير، وغيرهققا من صققنوف العلمق
وآدابققه، حيثق أصققبح لهم مكققان فسققيح في الدراسققة للمنهج

.      1 الذي ساروا عليه..((
: أوضاع بالد ميزاب

ال تختلف أوضاع منطقة وادي ميزاب –على عهد الشيخ
اطفيش– كثيرا عن أوضاع العالم اإلسالمي، فكانت البيئة
الميزابية أنموذجا مصغرا عن البيئة اإلسالمية العامة، لكن

لها بعض الخصوصيات، لعل أهمها:
 – منطقة وادي ميزاب تقع جنوب الجزائر العاصمة بنحو ]1

[53[ ستمائة كيلو متر، وترتفع عن سطح البحر بق ]600
مترا، وهي أرض صحراوية تحمل كل خصائص البيئة

الصحراوية من الناحية المناخية وغيرها، تتخللها بعض
الوديان إالّ أنها في األغلب جافة، ال تجري إالّ لبضعة أيام،
وكثيرا ما تتعرض للجفاف فتبقى البيئة جافة قاسية، لكن

لم تمنع الناس الذين استوطنوها من أن يقيموا فيها عمرانا
.2وحضارة تتناقلها األلسنة وشهدت بها اآلثار واألعمال 

 - يخضع المجتمع الميزابي لقيادة جماعية منذ حلول2
المذهب اإلباضي بها في القرن الخامس الهجري، هذه

، أو نظام العزابة الذي3القيادة المعروفة بحلقة ]العزابة[ 

ندوة الفقه اإلسالمي، وزارة العققدل واألوقققاف، مسقققط، سققلطنة 1
.722ص  م،1990هق 1410عمان، 

نقال عن: مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش 2
.19 و 18م، ص 1996هق 1417العقدية، جمعية التراث، القرارة، 

وبدوره نقال عن مصادر ومراجع إباضية.
نظام العزابة: تنظيم اجتماعي خاص بالمجتمع اإلباضي في 3

المغرب أساسه المحافظة على المجتمع بعد انتهاء حكم الرستميين
هق أسسه أبو عبد الله محمد بن بكر بإرشاد من شيخه أبي296سنة 

زكرياء فصيل بن أبي مسور، ابتدأ النظام على شكل حلقة تعليمية،
ثم تطور حتى أصبح له سند اجتماعي قوي جعلها تقود المجتمع،

وتركت أثرا واضحا في نشاط الحركة العلمية الحضارية للمجتمعات
اإلباضية خاصة في ليبيا وجربة ووادي ميزاب. نقال عن: مصطفى
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،1أسسه الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي 
وعرف هذا النظام تجسيدا في الواقع، وتطورا خاصة بوادي

ميزاب، حتى أصبحت أمور الحل والعقدق تعود إليه في
الوادي، ومّر بفترة قوة وضعف تبعا لألوضاع العامة

ولألحداث المتعاقبة.
 – ظل اإلباضيون على صلة بكل من حكم وسيطر على3

المغرب األوسط، ففي أيام الحكم العثماني كان لهم أمناء
ينوبون عنهم لدى السلطة العثمانية، فتمكنوا بذلك من

البقاء في ميزاب مع توسيع نشاطهم التجاري إلى الشمال،
وبقي األمر هكذا حتى مجيء االحتالل الفرنسي، الذي لم
يلبث أن وصل الصحراء، فكان على الميزابيين أن يتخذوا

موقفا إزاءه، وقد عرفوا التفوق العسكري للمستعمر،
ورأوا ما يتركه من البالء واألثر على العمران والعباد، وذلك
بعد مشاركتهم في رد الحملة الفرنسية على الجزائر سنة

م، وحملتهم هذه التجربة على أن يبرموا معاهدةق1830
حماية السلطة االستعماريةق لما وصلت إلى مدينة األغواط

م، وكان هذا حال وسطا بين عدم1853شمال ميزاب 
قدرتهم على المقاومة، وبين أن يتجنبوا ما ينتج عن

االحتالل في شؤونهمق الخاصة، ولم يدم الحال طويال إذ
سرعان ما انقلبت عليهمق فرنسا بحجة مساندة أهل ميزاب

للثوار والثورات الجزائرية فأصبح وادي ميزاب ملحقا
م، ولم يعد لنظام1882مباشرة باإلدارة العسكرية منذ سنة 

العزابة من سلطة إالّ في قضايا المجتمع، لما أصبح القضاء
. 2بيد الفرنسيين 

 – لم يخل وادي ميزاب من بعد االضطرابات من الناحيتين4
االجتماعيةق والفكرية، وأكله التقليد والتقديس للماضي،

حتى ظل العلماء إلى القرن الثالث عشر الهجري التاسع
عشر الميالدي يعيشون على أنقاض ومخلفات الماضي، وقد

سف اطفيش العقدية، جمعيةوينتن، آراء الشيخ امحمد بن يو
.20م، ص 1996هق 1417التراث، القرارة، 

أبو عبد الله محمد بن بكر: من علماء القرن الرابع وبداية الخامس 1
الهجري العاشر الميالدي أصله من جبل نفوسة بليبيا، تعلم في
جربة وتولى التدريس والدعوة، وانتقل إلى جبل نفوسة وجربة

ووادي ريغ وورجالن ووادي ميزاب، توفي في بلدة عمر. نقال عن:
مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقدية،

.20م، ص 1996هق 1417جمعية التراث، القرارة، 
نقال عن: مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش 2

.21 و 20م، ص 1996هق 1417العقدية، جمعية التراث، القرارة، 
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وصف وانتقد الشيخ اطفيش ذلك الجمود، داعيا أهل ميزاب
للنهضة والتقدم، ومع كل هذا فقد عرف وادي ميزاب

ظهور بعض الحركات اإلصالحية كحركة الشيخ أبي زكريا
، ثم2، وحركة الشيخ عبد العزيز الثمينيق 1يحي بن صالح 

حركة الشيخ امحمد اطفيش اإلصالحية التنويرية في الفكر
والفقه اإلباضي المتجدد، المناسب لطروحات وتطلعات

المسلمين في العصر الحديث بما يتناسبق وأصالتهم
واستفادتهمق من فتوحات وتقدمق المدنيات الحديثة في

عوالم العلم والفكر والصناعة والرقي والتقدم، الذي هو
موضوع دراستنا. 

نسبه ومولده:
هو الشيخ امحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن

عبد الرحمن بن عيسى بن إسماعيل اطفيش، وينتهي نسبه
-1229إلى أسرة الحفصيين الذين حكموا تونس سنوات 

. 3هق 983-625م 1574
ولقب بكلمة ]اطفيش[، وهي في لغة ميزاب مكونة

من ثالثة مقاطع، وتعني: ]خذ، تعال، كل[، وهي كناية عن
الجود والكرم، وأمه مامه ستي بنت الحاج سعد بن عدون بن
يوسف بن قاسم بن عمر بن موسى بن يدر من عشيرة آل

. 4يدر ببني يزقن 
واشتهر الشيخ عند اإلباضية بلقب ]القطب[ حتى أصبح
لقبا مقصورا عليه، وليس لهذا اللقب معنى من معاني رتب

الصوفية، ولكن يدل على مكانة الشيخ العلمية، وكونه

هق من أوائل من1202-1120أبو زكريا يحي بن صالح األفضلي  1
قام بالنهضة في وادي ميزاب، ثم انتقل إلى جربة بتونس وبقي

فيها متعلما مدة طويلة، ثم رجع إلى وطنه مدرسا ومصلحا
اجتماعيا، وقد لقي معارضة شديدة، ولم يترك مؤلفات تذكر، وتخرج

على يديه من حمل أفكاره ونشرها، توفي ودفن في بني يزقن.
عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الثميني توفي  2

هق أصله من بني يزقن، انتقل مع والده إلى ورجالن وبها1130سنة 
تعلم وعمل في تجارة أبيه، ثم تركها ليلتحق بمدرسة أبي زكريا

فكان من أبرز تالميذه، ترأس مجلس العزابة ثم مجالس وادي ميزاب
النيل)عامة، أصبحت كتبه معتمدة المذهب اإلباضي وخاصة كتاب 

.(التكميل لما أخل به كتاب النيل) و (معالم الدين) و (وشفاء العليل
نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش 3

.24 و 23العقدية، ص 
نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  4

.24العقدية، ص 
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م ببني1821هق 1238مرجعا عند اإلباضية. وقد ولد سنة 
.1يزقن بغرداية، وله ثالثة أشقاء اشتغلوا بالتجارةق 

نشأته ووفاته:
عاش سنوات طفولته األولى في غرداية ألن والده كان

قد نفي من بني يزقن إلى غرداية بسبب خالفه مع وجهاء
البلدةق حول قضايا اإلصالح االجتماعي، وبعد فترة توفي

والده وعاش في رعاية والدته وأشقائه الثالثة عيشة شظف
وفقر ومعاناة، ورغم فقره فقد طلب العلم وأكب عليه،

على الرغم من مساعدة العمانيين له ومدهم إياه
بالمساعدات، وعمل بالتدريس والقضاء، الذي تركه ألنه

.2صرفه عن طلب العلم
وقد تعرض لكثير من المحن فقد طرد من بلدته بني

يزقن بسبب آرائه اإلصالحية، وبسبب مناداته باالجتهاد
والخروج عن التقليد والتعصب األعمى، فسكن البلدة

المجاورةق ]بنورة[، إلى أن كثر تالميذه ومريدوه ومحبوه
الذين طالبوا بعودته فعاد إلى بني يزقن بعد نفي دام سبع

سنين، ولم يغادرها إالّ قليال، إلى بيت الله الحرام مرتين،
وإلى بعض المناطق المجاورة، وكانت كلها رحالت علمية،

وقد أرخ لرحلتيه الحجازيتين، وكانت األولى في العقد
هق وهي التي1290األخير من القرن الثالث عشر الهجري 

تردد ذكرها كثيرا في مؤلفاته، كما ذكر العلماء الذين التقى
هق1303بهم في مكة والمدينة،ق وكانت الحجة الثانية سنة 

م وسجل مراحلها في قصيدته الحجازية، ورسمق1886
طريقها، وأهم المدن التي توقف بها بدءا من المدن

هق، كما ذكر1304الجزائرية والتونسية إلى أن عاد سنة 
فيها أهم الكتب التي اشتراها، والكثير من تفاصيل الرحالت

.  3الحجازية 
وظل بها يدرس ويعلم إلى أن وافته المنية يوم السبت

م، بعد مرض أألم به،1914هق مارس 1332ربيع الثاني  23
.4وقيل توفي بسم وضعه له المستعمر الفرنسي 

حياته وتكوينه العلمي:

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  1
.19 و 18العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  2
.26 و 25العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  3
.29و 28العقدية، ص 
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اجتمعتق جملة من العوامل على تكوين ونبوغق شخصية
الشيخ العلميةق والدعويةق واإلصالحيةق لعل أهمها:

 – تأثير العائلة:1
كان الشيخ ينتمي من ناحية أمه وأبيه بنسب عريق من
الشخصيات العلمية، حيثق كانت األسرتان عامرتان بالعلماء،

الذين أثروا في شخصيته وتكوينه، وقد افتخر في العديدق
من المرات بنعمة الله عليه أنه نشأ في أسرتين عامرتان

بالعلماء، وفتح بصره على مجالس الذكر والعلم، فضال عن
تلقيه مبادىء العلوم على يد أخيه إبراهيم، الذي كان يعده
معلمه األول، والذي درس في جامعة األزهر بمصر وتعلم

الكيمياء وكان مولعا بها، وجلبق معه من مصر وعمان الكثير
من الكتب، وسبقق له أن دّرس بفاس ثالث سنوات وتوفي

هق وقد حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوزق سنه1310سنة 
.1الثامنة بعد 

 – تلقيه العلم على يد أكابر العلماء: 2
وقد تلقى العلم على يد خيرة علماء اإلباضية في

عصره أمثال: الشيخ ]محمد بن عيسى ازبار[ والشيخ ]عمر
بن سليمان[ والشيخ ]سعيدق بن يوسف[ والشيخ الحاج

]سليمان بن عيسى[، والشيخ ]حمو بن كاسي[، والشيخ
]عمر بن صالح[ الذي درس على يديه علم القصاص. فضال
عمن طلب عنهم أثناء رحالته في الجزائر وتونس وليبيا أو
خالل رحلتيه الحجازيتين أمثال الشيخ: ]أحمد زيني دحالن[
والشيخ ]محمد سليمان حسب الله[، والشيخ ]محمد حقي

بن علي بن إبراهيم[ والشيخ ]رحمتق الله بن خليل الرحمن
.2الهندي[ 

 – ذكاؤه ونبوغه المفرط:3
وقد أظهر الشيخ نبوغا واجتهادا متميزين منذ بداية

عهد بالدراسة حينما كان يُقبل على حلقات الدرس إقباال
منقطع النظير، دعمته عزيمة صادقة، وقلب جريء، وذكاء

مفرط، وصبر على تحمل مشاق الطلب ال نظير له بن
قرنائه، مما جعل أساتذته وشويخه يتوسمون به خيرا

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  4
.44 و 43العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  1
.25العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  2
.52 و 45و 44العقدية، ص 
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ونجاحاق وفأال طيبا للعلم والعلماء، وفتحا مجيدا للفضيلة
والخير، حتى أصبح يتصدر حلق التدريس، وقد جلس إليه

بعض من علموه في الصغر، وقد أقبل على العلم حتى صار
من ألمع العلماء، ورجا ربه أن يكون من مجددي عصره،

وكان يقول: )).. قلت قد بلي هذا الدين فاسألوا الله تعالى
أن يجعلنيق له مجددا وألحواله مسددا، وهو القائل :

لدينك يارب ويا*** وإني ألرجو أن أكون المجددا 
.  1مظهر الذخر(( 

مكانته:
تبوأ الشيخ اطفيش مكانة علميةق واجتماعية وأدبية

ودينيةق عظيمة في مجتمعه، ولم يكن الوصول إلى مثل تلك
المكانة باألمر الميسور نظرا لكثر المتطلعين والمعارضين

والحاسدين،ق ولكنه استطاع أن يصل إلى تلك المرتبة بعلمه
وتآليفه الجليلة وعمله الدعوي، فتدرج في حلقة العزابة

كعنصر عادي مكلف بتجهيز الموتى، ثم أصبح بعد ذلك شيخ
حلقة، ثم تولى الفتوى والتدريس والقضاء، وصار قبلة

للوافدين والقاطنين. ولمكانته العلمية وشغفه بالتدريس
فقد ألقى أثناء وجوده بالمدينة المنورة دروسا بالمسجد

  .2النبوي المعمورق شرح فيها العقيدة السنوسية
آثاره العلمية:

أولى الشيخ اطفيش التأليف عناية كبرى، إذ بدأه
وعمره ست عشرة سنة، وألف في الحل والترحال، ولذا

.3فقد كثر إنتاجه لألسباب التالية: 
 – االستجابة لرغبة الناس، فالكثير من مؤلفاته استجابة1

لطلبات وأسئلةق السائلين فحوالي أربعين رسالة كتبها
للسائلين من عمان.

ى مبدإ النفرةل – تحمل الشيخ واجب التأليف عن الناس ع2
اإلسالميةق حتى يشتغلواق بالعمل، وكان يشعر بأن التأليف

واجب كفائي ال ينبغي أن ينساق الناس جميعهمق وراءه
ويتركوا العمل الحضاري الذي يصلح دنياهم، وقد قال عن

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  1
.50 و 49العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  2
.52 و 51 و 50العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  3
.62 و 61العقدية، ص 
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ذلك: )).. وإالم يشتغل الناس بالتأليف ويتركون العمل
.1والدرس وقد وجدوا من كفاهم مؤنة التأليف..(( 

 – الفراغ العلمي الذي عاشه الشيخ اطفيش، إذ رأى أن3
يسده بالتأليف ليمهد السبيل لتالميذهق في اكتساب العلم

والمعرفة. 
 – ذكاؤه المفرط وقدرته على اإلبداع واالبتكار والتصنيف4

والتوليف والتقعيدق والنقد وغيرها من الملكات التي حباهق
الله بها. والسيما في علوم الشريعة.

 – ملء الفراغ الحاصل في علوم الشريعة والسيماق مع5
توالي المستحدثات والمستجدات، وغياب الكثير من كتب

األقدمين من جهة، وحاجة العصر وتطلعاته للتجديد
.2والتأليف في الدين

مؤلفاته:
اختلف الدارسون لتراث الشيخ في عدد المؤلفات التي

تركها، فقد أورد الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش في
كتابه القيم ]الدعاية إلى سبيل المؤمنين[ بأن عدد كتبه

[ ثالثمائة كتاب، فيما ذهب المستشرق )ل.300قاربت الق ]
[ كتابا، فيما ذكر المستشرق192دافيد( إلى أنها بلغتق الق ]
[ كتابا، وهي الموجودةق103]كوبرلي[ إلى أنها بلغت ]

والمطلع عليها اآلن، ومنها ما تعددت أجزاؤه ككتاب ]شامل
[ كتبا عدا135األصل والفرع[، وقد أحصينا له أكثر من ]

[ رسالة وبعض المخطوطات107المراسالت التي بلغت ]
.3األسرية األخرى 

وقد تنوعت مؤلفاته ما بين سائر علوم الدين والعربية
من أصول الدين والفقه والتفسير والحديث والمنطق

واللغة واألدب والتربية واإلرشاد والوعظ والفتاوى
.    4والحساب والفلك والطب 

أشهر تالمذته:

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  1
.62 و 61العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  2
.62 و 61العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  3
.65 و 64 و 63العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  4
.65 و 64العقدية، ص 
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درس الشيخ قرابة المائة تلميذ نبغ منهم العشرات،
وكان من أشهرهم:

 – الشيخ الحاج صالح بن عمر لعلي: المولود ببني يزقن1
هق صاحب المؤلفات الشهيرة، والمتوفي1287م 1871سنة 

م والعالمق الفقيه المدرس1928هق 1347ببني يزقن سنة 
المحقق الذي من مؤلفاته:

 – القول الوجيز في تفسير كالم الله العزيز.1
 – منظومة خالصة المراقي في معرفة مبادىء2

اإلسالم.
 – رسالة في الصوم واإلفطار.3
 – حواشي على كتاب ]النيل وشفاء العليل[ و4

] اإليضاح[ و ]قواعد اإلسالم[..
.1  – أجوبة وقصائد مختلفةق5

 – سليمان باشا الباروني: المولود بجادو بجبل نفوسة2
م، الذي حفظ القرآن الكريم وانتقل1873هق 1291سنة 

م، ثم إلى وادي1887هق 1305إلى جامع الزيتونة سنة 
ميزاب ليتعلم على يد الشيخ اطفيش، ثم انتقل إلى األزهر،

واهتم بقضايا الفكر واألدب والتاريخ والسياسة، أنشأ
المطبعة البارونية بمصر وطبع فيها كتابه الشهير ]األزهار

الرياضية في أئمة وملوك اإلباضية[ وديوانه الشعري،
وأصدر جريدة ]األسد اإلسالمي[ فصودرت ألنها اهتمت

بقضية الجامعة اإلسالمية في عددها األول، قاد المقاومة
هق1359الليبيةق ضد االستعمار اإليطالي، وتوفي بالهند سنة 

.2م1940
 – أبو إسحاق إبراهيم بن الحاج محمد بن الحاج إبراهيم بن3

يوسف اطفيش: من أبرز تالميذ الشيخ، ولد ببني يزقن سنة
م، درس على يد الشيخ ثم على يد الشيخ1886هق 1304

هق[، ثم ذهب إلى1332م 1913]عبدق القادر المجاوي ت 
م، واشتهر بمقاومته لالستعمارق1917هق 1335تونس سنة 

وانشغاله بأوضاع المسلمين، وكان عنصرا نشيطا ضمن
الحركة الوطنية التونسية بعد نفيه إلى تونس، ثم لما ضاق

االستعمارق به نفاه إلى مصر، فواصل بها نشاطه مصدرا
م1947هق 1366مجلة ]المنهاج[ ثم سافر إلى زنجبار سنة 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  1
.58العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  2
.59العقدية، ص 
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ودافع عن القضية العمانية أمام بريطانيا، ثم عمل في دار
م إلى وفاته سنة1940هق 1359الكتب المصرية من سنة 

م، وهناك نشر وحقق الكثير من كتب1965هق 1358
. 1اإلباضية والمالكية 

 – أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى حمدي: ولد بالقرارة4
م، وبها تعلم في مدرسة الشيخ الحاج1888هق 1306سنة 

عمر بن يحي، فحفظ القرآن الكريم وسائر متون عصره
في اللغة واألدب والدين، التي أهلته للجلوس إلى حلقة

الشيخ اطفيش، وظل مالزما له حتى هاجر إلى تونس
يطلب العلم بجامع الزيتونة والخلدونية، وفي تونس عمل

مع الحركة الوطنية التونسية بقيادة الشيخ ]عبد العزيز
 م[ وكان عضوا في اللجنة1944هق 1363الثعالبي ت 

األدبية لحزب الدستور التونسي حين تأسيسه، ثم عاد إلى
الجزائر وانخرط في صفوف جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين وكان من أعضائها البارزين، وأسس ثمانية

صحف، وكان من كتاب صحف الجمعية وغيرها، وتوفي سنة
.2م 1973

جهوده في اإلصالح االجتماعي:
جاء الشيخ اطفيش بدعوته اإلصالحية إلى منطقة وادي

ميزاب بعدما كادت تخبو الدعوات اإلصالحيةق األولى التي
بدأها مبكرا الشيخ أبو زكريا يحي بن صالح، والشيخ عبد

العزيز الثميني، وقد بحث في أسباب تخلف البيئة الميزابية
وتبين بعد طول المدارسة والتدقيق طغيان الجهل

والتعصب والتقليدق عن غير علمق والتقوقعق على الذات،
وعدمق االحتكاك باآلخر، وعدمق االهتمام بشؤون المسلمين،
ولذا اتجه إلى إصالح عيوب المجتمعق الميزابي، متبعا منهج
السلف الصالح من األمة الذين ساروا على منهج الصحابة
رضوان الله تعالى عليهمق أجمعين ورسول الله صلى الله

.3عليه وسلمق 
وقد استخدم سائر الوسائل المتاحة بين يديه،

ومستعمال كل األساليبق والسنن النبوية في اإلصالح

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  1
.60 و 59العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  2
.61 و 60العقدية، ص 

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  3
.41 .. 30العقدية، ص 
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والتغيير التي تعتمد على الرفق والروية والسكينة والتدرج
والمرحلية والتأني والود، والسيما رفع الغبن عن المرأة

الميزابية التي كانت محكومة بالتقاليدق ال بالشرع، ومن أجل
التغيير تنقل في سائر بالد ميزاب، وخصص أوقاتا خاصة

بالرجال والنساء.
وقد عمل على تصحيح االعتقادات البالية، كاإليمان

بالخرافة والشعوذة واألساطير وتقديس القبور واألضرحة
واألماكن والركون إلى الكسل وانتظار خوارق العادات،
وذبح الذبائح في المزارات والحج لها، واالعتقاد الجازم
بقوة المردة والجن.. وصحح بدع استحداث بعض ركعات

مخصوصة في أيام السنة وانتخاب آيات خاصة من القرآن
الكريم تتلى والبناء على القبور.. فصحح كل ذلك وغيره،
وقد القى مناهضة شديدة من السكان والجامدين ولكنه

قاوم وبرهن وعمل وأقنع حتى هدى الناس وقادهم إلى
رسالة اإلسالم الصحيحة، على الرغم من نفيه من بلدته،

ومحاولةق قتله.
وقد تميز بصبره وطول نفسه وصدقه وثباته في

دعوته حتى نهض بالمجتمع الميزابي وأخرجه من براثن
الجهل والتخلف والبدعةق المفسدة للدين. فكان بحق
المصلح والمعلم والمربي والمدرس والباعثق للنهضة

الميزابية الحديثة بحق. 
وكان من بين شيوخ معدودين مشهود لهم بمقاومة

االستعمارق الفرنسي الذي فرض عليه اإلقامة الجبرية إلى
حين وفاته، وكان يرى رأي مالك بن نبي في القابلية

لالستعمار، ويرى أن األمة اإلسالمية ما كان لها أن تستعمر
من قبل األجنبي لوال قابليتها للركوع والخنوعق والذل، ولذا

كان من المقاومين، ومن المشجعين على مقاومة
االستعمارق بالتعليم والتربية والتأديبق أوال، ثم باإلعداد

المادي والروحي واألدبي ثانيا، وقد قال في المقاومة:
لوال ثقالث هقن : تعليمق جقاهققل  ***   وخدمة ربي

والجهاد لذي الكفر 
لما كنت أخشى الموت والموت الزم     ***  وإالّ فما

        .1الحياة والمرء في قهر 

كتابه القيم شامل األصل والفرع:

نقال عن : مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  1
ج و د، بتصرف.العقدية، ص 
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يُعد كتاب الشيخ اطفيش شامل األصل والفرع من أجل
ما ألف، ولكن لألسف لم يكتب الله له ليتمه حيث وقف فيه

عند باب الصالة، ولو أتمه لكان كفاية للمسلمينق عامة
وألتباعق المذهب اإلباضي خاصة، وسنحاول عرض أهم أبوابه

وفصوله وموضوعاته.
فقد التزم تحقيقه والتعليقق عليه وشرحه وطبعه

العالمة أبو إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائر، المعروف
باطفيش الصغير، مثنيا على شيخه جهده ومثابرته وعزمه

على خدمة األمة اإلسالمية، وأنه ألف هذا الكتاب بعد بلوغه
درجة االجتهاد، فقد: ))أودع فيه من تحقيقاته ما يبتهج به

الباحث، ويتطلبه العامل في مرحلة الحياة الدينية، ويكشف
عن مكنون مسائل قد تستعصي عن المحصلين

والمستزيدين، وقد يجد فيه المنتهي ضالته، ويبلغ منه
منيته، ولقد نوه به مؤلفه في كثير من تآليفه وأحال عليه
في كثير من المشكالت، وكان المؤلف رحمه الله نوى أن
يجمع فيه فنون الشريعة مع اإلطناب فيما يتطلبه المقام

وتحقيقق الخالف وبيان األصل، ولم يستكمل أبوابه وفصوله،
بل احتوى على أكثرها، ولو تم هذا المؤلف لكان في بضعة

.      1مجلدات، وفي مقدمة الكتب تدقيقا وتحقيقا(( 
ثم أثنى على مواهب الشيخ العلمية والمنهجية في

فنون التدقيق والتحقيق والشرح والتعليقق والترجيح فقال:
)).. وغني عن البيان أن مؤلفات قطب األئمة شيخناق مع

كثرتها –وهو من المجيدين في التأليف المكثرين فيه– غنية
.2بالتحقيقاتق ذات ثروة عظمة قل أن تُوجد في سواها..(( 
وقد نعت في مقدمته طرق تعامل الشيخ مع األقوال

واألدلة واآلثار واألخبار، وقدرته النادرة في تحقيق وتحصيل
أرقى وأرجح األقوال والمذاهب فيها فقال: )).. والمؤلف

قد يسوق مسائل ضعيفة إما ليبينق فسادها تصريحا أو
تلويحا، وإما ليبيين ما يستأنس به إن كان مما يحتمل ذلك،
كما جزم به نفسه. وقد يسوق بعض مسائل واهية القول

انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، تحقيق  1
وطبع أبو إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائري، دون دار، دون مدينة،

دون طبعة، دون تاريخ، مقدمة الطابع، ص د. 
محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، تحقيق وطبع أبو 2

. هق ص ،1ج إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائري، 
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ليتميز الصواب من الخطإ وبضدها تتمايز األشياء، وقد يترك
.       1ذلك إلى اإلدراك بمعونة القرائن..(( 

وجعل عمدته في تأليفه القيم هذا القرآن الكريم
وصحيح اإلمام الربيع بن حبيب المعتمد أساسا في المذهب
اإلباضي، ثم صحيحي البخاري ومسلم، وغيرها من أمهات

المصادر اإلسالمية، رافضا مزاعم الصوفية البدعيةق
.        2والرافضة والباطنية وتأويالتهمق  

فصول الكتاب وأبوابه:
قسم المؤلف مصنفه إلى جزأين، ضم الجزء األول

أربعة كتب هي:
 – الكتاب األول: العلم واإليمان والجائز من الكالم1

والمالئكةق والجن والشياطين.
 – الكتاب الثاني: الوالية والبراءة والتوبة والذنوب.2
 – الكتاب الثالث: في الطهارة ولواحقها.3
 – الكتاب الرابع: الصالة. 4

خاتمة: 
لقد كان للشيخ اطفيش دور بارز في نهضة البيئة
الميزابية، فكريا واجتماعيا ، نظريا وواقعيا، وكان من
الرجال الذين تركوا بصماتهم بارزة في تاريخ الجزائر

عموما، فهو كما يقول الدكتورق محمد ناصر بوحجام في
مقدمة كتاب األستاذ مصطفى ونتن: )).. أن الشيخ اطفيش

له الفضل الكبير في بعث الفكر اإلباضي من جديدق في
مطلع القرن العشرين الميالدي الرابع عشر الهجري، فجمع
آراء من سبقه، ورتبها وشرحها وحللها، ومثّل هذه المدرسة

خير تمثيل ، وبقي بذلك مرجعا أساسيا فيها، وقد كتب
الشيخ في معظم المسائل المتعلقة بالعقيدة، إذ يلحظ

القارىء أو الدارس أن مباحثق العقيدةق حاضرة في أغلب ما
كتب من رسائل وألف من كتب في مختلف العلوم، فكان

يعمد إلى جعل تصحيح العقيدةق سبيال للنهوض ببيئتهق
ومجتمعه، وكان تأثره باالستعمارق وباألوضاع المحيطة به

دافعا ألن يبحثق في مسائل العقيدةق لتحقيقق التغيير
المنشود، وهو ما جعله يُحقق وصف العقيدةق بكونها عمال
.. 3حقيقيا، وليست مجرد تصورات وتصديقات غير مؤثرة(( 

انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ص هق. 1
.، وانظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ص هق  2
نقال عن: مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش 3

. وبدوره نقال عن مصادر ومراجع إباضية،24 و 23العقدية، ص 
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 أصوليا ودينياقًوهو الذي جعل المذهب اإلباضي فضاء
مفتوحاق للمذاهبق األخرى لتطلع عليه أو لتأخذ منه، بمنهجه
السليم في الفهم والتحليلق والتركيب والعرض، البعيد عن

التعقيدات والطالسمق حتى في أمهات القضايا الغيبية،ق وهو
ما جعل العقيدةق تتحرك في النفوس والحياة، ال في الكتب

والمصنفات فقط. 
:الوحدة اإلسالميةمفهومه 

شكلت قضية الوحدةق اإلسققالمية من فكققر الشققيخ محمققد
بن يوسققف اطفيش حققيزا معتققبرا، وقققد بققدت واضققحة في
تفكيره ونتاجاته العلمية، ومواقفه الحياتيققةق أيضققا، فلم تكققد
تمر مسألة لها عالقة بمسائل الوحدةق اإلسققالمية إالّ وتطققرق

قبل تناول مفهومه للوحدةق اإلسالميةلها وقال فيها رأيه، و
في فكققره نققود أن نعققرج على بعض المسققائل لعققل أولهققا

مفهوم الوحدةق اإلسالمية عموما.
 – مدخل إلى مفهوم الوحدةق اإلسالمية:1

وحقققدةق " الجماعقققة المسقققلمة "أو بتعبقققير المفكقققرين
أصققل عظيم من اإلسالميينق المحققدثين"ق الوحققدة اإلسققالمية"

أصققول هققذا الققدين الحققنيف، وركن أسققاس من أركانققه الققتي
يقوم عليها، ومقوم رئيس في بنيته ومكوناتققه الخاصققة بققه،
هذه الوحدة الققتي أرسققى دعائمهققا قققدوة المسققلمين األولى
سيدناق محمد رسول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلمق وصققحابته
الكققرام رضققوان اللققه تعققالى عليهم أجمعين، وهققو يبققني
ويُؤسققس أساسققات الفققرد المسققلم، ويُوطققد ركققائز الدولققة

والمجتمع اإلسالمي المتميز. 

مقدمة األستاذ محمد الناصر بوحجام للرسالة.
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وهي "الوحققدة اإلسققالمية" فققوق ذلققك كلققه ذات وجاهققة
مرجعيققة، وقققدر قيمي في سققلمق القيم وشققبكة المنظومققة
التشريعية اإلسالمية، حيث حظيت وتحظى باهتمققام وانتبققاهق
وعنايققة أعالم وعلمققاء األمققة اإلسققالميةق منققذ السققني األولى

.1للدعوة والدولة، وعلى مدار بقائها ووجودهاق 
و"الوحقققدةق اإلسقققالمية"ق انعكقققاس طقققبيعي ومنطقي
وحقيقيق لوحدةق "الجماعة المسلمة" القطرية األولية، والتي
هي جماع الوحدات الجمعيققة في األمققة المسققلمة، ومحصققلة
تفاعلهققا اإليمققاني اإليجققابي، ونتيجققة تعاملهققا الشققعوري
والوجققدانيق الفاعققل، ال الفققرقي الُمشققتت المتقاتققل، الققذي
يجب أن يخنس بمقابل سققطوع خطققاب الوحققدة، حيث ورثنققا
تاريخيا مليئا باالنكسارات والصراعات المذهبيققة  الققتي يجب
أال نضعها بمثابة األصول واألسس، إذا أردنا أن نبني نهضتنا

اإلسالميةق الحديثة. 

انظر مثال من العلماء والمفكققرين والققدعاة الققذين اهتمققوا بمسققألة 1
وحققدة األمققة اإلسققالمية ونهضققتها المعاصققرة كالشققيخ أبي األعلى

م،1933المققودودي وكتابققه الحضققارة اإلسققالمية أسسققها ومبادئهققا، 
م، وأبي1960ومالققك بن نققبي وكتابققه "فكققرة كومنققولث إسققالمي" 

الحسققن النققدوي وكتابققه "مققاذا خسققر العققالم بانحطققاط المسققلمين"
م، ومحمققد الغققزالي في كتابققه "دسققتور الوحققدة الثقافيققة بين1981

م، وقائققد جماعققة "العققدل واإلحسققان" المغربيققة1989المسققلمين" 
الشيخ المجدد: عبد السققالم ياسققين وكتبققه التاليققة: المنهققاج النبققوي،

هق1430. و إمامققة األمققة، 27 و 26 و 25 و 24م، ص 1994هق 1414
16م، ص 2000هق 1421. والخالفة والملك، 285 .. 247م، ص 2009

..5م، ص 2011هق 1432. و جماعققة المسققلمين ورابطتهققا، 71..قق   
هق1421. و العدل اإلسالميون والحكم، 118 ..ق 67 ..ق 63 ..ق 44 ..20

..قق 223م، ص 2000 ..قق 169، ص 1. و اإلحسققان، ج 264  . و202 
.524 .. 500، ص 2اإلحسان، ج 
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وقد شغلت حيزا معتبرا ومهما من فكر وتوجه وخطققاب
محمققد بن يوسققف]الشققيخ العالمققة المجققدد قطب األئمققة 

  . 1م[ يرحمه الله 1914-1821هق / 1332-1228 اطفيش 
وقد سعيت من أجل إعداد هذا البحث بصورته الصحيحة
ووجه الصائب للبحث واالطالع في مؤلفققات الشققيخ اطفيش
باحثققا ومنقبققا عن قضققية الوحققدةق اإلسققالمية، السققيما وأنهققا
تتقققاطع مققع مناسققبة مققرور قققرن على وفققاة هققذا القطب
العالمة، الذي كفل الله لققه الحيققاة بعلمققه قرنققا إضققافيا منققذ

م(، فقققققرأت2014هق-1435م/ 1914هققققق -1332وفاتققققه )
مقتطفقققات من تفسقققيره وبضقققعا من مؤلفاتقققه وأسقققفاره
ورحالتهق ومراسالته وفتاويققه وأجوبتققه..، فضققال عن قققراءتي
المعمقققة السققابقة لكتابققه القيم بجزئيققه "شققامل األصققل

هق1431والفققرع" أثنققاء إعققدادي لمؤلققف جمققاعي عنققه سققنة 
، وذلققك لغققرض تقققديم الرؤيققة األقققرب للصققواب2م 2010

والحقيقققة والواقققع حيققال مسققألة الوحققدة اإلسققالمية في
خطققاب الشققيخ قطب األئمققة اطفيش –كمققا يحلققو إلخواننققاق
اإلباضية نعته– متجاوزينق تفاصيل المذهب حيققال الكثققير من
المسائل واآلراء المتباينة مققع الفققرق والمققذاهب اإلسققالمية
األخرى، على اعتبار منطلق تعريف االنتماء الققذات اإلباضققية
واستعمالهاق المرجعي لمصطلح "جماعتنا"ق ومقصودها "أهققل

انظققر مؤلفققات الشققيخ أيضققا، فهي عققامرة بالحققديث عن الوحققدة 1
اإلسالمية، فكتبه التي اطلعت عليها لغققرض إعققداد هققذا البحث مليئققة

،1 شامل األصل والفققرع ، دون طبعققة، ج ودالة على ذلك، لعل منها:
هق/1406هققق -1405و كشف الكرب في ترتيب أجوبة اإلمام القطب، 

هققق/1392شرح كتاب النيل وشفاء العليققل، ، و 1 ج م،1986م- 1985
. فضققال علىالحجة في بيان المحجة في التوحيد بال تقليدم، و 1972

 . ومؤلفقققاتhttp://www.shamela.ws المواققققع اإللكترونيقققة كق:
غققيره من العلمققاء كالشققيخ أحمققد خليلي مفققتي الققديار العمانيققة
وملحقاتهققا اإلفريقيققة، الحققق الققدامغ ، وعلي يحي معمققر وكتابققه،
اإلباضية بين الفرق اإلسققالمية األخققرى، وإبققراهيم بيققوض وتفسققيره
القيم، وغققيرهم  ككتب الشققيخ محمققد علي دبققوز كلهققا، وأعوشققت،

بكير واعلي ..المرحوم و
سبق وأن اشتركت في جامعة األمير عبد القادر للعلققوم اإلسققالمية 2

مع فريق من األساتذة والباحثين في إعداد كتاب عن الشققيخ العالمققة
هقققق جويليقققة1431قطب األئمقققة  محمقققد بن يوسقققف اطفيش رجب 

م بمناسبة تخرج الدفعة الثالثة والعشققرين من طلبققة الجامعققة،2010
القطب الشيخ امحمد الداعية المصلح و العالمةوكان عنوان بحثي: ))

((.بن يوسف اطفيش وكتابه القيم شامل األصل والفرع
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العقققدل والتوحيقققد"،ق ومقابلهقققا "قومنقققا" األمقققة اإلسقققالمية
المخالفة لهم في المذهب. 

وخالل تلك القققراءات التحليليققةق تفاجققأت بهققذه األبيققات
الدالة على االنتصار للمذهب والتعصبق للذات الفرقية، التي
بدأ بها رده على ذلك المدعو بق )العقبي( الذي تققبين لي من
خالل مقدمققة الشققيخ اطفيش أنققه ذلققك )العقققبي( الققذي
استحسن ما عليه النصارى المحتلون لبالدنققا وفضققلهم على
كثير من إخوانه المسققلمين وبمن فيهم إخوتنققا أهققل العققدل
والتوحيد "الجماعة اإلباضية"، الققذينُ يعتققبرون –كمققا أعتقققد-ق
مذهبا كأحد مذاهب الفقققه والفكققر اإلسققالمي ال غققير، ولكن
الذي ال يعرف الجماعة وال يعرف الشيخ سققرعان مققا يسققارع
باتهام الشيخ والجماعةق بالتعصب المققذهبي ونكققران مفهققوم
الوحققدة اإلسققالميةق الشققاملة بمقابققل الجماعققة القطريققة
المذهبية، غير أن معرفتي العلميةق السابقة بعلمققاء وجماعققة
اإلباضققية جعلتققنيق أضققع المسققألة موضققعها وأفهمهققا في

.1 سياقها الذي يجب أن تُفهم فيه وتُوضع موضعه
والمسألة عندي أنها شكل من أشكال االنتصاف لمزايققا
المذهب على غيره من المذاهب اإلسالمية ال غير، كمققا كققان
شققائعا لققدى علمققاء العصققور اإلسققالمية المتقدمققة، فيفخققر
الشققافعي على المققالكي، والحنبلي على الحنفي، وهكققذا..
فهققو –حسققب فهمي المتواضققع- يريققد أن يققنزه مذهبققه عن
مثققالب يراهققا في المققذاهب األخققرى ال غققير، وهي مجققرد رد

 .2مناسبق وُمفحمٌق على ذلك المنسلخ من دينه وُهويته 

م ، ص2012انظققر كتابنققا: أعالم اإلصققالح اإلسققالمي في الجزائققر،  1
.. وما بعققدها، فقققد تققرجمت للشققيخين اطفيش الكبققير والصققغير639

واإلبراهيمين أبي اليقظان وبيوض. وهذا الكتاب هققو مقققرر دراسققي
لطلبة السنة الثانية تخصققص علققوم إسققالمية فققرع الققدعوة والثقافققة

 اإلسالمية.
انظر القصيدة ضققمن مطلققع رده على ذلققك المفققتئت على إخوانققه 2

)وإن لم تعرف اإلباضية( فقققد المسلمين المعتد بالنصارى المحتلين.
عرفهم من قال عائبا عليكم والعهققدة على من قققال وسققاغ لي ذلققك

ألني ال أحسن فيكم الظن.
الشافعي يقول وهو إمامنا * اللعب بشطرنج غير حرام

وأبو حنيفة قال وهو مصدق * في كل ما يأتي من األحكام
شرب المعتقة السالفة جائز * فاشرب على نغم من األنغام

والشيخ أحمد قال إن ربنا * جسم يحل كسائر األجسام
والشيخ مالك للكالب محلل* وهم دعائم قبة اإلسالم

فاشرب وقامر الجد واطعم ميتة *واحتج في كل بقول إمام
قلت زائدا على ذلك:
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وما دمنا بصققدد البحث عن الوحققدةق اإلسققالمية في فكققر
الشققيخ اطفيش يجققدر بنققا أن نسققوق هققذا النص من مقدمققة
الشيخين "قاسم بن سعيدق الشماخي العامري" و"مصققطفى
بن إسققماعيل العمققري الفارضققي" المحققين والمقققدمين،
وهما يقدمان تلك الرسالة السابقة، لعل في مقققدمتهما مققا

)).. اتسققع مجققال الوحشققة يققا يفري هذا الشنآن، حيث قققاال:
قققوم بين أمققة احمققد وبعضققها من الجمققود الققذي توارثققه
المقلققدون لمققذاهب الفققرق الققتي خققالفت الحققق وتأصققلت
األحقاد والدغل بينها الققبين فلم تتوحققد كلمتهم ولم تتيسققر
عصمتهم والخالف الناشئ من زمان التفرقققة إنمققا كققان من
شمول فقههم المتعدد للمتناقضققات الققتي ال يقبلهققا العقققل
السققليم ويتققأفف منهققا شققرع ربنققا العظيم وهققذا هققو الققداء
األساسي العضال لهذه الوحشة العقيمة فما بققال القققوم لم
يسققتعينواق باللققه القققدير الققذي لم يكن لققه في العفققو نظققير
ويتفرغوا لتصحيحق قضايا العقول بالمعقول اللذين في أيدي
أهل الفرقة الناجيققة وهي أقققرب الطققرق الموصققلة لسققعادة
الدارين وإصالح البال وطمأنينةق القلب قال الله تعالى )ومققا
كققان اللققه ليضققل قومققا بعققد إذ هققداهم حققتى يققبين لهم مققا

  .1 يتقون(..((

والمتتبع لهذه المقدمة يعتقد جازما صوابية ومقاصققدية
البحث في هذه المسققألة عنققد الشققيخ القطب اطفيش، كمققا

(3أترى بمذهب اإلباضي مثل ما * في هذا األقوال من إظالم )
)وإن لم تعرف اإلباضية( فقد عرفهم من قال :

فإن سألوني ال أبوح بمذهبي * فإني في كتمي اليوم أسلم
فإن شافعيا قلت قالوا بأنه * يبيح نكاح البنت والبنت تحرم
وإن حنفيا قلت قالوا بأنه * يبيح الطال وهو الشراب المحرم
وإن مالكيا قلت قالوا بأنه * يبيح لهم لحم الكالب وهم هم

وإن حنبليا قلت قالوا بأنه * ثقيل حلولي بغيض مجسم
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه * يقولون تيس ليس يدري ويفهم

وزدت أنا، ألن المعتزلة يقولون الفاعل خالق لفعله:
وإن واصليا قلت قالوا بأنني * ألفعالي الخالق والله أعلم

ومن ينتسب إلى اإلباضي لم تجد* إليه سبيال فهو يحظى ويسلم .
انظر: محمققد بن يوسققف اطفيش، رسققالة إن لم تعققرف اإلباضققية يققا

//:httpجزائري، ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبققوع  عقبي يا
www.shamela.ws وقد اضققطررت للنسققخ اإللكترونيققة لعققدم6 ، ص ،

توفر المطبوع. 
 محمد بن يوسف اطفيش، رسققالة إنانظر المصدر السابق نفسه: 1

،6جزائقققققققري، ص  لم تعقققققققرف اإلباضقققققققية يقققققققا عققققققققبي يا
http://www.shamela.ws .  
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يتققبين لققه جملققة من المقومققات الوحدويققة في فكققر وتوجققهق
المقدمين أيضا، ويكتشف جملة من األسققس الوحدويققة لعققل

أهمها التالي:
 – االعتقاد الجازم بأصل وحدةق أمة محمد صققلى اللققه عليققه1

وسلم.ق
 – انتقققققاد التعصققققب المققققذهبي والخالف الفققققرقي بين2

المسلمين بسبب أقوال ورثوها من المذاهب.
 – دعوة إلى تجاوز الخالفات الفرقيققة الموروثققةق الققتي هي3

الداء العضال لتشتت األمة المسلمة.
 – إعققادة فهم وعققرض ودراسققة وتحليققل وتقققييمق وتقققويمق4

التراث المذهبي ومحاكمته بالعقل السليم.
 – الثناء على الفرقة الناجيةق التي صفا لها العقل ففهمت5

والتزمت. 
"الوحدةق اإلسالمية"ق في خطابوقبل أن نلج المسألة 

الشيخ اطفيش يجدر بنا أن نُعّرف بالشيخ وبعصره في
عجالة ليحسن تصور المسألة في عصرها وسياقها، وذلك

-1821هق/1332-1228]خالل الفترة التاريخية الممتدة بين  
، وليصفَو لنا ميزان الفهم بوضع األمور فيم[1914

سياقاتها التاريخيةق وأعصرها التي نبتتق فيها درءً ألي انزالق
في الفهم أو التصور أو الحكم، ونحيل المتتبعق لها في

.الهامش تجنبا للتوسع غير المجدي 
 – مفهوم الوحدة اإلسالمية وأسسها:2 و 1

منطلقققق "الوحقققدةق اإلسقققالمية"ق أو "وحقققدة الجماعقققة
المسقققلمة"  عنقققد إخواننقققا "اإلباضقققية "، أو أهقققل "العقققدل
والتوحيد"ق –كما يحبون أن يُنعتوا ويُوصققفوا- صققحة االعتقققاد،
وصحة الفهم، وصحة الضبط، وصحة وسققالمة فهم واعتقققاد
أركان اإليمان. ولذا تجدهمق يُصدّرون كتبهم ببققاب أول رئيس
ومهم يُسمى باب أصول الدين واالعتقققاد، ثم يردفققوه ببققاب
فضققل العقققل السققليمق في طلب العلم الشققرعي الحقيقي
وهققو معرفققة اللققه سققبحانه وتعققالى بققداءةً، ثم تبيققان أصققول
الدين األربعة: )القققرآن والسققنة واإلجمققاع والقيققاس(، ومن
أنكر واحدا من الثالثققة األولى فقققد أشققرك، ويتشققددون في
ضبط بققاب الفتققوى والمفققتي واالجتهققاد والتقليققد ومفهققوم
االتبققاع والتجديققد، ويحرصققون تمققام الحققرص على مسققمى

 اإليمقققان واإلسقققالم واليقين والكفقققرومنطقققوق ومفعقققول
، وواجبات الفرد المسلم وحقوقق ربه عليه،والشرك والنفاق

وهو مققا ذهب إليققه الشققيخ القطب في كتابققه القيم "شققامل
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األصل والفرع" عند تصديره، كونققه األصققل األول من أصققول
وأسس الوحدةق اإلسالمية التي تبدأ بوحدةق التصورات والقيمق

. 1االعتقادية 
إلى أن مفهققومبققداءةً مققا يجب التنويققه والتنبيققه إليققه و

"الوحققدة اإلسققالمية" هي ذلققك الربققاط الواسققع والشققامل
والنقققاظم والمنسقققجم لشقققبكة القيم واألصقققول اإلسقققالمية
المشتركة العقدية والتشريعية واألخالقيققة والثقافيققة، وهي
أشمل بكثير من "وحدةق الجماعققة المسققلمة" القطريققة، حيث
مفهومهقققا يعقققني: الخليقققة الوحدويقققة اإلسقققالمية األولى
والمتجانسةق تجانسا كامال والمنسجمة انسجاما متطابقققا في
القيم واألصققول والفققروع والسققلوك الوجققداني والثقققافي،
وهي اللبنة للوحدةق اإلسالميةق الشاملة، فالجماعققة المسققلمة
القطرية في بالد المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا
ومصققر والسققودان والصققومال وزنجبققارق واليمن والجزيققرة

بققا.. جماعققاتوالعربيققة وفي أواسققط آسققيا وأفريقيققا وأور
قطرية ضمن سياق "الكومنولث اإلسالمي الكبير" الذي نعته

مالك بن نبي في كتابه القيم "نحو كومنولثق إسالمي".
أمققا األسققس الوحدويققة لققق "الجماعققة المسققلمة" لققدى
"إخواننا الجماعققة اإلباضققية"، والققتي ال تختلققف في عمومهققا

عن ما عليه "قومنا –سققائر المسققلمين  المخققالفينوكلياتها 
للمققذهبق اإلباضققي" حسققب اإلباضققية، وعنققد الشققيخ القطب

 اطفيش، فهي:
 – األساس الوحدوي األول: ضمان تلقي العلم الصحيح1

واإليمان السوي لوحدة المشرب والتصور:
يُعد العلم واإليمان األصل األول في بنية الوحدةق

الجامعة للجماعة، حيث هو الركن الركين للمنطلق الوحدوي
بين الجماعة المسلمة، وقد ذهب الشيخ اطفيش مبينا –

بدقة ووضوح - هذا األصل بعد أن بيّن فضل العلمق والعلماء
وأصنافهم ومراتب العقل، وقد ساق األدلة الشرعية البيّنة

من الكتاب والسنة على مشروعية العلمق وطلبه ودرجاته
ومراحله، وبيّن أيضا أن: )).. أجل العلوم هي معرفة الله،

وهي أول الواجبات ال التفكر كما قيل، وبعدها معرفة
األوامر والنواهي، وال يشك أحد أن أصل العلم القرآن، نعم

انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، دون طبعة، 1
.3، ص 1ج 
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"هو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة الشمس ومطلعها وروي
. 1..(( "إن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم

كما بيّن الشيخ اطفيش قدر العلم وفضله ومكانة أهله
كركن مهم في معرفة طرق ومنهج وسبل وحدةق الجماعة

المسلمة، لكونه السبيل األوحدق لضمان وحدة الجماعة
المسلمة المعرفية. مبينا باألدلة الشرعية وجوبه على

مبتدأًالمكلفين لكونه من الفروض الواجبة على المسلم 
بابه بحديثق لرسول الله صلى الله عليه وسلمق قوله:

))اطلبوا العلم فإن فيه حياة القلوب ومصابيح األبصار
وقوة األبدان((، ثم شرحه وساق الكثير من األدلة ليبين

فضل العلم والعلماء، معددا أصنافهم فالفقيه كل الفقيه
هو الذي ال يُيئسهم بربهم، وهم الصنف الذين إذا فسدوا

فسد الناس، وتكون هفواتهم وزالتهم خروق تغرق بها
. 2السفن 

ثم انتقل إلى تبيان مكانة وقوة العقل الذي هو نور
قلب المرء لقوله تعالى ]لهم قلوب ال يعقلون بها [، وهو
القلب محل المحبة والكراهية، والمودة والنفور، والمحبةق

والبغض، والخير والش، والتفكير والنظر، والتوسمق
واالعتبار،ق وقال في فضل ذانيك المذكورين – العلم

والعقل-: )).. أفضل ما يُؤتى المرء عقل يُولد معه، فإن
عدم فأدب يعيش به وإالّ فإخوان يسترون عورته، و إالّ
فمال يتحبب به للناس يسترها، و إالّ ففم صامت، و إالّ

فموت جارف، ومن اجتنب المحرمات وأدى الفرائض فهو
 . 3العاقل ولو كان في عقله قصر وخفة، والله أعلم ..(( 

خالصة األساس األول:
وقد بدا لي الشيخ اطفيش وهو يعرض لألساس األول

أنه كان موافقا ألهل السنة والجماعة في جملة األمر ال في
تفاصيله، وهو المطلوب األول واألساس من علماء

المذاهب، والسيما فبما له صلة بتعريف اإليمان والمؤمن
واإلسالمق والمسلمق والنفاق والمنافق والشرك والمشرك

والكفر والكافر، ولم يعمد إلى رأي إالّ باألدلة الشرعية من
.5 و 4، ص 1انظر: المرجع السابق نفسه، ج  1
.7 و 6 و 5، ص 1انظر: المرجع السابق نفسه، ج  2
. وقققد فصققل القققول8  و 7، ص 1انظر: المرجع السابق نفسققه، ج  3

باب اسمه كتاب الحجة في بيان المحجققة في التوحيققد بال تقليققد.في 
د بن يوسققف، كشققف الكققرب في تققرتيب أجوبققة انظققر: اطفيَّش امحمَّ

..16، ص 1 ج م،1986م-1985هق/1406هققق - 1405اإلمققام القطب،   
20.
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الكتاب والسنة واإلجماعق وما كان عليه السلف الصالح من
األمة. وهذا في اعتقادي األس األول لمفهوم وركائز

الوحدةق اإلسالمية، حيث الوحدة الوجدانية والشعورية القلبيةق
التي هي أس كل شيء في اإلسالم.

أصول الديناإليمان المطلق ب – األساس الوحدوي الثاني: 2
األربعة:

أكد الشيخ اطفيش على األصل الوحدويق الثاني وهو
أصول الدين األربعة الرئيسة، التي يستقي منها العالم

والفقيه المسلم معارفه وقيمه وحدودهق الصحيحة والسوية،
ليضمن للجماعةق المسلمة الوحدة المرجعية الشعورية

الداخلية والوجدانيةق الباطنية والظاهرية السلوكية
 .واإلجماع - 3 . والسنة - 2 . القرآن - 1والثقافية، و هي : 

 . والقياس - 4
ومن أنكر واحدا من الثالثة األولى فقد أشرك، وهن

أصل للقياس ، وإنما كان أصال في الدين بواسطة اعتماده
على الثالثة، مبينا بعد ذلك درجات الحديث الموافق للقرآن
فهو مقبول، وكذا الحديث المجمع عليه، ويُرد ما خالفه ألنه

مكذوب فيه عنه صلى الله عليه وسلم، مبينا أن بعض
األحاديث بعد صحتها تحتمل التأويل، مبينا بعد ذلك حكم

منكر المعلوم من الدين بالضرورة كمنكر الصالة مثال حيث
قال: )).. وجاحدق الشيء المجمعق عليه المعلوم من الدين

. 1حتى أنه كاألمر الضروري مشرك كالصالة..(( 
ثم ذهب يفصل القول في مصادر التشريع اإلسالمي

القرآن والسنة واإلجماعق والقياس، ومكانة المؤمن بها من
المنكر والجاحدق لها بين مشرك وكافر كركن رئيس للوحدةق

. 2الجامعة 
متناوال الفتيا والحجة الفقيه فيها مستدال على ذلك

باألحاديثق واآلثار واألخبار مبينا رأيه في مسألة الحجة في
الفتيا كركن رئيس من أركان الوحدةق التصورية والمرجعية

والوجدانيةق والشعورية والسلوكيةق للجماعةق المسلمة األولية،
حتى ال تتعدق فيها الخطابات الفرقية والمذهبية، التي هي

العدو األول للوحدةق اإلسالمية القطرية والُمفكك والُمفتتق
للوحدة اإلسالمية العالمية، وألجل هذا األساس الداعم

)).. وقال غيري بجواز عمل مجتهد لألصول األربعة، فقال:

انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، دون طبعة، 1
.9 و 8، ص  1ج 

.10 و 9، ص  1انظر: المرجع السابق نفسه، ج  2
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بقول مجتهد آخر سواء كان له فيها قول أم لم يكن إن لم
ههيتبين خطأه، وقيل إن لم يكن واألكثر على ما قلت ووج

عندي أن عمله بقول غيره فيما ال قول له فيه تقصير، ألنه
يطيق االجتهاد ، وفيما له فيه قول رجوع عن العلم الذي

عندهق حق بدون أن يتبين له أنه خطأ إلى ما لم يتبين له أنه
حق ، إالّ إن كان الخالف في األحسنية، ال في أصل الجواز

فيجوز له األخذ برأي غيره لكنه حينئذق في الحقيقة أخذ
بجائز عندهق مرجوح، وإالّ أضاق الوقت في حقه أو حق سائله

.  1فيجوز له أن يعمل أو يفتي بمذهب غيره..(( 
معتبرا األصل هو الفتيا بالمذهب وبخارجه أيضا، مشددا

على وجوب الفتيا بالمذهب ضمانا للوحدة المرجعية
والسلوكيةق والشعورية والثقافية للجماعة المسلمة

القطرية، إالّ إذا ثبت الحق في غيره مستدال بسنة رسول
الله صلى الله عليه وسلمق وفعل أصحابه رضوان الله

عليهم. مثبتا وجوب التأكيد على الفتيا إذا ثبت الدليل وعدم
ترك المستفتي متوهما فيما استفتاهق ، حتى ذهب بعض

أصحابه بالمنع بختم الفتيا أو الدرس بقوله الله أعلم تركا
، ومن ثم المروق من2للشبه والتوهم في قلب السائل 

ضوابط الدين وحدوده، وهو ما يُعد أحد المزالق الخطيرة
لتفكيك وحدةق الجماعة المسلمة القطرية ، كما هو حالهم

. 3اليوم 
خالصة األساس الثاني:

وقد بدا لي الشيخ اطفيش وهو يعرض لألساس الثاني
عن أصول الدين األساسية األربعة ) القرآن، السنة،

اإلجماع، القياس( بأنه يؤصل لينابيعق الوحدةق اإلسالمية
الشاملة، ال للجماعة القطرية الضيقة، حيث اجتماع رأي كل

علماء وفقهاء المذاهب اإلسالمية المختلفة على هذه

.12، ص  1انظر: المرجع السابق نفسه، ج  1
، بتصرف. وقد18 .. 13، ص  1انظر: المرجع السابق نفسه، ج  2

فصل القول في هذه المسألة في جوابه ألهل عمان عن حكم األخذ
عن قومنا )المخالفين لنا( "المذاهب اإلسالمية األخرى" وجّوز ذلك
للعالم وهو أصل وحدوي متميز هنا وغيرها من المسائل كالتوقف

داهنة جلبا للوحدة وبعدا للفرقةتعن التزام الصحابة، والتقية والم
د بن يوسف، كشف الكرب في ترتيب والتشتت. انظر: اطفيَّش امحمَّ

، ص1 ج م،1986م- 1985هق/1406هق - 1405أجوبة اإلمام القطب، 
94..  99.

انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، دون طبعة، 3
. 22 .. 18، ص  1ج 
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األصول األربعة، مع تباين في فهم اإلجماع عند الشيعة وهو
إجماع أئمتهم وأعالمهم، أو كإضافة أصل وأساس خامس

عليها، كعمل أهل المدينة عند المالكية. ولكن االتفاق
حاصل في هذه األصول األربعة، وهو المطلوب شرعيا. 

 – األساس الوحدوي الثالث: صحة وسالمة اإليمان3
واإلسالمق واليقين:ق

اعتبر الشيخ اطفيش مباحث اإليمان واإلسالم واليقين
والكفر والشرك والنفاق، واعتبرها بأنها هي: العناصر

األصولية األساسية واألولى التي يترتب عليها وحدة
الجماعة المسلمة القطرية، لتنسجم وتتسق مع الجماعة

اإلسالميةق الشاملة العالمية. وقد بدا الشيخ اطفيش هنا غير
متميز عن جمهور الفقهاء والمتكلمين وأصحاب المذاهب
في هذه المسائل، التي ال يكاد يختلف فيها اإلباضية عن

غيرهم فق: )).. اإليمان هو التصديق، وإنما يتم عند أصحابنا
وأكثر المخالفين بالنطق. واإلسالمق االنقياد لألحكام

الشرعية امتثاال وازدجارا. هذا حقيقتهماق عندي.. ويزداد
اإليمان بقوة النظر االعتباري والفكر واألعمال الصالحة،

وينقصق بالغفلة عن ذلك واألعمال المحرمة . واإليمان
نفسه علم ال شك وال ظن، نعم يزداد بازدياد العلم حتى

يرسخ، فإذا رسخ كان يقينا فدرجة العلم الراسخ أفضل عند
الله من درجة اإليمان كما قال الله تعالى: ]يرفع الله الذين

آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات[.. فاإليمان يقين
واليقين يدعو إلى قصر األمل، وقصره يدعو إلى الزهد

 وعالمتهق النظر،المورث للحكمة المورثة للنظر في العواقب
إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر واالستعانة

به على كل حال.. والكفر ستر لنعمة الله إما باإلشراك،
وإما بعمل سائر الكبائر، ويترتب على اإلشراك عمل الكبائر

أيضا.. والشرك جحود الله أو كتاب من كتبه أو نبي من
أنبيائه أو صفة من صفاته أو بعض كتاب، أو الشك في الجنة

أو النار.. والنفاق مخالفة الفعل القول أو السر العالنية،
. 1والمنافق عندي من أظهر التوحيد وأخفى الشرك..(( 

انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، دون طبعة، 1
. ودون الدخول في تفاصيل االعتقاد حول الكثير26 ..ق 23، ص  1ج 

من المسائل العقدية ككالم الله، والقققرآن، ورؤيتققه تعققالى، والخلققود
ال إله إال الله الحمد لله الذيفي عذاب القبر..، وذلك مثل قوله: )).. 

اٍق{ ُف َعن سققَ ال يوصف بالسققاق وال بالرجققل والقققدم. و }يَققْوَم يُكْشققَ
[ كنايققة عن شققدة األمققر إذ شققدة األمققر يرفققع لهققا42]سققورة القلم: 

 بمعققنى يحصققر لهققا من((الثوب لتزول. و »يضع الرب قدمه في النار
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حيث يُعد ركن اإليمان المحور والقطب الرئيس للوحدةق
القطرية، فال يمكن جمع جماعة دون وحدةق روحيةق وعقديةق

حيال قضايا التصور واالعتقاد الشامل، دون الدخول في
التفاصيل والشروحات والفهومات الفارقة بين الجماعات

والمذاهب.
خالصة األساس الثالث:

وقد بدا لي الشيخ اطفيش وهو يعرض لألساس الثققالث
عن أصققول اإليمقققان واإلسقققالم واليقين والكفققر والشققرك
والنفاق، واعتبرها بأنهققا هي: العناصققر األصققولية األساسققية
واألولى القققتي يقققترتب عليهقققا وحقققدةق الجماعقققة المسقققلمة
القطرية، لتنسجمق وتتسق مققع الجماعققة اإلسققالمية الشققاملة
العالمية وفي هذا الصدد ذهب ناصحا ألهل عمان لما سققألوه

أما بعد: فسالم.. واعلمققواق أن أهققل التوحيققد فيفقال: ))..  
الدنيا كلها على اختالف مذاهبهم وديانتهم قليلققون بالنسققبة
إلى أهل الشرك، وأصحابنا قليققل بالنسققبة إلى قومنققا، فمققا
بالنا نختلف ونقطع من أطرافنا، فأسألكمق باللققه أن تتققآلفوا
وتصيروا بعضا لبعض، وأنتمق عرب وقد تكون قلوبكم سققخية،
فسققامحوا وتعققاونوا،ق وليعققرف كققل منكم قققدر أخيققه، يعققرف
الصغير حق الكبير، والكبير حق الصغير، والتلميذ حق الشيخ،
والشيخ حق التلميذق ، والتلميذان والشيخان كققل يسققارع إلى
مسرة اآلخر، واأللفة في الققدين واجبققة ، ويقققال: هي أعلى
من العلم رتبة، ولعققل المققراد أنهققا ثمققرة العلم، وإال فققالعلم

أنققا منتظققر أفضل، وال تعرف وال تفضل أحوالهققا إال بققه، وها
ألحوالكمق تلتئمق وتصققطلح وتجيبققنيق في كتققاب مسققطور كققدر
منثور. وصلى الله على سيدنا محمد وآلققه وصققحبه وسققلم.((ق

1. 

 – األساس الوحدوي الرابع: التزام قيم اإلسالم وواجباته4
ونواهيه )ثقافته(:

ثم تناول الشيخ اطفيش األساس الوحدوي الرابع،
مفصال الحديثق في مسائل اعتقادية وسلوكيةق كثيرة ومهمة

في توحيد شعور ووجدان وسلوك وثقافة الجماعة، كحكم

ال إله إال الله الحمد لله الذي هو نقور السققماوات واألرض، يقدمه لها.
 انظققر:..((.أي هققادي من فيهمققا، أو خققالق نورهمققا، أو العققدل فيهما

د بن يوسف، كشققف الكققرب في تققرتيب أجوبققة اإلمققام اطفيَّش امحمَّ
.22 و 21، ص 1 ج م،1986م-1985هق/1406هق - 1405القطب، 

د بن يوسف، كشف الكققرب في تققرتيب أجوبققة 1 انظر: اطفيَّش امحمَّ
.10ص ، 1م، ج 1986م-1985هق/1406هق - 1405اإلمام القطب، 
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الجائز من الكالم والدعاء، شارحا قوله تعالى: ]وقال ربكم
ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي

(، وحكمق رفع الصوت60سيدخلون جهنم داخرين[ )غافر: 
وخفتهق في الدعاء، والتقية في القول والعمل، وحكم
استخدامق المجاز في الدعاء ووصف الله تعالى ، ورفع

اليدين في الدعاء، واستخدامق بعض الحركات كرفع السبابة
في الخطبة، وتفسير قوله تعالى: ]يدعوننا رغبا ورهبا[.

منتقال بعد ذلك إلى حكم تعليم الصبيان شارحا قوله تعالى:
]قوا أنفسكم وأهليكمق نارا [ وواجب المسلمين تعليم

أبنائهم الدين والعربية والقرآن والسنة وتاريخ اإلسالم.
مارا بموضوع القرآن وحروفه وتالوتهق وقراءاته السبع

والعشر، متشددا على إجماع األمة على نزول القرآن وحيا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلينا

بالتواتر، ووجوب اإليمان القطعي بما أجمعت عليه األمة من
أن المكتوب والمتعبدق بتالوتهق ما بين الدفتين هو من عندق

الله، وال يدعي نقصان حرف منه، ومن ادعى غير ذلك فقد
أشرك إلجماع األمة على خالفه. مبينا المحكم والمتشابه

منه وحكمق اإليمان بهما، ومحل الخطاب اإللهي في القرآن
الموجه لإلنسان ووجوب اتباع مواضع الخطاب القرآني،

خاتما الكتاب األول بالحديث عن المالئكة والجن والخواطر
.1ووجوبق االعتقاد بعالمي الجن والمالئكة 

خالصة األساس الرابع:
ثم يجيء األساس الرابع مرتبطا ارتباطا وثيقا باألسس
السابقة، وكنتيجةق حتميةق وطبيعيةق لها، وهو عين معرفة الله
عن طريق العلماء األعالم الذين عرفوا الله حق معرفته، ما

يُعضد مفهوم الوحدة اإلسالمية، أو وحدةق الجماعة كخلية
أولية للوحدةق اإلسالمية الشاملة، وليقودنا نحو مفهوم

الوالء والبراء والذنب والتوبة منه، وارتباط الجماعة
 .2وتماسكها على هذا األساس 

انظققر: امحمققد بن يوسققف اطفيش، شققامل األصققل والفققرع، دون 1
..قق 27، ص  1طبعققة، ج  ، بتصققرف. وقققد فصققل الكالم في هققذه56 

المسققائل في: كشققف الكققرب في تققرتيب أجوبققة اإلمققام القطب،
.91 و 90 و 86 و 85، ص 1 ج م،1986م- 1985هق/1406هق - 1405

 ))..اعتمادا على الكليات الكبرى دونما الفهومات الخاصة، مثل: 2
ومسائل األصول هي مسائل التكفير والتفسيق وقطع العذر وكون

الحق واحدا ومع واحد كنفي رؤية الباري وكون صفاته ذاتية ال
مقترنة وال حالَّة، وكون االستواء على العرش: الملك والقدرة ال

استواء معقوال. وقال أيضا: واألصول التي ال يجوز االختالف فيها
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 – األساس الوحدوي الخامس: ضبط معتقد وآلية الوالية5
والبراءة والتوبة والذنوب: 

تُعدُّ موضوعات الوالء والبراء والوقوف عن الصحابة
والذنوب والتوبة وعمل الباطن واألولياء والبعث والتقية
والزينة والتفث والسواك واألكل والشرب والنوم واألدب

والطيب والتنجيةق والعفو والوصل واإلذن والسالم وما
للرجل مع المرأة وما أبيح لها والنية والمال كأساس ثاني

من أسس الوحدة الوحدةق اإلسالمية بين الجماعة، حيث
. 1يشمل مظاهر الوحدة الثقافية بين الجماعة 

وانطلق يؤسس لركني الوالية والبراءة، متشددا حد
إيقاع جريمة الشرك بصاحبها، وحفاظا على تماسك
الجماعة المسلمة، فقال: )).. والية الجملة وبراءتها

فريضتان بالكتاب والسنة واإلجماعق على كل مكلف عند
بلوغه إن قامت عليه الحجة، وإالّ فهو موسع له حتى تقوم،
أو يقارف بخالف مقتضاهما، ثم إذا قامت ولم يفعل نافق،
وإن أنكر أشرك هذا عندي، وقال غيري إنه ال توسيع فيهما

بجهل وإن لم يأت بهما أول بلوغه أشرك حتى يأتي
.2بهما..(( 

وعن والية األخ أو البراءة منه ذهب إلى اعتماد ظاهره
الستحالةق معرفة غير ذلك، وألهمية ذلك في بناء الوحدة
اإلسالميةق في نفوس وسلوكات الجماعة، قال: )).. وإذا

رأيت من ظاهر اإلنسان الموافق الوفاء بالدين توليته
وأحسنت به الظن، وحملتق ما تشاهد منه على ما شهدت

ألنه محال أو كالمحال أن تطلع على جميع تحركات أحد
وفعالته، وإن لم تعلم حاله وأخبرك متولى أو متوالة ولو

أمة ممن يعرف الوالية وكان بالغا أنه متولي أو أهل للوالية

عندي ما يقدح في صفات الله سبحانه وتعالى عز وجل وال تظن أن
هذا مبطل براءة من زل من الصحابة. وقال أيضا: ويعرف الشيء
بأنه من األصول بأن يكون مخالفته فادحة في التوحيد وما يجري

د بن يوسف، كشف الكرب فيمجرى ذلك .((.  انظر: اطفيَّش امحمَّ
م، ج1986م-1985هق/1406هق - 1405،  ترتيب أجوبة اإلمام القطب

 .13ص ، 1
، ص1انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شققامل األصققل والفققرع، ج  1

56.
، ص1انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ج  2

 . ولطالما كان الشيخ يعتد برأيه في هذه المسألة في كافة56
أبواب كتبه ومراسالته وقتاويه، فيختم هذه المسألة بقوله هذا رأيي

أما عند غيري فهو كذا ودليله كذا.
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أو أخبرك عنه بما لو شاهدته منه لتوليته فتوله، وكذا إذا
اشتهر وإذا تبث موجب الوالية وقامت حجة وجوبها عليك

ولم تتول كفرت نفاقا ولو أخرت طرفة عين، وكذا البراءة
إالّ الشرك فظهوره من أحد هو قيام الحجة على براءته

ووسعق بعض جهل أنواع الشرك ما لم يقارف إالّ قول إلهين
اثنين، وهو ضعيف، وقيل إذا ثبت موجب الوالية انتظرت

 .1شهرا أو شهرين حتى تراه حريصا مستقيما..((  

ثم راح يفصل القول في مسائل الوالء والوالية والبراء
والبراءة والتولي والتبرؤ المعلومق والخفي وما تراه وما

خفي عنك من متوليك، وعدم اإلسراع في الحكم والتريث
والتمهل حتى يترجح لك اليقين في المسألة مبينا موجبات
التوبة إن ثبت إتيان الكبائر الخارمة لركن الوالء، والموجبة

لركن البراء منتقدا ما يذهب إلى فقهاء الشرق مستعمال
عبارةق "كما يرى المشارقة" في شك ثبوت صغيرة أو كبيرة
واستبقاءق والية المشكوك فيه ما لم يترجح اليقين حفاظا

على أساس وحدةق الجماعة المسلمة وتماسكها.
وانتقل لتناول حاالت التبرؤ والتولي، وعكف على

مشاهد المنكر والمستنكف على تغييره فقال: )).. ومن
رأى منكرا ولم يغيره وهو قادر تبرأ منه ناظره أو عالمه إالّ
إن شك في عدم قدرته أو في أنه غافل أو أنه لم ير أو في
أنه قد نهى قبل ولم يقبل عه أو في أنه لم يرج القبول أو

في أنه قد اعتقد أن في ذلك غير منكر أو في أنه علمق
بقول فيه لم يدر به الرائي والعالمق بعدم إنكاره وهذا

االحتماالن إنما هما فيما لم يتفق عليه أنه منكر، ومن تولى
أحدا على قلة علمق بالوالية والبراءة ولما خالطه أو سمع

بحاله السابق على حين واليته عرف أنه ال يستحقها أبقاه
       2عليها واستتابه، فإن لم يتب برىء منه..(( . 

وذلك بهدف صناعة فرد ومجتمعق مسلم سليمق معافى
بريئ من كل أدران الشرك والكفر والنفاق، وليضمن لنا

. 3وحدةق إسالمية نقية وفاعلة 

، ص1انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ج  1
.58 و 57

، ص1انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ج  2
.59 و 58

، ص1انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ج  3
.67 .. 60 و 59 و 59 و 58
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معنبرا الذنوب والتوبة منها كمقوم أساس من مقومات
وحدةق الجماعة المسلمة، مبينا أنه: )).. من عمل حسنات

وسيئاتق كتبت وجوزي بأيها أكثر وهو ظاهر األحاديث، وقيل
إذا عمل حسنة ثم سيئة محت السيئة الحسنة، واختلف في

حسناته حال اإلصرار، قيل تكتب ولو مات مصرا وإنما النظر
إلى ما هو أكثر، وقيل ال تكتب حسناته حال إصراره الذي

مات عليه، وقيل ال تكتب مطلقا، والمشهور عندنا في
المغرب أنه من مات مصرا بطل عمله كله، وإن مات تائبا رد
الله له عمله كله، ولو ما عمل في اإلصرار وأثابه مكان كل

ذنب حسنة من حيثق أنه تاب عنه، وقيل يعوض في مستقبل
عمره، ويضاعف له في عمله حتى يجتمع له مثل ما أحبط

.     1من عمله..(( 
مبينا خطر الكبائر والتوبة منها، والكبائر الموجبةق

للهالك الدنيوي واألخروي، وأعذار الخطإ والنسيان وما
استكره عليه المكلف، وموت المسرف والتائب والمصر
والعاصي والمقترف للكبائر.. ووقت التوبة وتسويفها

ومدتها، معددا الكبائر وعلى رأسها الجهر بالمعصية
وإظهارها لقوله صلى الله عليه وسلم:ق ]اشتد غضب الله

على من ستر عليه ذنبا فأفشاه[.
معظما أقذر الذنوب كظلم المرأة صداقها واألجير

أجره، ومنبها لخطر الذنزب الصغيرة كالتعري بالخلوة أو
في الظلمة، وقيل إالّ لضرورة الحر، وأخذ حبة ثمرة أو

حطبة أو نبات من مال أحد ولبس ثوبه وركوب دابته
واستعمالق خادمه يسيرا ووطء حرثه وقعود على سريره أو

حصيره وكتابة من دواته وبقلمه وقطعة قرطاس له وسقي
بدلوهق وزجر على دابته وشرب من إنائه.. ثم يبين رأيه قائال:

)).. والذي عندي أنه يحكم على ذلك بأنه صغير إذا لم يعلم
الرضى أو المنع من صاحبه وأنه في نفس األمر إما حالل
لرضى صاحبه وعدم تغير قلبه، وإما حرام لعدم الرضى لو
علم بذلك فكان قصده إلى ذلك وفعله بحيث يعتاد الرضى

في مثله مع احتمال عدمه صغيرة..((. ليضمن بذلك اجتماع
.   2الجماعة المسلمة على قيم الطهارة اإلسالميةق الصافية 

، ص1انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ج  1
68 .. 70.

، ص1انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ج  2
70 .. 74.
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مبينا أهمية وقيمة التوبة من الصغائر والكبائر ووجوبها
كأساس من أسس وحدةق الجماعة المسلمة، موضحا أثر

التوبة والمبادرة إليها وعدم االستخفاف بها، موضحا أثر
المسارعة في التوبة على عمل الباطن من تواضع وخوف

وحذرق من الخالق سبحانه وتعالى، ووجوبق مراقبة العبدق لربه
واالستحياء منه وعدم عصيانه ألنه مجلبة للحياء الحقيقي

من الله تعالى، مبينا آثار عمل الباطن الكتساب رضوان الله
تعالى، كصاهر حقيقي للجماعة المسلمة في عالم وحدةق

التصورات والسلوكات والظاهر والباطن، فقال: )).. رسول
الله صلى الله عليه وسلمق قوله: "أقربكم مني غدا أكثركم

جوعا وتفكرا" والتفكر نصف العبادة والجوع العبادة، أي
أجره كأجر العبادة أو العبادةق ال تصفو إالّ به والله أعلم .

ويجبق إحسان الظن بالله ، قال الله عز وجل: "أنا عند ظن
عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فال تظنوا إالّ خيرا"

وقيل حسن الظن بالله هو اإلحسان المأمور به في نحو:
"وأحسنواق إن الله يحب المحسنين" وهو فرض متعبدق به ،

ويجوزق أن يكون معنى: "أنا عند ظن عبدي"ق إن منزلته عندي
على قدر ظنه بي، فإن ظن أني ال أضيع عمل عامل فعمل

راجيا فمنزلته عندي الثواب، وإن ظن أني أضيع فأيس
فمنزلته العقاب عمل أو لم يعمل، فليختر لنفسه ما شاء
من المنزلتين ، وأن يكون المعنى أنا عند قوة رجائه إياي

فليظن بي ما شاء مما يرجوه من الغفران فإني أغفر له إذا
دعاني ولو بلغت ذنوبه ما بلغت، وأن يكون المعنى عندي
كما ظنني عند احتضاره أو رحمه أو ال أرحمه وأن يكون

المعنى أني قادر على كل ما ظن عبدي بي من خير وشر،
ويحتملق أن يكون المعنى إظهار أمارة الرجاء والميل إليه
بعض ميل ويدل له أن يحي قال لعيسى عليهما السالم: "
تلقاني ضاحكا كأنك آمن " وقال له عيسى : "تلقاني باكيا

كأنك آيس" فأوحى الله تعالى إليهما: "إن حبكما إلي
.     1أحسنكما ظنا بي". والله أعلم (( 

خالصة األساس الخامس:
وقد بدا لي الشيخ اطفيش وهو يعرض لألساس

الخامس عن مسائل الوالء والوالية والبراء والبراءة والتولي
والتبرؤ المعلوم والخفي وما تراه وما خفي عنك من

متوليك، وعدم اإلسراع في الحكم والتريث والتمهل حتى

، ص1انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ج  1
81.
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يترجح لك اليقين في المسألة مبينا موجبات التوبة إن ثبت
إتيان الكبائر الخارمة لركن الوالء، والموجبة لركن البراء
حفاظا على أساس وحدةق الجماعة المسلمة وتماسكها.

 – ُمفِعالت ووسائل ومقاصد الوحدةق اإلسالمية:ق4 و 3
 – الرحالت:1

تُعدُّ الرحالت باتجاهق بالد العرب والمسلمين إحدى
وسائل وُمفِعالِت الوحدة اإلسالمية الواسعة، بل هي مقصد

جليل من مقاصد االجتماع اإلسالمي لتماسك الجماعة
المسلمة الذي قررته القاعدةق الذهبية في اآلية الكريمة ))يا

أيها الناس إنا خلقناكمق من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
(، وتحقيقاق لهذا األصل13وقبائل لتعارفوا..(( )الحجرات: 

الوحدوي فقد قام الشيخ اطفيش برحالت داخلية وخارجيةق
متعددةق في العالم اإلسالمي، فقد سافر إلى  مدن وادي

، وزارم1855هق/1272 "بريان" سنة ميزاب فزار مدينة
سائر مدن ميزاب كالعطف وورجالن أما القرارة فقد كان

يتردد عليها بشكل مستمر. وقام بزيارات متعددة لبعض
مدينة األغواط و الجلفة وبوسعادة،المدن الجزائرية كق: ))

وفي هذه المدينة زار زاوية الهامل ومعهد الهاملي وألقى
دروسا توجيهية للطالب والمدرسينق ولمديةق والبليدة

والجزائر العاصمة، كما مر في هذه الرحالت بمدينة برج
بوعريريج ومدينةق قسنطينة ومدينةق عنابة وقالمة وباتنة

 .  1(( وبسكرة وتقرت..
هق/1290وقام برحلتين حجازيتينق كانت األولى سنة 

وكانت له م،1886هق/1303م، والثانيةق كانت سنة 1873
فيهما العديد من النشاطات العلمية والدعوية والفكرية
وسجاالت مع علماء الحجاز ، وزار مصر وتونسق وجزيرة
"جربة" مرتين بعد عودته من الديار المقدسة، وتوقف

فيهما كان له فيهما الكثير من النشاطات الدينية والدعوية
. 2والعلميةق مع علماء وفقهاء وزعماء وقادة تلك األمصار 

 – المراسالت:2

 ص،1م، ج1965محمد علي دبوز، نهضققة الجزائققر الحديثققة، انظر :  1
،. نقال عن: الحققاج إبققراهيم عبققد الققرحمن والحققاج أحمققد كققروم351

م، ص2011عالقققات القطب اطفيش من خالل مراسققالته ورحالتققه، 
11 .

عالقات، : الحاج إبراهيم عبد الرحمن والحاج أحمد كرومانظر  2
. 6 .. 1م، ص 2011القطب اطفيش من خالل مراسالته ورحالته، 
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تُعدّ المراسالت إحدى وشائجق الوحدةق القطرية
واإلسالميةق الجامعة، التي حرص عليها الشيخ اطفيش طيلة

حياته، فقد كانت له مراسالت كثيرة  مع العلماء والفقهاء
والمفكرين والسياسيينق والملوك بما فيهم السلطان

العثماني عبد الحميد الثاني، الذي استفتاه في مشروع مد
سكة الحديدق الحجازي، وقلده نيشان الخالفة بمناسبة حله

للغز الماء ، بما فيها مراسالته وردوده على اإلدارة
االستعماريةق في الجزائر، فضال عن مراسالته لعامة الناس

الذين كانوا يستفتونهق ويسألونه فيما يخص دينهم ودنياهم،
. 1فيجيب عليهم 

الحاج إبراهيم عبد الرحمن والحاجوقد توصل الباحثان )
( في بحثهما اآلنف الذكر إلى إحصاء مراسالتهأحمد كروم

مجموعق رسائل القطب وهيالتي بلغت الثمانين رسالة في 
. كما توصال إلى جملة من النتائج 2  ورقة212مخطوط ضم  

بخصوص عالقات وتواصالت الشيخ مع إخوانه في العالم
اإلسالمي لعل أهمها : 

 - إن القطب الطفيش لما بلغ درجة االجتهاد المطلق1
أصبح ال يرد سائال أو رسالة وجهت إليه في الفقه والحياة.

- لقد تفرغ القطب اطفيش واستقر للتأليف واإلجابة في2
مسقط رأسه من أجل أن ال يحرم غيره من علمه تدريسا

وإجابة وتأليفا.
-إن الرحالت التي قام بها القطب اطفيش بالنسبة3

لمراسالته تعد قليلة رغم أنها فتحت له آفاقا جديدة للتعرف
على اآلخرين.

-إن الكم الهائل من المواضيع التي شاهدنا في رسائله4
التي تجاوزت الثمانينق رسالة تنم عن الفكر الموسوعيق

للقطب اطفيش رحمه الله..
-إن اإلجابات التي قدمها القطب اطفيش لإلدارة5
ستعماريةق دليل على مسايرته األحداث الوطنية والعالميةقاال

 .3وغيرته على اإلسالم والمسلمين 

 – مجابهته لكل أشكال التشتت وتمزيق وحدة األمة:5
لقققد كققان للشققيخ اطفيش دور بققارز في نهضققة البيئققة
الميزابيققة، فكريققا واجتماعيققا، نظريققا وواقعيققا ، وكققان من
الرجققال الققذين تركققوا بصققماتهم بققارزة في تققاريخ الجزائققر

. 11 .. 6: المرجع السابق نفسه، ص  انظر 1
. 11 .. 6: المرجع السابق نفسه، ص انظر 2
. 11المرجع السابق نفسه، ص  :انظر 3
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عموما، وكان لققه دور كبققير في لم شققمل الجماعققة اإلباضققية
وتمتينق وحدتهم،ق وذلك بالتصدي لكل ما يققنزل بالجماعققةق من
نوازل ومستجدات ومستحدثات وزالزل، فساهم بققذلك العلم
والفهم والفقققه العميققق واالسققتراتيجي اآلفققاقي الواسققع
والشامل في تماسك ووحدةق الجماعة اإلباضققية، الققتي تعتققبر
جققزءً فققاعال ومهمققا في الجماعققة اإلسققالمية العالميققة ))..
اعلمقققوا أن أهقققل التوحيقققدق في القققدنيا كلهقققا على اختالف
مققذاهبهم وديققانتهم قليلققون بالنسققبة إلى أهققل الشققرك،
وأصحابنا قليل بالنسبة إلى قومنا، فما بالنا نختلف ونقطققع
من أطرافنققا ، فأسققألكم باللققه أن تتققآلفوا وتصققيروا بعضققا
لبعض، وأنتم عققرب وقققد تكققون قلققوبكم سققخية، فسققامحوا
وتعاونوا، وليعرف كل منكم قققدر أخيققه، يعققرف الصققغير حققق
الكبير، والكبير حق الصققغير، والتلميققذق حققق الشققيخ، والشققيخ
حق التلميذ، والتلميققذان والشققيخان كققل يسققارع إلى مسققرة
اآلخر، واأللفة في الدين واجبة، ويقال: هي أعلى من العلم
رتبة، ولعل المراد أنها ثمققرة العلم، وإال فققالعلمق أفضققل، وال

أنققا منتظققر ألحققوالكم تعرف وال تفضققل أحوالهققا إال بققه، وها
تلققتئم وتصققطلح وتجيبققني في كتققاب مسققطور كققدر منثققور.

 .1وصلى الله على سيدناق محمد وآله وصحبه وسلم.(( 

فهو كما يقول الدكتور محمد ناصر بوحجامق في مقدمة
كتاب األستاذ مصطفى ونتن: )).. أن الشيخ اطفيش له

الفضل الكبير في بعث الفكر اإلباضي من جديد في مطلع
القرن العشرين الميالدي الرابع عشر الهجري ، فجمع آراء

من سبقه، ورتبها وشرحها وحللها، ومثّل هذه المدرسة خير
تمثيل، وبقي بذلك مرجعا أساسيا فيها، وقد كتب الشيخ

في معظم المسائل المتعلقة بالعقيدة، إذ يلحظ القارىء أو
الدارس أن مباحث العقيدةق حاضرة في أغلب ما كتب من

رسائل وألف من كتب في مختلف العلوم، فكان يعمد إلى
جعل تصحيح العقيدة سبيال للنهوض ببيئته ومجتمعه،ق وكان

تأثره باالستعمارق وباألوضاع المحيطة به دافعا ألن يبحث في
مسائل العقيدة لتحقيقق التغيير المنشود، وهو ما جعله

يُحقق وصف العقيدةق بكونها عمال حقيقيا، وليست مجرد
.  2تصورات وتصديقات غير مؤثرة.(( 

د بن يوسف، كشف الكرب في تققرتيب أجوبققة 1 انظر : اطفيَّش امحمَّ
.10ص ، 1م، ج 1986م-1985هق/1406هق - 1405اإلمام القطب، 

نقال عن: مصطفى وينتن، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش 2
العقدية، ص  ج و د، بتصرف.
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خاتمة: 
وما يمكننا قوله في ختام هذا البحث من أن الشيخ
اطفيش وضع أسس ومعالمق الوحدةق اإلسالميةق المتميزة

للجماعةق اإلباضية أوال، وصارت تلك األسس  كمشترك
إسالمي عالمي يجمع األمة اإلسالمية، فاألسس الخمسة

التي أسس بها بنيان الوحدة خير دليل على ذلك.
وهو الذي جعل المذهب اإلباضي فضاءا أصوليا ودينيا
مفتوحاق للمذاهبق األخرى لتطلع عليه أو لتأخذ منه، بمنهجه
السليم في الفهم والتحليلق والتركيب والعرض، البعيد عن

التعقيدات والطالسمق حتى في أمهات القضايا الغيبية،ق وهو
ما جعل العقيدةق تتحرك في النفوس والحياة، ال في الكتب

والمصنفات فقط. 
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هق/1367-1306) إبراهيم أبو اليقظان بن عيسى - 2 
(م1888-1973

حين تتحول الصحافة إلى -من خالل صحافته الحرة
مرآة عاكسة لنور اإلسالم–

يقققول الداعيققة اإلسققالمي الكبققير -عليققه رحمققات اللققه–
باعث النهضة الجزائرية الحديثة العالمة الشققيخ عبققد الحميققد
بن بققاديس: )).. وأبققو اليقظققان إلى جققانب ميزابيتققه الققتي
يفققاخر بهققا ولققه الحققق، عققربي يجاهققد ويجالققدق في سققبيل
العروبة، ووطني يناضل في سبيل الوطنية، ومسققلم أخلص
لله دينه، يجعل اإلسالم في الصف األول من كل أعمالققه..((

1 .
المحضن اإلباضي ودوره في تشكيل وصناعة شخصية

أبي اليقظان:
لعققل شققهادة األسققتاذ المققؤرخ المرحققوم الشققيخ أحمققد
توفيق المدني وهو يصف الشيخ إبراهيم أبققو اليقظققان خققير

. والشققيخ أبققو.مققا يققدعم صققحة مققا نققذهب إليققه، إذ يقققول: )
اليقظان عققالم جليققل، لم يبلققغ علم إبققراهيم اطفيش، إنمققا
امتاز عنه بدماثة أخالقه، وصفاء روحه، وتوقد ذهنه، وتعمقهق
في الكتابققة، ومشققاركته في الشققعر، مققا آذى إنسققانا طققول
حياته، وال آذاه إنسققان، ال يتكلمق إالّ عن عقيققدة، وال يكتب إالّ

،معن إيمان، وال يجاهد إالّ في سققبيل اإلسققالم، وبالد اإلسال
وقققد أظهققرت األيققام من بعققد أنققه مقققارع مجاهققد، ومقققاومق
معاند، صرع االستعمار ولم يصرعه االستعمار، ضرب بسققهم
في الجهاد الصحفي والفكري مققا لم يبلققغ أحققد في الجزائققر

.2شأوه..( 
فقد حوت هذه الشهادة الصادقة من رجل عالم وداعية
ثَبٍْت جليل تآخى مع الشيخ أبي اليقظان في رحلققة اإلصققالح
والدعوة والمحنة لنتققبين من خاللهققا أثققر المحضققن اإلباضققي
في تشقققكيل مثقققل هاتقققه الشخصقققية المكتملقققةق بشقققريا من

مكوناتها الرئيسة األربع.  
فهو من خيرة دعققاة ومصققلحي الجزائققر عامققة ومققيزاب
خاصة، انتسب لجمعية العلماء المسلمين الجزائققريين تأكيققدا
لمنهجه في إصالح األمة الجزائريققة كلهققا، وسققخر قلمققه في

م.1931، اكتوبر 7، م 10مجلة الشهاب، ج  1
أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة 2

.157، ص 1م، ج 1978األولى، الجزائر، 
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سبيل توعيققة قواهققا الحيققة لتتكققاتف حققول مشققروع النهضققة
وقققد لققد الشققيخ حمققدي الحيوي، والتحرر من نير االستعمار.

أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى ببلدةق ]القرارة[ العتيققدةق في
هققق نوفمققبر1306عين الصققحراء من واليققة ]غردايققة[ سققنة 

م، وقد توفي والدهق وعمره سنتان، فكفله عمه ورعته1888
أمه السيدة عائشققة بنت الحققاج امحمققد بققوعروة، وفي كتّققاب
القريققة تعلم وتققأدب وتتلمققذق وأخققذ مبققادىء العلققومق العربيققة
والدينيققةق وحفققظق شققيئا من القققرآن الكققريم على يققد الشققيخ
]عمر بن يحي المليكي[، ثم على يد الشققيخ القطب ]امحمققد

 . 1بن يوسف اطفيش[ ببلدةق ]بني يزقن[ 
:المكونات الحقيقية الواقعية

 – المكونققات العقليققة والوجدانيققةق والسققلوكيةق ودورهققا في1
نبوغه: 

وقد تضافرت الجهود والمواهب الفردية الفطرية
واالجتماعية والتربوية المكتسبة في محاضن األسرة

اإلباضية من تحقيق نبوغه وفاعليته،ق ولعل أهم عوامل
نبوغه التالي: 

 – تواجدهق ضمن محضن أسري متميز تربويا وتعليمياق1
وأخالقياق وسلوكيا..

 - تفانيه في طلب العلم وكثرة رحالته في سبيله.2
 – تنوع مصادر معرفته بين الجزائر وتونس.3
 – توقه للعمل السياسي والعلمي والديني والدعوي معا.4
 – تعرض صحفه للتوقيف التعسفي والمتكرر من قبل5

اإلدارة االستعمارية.ق
 – صبره وعزيمته وثباته على منهجه الذي عاش من أجله6

وناضل حتى توفاه الله.
 – تميز شخصيته بالصدق والوضوح واالستقامةق وتعددق7

مواهبه وقدراته التي استثمرها في خدمة أمته ودينه.
 – تأثره بظروف عصره من سيطرة استعمارية وقمع8

وتخلف وجهل وفقر وانحطاط لواقع العرب والمسلمين ،
وغيرته على حال أمته المزري . 

وقققد كققان للبيئققةق اإلباضققية المتمققيزة والسققوية الققدور
الكققافي والمناسققب والحيققوي في تفعيققل القققوى الفطريققة
المذخورة في شخصية أبي اليقظان اجتماعيققا ليصققبح علمققا

محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، دار الريام، الجزائر، الطبعة األولى، 1
، بتصرف.57م، ص 2008هع 1429
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من أعالم العروبة واإلسالم والجزائر مسققطرا على صققفحات
التاريخ الذهبية.

 – مكونات الهوية الوطنية الشاملة:2
وقد تلقى الشيخ أبي اليقظان سائر مققا صققدر عنققه من
مواقف حاسمة وقرارات مجيدةق في حياته من قيم مجتمعققه
اإلباضي، التي تغذى بها في صغره وفتوته، فتشبع وارتققوى
وأخققذ منظومققة  القيم: ]العقليققة والتصققورية، والوجدانيققة،ق
والسقققلوكية، واألخالقيقققة، والجماليقققة[ق من معين مصقققادر

المحضن اإلباضي التراثية والحية.
كما أخققذ سققائر المبققادىء الحياتيققة والمنهجيققة الفرديققة
والجمعيققةق في محضققنه اإلباضققي المنضققبط والممنهج ماديققا
ومعنوياق واجتماعيققا وتربويققا، فأخققذ آليققة التخطيققط واإلعققداد
واالستشراف، وآلية االنخراط الطوعي في العمققل الجمعي،
وآليققة التواصققي بققالحق والتواصققي بالصققبر، وآليققة النضققال
والدعوة والبذل والعطاء وجهاد الكلمة.. وآلية كيفية ترجمققة
محبققة الققوطن الصققغير الجزائققر والكبققير العققالم العققربي
واإلسققالمي، وآليققة خدمققة شققريعة اإلسققالم، وغيرهققا من
المبادىء العمليققة، وألجلهققا لم يققدخر أي وسققيلة في ترجمققة

 .1مبادئه، فهاجر إلى تونس 
شاطاته المختلفة في تونس:ن

م إلتمام دراسته والتحق1912سافر إلى تونس سنة 
بجامع الزيتونة المعمور ثم بالمدرسة الخلدونيةق ، وفي

،ستونس أصبح رئيسا ألول بعثة علمية ميزابية إلى تون
وفيها شارك وانخرط في الحياة الثقافية والفكرية واألدبية

واإلعالميةق والسياسية مشاركة فعالة ومتميزةق سنوات
م رفقة أخيه الشيخ الداعية الثائر أبي إسحاق1925..1917

. 2م 1923إبراهيم اطفيش حال نفيه إلى تونس سنة 
م أصبح عضوا فعاال ومؤسسا في1920وفي سنة 

الحزب الدستوريق التونسي، وكانت بينه وبين زعيم الحزب
المناضل الثائر ]عبد العزيز الثعالبي[ق صداقة حميمة وتعاون

. 3وثيق 

انظر مقالععه "يجب االعتمععاد على المؤسسععات ال على األشععخاص"  في جريععدة 1
م نقال عن: مختععارات من صععحف أبي13/05/1927،عع 31"وادي مععيزاب" عععدد 

اليقظان، إعداد وتقديم: الدكتور محمد صالح ناصر، مكتبة الريام، الطبعععة األولى،
.51 و 48م، ص 2003هع 1424

، بتصرف.57 محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص انظر: 2
، بتصرف.57 محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص انظر: 3
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م أنشأ أول صحفه العربية )وادي1926وفي عام 
ميزاب( وكانت تُحرر بالجزائر، وتطبع في تونس، وتُوزع
بالعالمق اإلسالمي مشرقا ومغربا، وأصدر ما بين سنوات

م ثماني جرائد ذات اتجاه وطني عربي1938 .. 1926
إسالمي، صادرها االستعمار الفرنسي كلها على التوالي ،

وهي: ] وادي ميزاب. ميزاب. المغرب. النور. البستان.
. 1النبراس. األمة. الفرقان[ 

حين تتحول الصحافة إلى مرآة عاكسة لنور اإلسالم:
وكان السبب الرئيس إلنشاء الصحف المستقلة

والناطقة والمعبرة عن قضايا وادي وشعبق ميزاب جملة من
األسباب ، لعل أهمها ما أجمله الشيخ أبي اليقظان وهو

يعلل أن تواني إخواننا في إدارة "الشهاب" أو "المنتقد"ق أو
مجلة "موران" في نشر مقاالتنا أو التأخر في نشرها أو
نسيانها وعدمق نشرها، والسيماق بعد رفض حق الميزابيين

في رفض قرار الحكومة إعفاءهم من التجنيد اإلجباري سنة
م، ما دفعهم لتأييدق وتشجيعق الشيخ أبي اليقظان1925

-1897رفقة الشيخين "محمدق بن صالح بن يحي الثميني 
م"1942م" و "قاسم بن عيسى ابن الشيخ ت 1970

م01/01/1926فأسسوا جريدة أسموها "وادي ميزاب" في 
  .2يرأس تحريرها الشيخ إبراهيم أبو اليقظان 

وقد أدت دورها في خدمة اإلسالم والمسلمين
الميزابيين والجزائريين على أحسن ما يرام، والسيماق في

م الذي تصدره ذلك21/01/1927 الصادر في 17عددها الق 
الفصل المروع الموسوم بق: ]االعتماد على النفس[، ولعلهق

شابه الشيخ عبد الحميدق بن باديس وهو يضع شعار "فلنعتمدق
على الله ولنعولق على أنفسنا" على إحدى جرائده، وقد
سبب الكثير من الخوف وأحدث الوقع المؤثر في قلب

اإلدارة االستعماريةق األمر الذي دفع السيد " ميزنت" مدير
الشؤون األهلية الستدعائه والتحقيق معه، مستخدما معه

أسليبق التشدد والعنف، ولما رأى صالبة موقفه عاد ليغازله
باللين، ودار بينهما حديث متميز، فقال السيد ميرنت:

أوصيك أن تترك جانب السياسة ، فإن السياسة بحر من
دخله غرق. فقال الشيخ: وعلى كل حال فلنا أن نتعلمق نحن

شيئا من السباحة في هذا البحر، إلى أن استدعي للمثول

، بتصرف.57 محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص انظر: 1
انظر: تاريخ صحف أبي اليقظان، تقديم وتعليق: الدكتور محمد صالح ناصر، دار 2

.30 .. 21، ص 2003 الجزائر، الطبعة األولى، ،هومة
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أمام قاضي التحقيقق حول تعطيلها بسبب ما ينشر فيها،
وبسبب تجاوزها جرعة الحرية المنصوص عليها في الدستورق

 .1والقوانين الفرنسية 

وهكذا سائر صحفه ما إن تنشأ صحيفة لتخدم قضايا
األمة حتى توقفها اإلدارة االستعمارية، حتى مشارف

 .2الحرب العالمية الثانية 
اليقظانجدول يبين الجرائدع التي أصدرها الشيخ أبو 

اسم
الجريدة

أعدادهاتعطيلهابروزها

01/01/1926ميزاب وادي
م

18/01/1929
م

119

1-25/01/1930ميزاب
29/05/193009/03/193138المغرب
15/09/193102/05/193378النور

27/04/193313/07/193310البستان
21/07/193322/08/19336النبراس

08/09/193306/06/1938170األمة
08/07193803/08/19386الفرقان

فكان مجموعق ما أصدره من الصحف ثمانية، ومجموع ما
 عددا، وهو رقم ملفت و مثير لالنتباه428أنتجه من األعداد 

في حقل الثقافة العربية واإلسالمية المغيبة عن الشعب
الجزائري القابع تحت الهيمنة االستعمارية، الذي يتبع معه

سياسة التشويه والمسخ والفسخ والتغريب ، وُجل عناوينهق
. 3عربية إسالمية موحية بنهضة األمة الجزائرية 

هوده اإلصالحية: ج
قدم الشيخ أبو اليقظان جهودا إصالحية معتبرة لخدمة

أمته ودينه ووطنه ففضال عن إصداره للعديدق من الصحف
م أسس المطبعة العربية1931الوطنية، ففي سنة 

بالجزائر، وتعد من أوائل المطابع العربية بها، وقد أدت
خدمات جليلة للحركة الوطنية والثقافية الجزائرية سنوات

م. وشارك في تأسيس جمعية العلماء1931-1962

انظر: تاريخ صحف أبي اليقظان، تقديم وتعليق: الدكتور محمد صالح ناصر، ص 1
.56 .. 42ص  ، و39 .. 31، والحوار منقول في المصدر عن الصحيفة ص 31

انظر: تاريخ صحف أبي اليقظان، تقديم وتعليق: الدكتور محمد صالح ناصر، ص 2
.100 .. 42ص  ، و39 .. 31، والحوار منقول في المصدر عن الصحيفة ص 31

. وانظر أيضا: مختارات من صحف58الجدول من المصدر السابق الذكر، ص  3
حمد ناصر، مكتبة الريام، الجزائر، الطبعة األولى،مأبي اليقظان، تحقيق الدكتور 

م.2003هع 1424
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م، وانتخبق عضوا عامال1931المسلمين الجزائريين سنة 
م وكان نائبا ألمين المال1934في مجلسها اإلداري سنة 

 . 1فيها 
وُعين عضوا في حلقة ]العزابة[ في القرارة، وهي

الهيئة الدينية العليا بالقرارة، وكان ينوب عن الشيخ
إبراهيم بيوض في دروس الوعظ بالمسجد الكبير إلى أن

.2م 1957أقعده الشلل شهر أفريل سنة 
وُعين عضوا في جمعية ]الحياة[ق اإلصالحية سنة

م، وكان عضوا قياديا في مجلسها اإلداري بثقله1937
.3العلمي والتجربي والفكري وبمواقفه الجليلة والمتميزة 

ويمكن حصر جهوده اإلصالحية في العناصر التالية:
 – اإلصالح العلمي واألدبي والفكري والثقافي1

واالجتماعي.
 – الكتابة في الصحف العربية واإلسالمية والوطنية لنشر2

الوعي.
 – تأسيس الصحف المستقلة، حتى ُعد عميد الصحافة3

الجزائرية الحرة.
 – االنخراط في الجمعيات المحلية والوطنية للمنافحة4

الجماعيةق والمنظمة عن الهوية الجزائرية العربية اإلسالمية.
 – اإلصالح السياسي باالنخراط في الحزب الدستوري5

التونسي الحر.
مؤلفاته:

ترك الشيخ إبراهيم أبو اليقظان المئات من المقاالت
واألبحاث والدراسات المنشورة في الصحف العربية

والجزائرية، مثل: ]الفاروق، اإلقدام، المنتقد، البصائر،
المنار[ الجزائرية، والتونسيةق مثل: ]المنير، اإلرادة،

الصواب[ والمصرية كق ]المنهاج[ التي كان يصدرها صديقه
م1930-1925الشيخ أبو إسحاق اطفيش بالقاهرة سنوات 

4 . 
، بتصرف. وكان من67  و ص 58محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص  1

مفاخر هذه المطبعة أن طبعت أهم مؤلفات الشيخ أحمد توفيق المدني، منها:
] كتاب الجزائر، المسلمون في مدينة صقيلية، حنبعل، عثمان باشا داي

الجزائر..[.
، بتصرف.58محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص   2
، بتصرف.58محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص   3
، بتصرف. وانظر أيضا: مختارات59محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص    4

،رمن صحف أبي اليقظان، تحقيق الدكتور محمد ناصر، مكتبة الريام، الجزائ
م. وتاريخ صحف أبي اليقظان.2003هع 1424الطبعة األولى، 
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م تفرغ للتأليف واستقر بمسقط رأسه1938وبعدق سنة 
القرارة إلى أن أصيب بالشلل النصفي في أبريل سنة

م بعد تعرض ابنه عيسى –رحمه الله– للتعذيب1957
. 1والسجن، ولم يثنه ذلك عن جهاد الكلمة 

وقد ترك قرابة ستين مؤلفا في شتى مجاالت العلوم
اإلنسانية المخطوط والمطبوع منها، نذكر منها على سبيل

المثال:
 – ديوان أبي اليقظان في جزأين ) مطبوع ( .1
 – سليمان باشا الباروني في جزأين ) مطبوع ( .2
 –ُ ّسلم االستقامة – كتاب مدرسي في الفقه اإلباضي3

) مطبوع ( .
 – فتح نوافذ القرآن ) مطبوع ( .4
 – إرشاد الحائرين ) مطبوع ( .5
 – سبيل المؤمن البصير إلى ربه ) مطبوع ( .6
 – تاريخ صحف أبي اليقظان ) مطبوع ( .7
 – ملحق سير الشماخي ) مخطوط ( .8
 – اإلباضية في شمال إفريقيا ) مخطوط ( .9

.  2- نشأتي ) مخطوط ( 10
مواقفه من قضايا أمته:

 – الجزائر واإلنسان الجزائري:1
كان للشيخ إبراهيم أبو اليقظان مهموما بقضايا

الجزائر والفرد الجزائري المتخلف والمقهور والقابع تحت
إسار الجهل واالستعمار، وقد كتب من أجله العديد من

المقاالت، ينبهه إلى قيمته ويعرفه بمكانته ودورهق وواجبهق
الرسالي محليا وعالميا، وقد كتب في جريدو " وادي ميزاب

" مقاال بعنوان : " أيها الجزائري " يدعوهق لمعرفة قيمته
ونبذق خطاب التفرقة والفتنة الذي يُروج له االستعمار،ق

ومحرضا العلماء لقيادته وتنويره ليضطلع برسالته السامية
3. 

وألجل هذا اإلنسان المقهور المحتقر كتب مقاال عن "
 . وقد ختم مقاله5، ومقاال عن " اإلصالح " 4العلم والعمل " 

بنصيحة وتوجيه فقال: )).. وألجل هذا يجب قبل كل شيء

، بتصرف.59محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص    1
، بتصرف.59محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص    2
م نقال عن مختارات من صحف أبي01/10/1926، 1وادي ميزاب، عدد    3

اليقظان، إعداد وتقديم: الدكتور محمد صالح ناصر، مكتبة الريام، الطبعة األولى،
 .  6 و 5م، ص 2003هع 1424
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على سراة األمة وأعيانها أن يصرفوا قواهم وكل ما لديهم
إلى العلم والتعليمق والتربية والتهذيب، ليجددواق شباب األمة

. 1بعد الهرم ويشيدوا معالم مجدها وأركان حياتها..(( 
وألجل ذلك كتب سلسلة مقاالت في جريدة " وادي

 بتاريخ17ميزاب " عن " االعتمادق على النفس " في العدد 
 بتاريخ20م، و " الثبات " في العدد 21/01/1927
 بتاريخ23م، و " الثقة بالنفس " في العدد 18/02/1927
 بتاريخ25م ، و " أين المفر ؟ " في العدد 11/03/1927
 بتاريخ26م، و " نحن وأنتم "  في العدد 25/03/1927
م ، ومقاله الشهير " علي أن أعمل وليس01/04/1927

م، و "30/09/1927 بتاريخ 51علي أن أنجح " في العدد 
 .2م 07/10/1927 بتاريخ 53الوطنية الحقة " في 

 – قضية الوحدةق الوطنية: 2
ومن بين أهم القضايا التي شغلته بالرغم من بعده

منفيا عن وطنه قضية التفريق والوقيعة بين الجزائريين
التي تديرها اإلدارة االستعمارية بإحكام بين الجزائريين، وال

أدل على ذلك قضية فتنة األذان بين المالكية واإلباضيين
م، وقد كتب فقال: )إن برنامج1931في غرداية سنة 

االستعمارق بشمال إفريقيا اليوم يرمي إلى التنصير بأي وجه
كان، فكان من الدواعي أن يُحدثوا اتساع الهوة بين البربر
والعرب، ومما يخشاه االستعمار أن يكون شوكة في حلقه

هم الميزابيون، البربر في نظرهم، فكان من الواجب أن
يوجدواق جوا مسمما ضدهم، وأن يقطعوا كل عطف عنهم
من جهة أهل التوحيد، فأوجدوا هذا األمر السخيف لضعف
التفكير في الطرفين، أو وجد بسبب البالهة فاستغلوه(.ق

 – موقفه من اإلسالم وشريعته الغراء:3
كققان الشققيخ أبققو اليقظققان شققديد الحرقققة على واقققع
اإلسالم والمسلمين، ذلققك أن اإلسققالم وشققريعته الغققراء قققد
غققابت عمليققا من واقققع المسققلمين عامققة والجزائققر خاصققة،
وبقيتق رسوما وأشكاال ومظققاهر ال روح فيهققا، وألجققل ذلققك

م نقال عن مختارات من صحف أبي17/12/1926، 12وادي ميزاب، عدد   4
.  10 .. 7اليقظان، ص 

م نقال عن مختارات من صحف أبي07/01/1927، 15وادي ميزاب، عدد   5
.14 و 11 ص ،اليقظان

  .  14المرجع نفسه ص   1
م نقال عن مختارات من صحف أبي17/12/1926، 12وادي ميزاب، عدد   2

. 76 .. 70 و 38 .. 20اليقظان، ص 
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كتب سلسلة من المقاالت لعققل أشققهرها " اإلسققالم يحتضققر
والمسلمون يهزلون "، وختم مقاله بقولققه: )).. إن اإلسققالم
في حالة االحتضققار هققذه ليس في حاجققة إلى االسققتكثار من
عدد المنتسبين إليه، وال إلى توسيعق خريطتققه خيققاال ووهمققا،
فإن هذا لم ينقذهق مما هو فيققه من الضققعف والققوهن، وإنمققا
هققو في حاجققة أكيققدة إلسققعافه باألدويققة الناجعققة إلى العققدة
الالزمققققة والقققققوة العتيققققدةق من المققققال والعلمق والثقافقققة
اإلسققالمية.. فمليققون من هققذا الطققراز أجققدى وأنفققع لققه من
أربعمائققة مليققون أعققداء، فققإن الفققرد من األولين في حكم
المليون عدة وقوة، والفققرد من اآلخققرين في حكم الفققرد ال
غير، أليس كذلك أيها المنصفون؟ فليصرف زعمققاء اإلسققالم
ومفكره جهودهم إلى السير بالمسلمين في دائققرة اإلسققالم
الواسقققعة القابلقققة ألرقى تمقققدن في األرض، وليقققداووا بقققه
أدواءهم إن شاءوا حقيقة اسققترداد عققزهم وفخققارهم، فإنققه

. 1شفاء وهدى ورحمةق للمؤمنين..((ق 
كما كتب من أجل نصر اإلسالم وشريعته الغراء سلسلة
مقاالت لعل أشهرها " الحق ومذاهب الناس فيه " في العدد

م، و " آخققققر سققققهم من كنانققققة15/04/1927 بتققققاريخ 27
 بتقققققاريخ30المعمقققققرين نحقققققو اإلسقققققالم " في العقققققدد 

 .2م 06/05/1927

 – موقفه من قضية فلسطين:4
كان للشيخ إبراهيم أبو اليقظان موقف مشرف من
قضايا أمته ، وفي سبيل ذلك كتب سلسلة من المقاالت

لعل أشهرها مقاله " شعور األمة نائم فماذا ينبهه؟ " في
م، و " مستقبل جزيرة العرب19/07/1927 بتاريخ 42العدد 

م، و " سياج جزيرة26/08/1927 بتاريخ 46" في العدد 
م، ومقاله23/09/1927 بتاريخ 50العرب " في العدد 

70الشهير أيضا " ماذا يراد بسكة حديد الحجاز؟ " في العدد 
 .3م 17/02/1927بتاريخ 

كما انشغل بسائر قضايا أمته وعلى رأسها قضية
فلسطين قضية العرب والمسلمين المركزية، ففي سنة

م كان من بين بضعة شخصيات جزائرية ممن أبرق1948

م نقال عن مختارات من صحف أبي21/07/1927 ، 17وادي ميزاب، عدد  1
.19 و 18اليقظان، ص 

.102 و 101 و 69 و 57مختارات من صحف أبي اليقظان، ص    2
م نقال عن مختارات من صحف أبي01/10/1926، 1وادي ميزاب، عدد    3

   .6 و 5اليقظان، ص 
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برقيات التأييدق باسم اللجنة الجزائرية لنصرة وإغاثة القضية
الفلسطينية في الجامعة العربية، وكان عضوا بارزا في

. 1لجنة إغاثة فلسطين 
كما كتب مقاال عن " جمعية الشبان المسلمين بمصر "

 بتاريخ69تأكيدا على األخوة اإلسالمية في العدد 
 .2م 10/02/1928

 – موقفه من الهجمة الشرسة على اللغة العربية:5
خدم الشيخ اللغة العربية خدمة ال مثيل لها، وتفانى

في االعتناء بها كونها لغة القرآن الكريم ولغة اإلسالم
الحنيف، وألجلها كتب العديدق من المقاالت لعل أشهرها "

اللغة العربية غريبة في دارها " في جريدة وادي ميزاب في
 .3م 03/11/1927 بتاريخ 55العدد 

 – موقفه من التجنس والتمدن الممسوخ:6
أثققارت قضققية التجققنيس في ثالثينيققات القققرن الماضققي
تساؤالت كبيرة وشغلت الخطققاب الفقهي الجزائققري، وكتبق
فيها الكثير من المشايخ أمثال الشيخ عبدق الحميد بن بققاديس
والشقققيخ العقققربي التبسقققي، وذهبقققوا إلى تحقققريم التجنس
بالجنسققية الفرنسققية، وكققان من الققذين أجققابوا على هققذه
القضققية الشققيخ إبققراهيم أبققو اليقظققان فكتب مقققاال عنوانققه

م،17/02/1928 بتققاريخ 70"رأينققا في التجققنيس"ق في العققدد 
وجمعق فيها أقوال المشققايخ والعلمققاء في العققالم اإلسققالمي
كقطب األئمة ومحمققدق عبققدة ذاهبققا في نهايققة المطققاف إلى

 .4تغليظق عقوبة التجنس بالجنسية األجنبيةق غير اإلسالميةق 

وكتبق مقاال أيضا لتدعيمق موقفققه من التجققنيسق عنوانققه
 .5م 02/03/1928 بتاريخ 72"التمدن الممسوخ" في العدد 

 – مواجهة التنصير: 7
جند االستعمار كل قواه المادية والمعنوية التي يملكها

من أجل تثبيت احتالله لألقطار اإلسالمية وكان من أهم
الوسائل التي استخدمها لتحقيقق أهدافه الوضيعة إطالق يد
المنصرين ليخرجوا المسلمين عن دينهم، وليشوهوا صورة

م عن تطبيقهاإلسالم في صدورهم وعقولهم، وليبعدو
اإلسالم، وكثيرا ما يركز االستعمار خطته تلك في البالد

، بتصرف.70 و 69محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص   1
.100 .. 96مختارات من صحف أبي اليقظان، ص    2
.80 و 77مختارات من صحف أبي اليقظان، ص   3
.109 .. 107 و 106 و 103مختارات من صحف أبي اليقظان، ص  4
.109 .. 108 و 106 و 103مختارات من صحف أبي اليقظان، ص  5
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المستعمرة والخاضعة لحكمه، حيث تكون له السيطرة
المباشرة على البالد والعباد، ومن ثمة يطلق أيدي

المنصرين ليعيثوا فيها فسادا، والتنصير يتجه إلى عامة
المسلمين العاديين فيبلبل عليهم دينهم واستقرارهم ،

ويستغل حاجاتهم وفقرهم ويخرجهم من دينهم.
والمنصرون طالئع االحتالل، وقد احتلت الجزائر قبيل

االحتالل بطالئع المنصرين المستكشفين لعيوب وثغرات
الجزائر، وهي القوة التي تفتح األبواب للمستعمرين كي

يدخلوهاق آمنين. 
وقد أردك الشيخ إبراهيم أبو اليقظان حقيقتهمق

فحاربهم وتشدد معهم، فلم يترك أي فرصة لفضح
أساليبهم، وتنبيه المسلمين من خطرهم الداهم، داعيا

المسلمين إلى اإلسراع لحل مشاكل أبنائهم، وتسليحهم
بسالح العلم والدين، حتى ال يتسلل إليهم المنصرون

والمستعمرون إليهم من حيث ال يشعرون.  
 – مواجهة التغريب: 8
جابه الشيخ إبراهيم أبو اليقظان كل أشكال التغريب، 

ووقف بقوة في وجه حمالت التغريب والغزو الثقافي عن
طريق االستشراق والمستشرقين، ووقف في وجه حمالت

تشويه اإلسالم وقيمه وعاداته وتقاليدهق حينما حاولت القوى
االستعماريةق وجيوشق المستغربين إحاللها محل قيم اإلسالم

وأزيائه وعاداته وتقاليده السمحة، فكان ينبه األمة إلى
خطورة اتباع اليهود والنصارى والتأسي بسلوكهم واالقتداء

بعاداتهم في المأكل والملبس والزي والسلوك، وله في
ذلك المقاالت الطوال. وقد رد على غالة المستشرقين

أمثال: ]لويس برتران[ الحاقد على اإلسالمق ورسول
اإلسالم مبينا له مواقف غيره من المنصفين والمعتدلين

أمثال: ]غوستافق لوبون[ صاحب كتاب ]حضارة العرب[ الذي
يندب حظ أوربا لخروج اإلسالم والمسلمين من األندلس، و

]دوزي[ الهوالندي ، و ]أرنولد توينبي[ اإلنجليزي صاحب
كتاب ]التحدي[ و ]تاريخ انتشار اإلسالم[.. شانا حملة على

]لويس برتران[ الحاقد الهابط إلى الحضيض بغشاشة
التعصب األعمى.. وردودهق في هذا المجال كثير وكثيرة جدا.

 – مواجهة االستشراق:9
واجه الشيخ إبراهيم أبو اليقظان جنود االستشراق

والمستشرقين مجابهة العالم العارف المطلع على حقائق
األمور، ورد عليهمق ردا علميا ومنهجيا مفحما، وجابههم
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بالحججق والبراهين المقنعة ما فتت دعاواهم، وحطم
أحالمهم وأغراضهم، وبيّن خطرهم على الفئة المثقفة،
ودسهم في اقتالع جذور الثقافة اإلسالمية األصيلة من

ناظري المثقفين المسلمي ، وتضبيبق الصورة عليهم، ومن
ذلك رفضه حضور الكثير من المؤتمرات االستشراقية. وقد

رد على الكثير من المتعصبين منهم أمثال: ]مورينو[ في
جريدة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ]وادي ميزاب[.

 – مواجهة اإللحاد: 4
وقف الشيخ إبراهيم أبو اليقظان في وجه اإللحاد

وقفة األسد الهصور، وكان –يرحمه الله– يسمي كل
المذاهب الفكرية األوربية سخافات، والسيما المذاهب
اإللحادية، مبيناق أن هذه المذاهب مجرد جنود لالستعمارق

لتجهز على ما تبقى من حصون الممانعة اإلسالمية. وله من
الردود والكتابات ما يرد بها على أنصار ودعاة المذهب

الشيوعي اإللحادي، بين فيه األغاليط واألكاذيب التي تقوم
عليها هاته الفلسفة العقيمة. شانا حملة على رواد اإلصالح

في العالم اإلسالمي ممن يتبنون المذهب االشتراكي
وسيلةق لرقي األمة. مبينا غنى اإلسالم واستغناؤه بنفسه

عن كل ما في تلك المذاهب من نفع، هذا إن كان فيها نفع.
مميزات شخصيته: 

تميزت شخصية الشيخ إبراهيم أبو اليقظان برؤيته
المقاصدية العميقة والبعيدة األفق، فقد كان شخصية

ووحدوية جامعة ال مفرقة، يحب ويدعو لفكرة التعايش
والتعاون بين علماء وشعب الجزائر على اختالف مذاهبهم،
وكان يُغلب الرؤية التوحيدية على منطق الفرقة واألنانية.

فضال عن دعوته الصارخة لمجابهة االستعمارق الفرنسي عن
طريق تربية وتعليم وتكوين وتهذيبق الشعب الجزائري،

ومحو آثار العدوان الثقافي بغرس قيم اإلسالمق النبيلة في
األنفس. وقد كانت قناته صلبة مع االستعمار وأعوانه،

ومواقفه الرائدة من دعاة التغريب واإللحاد والمسخ
والتنصير وغيرهم خير دليل على الكشف عن شخصيته

المسلمة.  
لهذا عاش الشيخ أبو اليقظان، ولهذا عمل طيلة حياته،

ولهذا ضحى وجاهد وناضل ودافع ورافع عن أمته ووطنه
ودينه، فعاش خالدا، ورحل وهو ما يزال حيا يرزق في دنيا

الخالدين. 
وفاته: 
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عانى رحمه الله من الكثير من األمراض، وأصيب
م وأغلق االستعمار مطبعته1957بالشلل النصفي سنة 

وشرد عمالها، وآذى الشيخ، فظل –يرحمه الله- يعاني حتى
هق الموافق1393/صفر/25توفاه األجل يوم الجمعة 

م ودفن بالقرارة في موكب احتفالي1973/مارس/30
  . 1مهيب، بعد أن شيعته الجزائر كلها 

، بتصرف.59محمد ناصر، مشايخي كما عرفتهم، ص  1
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الفصل الثامن
المدرسة الفكرية واألدبية

1 - )األستاذ الدكتور المفكر عبد الوهاب المسققيري  
(م2008- 1938هق/1341-1429

2 - -1346الققدكتور األديب الداعيققة نجيب الكيالني ) 
م(1428- 1931هق/2007

األستاذ الدكتور المفكر عبد الوهاب المسيري  - 1
(م2008- 1938هق/1341-1429)

لمحة موجزة عن حياة عبد الوهاب المسيري:
األسققتاذ الققدكتور عبققد الوهققاب المسققيري مفكققر عققربي
إسققالمي وأسققتاذ غققير متفققرغ بكليققة البنققات بجامعققة عين

م، وتلقى1938شمس. ولد في دمنهور شققهر اكتققوبر سققنة 
م1955تعليمهق االبتدائي والثققانوي في بلدتققه، والتحقققق عققام 

بعد حصوله على شققهادة البكالوريققة بكليققة اللغققة اإلنجليزيققة
بكليققة اآلداب بجامعققة اإلسققكندرية، وُعينق معيققدا فيهققا بعققد

م، وسققافر إلى الواليققات المتحققدةق1959تخرجققه منهققا سققنة 
م وحصل هناك على شهادة الماجسققتير1963األمريكية عام 
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م من جامعة كولومبيققا، ثم على درجققة الققدكتوراه1964سنة 
 ( بواليقققةRutgersم من جامعقققة ) رتجقققرز - 1969سقققنة 

نيوجرسي.
وعندق عودته إلى مصققر قققام بالتققدريس في جامعققة عين
شمس وظل بها إلى حين وفاته، وفي عدة جامعققات عربيققة

-1983ت اأهمها: جامعة الملك سققعود بن عبققد العزيققز سققنو
م، كما عمل أستاذا زائققرا في كليققة ناصققر العسققكرية،1988

وفي الجامعة اإلسالميةق العالمية بماليزيققا، وكققان عضققوا في
مجلس الخبراء بمركققز الدراسققات السياسققية واالسققتراتيجية

م، ومستشققارا ثقافيققا للوفققد1975-1970بققاألهرام سققنوات 
الققدائم لجامعققة الققدول العربيققة لققدى هيئققة األمم المتحققدةق

م، وظل عضوا إلى أن تققوفي1979-1975بنيويوركق سنوات 
-يرحمققه اللققه– في مجلس أمنققاء جامعققة العلققوم اإلسققالمية
واالجتماعية والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي بققق )ليسققبرج(
بواليققة فيرجينيققاق بالواليققات المتحققدة األمريكيققة، ومستشققار
التحريققر في عققدد من الحوليققات الققتي تصققدر في ماليزيققا
وإيققران والواليققات المتحققدة األمريكيققة وإنجلققترا وفرنسققا

ومصر.
وكان يُعققرف بين أصققدقائه بالماركسققي المسققلم، وفي
ذلققك يقققول: )).. إني لم أكفققر باللققه قققط، ولم أتحققول إلى
اإللحققاد، ولكققني أعتنققق الفكققر الماركسققي كفلسققفة تُقققدم
أجوبققة عن األسققئلة الكققبرى، وإن رفققاقي وزمالئي كققانوا
يطلقون علي لقب الماركسي المسلم، وإن تحولي جاء بعققد
اكتشافي المبكر فشل الفلسفة الماركسية في وضع حلول
حقيقيةق وأجوبة تامة عن أسئلة الوجود الكققبرى، وذلققك قبققل
فشل التطبيق للنظرية في الدول االشتراكية والشققيوعية((

(1) .
 الققتي(حركققة كفايققة المصققرية)وكان عضققوا فعققاال في 

تنادي بتطبيق الديمقراطية في مصر، والتي تعارض تققوريث
الققتي ظهققرت في العققالم العققربيالحكم من اآلبققاء لألبنققاء 

والسيماق بعد توريث النظام السوري الرئاسة للطاغية )بشار
م( خلفا لوالده قائققد االنقالب البعققثي سققنة2018األسد حي 

م(، ومحاولةق الرئيس )صققدام2000م )حافظ األسد ت 1970
م( تققوريث الحكم البنققه )قصققي( قبققل أن2006حسققين ت 

هع1429/رجب/04، اإلثعععنين 145718نيعععة، ععععدد د صعععحيفة الدسعععتور األر)(1
، نقال عن المسععيري رحلععة عمععر، لعبععده دسععوقي، مجلععة5م، ص 07/07/2008

.87 و 86م، ص 2008هع أوت 1429، شعبان 519الوعي اإلسالمي، عدد 
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م، وبعققدق2003يُقضققى على نظققام البعث في العققراق سققنة 
م(2018محاولققة الققرئيس المصققري )حسققني مبققارك حي 

توريث الحكم البنه )جمال مبارك( قبل ثورات الربيع العربي
.م2011في فبراير 

مسيرته وعطاءاته الفكرية:
قدم الدكتورق المسيري سيرته الفكرية بعنوان: )رحلققتي
الفكرية –البققذور والجققذور والثمققر– سققيرة غققير ذاتيققة وغققير

م، حيثق يقدم في سيرته تلققك صققورة2001موضوعية( سنة 
واضققحة ومفصققلة عن كيفيققة ميالد األفكققار عنققده،ق وكيفيققةق
تكونهقققا، ومنهجققه التفسقققيري القققذي اسققتخدمه في كافقققة
دراسقققاته وأبحاثقققه، وبخاصقققة مفهقققوم النمقققوذجق المعقققرفي
التفسققيري. وفي نهايققة الرحلققة يقققدم عرضققا ألهم أفكققاره،

(سققوزان حققرفي)وصدر هذا الكتاب عن الصققحفية المصققرية 
تحت عنوان: )حوارات مع الدكتور عبققد الوهققاب المسققيري(،
وهققو يغطي كققل الموضققوعات الققتي تناولهققا المسققيري في
كتاباته ابتداء من رؤيته في المجققاز ونهايققة التققاريخ وانتهققاء

بأفكاره عن الصهيونية.
اهتماماته بموضوع الصهيونية واليهودية:

وفي هققذه المرحلققة يققبين المسققيري بدايققة اهتمامققه
بالموضوع اليهودي الصهيوني، فكانت أول كتبققه هققو )نهايققة

م(،1972التققاريخ: مقدمققة لدراسققة بنيققة الفكققر الصققهيوني 
وصدر بعدها )موسوعةق المفاهيم والمصطلحات الصققهيونية:

م كتققاب في1981م(، كمققا صققدر لققه عققام 1975رؤية نقدية 
جزأين بعنوان: )اإليديولوجيققة الصققهيونية: دراسققة حالققة في

م(، وفي هذه الفترة صققدرت لققه1981علم اجتماع المعرفة 
عققدة دراسققات باللغققة اإلنجليزيققة أهمهققا: )أرض الوعققد: نقققد

م(، وقققد قققرر يومهققا أن يُجققدد1979الصققهيونية السياسققية 
موسققوعةق المفققاهيمق والمصققطلحات الصققهيونية، وتصققور أن
عمليةق التحديثق قد تسققتغرق عامققا أو عققامين، ولكن اكتشققف
أن رؤيته في هذه الموسوعة كانت تفكيكية، وأن المطلققوب

فكانت الثمرة أنه بعققد ربققع قققرن رؤية تأسيسية تطرح بديال.
نشقققر موسقققوعةق اليهقققود واليهوديقققة والصقققهيونية: نمقققوذج

م، وهي في ثمانية مجلدات.1999تفسيري جديد 
وقققد صققدرت لققه في الققوقت نفسققه عققدة مؤلفققات في
الموضوع اليهققودي نفسققه أهمهققا: الققبروتوكوالت واليهوديققة

م، وفي الخطققاب والمصققطلح الصققهيوني2003والصهيونية 
 صققدر لققه كتابققان بعنققوان:2007م ، وفي عققام 2003-2005
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)الفكر الصهيوني من هرتزل إلى وقتنا الحاضققر( و )من هم
اليهقققود؟ ومقققا هي اليهوديقققة؟ أسقققئلة الهويقققة واألزمقققة

الصهيونية(.
اهتماماته الفكرية األخرى:

وتتجاوز اهتمامات المسيري الموضققوع الصققهيوني، بققل
يعتبر دراسته عن اليهود واليهوديققة مجققرد دراسققة حالققة في
إطار مشروعه النظري، وقد صدر له كتاب بعنوان: )إشكالية
التحقققيز في المصقققطلح: رؤيقققة معرفيقققة ودعقققوةق لالجتهقققاد

فةسم(، و )الفل2001م(، و )العالم من منظور غربي 1993
م(، و )الحداثققة ومققا بعققد2002الماديققة وتفكيققك اإلنسققان 

م(، و )العلمانيققة الجزئيققة والعلمانيققة الشققاملة2003الحداثة 
م(،2006م(، و )رؤيققة معرفيققة في الحداثققة الغربيققة 2002

م مجلد حول مؤتمر )حققوار الحضققارات2000وصدر في سنة 
والمسارات المتنوعةق للمعرفة( أشغال مؤتمر التحيز الثققاني

م بكلية االقتصاد والعلققوم2007الذي ُعقد شهر فبراير سنة 
السياسية بجامعة القاهرة.

وفي ظل الموضوع األول األدبي، وكما يقققول الققدكتور
المسققيري: حققبي األول في رحلققتي الفكريققة، كققان ضققمن
اهتماماتقققه األساسقققية، فصقققدر لقققه )مختقققارات من الشقققعر
الرومانتيكي اإلنجليزي: بعض الدراسات التاريخيققةق والنقديققة

م(، كما صققدر لققه عققدة مؤلفققات أدبيققة نقديققة في أدب1979
المقاومة الفلسطينية، وفي الصوفيات كتاب )اللغة والمجاز

م( ولققه ديققوان شققعر2002بين التوحيققدق ووحققدةق الوجققود 
م صققدرت لققه عققدة مؤلفققات في2007لألطفال، وفي سققنة 

النقد األدبي منها: )المالحق القققديم للشققاعر صققامويل تققايلور
كوليردج(، و )دراسات في الشعر واألدب والفكر(.

كتاباته باللغات األخرى:
وقد تُرجمت العديققد من أعمالققه إلى اللغققات اإلنجليزيققة

م2007والفارسققية والتركيققة والبرتغاليققة. وصققدر لققه عققام 
ترجمتين لسيرته الذاتية بالفرنسققية واإلنجليزيققة، وصققدر لققه
كتققاب مققترجم باإلنجليزيققة والفرنسققية والعبريققة بعنققوان:

)دراسات في الصهيونية(.
مكانته وجوائزه:

وقد نال المسيري عدةق جوائز من بينهققا: جققائزة أحسققن
م عن2000كتقققاب في معقققرض الققققاهرة القققدولي لسقققنة 
م عن2001موسققوعته في اليهققود واليهوديققة، وفي عققام 

م2002كتابه رحلتي الفكرية، كما نال جائزة العققويس سققنة 
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عن مجمل إنتاجققه الفكققري، كمققا حصققل على جققائزة الدولققة
م ، وقققد نققال عققدة جققوائز2004التقديريققة في اآلداب لعققام 

عربية ومحليةق وعالميةق أخرى عن قصصققه وديوانققه لألطفققال
وغيرها..

وقد تزايد االهتمام بدراساته، فصدرت عدة أعمال فيه،
أهمها: )في عالم عبد الوهاب المسققيري( كتققاب حققواري من

م، وكتاب تكققريمي بعنققوان: )األسققتاذ2004جزأين صدر عام 
الدكتور عبد الوهاب المسيري في عيققون أصققدقائه ونقققاده(ق
ضمن سلسلة علماء مكرمون لدار الفكر بسوريا يضم أعمال
مققؤتمر المسققيري: الرؤيققة والمنهج، الققذي ُعقققد في شققهر

م بققالمجلس األعلى للثقافققة، كمققا ظهقر2007فققبراير سققنة 
م يضققم200عققدد خققاص من مجلققة )أوراق فلسققفية( سققنة 

العديد من الدراسات واألبحاث للدارسينق والمفكرين العرب.
هق الموافق2/1429ى د/جما29وفي فجر يوم الخميس 

م بعققد صققراع طويققل مققع مققرض السققرطان،2008/جوان/03
وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدويةق بمدينة نصر وحضققر
جنازتققه العديققد من العلمققاء والمفكققرين يتقققدمهمق الشققيخ
يوسققف القرضققاوي والمفكققر فهمي هويققدي ومحمققدق سققليم

العوا.
تحليالته المميزة:

وفي مقال لققه بعنققوان: الحجققاب بين الققدين والمجتمققع
قققال: )).. إن اخققتزال الحجققاب في البعققد الققديني، ثم عققزل
البعد الديني عن األبعاد االجتماعية واإلنسانية األخققرى، فيققه
دليققل على القصققور التحليليق لمن حولققوهق إلى مؤشققر على
التخلف، وأعتقدق أن أصحاب هذا الخطاب قد فعلوا شققيئا من
هققذا القبيققل، حين جعلققواق من الحجققاب رمققزا للتخلققف، فقققد
نزعقققوه من سقققياقه االجتمقققاعي والتقققاريخيق واإلنسقققاني،
واستقواق مؤشققرات التقققدم والتخلققف من النمققوذج الغققربي،
وهنا يمكنني أن اسأل هؤالء: ما مؤشققرات التقققدمق بالنسققبة

.(1) لهم؟..((
وعن محدودية االنتفاضة الفلسطينية مقارنة بالوسائل
القمعيققة اإلسققرائيلية كتب: )).. نحن نقققول للعققالم إننققا لم
ننس أرضنا وحقنا، حتى الطفل الققذي ولققد بعققد االحتالل لم
ينس لسبب بسيط وهو أننا لسنا مثل الهنود الحمر وال مثققل
سكان أستراليا األصليين، نحن أمة لها مققاض عريققق، ضققارب

. نقال عن: مجلة4م، ص 02/12/2006،ع 902صحيفة المصري اليومية، عدد  )(1
.87 و 86م، ص 2008هع أوت 1429، شعبان 519 عدد ،الوعي اإلسالمي
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في أعمقققاق الزمقققان، نحن أمقققة ال يشقققهد عليهقققا التقققاريخ
بالحضققارة فحسققب، بققل تشققهد هي على التققاريخ بأنهققا من
وهبته الحضارة وهذا ما ال يدركه الغرب، أو بمعنى أدق مققا ال

. (1)يريد أن يدركه الغرب..(( 
وعن إيمانه وكيف توصل إليققه كتب: )).. إن اإليمققان لم
يولد داخلي إالّ من خالل رحلققة طويلققة وعميقققة،ق إنققه إيمققان
يستند إلى رحلة عقلية طويلققة، ولققذا فإنققه إيمققان عقلي لم
تدخل فيه عناصر روحيققة، فهققو يسققتند إلى عجققز المقققوالت
الماديقققة عن تفسقققير اإلنسقققان وإلى ضقققرورة اللجقققوء إلى

مقوالت فلسفية أكثر تركيبية..(( . 
قالوا عنه:

قققال عنققه الققدكتورق يوسققف القرضققاوي: )).. إن األمققة
خسرت اليوم خسارة كبيرة، كمققا أن الخسققارة اليققوم للفكققر
والعلمق واالسقققتقالل، وأن القققدكتور المسقققيري من العلمقققاء
القليلينق الققذين يدرسققون القضققايا ويردونهققا إلى جققذورها،
ويربققط أصققولها بفروعهققا، وإن المسققيري من هققؤالء الققذين
يعملقققون للعلم في صقققمت، وخقققير دليقققل هقققو عملقققه على
موسوعته طوال سنين طويلة في صمت داخل صققومعته..((

(2).
وقال عنه المفكققر فهمي هويققدي: )).. كققان المسققيري
شخصققية كبققيرة ذات مكانققة كبققيرة في اإلدراك العققربي من
خالل مساهماته الثقافية والنقديققة المتنوعققة والققتي امتققدت
إلى القصة القصيرة، وقد ُعرف الرجققل بدفاعققه عن الهويققة
العربية في وجه المد الغربي. ومن الصعب أن نققرى شخصققا
واحدا بإمكانه أن يمأل الفراغ الذي تركه المسققيري، فلم يكن
الراحققل موسققوعيا فقققط، بققل كققان مهمومققا بقضققايا أمتققه،
وشارك بجهده في النضال الوطققني ، ليكققون بققذلك نموذجققا
للمثققققف القققذي يخقققرج من برجقققه العقققاجي ليشقققارك في

.(3) المظاهرات وليقود حركة التمرد في الشارع..((

م. نقال عن: مجلععة الععوعي1999الموسععوعة اليهوديععة، الطبعععة اإللكترونيععة  )(1
.87 و 86م، ص 2008هع أوت 1429، شعبان 519 عدد ،اإلسالمي

هع1429/رجب/04، اإلثعععنين 145718نيعععة، ععععدد د صعععحيفة الدسعععتور األر)(2
، نقال عن المسععيري رحلععة عمععر، لعبععده دسععوقي، مجلععة5م، ص 07/07/2008

.87 و 86م، ص 2008هع أوت 1429، شعبان 519الوعي اإلسالمي، عدد 
هع1429/رجب/04، اإلثعععنين 145718نيعععة، ععععدد د صعععحيفة الدسعععتور األر)(3

، نقال عن المسععيري رحلععة عمععر، لعبععده دسععوقي، مجلععة5م، ص 07/07/2008
.87 و 86م، ص 2008هع أوت 1429، شعبان 519الوعي اإلسالمي، عدد 
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الدكتور األديب الداعية المرحوم نجيب الكيالني  - 2
م(1428- 1931هق/1346-2007) 
 

تساؤالت عن األدب اإلسالمي:
هل حقا يقوم بين اإلبداع األدبي والضققوابط والمحققاذير
اإلسالميةق صراع دائم، بحيث ال يكون العمل األدبي إبداعا إالّ
إذا تجرد من كل الضوابط وانفلت هاربققا من كققل المحققاذير؟
ومقققا تقققأثير هقققذا االنفالت األدبي على كقققل من الكقققاتب أو
الكاتبة، وما أثره على القراء والمجتمعق الققذي سققيتناول هققذا
العمل األدبي بالقراءة واالطالع والتأثير والتشبع؟ وهققل من
حق الفرد والمجتمعق معا اإلصرار على وجودق مققوازين تحفققظ
للكققاتب وللكاتبققة حقهمققا في التعبققير عن الققذات ومخاطبققة
اآلخرين وفي الوقت نفسه تحفظ للمجتمعق والفرد حقه في

573



الحفاظ على عقيدته وقيمه وأخالقققه وصققيانة كققل ذلققك من
العبث والهجوم والتطاول؟ 

وهل ال بد أن يصدم األديب أو األديبققة المجتمققع بإنتاجققه
صدمة قيمية أو عقائدية أو أخالقية ليحوزق وصققف ]المبققدع[؟
ولماذا ال بد من وجودق هذا التصادم المزعوم؟ هي جملققة من
التساؤالت الحتميةق حول مفهوم ووظيفة ورسالة األدب في
الحياة عموما، واألحب اإلسالمي في حيققاة الفققرد والجماعققة

المسلمة على وجه الخصوص.
وهو األمر الذي سيقودنا لمعرفة حقيقة وماهية المادة
التي يسققتخدمها األدب واألديب في أداء رسققالته االجتماعيققة

في مجتمعه من خالل األنواع األدبية. 
الكلمة في اإلسالم:

الكلمة في اإلسالم طاقة بنققاء ال هققدم. يسققمو اإلسققالم
بالكلمة بكل صورها سموا يليق باإلنسان المكرم الققذي امتن
عليه ربه بالبيان في قوله: }الققرحمن * علّم القققرآن * خلققق

..قق 1اإلنسان * علمه البيان{ )الققرحمن:  (، واقتضققى هققذا4 
التكريم التمييز بين نققوعين من الكلمققات، فثمققة كلمققة بنققاء،
وثمة كلمة هدم، لقوله تعالى: }ألم تر كيف ضرب اللققه مثال
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السققماء *
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب اللققه األمثققال للنققاس
لعلهم يتذكرون * ومثققل كلمققة خبيثققة كشققجرة خبيثققة اجتثت

(.26 .. 24من فوق األرض ما لها من قرار{ )إبراهيم: 
وبهققذا التوجيققهق القققرآني البليققغق يكققون للكلمققة الطيبققة
شروط لكي تصبح بناءة في حياة المجتمع واألفراد، لها أثققر
خيٌّر في النفوس، ملمققوس في الواقققع، يتققأثر بهققا سققامعها
وقارئها وكاتبها على حققد سققواء، إنهققا إذن كلمققة عاملققة في
البناء الحضاري لألمة، تغير الواقع نحو األفضل أو تمهد لهذا

التغيير.
وحين يقققرر اللققه تعققالى قققدر ومكانققة وأهميققة ودور
وكرامققة الحققواس البشققرية: بقولققه }إن السققمع والبصققر

(، فإنققه36والفؤاد كل أولئك كان عنققه مسققؤوال{ )اإلسققراء: 
سققبحانه وتعققالى يؤكققد بققذلك مسققؤوليةق الحققواس البشققرية،
ويضع اإلنسققان أمققام مسققاءلة ُمفزعققة لن تغققادر صققغيرة وال
كبيرة، إالّ عدّها وأحصاها، لقوله تعالى: }ويقولون يا ويلتنققا
مققا لهققذا الكتققاب ال يغققادر صققغيرة وال كبققيرة إالّ أحصققاها{

(، ويؤكدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسققلم49)الكهف: 
تلك المسؤوليةق بقوله: ]إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين مققا
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فيها يهوي بها في النار مما بين المشققرق والمغققرب[ )رواه
الشيخان عن أبي هريرة(.

ثم يزيدها تأكيدا على ضرورة وضع اإليمققان رقيبققا على
القول في حديثه صققلى اللققه عليققه وسققلم: ]من كققان يققؤمن
بالله واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت[، فهو بذلك يحققدد

للمسلمينق نوعين من التعامل مع الكلمة وهما: 
 – البناء الفعال: ]فليقل خيرا[.1
 – البناء الصامت: ]أو ليصمت[. 2

إذ يتحققول الصققمت عن قققول الشققر والتحققريض على
النفور من الخير إلى خير محض وعمل بنّاء، ألنققه لم يسققتثر
للشر جنودا خفية في النفوس والطاقققات. ويتحققول الفعققل
المفضي إلى الحرام حراما بقاعققدةق فقهيققة معروفققة تجعققل
من محاذير الكلمة التي تؤدي إلى حرام وال تزينه وال تشجعه
وال تمهد له القبول في النفوس الغافلة الضققعيفة، وال تفتح
له نوافذ يتسلل منها، وفي المقابققل ال تنّفققر من الحالل وال
تبّغضه، وال تفتح منافذ للتمققرد عليققه أو كرهققه أو إبعققاده عن

الواقع الحياتي المعيش.
وال شك أن الكتابققات األدبيققة –عكس الكتابققات العلميققة–
تصبح أكثر التصاقا بوجدان األديب، ألنها تنبعثق منققه وتقققومق
عليه، كما تستمد منه وقودا دائمققا لكققل كتاباتققه، ولققذا قيققل:
)).. إن األدب اإلسققققالمي هققققو تجققققّل للمعققققاني القرآنيققققة
والتصققورات اإلسققالميةق للكققون والحيققاةق والنققاس، فهققو وليققد
لحظات يسمو فيها المبدع على ذاته وقد أشرقت فيهققا روح

.1اإليمان..(( 
وعلى هذا ال يخالف ذلك األدب أهداف اإلسالم من حيث
استهداف الطهر والعفاف والفضيلة والخير، وال تصبح هققذه
األهداف في نظر الكاتب المسققلم قيققدا أو عائقققا يمنعققه من
اإلبداع والنهوض واالرتقاء، بقدر ما تصققبح توجيهققا لطاقاتققه
نحو الخير والبناء والعطاء والبذل، ألن: ))الغرائز والطاقققات
والمواهب والقققدرات مققا هي إالّ أدوات النفس في فجورهققا
وتقواهققا، فهققل يققترك اإلسققالم هققذه الغرائققز تعمققل بققدوافع

. 2الضرورات والحاجات والرغبات دون ضابط أو رابط؟((

سعيد أبو الرضا، األدب اإلسالمي قضية وبناء. نقال عن سلوى عبققد 1
/جمققادى30،قق 1517عققدد الكققويت، المعبققود قققدرة، مجلققة المجتمققع، 

. . 50م، ص 07/09/2002هق 2/1423
 أحمد محمد علي، األدب اإلسالمي ضرورة.انظر: 2
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الضوابط  تلك  باالنفالت من  المطالبة  تصبح  وعلى هذا 
مطالبة بالهدم ال البناء، وتصبح بالتالي أكققثر إلحاحققا حققتى ال
يشققتط األديب أو األديبققة في التعبققير عن أهوائققه ورغباتققهق
وهواجسققه ونزعاتققه فينجققرف بالققذوق المجتمعيق نحققو مققا

يخالف الطهر والعفاف.
ويمتققدق تققأثير اإليمققان إلى كققل نشققاط وكققل إحسققاس
فيجعل المسلم المققؤمن من أعمققق النققاس إحساسققا بقيمققة
الوقت، وأن الله سققائله يققوم القيامققة عن عمققره فيم أفنققاه
وعن شبابه فيما أباله، فهو لهذا يضققن بوقتققه أن يضققيع في
عبث أو يبعثر في مهب الريح، ألنه رأس ماله الوحيد، فكيف

 1 إذن يضيعه ويبقى صفر اليدين؟
وعلى هقققذا فحين يمسقققك الكقققاتب والكاتبقققة بقققالقلم
وينطلقان للكتابة بعيدا عن األطر اإلسالمية، فهما يتحققوالن
حينهققا إلى عققابثين يمارسققان نوعققا من اإلجققرام الفكققري
يسرقان به األعمار الثمينة. التي تقرأ لهما عبثا ال ينفع بققل
يضر، هذا إذا لم يكن فحشا واضحا وصققريحا.. يهققدم ويغتققال
الطهر والعفققاف، وهنققا يُطققرح سققؤال خطققير على أي إنتققاج
أدبي: هل أفاد القارىء والقارئة؟! وما درجة هققذه اإلفققادة؟
هذا إذا بحثنا عن تقييمق حقيقي لما يُهدر فيه الوقت والحياة

معا.
كتابات المرأة والرجل:

تحمقققل صققيغة المخاطبقققة اإلسقققالمية لرجقققل والمقققرأة
التكققاليف الشققرعية نفسققها واألوامققر والنققواهي العقائديققة
والقيميققة، وال تختلققف إالّ عنققدماق تكققون أرضققية التخققاطب
مواضققيع أنثويققة تنطلققق من كونهققا جنسققا مختلفققاق عن جنس
الرجققل، وعلى هققذا تصققبح كتابققات المققرأة ككتابققا الرجققل ال

تختلف باختالف مجاالت التناول والحدث والعمل الفطري.
فالرجل أقدر على التعبققير عن ألم السياسققي والحققاكم
واألب ونبض األمة الحربي والجهادي. بينما المرأة أمهر في
التعبققير عن أحاسققيس األم، وانفعققاالت الزوجققة، ومشققاعر
العمققة والخالققة والجققدة.. والمعلمققة والطبيبققة. إن اختالف
مجقققاالت الحركقققة والتعامقققل القققواقعي، واختالف التجقققاوب
الوجققداني بينهمققا يفققرض اختالفققات في الكتابققة بالنسققبة

للمواضيع المطروحة وطريقة العرض وهدفه.
ولققك منهم الحققق في خققوض مققا شققاء من الموضققوعات
بالشقققروط اإلسقققالمية القائمقققة وعلى رأسقققها عقققدم العبث

.260 يوسف القرضاوي، اإليمان والحياة، ص انظر: 1
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بالمشققاعر الفطريققة وعققدم التسققلي والتسققلل بالفاحشققة
والرذيلققة، ذلققك أن الققداعين والققداعياتق إلى نبققذ الضققوابط
اإلسققالميةق إنمققا يطققالبون بققذلك حين يتصققدون لمناقشققة
موضقققوع الجنس في الكتابقققات األدبيقققة من الجنسقققين، إذ
يصرون على أن ذلك ضمان لإلبداع. وهنا تصبح كلمة ]إبداع[
كلمة غامضة هالمية تدفع إلى الرهبة واالستسالم، في حين
أنهققا في الواقققع ال تعققني إالّ القققدرة والمهققارة في وصققف
الفحشققاء عاريققة محضققة تسققتثير االشققمئزاز عنققد المققؤمن
والنشوةق عند المنحل الفاجر، وتدفع إلى الرذيلة بققأفواج من
الشقققباب المتقققدفق الحيويقققة، المفتتن باألجسقققاد العاريقققة،
والكلمات المعسولة الفاسقة، وبهذا يقع هؤالء وأولئك معققا
في دائرة الوعيدق اإللهي المروع: }إن الذين يحبون أن تشيع
الفاحشقققة في القققذين آمنقققوا لهم عقققذاب أليم في القققدنيا

(.19واآلخرة{ )النور: 
واللققه تعققالى لم يققترك للعين البشققرية الحققق في رؤيققة
الحرام ومداهمة األعراض المستورة، وجاء ذلققك على لسققان
رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم عن نظققرة الفجققاءة:
]اِصرف بصققرك[ لكي يقققرر للمسققلمين ضققرورة التحكم في
خائنة األعين التي ال يرقبها إالّ الله، وبذا تحدد مجاالت عمل
الحواس البشرية الدائبة الحركة، فكيققف يسققتقيمق هققذا النهج
العفيف الطاهر مع موهبة تتجاوز كل ذلققك لتعققري األجسققاد
وتصققف الحققرام من األفعققال واألقققوال وسققط حققاالت من

االستحسان والتحبب والتشجيع؟! 
وحين تنجققرف المققرأة بقلمهققا وكتاباتهققا وراء أهوائهققا
وغرائزهققا األنثويققة المحضققة فإنهققا تصققبح أكققثر إجرامققا من
الرجل وأكثر قققدرة منققه على التققدمير واإلفسققاد، ذلققك أنهققا
تتحول إلى امرأة لعوب غانية تجيدق التعري ومخاطبة حققواس
الرجل وغرائزه الشهوانية، بما يضمن سقوطه السققريع في
مستنقع الوحل والقذارة، كما أنها وبكل بساطة تصبح أقققدر
على مخاطبة وجدان األنثى في قارئاتها، فتجذبهن وتصطاد

.  1 منهن الكثيرات فتدفع بهن إلى ذات المستنقع القذر
وتحقيقققققاق لنظريققققة األدب اإلسققققالمية ودور الققققدعوةق
اإلسققالمية في الققترويج لنظريققة األدب اإلسققالمي نتنققاول
األديب اإلسالمي المتميز في عالم األدب اإلسالمي كنمققوذج

لهذه القضية.
:  مع األديب نجيب الكيالنيسلةارمخلفية ال

.50 سلوى عبد المعبود قدرة، الضوابط اإلسالمية لألدب، ص انظر: 1
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تعود أسباب المراسلة بيني وبين األديب نجيب الكيالني
م عندما كنت طالبققا1980-قق 1977-يرحمه الله- إلى سنوات 

أتققابع دراسققتي الجامعيققة األولى بمعهققد اآلداب والثقافققة
العربية بجامعة عنابققة، وكققان يومهققا - يدرسققنا مجموعققةق من
األسققاتذة المصققريين -رحمهم اللققه جميعققا- وعلى رأسققهم
األستاذ الدكتور القدير )عبدق العزيز نبققوي يوسققف( واألسققتاذ
)محمودق غنيم(ق واألستاذ )محمودق حجاج(ق وغققيرهم، ممن زكى
في أعماقنا حب األدب العققربي، ونمى في وجققداننا تذوقققه،
وفتح عقولنققا لدراسققته وفهمققه، والققذود عنققه في الجزائققر
العربيققة اإلسققالمية الققتي كققانُ يطققارد فيهققا وقتئققذ الحققرف

العربي اإلسالمي األصيل.
وكان هؤالء األساتذة قد لمسققوا فينققا الحمققاس الققديني
الفياض، من خالل نشاطاتنا المسققجدية والدينيققة في رحققاب
الجامعققة الجزائريققة البائسققة، المليئققة بفلققول الشققيوعيينق
واالشقققتراكيين والملحقققدينق والعلمقققانيينق والفرنكوفونقققيينق
واالنتفاعيين.. ممن كانت -ومققازالت ولألسققف الشققديد-ق تعج
بهم الجامعققة الجزائريققة يومهققا، حيث كققانوا يعشعشققون في
كليات العلققوم اإلنسققانية وعلى رأسققها قسققم اللغققة العربيققة
وآدابهققا، وتعميقققا لبققذور الرسققالية الكامنققة فينققا، سققعوا
لتوجيهناق بلطف وبتلميح عابر إلى ضرورة البحثق عن الجانب
األدبي والفني لدى األديب الشهيد )سيد قطب(، حيث كانت
تستهوينا كتاباتققه الدعويققة والفكريققة والحركيققة والتنظيريققة
اإلخوانية وصراعهم مع نظام )عبدق الناصر(، ولألسف الشديد
فإننا لم نكن نحفل باكتشاف الجققانب األدبي والفققني لديققه،
بمقققدار احتفالنققا بالجققانب الحققركي والتوعققوي، ومن هنققا
تفتقت أعيينقققا على مفقققاهيم األدب اإلسقققالمي األصقققيل،
وصادف أن عرفنا الدكتور )عبد العزيز نبوي يوسف األسققتاذ

م( على بعض قصائد الشققاعر2018بجامعة عين شمس اآلن 
الشهيد )سيد قطب( عندما كان يتخذها -حفظه الله ورعققاه-
مققادة شققهية لتققدريس البالغققةق والعققروض والشققعر الحققديثق
والمعاصر وشعر التفعيلةق وغيره، ثم انتقل ليعرفنققا بقصققائد
الشقققاعر اإلسقققالمي )هاشقققم الرفقققاعي(، ولمقققا لمس منقققا
االسقققتعدادق األكيقققد، وحب االسقققتزادة واالطالع على األدب
اإلسالمي عرج بنا -رحمه الله- على األديب المرحققوم )نجيب
الكيالني(، فقرأنا له )اإلسققالمية والمققذاهب األدبيققة(، ومنهققا
قررت أن يكون بحث تخرجي الصفي لنيل إجازة )الليسانس
في اللغققة واألدب العققربي( حققول جزئيققة من جزئيققات األدب
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اإلسالمي، على الرغم من احتفاء الكثير من أساتذة القسققم
بأن نققدير ظهورنققا لمثققل هققذه الدراسققات اإلسققالمية الققتي -
حسققب زعمهم- مققازالت في بققداياتها األولى، وأنهققا غققير
مستقرة بعققد في عققالم األدب والنقققد والدراسققات األدبيققة..
وأنها سققتجلب لنققا الكثققير من المشققاكل في حياتنققا العلميققة
والعمليةق في ظل أنظمة تعادي وتحققارب الفكققرة اإلسققالمية

في كل شيء، ولو كان عالم األدب والنقد والفكر...
وكان قصدهم الخفي من ذلققك صقرفنا -حسققب زعمهم-
عن الغرق في األصولية األدبية، فوق أصوليتناق الدينية، حيث
نجحوا في توجيه الكثير من زمالئنا في دفعققة التخققرج -ممن
اختقققيروا بعقققدها حسقققب مققققاس اإليقققديولوجياق الشقققيوعية
واالشقققتراكية والعلمانيقققةق كمعيقققدينق ولتحضقققير شقققهادتي
الماجستير والدكتوراة في القسم- إلنجاز مذكرات تخققرجهم

الصفية في المواضيع التالية:
 - الحانة في روايات األديب الجزائري الطاهر وطار.1
 - المققرأة في روايققة )ريح الجنققوب( لألديب الجزائققري عبققد2

الحميدق بن هدوقة.
 - لون الخمرة في شعر أبي نواس.3
 - الرجل الثوري في رواية )الالز( للطاهر وطار.4
 - صورة المرأة  في رواية )عرس بغل( للطاهر وطار. 5
 - الثورةق في ديوان الشققاعرة الجزائريققة زينب األعققوج )يققا6

أنت من منا يكره الشمس(.. 
 – صور االنتقام من الغرب في رواية الطيب صالح )موسم7

الهجرة إلى الشمال(.
 الحانة في روايات نجيب محفوظ،  رواية )خمارةق القققط– 8

األسود( أنموذجا.
 صققورة المققرأة السققاقطة في روايققات نجيبق محفققوظ،– 9

رواية )بيت سيء السمعة( أنموذجا.
ومثيالتهققا من المواضققيع المتافهتققة الققتي تسققاقطت
بتساقط خرافققة انهيققار جققدار بققرلين وفلسققفة اإليققديولوجيا

الشيوعية، وتداعي اإللحاد الوثني والرأسمالي.
وكنتق قرأت يومها رواية )دم لفطير صهيون(، و)عذراء
جاكرتا(، و)نور الله(، وتأثرت بهم أيما تققأثر، وبخاصققة روايققة
)دم لفطير صهيون( نظرا لكراهيتي العقدية ليهود، وقققررت
يومها أن يكون بحثي الصفي للتخرج عن جزئية فيهققا، ولكن
حال دون ذلك اإلضرابات الجامعيققة والسققجن، الققذي أدخلنققاه

م، وبعققد خققروجي من السققجن1982-1981ظلمققا سققنتي 
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وجدت رواية )قاتل حمققزة( فاقتنيتهققاق من السققوق، وقرأتهققا
فققأعجبت بهققا، وعققدت إلى مققدرجات الجامعققة إلتمققام السققنة
األخيرة الضققائعة، وقققررت أن يكققون بحققثي الصققفي دراسققة
لشخصققية البطققل في الروايققة اإلسققالمية، من خالل تطققور
شخصية بطل رواية )قاتل حمزة( وحشي، ودراسققة دوافعققه
ومحفزاتققه وظققروف حياتققه وتطلعاتققهق بين الماديققة الوثنيققة
والقيميقققةق الفطريقققة، فقققالتحول إلى عقققالم القيم والمثقققل،
واكتشاف خرافة القيم المادية المكية الزائفة، متتبعققا بدقققة
وقائع الصققراع النفسققي، والتملمققل الوجققداني الملتهب في
أعماقققه، في ضققوء مفققاهيم علم النفس اإلسققالمي، الققذي
بدأت تتجمع وتتبلورق على يد لفيف من الباحثين اإلسققالميين
المعاصرين الكثير من تراكماته التراثيققة في شققكل دراسققات
وأبحقققاث جديقققدة شقققاملة وملخصقققة لمقققا في كتب القققتراث
اإلسققالمي منهققا، وقققد أسققميته: )الصققراع لققدى البطققل في
الرواية اإلسالمية- من خالل رواية قاتل حمزة ، وقد أشققرف
على البحثق األسقققتاذ القققدكتور المرحقققوم )نسقققيب نشقققاوي
الدمشقي –توفي في حادث مرور بعده في الجزائر(، فكققان
خير مؤطر ومشرف وموجه، حيث وجهني -يرحمه اللققه- إلى
مراسققلة األديب نجيب الكيالني، الققذي دلنققا عليققه مراسققلتنا
لصاحب الشركة المتحققدة للتوزيققع األسققتاذ الكققريم )رضققوان
دعبول( -يرحمه الله- ، وقققد رد علينققاق هققو برسققالة، وأرسققل
نسخة من رسالتنا إلى األسققتاذ نجيبق الكيالني -رحمققه اللققه-

الذي وافانا بهذه الرسالة القيمة.        
الرسالة شكلها وهيكلها:    

رسالة األديب المرحوم نجيب الكيالني التي أرسلها إلي
تتكون من ثالث صفحات كبيرة، من نققوع صققفحات الرسققائل
العاديققة، حيث حققوت الصققفحة األولى والثانيققة ثالثققا وثالثين
سطرا، والصفحة الثالثة حوت ثمانيققة عشققر سققطرا، بمعققدل
اثققنى عشققر كلمققة في السققطر الواحققد، وهي مكتوبققة بخققط
مشرقي صغير، وهي مذيلققة بتوقيققع الكققاتب -يرحمققه اللققه-،
وبعنوانهق الشخصي في دولة اإلمارات العربية المتحدة بدبي،
وبتاريخق كتابتها، وقبل تحليل جزئياتهققا نحب أن نقققدم لمحققة

عن فن المراسلة في األدب العربي.
فن المراسلة في األدب العربي:

عققرف عققرب الجاهليققة فن الرسققالة كنققوعق أدبي قبيققل
مجيء اإلسققالم، واسققتخدموه في بعض شققؤونهمق الحياتيققةق
على نطقققاق ضقققيق، وققققد غلب عليقققه األسقققلوب الشقققفهي
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والشعري معا أكثر من غلبة األسلوب النثري المدون، نظققرا
لشيوع األمية فيهم، وقلة القادرين على الكتابققة والتققدوين،ق

. 1 ولندرة وسائل التدوين أيضا
وققققد ازدهقققر فن الرسقققالة كنقققوع أدبي في العصقققر
اإلسالمي عنققدما نققزل القققرآن الكققريم من أول يققوم ممجققدا
الكتابة والتققدوينق والقققراءة في الكليققات العقديققة، من ذلققك

(، وحاثا على1قوله تعالى: }ن والقلمق ومقا يسطرون{ )ن: 
الكتابقققة والتقققدوين في الكثقققير من فروعيقققات المعقققامالت
الشرعية، من ذلك مثال قوله تعالى: }يا أيها الذين آمنققوا إذا
تققداينتمق بققدين إلى أجقققل مسققمى فاكتبققققوه وليكتب بينكم

(، كما ازدهرت على يد رسول281كاتب بالعدل..{ )البقرة: 
الله صلى اللققه عليققه وسققلم، حيث كتب جملققة من الرسققائل
بققدءا من هجرتققه عليققه الصققالة والسققالم عنققدما كتب رقعققة
لسراقة بن مالك، ومن بعد عمرة الحديبيققةق وقبققل مؤتققة إلى
كسرى وقيصر والنجاشققي، وإلى كققل جبققار يققدعوهق فيققه إلى

. 2 اإلسالم
كمققا تطققور وازدهققر أيضققا على يققد الخلفققاء الراشققدين
رضوان الله عليهم، حيث اشتهر عهدهم بكتابة الرسائل إلى
جيققوش الفتح اإلسققالمي أو لألمم المفتوحققة الققتي كققانت

،3تراسل قادة جيوش الفتح أو الخلفققاء الراشققدين مباشققرة 
فيما اشتهر عصر الخلفاء الراشدين برسالة القضاء وغيرها،
التي أرسلها الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضققي اللققه
عنه إلى واليه على الكوفة عبدق اللققه بن قيس - أبققو موسققى
األشعري رضي الله عنققه - والققتي تعققد دسققتورا في القضققاء

.4 والحكمق والسياسة
وهكققذا ظققل فن الرسققالة يزدهققر ويتطققور في العصققر
اإلسالمي مقتصرا على تلبية حاجققات المسققلمين السياسققية
والعسكرية واألمنية واإلدارية والتشريعية.. إلى أن صار فنققا

، دار1انظر: شوقي ضيف، تاريخ األدب العققربي العصققر الجقاهلي   1
. 398 .. و 158المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة، دون تاريخ، ص 

انظر: ابن كثير، السيرة النبوية، دار المعرفة، بيروت، دون طبعة،  2
.. ومحمد حميد الله، مجموعة الوثائق494، ص 3م، ج 1982هق 1402

السياسية للعهققد النبققوي والخالفققة الراشققدة، دار النفققائس، بققيروت،
.67م، 1983هق 1403الطبعة الرابعة، 

، دار2انظر: شوقي ضيف، تاريخ األدب العققربي العصققر اإلسققالمي  3
..   129المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة، دون تاريخ، ص  

.. 48 ص ،2 ج ، البيان والتبيين،انظر: الجاحظ 4
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معققبرا عن مختلققف القضققايا الحياتيققة، فكتبت في الفققترة
األمويققة والعباسققية واألندلسققيةق مختلققف الرسققائل الفقهيققة
والحديثية والتاريخية والكالمية واللغوية واألدبية واإلخوانيققة،

. 1وغيرها.. 
أدبيا      نوعا  الرسالة-  -فن  واالزدهار  التطوير  بذلك  وغدا 

أصيال وضروريا في حيققاة المثقققف المسققلم إلى يومنققا هققذا،
ولعققل هققذه الرسققالة الققتي بين أيققدينا واحققدة من هققذا الفن
األدبي الراقي، الققذي تحققاول الوسققائل اإللكترونيققة التقليققل

من مكانته.
أهمية هذه الرسالة:

يمكن إجمال -حسب تصوري- أهميققة هققذه الرسققالة في
العوامل التالية:

 - كونها مرسلة من طرف األديب المرحوم نجيب الكيالني،1
. 2 أحد رواد األدب اإلسالمي في العصر الحديث

 - كونهققا مدونققة بخققط يققده، وغققير مرقونققة على أي جهققاز2
كتابة: )آلة كاتبة، جهاز إعالم آلي(.

 - مضققي عليهققا أكققثر من ثالثققة عقققود من الزمققان أربققع3
م(.2018-1984وثالثون سنة )

 - قيمة المعلوماتق التي حوتها.4
 - كونها إحدى الوثائق التاريخية عن األديب نجيب الكيالني5

يرحمه الله.
 - الخشية من ضياعها أو انققدثارها أو كتمانهققا.. في مكتبققة6

نائية ألحد الباحثين اإلسالميينق بمدينةق تبسة بالجزائر، وعققدم
اسققتفادةق المسققلمين منهققا، والفوائققدق المرجققوة من تعريققف

.   3المثقفين المسلمين بها 
 - قيمة دوافققع وغايققات كاتبهققا -يرحمققه اللققه- الققذي كققانت7

تحركه الفكققرة اإلسققالمية فقققط دون النظققر لمنققابت وأصققل

انظر: شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، 1
. وجبققور عبققد النققور، إخققوان177القققاهرة، دون طبعققة وتققاريخ، ص 

..51الصفا، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، دون تاريخ، ص 
يشققكل األديب نجيب الكيالني حلقققة في سلسققلة األدبققاء والكتققاب 2

اإلسققالميين في القققرن العشققرين، أمثققال المرحققوم: سققيد قطب،
ومحمد علي قطب، ومحمد عبد الحليم عبد الله، وأحمد علي بققاكثير،

هاشم الرفاعي..
/حزيققران/20الرسققالة محفوظققة عنققدي من يققوم أن وصققلتني يققوم  3

م، وأخشى أن تضيع ألن المؤمن ال يملك من نفسه شيئا.1984
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األفققراد المنتمينق إليهققا، واهتمامققه بالجنققاحق الغققربي لوطنققه
اإلسالمي المتعطش -يومها- لألدب اإلسالمي.

 - الخشية من أن أحشر مع كاتمي العلم يوم القيامققة عمال8
بقوله تعالى الذي يعيبق على أحبققار وعلمققاء يهققود كتمققانهم
للعلمق }إن الذين يكتمون ما أنزلنققا من البينققات والهققدى من
بعد ما بيناه للنققاس في الكتققاب أولئققك يلعنهمق اللققه ويلعنهمق

. 1 (158الالعنون{ )البقرة: 
 - كونها تكشف بعد وفاته -يرحمه الله- إذ قققاربت الققذكرى9

العاشرة أن تحل علينا، ولعل عرضها إعادة إحياء له.
- كونها تضم توقيعه الشخصي عليها، وكذا عنوانه.10

ولننطلقق اآلن إلى هيكلة محتوياتها وفق عناصر رئيسققة
        تضم مسائل وقضايا متجانسة.

محتويات الرسالة:
كتب األستاذ نجيب الكيالني -يرحمققه اللققه- رسققالته إلي
بأدب إسالمي جم، وبأسلوبهق الرقيق السلس العذب الجذاب،
وقد فاضت سطورها لتكشف عن إنسققان: متواضققع، خلققوق،

رقيق، مؤمن.. متضمنة المسائل التالية:
 - الديباجةق األدبية للرسالة اإلسالمية وتضمنت: )البسققملة،1

النققداء والمخاطبققة بألقققاب االحققترام، التحيققة واإلسققالمية:ق
السالم..، عبارة فصل الخطاب -وبعد:-(.

 - توضيحات حول رسالة األخ الناشر )رضوان دعبول( إليه،2
مع الشكر والثناء، وحسن الظن به وبأدبه.

 - وعد منه بتزويدي بما يستطيعه من معلومات أو نتاجققات3
مستقبال.

 - البدء بتناول ووصف رواية )قاتل حمققزة( المكتوبققة سققنة4
م، والتي نققالت جققائزة مجمققع اللغققة العربيققة المصققري1969
م.1972سنة 

 - التعرض إلى خلفيتها التنظيرية، حيث كتبها مسققتندا إلى5
مفهوم األدب اإلسالمي، الذي أصدر فيققه سلسققلة تنظيريققة،
تققدعمق توجهاتققه اإلبداعيققة، ومنهققا: -اإلسققالمية والمققذاهب

م، -آفاق األدب اإلسققالمي، -حققول1962األدبية المؤلف سنة 

وبالرغم من حرصي على ظهورها وعدم كتمانهققا، وسققعي الحققثيث 1
لققدى الكثققير من أصققحاب المطققابع والمكتبققات ودور النشققر.. إال أن

م، وهققو في بضققع وسققتين1984البحث مققازال مخطوطققا منققذ سققنة 
صفحة مكتوب باآللة الكاتبة.   
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القققدين والدولقققة، -رحلقققتي مقققع األدب اإلسقققالمي، - نحن
.1 واإلسالم،ق - تحت راية اإلسالمق

 - لمحة موجزة عن حياته، حيثق ولد -يرحمه الله- في قرية6
)شرشققابة( من أعمققال محافظققة الغربيققة بجمهوريققة مصققر

م، دون تحديققد لليققومق وللشققهر، ودون1931العربيققة سققنة 
اإلشارة إلى أسققرته وأبيققه، ثم دخولققه كتققاب القريققة لحفققظ
القققرآن الكققريم، ثم دخولققه المدرسققة األوليققة ، ثم االلتحققاق
بالمدرسةق االبتدائية بقرية )سققنباط(، الققتي تبعققد عن قريتققه
بخمسة كيلوق مترات، ثم االلتحاق بثانوية طنطققا الجديققدة،ق ثم
االلتحاق بكليققة طب القصققر العيققني بجامعققة القققاهرة حاليققا

)جامعة فؤاد األول سابقا(.
 - اشتراكه في العمققل السياسققي ضققمن صققفوف اإلخققوان7

المسلمين أثناء دراسته الجامعيققة، وتقديمققه للمحاكمققة عققام
م، وحادثققة منشققية1954م بعد اعتقاالت شهر اكتققوبر 1955

البكققري الققتي دبرتهققا القققوى الخفيققة المعاديققة لإلسققالم،
. 2 وخروجه من السجن بعد أن قضى فيه بضع سنوات

م.1960 - تخرجه طبيبا من كلية طب القصر العيني سنة 8
 - المهن التي تقلب فيها، حيث عمل طبيبا بوزارة الصققحة9

بالقطاع الققريفي، ثم طبيبققا بققوزارة النقققل، إلى أن اعتقققل
م في اعتقققاالت اإلخققوان الثانيققة1965للمققرة الثانيققة سققنة 

الشهيرة بحجة اكتشاف إعققادة بنققاء التنظيم السققري لحركققة
اإلخوان، ثم إعدام سققيد قطب يرحمققه اللققه، ثم خروجققه من

م بعققد هزيمققة الخققامس من حزيققران1967السققجن سققنة 
المشينة. 

م1968- سفره إلى دولة اإلمارات العربية المتحدةق سققنة 10
وعملهق بهققا كطققبيب، ثم كمققدير للثقافققة الصققحية إلى تققاريخ

م، ووظائفه المهنية فيها كطققبيب،1984كتابة الرسالة سنة 
ثم كمدير للثقافة الصحية بوزارة الصحة.

- زيارته الجزائر مرتين، األولى ضمن وفد دولة اإلمققارات11
م لحضور مؤتمر الشباب العربي،1972العربية المتحدة سنة 

والثانية ضمن وفد وزارة الصحة اإلماراتيققة بمناسققبةق انعقققاد
م.1981مؤتمر وزراء الصحة العرب سنة 

انظر النصف األول من الصفحة األولى من الرسالة.  1
لمزيققد من االطالع انظققر مققا كتب عبققاس السيسققي، وغققيره مثققل: 2

-1952محمود عبد الحليم، اإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ  
م، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسققكندرية، الطبعققة1971

..257، ص 3م، ج 1986هق  1406الثانية، 
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- التعريف ببداية خطه اإلبداعي الذي بدأ مع الشققعر أوال،12
ثم انتقققل إلى النققثر ثانيققا بعققد السققجن واالعتقققال سققنة

م.1955
م، الققذي1956- كتابته ألول عمل نثري في السجن سققنة 13

دشنه بروايققة )الطريققق الطويققل(  الققتي نققالت جققائزة وزارة
م، ثم قررت لتققدرس على طالب1957التربية والتعليم سنة 

م.1959المرحلة الثانوية في الصف الثاني الثانوي عام 
م، التي نققالت1960- كتابته لرواية )اليوم الموعود( سنة 14

جققائزة المجلس األعلى لرعايققة الفنققون واآلداب بمصققر في
العام نفسه، ثم رواية )في الظالم( التي نققالت الجققائزة في

م.1961العام التالي 
- كتابته لفن القصة الذي بدأ مع قصة )شجاع(، ونيلهق بها15

جققائزة القصققة القصققيرة بنققادي القصققة، واتحققاد الكتققاب مققع
الميدالية الذهبية المهداة له من طرف عميققد األدب العققربي

م. وكققذلك ذكققره1959م( عام 1973الدكتور )طه حسين ت 
لمؤلفه  الشققهير عن الفيلسققوف اإلسققالمي الشققاعر محمققد
إقبال )إقبال الشاعر الثائر( الذي نال بققه الميداليققة الذهبيققة

من الرئيس المرحوم )محمد ضياء الحق(.
- تعداد رواياته المكتوبةق آنذاك، وهي: )-ليالي تركستان. -16

عمالقة الشمال. -عذراء جاكرتا. -عمر يظهققر في القققدس. -
دم لفطققير صققهيون . -رحلققة إلى اللققه. - نققور اللققه . - قاتققل
حمزة . - فارس هققوازن. - النققداء الخالققد . -طالئققع الفجققر. -
الذين يحترقون. -الربيع العاصف. - ليل العبيد . -حكايققة جققاد

الله. -الظل األسود. -عذراء القرية(.
- تعداد مجموعاتهق القصصية، وهي: )-موعققدنا غققدا. -عنققد17

الرحيل. -العالم الضيق. -دموع األمير.  -حكايات طبيب.(.  
- تعداد دواوينه الشققعرية وهي: )-أغققاني الغربققاء. -عصققر18

الشهداء. -كيف ألقاك.(.  
- المترجمقققات من أعمالقققه إلى اللغقققات األجنبيقققة منهقققا:19

)عققذراء جاكرتققا الققتي ترجمهققا إلى اللغققة التركيققة األسققتاذ -
صالح أوذى جان -(، ورواية ) الطريق الطويل المترجمة إلى
اللغة اإليطالية ضمن مشروع التبادل الثقافي بين البلدين(،

وبعض القصص القصيرة إلى اللغتين الروسية واإلنجليزية.
- ذكقققر ألهم النققققاد والكتقققاب القققذين كتبقققوا عنقققه، وهم20

األساتذة:ق )-عبد القادر القط. -عباس خضر. -رجاء النقققاش.
-محمد قطب. -محمد حسن بريغش. -عالء الدين وحيد.ق -عبققد
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العزيز دسوقي. -إبققراهيم سققعفان. -فققوزي صققالح. -محمققود
حنفي كساب. -عماد الدين خليل..(. 

- تعققداد مؤلفاتققه األخققرى، وهي: )- المجتمققع المققريض. -21
اإلسققالم والقققوى المضققادة. -الطريققق إلى اتحققاد إسققالمي -
لمحات من حياتي سيرة ذاتية. -شوقي في ركب الخالدين. -

في رحاب الطب النبوي.(.
- تعداد ألهم األبحاث األكاديمية واألطروحات الجامعية22

حول أدبه، منها: )رسالتي ماجستير ودكتوراة في جامعة
اإلمام محمد بن سعود، وكذا رسالتي ماجستير ودكتوراة
بالجامعة األردنية(، وغيرها من الدراسات واألبحاث حول

أدبه في الجامعات العربية واإلسالمية.
- اختتام الرسالة بالققدعاء والشققكر والثنققاء، والققدعوة إلى23

التعاون جميعا لخدمة اإلسالم والمسلمين.   
عبرة..ق 

وبرحيقققل األديب نجيب الكيالني عن عالمنقققا األرضقققي..
تبقى روحه.. وآثققاره خالققدة بخلققود القيم الفاضققلة، وبخلققودق
اإلسالم مادامت السماوات واألرض، وصدق رسققولناق الكققريم
محمد صلى اللققه عليققه وسققلمق حين قققال: ] إذا مققات ابن آدم
انقطع عملققه، إال من ثالث، صققدقة جاريققة، وعلم ينتفققعق بققه،

وولدق صالح يدعو له[.

الخاتمة
من يجيب على سؤال النهضة؟

منذ ما يزيد على أربعققة عقققود خلت وأنققا أشققهد الكتّققاب
والمطققابع والمكتبققات تققدفع نحققو عققالم القققراّء والقققراءة
والبحثق والبققاحثين اآلالف من العنققاوين واألفكققار والققرؤى
التي تتناول قضايا التخلف والنهضة، وسبل قيققام األمققة من
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عثارهققا الحضققاري المققزمن،  حققتى صققارت المكتبققة العربيققة
واإلسالميةق تضم بين رفوفهققا مختلققف العنققاوين والمشققارب
واالتجاهقققات والفلسقققفات والقققرؤى واألفكقققار والمقققدارس
والمذاهب.. التي تنصققب كلهققا على تشققخيص حالققة المققرض
والمريض المتخلف، وتقققترح الطققرق المناسققبة للخققروج من
أزمة التخلف وسبل النهضة. وسبق ومازال حتى للكثققير من
المنقققابر اإلعالميقققة والفكريقققة ومراكقققز البحث والدراسقققات
االستراتيجية والجامعققات أيضققا.. أن أجققرت وفتحت وقققدمت
وطبعت ونشققققرت الكثققققير من النشققققاطات والفعاليققققات
والمؤتمرات والملتقيققات الفكريققة والعلميققة والمنهجيققة في
مختلققف التخصصققات والتوجهققات العلميققةق المختلفققة، ودعت
إليها كبار المتخصصين في مجققاالتهم لمعالجققة هققذه األزمققة

المستحكمة في األمة منذ قرون عديدة.
حسققب قققراءاتي المتواضققعة في هققذا المجققال–ولكن 

البحثي الشائك والمتشعبق والغزير- أنها مققازالت بعيققدةق كققل
البعد عن تقديم إجابة مقنعة وواضحة وحقيقية لإلجابة على
هذا السؤال، أو حتى ولوجق باب المقاربة الحقيقية لمالمسققة
جوانبققه الحقيقيققة والصققحيحة على أقققرب تقققدير، حققتى بمققا
فيها تلك الصفحات التي خصصققتها مجلققة الققوعي اإلسققالمي
الغققراء لموضققوع )سققؤال النهضققة( في أعققدادها السققابقة

م، ولقققو من وجهقققة النظقققر الدينيقققةق2016-2014سقققنوات 
اإلسالميةق للموضوع، وذلققك لعققدة اعتبققارات تققدخل في بنيققة
المشققتغلينق والمنشققغلين بلب هققذه المشققكلة، ليس مقققام
سققردها وتوضققيحها في هققذه العجالققة اآلن، ولكن نققرتقي
بأوجهها ونعالجها ونختزلهققا في نسققق معققرفي واحققد تجلى
لنا: في تزاحم الكم والحجم والققزخم المعققرفي الققذي حشققر
نفسقققه وأنفقققه وقلمقققه في معالجقققة المشقققكلة لمسقققوغات
ومبررات مقنعة وغير مقنعة، سققواء أمتلققك األدوات الكافيققة
للتشققخيصق والوصققف والعالج؟ أم كققان مجققرد مغققامر هققاٍو
يجاري تقليعققات وتموجققات وألققوان الكتابققة الزمكانيققة الققتي
تسود مرحلة من المراحققل؟ كمققا سققادت في مرحلققة سققابقة
موجة كتابات )الخطاب الديني(، ومرحلة موجة كتابققات )أثققر
العولمة(، ومرحلة موجققة كتابققات )اإلعالم الجديققد(، ومرحلققة
موجة كتابات )سؤال النهضة؟(، واليوم )القراءة والمقروئية

وأثر الوسائط(..  
والحقيقةق المؤسفة أننا مازلنا لحد الساعة نراوح مكاننا
في عجزنا عن تقديم اإلجابة الحقيقيققة والمقنعققة على هققذا
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السققؤال المحققرج، والمربققك لنققا، والسققيما ونحن نقققرأ الكم
الكبير الذي كُتب ومازال يُكتب إلى اليوم.

فهل بالفعل حوت رفوف المكتبة العربية اإلسالمية منذ
مطالع القرن الثالث عشققر الهجققري التاسققع عشققر الميالدي
كتابات جادة وحقيقيةق وهادفة في معالجققة األزمققة، أو حققتى
في محاولققة التقققرب إلى بواباتهققا وتسققاؤالتها الحقيقيققةق

والصحيحة؟
وهققو عين السققؤال الققذي نبحث عن جوابققه ونحن نرتققاد
رفققوف المكتبققة العربيققة واإلسققالمية، بين مدرسققة تقليديققةق
سكونية ماضوية بحتققة، تققرى أن اإلجابققة على السققؤال يكمن
في التداوي بالوصفات نفسها التي تداوى بها األولون، دون
مراعاة وفهم لطبيعة ولنوعية المرض والمريض، ودون فقه
للققدواء ومققدى صققلوحيته ونفعققه، ودون تشققخيص حقيقي
لألزمة بعد اسققتفحالها وتفاقمهققا وتوالققدهاق ألمققراض جديققدة
أخرى، أنهكت المققريض وجعلت سققالمته وشققفاءه عصققيا عن

المعالجة.
فيمققا تققرى المدرسققة الصققادة عن منهج اللققه الحققق، أن
سققبب تخلفنققا وتراجعنققا وانهيارنققا يعققود إلى االرتمققاء في
أحضان الققدين، وال سققبيل للخققروج من التخلققف وولققوجق بققاب
النهضة إالّ باألخذ باألسباب نفسققها الققتي أخققذت بهققا أوربققا،
وهققو الكفققر بالققدين، وكققثرت الكتابققات في هققذه المدرسققة
وتنقققوعتق وتلقققونتق حقققتى مألت رفقققوف المكتبقققة العربيقققة
واإلسالمية،ق ونفختق وسائل ومنابر اإلعالم والثقافة والفكققر
في الكثير من تلك األسماء والشخصيات، حتى صارت أسماء
أعالم ال يمكن التشقققكيك في مصقققداقيتها وتحليالتهقققا على
تفرعات تلك المدرسققة، فمن عقالنققيين،ق إلى تنققويريين، إلى
قومققيين، إلى وجققوديين، إلى عبثققيين، إلى فوضققويين، إلى
واقعيين، إلى ماديين، إلى اشتراكيين ويساريين، وحداثيين،

وما بعد الحداثيين، وتفكيكيين، وتشكيكيين، و..
فيمققا تبنت المدرسققة الثالثققة منهج المققزج بين األصققالة
والمعاصققرة مققع قليققل من عققدم تقققدير حجم ونسققبة وكميققةق
وتواجدق عمليةق المزج بين ما هو أصيل وما هو مستورد صققالح
وفاسققد، وخاضققت العديققد من التجققارب الدعويققة والسياسققية
الفاشلة، ألنهققا لم تُحسققن قققراءة وتشققخيصق وفهم األزمققة..
وتققركت الكثققير من العنققاوينق على رفققوف المكتبققة العربيققة

اإلسالمية، ولم تستطع اإلجابة على سؤال النهضة. 
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وبعدق هققذا الكم المعققرفي والفكققري والتجققربي الهائققل،
وبعدق هذا الققزخم من األسققماء واأللقققاب والققدرجات العلميققة
والبحثية،ق وبعدق هققذا العققرض المتنققوع لالتجاهققات والمققدارس
والرؤى والتيارات السوية والمنحرفة.. ولم نسققتطع اإلجابققة
على سقققؤال النهضقققة بعقققد، فمن يجيب إذن على سقققؤال

النهضة؟ 
وفي حالققة إجابتنققا على سققؤال النهضققة ومقاربتنققا لققه
بشكل صحيح وحقيقي تبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا، وهي:
من يسققتطيع أن يصققنع ويُعققدَّ محاضققن تصققنيع رجققال ونسققاء
النهضة؟ وهي مشكلة كبيرة تنضاف إلى جملة مشكالتنا في
عالم مفتوح ومكشوف، تُعرف فيه دبيب النملة في األرض..
الحقيقة أن رجال ونساء النهضققة الحقيقيققة موجققودون
في القققرآن الكققريم وفي السققنة النبويققةق المطهققرة، ولكن
تبقى طريقة الوصول إليهم وفهمهم على الوجققه الحقيقي
لهم، وهي  مشكلة أخققرى تعققترض طريقنققا، إذْ اعققترى وران
على العقل والوجدان المسلم الكثير من الران الحققاجب عن
تمثل الرؤيا الحقيقيققة لهمققا، ويمكننققا أيضققا معالجققة مشققكلة
تصفية العقل والوجدان المسلم عن طريق اإلعققداد السققليمق
والتكوين الصحيح ليتمكن من اكتشققاف سققبيل التعققرف على
رجال ونساء النهضة الحقيقيين، واعتقادي أن أنمققوذج ابنققة
نبي الله شعيبق عليه الصالة والسالم خير دليققل على صققورة
المرأة الفطنة الذكية األبية الحرة األصيلة القوية الشخصية،
المكينة الفهم، العتيدة الروح والخلق، المتماسققكة المشققاعر
والوجدان، الصالحة لنفسها وألهلها، المحافظة على شققرف
ومكانقققة وماضقققي وحاضقققر ومسقققتقبل وجودهقققا، والقققتي
استطاعت في سويعات قليلققة أن تعققرف حقيقققة نققبي اللققه
موسى عليه الصققالة والسققالم، وتلخصققه ألبيهققا في كلمققتين
وصفتين عظيمتين تختزالن سائر الصفات األخرى المذخورة
فيه، )قالت إحداهما يا أبت اسققتأجره إن خققير من اسققتأجرت

(، وليسققت تلققك المققرأة الققتي26القققوي األمين( )القصققص: 
يسخرها الرجل لتكون أمًة وخادمة له في حدودق ما نهى عنققه
الشققرع كتابققا وسققنة، بققل هي المققرأة الققتي أشققبهت جيققل

الصحابيات الجليالت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
ومن أين لنا بققأٍب متفهم رصققين، يثققق في تربيققة ابنتققه
وأخالقهققا، ويتقبققل منهققا رؤيتهققا وتحليلهققا، ويحققترم منهققا
موقفها، ونصيحتها ورغبتها؟ ومن أين لنا بأخ وزوج ومققؤدب
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و.. ينطبققق عليققه قولققه تعققالى: ) قققال اجعلققني على خققزائن
(.55األرض إني حفيظ عليم()يوسف: 

هنا يكمن الجواب أيضققا، ولكن أين من يقودنققا للجققواب
الحقيقي؟ وأين من يأخذ بأيدينا له؟ وفي حالة وجققوده،ق أين
محاضققن الصققناعة المحمديققةق الراشققدة اآلن؟ القققادرة على

صناعة وقود النهضة القادمة إن شاء الله؟      

 
لمحة موجزة عن السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أحمد

محمود عيساوي
هق ..1440هق - 1377م / 2018م- 1957

d.aisawi.ahmed@gmail.com
00213667324013

التخصص العلمي العام:   –أوال
أصول الدين - والدقيق: الدعوةق واإلعالم وقضايا الفكققر

م ثانوية مالققك1977 بكالورية آداب سنة والتاريخق اإلسالمي.
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جامعققةم 1984 ليسققانس آداب ولغققة عربيققة بن نبي تبسققة، 
م الدعوة وأصول الدين1989 شهادة الدراسات العليا .عنابة

جامعققة األمققير عبققد القققادر للعلققوم اإلسققالميةق قسققنطينة،
 جامعققة األمققير عبققدم1993ماجسققتير في الققدعوة واإلعالم 

، دكتققوراة دولققة في أصققول الققدين:القادر للعلومق اإلسققالمية
كليققة الشققريعة جامعققةم 2002الققدعوة والفكققر اإلسققالمي 

.الجزائر
المسار التعليمي:   –ثانيا

-1982أستاذ بالتعليمق الثانوي وبققدار المعلمينق سققنوات 
م.1992

- أسققتاذ بجامعققة األمققير عبققد القققادر للعلققوم اإلسققالمية
م. أستاذ بكليققة العلققوم اإلنسققانية و1993-1992بقسنطينة 

م ..2018-1994االجتماعيةق والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة  
: والمؤلفاتاإلنتاج العلمي  –ثالثا

-12x  18 (م 2000 – اإلعالن من منظور إسققالمي قطققر 1
..(187ص 

م2005قطر تأليف جماعي – الخطاب اإلسالمي المعاصر  2
) 24 x  18 ص(50، منها مخصص لي 730- ص .
(م 2005 دمشقطبعققة دار البالغ  – مدينة تبسققة وأعالمهققا 3

24 x  18 24 (م 2013 وطبعة الجزائر .(211- ص x  18-
 ..(410ص 

-x  18 24 (م 2006 – منارات من شهاب البصائر الجزائر 4
.(502ص 

-x  18 24 (م، 2012 – أعالم اإلصالح اإلسالمي القاهرة 5
.(710ص 

– 2، )ج (390- ص x  18 24 – 1م )ج 2013وطبعة الجزائر 
24 x  18 220- ص).
- صx  18 24 (م 2012 – تيارات فكرية معاصرة القاهرة 6

510).
-x  18 24 (م 2012  – منهج الدعوةق عند األنبياء القاهرة7

.(209ص 
x 24 (م2017 الحركات التجديدية في العالم اإلسالمي – 8

.(510- ص 18
12x (م 2003 الجزائرطبعققة – العالمة الشيخ الطيب باشققا 9

.(47- ص 18
(م 2008  الجزائر طبعة – شاعر الثورةق الجزائرية الثائر10 

12x  18 128- ص).
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 ج(م 2013الجزائققر طبعققة  – آثار الشيخ العربي التبسي 11
1 -24 x  18 24 2ج  (  .(410- ص x  18 300- ص).

.(160- ص x  18 12 (م 2014 - التغيير بالقراءة الكويت12
(م 2014- مدخل إلى علوم اإلسققالم واالتصققال القققاهرة 13
24 x  18 273- ص).
24 (م 2015- مدخل إلى تاريخ الجزائر الحديثق القققاهرة 14

x  18 150- ص) .
كتققاب– منهجيققة البحث في العلققومق اإلسققالمية القققاهرة 15 

، منهققا مخصققص لي559- ص x  18 24 (م 2016جمققاعي 
. ص(102
-x  18 24 (م 2015 – مدخل إلى مناهج الدعوةق القاهرة 16
..(234ص 
 المعاصققرةالموجققة اإللكترونيةتداعيات - اإلعالم الجديد و17

.(251- ص x  18 24 (م 2017
- مركزية اإلنسان والوحدة في فكر المجققدد عبققد السققالم18

..(140- ص x  18 24 (م 2016 ياسين دار نور ألمانيا
(م 2016 - الدافعيققة للقققراءة القققاهرة ودار نققور بألمانيا19
24 x  18 251- ص).
- صx  18 24 (م 2017- الدافعيققة للقققراءة القققاهرة 20

205).
24 (م 2016- مدخل إلى علم الدعوةق اإلسالمية القاهرة 21

x  18 251- ص).
- الققدعوةق اإلسققالمية في قققرن التكنولوجيققاتق العولميققة22

.(256- ص x  18 24 (م 2016القاهرة 
- منهجيققة البحث في عمليققةق االتصققال الققدعوي القققاهرة23

.(216- ص x  18 24 (م 2012
- دراسققات وأبحققاث في تققاريخ الققدعوةق والققدعاة القققاهرة24

- صx  18 24 – 2، )ج (510- ص 24x 18 – 1م )ج 2012
214).

- مدخل إلى مناهج البحث الققدعوي، دار الكتققاب الحققديث،25
.(325- ص x  18 24 (القاهرة، تحت الطبع

- رؤى استراتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب، معد للنشر.26
- علم المقاصد ودوره في نجاح العمققل الققدعوي، مرسققل27

للنشر.
- الحركات التجديديةق واإلصالحيةق الحديثققة والمعاصققرة في28

العالم اإلسالمي، تحت الطبع بدار الكتاب الحققديث بالقققاهرة
ه..1440م 2019سنة 

592



- مققدخل إلى الفكققر اإلسققالمي الحققديثق والمعاصققر، دار29
الكتاب الحديث، القاهرة، تحت الطبع .

- مدخل إلى تاريخ الجزائر الحديثق والمعاصر، تحت الطبع30
بدار الكتاب الحديث بالقاهرة.

االنتاج الفكري والثقافي:  –رابعا
ين مقال ودراسة وبحث في المجالتستأكثر من مائة و

العربية والوطنية التالية: ]األحمدية، آفاق الثقافة والققتراث،
الوعي اإلسالمي، البالغ، التقوى، رابطققة العققالم اإلسققالمي،
الفيصل، المنهاج، الحج، المجلققة العربيققة، العققربي، المعيققار،
الهدايققة ، الخيريققة، العالميققة، الحققرس الوطققني، مجلققة كليققة
الملققك خالققد، العققالِم، البشققائر، المجتمققع، الخفجي، منققار

الحضققارة،مجلققة كليققة اإلسالم، مجلة إذاعة القرآن الكققريم، 
رسققالة المسققجد،مجلة جامعققة األمققير عبققد القققادر، العصققر، 

، مجلة جامعة األغواط، مجلققة الدراسققات اإلعالميققةاألسمرية
..[. والمقققاالت في الصققحفالقيمية، مجلة جامعة مسققتغانم

 مقال وبحثق ودراسققة بينألفوالمجالت الجزائرية أكثر من 
م.2018- 1986سنوات 
الندوات والملتقيات:  –خامسا

مققائتي ملتقى ونققدوةق ومققؤتمرا علميققا وفكريققا وثقافيققا
اإلشراف والمناقشات.. والتققدريسووطنيا ومغاربيا ودوليا. 

  الصفي والدراسات العليا..  
العضوية العلمية:   –سادسا

رئيس وحققدتي بحث بجامعققة باتنققة عن ]تجديققدق الخطققاب
[ و]أثققر الخطققاب الققدينيم2006 الققديني في زمن العولمة

[ و]المركققز الوطققنيم2008 على الفرد والمجتمعق الجزائري
للبحثق والدراسات في الحركة الوطنيققة وثققورة أول نوفمققبر

[ و ]عضو عامل في رابطة األدب اإلسالميم1999 بالجزائر
. [م2004 منذ العالمية بالمملكة العربية السعودية
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	وعلى هذا الأساس خطط الإنجليز لتنصير المسلمين ليضمنوا الاستمرار في الهند لألف عام. وبدأوا في استقدام موجات المنصرين المسيحيين إلى الهند، وهدفهم الأساسي هو تنصير المسلمين، وكان  هذا الكتاب العظيم أحد  أسباب  فتح آفاق الشيخ ديدات للرد على شبهات النصارى و بداية منهج حواري مع أهل الكتاب و تأصيله تأصيلا شرعيا يوافق المنهج القرآني في دعوة أهل الكتاب إلى الحوار و طلب البرهان و الحجة من كتبهم المحرفة.
	وأخذ الشيخ  يمارس ما تعلمه من هذا الكتاب في التصدي للمنصرين، ثم أخذ يتفق معهم على زيارتهم في بيوتهم كل يوم أحد.. فقد كان يقابلهم بعد أن ينتهوا من ممارسة نشاطهم في الكنيسة، ثم أنتقل الشيخ بعده إلى مدينة  ديربان وواجه العديد من غلاة المبشرين الحاقدين على الإسلام، وصار أكبر مناظر ومتحد لهم.
	ثم سافر الشيخ  إلى باكستان فى عام 1949 من أجل تحصيل المال، وقد أدرك أنه يجب أن يجمع مبلغا ً يفيض عن حاجته لينفقه في العمل الدعوي، ولن يحصل على هذا المبلغ إلاّ بالسفر إلى باكستان التي مكث فيها ثلاث سنوات. وبها تزوج الشيخ أحمد ديدات وأنجب ولدين وبنتاً.
	وأثناء تواجده في باكستان عمل في فرع تابع لمصنعه الرئيسي في ديربان، ثم عاد بعد ثلاث سنوات إلى مدينة ديربان خشية حرمانه من حق الإقامة والعمل في دولة جنوب إفريقيا لأنه لم يكن من مواليدها، وعندما عاد إلى ديربان أصبح مديرًا لنفس المصنع الذي سبق أن تركته قبل سفره و مكث حتى عام 1956 يعد نفسه للدعوة إلى الدين الحق. 
	وفي مدينة (ديربان) وفي الخمسينات القرن الماضي كان الشيخ يقدم محاضراته كل صباح لعامة المدعوين إلى أن أسلم شخص إنجليزي اسمه (فير فاكس) الذي اقترح على الشيخ توسيع موضوعات محاضراته لتشمل: " المقارنة بين الديانات المختلفة "، وأطلق على هذه الدراسة اسم: " فصل الكتاب المقدس .. Bible Class " .
	وكان الهدف منها تعليم  الحضور  كيفية أستخدم (الكتاب المقدس) في الدعوة للإسلام ومن بين المائتين أو الثلاثمائة شخص الذين كانوا يحضرون حديث الأحد، اختار السيد (فيرفاكس) ثلة مستنيرة من الخب المثقفة للتعمق في هذه الدروس المقارنة .
	واستمرت دروس السيد (فير فاكس) لعدة أسابيع، ثم تغيب السيد (فير فاكس) يوما، ولاحظ الشيخ  الإحباط وخيبة الأمل على وجوه الشباب. ويوم الأحد من الأُسبوع الثالث من تغيب السيد (فير فاكس) اقترح  عليهم الشيخ  أن يملأ الفراغ، وأن يبدأ من حيث انتهى السيد (فيرفاكس)، لأنه كان قد تزود بالمعرفة في هذا المجال، ولكنه كان يحضر دروس السيد (فيرفاكس) لرفع روحه المعنوية.
	وظل الشيخ يتحدث إليهم كل أحد مدة ثلاث سنوات، ويصف  الشيخ هذه الفترة  بأنها اللحظة التي اكتشفت فيها أن هذه التجربة كانت أفضل وسيلة تعلمت منها، فأفضل أداة لكي تتعلم هي أن تُعَلِّم الآخرين، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: " بَلِّغُوا عَنِّي ولو آيَة " .. فعلينا أن نبلغ رسالة الله – عَزَّ وَجَلَّ -، حتى ولو كنا لا نعرف إلاَّ آيةً واحدة. إن سرّاً عظيماً يكمن وراء ذلك.. فإنك إذا بلَّغت وناقشت وتكلمت، فإن الله يفتح أمامك آفاقاً جديدةً، ولم أدرك قيمة هذه التجربة إلاَّ فيما بعد.
	وقد ُعرف الشيخ أحمد ديدات بشجاعته و جرأته في الدفاع عن الإسلام، والرد على أباطيل والشبهات التي كان يثيرها أعداء الإسلام من نصارى حول النبي محمد صلى الله عليه و سلم , ونتج عن هذا  النشاط الدعوي الجبار في الرد المفحم على القساوسة والرهبان أن أسلم على يديه بضعة آلاف من النصارى واليهود والملحدين والمجوس والهندوس والبوذيين من مختلف أنحاء العالم و البعض منهم الآن من خيرة الدعاة إلى الإسلام.
	وفي عام 1959م توقف الشيخ أحمد ديدات عن مواصلة أعماله حتى يتسنى له التفرغ للمهمة التي نذر لها حياته فيما بعد، وهي الدعوة إلى الإسلام من خلال إقامة المناظرات وعقد الندوات والمحاضرات. وفي سعيه الحثيث لأداء هذا الدور العظيم زار العديد من دول العالم، واشتهر بمناظراته التي عقدها مع كبار رجال الدين المسيحي أمثال: كلارك – جيمي سواجارت – أنيس شروش. وقد أسس معهد السلام لتخريج الدعاة، والمركز الدولي للدعوة الإسلامية بمدينة ديربان.
	مؤلفاته:
	ألف الشيخ أحمد ديدات قرابة العشرين كتاباً، وطبع الملايين منها لتوزع بالمجان بخلاف المناظرات التي طبع بعضها فقط، وألقى مئات المحاضرات في جميع أنحاء العالم. ولهذه المجهودات الضخمة مُنح الشيخ أحمد ديدات جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1986 م وأعطي درجة " أستاذ ".   
	وفي عام 1996م بعد عودة الشيخ من استراليا بعد رحلة دعوية مذهلة أصيب فارس الإسلام بمرضه العضال الذي أقعده طريح الفراش طيلة تسع  سنوات، وعن بداية إصابة الشيخ ديدات بالمرض يقول صهره "عصام مدير": ((إنه كان قد أصيب بجلطة في الشريان القاعدي في شهر أبريل عام 1996 بسبب عدة عوامل على رأسها أنه مريض بالسكر منذ فترة طويلة، أجهد خلالها نفسه في الدعوة كعادته ! ولكن في ذلك الشهر تحديدا أخذ رحلة مكوكية للدعوة، واجتهد فيها خصوصا في رحلته الأولى والقوية جدا لاستراليا التي تحدث عنها الإعلام الاسترالي، لأنه ذهب لعرض الإسلام عليهم وتحدى عددا كبيرا من المنصرين الاستراليين الذين أساؤوا للإسلام أيما إساءة، وكان ديدنه أن لا يناظر ولا يبادر المنصرين إلا الذين يتعدون على الإسلام فيستدعيهم الشيخ للمناظرات ويرد عليه بالحجة والبرهان.
	ولذلك ذهب إلى استراليا وطاف بها محاضرا ومناظرا، وعندما عاد حدث له ما جرى من الابتلاء الذي يصيب أهل الحق وأصيب بجلطة دموية حادة في الدماغ. وفي صباح  يوم الإثنين الثامن من أغسطس 2005م الموافق الثالث من رجب 1426هـ فقدت الأمة الإسلامية الداعية الإسلامي الكبير الشيخ المجاهد ' أحمد ديدات ' فعليه من الله  جزيل الرحمات وواسع المغفرة و الكرامات.
	التبشير و المبشرون (التنصير و المنصرون): 
	يقول فارس الإسلام وملجم المنصرين الفاشلين أحمد ديدات (التبشير من البشرى والبشارة و اصطلاحًا يستخدم مصطلح التبشير على تلك الحملة التي تولتها الصليبية فيما يسمى " بتعليم الدين المسيحي ".. لقد تأخرت نشأة التبشير عن نشأة الاستشراق و لكنها صاحبته وتعاونت معه وكانت نشأة الاستشراق قبل الحروب الصليبية بحثًا في أحوال الغزاة الذين وصلوا إلى قلب أوربا ومن قبلها الأندلس ثم الحروب الصليبية خدمة لها و تبصيرًا وتوجيهًا ثم كان بعد الحروب الصليبية كذلك. ويلتقى هنا التبشير مع الاستشراق فلقد كان ميلاد التبشير مع فشل الحروب الصليبية تنفيذًا لوصية قائد الحملة الثامنة (لويس التاسع) حيث نبه إلى قوة العقيدة الإسلامية). ويبين فارس الإسلام لماذا يريد المبشرون (المنصرون) أن يمحوا هذه العقيدة من قلوب المسلمين قائلا: ((تثير تلك العقيدة الصافية النقية في قلوب معتنقيها روح الجهاد في سبيل الله مما يتصدى إلى أي غزو عسكري أو سياسي لتلك البلاد و بذلك تقف تلك البلاد الإسلامية في وجه الغزو الخارجى لها. ولقد استفاد المبشرون من أخطاء الحروب الصليبية وأحكموا خططهم لكي يتمكنوا من احتواء المسلمين والسيطرة عليهم إما بتحويلهم عن دينهم أو بث الأخطار الخبيثة المضادة بينهم وإشاعة روح الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد وبين الدولة والأخرى مما يؤدى في النهاية إلى تفريق الشمل وتفريق الكلمة وبذلك تتمكن تلك البلاد الصليبية من تنفيذ مخططاتها العدوانية والسيطرة على المقدرات الإسلامية والعربية أمة وشعبًا وثروة وتاريخًا وحضارة وفكرًا. إنها تهدف إلى الاستيلاء على كل ما هو إسلامى وتدمير كل مظهر إسلامى)).
	أهداف التنصير: 
	يجمل الشيخ أحمد ديدات أهداف التنصير في العناصر التالية التي تحدث عنها في كتابه الشهير (حوار مع مبشر):  
	1 - تنصير المسلمين.  
	2 - الخروج من الإسلام والتذبذب فيه.  
	3 - الإبعاد عن الإسلام.  
	4 - إنهاء الخلافة الإسلامية.  
	5 - إلغاء فريضة الجهاد.  
	6 - القضاء على القرآن ومحوه.  
	7 - تدمير أخلاق المسلمين.  
	8 - القضاء على وحدة المسلمين.  
	9 - إبقاء العرب ضعفاء.  
	10- إنشاء ديكتاتوريات سياسية في العالم الإسلامي. 
	إمكانيات حملات التنصير: 
	وفي هذا الصدد يقدم لنا الشيخ أحمد ديدات هذه الإحصاءات قائلا: (( هناك حوالي 35 ألفا جمعية تبشيرية صليبية في صحارى إفريقيا.. وهم مدعمون من الكنائس والمنظمات المسيحية الأمريكية، ويريدون جعل إفريقيا كلها مسيحية، وفي سنة 1977 كان هناك في أندونيسيا حوالي 6 آلاف جمعية صليبية تبشيرية من أجل تحويل 15 مليون إندونيسياً إلى المسيحية.. وهم يطمحون أيضا إلى جعل إندونيسيا بلدا مسيحيا.. ولديهم سفن تُوظف في العمل التبشيري.. من هذه السفن: سفينة تُدعى (لوجوس)، وسفينةٌ أخرى تُدعى (دولوس)، وهذه السفن تنتقل بين الموانئ، ويشجعون الناس للصعود إلى ظهر السفينة، والناس بطبيعتها تسرع إلى ذلك.. فهي تجربةٌ جديدة وطريفة، خاصة في عصر السفر بالطائرات، ولذلك عندما ترسو السفن وتفتح الأبواب للزوار يندفع الجميع إلى ظهر السفينة مسلمين وغير مسلمين ليشاهدوا هذا العرض المسيحي المميز، وهناك تقدم لهم المطبوعات ، وتتم عمليات غسيل المخ، وحالياً فإن هذه السفن تعمل في أندونيسيا.. تتجه هذه السفن التبشيرية إلى إحدى الجزر وترسو بالقرب منها، فأندونيسيا كما نعلم تتكون من حوالي ألفي جزيرة، ولكل من هذه الجزر ميناؤها الخاص بها، وحين ترسوا السفينة التبشيرية فإنهم يرسلون القوارب الصغيرة لتحضر السكان إلى ظهر السفينة، ويقدمون لهم التسلية والترفيه، ويوزعون عليهم الكتب ويباشرون عملية غسيل المخ، وهم يتباهون بأن لديهم من الإمكانات الخاصة بهم أكبر ممَّا لدى الحكومة الأندونيسية نفسها.. وهم يخططون في الشرق الأوسط للاتصال بالناس في المنازل! وفي أحد مؤتمراتهم التي عقدت في بيروت بلبنان، فإنهم سوف يجندون مبشرين للعمل في الشرق الأوسط وظيفتهم هي الدق على أبواب المنازل وتبليغ رسالة المسيحية إلى الناس يداً بيد.. بواسطة الكتب والحوار المباشر، وبواسطة الاتصال الشخصي، وإذا لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم بالاتصال المباشر في بلاد كالسعودية، فإنهم يحققون هدفهم من خلال البريد. فمن خلال دليل التليفون في جدة والرياض وغيرها، يلتقطون أسماء المسلمين، ويرسلون إليهم كوبوناً بالبريد – ولدي عينات من هذا الكوبون، وهو مكتوبٌ بالعربية – ويقولون: " خصصنا لك إنجيلاً بالمجان.. ألا ترغب في الحصول عليه؟ ")).  
	مواجهة التنصير: 
	إن الجهاد في سبيل الله تجاه هذه الهجمة فرض على كل مسلم، وفي هذا المقام يقول فارس الإسلام: (( ولكن أين الدعوة المهمة الأصيلة للمسلم؟ من مائة ألف صحابي حضروا حجة الوادع لم يدفن في المدينة منهم إلا عشرة آلاف –فأين ذهب الباقون؟- فهموا معاني الشهادة والتبليغ للرسالة وانطلقوا في الأفاق يمتطون خيولهم وجمالهم ينشرون دعوة الله ويبلغونها للعالمين، أدركوا رسالتهم للعالم ولم يكتفوا بالجلوس في بيوتهم و مساجدهم يقيمون نصف الدين ويتركون النصف الآخر.. فأجدادك قد أدوا دورهم بينما أنت لا تستطيع أن تحافظ على نفسك وعلى أبنائك. أخي: إما أن تجاهد في هذه المعركة وتقف في وجه هذه القوى أو تقبع مكانك وتنهزم وتنعدم  ( ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) (فإذا دعوني إلى كتابهم المقدس فسوف ادعوهم إلى القرآن الكريم)، ( إنهم يخططون ويدبرون كيف يقاومون ويكافحون الإسلام! ولكن ماذا فعلتم حتى يشعروا بالرهبة منكم؟! ماذا فعل المسلمون حتى يشعروا بالرهبة؟! وماذا يرعبهم أو يرهبهم؟ إنهم يقولون أو يزعمون أنهم مرعوبون من غزو الإسلام لحماهم! وطالما سألت: " أين هؤلاء القوم الذين يفترض أنه ينشرون الإسلام؟ " أين هم؟ هل لدينا في جنوب أفريقيا بعثة واحدة للدعوة إلى الإسلام ونشره؟ فهل يمكنكم أن تخبرونا باسم بعثة واحدة للدعوة الإسلامية في جنوب إفريقية بينما النصارى آلاف البعثات أو الإرساليات للتبشير المسيحي أو التنصير. هل هناك بعثة إسلامية واحدة؟ هل يمكنكم أن تنبئونى باسم بعثة إسلامية واحدة جنوب نهر الزامبيزى؟ لا! ومع هذا فإنهم مرعوبون!) (إنني أقول لكم إن المشكلة هي أننا حقًا لا نستغل هذه المسألة (وهي أنهم خائفون دون أي شئ). وقد حان الوقت لأن نستيقظ ونعى الرسالة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا. فنحن لسنا بحاجة إلى تلفيق (كما يفعلون) ولسنا بحاجة لأن نربك عقولنا أو نسئ استخدامها أو لأن نبدل المنطق.. ولتخرجوا بهذه التعاليم البسيطة التي توافق عقل الإنسان ومنطقه. اذهبوا واعرضوا إخوة الإسلام هذه على البلد الغارق في الظلام الفكري والأخلاقي الذي نشاهده ويحيط بنا جميعًا. ولتروا ما يمكنكم عمله حيال ذلك. إنني أؤكد لكم أنهم سوف يخفقون ويعجزون وينهارون. إن الدعوة إلى الإسلام واجب وشرف ندين به لأنفسنا. وأنا أؤكد لكم أن لدينا القوة ولدينا القدرة على النفرة والارتقاء الروحي ولدينا التعاليم التي تجعل منا قومًا لا يغلبون. إنني أؤكد لكم أنه لا يمكن أن يبلغ منزلتكم أو مقامكم أحد. لو أنكم قمتم بدوركم ونلتم الشرف المناط بكم.. قوموا بالمهمة وبلغوا الرسالة. إن هؤلاء القوم مرعوبون حتى وأنتم ساكنون عن الحركة. حتى وأنتم صامتون عن الكلام أو الإعلان عن عقيدتكم) (فنحن لم نفعل شيئًا حتى نستحق هذا الشرف أو الكرامة والامتياز أو الفضل بما نلاقيه من اهتمام المجالس الكنسية المتتالية. فليس لهم حديث إلا عن الإسلام والمسلمين! أرأيتم هذا؟ إنه لديهم ألف مشكلة ومشكلة فلديهم مشاكل منزلية تعرض أطفالهم للضياع والانهيار الاجتماعي والأخلاقي ولديهم مشكلة السكر وإدمان الخمر الذي تفشى فيهم. فياله من تصدع اجتماعي. وجميع هذه المشكلات المنزلية و السياسية لا تزعجهم ولا تقلقهم ولا تسبب لهم الهم والغم. والشيء الوحيد الذي يظل يطن أو يئز أمامهم هو الإسلام وأنتم أيها المسلمون وإنه لفخر وامتياز , ولولا ذلك.. لولا هجماتهم هذه على الإسلام ما كنت معكم هنا! ولو لم أكن هنا! لما كنتم هنا الليلة ! ومن ثم فرب ضارة نافعة )).  
	الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة:
	يجب علينا كمسلمين أن نكون أول من يبادر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وآلا ننتظر هؤلاء الفاشلين حتى يأتوا إلينا كما يقول العلامة ديدات: ((نحن المسلمين لم نفعل شيئًا حقًا من أجل ملايين الضالين في العالم. يجب علينا أن ننقذهم من " الشرك " وإلا فإنهم سوف يجروننا معهم إلى الخسران المبين في الدنيا و الآخرة. إن الذين يعبدوا آلهة من البشر في أرض الله الطيبة اليوم أكثر من هؤلاء الذين يعبدون الله الواحد سبحانه وتعالى بعدة ملايين. والشقاء الذي يعيش فيه العالم الإسلامي هو بسب إهمالنا الكامل في مشاركة " دين الله " مع شعوب العالم. إن نشر الإسلام أول فرض على المسلم إذا سقطت هذه الدعامة فأنت على خطر عظيم لتعلم أن عقاب الله يأتي بغتة)). 
	وعيد ونذير: 
	يقول فارس الإسلام الشيخ أحمد ديدات: ((إن أمة تملك هذه الأموال وتعانى من هذا العجز تستحق الدمار والتخلف، وسيعاقب الله المسئولون عن ذلك في اليوم الأخر كما توعد الله سبحانه وتعالى الذين لا ينفقون في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن سر النجاح، وفي القرآن الكريم قدم لنا المعادلة، ولكننا نأخذ أجزاء من الدين ونجعلها دينا وحدها، ونقول: إن هذا هو الحق، والله سبحانه وتعالى يحدد سر النجاح في هذه الأمة في قوله تعالى: (والذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون) فعناصر النجاح هي: [الإيمان والشورى والإنفاق]. إن المواطن النصرانى يضع يده في جيبه وينفق ويعطى الكنيسة ورجالها بسخاء.. وهكذا سائر الشركات والمؤسسات التجارية ترصد أموالا سنوية ضخمة جدا لمؤسسات التنصير.. بينما المسلمون أبواب الخير والإنفاق مفتوحة أمامهم من زكاة وصدقة وكفارات ولا تخلوا سورة من القرآن إلاّ وتدعو إلى الإنفاق و البذل في سبيل الله)). 
	لماذا ندعو (أهل الكتاب) فى المقام الأول؟  
	دور الفرد المسلم فى الدعوة: 
	يقول فارس الإسلام: (( يجب ألا تنسى دورك وواجبك الأهم وهو تبليغ هذا الدين.. فإن أجدادك العرب قد فعلوا ذلك عندما ذهبوا إلى التجارة ونشروا الدين. لذلك تجد أن أكثر من 90% من المسلمين هم من غير العرب. إن الدعوة إلى الإسلام واجب وشرف ندين به لأنفسنا. وأنا أؤكد لكم أن لدينا القوة ولدينا القدرة على النفرة والارتقاء الروحي ولدينا التعاليم التي تجعل منا قومًا لا يغلبون. إنني أؤكد لكم أنه لا يمكن أن يبلغ منزلتكم أو مقامكم أحد. لو أنكم قمتم بدوركم ونلتم الشرف المناط بكم.. قوموا بالمهمة وبلغوا الرسالة. إننا نستطيع أن نبدل الحال وإنها لمسئولية كبرى تلك التي عهد الله بها إلينا ولذلك يجب أن نخرج ونقوم بها)).
	دور الدعاة في الدعوة:
	يقول فارس الإسلام: ((المطلوب إذن هو أن نحرك المسلمين ونحثهم على الدعوة، وأنه يجب عليهم أن يكلموا الآخرين عن دينهم. وبدون التكلم لا تستطيع عرض بضاعتك، وأنك لا تستطيع عرض أفكارك دون أن تفتح فاك.. إن هذا هو عيب المسلمين، هذا ما ينقصهم، إنهم لا يعملون للدعوة لدينهم بين الآخرين، والسبب: أن الإمام فوق المنبر لم يدعهم لذلك، والمطلوب إذن أن يطلب إليهم ذلك من فوق المنبر، وأن يقال لهم : إن الدعوة هي مسئولية المسلمين، وإن الله سيحاسب المسلمين عن ذلك يوم القيامة، ويواجههم بالسؤال: "هل بلَّغتم رسالتي؟ "، ولا يُعقل أن يقولوا: لا، لأننا كنا في شغل عن ذلك، بل الواجب أن نعمل ونقول: لقد حاولنا قدر استطاعتنا وجهدنا، وإن ذلك لن يتحقق إلاَّ إذا طُلب من فوق المنبر، باعتبار أن للمنبر سلطته وتأثيره، ففي خطبة الجمعة عادة تُحدد لنا واجباتنا ومسئولياتنا، ولكن فيما يتعلق بالدعوة لا تسمع شيئاً. لذلك فإني أعتقد أن على المسلمين واجب النهوض بالدعوة، وأن يقدموا الإسلام إلى الآخرين حتى يتحقق في النهاية وعد الله تعالى: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً) حين يسود الإسلام ويعم العالم كله)).
	عالمية الإسلام في الدعوة:
	يقول فارس الإسلام: ((إن بلال الحبشي وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام اليهودي كانوا من أوائل المهتدين إلى الإسلام من غير العرب، وقد يقول الشكاكون إن انتشار الإسلام كان مجرد مصادفة ولكن ما قولهم في الحقيقة التاريخية التي تشهد بأن محمدًا قد أرسل قبل وفاته خمس رسائل إلى جميع البلدان المحيطة بجزيرة العرب يدعوهم فيها إلى الإسلام؟ فقد بعث برسالة إلى كسرى إمبراطور فارس ورسالة إلى المقوقس عظيم القبط وملك مصر ورسالة إلى نجاشي الحبشة ورسالة إلى هرقل إمبراطور الروم بالقسطنطينية ورسالة إلى ملك اليمن. وبهذا يضرب لنا محمد مثلا في تبليغ الرسالة السماوية التي أسندت إليه وفي "عظم الغاية" وإصلاح البشرية كلها بهدايتها للإيمان بالله فهل يمكن لأي دين أخر أن يضارع الإسلام؟ إن محمدًا لم يبعث لكي يسجل أو يحطم أرقامًا قياسية ولكنه بعث لكي يقوم بالمسئولية التي كلفه بها رب العالمين )).
	ويقول فارس الإسلام: (( إن كل أمة تتوق إلى أن تكون حرة ومحترمة ومشرفة وأن تحيا في سلام وكرامة، وهذا هو أعلى مطلب لكل فرد، ولا يمكن تحقيق هذه الغايات في أمة يعتدي أفرادها بانتظام على أجسامهم بشرب الخمر و تعاطى المخدرات ويغتصبون نساءهم ويسلبونهن شرفهن وعفتهن التي هي تاج فضيلتهن (كالمجتمع الغربي)، ولكي تكون الأمة حرة و محترمة ومشرفة حقًا فعليها أن تتألف من أفراد لهم هدف وعقيدة , أفراد على استعداد للالتزام الكامل بهذه العقيدة وذلك الهدف. وتلك الأهداف يمكن تحقيقها فقط إذا حفظت العقول و الأجسام طاهرة ونقية، وللإسلام عقيدة فريدة تكشف الطريق لكل أولئك الذين يتوقون إلى السلام والشرف والحرية )).  
	فالإسلام دين الحق والعدل، دين الرحمة والسلام، انتشر في أرجاء المعمورة بوسطيته وسماحته لا بالسيف كما ادعى المبطلون، ولنستمع الآن إلى فارس الإسلام وهو يرد على أولئك المبطلون، يقول فارس الإسلام: (( ولك الحق في أن تسأل "أي سيف؟" الجواب هو أنه "السيف بالفعل!" (كما قال كارلايل) إلا أنه سيف العقل! إنه تحقيق لنبوأة أخرى أيضاً: ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ) (الفتح: 28). وقد وصف هنا قدر الإسلام في أوضح تعبير سيسود الإسلام في العالم ويتغلب ويخلف وراءه كل دين آخر (ليظهره) (أي ليظهر الله القدير الإسلام) على الدين كله. وكلمة دين باللغة العربية (طريقة الحياة). وأنه سيخلف وراءه جميع الأديان سواء كانت الهندوسية أو البوذية أو المسيحية أو اليهودية أو الشيوعية أو أي مذهب آخر.. هذا هو ما قدره الله لدينه. وقد أعيد النص القرآني في سورة الصف الآية التاسعة التي تنتهي بنهاية مغايرة طفيفة: (.. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (الصف: 9).
	ونختم بهذا القول للشيخ أحمد ديدات: (الإسلام سيسود. إنه وعد الله ووعده حق. لكن كيف؟ بالسيف؟ لا حتى ولو كان عندنا سلاح ذري، فهل يمكننا استعماله؟ القرآن الكريم يحرم علينا استخدام القوة كوسيلة للهداية! لكن الآية تتنبأ بأن الإسلام سيكون الأكثر سيادة على جميع الأديان، إن انتصارات تعاليمه وعقائده بدأت بالفعل، وهو الآن بدأ يتحكم في الفكر والتعاليم والعقائد الدينية لمدارس الفكر المختلفة في العالم، ليس باسم الإسلام ولكن باسم التحسين والإصلاح الديني فإن الطوائف الدينية المختلفة بدأت تتطعم بسرعة بتعاليم وعقائد الإسلام وهناك أشياء كثيرة تناولها مقصور على الإسلام ولم تكن معروفة من قبل أو كانت من قبل تعارض بضراوة من العقائد الأخرى أصبحت الآن جزء من معتقداتهم:
	1 - إخاء الإنسان.
	2 - إلغاء نظام الطبقات المتعلقة والمنبوذة.
	3 - حق النساء أن ترث.
	4 - فتح أماكن العبادة للجميع .
	5 - تحريم كل المسكرات.
	6 - المفهوم الحقيقي لوحدانية الله.
	تبقى كلمة واحدة أخيرة في الموضوع الأخير قبل أن ننتقل إلى الأمام: اسأل أي موحـد أو المشرك (المؤمن بعـدة آلهة) أو المؤمن بوحـدة الوجود أو الثالوثي. كم إله يؤمن به؟ سيخاف أن يقول أي شيء غير واحد ! هذا هو تأثير التوحيد الصارم في الإسلام.).
	خاتمة:
	رحمك الله يا فارس الإسلام فلقد كنت نعم المجاهد و نعم الداعي إلى الله على بصيرة ويقين، درب من قال النبي فيهم: (لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) - قال البخارى: وهم أهل العلم ! 
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