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 مقدمة

 

 ...وسها لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ،كهل دمحلا

ينطلق أوال من والحركات التجديدية واإلصالحية  ةوعدلا لاجرب فيرعتمنهجي في ال

التي تناولتهم، واإلكثار من القراءة المعمقة  تجميع أكبر قدر من المصادر والمراجع الورقية

، وحشد أكثر األقوال والروايات والرؤى، بهدف تجميع أكبر قدر ممكن من الدقيق والتحليل

بات ومؤلفات الشخصية المجددة، اثم تجميع كل آثار وكت. الحقيقة التي أقوم باختزالها وتقديمها

فتحصل بذلك الرؤية . دافها ووسائلهاواالطالع عليها ومعرفة منهجها ومنطلقاتها وأه

من األعالم المدروسة، وبالتالي تشكيل مقاربة واضحة وجلية للتجربة  م  ل  الشمولية لكل ع  

 .التجديدية واإلصالحية، وكشف مواطن التجديد واالتباع والتقليد فيها

د وفي سبيل ذلك فقد قرأت المئات من الكتب الورقية والمقاالت واألبحاث، ولم أعم 

تجنبا لإلسهال واإلفراط والهرف والغرف لجهود  ،جدا المعلوماتية إالّ فيما ندر إلى شبكة 

، وما عداه فهو ضمن وجهدي الشخصي اآلخرين، فما في هذه الصفحات هو من إنتاجي

 .المنهجيواالقتباس والبحث قوسين نسبته ألصحابه وفق تقاليد األخذ 

والمعرفة والحقيقة، والسيما طالب مرحلة الدراسات ووسها  أسأل أن ينفع به طلبة العلم  

العليا، الذين يغرقون في بحار الكتب التي تزخر بها شبكات المعلوماتية، وال يستطيعون 

القراءة المطالعة و :الفكاك منها لكثرتها، ولضعف قدراتهم، وترهل مواهبهم ومهاراتهم في

وكلها مهارات افتقدتها هذه األجيال .. سويقهاوالفهم والتلخيص وإعادة إنتاج الفهم والمعرفة وت

بفعل عوامل ليس المقام مقامها.. المسكينة والمظلومة
1
في ظل الهيمنة العولمية و ،

 .واإللكترونية على كل قطاعات الحياة، بما فيها المعرفية منها

 ووسها ولي التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد كهل رب العالمين 

 يأحمد محمود عيساو. د.أ

  

                                                           

 
1

التغيير بالقراءة، سلسلة روافد : )لي كتابان عالجت فيهما هذه المسألة الشائكة بكثير من التفصيل، أولهما كتاب

وهو موجود في موقع الوزارة ( م، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، الكويت4102، جانفي 77المحكمة، رقم 

الدافعية للقراءة، دار نور للطباعة والنشر، ألمانيا، الطبعة األولى، : )وثانيهما كتاب. على شبكة المعلوماتية

 (.م4107 طبعة دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،)و (م4102
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 ونشر اإلسالم في صحراء أفريقيا الشيخ دمحم بن علي السنوسي الجزائري

 [م1782-1272/ـه1921 -1919]

 :تمهيد

السنوسية حركة دينية وفكرية وثقافية ودعوية إصالحية سلفية سنية أفرزتها جملة من العوامل 

. الميالدي الهجري التاسع عشر ي ألمت بالمنطقة المغاربية غداة القرن الثالث عشرالداخلية والخارجية الت

 :وقد نشأت وتشكلت هذه الحركة الدينية على الصعيد الداخلي بتأثير العوامل التالية

من  الضعف واالنهزام السياسي والعسكري الذي آلت إليه الكيانات الحاكمة في المنطقة المغاربية، بدءا - 0

 .م0381هـ 0421الجزائر العثمانية فريسة في يد االستكبار الفرنسي سنة  سقوط

وشيوع الفهومات الخاطئة والمعطلة .. انتشار الخرافة وسيطرة الوهم وتسلط عقيدة الجبر الفاسدة - 4

 .لتعاليم الدين اإلسالمي، وهيمنة الطرق الصوفية على عموم حياة الناس

 . ربي اإلسالمي أمام الهيمنة االستكبارية الصليبية الغربيةالتراجع واألفول الحضاري الع - 8

الفساد االجتماعي واألخالقي مع التراجع االقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي المزري الذي  - 2

 .ألم بشعوب المنطقة

 :وقد نشأت وتشكلت هذه الحركة على الصعيد الخارجي بتأثير العوامل التالية

ارية الصليبية على سائر دول وممالك الشرق اإلسالمي ووقوع شعوبها فريسة القهر الهيمنة االستكب - 0

 .واالستعباد الخارجي

 .التفوق االقتصادي والصناعي والعلمي في الغرب، وبداية عصر هيمنة المدنية الغربية - 4

ز واحتضان وقد هيأت مثل هذه العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية المناخ الطبيعي والمالئم لبرو

نسبة  –، والفودية في بحيرة تشاد -نسبة إلى دمحم المهدي  –الحركات الدينية كالحركة المهدوية في السودان 

، والسنوسية في ليبيا ومصر والحزام األوسط من أفريقيا، والتي كانت نتيجة منطقية -إلى عثمان بن فودي 

 .ةللفراغات الحضارية الخطيرة التي بدت واضحة في المنطق

وقد كانت الحركة السنوسية بمثابة اللمعة الحضارية الواعية والمفعلة إليقاظ الفكر والعقل المسلم 

االنهزام واألفول الحضاري الذي آل إليه، ومحفزة إياه أيضا لالنطالق  في المنطقة، منبهة إياه من مخاطر

وجودهم وشهودهم  األوائل والتحرر وصناعة الشهود الحضاري بنفس األدوات التي صنع بها المسلمون

 .الحضاري العالمي

كما شكلت الحركة السنوسية حلقة منيرة في سياق سلسلة الوعي واليقظة الحضارية اإلسالمية 

العالم اإلسالمي في العصر الحديث بدءا من حركة اإلمام دمحم بن عبد  التي بدأت تعرف طريقها إلى

في اليمن، والشيخ ولي وسها ( م0381ت )مام الشوكاني في الجزيرة العربية، واإل(  م0774ت )الوهاب 

، واألمير عبد القادر (م0332ت )في الهند، والشيخ دمحم أحمد المهدي في السودان  ( م0380ت )الدهلوي 

 (.. م0338ت )في الجزائر 
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 وقد جاءت هذه الحركة الدينية اإلصالحية لتجسد تعاليم الدين اإلسالمي في واقع الناس، وذلك وفق

فهي لم تكن مجرد حركة فكرية نظيرية تهدف . فهومات وشروحات وتوجيهات الشيخ السنوسي ألتباعه

بمقدار ما كانت حركة إصالحية . إلى فهم الواقع وتحليله، وتقديم الطروحات والحلول لمشاكله المختلفة

 .ودعوية واعية شملت الجوانب التنظيرية وتطبيقاتها العملية معا

عل إيجابية على االحتالل الفرنسي للجزائر، بحيث عمل الشيخ السنوسي على وقد وجدت كردة ف

تكوين أتباع طريقته، ومحاولة توحيد مسلمي المغرب اإلسالمي تحت راية زاويته البيضاء بغية الحفاظ 

على آخر ما تبقى من حصون الممانعة والمقاومة في األراضي اإلسالمية، ومحاولة الوقوف المنظمة 

في وجه حمالت االستكبار الصليبي الزاحف عليها، والعمل على نشر اإلسالم والحفاظ عليه في والقوية 

 .أواسط أفريقيا، والحد من تغلغل النفوذ االستكباري الصليبي إليها

وقد سعت الحركة السنوسية بالوسائل البسيطة المتاحة لها من أجل الحفاظ على الوجود الديمغرافي 

اتباع نظام الزاوية، الذي حاولت به بناء قوة عربية وإسالمية متكاملة  أفريقيا عبر والجغرافي لإلسالم في

 ياها الكثيرة التياومتعاضدة في جميع مجاالت الحياة بغية النهوض باإلسالم والمسلمين، وذلك عبر زو

ابطه انتشرت انتشارا كثيفا وملحوظا في منطقة الصحراء اإلفريقية، وفق نظام مؤسساتي شرعي في ضو

وأطره المرجعية، محكم في نظامه وهيكلته، دقيق في بنائه وتسييره، مؤسس فوق ذلك بكم متناسق من 

 .المحددات واألطر المرحعية للدين اإلسالمي

وقد سعت هذه الحركة السلفية اإلصالحية التي تتشابه مع الحركة الوهابية من حيث مناخ 

حراوي، ومن حيث العوامل والمؤثرات الخارجية وظروف نشأتها، ومن حيث موقعها الجغرافي الص

 ،العودة باإلسالم إلى أصوله السلفية األولى وفق تصور نظري وعملي بسي.. والداخلية المحيطة بها

 :ومتواضع، ومتكامل، قوامه األركان التالية

 ..تطهير العقيدة اإلسالمية مما علق بها من األوهام والخرافات والبدع - 0

 .الم اإلسالمي بتوحيده العقدي والمذهبي، ونبذ التعصب األصولي والفروعيتوحيد الع - 4

 .نبذ التقليد وفتح باب االجتهاد على سائر المذاهب، وعدم التقيد بمذهب فقهي واحد - 8

 .  نشر اإلسالم في صحراء أفريقيا - 2

 .أفريقيافي ..[ نجليزياإل. الفرنسي]الوقوف في وجه التغلغل والنفوذ االستكباري  - 1

كإطار مؤسساتي .. تدعيم الزاوية البيضاء كمؤسسة دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية - 2

 .تنظيمي يضمن الوحدة التصورية والفكرية والروحية والسلوكية والعملية لسائر أتباع الزاوية

 :لمحة عن حياة الشيخ دمحم السنوسي

( مستغانم)بالقرب من مدينة ( الواسطة)يسي في بلدة ولد دمحم بن علي السنوسي الخطابي اإلدر

 .م من أسرة حسينية شريفة النسب44/04/0737هـ الموافق 0414الواقعة بالغرب الجزائري سنة 

هـ ولذا 078ويتصل نسبه باإلمام إدريس األكبر مؤسس دولة األدارسة في المغرب األقصى سنة 

جده خطاب بن علي، ويلقب بالسنوسي نسبة إلى جده  يلقب باإلدريسي، كما يلقب بالخطابي نسبة إلى
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القريب السنوسي بن العربي المنتسب إلى قبيلة بني سنوس إحدى القبائل العربية الجزائرية التي سكنت 

 .  بالقرب من مدينة مستغانم[ سنوس]تلمسان  ونزلت بجبل هناك يسمى 

عليمه األول في بلدته مستغانم وقد بدأ ت. نشأ الشيخ السنوسي في بيت دين وعلم وفضل وشرف

التي حفظ فيها القرآن الكريم والحديث الشريف ومبادىء العربية والفقه واألصول والطرائق الصوفية 

والفلك والفلسفة والمنطق وغيرها من فنون عصره، وظل بها إلى أن بلغ سنه العشرين، ومنها انتقل إلى 

ومنها عاد لمستغانم التي مكث  0341بها إلى حوالي سنة  الشهيرة في الجزائر التي أقام[ مازونة]زاوية 

بها سنتين ليغادرها قاصدا مدينة فاس بالمغرب األقصى طالبا للعلم بجامع القرويين حيث أقام بها سبع 

(م 0347-0344) سنين 
،
سيدي ]وفي جامع القرويين تتلمذ على يد لفيف من العلماء كان أشهرهم الشيخ  

م الفقيه الثبت الذي كان يعرف باعتداده بالحق وعدم تزلفه للحكام األتراك مما اضطر العال[ دمحم القندوز

م تخلصا من معارضته، ومن أعوانه وأتباعه الكثيرين 0347حاكم الجزائر الداي حسين إلى إعدامه سنة 

[اإلخوان]الذين كانوا يسمون بـ
،
تلمذ أيضا على كما ت. وعنه أخذ الفقه المالكي وأجازه بتدريسه مدة لطلبته 

-0787سيدي أحمد بن دمحم التيجاني ]يد الشيخ الصوفي صاحب الطريقة التيجانية في عين مهدي  الشيخ 

 .الذي كان له ولطريقته الفضل في نشر اإلسالم في جنوب غرب صحراء أفريقيا[ 0302

وتعرف فيها وأثناء إقامته بفاس كان حريصا على زيارة تلك الزاوية واالجتماع باإلخوان فيها، 

م غادر جامع 0381وفي سنة . أيضا على الطرق الصوفية األخرى المنتشرة في المغرب األقصى

القرويين والزاوية التيجانية وفاس باتجاه مكة المكرمة ألداء فريضة الحج ولما علم بنزول القوات الفرنسية 

 . صر فالحجازالغازية واحتاللها للجزائر مر بالطريق الداخلي نحو تونس فطرابلس فم

بعد أن تعرض لحمالت من ( م0387-0381)وقد أقام بالحجاز بعد أدائه لفريضة الحج سبع سنين 

دمحم ]النقد والتجريح القاسية التي وجهها ضده شيوخ األزهر، وعلى رأسهم الشيخ المحافظ والفقيه المالكي 

عه وزاويته بإيعاز من والي مصر الذي أذاع بين الناس فتوى بتكفيره وأتبا[ 0334ت  التلمساني عليش 

ثم تعرض ثانية لتلك الحمالت بعد عودته من الحجاز إلى المغرب مارا بالقاهرة سنة . دمحم علي باشا

 .  م نظرا ألفكاره ومبادئه التي دعا إليها0321

وفي الحجاز أقام يطلب العلم من علمائها، ويتحسس أوضاع المسلمين في مواسم الحج، ويدرس 

وأوضاع بالدهم ودينهم وحالة الضعف واالنهيار التي غدو عليها أمام حمالت االسستكبار الغربي أحوالهم 

 :وفي الحجاز اتصل بالشيوخ والعلماء أصحاب الطرق الصوفية وأشهرهم

سيدي أبي العباس أحمد بن عبد وسها بن إدريس الفاسي مؤسس الطريقة اإلدريسية والرئيس الرابع  - 0

وتجاوب معه روحيا وعلميا ودعويا إلى أن ضاق به  ،المراكشية، وتتلمذ عليه صوفيا للطريقة القادرية

 علماء 

مكة فاضطهدوه مما اضطره للهجرة إلى منطقة عسير فصحبه تلميذه دمحم السنوسي، وبقي معه إلى حين 

ى مكة وأنشا م، وبعد وفاته انضم أتباع الشيخ إلى اإلمام السنوسي الذي عاد بهم فورا إل0381وفاته سنة 

بها الزاوية البيضاء في جبل أبي قبيس المطل عليها فكانت أول زاوية للطريقة السنوسية في التاريخ ومنها 

دمحم عثمان ]وظل طيلة ثالث سنين يتجول في اليمن صحبة صديقه الشيخ . انتشرت الطريقة السنوسية

 .وأتباعهم ليتفقد أحوال زاويته 0321ومنها عاد إلى مكة سنة [ الميرغني
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وقد كثر أتباعه ومريدوه من عامة ومن أشرافهم وبخاصة أشراف مكة الذين حرصوا على 

ولما اتسع نفوذه . مكانتهم ومنزلتهم بين العامة كما فعلوا ذلك سابقا مع الحركة الوهابية عندما انضموا لها

ورة اإلمام دمحم بن عبد وكثر أتباعه ومريدوه خشيت منه الدولة العثمانية أن يكرر لها نفس حركية وث

الوهاب وأبناؤه فأوعزت إلى واليها في الحجاز ليتدبر أمره فعمل على مضايقته بشتى الطرق وتشديد 

الخناق عليه هو وأتباعه وزاويته مما اضطره إلى تجنب الصدام معهم نظرا لطبيعة الشيخ ومبادئ الطريقة 

ففضل االنسحاب .. سع في التشدد في مسائل العقائدالسلمية، التي ال تكفر عداها من المسلمين، وال تتو

ومغادرة الحجاز حفاظا على األمة والوحدة اإلسالمية وتجنبا إلهراق الدماء اإلسالمية الغالية، فغادرها 

 . م0321مكرها إلى مصر سنة 

الحجاز، سيدي أبي العباس التيجاني الجزائري أحد أقطاب الطريقة التيجانية في المغرب الذي لقيه ب - 4

 (. م 0347-0344)كما لقي أتباعه في فاس أثناء تواجده بها سنوات 

ثم دخل القاهرة ومكث فيها بضعة أشهر القى من شيوخها الصدود والتكفير، وعلى رأسهم الشيخ 

التي بدأ ينشر فيها ( سيوة)دمحم عليش الفقيه المغربي المالكي، وسرعان ما غادرها باتجاه ليبيا فنزل واحة 

 فطرابلس فقابس  ،بمصر، ومنها إلى برقة بليبيا( الفيوم)ومنها انتقل إلى واحة  ،ر الدعوة السنوسيةبذو

بتونس، وبقابس سمع بتوسع الفرنسين في احتالل الجزائر، وتبين عزمهم للقبض عليه خشية من 

اضطره إلى نشاطه اإلسالمي المعادي لوجودهم فأوعزوا إلى باي تونس ليقبض عليه ويسلمه إليهم مما 

م، وببرقة أنشأ الزاوية البيضاء األولى في 0324العودة إلى طرابلس، ومنها إلى بني غازي أواخر سنة 

 .أفريقيا والثانية في العالم اإلسالمي

م، وإقامته ألول زاوية سنوسية في المنطقة عمل 0328وبعد إقامته بالجبل األخضر منذ سنة 

شر الدعوة اإلسالمية في المناطق المجاورة للجنوب الليبي باتجاه اإلمام السنوسي على تنظيم أتباعه ون

 . السودان األوسط والشرقي

م ومبشرا 0322وبعد أن استقر له األمر هنالك اتجه للديار المقدسة لتأدية فريضة الحج سنة 

ل مقر م، وبعد عودته من الحجاز قرر نق0318وناشرا لدعوته ولطريقته، وبقي في بالد الحجاز إلى سنة 

الزاوية من برقة بالجبل األخضر بالقرب من بني غازي إلى الحافة الجنوبية للجبل األخضر في واحة 

بعيدا عن أنظار االنجليز والعثمانيين والفرنسين الذين بدأوا يحكمون سيطرتهم على الجزائر ( جغبوب)

مصدر تهديد وقلق في وقرروا وقتها مالحقة هذا الجزائري المجاهد والقبض عليه لئال يشكل لهم 

 .  م أنشأ الزاوية السنوسية في واحة جغبوب0312وفي سنة . الصحراء الجزائرية

 :وفاته

ظل اإلمام السنوسي يدعو وينشر اإلسالم من خالل أتباعه ومريده وزاويته البيضاء بواحة 

 -م، ودفن 17/17/0317هـ الموافق  0472جغبوب الجنوبية في أواسط أفريقيا إلى أن توفاه وسها تعالى سنة 

بواحة جغبوب في الجنوب الشرقي من ليبيا عن عمر يناهز الثانية والسبعين قضاها كلها في  -رحمه وسها 

وبعد أن ترك اثنين  ،طلب العلم والتعليم والدعوة ونشر اإلسالم ومقاومة النفوذ االستكباري في أفريقيا

 . وعشرين زاوية
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   :مؤلفاته

راثا فكريا وعلميا ودعويا كبيرا، وقد أحصى مؤلفاته األستاذ عادل نويهض ترك اإلمام السنوسي ت

فيما يقارب األربعين مؤلفا، بالرغم من غلبة الطابع الدعوي واإلصالحي العملي على سائر مجهوداته، 

، [بغية المقاصد وخالصة المراصد]وقد خلف العشرات من المؤلفات أشهرها المسائل العشر المسمى 

هداية الوسيلة ]و ،[إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن]، و[المعين في الطرائـق األربعين السلبيل]و

 ... ، وغيرها[في اتباع صاحب الوسيلة

دروس وشروح كان يمليها على أتباعه ومريديه استقاها من المذاهب الفقهية  -في حقيقتها  -وهي 

ة واألشاعرة والماتريدية وأضاف إليها ما استنبطه فهمه اإلسالمية السنية األربعة، ومن عقائد أهل السن

وقد حاول بتحليالته وتفسيراته وقراءاته تلك أن . الصواب والصحة -على حد زعمه-وتحليله ورأى فيه 

 . يجعل منها مذهبا إسالميا جديدا يجمع محاسن المذاهب كلها

 :والمتتبع لسيرة اإلمام السنوسي يالحظ فيها المعالم التالية

 .عراقة أصله ونسبه، ومكانة أسرته الدينية والعلمية واالجتماعية - 0

. السياحة الدعوية. الرحلة. المساجد. الزوايا. الشيوخ. األسرة: ]تنوع مصادر تربيته وعوامل نبوغه - 4

 ..[.الحج

. بسقا. تاهرت. فاس]نشاطاته الدعوية واإلصالحية الكثيفة على خط الممانعة والكمون الدعوي  - 8

 [.الحجاز. القاهرة

 .وضوح منطلقاته وأطره المرجعية وممارساته وغاياته وأهدافه وأعدائه - 2

 . انشغاله الكبير بالعمل الدعوي اإلصالحي الميداني على العمل الفكري السكوني، والتنظيري المجرد - 1

قت تقدم األمة اإلسالمية، وضوح منهجه وهدفه الدعوي المتمثل في قلقه الدائم من العوائق التي أعا - 2

التي لخصها في اختالف المذاهب الفقهية والتعصب المذهبي، وفي االختالفات العقدية والتصورية، وفي 

 .كثرة وفساد الطرق الصوفية الممالئة للحكام، وفي تسلط الحكام وعبثهم بالرعية وبالدين

 : الجانب السياسي والدعوي للطريقة السنوسية

هـ 0474مام السنوسي في واحة جغبوب وأنشأ فيها زاويته البيضاء الشهيرة سنة ما أن استقر اإل

م واتخذها مركزا ومنطلقا لدعوته حتى غدت مؤسسة متكاملة تضم جميع مرافق الحياة الدينية 0312

والدنيوية، وتسامع الناس به فزحفوا نحوه باآلالف ما بين طالب علم، ومريدي طريقة، ومناصري دين، 

وصار اإلمام السنوسي يرسل الدعاة والمريدين واإلخوان والمحبين إلى جميع . ير من كل صوبومحبي خ

أنحاء ليبيا والسودان وأواسط الصحراء األفريقية يدعون إلى اإلسالم، وينشؤون فروعا للزاوية السنوسية 

  .حتى صارت ليبيا والسودان وأواسط أفريقيا إلى النيجر وبحيرة تشاد تابعة لنفوذه

الذي زادت في عهده عدد الزوايا السنوسية إلى أن [ دمحم المهدي]وبعد أن توفي خلفه ابنه السيد 

في منطقة ( 01)و ،زوايا في منطقة طرابلس( 3)زاوية في منطقة برقة، و( 21)زاوية منها ( 022)بلغت 
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زاوية ( 07)و زاوية في صحراء مصر،( 40)في السودان، و( 02)زوايا في واحة الكفرة، و( 2)فزان، و

 .  في بالد المغرب األقصى

وقد تابع اإلمام دمحم المهدي جهود أبيه الدعوية واإلصالحية حتى بلغت الطريقة السنوسية أوجها 

في عهده فتعدى نفوذ الزاوية ليبيا ومصر والجزائر والمغرب حتى وصل صحراء أفريقيا، وغدا اإلمام 

ي للمنطقة، حتى وصفت المصادر التاريخية األوربية الطريقة دمحم المهدي بمثابة الحاكم الروحي والزمن

 .  السنوسية باإلمبراطورية السنوسية

وقد نقل اإلمام دمحم المهدي السنوسي مقر دعوته من زاوية واحة جغبوب إلى الجنوب في أقصى القطر      

م 0371وب طرابلس عام جن[ الكفرة]الليبي بمحاذاة تشاد وأفريقيا الوسطى والسودان األوسط في واحة 

 : وذلك العتبارات عديدة أهمها

خالفه مع اإلمام دمحم أحمد المهدي السوداني ورفضه التعاون معه، ألن المهدي السوداني كان قد أرسل  - 0

نائبه إلى المهدي السنوسي ليكون تابعه فرفض مبايعته، وتجنبا للصراع اإلسالمي اإلسالمي ترك المنطقة 

ن لسلطة اإلمام المهدي ألن منهج الطريقة السنوسية يأمر بالمسالمة مع عموم المسلمين، المحاذية للسودا

 .ويفضل العمل على نشر اإلسالم، والتفرغ لمقاومة النفوذ االستكباري المتغلغل في المنطقة

خالفه مع الدولة العثمانية التي توجست منه أن يكون نسخة مكررة من حركة اإلمام دمحم بن عبد  - 4

 .الوهاب، فاضطر إلى االبتعاد عن مناطق نفوذها عمال بمبدإ المسالمة لكل المسلمين

والسيما بعد محاوالت فرنسا وبريطانيا  ،االبتعاد عن النفوذ األوربي الذي بدأ يتغلغل في المنطقة - 8

أدرار وعين صالح ]التغلغل في الصحراء األفريقية، وخصوصا بعد أن تمكنت فرنسا من احتالل 

 .في أقصى الجنوب الجزائري[ تمنراستو

بتشاد التي اعتنقت السنوسية وصارت من أهم [ واداي]االقتراب من أواسط أفريقيا وبالقرب من مدينة  - 2

الزوايا السنوسية، ومحاولة توسيع نفوذ الزاوية السنوسية 
.
   

بين لهم نشاطه الدعوي بعدما ت -ولما أحس اإلمام دمحم المهدي بما يبيته له الفرنسيون من الكيد 

بين تشاد والنيجر [ فرو]انتقل إلى واحة  -المكثف في نشر اإلسالم في مستعمراتهم األفريقية الوسطى 

م، ونقل 0714أوائل شهر جوان  -رحمه وسها  -ليكون قريبا من الصراع مع الفرنسيين، وفي فرو توفي 

نجل الشيخ دمحم المهدي [ دمحم إدريس]يده الشيخ وهكذا سار حف. جثمانه بعدها إلى واحة الكفرة ودفن فيها

[ م0780عمر المختار ت ]، وكذلك شيخ الزاوية المجاهد [م0788أحمد الشريف ت ]بمعية ووصيه الشيخ 

 .  م10/17/0727يقاومون المستعمرين وينشرون اإلسالم إلى أن ألغى حكمهم انقالب 

لدعوية واإلصالحية منذ وفاة اإلمام والمالحظ على الحركة السنوسية من خالل نشاطاتها ا

 :السنوسي الكبير إلى آخر أئمتها ما يلي

 .تجنبها الدخول في الصراعات الجانبية مع األطراف اإلسالمية، واختيارها لمنهج المسالمة معهم - 0

تجنب المجابهة المباشرة مع القوى االستكبارية ما أمكن لخطورة المواجهة على مستقبل الطريقة،  - 4

 .واالكتفاء بالمواجهات المضمونة النجاح

 .حرصها على نشر اإلسالم في أواسط أفريقيا، والحد من تغلغل النفوذ األوربي فيها - 8
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 .توحد الزعامة الدينية والسياسية واالجتماعية في شخص اإلمام ونوابه في الزوايا الفرعية - 2

 .كوينية لحفظ الجماعة المسلمةفاعلية نظام الزاوية كمؤسسة تنظيمية وتأطيرية وت - 1

فاعلية الزاوية كمدينة إسالمية مصغرة تضمن الحد األدنى من استمرار وبقاء رمق الحضارة العربية  - 2

 .اإلسالمية في فترات كمونها وانحسارها

 : أصول ومبادىء الطريقة السنوسية

ية لإلصالح الديني السنوسية حركة إصالحية سلفية، وطريقة صوفية جمعت بين النظرة الوهاب

وبين محاسن الطرق الصوفية بعد أن حررت مفاهيمها ألول مرة في العصر الحديث من رواسب النحل 

الوافدة عليها، وقد دفعتها إلى مجالها األصيل المتمثل في التوحيد الخالص، بحيث اتخذت من كتاب وسها 

من مفاهيم الخوارق والكرامات وسنة رسول وسها إطارا مرجعيا أساسا لها، وشجبت كل ماعداهما 

ولذا لم يجد الوهابيون أي . والتهويمات، والغلو في تقديس األولياء والصالحين والمشايخ األحياء واألموات

وسمحوا  ،شطط في دعوة الطريقة الصوفية السنوسية أية مخالفة عقدية شرعية، ولم يعدوا طريقتهم بدعة

 . ببقائها في الحجاز كاستثناء فريد 

ك ألن السنوسية قد اتبعت التصوف السني ال البدعي المشبع برواسب النحل الوافدة على ذل

بل كانت الزاوية والطريقة مؤسسة روحية وشرعية وتربوية وقضائية وسياسية . التصوف اإلسالمي

  . واجتماعية واقتصادية ودعوية متكاملة الهياكل حافظت على الوجود اإلسالمي في حالة كمونه وتراجعه

وكان . ثم ألن السنوسية طريقة صوفية اتبعت التوسط بين الصوفية اإلشراقية، والصوفية البرهانية

هدفها األول واألعلى جعل اإلنسان التابع لطريقتها إنسانا مسلما صالحا مجاهدا ال مجرد درويش مجذوب 

تماعية وتربوية فقد كانت زواياها مؤسسات جهادية وعسكرية وأمنية، وصروح اج. غبي خائر القوى

. وأخالقية، ومحاضن تنموية وانتاجية واقتصادية وتجارية، ومراكز روحية وتربوية وتكوينية ودعوية

وبذلك وجدت طريقتها الروحية اإلسالمية والعملية الواقعية أتباعا كثيرين، وانتشرت انتشارا واسعا بين 

. م عن الفلسفات والملل والنحل المختلفةبدو الصحراء فتالقت مع صفائهم وبساطتهم وفطريتهم وابتعاده

ولم تكن الزوايا التي اكتسبت السنوسية شهرتها منها : )).. وقد وصفها األستاذ دمحم عزة دروزة بقوله

وغدت مركز حياتها مالجىء دراويش صوفيين منقطعين عن الحياة، ومتبطلين عن العمل الجدي، بل كان 

ري من ناحية، وحقال للزراعة واالستغالل من ناحية، ومدرسة كل منها بمثابة مركز حربي دفاعي وتجا

يتعلم فيها الطالب، ويتخرجون وعاظا ودعاة من ناحية، وكانت تشتمل على أماكن يأوي إليها التجار 

والزوار وأبناء السبيل، ويكون لهم حق الضيافة ثالثة أيام على األقل، وفيها مخازن لحفظ بضائع التجار، 

لجمال ودواب القوافل، وكانت تقام عند الماء، أو حيث يمكن استنباط الماء، وتحاط وعرصات وزرائب 

  .عليه أبراج للدفاعبسور 

وكان أتباع السنوسية يؤدون . ويقوم على كل منها شيخ متبحر في العلم راسخ في الطريقة والدعوة

بعض الضرائب والتكاليف  إلى اإلمام السيد المهدي زكاة أموالهم، كما كان يفرض عليهم حين الحاجة

 . فيلبون أمره ويرسلون إليه ما يطلبه

وكان السنوسيون طبقات، منهم المنتسبون، وهم السواد األعظم من أتباع الطريقة، ومنهم اإلخوان 

والمريدون، وهم الذين يقيمون في الزوايا إقامة دائمة يشتغلون بالزراعة، ويكونون على استعداد تام 
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، وهم عماد الطريقة، ومنهم شيوخ الزوايا الذين هم بمثابة حكام المنطقة التي تقوم فيها للجهاد في سبيل وسها

 ..((. الزوايا، ثم طبقة الخواص التي كان يتألف منها مجلس الطريقة األعلى برئاسة اإلمام

 :وتقوم الحركة السنوسية الصوفية اإلصالحية على األصول والمبادىء التالية

الم إلى صفائه األول كما كان في عهد رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص، وصحابته رضوان وسها تعالى عليهم العودة باإلس - 0

 .وجيل التابعين والسلف الصالح من األمة

 .وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة، واتباعهما وتقديمهما على رأي كل مجتهد، واستواء داللتهما - 4

غالق بابه سببا رئيسا في تحجر العقل المسلم، الذي تسربت إليه الملل فتح باب االجتهاد، واعتبار إ - 8

إيقاظ الوسنان في العمل ]وقد أشار إلى ذلك في كتابه . والنحل الباطلة، وسرى فيه الجمود، وانتابه الضعف

 .، حيث دعا إلى وجوب االجتهاد في كل زمان ومكان[بالحديث والقرآن

لذي هو سبب ضعف المسلمين وتراجعهم حيث يقول في كتابه إيقاظ ثورته على الجمود والتقليد ا - 2

ألنه ال واجب إال ما أوجبه وسها  ،ال يجب انحصار التقليد في األئمة األربعة رضي وسها عنهم: )).. الوسنان

ورسوله، ولم يوجب وسها ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من األئمة، فيقلده دون 

يصح للعامي مذهب ولو سلم لم يلزمه وال أحد من الخلق قط أن يتمذهب لرجل من األئمة  غيره، بل ال

بأخذ أقواله كلها، ويدع أقوال غيره كلها، وهذه بدعة قبيحة حدثت في األمة ولم يقل بها أحد من أئمة 

عيهم، وسائر اإلسالم وبطلت إال اإلسالم، فياكهل العجب ماتت مذاهب رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص، ومذاهب التابعين وتاب

 وهل بذلك قال أحد من األئمة أو دعا . مذاهب أربعة أنفس فقط بين األئمة والفقهاء

إليه؟ أو دلت لفظة واحدة من كالمه عليه؟ والذي أوجبه وسها ورسوله على الصحابة والتابعين هو الذي 

 ..((. أوجبه على من بعدهم 

 .م السنة النبوية المطهرة لوضع حد لتفرق المسلمين في درجاتها الدعوة إلى إعادة قراءة وفه - 1

 .وبالضبط في ساللة النبي دمحم عليه الصالة والسالم من علي وفاطمة  ،حصر اإلمامة في قريش - 2

اإليمان الجازم بعقيدة المهدي المنتظر، وقد تشدد التأكيد عليها منذ أن تولى اإلمامة دمحم المهدي  - 7

 .وقال بها علماؤهم وعامتهم، ولم تكن بارزة في عهد اإلمام السنوسي الكبير( م0714 -0317)السنوسي 

تأسيس طريقة صوفية سنية مهتدية بالكتاب والسنة، وعمل السلف الصالح من األمة، وتنقيتها مما علق  - 3

واالتحاد ووحدة بها من رواسب دخيل الملل والنحل الباطلة، وإبعادها عن االعتقادات الخاطئة كالحلول 

 ..والفهم الخاطىء لعقيدة القضاء والقدر والجبر واالختيار ،الوجود

عن كل الطرق [ السلسبيل المعين في الطرائق األربعين]وفي هذا الصدد كتب اإلمام السنوسي في 

ووصف الطريقة المثلى التي رضيها لنفسه وألتباعه بما هداه وسها تعالى إليه، والتي عرفت  ،الصوفية

وقد وصفها بأنها طريقة تقوم على البساطة في التعبير وقت العظة، وتستند وصاياها إلى آيات . بنسبتها إليه

 .القرآن الكريم، وتذكر العظة وتقرنها باآلية القرآنية

كما تقوم هذه الطريقة على الدعوة إلى التعاون، واألخوة والتماسك، واالجتماعات للذكر والصالة 

مبتعدا بها عن غلو وأباطيل . ريديها للمحبة الخالصة، والصفاء القلبي الدائم مع وسهاوالدعاء، وتدعو م
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مستعيضا عن ..  الطرق القديمة، وما حوته من كرامات األولياء، وخوارق العادات، وشطحات الصوفية

 .  كل ذلك بالصالة والدعاء والذكر من أذكار الكتاب والسنة، والجهاد في سبيل وسها

 : التنظيم والطريقةالهياكل و

 وجدت تلك المبادىء طريقها العملي التطبيقي في نظام الزاوية، التي تشكلت وفق سلم 

 : هيكلي مضبوط، وضمن سياق مجموعة من األنساق الروحية الخاصة بها وفق البناء الهرمي التالي

 .الزاوية الهيكل والمؤسسة - 0

 .الزاوية التنظيم واإلدارة -4

 .مؤسسة الدينية الطرقيةالزاوية ال - 8

 : الزاوية الهيكل والمؤسسة  -أوال 

 :السنوسية من المرافق والمؤسسات الفرعية التالية -كهيكل مؤسساتي  -تتكون الزاوية 

 .حسب عدد سكان الزاوية وتوفر النصاب لجواز إقامة الجمعة( مسجد جامع. مصلى: )المسجد - 0

 .قرآن الكريم لسكان الزاوية من الكبار والصغار خاصةتسعى لتحفيظ ال: المدرسة القرآنية - 4

يدرس العلوم العربية والدينية لمن أتم حفظ القرآن الكريم تمهيدا اللتحاقه : معهدا للتربية والتعليم - 8

 [.القرويين. الزيتونة. األزهر]بإحدى الجامعات اإلسالمية 

سمة حسب موطن الطالب الغرباء، وكل قسم وهي مساكن وإقامات الطالب الغرباء، وهي مق: الخلوة - 2

 .منها يسمى رباطا

وقد كان بزاوية واحة جغبوب مكتبة تحتوي . مكتبة علمية شاملة مزودة لكل وسائل الكتابة والنسخ - 1

على ثمانية آالف مجلد في العلوم الدينية والعربية، وسائر الفنون العلمية 
.
  

 .شيخ الزاوية وأسرته وأبنائه وأحفاده وأقربائه وأسرهم وهي المساكن المخصصة لسكنى: البيوت - 2

 .وهي المساكن المخصصة للضيوف الحالين بالزاوية: دار الضيافة - 7

 .وهي بيوت اإلخوان المقيمين على شؤون الزاوية المختلفة: مساكن اإلخوان - 3

الزوار والتجار اصطبالت وزرائب ومخازن لألعالف والمؤن لدواب العابرين من المجاهدين و- 7

 . والقاطنين

للصناعات والمهن الحرفية حيث تصنع األلبسة والسروج ولوازم الرواحل : محالت صناعية -01

 ..والدواب وأدوات الحرب والقتال والبناء

 .وهي مكان مخصص لراحة المرضى ومداواتهم بالطب العربي القديم وباألعشاب: دار الصحة -00
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خفاء المطاردين والمالحقين من المجاهدين من قبل السلطات االستعمارية تستخدم إل: مطامير خفية -04

 .وللتخزين أيضا

 .آبار مياه جوفية، وصهاريج ماء يخزن فيها أو يجلب لها ويستعمل عند الحاجة -08

 .أماكن للطهارة واالغتسال واالستحمام ولغسل الثياب والفراش -02

 .مواشي وبخاصة الجمال..[ عنب. تين. تونزي. نخيل]أراض زراعية وأشجار مثمرة  -02

 .سور متين وشاهق، وأبراج عالية محصنة بالحراسة والمراقبة والدفاع الليلي والنهاري -07

 : مميزات هياكل الزاوية

كان اختيار مكان إقامة الزاوية يخضع للدراسة والتجربة الدقيقة قبل تعيين مكان تشييدها تراعى 

بحيث تكون واقعة في مكان .. ئية والمناخية والتضاريسية والجغرافية واالتصاليةفيه جملة من الشروط البي

 ..استراتيجي رابط بين مفترق الطرق، أو بين طرق القوافل، أو بالقرب من الحدود

والمالحظ عليها أنها كانت مراكز حيوية مزودة بكافة المرافق الحياتية للعيش الكريم، باإلضافة 

واحتوائها على مقومات المدينة اإلسالمية، بحيث شكلت قالع الصمود واالنطواء  إلى تحصينها وأمنها،

على الذات الحضارية في عزة تغلغل القوى االستكبارية الصليبية وهيمنتها على الحضارة العربية 

 .اإلسالمية اآلفلة يومها

 : الزاوية التنظيم واإلدارة -ثانيا 

ع اإلمام السنوسي الكبير تنظيما مؤسساتيا محكما ضمن به حسن ولتسيير شؤون تلك المؤسسة وض         

 :تسيير وإدارة وقيادة الزاوية الرئيسة والزوايا الفرعية األخرى، وذلك وفق التنظيم الهرمي اآلتي

وهو رئيس الزاوية وقيمها األعلى والمسؤول األول عن نظامها وتسيير كل شؤونها : شيخ الطريقة - 0

 .(المقدم)ويسمى بـ 

وهو المجلس المتكون من أشخاص ال ينتمون إلى األسرة السنوسية، ومهمتهم تتمثل : مجلس الخواص - 4

وكيل الزاوية المعين من قبل : )في مساعدة شيخ الزاوية، ويتكون مجلس الخواص من الشخصيات التالية

 (.إليها وجهاء المهاجرين. شيوخ وأعيان القبيلة المحتضنة للزاوية. شيخ الزاوية الكبرى

 .شيوخ الزوايا المنتشرة في األرض والتابعة للطريقة السنوسية - 8

وهم عماد الزاوية وعمودها الفقري وتنحصر مهمتهم في دعوة عامة الناس لالنضمام  : اإلخوان الدعاة - 2

 .للحركة، باإلضافة إلى اضطالعهم بالمهام الروحية والحياتية والمرفقية األخرى

 .وهو المسؤول المباشر عن األمور المالية واالقتصادية:  الخرجوكيل الدخل و - 1

 ..(.صلح. زواج)وهو المعلم والقاضي ومسير شؤون الناس الحياتية : شيخ الصلوات الخمس - 2

 . شيوخ ومعلمين آخرين من اإلخوان يساعدون في الدعوة واإلرشاد - 7
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 :مميزات التنظيم الهرمي

إن على مستوى الزاوية المركزية الكبرى أو على  -ريقة السنوسية يوحي هذا التنظيم الهرمي للط

بالمستوى اإلداري والقيادي والتنظيمي والتسييري المحكم الذي  -مستوى بقية الزوايا الفرعية األخرى 

وهو يكشف بوضوح إدراكهم ألهمية التنظيم الهرمي في قيادة وتوجيه . كان ينتظم وفقه كل أفراد الزاوية

وفي تسيير المؤسسات الجماعية، كما يكشف أيضا كفاءة السنوسيين التنظيمية واإلدارية في توزيع  األتباع،

 .المناصب والمهام، ومدى إدراكهم لمكانة ومنزلة الزعامات المحلية في بقاء واستمرار سيطرة الزاوية

لذي كان يضم وقد كان للطريقة السنوسية بعد إسالمي عالمي تمثل في المجلس الكبير لإلخوان وا

السيد أحمد الريفي : ]في عهد اإلمام السنوسي ممثلين من علماء ووجهاء األقطار اإلسالمية األفريقية منهم

من الجزائر، والسيد دمحم مصطفى المدني من تلمسان، والسيد دمحم البكري من بسكرة، والسيد علي عبد 

، كما كان لكل زاوية فرعية [ن ليبيا الغربيةالمولى من مدينة صفاقس، والسيد عمران بن بركة الفيتوري م

 . مجلس مشابه لمجلس اإلخوان المركزي يدير شؤونها ويرعى مصالح أفرادها

  :الزاوية المؤسسة الدينية الصوفية -ثالثا 

اضطلعت الزاوية السنوسية بجملة من المهام والوظائف الزمنية والروحية، وقد تنوعت تبعا لتنوع 

عمل أفراد الزاوية إلى ثالثة  -منهجيا فقط -ويمكن أن نقسم . ئفهم الزمنية والروحيةمهام األفراد ووظا

 :تقسيمات هي

 .مهام ووظائف األفراد الروحية  - 0

 (.الدائم. السنوي. الفصلي. الشهري. األسبوعي. اليومي: ) مهام الزاوية الزمني - 4

 .المهام الروحية والحياتية الزمنية ألفراد الزاوية  - 8

 : مهام ووظائف األفراد الروحية - 1

 :لقد كان لكل فرد من أفراد الزاوية السنوسية وظيفته المنوطة به وفق التركيبة التالية

ومراقبة حال . قراءة األوراد واألذكار. خطبة الجمعة: )وتتمثل وظيفته في المهام التالية: المقدم – 0

لقاء الوفود . حل المشاكل الكبرى. ي للزاوية الكبرىتمثيل الزاوية في المجلس العام السنو. األفراد

 (.والحديث الرسمي

 .وتتمثل مهمته في تسيير القضايا المالية والتجارية واالقتصادية: وكيل الدخل والخرج - 4

 .وتتنوع مهامهم بين الدعوة والتبشير باإلسالم إلى التربية والتعليم والمهام الحياتية األخرى: اإلخوان - 8

 . وتتمثل وظيفته اليومية في أداء الصلوات الخمس والتعليم وتسيير شؤون العامة: شيخ المسجد - 2

 : ةوالروحي ةمهام الزاوية الزمني - 9

كان للزاوية جملة من المهام الزمنية الحياتية من زراعة وصناعة وتجارة وجهاد واتصاالت 

 :ة األخرى أهمهاكما كان لها جملة من النشاطات الروحية الزمني.. مختلفة
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االجتماع الدوري المنتظم ليالي اإلثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع تحت رئاسة الشيخ المقدم  - 0

 .   لتالوة القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة واألدعية واألذكار األسبوعية

 .االجتماع اليومي عقب كل صالة لقراءة األوراد واألذكار المسنونة - 4

االجتماع الشهري في األيام البيض من كل شهر قمري عربي وصيامهم وقيامهم وقراءة األوراد  - 8

 .واألذكار واألدعية المسنونة

. اإلسراء والمعراج. نصف شعبان. تاسوعاء وعاشوراء. الخميس. اإلثنين: )صيام األيام المسنونة - 2

 ..(.عرفة

 .واالعتكاف  ،التراويح وقراءة القرآن في النهار االجتماع السنوي في شهر رمضان ألداء صالة - 1

 .قراءة الوقف، وهي قراءة آيات مختارات من القرآن الكريم مرتلة ترتيال بأحكام التجويد - 2

تالوة الصالة العظيمة، وهي الصالة التي يقرأون فيها مجموعة من اآليات القرآنية مرتبة من السور  - 7

 .القرآنية

 .الحج والعمرة بالذكر والدعاء والتعليمالتحضير لموسم  - 3

العمل على الرياضة النفسية، والتربية الروحية، والتزكية القلبية، واالستقامة السلوكية الخلقية، وقتل  - 7

 . شهوات النفس األمارة بالسوء عن طريق الذكر والدعاء والتربية والترويض الروحي

 :راد الزاويةالمهام الروحية والحياتية الزمنية ألف  - 3

 وقد توحد العمالن الروحي والزمني لدى سائر المتبعين للطريقة السنوسية، حيث طبق 

 :السنوسيون منهج اإلسالم األول في عدم التفريق بين الروح والمادة، وقد تجلى ذلك في النشاطات التالية

 .تنوع نشاطات ومهام الزاوية ورجالها - 0

اؤه وأحفاده من بعده لسائر أفراد الزاوية في األعمال المختلفة، وعدم مشاركة اإلمام السنوسي وأبن - 4

يعمل بيديه في الزراعة والسقاية وسائر األعمال  -رحمه وسها  -فقد كان . اكتفائه بالزعامة الروحية فقط

 . الجماعية كل يوم خميس

يح البخاري، وبلوغ كما كان يأمر أتباعه ومريديه باالستدامة على قراءة موطأ اإلمام مالك، وصح

المرام للصنعاني، ورسالة أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، والرسائل السبع في التصوف إلخوان 

 .الصفا وخالن الوفا

كما كان يعلم أتباعه أن الهدف من قراءة القرآن واألحاديث النبوية الشريفة واألذكار واألوراد التي 

هو إقامة الصلة بالنبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص [ الت العشر في األحاديث النبويةالمسلس]جمعها لهم في كتابه الشهير 

مباشرة واالتحاد مع تعاليمه الراقية، ففيها الكفاية الروحية لمن أراد االتصال بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وبأصحابه 

 .  وبالسلف الصالح من األمة بحبل الروح
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ؤمنون بأن اإلمام السنوسي الكبير متصل روحيا برسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص، كما كان اإلخوان أتباع الطريقة ي

وللوصول إلى ما وصل إليه من السمو الروحي ال بد من قراءة األوراد واألذكار واألخذ بمسلسالت 

 . األحاديث النبوية الشريفة التي جمعها لهم في كتابه السالف الذكر

وراد وأذكار وصلوات وممارسات روحية وحياتية تكون وبمثل هذه المسالك الروحية من أ

الطريقة السنوسية قد ابتعدت كلية عن ممارسات الطرق الصوفية األخرى الممتلئة بالخرافات واألوهام 

واألباطيل والشعوذات التي نراها في بعض مهرجانات الطرق من وخز باإلبر، وطعن بالسكاكين، وأكل 

رب بالطبول، وقرع بالصنجات، وعزف بالمزامير، وصراخ للزجاج، ووقوع في الشطحات، وض

 .وغيرها من الممارسات الغريبة عن روح الدين اإلسالمي وعن روح التصوف السني.. ورقص

فهي طريقة اشتهرت بالجهاد في سبيل وسها، ومقاومة التغلغل االستكباري في صحراء أفريقيا، كما 

دعوة له في صحراء أفريقيا، والسعي إلى نشر روح التسامح بالذكر والصالة والدعاء، ونشر اإلسالم وال

 .بين المسلمين خاصة

: )).. وقد حدد اإلمام السنوسي ألتباعه موقفه من التصوف بقوله في كتابه الطرائق األربعين

والسنة . وال يعيبهم إال الجهالة بعلومهم، أو المتعصبون عليهم ،الصوفية يزنون سلوكهم بمبادىء الشريعة

. المرجع وهي الحاكمة على الخطأ والصواب ألنها حجة على الجميع، وليس هناك أحد حجة عليها هي

نحفظ ود الصوفية وال . نعرض ما جاءنا عن الصوفية على الكتاب والسنة فما قباله قبلناه، وإال فال نقبله

..(( ننكره عليهم إال ما خالفوا فيه الكتاب والسنة
.
   

: ياتها في مسألة الحلول واالتحاد أوصى أتباعه في المسائل العشروعن شطحات الصوفية وتجن

فالذي يفنى من العبد على التحقيق صفاته ال ذاته كما يفهمه الجاهلون الذين كذبوا على وسها واعتقدوا )).. 

ألن الشطح عبارة عن كلمة عليها  ،الحلول واالتحاد، وإن وقع من أصحاب الشطح ذلك فال يعول عليه

 ..((.  رعونة ودعوىرائحة 

حول أمهات المسائل التي شغلت .. كما أن له الكثير من الشروحات والتحليالت واألقوال واآلراء

 .األمة اإلسالمية عموما، ومست حركته وأتباعه خصوصا أجاب عنها وحدد موقف اإلسالم منها

 : خاتمة

ة التي ظهرت في خط وما يمكن قوله في ختام الحديث عن هذه الطريقة الصوفية اإلصالحي

في [ نواق الشط، تمبكتو، القاهرة، فاس، جغبوب، مكة]الكمون واألفول الحضاري العربي اإلسالمي 

 :القرن التاسع عشر قرن القوى االستكبارية العالمية ما يلي

بين بعدي اإلسالم ونظرته  -في اإلطار الفردي والجماعي-أنها طريقة صوفية سنية إصالحية وفقت  - 0

 .وحية والمادية لإلنسان وللحياة، ولم تغلب جانب الروحانيات على حساب الحياة الماديةالر

 .أطرت المسلمين المنتمين إليها في شمال الصحراء األفريقية وجنوبي البحر المتوسط - 4

 .نجحت في إصالح الفرد البدوي العربي واألفريقي روحيا ومعاشيا - 8

 .قت بإنسانية اإلنسان وسمت به روحيا ومادياأقامت سلطة دينية وزمنية ارت - 2
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 [.مكة.. نواق الشط]اضطلعت بمهام الدعوة والتبليغ والتربية في محور  - 1

 .وقفت في مواجهة التغلغل الغربي الصليبي إلى الصحراء األفريقية - 2

 .سبقت القوى االستكبارية الغربية إلى المناطق التي كان يريد استعمارها - 7

 .حركة الجهاد اإلسالمي في ليبيا ضد الطليان قادت - 3

نشرت اإلسالم بين القبائل الوثنية في أفريقيا الوسطى حيث اتجهت نحو الجنوب سالكة طرق التجارة  - 7

الموصلة إلى قلب أفريقيا في الصحراء الكبرى وكانت القبائل العربية في منطقة برقة هي المسيطرة على 

اللتين تحمستا لنشر اإلسالم، وأخذ الوالء والطاعة للشيخ [ الزوايا. المجابرة]طرق القوافل وخاصة قبيلتي 

السنوسي، وبذلك فتحت منافذ أفريقيا في وجه اإلسالم بواسطة الطريقة السنوسية، حتى عرض بدو واحة 

ء على اإلمام السنوسي الكبير إنشا[ جغبوب]ميل جنوبا من واحة ( 711)الواقعة على بعد حوالي [ كفرا]

في تشاد وأفريقيا الوسطى [ الجوف]زاوية في واحتهم فعهد إلى أحد رجاله األشراف لبناء زاوية في واحة 

 [.األستاذ]عرفت بزاوية 

إقامة العالقات الودية مع أمراء وشيوخ قبائل أفريقيا الذين اعتنقوا اإلسالم، وبخاصة للذين أخلصوا  -01

ين أساليبه شراء العبيد وهم صغار وتنشئتهم على اإلسالم الوالء لإلمام السنوسي حتى أنه كان من ب

 .  وتعليمهم تعاليمه ثم إرسالهم كدعاة ألقوامهم بعد إعالن تحريرهم

.. وكذلك ابنه دمحم المهدي.. وهكذا يقضي اإلمام دمحم السنوسي الكبير حياته داعيا في سبيل وسها

وكل رجال الطريقة .. وحفيده دمحم إدريس.. وصهره والوصي على ابنه المهدي السيد أحمد الشريف

 .. السنوسية

والحفاظ على الرمق األخير من .. حياة مليئة بالدعوة إلى وسها، وإلى نشر دينه، ومقاومة أعدائه

وإن هم .. فإن هم أحسنوا وأصابوا فألنفسهم.. وهم اليوم عند ربهم.. الحضارة العربية اإلسالمية اآلفلة

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ) بـ .. م أيضا، ألن وسها تعهد دينه ورسالته، وشريعتهأساؤوا وأخطأوا فألنفسه

  .   (لحافظون
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 الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي 

 مؤسس جماعة النور ومحنة اإليمان بتركيا العلمانية الكمالية

  (م1211-1723/ه1923-1322)

 :تمهيد

بديع الزمان النورسي بأنه عصر بداية النهاية يمكن وصف العصر الذي ولد، وعاش فيه الشيخ 

 .لسقوط السلطنة العثمانية، حامية اإلسالم والمسلمين في العالم

عبد الحميد الثاني )تلك السلطنة التي لم يفدها وجود رجل داهية ومؤمن بقيمه اإلسالمية كالسلطان 

ك مراحلها السياسية والتاريخية الذي حكم الخالفة العثمانية في أشد وأحل -رحمه وسها-( م0324-0703

 : ، ذلك العصر الذي اتسم بالصورة التالية(م0717 -0372)

 .هزيمة شنعاء( م0377 -0372)خروج الدولة العثمانية مهزومة في حربها مع روسيا سنوات  - 0

قوى خسارتها العسكرية والمادية والسياسية والجغرافية أمام المنتصرين، والمتآمرين عليها من ال - 4

 .االستكبارية العالمية عليها، وتراجع مكانتها بين القوى العالمية

 .بداية تصاعد الطموح اليهودي في تملك أرض فلسطين - 8

 .داخل بنية الدولة والمجتمع( القومية. الصهيونية. الماسونية: )توسع نفوذ وتأثير الحركات الهدامة - 2

 .الحرب الكونية األولىتمزق الدولة العثمانية بعد هزيمتها في  - 1

وعدم تبني اإلسالم كمنهج . م0742تخلي النظام العلماني في تركيا عن نظام الخالفة، وإلغائها سنة  - 2

 .حياة للفرد وللمجتمع وللنظام

الذي ألغى كل صالت تركيا .  استبدال القانون الشرعي اإلسالمي  بالقانون الوضعي السويسري - 7

 فمنع الزي اإلسالمي للرجال وللنساء .  وحضارته وماضيه ومستقبله باإلسالم، وبلغته وقيمه

وغيرها .. خاصة، ومنع األذان باللغة العربية، واستبدلت الحروف العربية بالحروف الالتينية
1
 . 

على حكم تركيا ( يهود الدونمة)سيطرة القادة الكماليين العلمانيين المنحدرين من األصول اليهودية  - 3

وقادوا حمالت التنكيل . الخط العلماني واإللحادي منهجا للدولة  وللمجتمع  وللفرد التركي المسلم ممن تبنوا

 .    والقمع واإلبادة لكل ما هو إسالمي، أو يمثل تذكارا  لماضي الحضارة والدولة  العثمانية اإلسالمية

                                                           

 
1

رفيق شاكر النتشة، السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين، شركة مطابع نجد التجارية، الرياض، الطبعة : انظر

وعائشة عثمان أوغلي، والدي السلطان عبد الحميد الثاني، دار البشير ..  008م، ص 0732هـ 0212األولى، 

وج م ن جيفرز، فلسطين إليكم الحقيقة، .. 41ص م، 0770هـ 0200للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 

الدكتور دمحم أنيس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دون طبعة، : أحمد خليل الحاج، مراجعة: ترجمة

ولبيب عبد الساتر، التاريخ المعاصر، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثالثة، .. 04، ص 4م، ج 0774

 .. 001م، ص 0777
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على الخارطة  ودون الدخول في تحليل األوضاع السياسية، وتأثيراتها السلبية المختلفة

فإن الشيخ بديع الزمان عاش في ظل هذه األوضاع المتردية، . الجيوسياسية اإلسالمية في العصر الحديث

.. الذي منع  وحرم كل أشكال الحرية، والكرامة اإلنسانية. والمتسمة بالقمع واإلرهاب والبطش السلطوي

 .وقمعه للجماهير المسلمةباإلضافة إلى تنكيله . للعلماء وللشيوخ وللدعاة اإلسالميين

ثم . كانت سلسلة من التضحيات الجسام، محاولة منه إلنقاذ دولة الخالفة -رحمه وسها-كما أن حياته 

التي عاناها من جبروت وقمع الكماليين، .. هي سلسلة من االبتالءات والمحن واآلالم والمكابدات القمعية

شعارات مختلفة كالقضاء على الرجعية والرجعيين  الذين قطعوا صلة تركيا باإلسالم والمسلمين، تحت
1
 . 

 :حياة وسيرة بديع الزمان سعيد النورسي

 : تنقسم حياة الشيخ بديع الزمان النورسي الدعوية والفكرية إلى المراحل الثالثة التالية

ية ، وهي مرحلة الوالدة والنشأة والتعلم والترب(هـ0828-0478/م0742-0378: )المرحلة األولى - 0

 .والتكوين والجهاد العسكري

، وهي مرحلة المجاهدة والمكابدة والمعاناة من قمع  (هـ0823-0828/م0711-0742: )المرحلة الثانية - 4

 .وفيها ظهرت رسائل النور إلى الوجود ألول مرة. الكماليين

فيها رسائل ، وهي المرحلة األخيرة التي أثمرت (م0877-0823/هـ0721-0711: )المرحلة الثالثة - 8

 .النور وجماعة النور، وكابد فيها الشيخ أعظم المكابدات من النظام األتاتوركي القمعي

. ولكل مرحلة  من هذه  المراحل الثالث طبيعتها، ونوعية نشاطاتها، وإنتاجها الفكري والدعوي

 .وهو ما سنعرضه في هذه الورقة إن شاء وسها

 (   م1291-1723/هـ1333-1923: )المرحلة األولى  – 1

 : مولده

التابع لوالية ( خيزان)إحدى قرى قضاء ( نورس)ولد بديع الزمان سعيد النورسي في قرية 

ورعا تقيا يضرب المثل ( ميرزا)، وكان والــده الصوفي (م0378هـ 0478)شرق األناضول سنة ( بتليس)

( نورية)وكانت أمه . ناءه حرامابه في تقواه وورعه، ويعرف بأنه لم يذق طيلة حياته حراما، ولم يطعم أب

 ".إنها ما أرضعت أطفالها إال وهي على طهر ووضوء: " التي تروي فتقول

 :نشأته وتعلمه

نشأ بديع الزمان في أسرة متدينة محافظة على قيمها اإلسالمية بين ستة من إخوته كان هو  

. م0334وكان ذلك بداية سنة  ( يدمحم أفند)تلقى علومه األولى على يد الشيخ ( طاغ)سابعهم، وفي قرية 

ألن ( بيرمس)، ثم انتقل إلى قرية (المال عبد وسها)كما كان يتلقى دروسا في نهاية األسبوع من أخيه األكبر 

 .م0333فيها شيخا جليال، وظل مالزمه بها طالبا للعلم إلى أواخر سنة 

                                                           

 
1

م، 0737عبد وسها التل، األفعى اليهودية في معاقل اإلسالم، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر، الطبعة الثانية، : انظر

 ..72ص 
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يب لكل عالم مجاز شريطة  في شرق األناضول قائما على إجازة فتح الكتات( الكتاب)وكان نظام 

وكان . واإلجازة له  جمع الزكوات من األهالي. تكفله بمصاريف الطالب في حالة  اقتداره  على ذلك

الشيخ يرسل طالبه لجمع الزكوات من األهالي، ولكن سعيدا  كان يرفض أخذ الزكوات من األهالي، 

 .  فيأخذها عوضا عنه أخوه المال عبد وسها

وتقلب  في مدارسها، وعلى  شيوخها ( بتليس)مدرسة ألخرى حتى نزل مدينة  واستمر ينتقل من

( جمع الجوامع)وعلى يد األخير منهم أخذ كتاب . أخذ العلم( فتح وسها أفندي)و( دمحم جاللي)و( أمين أفندي)

وشرح ( مقامات الحريري)حفظ وكذلك . للسيوطي في أصول الفقه، الذي حفظه في أسبوع واحد

 (.دمحم جاللي)، كما أجازه من قبله الشيخ (فتح وسها أفندي)وغيرها حتى أجازه الشيخ (.. أللفيةالسيوطي ل)

حتى باب ( قاموس المحيط)واشتهر بقوة حافظته وذكائه وفطنته، واعتكف أثناء دراسته مدة فحفظ 

يدوه ، وبدأ يلقي دروسه في جامع المدينة حتى كثر مر(ماردين)م ذهب إلى 0374وفي سنة . السين

لوشاية البعض به  وبخطورته وقدرته على قيادة وتحريك الناس، ( نادر بك)وطالبه فخشيه والي ماردين 

 . مع مفرزة من الشرطة مغلول اليدين( بتليس)فقرر الوالي نفيه، فسيق من المدينة إلى مدينة 

الم األلمعي حتى هذا الشاب الع( سعيد النورسي)بقدوم ( عمر باشا)آنذاك ( بتليس)ولما علم والي 

أصر أن يكون نزيله في بيته، فوجد سعيد الفرصة سانحة في مكتبة الوالي فأقبل على القراءة  بشغف، 

 .فاستوعب الكثير من األمهات، وأقام بمدينة بتليس سنتين معلما، ومتعلما في ضيافة واليها

م في منزل أحد وجهاء وأقام عنده، ث( حسن باشا)بدعوة من واليها ( وان)ثم انتقل إلى مدينة 

. الجغرافيا. الرياضيات)، إلى أن جمعه القدر بلفيف من أساتذة العلوم الحديثة (طاهر باشا)المدينة يُدعى 

فحاورهم فوجد قصورا في ثقافته العلمية،  فانكب يستزيد من هذه العلوم العصرية حتى تعلمها، ..( الكيمياء

 . لقرآن الكريملتكون واسطته مستقبال للنفاذ إلى حقائق ا

وظل ينتقل في مدن الدولة العثمانية معلما، ومربيا، وخطيبا، وداعيا، يعلم الناس ويرشدهم إلى أن 

. -رحمه وسها-( دمحم الفاتح)في منطقة السلطان ( خان الشركجي)م وسكن في 0717استقر باستنبول سنة 

 .       وكتاب ومثقفي الدولة العثمانية آنذاكمقرا وموئال ومنتدى لشعراء وأدباء  ( النزل -الخان )وكان هذا 

هنا يُجاب عن كل : ) وأثناء إقامته باستانبول علق لوحة إعالنية على باب غرفته في الخان مفادها

 .فأثار هذا اإلعالن فضول الفضوليين من جهة، وغيرهم من أهل العلم والدرس(. سؤال، وتحل كل مشكلة

 :  في استانبول

س في الزوايا والمساجدوفي عاصمة الخالف فذاع صيته في . ة ناظر العلماء والشيوخ، ودرَّ

يطلب فيها إضافة التعليم ( عبد الحميد الثاني)وأثناء إقامته بالعاصمة قدم عريضة إلى السلطان . العاصمة

العصري الحديث مع التعليم الديني في المدارس الدينية شرق األناضول، حيث يخيم الفقر والجهل على 

 .  انهسك

ثم يقابل السلطان عبد الحميد وينتقد أثناء مقابلته إجراءات نظام األمن، واالستخبارات في قصر 

فأحالوا  بديع الزمان على محكمة . ، ما أثار نقمة الحاشية التي تخالف السلطان في تصوره  ومنهجه(يلدز)

فأحالوه .  ة وصادقةئوجريعسكرية فحضر المحاكمة، وأجاب على القضاة العسكريين بإجابات واضحة 

إذ قررت اللجنة وضعه في . على لجنة طبية كانت مؤلفة من طبيب تركي وأرمني  ورومي ويهوديين
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مصحة  لألمراض العقلية، وبعد إجراء الكشف الطبي الثاني عليه  يقرر الطبيب سالمته،  وقدرة  ذكائه 

لة وزير الداخلية التركي، وأثناء المقابلة  وعلى إثره  يرسل لمقاب.  الخارق،  فيحرر تقريره  بسالمته

 .  يرفض عطية السلطان المالية،  ويبين أن هدفه  هو نشر المعارف والعلم وليس المنفعة الشخصية

 : في سالنيك

( االتحاد والترقي التركي)ثم يذهب إلى منطقة سالونيك غربا، وكانت هي مركز كبار قادة حزب 

فحاورهم، وحضر .. ومطالبهم ونواياهم  في الحرية والشورى والتقدم ظنا منه بعدالة وصدق شعاراتهم

ولما  رأى منهم خروجهم عن الدين اإلسالمي .  اجتماعاتهم  بعد أن القى من كبار قادتهم ترحيبا كبيرا

 . انتقدهم، وفضح  نواياهم، منددا بخروجهم عن الشريعة اإلسالمية

رئيس المحفل الماسوني، ( عمانوئيل قره صو)وفي سالنيك طلب مقابلة اليهودي المشهور 

ولكنه لم يستطع ذلك حتى . وعضو البرلمان التركي طمعا في التأثير فيه، وجره إلى حزب االتحاد والترقي

يعمل على قلب ( قرصو اليهودي)وكان (. كاد هذا الرجل العجيب أن يزجني بحديثه في اإلسالم: ) قال فيه

 .    طان عبد الحميد الثانيالخالفة العثمانية، وخلع السل

 : في استانبول ثانية 

م، وبداية الحكم 48/17/0713ولما أعلنت المشروطية النيابية الثانية في الدولة العثمانية بتاريخ 

النيابي صرف الشيخ سعيد جل عزمه على توضيح وتبيين هذه المسألة، ومفهومها في اإلسالم، فدّرس 

ية والشورى والحكم في اإلسالم، ودور اإلسالم في الحياة السياسية وحاضر وخطب وكتب في مفهوم الحر

لما شعر بسوء -مطالبا في الوقت نفسه بتحكيم الشريعة اإلسالمية في النظام النيابي، ومحذرا االتحاديين 

بني : )).. من اتخاذ الحكم النيابي لخدمة أغراض مناهضة لإلسالم، ومن ذلك قوله -نواياهم ضد اإلسالم

ي ال تسيئوا  تفسير الحرية  كي ال تذهب من أيديكم ال تصبوا العبودية العفنة في قوالب براقة، وتسقونا وطن

 ..((.       إن الحرية ال تتحقق، وال تنمو إال بتطبيق أحكام الشريعة،  ومراعاة آدابها. من علقمها

(دمحم بخيت المطيعي)وفي أثنائها التقى بشيخ األزهر الشيخ 
،
يار المصرية، وناظره أمام مفتي الد 

ملء من العلماء والشيوخ حول وضع أوربا والعالم اإلسالمي والدولة العثمانية، فكان مثار إعجاب الشيخ 

 .  بخيت به

التي جاءت كرد فعل ( االتحاد المحمدي)وفي استانبول ساهم ودعا وخطب وحث لتشكيل جمعية 

م وفي اجتماع ديني حافل 11/12/0717كان ذلك يوم العلماني القومي، و( االتحاد والترقي)على حزب 

 . بالجامع األعظم، إذ ألقى الشيخ سعيد خطبة مؤثرة في الحاضرين

 :  موقفه من عزل السلطان عبد الحميد

لما تجمعت بيد حزب االتحاد والترقي كل مقاليد السلطة قرروا خلع السلطان عبد الحميد فافتعلوا 

هاتفين بها أمام قصر . ام  به الجيش مطالبا بتطبيق الشريعة اإلسالميةحادثة التمرد العسكري الذي ق

الذين . والتي انتهت بتدخل االتحاديين. م08/12/0717على مرأى من السلطان عبد الحميد يوم ( يلدز)

م، وأعلنوا األحكام العرفية، وأقاموا المحاكم الخاصة، وكان من الذين 47/12/0717عزلوا السلطان يوم 

 .  ا لها الشيخ سعيد الذي قضت المحكمة ببراءتهتعرضو
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لو أن : )).. قوله( خورشيد باشا)وفي رده على رئيس المحكمة الخاصة وعلى حاكمها العسكري 

لذا  . إنني طالب علم: فقد قلت.. لي ألف روح لما  ترددت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق اإلسالم

إنني أقول لكم وأنا واقف أمام . إنني ال أعترف إال بملة اإلسالم. ةفأنا أزن  كل شيء بميزان الشريع

البرزخ الذي تسمونه السجن في انتظار القطار الذي يمضي  بي إلى اآلخرة  ال لتسمعوا أنتم وحدكم بل 

ر فمن كان غير محرم فال ينظ. أال  لقد حان للسرائر أن  تنكشف  وتبدو من أعماق القلب. ليتناقله العالم كله

تصوروا . إنني متهيء بشوق لقدومي لآلخرة وأنا مستعد للذهاب مع هؤالء الذين علقوا في المشانق.. إليها

إنني مثله تماما في شوقي إلى . ذلك البدوي الذي سمع عن غرائب استانبول، ومحاسنها فاشتاق إليها

تم تستطيعون فعاقبوني المعاقبة إن كن.. إن نفيكم إياي إلى هناك ال تعتبر عقوبة. اآلخرة  والقدوم إليها

لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام االستبداد، واآلن  فإنها تعادي الحياة، وإذا كانت . الوجدانية

 ..((.    وللظالمين فلتعش جهنم. وليعش الموت. الحكومة هكذا فليعش الجنون

 :  رحالته وجهاده

م 0700على ساحل البحر األسود سنة ( وان)ينة بعد براءته رحل سعيد مغادرا استانبول إلى مد

 .  م0708الذي طبع في استانبول عام ( المناظرات)معلما وداعيا إلى وسها، وبها ألف كتابه 

هـ والتقى بعلمائها وشيوخها، وألقى في جامعها 0847م 0700ومنها رحل إلى الشام في شتاء 

وقد تضمنت علل (. الخطبة الشامية)بـ  األموي خطبة شخص فيها أمراض األمة اإلسالمية سماها

 :وأمراض األمة اإلسالمية الموروثة عن عصور الضعف والجهل والتخلف، لعل أهم معالمها التالي

 .تفشي روح اليأس والقنوط في نفوس المسلمين، وتوفر األسباب المحيية له في النفوس – 0

 .موت الصدق في حياتنا االجتماعية والسياسية – 4

 .العداوة والصدام والمخاصمةحب  – 8

 .تجاهل الرابطة الروحية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض – 2

 .ذيوع االستبداد وانتشاره كاألمراض المعدية – 1

 . حصر الهمة في المنفعة الشخصية دون االلتفات إلى النفع العام – 2

مل بعودة الشريعة اإلسالمية، ، وقرن عودة األ(األمل)ثم حصر الدواء الناجع لألمة اإلسالمية في 

 . وبصوابية فهمها، والصدق والروحانية في تطبيقها

ومنها عاد إلى استانبول عن طريق . فصنع بها ما صنع بدمشق( بيروت)عرج على ( دمشق)ومن 

فقابل .  البحر للسعي مرة أخرى وراء مشروعه  القديم المتمثل في  إنشاء  جامعة الزهراء  اإلسالمية

وسافر معه  في رحلته إلى غرب الدولة العثمانية، بعد أن  أخذ من السلطان ( دمحم رشاد)السلطان  أثناءها

حالت دون ( جامعة إسالمية -دار الفنون اإلسالمية )ومن قادة  جمعية االتحاد والترقي وعدا  بإنشاء 

 .إنشائها اندالع الحرب الكونية األولى
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 :  بديع الزمان الفقيه المجاهد

م عين الشيخ  بديع الزمان قائدا لقوات المتطوعين 0704سنة ( حرب البلقان)نشوب  وقبيل

القادمين من شرق األناضول،  إلى أن أصبح قبيل الحرب العالمية األولى  قائدا للتشكيالت الخاصة التي 

المخصص ( االتحاد اإلسالمي)،  وتضم قسم العثمانيةأسسها السلطان للمحافظة على وحدة  أراضي الدولة 

 .  للفتوى، والذي كان يضم هيئة الفتوى والجهاد، والذي كان سعيد أحد أعضائه

وقد شارك في إصدار فتوى الجهاد، وطبعت بسائر اللغات المحلية للمسلمين التابعين للدولة العلية، 

ى وقف وفي الحرب العالمية األول. ليرد هجومات الروس واألرمن( وان)ثم كون فرقة من طالبه  بمدينة 

الشرقية ليصد هجوم الروس المندفعين شرق األناضول، ووقع في األسر ( القفقاس)بديع الزمان على جبهة 

 .   بعد أن جرح، واقتيد لمعسكر االعتقال، الذي فرَّ منه بعد عام ليعود مع نهاية الحرب

ر العلماء ، التي كانت تضم  كبا(دار الحكمة اإلسالمية)م عين عضوا في 08/13/0703وفي يوم 

 .وفي استانبول طبع بعض كتبه، ووزعها بالمجان على القراء.. والفقهاء والكتاب والشعراء

وفي هذه األثناء احتل اإلنجليز أجزاء من أراضي الدولة العثمانية بما  فيها العاصمة   فهب بديع 

وأبلى في . ا بعدم  جوازهاالزمان منافحا عن أمته ودينه وعاصمته،  منددا بحركة االنفصال الكردية، ومفتي

مرارا فرفض القدوم إلى العاصمة إال بعد إلحاح القادة ( مصطفى كمال)تلك المعارك حتى استدعاه القائد 

فقدم العاصمة واستقبل بحفاوة، ثم أصبح يحضر مجلس البرلمان، وقد الحظ على أعضائه .  االتحاديين

بأخالق اإلسالم، مما اضطره إلى طبع بيان يوم توانيهم في العبادات اإلسالمية،  وعدم التزامهم 

م يعظ فيه النواب ويرشدهم إلى دينهم،  فاستجاب له نصف النواب، وصمت النصف 07/10/0748

الذي تضايق من دعوته الدينية ففكر في التخلص منه ( مصطفى كمال)اآلخر، إلى أن اصطدم بالقائد 

م بعد أن رأى ما 0748سنة ( وان)راحال إلى مدينة بتعيينه واعظا في المناطق الشرقية فرفض الطلب 

، واعتكف في أحد (مصطفى كمال)أفزعه من تصرفات أعضاء البرلمان والنظام الحاكم وعلى رأسهم 

 .األماكن الخربة المهجورة في ضواحي المدينة عابدا متهجدا

 : اعتقاله ونفيه

القمعية ( مصطفى كمال)ت بعد قيام ثورة  كردية إسالمية في شرق األناضول ضد إجراءا

معارضا الفرقة  والتمزق (  سعيد بيران)المعادية لإلسالم رفض الشيخ سعيد تأييد الثوار بقيادة الشيخ 

ومع موقفه الشجاع، إال أنه اعتقل من خلوته تلك واقتيد شتاء نحو .  وإراقة دماء المسلمين فيما بينهم

مدة شهر تحت الحراسة وظل ينقل كل شهر من  العاصمة في ظروف صحية سيئة، وبقي في استانبول

م، وهي السنة التي بدأ  0742وسط األناضول سنة ( بارال)مدينة إلى مدينة إلى أن استقر سجنه في مدينة 

، وهي عبارة عن دروس قرآنية (المدخل إلى النور)وكان أولها . فيها بتأليف رسائل وجماعة النور

 . منسوخة بخط اليد

حظ على حياته في مرحلته األولى، عراقة أصله ونسبه، وأصالة تربية  وتكوينه، وتنوع وما يال         

مصادر معرفته، وكثرة رحالته ونشاطاته العلمية والدينية والدعوية والسياسية والجهادية، واضطالعه 

 . بالعمل الدعوي واإلصالحي الميداني على النظري الفكري
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بين قبضة الكماليين، الذين أطبقوا  بمشروعهم التغريبي على وهكذا وجد الشيخ سعيد نفسه أسيرا 

 .قلب تركيا المسلمة، وأبعدوا الشيخ، وأمثاله عن مسرح األحداث ليخلوا  لهم اإلجهاز على اإلسالم

 ( م 1281-1291/ هـ 1317-1333)  :المرحلة الثانية

أن وضع الشيخ سعيد في  استمرت هذه المرحلة ربع قرن من النفي والقهر والقمع والتشريد بعد

في غرب األناضول في بيت صغير مكون من غرفتين يطل ( اسبارطة)من أعمال ( بارال)منفاه بمدينة 

 .  على مروج وبساتين المدينة

 :وحزب االتحاديين اتخاذ اإلجراءات التغريبية التالية( مصطفى كمال)وفي هذه الفترة قرر 

 : لخ تركيا وشعبها من حظيرة اإلسالم بالخطوات التاليةاإلجراءات التمهيدية التغريبية لس - 0

 .م وإبقاء الخالفة الشكلية10/00/0744إلغاء السلطنة العثمانية بتاريخ  -أ

 .م03/00/0744بدال منه بتاريخ ( عبد المجيد)ومبايعة السلطان ( وحيد الدين خان)خلع السلطان  -ب

بية عناصره من اليهود والماسونيين، بتاريخ ، الذي كانت غال(حزب الشعب الجمهوري)إنشاء  -ج

 .  م48/13/0748

رئيسا ألول جمهورية تركية في ( مصطفى كمال أتاتورك)إعالن الجمهورية التركية، وانتخاب  -د 

 .م41/01/0748التاريخ يوم 

 . م14/18/0742إلغاء الخالفة العثمانية يوم  -ه 

 .ية التركية الحديثة، وفصل الدين عن الدولةإعالن العلمانية كمبدإ رسمي يحكم الجمهور - 4

إغالق الكثير من المساجد، وتحريم األذان باللغة العربية، وإجبار الشعب التركي المسلم على تغيير  - 8

 .زيه اإلسالمي، وفرض ارتداء الزي األوربي

 .تحفإلغاء وزارة األوقاف الدينية، ومنع الصالة في جامع آيا صوفيا، وتحويله إلى م -  2

إلغاء المحاكم الشرعية اإلسالمية، حتى في األحوال المدنية الشخصية،  وفرض القوانين المدنية  - 1

 .العلمانيين السويسرية الغربية

إلغاء استعمال التقويم الهجري، واستبداله بالتقويم الميالدي المسيحي، وتغيير يوم العطلة من الجمعة  - 2

 .إلى األحد

 .جات، وتحريم الطالق، ومساواة المرأة مع الرجل في الميراثتحريم تعدد الزو - 7

 .القضاء على كل أشكال التعليم الديني في جميع مراحل التعليم، ومنع تأسيس المدارس القرآنية - 3

 .تشجيع المجتمع التركي وخاصة النساء على االنحراف، واالنسالخ من القيم اإلسالمية الفاضلة - 7

وذلك بهدف قطع تركيا عن .  العربية بالحروف الالتينية في كتابة اللغة التركية استبدال الحروف - 01

 .مع حذف الكلمات العربية الدخيلة على التركية واستبدالها باللغة الالتينية.  حاضرها اإلسالميو ماضيها
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من ألمانيا، فتح تركيا على اليهود، واستقبال علمائهم، ورجال المال واألعمال منهم  المطرودين  - 00

 .ووضع الجامعات والمعاهد العلمية العليا التركية تحت  هيمنة اليهود

إرهاب الجماهير المسلمة، وتخويف العلماء والشيوخ عن طريق المراقبة األمنية المشددة، وعن  -04

 . طريق الحزب الجمهوري الحاكم وباإلجراءات القمعية الزجرية الرادعة

 :  منفيا في بلدة بارال

رت حكومة الكماليين العلمانية تضييق الخناق على علماء اإلسالم بالنفي والعزل  والسجن قر

 .وذلك بما يتناسب وطبيعة وصالبة الداعية.. والتفقير والقمع

فأبعدت الشيخ سعيد إلى بلدة صغيرة نائية في غرب تركيا، منفيا معزوال عن الجماهير المسلمة، 

وبنفي الشيخ سعيد وأمثاله والتنكيل بهم أراد الكماليون تحقيق .  سالمبغية تنفيذ مشروعها المعادي لإل

 :  األهداف التغريبية التالية

ضمان نجاح تنفيذ المشروع التغريبي ضد مسلمي تركيا وذلك بهدف تدجينهم وتطويعهم لقبول  - 0

 .المشروع التغريبي

 .تمهيدا لتحقيق سيادتهم وقهرهم له .عزل علماء اإلسالم وحرمانهم من القيادة الدينية للمجتمع - 4

 .من شعب مسلم إلى شعب متأغرب -في غياب المعارضة اإلسالمية-تحويل الشعب التركي  - 8

م، وفي بيت خشبي 0782في هذه البلدة ثماني سنوات ونصف إلى سنة ( سعيد)وقد أقام الشيخ 

يع والصيف متعبدا متأمال على شجرة ضخمة صنعت له من غير سقف قضي فيها معظم أيام فصلي الرب

فال يعرف أهالي البلدة . مفكرا في ملكوت وسها، مؤلفا لرسائل النور حتى انبالج الصباح في معظم األحيان

وعيون السلطات تترقبه، . متى ينام الشيخ، ومتى يستيقظ؟ إال بهمهمته وتهجده ودعائه  وقراءته وذكره

ولم  .  ولذا  فقد كان األهالي يتجنبون االحتكاك به. ك بهيراقبون من  يحت. وتحصي عليه حركاته وسكناته

الشاب القروي ( سليمان)حتى تعرف عليه األهالي، وصار ( بارال)يكد يمر نصف سنة على وجوده ببلدة 

الذي حمل على عاتقه نشر واستنساخ رسائل النور طيلة وجود الشيخ في . القوي أحد مريديه وتالمذته

 (. بارال)قرية 

 : شريد وسجننفي وت

وعلى إثر إلغاء الحكومة التركية األذان باللغة العربية وتعويضه بأذان باللغة التركية، أصر أهل 

. م0782وكان ذلك في بدايات سنة (. سعيد)أن يؤذن لهم، ويقيم لهم األذانين باللغة العربية الشيخ ( بارال)

يرة  لمخالفتهم األذان باللغة التركية، ونقل وقد دبرت للشيخ ولتالمذته وألهل البلدة  تهم  كثيرة، وخط

منفيا ومعزوال ال يحتك به أحد، ثم سمح لطالبه ( إسبارطة)إلى مدينة ( بارال)الشيخ على إثرها من مدينة 

ومريديه االتصال به،  فعكف خاللها على تأليف بعض الرسائل النورية الجديدة إلى أن فاجأ رجال األمن 

 : م وساقوه  مع قرابة العشرين من طالبه ملفقين لهم تهما خطيرة، وهي0781داره في شهر أفريل 

 .تأليف جمعية سرية تعادي النظام الجمهوري التحرري التقدمي - 0

 .العمل على تهديم الثورة الكمالية العلمانية بالثورة المسلحة - 4
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 .تكوين طريقة صوفية ممنوعة - 8

التي ( التستر للنساء)في النساء خصوصا، وذلك بنشر رسالة إثارة روح التدين في الناس عموما، و - 2

 ...تحرم الفجور والسفور

وعلى إثرها وضع الشيخ في سجن انفرادي إلى حين موعد محاكمته، وقدم بعدها للمحاكمة التي لم 

ي تدعو إلى المخالفة لقوانين الجمهورية العلمانية، والت( التستر للنساء)تستطع إدانته بشيء إال تأليفه رسالة 

شهرا ( 00)فحكم عليه بسبب تلك الرسالة بأحد عشر . باسم الحرية الشخصية.. السفور والتبرج والفجور

 .سجنا انفراديا

الرهيب، نفي من جديد إلى بلدة ( أسكي شهر)وبعد أن قضى العقوبة الزجرية في سجن 

ل مركز األمن، ثم سمح له م، قضى فيها ثالثة أشهر يسكن قبوا أسف0782وذلك في ربيع ( قسطموني)

 . باستئجار سكن آخر بقي فيه مدة سبع سنين عكف خاللها على كتابة رسائل النور

ظل محتفظا فيها بزيه اإلسالمي التقليدي، بالرغم من منع الحكومة ( قسطموني)وأثناء إقامته ببلدة 

ستدعائه مرارا خالل فترة م، مما اضطر الوالي ال0741الكمالية بنص قوانينها الوضعية الصادرة  سنة 

ليبلغه استياءه من محافظته على زيه اإلسالمي، فما كان منه إال أن رد ( م0728 -0782)إقامته بالبلدة 

ليس هناك سوى حاجز رقيق بيننا  -اسم الوالي-اسمع يا مدحت : )).. على الوالي بحدة متناهية، قائال له

لذلك  فاتخذ .  الحاجز لم  يبق هناك شيء  يمكن الخشية  منه وبين الموت الذي تخشونه، فإذا  اقتحمنا هذا 

..(( ما تحب من إجراءاتك القانونية
1

، وبقي محافظا على زيه اإلسالمي، ولم يجرؤ الوالي على مخاطبته 

 . ومراجعته في أمر زيه وهندامه، وهكذا مع كل وال جديد للبلدة

يخ من قبل رجال األمن ثالث مرات م بوغت منزل الش41/17/0728و/ 80/13وما بين أيام 

، يحملون نفس التهم (أنقرة)اعتقل في آخرها، وسيق مع مجموعة كبيرة من طالب النور إلى مدينة 

السابقة، وكان ذلك في شهر رمضان والحر شديد على أمل محاكمته، وثني عزيمته وتبديل زيه اإلسالمي  

لته لن تكون إال بإزالة هذا الرأس مع هذه العمامة، إن إزا: )).. األصيل، والذي وجد له جوابا  قاطعا

 ..((.  ولواحقها من الزي اإلسالمي

التي أودع سجنها موقوفا ( دنيزلي)، ومنها إلى مدينة (إسبارطة)نقل الشيخ إلى مدينة ( أنقرة)ومن 

رتها على تسعة أشهر، ريثما تحقق اللجنة التي نصبتها الحكومة لإلطالع على رسائل النور وتقييم خطو

فخرج تقرير اللجنة مصرحا بأن محتوى الرسائل ال يتعدى كونه مجرد . الناحيتين السياسية واألمنية  للبالد

 .تفسير للقرآن الكريم، وشرح للحديث النبوي الشريف

م من 01/12/0722بتاريخ ( دنيزلي)وبالرغم من أن المحكمة قد برأته بقرار صادر عن محكمة 

يه، إال أن السلطات العسكرية لم تطلق سراحه حتى جاءت التعليمات المركزية  أواخر كل التهم الموجهة إل

( أمير داغ)م، والتي تحمل قرار نفيه مع بعض طالبه الذين نجوا من الموت إلى قضاء 0722شهر أوت 

س له م تحت اإلقامة الجبرية، وفيها د0722من سنة ( أمير داغ)وبقي الشيخ في (. أفيون)من أعمال والية 

م من قبل األمن وسيق من جديد مع طالبه إلى 48/10/0723السم مرارا، إلى أن دوهم مع طالبه بتاريخ 

ليحكم عليه بعدها بالسجن من جديد مع لفيف من طالب النور بعشرين شهرا سجنا، ( أفيون)سجن 

                                                           

 
1
 .، بتصرف32إحسان قاسم الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي، ص : انظر 
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بل تمادوا ولم . كلهاولم يسمح له بالخروج من السجن، إال بعد أن قضى المدة . وليعاملوا معاملة  قاسية

. م وليقيم تحت اإلقامة الجبرية، وليترك بعدها العمل السياسي41/17/0727يطلقوا  سراحه إال يوم 

 (. إنقاذ اإليمان في تركيا)ويتفرغ للعمل الديني واإلرشادي البحت فيما سماه هو في أدبياته النورية بـ 

ا نوعا من الحرية تحت اإلقامة الجبرية سنتين يعطي فيه( أفيون)ويبقى الشيخ سعيد في مدينة 

حرا، ليقضي مع طالبه فيها ( أمير داغ)ثم توجه بعد شهرين إلى مدينة . حيث يبقى معه طالبه لخدمته

سنتين، الذين استغلوا تبرئة المحكمة لرسائل النور من أي تهمة سياسية أو أمنية ليجتهدوا في توزيعها 

الذي حكم البالد بعد فوزه  في االنتخابات على (  لحزب الديمقراطيا)وطبعها، مستفيدين في ذلك من حكم 

، الذي  ألغى المتابعات  والمحاكمات، والمحاكم الخاصة، ويصدر العفـو (حزب الشعب الحاكم الكمالي)

 .  م0710وليتجول الشيخ بعدها  وطالبه داعين إلى وسها تعالى بدء من سنة . الشامل في البالد

لشيخ سعيد في هذه المرحلة كثرة محنه وابتالءاته  من سجن ونفي  وتشريد وما يالحظ على ا

وتعرض للموت بالسم مرارا، وتقديمه للمحاكمة ست مرات وتوسيعه لجماعة النور، وكثرة  ..  واضطهاد

ثم تبنيه للنشاطات الدعوية  واإلرشادية وعزوفه عن العمل السياسي والثوري . أعضائها  ومريدي الرسائل

 .  ياب الوعي، واالستنارة الفكريةفي غ

عدم اشتغاله بالعمل السياسي بناء على تجربته  المريرة  مع  نظام ( سعيد)وقد بنى الشيخ 

الكماليين القمعي، معلال انسحابه من العمل السياسي، إلى العمل الدعوي اإلرشادي بالمبررات الحركية 

لقد خاض سعيد القديم غمار السياسة ما  يقارب : ))..  الواعية لخطورة وأهمية وحاجة كل مرحلة، إْذ يقول

أن تلك الطريق : فذهبت محاولته أدراج الرياح، إذ رأى. العشر سنوات  عله يخدم الدين والعلم عن طريقها

فهي تحول بيني وبين القيام بأهم واجب، . وأن التدخل فيها فضول بالنسبة إلي. ذات مشاكل، ومشكوك فيها

وهناك احتمال أن يكون الشخص آلة بيد األجنبي دون أن . وأن أغلبها خداع وأكاذيب وهي ذات خطورة،

فإن . وكذلك فإن الذي يخوض غمار السياسة، إما أن يكون موافقا لسياسة الدولة، أو معارضا لها.  يشعر

ال نائبا في فضول ال يعنيني، حيث أنني لست موظفا في الدولة، و -بالنسبة إلي -كنت موافقا فالتدخل فيها 

وإذا  دخلت ضمن المعارضة، أو السياسة . لممارستي األمور السياسية -عندئذ-فال معنى . برلمانها

فإن كان التدخل .  إما عن طريق الفكر، أو عن طريق القوة  -في حينه-المخالفة  للدولة،  فال بد أن أتدخل 

الجميع يعرفون المسائل مثلي فال داعي ف.  فكريا، فليس هناك حاجة إلي أيضا، ألن األمور واضحة جدا

للثرثرة  وإن كان التدخل بالقوة، أي بأن أظهر المعارضة ألجل الوصول إلى هدف مشكوك  فيه  بإحداث 

فال .  حيث يبتلى الكثيرون بجريرة شخص واحد. فهناك احتمال الولوج في آالف اآلثام واألوزار. المشاكل

إلقاء األبرياء  فيها  بناء على احتمال، أو احتمالين من بين عشرة  و. يرضيني وجداني الولوج في اآلثام

ألجل هذه فإن سعيدا القديم قد ترك السياسة ومجالسها الدنيوية، كما ترك السيجارة وقراءة . احتماالت

 ..((.الجرائد

 (م1211-1281/هـ1322-1317: )المرحلة الثالثة

بعد انتصار الحزب الديمقراطي، وإزاحته  شهدت تركيا نوعا من الحرية واالنفتاح السياسي

وقد أصدر نظامه  يومها سلسلة من اإلجراءات . للحزب الجمهوري الحاكم الحاقد على اإلسالم

الديمقراطية في الحرية، والسيما بحق الجماعات اإلسالمية، وأرجع األذان الشرعي باللغة العربية  

الشيخ من عهد االنفتاح الجديد، فأرسل برقية تهنئة وشكر وقد استفاد . وغيرها من اإلجراءات الديمقراطية
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الذي تمنى له فيها أن يعينه على خدمة اإلسالم، فرد عليه الرئيس ببرقية شكر ( جالل بايار)للرئيس الجديد 

 . مماثلة

، التي تدعو (مرشد الشباب)وصادف أن تحمس الشباب النوري للعهد  الجديد، فطبعوا  رسالة 

مما تسبب في إقامة  دعوى  قضائية  ضده بتهمة مخالفته للمادة .  بدينه والدفاع عن عقيدته الشباب للتمسك

للمحاكمة ( سعيد)من الدستور التركي التي تحظر إقامة دولة على أسس دينية، واستدعي األستاذ ( 028)

ا من النفي م بمدينة استانبول التي أحبها وهو اليوم يدخلها بعد سبعة وعشرين عام44/10/0714يوم 

والتشريد، وتوافد عليه الطالب من الجامعات والمعاهد  ومن طالب النور ليسلموا على مرشدهم، الذي ال 

م التي برأت الشيخ 11/12/0714يعرفوه إال من خالل الرسائل المطبوعة، واستمرت المحاكمة إلى يوم 

 ... من كل ما نسب إليه من تهم تحريضية وسياسية 

على البحر األسود ( صامسون)ذ لتهمة أخرى قدم على إثرها  لمحكمة مدينة وقد تعرض األستا

كان قد نشرها ( البرهان األكبر)تحت عنوان ( الجهاد األكبر)لرسـالة من رسـائل النور نشـرت في جريدة 

 م، ولكن المحكمة برأت الشيخ  من  تهمة اإلفساد  واإلخالل باألمن واالستقرار، والتشجيع على0718سنة 

 .الفوضى والفتنة

ليستعيد فيها ذكرياته، فأقام فيها قرابة الثالثة أشهر، ( استانبول)وقد منح األستاذ بعض الفسحة في 

ليقوم بجولة إلى أصدقائه وطالبه  القدامى في المدن التي  نفي  فيها، وظل كذلك حتى برأت محكمة 

وساهم في  ،ب النور في طبعها وتوزيعهام فاجتهد طال41/11/0712نهائيا رسائل النور بتاريخ ( أفيون)

االنتخابات التشريعية وانتخب لصالح الحزب الديمقراطي الفائز باالنتخابات على  حساب الحزب 

 .الجمهوري الحاكم المعادي لإلسالم  

 : وفاته

م إلى أن 0717قضى الشيخ سعيد أيامه األخيرة متجوال زائرا في رحلة وداع أخيرة منذ سنة 

م فاشتد عليه المرض في أثنائها إلى 41/10/0721بتاريخ ( أمير داغ)لحكومة أفضلية إقامته بمدينة أبلغته ا

م، ودفن 48/12/0721هـ الموافق  0877/رمضان/41يوم األربعاء ( أورفة)أن سلم روحه لبارئها بمدينة 

 ( .أورفة)بمدينة 

 :  رفاة األستاذ

جالل )والرئيس ( عدنان مندريس)ومة م على حك47/11/0721وقع انقالب عسكري بتاريخ 

الديمقراطية الحرة المتعاطفة مع اإلسالم، وكان حقد الجمهوريين العلمانيين  على اإلسالم والشيخ ( بايار

-الذي يفترض ( عبد المجيد)حتى بعد وفاته فقرروا إزالة قبره من مكانه، وضغطوا على أخيه الشيخ 

وهكذا أجبر النظام الكمالي شقيق الشيخ . فاة أخيه المال سعيدهو صاحب طلب نقل ر -حسب مؤامرة النظام

بطائرة عسكرية، ( إسبرطة)إلى مدينة ( أورفة)تحت التهديد ليوقع طلب النقل،  ونقلت رفاته ليال من مدينة 

 .ودفن تحت الحراسة العسكرية في مكان مجهول، دون علم أخيه بمكان قبره وال يزال مجهوال إلى اليوم

.. والذي قضى عمره منفيا مشردا.. خ الشيخ سعيد، الذي عاش مجاهدا  في سبيل وسهاهذا تاري

وهز تسلط حكامها المتعجرفين .. هز تركيا، وحرك ضميرها النائم -رحمه وسها-ولكنه .. ومطاردا

رعب .. رعب ثمنه صبر المؤمن.. وبعد أن قذف في قلوبهم الرعب..  المغرورين بالغرب الضال المفلس
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وجاء حملة األمانة من بعده .. ومثل إرادة وسها في بلد الخالفة المتهاوية.. لمؤمن على دينه وعقيدتهثبات ا

كتب : ) وصدق وسها تعالى إذ يقول.. وحملوا األمل اإلسالمي إلى تركيا الضائعة.. ممن ساروا على نهجه

 (. وسها ألغلبن أنا ورسلي 

ية في هذه المرحلة أنها اتسعت لتشمل كامل  وما يالحظ على نشاطات الشيخ ومجهوداته الدعو

وفي هذه الفترة طبعت رسائل النور ألول  مرة  في . تركيا، وصار أتباعه يعدون قرابة المليون مريد

 . وهاهي تخرج اليوم خارج تركيا. المطابع، ووزعت في تركيا كلها

 : رسائل النور

من أجلها عنتا كبيرا في مسيرة حياته  هي الكتابات التي تركها الشيخ بعد وفاته، والتي القى

ليس ( سعيد)والشيخ . وقد بلغت بضع مجلدات. وهي مجموعة من الرسائل المختلفة المواضيع. الدعوية

كما أنه ليس فقيها، أو عالما على شاكلة فقهاء وعلماء اإلسالم . مؤلفا بالمعنى األكاديمي للمصطلح

كما أنه لم تكن لديه  .  ومفتوحا عليه..  فيا وربانيا مخلصا ملهماوإنما كان رجال صو. المتقدمين التقليديين

وكل ما في األمر أن مرجعه . مكتبة خاصة  يرجع إليها عند تأليفه للرسائل على شاكلة العلماء األقدمين

 والذي يستلهم  منه  معنى اآلية، بعد قراءتها وتالوتها. الوحيد كان القرآن الكريم الذي يحفظه  منذ صغره

ثم يعش معها حاالت قلبية وروحية خالصة، ويملي على طلبته المختصين بالكتابة بسرعة فائقة ما .  مرارا

 .يفتح وسها عليه، وما يرد على قلبه من معاني اآلية الكريمة

بل هي . كما لم تكن لتلك السنوحات، والفتوحات القلبية وقت معين، وزمان محدد، ومكان معلوم

ولذا فقد أحاط به طلبته ليل نهار . تأتيه كما يأتي الشاعر الوحي الشعري.  زمن لهاخطرات ال وطن، وال 

 .   باإلضافة إلى تسجيله هو لها في فترات سجنه االنفرادي. لتسجيل  تلك الخواطر متى جاءته

 :وصف الشيخ سعيد لرسائل النور

إذ لم . ال منه سبحانه وتعالىيعتبر الرسالة هبة وإنعاما إلهيا، وإحسانا وفض( سعيد)كان األستاذ 

طالبا منه أن يفتح . يكن حظه من التأليف إال الوقوف أمام اآلية الكريمة بتوسل  وتضرع إلى وسها تعالى

وما أن ينشرح قلبه حتى يبادر إلى إمالء تلك الفتوحات بسرعة على طالبه، وكان . عينيه على معانيها

ال تبحث ما في عناقيد العنب اللذيذة من خصائص سيقانها  : ))..تلك بقوله( رسائل النور)يصف كلماته 

ولو بلغ صوتي إلى أرجاء العالم كافة لكنت أقول .. اليابسة،  فأنا كتلك الساق اليابسة لتلك األعناب اللذيذة

إنها حقائق ليست مني، وإنما هي شعاعات التمعت من . إن الكلمات جميلة رائعة: بكل ما أوتيت من قوة

بل لم أتمكن من إظهار جمالها،  وإنما الحقائق الجميلة  .  فلم أجمل أنا حقائق القرآن.  رآن الكريمحقائق الق

 ..((.وما مدحت القرآن بكلماتي، ولكن مدحت كلماتي بالقرآن..  للقرآن هي التي جملت كل عباراتي

مسلمي تركيا  وعلى عموم. وقد تركت رسائل النور تأثيرات إيجابية وفعالة في طالب النور أوال

والذي يقرأها يجد فيها راحة  . وعلى الجاحدين المعاندين ثالثا داخل تركيا وخارجها. اإلسالمية ثانيا

وقد أنارت تركيا المظلمة في .. ومعرفة حقيقية.. وعذوبة أدبية.. وتذوقا جماليا.. ورياضة عقلية.. فكرية

 .عصر الكماليين المظلم
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 :ماهية رسائل النور

م، وقبيل كتابته 0744-0717ستاذ سعيد حالته أثناء وجوده بمدينة استانبول سنوات وصف األ 

هوت صفعات : ))..فقال( دار الحكمة اإلسالمية)لرسائل النور بثالثين سنة عندما كان عضوا بارزا في 

في عنيفة قبيل ثالثين سنة على رأس سعيد القديم الغافل، ففكر في قضية الموت حق، ووجد نفسه غارقا 

األوحال، استنجد وبحث عن الطريق، وتحرى عن منقذ يأخذ بيده، رأى السبل أمامه مختلفة، حار في 

وفتحه متفائال، ووجد أمامه  ،للشيخ عبد القادر الكيالني رضي وسها عنه" فتوح الغيب"األمر وأخذ كتاب 

لقد كنت يومئذ عضوا في دار .. يا للعجب.. أنت في دار الحكمة فاطلب طبيبا يداوي قلبك: العبارة اآلتية

الحكمة اإلسالمية، وكأنما جئت إليها ألداوي جروح األمة اإلسالمية، والحال أنني كنت أشد مرضا وأجدر 

نعم هكذا .. فاألولى بالمريض أن يداوي نفسه قبل أن يداوي اآلخرين.. بالعالج من أي شخص آخر

وبدأت أقرأ ذلك .. كن أنت طبيبي أيها الشيخ: تقل.. ابحث عن طبيب يداويك.. أنت مريض: خاطبني الشيخ

يحطم غروري، فأجرى عمليات جراحية عميقة في .. كان شديد اللهجة.. الكتاب كأنه يخاطبني أنا بالذات

نعم هكذا قرأته إلى ما يقارب .. ألني كنت أعتبر كالمه موجها إلي.. فلم أتحمل، ولم أطقه صبرا.. نفسي

ضعت الكتاب في مكانه، ثم أحسست بعد ذلك بفترة بأن آالم الجراح قد ولت، نصفه، ولم أستطع إتمامه، و

وخلفت مكانها لذائذ روحية عجيبة، عدت إليه، وأتممت قراءة كتاب أستاذي األول، واستفدت منه فوائد 

ثم وجدت كتابات أخرى .. جليلة، وأمضيت معه ساعات طويلة، أصغي إلى أوراده الطيبة ومناجاته الرقيقة

فتفاءلت بالخير تفاؤال  ،لإلمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي مجدد األلف الثاني" مكتوبات"ا كتاب منه

، فأحسست كأنه "ميرزا بديع الزمان"خالصا، وفتحته فوجدت فيه عجبا، حيث ورد في رسالتين منه لفظة 

: إلى ميرزا بديع الزمان، فقلت، وكلتا الرسالتين كانتا موجهتين "ميرزا"يخاطبني باسمي، إذ كان اسم أبي 

يا سبحان وسها، إن هذا ليخاطبني أنا بالذات ألن لقب سعيد القديم كان بديع الزمان، ومع أنني ما كنت أعلم 

أحدا قد اشتهر بهذا اللقب غير الهمذاني، الذي عاش في القرن الرابع الهجري، فال بد أن يكون هناك أحد 

رهندي، وخوطب بهذا اللقب، وال بد أن حالتي شبيهة بحالته، حتى غيره قد عاصر اإلمام الرباني الس

واإلمام الرباني يوصي مؤكدا في هاتين الرسالتين، وفي رسائل أخرى .. وجدت دوائي في تلك الرسالتين

 –آنذاك  –لم توافق هذه الوصية .. ابتع إماما ومرشدا واحدا وال تنشغل بغيره :أي ،"وّحد القبلة " أن 

أيهما أتبع؟ أسير وراء هذا؟ أم أسير وراء ذاك؟ احترت : وأحوالي الروحية، وأخذت أفكر مليااستعدادي 

.. كثيرا، وكانت حيرتي شديدة جدا، إذ في كل منهما خواص وجاذبية، لذا لم استطع أن أكتفي بواحدة منهما

لى يخطر على قلبي، وحينما كنت أتقلب في هذه الحيرة الشديدة، إذ بخاطر رحماني من وسها سبحانه وتعا

إن بداية هذه الطرق جميعها، ومنبع هذه الجداول كلها، وشمس هذه الكواكب السيارة إنما هو : "ويهتف بي

فالقرآ، هو أسمى مرشد، وأقدس .. فتوحيد القبلة الحقيقي إذن ال يكون إال في القرآن الكريم ،القرآن الكريم

فكلمات النور،  ،القرآن، واعتصمت به، واستمددت منه أستاذ على اإلطالق، ومنذ ذلك اليوم أقبلت على

ورسائل النور مستقاة من القرآن الكريم، وإنما هي مسائل قلبية روحية، وأحوال إيمانية، وهي بمثابة علوم 

 ..((.إلهية نفسية، ومعارف ربانية سامية

 :كتابتها وتأليفها

كما أنه لم يكن فقيها على شاكلة فقهاء  لم يكن األستاذ سعيد مؤلفا بالمعنى األكاديمي للمصطلح، 

كما لم تكن لدى األستاذ سعيد مكتبة . وعلماء اإلسالم، وإنما كان رجال صوفيا ربانيا، ملهما مفتوحا عليه

وكل ما في األمر أن مرجعه . خاصة يرجع إليها كما يفعل العلماء والفقهاء أثناء تحريره لرسائل النور

يستلهم منه معنى اآلية، بعد قراءتها وتالوتها مرارا، ثم يعيش معها حاالت  الوحيد القرآن الكريم، الذي
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قلبية روحية خالصة، ويملي على طلبته المختصين بالكتابة بسرعة فائقة ما يفتح وسها عليه، وما يرد على 

 .قلبه من معاني اآلية الكريمة

محدد، ومكان معلوم، بل هي كما لم يكن لتلك السنوحات والفتوحات القلبية وقت معين، وزمان  

خطرات وفتوحات ال وطن والزمن لها، تأتيه كما يأتي الشاعر وحيه الشعري، وكما يأتي الكاتب وحيه 

النثري، ولذا فقد أحاط به طلبته ليل نهار لتسجيل تلك الخواطر والفتوحات، باإلضافة إلى تسجيله بنفسه 

 .بعض تلك الرسائل في السجون االنفرادية

ن األستاذ سعيد إذا جاءه الفتح النوراني للتأليف والكتابة يجلس في مكان، ثم يحدق النظر في فقد كا 

نقطة معينة، ويملي على طلبته بسرعة، وال يحرك عينيه في تلك النقطة، حتى يفرغ إلى أن يقول لطالبه، 

دعو طلبته للكتابة مرة ، ثم قد يتوقف نهائيا، وتنتهي الرسالة، وقد ي"قف"الذين يكتبون ما يمليه عبارة 

ثم يترك لطلبته عملية تصحيحها اللغوي، وإعادة استنساخها على أوراق النظافة في .. أخرى أو مرات أخر

 .شكلها الندائي

" بارال"، وهو يغدو ويروح ذهابا وإيابا على ضفاف بحيرة (رسالة الحشر)ومثال ذلك أنه أملى  

 كيف يحي األرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو فانظر إلى آثار رحمة وسها"ويردد أربعين مرة 

، وهي رسالة تثبت حقيقة الحشر ووقوعه بأدلة فطرية وعقلية يستسيغها أي إنسان "على كل شيء قدير

 .طالب للحقيقة اإليمانية، ويقنع بها

ام، وفي فقد أمالها على بعض طلبته خالل ثالثة أو أربعة أي" المعجزات المحمدية"وأما رسالة  

شعب الجبال والبساتين، وبمعدل ساعتين أو ثالث ساعات يوميا، فكانت حصيلة ذلك العمل رسالة النور 

بما يقارب ثالثمائة ونيف من معجزات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، مع ذكر ما فيها من نقول وروايات، كل ذلك دونما 

 . مراجعة مصدر من المصادر

 :لموقف الشيخ من كتابة الرسائ

كان األستاذ سعيد يعتبر الرسالة هبة وإنعاما إلهيا، وإحسانا وفضال منه سبحانه وتعالى، إذ لم يكن  

حظه من التأليف إالّ الوقوف أمام اآلية الكريمة بتوسل، وتضرع إلى وسها العلي القدير، طالبا المدد منه أن 

ا وبسرعة فائقة، ال يستطيع الكتاب من يفتح عليه، وما أن ينشرح قلبه ألمر حتى يبادر إلى إمالئه فور

ال تبحث ما في عناقيد : )).. بقوله" رسائل النور"الطلبة مواكبته في كثير األحيان، وكان يصف كلماته 

العنب اللذيذة من خصائص في سيقانها اليابسة، فأنا كتلك الساق اليابسة لتلك األعناب اللذيذة، ولو بلغ 

إن الكلمات جميلة رائعة، وإنها حقائق : "كنت أقول بكل ما أوتيت من قوةصوتي إلى أرجاء العالم كافة ل

ليست مني، وإنما هي شعاعات التمعت من حقائق القرآن الكريم، فلم أُجّمل حقائق القرآن، بل لم أتمكن من 

لكن وما مدحت القرآن بكلماتي، و.. إظهار جمالها، وإنما الحقائق الجميلة للقرآن هي التي جملت عباراتي

 ..((.ُمدحت كلماتي بالقرآن

فرسائل النور هي منح ربانية، وهبات إلهية، يمنحها لعبده الضعيف الشيخ سعيد، في أوقات  

 .وأماكن شتى
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 :توزيعها

كان تأليف رسائل النور ونشرها وطبعها وتزيعها عمال متميزا في تاريخ الدعوات في العصر  

راقاته تلك على طالبه المكلفين باستنساخها وهو في حاالت الحديث، حيث أن الشيخ سعيد كان يملي إش

الوجدان الروحي والعاطفي، ثم تستنسخ الرسالة من قبل طالبه، ثم ترجع إليه ثانية، ليقوم بتصحيحها 

وتدقيقها، مع أنه لم يكن يملك مصادر ومراجع سوى القرآن الكريم، وبقية المعلومات من حافظته التي 

 . حفظها في طفولته

 :طرق نشرها وتوزيعها

كانت الحروف العربية قد بُدلت إلى حروف التينية، ومنع الطبع والنشر بها، وأُغلقت مطابعها،  

باليد سرا، هي الطريقة الوحيدة والعملية لنشر مؤلفات الشيخ، المنفي والمراقب " االستنساخ"فكانت طريقة 

نشر والتوزيع عليه، ألنه مازال يصر الكتابة وقد سدت كل سبل ال. والمشرد، والمطارد من قبل السلطة

 . بالحروف العربية، ألنه يعتبرها رمز للدين اإلسالمي، وللهوية المحمدية الخالصة

ولما اشتدت مضايقات السلطة لرسائل ولصاحب ولطالب النور، كثر طالب النور حتى صاروا  

سخون رسائل النور، بما في ذلك النساء، يعدون باآلالف، حيث يُكب المئات منهم لسنوات عديدة وهم يستن

.. فقد كانت الكاتبات منهن يتفرغن للكتابة، والطرازات منهن كن يتفرغن لتطريزها على الصوف والقماش

 .واألميات كن يضطلعن بأعمال رجالهن، ليتفرغوا لكتابة الرسائل

في " الرونيو"بآلة  وبقيت رسائل النور تستنسخ باليد مدة عشرين سنة، إلى أن طبعت ألول مرة 

ولم يقدر لها أن . التي كان فيها ألف طالب من كتاب رسائل النور" إسبارطة"من أعمال " ساواة"قرية 

م، بعد إجراءات التخفيف والحرية التي حملتها حكومة الحزب 0712تطبع في المطابع االعتيادية إالّ سنة 

 .  الديمقراطي

حملها ليل نهار إلى القرى لتستنسخ بعدد القادرين على وكان سعاة بريد رسائل النور يقومون ب 

الكتابة والنسخ في القرية والبلدة والمدينة، وهكذا توزع، إلى أن أصبح عدد رسائل النور المستنسخة باليد 

حوالي ستمائة ألف نسخة، إلى أن عمت وانتشرت في أنحاء تركيا منتصرة على جيوش الظالم، وكانت 

 . تجمع كل حسب موضوعها

 :حجمها وعددها

رسالة باللغة التركية، ضمت في مجموعة مجلدات من  081بلغ عدد أجزاء رسائل النور حوالي  

 : الحجم المتوسط، وهي

 .صفحة 211في " كلمة " ثالثا وثالثين رسالة  88وتضم " الكلمات " سوزلر  – 0

 .صفحة 121في  "مكتوب " ثالثا وثالثين رسالة  88وتضم " المكتوبات " مكتوبات  – 4

 .صفحة 221في " شعاع " خمسة عشر رسالة  01وتضم " اللمعات " لمعلر  – 8

 :وهناك مالحق ألحقت بعدئذ بالرسائل، وهي 
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 .صفحة 401ملحق بارال في  – 0

 .صفحة 412ملحق قسطموني في  – 4

 . صفحة 441و صفحة، 432ملحق أميرداغ في جزأين، في  – 8

ول قضايا الدين اإلسالمي، والدعوة إليه في جميع فروعه وجزئياته وقد دار موضوع الرسائل ح 

المعرفية، والمالحق تتناول أساليب توجيهية لخدمة القرآن الكريم، وفهم حقائقه في ظل ظروف تركيا 

المعادية لإلسالم، وفي أمور متفرقة كان األستاذ يوجهها إلى طالب النور في السجون والمعتقالت 

 .  والتشريد والنفي

كما كتب جملة من الرسائل باللغة العربية أثناء الحرب العالمية األولى، ولكن الشيخ ضمها إلى  

 .الرسائل األخرى

م عندما سمحت 0711وقد كانت رسائل النور تكتب باللغة التركية بالحروف العربية حتى سنة  

لشيخ لهم بنشرها بالحروف الالتينية، الحكومة بطبعها في المطابع العامة، ولكن بالحروف الالتينية، فأذن ا

في استانبول " سوزلر للنشر"حتى ال يحرم الناس من قراءتها واالطالع عليها، وقد تخصصت اآلن دار 

 . بمهمة طبعها ونشرها وتوزيعها، مع سائر مطبوعات جماعة النور

 :خصائصها

 :تتميز رسائل النور بجملة من الخصائص والمميزات التالية 

 .ذية ومرجعية القرآن الكريم وحده دون سواه من المصادر والمراجع األخرىأستا – 0

 .إبراز القرآن الكريم بصفائه ومعانيه الحقيقية الصادقة – 4

 .تجردها وموضوعيتها التامة في إبراز معاني القرآن، وتجرد وإخالص الشيخ سعيد – 8

 .ومكانا وكيانا وإمكانا استجابة القرآن لحاجات وضرورات وتطلعات الناس، زمانا – 2

 .اإليجابية والحركية والفاعلية في البرهنة والتدليل واإلثبات – 1

 .دون إهمال لمتطلبات الحياة( العقل، الروح، الوجدان)مخاطبة جميع أبعاد اإلنسان  – 2

 .العمل بالحديث والسنة – 7

 .محاولة التأثير في سلوكات اإلنسان الذي يطلع عليها – 3

 .انتها بالصعوبات والعقبات والتحديات، وإيجاد الحلول للتعامل معهااسته – 7

إن رسائل النور برهان باهر للقرآن : )).. خصوصية منهجها وطريقتها الذي وضحه األستاذ بقوله -01

ورشحة من رشحات ذلك البحر،  ،وهي لمعة براقة من لمعات إعجازه المعنوي ،وتفسير قيم له ،الكريم

فهي ليست .. وترجمة معنوية نابعة من فيوضاته ،وحقيقة ملهمة من كنز العلم ،الشمسوشعاع من تلك 

كالمؤلفات األخرى، التي تستقي من مصادر متعددة من العلوم والفنون، فال مصدر لها سوى القرآن 
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تفسيرا  كيف تعد رسائل النور :وإذا قيل.. فلم يكن عندي أي كتاب عند تأليفها ،الحكيم، وال ترجع إالّ إليه

 . للقرآن الكريم؟ مع أنها ال تشبه التفاسير المتداولة

واآلخر إثبات . التفسير نوعان، األول هو تفسير اللفظ والعبارة والجملة في اآلية الكريمة: فالجواب

إن تفسير رسائل النور .. الحقائق اإليمانية للقرآن الكريم إثباتا مدعما بالحجج الرصينة والبراهين الواضحة

سير للمعاني المعجزة، التي أتى بها القرآن الكريم، فهي ليست طريقة صوفية، وإنما هي حقيقة، وهي تف

مترشح من اآليات القرآنية، فلم تؤخذ من علوم الشرق، وال من فنون الغرب، بل هي معجزة معنوية 

 .. ((. للقرآن الكريم تخص هذا العصر

إذ لكل تفسير عصره، فال شك أن تفسير أُلف في  فهي تفسير يختلف تماما عن التفاسير األخرى، 

عصر سابق وفي مجتمع إسالمي ال يشبه تفسيرا يصد تيار الضاللة المهاجمة في هذا العصر، فتلك 

رسائل النور وهي المعجزة المعنوية للقرآن الكريم، ال )).. أما . التفاسير كانت تخاطب المؤمنين فحسب

ل تقوم بإنقاذ اإليمان وإثباته بإقامة البراهين الساطعة والدالئل الكثيرة، لذا تستفيد من بقايا اإليمان فحسب، ب

 ((. أنها أصبحت كالخبز والدواء في هذا العصر: فقد بات كل من يمعن النظر فيها يحكم

 :ماهية رسائل النور

مس القرآن لما كانت األلوان السبعة لش: )).. أجاب األستاذ النورسي عن ماهية رسائل النور بقوله  

.. وكتاب دعاء وحكمة.. كتاب شريعة وعقائد: الكريم، تتجلى بوضوح في منشور حقائق النور، فهي إذن

وكتاب .. وكتاب منطق وعلم كالم.. وكتاب حقيقة وتصوف.. وكتاب ذكر وفكر.. وكتاب عبودية ودعوة

 .. ((. وإلجام للمعارضين وإسكات لهم.. حث على العمل

سير لمعاني القرآن الكريم، وهي تعالج القضايا األساسية في حياة الفرد، إذ فرسائل النور هي تف 

 .تنشىء عنده تصورات إيمانية جديدة، وتهدم التصورات الفاسدة والسلوك الضعيف

وكذلك تدور حول معاني التوحيد بدالئل متنوعة، وحقيقة اآلخرة، وصدق النبوة، وعدالة الشريعة،  

ور الدعوة إلى وسها تعالى، ومحبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والشوق إلى اآلخرة، والقضايا عالوة على ما تبحثه من أم

 .  االجتماعية والسياسية واالقتصادية األخرى

إن رسائل النور قد حلت أكثر من مائة من أسرار الدين والشريعة : )).. وقد قال فيه الشيخ سعيد

وأثبتت . ت أعتى المعتدين والمعاندين الملحدين وأفحمتهموالقرآن الكريم، ووضحتها وكشفتها، وألجم

كالشمس ما كان يظن بعيدا عن العقل كحقائق المعراج النبوي، والحشر الجسماني للمعاندين والمتمردين 

وأنها سيف ماسي بتار في قبضة أهل .. من الفالسفة والزنادقة حتى أدخلت بعضهم إلى حظيرة اإليمان

 .. ((. اإليمان

 :وعاتها وأسلوبهاموض* 

 :تتوزع موضوعات رسائل النور على المعارف والعلوم التالية 

 .الشريعة والعقيدة  – 0

 .الدعاء والحكمة  – 4
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 .العبودية والدعوة  – 8

 .الذكر والفكر  – 2

 .الحقيقة والتصوف  – 1

 .المنطق وعلم الكالم  – 2

 . إلجام وإسكات المعاندين والمعارضين – 7

 :أسلوبها

 :تتشكل رسائل النور من الخطوات المنهجية التالية 

 .يستلهم موضوع كل رسالة من آية أو عدة آيات تتصدر الرسالة – 0

 .تستهل بمقدمة مركزة تلخص الموضوع – 4

 .التدرج المنطقي في تبسيط وتوضيح الموضوع مع ضرب األمثال لعرض الفكرة وتجليتها – 8

 .غلق على القارىء أوال، ثم األصعب فاألصعبالبدء بما يصعب فهمه، وما يست – 2

استخدام طريقة السؤال والجواب، وكثيرا ما كانت رسائل النور إجابات على أسئلة طلبة النور أو  – 1

 .غيرهم

تنوع أسلوبها بين العرض العلمي الموضوعي الهادىء والمحايد، وبين العرض الوجداني العاطفي  – 2

ف، فيتدفق األسلوب متأججا بالحرارة العاطفية، وتارة تفتر العاطفة فيرق المؤثر، وتارة بتجيّش العواط

 . األسلوب ويعذب ويلين

" المعراج"تنوع األساليب في الرسالة الواحدة، وقد ال يتنوع فيسير على وتيرة واحدة، وهذه رسالة  – 7

في مقام االستماع، ومما  تخاطب المؤمنين الذين التبس عليهم األمر فاستبعدوا المعراج، والجاحد عندها

إن المعراج نتيجة من النتائج التي تترتب بعدها، تستقر أركان اإليمان : )).. جاء في الرسالة ما يلي

وأصوله، وهو نور يستمد ضياءه من أنوار األركان اإليمانية، وال يمكن إثبات المعراج بالذات للذين 

ين، وزال يمكن أن يبحث كذلك مع الذين لم يؤمنوا يجحدون أركان اإليمان، ممن ال دين لهم من الملحد

باكهل، ولم يتعرفوا على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يرتضوا اإليمان بالمالئكة وال بالوحي، إذ يلزم إثبات تلك األسس 

مع المؤمن الذي يستبعد المعراج، والذي ساوره الشك والشبهة، : لهم مقدما، ولهذا فقد اتخذنا المخاطب هنا

 .. ((. أننا نسرد شيئا بين حين وآخر لذلك المستمع الملحد

 .الوحدة الموضوعية للرسالة كلها، مع الوحدة الموضوعية االستقاللية لكل فقرة – 3

سالسة أسلوبها، ودقة عباراتها، وعمق معانيها، وسعة خيالها، وفي تقديمه للمثنوي النوري العربي  – 7

ي لهوى الشيطان المستكن في أعماق النفس، خير دليل على األحكام وصف صادق لحالة الجهاد النفس

ال تظنن أني باختياري أشكلت عليك عبارة هذه الرسالة، إذ هذه : )).. النقدية اآلنفة الذكر، حيث يقول

الرسالة مكالمات فجائية مع نفسي في وقت مدهش، والكلمات إنما تولدت في أثناء مجادلة هائلة، كإعصار 
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فيها األنوار مع النيران، يتدحرج رأسي في آن واحد من األوج إلى الحضيض، ومن الحضيض يتصارع 

إلى األوج، من الثرى إلى الثريا، إذ سلكت طريقا غير مسلوك، في برزخ بين العقل والقلب، ودار عقلي 

ة على ما من دهشة السقوط والوقوع، فكلما صادفت نورا نصبت عالمة ال تذكره بها، وكثيرا ما أضع كلم

 .. ((. ال للداللة، فكثيرا ما نصبت كلمة واحدة على نور عظيم ،ال يمكن لي التعبير عنه للتنبيه والتذكير

أسلوبها ومنهجها في التعامل مع أهل الضاللة والمعاندين، يتسم بالرد العنيف والقوي، وذلك بدحض  -01

ة من بداية الرسالة إلى نهايتها، مستخدمة تعبير كل أباطيلهم باألدلة الكافية، مع تفنيد اتهاماتهم الباطل

أهل الزيغ والضاللة، السفهاء، المنافقون، : ))فتقول على سبيل المثال ،اإلطالق دون التقييد والتخصيص

 .، ومن ذلك نعته مصطفى كمال أتاتورك بالدجال في رسالة الشعاع الخامس.. ((أهل الكفر

ترضوا طريقها من العلماء والشيوخ والمتصوفة، فهو أسلوب وأسلوبها في التعامل مع الذين اع -00

وقد .. الدفاع، والدفع بالتي هي أحسن، مع تجنب المس أو الحض من قدر ومكانة األفراد أو األشخاص

وضع الشيخ يرحمه وسها عندما كان منفيا في قسطموني رسالة تبين لطالب النور كيفية التعامل مع 

إن لم يُلهموا  –لما كان أولياء وسها الصالحون ال يمكنهم أن يعرفوا الغيب ))..  :المعارضين المسلمين، فقال

لذا فإن الولي الصالح ال يستطيع أن يطلع على . حيث ال يعلم الغيب إالّ وسها –من قبل وسها سبحانه وتعالى 

يما بين بعض حقيقة وواقع الحال عند اآلخر، بل ربما يعاديه لعدم علمه بحقيقته، وما حدث ما حدث ف

وهذا بمعنى أن . المبشرين بالجنة من الصحابة الكرام رضوان وسها عليهم أجمعين يدل على هذا بوضوح

وليين اثنين إذا ما أنكر أحدهما على اآلخر، فإن ذلك ال يسقطهما من مقام الوالية ومنزلتها، إالّ إذا كان 

 :هناك أمر أو اجتهاد بيّن الخطإ، لذا وجب اتباع ما يلي

 ".والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس " اتباعا بدستور اآلية الكريمة  – 0

وحفاظا على إيمان المؤمنين من التصدع، وذلك بالمحافظة على حسن الظن القائم بينهم وبين شيوخهم  -2

 .أو رؤسائهم

ونها محقة ك –وبناء على ما يلزم من إنقاذ طالب رسائل النور المخلصين من سورة الغضب المضرة  -3

 .على اعتراضات باطلة –

واجتنابا لما قد يستفيد منه أهل اإللحاد من هذه الخصومة بين طائفتين من أهل الحق، بجرح أحدهما  -4

  .وإخفاء بريق أحدهما بدالئل اآلخر ،بسالح اآلخر، واعتراضاته

تهور، ومقابلتهم أال يواجهوا المعارضة بالحد وال ،على طالب النور حسب األسس المذكورة آنفا 

بالمثل، بل عليهم أن يكتفوا بالدفاع عن أنفسهم فحسب، مع إظهار روح المصالحة، واإلجابة بوضوح عن 

النقاط التي اعترض عليها، حيث أن األنانية في عصرنا هذا قد تطاولت واشرأبت بعنقها، حتى أصبح كل 

وال يرغب في تغييرها، بل يسوغها  –ته التي هي كقطعة ثلج بطول قام –شخص ال يريد أن يذيب أنانيته 

ويراها معذورة دائما، وها هنا ينشأ النزاع والخصومة، ويكون موضع استفادة أهل الباطل  ،لنفسه

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

محددا موقفه من  ،وفي رسالة السنة النبويةيقول الشيخ بديع الزمان في رسالة المكتوبات، 

ال يمكن ألحد أن ينكر فضل أهل السنة والجماعة في حفظ الحقائق : )).. اتجاهات الفكر اإلسالمي ما يلي

القرآنية واإليمانية، والسنة النبوية الشريفة على المحجة البيضاء كما تركها الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، فالعالم 

وبركة .. مي بأسره مدين لهم، معترف بفضلهم عليه، جزاهم وسها عن أمة اإليمان واإلسالم كل خيراإلسال

هذا العمل العظيم كانت األكثرية المطلقة من األولياء الصالحين قد ظهرت من بين صفوف هذه الجماعة 

ارجة عن ولكن شوهد وعرف أولياء آخرون في طريق تخالف أصول السنة والجماعة، وخ.. المباركة

 :ولقد انقسم الناس في شأن هؤالء األولياء إلى ثالثة أقسام.. بعض قواعدهم وطرائقهم

وهم الذين أنكروا واليتهم وصالحهم، وذلك لمخالفتهم أهل السنة والجماعة، بل : القسم األول – 0

 ..قد ذهبوا إلى أبعد من اإلنكار، حيث كفروا بعضهم

ا بواليتهم، ورضوا عنهم واتبعوهم، ودافعوا عن طريقتهم وهم الذين أقرو: القسم الثاني – 4

، فشكلوا بهذا القول واالعتقاد فرقة "إن الحق ليس محصورا على سبيل أهل السنة والجماعة: "قائلين

.. مبتدعة، وانساقوا إلى الضاللة، ناسين أن المهتدي لنفسه ليس من شرطه أن يكون طريقا لهداية اآلخرين

يوخهم على أخطائهم وشطحاتهم ألنهم مجذوبون، إالّ أن أتباعهم ليس لهم العذر في فإن وجد من يعذر ش

 ..اتباعهم في الصواب والخطإ 

إالّ أنهم  ،وهم الذين سلكوا طريقا وسطا، حيث لم ينكروا والية أولئك وصالحهم: القسم الثالث – 8

المخالفة لألصول الشرعية، إما أنها إنما تفوهوا به من األقوال : "لم يرضوا بطريقتهم ومنهجهم، وقالوا

ناشئة عن غلبة األحوال القلبية والوجدانية عليهم، مما جعلهم في حالة ذهول عما يقولون، أو أنها شطحات 

 .". نعجز عن معرفة معانيها وفهم مراميها، وما ترمز وتومىء إليه من معان وأفكار

فقد أنكروا بنية الحفاظ على طريقة أهل أما أصحاب القسم األول، وباألخص علماء أهل الظاهر  

السنة والية أولياء عظام، ورفضوها مع األسف، ولم يكتفوا بذلك، بل ذهبوا مضطرين إلى أبعد منه 

 .فحكموا بضاللتهم

أما أصحاب القسم الثاني، وهم المتطرفون بتأييد شيوخهم وقبول كل ما يجيء منهم، أقبلوا على  

ريق الحق، وعافوها لما يضمرون من حسن الظن المفرط في شيوخهم، طريقتهم، وأداروا ظهورهم لط

 ..((. حتى انجرف البعض منهم إلى الضاللة دون أن يشعر

إنه منذ فترة نرى بين العلماء : )).. وفي معرض ذكره ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن عربي قال 

يمية وابن قيم الجوزية اللذين هما من الجهابذة في استانبول تتداول مؤلفات عجيبة جدا، ذات جاذبية، البن ت

 .. ((. الدهاة المشهورين المثرين لإلعجاب

ال ينبغي أن يكون  –أي محي الدين بن عربي  –إنه : )).. وعن الشيخ الصوفي ابن عربي قال 

ألهل ولكن لمخالفته القواعد الثابتة .. مرشدا، أو قدوة في جميع ما كتبه، رغم أنه شخص مقبول ومهتد

الضاللة، غير أنه  –ظاهرا  –السنة فإنه يمضي غالبا دون ميزان في الحقائق، لذا أفادت بعض أقواله 

ولذا فإن قراءة كتب محي .. بريء من الضاللة، إذ الكالم قد يبدو كفرا بظاهره، وال يكون القائل به كافرا

إن طريقة محي الدين بن عربي .. الدين لمما يضر في زماننا هذا، وباألخص آراءه في وحدة الوجود
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إلى أن انتهى به األمر " ال موجود إالّ هو: "ومنهجه في الحصول على االطمئنان القلبي الدائم هو في قوله

 .إلى حد إنكار الكائنات قاطبة

ألجل الحصول على ذلك االطمئنان فأوصلهم هذا المبدإ " ال مشهود إالّ هو: "وهناك آخرون قالوا 

أما المعرفة المستقاة من .. ذهلوا فيها عن الكائنات، وأسدلوا بينهم وبينها ستائر النسيان إلى حالة عجيبة

القرآن الكريم فإنها تسكب االطمئنان الكامل في القلب دون أن تحكم بالعدم على الكائنات، ودون أن تسترها 

وتسبغ عليها المعنى والمغزى،  بستائر الذهول والنسيان المطلق، وهي المعرفة القرآنية التي تنقذ الكائنات،

وتبرئها من العبثية والالمعنى، وتجعلها مسخرة لحكمة وسها ومشيئته، فيغدو كل شيء منها نافذة نورانية 

 .. ((.  تطل على معرفة وسها الخالق العظيم سبحانه وتعالى

 :تأثيراتها

ى عموم المسلمين في تركت رسائل النور تأثيرات إيجابية وفعالة على طالب النور أوال، وعل 

ألن الذي يقرأها . تركيا اإلسالمية الجريحة ثانيا، وعلى الجاحدين والمعاندين في تركيا وفي خارجها ثالثا

يجد فيها راحة فكرية، ورياضة عقلية، وأفقا جماليا وخياليا، وعذوبة أدبية، ورافدا معرفيا وعلميا، وغذاء 

 .. روحيا وعاطفيا، وحجة بالغة

ول فيها أنها تنور هذا العصر والذي يليه، وهذا الجيل والذي يليه، وتخاطب اإلنسانية ومجمل الق 

قاطبة بحقائق القرآن الكريم، فتستجيب لحاجات اإليمان واإلسالم والفكر والروح والقلب والعقل كافة، بما 

 . يكفي كال منها

 :الخاتمة

.. ه تجربته الدعوية القاسية والمتميزةوهذ(.. بديع الزمان سعيد النورسي)فهذا هو الشيخ .. وبعد

كلها تشريد، .. حياة.. كلها جهاد، ومعاناة، ومآس في سبيل وسها.. وهذه هي حياة الدينية والروحية والحياتية

كلها عزوف عن الدنيا، .. حياة.. كلها دعوة، وتنوير بدين وسها.. حياة.. ونفي، ومطاردة في سبيل دين وسها

فليرحمه وسها في .. ولها قضى نحبه.. ومن أجلها  تعذب.. ولهذه الدعوة عاش سعيد.. وإقبال على اآلخرة

 .الخالدين

ويتطور ويتقدم فردها .. وها هي تركيا اليوم تتقدم في عالم االقتصاد والمال والسياسة والفكر

أن يكون ومجتمعها بعودة تمسكه باإلسالم وبشريعته الغراء، في ظل نظام ديمقراطي تعددي متميز، يمكن 

م القوة االقتصادية 4107منارة لكثير من الشعوب العربية واإلسالمية المتخلفة، ولتصبح تركيا اليوم 

 .الرابعة عشرة في العالم
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 الشيخ دمحم الطاهر ابن عاشور العالمة المجدد  والداعية المصلح

                                                                   [م1223-1722/هـ1323- 1921]  

 : تمهيد

اضطلع الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور بمجهود فقهي وفكري وثقافي وتراثي ودعوي وتربوي  

عظيم في الجناح الغربي للعالم اإلسالمي، وأفنى حياته كلها في سبيل إحياء التراث العربي اإلسالمي 

 : العظيمة التالية والحفاظ عليه، وتمثل جهده التراثي في المكاسب العلمية

 .هضمه لمصنفات وعلوم األقدمين واستواؤه التام عليها - 0

 .تآليفه الجليلة في فهم وصياغة وإعادة تشكيل علوم األقدمين بالمنهجية العلمية الحديثة - 4

 ..استدراكاته على األقدمين في مجاالت التفسير والحديث والفقه واألصول والمقاصد واللغة - 8

 . ه حلقة وصل بين مصطلحات ومفاتيح علوم األقدمين، وتقديمها لجيل العلماء الالحقينتشكيل - 2

 .  على العلوم الدينية والعربية من الضياع واالندثار -المادي والمعنوي  -حفاظه  - 1

 .تشكيله حلقة وصل في سند صحيحي اإلمامين البخاري ومسلم، وموطأ اإلمام مالك - 2

 .ته الجليلة في علمي التفسير ومقاصد الشريعة اإلسالمية والفقه واألصول واللغةاجتهاداته وإضافا - 7

 . إصالحاته االجتماعية والتربوية واألخالقية والفكرية والثقافية المتنوعة - 3

  محنته وجهاده في سبيل الدفاع عن اإلسالم- 7

في الحفاظ على  وسنسعى في هذه الدراسة عرض دور الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور المهم 

 .التراثين العربي واإلسالمي، وتبيان خدماته الجليلة لهما كممثل لتيار التقليد المذهبي

 : بيئته وظروف عصره

عاصر الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور أسوأ فترة مرت بها األمة العربية واإلسالمية، سياسيا  

العصيبة التي غدت فيها أقطار العروبة واإلسالم  هذه الفترة.. واجتماعيا واقتصاديا وفكريا ودينيا وثقافيا

مجرد مستعمرات أو محميات تابعة للقوى االستعمارية الكبرى، وقد آل وضعها السياسي والعسكري 

واألمني المتردي ذلك بعد أن تساقطت الواحدة تلو األخرى بيد القبضة االستعمارية منذ سقوط غرناطة 

مسلمين في غرب العالم اإلسالمي، ومع بداية الكشوفات الجغرافية م وضياعها من يد العرب ال0274سنة 

شرقا وغربا، وما رافقها من تسابق استعماري حثيث الحتالل واستعمار بالد العرب والمسلمين، من 

سمرقند وبخارى وجاكرتا شرقا، إلى غرناطة وفاس وتمبكتو غربا، ولم تبق حرة مستقلة سوى بعض 

 . فة، أو بعض المقاطعات التابعة إسميا للخالفة العثمانية الضعيفةالممالك واإلمارات الضعي

وكانت تونس أيضا قد بدأت تشهد نوعا من االهتمام والتنافس االستعماري بين فرنسا وإيطاليا،  

والسيما بعد أن تمكنت فرنسا من السيطرة الكلية على الجزائر، وتمكنت أيضا من إخضاع الجزائريين 

فأرادت أن تضمن الهدوء واالستقرار لحدود مستعمرتها الجديدة من ناحية الشرق، ففكرت الثائرين عليها، 
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باحتالل تونس، ممهدة لذلك بدعوى حماية الرعايا األجانب، والسيما التجار اليهود الذين خافوا فقدان 

ى أن تم لها أموالهم، فوضعت الرقابة أوال على الخزينة التونسية بحجة ضمان حقوق الرعايا األجانب، إل

 .م بمعاهدة الحماية المذلة0330ذلك وضع تونس تحت سيطرتها سنة 

فترة  -في الفترة التي ولد وعاش وتربى فيها الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور-وقد شهدت تونس  

اضطرابات وفوضى سياسية، والسيما بعد فرض بنود معاهدة الحماية المذلة عليها، وضعف الخالفة 

ايتها، وتنازع األمراء على الحكم، كما شهدت فسادا إداريا بسبب فساد حكام األقاليم العثمانية عن حم

والمقاطعات وجورهم على الرعية الفقيرة، وبسبب تولية الحكام الفاسدين مقاليد الواليات، فكثرت الفتن 

بب فقدان واآلفات واألمراض االجتماعية المختلفة كالسرقة والرشوة وقطع الطرق وتهديد التجارة، بس

األمن وضياع االستقرار الذي لم تستطع حكومات الباي المتعاقبة فرضه في البالد، وانهار االقتصاد، 

وغلت األقوات وندرت، وتراجعت التجارة بسبب االضطرابات والفوضى والفتن، وعم الجهل وسيطرت 

جال الزوايا على عامة الخرافات واألباطيل والبدع على أذهان العامة، كما سيطرت الطرق الصوفية ور

الناس وسلبتها أموالها باسم الدين، وتفشت األمية بين أفراد الشعب التونسي، وعم الخراب والفساد سائر 

 .. البالد التونسية سياسيا وأمنيا وإداريا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا وثقافيا

علم وتّكون ودعا ووعظ وأرشد وفي ظل هذه األوضاع والظروف المتردية ولد ونشأ وتربى وت 

 . -رحمه وسها-الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور .. وكتب وناظر

 :عوامل النهضة التونسية الحديثة

ونظرا لتردي األوضاع وخطورتها على الوجود الحضاري العربي واإلسالمي انبرت الحركات  

الحماسة، وتنير الطريق في تونس اإلصالحية التنويرية هنا وهناك، تحرك الهمم، وتوقظ الضمائر، وتلهب 

وفي العالم العربي واإلسالمي، فاجتمعت عوامل النهوض الداخلية والخارجية لتصنع الرجال المصلحين 

 :والعلماء المجددين أمثال الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور، الذي ما كان ليبرز لوال العوامل التنويرية التالية

ية في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميالدي بقيادة السيد حركة التنوير األفغانية العبدو - 0

هـ  0848-0421دمحم عبدة )، وتلميذه الشيخ (م0377-0387/هـ0802-0421جمال الدين األفغاني )

 12مفتي الديار المصرية، وال سيما بعد زيارتيه لتونس، األولى التي امتدت من يوم ( م 0327-0711/

، التي كان منها (العروة الوثقى)م، ودعوته لتأسيس جمعية 0331جانفي  02وم م إلى ي0332ديسمبر 

دمحم بيرم الخامس، ودمحم السنوسي، ودمحم النجار، وسالم بوحاجب، أحمد : ]الجمع الغفير من علماء تونس

سبتمبر  17، والثانية من يوم [الورتاني، ودمحم الطاهر جعفر، وحسونة مصطفى، والشاذلي بن فرحات

 .. منه  42م إلى 0718

في القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميالدي بقيادة الشيخ دمحم عبدة، وتلميذه [ المنار]حركة تنوير  - 4

، وزياراته المتعددة ألقطار العالم  اإلسالمي (م0782-0321/هـ0812-0434رشيد رضا )الشيخ السيد 

م، 0718م، والجزائر سنة 0710ا سنة م، وتركي0337-0338م، وفرنسا سنة 0332 - 0334لبنان 

 .م0711والسودان سنة 

صالح بن مهنى، وعبد القادر ]حركة التنوير الدينية في المغرب العربي في الجزائر بقيادة الشيخ  - 8

المجاوي، وعبد الحليم بن سماية، ودمحم بن مصطفى الخوجة، وأبو القاسم الحفناوي، ودمحم بن أبي شنب، 
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بقيادة ( م 0712 -0780جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )، وحمدان الونيسي ووالطاهر بن زقوطة

 . الشيخ العالمة عبد الحميد بن باديس، والبشير اإلبراهيمي، والعربي التبسي

-0714/هـ 0423-0021إسماعيل التميمي )حركة التنوير الديني واإلصالحي بتونس، بقيادة الشيخ  - 2

خير الدين باشا )، والوزير األول (م0320-0314/هـ0433-0447قبادو  محمود)، والشيخ (م0388

 (.التونسي

 (.أحمد زارم الطرابلسي)حركة التنوير الديني في ليبيا بقيادة الشيخ  - 1

 ، والشيخ (دمحم الحجوي الثعالبي الفاسي)حركة التنوير الديني في المغرب األقصى بقيادة الشيخ  - 2

 (.م0748هـ 0804دمحم المهدي الوزاني ت )والشيخ ( وندمحم بن المدني كن)    

 (.  دمحم األمين الشنقيطي)حركة التنوير الديني في موريتانيا بقيادة الشيخ  - 7

( م0722-0327/هـ0822-0437شكيب أرسالن )تأثير المقاالت والكتابات التي كان يدبجها الشيخ  - 3

 [.لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم]لشهير في الصحف العربية والعالمية، والسيما كتابه ا

 .تأثر الحركة الصحفية واألدبية الحرة في البالد التونسية - 7

ولقد أجمل الشيخ دمحم الفاضل بن عاشور أسباب النهضة التونسية الحديثة في أربعة عوامل رئيسة،  

 :هي

 .-نسبة للصادق باي حاكم تونس-إنشاء المدارس الصادقية  - 0

 .تنظيم وتطوير وتحديث التعليم الزيتوني - 4

 .إنشاء المكتبات والمراكز الفكرية والثقافية التي كانت ملتقى للنخب والمثقفين - 8

 . تشجيع حركة الطباعة والنشر والصحافة - 2

أدارها رجال .. وكانت تونس تشهد وقتها انبعاث حركة فكرية وثقافية وأدبية وإعالمية وسياسية 

الزعيم السياسي عبد العزيز الثعالبي، وسالم بوحاجب، علي بوشوشة ودمحم : التونسية الحديثة أمثالالنهضة 

 .. البشير صفر، وعبد الجليل الزاوش، وباش حانبه

وفي ظل هذه البيئة نشأ ودعا وعمل وعلم وصنف وناظر وكتب ونشر العالمة المصلح المجدد  

 . الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور

 : ده ونشأته وتعلمهأصله ومول

، الذي ولد بمدينة (دمحم بن عاشور)إلى جده األول ( دمحم الطاهر بن عاشور)يعود أصل الشيخ  

بالمغرب األقصى بعد خروج والده من األندلس فارا بدينه من قهر وقمع محاكم التفتيش، والذي ( سال)

ولد الشيخ . باسمه تبركا به هـ، والذي عرف في تونس بعلمه وفقهه وشجاعته، وسمي0001توفي سنة 

دمحم العزيز )م بقصر جده ألمه الصدر األعظم 0377/هـ0472بمدينة تونس سنة ( دمحم الطاهر بن عاشو)
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، وفي هذا البيت الثرّي العلّي تربى ونشأ بين أحضان أب يتطلع ألن يشابه جده العالم الفقيه، وجد (بوعتور

 .ريمة، ويحرص أن يتمكن من أسباب العلم والجاه والسلطانوزير يرعاه ويوفر له كل أسباب الحياة الك

بدأ الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور حياته العلمية كسائر أبناء جيله بحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ  

المجاور لبيتهم بنهج الباشا، ثم حفظ المتون األولى التي ( سيدي أبي حديد)بمسجد ( دمحم الخياري)المقرىء 

أحمد بن )مبادىء العلوم العربية والدينية، والتي ستؤهله لدخول جامع الزيتونة على يد الشيخ تمكنه من 

 (.بدر الكافي

م، ودرس فيه العلوم 0378هـ 0801ولما بلغ السادسة عشر من العمر التحق بجامع الزيتونة سنة  

 : والكتب التالية، وناظر فيها، وهي

السلم المرونق  - 1. شرح الجوهرة - 2. شرح الرحبية - 8. شرح منظومة العوام - 4. شرح الجمع - 0

 - 01. شرح الشافية - 7. شرح نهج البردة - 3. شرح الحلل - 7. شرح الخالصة - 2. في علم المنطق

. الموطأ - 02. شرح المكودي على األلفية - 08. شرح القطر - 04. شرح الدرة - 00. شرح بلوغ المرام

 - 41. المقاصد - 07الحماسة   - 03. شرح سيدي خليل - 07. تفسير البيضاوي - 02. شرح الكفاية - 01

فتح  - 42. مسند االمام مسلم - 48. شرح سيدي خالد - 44. المقوالت الخمس - 40. شرح جمع الجوامع

مفتاح  - 47. الدمنهوري على السمرقندية - 42. قطف الثمر الداني - 41. الباري على صحيح البخاري

العقائد  - 81. المثل السائر البن األثير - 47. شرح المزهر للسيوطي - 43. م بشرح السكاكيالعلو

شرح الدردير  - 88. المواقف للعضد اإليجي - 84. العقائد العضدية بشرح سعد التفتازاني - 80. النسفية

لشفا للقاضي عياض ا - 82. التاودي على التحفة - 81. الكفاية على الرسالة - 82. وميارة على المرشد

المحلى  - 21. التنقيح للقرافي - 87. الحطاب على الورقات - 83. المقدمة - 87. بشرح الشهاب الخفاجي

 .. للسبكي

وقد درس علوم المنطق والتوحيد والقراءات والفقه واألصول والسيرة والحديث واللغة واألدب          

. ئر علوم عصرهوسا.. واإلنشاء والحساب والتاريخ والجغرافيا
1
. 

 :عوامل نبوغه

 :شكلت جملة من العوامل شخصية الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور، أهمها 

 .مواهبه وقدراته وذكاؤه وإرادته وصبره وعزيمته الصلبة لطلب العلم - 0

 .موقع بيئته األسرية واالجتماعية والثقافية المتميزة من ناحية جده ألمه وأبيه أيضا - 4

 .نس وظروفها المختلفة اإليجابية والسلبية معا، وتأثيرهما البليغ فيهأوضاع تو - 8

 .  تعدد وتنوع شيوخه وأساتذته، وتأثره الشديد بمناهجهم - 2

 .تواجده في جامع الزيتونة، وتردده على المدرسة الصادقية والخلدونية - 1

                                                           
1
أليس الصبح  ،اهر بن عاشورودمحم الط. ، بتصرف47أبو القاسم الغالي، دمحم الطاهر بن عاشور، ص : انظر 

 . 002بقريب، ص 
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زار تونس للمرة الثانية سنة  تأثره الشديد بالمنهج اإلصالحي الذي خطه الشيخ دمحم عبدة عندما - 2

 .م0718

 .عالقته الوطيدة بالشيخ شكيب أرسالن وبالسيد رشيد رضا، واشتراك نظرتهما اإلصالحية- 7

 .مواكبته للحركة العلمية والفكرية والثقافية العربية واإلسالمية - 3

تونسي، كما زار الجزائر رحالته العلمية والدينية والثقافية المتعددة، فقد جاب كل أصقاع القطر ال - 7

والمغرب وليبيا وأغلب بالد الشرق العربي واستانبول وأوروبا، كما شارك في المئات من الملتقيات 

والمؤتمرات العربية واإلسالمية والعالمية 
1
. 

 :وظائفه العلمية والشرعية

ودرس م، 0377هـ 0807بعد أن تخرج الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور من الجامع األعظم سنة  

م بمناظرة التدريس من الطبة 0718هـ 0841سنتين على عادة الطلبة المتخرجين من الزيتونة، وفاز سنة 

م فاز في مناظرة 0711هـ 0842وفي سنة  ،(م0741دمحم النخلي القيرواني ت )الثانية عوضا عن الشيخ 

 .ونة وتونس كلهاالتدريس من الطبقة األولى، وصار رأس علماء المذهب المالكي في جامع الزيت

م، ثم عضوا بمجلس إدارتها سنة 0712هـ 0840كما سمي مدرسا بالمدرسة الصادقية سنة  

م، ثم عضوا في لجنة 0717هـ 0841م، ثم عين نائبا في نظارة جامع الزيتونة سنة 0717هـ 0842

لجامع  م، ثم مديرا0742هـ 0824م والثانية سنة 0701هـ 0883إصالح جامع الزيتونة األولى سنة 

م، وشيخ اإلسالم المالكي في السنة نفسها، ثم أعيد تعيينه رئيسا لجامع 0784هـ 0810الزيتونة سنة 

 .  م0712هـ 0872م، ورئاسة الجامعة الزيتونية سنة 0721هـ 0822الزيتونة سنة 

ثم تولى القضاء واإلفتاء بعضويته في المجلس األعلى لألوقاف وحاكما أوال بالمجلس المختلط  

م، 0788هـ 0820م إلى سنة 0708هـ 0880م، ثم قاضيا للجماعة من سنة 0700هـ 0847العقاري سنة 

 .م0778هـ، وظل كذلك إلى سنة 0820م 0788ثم عين مفتيا للديار التونسية سنة 

م، وعضوا مراسال للمجمع العلمي 0711وصار عضوا مراسال لمجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة  

م 0711ة العربي بدمشق سن
2
. 

 : شخصيته وأخالقه

 اتصف الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور بأخالق علماء السلف الربانية الفاضلة، فقد أجمع جميع  

 :أصدقاؤه وتالمذته على سمو أخالقه وعراقة وكرم ونبل شخصيته، وأهم صفاته وأخالقه

 .جديته ومثابرته في تأدية الواجبات وعدم تساهله وتسامحه فيها - 0

 .طموحه وهمته وتشامخه وتطلعه الدائم لمعالي األمور - 4

                                                           
1
 .، بتصرف27و 23بلقاسم غالي، الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور، ص : انظر 
2
 .، بتصرف10و 11ص و 27..  20بلقاسم الغالي، الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور، ص : انظر 
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 .صفاء طويته ونقاء سريرته وصدقه الداخلي والسلوكي - 8

 .هيبته الساطعة ووقار شخصيته الربانية الصادقة - 2

 . قوة حافظته، وسرعة بديهته، وغزارة علمه - 1

 .لين جانبه، وعفة لسانه، وكرامة نفسه - 2

 .وألهله من أساتذة وطلبة ومحبينحبه وخدمته للعلم  - 7

 .تجنبه االشتغال في العمل السياسي أو الحزبي، وقصر مجهوداته على العمل العلمي والدعوي - 3

 : وفاته

هـ الموافق 0878/رجب/08توفي الشيخ العالمة دمحم الطاهر بن عاشور يوم األحد  

ف والتربية والتعليم م، بعد حياة حافلة بالعلم والجد والدعوة والتألي0778/أوت/04
1
. 

 :مؤلفاته

ترك الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور تراثا أصوليا وفقهيا وفكريا ولغويا وأدبيا وثقافيا عظيما، قل  

 :نظيره في علماء اإلسالم في العصر الحديث، وأهم مؤلفاته

 :مؤلفاته في العلوم اإلسالمية :أوال

 .تفسيره التحرير والتنوير - 0

 .عة اإلسالميةمقاصد الشري - 4

 .أصول النظام االجتماعي في اإلسالم - 8

 .أليس الصبح بقريب - 2

 .الوقف وآثاره في اإلسالم - 1

 .كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأ - 2

 .قصة المولد - 7

 .حواشي على التنقيح لشهاب الدين القرافي في أصول الفقه - 3

 .صول الحكم لعلي عبد الرازقرد على كتاب اإلسالم وأ - 7

 .فتاوى ورسائل فقهية -01

 .التوضيح والتصحيح في أصول الفقه -00

                                                           
1
 .، بتصرف10المرجع السابق نفسه، ص  
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 .النظر الفسيح عند مضايق األنظار في الجامع الصحيح -04

 .تعليق وتحقيق على شرح حديث أم زرع -08

 .قضايا شرعية وأحكام فقهية وآراء اجتهادية ومسائل علمية -02

 .يدي خليلآمال على مختصر س -01

 .تعاليق على المطول وحاشية السيالكوتي -02

 .آمال على دالئل اإلعجاز -07

 .أصول التقدم في اإلسالم -03

مراجعات تتعلق بكتابي معجز أحمد والالمع للعزيزي  -07
1
. 

 :مؤلفاته في العلوم العربية وآدابها: ثانيا

 .أصول اإلنشاء والخطابة - 0

 .موجز البالغة - 4

 .قصيدة األعشى في مدح المحلقشرح  - 8

 .شرح ديوان بشار - 2

 .الواضح في مشكالت المتنبي البن جني - 1

 .سرقات المتنبي - 2

 .شرح ديوان الحماسة ألبي تمام - 7

 .تحقيق فوائد العقيان للفتح بن خاقان مع شرح ابن زاكور - 3

 (.مع وشرح وتعليق) ديوان النابغة الذبياني  - 7

 .ة في النحو لخلف األحمرتحقيق مقدم -01

 .تراجم لبعض األعالم -00

 .تحقيق كتاب االقتضاب للبطليوسي مع شرح كتاب أدب الكتاب -04

 .جمع وشرح ديوان سحيم -08

 .شرح معلقة امرىء القيس -02

                                                           
1
 .ف، بتصر10المرجع السابق نفسه، ص  
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 .تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي -01

 .غرائب االستعمال -02

 .جالينوس للحكيم ابن زهرتصحيح وتعليق على كتاب االنتصار ل -07

 .شرح ديوان ابن أبي الحسحاس -03

مؤلفات أخرى في التراجم والتاريخ  -07
1
. 

 :مؤلفاته في الدوريات المختلفة: ثالثا

كما كانت للشيخ دمحم الطاهر بن عاشور مساهمات عديدة في الدوريات والمجالت والجرائد  

 :قضايا أمته، وأهم المجالت والدوريات التي كتب فيهاالتونسية والعربية واإلسالمية التي عالج فيها 

 .مجلة السعادة العظمى - 0

 .مجلة المجلة الزيتونية - 4

 .مجلة هدى اإلسالم - 8

 .مجلة مصباح الشرق - 2

 .مجلة الهداية اإلسالمية - 1

 .مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 2

 .مجلة المجمع العلمي بدمشق - 7

 .رمجلة المنا - 3

 .مجلة الرسالة - 7

 .مجلة الرزنامة التونسية -01

 .مجلة الثريا -00

 :والصحف التي كان يجيب فيها على فتاوى الناس هي 

 .-تونسية لصاحبها دمحم الصنادلي  -جريدة الزهرة  - 0

 .-تونسية لصاحبها الشاذلي القسطلي  -جريدة النهضة  - 4

 .-ها الطيب بن عيسى تونسية لصاحبها ومؤسس -جريدة الوزير  - 8

 .-تونسية لصاحبها الحبيب شيخ روحو  -جريدة الصباح  - 2

                                                           
1
 .، بتصرف10المرجع السابق نفسه، ص  
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 .-تونسية لصاحبها أحمد الصافي  -جريدة الفجر  - 1

 .-مصرية لصاحبها الشيخ دمحم الخضر حسين شيخ األزهر  -جريدة الهداية  - 2

-ألولى تونسية تابعة إلدارة الشعائر الدينية بالوزارة ا -مجلة الهداية  - 7
1
 . 

 : الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور مفسرا

تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، : ]يُعرف الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور بتفسيره الجليل 

، وهو عمدة تفاسير  أهل المغرب (التحرير والتنوير)المختصر والشهير بتفسير [ من تفسير الكتاب المجيد

بعد تفسير ابن عطية األندلسي قديما، وجاء تفسيره الجليل هذا خالصة للدروس  العربي في العصر الحديث

 .التي كان يلقيها في حلقات وأقسام الجامعة الزيتونية على طالبه، ثم يعيد نشرها في المجلة الزيتونية

ل ويخالف الشيخ بن عاشور رأي األقدمين في التفسير، فهو ال يعده علما، كما هو الشأن لديهم،  ب 

هو منبع العلوم ومصدرها، إذ تشترك فيه العديد من العلوم، فهو بالتالي ليس علما بمقدار ما هو تجمع 

لحشد من العلوم المختلفة حول فهم وإنارة النص القرآني، ومع تأكده من صوابية رأيه فقد جارى األقدمين 

في عده علما تجنبا للخالف فيما ال فائدة فيه للمسلمين اليوم 
2

    . 

وكانت من بين أهداف الشيخ الجليلة خدمة القرآن الكريم وتفسيره، وقد حقق وسها له أمنيته تلك بما  

زّوده من اإلرادة والعلم لفهم كتابه وتفسيره، قد بدأ الشيخ تفسير بمقدمات توضيحية عشر خصصها لعلوم 

 :القرآن الجليلة، وتعرف بالمقدمات العشر، وهي

 .التفسير والتأويل وكون التفسير علمافي : المقدمة األولى - 0

 .في استمداد علم التفسير: المقدمة الثانية - 4

 .في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه: المقدمة الثالثة - 8

 .فيما يحق أن يكون غرض المفسر: المقدمة الرابعة - 2

 .في أسباب النزول: المقدمة الخامسة - 1

 .في القراءات: ة السادسةالمقدم - 2

 .قصص القرآن: المقدمة السابعة - 7

 .في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها: المقدمة الثامنة - 3

 .في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن، تعتبر مرادة بها: المقدمة التاسعة - 7

                                                           
1
ودمحم بن قفصية، تاريخ الصحافة التونسية، دار بوسالمة للطباعة والنشر، . 18و 18المرجع السابق نفسه، ص   

 .تونس، دون طبعة وتاريخ
2
 .081..  01، ص 0انظر تفسير التحرير والتنوير، ج  
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في إعجاز القرآن : المقدمة العاشرة -01
1
. 

 : رمنهجه في التفسي

 :يتبع الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور في تفسيره الخطوات التالية 

يقدم السورة المراد تفسيرها بمقدمة جامعة مانعة شاملة، يذكر فيها اسم السورة، وما يتعلق بها من  - 0

 .قريب أو من بعيد، ويدعم ذلك بالمرويات الواردة في موضوع السورة

 .ة مجموعة، وذلك متوقف على تناسبها وترابطها الموضوعيتفسير اآليات آية آية، أو مجموع - 4

تفسير اآلية مستعينا بالشروحات اللغوية والنحوية والصرفية والبالغية والبيانية والبديعية، مع تبيان  - 8

معاني األلفاظ والتركيز على استعماالتها في حالتي الحقيقة والمجاز، وفي حالة تغير وتنوع حاالتها 

أثر ذلك على فهم النص، والنتائج المترتبة عليه في تحديد المراد والمقصود من النص، مع اإلعرابية و

 .االستعانة بالشواهد الشعرية وكثرتها، وتوسعه في شرح وتعميق مفردات القرآن

تفسير اآلية مستعينا بالحقائق التاريخية واالجتماعية، من ذكره للعادات والتقاليد واألعراف والفنون  - 2

 .مهن وأحول اإلنسان والمجتمع والعمران، وسائر االبتكارات المعمارية والهندسيةوال

 ..تفسـير اآلية مستعينا بمختلف العلوم الكونية األخرى كالفلك والطب والطبيعة والكيمياء والهندسة - 1

 .تفسير اآلية بربطها بسابقاتها والحقاتها، وتبيان الترابط المحكم بينها - 2

ضايا التي تقصدها وتتضمنها اآليات، فإن كانت قضية عقدية استفاض فيها عارضا فيها عرض الق - 7

سائر األقوال والنقوالت والمأثورات، خالصا فيها لرأيه، وإن كانت مسألة سياسية أو اجتماعية أو تربوية 

هم شامل لمراد سرد فيها ما عنده من العلم الغزير في ذلك الفن، ليخلص في النهاية إلى ف.. أو اقتصادية

 .اآلية

سرده وإيراده لتفسيرات وفهومات األقدمين، وألقوالهم العديدة في اآلية والمسائل الواردة فيها حسب       - 3

 .مدارسهم ومناهجهم التفسيرية

استدراكاته القيمة على األقدمين في تفسير اآلية، وتبيان مواضع النسيان أو السهو أو الخطإ فيها،  - 7

 .ي األصوب الذي يراه مدعما باألدلةوطرح الرأ

استخدام التعليل العقلي، والبرهان المنطقي، وفرض الفرضيات والبرهنـة عليها بعرض الحجج  -01

 .   واألدلة

 .الخروج بالمعنى اإلجمالي لآلية أو اآليات -00

 .التركيز على البعد الغائي والمقاصدي للنص الكريم -04

                                                           
1
فصية، تاريخ الصحافة التونسية، دار بوسالمة للطباعة والنشر، ودمحم بن ق. 18و 18المرجع السابق نفسه، ص   

 .تونس، دون طبعة وتاريخ
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جاز اللغوي والبالغي والعلمي والكوني والسنني واالجتماعي والتنظيمي التركيز على جوانب اإلع -08

 .للقرآن الكريم.. وغيرها من مظاهر اإلعجاز

تجنيب اآليات مزالق التبعية الكالمية أو العقدية أو السياسية أو الفروعية أو غيرها، كما فعل الكثير  -02

ة أكثر من معناها وتفسيرها الذي تستحق من المفسرين األقدمين، وجعلها خادمة للمذهب أو للنحل
1
. 

 : الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور محدثا

أهل تونس مشهورون في المغرب العربي بالعناية المتميزة بالحديث النبوي الشريف، رواية  

ولهم في هذا المجال تاريخ وماضي عريق .. وحفظا وتدريسا وتالوة وتبركا واقتداء
2
. 

عاشور نشأ في بيئة تونسية تمجد الحديث النبوي الشريف، كما فتح عيناه  والشيخ دمحم الطاهر بن 

في بيت أبيه وجده على وسط يمجد الحديث النبوي الشريف أيضا، وكما تلقى دروسه وعلومه األولى 

والعليا في جامع الزيتونة المعمور على يد أكابر الشيوخ من رواة األحاديث وأصحاب اإلجازات العريقة 

لحديث ومصطلحه وأخذ عنهم الحديث علما ورواية وإجازة وأذكارا، وما حواه صحيح البخاري في علم ا

ومسلم والموطأ من فقه وأصول ومقاصد وتفسير وعقيدة وتالوة وأذكار وأدعية، وفي ظل هذه البيئة نشأ 

 .الشيخ ابن عاشور المحدث

مسلم والموطأ، بسندين إلى وقد حصل على اإلجازة في رواية وحفظ صحيحي اإلمامين البخاري و 

 -وقد أجاز . البخاري ومسلم ومالك بن أنس رضي وسها عنهم أجمعين، مثبت في دفتر تخرجه الزيتوني

-0370العربي التبسي ]الكثير من علماء المغرب والجزائر وتونس، منهم شيخنا الجليل  -رحمه وسها 

أيضا، وغيرهما [ م0714-0378دمحم الطيب باشا التبسي ]وشيخنا الجليل [ م0717
3

      . 

والمتتبع لتفسيره يجده حافال باألحاديث النبوية الشريفة، بدءا من سبب النزول وتفسير المأثور  

بالمروي والمأثور، وانتهاء باألحكام والمعاني اإلجمالية، وكثيرا ما كان يناقش ويحلل ويدقق النظر في 

ذاتي الداخلي في المتن، والخارجي في السند، كما كان يرد السند والمتن، مستخدما منهج النقد الحديثي ال

األحاديث الضعيفة والموضوعة، وال يقبل إالّ األحاديث الصحيحة، والسيما الواردة في الصحيحين أو 

 .الصحاح األخرى أو السنن أو المسانيد، وقد ألف في سبيل ذلك العديد من المؤلفات سبق التعرض

الحديث تدل على سعة باعه في هذا العلم، فقد كان من منهجه في هذا العلم وتآليفه الكثيرة في علم  

التشدد في الكثير من المسائل، منها أنه لم يكن يقبل اللين والتسامح بقبول األحاديث الضعيفة، ولو كانت في 

السند أكثر باب الفضائل والمكارم، داعيا علماء الحديث وكل اآلخذين على يديه هذا العلم، عدم االشتغال ب

                                                           
1
 .انظر تفسير التحرير والتنوير 
2
ألهل تونس قصب السبق في علم الحديث النبوي الشريف بين سائر أقطار المغرب العربي، وقد اطلعنا على  

الشيخ العربي التبسي وابن باديس ومبارك )الزيتونة إجازات ودفاتر تخرج بعض الطلبة الجزائريين من جامع 

، وتدبيج أساتذتهم لهم باعتزاز قراءة ورواية وحفظ أحاديث ..(الميلي وأحمد حماني ودمحم الطيب باشا التبسي

 .الصحاح، والسيما اعتزازهم بحفظ صحيحي البخاري ومسلم، والموطأ
3
ي الجزائري دمحم الطيب بن مبروك باشا التبسي نسخة مصورة عن دفتر إجازات الطالب الزيتون: انظر 

 .الجزائري
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مما اشتغل به األقدمون، بل كان يحثهم إلى االهتمام بالمتن وتحليله وفهمه بناء على الثقافة اإلسالمية 

والكونية الواسعة 
1
. 

 :الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور مقاصديا

وكما اشتهر الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور بتفسيره التحرير والتنوير، الذي كان باب فتح في  

اإلسالمي الحديث، فإنه قد اشتهر أيضا في علم المقاصد، وذلك بتأليفه وتصنيفه فيه واالستدراك  التفسير

 .والتعقيب واإلضافة على ما فات األقدمين فيه

ويعود فضل اجتهاداته الرائدة في علم المقاصد كونه قد أخذ بحظ وافر من علم أصول الفقه من  

ن جهة ثانية، وتصدى للفتوى من جهة أخرى، وكان من جهة، ومن علم تخريج الفروع على األصول م

وقد عاب . العلماء المجتهدين المجددين، الذين ال يركنون للتقليد واتباع األقدمين ومجاراتهم فيما ذهبوا فيه

على علماء اإلسالم منذ توقف حركة االجتهاد في القرن الخامس الهجري تفريطهم وإهمالهم النظر في 

راء، واالقتصار على النظر في النصوص وأدلتها الظاهرية فقط، دون معرفة الغايات مقاصد الشريعة الغ

هـ، وأبي بكر بن 111أبي حامد الغزالي ت )والمقاصد الربانية منها، بالرغم من ثنائه الكبير على الشيخين 

أبو إسحاق )  وتبعهما في هذا العلم الشيخ ،، اللذين أوليا العناية بهذا العلم الجليل(هـ283العربي ت 

، (التعريف بأسرار التكليف)أسماه بـ  ،، الذي خصه بفصل كبير من كتابه الموافقات(هـ378الشاطبي ت 

قواعد األحكام )مؤسس علم المقاصد بكتابه الجليل ( هـ221العز بن عبد السالم ت )مثنيا على جهود الشيخ 

الذي أعطى دفعا جديدا في كتابه ، (هـ232شهاب الدين القرافي ت )، والشيخ (في مصالح األنام

(الفروق)
2
. 

ولكن الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور كان يرى أن كل هذه الجهود قليلة أمام مكانة المقاصد في  

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وفي سائر مصادر التشريع اإلسالمي، التي أولته القدر الكافي، 

يحظ ويتمتع بها كما يجب، ولذا فقد وضع تصنيفه الشهير الموسوم بـ ومنحته المكانة السامية، ولكنه لم 

إن إهمال النظر إلى مقاصد الشريعة موجب لتشعب : )).. ، وقد قال في هذا(مقاصد الشريعة اإلسالمية)

، فإن تشيّع تصاريف -في المذهب الواحد -أم نازال  -بين المذاهب-الخالف، سواء أكان الخالف عاليا 

شد الفقيه إلى مقاصدها وفي سوابق أعمال السلف داللة واضحة على عنايتهم بهذا، ولعله األحكام ير

..(( الداعي إلى وضع علم أصول الفقه
3
. 

  :كتابه الجليل مقاصد الشريعة اإلسالمية

لعل الدافع الرئيس الذي حث الشيخ ابن عاشور للتأليف في هذا العلم الجليل صعوبة االحتجاج بين  

وعدم انتهائهم في حجاجهم إلى أدلة ضرورية تحسم األمر بينهم  المختلفين،
4
. 

وقد مهد الشيخ للدخول في هذا اإلشكال ومناقشته وتحليله ومن ثمة الخروج منه بالقول الفصل  

والجواب أن المطلع على أصول : ]، وأجاب عنه بقوله(لماذا ال نكتفي بعلم أصول الفقه؟: )بالسؤال التالي

                                                           
1
 .31..  31بلقاسم غالي، الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور، ص : انظر 
2
 .، بتصرف7و 2دمحم الطاهر بن عاشور، ص  
3
 .81دمحم الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص  
4
 .بتصرف، 1ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
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فتعذر الرجوع  ،حا أن معظم مسائله مختلف فيها، وقد أحدث ذلك الخالف أثره على الفقهاءالفقه يرى واض

ولكنها تدور حول استنباط  ،بهم إلى وحدة الرأي، ثم إن مسائل أصول الفقه ال ترجع إلى مقاصد الشريعة

د المتضلع فيها من األحكام من ألفاظ الشريعة اعتمادا على قواعد حددها أهل العلم، بحيث تمّكن تلك القواع

لتكون تلك الفروع بواسطة تلك القواعد المقبولة  ،تأييد فروع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم أصول الفقه

في نفوس المزاولين لها من مقلدي المذاهب، وكادت تنحصر مباحث علم أصول الفقه في موضوعات 

هور وحقيقة، وكمسائل تعارض األدلة بعينها، كمقتضيات األلفاظ وفروقها، من عموم وإطالق ونص وظ

الشرعية من تخصيص وتقييد وتأويل وجمع وترجيح ونحو ذلك، وتلك كلها في تصاريف مباحثها بمعزل 

وإن وجدت حديثا أو ذكرا عن .. عن بيان حكمة الشريعة الغراء، ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها

األبواب المهجورة، وفي أواخر كتب األصول، ال مقاصد الشريعة في كتب األصول عن األقدمين ففي 

يصل إليها المؤلفون إالّ عن سآمة أو ملل، وال المتعلمون إالّ الذين رزقوا الصبر على اإلدامة فبقيت ضئيلة 

..[ منسية
1
. 

قرأ الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور مسائل علم أصول الفقه وتأكد بأنها نشأت بعد الفقه، وهذا ما  

صول يوضع بهدف تأييد علم الفروع، مبينا أن قواعد استنباط الفقهاء لم تكن كلها قوية جعل علم األ

الحاسمة في توقيف المخالف، وأما قواعد األصوليين من الفقهاء  ،ومتماسكة كقواعد علماء أصول الدين

جويني فليست كلها قطعية، رادا بذلك على كل من ادعى غير هذا، كاإلمام الجويني والمازري شارح ال

واألنباري 
2
 . 

  : أقسام كتابه

 :قسم الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية إلى األقسام التالية 

 القسم األول، وتضمن إثبات مقاصد الشريعة، واحتياج الفقيه إلى معرفتها وطرق أثباتها ومراتبها  - 0

 .وحجيتها وأقسامها      

 .ضمن المقاصد العامة من التشريع اإلسالميالقسم الثاني، وت - 4

 .القسم الثالث، وتضمن المقاصد الخاصة بأنواع المعامالت، المشار إليها فقهيا بباب فقه المعامالت - 8

وقد بين الشيخ منهجه في هذا الكتاب، الذي خصه لدراسة مقاصد التشريع اإلسالمي في قواعد  

أصول النظام االجتماعي في )العبادات فقد خصص له كتابه الشهير المعامالت واآلداب، وما يتعلق بأحكام 

( اإلسالم
3
. 

وقد أنكر الشيخ على مذهب الظاهرية حصرها لمقاصد الشريعة في ظواهر النصوص ورفضها  

للمصالح المستفادة بالعقل، وعدم أخذها بالقياس واالستحسان والمصالح المرسلة، بل ال عبرة عندهم 

د إذا خالفت الظاهر بالمعاني والمقاص
4
. 

                                                           
1
 .، بتصرف7و 2ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
2
 . ، بتصرف7ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
3
 . ، بتصرف7ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
4
 . ، بتصرف42ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
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كما أنكر الوجهة الباطنية المناقضة لوجهة الظاهرية، إذ ذهب أهل الباطن إلى أن للنصوص  

ظواهر وبواطن، والمقاصد الحقيقية إنما هي قائمة في معاني باطنة ال تدل عليها ظواهر النصوص، ولذلك 

نة، وال رجوع في ذلك إلى األلفاظ بحال، فإن معرفة هذه المقاصد ينبغي أن تلتمس في هذه المعاني الباط

وظل الشيخ طيلة كتابه ال يجد الفرصة مواتية لمهاجمة الظاهرية والباطنية وتقويض دعائمهما، إالّ وفعل 

ذلك 
1
. 

وقد بين حاجة الفقيه الماسة إلى معرفة علم مقاصد الشريعة بعمق ودقة وتوسع، نظرا لحاجته  

 :وهذه األساسيات الخمسة، التي تؤهله للتوسع في علم المقاصد هيالماسة إليه في آلية االجتهاد، 

فهم أقوال الشريعة، واستفادة مدلوالت تلك األقوال بحسب االستعمال اللغوي لها، وبحسب النقل  - 0

 .الشرعي بالقواعد اللفظية التي بها عمل االستدالل الفقهي

يقن أن تلك األدلة سالمة مما يبطل داللتها، البحث عما يعارض األدلة التي الحت للمجتهد، ليست - 4

 .ويقضي عليها باإللغاء والتنقيح، بالنسخ أو الترجيح ألحد الدليلين، أو ظهور فساد االجتهاد

قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه، بعد أن يعرف بدقة وعمق  علل  - 8

 .التشريعات الثابتة بطريق مسالك العلة

إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس ال يعرف حكمه فيما الح للمجتهدين من أدلة الشريعة، وال  - 2

 .نظير له يقاس عليه

تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده، تلقي من لم يعرف علل أحكامها وال حكمة الشريعة من  - 1

ساسيات الخمسة، فإنه يكون قد ضبط أحد تشريعها، وسمى هذا النوع بالتعبدي وإذا عرف المتعبد هذه األ

المسالك الهامة في مسالك االجتهاد 
2
 . 

كما تناول الشيخ طرق إثبات مقاصد الشريعة، وذلك باالستقراء المقاصدي للشريعة وأحكامها، من  

القرآن والسنة والعقل وسائر مصادر التشريع، كما تناول شروط المقاصد، مشترطا العتبار مقاصد 

الثبوت والظهور واالنضباط واالطراد  الشريعة
3

   . 

والمراد بالظهور . والمراد بالثبوت أن تكون المعاني مجزوما بتحققها أو مظنونا قريبا من الجزم 

الوضوح، بحيث ال يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى الواحد، وال يستلبس على معظمهم بمشابهة أو 

صد من مشروعية الزواج، فهو معنى ظاهر ال يلتبس بمشابه نحوها، مثل مقصد حفظ النسب الذي هو المق

 .له، وهو يحصل بالمخادنة أو إلصاق المرأة البغي حظها برجل معين ممن ضاجعوها

والمراد باالنضباط أن يكون للمعنى قدر غير مشكوك فيه، بحيث ال يتجاوزه وال يقصر عنه، مثل  

روعية الحد بسبب اإلسكار الذي يخرج به العاقل عن حفظ العقل الذي هو المقصد من تحريم الخمر، ومش

 .تصرفات العقالء

                                                           
1
 . ، بتصرف42ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
2
 . ، بتصرف01ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
3
 . ، بتصرف14ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
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والمراد باالضطراد أال يكون المعنى مختلفا باختالف األزمان واألماكن، مثل وصف اإلسالم  

 .والقدرة على اإلنفاق في اشتراط الكفاءة في النكاح لدى المالكية

بأنها مقاصد شرعية، وال اعتداد بعدئذ  فإذا تحققت هذه المعاني بهذه الشروط، حصل اليقين 

باألوهام أو التخيالت، فليس بينها شيء صالح ألن يعد مقصدا شرعيا 
1
. 

واألوهام هي المعاني التي يخترعها الوهم من نفسه، دون أن تصل إليه من شيء محقق من  

في الخلوة، وهذا الخارج، كتوهم كثير من الناس أن في الميت معنى يوجب الخوف منه أو النفور عنه 

اإلدراك مركب من الفعل واالنفعال، ألن الذهن الواحد نجده في هذا  فاعال ومنفعال معا، فهو يفعل 

االختراع ثم يدركه 
2
. 

وأما التخيالت فهي المعاني التي تخترعها قوة الخيال بمعونة الوهم، بأن يركبها الخيال من عدة  

فليس شيء من هذه . صنف من الحوت أنه خنزير بحري معاني محسوسة محفوظة في الحافظة، كتمثيل

التخيالت واألوهام يصلح ألن يعد مقصدا شرعيا 
3
. 

وقد أكد الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور على الفقهاء والعلماء في مقاصد الشريعة إطالة وإدامة  

تغيير مقصد وتعميق النظر، والتثبت في إثبات مقاصد الشريعة، وحذرهم من التساهل والتسرع، ألن 

شرعي سيترتب عنه تغييرات كثيرة في أحكام شرعية كثيرة، فالخطأ فيه خطر عظيم على الشريعة 

واألمة
4
. 

وهو علم خاص بالعلماء والمجتهدين والفقهاء البارعين على قدر مواهبهم وقدراتهم وقرائحهم،  

نوع دقيق من أنواع العلموليس على كل مكلف معرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية، ألن معرفة المقاصد 
5
. 

كما بين في كتابه الجليل منافع االجتهاد عموما، وفوائد االجتهاد الجماعي خصوصا، مؤكدا عليه  

نظرا لحاجة األمة اإلسالمية إليه في عصر التكتالت والغزو الثقافي والزخم المعرفي الذي يتساقط على 

لتعصب واالنغالق المذهبي معا، مختتما كتابه بالتذكير األمة اإلسالمية، منبها في نفس الوقت إلى مخاطر ا

بقيمة علم المقاصد في إصالح وصالح وحيوية وتجديد األمة اإلسالمية ودوام استمرارها قوية بين 

المجتمعات اإلنسانية 
6
 . 

 :الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور فقيها مفتيا 

د أن حباه بملكة طلب العلم الشرعي، والتزود حبى وسها عبده دمحم الطاهر بن عاشور ملكة اإلفتاء، بع 

والتعمق فيه سني دراسته في جامع الزيتونة المعمور، وقد تصدى الشيخ لهذه المهمة الجليلة بعد أن تبوأ 

م، وتعمق فيها بمخالطته لقضايا ومشاكل 0748م إلى سنة 0708منصب خطة القضاء المالكي من سنة 

هـ 0820ترسخت أقدامه في هذا المضمار بعد توليه منزلة اإلفتاء سنة  المسلمين التي كان يفصل فيها، كما

                                                           
1
 . ، بتصرف18ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
2
 . ، بتصرف18ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
3
 . ، بتصرف18ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
4
 . ، بتصرف18ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
5
 . ، بتصرف18ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية 
6
 . ، بتصرف021ص  ، الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالميةدمحم 
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، وهو أول من تسمى به من (شيخ اإلسالم)م، وظل كذلك إلى أن سمي من قبل العلماء وفاز بلقب 0748

علماء المالكية 
1
. 

ولم تظهر فتاويه في الصحف التونسية في بداية تصديه لإلفتاء، بل عرف الظهور في مجال  

( الترنسفالية)وى عبر مجالت الشرق العربي، والسيما بعد نشره تأييدا في مجلة المنار حول الفتوى الفت

الشهيرة يومها، ثم بدأت فتاويه تنشر في الصحف التونسية 
2
 . 

كما أفتى الشيخ على كافة المسائل التي طرحت في عهده، كما كان يجتهد في المسائل الفقهية  

ته ورآه الرائدة في المسائل المستحدثة التي طرحت عليه، وقد تنوعت فتاويه القديمة فضال عن اجتهادا

ورخصه بين مسائل الكليات واألصول، والفروعيات بمختلف أبوابها، كما كان له السبق في التصدي 

 .للمستحدثات من األمور ليبين فيها موقف ورأي اإلسالم

 :أشهر فتاويه

ى مذهب السادة المالكية، كما كانت فتاويه مزيجا بين ترك الشيخ رصيدا عظيما في الفتوى عل 

األصالة والتبعية للمذهب المالكي، والتجديد واالجتهاد فيه بمقدار حاجة العصر ومتطلباته، ملتزما حيز 

 :الكتاب والسنة، وأشهر فتاويه هي

الفتوى الترنسفالية  - 0
3

  . 

فتوى جواز القراءة على األموات  - 4
4
. 

م في التجنس بالجنسية األجنبية حكم اإلسال - 8
5
. 

 : محنة الشيخ

عادت حكومة االستقالل الوطني التونسية الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور وأساءت إليه شأنها في  

وتعرض  ،ذلك شأن بقية الحكومات الثورية في العالم العربي واإلسالمي التي أساءت لعلمائها وشيوخه

                                                           
1
 .، بتصرف018و 014بلقاسم غالي، الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور، ص  
2
 .702، ص 0دمحم رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام، ج : انظر 
3
وبلقاسم غالي، دمحم .. 272ص و ،7دمحم رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام، ج : لمعرفة فحوى الفتوى يراجع 

 .011..  014الطاهر بن عاشور، ص 
4

وقد أفاض رجال جمعية العلماء في الرد على الشيخ بن عاشور، والسيما الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ 

العربي التبسي، والشيخ البشير اإلبراهيمي الذي رد عليه في مقاله الشهير في جريدة البصائر تحت عنوان 

، قسنطينة، اإلثنين  41جريدة البصائر، السنة األولى، السلسلة األولى، عدد (. سالم هو أم شيخ المسلمينأشيخ اإل)

 .0م، ص 0782/ماي/44
5
، 012وجريدة البصائر، السلسلة األولى، السنة الثالثة، عدد . 002.. 012انظر بلقاسم الغالي، مرجع سابق، ص  

، عدد 8، السنة 0وجريدة البصائر، السلسلة . 4م، ص 0783/مارس/03هـ الموافق 0817/محرم/02الجمعة 

وجريدة البصائر، السلسلة األولى، . 4و 0هـ، ص 0812/ذي القعدة/04م الموافق 0783/جانفي/02، الجمعة 71

، رسالة من 2، 1هـ، ص 0813/ذي الحجة/42م الموافق 41/14/0783، الجمعة 010السنة الثالثة، عدد 

المتجنسين بالجنسية الفرنساوية الراغبين في الرجوع للجنسية ( عية المسلمين التونسيينجم)متجنسي تونس، عن 

 .مدينة الكاف التونسية. توقيع ضيا نوري. التونسية
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بة إلى مواجهة فمحنة مع النظام التونسي، والسيما بعد امتناعه عن الشيخ بسبب مواقفه اإلسالمية الصل

إصدار فتوى تبيح اإلفطار في رمضان لمن أراد بحجة تقوية اإلنتاج وتنمية البالد، ورفض إصدار هذه 

م نزوال عند رغبة الرئيس الحبيب بورقيبة، وظل يعاني من إساءات السلطة له حتى 0720الفتوى سنة 

م0778 -هـ0878وفاته سنة 
1
. 

 :مميزات فتاويه

 :المطلع على فتاوى الشيخ العالمة دمحم الطاهر بن عاشور يتبين أنها تتميز بالمميزات التالية 

 . الدقة والعمق واإلصابة والضبط والمعرفة العميقة ألحوال المستفتين واالستجابة الحقيقية لتطلعاتهم - 0

 .يدة األشعرية أصوالوبالعق ،التزامها بالفقه المالكي فروعا - 4

 .الجدية والتجديد واالجتهاد والواقعية بما يتناسب والفتوى المطروحة مع التقيد بالكتاب والسنة - 8

 .سالمة مقصدها الشرعي، وعدم توجهها أو تسخيرها واستخدامها من قبل الجهات المشبوهة - 2

ب لجديدها ولمستحدثها وهو بحق فارس ال يجارى في مجال الفتوى، وفارس مقتحم غير هيّا 

 .ولعويصها، وفحل في علمي المعقول والمنقول، وعالم ثبت ومتحرر، يهدف لخدمة األمة اإلسالمية

 :الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور المصلح

الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور عالم عامل وداعية متمرس في فهم ودراسة وتتبع أحوال وواقع  

لم العربي واإلسالمي عامة، نزل بعلمه الغزير في ميدان اإلصالح المسلمين في تونس خاصة وفي العا

االجتماعي والتربوي عبر تآليفه الجليلة من جهة، وعبر نشاطه الدعوي واإلصالحي العملي والواقعي من 

جهة ثانية، وقد بينت سيرته وتآليفه ذلك النشاط اإلصالحي، وهو ما سنسعى لتوضيحه من خالل تتبعنا 

 .  ته اإلصالحية االجتماعية والتربويةالوجيز لمسير

 : المصلح االجتماعي - 1

انطلق الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور في مشروع إصالحه االجتماعي من مستويين معرفيي،  

أولهما تشخيصه وتقيمه ودراسته للواقع التونسي خاصة والعربي واإلسالمي عامة، وثانيهما تشبعه بقيم 

 .السامية في إصالح الفرد والمجتمع واإلنسانية وتعاليم ومبادىء اإلسالم

، الذي (أصول النظام االجتماعي في اإلسالم)وقد قعّد منطلقه اإلصالحي االجتماعي بكتابه القيم  

ضمنه كل تعاليم وقيم اإلسالم االجتماعية في اإلصالح الفردي والجمعي واالجتماعي، مركزا على المنهج 

ح الفردي في الفترة المكية، واإلصالح االجتماعي الكياني الشامل والعام اإلسالمي المتكامل في اإلصال

في الفترة المدنية، مبينا صوابية ودقة وتكامل واعتدال المنهج اإلسالمي في توطيد العالقة بين الدين 

ألمم والحياة، وأثره البالغ في إعداد الفرد الصالح والمجتمع األمثل، وأثره الفعال في بناء الحضارات وا

الراشدة، نظرا لتميزه عن غيره من األديان السابقة له بجملة من الخاصيات على رأسها الفطرية 

والعمومية والشمول والسلمية والوسطية والواقعية واالعتدال والتكاملية، على العكس مما تذهب إليه كل 

                                                           
1
 .001و 002انظر بلقاسم الغالي، مرجع سابق، ص  
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حياة، والتقليل من شأن النظريات البشرية الوضعية في فصل الدين وإبعاده عن تسيير وتوجيه شؤون ال

الدين في صناعة وصياغة وتشكيل الفرد والمجتمع والحضارة 
1
. 

وقد بسط القول بدقة وعمق في هذه الخاصيات التي يتميز بها الدين اإلسالمي، مبينا دورها في  

صناعة الفرد الصالح وفي تشكيل المجتمع األفضل، مبينا منطلق اإلصالح الفردي الرئيس المتمثل في 

صويب وتنقية العمق الوجداني والعاطفي واإليماني للفرد، والذي بصالحه الداخلي يصلح معه العمل ت

والسلوك الفردي والجمعي 
2
. 

في الوقت -معرجا على أهمية ودور ومكانة المرأة في صلب النظام االجتماعي اإلسالمي، دافعا  

واألعداء والجاهلون به، ساردا وضعها  كل التجنيات واالفتراءات التي شّكلها حوله المغرضون -نفسه

المهين السابق لإلسالم، ووضعها الكريم في ظل التعاليم اإلسالمية الغراء، ودورها الخطير في صالح 

الفرد والمجتمع، مفسرا وموضحا في تآلف دقيق ومنسجم روح وظاهر النصوص التي انتظمت واقع 

المرأة بإحكام في الدين اإلسالمي 
3
. 

أيضا إلى أهمية الوحدة اإلسالمية بين أفراد المجتمع المسلم، التي تشكل حيزا كبيرا  كما يتعرض 

من أهدافه ومقاصده الكبرى، والتي هي نتاج طبعي لوحدة القيم والمثل والمبادىء والعبادات والسلوكات 

لنفسية والسلوكية اإلسالمية المتأصلة في األفراد، هذه الوحدة التي تتعزز باألخوة اإلسالمية الوجدانية ا

العملية في العبادات وفي سائر المعامالت 
4
. 

كما بيّن مقومات النظام االجتماعي في اإلسالم القائم على مكارم األخالق، التي هي ثمرة الدين  

الحقيقية في األفراد، والتي خيار الفرد المسلم الحر الكريم، في ظل الكيان السياسي اإلسالمي األفضل، 

امة الرعية المسلمة بالعدل واإلحسان والتسامح وحفظ الحقوق والحريات، والذي يتوج قيام الذي يسوس ع

النظام السياسي اإلسالمي األمثل من مجموع تفاعل األفراد الخيرين والجماعات الخيرة في المجتمع 

الخيّر، يقوم على التسامح والتعايش مع الذات واآلخر الموالي والمخالف 
5
. 

شيخ وهو يعرض موضوعاته الكثير مما وصل إليه العقل البشري في الغرب من وقد استحسن ال 

فتوحات وفضائل الديمقراطية الغربية في عالم الحقوق والحريات والعلم، وفي الديمقراطية ومكاسبها التي 

تلتقي مع اإلسالم في تكريم الفرد واحترامه، عارضا النماذج الحسنة في الديمقراطية الغربية، وتخصص 

اإلسالم بنظام الخالفة دون غيره من األديان، الذي يمثل شكال من أشكال العقود الدقيقة بين الرعية 

والراعي وفق صوابية ودقة االجتهاد للعمل باألطر المرجعية المقدسة 
6
. 

                                                           
1
لطباعة والنشر، تونس، دمحم الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، الشركة التونسية ل: انظر 

 .، بتصرف7..  1م، ص 0777دون طبعة، 
2
 .، بتصرف41..  00دمحم الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، ص : انظر 
3
 .، بتصرف22..  82دمحم الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، ص : انظر 
4
 .010دمحم الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، ص : انظر 
5
 .041دمحم الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، ص : انظر 
6
 .033دمحم الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، ص : انظر 
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وقد سعى الشيخ جاهدا لتعليم طالبه هذه األصول والمبادىء النظرية، وحثهم لتطبيقها والعمل بها  

هم عمليا، علّهم يصلحون ويقيمون ما يمكن أن ينهض باألمة اإلسالمية، ويحررها من ربقة في بالد

 .االستعمار وأعوانه

 :المصلح التربوي - 9

تميزت رؤية الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور في مجال اإلصالح التربوي والتعليمي بعمق فهمه  

المؤسسات والهياكل والبرامج واإلطارات  ودقة تصوره لقضية اإلصالح والتغيير عموما، ولدور وأهمية

التربوية في عملية التغيير واإلصالح خصوصا، بعد أن اجتمعت جملة من العوامل على بلورة فكره 

التربوي النظري والتطبيقي، والتي بدت بوضوح في إصالح التعليم عموما وتجسدت في إصالح جامعة 

وجامع الزيتونة خصوصا 
1

   . 

ام نهضة تعليمية وعلمية وتربوية قبيل محاوالت الشيخ ابن عاشور، تمثلت وقد عرفت تونس قي 

م، باإلضافة إلى 0321في تأسيس الكلية الحربية العالية بتونس وإنشاء المكتبة األحمدية العامة أيضا سنة 

محاوالت اإلصالح التربوي الشاملة عامة ولجامع الزيتونة خاصة، والسيما بعد مجيء الشيخ الوزير 

م، وتأسيسه 0373.. م 0371ول خير الدين باشا التونسي للحكم وإصداره أوامر اإلصالح سنوات األ

م، وإنشاء المدرستان الحديثتان الصادقية والخلدونية سنة 0371للمكتبة العبدلية العامة أيضا في سنة 

قية والخلدونية سنة م، وما تالها من تأسيس للجمعية الخلدونية والصادقية، ثم لقدماء تالمذة الصاد0371

م 0372
2
. 

باإلضافة إلى تأثره بالحركة التعليمية والتربوية التي دشنها الشيخ دمحم عبدة بمصر عندما تولى  

رئاسة إصالح األزهر، واهتمام األمم العربية واإلسالمية الناهضة بالتربية والتعليم، والسيما مصر في 

التي ( مدرسة األلسن للترجمة)وتأسيسهم المدارس والسيما وأبنائه، ( م0327دمحم علي باشا ت )عهد دولة 

، واهتمام مصر بإرسال البعثات العلمية (م0338-0318رفاعة الطهطاوي )أوكلت إدارتها للشيخ 

ألوروبا، ووضع العالم الغربي المتفوق بسبب التقدم العلمي 
3
 . 

 [أليس الصبح بقريب؟]كتابه التربوي الجليل 

المترجم الوحيد عن أراء وأفكار ( أليس الصبح بقريب) الطاهر بن عاشور يعد كتاب الشيخ دمحم 

وتصورات الشيخ للتربية والتعليم ولمنهجه اإلصالحي في جال التربية والتعليم، كما جاء عنوانه جزءا من 

آية قرآنية 
4

، كما يعكس أيضا تتشوق الشيخ إلى انبالج صبح النور والمعرفة والعلم بعد طول ليل من 

لتخلف والجهل على األمة العربية واإلسالمية ا
5
. 

                                                           
1
 ..3أليس الصبح بقريب، ص  ،دمحم الطاهر بن عاشور 
2
عة الثالثة، أحمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطب: انظر 

 ..013م، ص  0770
3
 ..042جرجي زيدان، بناة النهضة العربية الحديثة، دار الهالل، دون طبعة، دون تاريخ، ص : انظر 
4
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل وال يلتفت منكم أحد إالّ امرأتك إنه  مصيبها  

 (.31: هود[ )س الصبح بقريبما أصابهم إن موعدهم الصبح ألي
5
 .4أليس الصبح بقريب، ص : انظر 
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وقد عرض الشيخ في مقدمته أهمية إصالح مجال التربية والتعليم، ودوره في عملية اإلصالح  

الشاملة، مبينا أسباب التخلف العلمي في البالد التونسية عموما والزيتوني خصوصا، وعلى رأسها انعدام 

وعدم . بوية شاملة تنتظم فيها المؤسسات التربوية بكافة أركانهاالتخطيط التربوي، وعدم وجود خطة تر

وجود رقابة صارمة ونظام محدد ومبين يلزم التالميذ واألساتذة واإلدارة والدولة، وجري الكثير من طلبة 

العلم لتحصيل الشهادات بهدف الكسب واالرتزاق، ال بهدف التعلم والتعليم الصحيح والجاد، مع تردي 

 .ألخالقية واالجتماعية واالقتصادية والصحية في البالد اإلسالمية عمومااألوضاع ا

ثم تعمق في نقد المنظومة التربوية من الداخل مبينا عيوب الطريقة التلقينية التقليدية، وغياب  

في المنهج النقدي والتحليلي، واالكتفاء بالمنهج التلقيني النظري التقليدي، وإهمال البعد التطبيقي العملي 

العملية التعليمية، معرجا على مستوى وأحوال ونفسيات ودرجات ودوافع وغايات الطلبة التونسيين 

مؤكدا على أهمية التأليف المدرسي والعلمي المتخصص والدقيق، البعيد عن منهج العمومية  ،وغيرهم

والشمولية، وضرورة إصالح مناهج التعليم 
1
. 

العالم اإلسالمي، ومميزات واتجاهات واهتمامات كل  متعرضا إلى مسيرة الحركة العلمية في 

مدرسة، فالمدرسة المشرقية المصرية والشامية والفارسية والتركية، والمدرسة المغربية واألندلسية، 

مركزا القول على مدرسة القيروان وتونس ودورها في نهضة وتطور العلوم العربية والدينية والحفاظ 

عليها 
2
. 

ة التأليف المدرسي، وطبيعة ومستوى ونوعية لغته، وأهمية منهجه وأسلوبه، التي مبينا أهمية وقيم 

تعود الطلبة وتدربهم على الفهم والتعمق والتحليل والتوصيل والكتابة والتأليف 
3
. 

ولتخلصه مما علق به من  ،كما دعا إلى تأليف لجان متخصصة في كل علم لتعيد التأليف فيه 

 عالقة لها به، كما هو أمر علم الكالم والفلسفة والمنطق والتاريخ، الذي تأثر افتآتات وزيادات وأهواء ال

بالتراجم الفاسدة من جهة، وبالفهومات الخاطئة من جهة ثانية، وباتباع الهوى من جهة ثالثة، على الرغم 

من مكانتها ونفعها لطالب العلم 
4
. 

ح أحوال ومكانة المعلمين والمتعلمين، مبينا في الختام ارتباط هذه الخطة اإلصالحية بمدى إصال 

والسيما المادية واالجتماعية واالقتصادية واالعتبارية 
5
. 

 : خاتمة

وهكذا تبدو لنا أهمية ومكانة وقدر الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور كعالم فذ، وكمجدد مجتهد،  

وي، وكمعلم وكداعية مصلح، وكمفسر، وكمحدث، وكمقاصدي، وكفقيه مفت، وكمصلح اجتماعي وترب

التونسيين والليبيين والجزائريين : مدرس حفظ تراث األقدمين وقدمه لآلالف من طلبة العلم الزيتونيين

 .والمغاربة والموريتانيين، وغيرهم من األفارقة

  

                                                           
1
 .021أليس الصبح بقريب، ص : انظر 
2
 .031أليس الصبح بقريب، ص : انظر 
3
 .400أليس الصبح بقريب، ص : انظر 
4
 .411أليس الصبح بقريب، ص : انظر 
5
 .442أليس الصبح بقريب، ص : انظر 
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 دمحم بن عبد الوهاب النجديالشيخ 

 )م1229-1213/هـ1118-1991(

 

 :تمهيد

فترة اتسمت فيها صورة العالم العربي واإلسالمي  جاءت دعوة اإلمام دمحم بن عبد الوهاب في 

فكانت .. بالتردي الروحي واألخالقي واالجتماعي والتربوي والديني والسياسي واالقتصادي والحضاري

دعوته بمثابة االستجابة الطبيعية والتلقائية لتجديد وإحياء ما رث من دين وحال هذه األمة، وتبديد ما ران 

على واقع وحياة األمة، .. تراكم البدع والخرافات واألوهام واألباطيل والمفاسد واندثر من خيرية بفعل

 .والسيما ما له عالقة وطيدة بتعاليم دينها اإلسالمي الحنيف، الذي فيه عزتها وإليه عصمة أمرها

واستطاعت دعوة اإلمام دمحم بن عبد الوهاب التأثير في واقعها ومحيطها العربي واإلسالمي بفعل  

وحتى . ألفكارها االنتشار والذيوع تي ضمن، التالفها مع عزيمة وقوة وحماس قبيلة آل سعود الصاعدةتح

والحضاري تتضح لنا قيمة دعوة اإلمام دمحم بن عبد الوهاب ال بد لنا من وضعها ضمن سياقها التاريخي 

ق الحركات الدينية ، ضمن سيااإلسالمية لنحسن فهمها وتقييمها وتبيين آثارها ونتائجها على األمة

اإلصالحية التي ظهرت في العالمين العربي واإلسالمي في العصر الحديث، وذلك بمعرفة أوضاع 

ولنحاول أيضا تقييمها في ظل أوضاعنا المحلية الراهنة والدولية المعاصرة،  .العالمين العربي واإلسالمي

، وهل (م4107-0724)لم اإلسالمي وبعد مرور أكثر من ثالثة قرون على بروزها وانتشارها في العا

بالفعل حققت المطلوب والمرجو منها؟ وهل بالفعل استطاعت أن تحمل 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

المعاصرون للدعوة الوهابية حالة العالم العربي واإلسالمي غداة القرن الثالث   نوصف المؤرخو 

 : عشر الهجري التاسع عشر الميالدي بما يلي

 :إْذ اتسم الوضع السياسي للعالم العربي واإلسالمي بمايلي: الحالة السياسية: أوال

 .فة ومتناحرةتفكك العالم اإلسالمي والعربي إلى إمارات وممالك ودويالت ضعي -0

عن دورها الريادي [ األتراك، الصفويون، المغوليون]تراجع هيبة الممالك اإلسالمية الكبرى  -4

 .والحضاري المتمثل في حماية العالم اإلسالمي

بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، ]ازدياد نفوذ االمبراطوريات االستعمارية  -8

 [.إيطاليا

 .سقوط الكثير من الممالك واألقطار اإلسالمية تحت سيطرة القوى االستعمارية الكبرى -2

 . تراجع العالم العربي عن لعب دوره الريادي على الساحة الحضارية العالمية -1

 :إْذ اتسم الوضع االجتماعي واالقتصادي بما يلي: الحالة االجتماعية واالقتصادية –ثانيا 
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االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات العربية واإلسالمية بسبب ممارسات السالطين تفشي الطبقية  – 0

والحكام والوالة واألمراء واألعيان من المماليك واألتراك التعسفية، وحكم المجتمع بشبكة من العالقات 

 .الطبقية

 .مانتباين المستوى المعيشي للطبقات االجتماعية بين نعيم ورفاه، وفقر مدقع وحر – 4

انتشار األمراض واألوبئة، واجتياح الكوليرا والطاعون للشعوب اإلسالمية وفتكها بعشرات اآلالف  – 8

 .منها في شهور عديدة

شيوع اآلفات االجتماعية واألخالقية في العالقات االجتماعية، وانهيار شبكة القيم في المجتمع  – 2

 .وغيرها في شبكة العالقات االجتماعية.. اإلسالمي، وتحكم الملق والنفاق والكذب والمراوغة

تراجع الميزان التجاري والمالي بسبب فقدان السيطرة على الممرات المائية العالمية، بعد اكتشاف  – 1

 . وتأسيسهم للمستعمرات الموصلة إلى الهند( اإلسبان، البرتغاليين)رأس الرجاء الصالح من قبل الصليبيين 

وتشدد األمراء والجباة في جباية  ،والصناعي والمهني بسبب انعدام األم تراجع اإلنتاج الزراعي – 2

 .وتحصيل الضرائب والمكوس والعشور والغرامات واإلتاوات المفرطة

شح الوارد العالمية اآلتية من القرصنة ومن التحكم في الطرق التجارية بعد ضياع روح المبادرة من  – 7

 . طيل الصليبيةاألساطيل اإلسالمية أمام تفوق األسا

وقد وصف األستاذ أحمد أمين حالة العالمين العربي واإلسالمي على لسان أحد الرحالة األوربيين 

فزاد العالم اإلسالمي تدهورا على توالي : )).. الذي قدم مصر للسياحة أواخر القرن الثامن عشر فقال

هذا سائح فرنسي زار مصر . مدقع األزمان، ظلمة حالكة، ومحنة شاملة، وجهل مطبق، وظلم فادح، وفقر

وأقام بها وبالشام نحو أربع سنوات،   - VOLNEYوهو المسيو فوليني  –في أواخر القرن الثامن عشر 

إن الجهل في هذه البالد عام شامل، مثلها في ذلك مثل سائر البالد التركية، يشمل الجهل كل : " يقول

أدب وعلم وفن، والصناعات فيها في أبسط حاالتها، حتى إذا طبقاتها، ويتجلى في كل جوانبها الثقافية، من 

 "..((. فسدت ساعتك لم تجد من يصلحها إالّ أن يكون أجنبيا

  :إْذ اتسم الوضع الثقافي والفكري بما يلي: الحالة الفكرية والثقافية: ثالثا

 .انتشار الجهل واألمية والتخلف، وتراجع قيمة العلم والتعليم والمعلم  –0

 .شيوع ثقافة الخرافة والوهم واألباطيل، وانتشار البدع والكرامات الصوفية الكاذبة  والطرقية الزائفة –4

 .سيطرة الروح الجبرية واليأس والقنوط، مع هيمنة كلية للطرق الصوفية على واقع حياة المسلمين  –8

 .تدني المستوى األخالقي والتربوي والسلوكي للفرد وللمجتمع المسلم –2

تخشى من تعليم الرياضة والطبيعة،  –إذ ذاك -فهذه الحكومة المصرية تراها  ،انعدام الوعي العام –1

هل يجوز تعليم المسلمين العلوم الرياضية كالهندسة والحساب : فتستفتي شيخ األزهر الشيخ دمحم اإلنبابي

سائر المعارف؟ فيجيب الشيخ وغيرها من  –المعبر عنها بالكيمياء  -والهيئة والطبيعيات وتركيب األجزاء 
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، وكأن هذه العلوم لم يكن للمسلمين عهد بها، ولم يكونوا "إن ذلك يجوز مع بيان النفع من تعلمها: "في حذر

 ..((. من مخترعيها، وذوي التفوق فيه

هذه هي إذن حالة العالمين العربي واإلسالمي غداة جهر اإلمام دمحم بن عبد الوهاب بدعوته في 

لعربية، إْذ يرين على المشهد الديني فيها الخرافات واألساطير والمزارات المليئة بالقبور الجزيرة ا

والزوايا واألضرحة والمقامات، مع هيمنة حالة من الغيبوبة الروحية، واالسترخاء العقلي، والضعف 

 ..  النفسي والخلقي، والتراجع الحضاري

 :اببطاقة تعريفية بشخصية اإلمام دمحم بن عبد الوه

لم تحِو المصادر والمراجع التاريخية السعودية  تفاصيل ومعلومات دقيقة وواضحة عن طفولة  

فهو دمحم بن عبد الوهاب : )) ونشأة وشباب اإلمام دمحم بن عبد الوهاب، إالّ النزر اليسير، نعرضه فيما يلي

  ((.م0718هـ الموافق 0001نة بن سليمان الوهيبي التميمي النجدي العُييني، حيث ولد في بلدة العيينة س

وبلدة العيينة بالقرب من الرياض، التي ستصبح عاصمة المملكة العربية السعودية الحقا، وفي 

 .العيينة تتلمذ على يد والده القاضي الحنبلي، ودرس على يد جده سليمان، الذي كان من أكابر علماء نجد

أتم تعليمه في العيينة على يد شيوخها، انتقل إلى وكان دمحم بن عبد الوهاب ذكيا وألمعيا، فبعد أن  

ثم ارتحل في الجزيرة العربية فطاف بها، ثم . مكة المكرمة، ثم إلى المدينة المنورة وتعلم على يد شيوخهما

إلى بقية البالد اإلسالمية المجاورة، فزار بغداد والبصرة وسوريا وأصفهان وقم وسائر إيران، ودامت 

وذهب إلى كردستان وهمذان، وفي أصفهان تعلم العلوم . ما، ثم تزوج من امرأة عراقيةرحلته اثنا عشر عا

 . العقلية والفلسفية والتصوف

ثم عاد إلى بلدته واعتكف منقطعا عن الناس قرابة السنة، ثم خرج على الناس بدعوته الجديدة، بعد 

 .   ته الجديدة ورسائله وفتاويهأن درس فقه اإلمام أحمد وابن تيمية وابن القيم، واعتمدهم في دعو

ونبذ . وبعد عودته إلى العيينة جهر بدعوته اإلصالحية، حاثا الناس على التمسك بالكتاب والسنة

الضالالت والخرافات والبدع، ودعا األمراء إلى تطبيق أحكام الشرع، وكاتب علماء المسلمين في شتى 

 .اء، وتعليم العامة أصول دينها الصحيحبالدهم، حاثا إياهم على تفهيم الرعية ونصح األمر

: )).. وقد القت دعوته إخفاقا كبيرا، فلم تجد اآلذان الصاغية لها، العتبارات لخصها هو بقوله

 ..((.تأخرهم وتخلفهم، وتأخر البيئة النجدية على العموم، وشيوع اعتقادها بالخرافة وتمسكها بالبدع

ة لدعوته رحل من العيينة إلى حيث يقيم األمير وعندما أحس بهذه المعارضة القوية الرافض

 .السعودي في شمال الرياض في قرية الدرعية

 :ومما يالحظ على شخصية اإلمام من خالل ما قدمنا له نتبين ما يلي

 .عدم توفر المعلومات التاريخية الثابتة والموثقة عنه في طور طفولته ونشأته وشبابه – 0

 .ت الداخلية ولخارجية، بحيث شكلت له موردا فكريا وثقافيا جديداقيامه بالعديد من الرحال – 4



61 
 

العيينة، مكة، المدينة، بصرة، الكوفة، كربالء، النجف، قم، كردستان، ]تنوع مصادر تعلمه وثقافته  – 8

 [.أصفهان، همذان، دمشق، بغداد

ما رث من فساد وضوح وجالء شخصيته الدينية والدعوية واإلصالحية، المتجهة أصال إلصالح  – 2

 .الدين والعقيدة

 :الجانب السياسي والعسكري للحركة الوهابية

شمالي نجد فترة من الوقت، ثم ( الحريملة)عاد اإلمام دمحم بن عبد الوهاب من العراق فسكن قرية  

، ثم (عثمان بن حمد ين معمر)رجع إلى مسقط رأسه يبشر بدعوته اإلصالحية، فآزره في دعوته أميرها 

دمحم بن سعود بن دمحم )م فرحب به أميرها األمير 0721هـ 0017سنة ( الدرعية)بعد ذلك، فقصد قرية خذله 

فآزره لما كان بينه وبين أمير مدينة العيينة من الصراع ( بن مقرن بن فرحان بن إبراهيم الذهلي الشيباني

 .والتنافس

رة السعودية أينما كانت وحلت، وهناك تعاهد مع ممثل البيت السعودي على أن يبقى في مقر األس 

في مقابل مناصرة األمير دمحم بن سعود بسيفه وسلطانه دعوته، وتوطد األمر بينهما لحاجة كل منهما 

فابن سعود بحاجة للردإ الديني لتحقيق مآربه التوسعية في الجزيرة العربية، وابن عبد الوهاب . لآلخر

األمير دمحم بن سعود من ابنة دمحم بن عبد الوهاب، فتوثقت  بحاجة إلى سيفهم لنشر دعوته، ولذلك فقد تزوج

م فخلفه ابنه عبد العزيز الذي توفي في عهده 0721هـ 0077الصلة بينهما إلى أن مات دمحم بن سعود سنة 

م، والذي تعاهد معه على إتمام عهد أبيه إلى حين وفاته سنة 0774هـ 0412اإلمام دمحم بن عبد الوهاب سنة 

ولما مات اإلمام دمحم بن عبد الوهاب خلفه ابنه الذي وطد الصلة مع األمير عبد العزيز  .م0318هـ 0403

م، 0302هـ 0447م إلى سنة 0318هـ 0403إلى أن توفي، فخلفه ابنه سعود بن عبد العزيز في الحكم سنة 

 . بآل الشيخوالذي سار على نهج أبيه وجده، وقويت الصالت بين آل عبد الوهاب الذين صاروا ينعتون 

وقام الشيخ دمحم بن عبد الوهاب واألمير دمحم بن سعود بتوظيف سالح العلم والدعوة واإلقناع مع  

سالح القوة لنشر الدعوة الوهابية، التي حققت نجاحا كبيرا، حتى عظم خطرها، وازداد نفوذها، فاستولت 

ق، وتوسع نفوذ الدعوة الجغرافي على الحجاز كله ومكة والمدينة وجنوبي العراق والشام ومشارف دمش

والسياسي والعسكري، وكلما دخلوا مدينة أو قرية خربوا فيها القبور واألضرحة والقباب والزوايا 

 .والرباطات

وقد هددت الحركة الوهابية الجزيرة العربية كلها والمدينتين المقدستين، األمر الذي شجع الكثير  

دمحم )ولة العثمانية من تعاظم نفوذها فعهدت إلى واليها على مصر من العوام االنضمام إليها، فخشيت الد

بمحاربتهم والقضاء عليهم، فصادف ذلك هوى في نفسه وتطلعاته التوسعية فجيش ( م0327علي باشا ت 

جيشا بقيادة ابنه طوسون، فزحف على الوهابيين وقاتلهم ووصل المدينة المنورة ولكن الوهابيين تمكنوا 

يش المصري، ولم ينج طوسون إالّ بأعجوبة، فجمع قواته من جديد وعاود الزحف على من الفتك بالج

م، ولكن السعوديين ظلوا يناوشونه حتى توفي أميرهم سعود 0304هـ 0443المدينة فاستولى عليها سنة 

 م، فخلفه ابنه عبد وسها، وكان مثل أبيه نجدة وشجاعة، فاستمرت الحرب بينهما طويال0302هـ 0447سنة 

بمهاجمتهم، فهاجم بالد القصيم وأخرجهم منها، ثم ( م0313إبراهيم باشا ت )حتى عهد دمحم علي إلى ابنه 

، ومازال محاصرا لها حتى استسلم أميرها عبد وسها في (الدرعية)اضطرهم إلى االحتماء بعاصمتهم 

وفيا في احتفال مهيب م، فساقه أسيرا إلى اآلستانة حيث قتله السلطان في قصر آيا ص0303سبتمبر سنة 
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هـ، وهدم عاصمتهم الدرعية، وأقام في مكانه أميرا مؤيدا لحكمهم، إلى أن 0482م 0303في السنة نفسها 

م، فسلم الحجاز والجزيرة العربية والمدينتين المقدستين إلى الباب 0321تضعضع حكم دمحم علي سنة 

 .العالي

 –0384في الفترة الممتدة بين سنتي وتأرجح الوضع بين مد وجزر السعوديين والمصريين 

م، ومعه 0377هـ 0802هـ إلى أن سقط البيت السعودي نهائيا بيد آل رشيد سنة 0437-0427/م0370

 . تراجعت الحركة الوهابية

 :وقد مرت الدعوة الوهابية بالمراحل التالية

 .م0303م إلى سنة 0722مرحلة البدايات والتأسيس  – 0

 .م0377م إلى سنة 0303جع من سنة مرحلة الفشل والترا – 4

 .إلى قبيل الحرب العالمية األولى  -0377مرحلة الركود والكمون  – 8

 .م0741م 0703مرحلة البعث والنشاط والتمكين  – 2

م، وقيام المملكة العربية السعودية الحديثة بقيادة الملك 0741مرحلة االستقرار واالستقالل بعد سنة  – 1

 .م0718د ت عبد العزيز آل سعو

وبذلك كتب وسها لهذه الحركة أن تنجح وتسيطر على األماكن المقدسة وتطهرها من البدع  

والخرافات والضالالت، ولو لم يكن لها سوى هذه المكرمة لكفاها تجديدا وإصالحا في العصر الحديث، إْذ 

ديد الممكن والمهم، ليس المطلوب من الحركات التجديدية واإلصالحية إصالح كل شيء، بل إصالح وتج

 .وأي أمر أهم من تصحيح العقيدة

 :تأثيرات الحركة الوهابية

أثرت الحركة الوهابية تأثيرا كبيرا في محيطها العربي واإلسالمي، وكثر أتباعها ومناصروها،  

 :فتأثرت بها الحركات اإلصالحية اإلسالمية التالية ،إلى أن توسعت تأثيراتها اإلسالمية العالمية

 .م0382-0721/ هـ 0411-0078حركة اإلمام دمحم بن علي الشوكاني  – 0

 .م0317-0737/ هـ 0471 -0071حركة اإلمام دمحم بن علي السنوسي  – 4

 .حركة اإلمام دمحم المهدي وعثمان الميرغني في السودان – 8

 .حركة اإلمام عثمان بن فودي في تشاد ووسط الصحراء – 2

 .لدهلوي في الهندحركة اإلمام سيد أحمد ا – 2

وهي ككل الحركات اإلسالمية لها من األصول والفروع والتعاليم التي هي موضع تقييم ونقد، وقد  

انتشرت أفكار الحركة الوهابية في جميع أنحاء العالم اإلسالمي إلى أن أعجب بها سلطان مراكش سيدي 

تالف آالف كتب األشعرية، ودمر بعض م عن طريق الحجاج المغاربة فقام بإ0771-0717دمحم بن عبد وسها 

 ".أنا مالكي المذهب وهابي المبدأ: "الزوايا، ومنها زاوية بوجاد الشهيرة، واعتاد أن يقول في مجالسه
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 :الجانب اإلصالحي والحركي للدعوة الوهابية

الدعوة الوهابية دعوة سلفية سنية اتباعية أثرية، عمادها الكتاب والسنة ومنهج وعمل السلف  

لصالح من األمة من القرون األربعة الهجرية األولى، وأقطابها اإلمام أحمد بن حنبل وتالمذته، وبقية ا

 .    السادة الحنابلة

 :السلفية الوهابية

بد الوهاب دمحم بن ع)أخذت السلفية الوهابية اسمها هذا من باعثها في العصر الحديث الشيخ  

، وهي دعوة سنية سلفية اتباعية عمادها منهج السلف الصالح من األمة من صحابة (هـ0001-0411

الشيخ أحمد بن حنبل وتالمذته من السادة الحنابلة، : رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص  وتابعيه حتى القرن الرابع، وأقطابها هم

هـ 771هـ، وابن رجب الحنبلي ت 177-117الجوزي مرورا بالشيخ أبو يعلى الفرا، وعبد الرحمن بن 

 . هـ710-270هـ وابن قيم الجوزية 743-220أحمد بن تيمية 

دعوة سلفية سنية اتباعية، عمادها اتباع منهج السلف الصالح من   -كما يصفها أصحابها -وهي  

وتالمذته، والسادة الحنابلة من ابن  األمة من صحابة رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص  وتابعيه، وأقطابها اإلمام أحمد

وأنصارها ال يحبون إطالق اسم الوهابية ... الجوزي، وابن رجب، وابن العماد، وابن تيمية، وابن القيم

الموحدين، أو )عليها وعليهم، ألنه مصطلح من صناعة خصومها، وهم يحبون أن يطلق عليهم مصطلح 

 (.أهل السنة والجماعةالمسلمين، أو الفرقة الناجية، أهل الحديث، 

 :أصول السلفية الوهابية

ألف الشيخ دمحم بن عبد الوهاب مجموعة من الكتب، منها يستقي أتباع السلفية الوهابية قيمهم  

 8. كتاب الكبائر - 4. كتاب التوحيد فيما يجب من حق وسها على العبيد -0: ]وأصولهم، وأهم هذه الكتب هي

عقيدة  - 7. مسائل الجاهلية - 2. السيرة المطولة - 1. رة المختصرةالسي - 2. كتاب كشف الشبهات -

مختصر الشرح  -00.الخطب المنبرية -01. أنواع التوحيد - 7. أوثق عرى اإليمان - 3. الفرقة الناجية

 [. الكبير، وغيرها من المؤلفات والنقول والشروح

 :األصول العقدية في المفهوم الوهابي

 :تقوم الدعوة الوهابية على األصول العقدية التالية 

إلى صفائه األول، وذلك أن العقيدة اإلسالمية في عهد الرسول وخلفائه الراشدين كانت العودة باإلسالم  - 0

صافية نقية، فكانت مصدرا لعظمتهم، ومبعثا النتصاراتهم وفتوحاتهم الواسعة، فلما تدنت هذه العقيدة إلى 

 .مستوى الشرك أصابهم الذل ونهشهم االنحالل والفساد

الوهاب سبب ضعف المسلمين وتأخرهم إلى ضعف عقيدتهم، ومن هنا رد اإلمام دمحم بن عبد  

ورأى أن الحل في العودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، واعتبر ما عداهما وما خالفهما مصدرا للبدعة 

 .والبدع الداخلة على اإلسالم

 وأصحابه فخذ، ثم ال تقلد دينك أحدا من هؤالء، ما جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )).. وقد قال اإلمام أحمد 

 ((. التابعين بعد الرجل فيهم مخير
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 : التوحيد - 4

ويتمثل في شهادة أن ال إله إالّ وسها، فاكهل هو الخالق الواجب عبادته، واالستغاثة به، وفي هذا الصدد  

في الدعوة  المعلم والمرشد) يقول اإلمام دمحم بن عبد الوهاب في رسالته إلى عبد وسها بن سحيم المطوع 

توحيد الربوبية، وهو أن وسها سبحانه : التوحيد نوعان: )) من أهل المجمعة في تعريف التوحيد( الوهابية

متفرد بالخلق والتدبير عن المالئكة واألنبياء وغيرهم، وهذا حق البد منه، ولكن هذا التوحيد ال يدخل 

قل من يرزقكم من السماء واألرض أم من }: الرجل في اإلسالم، ألن أكثر الناس مقرون به، قال تعالى

 .{أفال تعقلون... يملك السمع واألبصار

أن ال يعبد إال وسها وحده، ال ملكا : وأن الذي يدخل الرجل في اإلسالم هو توحيد األلوهية، وهو 

وسها، منهم من يدعو وذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بُعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع . مقربا، وال نبيا مرسال

األصنام، ومنهم من يدعو عيسى، ومنهم من يدعو المالئكة، فنهاهم عن هذا، وأخبرهم أن وسها أرسله 

ليوحد، وال يدعى أحد من دونه ال المالئكة وال األنبياء، فمن تبعه ووحد وسها فهو شهد أن ال إله إال وسها، ومن 

إليهم فهو الذي جحد ال إله إالّ وسها مع إقراره أنه ال  عصاه ودعا عيسى والمالئكة واستنصرهم، والتجأ

 ..((.يخلق وال يرزق إال وسها

ال خالف أن التوحيد ال بد أن يكون : )).. إْذ يقول( كشف الشبهات)ويؤكد على التوحيد في رسالة  

عمل به فهو فإن عرف التوحيد ولم ي. بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما

 ..((. كافر معاند كفرعون وإبليس

ومن هذا المبدإ المتشدد هاجم الشيخ دمحم بن عبد الوهاب العادات التي كانت منتشرة في العالم  

العربي واإلسالمي مثل التبرك باألولياء والصالحين، والتمسح بمشايخ الصوفية، والتقرب إلى وسها بزيارة 

هذه العادات شركا، وهي نوع من الشرك باكهل تعالى، وهو يصرح بهذا  قبور وأضرحة الصالحين، واعتبر

فاعلم أن التوحيد الذي دعت : )).. فيقول( عبد الرحمن بن ربيعة مطوع آل صادق)في رسالة موجهة إلى 

إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، إفراد وسها بالعبادة كلها، ليس فيها حق لملك مقرب، وال نبي مرسل أو 

، {وأن المساجد كهل فال تدعوا مع وسها أحدا}: فمن ذلك ال ُيدعى إالّ إياه، كما قال تعالى. عن غيرهمفضال 

فمن عبد وسها ليال ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره، فقد اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن ال إله إال وسها، ألن 

عبد القادر أو غيرهم، وكما يفعل هذا عند قبر زيد  كما يفعل المشركون عند قبر الزبير أو. وسها هو المدعو

قل إن صالتي }: وغيره، ومن ذبح كهل ألف ضحية ثم ذبح للنبي ولغيره فقد جعل إلهين اثنين، كما قال تعالى

 ..((.  والنسك هو الذبح، وعلى هذا فقس{ ونسكي ومحياي ومماتي كهل رب العالمين

النذر لغيره، حيث يقول في رسالته السالفة إلى عبد وسها بن وأنكر الشفاعة من غير وسها، كما أنكر  

يا : فكل من غال في نبي، أو صحابي أو رجل صالح، وجعل فيه نوعا من اإللهية، مثل أن يقول: )).. سحيم

فإن وسها سبحانه . أو أنا في حسبك، ونوع هذا فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإالّ قتل. سيدي فالن أغثني

 ..((. أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد، وال يُدعى معه إله آخر وتعالى إنما

: )).. األضرحة بالكفار، حيث يقولويتابع في رسالته هذه متوسعا في نعت المستغيثين بالقبور و 

ين في واعلم أن المشركين في زماننا قد ازدادوا على الكفار في زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأنهم يدعون األولياء الصالح

 ..((. الرخاء والشدة، ويطلبون منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات
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: ويؤكد على التوحيد الخالص، ففي رسالته إلى مطاوعة أهل سدير والوشم والقصيم يوجه القول 

فمن ذلك . من المالئكة والنبيين فضال عن غيرهم( وسها)والنهي عن الشرك وهو أن ال يدعى من دونه )).. 

سجد إالّ كهل، وال يركع إالّ له، وال يدعى لكشف الضر إالّ هو، وال لجلب الخير إالّ هو، وال ينذر إالّ أنه ال ي

 ..((. له، وال يحلف إالّ به، وال يذبح إالّ له، وجميع العبادات ال تصلح إالّ له وحده ال شريك له

على سبيل االطالع واعتبر زيارة القبور بدعة، بما في ذلك قبر الرسول في المدينة، ولو  

 .وأنكر بناء المآذن والقباب في المساجد، والقباب على القبور واعتبرها بدعة منكرة. والسياحة

 :صفات وسها - 8

إن االعتقاد الصحيح في الصفات اإللهية هو أن ال نتجاوز األسلوب القرآني، وال النبوي، بل  

وله ملسو هيلع هللا ىلص  من غير تعطيل، وال تمثيل، وال تشبيه، نصف وسها بما وصف به نفسه في قرآنه، وبما وصفه به رس

 .ونعرف معاني هذه الصفات ونثبتها

وأنكر تأويل القرآن، وكفر من يقول بالتأويل وأخرجه من الملة اإلسالمية، معتمدا على قوله  

 .{وما يعلم تأويله إالّ وسها}: تعالى

 :السلفية الوهابية في ميزان النقد

وقد تعرض الشيخ دمحم بن عبد الوهاب إلى سيول من االنتقادات من علماء عصره، نسوق أطرافا  

 :من أسماء هذه الكتب التي تناوشت دعوته، منها

 [.تجريد سيف الجهاد لمدعي االجتهاد]وسها بن عبد اللطيف الشافعي الشيخ عبد  - 0

 [.الصواعق والرعود]الشيخ عفيف الدين عبد وسها بن داود الحنبلي  - 4

 [.تهكم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين]الشيخ دمحم بن عبد الرحمن الحنبلي  - 8

 [.الصارم الهندي في عنق النجدي]الشيخ عطاء الهندي  - 2

 [.مصباح األنام وجالء الظالم في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام]الشيخ علوي بن حداد  - 1

 [.سعادة الدارين في الرد على الفرقتين]الشيخ صالح الكواش التونسي  - 2

سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة ]الشيخ إبراهيم السمنودي المنصوري  - 7

 [.ريةالظاه

 [.غوث العباد ببيان الرشاد]الشيخ مصطفى الحمامي المصري  - 3

، مطبوع في [جالل الحق في كشف أحوال أشرار الخلق]الشيخ إبراهيم حلمي القادري اإلسكندري  - 7

 .هـ0811اإلسكندرية سنة 

 [.البراهين الساطعة]هـ 0877الشيخ سالمة العزامي المتوفي سنة  -01

 [.المقاالت الوفية في الرد على الوهابية] الشيخ حسن خزبك -00
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 [.األقوال المرضية في الرد على الوهابية]الشيخ عطا الكسم الدمشقي  -04

طبعة [  الصواعق اإللهية]الشيخ سليمان بن عبد الوهاب شقيق الشيخ دمحم بن عبد الوهاب النجدي  -08

 .هـ0877استامنبول سنة 

الصواعق اإللهية في الرد على ]يق اإلمام دمحم بن عبد الوهاب الشيخ سليمان بن عبد الوهاب شق -02

 [. فصل الخطاب في الرد على دمحم بن عبد الوهاب]و [.الوهابية

 [.خالصة الكالم في بيان أمراء البلد الحرام]هـ 0811الشيخ أحمد بن زيني دحالن مفتي مكة عام  -01

 .هـ0812طبعة مصر عام [. ة في الرد على الوهابيةالفتوحات اإلسالمي]الشيخ أحمد بن زيني دحالن  -02

 [.الدرر السنة في الرد على الوهابية]الشيخ أحمد بن زيني دحالن  -07

 [.الحق المبين في الرد على الوهابيين]الشيخ أحمد سعيد السرهندي النقشبندي  -03

 [. الوهاب فصل الخطاب في رد ضالالت ابن عبد]الشيخ أحمد بن علي البصري القباني  -07

 .هـ0821طبعة الهند [ العقائد الصحيحة في ترديد الوهابية النجدية]الشيخ دمحم حسين الحنفي  -41

 [.الرسالة الردية على طائفة الوهابية]دمحم عطاء وسها الرومي  -40

صلح اإلخوان في الرد على من قال على المسلمين بالشرك ]الشيخ داوود بن سليمان البغدادي  -44

 [.المنحة الوهبية في الرد الوهابية]و [.رانوالكف

 [. السيف الهندي في إبانة طريقة الشيخ النجدي]الشيخ عيسى بن دمحم الصنعاني اليمني  -48

 [.سبيل النجاة عن بدعة أهل الزيغ والضاللة]القاضي عبد الرحمن قوتي  -42

 [.في الرد على الوهابية النقول الشرعية]الشيخ مصطفى بن أحمد بن حسن الشطي الحنبلي  -41

 [.آل سعود وآل عبد الوهاب النجدي]الشيخ ناصر السعيد  -42

 [.البراءة من االختالق في الرد على أهل الشقاق والنفاق]الشيخ زين العابدين السوداني  -47

 [. براءة الشيعة من مفتريات الوهابية]الشيخ دمحم أحمد حامد السوداني  -43

 :لفت في الرد على ضالالتهم فأشهرهاوأما القصائد التي أ 

 :قصيدة الشيخ السيد النعمي، قالها لما قتل دمحم بن عبد الوهاب جماعة لم يحلقوا رؤوسهم هذا مطلعها - 0

 حديث صحيح باألسانيد عن جدي أفي حلق رأسي بالسكاكين والحد 

 :قصيدة الشيخ عبد الرحمن اإلحسائي التي مطلعها - 4

 وشاعت فكادت تبلغ الغرب والشرقا  د غطت األفقا بدت فتنة كالليل ق 

 :قصيدة الشيخ ابن غلبون الليبي التي مطلعها - 8
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 وليس على نجد ومن حل في نجد   سالمي على أهل اإلصابة والرشد  

 :قصيدة الشيخ مصطفى المصري البوالقي هذا مطلعها - 2

 أستهدي وبالحق ال بالخلق للحق  بحمد ولي الحمد ال الذم استبدي  

 :قصيدة الشيخ الطبطبائي البصري التي مطلعها - 1

 .فقد صح عنه خالف الذي عندي  رجعت عن القول الذي قلت في النجدي 
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 المصري هوالعالمة المجدد الشيخ دمحم عبد الداعية المصلح

 [م1218-1732/هـ1911-1393]

 

 :تمهيد

إنه ليس من باب المصادفات العلمية أن تعكف األقالم العلمية واألكاديمية منذ أمد علمي متميز  

تفكيك وتركيب منهج وشخصية اإلمام المصلح والداعية المجدد الشيخ دمحم عبدة على دراسة وتحليل و

المصري، الذي يعتبر حلقة وصل بين الدعوة األفغانية الهادرة الثائرة، المناهضة للروح االستبدادية 

د المحلية، وللروح االستكبارية االستعبادية الكامنة في الغرب الصليبي، وبين دعوة ومنهج الشيخ السي

رشيد رضا، العلمية والتثقيفية الراشدة، ودعوة الشيخ حسن البنا اإلحيائية البانية كامتداد للفكر األفغاني 

 .والعبدوي، الذي انتقل إلينا بواسطة الشيخ السيد رشيد رضا ومدرسة المنار

لى ما كما أنه ليس من باب المصادفات أن تصل الدراسات العلمية واألكاديمية والفكرية وغيرها إ 

ومن مختلف الجنسيات  ،يقارب األلف دراسة وبحث ومقال وأطروحة جامعية بشتى اللغات العالمي

والقوميات، التي اهتمت بنهضة الشرق اإلسالمي، بعد أن أطلق صيحتها األولى حكيم الشرق الشيخ جمال 

. ارسينالدين األفغاني، لدراسة مواطن القوة والضعف فيه على اختالف وأهداف ونوايا الد
 
 

كما أنه ليس من باب المصادفات العلمية والفكرية أن تعكف األقالم على دراسة تجربة اإلمام  

الشيخ دمحم عبدة كحلقة ثانية واصلة للفكر اإلصالحي األفغاني، بما سيلحقه من التجارب والمشاريع 

مقدمة بنتائجها القيمة . النهضوية واإلصالحية، لوال نجاعة ونجاح تلك التجارب نظريا وعمليا وواقعيا

 .والعميقة تلك قراءة نقدية تحليلية لقيمة وأهمية ومكانة تلك المشاريع اإلصالحية

ولعله من بين أهم المالحظات على هذه الشخصيات كثرة الدارسين والدراسات حولها، واتفاق  

األفغاني، دمحم عبدة، رشيد جمال الدين )معظم نتائج تلك الدراسات حولها، مبدية ريادة الثالثي اإلصالحي 

وأثرهم في نهضة الشرق اإلسالمي ودفعهم له نحو النهضة والتقدم، على إيقاع المواءمة بين ( رضا

مورثات األصالة، وثوابتها المرجعية المقدسة، وبين متغيرات العصر ومنجزاته الحديثة، لتكون مدرسة 

وسطا بين مناهج الباطل، ووسطا في المواءمة معتدلة وسطا بين تيارين مختلفين متطرفين متناقضين، و

بين األصالة والمعاصرة، ووسطا لوسطية الفهومات والقراءات والطروحات السوية، البعيدة عن القراءات 

ووسطا بين تيار التحلل، وتيار التحرر، وتيار . الظاهرية الشكلية، المعطلة للسير نحو العصرنة والتقدم

 .التزمت

بدأت مع الثورة، وتأرجحت بعدها نحو التربية، ثم عادت من جديد للثورة، وهي تجربة حضارية  

، ثم [اإلصالح]ثم عادت لإلصالح التربوي واالجتماعي الشامل، وتلخصت مسيرتها التاريخية في 

 [.اإلصالح]، ثم العودة إلى [الثورة]

تجربة ثرية في  وهي. إنها تجربة حية إلصالح العقل المسلم من إسار وقيود التقليد والضعف 

تجربة ناجعة في إصالح . إصالح الفكر المسلم من قيود الجمود والتقليد والذوبان في ظواهر النصوص

الواقع التربوي والتعليمي والواقعي، وذلك بإصالح أكبر وأعلى المؤسسات التربوية والجامعية العريقة 

 (.األزهر)
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كما هي (. القضاء واألوقاف)مؤسساته  وهي تجربة إصالح واقعي واجتماعي، بالتوجه إلصالح 

تجربة نموذجية إلصالح اللغة وأساليبها في الكتابة والتراسل والتخاطب، واستبدالها بأساليب تناسب 

 .   المنطلق، والممارسة واألسلوب والوسيلة والغاية: تجربة إصالحية متميزة في. العصر

ح حال مصر  والعالم العربي، والعالم تجربة إصالحية محلية وإقليمية وعالمية، تهدف إلصال 

تجربة إعادة اإلسالم ليحكم الحياة ويوجه . اإلسالمي، والبشرية قاطبة، المتمدنة ماديا، والتائه روحيا

مسيرة البشرية، بدءا بتحريرها من كل أشكال العبودية، ووصوال إلى سيادة وقيادة نفسها، وخضوعها 

 .لخالقها وحده

نها خطت الخطوة العملية األولى في مسيرة النهضة واإلصالح والتقدم في إنها تجربة قيمة، أل 

العصر الحديث، بعد أن تركت آثارها التغييرية العميقة في مسيرة ومنهج التجارب اإلصالحية العملية في 

وصارت مصدر إلهام وتأسيس ونظر لكل الحركات والمشاريع النهضوية . العالم العربي واإلسالمي

 . القادمة والتطلعية 

تجربة ال غنى عنها، الستقاء قيمة المعرفة اإلصالحية، وتدبر خطوطها النهضوية، بالدراسة  

تجربة حقيقية الستسبار مواطن النجاح والفاعلية فيها، ولمعرفة . والتحليل والقراءة واالستلهام واالقتفاء

ر في العالمين العربي واإلسالمي مواطن الخلل والغفلة فيها بين مجموع تجارب مشاريع النهضة والتغيي

 .في العصر الحديث

إنها تجربة خاصة، لها قراءتها وتصوراتها وتحليالتها وفهوماتها وتعامالتها الفكرية والنظرية  

وهي تجربة خاصة في . حيال األطر المرجعية المقدسة، وحيال التراكم التراثي الموروث بغثه وسمينه

 .المقدس والتراثي، ودورهما في النهضة الحضارية القادمة منهج وأدوات وزاوية تعاملها مع

وهي تجربة لها ممارساتها وتطبيقاتها الواقعية، شغلت وأطرت العقل المسلم لفترة طويلة من  

الزمن الدعوي واإلصالحي الفاعل، وتعرضت لسيول من التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية، أكثر 

 .ية أخرىمما تعرضت له أي حركة إصالح

إنها تجربة ارتبطت باإلصالح الديني والروحي، واإلصالح االجتماعي، واإلصالح السياسي،  

وهي تجربة ارتبطت بأكبر أعالم اإلصالح . واإلصالح الفكري، والمعرفي والمنهجي والعلمي العميق

إنه الشيخ دمحم عبدة المصري . اإلسالمي في العصر الحديث
1

   . 

 :اة الشيخ دمحم عبدةمعالم ومحطات في حي

هذه البطاقة الفنية عن حياة اإلمام دمحم عبدة التي نقدمها في هذه الدراسة هي ثمرة جهد وعمل  

لرواد ودارسي الشيخ دمحم عبدة، بدءا من تلميذه الشيخ رشيد رضا، وانتهاء بآخر الدراسات واألبحاث 

 : حياة الشيخ دمحم عبدة كالتالي وعلى ضوئها يمكن تقديم ومضات عابرة من محطات. المقدمة عنه

 .مرحلة النشأة والطفولة والصبى - 0

                                                           

 
1

. 40وعباس محمود العقاد، اإلمام دمحم عبدة، ص . 20، ص 0السيد رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام، ج : انظر

 .847..  814حمد أمين، زعماء اإلصالح، ص وأ
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 .مرحلة الشباب والحياة العلمية باألزهر - 4

 .قيادة وأبوة السيد جمال الدين األفغاني - 8

 .مرحلة اإلصالح األولى قبيل الثورة العرابية - 2

 .مرحلة المنفى والغربة - 1

اإلصالح الثانية  مرحلة العودة من المنفى وحركة - 2
1 .

 

وسنبرق من خالل هذه المحطات بومضات عابرة على حياة الشيخ دمحم عبدة بما يعود بالعمق على 

 .مسيرته اإلصالحية

 :مرحلة النشأة والطفولة والصبى - 1

من أعمال مديرية ( شبراخيت)بمركز ( محلة نصر)في قرية ( دمحم عبدة حسن خير وسها)ولد  

، في أسرة تعتز بكثرة رجالها ومقاومتهم لظلم الحكام، وتحملهم (م0327هـ 0422نة محافظة البحيرة س)

الهجرة، السجن، التشريد، النفي، مصادرة الثروة، القتل، : )في سبيل ذلك العديد من التضحيات

إنه سعى واش بأهلي عند الحكام بحجة أنهم ممن : )).. وهو يحكي عن ملحمة رجالهم فيقول ،..(التضييق

لون السالح، ويقفون في وجوه الحكام وأعوانهم عند تنفيذ المظالم، فأُخذوا جميعا، وزجوا في السجون يحم

وكان جدي حسن شيخا بالبلدة، وهو الذي بقي . واحدا بعد واحد، ومن دخل منهم السجن ال يخرج إالّ ميتا

..(( من البيت مع ابن أخيه
2

  . 

الة، والربط بين هذه األصالة وبين الغنى واالعتزاز علمته تلك النشأة االعتزاز بالمجد واألص 

وقال عنه (. أي أبناء الملوك أنت؟: قل لي باكهل: )والثورة، وقد لمس األفغاني فيه هذا الخلق السامي فقال له

( إنه يدخل علي وكأنه فرعون: )الخديوي عباس
3
 . 

يادة، ومكانة في البلدة ففي أسرة ذات جاه وعراقة وماض جهادي عريض، وسعة في الغنى والس 

 .ولمثل هذا األصل والمحتد دوره ومكانته في صناعة شخصية اإلمام. نشأ اإلمام دمحم عبدة

 :مرحلة الشباب والحياة العلمية باألزهر - 9

 -م0312في السابعة من عمره ( محلة نصر)تلقى الشيخ دمحم عبدة تعليمه األولي في قريته  

كريم، وتعلم فيها قواعد اللغة العربية وفن القراءة والكتابة، ثم ذهب إلى هـ، فبدأ بحفظ القرآن ال0478

هـ 0477-م0324الجامع األحمدي بطنطا ليحضر دروس تجويد القرآن سنة 
4
 . 

-م 0322وبعد أن حفظ القرآن الكريم وأحكام التجويد والتالوة في الجامع األحمدي بطنطا سنة  

ى الطريقة األزهرية التقليدية العقيمة، التي كادت تصده عن متابعة هـ، بدأ يتلقى دروسه العلمية عل0430
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هـ، فزوجه والده 0434-م0321دراسته، فقرر هجرانها بعد عام من شروعه فيها، وعاد إلى القرية سنة 

واالنقطاع عن  ،على العمل بالزراعة مع أبيه وإخوته -يومها  -وسنه لم يتجاوز السادسة عشرة، وعزم 

اسة بتلك الطريقة العقيمة، ولكن والده رفض ذلك، وقرر إعادته إلى الجامع األحمدي بطنطا في متابعة الدر

العام نفسه 
1
 . 

خال أبيه وكان صوفيا من ( درويش خضر)وفي الفترة التي انقطع فيها عن الدراسة التقى بالشيخ  

ّول مجرى حياته، بما ألقى إليه أتباع الطريقة السنوسية المسيطرة على أواسط إفريقيا، فغيّر تصوراته، وح

من فصوص الحكمة الصوفية، وحببه إلى سلوك الصوفية، فعادت إليه الرغبة في طلب العلم، فعاد إلى 

هـ، وبدأ يفكر في الذهاب إلى القاهرة لاللتحاق باألزهر الشريف، 0434-م0321الجامع األحمدي سنة 

بدا له في يوم من األيام وهو عازم على السفر أن رأى  وتحت تأثير الحكم الصوفية التي زوده بها خال أبيه

صوفيا متجوال فرغبه بحكمته الرمزية السفر والمغامرة إلى القاهرة، وعن هذا المشهد الصوفي الرمزي 

كنت أطالع بين الطلبة، وأقرر لهم في  -هـ0434-في يوم من شهر رجب من تلك السنة : )).. قال الشيخ

امي شخصا يشبه أن يكون من أولئك الذين يسمونهم بالمجاذيب، فلما رفعت شرح الزرقاني، فرأيت أم

سبحان : وأين الحلوى التي معك ؟ فقال: فقلت له.. ما أحلى حلواء مصر البيضاء: رأسي إليه قال ما معناه

 فعددت هذا القول إلهاما ساقه وسها إلي ليحملني على طلب العلم في مصر ،ثم انصرف.. من ّجد وجد. وسها

..(( دون طنطا
2
. 

م التحق الشيخ دمحم عبدة باألزهر، وبقي فيه اثنى 0322هـ 0434وفي منتصف شوال من سنة  

واألزهر إذاك مجسد ألدبيات . م0373هـ 0472عشرة عاما، إلى أن تخرج منه يحمل شهادة العالمية سنة 

لحواشي على الشروح  وشرح وا ،ومناهج التعليم التقليدية، القائمة على دراسة وحفظ المتون والشروح

فضال عن وضعه اإلداري والتربوي . الشروح، والحواشي التي على الشروح والمتون، والتعليق عليها

: والتنظيمي واالجتماعي والواقعي المزري، وانقسامه بين حزبين متصارعين من األساتذة والشيوخ، وهما

وحزب الشيوخ الصوفيين األقل تقليدا ومحافظة حزب الشيوخ التقليدين المحافظين السلفيين والمذهبيين،
3
 . 

وقد حضر الشيخ دمحم عبدة دروس كال الحزبين، فسمع من شيوخ الحزب الشرعي المحافظ، أمثال  

، ولكنه أحب وانتمى إلى الحزب ..(عليش، والرفاعي، والجيزاوي، والطرابلسي، والبحراوي: )الشيخ

صاحب المؤلفات الشهيرة في ( م0374هـ 0801ن ت حسن رضوا)الصوفي، الذي كان رائده الشيخ 

حسن )وكان من أعالم هذا الحزب الشيخ (. روض القلوب المستطاب)عصره، والسيما منظومته الشهيرة 

، الذي حاز على اهتمامه قبل مجيء الشيخ جمال الدين األفغاني (الطويل
4
. 

ت الصوفية التي غرسها فيه خال والحق أن الشيخ دمحم عبدة مال إلى حزب المتصوفين ال للميوال 

أبيه الشيخ خضر فحسب، بل لميوالته التحررية الثائرة، والناقمة على جمود وتقليد المدرسة التقليدية، 

أولئك الذين كرسوا التخلف في مصر وفي العالم اإلسالمي، وأعاقوا سير األزهر نحو الرقي لمستوى 
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ة، وروح التمرد والتحرر من إسار القيود، وضيق فوجد عند الصوفيين الحري. الجامعات العالمية

 .النصوص واألقوال وضوابط المذاهب، والخالفات التي كانت تثقل علوم ومتعلمي ذلك العصر

وبرمجة، وتدريسا،  ،وقد سئم الشيخ دمحم عبدة األزهر، وكل من فيه، إدارة، ونظاما، وتسيير 

أن زار مصر للمرة الثانية السيد جمال الدين  وظل متملمال من ذلك الوضع إلى.. وطالبا، وأخالقا

م، فاتصل به دمحم عبدة والزمه إلى حين خروجه من 0370-هـ0433األفغاني، وطاب له المقام فيها سنة 

م الزم الشيخ جمال 0370-هـ0433م، ومنذ شهر محرم الحرام من عام 0377-هـ0472مصر منفيا سنة 

 :قيمة بأرجوزة مطلعهاالدين األفغاني، وودع حلقات األزهر الع

بل وقتهم في جاء زيد ضيعوا *** لو كان هذا وصفهم ما شنعوا 
1
. 

 :لقاؤه بالسيد جمال الدين األفغاني 

عن لقائه األولى بالسيد ( جمال الدين ورسالة الرد على الدهريين)يروي الشيخ دمحم عبدة في كتابه  

المجاورين في رواق الشوام باألزهر أنه جاء مصر  أخبرني ذات يوم أحد زمالئي: )).. جمال الدين، قائال

عالم أفغاني عظيم، وهو يقيم في خان الخليلي، فسررت بهذا الخبر، وأخبرت أستاذي الشيخ حسن الطويل، 

ولكنه لم يكن يشفي نفسي، وكنت أتشوق  ،وكان الشيخ ممتازا في األزهر بعلم المنطق، وحضرته عليه

حثت في خزائن الكتب األزهرية عن طلبي فظفرت ببعض الكتب، وعثرت على دائما إلى العلوم العقلية، فب

ناقصا، وقد قرأ لنا الشيخ حسن الطويل شيئا من الفلسفة، ولكنه لم يكن ( شرح القطب على الشمسية)كتاب 

فلما سمعت . يجزم في قراءته وتدريسه بما يقرره من المعنى، وكثيرا ما كان الدرس احتماالت وتخمين

السيد جمال الدين األفغاني إلى مصر، دعوت الشيخ حسن الطويل لزيارته معي، فذهبنا إليه في بمجيء 

ودعانا إلى الطعام، فاعتذرنا وشكرنا، وبعد تناول الطعام  ،فألفيناه يتعشى، فسلمنا عليه وسلم علينا ،المساء

ون والصوفية فيها، فآثرنا أن اتجه إلينا، وسألنا عن معنى بعض آيات من القرآن الكريم، وما قاله المفسر

نستمع إليه، فأخذ يفسرها أمامنا تفسيرا مأل قلبي إعجابا، وشغفني به حبا، ألن التصوف والتفسير هما قرة 

..(( عيني ومفتاح السعادة
2
. 

هـ، وأخذت 0433صاحبت السيد من ابتداء شهر المحرم سنة : ].. ثم يضيف الشيخ دمحم عبدة قائال 

. علوم الرياضية والفلسفية والكالمية، وأدعو الناس إلى حضور دروسـه، والتلقي عنهأتلقى عنه بعض ال

سلم )و( المطالع)و( شرح القطب على الشمسية)للدواني في التصوف، و( الزوراء)وقد قرأت عليه كتاب 

. لسفةمن كتب الف( حكمة اإلشراق)و( حكمة العين)و (اإلشارات)و (الهداية)و من كتب المنطق،( العلوم

في الهيئة ( تذكرة الطوسي)و في األصول،( التوضيح مع التلويح)و في التوحيد،( الجالل الدواني)وعقائد 

. وقد شجعني على كتابة المقاالت األدبية واالجتماعية والسياسية. القديمة، وغيره من كتب الهيئة الحديثة

طلبته أخذوا يتقولون عليه وعلينا وحرصت على حضور مجالسه ودروسه، ولكن مشايخ األزهر وجمهور 

شتى األقاويل، ويزعمون أن تلقي تلك العلوم قد يفضي إلى زعزعة العقائد الصحيحة، وقد يهوي بالنفس 

فكنت إذا رجعت إلى بلدي عرضت ذلك على خال والدي الشيخ . في ضالالت تحرمها خير الدنيا واآلخرة
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وأن أعدى أعداء العليم  ،الحكيم، وال علم يفوق علمه وحكمتهإن وسها هو العليم : )).. درويش فكان يقول لي

فال شيء . هو الجاهل، وأعدى أعداء الحكيم هو السفيه، وما تقرب أحد إلى وسها بأفضل من العلم والحكمة 

من العلم بممقوت عند وسها، وال شيء من الجهل بمحمود لديه، إالّ ما يسميه بعض الناس علما، وليس في 

.((..[ لم كعلم السحر والشعوذة ونحوهما، إذا قصد بتحصيلهما اإلضرار بالناس الحقيقة بع
1
 . 

ولم أهتم بتلك األقاويل، وكنت أالزم السيد مالزمة ظله، : )).. ثم يضيف الشيخ دمحم عبدة قائال 

وكان السيد جمال .. وأحضر دروسه وناديه ومسامره، وكانت مجالس علم وحكمة وأدب ودين وسياسة

يلقي الحكمة لمريدها وغير مريدها، ومن خواصه أنه يجذب مخاطبه إلى ما يريد، وإن لم يكن من  الدين

أهله، وكنت أحسده على ذلك، ألن حالة المجلس تؤثر في نفسي، فال تتوجه للكالم إالّ إذا رأيت له محال 

..(( قابال واستعدادا ظاهرا، وهكذا الكتابة
2

    . 

: وف والتنسك إلى الفلسفة الصوفية العميقة، وكان األفغاني يقول لهانتقل به األفغاني من التص 

 -متاتيا -وإن جلس في قهوة . الفيلسوف إن لبس الخشن، وأطال المسبحة، ولزم المسجد فهو صوفي))..

..(( وشرب الشيشة فهو فيلسوف
3
. 

م، وهذه المقدمة 0374هـ0471الفلسفية التي أمالها األفغاني سنة ( رسالة الواردات)كتب مقدمة لـ  

وأول ما نشر باسمه كان في . هي أول اآلثار الفكرية التي حفظت لنا من تراثه، وهي لم تنشر إالّ بعد وفاته

م، وكان ال يزال يلتزم السجع في أسلوبه، وسنه يومئذ 0372هـ 0478جريدة األهرام في عامها الثاني 

سبعا وعشرين عاما 
4
. 

م ونالها من الدرجة 0377هـ الموافق لسنة 0472/جمادى األولى/08دخل امتحان العالمية يوم  

الثانية، ال لضعف فيه، بل لتآمر شيوخ األزهر المتزمتين والحاقدين عليه، وعلى شيخه األستاذ جمال الدين 

شيخ ( دمحم مهدي العباسي)األفغاني، وسنه ثمان وعشرين عاما، ولوال إصرار رئيس لجنة االمتحان الشيخ 

لى نجاحه لرسب، ألن بعض األعضاء المتزمتين كانوا قد تواصوا بينهم على إسقاطه آلرائه، األزهر ع

وصحبته للسيد جمال الدين 
5
. 

 :قيادة وأبوة السيد جمال الدين األفغاني - 3

واصل الشيخ دمحم عبدة بعد تخرجه من األزهر تدريس كتب علم المنطق وعلم الكالم المشوب  

ما كان يعيد قبل تخرجه على الطالب كتبا شرحها له أستاذه، والسيما شروح السيد بالفلسفة في األزهر، في

لسعد التفتازاني ( شرح العقائد النسفية)و في المنطق،( إيساغوجي)جمال الدين األفغاني في بيته، فقرأ لهم 

عض الطلبة وعقد في بيته درسا شرح فيه لب.. ، وغيرها(مقوالت السجاعي بحاشية العطار)و مع حواشيه،

للوزير ( التحفة األدبية في تاريخ تمدن الممالك األوربية: )بعض المؤلفات الفكرية الحديثة والقديمة، مثل
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الذي عربه الخواجة نعمت وسها الخوري، وقرظه في األهرام هو وأستاذه ( فرانسوا جيزو)الفرنسي 

البن مسكويه ( تهذيب األخالق)األفغاني، وكتاب 
1
. 

م عين مدرسا بمدرسة دار العلوم، فقرأ على طالبها مقدمة ابن 0373هـ 0471ة وفي أواخر سن 

خلدون، وألف لهم كتابا ضاعت أصوله، وهو في علم االجتماع والعمران، ثم عين مدرسا للعلوم العربية 

في مدرستي األلسن واإلدارة 
2

  . 

غاني بمصر، كما انضم مع واشترك مع أستاذه األفغاني في التنظيمات السرية التي أنشأها األف 

، وكانت منظمة عالمية ذات سمعة دولية شهيرة وصيت سياسي (الماسونية العالمية)أستاذه إلى تنظيم 

العلمية واالقتصادية : حسن، يدخلها األعيان واألكابر، على اختالف مكاناتهم ودرجاتهم ومستوياتهم

نة بالنظر إلى الدور الكبير الذي قامت به في أوربا ونشأت لها مثل تلك السمعة الحس.. واالجتماعية والدينية

في العصور الوسطى ضد استبداد األباطرة وسلطة الباباوات والكنيسة، وسعيها الدؤوب في سبيل التحرر 

والديمقراطية، وإبعاد نفوذ الكنيسة الرجعي، وتحرير عقول العلماء من إرهاب رجال الدين المحافظين  

، ولسرية أسماء قادتها وعدم وضوح (اإلخاء. المساواة. الحرية: )الفرنسيةولرفعها شعارات الثورة 

هواياتهم ونواياهم وأهدافهم وأطماعهم في الشرق اإلسالمي عامة وفلسطين خاصة 
3
. 

ومع كل النشاط الذي بذله وأستاذه في االنخراط فيها، فإن أملهما قد خاب فيها لما تحققا من  

اري العالمي واالستبداديين المحليين، ومن عالقتها الوطيدة بالنفوذ األجنبي مهادنتها لالستبداد االستعم

المستعمر لبالد العروبة واإلسالم، والسيما االستعمار البريطاني 
4

      . 

مصر )، الذي كان شعاره (الحزب الوطني الحر)وانضم اإلمام دمحم عبدة مع أستاذه األفغاني إلى  

طالئع الوطنية المصرية المستنيرة ، وقد ضم الحزب ال(للمصريين
5
. 

 :مرحلة اإلصالح األولى قبيل الثورة العرابية - 3

: بعد اشتغاله بالتدريس أنتج اإلمام جملة من األعمال الفكرية والثقافية والعلمية المختلفة، أهمها 

شرح الدواني للعقائد حاشية األفغاني على : )مقاالته في جريدة األهرام، وصياغة آثار أستاذه األفغاني، مثل

وغيرها، وصاغ أيضا الرسالة التي (.. رسالة الواردات)و( فلسفة الصناعات)و( فلسفة التربية)، و(النسفية

( م0378هـ 0800علي باشا مبارك ت )ترجمها 
6

المدبر اإلنساني والمدبر : )، ونشرها باألهرام بعنوان

(العقلي الروحاني
 1

 . 
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6

في مديرية الدقهليـة سنة ( برنبال الجديدة)ولد بقرية : م0378-0348/ هـ0800-0487علي باشا مبارك  

م ألب فقيه وعالم وصوفي تقي، اعتنى والده بتربية ولده، ثم أرسله إلى من يفقه في الدين ويعلمه 0348هـ 0487

دسة، وأتم دراسته فيها، ثم سافر مع أوالد دمحم علي إلى مبادىء اللغة العربية ثم التركية، ثم التحق بمدرسة  الهن

م، 0327م وعاد إلى مصر فانضم إلى الجيش، ولما توفي دمحم علي باشا سنة 0322فرنسا لمتابعة دراستهم سنة 

عينه عباس باشا ضابطا برتبة يوزباشي في سالح الهندسة، ثم طور المدارس الحربية، وأوكل إليه تنظيم وإدارة 
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دة من حيث أسلوبه في الكتابة ابتعاده عن السجع والترسل والتنميق وما يتميز به اإلمام دمحم عب 

 .عندما يصوغ أفكار غيره، وسجعه وترسله عندما ينشىء لنفسه 

 :محنته وأستاذه 

م نفي األفغاني من مصر، وعزل اإلمام من مناصب 0377هـ 0472في شهر يوليو من سنة  

م 0331هـ 0477وفي سنة (. محلة نصر)امته بقريته التدريس في مدرستي دار العلوم واأللسن، وحددت إق

استصدر رياض باشا ناظر النظار عفوا من الخديوي توفيق عن اإلمام واستدعاه من قريته، وعينه محررا 

م، وفي 0331/يوليو/07، فاستهل فيها الكتابة من يوم (الوقائع المصرية)ثالثا في جريدة 

كما تولى مسؤولية . بة محرر أول للصحيفة العربية الرسميةم عين رئيسا لتحريرها برت0331/اكتوبر/17

المجلس األعلى )هـ أنشىء 0473م ربيع الثاني 0330وفي شهر مارس . الرقابة على المطبوعات

وعين الشيخ عضوا فيه ( للمعارف
2
. 

وصار مقربا من  ،وفي هذه الفترة أبعد عن االشتغال بالتدريس، وعمل بالصحافة والسياسة 

ولذلك فقد برز الخالف في منهجه ونشاطه عن أستاذه األفغاني في وسيلة النهضة بالشرق  السلطة،

فهو عندما يدرس ويعلم ويعظ ويحاضر ويناظر ال يختلف عن أستاذه األفغاني إالّ . والشرقيين المتخلفين

لفرق بينهما واضحا في درجة الميل نحو العقل والفلسفة، ولكن عندما يعمل بالسياسة العليا والمباشرة يبدو ا

فرق المصلح من الثوري 
3
. 

  :عضو فاعل في الثورة العرابية

انضم اإلمام دمحم عبدة مع الحزب الوطني الحر إلى الحركة العرابية بعد مظاهرة عابدين يوم  

م، والقت مطالب الثورة العرابية هوى مع ميوالته وقناعاته الوطنية، فألقى بكل قواه في 17/17/0330

م، وبعد أن 0334ثورة، والسيما بعد المذكرة الثنائية اإلنجليزية الفرنسية إلى مصر في شهر جانفي تلك ال

وظل يناضل مع الثوار في  ،حملت المذكرة الكثير من األخطار التي تهدد أمن مصر واستقاللها ومستقبله

م 0334موقعه القيادي حتى هزيمة الثورة العرابية في شهر سبتمبر 
4
. 

                                                                                                                                                                                      

س وفق النفقات االقتصادية الجديدة التي تعتمد على التقليل من اإلنفاق العام، وفي عهد سعيد باشا وشى به المدار

م  وعاد إلى مصر بعد أن 0372هـ 0471وشاة فتخلص منه بإرساله مع القوات المصرية لمحاربة روسيا سنة 

نظارة الجهادية، ثم تقلب في المناصب  القى األهوال، ثم اعتزل الناس والجندية، وعاد من جديد ليتسلم معاون

اإلدارية والحكومية، ثم اهتم بتدريس الجنود في المدارس الحربية، فألف الكثير من الكتب، ثم عاد فتقلب في 

ناظر )المناصب الحكومية في عهد إسماعيل باشا، وكان آخر منصب حكومي يترأسه هو وزارة التربية 

في عهده، ولما سقطت حكومة نوبار باشا، واحتل اإلنجليز مصر عاد مجددا ، فأصلح النظام التربوي (المعارف 

لوزارة المعارف، ومنها إلى االشتغال باألعمال الهندسية وحفر الترع ومد الجسور، إلى أن اعتزل وتوفي سنة 

في عشرين مجلدا، على منوال ( الخطط التوفيقية)م، وقد ترك العديد من المؤلفات أشهرها 0378هـ0800

 . 023.. 024جرجي زيدان، بناة النهضة العربية، ص  : انظر. ، وغيرها من الكتب(خطط المقريزي)
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3
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وأحمد أمين، مرجع سابق، . 31وجرجي زيدان، مرجع سابق، ص . 80و 81دمحم عمارة، مرجع سابق، ص  
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مة الثورة العرابية سجن الشيخ دمحم عبدة ثالثة أشهر للتحقيق القى فيها األمرين، ثم حكم وبعد هزي 

م، ولكنها امتدت إلى ما يقارب ست سنوات، 0334/ديسمبر/42عليه بالنفي مدة ثالث سنوات، بدأت يوم 

ذاق فيها اإلمام طعم المحنة واالبتالء والغربة والنفي 
1
. 

ي بغزارة إنتاجه الفكري والصحفي المكتوب عبر تلك المقاالت التي وقد تميزت فترة ما قبل النف 

كان ينشرها في جريدة األهرام والوقائع المصرية، والتي تناولت شتى الموضوعات الفكرية والفلسفية 

واألدبية والدينية والتاريخية واالجتماعية والتربوية واألخالقية 
2
. 

 :مرحلة المنفى والغربة - 8

 عبدة إلى بيروت منفيا بقرار من حاكم مصر الخديوي توفيق يوم ذهب اإلمام دمحم 

أربعة وثالثون عاما، فأقام في  -يومها-هـ، وكان عمره 0811/صفر/08م الموافق 0334/ديسمبر/42

م 0338بيروت نحو عام حتى استدعاه أستاذه األفغاني للحاق به في باريس في أواخر سنة 
3
. 

األفغاني من حجرة صغيرة متواضعة فوق سطح أحد منازلها، وأخذ وفي باريس انطلق مع أستاذه  

السرية، ( العروة الوثقى)لسان حال جمعية ( العروة الوثقى)يعمل مع أستاذه األفغاني في إخراج جريدة 

التي قام بتنظيمها في بالد المشرق ومصر والهند، فصدر منها ثمانية عشر عددا، كان أول عدد صدر يوم 

هـ وآخر عدد يصدر منها كان يوم 0810/جمادى أولى/01م الموافق 0332/مارس/08

المحرر )هـ، وكانت وظيفة اإلمام دمحم عبدة في الجريدة 0810/ذو الحجة/42م الموافق 0332/اكتوبر/07

رئيس التحرير ( األول
4
. 

السري منصب نائب الرئيس، إذ كان يترأسها األفغاني، ( العروة الوثقى)كما شغل في تنظيم  

ومارس العمل التنظيمي السري، وتنقل بهذه الصفة في بالد كثيرة بعضها في أوربا، وبعضها اآلخر في 

الشرق، وكانت كل رحالته يطبعها الغموض والسرية 
5
. 

م دخل السودان أثناء اشتداد ثورة المهدي، وباشر قيادة عمل الجمعية فيها، كما 0332وفي سنة  

ائل السرية إلى بعض فروع التنظيم كتب في هذه الفترة عددا من الرس
6
. 

والتقى بوزير الحربية اإلنجليزي ووجوه  ،وزار لندن داعيا لوجوب جالء اإلنكليز عن مصر 

وبعد توقف العروة الوثقى ويأسه من العمل السياسي المباشر كوسيلة . البرلمان والصحافة والرأي العام

م على أمل العودة 0331ولى، ومنها إلى بيروت سنة لنهضة الشرق، غادر باريس إلى تونس في زيارة األ

إلى مصر ثانية 
7
. 
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وفي فترة تواجده ببيروت أسس جمعية سرية للتقريب بين األديان، شارك فيها عدد من رجال  

أن أصول تلك األديان والمذاهب : )).. الدين المستنيرين، ممن ينتمون لألديان السماوية الثالثة، وكان يرى

ليها الباطل، فبعضها ثابت بما فيه من الح، وبعضها بما وضع له من النظام الموافق لسنن حق، ثم طرأ ع

الكون واالجتماع، فالنظام حق، وهو ثابت باق بذاته، وما في الجمعية أو المذهب من الباطل تابع له باق 

: به الدين اإلسالمي وأن التقريب بين األديان مما جاء.. به، مع عدم معارضة أهل الحق لما فيه من الباطل

، وإن القرآن هو منبع الدين (22: آل عمران){ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم}

يقارب بين المسلمين وأهل الكتاب، حتى يظن المتأمل فيه أنهم منهم، ال يختلفون عنهم، إالّ في بعض أحكام 

..(( عداؤه الالبسون ثياب أحبائه فأفسدوا قلوب أهاليهقليلة، لكن عرض على الدين زوائد أدخلها عليه أ
1
. 

وفي بيروت مارس العمل الثقافي والتربوي والفكري إلى جانب العمل السياسي، بحكم الصالت  

ومن مقاالته السياسية التي كتبها في . التي ماتزال تربطه بالسيد جمال الدين األفغاني وتنظيم العروة الوثقى

يد صوموئيل بيكر في السودان ومصر وانجلترا، ومراسالت أخرى متنوعة،  ومصر رسالة للس: ]بيروت

ومن بيروت أرسل الرسائل لعدد من الساسة والوجهاء، ومنها أيضا أرسل بعض آراء [. والمحاكم األهلية

ادي األفغاني وتنظيم العروة الوثقى في السياسة الشرقية فنشرت دون توقيع، ملتزما خط العروة الوثقى المع

لإلنجليز 
2
. 

الئحة إصالح التعليم : )وفي بيروت برزت جهوده التربوية وأعماله الثقافية والفكرية، فكتب 

، كما (الئحة إصالح التربية في مصر)، وشرع في كتابة (الئحة إصالح القطر السوري)، و(العثماني

في العصر الحديث، فحقق  شرع في تحقيق كتب التراث العربي واإلسالمي كرائد حقيقي للمحققين العرب

، ملتزما منهج التحقيق العلمي للنسخ ومقارنتها (نهج البالغة)، و(مقامات بديع الزمان الهمذاني)وشرح 

ببعضها، فكان بذلك رائدا للمحققين العرب في العصر الحديث، كما عبر بوضوح في المقال الذي كتبه 

العلمي في نقد النصوص، وتحقيق مدى نسبتها إلى المنسوب للواقدي عن المنهج ( فتوح الشام)حول كتاب 

في الشعر )في كتابه ( م0778طه حسين ت )أصحابها، وهو المنهج الذي استخدمه من بعد الدكتور 

( الجاهلي
3
. 

لألفغاني من اللغة الفارسية إلى ( رسالة الرد على الدهريين)كما أتم في بيروت كذلك ترجمة  

، وصدرها بترجمة هامة ألستاذه األفغاني (أبو تراب –فندي عارف أ)العربية بمساعدة تابعه 
4
. 

هـ، وفيها شرح ديوان 0818م 0332سنة ( المدرسة السلطانية)وفي بيروت اشتغل بالتدريس في  

مجلة )البن مسكويه، وشرح ( كتاب التهذيب)و( إشارات ابن سينا)و (الحماسة)وديوان ( نهج البالغة)

( رسالة التوحيد)، كما ألقى فيها دروس التوحيد، التي تحولت فيما بعد إلى (األحكام العدلية العثمانية
5
. 
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وفي بيروت بدأ بتفسير القرآن بمنهج عقلي حديث، لم يسبق إليه أحد في الشرق منذ يقظته، طبق  

فيه منهج أستاذه األفغاني، وكان ذلك بالمسجد العمري ببيروت، فكان يعقد درسه بعد ثالث ليال في 

وع، واجتذب درسه هذا الحركة الفكرية والثقافية هناك، حتى أن الكثير من المستنيرين من المسيحيين األسب

كانوا يجتمعون على باب المسجد لسماعه، ولما كثرت الضوضاء في الشارع وحالت دون سماعهم للدرس 

، والوقوف داخله إلى فطلبوا منه السماح لهم بدخول المسجد لمتابعة حديثه، فسمح لهم بدخول فناء المسجد

جوار الباب، واستمرت دروسه في التفسير حوالي السنتين، ولم يسجل منها شيء علمي يذكر 
1
. 

وفي بيروت تزوج من زوجته الثانية بعد أن توفيت زوجته األولى، وفي بيروت سعى لدى  

على سمو األميرة يلح ( سعد زغلول باشا)أصدقائه كي يطلبوا له العفو ليعود إلى مصر، وكان تلميذه 

الحاكم اإلنجليزي للعفو عنه، وسعى لذلك ( اللورد كرومر) كي تستخدم نفوذها عند ( نازلي هانم فاضل)

وكيل السلطان بالقاهرة، وعندما اقتنع ( أحمد مختار باشا)والغازي ( علي الليثي)أيضا بالقاهرة الشيخ 

نه سيقصر نشاطه على العمل التربوي والفكري بأن اإلمام لن يعمل بعدها بالسياسة، وأ( اللورد كرومر)

والثقافي، فاستخدم اللورد كرومر نفوذه لدى الخديوي توفيق فاستصدر عنه عفوا فعاد اإلمام إلى مصر 

هـ 0812م 0337سنة 
2

  . 

 : مرحلة العودة من المنفى وحركة اإلصالح الثانية - 1

الشيخ ريحان بالقرب من قصر عابدين، عندما عاد اإلمام إلى مصر اتخذ لنفسه سكنا في شارع  

حتى نناطح : ))، وسأله عن سر اختياره هذا المكان للسكنى، قال له(عبد العزيز أفندي)ولما زاره صديقه 

ألنه كان يدرك أن الود المفقود بينه وبين الخديوي توفيق سيظل مفقودا، فسلك معه ((. عابدين مناطحة

رومر، وقدم إليه مباشرة الالئحة التي كتبها إلصالح التربية والتعليم طريق العالقات المباشرة مع اللورد ك

بمصر 
3
. 

ولما أراد أن يمارس عمله المحبب ويعود للتدريس وخاصة في دار العلوم، رفض الخديوي توفيق  

عودته للتدريس، حتى ال يتيح له فرصة تربية األجيال الجديدة على أساس من آرائه وأفكاره وتجاربه 

كي ( بنها)م قاضيا بمحكمة 0337في مجال التربية والتعليم والدعوة، وعينه الخديوي توفيق سنة  الثرية

، ثم إلى (الزقازيق)يبعده عن القاهرة وعن التدريس، فقبل اإلمام ذلك على مضض، ثم انتقل إلى محكمة 

م 0370، ثم ارتقى إلى منصب مستشار أول في محكمة االستئناف سنة (عابدين)محكمة 
4
. 

وفي هذه الفترة دارت مراسالت قليلة بينه وبين أستاذه األفغاني في اآلستانة، بعد أن استقر بها سنة  

م، ولكن موقف اإلمام من السياسة واإلنجليز جلب عليه غضب أستاذه، ثم انقطعت المراسالت 0374

: )).. إليه مرة يقولواتهمه بالجب، وكتب  ،بينهما بعد أن عنفه أستاذه أكثر من مرة على حذره وخوفه

وما الكالب قلّت أو كثرت؟ كن فيلسوفا يرى الموت  ،تكتب إلي وال تمضي، وتعّقد األلغاز، من أعدائي

(( ألعوبة، وال تكن صبيا هلوعا
5
. 
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5
 .21و 87دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص  
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وبلغ أمر القطيعة بينهما إلى حد توقف اإلمام عن رثاء أستاذه في الصحف عندما توفي يوم  

والدي أعطاني حياة : )).. م، واكتفى بالحزن عليه، وقال0377/سمار/17هـ الموافق 0801/شوال/12

يشاركني فيها علي ومحروس، والسيد جمال الدين األفغاني أعطاني حياة أشارك بها دمحما وإبراهيم وموسى 

وعيسى، واألولياء والقديسين، ما رثيته بالشعر ألني لست بشاعر، وما رثيته بالنثر ألنني لست بناثر، 

..(( وجدان والشعور، ألنني إنسان أشعر وأفكررثيته بال
1
. 

وبعد موت الخديوي توفيق وتولي الخديوي عباس حلمي الثاني السلطة قامت فترة من الوفاق بين  

األستاذ والقصر، وكان أساسها أن اإلمام أقنع الخديوي بأن يعاونه في العمل إلصالح المؤسسات التعليمية 

[ المحاكم الشرعية. األوقاف. األزهر: ]والتربوية واالجتماعية الثالث
2
. 

هـ تشكلت هيئة مجلس إدارة األزهر برئاسة الشيخ 0804/رجب/12م الموافق 0371وفي عام  

ممثلين للحكومة، وكان الشيخ دمحم ( عبد الكريم سلمان)، ودخل فيه األستاذ اإلمام والشيخ (حسونة النواوي)

الئحته وقوانيه، ال بمشيئة الخديوي وحاشيته وأعوانه، وقال عبدة حريصا على أن يسير هذا المجلس وفق 

إن مجلس إدارة األزهر ال يعرف لسموكم أمرا عليه إالّ بهذا : )).. يومها للخديوي أمام أعضاء المجلس

..((القانون الذي بين يديه، دون األوامر الشفوية التي يبلغها عنكم من ال يثق به المجلس لمخالفته قانونكم
3
. 

 :د اصطدمت سياسة الوفاق بين اإلمام والخديوي عباس حلمي الثاني بعاملين اثنين، هماوق 

مذهب اإلمام السياسي المعتدل تجاه اإلنجليز، األمر الذي جعله يهادن اللورد كرومر، وسلطة  - 0

 االحتالل، فال يعتبر معركته المباشرة ضدهم، وإنما ضد التحديات والعقبات التي تحول دون إصالح

وهو . األزهر، واألوقاف، والمحاكم الشرعية، ونظام التربية والتعليم المعتمد في المدارس المصرية

وهذا يدخل ضمن . الموقف الذي رضي عنه اإلنجليز، ورحبوا به، ألنه يتيح لهم الهدوء واالستقرار

ولى صحبة أستاذه استراتيجية اإلمام اإلصالحية بعد عودته من المنفى، ونقده لتجربته اإلصالحية األ

األفغاني، القائمة على الصراع السياسي والثورة واالنقالب المسلح، ليستبدلها بعملية التغيير والتربية 

 . الطويلة المدى، كأرضية حقيقية وفاعلة ألي تغيير سياسي آخر

الوفاق، معارضة األستاذ اإلمام ومؤيدوه لمطامح الخديوي في أراضي األوقاف، وبذلك انتهت سياسة  - 4

( م0711-0714)وصارت مرحلة حذر وعداء استمرت قرابة األربع سنوات 
4
 . 

، التي تهدف إلى نشر (الجمعية الخيرية اإلسالمية)م اشترك في تأسيس 0374هـ 0801وفي سنة  

م 0711هـ 0803التعليم، وإعانة المنكوبين، وتولى رئاسة هذه الجمعية في سنة 
5
. 

هـ عين اإلمام دمحم عبدة في منصب مفتي 0807/محرم/42موافق م ال0377/جوان/18وفي يوم  

الديار المصرية، وتبعا لهذا المنصب أصبح عضوا في مجلس األوقاف األعلى، فسعى إلى بقوة إصالحها، 

وإصالح المساجد بوضع وتطبيق الالئحة التي ضمنها أفكاره إلصالح هذا المرفق اإلسالمي الهام 
1
. 

                                                           

 
1
 .21دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص  

 
2
 .20و 21دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص  

 
3
 .20 عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص دمحم 

 
4
 .24و 20دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص  

 
5
 .24دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص  
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م عين عضوا في مجلس شورى القوانين  0377/جوان/41موافق هـ ال0807/صفر/03وفي  

، فحققت ونشرت عددا مهما (جمعية إحياء العلوم اإلسالمية)هـ أسس 0803م 0711، وبعدها بسنة (10)

من التراث العربي واإلسالمي، وشارك اإلمام في عمل هذه الجمعية باستحضار المخطوطات، واستكمال 

الطين والقضاة لهذا الغرض العلمي البحت، ومقابلة النسخ المخطوطة، نسخها، ومراسلة الملوك والس

والشرح والتعليق عليها 
2
 . 

وفي هذه الفترة من حياته سافر خارج مصر عدة مرات، مرة إلى بالد الشام، وإلى أوربا العديد  

لية م التي عرج فيها على تونس والجزائر، ثم صقي0718هـ 0840من المرات، أشهرها رحلته سنة 

م 0711/جانفي/80..  03وإيطاليا، كما سافر إلى السودان أيام 
3
. 

وفي هذه المرحلة بدأ يلقي دروسه في تفسير القرآن الكريم بالجامع األزهر، بداية من شهر محرم  

م إلى سنة وفاته، وفّسر القرآن الكريم بدءا من سورة الفاتحة حتى اآلية 0377هـ الموافق جوان 0807

وعشرين من سورة النساء، وكان تلميذه السيد رشيد رضا يدون ملخصا في الدرس، وبعد  المائة وخمس

م، واستمر 0711هـ مايو 0803بداية من عدد محرم  ،عام من بدئه أخذت مجلة المنار تنشره في حلقات

هـ 0881/جمادى األولى/81ينشر فيها حتى عددها الخامس من سنتها الخامسة عشر الموافق ليوم 

م، وبعده استمر الشيخ رشيد رضا يواصل التفسير منفردا بالعمل فيه 0704/وماي/07
4
. 

 : ومن خالل هذه القراءة السريعة لمراحل حياته يمكننا بلورة المراحل التي شكلت تفكيره، وهي 

 .مرحلة تأثير الشيخ درويش خضر خال أبيه وجامع األزهر والسلوك الصوفي - 0

 .األفغانيمرحلة تأثير جمال الدين  - 4

مرحلة تأثير الدراسات األجنبية والسيما بعد تعلمه الفرنسية لما كان صحبة أستاذه جمال الدين في  - 8

 .م0332-0338باريس سنتي 

 :أهم مؤلفاته

رسالة : )ومن أبرز أعماله في هذه الفترة فتاويه، وأحاديثه للصحف والمجالت، والمؤلفات التالية 

أسرار )و (دالئل اإلعجاز)، وتحقيق وشرح (بصائر النصيرية للطوسيال)، وشرح وتحقيق (التوحيد

النصرانية بين )، ومقاالت االضطهاد في النصرانية واإلسالم (الرد على هانوتو)و للجرجاني،( البالغة

سنة ( تقرير إصالح المحاكم الشرعية)م، و0714التي رد بها على فرح أنطون سنة ( العلم والمدنية

م  والمقاالت التي 0377لقاسم أمين سنة ( تحرير المرأة)ل التي شارك بها في كتاب م، والفصو0377

آثار دمحم علي في )و ،(الرجل الكبير في الشرق)و ،(المستبد العادل)شرع يترجم بها لحياته، ومقاالت 

ها ، ومجموعة مالحظاته وآرائه حول الثورة العرابية، سواء منها ما كتبه في مشروعه لتأريخ(مصر

( التربية)، وأيضا ترجمته لكتاب (بلنت)بطلب من الخديوي عباس حلمي الثاني أو ما كتبه لصديقه القديم 

عن الفرنسية، التي تعلمها في مرحلة تواجده مع أستاذه في فرنسا، وكذلك وصيته ( لهربرت اسبنسر)

                                                                                                                                                                                      

 
1
 .24دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص  

 
2
 .28و 24دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص  

 
3
 .22و 28مجدد اإلسالم، ص  دمحم عمارة، دمحم عبدة  

 
4
 .22دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص   
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مصر )فنشرها في كتابه  ،(دو جريفيل)التربوية التي أمالها بالفرنسية في مرضه األخير على الكونت 

( الحديثة
1
. 

م استقال من مجلس إدارة األزهر احتجاجا على مؤامرة 0711هـ مارس 0844وفي شهر محرم  

الخديوي عباس حلمي الثاني، التي حال بها دون السير في عملية إصالح الجامعة األزهرية 
2
. 

 :وفاته

م 0711/يوليو/00هـ الموافق ليوم  0848/جمادى األولى/17وفي الساعة الخامسة من مساء يوم  

توفي األستاذ اإلمام في اإلسكندرية عن سبع وخمسين عاما، مخلفا ثالثة بنات، وعن حياة فكرية خصبة، 

وجهود جبارة في إصالح التربية والتعليم واإلنسان، وعن مشروع نهضوي إصالحي تغييري لم يعرف 

ف عظيمة تجسد عظمة اإلنسان المسلم، فلقد كان الشرق مثله مذ يقظته في العصر الحديث، وعن مواق

عقال من أكبر العقول التي أنتجها الشرق اإلسالمي في العصر الحديث 
3
. 

 : منهج ووسائل اإلمام في اإلصالح

كانت نقطة االنطالق في تفكير الشيخ دمحم عبدة حالة االنهيار والتمزق والتخلف الداخلي التي كانت  

، وحاجتها الماسة كأمة متخلفة ومنهارة إلى ما يجدد لها ما رث من قيمها ومنهجها تعيشها األمة اإلسالمية

ولذا فقد سعى إلى دراسة أمراض األمة اإلسالمية، متعمقا في أسبابها المباشرة، وفي أثر  ،النهضوي

: هماعوامل االنحالل التي تنخر كيان األمة، وكانت تواجهه صورتان متباينتان للمجتمع اإلسالمي، أوال

صورة أخرى مؤلمة : صورة  قديمة وجميلة تعود إلى عهود اإلسالم األولى الزاهرة الناضرة، وثانيهما

ومحزنة ومخزية للواقعين العربي واإلسالمي المعيشين 
4
. 

وشكلت عملية التوفيق بين تلك الصورتين المتباينتين هاجسا مقلقا، وحافزا دافعا لديه، وطمح من  

حية تحويل وترقية المجتمع اإلسالمي، عن طريق تذكيره بماضيه المجيد، خالل مشاريعه اإلصال

وتحسيسه بعزه الغابر، وتحبيبه في تراثه األصيل، الذي كان سببا في رفعته وعزته، والرقي به عاليا بنفس 

هذه األمة إالّ بما صلح به عوامل ومقومات وأصول نهضته القديمة، ألنه كان يرى أنه ال يصلح آخر 

 . هاأول

وعمل طيلة حياته وبكل ما يملك من قوة للتوفيق ما بين الصورتين، صورة المجتمع اإلسالمي  

األفضل، الذي كان يترسمه في مخيلته التاريخية، ويطمح إليه، وبين صورة وواقع المجتمع اإلسالمي 

 . لة والحداثة المتخلف الذي كان يعيش فيه، والوسائل المثلى لتحقيق المجتمع األفضل، مجتمع األصا

                                                           

 
1
 .22دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص   

 
2
 .21و 22دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص   

 
3
 .21دمحم عمارة، دمحم عبدة مجدد اإلسالم، ص   

 
4
م، ص 0731عرب، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثة، علي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند ال 

30. 
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وقد رسم صورة للمجتمع المثالي الواقعي من خالل استلهامه لقيم المجتمع اإلسالمي األمثل، فهو  

مجتمع يقوم على احترام الكرامة اإلنسانية، وإرساء قيم اإلخاء والمساواة، وسيادة وتقدير العقل، وإرساء 

أمامه، كما كان ماضي الخالفة اإلسالمية  العدالة الشاملة، واحترام القانون، وخضوع الكبير والصغير
1
. 

ودعا اإلمام إلى ضرورة وجود الحاكم المستبد العادل، الذي كان يراه ضرورة حتمية وتاريخية  

وحضارية لحكم الشرق والنهضة به في المراحل النهضوية األولى، العتبارات عديدة، متعلقة باإلرث 

ن الضعف والتخلف، أفراد وجماعات ومجتمعات الثقيل الذي يرزح تحت نيره الشرق منذ قرو
2
. 

كما كان يرى ضرورة تقديس العقل كأساس رئيس لنهضة الشرق، هذا العقل المبدع والمتفتح  

والقادر على فهم وتدبير شؤون الدنيا والدين معا، معتبرا الكافر الحقيقي هو ذلك اإلنسان الذي أغمض 

ال الحقيقة، ويبقى كالنعامة غامسا رأسه في الرغام، واألمم عيناه عن رؤية الحقيقة، فال يرى النور و

 . وهو ذلك اإلنسان الذي يرفض البراهين والدالئل العقلية. تتطور وتنهض من حوله

ويرى أن هذه الرؤية تأتت للمسلمين بعدم فهمهم لطبيعة ومكانة العقل في القرآن الكريم والسنة  

فاإلسالم بخالف ما زعم فيه أهله الجاهلون به، وال كما زعم فيه النبوية وعمل السلف الصالح من األمة، 

أعداؤه الجاحدون لفضله، لم يدع أبدا إلى إهمال العقل، بل حث أتباعه على اإلقبال على تعلم كافة العلوم 

والمعارف، وجعل الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، والمجتمع المسلم الراشد هو المجتمع 

ل الواعي المستنير، الذي يقبل على وسها ببصيرة وعلم وتدبر وعقل وفهم العاق
3
. 

  :معالم منهجه اإلصالحي

 : حدد اإلمام دمحم عبدة فلسفته ومنهجه اإلصالحي في المعالم والمقومات التالية 

 :نبذ التقليد والجمود - 1

ين على طريقة سلف األمة قبل تحرير الفكر من قيود التقليد، ودفعه لالجتهاد والتجديد، وفهم الد 

ظهور الخالف الفقهي، ومنهج األئمة األعالم المجتهدين في القرون الهجرية الالحقة، والرجوع بالعقل 

 . المسلم نحو الينابيع األولى لكسب معارفه وأطر وقيم مشروعاته اإلصالحية والتغييرية

قيقة والمعرفة المطلقة، داعيا إلى وهو بهذا يعد ممجدا للعقل وللعلم، وباحثا موضوعيا عن الح 

وتمجيد . الثبات على تقديس المقدس واحترامه، والتعويل عليه في أي عملية إصالح، أو تغيير قادمة

الموروث الفكري اإلسالمي، واألخذ منه بما يصلح لزماننا وكياننا، واالحتفاظ بما ال يتناسب وزماننا 

مي كتاريخ عظيم نعتز به، ونرجع إليه وقت الحاجة، متى وكياننا وأوضاعنا في سجالت التاريخ اإلسال

دعت الضرورة إليه 
4
. 

 

                                                           

 
1
 .30علي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، ص  

 
2
 .34علي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، ص  

 
3
 .34علي المحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، ص  

 
4

المشروع اإلسالمي الحضاري، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن، أحمد دمحم جاد عبد الرزاق، فلسفة  

 .801، 0م، ج 0772الطبعة األولى، 



83 
 

 :الدعوة إلى الحكم الشوري العادل - 9

إصالح حال الحكام بالشورى والعدل، وتنويرهم بالمعرفة والعلم ليعرفوا مع رعيتهم مالهم وما  

الشرقية، وفي مصر بالذات نظرا على الرغم من تقديره استحالة تطبيق الشورى في المجتمعات . عليهم

فيما كان يرى أن مفهوم السلطة غير مقيد بسلطة دينية إسالمية، وأنه ال يجب على . التخلف شعوبها

داعيا إلى ضرورة الحفاظ على نظام الخالفة اإلسالمية الممثلة . اإلسالم أن يبقى حارسا للسلطة الزمنية

ط تولي العنصر العربي قيادتها، مشددا نكيره على السوريين بشر -المتعفنة-يومها في الخالفة العثمانية 

مطالبهم االستقاللية القومية، واالنفصال عن السلطة العثمانية للضرورة الظرفية في مواجهة تكالب القوى 

مقدما فهما للجامعة اإلسالمية مناقضا لفهم أستاذه، فهي عنده ال تتعدى أن تكون نوعا من . األجنبية ضدها

ن والترابط مع الدولة العثمانية أو مع غيرها التضام
1
.  

 :محاربة البدع والضالالت - 3

ارتفع : )).. وفي هذا الصدد يقول ،تطهير الدين من البدع والضالالت، والعودة به إلى نقائه األول 

لف قبل األول تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة الس: صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين

..(( ظهور الخالف
2
. 

 :تطوير اللغة العربية - 3

إصالح أساليب اللغة العربية، في الكتابة والمخاطبة والتراسل والتخاطب واالتصال واإلعالم  

والتربية والتعليم 
3
. 

وعلى خطى أستاذه جمال الدين األفغاني فقد هاجم التقليد والمقلدين، ومما جاء في الرد عليهم  

التاثت قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد، فهم يعتقدون األمر، ثم يطلبون الدليل عليه،  : ))..قوله

وال يريدونه إالّ موافقا لما يعتقدون، فإن جاءهم بما يخالف ما اعتقدوه نبذوه ولجوا في مقاومته، وإن أدى 

دل قبل أن يعتقد، وهكذا شأنهم ذلك إلى جحد العقل برمته، فأكثرهم يعتقد فيستدل، وقلما تجد بينهم من يست

..(( في التقليد وخداع النفس بالتجديد
4
. 

وكان أشد ما يخشاه على العقل المسلم استمرار غشاشات وسيطرة التقليد، وتعذر محو البدع  

والضالالت التي دخلت اإلسالم، والسيما بعد طوفان سيول الفكر الغربي الحديث، ولذلك فقد شن حملة 

فإن التقليد كما يكون في الحق يأتي في الباطل، وكما يكون في : )).. بينا خطرهم، فقالعلى المقلدين م

..(( النافع يحصل في الضار، فهو مضلة يعذر فيها الحيوان، وال تجمل بحال اإلنسان
5
. 
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 17، ص 8يق الدكتور عمار طالبي، ج م، عن آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس، تحق0781هـ أوت 0812أولى 

 . 047و 043و 047ودمحم طهاري، مفهوم اإلصالح بين جمال الدين األفغاني ودمحم عبدة، ص . 13و
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 .34وعلي المحافظة، مرجع سابق، ص . 00، ص 0رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام، ج  

 
3
 . 34علي المحافظة، مرجع سابق، ص  

 
4
 .77م، ص 0773لتوحيد، دار النفائس، بيروت، الطبعة الخامسة، دمحم عبدة، رسالة ا 

 
5
 .47دمحم عبدة، رسالة التوحيد، ص  
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 :االجتهاد والتجديد في الدين - 8

ية، واالستفادة من سائر العلوم إعادة القراءة والنظر والفهم والتحليل واالنتقاء من المذاهب الفقه 

ال يجوز أن يقام الدين حاجزا بين األرواح وبين ما ميزها وسها به من : )).. العصرية لفهم حقائق الدين، ألنه

االستفادة للعلم بحقائق الكائنات المملكة بقدر اإلمكان، بل يجب أن يكون الدين باعثا لها على طلب 

رهان، فارضا عليها أن تبذل ما تستطيع من الجهد في المعرفة ما بين يديها مطالبا لها باحترام الب ،العرفان

.. (( ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين، وجنى عليه جناية ال يغفرها له رب العالمين.. من العوالم
1
. 

 :االستفادة من العلوم الحديثة - 1

واستفاد من آخر الصيحات  االستفادة من العلوم الحديثة في تفسير حقائق الدين، وقد استخدم 

على أننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى : )).. العلمية في عصره لتفسير القرآن الكريم، وعن ذلك قال

النزاع فيما أثبته العلم وقرره الطب، أو إضافة شيء إليه مما ال دليل في العلم عليه، ألجل تصحيح بعض 

..(( قرآن أرفع من أن يعارض العلمالروايات األحادية، فنحمد وسها تعالى أن ال
2
. 

أال إنه من : )).. وكان يرى أن التوازن في الفهم حاصل بين حقائق العلم وحقائق الدين، فقال 

واجب العقل أن يتواضع أمام وسها، وأن يتوقف عند حدود اإليمان، أما ضمن هذه الحدود فليس هناك أي 

..((ن نظراته التي يمكن أن تصدر وفقا لهذه األفكارويعرقل نشاطه، أو أي شيء يحد م ،حاجز يعترضه
3
. 

 :الدفاع عن اإلسالم ضد التأثيرات الخارجية - 2

الدفاع عن اإلسالم ضد حمالت الغزو والتأثير الخارج، والسيما الصليبي منه، المتمثل في  

الشريعة ): )هجومات المستشرقين والمستغربين والمبشرين، وعن هذه المهمة اإلصالحية وضح فقال

اإلسالمية شريعة عامة باقية إلى آخر الزمان، ومن لوازم ذلك أنها تنطبق على مصالح الخلق في كل 

زمان ومكان، مهما تغيرت أساليب العمران، وشريعة هذا شأنها ال تنحصر جزئيات أحكامها، ألنها تتعلق 

..(( بأحوال البشر ما وجدوا
4
. 

 :إصالح التعليم العالي - 7

ة إصالح التعليم العالي الديني لدى الشيخ منذ فترة مبكرة من حياته اإلصالحية، فقد نشر بدأت فكر 

م مقالة في جريدة األهرام أكد فيها على أنه ال يكفي دراسة المؤلفات العربية التقليدية في الشرع 0372عام 

ات في أوربا لتفهم أسباب اإلسالمي التي تدافع عن العقيدة، بل يجب تلقي العلوم الحديثة، وتاريخ الديان

وتكونت لديه فكرة واضحة على ضرورة إصالح التعليم الديني في مصر، وهو الذي عانى . التقدم الغربي

من سوء المناهج التعليمية والتربوية في الجامع األحمدي بطنطا، وعاش تجربة مريرة دامت اثنتا عشرة 

                                                           

 
1
 .32علي المحافظة، مرجع سابق، ص  

 
2
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3
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أعظم خدمة لإلسالم، فإن إصالحه إصالح  أن إصالح األزهر: )).. سنة في الجامع األزهر، ويرى

..(( للمسلمين، وفساده فساد لهم
1
. 

وأتيح له أن يحقق بعض أفكاره في إصالح التعليم في األزهر في عهد الخديوي توفيق، الذي كان  

وراء اإلصالح، ولم يوفق الشيخ في اإلصالح المطلوب، بسبب مقاومة شيوخ األزهر المعارضين إدخال 

 . ديثة في مناهجهالعلوم الح

ولما تولى الخديوي عباس حلمي الثاني الحكم عهد إلى الشيخ إعداد تقرير مفصل عن التعليم في  

لتنظيم قواعد ( مجلس إدارة الجامع األزهر)وعلى إثر ذلك التقرير تألف . األزهر وطرق إصالحه

اء، وكان الشيخ دمحم عبدة التدريس واألروقة والمرتبات ودرجات العلماء، وتألف المجلس من ستة أعض

 : م، وكان الروح المحرك للمجلس، وأثمرت جهوده في اإلصالحات التالية0371أحدهم سنة 

 .تنظيم مرتبات األساتذة في األزهر وزيادتها - 0

 .منح كساوي التشريف التي يلبسها العلماء لمن يستحقها - 4

 .تنظيم الجرايات التي تصرف للمجاورين في األزهر - 8

 .إصالح مساكن المجاورين في أثاثها وإيصال الماء إليها -  2

 .إصالح إدارة األزهر بإيجاد مكاتب إدارية لمساعدة شيخ األزهر - 1

فأدخلت العلوم الحديثة، كالحساب والجبر  ،تأليف لجنة من ثالثين عالما لدراسـة المناهج المقررة - 2

 . للغة العربية وتقويم البلدان والمناهجوالهندسة وتاريخ اإلسالم واإلنشاء واآلداب وا

 .إصالح المكتبة لتسهيل استعمالها - 7

إصالح طريقة التدريس ومناهجها  - 3
2
. 

والواقع أن استجابة األزهر لضرورة التجديد كانت بطيئة جدا، ألن هذه المؤسسة العلمية ذات  

ر نفسها أمام العالم اإلسالمي حارسة للدين تقاليد الجامدة تعود إلى ثمانية قرون، باإلضافة إلى أنها تعتب

ولذلك لم تفتح أبوابها بسهولة لرياح التجديد . اإلسالمي، والناطقة باسمه، وباسم المذهب السني فيه

على الرغم من حنكة وحكمة اإلمام الذي لم يعمم الخطة اإلصالحية على كل المؤسسات، بل . والتغيير

، مهتما فقط بالتعليم العالي بالدرجة األولى، والذي لم تسعفه (األزهر)اقتصرها على مؤسسة بعينها 

الظروف إلصالح المراحل األخرى، فضال عن االهتمام بمحو األمية المتفشية في الشعب المصري وفي 

الشعوب العربية واإلسالمية، العتقاده أن إصالح التعليم العالي سيؤدي إلى إصالح بقية مراحل التعليم 

بالضرورة 
3
. 
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 :استغالل كافة الوسائل واألساليب الممكنة لترقية الفرد والجماعة والمجتمع - 2

يرى اإلمام دمحم عبدة أن المسلمين ليسو فقراء في الوسائل واإلمكانات والثروات المختلفة، وإنما  

 فقرهم تأتى لهم من سوء تقديرهم، وسوء فهمهم، وسوء استخدامهم لتلك الثروات واإلمكانات، أو لعدم

ولذا فقد كان يرى أنهم بحاجة ماسة إلى إعادة . إدراكهم لقيمة ومكانة تلك الوسائل في عملية التغيير

 .استثمار ما عندهم من وسائل وإمكانات، وحسن توظيفها في عملية التغيير واإلصالح

 :إقامة عالقات حسنة مع الحكام -11

وعدم االشتغال بالعمل  ،تهم نسبياإقامة عالقات طيبة مع الحكام، ومع المستعمرين، ومهادن 

السياسي بمعناه الحزبي والنضالي، واالكتفاء باإلصالح التربوي واالجتماعي والديني، أو ما يعرف اليوم 

وهي خالصة تجربته في اإلصالح السياسي، وهي .. االشتغال بالسياسة التربوية والتعليمية والثقافية

م، حاثا إياهم على الجد في 0712و م0718ئر لما زارهما سنة النصيحة التي قدمها لعلماء تونس والجزا

تحصيل العلوم الدينية والدنيوية، والجد في تطوير العمران والحياة، وإثراء االقتصاد والمال، وتكريم 

اإلنسان واحترام آدميته، بالعمل والجد والتمتع بالحقوق والحريات، وضرورة مسالمة الحكومات 

ركوا للعلماء هامشا مقبوال لعملية االستمرار والتغيير واإلصالح والمستعمرين، حتى يت
1
 . 

 :مطاعن خصومه

تعرض اإلمام دمحم عبدة إلى سيول من المطاعن والردود، وحمالت التجني والتشويه اآلثمة، من  

العلماء ضمن المنظومة الدينية التي ينتمي إليها بدءا بتيار العلماء التقليديين النصيين السلفيين، وتيار 

 . المذهبيين، وتيار الشيوخ الصوفيين

كما تعرض لحمالت التشويه من خارج منظومته الفكرية، من فصيل يدعي االنتماء إلى تيار  

المدرسة العقالنية، كبعض غالة المستغربين، والحاقدين على حركات اإلصالح والتغيير اإلسالمي، ممن 

 .فلسفة المادية الوضعية، ومن القصر والحكومةيدعون العقالنية والموضوعية، ومن أنصار ال

وظلت سيول النقد العلمي وغير العلمي، الموضوعي وغير الموضوعي، تطاله تارة بالتشويه  

 .وتارة بالتجريح والقدح حتى أواخر القرن الماضي

وعلى ضوء التراكمات النقدية المتنوعة، التي تضافرت من هنا وهناك، وتجمعت بموضوعية  

 :ية حول شخصه ومنهجه ومشروعه، يمكن تصنيف خصومه كالتاليوادعائ

 (.السلفيين، التقليديين، الصوفيين، الرسميين: )التيار اإلسالمي بمختلف مذاهبه واتجاهاته - 0

 .التيار الذي يدعي العلمانية، من غير العلمانيين الموضوعيين، من المستشرقين والمستغربين - 4

تيار السلطة الحاكمة  - 8
2
. 
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 :ويعود كثرة خصوم الرجل لعدة اعتبارات، يمكن إجمالها في المعالم التالية 

 .    أهمية اإلمام، وعلو قدره، ومكانته الدينية والعلمية والسياسية واالجتماعية - 0

 .وضوح مشروعه اإلصالحي، منطلقا وممارسة ووسيلة وغاية - 4

 .نبل مقاصده في نهضة الشرق والشرقيين - 8

تباطه الفكري والروحي والنفسي والمعرفي والمنهجي الوثيق بالسيد جمال الديـن األفغاني، التي لم ار - 2

 .يستطع أعداؤه غفرانها له، حتى بعد تحوله اإلصالحي الثاني بعيد عودته من منفاه

 .تحديده لموقفه ورأيه من كل قضايا عصره الداخلية والخارجية - 1

 .قلي، الممجد للعلم وللعقل وللفكرمنهجه العلمي والبحثي الع - 2

 .ودفعه المسلمين لألخذ بأسبابها ووسائلها ،مواقفه اإليجابية من المدنية الغربية الصاعدة - 7

 .ربط فهوماته لإلسالم بالعلم وبما توصل إليه العقل الحديث - 3

 .نيانضمامه للمنظمة الماسونية العالمية رفقة أستاذه السيد جمال الدين األفغا - 7

 (. العروة الوثقى)تأسيسه وأستاذه األفغاني لجمعية سرية غامضة تدعى  -01

 .تغييره لزيه ومظهره ونزعه لعمامته وثوبه األزهري أثناء رحالته وأسفاره في أوربا -00

 .عالقته المهادنة للقصر -04

( كرومر)اللورد  موقفه من اإلنجليز المستعمرين لمصر وألغلبية العالم اإلسالمي، وصداقته مع -08

والكونت ( بلنت)الحاكمان البريطانيان في مصر، وصداقته للعديد من األجانب كالمستر ( لويد)واللورد 

 .، وغيرهم(دو جريفيل)

مواقفه من بعض المسائل الدينية، كموقفه من السنة، ومن أخبار اآلحاد الظنية، ورده لها وعدم  -02

ومنهجه في التفسير، الذي يعتمد . عي فيها واقع المسلمين المزريوفتاويه المستحدثة التي را. اعتمادها

 (.الجن، والسحر: )ورده لكثير من القضايا في الفكر والتراث اإلسالمي كـ. على العلم الحديث ومكتشفاته

 :الرد على تلك المطاعن

مطاعن انبرى جمع غفير من الكتاب والدارسين والمثقفين منذ قرن خال وهم يردون على تلك ال 

وهو ( م0772دمحم الغزالي ت )التي شنها خصومه عليه وعلى أستاذه األفغاني، ولعلنا نسوق رد الشيخ 
                                                                                                                                                                                      

ار الوفاء وعبد الحليم محمود، اإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، د. 012..  011و 33و 37تاريخ، ص 

 م0738وما كتبه أحمد بهجت ولويس عوض في أهرام سنوات .. 144هـ، ص 0211والصحوة، القاهرة، 

ثم سيول الكتابات في المسألة العبدوية . م0731و 0732م، وما كتبه لويس عوض في التضامن سنوات 0732و

ثمان أمين، وأحمد أمين، مرتضى مطهري، ومحمود عبد الحليم، وعباس محمود العقاد، وجرجي زيدان، وع

 .. ودمحم عمارة، وغيرهم
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إن كانت : وسمعت من هؤالء أن الشيخ دمحم عبدة اتصل باإلنجليز وتعاون معهم، فقلت: )).. يدافع عنه فقال

ل كان ماضي الرجل ومستقبله عالقته بالقوم عن محبة لهم ووالء فقد ارتد عن دينه وحبط عمله، فه

عندما ( مسيو هانوتو)إن الشيخ دمحم عبدة سهر في الرد على وزير الخارجية الفرنسي . يرشحه لهذه التهمة

في ليلة واحدة، فحرمه الحماس الرقاد، فلم يسترح إالّ بعد أن ( اإلسالم والعلم)هاجم اإلسالم، فأتم كتابه 

وعاد الرجل إلى القاهرة .. على الشيخ يومئذ؟ كانوا بين عاجز وجبانأين كان الشيوخ الحاقدون . جال الحق

بعد فشل الثورة العرابية واحتالل اإلنجليز لمصر، وكان الخديوي قد أصدر أحكاما بإعدام، وتشريد قادة 

د الثورة، بيد أن اإلنجليز خففوا هذه األحكام، واستبدلوا بها النفي لمدد متفاوتة، فلما رجع دمحم عبدة وج

ومن أيسر األمور على رجل مهزوم أن يفر إلى بيته، . واقعا مرا، والقصر الخائن، والمحتل الكافر

وينسحب من الحياة العامة، ولكن البطولة ليست في هذا الفرار السهل، لقد آثر الطريق الطويلة، طريق 

ألزهر، وترقية اللغة ويفرض عليه ذلك المسعى إلصالح ا. التربية، ورفع المستويات النفسية والفكرية

لقد فشلت الثورة العسكرية . واألدب والتدريس المتصل لعرض حقائق الدين، وإنارة الطريق أمام التائهين

وهو أمام خيارين أحالهما مر، كيف يتقي اإلنجليز؟ وكيف يتقي القصر؟ وكان دمحم . فليتخذ أسلوبا آخر

رة وضيعة باعت دينها وعرضها في سبيل الجاه الزائل، عبدة شديد االحتقار للعائلة المالكة، ويرى أنها أس

 .أخذ يقرب األسافل كأنما يحن إلى عرق فيه:  وقد وصف كبيرها دمحم على باشا فقال

. ولما اتجه إلى إصالح األزهر وجد مقاومة من شيوخه الذين يرون إدخال العلوم الحديثة كفرا 

ولقد استمات الشيخ المصلح في . المباركين وقفت عليهاويرون استبقاء الحصر القديمة ألن أقدام الشيوخ 

عمل شيء لإلسالم فتحايل على سطوة اإلنجليز، وعلى جمود الشيوخ، وعلى خصومة القصر، وعندما 

 :مرض مرضه األخير ترجم آالمه النفسية بقوله

 أم التفت عليه المآتم ،أبـلّ   ولست أبالي أن يقال محمـد  

 .أحاذر أن تقضي عليه العمائم   حه ولكن دينا قد أردت إصال 

ومع ذلك فقد مضى الرجل في طريقه بقوة، ونشأ عن حركته ازدهار علمي وأدبي وسياسي، نقل  

وما أحسب أن مدرسة . األمة اإلسالمية إلى طور آخر من أطوار الحياة والكفاح لم تشهده من ألف عام

ضري وأبي زهرة، ومحمود شلتوت والمدني المنار، ثم مدرسة دمحم فريد بك وجدي، والعقاد، والخ

من اإلسالميين، والمد األدبي العظيم في الشعر والنثر الذي تدافع سيله في األيام الماضية، .. وغيرهم

ما أحسب أن ذلك كان سيتم لوال حركة دمحم عبدة وأستاذه جمال .. وارتقت به اللغة العربية ارتقاء باهرا

بالكفر، وإنكار كرامات األولياء، والخروج على آراء الفقهاء، بل لقد اتهم  ولم يكن غريبا أن يتهم.. الدين

..(( الرجل بترك الصالة، وأحسبه كان سيتهم بأمور أخرى لو كان في ريعان الشباب
1
. 

والحقيقة أن الردود على تلك المطاعن كثيرة جدا، وهي أكبر من أن تحتضنها مثل هذه الدراسة  

 . ناسبة مرور قرن على وفاته، وعلى تجربته اإلصالحيةالمستعجلة التذكيرية بم

 

 

                                                           

 
1
 . 012..  011و 33و 37دمحم الغزالي، علل وأدوية، مكتبة الشهاب، الجزائر، دون طبعة، دون تاريخ، ص  
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 :خاتمة

أفنى الشيخ دمحم عبدة حياته كلها داعيا إلى وسها تعالى، وناشرا دين اإلسالم، ومكافحا بروحه وماله  

فلقد كان . ولم يدخر جهدا لخدمة دينه، ونصرة أمته، ورفعة وطنه. وجهده عن حياض العروبة واإلسالم

وداعيا إسالميا عالميا حين ينظر إلى عموم نهضة الشرق والشرقيين، ومفكرا إقليميا مفكرا ومصلحا 

وغير متناقض مع عالميته اإلسالمية، عندما ينظر إلى هموم ومشاكل وطنه العربي الكبير في  ،متميزا

 -المشرق والمغرب، ومفكرا ومصلحا وطنيا عظيما حين يفكر في مشاكل مصر والمصريين، كما كان 

حركة إصالحية [ الوطنية. اإلقليمية. العالمية: ] متحركا ضمن هذه الدوائر التغييرية الثالثة -مه وسها يرح

واعية وهادفة، للرقي بأمته، وللعودة بها إلى تاريخها المجيد، وماضيها الغابر التليد، وإلى صورتها 

 . الناصعة، التي كانت ال تفارق مخياله المتوقد

مستبصرا الطريقة المثلى، ومتوسما المنهج األفضل للنهضة بواقعه وبأمته  - يرحمه وسها -كما كان  

المهزومة المستعمرة، واضعا القواعد والوسائل واألساليب المثلى لرفعتها، ولهذه المهمة عاش وضحى 

  .، فليرحمه وسها في الخالدينحتى أسلم روحه لخالقها.. وناضل وجاهد
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 المجدد الداعية المصلح والعالمة

 (م1213-1791/هـ1339-1997)الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش  

 

: مدرستها في الفقه اإلسالمييقول الدكتور عبد العزيز بدوي عن مكانة اإلباضية ودور  

وللمذهب اإلباضي أثر كبير في البحث والتدوين في شتى المجاالت العلمية، وما يصادف الحياة من ))..

وشرحوها، واستنبطوا األحكام وطبقوها، وتعرضوا للعقائد ونزهوها، مشكالت يومية، فدونوا األحاديث 

ودونت لهم مؤلفات شتى في الحديث والفقه والعقائد والتاريخ والتفسير، وغيرها من صنوف العلم وآدابه، 

..((حيث أصبح لهم مكان فسيح في الدراسة للمنهج الذي ساروا عليه
 1

      . 

 : أوضاع بالد ميزاب

كثيففرا عففن أوضففاع العففالم  –علففى عهففد الشففيخ اطفففيش–وضففاع منطقففة وادي ميففزاب ال تختلففف أ 

اإلسفففالمي، فكانفففت البيئفففة الميزابيفففة أنموذجفففا مصفففغرا عفففن البيئفففة اإلسفففالمية العامفففة، لكفففن لهفففا بعفففض 

 :الخصوصيات، لعل أهمها

عفن سفطح ستمائة كيلفو متفر، وترتففع [ 211]منطقة وادي ميزاب تقع جنوب الجزائر العاصمة بنحو  – 0

مترا، وهي أرض صحراوية تحمفل كفل خصفائص البيئفة الصفحراوية مفن الناحيفة المناخيفة [ 18]البحر بـ 

وغيرها، تتخللها بعض الوديان إالّ أنهفا ففي األغلفب جاففة، ال تجفري إالّ لبضفعة أيفام، وكثيفرا مفا تتعفرض 

ن أن يقيمفوا فيهفا عمرانفا وحضفارة للجفاف فتبقى البيئة جافة قاسية، لكن لم تمنع الناس الذين استوطنوها م

تتناقلها األلسنة وشهدت بها اآلثار واألعمال 
2
. 

يخضع المجتمع الميزابي لقيادة جماعية منذ حلول المذهب اإلباضي بها ففي القفرن الخفامس الهجفري،  - 4

[ العزابففة]هففذه القيففادة المعروفففة بحلقففة 
3

 بففن بكففر ، أو نظففام العزابففة الففذي أسسففه الشففيخ أبففو عبففد وسها دمحم

الفرسطائي 
4

، وعرف هذا النظام تجسيدا في الواقع، وتطورا خاصفة بفوادي ميفزاب، حتفى أصفبحت أمفور 

 .الحل والعقد تعود إليه في الوادي، ومّر بفترة قوة وضعف تبعا لألوضاع العامة ولألحداث المتعاقبة

                                                           

 
1

 .744م، ص 0771هـ 0201ندوة الفقه اإلسالمي، وزارة العدل واألوقاف، مسقط، سلطنة عمان، 

 
2

م، 0772هفـ 0207اء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، جمعية التراث، القرارة، مصطفى وينتن، آر: نقال عن

 .وبدوره نقال عن مصادر ومراجع إباضية. 07و 03ص 

 
3

تنظيم اجتماعي خاص بالمجتمع اإلباضفي ففي المغفرب أساسفه المحافظفة علفى المجتمفع بعفد انتهفاء : نظام العزابة

د وسها دمحم بن بكر بإرشاد من شفيخه أبفي زكريفاء فصفيل بفن أبفي مسفور، هـ أسسه أبو عب472حكم الرستميين سنة 

ابتدأ النظام على شكل حلقة تعليمية، ثم تطور حتى أصفبح لفه سفند اجتمفاعي قفوي جعلهفا تقفود المجتمفع، وتركفت 

. أثرا واضحا في نشاط الحركة العلميفة الحضفارية للمجتمعفات اإلباضفية خاصفة ففي ليبيفا وجربفة ووادي ميفزاب

هففـ 0207مصففطفى وينففتن، آراء الشففيخ ادمحم بففن يوسففف اطفففيش العقديففة، جمعيففة التففراث، القففرارة، : قففال عففنن

 .41م، ص 0772

 
4

من علماء القرن الرابع وبداية الخامس الهجري العاشفر المفيالدي أصفله مفن جبفل نفوسفة : أبو عبد وسها دمحم بن بكر

تقفل إلفى جبفل نفوسفة وجربفة ووادي ريفغ وورجفالن ووادي بليبيا، تعلم ففي جربفة وتفولى التفدريس والفدعوة، وان
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يفام الحكفم العثمفاني كفان ظل اإلباضيون على صلة بكل من حكم وسيطر على المغرب األوسط، ففي أ – 8

لهففم أمنففاء ينوبففون عففنهم لففدى السففلطة العثمانيففة، فتمكنففوا بففذلك مففن البقففاء فففي ميففزاب مففع توسففيع نشففاطهم 

التجاري إلى الشمال، وبقي األمر هكذا حتى مجيء االحتالل الفرنسي، الذي لم يلبث أن وصفل الصفحراء، 

فوا التفوق العسفكري للمسفتعمر، ورأوا مفا يتركفه مفن فكان على الميزابيين أن يتخذوا موقفا إزاءه، وقد عر

الففبالء واألثففر علففى العمففران والعبففاد، وذلففك بعففد مشففاركتهم فففي رد الحملففة الفرنسففية علففى الجزائففر سففنة 

م، وحملتهم هذه التجربة على أن يبرموا معاهدة حمايفة السفلطة االسفتعمارية لمفا وصفلت إلفى مدينفة 0381

وكان هذا حال وسطا بين عدم قدرتهم على المقاومفة، وبفين أن يتجنبفوا مفا م، 0318األغواط شمال ميزاب 

ينتج عن االحتالل في شؤونهم الخاصفة، ولفم يفدم الحفال طفويال إذ سفرعان مفا انقلبفت علفيهم فرنسفا بحجفة 

مساندة أهل ميزاب للثوار والثورات الجزائرية فأصبح وادي ميزاب ملحقا مباشرة بفاإلدارة العسفكرية منفذ 

م، ولم يعد لنظام العزابة من سلطة إالّ في قضايا المجتمع، لما أصبح القضاء بيد الفرنسيين 0334سنة 
1
 . 

لم يخل وادي ميزاب من بعد االضطرابات من الناحيتين االجتماعية والفكرية، وأكله التقليد والتقفديس  – 2

يالدي يعيشفون علفى أنقفاض للماضي، حتى ظل العلماء إلى القفرن الثالفث عشفر الهجفري التاسفع عشفر المف

ومخلفات الماضي، وقد وصف وانتقد الشيخ اطفيش ذلك الجمود، داعيا أهل ميزاب للنهضفة والتقفدم، ومفع 

كل هذا فقفد عفرف وادي ميفزاب ظهفور بعفض الحركفات اإلصفالحية كحركفة الشفيخ أبفي زكريفا يحفي بفن 

صالح 
2

، وحركة الشيخ عبد العزيز الثميني 
3

 اطفيش اإلصالحية التنويرية ففي الفكفر ، ثم حركة الشيخ ادمحم

والفقه اإلباضي المتجدد، المناسب لطروحات وتطلعات المسلمين في العصر الحديث بما يتناسب وأصالتهم 

واستفادتهم من فتوحات وتقدم المدنيات الحديثة في عوالم العلم والفكر والصناعة والرقي والتقدم، الذي هفو 

 . موضوع دراستنا

 :نسبه ومولده

هو الشيخ ادمحم بن يوسف بن عيسى بفن صفالح بفن عبفد الفرحمن بفن عيسفى بفن إسفماعيل اطففيش،  

هـ 738-241م 0172-0447وينتهي نسبه إلى أسرة الحفصيين الذين حكموا تونس سنوات 
4
 . 

                                                                                                                                                                                      

مصففطفى وينففتن، آراء الشففيخ ادمحم بففن يوسففف اطفففيش العقديففة، جمعيففة : نقففال عففن. ميففزاب، تففوفي فففي بلففدة عمففر

 .41م، ص 0772هـ 0207التراث، القرارة، 

 
1

م، 0772هفـ 0207القرارة، مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، جمعية التراث، : نقال عن

 .40و 41ص 

 
2

هـ من أوائفل مفن قفام بالنهضفة ففي وادي ميفزاب، ثفم انتقفل إلفى 0414-0041أبو زكريا يحي بن صالح األفضلي 

جربة بتونس وبقفي فيهفا متعلمفا مفدة طويلفة، ثفم رجفع إلفى وطنفه مدرسفا ومصفلحا اجتماعيفا، وقفد لقفي معارضفة 

 .ج على يديه من حمل أفكاره ونشرها، توفي ودفن في بني يزقنشديدة، ولم يترك مؤلفات تذكر، وتخر

 
3
هفـ أصفله مفن بنفي يفزقن، انتقفل مفع 0081عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز بفن عبفد وسها الثمينفي تفوفي سفنة  

ذه، والده إلى ورجالن وبها تعلم وعمل في تجارة أبيه، ثم تركها ليلتحق بمدرسة أبي زكريفا فكفان مفن أبفرز تالميف

تففرأس مجلففس العزابففة ثففم مجففالس وادي ميففزاب عامففة، أصففبحت كتبففه معتمففدة المففذهب اإلباضففي وخاصففة كتففاب 

 (.التكميل لما أخل به كتاب النيل)و (معالم الدين)و (النيل وشفاء العليل)

 
4

 .42و 48مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن
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، [خفذ، تعفال، كفل: ]، وهي في لغة ميفزاب مكونفة مفن ثالثفة مقفاطع، وتعنفي[اطفيش]ولقب بكلمة  

الجود والكرم، وأمه مامه ستي بنت الحاج سعد بن عدون بن يوسف بفن قاسفم بفن عمفر بفن وهي كناية عن 

موسى بن يدر من عشيرة آل يدر ببني يزقن 
1
 . 

حتى أصبح لقبا مقصورا عليه، وليس لهذا اللقب معنى [ القطب]واشتهر الشيخ عند اإلباضية بلقب  

وقفد ولفد سفنة . لمية، وكونه مرجعا عند اإلباضيةمن معاني رتب الصوفية، ولكن يدل على مكانة الشيخ الع

م ببني يزقن بغرداية، وله ثالثة أشقاء اشتغلوا بالتجارة 0340هـ 0483
2
. 

 :نشأته ووفاته

عاش سنوات طفولته األولى في غرداية ألن والده كفان قفد نففي مفن بنفي يفزقن إلفى غردايفة بسفبب  

اعي، وبعد فترة توفي والفده وعفاش ففي رعايفة والدتفه خالفه مع وجهاء البلدة حول قضايا اإلصالح االجتم

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 صرفه عن طلب العلم
3
. 

محن فقد طرد من بلدته بني يزقن بسبب آرائه اإلصالحية، وبسبب مناداتفه وقد تعرض لكثير من ال 

، إلفى أن كثفر تالميفذه [بنفورة]باالجتهاد والخروج عفن التقليفد والتعصفب األعمفى، فسفكن البلفدة المجفاورة 

، ومريدوه ومحبوه الذين طالبوا بعودته فعاد إلى بني يفزقن بعفد نففي دام سفبع سفنين، ولفم يغادرهفا إالّ قلفيال

إلى بيت وسها الحرام مرتين، وإلى بعض المناطق المجاورة، وكانت كلها رحالت علميفة، وقفد أرخ لرحلتيفه 

هفـ وهفي التفي تفردد 0471الحجازيتين، وكانت األولى ففي العقفد األخيفر مفن القفرن الثالفث عشفر الهجفري 

ة، وكانفت الحجفة الثانيفة سفنة ذكرها كثيرا في مؤلفاته، كمفا ذكفر العلمفاء الفذين التقفى بهفم ففي مكفة والمدينف

م وسجل مراحلها في قصيدته الحجازية، ورسم طريقها، وأهم المدن التفي توقفف بهفا بفدءا 0332هـ 0818

هـ، كما ذكر فيها أهم الكتفب التفي اشفتراها، والكثيفر 0812من المدن الجزائرية والتونسية إلى أن عاد سنة 

من تفاصيل الرحالت الحجازية 
4

  . 

م، 0702هفـ مفارس 0884ربيفع الثفاني  48رس ويعلم إلى أن وافته المنية يفوم السفبت وظل بها يد 

بعد مرض أألم به، وقيل توفي بسم وضعه له المستعمر الفرنسي 
5
. 

 :حياته وتكوينه العلمي

اجتمعت جملة من العوامل على تكوين ونبوغ شخصية الشيخ العلميفة والدعويفة واإلصفالحية لعفل  

 :أهمها

 

 

                                                           

 
1
 .42وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  مصطفى :نقال عن 

 
2
 .07و 03مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
3
 .42و 41مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
4
 .47و 43اطفيش العقدية، ص مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف  :نقال عن 

 
5
 .22و 28مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 
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 :العائلةتأثير  – 1

كان الشيخ ينتمي من ناحية أمه وأبيه بنسب عريق من الشخصيات العلميفة، حيفث كانفت األسفرتان  

عامرتان بالعلماء، الذين أثروا في شخصيته وتكوينه، وقد افتخر في العديد من المفرات بنعمفة وسها عليفه أنفه 

م، فضال عن تلقيفه مبفادىء العلفوم نشأ في أسرتين عامرتان بالعلماء، وفتح بصره على مجالس الذكر والعل

على يد أخيه إبراهيم، الذي كان يعده معلمه األول، والذي درس في جامعفة األزهفر بمصفر وتعلفم الكيميفاء 

وكان مولعا بها، وجلب معه من مصر وعمان الكثيفر مفن الكتفب، وسفبق لفه أن دّرس بففاس ثفالث سفنوات 

تجاوز سنه الثامنة بعد هـ وقد حفظ القرآن الكريم ولم ي0801وتوفي سنة 
1
. 

 : تلقيه العلم على يد أكابر العلماء – 9

[ دمحم بفن عيسففى ازبففار]الشففيخ : وقفد تلقففى العلفم علففى يففد خيفرة علمففاء اإلباضفية فففي عصففره أمثفال 

حمو بن ]، والشيخ [سليمان بن عيسى]والشيخ الحاج [ سعيد بن يوسف]والشيخ [ عمر بن سليمان]والشيخ 

فضففال عمففن طلففب عففنهم أثنففاء . الففذي درس علففى يديففه علففم القصففاص[ مففر بففن صففالحع]، والشففيخ [كاسففي

والشفيخ [ أحمد زيني دحفالن: ]رحالته في الجزائر وتونس وليبيا أو خالل رحلتيه الحجازيتين أمثال الشيخ

رحمفت وسها بفن خليفل الفرحمن ]والشفيخ [ دمحم حقفي بفن علفي بفن إبفراهيم]، والشفيخ [دمحم سليمان حسفب وسها]

[ هنديال
2
. 

 :ذكاؤه ونبوغه المفرط – 3

وقد أظهر الشيخ نبوغا واجتهفادا متميفزين منفذ بدايفة عهفد بالدراسفة حينمفا كفان يُقبفل علفى حلقفات  

الدرس إقباال منقطع النظير، دعمته عزيمة صادقة، وقلب جريء، وذكاء مفرط، وصبر على تحمل مشفاق 

ويخه يتوسففمون بففه خيففرا ونجاحففا وفففأال طيبففا للعلففم الطلففب ال نظيففر لففه بففن قرنائففه، ممففا جعففل أسففاتذته وشفف

والعلماء، وفتحا مجيدا للفضيلة والخير، حتى أصبح يتصدر حلق التدريس، وقد جلس إليه بعض من علموه 

في الصغر، وقد أقبل علفى العلفم حتفى صفار مفن ألمفع العلمفاء، ورجفا ربفه أن يكفون مفن مجفددي عصفره، 

 :دين فاسألوا وسها تعالى أن يجعلني له مجددا وألحواله مسددا، وهو القائلقلت قد بلي هذا ال: )).. وكان يقول

(( لدينك يارب ويا مظهر الذخر ***  وإني ألرجو أن أكون المجددا  
3

  . 

 :مكانته

تبوأ الشيخ اطفيش مكانة علمية واجتماعية وأدبية ودينية عظيمفة ففي مجتمعفه، ولفم يكفن الوصفول  

ر الميسفور نظفرا لكثفر المتطلعفين والمعارضفين والحاسفدين، ولكنفه اسفتطاع أن إلى مثل تلك المكانفة بفاألم

يصل إلى تلك المرتبة بعلمه وتآليفه الجليلة وعمله الدعوي، فتدرج في حلقة العزابة كعنصفر عفادي مكلفف 

بتجهيز الموتى، ثم أصبح بعد ذلك شيخ حلقة، ثفم تفولى الفتفوى والتفدريس والقضفاء، وصفار قبلفة للواففدين 

                                                           

 
1
 .41مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
2
 .14و 21و 22مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
3
 .11و 27مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :قال عنن 
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ولمكانته العلمية وشغفه بالتدريس فقد ألقى أثناء وجوده بالمدينة المنورة دروسا بالمسجد النبوي . القاطنينو

المعمور شرح فيها العقيدة السنوسية
1
.    

 :آثاره العلمية

أولففى الشففيخ اطفففيش التففأليف عنايففة كبففرى، إذ بففدأه وعمففره سففت عشففرة سففنة، وألففف فففي الحففل  

: إنتاجه لألسباب التاليةوالترحال، ولذا فقد كثر 
2
. 

االستجابة لرغبة الناس، فالكثير من مؤلفاته استجابة لطلبفات وأسفئلة السفائلين فحفوالي أربعفين رسفالة  – 0

 .كتبها للسائلين من عمان

تحمل الشيخ واجب التأليف عن الناس على مبدإ النففرة اإلسفالمية حتفى يشفتغلوا بالعمفل، وكفان يشفعر  – 4

ب كفائي ال ينبغي أن ينساق الناس جميعهم وراءه ويتركفوا العمفل الحضفاري الفذي يصفلح بأن التأليف واج

وإالم يشتغل الناس بالتأليف ويتركون العمل والدرس وقد وجفدوا مفن كففاهم : )).. دنياهم، وقد قال عن ذلك

..(( مؤنة التأليف
3
. 

ف ليمهد السفبيل لتالميفذه ففي اكتسفاب الفراغ العلمي الذي عاشه الشيخ اطفيش، إذ رأى أن يسده بالتألي – 8

 . العلم والمعرفة

ذكاؤه المفرط وقدرته على اإلبداع واالبتكار والتصنيف والتوليف والتقعيد والنقد وغيرها من الملكات  – 2

 .والسيما في علوم الشريعة. التي حباه وسها بها

ثات والمسفتجدات، وغيفاب الكثيفر ملء الفراغ الحاصل في علوم الشريعة والسيما مع تفوالي المسفتحد – 1

من كتب األقدمين من جهة، وحاجة العصر وتطلعاته للتجديد والتأليف في الدين
4
. 

 :مؤلفاته

اختلف الدارسون لتراث الشيخ في عدد المؤلفات التي تركها، فقفد أورد الشفيخ أبفو إسفحاق إبفراهيم  

ثالثمائفة كتفاب، فيمفا [ 811]كتبفه قاربفت الفـ  بفأن عفدد[ الدعاية إلى سبيل المؤمنين]اطفيش في كتابه القيم 

إلفى أنهفا بلغفت [ كفوبرلي]كتابا، فيما ذكر المستشرق [ 074]إلى أنها بلغت الـ ( دافيد. ل)ذهب المستشرق 

شففامل األصففل ]كتابففا، وهففي الموجففودة والمطلففع عليهففا اآلن، ومنهففا مففا تعففددت أجففزاؤه ككتففاب [ 018]

رسففالة وبعففض [ 017]كتبففا عففدا المراسففالت التففي بلغففت [ 081]، وقففد أحصففينا لففه أكثففر مففن [والفففرع

المخطوطات األسرية األخرى 
5
. 

                                                           

 
1
 .14و 10و 11مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
2
 .24و 20مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
3
 .24و 20اء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص مصطفى وينتن، آر :نقال عن 

 
4
 .24و 20مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
5
 .21و 22و 28مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 
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وقد تنوعت مؤلفاته ما بين سائر علوم الدين والعربية من أصفول الفدين والفقفه والتفسفير والحفديث  

والمنطق واللغة واألدب والتربية واإلرشاد والوعظ والفتاوى والحساب والفلك والطب 
1

    . 

 :تالمذته أشهر

 :درس الشيخ قرابة المائة تلميذ نبغ منهم العشرات، وكان من أشهرهم 

هففـ صففاحب المؤلفففات 0437م 0370المولففود ببنففي يففزقن سففنة : الشففيخ الحففاج صففالح بففن عمففر لعلففي – 0

 :م والعالم الفقيه المدرس المحقق الذي من مؤلفاته0743هـ 0827الشهيرة، والمتوفي ببني يزقن سنة 

 .ول الوجيز في تفسير كالم وسها العزيزالق – 0 

 .منظومة خالصة المراقي في معرفة مبادىء اإلسالم – 4 

 .رسالة في الصوم واإلفطار – 8 

 [..قواعد اإلسالم]و [اإليضاح] و [النيل وشفاء العليل]حواشي على كتاب  – 2 

أجوبة وقصائد مختلفة  – 1 
2
. 

م، الفذي حففظ القفرآن الكفريم 0378هفـ 0470ادو بجبل نفوسة سفنة المولود بج: سليمان باشا الباروني – 4

م، ثفم إلفى وادي ميفزاب ليفتعلم علفى يفد الشفيخ اطففيش، ثفم 0337هفـ 0811وانتقل إلى جامع الزيتونة سنة 

انتقل إلى األزهر، واهتم بقضايا الفكر واألدب والتفاريخ والسياسفة، أنشفأ المطبعفة البارونيفة بمصفر وطبفع 

األسفد ]وديوانه الشعري، وأصفدر جريفدة [ األزهار الرياضية في أئمة وملوك اإلباضية]شهير فيها كتابه ال

فصودرت ألنها اهتمت بقضفية الجامعفة اإلسفالمية ففي عفددها األول، قفاد المقاومفة الليبيفة ضفد [ اإلسالمي

م0721هـ 0817االستعمار اإليطالي، وتوفي بالهند سنة 
3
. 

مفن أبفرز تالميفذ الشفيخ، ولفد : ج دمحم بن الحاج إبفراهيم بفن يوسفف اطففيشأبو إسحاق إبراهيم بن الحا – 8

م 0708عبفد القفادر المجفاوي ت ]م، درس على يد الشيخ ثم على يد الشيخ 0332هـ 0812ببني يزقن سنة 

م، واشفتهر بمقاومتففه لالسفتعمار وانشفغاله بأوضففاع 0707هفـ 0881، ثفم ذهففب إلفى تفونس سففنة [هفـ0884

صففرا نشففيطا ضففمن الحركففة الوطنيففة التونسففية بعففد نفيففه إلففى تففونس، ثففم لمففا ضففاق المسففلمين، وكففان عن

ثففم سففافر إلففى زنجبففار سففنة [ المنهففاج]االسففتعمار بففه نفففاه إلففى مصففر، فواصففل بهففا نشففاطه مصففدرا مجلففة 

م ودافففع عففن القضففية العمانيففة أمففام بريطانيففا، ثفم عمففل فففي دار الكتففب المصففرية مففن سففنة 0727هفـ 0822

م، وهنفففاك نشفففر وحقفففق الكثيفففر مفففن كتفففب اإلباضفففية 0721هفففـ 0813إلفففى وفاتفففه سفففنة م 0721هفففـ 0817

والمالكية
4
 . 

م، وبها تعلم في مدرسة الشيخ 0333هـ 0812ولد بالقرارة سنة : أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى حمدي – 2

هلتففه الحففاج عمففر بففن يحففي، فحفففظ القففرآن الكففريم وسففائر متففون عصففره فففي اللغففة واألدب والففدين، التففي أ

                                                           

 
1
 .21و 22اطفيش العقدية، ص مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف  :نقال عن 

 
2
 .13مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
3
 .17مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
4
 .21و 17مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 
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للجلففوس إلففى حلقففة الشففيخ اطفففيش، وظففل مالزمففا لففه حتففى هففاجر إلففى تففونس يطلففب العلففم بجففامع الزيتونففة 

هفـ 0828عبفد العزيفز الثعفالبي ت ]والخلدونية، وفي تونس عمل مع الحركة الوطنية التونسية بقيادة الشيخ 

ثففم عففاد إلففى الجزائففر وكففان عضففوا فففي اللجنففة األدبيففة لحففزب الدسففتور التونسففي حففين تأسيسففه، [ م 0722

وانخفرط فففي صففوف جمعيففة العلمفاء المسففلمين الجزائفريين وكففان مفن أعضففائها البفارزين، وأسففس ثمانيففة 

م 0778صحف، وكان من كتاب صحف الجمعية وغيرها، وتوفي سنة 
1
. 

 :جهوده في اإلصالح االجتماعي

تخبففو الففدعوات  جففاء الشففيخ اطفففيش بدعوتففه اإلصففالحية إلففى منطقففة وادي ميففزاب بعففدما كففادت 

اإلصالحية األولى التي بدأها مبكرا الشيخ أبفو زكريفا يحفي بفن صفالح، والشفيخ عبفد العزيفز الثمينفي، وقفد 

بحث في أسباب تخلف البيئة الميزابية وتبين بعد طول المدارسة والتدقيق طغيان الجهل والتعصب والتقليفد 

وعفدم االهتمفام بشفؤون المسفلمين، ولفذا اتجفه  عن غير علم والتقوقع على الذات، وعدم االحتكفاك بفاآلخر،

إلففى إصففالح عيففوب المجتمففع الميزابففي، متبعففا مففنهج السففلف الصففالح مففن األمففة الففذين سففاروا علففى مففنهج 

الصحابة رضوان وسها تعالى عليهم أجمعين ورسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص 
2
. 

ساليب والسنن النبويفة ففي اإلصفالح وقد استخدم سائر الوسائل المتاحة بين يديه، ومستعمال كل األ 

والتغيير التي تعتمد على الرفق والروية والسكينة والتدرج والمرحليفة والتفأني والفود، والسفيما رففع الغفبن 

عن المرأة الميزابية التي كانت محكومة بالتقاليد ال بالشرع، ومن أجل التغيير تنقل في سفائر بفالد ميفزاب، 

 .النساءوخصص أوقاتا خاصة بالرجال و

وقد عمل على تصحيح االعتقادات البالية، كاإليمان بالخرافة والشعوذة واألساطير وتقديس القبفور  

واألضرحة واألماكن والركون إلى الكسفل وانتظفار خفوارق العفادات، وذبفح الفذبائح ففي المفزارات والحفج 

مخصوصة في أيفام السفنة  وصحح بدع استحداث بعض ركعات.. لها، واالعتقاد الجازم بقوة المردة والجن

فصفحح كفل ذلفك وغيفره، وقفد القففى .. وانتخفاب آيفات خاصفة مفن القفرآن الكفريم تتلفى والبنففاء علفى القبفور

مناهضة شديدة من السكان والجامدين ولكنه قاوم وبرهن وعمل وأقنع حتى هدى الناس وقادهم إلفى رسفالة 

 .قتلهاإلسالم الصحيحة، على الرغم من نفيه من بلدته، ومحاولة 

وقد تميز بصبره وطول نفسه وصدقه وثباته ففي دعوتفه حتفى نهفض بفالمجتمع الميزابفي وأخرجفه  

فكان بحق المصلح والمعلم والمربي والمفدرس والباعفث . من براثن الجهل والتخلف والبدعة المفسدة للدين

 . للنهضة الميزابية الحديثة بحق

االسفتعمار الفرنسفي الفذي ففرض عليفه اإلقامفة وكان من بين شيوخ معدودين مشهود لهفم بمقاومفة  

الجبرية إلى حين وفاته، وكان يرى رأي مالك بن نبي في القابلية لالستعمار، ويرى أن األمة اإلسالمية مفا 

كان لها أن تستعمر من قبل األجنبي لوال قابليتها للركفوع والخنفوع والفذل، ولفذا كفان مفن المقفاومين، ومفن 

ستعمار بالتعليم والتربيفة والتأديفب أوال، ثفم باإلعفداد المفادي والروحفي واألدبفي المشجعين على مقاومة اال

 :ثانيا، وقد قال في المقاومة

 وخدمة ربي والجهاد لذي الكفر ***   تعليم جـاهــل   :لوال ثـالث هـن 

                                                           

 
1
 .20و 21مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 

 
2
 .20..  81مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص  :نقال عن 
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وإالّ فما الحياة والمرء في قهر ***  لما كنت أخشى الموت والموت الزم      
1

        . 

 :ابه القيم شامل األصل والفرعكت

يُعد كتاب الشيخ اطفيش شامل األصل والفرع من أجل ما ألف، ولكن لألسف لم يكتب وسها لفه ليتمفه  

حيث وقف فيه عند باب الصالة، ولو أتمه لكفان كفايفة للمسفلمين عامفة وألتبفاع المفذهب اإلباضفي خاصفة، 

 .وسنحاول عرض أهم أبوابه وفصوله وموضوعاته

لتففزم تحقيقففه والتعليففق عليففه وشففرحه وطبعففه العالمففة أبففو إسففحاق إبففراهيم اطفففيش الجزائففر، فقففد ا 

المعروف باطفيش الصغير، مثنيا على شيخه جهده ومثابرته وعزمه على خدمة األمة اإلسالمية، وأنه ألف 

ويتطلبفه العامفل أودع فيه من تحقيقاتفه مفا يبفتهج بفه الباحفث، : ))هذا الكتاب بعد بلوغه درجة االجتهاد، فقد

في مرحلة الحياة الدينية، ويكشف عن مكنون مسائل قد تستعصفي عفن المحصفلين والمسفتزيدين، وقفد يجفد 

فيه المنتهفي ضفالته، ويبلفغ منفه منيتفه، ولقفد نفوه بفه مؤلففه ففي كثيفر مفن تآليففه وأحفال عليفه ففي كثيفر مفن 

عة مففع اإلطنففاب فيمففا يتطلبففه المقففام المشففكالت، وكففان المؤلففف رحمففه وسها نففوى أن يجمففع فيففه فنففون الشففري

وتحقيق الخالف وبيان األصل، ولم يستكمل أبوابه وفصوله، بل احتوى على أكثرها، ولفو تفم هفذا المؤلفف 

(( لكان في بضعة مجلدات، وفي مقدمة الكتب تدقيقا وتحقيقا
2

      . 

والشففرح والتعليففق ثففم أثنففى علففى مواهففب الشففيخ العلميففة والمنهجيففة فففي فنففون التففدقيق والتحقيففق  

وهفو مفن المجيفدين ففي –وغني عن البيان أن مؤلفات قطب األئمة شفيخنا مفع كثرتهفا : )).. والترجيح فقال

..(( غنية بالتحقيقات ذات ثروة عظمة قل أن تُوجد في سواها –التأليف المكثرين فيه
3

        . 

ر واألخبفار، وقدرتفه النفادرة ففي وقد نعت في مقدمته طرق تعامل الشيخ مع األقوال واألدلة واآلثفا 

والمؤلفف قفد يسفوق مسفائل ضفعيفة إمفا : )).. تحقيق وتحصيل أرقفى وأرجفح األقفوال والمفذاهب فيهفا فقفال

وقد . ليبين فسادها تصريحا أو تلويحا، وإما ليبيين ما يستأنس به إن كان مما يحتمل ذلك، كما جزم به نفسه

اب من الخطفإ وبضفدها تتمفايز األشفياء، وقفد يتفرك ذلفك إلفى يسوق بعض مسائل واهية القول ليتميز الصو

..(( اإلدراك بمعونة القرائن
4

       . 

وجعل عمدته في تأليفه القيم هذا القرآن الكريم وصحيح اإلمام الربيع بن حبيب المعتمفد أساسفا ففي  

افضفا مفزاعم المذهب اإلباضي، ثم صحيحي البخاري ومسلم، وغيرها مفن أمهفات المصفادر اإلسفالمية، ر

الصوفية البدعية والرافضة والباطنية وتأويالتهم  
5

        . 

 :فصول الكتاب وأبوابه

 :قسم المؤلف مصنفه إلى جزأين، ضم الجزء األول أربعة كتب هي 

                                                           

 
1
 .د، بتصرفو مصطفى وينتن، آراء الشيخ ادمحم بن يوسف اطفيش العقدية، ص ج :نقال عن 

 
2
األصل والفرع، تحقيفق وطبفع أبفو إسفحاق إبفراهيم اطففيش الجزائفري، دون دمحم بن يوسف اطفيش، شامل : انظر 

 . دار، دون مدينة، دون طبعة، دون تاريخ، مقدمة الطابع، ص د

 
3

 . ، ص هـ0دمحم بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، تحقيق وطبع أبو إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائري، ج 

 
4

 .والفرع، ص هـ دمحم بن يوسف اطفيش، شامل األصل: انظر

 
5
 .دمحم بن يوسف اطفيش، شامل األصل والفرع، ص هـ، و: انظر 
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 .العلم واإليمان والجائز من الكالم والمالئكة والجن والشياطين: الكتاب األول – 0

 .براءة والتوبة والذنوبالوالية وال: الكتاب الثاني – 4

 .في الطهارة ولواحقها: الكتاب الثالث – 8

 . الصالة: الكتاب الرابع – 2

 : خاتمة

نظريفا وواقعيفا،  ،لقد كفان للشفيخ اطففيش دور بفارز ففي نهضفة البيئفة الميزابيفة، فكريفا واجتماعيفا 

كما يقول الدكتور دمحم ناصر وكان من الرجال الذين تركوا بصماتهم بارزة في تاريخ الجزائر عموما، فهو 

أن الشفيخ اطففيش لفه الفضفل الكبيفر ففي بعفث الفكفر : )).. بوحجام في مقدمة كتاب األسفتاذ مصفطفى ونفتن

اإلباضي من جديد في مطلع القرن العشرين الميالدي الرابع عشر الهجري، فجمع آراء مفن سفبقه، ورتبهفا 

ي بذلك مرجعا أساسيا فيها، وقد كتب الشيخ في معظم وبق ،وشرحها وحللها، ومثّل هذه المدرسة خير تمثيل

المسائل المتعلقة بالعقيدة، إذ يلحظ القارىء أو الفدارس أن مباحفث العقيفدة حاضفرة ففي أغلفب مفا كتفب مفن 

رسففائل وألففف مففن كتففب فففي مختلففف العلففوم، فكففان يعمففد إلففى جعففل تصففحيح العقيففدة سففبيال للنهففوض ببيئتففه 

مار وباألوضففاع المحيطففة بففه دافعففا ألن يبحففث فففي مسففائل العقيففدة لتحقيففق ومجتمعففه، وكففان تففأثره باالسففتع

التغييففر المنشففود، وهففو مففا جعلففه يُحقففق وصففف العقيففدة بكونهففا عمففال حقيقيففا، وليسففت مجففرد تصففورات 

(( وتصديقات غير مؤثرة
1

 .. 

أو  وهو الذي جعل المذهب اإلباضي فضفاء  أصفوليا ودينيفا مفتوحفا للمفذاهب األخفرى لتطلفع عليفه 

لتأخذ منه، بمنهجه السليم في الفهم والتحليل والتركيب والعرض، البعيد عن التعقيفدات والطالسفم حتفى ففي 

 . أمهات القضايا الغيبية، وهو ما جعل العقيدة تتحرك في النفوس والحياة، ال في الكتب والمصنفات فقط

  

                                                           

 
1

وبفدوره نقفال عفن مصفادر . 42و 48مصطفى وينفتن، آراء الشفيخ ادمحم بفن يوسفف اطففيش العقديفة، ص : نقال عن

 .ومراجع إباضية، مقدمة األستاذ دمحم الناصر بوحجام للرسالة
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 شيخ الداعية دمحم متولي الشعراويال

 (م1227 -1211)

 

م 0700-ـه0847عام دمحم متولي الشعراوي في الخامس عشر من شهر ربيع الثانيولد الشيخ 

بقرية دقادوس
1

، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمصر، وهو من أسرة طيبة األصول تتسم بالصالح 

والتقوى، حيث يمتد نسبها إلى بيت أهل النبوة كما يشير إلى ذلك دمحم الخطيب الذي يقول عن الشيخ 

السيد الشريف دمحم بن السيد متولي الشعراوي الحسيني نسبا، ووالدة الشيخ ينتهي : )) بأنه هو الشعراوي

في : ، والشيخ الشعراوي يقول((نسبها أيضا من جهة والدها إلى اإلمام الحسين بن علي كرم وسها وجه

ولم نخبر بذلك إني لم أحدث أحدا بذلك : ))حديثه إلى مؤلف كتاب الشعراوي من القرية إلى العالمية

 ((.أحدا

من حسن حظي أن البيئة التي : )).. كما يتحدث الشيخ الشعراوي عن هذه النشأة الصافية قائال

نشأت فيها تتسم بالصالح والتقوى، فأما عن بيئتي الخاصة، فقد كان أبي رجال طيبا، وجدي كان رجال له 

القرية والقرية عادة ال توجد فيها المبادل التي  في طريق وسها مجال، والبيئة العامة التي كنت أعيش فيها هي

كل هذا حصننا من السير في طريق الغوايات ألنه لم يكن في محيطنا أسباب و توجد في المدن،

..((للغوايات
2
طريقتنا الطريقة البازية أصحاب العمائم : )).. كما يفصح الشيخ الشعراوي بقوله ،

ساللة أهل البيت، أي من ساللة الحسن والحسين ساللة أهل  الخضراء، وهي نسب األشراف الذين هم من

 .، وكانت أول مرة يفصح فيها الشيخ عن نسبه كونه من األشراف..((بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص

نشأ الشعراوي في أسرة بسيطة ملؤها المحبة واإلخاء، ومما يؤكد ذلك أصالة هذا النهج في حياة 

ال أحضر إال مجالس العلم، أو مجالس ( العائلة)أنا نشأت في حضن العيلة أي : ))الشعراوي منذ صباه قوله

الذكر، كل حياتي كانت بهذه الطريقة، فنشأت طفولتي مطبوعة بهذا الطابع حفظ القرءان، تجويد، حضور 

مجالس العلم، إلى أن ذهبت إلى األزهر، وبعد ذلك لم يدع وسها لي، من حسن حظي، فرصة أن أخرج عن 

 (( .ة الطفولةبراء

وقد عاش فترة طلب العلم في مدينة الزقازيق  كان طالبا في معهد الزقازيق الديني
3

، ونشأته 

 .الريفية هده غرست في حياته بدور األصالة والبساطة وكرم الخلق

 :زواجه

تزوج الشيخ الشعراوي على غير اختيار منه إذ كانت لوالده عدة أسباب ليتخذ قرار تزويجه، في 

 .بكرة خوفا عليه من مغريات الدنيا، في ذلك الوقت، التي قد تقوده إلى االنحرافسن م

تزوج الشعراوي وهو في المرحلة االبتدائية وبالضبط في السنة الرابعة، حسب قوله، أعطاه والده 

، كل هذا حدث بعد عودته في نهاية األسبوع من معهد (اختر عروسا لك يا ولد: )مهلة أسبوع وقال له

قازيق الذي يدرس فيه، وقد كان إصرار الوالد على تزويجه سببا كافيا إلفشال كل محاوالت اإلقناع من الز

طرف األم والخالة بتأجيل الزواج، وتزوج دمحم متولي الشعراوي وكان األب هو من اختار العروسة ودفع 

ا الشيخ جنيها، ووافق ( 81)له مهر قدر بثالثين  طيب ا لم يتعبه في حياته، وأنجب على اختياره، وكان اختيار 

                                                           

 
1

فريد الجندي، دار الكتب : ياقوت الحموي، معجم البلدان، تحقيق. رة الشرقيةبلدة نواحي مصر في كو: دقادوس

 .144، ص 4م، ج 0771ه 0271، 0العلمية، بيروت، ط
2

 .03المصدرنفسه، ص: انظر
3

 .03ص  ،المصدرالسابق نفسه: انظر
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والشعراوي  ،سامي وعبد الرحيم وأحمد، والبنتان فاطمة وصالحة: ثالثة أوالد وبنتين، األوالدالشعراوي

 .يرى أن أول عوامل نجاح الزواج هو االختيار والقبول من الطرفين

ة الصالحة سيأخذها أهم شيء في التربية هو القدوة، فإن وجدت القدو: ))وعن تربية األوالد يقول

فالطفل يجب أن يرى جيد ا، وهناك فرق الطفل تقليد ا، وأي حركة عن سلوك سيئ يمكن أن تهدم الكثير، 

بين أن يتعلم الطفل وأن تربي فيه مقومات الحياة، فالطفل إذا ما تحركت ملكاته وتهيأت لالستقبال والوعي 

ؤية، وأنفه للشم، وأنامله للمس، فيجب أن نراعي كل بما حوله، أي إذا ما تهيأت أذنه للسمع، وعيناه للر

ملكاته بسلوكنا المؤدب معه وأمامه، فنصون أذنه عن كل لفظ قبيح، ونصون عينه عن كل مشهد 

وحسب رأي الشيخ الشعراوي إذا أرادنا أن نربي أوالدنا تربية إسالمية، فإن علينا أن نطبق تعاليم ((.قبيح

إتقان العمل، وأن نذهب للصالة في مواقيتها، وحين نبدأ األكل نبدأ باسم وسها، اإلسالم في أداء الواجبات، و

فإذا رآنا الطفل ونحن نفعل ذلك فسوف يفعله هو اآلخر حتى وإن لم .. الحمد كهل: وحين ننتهي منه نقول

 .نتحدث إليه في هذه األمور، فالفعل أهم من الكالم

 :طلبه للعلم

ء وسرعة البديهة مما لفت انتباه شيوخ الكتاب فقد كان هذا األخير تميز الشعراوي بالفطنة والذكا

أول منابع ارتشاف العلم في وقت شيخنا دمحم متولي الشعراوي، وذلك في كتاب سيدنا الشيخ عبد الرحمان، 

ربما من أعز وأغلي الذكريات التي يحتفظ بها في المرحلة األولى في الكتاب ويروي  ،استجابة لرغبة أبيه 

في الصباح، صلينا الفجر وأخذني أبي من : )).. شيخ الشعراوي مختلف ذكرياته في هذه المرحلة فيقولال

هذا ابني، اكسر له : "وهو يقول: وسلمني والدي إليه... يدي وذهبنا إلى كتاب سيدنا الشيخ عبد الرحمان

يضعها في ( الفلقة)فلكه  وكان الشيخ عبد الرحمان حازما له هيبة وكان عنده" ..((. وأنا أعالجه. ضلع

الفصل علنا، وكان قاسيا عليه أكثر من غيره
1
. 

وقد كان الكتاب المدرسة األولى التي حفظ فيها القرءان وهو في سن الحادي عشرة من عمره، 

وكانت نقطة التحول في حياة الشيخ الشعراوي، عندما أراد والده إلحاقه باألزهر الشريف بالقاهرة، وكان 

 .وسها يود أن يبقى مع إخوته لزراعة األرض الشيخ رحمه

فحاول الشعراوي انتزاع الحيل، بوضع التراب في عينيه لكي تتورم فيطردوه، وحاول وضع 

الشطة أيضا، ولكنه لم يفلح في الهروب، وحاول إنكار حفظه أمام الممتحنين، وأن يخطئ عمدا واستدعى 

واء كنت حافظا أو غير حافظ سوف تدخل األزهر، فما كان الشيخ والده، وكان خارج اللجنة فقال له أبوه س

وغيره كنوع .. منه إال أن اشترط على والده أن يشتري له كمية كبيرة من أمهات الكتب في التراث واللغة

اشترى له كل ما طلب و من التعجيز حتى يرضى والده بعودته إلى القرية، لكن والده فطن إلى تلك الحيلة

يا بني أن جميع هذه الكتب ليست مقررة عليك، ولكني أثرت شراءها لتزويدك بها كي تنهل  أنا اعلم: قائال

من العلم
2
. 

التحق بمعهد الزقازيق االبتدائي األزهري، واظهر نبوغا منذ الصغر في حفظ الشعر والمأثور من 

لثانوي وزاد م، ودخل المعهد ا0744القول والحكم، ثم حصل على الشهادة االبتدائية األزهرية سنة 

اهتمامه بالشعر واألدب، وحظي بمكانة خاصة بين زمالئه، فاختاروه رئيسا التحاد الطلبة، ورئيسا لجمعية 

م، وبعد أن أتم الشعراوي المرحلة الثانوية التحق بكلية اللغة العربية سنة 0782اآلداب بالزقازيق سنة 

كان  الشعراوي كثير التوجه إلى ساحات م، وانشغل بالحركة الوطنية والحركة األزهرية، وقد 0787

                                                           
1
 .42المصدر السابق نفسه، ص : نظرا
2

 .07و 03ال نعرفه، ص المصدر السابق نفسه، سعيد أبو العنين، الشعراوي الذي 
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األزهر وأروقته، ليقوم بإلقاء مجموعة من الخطب التي يهاجم من خاللها االنجليز، والتي عرضته 

لالعتقال أكثر من مرة 
1
. 

م وحصل على العالمية مع إجازة التدريس وبعد تخرجه مباشرة عين أستاذا في 0721تخرج عام 

تقل إلى المعهد الديني بالزقازيق ثم المعهد الديني باإلسكندرية، وبعد فترة طويلة  المعهد الديني بطنطا، ثم ان

م ليعمل أستاذا لشريعة في جامعة أم 0711من الخبرة انتقل الشيخ الشعراوي إلى العمل في السعودية عام 

ذاته  القرى، أين اضطر الشعراوي أن يدرس مادة العقائد، رغم تخصصه أصال في اللغة، وهدا في حد

كبيرة يشكل صعوبة كبيرة، إال أن الشيخ الشعراوي استطاع أن يثبت تفوقه في تدريس هده المادة، لدرجة 

يعالقت استحسان وتقدير الجم
2
. 

 :شيوخه

مر الشعراوي في رحلته التعليمية بمراحل كثيرة وتعلم على أيدي بعض األساتذة والعلماء، ابتدءا 

 :ية في اللغة العربية باألزهر الشريف ومن هؤالء العلماءبالكتاب حتى حصل على درجة العالم

وقد تعلم الشعراوي على يده القرآن الكريم في الكتاب، وقد كان الشيخ : الشيخ عبد الرحمان الشهابي -0

قاسيا عليه دون غيره، وذلك عمال بوصية أبيه، وكان لشيخ الكتاب مكانة كبيرة بين الناس في ذلك 

يضعها في الفصل علنا، قتلته الشرطة المصرية سنة ( فلقة)وكان عنده فلكه  العصر، وكان حازما،

م، عندما قاطعت قرية الشيخ الشعراوي االنتخابات فقامت الحكومة بإرسال كتيبة أخرجت الناس من 0781

 .بيوتهم وقتلت الشيخ عبد الرحمان لتحريضه على عدم االنتخابات

معهد األزهري في الزقازيق، ولما التحق الشعراوي مدرسا شيخ الشعراوي في ال: إبراهيم حمروش -4

م، وقد 0711بكلية اللغة العربية، استدعى الشعراوي، وأرسله أستاذا لكلية الشريعة بمكة المكرمة عام

م عميدا لكلية 0784وقد اختير عام . م، ثم عين مدرسا فيه0712تخرج الشيخ حمروش من األزهر عام

م رئيسا للجنة الفتوى، وتولى لجنة 0711م عميدا لكلية الشريعة، وفي عام 0722اللغة العربية، وفي عام

م إلشراكه في الحركة الوطنية0714م، ثم اعفي من منصبه عام 0710مشيخة األزهر في عام 
3
. 

وهو من الشيوخ الشعراوي في المعهد الديني، ويعد الشيخ دمحم عبد الحميد : دمحم محي الدين عبد الحميد -8

من رواد مدرسة التحقيق العلمي، تخرج من األزهر الشريف، وحمل درجة العالمية، وهي أعلى رائدا 

أستاذا : م، شغل كثيرا من المناصب منها0741درجة في ذلك الوقت، وكان األول على أقرانه عام 

، أحكام ومن أعماله تصريف األفعال. باألزهر، ثم أستاذا بكلية الشريعة، ثم وكيال لكلية اللغة العربية

ه0878المواريث وغيرها من الكتب توفي في محرم 
4
. 

استطاع الشعراوي أن يخوض العديد من التجارب في مختلف المجاالت التي مكنته من تولي 

العديد من المناصب، التي أثمرت مجموعة من الجوائز، كما ترك أثر بارزا من خالل مختلف الرحالت 

 .عالية في كل أقطار العالمالتي قام بها، إْذ جعل لنفسه مكانة 

 :المناصب التي توالها

كمدرس بمعهد طنطا األزهري، ثم انتقل إلى معهد اإلسكندرية دأ الشيخ الشعراوي مساره العملي ب

كما عمل وكيال . وعمل بكلية الشريعة بمكة المكرمة مدرسا للتفسير والحديث. األزهري ثم معهد الزقازيق

                                                           
1

 .1المرجع السابق نفسه، دمحم متولي الشعراوي، صحيفة الواقع الجهادية، ص : انظر
2

 .tahasafeer.blogspot.com :  مكتبة المنارة األزهرية، الرابط: انظر
3

 .40المرجع السابق نفسه، ص: انظر
4

 .40المرجع السابق نفسه، ص : انظر
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ثم تولى منصب مدير الدعوة اإلسالمية بوزارة األوقاف المصرية سنة . م0721بمعهد طنطا الثانوي سنة 

 .م0724م، ثم مفتشا للعلوم العربية، سنة 0720

ثم تولى . م0722اختاره فضيلة اإلمام األكبر الشيخ حسن مأمون شيخ األزهر مديرا لمكتبه عام 

خالل مدة بعثته بالجزائر على وضع م، بعد استقاللها وأشرف 0722رئاسة البعثة األزهرية بالجزائر سنة 

مناهج دراسية للغة العربية بها
1
. 

كما عين أستاذا زائرا بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز، بمكة المكرمة، ثم رئيسا للدراسات 

م0772ثم تولى وزارة األوقاف سنة . العليا فيها
2
. 

ير عضوا بمجلس الشورى م، واخت0731كما عين عضوا في مجمع البحوث اإلسالمية سنة 

 .بجمهورية مصر العربية

واختير عضوا . وعرضت عليه مشيخة األزهر، لكنه رفض وقرر التفرغ للدعوة اإلسالمية

كما اختارته رابطة العالم اإلسالمي بمكة . م0737، وذلك في سنة (مجمع الخالدين)بمجمع اللغة العربية 

جاز العلمي في القران الكريم والسنة النبويةالمكرمة عضوا بالهيئة التأسيسية لمؤتمر اإلع
3
. 

 :الجوائز التي تحصل عليها

أثمرت جهود شيخنا الجليل بالعديد من جوائز االستحقاق تقييما لما قدمه لألمة اإلسالمية، تعبيرا 

 :على الشكر والعرفان ومن بين هذه الجوائز

م وذلك قبل تعيينه 0772د سنة وسام االستحقاق من الدرجة األولى بمناسبة بلوغه سن التقاع

. م0777كما حصل على جائزة دبي الدولية لخدمة القرءان الكريم عام . وزيرا لألوقاف وشؤون األزهر

 م0738ومنح وسام الجمهورية من الطبقة األولى عام 

م منحه الرئيس حسني مبارك وسام الجمهورية بمناسبة االحتفال بيوم الدعاة، وفي 0733وفي عام 

كما حصل على الدكتوراه الفخرية في اآلداب من جامعتي . لسنة تحصل على جائزة الدولة التقديريةنفس ا

المنصورة والمنوفية
4
. 

ومنح قالدة الجمهورية رفيعة المستوى من السيد دمحم حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر 

م سمو الشيخ بن سلطان النهيان كما منح وسا. م، السم فضيلته بعد انتقاله إلى رحمة وسها0773العربية عام 

من المرتبة الرفيعة
5
. 

 : رحالت الشيخ الشعراوي

بعد أن تحرر الشيخ الشعراوي من قيود الوزارة انطلق بكل حرية وثقة إلى مشارق األرض 

ومغاربها داعيا إلى وسها تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، موضحا سماحة اإلسالم ووسطيته مفندا لما 

 :أن يلصقه باإلسالم من مفاهيم ضالة ومن أشهر الرحالت التي قام بهم فضيلته يحاول البعض

 .م0777رحلته إلى الهند والمملكة المتحدة سنة  -

 .م قام بزيارة باكستان0773وفي سنة  -

 .م0738وقام الشيخ الشعراوي برحلة إلى الواليات المتحدة األمريكية وكندا عام  -

                                                           
1

 .2المرجع نفسه، ص 
2

 .2لسابق، دمحم متولي الشعراوي، صحيفة الواقع الجهادية، ص المرجع ا
3

 .74إبراهيم حسن األشقر، دعوني وربي أخر أيام في حياة الشيخ، دار الروضة، د ب ن، د ط، د ت، ص 
4

 tahasafeer.blogspot.com/ موقع مكتبة المنارة األزهرية : انظر
5

 tahasafeer.blogspot.com/ موقع مكتبة المنارة األزهرية : انظر
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جعلته يتحدى كل الصعوبات ليجوب الكثير من الدول األوروبية واألسيوية رغبته الشديدة في الدعوة  -

حامال في قلبه كتاب وسها، وسنه رسوله، مؤديا واجب البالغ عن ربه ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص
1
. 

  :مكانة الشعراوي

ى استطاع الشيخ الشعراوي أن يترك مكانا رفيعا في قلوب العامة والخاصة، إذ أصبحت سيرته عل

كل لسان، وقد قال عن تواضعه البعيد والقريب،وصار حديث الجميع دون استثناء، وفي هذا الصدد، يقول 

ال ينبغي أن نيأس من رحمة وسها، واإلسالم الذي أفرز الشيخ : )).. الدكتور عبدالحليم عويس األستاذ

ى األقل من الشيخ الشعراوي قادر على أن يمنح هذه األمة نماذج طيبة وعظيمة ورائعة، تقرب عل

..(( الشعراوي
2
 . 

لقد تعرفت على الشيخ الشعراوي وأنا طالب في المرحلة .. (: )ويقول الشيخ يوسف القرضاوي

الثانوية، فقد دّرسنا حينما جاءنا مدرسا للبالغة في معهد طنطا، وتسامعنا نحن الطالب أن جاء الشيخ 

فقد كان فعال مدرسا جذابا، كان يستطيع أن  شاعر عظيم أما تدريسهو الشعراوي، وهو مدرس عظيم

)(يوصل المعلومة إلى طالبه بطريقته باإلشارة والحركة وضرب األمثال وغير ذلك
3
. 

الشعراوي قدم لدينه وألمته اإلسالمية واإلنسانية كلها : )).. أما الدكتور دمحم عمارةفيقول عنه

)(حكمة والموعظة الحسنةأعمال طيبة، تجعله قوة لغيره في الدعوة إلى وسها بال
4
. 

كان له أثر كبير في نشر الوعي اإلسالمي الصحيح، : )).. ويقول عنه الشيخ سيد طنطاوي

((وبصمات واضحة في تفسيرالقرآن بأسلوب فريد، جذب إليه الناس من مختلف المستويات الثقافية
5
. 

 :مؤلفات الشيخ الشعراوي

عظيما يتمثل في مجموعة من الدروس والخطب  ترك الشيخ الشعراوي للمكتبة اإلسالمية كنزا

والمحاضرات والتي تناول فيها مختلف المواضيع في مختلف المجاالت، وإن كانت جميعها تنهل من 

، وإذا كان التفسير قد أُلقي في شكل (تفسير الشعراوي)المورد الصافي والمعين الذي ال ينضب أال وهو 

رتيب القرآن الكريم، فإن الكتب األخرى هي تفسير دروس وحلقات وخواطر وطبع مسلسال حسب ت

موضوعي آليات جمعت بعناية فائقة، ورتب ترتيبا جيدا وروجعت مراجعة علمية دقيقة، وقد قام عدد من 

محبيه بجمعها وإعدادها للنشر وأشهر هذه المؤلفات وأعظمها تفسير الشعراوي للقرآن الكريم، ومن هده 

 :المؤلفات

 . ي معجزة القرآنمن فيض الرحمان ف -0

 .المرأة في القرآن الكريم -4

 . الطريق إلى القرآن -8

 . هذا هو اإلسالم -2

 . األدلة المادية على وجود وسها -1

 . السحر والحسد- 2

                                                           
1

 .78نفس الموقع، إبراهيم حسن األشقر، دعوني وربي آخر أيام في حياة الشيخ، ص: انظر
2

منتديات لمه األحباب، السيرة الذاتية إلمام الدعاة الشيخ دمحم متولي الشعراوي موقع : انظر

www.lamtahbab.com. 
3

عاة الشيخ دمحم متولي الشعراوي منتديات لمه األحباب، السيرة الذاتية إلمام الدموقع : انظر 

www.lamtahbab.com. 
4

 .islamweb.net/  موقع مقاالت إسالم ويب، الشعراوي المفسر الموهوب: انظر
5

 .الموقع نفسه: انظر
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 . أوصاف أهل الجنة -7

 . معجزات الرسول -3

 . دمحم رسول وسها -7

 . من هو دمحم -01

 .الحج المبرور -00

 .الحالل والحرام- 04

 .لة حرجة وأجوبة صريحةأسئ13- 

 .الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم -02

 .الشعراوي الداعية المجدد -01

 :وفـاته 

توفي فضيلةالشيخ دمحم المتولي الشعراوي يوم األربعاء الثاني والعشرين من شهر صفر سنة 

رحمه وسها رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. م، ودفن بمصر07/2/0773هـ الموافق 0207
1
. 

 :الشعراوي وزيرا لألوقاف

ومن مواقف الشيخ المشهورة والراسخة في التاريخ إلى يومنا هذا، موقفه حين تولى وزارة 

األوقاف، التي جعلت منه مسؤوال في الحكومة، مسؤولية سياسية، مما شغله كداعية عن الناس، ورغم 

لو لم أفعل شيئا غير : )) ة ذاتها، فهو يقولندمه على قبوله منصب الوزير، إال أنه لم يكن نادما على التجرب

 ((.إيقاف توفيق عويضة لكفاني ذلك 

ه التجربة الصعبة مكنته من أن يسقط قلعة من قالع الفساد في وزارة األوقاف، وبهذا نجد ذفه

الشيخ الشعراوي شديد الفخر بهذا الموقف الذي يحسب له كوزير، كما استثمر الشعراوي موقعه كوزير 

إبان أحداث ( م0730الرئيس دمحم أنور السادات ت )مة الدولة ليقول كلمة حق لرئيس الدولة نفسه في حكو

م، حين ألقي الشعراوي خطبة الجمعة من فوق منبر األزهر، وكان ذلك في حضور 0777يناير  07و 03

يا أيضا في محيطنا إذا ما نظرنا إلى األحداث التي تمر هنا داخليا وخارج: )).. الرئيس وكبار الدولة فقال

، وفي الوزارة كان ((البعيد في أمتنا اإلسالمية وأمتنا العربية لوجدنا أن األصل هو العزوف عن منهج وسها

على العربي أن : )على الشعراوي أن يقول رأيه في مبادرة السالم التي قام بها السادات إلى القدس فقال

((يستقبل المبادرة استقبال المنصف العادل
2
أن يستقبل المبادرة أيا كانت بروح المؤمن : )) أضاف قائالو.  

((الواثق في أن وسها لن يخذله أبدا، طالب سالم أو مضطر إلى صدام 
3
. 

لقد ترك الشيخ الشعراوي الوزارة غير آسف، وانداح في خواطره اإليمانية حول القرآن الكريم 

م، مما ولّد لديه موقفا آخر مع السفارة يتناول اآليات التي تتحدث عن اليهود فاضحا غشهم وغدره

اإلسرائيلية بالقاهرة التي تطالب بإيقاف حلقات الشيخ التي تبث في التلفزيون، ومن جهة أخرى شكوى 

وفي ظل هذه المواقف التي . رئيس وزراء إسرائيل بنفسه من خواطر الشعراوي التي يهاجم فيها اليهود

كومة اإلسرائيلية من منع جريدة اللواء اإلسالمي المصرية من تعرض إليها الشيخ الشعراوي، قامت الح

 .نشر هذه الخواطر والدخول بها األراضي المحتلة

( جيهان السادات)ولم يسلم الشعراوي حتى من المسؤولين داخل الوطن، حيث احتجت عليه السيدة 

ي البيت وليس في الخارج حرم رئيس الجمهورية على خواطره التي يتحدث فيها عن المرأة، بأن مكانها ف

                                                           
1

 .vb.elmstaba.com/ الرابط : منتديات المصطبة، السيرة الذاتية إلمام الدعاة دمحم متولي الشعراوي
2

 .00اهيم عبد العزيز، الشعراوي الداعية المجدد، ص إبر: انظر المرجع السابق
3
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لمزاحمة الرجل، فقد قيل في ذلك الوقت أن حرم الرئيس هي السبب في إيقاف حلقات الشيخ واالكتفاء 

بإعادة الحلقات القديمة
1
. 

إمام الدعاة الحديث على أكثر المواقف التي تأثر بها في حياته ما أعلنه الرئيس السادات يواصل 

م أنه 0778عن الشيخ أحمد المحالوي بطل معركة بور سعيد سنة  في خطبته الشهيرة بمجلس الشعب،

موقف لم يستطيع الشعراوي السكوت عليه، فقام بإرسال برقية إلى رئيس ( مرمي في السجن زي الكلب)

فقد كان حينها ( إن األزهر الشريف ال يخرج كالبا ولكنه يخرج علماء أجالء : ))الجمهورية يقول له فيها

هو الصوت الوحيد الذي نطق بكلمة الحق، في وقت عصيب سكت فيه كل الناس الشيخ الشعراوي
2
. 

وظل الشيخ الشعراوي يقول ما يعقده، وما يؤمن به، وهو يهدف كداعية، أن يوصل صوته 

بإصالح إلى الجميع حكاما ومحكومين، سواء على المستوى الشخصي، الذي يحب فيه لآلخرين ما يحبه 

إن دوري هو استكمال إيماني أوال، : )).. العام كمريد لإلصالح، أو كما يقوللنفسه، أو على المستوى 

ومعنى استكمال إيماني أن هناك قضية من قضايا الدين تقول لي ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 

لحالوة لنفسه، فإذا كنت قد ذقت شيئا من حالوة هذا الدين الذي آمنت به، فإن من كمال إيماني أن انقل هده ا

..((إلى سواي 
3
. 

وتقابل مع (. من يعطيني أذن الحاكم ألقول له كلمتين: )م0727ويقول الشيخ الشعراوي بعد نكسة 

: والدموع تتساقط من عينيه: الرئيس السادات وهو رئيس جمهورية وهو يضع رأسه في حجر اإلمام وقال

أن أنذر نفسي لذلك وأرفع الظلم وأعيد الحق أشهد وسها أن أحفظ لهذا البلد إسالمه وأزهره من الشيوعية و

 .إلى نصابه وأحكم بدين وسها وشريعته

ورغم هذه المكانة التي وصل إليها الشيخ الشعراوي، فقد كان رحمه وسها في قمة التواضع، حيث 

وصلت به درجة تواضعه أنه عندما كان في أحد المؤتمرات الكبيرة ورأى إعجاب الناس به إذ قاموا بحمل 

لسيارة التي كان راكبا فيها، فخاف على نفسه من الغرور فراح في الفجر ينظف حمامات المسجدا
4
. 

 :مواقفه االجتماعية

كان للشيخ الشعراوي أثره البالغ في سلوكيات كثيرة من المسلمين والمسلمات، بما وهبه وسها من 

أثرت به مختلف طبقات المجتمع، ومن حكمة في القول وتميز في الفعل، فقد بلغ من قوة تأثيره أن قصده وت

الفئات التي تأثرت بالشيخ الشعراوي مجموعة كبيرة من الفنانات التي حظيت بنصيب كافي من التوجيه 

 .حتى يطرقن باب التوبة دون رجعة في قرارهن، وهذا بعد أن جلسن بين يدي الشيخ الشعراوي

وال تزال حياتها سعيدة، هل هناك واحدة  أنا قلت لها دليني على واحدة كانت: )) يقول الشعراوي

، ...أخذت شهرة أكثر من فاطمة رشدي؟ هل هناك فنانة أو مطربة حصلت على شهرة أكثر من ليلى مراد؟

((شوفهم عايشين إزاي دلوقتي؟ عايشين على معروف من لم ينتفع بهم في حياتهم
5
 

البد أن كل واحدة منهن )).. : وعن سر عودتهن رغم كل هذه الحياة المرفهة؟ يقول الشعراوي

رأت في حياتها شيئا، أو أن أحدا خطف منها، يعني مات وكان مسرفا على نفسه وابتدأ الناس من حوله 

ماذا نفعل : يتساءلون نعمل إيه عشان ربنا يغفر له؟ ظاهرة منتشرة لوحظت كثيرا أن الناس تقول دائما

تمر عليه لحظة يستيقظ فيها ضميره، والسبب في  بشأن فالن الذي رحل، ولم يكن يصل؟ إذن فاإلنسان

                                                           
1

 .08انظر المرجع السابق نفسه، ص 
2

 .08المرجع السابق نفسه، ص: انظر
3

 .02المرجع السابق نفسه، ص : انظر
4

 .74المرجع السابق نفسه، ص: انظر
5

 .11ص محمود فوزي، الشيخ الشعراوي وفتاوى العصر،: انظر
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أليس من الجائز أن : استيقاظه هو أنه يجد أناسا خطفها الموت وهم على المعصية فيقول اإلنسان في نفسه

(( يخطفني الموت وأنا على معصية؟ فربنا سبحانه وتعالى يسكب في قلبه الهداية ماذا افعل إذن؟
1
. 

، وهل ...ر األموال التي حققتها الفنانات التائبات من الحراموعرج الشعراوي مجيبا على مصي

تستطيع أي فنانة منهن أن تعيش من هذه األموال؟ يجيب الشعراوي بـ ال، فإن كانت تريد أن تعيش حياة 

نظيفة، وأن تتوب توبة نصوحة عليها أن تبرئ نفسها منها وتستأنف حياتها بشظف، أما حكم العودة إلى 

ألن الراجع في توبته كالمستهزئ بربه. تبقى مستهزئة باكهل: بعد التوبة يقول الشعراوي ماضيها السابق
2
. 

 : مواقفه الدينية

لقد تعددت المواقف التي تشهد على صدق شيخنا الجليل مع وسها، وغيرته على اإلسالم، وشدة 

راهيم عليه السالم، وفي حرصه على المقدسات اإلسالمية، ومما شدد الشعراوي فيه خبر نقل مقام سيدنا إب

 : هذا المطلب سنستعرض موقف الشيخ من هذه القضية

 :موقف الشعراوي من نقل مقام سيدنا إبراهيم - 1

م، إْذ كان الشعراوي يعمل أستاذ بكلية الشريعة في مكة 0712ترجع قصة هذه الحادثة  إلى عام 

يم من مكانه والرجوع به إلى الوراء حتى المكرمة، إْذ كانت هناك فكرة مطروحة لنقل مقام سيدنا إبراه

يفسحوا المطاف الذي كان قد ضاق بالطائفيين، فقد اعتبر الشيخ أن أمر نقل المقام مخالفا للشريعة
3
وذلك  ،

استنادا لقوله تعالى عندما تكلم في كتابه العزيز عن الكعبة الشريفة وبيته الحرام فلم يذكر سوى مقام 

، فبدأ بالتحرك واتصل ببعض (77: آل عمران( )ه آيات بينات مقام إبراهيمفي: )إبراهيم فقال عز وجل

العلماء السعوديين والمصرين في البعثة، لكنهم أبلغوه أن الموضوع انتهى، وأن المبنى الجديد قد أقيم، فقام 

بإرسال برقية من خمس صفحات إلى الملك سعود، حيث عرض فيها المسالة من الناحية الفقهية 

بأن الذين احتجوا بفعل الرسول جانبهم الصواب، ألنه رسول ومشرع وليست هذه : ) .. يخية، وقالوالتار

(حجة لكي نستند إليها وننقل المقام من المكان الذي وضعه فيه رسول وسها
4
. 

كما استدل فضيلة الشيخ الشعراوي في حجته أيضا على أن عمر بن الخطاب رضي وسها عنه، لم 

فجمع عمر .... من مكانه وذهب به بعيدا( حجر المقام)ا وقع سيل شديد في عهده وجرف وأنه حينم. يفعلها

(( أناشدكم أيكم يعرف موقع هذا المقام في عهد رسول وسها؟))  :فرعا من المدينة وجمع الصحابة وسألهم

وضع المقام لذلك قست المسافة التي تحدد م.. لقد أعددت لهذا األمر عدته .. أنا يا عمر: فقام رجل وقال

وبالفعل أرسل عمر في طلب الحبل من بيت الرجل وتأكد من صدق كالمه وأعاد المقام .. بالنسبة لما حوله

، قام  بجمع العلماء وطلب (م0718عبد العزيز آل سعود ت ) إلى مكانه، ولما  وصلت البرقية إلى الملك 

نقل المقام،   ية، فأصدر الملك قرارا بإيقافمنهم دراسة برقية الشعراوي، فوافقوا على كل ما جاء في البرق

كما أمر بدراسة مقترحات الشعراوي لتوسعة الطواف، حيث اقترح الشيخ أن يوضع الحجر في قبة 

صغيرة من الزجاج غير قابل للكسر، بدال من المقام القديم الذي كان عبارة عن بناء كبير يضيق على 

الطائفين
5
. 

                                                           
1

 .12محمود فوزي، الشيخ الشعراوي وفتاوى العصر، ص: انظر
2

 .17و 13المرجع السابق نفسه، ص: انظر
3

 .84إبراهيم حسن األشقر، دعوني وربي األيام األخيرة في حياة الشيخ، ص: انظر
4
 .84المرجع السابق نفسه، ص : انظر 
5

 .007..008يم، قطاع الثقافة، القاهرة، د ط، د ت،  ص سعيد أبو العينين، الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراه: انظر
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ا من الخلق وتكريما من الخالق بعد تدخله في قضية نقل مقام وقد حاز الشيخ الشعراوي تكريم

بعد يومين : )).. سيدنا إبراهيم، إذ يقول فضيلة الشيخ وهو في قمة السعادة بما حدث من وراء هده القضية

اثنين من األمر الذي أصدره الملك سعود بإيقاف نقل المقام شرفني وسها وشرفت عيني برؤية سيدنا إبراهيم 

((الخليل
1
. 

 :قضية االستنساخ - 9

حفظ األنساب : ِمن أهم المقاصد التي جاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيقها مقصدان رئيسيان، هما

وعلى هذين المقصدين اعتمد اجتهاد الفقهاء .من االختالط والضياع، ودرء المفاسد عن البالد والعباد

 :المعاصرين كافة في موضوع االستنساخ

تحضر رأي الشيخ الشعراوي الذي يرى أن االستنساخ في اإلنسان حرام، وفي هدا الموضوع نس

وكل من يقول به يدخل تحت طائلة القانون اإللهي فال خالق إال وسها، والرأي أن االستنساخ ال يجوز في 

اإلنسان ألن له أسرة، فمن الممكن أن ينكح العجل أمه، وهذا ال يجوز مع اإلنسان ألن له عاطفة
2

، ولذلك 

ا﴾:ل وسها تعالى في اإلنسانقا ِغير  بَّي انِي ص  ا ر  ا ك م  ْمُهم  ّبِ اْرح  قُْل ر  ، فاالستنساخ ممنوع في (42: اإلسراء)﴿ و 

اإلنسان حيث يختلط األنساب، مما يتعرض مع أدميتنا وبشريتنا
3
. 

وكثيرا ما خالف الشيخ الشعراوي شيخ األزهر في أكثر من قضية طرحت على ساحة الرأي 

: )).. مثل قضية فوائد البنوك، وقضية التبرع باألعضاء، وعن هذا الخالف يقول الشيخ الشعراوي العام،

أنا دائما أتكلم عن الصريح في كتاب وسها وال اجتهاد في نص لدي فإني أكره من يجتهد في نص، وكان هذا 

ألزهر وقال إنه وقد جاءني شيخ ا. سبب خالفي مع شيخ األزهر دمحم سيد طنطاوي والمفتي نصر فريد

اكتب في قرارك إن شاء وسها  ألنك ال تضمن أن يعثر على : )) تبرع بأعضائه دعما لإلنسانية، فقلت له

((أعضائك كما يحدث في الحوادث أو يسقط عليك سقف منزلك فال يستعطون إخراجك
4
. 

 :قضية التبرع باألعضاء اآلدمية - 3

األعضاء اآلدمية،  ألن في ذلك إهانة  يرى بعض المعاصرين عدم جواز عملية نقل وزرع

للكرامة اإلنسانية، وممن كان لهم رأي في هذا الموضوع الشيخ الشعراوي الذي يؤكد كالمه بآيات من 

اِلُكون  : الذكر الحكيم إذ يقول وسها تعالى ا م  ا ف ُهْم ل ه  ا ع ِمل ْت أ ْيِدين ا أ ْنع ام  ل ْقن ا ل ُهْم ِممَّ ، (70: يسين)﴾ (70)﴿ خ 

إن الملكية لذات وملكية لنفع، ولكن حينما جاء على : ))..  من خالل اآلية الكريمة يقول الشيخ الشعراوي

إذن انتفع بها ( أم من يملك السمع واألبصار واألفئدة: ) أعضاء اإلنسان استشهد فضيلة الشيخ بقوله تعالى

لتبرع شرطهما االمتالك والسؤال الذي اإلنسان ولم يمتلكها، والبيع يكون لشيء في حوزتك أي البيع وا

هل أبيع أو أهب ماال أملكه: طرحه الشيخ
5
. 

 :قضية أطفال األنابيب - 3

من القضايا المعاصرة التي تثير الجدل والنقاش قضية طفل األنابيب أو كما يسميه البعض الطفل 

ماء يزعمون أنهم الصناعي، وقد استجوب فضيلة الشيخ الشعراوي حول هدا الموضوع بأن بعض العل

توصلوا إلى خلق طفل صناعي وذلك بأن وضعوا بعض المواد التي يتشكل منها الجنين في أنبوبة حتى 

 تكون منها طفل فما رأي فضيلتكم؟

                                                           
1

 .041ص  ،سعيد أبو العينين، الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم
2

 .74و 70إبراهيم حسن األشقر، كتاب دعوني وربي األيام األخيرة في حياة الشيخ، دار الروضة، ص : انظر
3

 .74ألخيرة في حياة الشيخ، دار الروضة، ص إبراهيم حسن األشقر، كتاب دعوني وربي األيام ا: انظر
4

 .74إبراهيم حسن األشقر، كتاب دعوني وربي األيام األخيرة في حياة الشيخ،  ص: انظر
5

 .7إبراهيم حسن األشقر، كتاب دعوني وربي األيام األخيرة في حياة الشيخ،  دار الروضة، ص: انظر
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هذه نقطة يثور حولها الجدل في هذه األيام، : الطفل الصناعي: )).. رأي فضيلة الشيخ الشعراوي

ض أن تأتي بالمادة الحية التي تصنعها أوال، ولكنك حينما تأخذ ما وأنت إذا أردت أن تصنع بشرا فالمفرو

((خلق وسها وتيسر عملية الخلق بما كشف وسها لك من علم ال يكون هذا أبدا فيه صناعة أو طفل صناعي
1
. 

أنت عندما أخذت ما خلقه وسها من الرجل وأوجدت له الطريقة ليتم ما أراده وسها : )).. ويضيف قائال

ه وسها لألنثى، إذن أنت لم تفعل شيئا سوى أن كان هناك سبب يمنع الحمل، واستطعت أن تتغلب فيما خلق

عليه بطريقة ما، ولكن المادة الحية والرحم الذي نما فيه الطفل من هما من خلق وسها سبحانه وتعالى، فأين 

 قد يسر لك سبيال لتعالج ما خلقت أنت من طفل صناعي، أو طفل األنابيب؟ إنك لم تخلق شيئا، وإذا كان وسها

عقما باستخدام ما خلقه وسها الستمرار حياة البشر في األرض، ولو أردت فعال أن ترينا أنك تستطيع أن 

تخلق طفال صناعيا، فابدأ أوال بخلق المادة الحية والعلم كله عاجز أن يخلق خلية حية، ولكن كل هذا 

(( محاولة لإلضالل فقط
2
. 

ة الشيخ دمحم متولي الشعراوي الدعوية واإلصالحية أكبر من أن تحيط بها والحق أن منهج وتجرب

 .هذه الصفحات، فليرحمه وسها في الخالدين

 

  

                                                           
1

 .42وي وقضايا العصر، صأحمد زين، الشيخ اإلمام دمحم متولي الشعرا: انظر
2

 .42انظر المرجع السابق نفسه، ص
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 من خالل صحافته الحرة[ عيسىإبراهيم أبو اليقظان بن ]شخصية اإلعالمي 

 [م 1223-1777/ هـ 1311-1312]  

 

باعث النهضة الجزائرية الحديثة العالمة  –عليه رحمات وسها  -يقول الداعية اإلسالمي الكبير  

عربي يجاهد  ،وأبو اليقظان إلى جانب ميزابيته التي يفاخر بها وله الحق)) ..  :الشيخ عبد الحميد بن باديس

يجعل اإلسالم في  ،ومسلم أخلص كهل دينه ،ووطني يناضل في سبيل الوطنية ،ويجالد في سبيل العروبة

 .[م0780، اكتوبر 7م  ،01ج  ،مجلة الشهاب]( . .. (الصف األول من كل أعماله 

 

 :وصناعة شخصية أبي اليقظانالمحضن اإلباضي ودوره في تشكيل 

لعل شهادة األستاذ المؤرخ المرحوم الشيخ أحمد توفيق المدني وهو يصف الشيخ إبراهيم أبو 

لم يبلغ علم  ،والشيخ أبو اليقظان عالم جليل) ..  :إذ يقول ،اليقظان خير ما يدعم صحة ما نذهب إليه

ومشاركته  ،وتعمقه في الكتابة ،وتوقد ذهنه ،وحهوصفاء ر ،إنما امتاز عنه بدماثة أخالقه ،إبراهيم اطفيش

وال  ،وال يكتب إالّ عن إيمان ،ال يتكلم إالّ عن عقيدة ،وال آذاه إنسان ،ما آذى إنسانا طول حياته ،في الشعر

 ،وقد أظهرت األيام من بعد أنه مقارع مجاهد، ومقاوم معاند ،وبالد اإلسالم ،يجاهد إالّ في سبيل اإلسالم

ضرب بسهم في الجهاد الصحفي والفكري ما لم يبلغ أحد في  ،مار ولم يصرعه االستعمارصرع االستع

.. ( . الجزائر شأوه 
1
 

فقد حوت هذه الشهادة الصادقة من رجل عالم وداعية ث ْبت  جليل تآخى مع الشيخ أبي اليقظان في 

شكيل مثل هاته الشخصية رحلة اإلصالح والدعوة والمحنة لنتبين من خاللها أثر المحضن اإلباضي في ت

 .  المكتملة بشريا من مكوناتها الرئيسة األربع 

انتسب لجمعية العلماء المسلمين  ،فهو من خيرة دعاة ومصلحي الجزائر عامة وميزاب خاصة 

وسخر قلمه في سبيل توعية قواها الحية  ،الجزائريين تأكيدا لمنهجه في إصالح األمة الجزائرية كلها

وقد لد الشيخ حمدي أبو اليقظان  .والتحرر من نير االستعمار  ،وع النهضة الحيويلتتكاتف حول مشر

هـ نوفمبر 0812سنة [ غرداية ] العتيدة في عين الصحراء من والية [ القرارة ] إبراهيم بن عيسى ببلدة 

 ،عروةفكفله عمه ورعته أمه السيدة عائشة بنت الحاج ادمحم بو ،وقد توفي والده وعمره سنتان ،م0333

وفي كتّاب القرية تعلم وتأدب وتتلمذ وأخذ مبادىء العلوم العربية والدينية وحفظ شيئا من القرآن الكريم 

بني ] ببلدة [ ادمحم بن يوسف اطفيش ] ثم على يد الشيخ القطب  ،[عمر بن يحي المليكي ] على يد الشيخ 

[ . يزقن 
2
 

 

 

                                                           
1
ص  ،0ج  ،م0773 ،الجزائفر ،الطبعفة األولفى ،المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع ،حياة كفاح ،أحمد توفيق المدني 

017. 
2
 .، بتصرف 17ص  ،م4113هـ 0247 ،الطبعة األولى ،الجزائر ،دار الريام ،مشايخي كما عرفتهم ،دمحم ناصر 
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  :المكونات العقلية والوجدانية والسلوكية ودورها في نبوغه

وقد تضافرت الجهفود والمواهفب الفرديفة الفطريفة واالجتماعيفة والتربويفة المكتسفبة ففي محاضفن 

  :ولعل أهم عوامل نبوغه التالي ،األسرة اإلباضية من تحقيق نبوغه وفاعليته

 ..ا وتعليميا وأخالقيا وسلوكيا تواجده ضمن محضن أسري متميز تربوي – 0

 .تفانيه في طلب العلم وكثرة رحالته في سبيله  - 4

 .تنوع مصادر معرفته بين الجزائر وتونس  – 8

 .توقه للعمل السياسي والعلمي والديني والدعوي معا  – 2

 .تعرض صحفه للتوقيف التعسفي والمتكرر من قبل اإلدارة االستعمارية  – 1

 .ته وثباته على منهجه الذي عاش من أجله وناضل حتى توفاه وسها صبره وعزيم – 2

تميز شخصيته بالصدق والوضوح واالستقامة وتعدد مواهبه وقدراتفه التفي اسفتثمرها ففي خدمفة أمتفه  – 7

 .ودينه 

تففأثره بظففروف عصففره مففن سففيطرة اسففتعمارية وقمففع وتخلففف وجهففل وفقففر وانحطففاط لواقففع العففرب  – 3

 . على حال أمته المزري  وغيرته ،والمسلمين

وقد كان للبيئة اإلباضية المتميزة والسوية الدور الكافي والمناسب والحيوي في تفعيل القوى  

الفطرية المذخورة في شخصية أبي اليقظان اجتماعيا ليصبح علما من أعالم العروبة واإلسالم والجزائر 

 .مسطرا على صفحات التاريخ الذهبية 

ة في حياته من قد تلقى الشيخ أبي اليقظان سائر ما صدر عنه من مواقف حاسمة وقرارات مجيدل

العقلية ]  :فتشبع وارتوى وأخذ منظومة  القيم ،التي تغذى بها في صغره وفتوته ،قيم مجتمعه اإلباضي

من معين مصادر المحضن اإلباضي [ والجمالية  ،واألخالقية ،والسلوكية ،والوجدانية ،والتصورية

 .التراثية والحية 

ردية والجمعية في محضنه اإلباضي المنضبط كما أخذ سائر المبادىء الحياتية والمنهجية الف

وآلية االنخراط  ،فأخذ آلية التخطيط واإلعداد واالستشراف ،والممنهج ماديا ومعنويا واجتماعيا وتربويا

وآلية النضال والدعوة والبذل  ،وآلية التواصي بالحق والتواصي بالصبر ،الطوعي في العمل الجمعي

فية ترجمة محبة الوطن الصغير الجزائر والكبير العالم العربي وآلية كي.. والعطاء وجهاد الكلمة 

وألجلها لم يدخر أي وسيلة في  ،وغيرها من المبادىء العملية ،وآلية خدمة شريعة اإلسالم ،واإلسالمي

. فهاجر إلى تونس  ،ترجمة مبادئه
1
   

  

                                                           
1
 ،80عدد " وادي ميزاب " في جريدة "   يجب االعتماد على المؤسسات ال على األشخاص" انظر مقاله  

مكتبة  ،الدكتور دمحم صالح ناصر :إعداد وتقديم ،مختارات من صحف أبي اليقظان :م نقال عن08/11/0747

 . 10و 23ص  ،م4118هـ 0242 ،الطبعة األولى ،الريام
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 :نشاطاته المختلفة في تونس* 

لتحففق بجففامع الزيتونففة المعمففور ثففم بالمدرسففة م إلتمففام دراسففته وا0704سففافر إلففى تففونس سففنة  

وفيها شفارك وانخفرط ففي الحيفاة  ،وفي تونس أصبح رئيسا ألول بعثة علمية ميزابية إلى تونس ،الخلدونية

م رفقة أخيه 0741..0707الثقافية والفكرية واألدبية واإلعالمية والسياسية مشاركة فعالة ومتميزة سنوات 

. م 0748سحاق إبراهيم اطفيش حال نفيه إلى تونس سنة الشيخ الداعية الثائر أبي إ
1
 

وكانفت بينفه وبفين  ،م أصبح عضوا فعاال ومؤسسا في الحزب الدستوري التونسي0741وفي سنة  

. صداقة حميمة وتعاون وثيق [ عبد العزيز الثعالبي ] زعيم الحزب المناضل الثائر 
2
 

وتطبفع ففي  ،وكانفت تُحفرر بفالجزائر( زاب وادي ميف) م أنشأ أول صحفه العربيفة 0742وفي عام  

م ثمفاني جرائفد 0783..  0742وأصفدر مفا بفين سفنوات  ،وتُوزع بالعالم اإلسالمي مشرقا ومغربفا ،تونس

. وادي ميفزاب ]  :وهفي ،صادرها االستعمار الفرنسي كلها على التوالي ،ذات اتجاه وطني عربي إسالمي

[ . الفرقان . األمة . راس النب. البستان . النور . المغرب . ميزاب 
3
  

 :حين تتحول الصحافة إلى مرآة عاكسة لنور اإلسالم* 

وكان السبب الرئيس إلنشاء الصحف المستقلة والناطقة والمعبرة عن قضايا وادي وشفعب ميفزاب 

اب الشفه" لعل أهمها ما أجمله الشيخ أبي اليقظان وهو يعلل أن تواني إخواننا في إدارة  ،جملة من األسباب

 ،فففي نشففر مقاالتنففا أو التففأخر فففي نشففرها أو نسففيانها وعففدم نشففرها" مففوران " أو مجلففة " المنتقففد " أو " 

 ،م0741والسيما بعد رفض حق الميزابيين في رفض قرار الحكومة إعففاءهم مفن التجنيفد اإلجبفاري سفنة 

م 0771-0377يحي الثمينفي  دمحم بن صالح بن" ما دفعهم لتأييد وتشجيع الشيخ أبي اليقظان رفقة الشيخين 

فففففي " وادي ميففففزاب " فأسسففففوا جريففففدة أسففففموها " م 0724قاسففففم بففففن عيسففففى ابففففن الشففففيخ ت " و "

.م يرأس تحريرها الشيخ إبراهيم أبو اليقظان 10/10/0742
 4

 

 ،وقففد أدت دورهففا فففي خدمففة اإلسففالم والمسففلمين الميففزابيين والجزائففريين علففى أحسففن مففا يففرام

]  :م الفذي تصفدره ذلفك الفصفل المفروع الموسفوم بفـ40/10/0747الصادر ففي  07ـ والسيما في عددها ال

فلنعتمففد علففى وسها " ولعلففه شففابه الشففيخ عبففد الحميففد بففن بففاديس وهففو يضففع شففعار  ،[االعتمففاد علففى الففنفس 

وقفد سفبب الكثيفر مفن الخفوف وأحفدث الوقفع المفؤثر ففي قلفب  ،علفى إحفدى جرائفده" ولنعول علفى أنفسفنا 

 ،مفدير الشفؤون األهليفة السفتدعائه والتحقيفق معفه" ميزنفت " الستعمارية األمفر الفذي دففع السفيد اإلدارة ا

ودار بينهمففا حففديث  ،ولمففا رأى صففالبة موقفففه عففاد ليغازلففه بففاللين ،مسففتخدما معففه أسففليب التشففدد والعنففف

فقففال . ق ففإن السياسففة بحفر مفن دخلفه غفر ،أوصففيك أن تتفرك جانفب السياسفة :فقفال السفيد ميرنفت ،متميفز

إلفى أن اسفتدعي للمثفول أمفام  ،وعلى كل حال فلنفا أن نفتعلم نحفن شفيئا مفن السفباحة ففي هفذا البحفر :الشيخ

                                                           
1
 .بتصرف  ،17ص  ،مشايخي كما عرفتهم ،دمحم ناصر :انظر 
2
 .بتصرف  ،17ص  ،كما عرفتهممشايخي  ،دمحم ناصر :انظر 
3
 .بتصرف  ،17ص  ،مشايخي كما عرفتهم ،دمحم ناصر :انظر 
4
 ،الطبعفة األولفى ،الجزائفر ،دار هومفة ،الدكتور دمحم صالح ناصر :تقديم وتعليق ،تاريخ صحف أبي اليقظان :انظر 

 . 81..  40ص  ،4118
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وبسبب تجاوزهفا جرعفة الحريفة المنصفوص عليهفا ففي  ،قاضي التحقيق حول تعطيلها بسبب ما ينشر فيها

.الدستور والقوانين الفرنسية 
 1

 

حتفى  ،دم قضايا األمة حتى توقفهفا اإلدارة االسفتعماريةوهكذا سائر صحفه ما إن تنشأ صحيفة لتخ

.مشارف الحرب العالمية الثانية 
 2

 

 جدول يبين الجرائد التي أصدرها الشيخ أبو اليقظان

 أعدادها تعطيلها بروزها اسم الجريدة

 007 م03/10/0747 م10/10/0742 وادي ميزاب

 0-  41/10/0781 ميزاب

 83 17/18/0780 47/11/0781 المغرب

 73 14/11/0788 01/17/0780 النور

 01 08/17/0788 47/12/0788 البستان

 2 44/13/0788 40/17/0788 النبراس

 071 12/12/0783 13/17/0788 األمة

 2 18/13/0783 13/170783 الفرقان

وهفو رقفم  ،عددا 243ومجموع ما أنتجه من األعداد  ،فكان مجموع ما أصدره من الصحف ثمانية 

مثير لالنتباه في حقل الثقافة العربية واإلسالمية المغيبة عن الشعب الجزائفري القفابع تحفت الهيمنفة و فتمل

وُجفل عناوينفه عربيفة إسفالمية  ،الفذي يتبفع معفه سياسفة التشفويه والمسفخ والفسفخ والتغريفب ،االستعمارية

. موحية بنهضة األمة الجزائرية 
3
 

  :جهوده اإلصالحية* 

اليقظففان جهففودا إصفالحية معتبففرة لخدمففة أمتفه ودينففه ووطنففه ففضفال عففن إصففداره  قفدم الشففيخ أبفو 

وتعفد مفن أوائفل المطفابع  ،م أسس المطبعفة العربيفة بفالجزائر0780ففي سنة  ،للعديد من الصحف الوطنية

وشفارك . م 0724-0780وقد أدت خدمات جليلة للحركة الوطنية والثقافية الجزائرية سفنوات  ،العربية بها

                                                           
1
 ،الطبعفة األولفى ،الجزائفر ،دار هومفة ، صالح ناصرالدكتور دمحم :تقديم وتعليق ،تاريخ صحف أبي اليقظان :انظر 

 . 12..  24وص  ،87..  80والحوار منقول في المصدر عن الصحيفة ص  ،80ص  ،4118
2
 ،الطبعفة األولفى ،الجزائفر ،دار هومفة ،الدكتور دمحم صالح ناصر :تقديم وتعليق ،تاريخ صحف أبي اليقظان :انظر 

 . 011..  24وص  ،87..  80در عن الصحيفة ص والحوار منقول في المص ،80ص  ،4118
3
تحقيفق الفدكتور  ،مختفارات مفن صفحف أبفي اليقظفان :وانظفر أيضفا.  13ص  ،الجدول من المصدر السابق الذكر 

 .م 4118هـ 0242 ،الطبعة األولى ،الجزائر ،مكتبة الريام ،حمد ناصر
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وانتخب عضوا عفامال ففي مجلسفها اإلداري  ،م0780تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة في 

. م وكان نائبا ألمين المال فيها 0782سنة 
1
   

وكان ينفوب عفن  ،وهي الهيئة الدينية العليا بالقرارة ،في القرارة[ العزابة ] وُعين عضوا في حلقة  

. م 0717بالمسجد الكبير إلى أن أقعده الشلل شهر أفريل سنة  الشيخ إبراهيم بيوض في دروس الوعظ
2
   

وكففان عضففوا قياديففا فففي مجلسففها  ،م0787اإلصففالحية سففنة [ الحيففاة ] وُعففين عضففوا فففي جمعيففة  

. اإلداري بثقله العلمي والتجربي والفكري وبمواقفه الجليلة والمتميزة 
3
  

 :ويمكن حصر جهوده اإلصالحية في العناصر التالية

 .اإلصالح العلمي واألدبي والفكري والثقافي واالجتماعي  – 0

 .الكتابة في الصحف العربية واإلسالمية والوطنية لنشر الوعي  – 4

 .حتى ُعد عميد الصحافة الجزائرية الحرة  ،تأسيس الصحف المستقلة – 8

الهويفة الجزائريفة العربيفة  االنخراط في الجمعيات المحلية والوطنية للمنافحة الجماعية والمنظمة عن – 2

 .اإلسالمية 

 .اإلصالح السياسي باالنخراط في الحزب الدستوري التونسي الحر  – 1

 :مؤلفاته* 

ترك الشيخ إبراهيم أبو اليقظان المئات من المقاالت واألبحاث والدراسفات المنشفورة ففي الصفحف  

]  :والتونسفية مثفل ،الجزائريفة[ المنفار  ،صفائرالب ،المنتقفد ،اإلقفدام ،الففاروق]  :مثفل ،العربية والجزائريفة

التي كان يصدرها صديقه الشيخ أبو إسفحاق اطففيش [ المنهاج ] والمصرية كـ [ الصواب  ،اإلرادة ،المنير

. م 0781-0741بالقاهرة سنوات 
4
   

م تفرغ للتأليف واستقر بمسقط رأسفه القفرارة إلفى أن أصفيب بالشفلل النصففي ففي 0783وبعد سنة  

ولففم يثنففه ذلففك عففن جهففاد  ،للتعففذيب والسففجن –رحمففه وسها  –م بعففد تعففرض ابنففه عيسففى 0717يففل سففنة أبر

.الكلمة
5
   

نذكر منها  ،وقد ترك قرابة ستين مؤلفا في شتى مجاالت العلوم اإلنسانية المخطوط والمطبوع منها 

 :على سبيل المثال

                                                           
1
مفن مففاخر هفذه المطبعفة أن طبعفت أهفم  وكفان. بتصفرف  ،27ص و  13ص  ،مشايخي كما عفرفتهم ،دمحم ناصر 

حنبعل، عثمفان باشفا داي  ،المسلمون في مدينة صقيلية ،كتاب الجزائر]  :منها ،مؤلفات الشيخ أحمد توفيق المدني

 .. [ .الجزائر 
2
 .بتصرف  ،13ص  ،مشايخي كما عرفتهم ،دمحم ناصر  

3
 .بتصرف  ،13ص  ،مشايخي كما عرفتهم ،دمحم ناصر  

4
تحقيفق  ،مختارات من صحف أبفي اليقظفان :وانظر أيضا. بتصرف  ،17ص  ،مشايخي كما عرفتهم ،صردمحم نا   

 .وتاريخ صحف أبي اليقظان . م 4118هـ 0242 ،الطبعة األولى ،الجزائر ،مكتبة الريام ،الدكتور دمحم ناصر
5

 .بتصرف  ،17ص  ،مشايخي كما عرفتهم ،دمحم ناصر   
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 ( .مطبوع ) ديوان أبي اليقظان في جزأين  – 0

 ( .مطبوع ) باشا الباروني في جزأين  سليمان – 4

 ( .مطبوع ) كتاب مدرسي في الفقه اإلباضي  –ّسلم االستقامة  ُ– 8

 ( .مطبوع ) فتح نوافذ القرآن  – 2

 ( .مطبوع ) إرشاد الحائرين  – 1

 ( .مطبوع ) سبيل المؤمن البصير إلى ربه  – 2

 ( .مطبوع ) تاريخ صحف أبي اليقظان  – 7

 ( .مخطوط ) الشماخي ملحق سير  – 3

 ( .مخطوط ) اإلباضية في شمال إفريقيا  – 7

( .مخطوط ) نشأتي  -01
 1

    

 :مواقفه من قضايا أمته* 

 :الجزائر واإلنسان الجزائري – 1

ي المتخلففف والمقهففور كففان للشففيخ إبففراهيم أبففو اليقظففان مهمومففا بقضففايا الجزائففر والفففرد الجزائففر 

ينبهفه إلفى قيمتفه ويعرففه  ،وقفد كتفب مفن أجلفه العديفد مفن المقفاالت ،والقابع تحت إسار الجهل واالسفتعمار

أيها "  :مقاال بعنوان" وادي ميزاب " وقد كتب في جريدو  ،بمكانته ودوره وواجبه الرسالي محليا وعالميا

ومحرضفا العلمفاء  ،ة والفتنة الذي يُروج لفه االسفتعماريدعوه لمعرفة قيمته ونبذ خطاب التفرق" الجزائري 

.لقيادته وتنويره ليضطلع برسالته السامية 
 2

 

" العلفم والعمفل " وألجل هذا اإلنسان المقهور المحتقر كتب مقفاال عفن  
3
اإلصفالح " ومقفاال عفن  ،

"
4
سراة األمة وأعيانها أن وألجل هذا يجب قبل كل شيء على )) ..  :وقد ختم مقاله بنصيحة وتوجيه فقال. 

ليجددوا شباب األمة بعد الهرم ويشيدوا  ،يصرفوا قواهم وكل ما لديهم إلى العلم والتعليم والتربية والتهذيب

.. (( . معالم مجدها وأركان حياتها 
5
 

                                                           
1

 .بتصرف  ،17ص  ،فتهممشايخي كما عر ،دمحم ناصر   
2

الفدكتور دمحم  :إعفداد وتقفديم ،م نقال عن مختارات من صحف أبفي اليقظفان10/01/0742 ،0عدد  ،وادي ميزاب   

  .   2و 1ص  ،م4118هـ 0242 ،الطبعة األولى ،مكتبة الريام ،صالح ناصر
3
الفدكتور دمحم  :إعفداد وتقفديم ،م نقال عن مختارات من صحف أبي اليقظفان07/04/0742 ،04عدد  ،وادي ميزاب  

 .   01..  7ص  ،م4118هـ 0242 ،الطبعة األولى ،مكتبة الريام ،صالح ناصر
4
الفدكتور دمحم  :إعفداد وتقفديم ،م نقال عن مختارات من صحف أبي اليقظفان17/10/0747 ،01عدد  ،وادي ميزاب  

 . 02و 00ص  ،م4118هـ 0242 ،الطبعة األولى ،مكتبة الريام ،صالح ناصر
5
  .    02المرجع نفسه ص   
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ففي " االعتمفاد علفى الفنفس " عفن " وادي ميفزاب " وألجل ذلفك كتفب سلسفلة مقفاالت ففي جريفدة  

" الثقفة بفالنفس " و ،م03/14/0747بتفاريخ  41في العفدد " الثبات " و ،م40/10/0747 بتاريخ 07العدد 

نحفن " و ،م41/18/0747بتفاريخ  41ففي العفدد " أيفن المففر ؟ " و ،م00/18/0747بتاريخ  48في العدد 

ففي " علي أن أعمل وليس علفي أن أنجفح " ومقاله الشهير  ،م10/12/0747بتاريخ  42في العدد "  وأنتم 

..م 17/01/0747بتاريخ  18في " الوطنية الحقة " و ،م81/17/0747بتاريخ  10العدد 
 1

 

  :قضية الوحدة الوطنية – 9

ومن بين أهم القضايا التفي شفغلته بفالرغم مفن بعفده منفيفا عفن وطنفه قضفية التفريفق والوقيعفة بفين  

وال أدل علفى ذلفك قضفية فتنفة األذان  ،يينالجزائريين التي تديرها اإلدارة االستعمارية بإحكام بين الجزائر

إن برنفامج االسفتعمار بشفمال إفريقيفا )  :وقد كتفب فقفال ،م0780بين المالكية واإلباضيين في غرداية سنة 

 ،فكفان مفن الفدواعي أن يُحفدثوا اتسفاع الهفوة بفين البربفر والعفرب ،اليوم يرمي إلى التنصير بأي وجه كان

فكفان مفن الواجفب أن  ،البربفر ففي نظفرهم ،شوكة في حلقه هم الميزابيونومما يخشاه االستعمار أن يكون 

فأوجففدوا هففذا األمففر  ،يوجففدوا جففوا مسففمما ضففدهم، وأن يقطعففوا كففل عطففف عففنهم مففن جهففة أهففل التوحيففد

 ( .أو وجد بسبب البالهة فاستغلوه  ،السخيف لضعف التفكير في الطرفين

 :موقفه من اإلسالم وشريعته الغراء – 3

ذلك أن اإلسالم وشريعته  ،يخ أبو اليقظان شديد الحرقة على واقع اإلسالم والمسلمينكان الش

وبقيت رسوما وأشكاال ومظاهر ال روح  ،الغراء قد غابت عمليا من واقع المسلمين عامة والجزائر خاصة

ختم و ،"اإلسالم يحتضر والمسلمون يهزلون " وألجل ذلك كتب سلسلة من المقاالت لعل أشهرها  ،فيها

 ،إن اإلسالم في حالة االحتضار هذه ليس في حاجة إلى االستكثار من عدد المنتسبين إليه)) ..  :مقاله بقوله

وإنما هو في  ،فإن هذا لم ينقذه مما هو فيه من الضعف والوهن ،وال إلى توسيع خريطته خياال ووهما

.. العتيدة من المال والعلم والثقافة اإلسالمية حاجة أكيدة إلسعافه باألدوية الناجعة إلى العدة الالزمة والقوة 

فإن الفرد من األولين في حكم المليون  ،فمليون من هذا الطراز أجدى وأنفع له من أربعمائة مليون أعداء

أليس كذلك أيها المنصفون ؟ فليصرف زعماء  ،والفرد من اآلخرين في حكم الفرد ال غير ،عدة وقوة

 ،السير بالمسلمين في دائرة اإلسالم الواسعة القابلة ألرقى تمدن في األرضاإلسالم ومفكره جهودهم إلى 

.. (( . فإنه شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين  ،وليداووا به أدواءهم إن شاءوا حقيقة استرداد عزهم وفخارهم
2
  

الحق ومذاهب " كما كتب من أجل نصر اإلسالم وشريعته الغراء سلسلة مقاالت لعل أشهرها 

في " آخر سهم من كنانة المعمرين نحو اإلسالم " و ،م01/12/0747بتاريخ  47في العدد " ه الناس في

.م 12/11/0747بتاريخ  81العدد 
 3

 

 

                                                           
1
الفدكتور دمحم  :إعفداد وتقفديم ،م نقال عن مختارات من صحف أبي اليقظفان07/04/0742 ،04عدد  ،وادي ميزاب  

 .  72..  71و 83..  41ص  ،م4118هـ 0242 ،الطبعة األولى ،مكتبة الريام ،صالح ناصر
2
الفدكتور دمحم  :إعفداد وتقفديم ،من صحف أبفي اليقظفانم نقال عن مختارات 40/17/0747 ،07عدد  ،وادي ميزاب 

 . 07و 03ص  ،م4118هـ 0242 ،الطبعة األولى ،مكتبة الريام ،صالح ناصر
3
 ،الطبعففة األولففى ،مكتبففة الريففام ،الففدكتور دمحم صففالح ناصففر :إعففداد وتقففديم ،مختففارات مففن صففحف أبففي اليقظففان   

 . 014و 010و 27و 17ص  ،م4118هـ 0242
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 :موقفه من قضية فلسطين – 3

وففي سفبيل ذلفك كتفب سلسفلة مفن  ،كان للشيخ إبراهيم أبو اليقظان موقفف مشفرف مفن قضفايا أمتفه 

" و ،م07/17/0747بتفاريخ  24ففي العفدد " األمة نائم فماذا ينبهفه ؟ شعور " المقاالت لعل أشهرها مقاله 

 11ففي العفدد " سفياج جزيفرة العفرب " و م،42/13/0747بتفاريخ  22في العدد " مستقبل جزيرة العرب 

بتفاريخ  71ففي العفدد " مفاذا يفراد بسفكة حديفد الحجفاز ؟ " ومقالفه الشفهير أيضفا  ،م48/17/0747بتاريخ 

.م 07/14/0747
 1

 

ففي  ،كما انشغل بسائر قضايا أمته وعلى رأسها قضية فلسطين قضية العرب والمسلمين المركزية

م كفان مفن بفين بضفعة شخصفيات جزائريفة ممفن أبفرق برقيفات التأييفد باسفم اللجنفة الجزائريفة 0723سنة 

. لسطين وكان عضوا بارزا في لجنة إغاثة ف ،لنصرة وإغاثة القضية الفلسطينية في الجامعة العربية
2
  

 27تأكيدا على األخوة اإلسالمية ففي العفدد " جمعية الشبان المسلمين بمصر " كما كتب مقاال عن 

.م 01/14/0743بتاريخ 
 3

 

 :موقفه من الهجمة الشرسة على اللغة العربية – 8

م ولغفة وتفانى في االعتناء بها كونهفا لغفة القفرآن الكفري ،خدم الشيخ اللغة العربية خدمة ال مثيل لها 

ففي " اللغفة العربيفة غريبفة ففي دارهفا " وألجلها كتفب العديفد مفن المقفاالت لعفل أشفهرها  ،اإلسالم الحنيف

.م 18/00/0747بتاريخ  11جريدة وادي ميزاب في العدد 
 4

 

 :موقفه من التجنس والتمدن الممسوخ – 1

لخطاب الفقهي أثارت قضية التجنيس في ثالثينيات القرن الماضي تساؤالت كبيرة وشغلت ا

 ،وكتب فيها الكثير من المشايخ أمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ العربي التبسي ،الجزائري

وكان من الذين أجابوا على هذه القضية الشيخ إبراهيم أبو  ،وذهبوا إلى تحريم التجنس بالجنسية الفرنسية

وجمع فيها أقوال  ،م07/14/0743بتاريخ  71د في العد" رأينا في التجنيس " اليقظان فكتب مقاال عنوانه 

المشايخ والعلماء في العالم اإلسالمي كقطب األئمة ودمحم عبدة ذاهبا في نهاية المطاف إلى تغليظ عقوبة 

.التجنس بالجنسية األجنبية غير اإلسالمية 
 5

 

                                                           
1

الفدكتور دمحم  :إعفداد وتقفديم ،م نقال عن مختارات من صحف أبفي اليقظفان10/01/0742 ،0عدد  ،دي ميزابوا   

  .   2و 1ص  ،م4118هـ 0242 ،الطبعة األولى ،مكتبة الريام ،صالح ناصر
2
 .بتصرف  ، 71و 27ص  ،مشايخي كما عرفتهم ،دمحم ناصر  

3
 ،الطبعففة األولففى ،مكتبففة الريففام ،الففدكتور دمحم صففالح ناصففر :إعففداد وتقففديم ،مختففارات مففن صففحف أبففي اليقظففان   

 . 011..  72ص  ،م4118هـ 0242
4
 ،الطبعففة األولففى ،مكتبففة الريففام ،الففدكتور دمحم صففالح ناصففر :إعففداد وتقففديم ،مختففارات مففن صففحف أبففي اليقظففان  

 . 31و 77ص  ،م4118هـ 0242
5
 ،الطبعففة األولففى ،مكتبففة الريففام ،ور دمحم صففالح ناصففرالففدكت :إعففداد وتقففديم ،مختففارات مففن صففحف أبففي اليقظففان 

 . 017..  017و 012و 018ص  ،م4118هـ 0242
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بتاريخ  74في العدد " التمدن الممسوخ " وكتب مقاال أيضا لتدعيم موقفه من التجنيس عنوانه 

.م 14/18/0743
 1

 

  :مواجهة التنصير – 2

جند االستعمار كل قواه المادية والمعنوية التفي يملكهفا مفن أجفل تثبيفت احتاللفه لألقطفار اإلسفالمية  

وكان من أهم الوسائل التي استخدمها لتحقيق أهدافه الوضيعة إطالق يد المنصرين ليخرجوا المسلمين عن 

وكثيرا مفا يركفز  ،وا صورة اإلسالم في صدورهم وعقولهم، وليبعدوخم عن تطبيق اإلسالموليشوه ،دينهم

حيث تكون له السيطرة المباشرة على الفبالد  ،االستعمار خطته تلك في البالد المستعمرة والخاضعة لحكمه

لمين العفاديين والتنصفير يتجفه إلفى عامفة المسف ،ومن ثمة يطلق أيدي المنصرين ليعيثوا فيها فسادا ،والعباد

والمنصففرون طالئففع . ويسففتغل حاجففاتهم وفقففرهم ويخففرجهم مففن ديففنهم  ،فيبلبففل علففيهم ديففنهم واسففتقرارهم

 ،وقد احتلفت الجزائفر قبيفل االحفتالل بطالئفع المنصفرين المستكشففين لعيفوب وثغفرات الجزائفر ،االحتالل

 . وهي القوة التي تفتح األبواب للمستعمرين كي يدخلوها آمنين 

فلفم يتفرك أي فرصفة لفضفح  ،أردك الشيخ إبراهيم أبو اليقظان حقيقفتهم فحفاربهم وتشفدد معهفم وقد 

وتسفليحهم  ،داعيا المسلمين إلى اإلسراع لحل مشاكل أبنائهم ،وتنبيه المسلمين من خطرهم الداهم ،أساليبهم

 .  يشعرون حتى ال يتسلل إليهم المنصرون والمستعمرون إليهم من حيث ال  ،بسالح العلم والدين

  :مواجهة التغريب – 7

ووقف بقوة في وجه حمالت التغريب والغزو  ،جابه الشيخ إبراهيم أبو اليقظان كل أشكال التغريب  

ووقففف فففي وجففه حمففالت تشففويه اإلسففالم وقيمففه وعاداتففه  ،الثقففافي عففن طريففق االستشففراق والمستشففرقين

غربين إحاللها محفل قفيم اإلسفالم وأزيائفه وعاداتفه وتقاليده حينما حاولت القوى االستعمارية وجيوش المست

فكان ينبه األمة إلى خطورة اتباع اليهود والنصارى والتأسي بسلوكهم واالقتداء بعفاداتهم  ،وتقاليده السمحة

 :وقد رد على غالة المستشرقين أمثال. وله في ذلك المقاالت الطوال  ،في المأكل والملبس والزي والسلوك

الحاقد على اإلسفالم ورسفول اإلسفالم مبينفا لفه مواقفف غيفره مفن المنصففين والمعتفدلين [ لويس برتران ] 

الففذي ينففدب حففظ أوربففا لخففروج اإلسففالم [ حضففارة العففرب ] صففاحب كتففاب [ غوسففتاف لوبففون ]  :أمثففال

 [التحفدي ] اإلنجليزي صفاحب كتفاب [ أرنولد توينبي ] و ،الهوالندي[ دوزي ] و ،والمسلمين من األندلس

الحاقففد الهففابط إلففى الحضففيض بغشاشففة [ لففويس برتففران ] شففانا حملففة علففى [ .. تففاريخ انتشففار اإلسففالم ] و

 . وردوده في هذا المجال كثير وكثيرة جدا .. التعصب األعمى 

 :مواجهة االستشراق – 2

ع واجه الشفيخ إبفراهيم أبفو اليقظفان جنفود االستشفراق والمستشفرقين مجابهفة العفالم العفارف المطلف 

وجفابههم بفالحجج والبفراهين المقنعفة مفا فتفت  ،ورد عليهم ردا علميفا ومنهجيفا مفحمفا ،على حقائق األمور

ودسفهم ففي اقفتالع جفذور الثقاففة  ،وبيّن خطرهم على الفئفة المثقففة ،وحطم أحالمهم وأغراضهم ،دعاواهم

ن ذلفك رفضفه حضفور ومف ،وتضفبيب الصفورة علفيهم ،اإلسالمية األصيلة مفن نفاظري المثقففين المسفلمين

                                                           
1
 ،الطبعففة األولففى ،مكتبففة الريففام ،الففدكتور دمحم صففالح ناصففر :إعففداد وتقففديم ،مختففارات مففن صففحف أبففي اليقظففان 
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في جريدة [ مورينو ]  :وقد رد على الكثير من المتعصبين منهم أمثال. الكثير من المؤتمرات االستشراقية 

 [ .  وادي ميزاب ] جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

  :مواجهة اإللحاد – 3

يسمي  –يرحمه وسها  – وكان ،وقف الشيخ إبراهيم أبو اليقظان في وجه اإللحاد وقفة األسد الهصور 

مبينفا أن هفذه المفذاهب مجفرد جنفود  ،والسفيما المفذاهب اإللحاديفة ،كل المذاهب الفكرية األوربية سفخافات

وله من الردود والكتابات ما يرد بها علفى . لالستعمار لتجهز على ما تبقى من حصون الممانعة اإلسالمية 

األغففاليط واألكاذيففب التففي تقففوم عليهففا هاتففه الفلسفففة بففين فيففه  ،أنصففار ودعففاة المففذهب الشففيوعي اإللحففادي

شانا حملة على رواد اإلصالح في العالم اإلسالمي ممن يتبنون المذهب االشفتراكي وسفيلة لرقفي . العقيمة 

 .  هذا إن كان فيها نفع  ،مبينا غنى اإلسالم واستغناؤه بنفسه عن كل ما في تلك المذاهب من نفع. األمة 

  :مميزات شخصيته* 

تميفزت شخصفية الشفيخ إبفراهيم أبفو اليقظفان برؤيتفه المقاصفدية العميقفة والبعيفدة األففق، فقفد كفان  

يحب ويدعو لفكرة التعايش والتعاون بين علماء وشعب الجزائر علفى  ،شخصية ووحدوية جامعة ال مفرقة

 عفن دعوتفه الصفارخة فضال. وكان يُغلب الرؤية التوحيدية على منطق الفرقة واألنانية  ،اختالف مذاهبهم

ومحففو آثففار  ،لمجابهففة االسففتعمار الفرنسففي عففن طريففق تربيففة وتعلففيم وتكففوين وتهففذيب الشففعب الجزائففري

 ،وقففد كانفت قناتففه صفلبة مففع االسفتعمار وأعوانففه. العفدوان الثقفافي بغففرس قفيم اإلسففالم النبيلفة فففي األنففس 

ر وغيففرهم خيففر دليففل علففى الكشففف عففن ومواقفففه الرائففدة مففن دعففاة التغريففب واإللحففاد والمسففخ والتنصففي

 .  شخصيته المسلمة 

ولهذا ضفحى وجاهفد وناضفل وداففع وراففع  ،ولهذا عمل طيلة حياته ،لهذا عاش الشيخ أبو اليقظان 

 . ورحل وهو ما يزال حيا يرزق في دنيا الخالدين  ،فعاش خالدا ،عن أمته ووطنه ودينه

  :وفاته* 

م وأغلفق االسفتعمار 0717وأصيب بالشلل النصفي سنة  ،مراضعانى رحمه وسها من الكثير من األ 

يعفففاني حتفففى توففففاه األجفففل يفففوم الجمعفففة  -يرحمفففه وسها  –فظفففل  ،وآذى الشفففيخ ،مطبعتفففه وشفففرد عمالهفففا

بعفد أن شفيعته  ،م ودفن بفالقرارة ففي موكفب احتففالي مهيفب0778/مارس/81هـ الموافق 0878/صفر/41

. الجزائر كلها 
1
   

  

                                                           
1
 .بتصرف  ،17ص  ،ممشايخي كما عرفته ،دمحم ناصر 
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 عر اإلسالم دمحم إقبالشا

 [م1237-1722/ هـ1923-1382]

 

 :مفتاح التعرف على شاعر اإلسالم دمحم إقبال

أن أمهد له بفقرة من بنيات أفكاره، بدت لي  –على غير عادتي–أحببت وأنا أعرض لفكر إقبال  

تعددة الجوانب أنها تقدم لنا إقبال خير تقديم، كما أنها تكشف عن حقيقة جوانب الشخصية اإلقبالية الم

ما طبيعة الكون الذي نعيش (: )).. تجديد التفكير الديني في اإلسالم)حيث يقول في كتابه الشهير . واألبعاد

فيه؟ ما بناؤه العام؟ أهناك عنصر ثابت في تركيب هذا الكون؟ وكيف نكون بالنسبة إليه؟ وأي مكان نشغله 

نشغله؟ هذه المسائل مشتركة بين الدين والفلسفة  منه؟ وما نوع السلوك الذي يتفق وهذا المكان الذي

غير أن المعرفة المستفادة من هواتف الشعر شخصية بالضرورة، في نوعها وفي . والشعر العالي الرفيع

يسمو فوق الشعر، فهو يتخطى  –في أكمل صوره –والدين . طبيعتها، وهي مجازية مبهمة غير محددة

لحقيقة الكلية يتعارض مع عجز اإلنسان وقصوره، فهو يفسح مطالبه، الفرد إلى الجماعة، وفي موقفه من ا

فهل من الممكن إذن أن نستخدم في . ويستمسك بأمل ال يقل في شيء عن شهود الحق شهودا مباشرا

إن روح الفلسفة هي البحث الحر، تضع كل سند موضع الشك، . مباحث الدين المنهج العقلي البحت للفلسفة

وقد تنتهي من بحثها هذا إلى . الفكر اإلنسان، التي يمحصها النقد إلى أغوارها ووظيفته تقصي فروض

أما جوهر . اإلنكار، أو إلى اإلقرار في صراحة بعجز التفكير العقلي البحت عن اكتناه الحقيقة القصوى

د اإليمان، واإليمان كالطائر يعرف طريقه الخالي من المعالم غير مسترش –على عكس هذا–الدين فهو 

..(( بالعقل
1
. 

حقيقة إقبال من جهة، وحقيقة فكره  –حسب فهمي وتصوري المتواضع–يكشف هذا النص  

 :وتأمالته من جهة ثانية، وجوانب شخصيته المتعددة من جهة ثالثة، التي تتوزع على األبعاد الستة التالية

إقبال المفكر المتأمل الفيلسوف المتكلم الباحث عن الجوهر والذات والباحث عن الحقيقة المعرفية  – 0

 .باالستدالل

 .إقبال العالم اإللهي الصوفي الباحث عن الحقيقة اإلشراقية – 4

 .إقبال الشاعر صاحب الشعر العالي الرفيع – 8

 .ار بفلسفة العشق وتأكيد الذاتإقبال الصوفي الغارق في سبحات األعماق واألغو – 2

 .إقبال الداعية المصلح المجدد في اإلسالم – 1

إقبال المنافح والمدافع عن الفكر اإلسالمي والمرجعية اإلسالمية بنفس األدوات التي يستخدمها أعداؤه  – 2

.." تجربة. علم. مساءلة. تفكير. تأمل. عقل: "من
2
. 

                                                           

 
1
عبد العزيز المراغي، : عباس محمود العقاد، مراجعة الشيخ: دمحم إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ترجمة 

 .0م، ص 0731والدكتور مهدي عالم، دار آسيا، بيروت، دون طبعة، 

 
2
 .الرجاء إمعان النظر والتأمل في النص واستكناه مراميه ومعانيه الهادفة 
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الفكر اإلسالمي الحديث، إذ استطاع أن يشكل ظاهرة  وهو فوق كل ذلك أحد رموز التجديد في 

علمية وفكرية وفلسفية وأدبية ودعوية وسياسية جديرة باهتمام واستقطاب الباحثين والدارسين من مختلف 

البيئات الفكرية والثقافية والسيما الغربيين منهم، حيث بلغت الدراسات التي قامت حوله قرابة األلفي 

صنف دراسة وبحث ومقال وم
1
 .وهذا في حد ذاته مؤشر ومعلم بارز في فكر إقبال. 

 :مدخل إلى أبجديات البيئة والرجل

يمكن تلخيص وضع الهند والعالم اإلسالمي في مطالع العصر الحديث بقول إقبال نفسه حين 

..(( إن أمتنا مطمئنة في الغبار: )).. اختصرها بقوله
2

 :ة، رادا إياها إلى األسباب والدوافع التالي

 .الضعف واالنحطاط السياسي للدول وللممالك اإلسالمية – 0

 .الضعف الثقافي والحضاري أمام المدنية الغربية الفتية الناهضة – 4

 .تفشي روح التقليد والتبعية ونبذ روح التجديد واالجتهاد الديني والمدني – 8

 .التقليد والتبعية العمياء للمدنية الغربية الوثنية – 2

التصوف السلبي المليء باألوهام والخرافات واألساطير والرواسب الوثنية  تفشي – 1
3
 . 

جهل الهنود خاصة بمعرفة تعاليم اإلسالم الصحيحة، المنزهة عن األوهام والخرافات واألساطير  – 2

العتبارات سياسية وعدائية ولغوية .. الهندية
4
. 

قادها المسلمون ضد االحتالل البريطاني للهند م التي 0317تآمر اإلنجليز مع الهندوس بعد ثورة  – 7

.. المسلمة، فسلبوا منهم األموال والممالك واإلقطاعات واألراضي
5
. 

السيطرة االستكباربة البريطانية على شبه القارة الهندية، بكل ما تزخر به من موارد طبيعية ومادية،  – 3

 .وإمكانات وطاقات بشرية

ريبية على المجتمع الهندي عن طريق أطروحة المفكر سيد أحمد خان، بداية تطبيق المخططات التغ – 7

ومدرسته الفكرية االستغرابية، ومن خالله مررت بريطانيا مشروعها االستغرابي على جماهير المسلمين 

 .في شبه القارة  الهندية

                                                           

 
1

. 7أبو الحسن علي الحسني الندوي، روائع إقبال، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص  

 .007و 018م، ص 0777هـ 0241والمسلمون في الهند، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة األولى، 

 
2

، ربيع ثاني 02، السنة 77عدد  أبو عمران الشيخ، فلسفة دمحم إقبال الدينية والسياسية، مجلة الثقافة الجزائرية، 

 .012م، ص 0732فيفري و هـ جانفي0212وجمادى أولى 

 
3
 .012المرجع السابق نفسه، ص  

 
4
، جمادى أولى 2، السنة 41دمحم نجاة وسها الصديقي، اإلسالم والمسلمون في الهند، مجلة األصالة الجزائرية، عدد  

 .012م، ص 0771هـ ماي وجوان 0871وثانية 

 
5

سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، رسالة ماجستير غير مطبوعة، جامعة األمير عبد القادر للعلوم : رانظ

اإلسالمية، قسنطينة، الجزائر، معهد الحضارة اإلسالمية، إشراف األستاذ الدكتور حربي أمين سليمان، نوقشت 

 .، بتصرف01و 02م، ص 0770هـ 0200سنة 
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شبه القارة تشجيع اإلنجليز على ظهور واستفحال حركات الردة والكفر في المجتمع اإلسالمي في  -01

( م0713الميرزا غالم أحمد القادياني ت )الهندية، كالحركة القاديانية التي تزعمها عميل اإلنجليز 

 ..والبهائية والبابية

تراجع وضع المسلمين االقتصادي والتجاري واالجتماعي، وتفشي األمراض واألوبئة واآلفات  -00

المادية والمعنوية والروحية : المختلفة
1
. 

هذه األوضاع انطلق إقبال طالبا، وفتى ناشئا، إلى أن أصبح فيلسوفا مفكر، وشاعرا  وفي ظل 

 . مبدعا، ومتصوفا سامقا، وداعيا مجددا، وسياسيا بارعا

 :مدخل إلى حياة دمحم إقبال 

حفلت حياة دمحم إقبال بأحداث جديرة باالهتمام، بدءا من والدته ومنشئه، ونوعية أسرته ورحلته في 

، وعودته إلى موطنه، فجهاده السياسي والفكري واألدبي، إلى حين وفاته، وهو ما سنحاول طلب العلم

 .عرضه في هذه المحطات المركزة من حياة الرجل

 :األصل والمنشأ والنسب والمولد

 : أسرته

ينحدر إقبال من أسرة برهمية كشميرية أعلنت إسالمها قبل قرنين ونصف القرن من ميالد إقبال 

وإخوته من كشمير ( دمحم رفيق)نت أسرته تنتمي إلى أعيان السادة بكشمير، وقد هاجر جده الشيخ نفسه، وكا

هربا من االضطرابات السياسية التي كانت قد اجتاحت المنطقة ( ساليكوت)إلى مدينة ( لوهر)من قرية 

آنذاك، وكان ذلك بحوالي قرن ونصف من ميالد إقبال نفسه 
2
. 

دينها وتصوفها وقيادتها الدينية، وهي التي كانت مبعث الفخر إلقبال واشتهرت أسرته بعدها بت 

نفسه، الذي كان يفتخر بأصله البرهمي من ناحية الجنس والعرق، وانتمائه لإلسالم عن طواعية واختيار
3
. 

وكان والده عامال ماهرا في الخياطة والتطريز، كثير الصحبة ألهل العلم والفقه، كثير السؤال  

، وقد تشدد مع ولده دمحم إقبال ألجل حفظ القرآن الكريم (الحكيم أو الفيلسوف األمي)تى سّموه والطلب ح

( نور دمحم)حتى حفظه، وكان والده يُسمى الشيخ 
4
. 

تحسن القراءة والكتابة باألوردية، مثقفة واعية بدين اإلسالم، زانها معه ( إمام بي)وكانت أم إقبال  

ها رفضت أن تأكل من مال زوجها إلقامته عالقة مشبوهة مع أحد الوزراء كثرة تقواها وورعها، حتى أن

.. آنذاك، وكان الوزير معروفا بتعامالته الالمشروعة كأكل الرشوة
5

، إلى أن بيّن لها طبيعة عالقته بذلك 

                                                           

 
1

دد اإلسالم أبو األعلى المودودي، محاضرات مدرسية في مادة فكر إسالمي معاصر، أحمد عيساوي، مج: انظر

وجريدة . 2و 8و 4م، ص 0777هـ 0207قسم أصول الدين، السنة الرابعة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، 

 .3م، ص 04/12/0733، الثالثاء 734القبس الكويتية، مائة مليون مسلم في الهند يتعرضون لإلبادة، عدد 

 
2

 .، بتصرف21و 22سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص :  انظر

 
3

 .، بتصرف22سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر

 
4

 .، بتصرف27و 22سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر

 
5

 .رف، بتص27سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر
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اوينه وقد مّجد دمحم إقبال أمه في أحد دو. الرجل، حيث كانت العالقة بينهما تدور حول مناقشة علمية صوفية

..(( لقد كانت قبلة وقدوة في الدين والدنيا: )).. بقوله
1

هـ، وتوفي 0888م 0702، وقد توفيت والدته سنة 

هـ بعد أن عمّرا طويال 0827م 0781والده سنة 
2
 . 

 : مولده ونشأته وتعلمه

ت م بمدينة ساليكو0377/نوفمبر/17هـ الموافق 0472/ذو القعدة/18ولد دمحم دمحم نور إقبال يوم 

الهندية 
3
وقد تلقى العلم في مطالع حياته األولى على يد والده، الذي علمه شيئا من القرآن الكريم، ورغب . 

له أن يتعلم الدين اإلسالمي فقط 
4

( غالم حسين)، لما قارب الخمس سنوات ذهب به والده إلى حلقة الشيخ 

وأنه يصلح لتعلم العلوم الكونية أيضا،  فشرع في حفظ القرآن الكريم، ولما رأى الشيخ مخايل الفطنة عليه

( اإلسكوتية)أشار على والده بإدخاله إلى المدارس الحديثة، فقبل األب النصيحة، وأدخل ابنه إلى المدرسة 

بساليكوت الحديثة، بعد أن حفظ قدرا معتبرا من القرآن الكريم، بدا ذلك واضحا في أشعاره 
5
. 

الذي شرع في ( مير حسن)والده تحت رعاية صديقه  وفي المدرسة الحديثة بساليكوت وضعه 

تعليمه األدبين الفارسي والعربي، وفي تلك المدرسة ظهرت فطنته وذكاؤه فنال الكثير من الجوائز 
6
 . 

العالم المستنير الفكر، الذي حرص على تعليمه ( مير حسن)وفيها أيضا تأثر تأثرا بالغا بأستاذه  

افيا، إللمامه بالعلوم الدينية والمدنية، وهو أول من رعى شاعرية دمحم إقبال والعناية به علميا وفقهيا وثق

األولى، ووجهه إلى الكتابة باللغة األوردية بدال من اللغة البنجابية، ألن اللغة األوردية هي اللغة األكثر 

رواجا في شبه القارة الهندية بين المسلمين 
7
. 

م، 0711ثاه أعظم رثاء عند رحيله إلى إنجلترا عام أن ر( مير حسن)ومن شدة تأثره بأستاذه  

م اشترط لقبول هذا اللقب أن 0748عام ( سير)تكريمه بلقب ( الهور)وعندما عرض عليه حاكم مدينة 

فأجيبت رغبته( شمس العلماء)ليحمل وسام ( مير حسن)يُكرم أستاذه 
8
 . 

 : ثقافته ورحالته العلمية

تحان القسم العاشر بأعلى معدل ومنحة ممتازة، لينتقل إلى مدينة م اجتاز دمحم إقبال ام0371في عام 

حاضرة العلم واألدب والفكر والفن عاصمة البنجاب، المليئة يومها بالنوادي والمجامع التي ( الهور)

التحق بالكلية الحكومية المعروفة حاليا بكلية ( الهور)تحرص على نشر وتعميم اللغة األوردية، وفي 

( ب. أ )عامين من الجد واالجتهاد والعمل والمثابرة التي فاق بها أقرانه حصل على شهادة إقبال، وبعد 

م مع أوسمة وشهادات شرفية 0377الليسانس بامتياز عام 
9
.  

                                                           

 
1

 .، بتصرف27سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
2

 .، بتصرف27سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
3

 .، بتصرف27و 23سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
4

 .، بتصرف27سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
5

 .، بتصرف27سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص   :انظر

 
6

 .، بتصرف27سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
7

 .، بتصرف27سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
8

 .، بتصرف11سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
9

 .، بتصرف10و 11لة المشرق لمحمد إقبال، ص  سكينة قدور، رسا: انظر



123 
 

م ُعين في كلية 0377ُعين أستاذا في الكلية نفسها، وبعدها بعامين ( م0377)وفي السنة نفسها 

( توماس أرنولد)م، وهي الكلية التي كان السيد السير 0718إلى سنة اللغة الشرقية مدرسا للغة العربية 

م 0781سنة ( توماس إرنولد)رئيسا لها، فتوطدت بينهما العالقة إلى وفاة السيد 
1
.  

في كلية اللغات الشرقية ُعين لتدريس ( م0718-0377)وبعد تدرسيه التاريخ والعربية سنتين 

، فذاع صيته بين الطالب (الهور)بـ ( م0711-0718)ة الحكومية الفلسفة واللغة اإلنجليزية في الكلي

واألساتذة وأهل المدينة  
2
. 

أقام صالت عديدة مع رجال الفكر والثقافة واألدب، وانضم إلى جمعية ( الهور)وأثناء إقامته بـ 

م وصار عضوا بارزا فيها  0377عام ( حماية اإلسالم)
3
مسلمي جمعية )كما شارك بشعره في نشاطات   .

لتصحيح تصورات اإلسالم الخاطئة حول اإلسالم في الهند، وصار مديرا ورئيسا لهذه ( مسلمي كشمير

م  0710الجمعية سنة 
4
. 

وقام بواجب الدعوة إلى وسها .. و حاضر وألف وحقق ودعا وناظر وصحح وكتب وقال( الهور)وفي 

 .تعالى

ل على شهادة الماجستير في الفلسفة حصل دمحم إقبا( م0712-0710)وفي الفترة الممتدة بين سنتي 

، واجتاز مسابقة القضاء التي رفض فيها نظر لسوء صحته (أ. م )
5

، هذا باإلضافة إلى مشاركاته 

 ..ونشاطاته المختلفة الفكرية واألدبية والتربوية والدعوية

 :وما يالحظ على حياته المالحظات التالية

سالم، التي علمته مبادىء الدين، وحفظته قدرا معتبرا من انتسابه ألسرة مسلمة شديدة التمسك باإل – 0

 .القرآن الكريم

تكوينه الطفولي المتأسس على الدين، وذلك بتلقيه العلوم الدينية والعربية واللغوية األولى في سني  – 4

 .حياته األولى

 .ظهور مخايل الفطنة والذكاء عليه مبكرا – 8

 .تفتق شاعريته منذ طفولته المبكرة – 2

 .تلقيه العلوم الحديثة – 1

 .حصوله على كل الشهادات العلمية المعتمدة في بالده – 2

 .تنوع وتوزع نشاطاته الرسمية وغير الرسمية والمهنية والجمعوية – 7

 :رحلته العلمية إلى أوربا
                                                           

 
1

 .، بتصرف10سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  :  انظر

 
2

 .، بتصرف10سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
3

 .، بتصرف10سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
4

 .، بتصرف10لمحمد إقبال، ص  سكينة قدور، رسالة المشرق : انظر

 
5

 .، بتصرف18سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر
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 دفعت دمحم إقبال للهجرة إلى خارج وطنه وبالتحديد باتجاه أوربا جملة من العوامل لعل أهمها 

 :اآلتي

 .فشله في النجاح في مسابقة القضاء – 0

 .حصوله على شهادة الماجستير في الفلسفة – 4

 .رغبته الملحة في التعلم وطلب االستزادة من المدنية األوربية الناهضة – 8

 .للهجرة إلى أوربا( توماس إرنولد)تشجيع أستاذه وصديقه السير  – 2

ف للدراسة في أوربا حصوله على ثقة ودعم وزارة المعار – 1
1
. 

 : محطات الرحلة

ولما آن أوان سفره وخروجه من الهند مر برموز إسالمية بارزة كاألضرحة والقبور والمزارات 

م، أين 0711العتبارات التنبيه إلى صدق صلته بهويته الهندية اإلسالمية، حيث نزل بإنجلترا أواخر سنة 

، وسجل لدراسة الفلسفة والحقوق، (توماس إرنولد)قه بمساعدة أستاذه وصدي( كمبريدج)سجل بجامعة 

وهناك ربطته العالقة العلمية والفكرية والثقافية بالوجوه الفكرية والثقافية في بريطانيا، وفي الوقت الذي 

كان على ارتباط بكلية الحقوق ( تطور الميتافيزيقا في بالد فارس)كان يحضر فيه لدراسة الدكتوراة عن 

م 0713م، وتولت الجامعة نشرها عام 0717ل منها شهادة الدكتوراة عام والقانون، ونا
2
. 

، ونال منها درجة (ميونيخ)م توجه إلى ألمانيا، وسجل الدكتوراة في جامعة 0717وفي ربيع عام  

، ألن الجامعات األلمانية (كمبريدج)الدكتوراة أيضا باللغة األلمانية عن الموضوع نفسه المسجل في جامعة 

م ليجتاز امتحان القضاء والمحاماة 0713سنة ( لندن)ثم عاد إلى . بلغة الكتابة أوال ثم بمضمونها ثانيا تهتم

ومعهما نال إجازة مادتي السياسة واالقتصاد 
3
. 

توماس )أستاذا للغة العربية بتوجيه وتزكية من أستاذه ( كمبريدج)عمل في جامعة ( لندن)وفي  

دب وفكر وثقافة ومعرفة كبار األدباء والشعراء والكتاب والفالسفة، كما وفي أوربا اطلع على أ(. إرنولد

حاضر وناظر ودافع عن اإلسالم ومرجعيته المقدسة، ورد كل مطاعن المستشرقين والمستغربين، فعُد 

بذلك باحثا دينيا 
4
 . 

الناقد  وظل طيلة بقائه في أوربا يُعرف بذلك الفتى الهندي المسلم، المدافع عن حمى اإلسالم، 

يا ساكني ديار الغرب، ليس أرض وسها : )).. للمدنية الغربية الضالة، حيث يقول عنها في إحدى قصائده

حانوتا، إن الذي تتوهمونه ذهبا خالصا سترونه زائفا، وإن حضارتكم ستذبح نفسها بخنجرها، إن العش 

                                                           

 
1

 .، بتصرف18سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
2

 .، بتصرف18سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  :  انظر

 
3

 .، بتصرف12و 18 سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر

 
4

 .، بتصرف12سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر
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أن يبهر لبي ويُعشي بصري، وذلك الذي بُني على غصن دقيق ال يثبت، إن بريق العلوم الغربية لم يستطع 

..(( ألني اكتحلت بإثمد رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص
1
. 

وفي أوربا ظل إقبال يُعرف بالفتى الهندي المسلم المدافع عن دينه وأمته، وانضم في إنجلترا إلى  

وما تعبيرا عن انتمائه الوحيد لإلسالم، الذي طالما اعتز وفاخر به د( جمعية مسلمي العالم)
2
. 

 :وما يالحظ على حياته في أوربا اآلتي 

كمبريدج باإلنجليزية، ميونيخ )حصوله على شهادتي الدكتوراة من أكبر وأعرق الجامعات األوربية  – 0

 (.باأللمانية

 .حصوله على شهادة المحاماة واإلجازة فيها – 4

 .تخصصه في دراسة القانون السياسي واالقتصادي – 8

 .عالمية أخرى هي اللغة األلمانيةإتقانه للغة  – 2

 .اتصاله برجال الفكر واألدب والفن والثقافة في أوربا – 1

تمسكه بأصالته ودينه ومبادئه اإلسالمية، ورفضه االنسالخ والتبعية كما فعل الكثير من المبتعثين  – 2

 .العرب 

 .لعرب في أوربامدافعته عن اإلسالم عن األمة اإلسالمية على العكس من المبتعثين ا – 7

 .التي كان دائم النقد لها ،عدم انبهاره بحضارة ومدنية الغرب الزائفة – 3

 :عودته إلى وطنه

م، وكان في استقباله حوالي مائة 0713وبعد هذه الرحلة العلمية المثمرة عاد إلى وطنه في صيف  

م إيمانا منه بإسالمية الهند، وخمسين رجال من خيرة المثقفين المسلمين الهنديين، فزار ضريحا لولي مسل

وتذكيرا لمسلمي الهند باإلسالم 
3
. 

 :وفي الهند اشتغل بالوظائف التالية 

عمل بالتدريس في الكلية الحكومية، فدّرس الفلسفة واألدبين العربي واإلنجليزي، وبعد مضي سنتين  – 0

استقال من التدريس ليتفرغ لرئاسة قسم الفلسفة والدراسات الشرقية 
4
. 

 .عمل بالمحاماة والدفاع عن قضايا اإلسالم والمسلمين في شبه القارة الهندية  – 4

 .التفرغ لخدمة الدين والدعوة اإلسالمية  – 8
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 .، بتصرف11سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر

 
2

 .، بتصرف12سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر
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 .، بتصرف17سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر
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 .، بتصرف12سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : نظرا
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الكتابة والتأليف في األدب والفن والفكر والثقافة والدعوة وفي الشعر خاصة  – 2
1
. 

والجمعية ( حماية اإلسال )دبية كجمعية االنخراط في الجمعيات االجتماعية والثقافية والفكرية واأل – 1

م 0747سنة ( العلمية المالية)
2
 . 

 :العوامل المؤثرة في شخصية دمحم إقبال

اجتمعت جملة من العوامل الفعالة للتأثير في شخصية الشاعر دمحم إقبال وتكوين المعالم األساسية  

 :في شخصيته لعل أهمها

وتكوينه اإلسالمي األصيل األول في أسرته، المتسم بالصرامة  وتربيته ،ثقافته اإلسالمية األصيلة – 0

 .والجد والبساطة والتواضع

 [.العربية. األلمانية. اإلنجليزية. البنجابية. الفارسية. األوردية: ]ثراء ثقافته األدبية واللغوية المتعددة – 4

 (.مير حسن)شيخ ثقافته الدينية الواسعة، وتدينه الشديد، وتأثره بوصايا أستاذه ال – 8

 .اطالعه على الثقافة الغربية في موطنها ومعايشتها بين منتجيها – 2

 .ظروف وواقع المسلمين المتردي في شبه القارة الهندية المتسم بالتردي واالنحطاط – 1

 .ظروف وواقع المسلمين العالمي المشابه ألوضاع المسلمين في الهند – 2

الخالفة . المملكة الصفوية في إيران. المملكة المغولية في الهند: ]يةسقوط الممالك اإلسالمية القو – 7

 [.العثمانية

شاعريته وحساسيته المفرطة في استبصار األشياء وتلمح القضايا والتعامل المرهف مع سائر شؤون  – 3

 .الحياة الروحية والمعنوية واألدبية والواقعية والمادية

الخالدة، رسالة الشرق اإلسالمي الحضارية المنقذة للمدنية الغربية إيمانه الراسخ برسالة اإلسالم  – 7

 .الضالة

طبيعة العالقة القائمة بين الغرب المسيحي االستكباري والشرق اإلسالمي المستعبد -01
3
. 

 :نشاطاته المختلفة

السياسية، بالرغم من تعدد جوانب شخصية دمحم إقبال العلمية والفكرية والثقافية واألدبية والدينية و 

وتخصصه في السياسة واالقتصاد والقانون والمحاماة، إالّ أنه لم يشتغل بالسياسة إالّ في أخريات حياته، 

م، مدفوعا بعدة اعتبارات ذاتية وموضوعية على رأسها ظلم وجور اإلنجليز، وقسوة 0742حوالي سنة 

األمر الذي اضطره . ة ضد المسلمين الحكام الهندوس، وفظاعة الجرائم التي ترتكبها األغلبية الهندوسي

م وفاز فيها ممثال عن مسلمي الهند، وظل عضوا في 0742لدخول معترك االنتخابات التشريعية سنة 
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 .، بتصرف17سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر
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 .، بتصرف13سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر
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مجلس الشورى إلقليم البنجاب المسلم، وأصدر عدة قرارات شرعية لصالح المسلمين الهنود، كما ترقى 

م0781..0747فصار رئيسا لمجلس شورى اإلقليم سنوات 
1
. 

وعلى ضخامة مشكالت المسلمين في شبه القارة الهندية وما يتعرضون له من قهر واعتداء وظلم  

على يد اإلنجليز والهندوس، بحيث ينشغل انشغاال تاما بهموم وطنه الصغير، إالّ أن عينه كانت ترنو أفقه 

سيما قضيتهم المركزية اإلسالمي القريب والبعيد، فقد تعدت نشاطات سائر قضايا العرب والمسلمين وال

فلسطين 
2
. 

ولما بدت صورة المستقبل السياسي لشبه القارة الهندية يرتسم في األفق القريب، وظهر خطر  

ترؤس الجلسة االفتتاحية ( دمحم علي جناح)ضياع أمل المسلمين في االستقالل اقترح عليه الزعيم السيد 

مؤثرا، شّكل بداية التفكير في تقسيم قى فيها خطابا م، وأل07/13/0781السنوية للرابطة اإلسالمية يوم 

الهند إلى كيانين، أحدهما هندوسي، وثانيهما إسالمي، وكان لخطابه السبق في طرح مسألة التقسيم 

للكيانين، وبناء الكيان اإلسالمي السياسي في شبه القارة الهندية، والتي شّكلت خطابا تمهيديا لمطالب 

( باكستان ) ماعة اإلسالمية لقيام دولة الطاهرين في شبه القارة الهندية الرابطة اإلسالمية والج
3
. 

م قام إقبال برحلة علمية وفكرية وثقافية ودعوية زار فيها الكثير من العواصم 0780وفي عام  

، [القدس. القاهرة]، كما زار بعض العواصم العربية آنذاك [قرطبة. مدريد. لندن. باريس. روما: ]األوربية

حاضر، وناظر، وخطب، ودعا إلى ضرورة معرفة اإلسالم حق معرفته، وإلى ضرورة إنصاف ف

المسلمين في حقوقهم السياسية، وفي إنشاء كياناتهم المستقلة 
4
. 

م قام بعدة نشاطات وزيارات سياسية، التقى فيها بأمير الجماعة 0781و 0781وبين سنتي  

وتدهورت صحته، فلزم البيت وسرعان ما خطفت يد  اإلسالمية، إلى أن ضعف بصره، وفترت قوته،

م، فحزن لفراقها، واشتد به المرض وتوفي يوم 48/11/0781األقدار منه روح زوجته يوم 

م 40/12/0783
5
وقد تزوج إقبال ثالث مرات، وأنجب من زواجه األول ابنا وابنة، ومن زواجه الثاني  . 

( الهور)قاضي المحكمة العليا بمدينة ( جاويد)بنتا، ومن زواجه الثالث أنجب ابنه 
6
. 

 :آثاره العلمية واألدبية

لمحمد إقبال آثار فكرية وفلسفية وثقافية وأدبية ولغوية باللغات الفارسية واألوردية واإلنجليزية  

ت أما آثاره باللغة الفارسية فكلها منظومات شعرية، وباللغة األوردية مقررا. والبنجابية والعربية واأللمانية

أما باللغة اإلنجليزية فهي بحث الدكتوراة، ومجموعة المحاضرات  ،تعليمية، أو منظومات شعرية

والدروس والخطب واللقاءات والحوارات والرسائل، وباأللمانية رسالته للدكتوراة، وبالعربية بعض 
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 .، بتصرف24و 20قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  سكينة: انظر
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 .، بتصرف24و 20سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر
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 .، بتصرف28و 24سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر
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 .، بتصرف21..  28سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  : انظر

 
5

 .، بتصرف23..  21ينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص  سك: انظر
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 .، بتصرف23سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر
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محاضراته وخطبه ورسائله وأشعاره 
1
ا شعريا ونثريا أما آثاره المطبوعة فقد بلغت ثالثا وعرشين مؤلف. 

في شتى المعارف والفنون واآلداب 
2
. 

 :مساهماته ونشاطاته المختلفة

ساهم إقبال مساهمة فعالة في الكثير من الميادين والمجاالت، فقد خدم اإلسالم، ودعا إليه، ودافع  

(( الحياةإن أمنيتي أن أكون خادما لخلق وسها ما امتدت بي : )).. عنه، وقد عبر عن ذلك في أمنيته فقال
3
 .

كما اضطلع بخدمة قضايا العرب والمسلمين المحلية والعالمية، وتعزيز موقعهم بين األقوياء المتغلبين 
4
. 

 :موقفه من المدنية الغربية ودعاة التغريب

لمحمد إقبال مواقف فكرية واضحة من سائر قضايا عصره األدبية والفكرية والثقافية والسياسية  

المحلية والعالمية، لعل أهمها موقفه من المدنية الغربية، ومن دعاة التغريب في  واالجتماعية والدعوية

العالم اإلسالمي، وباستعراض بعض أفكاره نقترب منه، حيث يحدد موقفه من المدنية الغربية بحكم 

ن العرب احتكاكه بها احتكاكا مباشرا، متأثرا من حالة الذهول واالنبهار التي كان عليها الكثير من الدارسي

والمسلمين، ما دفع ببعضهم إلى االنسالخ من دينهم وأمتهم، وفي معرض ذمه لهذه المدنية المتآكلة 

مقدمة نفسها بديال للدين، عبر معابدها الوثنية في الثقافة  ،الضالة، التي تأسست على الثورة على الدين

ولكن إياك والحضارة الالدينية التي .. : ))والفن واألدب واالقتصاد والمال والتكنولوجية والعالقات قوله

إن القلب . هي في صراع دائم مع أهل الحق، إن هذه الفتانة تجلب فتنا وتعيد الالت والعزى إلى الحرم

يعمى بتأثير سحرها، وإن الروح تموت عطشا في سرابها، إنها تقضي على لوعة القلب، بل تنزع القلب 

صية فيُغير نهارا جهارا، وإنها تدع اإلنسان ال روح وال قيمة من القالب، إنها لص قد تمرن على اللصو

..(( فيه
5
. 

هذه المدنية التي تأسست على تبديل وتغيير فطرة اإلنسان التي فطر وسها الناس عليها، هذه المدنية  

إن شعار هذه المدنية الغارة على : )).. التي حولت كل شيء إلى تجارة وربح وخسارة، حيث يقول

ة والفتك بأفراد النوع البشري، وإن شغلها الدائم التجارة، إن العالم ال يسعد اليوم بالسالم والهدوء اإلنساني

..(( إالّ حين تنهار هذه المدنية ،والحب البريء النزيه، وباإلخالص كهل تعال
6
. 

لحضارة إن شعار ا: )).. هذه المدنية التي شعارها الفتك باإلنسان واإلنسانية، فيعيب عليها قائال 

الحديثة الفتك ببني آدم، الذي تقوم عليه تجارتها، وتنفق سلعتها، ليست هذه المصارف العظيمة إالّ وليدة 
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 .، بتصرف37..  38سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر
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 .، بتصرف37سكينة قدور، رسالة المشرق لمحمد إقبال، ص : انظر
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دهاء اليهود األذكياء، الذي انتزع نور الحق من صدور بني آدم، إن العقل والحضارة والدين حلم من 

..(( األحالم ما لم يعد هذا النظام رأسا على عقب
1
 . 

–إنها حضارة شابة : )).. ية الشابة بحداثة سنها وعمرها، المنهارة بانهيار قيمها الزائفةهذه المدن 

ولكنها محتضرة تعاني سكرات الموت، وإن لم تمت حتف انفها  –بحداثة سنها، وبالحيوية الكامنة فيها

قرار، فستنتحر وتقتل نفسها بخنجرها، وال غرابة في ذلك، فإن كل وكر يقوم على غصن ليس له است

إن أساس هذه الحضارة ضعيف .. وال يستغرب أن يرث تراثها الديني ويدير كنائسها اليهود. سينهار حتما

..(( منهار، وجدرانها من زجاج ال تحتمل صدمة
2
 . 

تضخم فيها العلم وتقدمت صناعتها، ولكنها بحر : )).. فهي تكبر وتتضخم بغير روح، ولقد 

ن أبنية مصارفها تفوق أبنية الكنائس في جمال البناء وحسن المظهر إ. الظلمات ليست فيه عين الحياة

إن هذا العلم والحكمة والسياسة والحكومة التي . إن تجارتها قمار يربح فيه واحد ويخسر الماليين. والنظافة

إن قادتها يمتصون دماء الشعوب، وهم . تتبجح بها أوربا ما هي إالّ مظاهر جوفاء ليست وراءها حقيقة

..(( قون درس المساواة اإلنسانية والعدالة االجتماعيةيل
3
. 

البطالة والعري وشرب الخمر والفقر هي فتوح المدنية : )).. إنها مدنية مفلسة حائرة ألن 

وإن األمة التي ال نصيب لها في التوجه السماوي والتنزيل اإللهي غاية نبوغها تسخير الكهرباء . اإلفرنجية

التي تتحكم فيها اآلالت، وتسيطر فيها الصناعة تموت فيها القلوب، ويقتل فيها الحنان إن المدنية . والبخار

..(( والوفاء، والمعاني اإلنسانية الكريمة
4
 . 

: وقد أفرزت لنا هذه المدنية المتوحشة نوعا هجينا من البشر، إنه اإلنسان المادي الطبيعي األوربي 

ة، وتخصص علمي يجد نفسه في ورطة، فمذهبه الطبيعي قد الرجل العصري بما له من فلسفات نقدي)).. 

اإلنسان العصري، .. جعل له سلطانا على قوى الطبيعة لم يسبق إليه، لكنه قد سلبه إيمانه في مصيره هو

أي إلى حياة روحية تتغلغل  ،وقد أعشاه نشاطه العقلي، كف عن توجيه روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة

وهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نفسه، وهو في مضمار الحياة االقتصادية في أعماق النفس، 

والسياسية في كفاح صريح مع غيره، وهو يجد نفسه غير قادر على كبح أثرته الجارفة، وحبه للمال حبا 

ي طاغيا، يقتل كل ما فيه من نضال سام شيئا فشيئا، وال يعود عليه منه إالّ تعب الحياة، وقد استغرق ف

فأصبح مقطوع الصالت بأعماق وجوده، تلك األعماق التي لم يسبر غورها بعد، وأخف األضرار .. الواقع

وأعلن سخطه " هكسلي" التي أعقبت فلسفته المادية، هي ذلك الشلل الذي اعترى نشاطه، والذي أركه 

..(( عليه
5
 . 

لملكية والشيوعية، فهما في نظره إن إقبال ال يفصل بين المدنية الغربية الرأسمالية الجمهورية وا 

االشتراكية الملحدة الحديثة لها نظرة أوسع أفقا، لكنها قد استمدت : )).. وجهين لعملة واحدة فهو يرى أن
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، وقد أعلنت العصيان على ذات المصدر "هيجل " أساسها الفلسفي من المتطرفين من أصحاب مذهب 

إن الغربيين .. إذن ليست بقادرة على أن تشفي علل اإلنسانيةوهي . الذي كان يمكن أن يمدها بالقوة والهدف

إن الروح ليست قوتها وحياتها . فقدوا القيم الروحية والحقائق الغيبية، وذهبوا يبحثون عن الروح في المعدة

إن . من الجسم، ولكن الشيوعية ال شأن لها إالّ بالمعدة والبطن، وديانة ماركس مؤسسة على مساواة البطون

إن .. خوة اإلنسانية ال تقوم على وحدة األجسام والبطون، إنما تقوم على محبة القلوب وألفة النفوساأل

. الملوكية والشيوعية تلتقيان على الشره والنهامة، والقلق والسآمة، والجهل باكهل، والخداع لإلنسانية 

ن هذين الحجرين قارورة واإلنسان البائس بي.. والحياة عند الشيوعيين خروج، وعند الملوكية خراج

والملوكية تنزع الروح من أجسام األحياء، وتسلب . إن الشيوعية تقضي على الدين والعلم والفن. زجاج

وقلبهما مظلم  ،جسمهما قوي ناضر. لقد رأيت كلتيهما غارقتين في المادة. القوت من أيدي العاملين الفقراء

..(( فاجر
1
 . 

 :الميموقفه من دعاة تغريب العالم اإلس

وكموقفه من المدنية الغربية المفلسة، يقف إقبال موقفه من دعاة تغريب العالم اإلسالمي، والسيما  

هذا . ممن يتبنون الطروحات التغريبية كمشروع بديل للطروحات اإلسالمية في بناء الحضارة الحديثة

النخب المتأغربة العربية إقباال فكريا وواقعيا لدى الكثير من  –ومازال يالقي–االتجاه الذي القى 

وقد حدد إقبال موقفه منهم، مبينا لهم عجز المدنية الغربية وقصورها عن إسعاد أهلها . واإلسالمية

حضارة قد أشرفت على : )).. وأصحابها تمام السعادة، فكيف تعجز لدى أهلها وتفلح عند غيرهم ألنها

هذه البالد الشرقية إساءة من جانبها،  الموت، فهي ال تستطيع أن تحي غيرها، وقد جزت من إحسان

وكافأت خيرها بشر، فقد منحها الشام نبيا، رسالته العفة والمواساة والرحمة، ومقابلة الشر بالخير، والظلم 

.. (( الخمر والقمار والفجور وهجوم المومسات –دورها ومقابل كل ذلك –وقد منحته أوربا . بالعفو
2
. 

لدعاة التجديد في الشرق اإلسالمي ارتماءهم في أحضان المدنية وقد عاب في معرض رده ونقده  

الغربية، وانسالخهم من ماضيهم التليد، وتقليدهم األرعن واألعمى للغرب، بحجة التقليد والعصرنة 

إنني يائس من زعماء التجديد في الشرق، فقد حضروا في : )).. والحداثة، فقال عن هؤالء المتأغربين

إن البحث عن برق جديد في هذا السحاب .. فارغة، وبضاعة مزجاة من العلم والفكر نادي الشرق بأكواب

..(( عبث وإضاعة وقت، فقد تجرد هذا السحاب الجهام عن البرق القديم، فضال عن البرق الجديد
3
 . 

داعيا أمته للتجديد واالجتهاد، ورفض كل أشكال التقليد األعمى للغير، ألن التقليد هو الذي يقتل  

ال تعطل شخصيتك أيها المسلم بالتقليد : )).. ياة األمم، ويدعو المسلمين إلى االنطالق نحو التجديد قائالح

إن التجديد بمعنى التغريب ال يليق بأمة ال تفكر إالّ في الدعة . األعمى، واحتفظ بكرامتك فإنها جوهر الفرد

..(( تهاز لفرصة تقليد الغربإنني أخاف أن الدعوة إلى التجديد إنما هي حيلة وان. والترف
4
. 

وفي معرض رده ونقده على التجربة الكمالية في تركيا، وترديها األعمى في تقليد الغرب وتبعيته،  

إن كما الذي تغنى بالتجديد في حياة تركيا، ودعا إلى محو كل أثر : )).. وثورتها على الدين اإلسالمي يقول
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ال تجدد، وال تعود إلى الحياة والنشاط إذا ُجلبت لها من أوربا  ولكنه جهل أن الكعبة. قديم، وتراث قديم

إن زعيم تركيا ال يملك اليوم أغنية جديدة، إنما هي كلها أغان مرددة معادة، تتغنى بها أوربا . أصنام جديدة

وليس في ضميره عالم حديث، . إن الجديد عنده هو القديم األوربي الذي أكل عليه الدهر وشرب. من زمان

اضطر إلى أن يتجاوب مع العالم األوربي المعاصر، إنه لم يستطع أن يقاوم وهج العالم الحديث فذاب مثل ف

..(( الشمعة وفقد شخصيته
1
 . 

 :موقفه من الحضارة اإلسالمية وواقع المسلمين اليوم

جواب "، وقصيدته الشهيرة الثانية "شكوى"يمكن تلخيص موقف إقبال من خالل قصيدته الشهيرة  

 :م، نقتطف منهما هذه األبيات0747اللتين أنشدهما قبيل رحلته العلمية إلى أوربا سنة " لشكوىا

 ونجوم ليلي حسـّدي أم ُعــّودي  شكواي أم نجواي في هذا الدجـى 

 قطع الزمان طريق أمسي من غدي  أمسيت في الماضي أعيش كأنمـا 

 المتجــدد تبكي الربــى بأنينها  والطير صادحـة على أفنانهــا 

 ومدمعي كالطـل في الغصن الندي  قد طال تسهيدها وطال نشيــدها 

 خرسـاُء لم ترزق براعـة منشـد  فإلى متى صمتي كأني زهـــرة  

 لكنما هـــي قصـة األشـجان  أنا ما تعديت القناعة والرضــى 

 أشــكو مصاب الديـن للديـان  وإنمـا  ،أشكو وفي فمي التراب 

 إالّ لحمـد عـالك في األكــوان  أللهم قلب لم يعــشيشـكو لك  

 روضا وأزهــارا بغير شــميم   قد كان هذا الكون قبل وجودنـا 

 واخّضر في البسـتان كل هشـيم  لما أطل دمحم زكت الربـــى  

 نهج الهدى ومعالـــم اإليمـان   نحن الذين بنور ويحك أوضحوا 

 سرنا على موج البحار بحــارا  كنا جبـاال في الجبـال وربمـا 

 قبل الكتائب يفتـــح األمصارا  بمعابـد اإلفرنـج كـان أذاننـا 

 نصب المنايا حولنا أســـوارا  لم نخش طاغوتا يحاربنـا ولـو 

 صنع الوجود وقدّر األقـــدارا  ندعوا جهارا ال إله سـوى الذي  

 زمــاننورا يضيء بصحبة األ  توحيدك األعلــى جعلنا نقشـه 

 في الكون مسـطورا بها القـرآن  فغدت صدور المؤمنين مصاحفـا 
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 ُعــرف لسـجود ببيتك المعمور  رحماك رب هـل بغير جباهنـا 

 يحوي جـالل كتابك المســطور  كانت شغاف قلوبنا لك مصحفـا 

 واسـتيقظت من قبل نفـخ الصور   قد هبّت األصنام من بعد البلـى 

 فكأنهـم موتـى بغير شـــعور   توارى أهلهـا والكعبـة العليـا 

 وغـدت منازلها ظـالل قبــور   وقوافل الصحراء ضـّل حداتها 

 حتى انطووا في محنـة وعـذاب           فإذا وهـى اإلسـالم في أبنائـه 

 عن ذنبه في الدهر يوم عقــاب  عاقبتنا عـــدال فهب لعدونـا  

للموت بين الـذل واإلمـالق   عاشـوا بثروتنا وعشـنا دونهم 
1
. 

 :نقتطف منها قوله" جواب الشكوى"وقد رد دمحم إقبال على نفسه بقصيدته الثانية  

 وتدركه القلوب بال عنــاء   كالم الروح لألرواح يســري 

 وشق أنينه صدر الفضــاء   هتفت بـه فطـار بال جنـاح 

 ماءجرت في لفظه لغة السـ   ومعدنــه ترابــي ولكـن 

 حديثا كان علوي النـــداء   لقد أمضت دموع العشق مني 

 بنى في الشمس ملك األولينا   ولكن ألحـدوا في خير ديـن 

 فعاشوا في الخالئق مهملينـا   تراث محمـد قـد أهملــوه 

 أرى أمثال آزر في البنيــا   أباكــم كـان إبراهيم لكـن

 ل عهدي الظالمينـاوكيف ينا   فال وفـاء ،لقد ذهب الوفـاء 

 وال دنيا لمن ال يحي دينــا   إذا اإليمـان ضاع فال أمـان 

فقد جعل الفناء لها قرينـــا    ومن رضي الحياة بغير ديـن 
2
. 

والقارىء المستبصر في هاتين القصيدتين سيكتشف دونما عناء إسالمية إقبال الحار، وصفاء  

والحق أن إلقبال . وبين الحضارة اإلسالمية الراشدة ،ة الضالةتصوره النقي، وتمييزه بين المدنية الغربي

مواقف متعددة حيال قضايا األمة اإلسالمية الفكرية والثقافية واألدبية والفنية والفلسفية النظرية والواقعية، 

عرضها في شعره ونثره وكتاباته 
3
. 
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 :جوانب شخصية إقبال

شاطات، متشعبة العطاءات، فإقبال داعية إسالمي دمحم إقبال شخصية متعددة الجوانب، ممتدة الن 

نشيط، ومصلح ديني غيور، وفيلسوف بعيد الغور، ومفكر فضائي التأمل والبرهان، ومتصوف إشراقي 

التحليق، وسياسي قدير ومحنك، وفوق كل هذا وذاك فهو شاعر مرهف الشاعرية، ولقد اشتهر لدى 

" شاعر اإلسالم"بلقب الدارسين والباحثين العرب والمسلمين وغيرهم 
1
. 

 – 0: ولعلنا نعرض بعض الجوانب المهمة من شخصيته، نوجزها في الجوانب األربعة التالية 

 .إقبال المتصوف – 2إقبال الداعية المفكر،  – 8إقبال الشاعر،  – 4إقبال الفيلسوف، 

 :إقبال الفيلسوف  – 1

تضلعه في الفلسفة، فرأى واقع المسلمين فّكر إقبال في معضلة المسلمين الحديثة، بحكم تخصصه و 

المتسم بالضعف والتخلف والجمود، وتساءل كما فعل من سبقه من المفكرين والمصلحين، ورد سبب ذلك 

كله إلى ضعف وتراجع العقل المسلم عن االبتكار والتجديد، وذلك بتجميد االجتهاد والخنوع إلى السلبية 

 .نسياق األرعن واألعمى لتقليد ومحاكاة الغرب األوربيالصوفية، والتقليد األعمى، أو إلى اال

وبناء على تصوره للمشكلة، وتصوره ألسبابها ودوافعها وضع إقبال تصوره لمعالجة عمق  

الذي هو عبارة " تجديد التفكير الديني في اإلسالم"معضالتها في الجانب الفلسفي، تجلت في كتابه الشهير 

بطلب من جمعيتها اإلسالمية، ثم نُشر ككتاب ( مدراس)م في جامعة 0743عن ست محاضرات ألقاها سنة 

عباس محمود "م بترجمة المرحوم المفكر األستاذ 0711م بلندن، وتُرجم إلى العربية سنة 0781سنة 

" العقاد
2

  . 

ولقد حدد إقبال في مقدمة كتابه منهجه الفلسفي والبحثي في التعامل مع قضايا الفكر اإلسالمي  

ولقد حاولت في هذه المحاضرات التي أعددتها بناء على طلب الجمعية اإلسالمية بمدراس، ))..  :بقوله

وألقيتها في مدراس وحيدر آباد وعليكرة  بأن أحاول بناء الفلسفة الدينية اإلسالمية بناء جيدا، آخذا بعين 

ية من تطور في نواحيها االعتبار المأثور من فلسفة اإلسالم، إلى جانب ما جرى على المعرفة اإلنسان

لقد تعلمت الطبيعيات القديمة نقد أسسها التي . واللحظة الراهنة مناسبة كل المناسبة لعمل كهذا ،المختلفة

.. قامت عليها أوال، فأدى هذا النقد إلى سرعة اختفاء المادية التي قالت الطبيعيات بوجودها أول األمر

.. ن الدين والعلم اتفاقا متبادال بينهما لم يكن حتى اليوم منتظراوليس ببعيد ذلك اليوم الذي يكشف فيه كل م

على أنه ينبغي أالّ يغيب عن أذهاننا أن التفكير الفلسفي ليس له حد يقف عنده، فكلما تقدمت المعرفة، 

وفتحت مسالك جديدة للفكر، أمكن الوصول إلى آراء أخرى، غير التي أثبتها في هذه المحاضرات، وقد 
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وعلى هذا فواجبنا يقضي أن نرقب في يقظة وعناية تقدم الفكر اإلنساني، وأن نقف منه . منها تكون أصح

..(( موقف النقد والتمحيص
1
. 

وبعد أن حدد دمحم إقبال منهجه الفلسفي في بحث ودراسة الفكر الفلسفي في اإلسالم، والذي يراه  

والتراكم الخبراتي اإلنساني من جهة . هةالتراث الفلسفي اإلسالمي من ج: قائما على مستويين، أولهما

وهما عمدتاه في فهم المعضالت الكبرى في الفلسفة اإلسالمية، انطلق عبر محاضراته الست تناول . ثانية

البرهان الفلسفي  – 4. المعرفة الرياضية والدينية – 0: ]أهم قضايا الفكر الفلسفي في اإلسالم فيها، وهي

مبدأ الحركة  – 1. روح الثقافة اإلسالمية – 2. واأللوهية ومعنى الصالة  – 8. على ظهور التجربة الدينية

 .[.هل الدين أمر ممكن – 2. في بناء اإلسالم

وقد تميز طرحه في المحاضرة األولى بتناول معضلة المعرفة العلمية وطبيعتها ومنهجها،  

ون الذي نعيش فيه، والسؤال عن والمعرفة الدينية، وذلك في شكل تساؤالت فلسفية حرة عن طبيعة الك

والسؤال عن العناصر الثابتة والمتغيرة فيه، وموضع اإلنسان الذي يشغله اإلنسان في هذا  ،بنائه العام

 .البناء، في طرح فلسفي تشترك فيه الفلسفة مع الدين

المفكر محاوال توضيح طبيعة التنافر بين تساؤالت  ،ثم انطلق بعد ذلك لإلجابة على تساؤالته تلك 

الفيلسوف، والعالم المتدين، في سياق تآلفي ال تجد ثمة فرق بين تساؤالت العالم الديني والفيلسوف، على 

على أن النظر العقلي في اإليمان ليس معناه التسليم بتعالي : )).. اعتبار عدم تنافر العلم والدين، فيقول

دين، ولكن طبيعة ما يراد الحكم عليه لن تُذعن الفلسفة على الدين، فللفلسفة من غير شك حق الحكم على ال

وعندما تتهيأ الفلسفة للحكم . لحكم الفلسفة، إالّ إذا كان هذا الحكم قائما على أساس ما يضعه هو من شرائط

فالدين ليس أمرا جزئيا، وليس . على الدين ال تستطيع أن تفرد له مرتبة دنيا بين الموضوعات التي تتناولها

سب، وال شعورا مجردا، وال عمال مجردا، بل هو تعبير عن اإلنسان كله، ولهذا يجب على فكرا مجردا فح

الفلسفة عند تقديرها للدين أن تعترف بوضعه األساسي، وال مناص لها عن التسليم بأن له شأنا جوهريا في 

..(( التأليف بين ذلك كله تأليفا يقوم على التفكير
2
. 

كم الفلسفي القديم، والسيما اليوناني منه، مارا بسقراط، الذي ثم يعكف بعد ذلك استعراض الترا 

قصر كل همه على عالم اإلنسان وحده، وعدم االلتفات إلى الكون الذي حوله لمعرفة نفسه وذاته، مخالفا 

، مارا بتلميذه أفالطون، الوفي لتعاليم {..سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم}بذلك روح القرآن الكريم 

منتقدا الفكر الفلسفي . ذه في التمييز بين اإلدراك الحسي الداخلي والخارجي الذي يعتمد على الحواسأستا

اإلسالمي الذي قرأ القرآن على ضوء التراث الفلسفي اليوناني، دون التنبه إلى تعارض روح القرآن مع 

 .روح الفلسفة اليونانية

على أنه مجموعة  –وفق المنطق اليوناني–لدين منتقدا موقف المعتزلة الذين حولوا همهم إلدراك ا 

من العقائد، متجاهلين على أنه حقيقة حيوية، معتبرين إياه جملة من األنساق المنطقية التي تصدق أحكامه 

عارضا بعد ذلك سر الخالف القائم بين الفيلسوف ابن رشد األندلسي الوفي للفلسفة . عليها أو تخالفه

                                                           

 
1
 .8و 4ال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص دمحم إقب 

 
2
 .7دمحم إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص  
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أبي حامد الغزالي الناقم على العقل، الذي عدّه قاصرا عن إدراك الحقيقة الدينية،  اليونانية العقالنية، ورأي

متجها إلى القلب لجلب المعرفة حول الدين 
1
. 

إن الهدف الرئيسي للقرآن هو أن : )).. ثم يعرض دمحم إقبال لموقع العقل ومكانته في اإلسالم فيقول

الخالق، وبين الكون من عالقات متعددة، ولقد كان هذا يوقظ في نفس اإلنسان شعورا أسمى بما بنه وبين 

..((المنزع التعليمي للقرآن
 2

. 

كما يعرج في محاضراته الست على القرآن يستشهد به، ألن القرآن بالنسبة له هو معين المعرفة  

يقرره فما طبيعة العالم الذي نعيش فيه كما صوره القرآن؟ إن أول ما : )).. الكبرى الذي ال ينضب، إذن

ما *وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبين}: هو أن العالم لم يخلق عبثا لمجرد الخلق ال غير

إن في خلق }: ، وهذه حقيقة يجب أن توضع موضع االعتبار{خلقناهما إالّ بالحق ولكن أكثرهم ال يعلمون

، وفوق {..يذكرون وسها قياما وقعوداالذين * السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب

، فليس هذا العالم كتلة {يزيد في الخلق ما يشاء}: هذا فالعالم مرتب على نحو يجعله قابال للزيادة واالمتداد

واحدة، وليس إنتاجا مكتمال، وليس جامدا غير قابل للتغيير والتبديل، بل ربما استقر في أعماق كيانه حلم 

في األرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم وسها ينشىء النشأة اآلخرة إن وسها على كل قل سيروا }: نهضة جديدة

والحق أن حركات الكون واهتزازاته الخفية، وهذا الزمان السابح في صمت يبدو ألنظارنا . {شيء قدير

إن في يقلب الليل والنهار }: البشرية في صورة تقلب الليل والنهار، يعده القرآن إحدى آيات وسها الكبرى

، [ال تسبوا الدهر فإن الدهر هو وسها: ]وهذا هو السبب في أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال. {ذلك لعبرة ألولي األبصار

وهذا االمتداد العظيم في الزمان والمكان يحمل في طياته األمل في أن اإلنسان الذي يجب عليه أن يتفكر 

..(( ف عن الوسائل التي تجعل هذه الغلبة حقيقة واقعةفي آيات وسها سيتم غلبته على الطبيعة بالكش
3
. 

هذه اآليات تشير إلى أن اإلنسان : )).. ثم يعرج على اإلنسان وغاياته في الوجود، فيرى أن 

موهوب بالملكة التي تجعل له القدرة على وضع أسماء لألشياء، أي أنه يكّون لتصورات لها، وتكوين هذه 

فالمعرفة اإلنسانية إذن معرفة قائمة على اإلدراكية، وبفضل هذه . فهمهاالتصورات معناه إدراكها و

واألمر الجدير بالتنويه في القرآن هو . المعرفة اإلدراكية يدرك اإلنسان ما هو قابل للمالحظة من الحقيقة

..(( توكيده لجانب المالحظة
4
. 

 :وعليه يمكن تلخص فلسفة إقبال في المعالم التالية

صر التجربة عامال في فهم الدين ومرجعيته المقدسة الثابتة والمتغيرة، ألن الدين ليس اعتبار عن – 0

شعورا وال فكرا وال علما، بل هو منهج رباني يفهم بالممارسة والتجربة اإلنسانية المتكاملة له 
5
. 

شد، وإذا عجز إمكانية إدراك الالمتناهي بالعقل السليم الرشيد على نهج ما ذهب إليه الفيلسوف ابن ر – 4

الفكر عن إدراك الالمتناهي فما ذلك إالّ ألنه أخطأ في فهم طبيعة هذا الالمتناهي كحقيقة كامنة في الكون، 

وإلى . وما تلك التجليات المتعددة في شتى المفاهيم المتناهية إالّ فترات خاصة أو وجها معينة لتلك الحقيقة

                                                           

 
1
 .00..  7راجع دمحم إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص  

 
2
 .02و 01راجع دمحم إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص  

 
3
 .03و 07فكير الديني في اإلسالم، ص راجع دمحم إقبال، تجديد الت 

 
4
 .41راجع دمحم إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص  

 
5
 . 7راجع دمحم إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم، ص  
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عن ذاتها في الزمان من خالل سلسلة التخصيصات المعينة  الخطإ في فهم طبيعة الفكر الفاعلة، وهي تتفق

ثم في الخطإ في إدراك المفهوم الذي ينطوي عليه القرآن (. اللوح المحفوظ)التي يشير إليها القرآن باسم 

للعالم الحسي، والذي هو في حقيقته وجوهره مفهوم حقيقة مخلوقة، يندمج فيها الواقع والمثال ويتشابكان، 

وبحكم أن اإلنسان هو أمضى قوة في العالم، وهو الفاعل الرئيسي أو .. خطط عقلي واضحفتكشف عن م

في عملية نقل إمكانيات الكون الالمتناهية إلى حيز الوجود الفعلي  –مع فارق العبارة–المشارك كهل 
1
. 

ل التجربة اإليمان بوجود وسها المنظم للعالم، وعلى اإلنسان إدراك هذه الحقيقة المعقدة من خال – 8

الروحية، ولهذه التجربة جوانب روحية ونظرية وقلبية وفلسفية صوفية، وجانب واقعي ليس إال تطبيق 

عملي لها 
2
 . 

. وسها طاقة خالقة، وقوة خارقة، والذات البشرية مجموعة من الذرات المتراكبة والمتفاعلة مع بعضها – 2

هو األول }فباتت أقرب إلى وسها تعالى، الذات المطلقة  كلما تعالت الذاتية والوعي فيها تعالى وجود الذات

، على عكس ما ذهب إليه األشاعرة في النفس إلى تقسيمها إلى قسمين عرض {واآلخر والظاهر والباطن

وجوهر 
3
 . 

 . إيمانه بحقيقة المعرفة الصوفية ككاشف للحقيقة  – 1

لى الحقيقة، وتالقيهما وتكاملهما للوصول إلى عدم تناقض العلم والدين، وتالقيهما في سبيل الوصول إ – 2

 ( . وسها)االقتراب من الذات المطلقة 

 :إقبال الشاعر  – 9

دمحم إقبال شخصية متعددة الجوانب، وهي فوق كل ذلك شخصية تنطوي على نفسية شاعرية  

، والشعر مرهفة الحس والشعور، تمزج الفلسفة بالشعر، والشعر بالفلسفة، كما تمزج التصوف بالشعر

وهو يقدم في شعره تجاربه الوجدانية المتميزة، والتي كابدها وعاناها عاطفيا في قالب شعري .. بالتصوف

سامق، تجد فيه الصدق والحرارة واللوعة واألسى ممزوجا ضمن أنساق عجيبة من األدوات الشعرية 

عه ويؤثر في الفكرة اإلسالمية وكان أشد ما يُروّ .. والفنية واللغوية والمعرفية والوجدانية والفكرية

 . الفاعلة والنشطة في هذا الوجود( الحركة الحية)الصافية، وأشد ما تنفعل به نفسه 

، هذه الذات اإلنسانية المتوقدة، الفاعلة النشيطة (الذات اإلنسانية) وأشد ما ترتاع وتهتز إليه نفسه  

ولعلنا . ما يتململ وينفر من الجمود والمواد التي هي في حيوية وحركية دائبة، وكان كثيرا.. الملتهبة

تبين لنا مدى عظمة شعره من ( الربيع)اسمها ( رسالة الشرق)باستعراضنا أبيات من ديوانه الشهير 

 . الناحية الفنية واللغوية والوجدانية والفكرية، على الرغم من كونها مترجمة 

 ديخيم فــوق الربى والوها هلم فـــإن سحـاب الربيـع  

 وشــدو العنادل في كل واد   

                                                           

 
1

 273م، ص 0772راجع ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، الدار المتحدة للنشر، بيروت، دون طبعة،  

 .صرف، بت27و

 
2
 . 231م، ص 0772راجع ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، الدار المتحدة للنشر، بيروت، دون طبعة،  

 
3
 . 231م، ص 0772راجع ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، الدار المتحدة للنشر، بيروت، دون طبعة،  
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 ودراجـه والقطـا في تهادي   

 على حافة النهر جذلى شوادي   

 شـقيق وورد ضحوك ينادي   

 فطرفك ســرح بهذا المراد   

 يخيم فوق الربى والوهــاد هلم فـــإن سـحاب الربيـع  

 قوافــل أزهـاره والورود  هلم فمـلء الربـى والسـهول  

 بيع على كـل عـودنسـيم الر   

 وللطير إبداعهــا في النشـيد   

 ومزقت الجيب حمـر الخـدود   

 جنى الحسن ناشىء زهر نضيد   

 وللعشـق إبـداع نغـم جديـد   

 وصوت الصالصل ملء النسيم هلم فمـلء الربـى والسـهول  

 دم المرج في جوفـه كالحميـم   

 فيــا قاعـدا صامتا ال يريـم   

 ت واترك وقار الحليمدع الصم   

 وخمر المعاني اشربن يا سـقيم   

 تدثــر بورد وغني النديــم   

 وصوت الصالصل ملء النسيم صفير البالبل ملء الجـــواء 

 وانظــر إلى صفحات الجمال  دع الدور واطلب فسيح البراري

 على حافة الماء دون مــالل  

 تأمـل تـرقـرق مـاء زالل  

 ـس ذي داللوحدّق إلى نرجـ  

 بنيــات نيسـان ذات اختيال  

 وقبّل عيونـــا لها كالآللىء  

 وانظــر إلى صفحات الجمال  دع الدور واطلب فسيح البراري
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 بما أضمرت مهـــج الكائنات  ثـرى المرج صرح في هيجـه

 فناء الصفات وكـون الصفات  

 وما أبدت الذات من جلـوات  

 وما خلته من معاني الحيــاة  

 وما خلته من معاني الممـات  

 فليس له هاهنا من ثبـــات  

 بما أضمرت مهـــج الكائنات   ثـرى المرج صرح في هيجـه

والمطلع على شعر إقبال يجده حافال بالقيم السامية، والصور النبيلة، وشتى المعاني الجميلة،  

ستطيع أن يقول في شعره إالّ أنه آية من ويجده مرصعا بمختلف القيم المعرفية والشعورية والعاطفية، وال ي

آيات الشعر اإلسالمي الرصين، الذي يعكس ويعبر عن تصور اإلسالم للكون وللطبيعة وللنظام وللحياة 

 .ولإلنسان

 :إقبال الداعية المفكر  – 3

اجتمعت في شخصية دمحم إقبال صفة الداعية اإلسالمي المجدد، وصفة المفكر المجتهد، ولعله من  

دعاة ومصلحين قالئل درسوا واقع المسلمين في العالم قاطبة، ولم يكتفوا ببيئاتهم وأوطانهم، بل لعله  بين

من بين دعاة ومفكري مسلمي الهند ممن أسسوا لقيام الكيان اإلسالمي المستقل في العصر الحديث، 

تنوعة األساليب والمتتبع لنشاطات إقبال الدعوية سيجد نفسه أمام مدرسة دعوية فاعلة متحركة، م

 :والمناهج، لعل أهمها

 .مشاركاته الفاعلة في الجمعيات الدينية واالجتماعية والتربوية واألخالقية – 0

 .مشاركاته الفعالة في السياسة، ودخوله معترك االنتخابات السياسية البرلمانية – 4

 .س وإدارة الجامعةطبيعة المهن والوظائف التي عمل بها طيلة حياته، كالمحاماة والتجري – 8

 .االشتغال بالتربية والتعليم والتكوين – 2

 .قيامه بالرحالت العلمية للدفاع عن اإلسالم والمسلمين، ولعرض قضاياهم على العالم – 1

 .إقامة العالقات الودية مع عامة الناس وخاصتهم ومسلمهم وكافرهم – 2

البنجاب، الحاكم البريطاني، موسوليني، قادة حاكم ]إقامة العالقات الودية مع الحكام والساسة  – 7

 ..[ .األحزاب

 .والتفكير الفلسفي.. وقرض الشعر.. التأليف والكتابة واللقاءات بأنواعها – 3

 .الدعوة الستقالل المسلمين في كيان سياسي موحد – 7

العربية، اإلنجليزية، األوردية، البنجابية، الفارسية، ]بتعلم وتعليم اللغات والكتابة والتأليف فيها  -01

 [ . األلمانية

 .  بالتمسك برموز الهند اإلسالمية، والتأكيد على زيارة األضرحة والمقامات -00
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 :إقبال المتصوف  – 3

ُعرف إقبال باسم شاعر اإلسالم، كما ُعرف بشعره الصوفي، والبحث في الطرق الصوفية، حتى  

في التصوف عند المسلمين في بالد فارس في القرنين الثالث  أن رسالته التي نال بها شهادة الدكتوراة كانت

 .والرابع الهجريين

وقد أثير الكثير عن تصوف إقبال، غير أن الدارسين له وعلى رأسهم المرحوم المفكر األستاذ  

عباس محمود العقاد يرى أن تصوفه كان تصوفا سنيا ال بدعيا، ألن سيرته وحياته أثبتت ذلك وعكسته 

مختلف ممارساته، ما عكس فهما واضحا لحقيقة الزهد والتصوف في اإلسالم، كل هذا أّهله  بوضوح في

ليكون تصوفه تصوفا سنيا ال بدعيا، وقد عمل الكثير من الكتاب على خلع مسحة الهنود والفرس على 

ه الشهير تصوفه، بحجج واهية كالحنين ألصله الهندوسي، التي رد عليها المرحوم األستاذ العقاد في مقال

 ( تصوف إقبال من الهند أو من اإلسالم)

، وإثبات الذات في (إثبات الذات)وقد بين أن فلسفة إقبال في التصوف قد تركزت على ما سماه بـ  

الفلسفة الصوفية اإلقبالية سبيل لمعرفة وسها سبحانه وتعالى، وسبيل أيضا لمعرفة الكون، ومحركه ومسيره، 

، وهو أصل من أصول الصوفية اإلسالمية، [من عرف نفسه فقد عرف ربه: ]عمال بحديث رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص

ومن ألطف ما جاء في مقال . باإلضافة إلى ما ورد في القرآن الكريم عن الزهد والتقشف والتصوف

ماحة، ولكنه ولقد بنى إقبال فلسفته الوجودية على الحب، والفقر، والشجاعة، والس: )).. األستاذ العقاد قوله

 ..(( . فسر الفقر بقلة المباالة بجزاء العمل، وأما الحب فهو الذي يعين على العمل بغير أمل في الجزاء

وتبقى دواوين إقبال الشعرية خير مخبر عن صوفيته الوجودية اإلسالمية، التي تسعى إلى إلهاب  

 .وتحريك طاقات وكوامن الذات اإلنسانية الفاعلة

 :خصية إقبالخصائص ومميزات ش

إقبال شخصية ثرية واسعة االمتدادات، لها الكثير من مميزاتها، غير أن األستاذ مرتضى مطهري  

يسجل عليه ( الحركات اإلسالمية في القرن الراع عشر الهجري)أثناء دراسته لتجربته في كتابه الشهير 

 :هذين المأخذين، وهما

 .عدم اطالعه الكامل على الثقافة اإلسالمية – 0

عدم اطالعه عن قرب على أوضاع العالم اإلسالمي، وأوضاع التيارات والحركات اإلسالمية  – 4

فيما ذهب الباحث ماجد . السياسية والفكرية، مع غفلة عن الكثير من تلك الحركات اإلصالحية اإلسالمية

المقلقة معا في استعمال إلى التضايق من بالغة إقبال المفرطة و( تاريخ الفلسفة اإلسالمية)فخري في كتابه 

األلفاظ األكثر شاعرية حتى وهو بصدد معالجة قضية عقلية مجردة، ثم تناقضه في االستشهاد بأعمدة 

الفلسفة لتدعيم آرائه من جهة، ثم االنقضاض بالنقد القوي عليهم ثانية، مع غزارة استشهاداته بمقوالت 

 . غيره 

مدرسة إصالحية إسالمية جأرت بقوة في سبيل  فهذا هو شاعر اإلسالم دمحم إقبال،.. وبعد 

 ..استنهاض المسلمين، قضى كل عمره في خدمة هذا الدين فحق له أن يُخلّد في سجل الخالدين
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 مجدد اإلسالم الشيخ الداعية المصلح أبو األعلى المودودي

 (م1222-1213/هـ1391-1322)

 

 :تمهيد

سالم، وأحد علمائه المجفددين ففي العصفر الحفديث، يعد اإلمام أبو األعلى المودودي أحد أقطاب اإل 

وأحففد رواد النهضففة اإلسففالمية المتميففزين، الففذي ارتففبط اسففمه وتاريخففه الجهففادي بكيففان سياسففي إسففالمي 

معاصر، قام متحفديا الهيمنفة العلمانيفة والشفيوعية والهندوسفية والبوذيفة ففي شفبه القفارة الهنديفة ففي العقفود 

 .عشر الهجري العشرين الميالدياألخيرة من القرن الرابع 

ومن هنا تمكن أهمية دراسة شخصية وتجربة أبا األعلى المودودي، ال من حيث شخصيته العلميفة  

واألدبية والفكرية والفقهية والدعويفة والسياسفية فحسفب، بفل لكونفه شفّكل المرجعيفة الدينيفة العليفا للجماعفة 

 .هندية عمومااإلسالمية في باكستان خصوصا وفي شبه القارة ال

فضففال عمففا فففي تجربتففه الشخصففية والدعويففة والجمعيففة مففن ثففراء ونجففاح يسففتفيد ويسففتلهم منففه  

 –يرحمففه وسها–فقففد تففرك لنففا المففودودي  ،الدارسففون والمصففلحون والمتطلعففون إلنشففاء كيففان إسففالمي راشففد

الحفديث النشفأة ففي دولفة تراثا فكريا نظريا وتجربيا عظيما شكل النواة األولفى لتطبيقفات النظفام اإلسفالمي 

 .باكستان

وقفد حففازت تجربتفه الشخصففية الفرديفة والدعويففة الجمعيفة علففى قفدرها ومكانتففه بفالنظر إلففى حجففم  

التحديات المحيطة بها من جهة، وتأزم المحيط الجغرافي السياسي المحدق به، من هيمنة شيوعية وإلحاديفة 

ما يجعل قيام كيان إسالمي وسفطها ضفرب مفن .. خلفةوهندوسية حاقدة، وغربية علمانية فاسدة، ومحلية مت

المستحيالت، فكانت االستثناء الذي يخالف القاعدة 
1
  .. 

 :ظروف وأوضاع المودودي

 : يمكن إجمال العوامل المحيطة بالتجربة المودودية في العناصر التالية 

رية وتنمويفة وعلميفة وطبيعيفة سيطرة بريطانيا على شبه القارة الهندية بكل ما تزخر به من موارد بش – 0

 .ومادية

ميففل القففوى االسففتكبارية العالميففة مففن تمكففين وتغليففب طائفففة الهنففدوس علففى المسففلمين، الففذين كففانوا  – 4

يحكمففون الففبالد قبففل االحففتالل البريطففاني، بغيففة خلففق نظففام علمففاني أو وثنففي مففوال لهففم، علففى اعتبففار فقففر 

لتنموية، األمر الذي سيدفعهم إلى تبني العلمانية أو أي فلسففة مغفايرة الهندوسية للمرجعية الدينية الحياتية وا

 .ومعادية لإلسالم

انتشار الجهل واألمية بحقيقة الدين اإلسالمي ولغته وحضارته وثقافته المتميفزة بفعفل هيمنفة اللهجفات  – 8

 .والثقافات والديانات والعادات المحلية 

                                                           

 
1
 . 231م، ص 0772للنشر، بيروت، دون طبعة،  راجع ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اإلسالمية، الدار المتحدة 
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اعتقفادا وممارسففة  :سفاطير الوثنيفة والغيبيفة الهندوسففية وغيرهفاتشفبع اإلسفالم الهنفدي بالخرافففات واأل – 2

 .وسلوكا وعاطفة 

 .غلبة الصوفية والطرقية الغنوصية المشبعة بفلسفات الحلول واالتحاد الهندكية  – 1

 .وغياب روح االجتهاد  ،غلبة روح التقليد والتبعية  - 2

ومدرسففته الفكريففة [ سففيد أحمففد خففان ]  بدايففة تطبيففق المخططففات التغريبيففة فففي الهنففد عففن طريففق – 7

 . االستغرابية الذي وجدت فيد بريطانيا خير عون لتمرير مشروعها االستغرابي في المنطقة 

] تشففجيع اإلنجليففز علففى ظهففور الحركففات الهدامففة كالبهائيففة والقاديانيففة التففي تزعمهففا عميففل اإلنجليففز  – 3

قاديفان والتفي ادعفى فيهفا الميفرزا غفالم أحمفد النبفوة  التي انبعثت من قريفة[ م 0713ميرزا غالم أحمد ت 

 . أحد آلهة الهنادك [ كرشن ] واأللوهية والتشريع ليصبح فيما بعد اإلله 

والتففي انففدفعت بهمففم الرجففال  ،ظهففور بففدايات اإلصففالح الففديني فففي شففبه القففارة الهنديففة بففين المسففلمين – 7

 .. ا وحضاريا الغيورين على واقع المسلمين المتردي دينيا وعلمي

 :وأهم تلك المحاوالت اإلصالحية 

بعد اندالع ثورة المسفلمين [ 0331دمحم قاسم النانوتي ت ] دار العلوم التي أنشأها اإلمام المجاهد العالم  – 0

وتكريس جيل إسالمي واع بدينه وبماضيه  ،م لتعليم ونشر العلم الشرعي0317في الهند ضد اإلنجليز سنة 

 . محاولة منه إلنقاذ ما يمكن إنقاذه  ،وواقعه المتردي ورسالته وحضارته

 ،[شبلي النعماني]والشيخ [ ونكيري دمحم علي الم] حركة ندوة العلماء التي قام بإحيائها العالمان الشيخ  – 4

منشفئين الناشفئة علفى  ،م0372سفنة [ دار العلفوم ] وذلك عفن طريفق إنشفاء مشفروع تربفوي وتعليمفي ففي 

 . لصالح من األمة منهج السلف ا

وفي ظل هذه األوضاع المتردية في شبه القارة الهندية اندفع المودودي وإقبفال ورحمفة وسها الهنفدي  

ويؤسسففون للعمففل  ،وغيففرهم مففن العلمففاء ممففن انضففموا إلففى الجماعففة اإلسففالمية يففدعون إلففى وسها تعففالى

الت واألوهففام والخرافففات والسففحر المشففبعة بالملففل والنحففل والضففال  ،اإلسففالمي فففي شففبه القففارة الهنديففة

هذا العمل الدعوي الشفاق والمتميفز الفذي آتفى ثمفاره الطيبفة الحقفا يفوم أن تسفنى للمسفلمين ففي .. والتخلف 

 ،م0727العصر الحديث أن ينعموا بقيام أول كيان إسالمي في العصفر الحفديث ففي باكسفتان المسفلمة سفنة 

ت خارطففة تواجفففد المسفففلمين فففي إقلفففيم جفففامو وكشفففمير وبفضففل تلفففك الجهفففود اإلسففالمية الخالصفففة تحفففدد

 . وتبينت معالم الشخصية المسلمة في شبه القارة الهندية  ،وبنغالدش

 :حياة أبي األعلى المودودي* 

 :نسبه ومولده* 

ومفن إحفدى القبائفل العربيفة  ،من أسرة هندية مسلمة تعود في أصولها األولى إلى الجزيرة العربيفة 

[ جشفت ] لهنفد ففي القفرن الثالفث الهجفري حيفث اسفتقرت ففي بفالد األفغفان، وففي إقلفيم التي هاجرت إلفى ا

 .األفغانية على الحدود اإليرانية [ هرات ] بالقرب من مدينة 
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[ أبو أحمد إبراك ] حيث ُعرف جده األكبر  ،ويعود نسبه إلى فرع عريق من آل بيت رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص 

قطفب ] الفذي خلففه ففي مشفيختها ابنفه األكبفر  ،[الطريقفة الجشفتية ] المشهورة بـ  مؤسس الطريقة الصوفية

 [ . الدين مودودي الجشتي 

الجفد األعلفى واألقفرب لألسفرة المودوديفة، الفذي [ قطفب الفدين مفودودي الجشفتي ] ويعتبر الشفيخ  

والفذي ُعفرف  ،[مفودودي أبفي األعلفى ال] رحل أحد أبنائه إلى الهند في القرن العاشر الهجفري المسفمى بفـ 

[ أحمفد حسفين ] مما حفدا بالسفيد  ،هو وأبناؤه وفروعه بالعلم والتقوى والتدين والحفاظ على القيم اإلسالمية

 ،والد الشيخ أبفي األعلفى المفودودي أن يسفمي ابنفه األكبفر باسفم جفده األكبفر الفذي هفاجر مفن بفالد األفغفان

 .يل الدعوة اإلسالمية وجاهد في سب ،وأسس الطريقة الجشتية في الهند

 :مولده* 

الهنديفة [ حيفدر آبفاد الفدكن ] وهفي إحفدى مقاطعفات إقلفيم [ أورنفك آبفاد ] ولد المودودي في مدينة  

م من أبوين كريمين فاضلين محافظين على تعاليم 41/17/0718هـ الموافق 0840/رجب/18الجنوبية يوم 

 . اإلسالم في حياتهما األسرية واالجتماعية 

 :ته وتعلمهنشأ* 

فففوفر لففه الجففو العلمففي  ،اعتنففى السففيد أحمففد حسففين بابنففه األصففغر تنشففئة وتربيففة وتعليمففا وتكوينففا 

وقفد  ،وففتح رؤاه المسفتقبلية ،مما أثر ذلك في تكوين شخصيته تكوينا إيجابيفا ،والتربوي المناسب في البيت

هيفأ لفه أسفباب التربيفة والتكفوين  والسفيما والفده الفذي ،تحدث المودودي عن ذلك المحضن التربوي الراقي

وعفاش ثفالث سفنوات كلهفا  ،وبعد مولدي بسنة واحدة انصرف والدي عن الدنيا)) ..  :والتعليم السوي فقال

 ،ولكنهفا حيفاة يغلفب عليهفا طفابع التفدين ،ثم عاد بعدها للحيفاة العاديفة ،حياة زهد وعبادة وانقطاع عن الدنيا

ذلفك الطفابع الفذي طبفع حيفاة  ،حياة يطبعها الزهد والتقفوى ،ليها عينايفكانت هذه هي الحياة التي تفتحت ع

وشكلني علفى معفالم الفدين والعقيفدة  ،ورسم عقلي وقلبي ،والدي ووالدتي الذي نتج عنه أثر كبير في حياتي

 .. (( . األصيلة 

وزوجتففه لولففدهما أبففي [ أحمففد حسففين ] وفففي ذلففك المحضففن اإلسففالمي السففوي الففذي وفففره السففيد  

وعمل  ،األعلى المودودي حيث تلقى عن أبيه مختلف المعارف الدينية واللغوية واألدبية العربية واألوردية

مفع  ،على تقويم مظفاهر االعوجفاج ففي لسفانه وهفو يعلمفه تفاريخ المشفرق والهنفد الملفيء بفالعزة والكرامفة

 . مالزمة للمساجد وأهل الذكر 

الحادية عشر فأدخله المدرسة النظامية ليلتحفق بالصفف وظل في مدرسة والده البيتية حتى بلغ سن  

حيث أجري له امتحان تبينت فيه آمارات الفذكاء والتففوق علفى أقرانفه والسفيما ففي اللغتفين  ،الثاني مباشرة

 .العربية والفارسية وسائر العلوم الحديثة 

دار ] ليلتحق بعدها بفـ  ،بتقدير جيد[ المولوي ] هـ شهادة 0884م 0702ثم اجتاز في العام الموالي  

غير أن الشلل أقعد والده عن الحركة ما اضطره إلى االنقطفاع  ،لمتابعة دراسته المتوسطة والعالية[ العلوم 

 .م 0707عن طلب العلم ومالزمة والده إلى وفاته سنة 
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 :نشاطاته المختلفة* 

 :قام المودودي في مطالع حياته الدعوية بعدة نشاطات أهمها 

وثانيهمفا  ،أولهما انقطاعه عن الدراسفة ،حيث اضطرته ظروف وفاة أبيه إلى أمرين :الصحفينشاطه  – 0

فطاف في أرجاء الهنفد إلفى أن قفّر بفه الفرأي للعمفل بالصفحافة مشفاركا  ،بحثه عن عمل يكتسب منه الرزق

 .الهندية [ بنجور ] في صحيفة المدينة بمدينة [ أبو الخير المودودي ] أخاه الصحفي 

تفاج ] وكفان اسفمها  ،يلبث مدة قصيرة أن انتقل للعمل في جريدة أسبوعية أخرى بنفس المدينفةولم  

وأخفرى  ،وكانت فترة عمله تلك معاصرة ألحداث سياسية محلية في الهند بفين فئفة الهنفدوس والمسفلمين ،[

 . المية األولى عالمية تمثلت في سقوط الخالفة العثمانية بعد هزيمتها أمام دول الحلفاء عقب الحرب الع

وفففي عهففد المففودودي شففهد العففالم اإلسففالمي مففا بعففد نهايففة الحففرب العالميففة األولففى  :نشففاطه السياسففي – 4

ويشفارك الصفحفي الشفاب ففي  ،بسقوط الخالفة العثمانية وبدايفة احتفدام الصفراع بفين الهنفدوس والمسفلمين

إعانفة وإغاثفة ] ما يشفارك ففي جمعيفة م، ك0707حركة المحافظة على الخالفة اإلسالمية التي أسست سنة 

التي تأسست بعيد الصدامات بين الهندوس والمسلمين وتنامي اعتداءات الهندوس على [ المسلمين في الهند 

 .المسلمين 

وتتجمففع لففه خبففرات مشففروعه  ،ويؤهلففه وضففعه فففي هففاتين الجمعيتففين للتفففتح علففى قضففايا أمتففه 

 .ادة األمة المسلمة للعب دورها الرساليوهو كيفية إع ،الذي وهبه حياته ،اإلسالمي

ومن تفتحه علفى الواقفع اإلسفالمي المحلفي والعفالمي أدرك معضفلة الشفرق  :نشاطه العلمي والصحفي – 8

كما أدرك عوامل الخروج من التخلف فأصدر أول كتابين له في بداية ثالثينيات القفرن العشفرين  ،المتخلف

 :وهما

 .يا النشاطات التبشيرية في ترك – 0

 .مقاطعة إسالمية في تراقيا الغربية  ،مجازر اليونان في سيميرنا – 4

وقد أكسبه العمل الصحفي والسيما مقاالته الجريئفة والقويفة والمفؤثرة والرصفينة التفي كفان يكتبهفا  

أمثففال مفتففي الففديار الهنديففة  ،عطففف وصففداقة ومعرفففة كبففار الشخصففيات الهنديففة آنففذاك[ تففاج ] فففي جريففدة 

 [ . أحمد سعيد الهندي ] والشيخ [ كفاية وسها الدهلوي ] الشيخ 

] م قررت جمعية علماء الهند إصدار جريفدة باسفمها ففي عاصفمة الفبالد السياسفية 0740وفي عام  

أبو األعلى المودودي ] فاستقدمت لهذا الغرض الصحفي الجريء والنشيط والصادق الالمع الذكر  ،[دهلي 

وسنه يومها لفم يبلفغ  ،م0748التي استمر يعمل بها إلى سنة  ،[المسلم ] ريدة ليكون أول رئيس لتحرير ج[ 

] م أسمتها 0742وقد رأت الجمعية توسيع نشاطها الصحفي فأصدرت جريدة أخرى باسمها سنة  ،العشرين

ومن تلك السفنة توقفف عفن رئاسفة تحريرهفا بعفد  ،م0743التي صار المودودي رئيسا لها سنة  ،[الجمعية 

حيفث أعطفى رئفيس هفذه الجمعيفة  ،قاطعفا بفذلك صفلته بهفا ،قائدي وتنظيمي مع الجمعية ورئيسفهاخالف ع

الذي يقف موقف العداء مفن تطلعفات المسفلمين ففي  ،[حزب المؤتمر الهندي الهندوسي ] والءه ومبايعته لـ 

 . سياسي فقاطع الجمعية وترك العمل في جميع ميادين العمل المهني وال ،إقامة كيان إسالمي مستقل

 



144 
 

 :ثقافته الذاتية* 

م واشفتغاله بالعمفل الصفحفي والسياسفي والفديني 0743..  0740أثناء إقامته بمدينة دهلي سفنوات  

والسفيما مفا لفه عالقفة بثقافتفه اإلسفالمية التفي وجفد  ،فقد سعى المودودي إلى تنمية ثقافته وتحصيله العلمفي

وم اللغفة والبالغفة والمعفاني وآداب العربيفة عفن اللغفوي وفيها أخذ عل ،خيرة علمائها وفقهائها في العاصمة

كما أخذ علم الحفديث وقفرأ أمهفات الصفحاح والمسفانيد والسفنن عفن [ . عبد السالم نيازي ] األديب الهندي 

] وأخذ علم التفسفير والفقفه والمنطفق عفن الشفيخ [ . إشفاق الرحمن الكندهلوي ] محدث الهند األكبر الشيخ 

 ،التي أكسبته قدرة ونافذة االطالع على الثقافة الغربيفة ،فضال عن إتقانه للغة اإلنجليزية ،[شريف وسها خان 

ما انعكفس علفى كتاباتفه التفي ألفهفا  ،وعيوب العالم اإلسالمي ،ما أطلعه مباشرة على عيوب المدنية الغربية

 :في تلك الفترة مثل

 .مصدر قوة المسلم  – 0

 .الجهاد في اإلسالم  – 4

وبففيّن فيففه موقففع هففذه  ،الففذي فصففل فيففه مواقففع الهجففوم والففدفاع عففن اإلسففالم ،الكتففاب القففيموبهففذا  

 . وواجبات المسلمين نحوها حاز على اهتمام وإعجاب الدارسين السيما المثقفين منهم  ،الفرضية من الدين

قفد تمكفن مفن  وبهذه الرحلة الحياتية الحافلة التي تنتهي في عقد الثالثينيات تقريبفا يكفون المفودودي 

أدى بففه إلففى معرفففة الصففواب مففن  ،أدواتففه المعرفيففة والفقهيففة والعلميففة واألدبيففة بعففد مرحلففة حافلففة بالطلففب

 .الخطإ والسيما مع علماء عصره 

 :اضطالعه بالعمل اإلسالمي* 

واعتفزال النشفاط السياسفي والحركفي مفع جمعيفة  ،قرر أبو األعلفى اعتفزال العمفل الصفحفي نهائيفا 

وقرر أنه ال عودة إلفى السياسفة  ،ند التي والت الهندوس وحزب المؤتمر الهندي الهندوسي الحاكمعلماء اله

والفدعوة والتبشفير  ،أو الصحافة إالّ في مجال وسبيل خدمة اإلسالم والمسلمين ومناصفرة قضفاياهم العادلفة

 .باإلسالم المفترى عليه 

حيفدر ] شفقيقه الفذي يسفكن جنوبفا ففي مدينفة فانتقل ليقيم مع  ،ومن ثمة قرر الدخول في فترة عزلة 

-0747فقضففى مففا يقففارب الففثالث سففنوات  ،والففذي يشففتغل مترجمففا بففدار الترجمففة العثمانيففة ،[آبففاد الففدكن 

كما اطلع على المؤلفات الحديثة والعصفرية  ،فقرأ كما كبيرا من الكتب التراثية ،م معتكفا لطلب العلم0784

عصفر يففرض علفى الداعيفة أن يتفزود بفزاد )) ..  :تجربتفه تلفك كتفبوعفن  ،في زمن األفكار والمعلومفات

ويحقفق بهفا مفآرب أخفرى  ،ويهش بها على غنمه ،وأن يحظى بعصا من البرهان يتوكأ عليها ،علمي شامل

 . )) .. 

وقففد اجتمعففت فففي أبففي األعلففى المففودودي جملففة مففن العوامففل ودفعتففه جملففة مففن الففدوافع للتحففول  

ومية الضيقة إلى الفكرة اإلسفالمية العالميفة الواسفعة والتعصفب لهفا حفاالت انتابتفه والتعصب من الفكرة الق

دخلفت ففي  ،نفعني أكثر من أي شفخص آخفر)) ..  :الذي قال عنه ،[الجهاد في اإلسالم ] أثناء تأليفه لكتاب 

فففت وعر ،وبفه عرففت اإلسفالم ،وخرجفت منفه وأنفا علفى حميففة اإلسفالم ،تأليففه وكنفت علفى حميفة القوميففة

 (( . طريقة إحيائه 
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 :ويمكن إجمال هذه العوامل في التالي 

 .     السقوط الحضاري والوضع المزري الذي آل إليه حال العرب والمسلمين  – 0

 .الشهود والبروز الحضاري الذي آلت إليه األمم عموما والغرب المسيحي خصوصا  – 4

واإلنجليففز  ،طوة وسففيطرة الهنففدوس الحاقففدينواقففع المسففلمين المففزري فففي الهنففد المتخففاذل أمففام سفف – 8

 .المتربصين والمتعاونين مع الهندوس لمنحهم الحكم على حساب المسلمين 

 . طمع القوى االحكتارية في ثروات ومقدسات العرب والمسلمين  – 1

 :أولوياته في العمل اإلسالمي* 

وانطلفق ففي  ،دينيفة فعالفةاعتزل المودودي مجتمعه وهو مشحون بطاقة روحية وعلمية ووطنيفة و 

التي قام بتحريرها وطباعته وتزيعها بمفرده إلى أن صفدرت منهفا أعفداد  ،[ترجمان القرآن ] تأسيس مجلة 

 :على ركنين أساسيين –م 0720قبل تأسيس الجماعة اإلسالمية سنة  –مركزا أولوياته الدعوية  ،كثيرة

وذلك بشرح أسسها وقواعفدها الوثنيفة، مبينفا بجفرأة  ،ديثةنقده لبنيات المدنية الغربية الح :الركن األول – 0

مؤلففا جملفة مفن  ،ودقة مواطن الضعف والقصور ففي بنيتهفا الفلسففية والتصفورية بأسفلوب علمفي منصفف

 :ومنها ،الكتب التي انتقد فيها خلفيات وأسس المدنية الغربية

 .م 0788ألفه سنة  ،نحن والحضارة والغربية – 0

 .م 0782ألفه سنة  ،واجهة التحديات المعاصرةاإلسالم في م – 4

 .م 0781ألفه سنة  ،حركة تحديد النسل – 8

 .م 0787ألفه سنة  ،أسس االقتصاد بين اإلسالم والنظم المعاصرة – 2

 .م 0787ألفه سنة  ،المسلمون والصراع السياسي الراهن – 1

 .م 0783ألفه سنة  ،األمة اإلسالمية وقضية القومية – 2

بفل إلفى إعفادة الثقفة  ،من بين أهدافه عنفد تأليففه لهفذه الكتفب لفيس فقفط نقفد الحضفارة الغربيفةوكان  

 ،والسففيما مففن اعتبففره مصففدرا لتخلففف المسففلمين ،لفصففيل المثقفففين اإلسففالميين المفتففونين بالمدنيففة الغربيففة

ئا بذلك العقل المسفلم مهي. وغيرهم من دعاة التغريب  ،أحمد القادياني وأحمد خان وموالنا أمير علي :أمثال

 .لتستعد الحتضان المشروع اإلسالمي القادم  ،في شبه القارة الهندية لعملية التغيير القادمة

وبفديل عفن  ،تقديم اإلسالم كمنظومة تشريعية متكاملفة وصفالحة لحفل مشفاكل المسفلمين :الركن الثاني – 4

 ،، وبالعرض العلمي والمنهجي الدقيق[السنة  ،القرآن] مبينا أهمية مشروعه باألدلة من  ،المشروع الغربي

هادففا  ،مع مراعاة مقاصد الشفارع الحكفيم ،وبما يتوافق وأسلوب الخطاب الرباني المتسم باليسر والوسطية

 :بهذا المنحى تحقيق المقاصد التالية

 .تصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم تجاه اإلسالم من قبل معتنقيه الغافلين بقيمته  – 0
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 .تقديم اإلسالم كدين وكنظام حياة وعيش شامل ألعدائه ومناوئيه ومعتنقيه  – 4

 .. [ .ومعامالت، فنون  ،آداب وأخالق ،شريعة ،عقيدة] عرض اإلسالم كمنظومة تشريعية متكاملة  – 8

 .توضيح مفهوم اإلسالم ونظرته للفرد والجماعة والمجتمع واألمة  – 2

 .وس المسلمين اليائسين البائسين المفتونين المرتدين عن دينهم بث روح التفاؤل واألمل في نف – 1

وقدرتففه علففى  ،إظهففار قففدرة اإلسففالم علففى االسففتجابة الطوعيففة والتلقائيففة لتطلعففات الجمففاهير المسففلمة – 2

 .استيعاب مشاكلهم وحلها أيضا 

 :هتافلؤم

 :وألجل تحقيق هذه المهام فقد ألف المودودي الكتب التالية 

 .م 0788ألفه سنة  ،مية أسسها ومبادئهاالحضارة اإلسال – 0

 .م 0788ألفه سنة  ،العقيدة وأثرها في الحياة الفردية واالجتماعية والحضارية – 4

 .م 0781ألفه سنة  ،مبادىء إسالمية حول الدين والدولة – 8

 .م 0782ألفه سنة  ،مبادىء اإلسالم في العقيدة – 2

 .م 0787ألفه سنة  ،خرةفي محكم العقل والتوحيد والرسالة اآل – 1

 .م 0788ألفه سنة  ،مشكلة الجبر والقدر – 2

 .م 0781ألفه سنة  ،حقوق الزوجين – 7

 .م 0787ألفه سنة  ،نظرة فاحصة على العبادات اإلسالمية – 3

 .م 0787ألفه سنة  ،نظرية اإلسالم السياسية – 7

 .م 0787ألفه سنة  ،الجهاد في سبيل وسها -01

 .م 0720ألفه سنة  ،سالميةالحكومة اإل -00

 .م 0721ألفه سنة  ،موجز تاريخ الدين وإحيائه -04

 .م 0721ألفه سنة  ،منهاج االنقالب اإلسالمي -08

 .م 0721ألفه سنة  ،منهج جديد للتعليم والتربية -02

 .م 0720ألفه سنة  ،المصطلحات األربعة في القرآن -01

 .م 0720ألفه سنة  ،اإلسالم والجاهلية -02

 .م 0720ألفه سنة  ،معضالت اإلنسان االقتصادية وحلها في اإلسالم -07
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فحاضفر وخطفب ودّرس  ،وقد عضد المودودي هذا الجهد العلمي الجبار بمجهودات دعويفة أخفرى 

وعلّففم وتكلففم فففي التجمعففات والمسففاجد والمنتففديات ودور العلففم والفكففر والفففن وحتففى فففي السففاحات العامففة 

 .لتهيئة األرضية المناسبة للعقل المسلم لتقبل نداء التجديد والنهضة ..  وغيرها من المناسبات

 :عالقته بالشاعر الفيلسوف دمحم إقبال* 

فضفال عفن عالقتهمفا الروحيفة والعضفوية ففي العمفل  ،بين إقبفال والمفودودي عالقفة روحيفة عامفة 

إن )) ..  :والفذي قفال فيفه إقبفال ،[م الجهاد في اإلسفال] وطدها كتابه القيم بينهما  ،اإلسالمي والدعوي العام

 .. (( . هذا الشيخ يعرض دين الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بقلم مؤيد من رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص إن شاء وسها 

الباكسفتانية بفدعوة مفن الشفاعر إقبفال، فلبفى [ الهفور ] م ففي مدينفة 0787وقد تفم لقفاء بينهمفا عفام  

بفالقرب [ دار اإلسفالم ] لى الهور واتفقا على إنشفاء مشفروع إسفالمي ففي قريفة المودودي الدعوة وسافر إ

 ،[حيدر آباد الدكن] كا خلفه بلدته وقبل المودودي االنتقال إلى متابعة المشروع تار ،[بتافكوت ] من مدينة 

 :وكان الهدف من إنشاء هذا المشروع ما يلي

وتبيفين حقيقفة وعظمفة  ،دنية الغربيفة وطروحاتهفا العرجفاءإعداد المطبوعات والمؤلفات التي تنتقد الم – 0

 .وصالحية  اإلسالم كدين وكمنهج شامل للحياة ولإلنسانية 

وكأنمفا يريفد بفذلك تحقيفق  ،إعداد اإلطارات اإلسالمية الكفيئة والقادرة على نشر اإلسفالم والتبشفير بفه – 4

 .التغيير المنشود مشروع األفغاني ودمحم عبدة في إنشاء مدرسة  لتربية جيل 

ولم يكد المودودي يهاجر إلى قرية دار اإلسالم حتى انتقل الشاعر دمحم إقبال بعفد بضفعة أشفهر إلفى  

م دون أن يحققا من المشروع شيئا يذكر ممفا ثفبط عزيمفة المفودودي الفذي 0783/أفريل/40جوار ربه يوم 

فقدت أكبر سند لفي ففي )) ..  :قائال[ القرآن  ترجمان] فأبّنه بكلمة قصيرة في مجلته  ،سمع بخبر وفاة إقبال

وفشفل المشفروع ممفا اضفطر المفودودي وجماعتفه االنتقفال إلفى مدينفة (( . الدنيا بموت هذا الرجل العظفيم 

 .الهور التي أصبحت مركزا للدعوة بعد تأسيس الجماعة اإلسالمية 

 :تأسيس الجماعة اإلسالمية* 

م يعمفل 0720ه مفن عزلتفه الفكريفة والنفسفية إلفى سفنة م بعد خروج0788ظل المودودي من سنة  

وتحسيسففه بقيمفة دينفه ورسفالته الحضففارية إلفى أن تهيفأت لففه  ،وبفث الفروح فيفه ،علفى تنفوير العقفل المسففلم

م لتشففهد تحقيففق الفكففرة إلففى الواقففع بتأسففيس 0720فجففاءت سففنة  ،األرضففية فففي العقففول والقلففوب واألنفففس

يتولى مهام التعريفف بقضفايا اإلسفالم والمسفلمين ففي  ،وسياسي ودعويالجماعة اإلسالمية كتنظيم حركي 

 . يقف مقابل الطموح الهندوسي الحاد والمندفع  ،شبه القارة الهندية

 :أصول دعوتها* 

 :يتركز مشروع الجماعة اإلسالمية على المبادىء األربعة التالية 

 .م من مصدريه األساسيين الكتاب والسنة تزكية األفكار وتطهيرها بواسطة العلم والمعرفة باإلسال – 0
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وذلفك وففق  ،إصالح اإلنسفان الففرد ففي تصفوراته وفكفره وعقيدتفه وروحفه وففي سفلوكاته ومعامالتفه – 4

والعودة بفالفرد إلفى مفا كفان عليفه عهفد الصفحابة والتفابعين وتفابعيهم  ،سيرة وسنة السلف الصالح من األمة

 .بإحسان 

 .صالح فرده وأسرته بما صلح به الجيل األول وذلك بإ ،إصالح المجتمع – 8

وذلك بإقامة نظام الحكم اإلسالمي الذي يحكفم بكتفاب وسها وسفنة رسفول وسها صفلى  ،إصالح نظام الحكم – 2

وعلى مبادىء اإلسالم التفي جسفدتها سفيرة  ،هذا الكيان القائم على العدل واإلخاء والمساواة ،وسها عليه وسلم

 .اديين المهديين الخلفاء الراشدين اله

وتنتهج الجماعة اإلسالمية أسلوب الدعوة والتبليغ واإلرشفاد والفوعظ والتوعيفة الفكريفة، المسفتندة  

والبعيدة  ،إلى الدليل والبرهان من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين وجيل الهدى من الخلف الصالح

 ..ووفق سنن المرحلية والتدافع  ،وبالعمل وفق سنن وسها في األرض ،عن التجريح والنكران

 [ ميثاق عملها ]  :منهج الجماعة اإلسالمية في الدعوة* 

بعففد أن ألقففى المففودودي نففداءه فففي مسففلمي شففبه القففارة الهنديففة البففالغ عففددهم يومهففا مائففة وخمسففا  

[ الهففور ] وتجمعففوا فففي مدينففة  ،م أجففاب نففداءه خمسففة وسففبعون شخصففا0720وسففبعين مليونففا بدايففة سففنة 

 :م على12/13/0720وتعاهدوا مع المودودي يوم 

 .تكوين القاعدة األرضية للجماعة اإلسالمية في شبه القارة الهندية  – 0

 .  االضطالع بمهام الدعوة والتبليغ واإلرشاد لكافة مسلمي شبه القارة الهندية  – 4

 .ة إيصال صوت اإلسالم إلى األقاليم اإلسالمية وغيرها من غير اإلسالمي – 8

 .الدفاع عن اإلسالم بشتى السبل والوسائل المشروعة  – 2

 .العمل ضمن سياق التنظيم الحركي للجماعة اإلسالمية بقيادة المودودي الذي انتخب أميرا للجماعة  – 1

التفي وصفلت ففي غضفون سفنوات إلفى بضفع  ،توسيع القاعدة الدعوية الجماهيرية للجماعفة اإلسفالمية – 2

 .المرشدين المستنيرين مئات من الدعاة و

التفي تضفم الهنفادك  ،مقاومة المشاريع االستكبارية ففي المنطقفة كمشفروع قيفام الدولفة الهنديفة القوميفة – 7

 .والمسلمين كقومية هندية مع ترجيح الغلبة للهنادك بحكم التفوق العددي 

 .جتمع اإلسالمي الهندي وكل مظاهر االستغراب التي تفشت في الم ،مقاومة كل أشكال الغزو الغربي – 3

 .مقاومة كل الفلسفات والوالءات ذات التوجه المعادي لإلسالم والمسلمين في الهند  – 7

 . مقاومة ومحاججة الفصائل اإلسالمية الجامدة والمقلدة والمنحرفة والضالة  -01
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 :منهج الجماعة الدعوي* 

قففد سففنت لنفسففها منهجففا عمليففا فففاعال ولتحقيففق أهففداف الميثففاق الففذي واثقففت عليففه الجماعففة نفسففها ف 

 :يعتمد األدبيات واآلليات التالية ،مستوحى من خصوصيات البيئة الهندية

  :أسلوب الفالح – 1

حيث يعكف الففالح  ،انطلقت الجماعة اإلسالمية في منهجها اإلصالحي من البيئة الهندية الزراعية 

تصففالحها، ومنففه انطلففق الففدعاة إلففى اسففتخدام هففذا والتركيففز المسففتمر فففي اس ،علففى العنايففة الدائمففة بأرضففه

وهففو مففن أنجففع األسففاليب للحركففات والجمعيففات  ،فففآتى أكلففه بعففد حففين ،األسففلوب مففع المسففلمين الهنففود

 .ما لم تعترضها معوقات الصدام بالكيانات الحاكمة ،اإلسالمية

  :أسلوب التصنيف – 9

ويسهر عليها حتفى تصفبح قفادرة علفى  ،ضهويتفرع هذا األسلوب من أسلوب الفالح الذي يتعهد أر 

يقوم الفالح بفالقطف والجمفع وتصفنيف وترتيفب الغفالل كفل  ،وبعد أن تنتج له من الزروع والثمار ،االنتاج

 . وقابلية تعرضه للتلف والفساد  ،وحسب جودته ونوعيته ومستوى تحمله ،حسب نوعه وصنفه

 :بناء على اعتبارين هما ،ميدانوأسلوب التصنيف ينطلق من قاعدة معرفة الواقع وال 

حسففب وضففعه  ،ومخاطبففة ودعففوة كففل رجففل وامففرأة ،وضففع الرجففل المناسففب فففي المكففان المناسففب – 0

ومراعففاة الفففروق الفرديففة واالجتماعيففة والنفسففية وغيرهففا فففي التعامففل مففع  ،ومسففتواه العلمففي واالجتمففاعي

 .جماعة اإلسالمية أعضاء فاعلين في ال –فيما بعد  –الذين سيصبحون  ،المدعوين

ومخاطبفة كفل  ،وعدم الخلط في الخطفاب الفدعوي باتجفاه المفدعوين ،عدم الخلط في األسلوب الدعوي – 4

الذين سيصبحون فيما بعد أعضاء ففاعلين ففي الجماعفة  –إذ ال ينبغي وضع المدعوين  ،فئة حسب مستواها

 .في موضع واحد  –

ولهفا ففروع  ،صفل واألسفاس واألم والمنبفع الفرئيسوعلى هذا األساس فالجماعة اإلسالمية هفي األ 

 ،تمتد وتتغلغل في القطاعات الحيويفة والحساسفة ففي المجتمفع ،وامتدادات خارج دائرتها ونطاقها وخالياها

 :وأهمها القطاعات التالية

 :قطاع الطلبة والشباب – 0

التففي تتبنففى فكففر  ،اعففةوهففي أهففم فئففة مرتقبففة ومنتظففرة لتكففون القاعففدة الحقيقيففة والفاعلففة فففي الجم 

 ،وتعمفل ففي الوسفط الجفامعي خاصفة ،وتعمفل علفى امتفداده وانتشفاره ،وتدافع عنفه بقفوة الشفباب ،الجماعة

 [ .جمعية الطلبة المسلمين ] وكانت للجماعة جمعية فرعية تسمى 

 ،وقد أولى المودودي والجماعة اإلسالمية العنايفة الفائقفة بفئفة الشفباب عمومفا والطفالب خصوصفا 

عالج فيفه  ،[الشباب ] وفي سبيل ذلك ألف المودودي كتابه الشهير  ،نظرا لموقعها الفعال في األمة والدعوة

مبينفا واجباتهفا أمفام تحفديات  ،القضايا ذات الصلة الوطيدة بموقع ومكانة ودور هذه الفئة في األمة والدعوة

رب اليهفودي والمسفيحي علفى هفذه موضحا خطورة عوامل المسخ والسلخ والغزو التي يشفنها الغف ،العصر

 . مترسما لهم الدور المستقبلي في حياة المسلمين المعاصرة  ،الفئة
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 :قطاع التربية والتعليم – 4

 ،أولفى المففودودي والجماعفة اإلسففالمية العنايفة الكافيففة بهفذه الشففريحة المهمفة والمتميففزة مفن األمففة 

ت فئة من الجماعفة للفدعوة بفين المعلمفين جمعيفة وقد تخصص ،والسيما الفئة العاملة منها بصدق وإخالص

وكفان مفن  ،التي كانت تضم المعلمفين المنتسفبين للجماعفة اإلسفالمية ،[منظمة المعلمين ] معتمدة سميت بـ 

 .ومقاومة خطط المسخ والتشويه  ،أبرز مهامها التنسيق إلعداد جيل إسالمي واع

 :قطاع العمال – 8

لعنايففة أيضففا بقطففاع العمففال كفئففة مهمففة وفعالففة فففي تنميففة وتوجيففه كمففا أولففت الجماعففة اإلسففالمية ا 

مفرعا عفن  ،فدعا دعاة الجماعة اإلسالمية للتغلغل في صفوف العمال وكسبهم في صف الجماعة ،المجتمع

وقفد ضفمت هفذه المنظمفة العماليفة غالبيفة  ،[الوففاق الفوطني للعمفال ] الجماعة منظمة تهتم بالعمال سماها 

 .مالية في الهند وباكستان النقابات الع

  :قطاع الفالحين – 2

فقفد  ،ولشسفاعة فئفة الفالحفين ،نظرا لطبيعة المجتمع اإلسالمي الهنفدي القفائم علفى العمفل الفالحفي 

وتقفوم علفى  ،وخصصفت بهفم منظمفة تهفتم بقضفاياهم ،أولت الجماعة اإلسالمية أهمية كبيرة بفئة الفالحفين

 .مشاكلهم مع المؤسسات الرسمية وتسعى إلى حل  ،توعيتهم إسالميا

 :قطاع رجال القانون والمحاماة – 1

ودوره الحسفاس .. نظرا ألهمية ومكانة قطاع القضفاء والعدالفة مفن قضفاة ومحفامين ومستشفارين   

 ،في المجتمع فقد أولت الجماعة اإلسالمية أهمية كبيرة لهذه الشريحة االجتماعية في هيكل الدولة والمجتمع

وأفضففل  ،تضففم خيففرة القضففاء وأنففزه المحففامين ،جماعففة منهففا فففي إطففار الجماعففة اإلسففالمية وضففمت إليهففا

ضفمن  ،تعمفل علفى االهتمفام بقضفاياها ومشفاكلها ،وأشجع وأقوى المستشفارين ممفن ينتمفون إلفى الجماعفة

 .برز دورها الحقا في مرحلة تدوين الدستور اإلسالمي  ،[منظمة القانونيين ] تنظيم يدعى 

 :النساء قطاع – 2

 ،احتلففت المففرأة حيففزا مهمففا فففي فكففر المففودودي والجماعففة نظففرا لموقعهففا الحسففاس فففي المجتمففع 

التففي تعمففل مففع مختلففف  ،[جمعيففة الطالبففات المسففلمات ] فتحركففت الجماعففة باتجاههففا عبففر منظمففة تسففمى 

 . وغيرهن .. شرائح النساء الطالبات والعامالت وربات البيوت 

 .لجماعة اإلسالمية كافة الشرائح االجتماعية في الهند وبهذه القطاعات غطت ا 

 :مجمع المعارف اإلسالمية – 7

إليمانهففا بقيمففة العلففم والبحففث  ،اهتمففت الجماعففة اإلسففالمية بالبحففث العلمففي والدراسففات واألبحففاث 

مجمفع ] ولهذا الغرض أسست الجماعة اإلسالمية  ،العلمي في نجاح أي مشروع نهضوي إسالمي أو غيره

ثفم دعفوة  ،الذي يهتم باسفتقطاب البفاحثين والدارسفين الجفامعيين لالنضفمام إألى الجماعفة أوال ،[لمعارف ا

وتقفديم الدراسفات  ،ولحل قضايا ومشكالت المسلمين في اإلطار المحلي واإلقليمي والعالمي ،اآلخرين ثانيا

 . واألبحاث ذات الصلة الوثيقة باإلسالم والمسلمين الراهنة والمستقبلية 
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  :المرحلية التدرجية – 3 

 ،وعمل مع الجماعة على ممارسة هذا المبدإ ،خرج المودودي من تجربته الدعوية بمبدإ األولويات 

ثففم قففادة الففرأي  ،فخاطففب الطبقففات المثقفففة والمسففتنيرة فففي المجتمففع أوال ،خطابففا وممارسففة وهففدفا ونتيجففة

ثففم انطلففق بعففد ذلففك لمخاطبففة عامففة  ،يففا والففدينيينواألعيففان السياسففيين واالجتمففاعيين واالقتصففاديين ثان

 . الجماهير 

ونجففاح  ،وهففو مبففدأ عظففيم مففن سففنن وسها فففي األرض يترتففب عليففه نجففاح أو فشففل العمففل اإلسففالمي 

 .المشروع النهضوي اإلسالمي في العالم قاطبة 

 :أسلوب الطبيب – 3

واألوبئة الموروثة عن سفني  ،يةرأى المودودي واقع المسلمين المتسم باألمراض والعلل المستعص 

فلجأ أثناء نشاطه الدعوي إلى أسفلوب الطبيفب القفائم علفى معالجفة  ،التخلف التي تستحكم بقوة في المسلمين

وهم بحاجة ماسة إلى  ،معتبرا أن المسلمين المرضى دينيا وخلقيا في عداد المرضى الحقيقييين/ األمراض 

ثفم يحفدد  ،بعد أن يكشف ويعفرف الحالفة ،ماعة أن يشخص الداء أوالوبالتالي فعلى الداعية من الج ،العالج

 .. نوعية الدواء ووقته وجرعاته 

 :القدوة قبل الدعوة – 8

ومن أحسن قوال ممفن دعفا إألى وسها وعمفل صفالحا وقفال إننفي }  :انطلق المودودي من قوله تعالى 

ق اإلسالم في كل ما يصدر عنه بشكل عملي فالداعية المنتسب للجماعة مدعو لتقديم أخال ،{ من المسلمين 

ثفم تفأتي الكلمفة والنصفيحة والفدعوة . بدءا من عالقاته األسفرية ووصفوال إلفى عالقاتفه بفاآلخرين  ،تطبيقي

فأنشففأت الجماعففة اإلسففالمية الجمعيففات  ،مففع المسففارعة إلففى األعمففال الخيريففة لكففل الفئففات المحتاجففة ،ثانيففا

ستشففيات ودور التوليفد والحضفانة ورعايفة األمومفة والطفولفة واأليتفام الخيرية التفي تعنفى بالمرضفى والم

فتففنهض بهففم فففي الحففاالت االعتياديففة واالسففتثنائية فففي .. والمشففردين والفقففراء والمعففوزين والمحتففاجين 

 . الكوارث 

 :نجاحات الجماعة اإلسالمية* 

ن خففالل نشففاط الجماعففة وبتلففك الخطففط واآلليففات واألدبيففات السففالفة الففذكر اسففتطاع المففودودي مفف 

 :اإلسالمية تحقيق النجاحات والمكاسب التالية

كمفعفففل ومنشفففط لفففدورة الحيفففاة علفففى سفففائر األصفففعدة  ،إضففففاء البعفففد الحركفففي واإلحيفففائي لإلسفففالم – 0

 .والمستويات

 .تطهير نفوس مسلمي شبه القارة الهندية من الخرافات واألوهام واألساطير واالنحرافات  – 4

 .سالم إلى مسلمي شبه القارة الهندية صافيا نقيا ومشروعا متكامال للحياة الراقية تقديم اإل – 8

 .تقديم اإلسالم كبديل حضاري عن المشاريع االستكبارية الوافدة  – 2
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رسفميين  :فضح الوسائل واألساليب الخسيسة التي تمارسها الجماعات المناوئة لإلسالم والمسلمين من – 1

 .جمعيات وجماعات مأجورة مرتبطة بالدوائر االستكباريةو.. وكيانات وأنظمة 

 :عالقة المودودي والجماعة بالكيان اإلسالمي* 

م بحركفة مفد وجفزر 0727اتسمت عالقة المفودودي بالنظفام الباكسفتاني غفداة اسفتقالل الفبالد عفام  

 :نحو التاليوتأرجح شديدة اإلثارة أدت إلى سلسلة من المواجهات واالعتقاالت والصراعات على ال

 :مطالبة النظام بتحكيم اإلسالم :المرحلة األولى – 0

م ووافففق اإلنجليففز علففى 0727بعففد أن منحففت بريطانيففا االسففتقالل لشففبه القففارة الهنديففة شففهر أوت  

حفزب المفؤتمر الهنفدي ] عفاملين بمطلفب كفل مفن  ،تقسيم شبه القارة الهنديفة إلفى دولتفين وكيفانين مسفتقلين

فأنشئت على ضوء المطلبين دولة الهند الهندوسية ذات [ زب الرابطة اإلسالمية العلماني ح] و [الهندوسي 

 .كما أنشئت دولة باكستان اإلسالمية  ،األغلبية الهندوسية واألقلية المسلمة

  :وهي ،وعلى ضوء هذا االنقسام انقسمت الجماعة اإلسالمية إلى ثالث جماعات 

 . الجماعة اإلسالمية في باكستان – 0

 .الجماعة اإلسالمية في الهند  – 4

 .الجماعة اإلسالمية في إقليمي جامو وكشمير الهنديين  – 8

الفذي قفام علفى أعنفاق رجفال الجماعفة اإلسفالمية  ،وبعد قيام الكيان اإلسالمي الشكلي ففي باكسفتان 

.. مفن أعفداء اإلسفالم نجده قد ضم قيادات علمانية وشيوعية وقاديانية وبهائية ومن منكفري السفنة النبويفة و

 .بدأ الصدام بين إطارات وقيادات النظام والجماعة اإلسالمية بقيادة الشيخ أبي األعلى المودودي 

وكان من أولى أولويات الجماعة مطالبة النظام بوضفع دسفتور إسفالمي يحكفم الفبالد بفدل الدسفتور  

م ألقى األستاذ المودودي أول خطاب 0723وبعد خمسة أشهر من قيام دولة باكستان شهر جانفي  ،العلماني

 .مطالبا بتأسيس النظام الباكستاني على اإلسالم  ،له في كلية الحقوق

] م خطب المودودي في اجتماع عظيم ضم حشدا كبيرا من الشعب بمدينة 0723وفي شهر مارس  

المطالبفة ] ضفة سفميت بعري ،قدم فيه ورقفة عمفل يطالفب فيهفا النظفام بتطبيفق الحكفم اإلسفالمي ،[كراتشي 

 :عارضا فيها المبادىء األربعة وهي ،[بالنظام اإلسالمي 

 .وعلى الحكومة الباكستانية أن تقيم نظام البالد على قانون يرضي وسها  ،باكستان هي ملك كهل وحده – 0

أو  وعدم قبول أي قفانون يخفالف ،القضاء على القوانين المخالفة للشريعة اإلسالمية الجاري العمل بها – 4

 .يعادي الشريعة اإلسالمية 

 .إن القانون األساسي بباكستان والذي على ضوئه استقلت وانفصلت به باكستان عن الهند هو اإلسالم  – 8

 . أن تقوم الحكومة الباكستانية بتجديد وتحديد سلطاتها وفق حدود الشريعة اإلسالمية  – 2
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وعجز الحكومة عن الفرد  ،المبادىء األربعةوبعد ضغط الجماعة اإلسالمية على الحكومة لتطبيق  

ورغففم اعتقففال الحكومففة  ،م باعتقففال المففودودي وقففادة الجماعففة اإلسففالمية0723/اكتففوبر/12قامففت يففوم 

إالّ أن الجماعة استطاعت أن تجند الشعب الذي مارس الضغط الكفافي  ،للمودودي ولقادة الحركة اإلسالمية

الفذي يحفدد  ،[قفرار األهفداف ] علفى قبفول القفرار المشفهور بفـ  على الحكومفة ممفا اضفطرها إلفى الموافقفة

وكانففففت تلففففك الموافقففففة يففففوم  ،وجهففففة باكسففففتان اإلسففففالمية الصففففحيحة باتجففففاه تبنففففي الحففففل اإلسففففالمي 

فيمفا  ،وفي اليوم الموالي وافق المجلس الشوري للجماعة اإلسالمية على القفرار نفسفه ،م0727/مارس/04

 ،م أيفن أطلقفت الحكومفة سفراحه ورفاقفه43/11/0711في السفجن إألى غايفة ظل المودودي ورفاقه القادة 

وذلفك بتقفديم مقترحفات تخفالف  ،مخالفة بفذلك وعفدها الفذي وافقفت فيفه علفى تبنفي مشفروع قفرار األهفداف

مما حدا المودودي إلى أن يلقي خطابا حماسيا بعد خروجه من السجن في اجتماع جماهيري حاشد  ،وعدها

ممففا اضففطرها إلففى سففحب  ،م منتقففدا فيففه مففا ذهبففت إليففه الحكومففة02/01/0711يففوم [  الهففور] بمدينففة 

 . مقترحاتها 

 :المرحلة الثانية الدستور اإلسالمي – 4

وزيففادة منهففا فففي تحففدي الجماعففة اإلسففالمية والمففودودي خاصففة والشففعب الباكسففتاني كلففه طلبففت  

م أن يجتمعفوا ويقفدموا لهفا 0711وديسفمبر  الحكومة من المودودي والجماعة والعلماء بين شهري سفبتمبر

ستشفكل  ،دستورا إسالميا في شفكل مسفودة دسفتور تضفم مبفادىء وخطفوط عامفة تتففق والشفرع اإلسفالمي

 . أرضية الدستور اإلسالمي الباكستاني 

 :المرحلة الثالثة  االعتقال والحكم باإلعدام – 8

اطعفة البنجفاب ضفد طائففة المارقفة م شفهدت الفبالد حركفة شفعبية ففي مق0714وفي شفهر ديسفمبر  

القاديانية أسفرت عن عقد مؤتمر ضم جميفع األحفزاب والجمعيفات ففي الفبالد بمفا ففي ذلفك حفزب الجماعفة 

اإلسففالمية وخففرج المففؤتمرون بتكفيففر القاديانيففة باعتبارهففا طائفففة مارقففة مرتففدة ال عالقففة لهففا باإلسففالم 

مففا هفففي ] كتابففه الشففهير م وضففحها فففي 01/18/0718وجهففر المففودودي بفتففواه فففيهم يفففوم  ،والمسففلمين

 .[؟القاديانية

واعتقل قادة األحزاب والجماعة اإلسالمية وعلفى راسفهم  ،وفي نفس الشهر أعلنت األحكام العرفية 

م وأعيد اعتقالهم بعد يوم واحفد مفن خفروجهم مفن 17/11/0718المودودي الذين لم يطلق سراحهم إالّ يوم 

مما أثار سخطا كبيرا ففي األوسفاط العالميفة  ،وصدر الحكم بإعدام ،م00/11/0718وحوكموا يوم  ،السجن

 . فخفف له بالحكم مدى الحياة 

مسفتأنفين بفذلك الضفغط علفى النظفام  ،ليصدر العفو عن المفودودي وقفادة الجماعفة ففي العفام نفسفه 

ورى بعففد تعففديالت م واعتمففده مجلففس الشفف48/18/0712والففذي قبلففه مرغمففا يففوم  ،ليقبففل بتحكففيم اإلسففالم

اسفكندر ] م بقيادة الجنرال العلماني 0717ولكن وصول القادة العسكريين العلمانيين إلى الحكم سنة  ،طفيفة

 ،وشدد قبضته على اإلسالميين عموما والجماعفة اإلسفالمية خصوصفا ،الذي عطل الحياة النيابية ،[ميرزا 

 . طلق سراحهم في السنة نفسها م إلى أن أُ 12/10/0722وأودع قادة الجماعة السجن يوم 

وخرج من االعتقال الثالث ليمارس النشاط المعارض ليُعتقل رابعة بعد مخالفته قرار الحكومفة ففي  

وبعد خروجه يشارك في التجمعات المعارضة إلعادة الحكم الجمهوري إلى باكستان  ،تحديد يوم عيد الفطر

. 
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  :اعتزاله ووفاته* 

م تقففدم المففودودي إلففى أعضففاء الجماعففة اإلسففالمية بطلففب 0774فمبر بحلففول الفففاتح مففن شففهر نففو 

ليفتم  ،فقبلفت منفه اسفتقالته ،وتبعفا لضفعف صفحته ،والتفرغ للكتابفة والتفأليف ،االعتزال من رئاسة الجماعة

 (28[ . )ترجمان القرآن ] م على صفحات مجلة 0720تفسيره للقرآن الذي بدأه سنة 

م السفففبت علفففى 44/17/0777ل تفففوفي الشفففيخ المفففودودي يفففوم وبعفففد هفففذا النشفففاط الفففدعوي الحافففف 

دقيقة بتوقيت غرينيتش بنيويورك بعفد إجفراء عمليفة جراحيفة هنفاك عنفدما كفان ففي زيفارة  21و04الساعة

مخلففا وراءه جماعفة  ،م ودففن فيهفا42/17/0777يفوم [ الهفور ] ونقفل جثمانفه إلفى  ،البنه الطبيفب المقفيم

        .هجه ودعوته إلى أن يرث وسها األرض ومن عليها وفكرا وتراثا وجيال يواصل من
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 الشيخ دمحم الغزالي فارس الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث

 [م1221 -1212/هـ1311 -1338]

 

 :معرفتي بالشيخ دمحم الغزالي

( ميةنظرات في طريق الحياة اإلسال)تعود أول معرفة لي بالشيخ دمحم الغزالي يرحمه وسها إلى كتاب 

م، وأعجبت 0738هـ 0218م، الذي اقتنيته وقرأته بشغف سنة 0731هـ 0211الصادر عن دولة قطر سنة 

به أيما إعجاب، كما تعود أول رؤية عرفته فيها واستمعت إليه بدقة في ملتقى الفكر اإلسالمي الثامن عشر 

المية والمجتمع اإلسالمي الصحوة اإلس]م، وكان موضوع الملتقى 0732هـ 0212بالجزائر العاصمة سنة 

بنزل األوراسي، الذي دام أكثر من أسبوع، فشد اهتمامي دون سائر العلماء والشيوخ، ودخل [ المعاصر

بفكره وبيانه ومنهجه وأسلوبه مجامع فؤادي المشتاق  -يرحمه وسها -إلى قلبي بسرعة البرق، وملك علي 

الدينية على يد لفيف من علماء الشام األفاضل، إلى خطاب ديني تجديدي معاصر، على الرغم من تربيتي 

م، في جامع زيد 0771-0774هـ 0871-0874وسماعي منهم وتتلمذي على حلقاتهم العامرة سنين عديدة 

بن ثابت األنصاري أيام المرحوم الشيح دمحم عوض وأبناء الشيخ عبد الكريم الرفاعي، الذين أخذنا على 

ك بالميدان أيام المرحوم الشيخ حسن حبنكة الميداني، الذي أخذنا على أيديهم الفقه الشافعي، وجامع منج

غير أني وجدت في الشيخ دمحم الغزالي ضالتي وحاجتي إلى خطاب آفاقي، . يديه علم العقيدة، وغيرهم

وبالغ تجديدي، مفعم بالروح الحيوية، والرؤية التجديدية الحديثة، وبالحياة الفاعلية، وبالحركية 

، في فهم األطر المرجعية المقدسة، وفي التعامل مع التراث اإلسالمي االجتهادية
1
 . 

                                                           

 
1
عند كبار ( م0771-0771هـ 0872-0871)للمؤلف تجربة في طلب العلم الشرعي ببالد الشام بدمشق سنوات  

العلماء في بعض الكتب الدينية المخصوصة، وسأقدمها لتبييّن تجربتي في هذا المجال وعرضها وفق الصورة 

 :اآلتية

الصامد في وجه النظام البعثي القومي والطائفي العلوي الملحد الذي دمر سوريا،  -لمجاهد الشيخ العالمة ا – 0

أخذنا على يديه الكريمتين ( م0773-0713حسن مرزوق حبنكة الميداني الدمشقي ) -وحارب الدين اإلسالمي

دان في حلقة خاصة في جامع منجك بالمي( العقيدة اإلسالمية وأسسها( )عبد الرحمن حبنكة)كتاب ابنه الشيخ 

والذي له الفضل الكبير على النهضة العلمية والدينية والسياسية في سوريا الحديثة، . للشباب الدمشقيين فقط

 .بمكانته وجهاده وتربيته وصموده وتقديمه المثل األعلى في التضحية

في جامع ( ي حامد لغزاليإحياء علوم الدين ألب)كتاب ( م4108سعيد رمضان مال البوطي ت )الشيخ العالمة  – 4

 .السنجقدار بحي سوق الهال بالقرب من القلعة

بجامع المنصور بحي ( األذكار لإلمام النووي)شيخ مقرئي الشام، كتاب ( عبد الحميد ياسين)الشيخ العالمة  – 8

 (.دمحم كريم راجح)المجتهد الذي نسكن فيه، الذي كان خطيبه الشيخ 

شرح رياض الصالحين لإلمام )كتاب ( رشيد شميس)ابن الشيخ العالمة ( عادل شميسدمحم أبو )الشيخ العالمة  – 2

 .بجامع الحيواطية بحينا( النووي

متن الغاية )كتابي ( عبد الكريم الرفاعي)ابن العالمة الشيخ ( سارية عبد الكريم الرفاعي)الشيخ العالمة  – 1

في جامع زيد بن ثابت ( مية لإلمام الحضرمي الشافعيالمقدمة الحضر)و (والتقريب للقاض أبي الشجاع الشافعي

 .األنصاري وسط دمشق

بجامع الحيواطية ( شرح حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار)كتاب ( دمحم درويش النقاش)الشيخ  – 2

 .بحينا
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هـ 0211وسعيت غاية جهدي لحضور ملتقى الفكر اإلسالمي التاسع عشر بمدينة بجاية سنة 

م حول الغزو الثقافي والمجتمع اإلسالمي العاصر، وشد سمعي وقلبي وعقلي وروحي بخطابه 0731

والصدق واإلخالص، والغيرة على اإلسالم والمسلمين، عندما ترأس  الحيوي المفعم بروح الشباب،

يرحمه وسها  ( الشاذلي بن جديد)المؤتمر، وناب عن الوفود بإلقاء كلمتهم وقت حضور الرئيس الجزائري 

يرحمه وسها، وحاولت يومها التعرف على الدكتور عمار طالبي يحفظه وسها ( ياسر عرفات)والرئيس 

مسابقة الدخول إلى قسم الماجستير في األدب اإلسالمي في جامعة األمير عبد القادر ويرعاه، أللتحق ب

م، فنجحت 0737هـ 0217للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، ولكني لم أوفق سنتها االلتحاق بالمسابقة حتى سنة 

حيث . وسها في المسابقة الكتابية والشفهية، ووفقت يومها للتعرف والتقرب من الشيخ دمحم الغزالي يرحمه

صار الحبيب قريبا من الحبيب، وصرت طالبا في الجامعة اإلسالمية أستمع لدروسه ومحاضراته 

ومناقشاته، وأتلذذ برؤيته الوقورة بعد أن حرمت طيلة عقد من الزمن من التلذذ برؤية شيوخي األفاضل 

ان البوطي، وعبد الحميد م، والشيخ سعيد رمض0771الشيخ حسن حبنكة الميداني الذي ودعته سنة : أمثال

وصرت ال أضيع أمر التتلمذ واألخذ عنه في . يوم عدت إلى بلدي الجزائر.. ياسين شيخ مقرئي الشام

عاصمة األمير عبد –معسكر )ملتقيات الفكر اإلسالمي، فحضرت ملتقى الفكر  الواحد والعشرون بمدينة 
                                                                                                                                                                                      

 .الحيواطية بجامع( متن األربعين نووية اإللمام النووي)كتاب ( دمحم أبو بكر الدرعاوي)الشيخ  – 7

 .بجامع الحيواطية بحينا( دروس عامة في العقيدة والفقه والدعوة( )دمحم نذير البصري الجزائري)الشيخ  – 3

خطيبا الجمعة بمسجدنا ( دمحم أبو اليسر عابدين)المدرس بجامعة دمشق والشيخ ( دمحم بشير الرز)الشيخ  – 7

 (.الدعوة واإلرشاد والوعظ)الحيواطية كتاب 

 .اللغة العربية( علي المغربي اإلباضي الجزائري)شيخ ال -01

بجامع زيد بن ثابت األنصاري، ( الرقائق واألخالق والذوق)كتاب ( م4101دمحم عوض ت )الشيخ العالمة  -00

 والمعراج، والهجرة النبوية، ءوفي سائر المناسبات الدينية، واالحتفاالت بليلة النصف من شعبان، وليلة اإلسرا

 .لد رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص، وشهر رمضانوعيد مو

االشتراك في العمل التطوعي واالنخراط في جمعية بناء جامع مقام أهل الكهف بحي جبل المهاجرين بأعالي  -04

دمحم وسام الجبان )رفقة الشيخ ( دمحم محفوظ)دمشق أسبوعيا، وإيصال تلك التبرعات لمقر الجمعية عند الشيخ 

 (.الدمشقي

حفظ القرآن الكريم وتفسيره، والسيرة النبوية والتاريخ ( م4103حي  -0711وسام الجبان الدمشقي )الشيخ  -08

 .اإلسالمي في جامع الحيواطية بحينا

ذو األصول الجزائرية من  -م4103حي  -0711زياد البصري الجزائري )الشيخ األديب الشاعر األستاذ  -02

تدريسنا اللغة العربية وقواعدها ونحوها  وبالغتها، ( ب من تلمسانقرية البصرة بالغرب الجزائري بالقر

 .وتحفيظنا الشعر واألمثال في جامع الحيواطية بحينا

معلمو مدرسة التربية والتعليم الخاصة بدمشق بحي السويقة بزقاق األربعين طريق باب الجابية، حيث مقبرة  -01

وجامع النقشبندي، إْذ تبدأ الدراسة على الساعة السابعة صباحا باب الصغير وقبور الصحابة والتابعين والعلماء 

أستاذنا الذي ( دمحم غالب رجب الميداني الدمشقي)في تفسير للقرآن الكريم على يد الشيخ العالمة األديب المترجم 

بية كان يتقن أربع لغات وشارك في الحرب العالمية األولى مترجما في الجيش التركي، وأستاذنا للغة العر

دمحم وليد رجب )الشديد والقاسي جدا، واألستاذ ( دمحم سليم القمحة الميداني الدمشقي)والتربية اإلسالمية والخط 

مدير المدرسة ومدرسنا القاسي والشديد في مادة التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية، والتي ( الميداني الدمشقي

ومع كل شيخ كنا نأخذ جملة من . وتنتهي على الساعة الرابعة مساء  تبدأ الدراسة فيها من الساعة السابعة صباحا 

العلوم، فمع كتب حلقة الحديث كنا نأخذ علم مصطلح الحديث، ونقد السند والمتن، ومعرفة الرجال وتاريخهم، 

وردها وعلم الجرح والتعديل، ومع كتب حلقة الفقه كنا نأخذ القواعد الفقهية واألصولية واألدلة واالعتداد بها 

 .وهكذا سائر العلوم.. وتخريج الفروع على األصول
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والملتقى الثاني . م0737هـ 0217م سنة حول الحياة الروحية في اإلسال( م0324-0384القادر سنوات 

هـ 0217م، والملتقى الثالث والعشرون بمدينة تبسة سنة 0733هـ  0213والعشرون بمدينة الجزائر سنة 

ولوال واجب تأدية الخدمة العسكرية لما تغيبت عن حضور بقية الملتقيات، التي دعيت . م0737

بفضل –أتابع ما ينشر، أو ُينشر عنه، حتى غدوت لحضورها، وهكذا صرت قريبا منه، أقرأ ما يكتب، و

 . مشبعا بفكره ورؤيته وأسلوبه ومنهجه -وسها

 :مميزات الشيخ دمحم الغزالي عن شيوخ عصره

أحب أن أنبه إلى أن الشيخ دمحم الغزالي يرحمه وسها يعد من بين مجموعة من العلماء المسلمين 

: فهو ينتمي إلى جيل المجددين المعاصرين أمثال المعاصرين من مجددي اإلسالم في العصر الحديث،

جمال الدين األفغاني، ودمحم عبدة، والسيد رشيد رضا، وحسن البنا، ودمحم بن علي السنوسي الكبير، )

واألمير عبد القادر الجزائري، والشيخ طاهر الجزائري،  وعبد الحميد بن باديس، والبشير اإلبراهيمي، 

عقبي، ومبارك الميلي، وعبد الرحمن الكواكبي، ودمحم الطاهر بن عاشور، ودمحم والعربي التبسي، والطيب ال

إقبال، وأبو األعلى المودودي، وبديع الزمان سعيد النورسي، وسيد قطب، ومالك بن نبي، وإسماعيل 

 ..(. راجي الفاروقي، وحسن حبنكة الميداني، ويوسف القرضاوي، وسعيد رمضان البوطي

 : الغزالي عن غيره من العلماء والدعاة قديما وحديثا جملة من األمور، أهمهاوما يميز الشيخ دمحم 

فهمه العميق والدقيق لروح الشريعة اإلسالمية ولمقاصدها الحنيفية السمحة، وللمقاصد النبيلة التي  – 0

 .أُنزلت من أجلها

 .فهمه لروح الشريعة اإلسالمية المفعلة والمحركة لنهضة األمة اإلسالمية - 4

 .إدراكه أزمة األمة اإلسالمية المعاصرة، وألسباب تخلفها وتعثرها، وطرق نهضتها - 8

 .إدراكه لروح بطرس الناسك القابعة في الحمالت االستعمارية الحديثة القديمة والحديثة - 2

يبية العالمية هـ باقتطاع الصل0211رآه االستشرافية اآلفاقية الناهضة، والمستقبلية األكيدة، فقد نبه سنة  - 1

، (جزر الملوك وتيمور الشرقية بإندونيسيا)م ألجزاء مهمة من العالم اإلسالمي 4111هـ 0240سنة 

 .وهو ما حصل بالفعل. وضمها للصليبية العالمية بفعل حمالت التبشير المستمرة

منافق عليم )و (متحدث جاهل: )دفاعه المستميت عن اإلسالم والتنبيه إلى خطر المتحدثين باسمه من - 2

 (.سياسي صاحب هوى)و (اللسان

تنبيهه لخطر المتحدثين الجهال باسم اإلسالم، ممن ال فقه لهم، وال علم عندهم، وال موهبة علمية وال  - 7

 .دعوية لهم

شجاعته النادرة، وتصديه المتميز للجامدين والمعاندين والمقلدين، وتضحيته المتميزة أمام جحافل  - 3

والمغفلين من المتحدثين باسم اإلسالم، وتقديمه للفتاوى الجريئة التي تعاني منها األمة، والتي  الفقهاء البله

 .تحّمل من أجلها الكثير

 .تكوينه للنخب وللبؤر الدعوية المتميزة، ممن حملت المشعل الدعوي الناهض من بعده - 7
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 .جرأته في الحق، ولو في وجه السالطين والملوك والرؤساء -01

 .حكمته وعقالنيته ورشده المتميز في خدمة اإلسالم والمسلمين محليا وإقليميا وعالميا -00

لما يصيب اإلسالم والمسلمين، ولما  –بالكتابة والتأليف، وكل أشكال االتصال والتعبير والنقد-تصديه  -04

 .يتهددهم على الصعيدين الداخلي والخارجي

والمتوفرة لكل علل وأمراض المسلمين، والتنبيه على خطرها تصديه بكل الوسائل الناجحة والناجعة  -08

 .القاتل عندما تستشري فيهم

تأسيه الصادق والحقيقي والواقعي بالمنهج النبوي الصحيح، وبتطبيقاته العملية الموروثة عن جيل  -02

 .الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

 .    الجامدين والمعوقين والمخذّلينوقوفه الحازم في وجه المقلدين و -01

 :منهجه الدعوي

يعد الشيخ دمحم الغزالي يرحمه وسها من بين مجموعة قليلة من العلماء المسلمين المعاصرين ممن 

تخصص في العمل الدعوي، وممن قعّد في أساليبها ومناهجها ووسائلها وأسسها، وقد أعطاه وسها فتحا 

وقعّد ونّظر لها، وكان يرى أن سبب نكبة اإلسالم والمسلمين من عدوين، عظيما وجليا في علومها، فأبدع 

وعدو داخلي أخطر من الخارجي، . خارجي قوي وجبار، وهو خطير على اإلسالم تجب مقاومته: أحدهما

وهو سبب بالء األمة اإلسالمية، إذ يقدم اإلسالم ويعرضه عليهم أسوأ عرض، ويشوه صورته بين الناس، 

رات المذنبين، وال تيه التائهين، وال خطأ المخطئين، وال إسراف المسرفين على أنفسهم وال يقيل عث

وغيرهم، بل يحمل عليهم بجهله وكبريائه، ونفخته الكاذبة، فيفسد صورة اإلسالم وسماحته في قلوبهم 

الناس ولذا كّرس حياته في سبيل تقديم اإلسالم إلى هذه األصناف أفضل تقديم، وعرضه على . وصدورهم

 . أحسن عرض

فقه الذات، : )وقد كان يرحمه وسها يركز في العمل الدعوي على القواعد واألركان الدعويــة التالية

، فشكَّل مدرسة دعوية متميزة من (وفقه المرجعية، وفقه لب التراث ومقصده، وفقه اآلخر المحتاج لإلسالم

العصر الحديث، ومن بين قالئل قدموا لها الخدمات بين قالئل من العلماء ممن خدموا الدعوة اإلسالمية في 

الجليلة النظرية والعملية، فقد جّسد روح التجديد الدعوي الذي بثته ونشرته مدرسة المنار ومدرسة 

 .اإلخوان المسلمون، فهو منهما، وهو مجدد ضمنهما، ومبدع فيهما

وما والجزائرية خصوصا، وقد لقي فأثَّر  يرحمه وسها أيما تأثير في الساحة الدعوية اإلسالمية عم

وصارت كتبه . فكره وطرحه االمتداد العميق لدى شباب الصحوة اإلسالمية في الجزائر، وأنا واحد منهم

تدرس في جامعات ومعاهد وكليات الشريعة اإلسالمية الجزائرية، وأنا واحد ممن أعتمد تدريس كتبه في 

مع وسها دراسة في الدعوة : )ي كلية العلوم اإلسالمية، فكتبهالحصص التطبيقية في مادة الدعوة اإلسالمية ف

من أجّلِ كتب الدعوة في العصر ( والدعاة، والدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخامس عشر، وهموم داعية

 . الحديث

ولما اقتربنا منه يرحمه وسها وجدناه إنسانا مسلما أنموذجا،  وزاهدا من الطراز الرفيع، ومتصوفا 

كما وجدناه يرحمه وسها . ممن يقتفون عمل الجيل األول، عازفا عن الشهرة وكل رواسب الجاهلية زاهدا

ركنا راسخا لإلسالم وألهله، وطودا باذخا من األطواد الشامخة، ونورا من عطاء وسها ماضيا، يفكر، 

لطراز األول ويدبر، ويحتال، ويمكر وينتصر لإلسالم، فكان بحق من المفكرين الواعين، ومن علماء ا
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المتميز، وداعية موهوب القدرات والملكات، يجذب سامعيه، ويأخذ بمجامع عقولهم ومشاعرهم، إذا تكلم 

األفغاني إذا : ورمق بنظره الثاقب، وإذا حلل بفكره القاطع، فجمع خصال وصفات العلماء العاملين، فهو

و حسن البنا إذا علّم وأرشد، وهو ابن خاطب، وهو دمحم عبدة إذا حلل وناظر، وهو رشيد رضا إذ فسر، وه

باديس إذا كتب ودقق، وهو العربي التبسي إذا صال وجأر وانفعل، وهو النورسي إذا قنت وتّصوف، وهو 

 .الشيخ دمحم الغزالي المتميز بشخصيته الفريدة: وهو أوال وآخرا.. وهو، وهو. األمير عبد القادر إذا فرى

يخ األستاذ الدكتور العالمة الصادق المجاهد الشيخ يوسف وقد وصفه صديقه وحبيبه وصفيه الش

لقد ترك الشيخ دمحم الغزالي بصمات واضحة : )).. القرضاوي يحفظه وسها ويرعاه في ذكرى تأبينه، فقال

على العقل اإلسالمي، ال يمحوها اختالف الليل والنهار، بما ألف من عشرات الكتب، وما أنشأ من مئات 

م من آالف الدروس والخطب والمحاضرات، وما أذيع له من أحاديث ال تحصر في المقاالت، وما أقا

حر الفكر والضمير، حر القلم واللسان، ولم : لقد عاش الشيخ الغزالي حياته كلها.. اإلذاعات والتلفازات

حاب ولم يبع ضميره، وال قلمه لمخلوق كان، وكم حاول أص. يعبّد نفسه ألحد، إالّ لربه الذي خلقه فسواه

ولقد ُلوح .. السلطان أن يشتروه، ولكنهم لم يقدروا على ثمنه، وكيف يمكن أن يشترى، من يريد وسها والجنة

له بالمناصب، التي يسيل لها لعاب الكثيرين من عبيد الدنيا، ولكن الشيخ لم تلن له قناة، ولم يُغره وعد، كما 

وقف في وجه االستعمار، وكشف عن .. وال يلين. .وهو مقاتل عنيد ال يستسلم وال يطأطىء.. لم يثنه وعيد

حقيقته ودوافعه، وقف في وجه الصهيونية التي اغتصبت فلسطين األرض المقدسة، وفي وجه التنصير 

..(( واالستشراق والتبشير، الذي أراد أن يسلخ المسلمين من عقيدتهم
1
 . 

ي طريقة تزيينه وعرضه على ترك يرحمه وسها معالم دعوية سامقة وواضحة في خدمة اإلسالم، وف

الناس، فكان يرحمه وسها يحسن عرض اإلسالم وتقديمه أحسن عرض، ويكره جّره من ذيله، ولّي 

وهو من رجال انتقاهم وسها لخدمة هذا . نصوصه، والضجر والضيق برحابتها على سماحة الشارع العظيم 

وا فهم أبوا فهم مجزيون، وإن أخطالدين، فخدموه بالفعل، كل حسب منهجه وفهمه ومواهبه، فإن أصا

مجزيون أيضا على منهج اإلسالم في اإلحسان للمصيب وللمخطىء من العلماء المجتهدين، كما قال 

، ولكن [من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد: ]المصطفى عليه الصالة والسالم

 . عليهم التأسي بسيرتهمعلى األتباع التأدب والتخلق، والتعمق في الفهم، و

 :وفاته

فقد أكرمه وسها بصحبة الصحابة والتابعين فكان نزيلهم الجديد في بقيع المدينة ليلة السبت 

م، ودفن في المدينة المنورة بلد رسول وسها ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته 0772/مارس/17هـ الموافق 0202/شوال/41

دمته العظيمة لإلسالم، فليرحمه وسها في الخالدين أثناء مشاركته األخيار من المهاجرين واألنصار، جزاء لخ

 .في ملتقى الجنادرية

 :محطات بارزة في حياة الشيخ

 :تتميز حياة الشيخ دمحم الغزالي بجملة من المميزات أهمها 

ري، محمود سامي البارودي، سليم البش: ]والدته في قرية تكال العنب الغفيرة بالرجال العظماء أمثال – 0

إبراهيم حمروش، دمحم عبدة، محمود شلتوت، حسن البنا، دمحم البهي، دمحم المدني، عبد العزيز عيسى، عبد 

 ..[.وسها المشد

 .والدته في أسرة متدينة وحفظه القرآن الكريم مبكرا، وتعلمه العلوم العربية والدينية – 4

                                                           

 
1

هفـ المواففق 0202/ذو القعفدة/14، 483يوسف القرضاوي، في وداع الشيخ الغزالي، جريدة النبأ الجزائريفة، عفدد 

 .08و 04م، ص 13/12/0772
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، وفصله من الثانوية مدة عام، م ضد المعاهدة مع اإلنجليز0782مشاركته في مظاهرات سنة  – 8

م سنة استشهاد المرحوم الشيخ حسن البنا في عهد فؤاد األول، والثانية سنة 0727واعتقاله مرة سنة 

 .م0722م في عهد الراحل جمال عبد الناصر بعد االعتقال الثاني لجماعة اإلخوان المسلمين سنة 0721

الشهيرة عن اإلسالم وإشادة المرحوم الشيخ  حسن البنا  انتماؤه لجماعة اإلخوان المسلمين وكتاباته  - 8

 [.اكتب وروح القدس يؤيدك ووسها معك: ]بكتاباته فقال له

 .عضويته في جماعة اإلخوان المسلمين وتبوؤه المناصب فيها – 2

 – 8. اإلسففالم واالسففتبداد السياسففي – 4. اإلسففالم فففي وجففه الزحففف األحمففر – 0: كتاباتففه الشففهيرة – 1

اإلسففالم  – 1. اإلسففالم المفتففرى عليففه بففين الرأسففماليين والشففيوعيين – 2. سففالم والمنففاهج االشففتراكيةاإل

. الطريق مفن هنفا – 3. من معالم الحق في كفاحنا اإلسالمي - 7. قذائف الحق – 2. واألوضاع االقتصادية

جهفاد  -04. امس عشفرالفدعوة اإلسفالمية تسفتقبل قرنهفا الخف -00. همفوم داعيفة -01. حصاد الغرور  – 7

خلفق  -02. عقيفدة المسفلم  -01. جدد حياتفك -02. الحق المر -08. الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج 

. السنة النبوية بين أهل الفقه والحفديث -41. من هنا نعلم -07. مع وسها -03. فن الذكر والدعاء -07. المسلم

الغفزو الثقفافي  -42. ظالم مفن الغفرب -48. نفهم اإلسالمكيف  -44. ركائز اإليمان بين العقل والقلب -40

 ..- 42. عالمية اإلسالم بين النظرية والتطبيق -41. يمتد في فراغنا

شغله لوظائف حساسة في وزارة الشؤون الدينية واألوقفاف، وففي المعاهفد والكليفات الدينيفة وعالقاتفه  – 2

 .مع زعماء وقادة وعلماء العالم اإلسالمي

الحاسم في استمرار صفدور تفسفير سفيد قطفب رحمفه وسها وهفو ففي السفجن، حيفث كلفف لمراقبفة  دوره – 7

 .التفسير فأجازه

 .تحديد موقفه من مختلف قضايا عصره – 3

فهمه العميق لإلسالم وألوضاع المسلمين العالمية والمحلية  – 7
1
. 

اإلسالم ليس دينا : )).. ا السياق يقولوفي هذ. فقهه للعمل الدعوي وفاعلية نشر اإلسالم محليا وعالميا -01

غامضا حتى يحتاج في فهمه وعرضه إلى إعمال الذهن وكدّ الفكر، إن آيتفه األولفى هفي البسفاطة، وميزتفه 

(( التي سال بها إلى اآلفاق هذه السهولة البادية في عقائده وشعائره وسائر تعاليمه
2
. 

 

 

 

 

                                                           

 
1
ار الففدعوة للطباعففة محمففود عبففد الحلففيم، اإلخفوان المسففلمون أحففداث صففنعت التففاريخ رؤيفة مففن الففداخل، د: انظفر 

وعبففد وسها عففوض الخبففاص، سففيد قطففب األديففب .. 030م، ص 0732هففـ 0212والنشففر، القففاهرة، الطبعففة الثانيففة، 

 .804م، ص 0770الناقد، دار الشهاب، الجزائر، دون طبعة، 

 
2
 . 418دمحم الغزالي، كيف نفهم اإلسالم، دار الكتب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص  
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:قراءة في فكر الشيخ دمحم الغزالي
 1

 

 :الموضوعي تفسيره  – 1

نود أن نقدم الشيخ دمحم الغزالي من خالل مفا كتفب عنفه، ولعفل أفضفل مفا كتفب عنفه رسفالة األسفتاذ  

الشفيخ : ]إبراهيم نويري التي نال بها درجة الماجستير في أصول الدين بجامعفة األميفر عبفد القفادر بعنفوان

الشففيخ دمحم : ]لوسففي فففي كتابففه الشففهير، ومففا كتبففه األسففتاذ الففدكتور مسففعود ف[دمحم الغزالففي الداعيففة المصففلح

منشففورات دار الوفففاء للطباعففة والنشففر [ الغزالففي رائففد مففنهج التفسففير الموضففوعي فففي العصففر الحففديث

 . م4111هـ 0240والتوزيع ودار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، 

لذين خدموا القرآن الكفريم أيّمفا خدمفة يعد الشيخ دمحم الغزالي العلماء العاملين المصلحين المجددين ا 

وخبر طرق تعاملها مع القرآن الكريم، ثم تخيّر منهجفا  ،الشيخ دمحم الغزالي، الذي درس مناهج التفسير كلها

 .رائدا في فهم وتفسير وتعليم القرآن الكريم يتناسب وقضايا المسلمين ومشاكلهم في العصر الحديث

م 4111هفـ 0240الوففاء والصفحوة  بمصفر بالقفاهرة عفام  وفي هفـذا الصفدد فقفد صفدر عفن داري 

الشففيخ دمحم الغزالففي رائففد مففنهج التفسففير : ]الجزائففري الموسففوم بففـ( مسففعود فلوسففي)كتففاب األسففتاذ الففدكتور 

عبفد الحلفيم )بدعم وتمويل وتشجيع وتقريظ مفن األسفتاذ الداعيفة الفدكتور [ الموضوعي في العصر الحديث

اإلمففام الشففيخ دمحم : ]قففال فففي الصفففحة اإلشففهارية علففى الغففالف الخلفففي للكتففاب الففذي. -حفظففه وسها-( عففويس

وعفرف كيفف يتعامفل مفع القفرآن، .. وذاق حفالوة القفرآن.. عاش بالقرآن وللقفرآن.. الغزالي الداعية الغيور

 وكان حصاد هفذه الحيفاة الموصفولة مفع كتفاب وسها.. ووقف بنظرات ثاقبة عند المحاور األساسية في القرآن

مفن الكتّفاب .. ، الذي اعتبره الشيخ الغزالي تتويجا لرحلة حياتفه مفع كتفاب وسها(التفسير الموضوعي للقرآن)

ومرورا بمراحل األزهر المختلفة والميادين العلميفة الجهاديفة لصفبغ حيفاة المسفلمين ( تكال العنب)في قرية 

لك كان الشيخ الغزالي ينظر إلى دنيا خالل كل ذ.. وحتى مراحل التأصيل الفكري والدعوي.. صبغة قرآنية

ليعفودوا .. بفأن يعفودوا إلفى القفرآن -والسيما أمة القفرآن-فينادي بأعلى صوته التائهين .. الناس بعين قرآنية

 ..[. خير أمة

وقد بلغت عدد صفحات الكتاب خمسا وتسعين ومائة صفحة، بطباعة أنيقة وورق من النوع الجيد،  

فففي العففالم  -رحمفه وسها -التففي صفدرت عقففب وففاة العالمففة الشفيخ دمحم الغزالففي  وهفو مففن بفين الكتففب األولفى

حول الشيخ دمحم الغزالي، إذ سفبق ( مسعود فلوسي)العربي واإلسالمي، وهو الكتاب الثاني لألستاذ الدكتور 

م تحت 0777هـ 0241له أن ألف كتابا عقب وفاة الشيخ دمحم الغزالي، وطبعه في دار ريحانة بالجزائر عام 

بطلفب مفن دار ريحانفة للطباعفة -، كما سبق لفه [اإلمام دمحم الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود: ]عنوان

فقففام بتحقيقففه [ اإلسففالم واالسففتبداد السياسففي]أن أعففاد تحقيففق كتففاب الشففيخ دمحم الغزالففي  -والنشففر بففالجزائر

 .والتعليق عليه خير قيام

بمنهج علمي دقيفق، وبلغفة -صول، عرض الكاتب خاللها وقد تضمن الكتاب مقدمة وخاتمة وستة ف 

بعفد أن عفرض ففي . ريفادة الشفيخ الغزالفي لمفنهج التفسفير الموضفوعي ففي العصفر الحفديث -عربية أنيقفة 

                                                           

 
1
رحلة نصفف  -الشيخ الغزالي كما عرفته: )يوسف القرضاوي كتابا قيما عن الشيخ دمحم الغزالي بعنوانألف الشيخ  

تكلفم فيفه بإسفهاب وتفصفيل عفن الشفيخ رحمفه . م4110هـ 0240مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، ( قرن

 . وسها كما صحبه وعرفه عن كثب
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مقدمتففه ألهففم الففدوافع والمبففررات التففي سففاقته ليتنففاول هففذا الموضففوع، متففدرجا بمنهجففه وبأسففلوبه العربففي 

 .الرصين نحو الموضوع

المؤلف أسباب تعلقه وتأثره بالشيخ قبل أن يراه ويستمع إليه عندما زار مدينة باتنة عام كما بين  

 .م بالجزائر محاضرا، مما دفعه لقراءة كل كتبه ومؤلفاته ومتابعة كل دروسه اإلذاعية والتلفزية0731

التفي مكثهفا  والمؤلف لم يسعد بقرب طلب العلم والتتلمذ على يد الشيخ دمحم الغزالي على طول المدة 

الشفيخ ففي الجزائفر معلمففا وداعيفا ومربيفا، كمففا كفان يفعفل الكثيفر مففن زمالئنفا الفذين درسففوا معنفا ففي قسففم 

مسففعود )الدراسففات العليففا ممففن يتمسففحون بففه مجلسففا وال يتأسففون بففه منهجففا وخلقففا، خففال المؤلففف األسففتاذ 

قنا األسفتاذ إبفراهيم نفويري الفذي الذي كان بحق أكثر وفاء من كثير ممن درس عند الشيخ، وصفدي( فلوسي

 .م0773هـ 0207ألف رسالة ماجستير عن الشيخ بجامعة األمير عبد القادر سنة 

 :فصول الكتاب وموضوعاته

 ( دمحم الغزالي السقا  السيرة الشخصية والمسار الفكري: )الفصل األول - 0

ه الدينيففة والدعويففة وقففد عففرض الكاتففب فففي الفصففل األول سففيرة الشففيخ الغزالففي ومالمففح شخصففيت 

والعلمية المتميزة، مبرزا أهميفة مسفاره الفكفري والفدعوي المسفتقبلي، الفذي حفدده واقعفه وتكوينفه األولفي، 

مبينا أهمية معرفة مناخ ووسط ومنبت مفنهج التفسفير الموضفوعي لفدى الشفيخ، الفذي ال يمكفن أن يتوضفح  

المولفد والنشفأة، حيفاة : ) ففق  المباحفث التاليفةإالّ بأخذ صورة مكتملة عن سيرة وشخصية الشيخ الغزالفي و

الكتّاب، في معهد اإلسكندرية الديني، في كلية أصول الدين باألزهر الشريف، في حقفل اإلمامفة والخطابفة، 

في صفوف جماعة اإلخوان المسلمين، جهاد الدعوة، مع االتحاد االشتراكي، جهفاد ومتاعفب، ففي الجزائفر 

معهففد العففالمي للفكففر اإلسففالمي بالقففاهرة، راحففة الكففادح الصففبور، حصففاد ومففع الشففعب الجزائففري، مففع ال

 (.السنين

لقفد أدبفر الشفيخ الغزالفي مسفتريحا مفن : ].. وقد ختم المؤلف فصله األول عن الشيخ الغزالي بقولفه 

محبفين دنيانا هذه بعدما ترك وراءه تراثا ضخما وإنتاجا هائال تمثل في اآلالف، بل الماليين من التالميذ وال

هفؤالء الفذين قفد يجفدون عفزاءهم .. والمتأثرين والقارئين والمستمعين والمشاهدين في بقاع العفالم المختلففة

فيما خلفه الفقيد من تراث فكري متنوع، يزيد علفى السفتين كتابفا ففي مختلفف مجفاالت المعرففة اإلسفالمية، 

ألقاهففا فففي مختلففف بقففاع العففالم  إضففافة إلففى مئففات المقففاالت وآالف الخطففب والففدروس والمحاضففرات التففي

 ..[.اإلسالمي

 ( أصول وروافد االتجاه الموضوعي في التفسير عند الغزالي: )الفصل الثاني - 4

وقد بيّن المؤلف في مقدمة هذا الفصل منبت ومنشأ  االهتمفام بالتفسفير الموضفوعي للقفرآن الكفريم  

لميففة أو أكاديميففة بحتففه، بففل كففان وليففد المعانففاة لففدى الشففيخ، الففذي لففم يكففن مففدفوعا إليففه بففدوافع فكريففة أو ع

الذاتية والجمعية، ونظرا لظروف وواقع األمة .. والمحنة النفسية والوجدانية واالجتماعية والثقافية والفكرية

اإلسففالمية الممزقففة التائهففة، الالهثففة وراء اسففتيراد سففراب األنظمففة والدسففاتير اإللحاديففة، واإلعففراض عففن 

دفين القفرآن المهجفور، وهفي أصفول ورواففد منشفأ االتجفاه الموضفوعي ففي التفسفير عنفد كنزها الرباني الف

المنبت القرآني الطيب، الصحبة الدائمة للقفرآن، المناهفل : )الشيخ الغزالي، وقد عرضها في المباحث التالية

 (. جبهات الجهاد الفكري ،الثقافية والموقع الفكري
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بت الطيب في تحديفد مسفار الفكفري المسفتقبلي لإلنسفان فيفذكر ويبين المؤلف بأقوال الشيخ أثر المن 

ثم أدركتني نفحة من رحمة وسها، فعزمت أن أمهر في القرآن مرة أخرى، وظللت أكفافح ففي : ].. للشيخ قوله

هذا السبيل نحو خمس سنين طوال، كنت أقرأ الربفع نحفو عشفر مفرات، ومفع ذلفك يعفز علفي حفظفه، وكفاد 

صابرت األيام وتحملت العناء ورجوت الخيفر، وففي أثنفاء مطفالعتي للسفنة النبويفة اليأس يخامرني، ولكني 

 [.  قرأت حديثا نفعني وسها به، وجربته في التغلب على آفات النسيان فأفادني

كمففا بففين المؤلففف فففي هففذا الفصففل تففأثير المففدارس التفسففيرية فففي الشففيخ، واسففتيعابه لكففل التففراث  

رسه واتجاهاتفه، ومفدى تفأثره بفدروس اإلمفام حسفن البنفا التفي كفان يلقيهفا التفسيري اإلسالمي بمختلف مدا

مستعينا بتفسير القرآن الكريم، وتأثره أيضفا بتفسفير الشفيخ دمحم عبفدة والسفيد رشفـيد رضفا صفاحب مدرسفة 

المنار وبآراء شيخ األزهر الشيخ محمود شفلتوت وبالشفيخ عبفد وسها دراز وعبفد العظفيم الزرقفاني وبغيفرهم 

حسفن البنفا أسفتاذي األول ففي ميفادين كثيفرة، : ].. لشيوخ األكارم، وساق أقواال للشيخ في ذلك، إذ قفالمن ا

وكنت وأنا طالب أستمع إلى محاضفراته ففي القفرآن الكفريم، وأتأمفل معفه ففي النظفرات التفي كفان يرسفلها، 

تفاب ففي هفذا وكنت أعود إلفى بيتفي ففألخص مفا اسفتطعت فهمفه مفن هفذه المحاضفرات، حتفى تجمفع لفدي ك

الصدد، لكنه لألسفف ضفاع منفي، لكفن معانيفه بقيفت ففي ذاكرتفي، واسفتفدت مفن اإلمفام الشفهيد ففي طريقفة 

التفسير التي تعتمد على المعاناة الخاصة والذوق الشخصي، وذلك لطول تدبره في كتاب وسها وشدة ارتباطفه 

ت أتردد على تفسير المنفار بفين الحفين كما كن.. به، فقد كانت قدرته خارقة على فتح القلوب ألسرار الوحي

والحين ألتعلفم منفه مفا لفم أكفن أعلفم، وهفو ففي نظفري موسفوعة ثقافيفة مفّوارة باألبحفاث التفي تشفمل الفدين 

 ..[.كله

 (النشأة والتطور: )الفصل الثالث - 8

وقففد عففرض المؤلففف فففي هففذا الفصففل نشففأة وتطففور اتجففاه التفسففير الموضففوعي لففدى الشففيخ دمحم  

الذي يراه قد بدأ مع اتجاه الشيخ ففي تنفاول موضفوعات وقضفايا المسفلمين الواقعيفة والراهنفة مفن  الغزالي،

م 0727خالل المنظور القرآني، فتتبع منشأ ومسار االتجاه الموضوعي لديه مفن أول مؤلفف ظهفر لفه سفنة 

الواقعية من خالل ، الذي كان تحليال وتفسيرا ودراسة لمشكالت المسلمين (اإلسالم واألوضاع االقتصادية)

: عرضها على نصوص القرآن الكريم، وهفو بدايفة ظهفور التفسفير الموضفوعي لديفه وففق المباحفث التاليفة

مرحلفة انبثففاق بففوادر التفسففير الموضففوعي لففدى الشففيخ دمحم الغزالفي، ثففم مرحلففة نقففد موقففف المسففلمين مففن ]

 [.اء  وُشدّوا  بمرحلة التكامل واالتساقالقرآن، ووصوال إلى مرحلة الممارسة ونقد مناهج المفسرين، وارتق

وقد بيّن المؤلف أهمية كل مرحلة في نمو ملكة التفسير الموضوعي لدى الشيخ الغزالي، وقد ركفز  

على أهم منعطف فكري تفسيري لدى الشيخ في تبلور ووضوح اتجاه التفسير الموضوعي لديه السيما بعفد 

: ].. م، وجاء في هذا الصدد تحليفل المؤلفف قولفه0717سنة ( منظرات في القرآن الكري)صدور كتابه القيم 

، وهو الكتاب الذي انصفب اهتمامفه (نظرات في القرآن الكريم)في هذه المرحلة كذلك أصدر الغزالي كتابه 

فيه على الحديث عن القرآن والقضايا المتصلة به، وقد قدم فيه جملة مفن األبحفاث التفي يتضفح مفن خاللهفا 

، وبفه انتقفل الشفيخ لنقفد اتجاهفات التفسفير ففي التفراث ..[تجاه الموضوعي ففي التفسفير عنفدهوبكل جالء اال

الفكفري اإلسففالمي المثقلفة بكثيففر مفن القضففايا العالقففة بفه كالتوسففع ففي المسففائل اللغويفة والبالغيففة والبيانيففة 

الفقهيفة والفروعيفة،  والتوسفع ففي الخالففات ،والنحوية والصرفية، والتعمق ففي القضفايا العقديفة والكالميفة

وظفل ذلفك شفأنه مفع التفسفير وكتفاب وسها إلفى أن أصفدر  أخيفرا تفسفيره ..  باإلضافة إلى حشو اإلسرائيليات

م، أمفا الجفزء 0778م ففي الجفزء األول، وأصفدر الجفزء الثفاني سفنة 0774الموضوعي في أغسطس سنة 
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بعففة الكاملفة فففي مجلفد واحففد سففنة م، إلففى أن صفدرت لففه الط0771الثالفث فقففد صفدرت طبعتففه األولففى سفنة 

 .بقليل -رحمه وسها-م قبيل وفاته 0772

 (النظرية والتطبيق: )الفصل الرابع - 2

وفي هذا الفصل قدم المؤلف إسفهامات وإضفافات الشفيخ دمحم الغزالفي ففي التفسفير الموضفوعي ففي  

بينففه وبففين التفسففير الجففانبين النظففري والتطبيقففي، وتعريفففه االصففطالحي للتفسففير الموضففوعي، والفففرق 

الموضففعي، باإلضففافة إلففى تناولففه لنففوعي التفسففير الموضففوعي عنففده، مشفففعا الفصففل بنمففاذج تطبيقيففة مففن 

النظرية والتطبيق، تعريف الغزالي للتفسفير : ]دراساته في التفسير الموضوعي، وذلك وفق المباحث التالية

يعني رفض المناهج التفسفيرية األخفرى، الموضوعي، أهمية التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي ال 

 [.التفسير الموضوعي للموضوع القرآني

وقد بيّن المؤلف في مقدمفة هفذا الفصفل تعريفف الشفيخ الغزالفي للتفسفير الموضفوعي، وسفاق قفول  

يطلففق التفسففير الموضففوعي علففى نففوعين : )يعففرف الغزالففي التفسففير الموضففوعي فيقففول: ]الشففيخ فففي ذلففك

تتبفع قضفية مفا ففي القفرآن كلفه، وشفرحها علفى ضفوء الفوحي : أولهمفا -: تاب العزيفزجديدين من خدمة الك

النظر المتغلغفل ففي السفورة الواحفدة لمعرففة المحفور الفذي تفدور : واآلخر -. النازل خالل ربع قرن تقريبا

تكفوين  :عليه، والخيوط الخفية التي تجعل أولها تمهيدا آلخرهفا، وآخرهفا تصفديقا ألولهفا، أو بتعبيفر سفريع

 [.صورة عاجلة لمالمح السورة كلها

وينتقل المؤلف بعدها لتبيين الففرق بفين التفسفير الموضفعي والتفسفير الموضفوعي، وتبيفان مكانفة   

كال منهما في حقل المنظومة التشريعية اإلسالمية، وحاجة الدارسين والدعاة والعلماء إليهما معا، وأن ليس 

أنبه إلى أن هذا التفسير الموضفوعي ال يغنفي : ]صدد يسوق قول الشيخأحدهما بديل عن اآلخر، وفي هذا ال

أبدا عن التفسير الموضعي، بل هو تكميل له، وجهد ينضم إلى جهوده المقدورة، ألن التفسفير الموضفعي ال 

بد منه قبل الشروع في التفسير الموضوعي، فإنه فهم جيد لآلية أو لجملة اآليات التي تتناول قضية واحفدة، 

 ..[.غيرهما على توضيح الرؤية وتحديد المعنىو تعاون التفسير البالغي والفقهيوي

ويختم المؤلف فصله بتناول أهم خصائص وميزات التفسير الموضفوعي لفدى الشفيخ دمحم الغزالفي   

ولعل أبفرز مفا يمكفن أن نالحظفه علفى عمفل الغزالفي ففي التفسفير الموضفوعي للسفور القرآنيفة، : ].. بقوله

بالغ على اإليجاز واالختصار ما أمكن، والسر في ذلك أن الرجل إنما قصد إلى وضفع الخطفوات حرصه ال

نحفو : )األولى في مفنهج التفسفير الموضفوعي للسفور القرآنفي، ولفذلك رأى أن يسفمي كتابفه ففي التفسفير بفـ

 (.[. تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم

 (االهتمامات والغايات: )الفصل الخامس - 1

هذا الفصل حاول الكاتب حصر المحاور الكبرى التفي يفدور عليهفا التفسفير الموضفوعي عنفد وفي  

الشففيخ الغزالففي، ألن الشففيخ كففان قففد وجففه تفسففيره لخدمففة الغايففات واألهففداف الدعويففة، ولففم يتوجففه بففه لفئففة 

: لمباحفث التاليفةالدارسين والباحثين فقط، فقد كان تفسيره وسيلة لتحقيق غاية الدعوة إلفى وسها تعفالى، وففق ا

التعريف  باكهل تعالى وإبراز نعمه على الخلق، إبراز فضفل القفرآن علفى اإلنسفانية وعلفى العفرب خاصفة، ]

نقد واقفع المسفلمين وحفثهم للنهفوض بفه، إبفراز مفدى خسفارة المسفلمين ببعفدهم عفن القفرآن، كشفف طبيعفة 

ة الشففرائع اإللهيففة وقصففور الففنظم الحضففارة الحديثففة وخطرهففا علففى مسففتقبل اإلنسففانية، اإلبانففة عففن عظمفف

البشرية، إبراز السنن اإللهية في األنفس والمجتمعات والتأكيد على حاجة األمة اإلسالمية إلى فقهها، إبراز 
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خصائص األسلوب القرآني ووجوه اإلفادة منه، الرد على المستشرقين فيما يفترونه على اإلسالم والقفرآن، 

 [.فكر اإلسالميتصحيح بعض اآلراء الشائعة في ال

 (الوسائل واألدوات: )الفصل السادس - 2

وقد عرض المؤلف في الفصل األخير للوسائل العلميفة ولفألدوات المنهجيفة التفي يسفتثمرها الشفيخ  

في تفسيره، وهي وسائل تعبر بحق عن عمق ثقافته وتنوعها وإحاطتها بفالعلوم المختلففة، ويظهفر فيهفا فقفه 

تفسفير القفرآن بفالقرآن، تفسفير القفرآن : ]اريخ وسير األحداث، وفق المباحث التاليةالشيخ الدقيق للواقع والت

بالسففنة، توظيففف مالبسففات النففزول فففي فهففم القففرآن، توظيففف التففاريخ فففي فهففم القففرآن، توظيففف فقففه الواقففع 

 [.اإلنساني، توظيف خالصات تجاربه في الحياة، توظيف خالصات العلوم التجريبية

تلك أهم الوسفائل واألدوات المنهجيفة التفي وظفهفا الشفيخ : ]صل عن هذه األدواتوقال في ختام الف 

ألن هنفاك أدوات أخفرى وظفهفا، ولكفن  -عز وجفل-في تفسيره الموضوعي لكتاب وسها  -رحمه وسها-الغزالي 

 ..[ .توظيفه لها كان قليال جدا ونادرا، ومنها بعض أقوال المفسرين

 :وخالصة القول في منهجه التفسيري

فمنهجه يقوم أساسا على الواقعيفة الهادففة، فهفو يركفز ففي التفسفير : ]وختم المؤلف بحثه القيم بقوله 

على جانب الواقع عامة والعربي واإلسالمي خاصة، مبتغيا تغييفر الواقفع، وداعيفا المسفلمين إلفى تغييفر مفا 

ن إذا مففا قففرأت مؤلفففاتهم فففي بأنفسففهم حتففى يغيففر وسها مففا بهففم، ولففم يفعففل كمففا فعففل كثيففر مففن المفسففرين الففذي

 [. التفسير، ال تكاد تعرف في أي عصر ُكتبت تلك المؤلفات، وال إلى أي مجتمع ينتمي أولئك المؤلفون

 :   الشيخ دمحم الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود – 9

الشفيخ الغزالفي غصفن ]والكتاب الثفاني الفذي نعفرض فيفه لشخصفية الشفيخ دمحم الغزالفي هفو كتفاب  

 -الطبعفة األولفى -الجزائفر-ق ففي شفجرة الخلفود الصفادر عفن منشفورات دار ريحانفة للنشفر والتوزيفع باسف

 [.م0777هـ 0241

قيض وسها للجزائر الجريحة هبته الغالية في مطلع القرن الرابع عشر الهجري الشيخ اإلمام المصلح  

 -0212)ل طيلفة وجفوده فيهفا سفنوات وظف.. لينزل فيها داعيا ومربيا ومعلما ومرشدا ومنيرا( دمحم الغزالي)

ومففن قبلهففا زائففرا فففي ملتقيففات الفكففر اإلسففالمي وهففو  يُعلففم، ويُثقففف، ويُربففي، ( م0737 -0732/هففـ0201

ويدعففـو عامففة الشففـعب الجزائففري إلفى فهففم روح اإلسففالم الصففحيح، وإلففى التفقففه والتففدين .. ويُهفذب، ويُنيففر

كمفا كفان يتعمفق مفع تالمذتفه ففي الجامعفة اإلسفالمية ففي .. المستقيم، وإلى نبذ كل أشفكال التفدين المغشفوش

مفن الجزائفر حتفى خلّفف  -رحمفه وسها-مختلف حقول المعرفة اإلسالمية، حتى أخذوا منه الكثير، ومفا رحفل 

الحاصفلين علفى شفهادات الماجسفتير -من ورائه جيال عريضا مفن الطلبفة واألسفاتذة والدارسفين والبفاحثين 

لعلفوم اإلسفالمية، ممفن أخفذ وتتلمفذ علفى يديفه مباشفرة، أو ممفن تتلمفذ علفى كتبفه في صنوف ا -والدكتوراة

 ..ودروسه ومحاضراته اإلذاعية والتلفزية

الفذي ألفف كتابفه  -حفظه وسها-( مسعود فلوسي)ومن هؤالء التالميذ المخلصين كان المؤلف األستاذ  

سفنوات مفن وففاة الشفيخ نظفرا لظفروف وواقفع  األول بُعيد وفاة الشيخ بقليفل، ولكنفه لفم يُطبفع إالّ بعفد ثفالث

، [اإلمفام دمحم الغزالفي غصفن باسفق ففي شفجرة الخلفود: ]وحال الطباعة المتعثر في الجزائفر، تحفت عنفوان

م، وهففو حففدث فكففري 0777هففـ 0241الصففادر عففن دار ريحانففة للنشففر والتوزيففع بففالجزائر العاصففمة سففنة 
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ة في الجزائر المكابدة  اليوم من حصفار غفالة االستئصفاليين وثقافي مهم على جديد الساحة الثقافية والفكري

 .التغريبيين لها

بمنهج علمي دقيق، وبلغة -وقد تضمن الكتاب مقدمة وثالثا وعشرين مبحثا، عرض الكاتب خاللها  

الشفيخ دمحم .. حياة ونشأة وتكوين وتربيفة وجهفاد ودعفوة ومحنفة ومعانفاة -عربية أنيقة، وبأسلوب أدبي شيّق

بعد أن عرض في مقدمته ألهم الدوافع والمبررات التي ساقته ليتنفاول . زالي في مجال الدعوة اإلسالميةالغ

 .هذا الموضوع، متدرجا بمنهجه وبأسلوبه العربي الرصين نحو الموضوع

الصففات النفسفية والخلقيفة : ].. إذ يرى المؤلف أن الشيخ دمحم الغزالي جفدير بالدراسفة والبحفث ألن 

المواهب العظيمة التي أوتيها، والطريقة التفي كفان يتحفرك بهفا، كفل ذلفك رففع مفن مكانتفه وأعلفى و ،للشيخ

قدره في الناس، وجعلهم يحبونه ويرتبطون به، ويتهفافتون علفى سفماع دروسفه ومحاضفراته وقفراءة كتبفه 

سلمين المعاصفر، ورغم هذه المكانة العالية التي تبوأها الشيخ في عالم الم. على كثرتها وتنوع موضوعاتها

إالّ أن الدراسات التي ُكتبت حول فكره وجهاده في ميدان الدعوة إلى وسها عز وجفل قليلفة ونفادرة جفدا، وهفو 

مففا يففدعو إلففى العجففب واالسففتغراب، فففاألمم الصففالحة هففي التففي تعففرف قففدر علمائهففا، وتففذهب فففي تقصففي 

 ..[.أخبارهم ومآثرهم كل مذهب

 -رحمفه وسها-لقفد كفان للشفيخ الغزالفي : ].. لشيخ دمحم الغزالي قولفهومما جاء في مقدمة المؤلف عن ا 

تأثير كبير في واقع المسلمين في هذا العصر كغيره من العلماء والمصلحين المسلمين، فهو بجهفوده الدائبفة 

وعمله المستمر في ميدان الدعوة إلى وسها منذ أوائفل األربعينفات، هفذه الجهفود التفي لفم تنحصفر ففي الفدائرة 

المصرية التي ينتمي إليها وإنما امتدت إلى سائر بقاع العالم اإلسالمي التي زارها وأقام بفين أهلهفا، إضفافة 

إلى أن اهتماماته لم تكن اهتمامات محلية أو ظرفية، وإنما كانت تمتد لتشفمل األمفة كلهفا، وتعفالج مشفكالت 

مامفات اسفتطاع الشفيخ أن يتبفوأ مركفز بهذه الجهود واالهت.. المسلمين في مختلف صورها ومظاهر تشكلها

 ..اإلمامة والقيادة الحضارية لألمة اإلسالمية، وخاصة في العقدين األخيرين من هذا القرن

 :مباحث الكتاب موضوعاته

 : الميالد والمنشأ والتربية والتكوين - 0

احي ففي بدأ المؤلف كتابه بتناول أوضاع مصر العصيبة وظروف شعبها القاسفية مفن مختلفف النفو 

بدايات القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميالدي، وهو يرزح تحت نير االستعمار البريطاني من جهة 

واستبداد قصر عابدين من جهة ثانية، ومعالم البؤس والفقر والشفقاء التفي تنفوء بكلكلهفا علفى رقبفة الشفعب 

 . المصري األبّي من جهة ثالثة

يففة وتكففوين الشففيخ دمحم الغزالففي ولمالمففح شخصففيته وواقعففه ثففم عففرض الكاتففب لمففيالد ونشففأة وترب 

وتكوينه األولي، مبينا أهمية معرفة مناخ ووسط ومنبت الشيخ، الذي ال يمكن أن يتوضح، إالّ بأخذ صفورة 

المولد والنشفأة، الظفروف الصفعبة ففي قريفة : ]مكتملة عن سيرة وطفولة الشيخ الذاتية وفق  المباحث اآلتية

 [.كتّاب القرية، في معهد اإلسكندرية الديني نكال العنب، في

كففان مففن نتففائج : ].. ومففن طريففف مففا ذكففره المؤلففف عففن وضففع الشففيخ فففي معهففد اإلسففكندرية قولففه 

النجاح في امتحان القبول أن دمحم الغزالي أصبح ملزما بارتداء العمامة والجبة المقررة، وهفو الوضفع الفذي 

يظهر أن منظري وأنا في هذه السفن الصفغيرة : )ذلك يقول في وصفهلم يسترح إليه، وإن كان ملزما به، ول
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أ صفبحت الشفيخ دمحم، وأنفا لفم أبلفغ .. كان مثيرا للضحك، مما جعلني أتنكر لهذا الزي المفروض أمال طفويال

 (..[. كنت كثير الضحك وجزائي على ذلك طول الزجر والتوبيخ. الحلم

م 0787كندرية الففديني ولقائففه بحسففن البنففا سففنة ثففم عففرض الكاتففب لوضففعية الشففيخ فففي معهففد االسفف 

م، ثفم انتقالفه للدراسفة ففي كليفة أصفول الفدين بفاألزهر الشفريف 0727وصحبته له إلى حين استشهاده سنة 

م، ثم تعفرض لسفيرته الطالبيفة المتميفزة والحافلفة بالنشفاط فيفه 0720م، إلى أن تخّرج منه سنة 0783سنة 

 .إلى حين تخرجه منه

 :المهنية مع اإلمـامـة والخطـابةالحياة  - 4

ثم عرض المؤلف وقائع التحاقه للعمل في حقل اإلمامة والخطابفة، ومفن طريفف مفا حصفل لفه أنفه   

صلى في بداية عهده باإلمامة بالملك ففاروق نفسفه، وإحراجفه للمشفرفين علفى مجريفات التحضفيرات بزيفه 

 .اريه أثناء خطبته بحضور الملكالمتواضع، مما اضطرهم لتدارك األمر واستالف مالبس تُد

وفي يوم الخميس كنت بوزارة األوقفاف، : ].. وقد نقل المؤلف قول الشيخ عن هذه الحادثة الطريفة 

وأخذ الرجل الخطبة وراجعها، وذهب بها إلى قصر عابدين فأُقّرت، واتصل بي مفن القصفر تلفونيفا يطلفب 

وففي .. طفة تعفال إلفي ففي البيفت نفذهب إلفى المسفجد معفاوللحي: مني االسفتعداد إللقفاء الخطبفة غفدا، ثفم قفال

الصباح كنت عنده جالسا في حجرة االستقبال أنتظر دخوله بعدما فتح الخادم لي، ودخل المدير ونظر إلفّي، 

فكاد يصعق، وأخذ يجمجم بكلمات لم أتبينها وهو يتميز من الغيظ، يا أستاذ تجيء للصالة بجاللة الملك ففي 

وشففعرت بحففرج بففالغ، وتملكنففي الخجففل، ثففم غلبتنففي طبيعتففي . ة وهففذا الجلبففاب الففرخيصهففذه الجبففة الباليفف

الجبة حسنة، أما الجلباب فأنا ال ألبس ما يرتديه الشيوخ من نسيج براق لمفاع، ثفم ال تفنس : الضاحكة، فقلت

ليخفرج مفن وأخفذ الرجفل يفكفر بسفرعة ... الرسميات يفا: فقال... أني ألقاك بهذه الثياب، وأنت والملك سواء

هففذه الورطففة، وأرسففل إلففى مفففتش مسففاجد قريففب فففي مثففل جسففمي، واسففتعار منففه مالبففس أخففرى فففاخرة، 

وانتهفت الصفالة .. وأكرهني على ارتدائها، وكانت أطول مني قليال، فعلمني كيف أحافظ على سمتي داخلها

يسفب الظفروف التفي بخير  وكان شديد القلق، إلى أن انصرف صفاحب الجاللفة، فاقتفادني إلفى البيفت وهفو 

 ..[.عرفته بي، ويحمد وسها تعالى أن تم األمر بستر

 :في صفوف جماعة اإلخوان المسلمين - 8

ثم تعرض الكاتب لوقائع زواج الشيخ الغزالي وتدخل الشفهيد حسفن البنفا ففي تسفهيل مراسفيمه، ثفم  

تير التحريففر بمجلففة انضفمامه إلففى صفففوف جماعفة اإلخففوان المسففلمين، وتعيففين الشفيخ حسففن البنففا لفه سففكر

م، والسجن واالعتقال مع جماعة 0723ولوقائع جهاد الدعوة، ومحنة حل الجماعة سنة . اإلخوان المسلمين

التفي اسفتأجرها اإلخفوان ( المباحفث)م، ودفاعه المستميت ففي مجلفة 0727اإلخوان إلى حين الخروج سنة 

ة والوطيفدة بالشفيخ حسفن الهضفيبي مرشفد المسلمون للدفاع عن عدالفة تنظفيمهم وقضفيتهم، وعالقتفه الجيفد

م، ثفم خالفهفم مفع ضفباطها، فانفصفاله عفن 0714/يوليفو/48الجماعة الجديد، ووقائع مشفاركتهم ففي ثفورة 

 .م، ونجاته من االعتقال0712الجماعة سنة 

 :جهاد الدعوة في مصر - 2

ل مهنته كمفتش عام ثم عرض المؤلف ألسلوب الشيخ الغزالي الجديد في الدعوة اإلسالمية من خال 

للمساجد وكخطيب داعية وكمدرس في المساجد، وإصالحه لنظام اإلمامة والمساجد، ثم انضمامه لصففوف 
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االتحاد االشتراكي كحل تكتيكي لمتابعة مسيرة الدعوة اإلسالمية، ومواقففه اإلسفالمية الصفلبة ففي صففوف 

أرادوا ففرض الشفيوعية علفى الشفعب العربفي االتحاد االشتراكي ضد فلول الشفيوعيين والعلمفانيين، الفذين 

المصري المسلم، وما القاه من متاعب ومضايقات بسفبب مواقففه اإلسفالمية الراسفخة مفن ريفاح التغريفب، 

م، ثم اإلفراج عنه وتفرغه لخدمة األزهفر الشفريف رفقفة الشفيخ عبفد الحلفيم 0722وتعرضه لالعتقال سنة 

الذي ( جمال عبد الناصر)زهر، مبينا موقفه الصلب من الرئيس محمود عميد كلية أصول الدين بالجامع األ

م، وإن كانت وفاته قد تأخرت لسنتين عن تفرك هفذه الفدنيا، بعفد أن وّرث 0727يرى بأنه توفي بعد هزيمة 

العرب عارا تسّود له الوجوه، ووّرث اليهود نصرا لم يحلموا به يوما، ووّرث المسلمين مشكالت أعقد مفن 

 .ذنب الضب

م 0727م عففرض لجهففوده الدعويففة لبنففاء نفسففية المقاتففل المصففري المهزومففة بعففد فضففيحة عففام ثفف 

فففي ( جيهففان)بسففبب قففانون ( دمحم أنففور السففادات)م، وصففدامه بعففدها مففع الففرئيس 0778 -م0770سففنوات 

 .األحوال الشخصية التغريبي

 :جهود الدعوة خارج مصر - 1

صفر بفدءا مفن اضفطالعه بالتفدريس بجامعفة أم ثم تعرض المؤلف لجهود الشفيخ الدعويفة خفارج م 

القرى بالمملكة العربية السعودية، وواعظا مشاركا في دروس الوعظ واإلرشاد في دولة الكويفت ففي شفهر 

 .رمضان، فمدرسا في الجامعة اإلسالمية القطرية بالدوحة

مبينفا صفلته  ففي الجزائفر،.. ليصل في المباحث األخيفرة إلفى جهفاده الفدعوي والتربفوي والتعليمفي 

الوطيففدة بففالجزائر وبالشففعب الجزائففري، بففدءا مففن حضففوره فعاليففات ملتقيففات الفكففر اإلسففالمي بففالجزائر، 

-0212)فرئاسفففته للمجلفففس العلمفففي لجامعفففة األميفففر عبفففد القفففادر للعلفففوم اإلسفففالمية بقسفففنطينة سفففنوات 

أفراد الشعب الجزائفري  ، وحب الجزائريين الشديد له، إذ كان يلتف الماليين من(م0737-0732/هـ0201

كرمه  الشعب الجزائري في شخص  0737لسماع دروسه وخطبه ومواعظه، وقبل أن يغادر الجزائر سنة 

بففأعلى وسففام للجمهوريففة نظيففر خدماتففه الجليلففة لإلسففالم وللففدعوة وللشففعب ( الشففاذلي بففن جديففد)رئيسففه 

 .الجزائري

فكر اإلسالمي بواشنطن ومع فرعه بمصر، كما تعرض المؤلف لدوره العلمي مع المعهد العالمي لل 

إلفى أن أسفلم روحفه .. ولبعض مواقفه الناصعة كموقففه مفن مصفرع الكاتفب المصفري العلمفاني ففرج ففودة

م، ووقفائع 0772/مفارس/17هـ المواففق  0202/شوال/41لبارئها في بالد وسها الحرام بالرياض يوم السبت 

 .عالمين العربي واإلسالميخبر وفاته المؤثرة على قلوب المسلمين في ال

 :صفات الشيخ وأخالقه - 2

ثففم خففتم المؤلففف كتابففه بتنففاول صفففات الشففيخ دمحم الغزالففي وأخالقففه اإلسففالمية الربانيففة، المتميففزة  

بارتباطها الشديد بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، حتى صارت نفسه عالية الهمة، صفادقة مفع ربهفا 

 .ه للظلم وللظالمين، بعيدة عن التكلف، ميالة للتسامح والبساطة واليسرومع الناس، شديدة الكر

كمفا خفتم المؤلفف كتابففه أيضفا بعرضفه لشففهادات صفادقة لطائففة عريضفة مففن رجفال العلفم والففدين  

والفكر والثقافة والفدعوة والسياسفة واإلعفالم، وبتعريفف عفام وشفامل ومختصفر  لمؤلفاتفه بفدءا مفن ديوانفه 

وانتهفاء ( اإلسالم واألوضاع االقتصادية)م وكتابه األول 0782-هـ 0812للوجود سنة  الشعري الذي ظهر
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، وكتابفه األخيفر (نحفو تفسفير موضفوعي لسفور القفرآن الكفريم)بتفسيره الموضوعي لسور القفرآن الكفريم 

 .(دمحم خالد القعيد)الذي أعده وقدمه له بعد وفاته تلميذه وسكرتيره الخاص األستاذ ( كنوز السنة)

 :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 – 0

من آالء وسها على مثلي أن يشتغل محاميا عن اإلسالم في قضية الوجفود : )).. وفي هذا الصدد يقول 

إلنساني الصحيح على ظهر هفذه األرض، نعفم ذلفك مفن آالء وسها، فأنفا أعتقفد أن اإلسفالم لبفاب الحفق الفذي ا

ومنذ ربع قرن وأنا مع ألفوف غيفري مفن .. يتوجه به أهل السموات واألرض إلى خالق السموات واألرض

عفة األمفواج، متالحقفة الناس تمأل هفذا الميفدان، ميفدان الفدفاع عفن اإلسفالم ففي وجفه هجمفات متتاليفة، متتاب

نعفم، ولكفن ال : ال و: إن الجفواب الصفحيح.. أترانا نجحنا في هذه المهمة التفي شفغلتنا هفذا األمفد.. الزحوف

تقففال مففرارا وبقففوة، أمففا نعففم فتقففال حينففا، وعلففى إغمففاض أن اإلسففالم مظلففوم التعففاليم والمنففاهج فففي أذهففان 

.. وعلفى مفن تقفع التبعفة ففي هفذه الهفزائم المنكفرة .. وهو كذلك مهدر الحق، مستباح الحمفى ،وأقطار كثيرة

على هؤالء األلوف من الرجفال الفذين يعرففون بفين النفاس بفأنهم رجفال اإلسفالم سفواء : والجواب الصحيح

..((أكانوا من شيوخ األزهر، أم من أعضاء الجامعات الدينية المتخصصة في هذا الشأن
 1

 . 

 :سالمالوقوف في وجه القوى المعادية لإل – 4

إن الشفيوعية تريفد أن تكفون نظامفا عالميفا، وكفذلك الماديفة واإلباحيفة، : )).. وفي هذا الصدد يقول 

أمففا اإلسففالم فففإن طبيعتففه العالميففة يففراد إنكارهففا، وإذا تففم ذلففك فففإن وجففوده . وكففذلك الصففهيونية والصففليبية

حادية وصليبية سبقتنا إلى أجيفال إن االستعمار سخر أجهزة إل.. المحلي ينبغي الخالص منه واإلجهاز عليه

كثيفة من الزنوج وللجنس األصفر، وتركت ففي نفسفه سفموما ضفد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ودينفه، وانتهفزت الصفمت الفذي 

خيّم على أجهزة الدعاية اإلسالمية، والسلبية المشينة التي لذنا بها، وراحت تكذب وتكذب حتفى نجحفت ففي 

س تدين مختل األصول، مضطرب السلوك، وأمكنها بسهولة أن تصد عفن تلويث سمعتنا، وقدرت على غر

..((سبيل وسها
 2

 . 

 :الوقوف في وجه الغزو الثقافي – 8

الغزو الثقافي الذي يجتاح أمتنا اإلسالمية صفنو الغفزو العسفكري الفذي : )).. وفي هذا الصدد يقول 

ي أصابتنا وألحقت بنا خسائر مادية ومعنوية جاس خالل الديار من بضعة قرون، وأثر ال بد منه للهزائم الت

واألعداء إذا شفنوا غفارة علفى بلفد مفا، فهفم ال ينزلفون بفه سفائحين عفابرين، وال زائفرين متففرجين، . فادحة

وإنما ينزلون به مستبيحين بيضته، وكاسرين شفوكته، ففإن كفانوا طفالب مغفانم اسفتنزفوا خيفره ولفم يفدعوا 

هم أغراض دينية أو اجتماعية وضعوا الخطط القريبة والبعيدة لمحو شخصفية ألهله إالّ الفتات، وإن كانت ل

األمة وتغيير مالمحها، وكما ينقل النهر من مجرى إلى مجرى آخر، تنقل األمفة رويفدا رويفدا مفن مجراهفا 

واالستعمار الغربي الذي هفاجم العفالم .. العقلي األول إلى مجرى آخر يرسمه خصومها ويدفعونها إليه دفعا

                                                           

 
1
سففالمي الحففديث، دار الشففهاب، الجزائففر، باتنففة، الطبعففة األولففى، دمحم الغزالففي، مففن معففالم الحففق فففي كفاحنففا اإل 

 . 8م، ص 0737

 
2
 .01دمحم الغزالي، عالمية الرسالة بين النظرية والتطبيق، دار رحاب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص  
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اإلسففالمي مففن بضففعة قففرون كففان مففزدوج الهففدف، فهففو طففامع فففي خيففرات الففبالد الكثيففرة يراهففا ميراثففا ال 

ويضيق بكل من ينتمي  ،وهو في الوقت نفسه مثقل بضغائن قديمة، يكره اإلسالم كراهية شديدة. صاحب له

فلمفا .. دع كتابه وسنتهإليه، ويشتد ضيقه بالعرب خاصة، فهم قوم دمحم وحملة رسالته، وال تزال لغتهم مستو

واتتهم الفرصة ووضع يفده علفى أقطفارهم شفرع يضفرب اإلسفالم بقفوة ومكفر، ومضفى دون هفوادة يجهفز 

وانطلقفت طالئفع الغفزو الثقفافي . على فلوله الثقافية الخائرة بعدما دحر جيوشه العسكرية في مواطن كثيفرة

والتشريع، وتطوي تقاليده االجتماعيفة واألدبيفة  تطارد الدين المغلوب على أمره في ميادين التربية والتعليم

واالقتصادية والسياسية، وأفلحت في تكوين أجيال تنظر إلى ماضيها كله على أنه أنقفاض ومخلففات ينبغفي 

..(( أن تستخفي ليحل محلها البناء الجديد الذي وضع الغرب حقيقته وصورته
1
 . 

 :فضح الفساد ومهاجمة المفسدين – 2

إن عفدوى الفسفاد الخلقفي واالجتمفاعي والسياسفي تهفبط مفن أعلفى إلفى : )).. د يقولوفي هذا الصد 

وقفد أدرك المسفتعمرون هفذه .. أسفل، وتكفّون دائفرة محكمفة مفن التقاليفد الباليفة الباغيفة والمظفاهر الفارغفة

بوا إليفه الحقيقة فمهفدوا لبقفائهم ففي الفبالد التفي احتلوهفا بإنمفاء نظفام الطبقفات، ووضفعوا للمتفرفين مفا تصف

شهواتهم، من حياة رغدة، وتركوا كتل الشعب الكبرى يموج بعضها في بعض، تطلب الضرورات األولفى 

للجسم والنفس والعقل، فال تجد من ذلك إالّ جرعات تسكن ثورانهفا أن ينفجفر، أو تُبقفي للعبيفد الرمفق الفذي 

..(( يحيون به لخدمة السادة الفاسدين والمفسدين
2
 . 

 :تشريعات الوضعيةمهاجمته لل – 1

ألنها حسبته مخدرا للشعوب، ومسكنا آلالم  ،فقد أنكرت الشيوعية الدين: )).. وفي هذا الصدد يقول 

واحتقفرت الرأسفمالية الفدين، إذ . الطبقات المظلومة، وصارفا لهمم أبنائها عن المطالبفة بحقفوقهم المضفيعة

والدين مظلفوم .. جائرة، وتعويق النهضات الحرةتوسلت به إلى إشباع المطامع الجشعة، وإقرار الفوارق ال

..(( بين من كفروا به، ومن جحدوه، بين الشيوعية المتطرفة، والرأسمالية المتعجرفة
3
. 

م كتفب مهاجمفا 0721الفذي ألففه سفنة [ اإلسالم في وجه الزحفف األحمفر]وفي مطلع كتابه الشهير  

خفامرني : )).. مي ففي سفتينيات القفرن الماضفيالشيوعية لما بدأت تزحفف علفى العفالمين العربفي واإلسفال

لقد استولت على مساحات واسعة . إحساس بالوجل والضيق للرواج الذي لقيته الشيوعية في اآلونة األخيرة

مففن األرض، وأعففداد كبيففرة مففن النففاس، واسففتهوت لفيفففا مففن الشففباب فففي البلففدان العربيففة واإلسففالمية مففن 

وجهة نظر تعفرض نفسفها بفين وجهفات النظفر األخفرى  –على األقل–وأصبحت .. فارغي العقول واألفئدة

. دون مالم أو خشية، بل أصبح أتباعها يأملون أن تتدافع األمور إليهم وتقع أزمفة المجتمفع كلهفا ففي أيفديهم

ففإن الشفيوعية لفو عرففت .. وغاظني أن يرجع ذلك النجاح كلفه إلفى نشفاط العارضفين ال إلفى جفودة السفلعة

..(( لعارية نظريا وعمليا لولى عنها األنصار والنصرفوا كارهين مزرينعلى حقيقتها ا
4
. 

 

                                                           

 
1
 .12و 11دمحم الغزالي، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، دار الكتب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص  

 
2
 .18و 14دمحم الغزالي، اإلسالم واألوضاع االقتصادية، مكتبة رحاب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص  

 
3
 .07دمحم الغزالي، اإلسالم واألوضاع االقتصادية، مكتبة رحاب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص  
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 .1م، ص 0722طبعة األولى، دمحم الغزالي، اإلسالم في وجه الزحف األحمر، دار العودة، بيروت، ال
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 :  الغيرة الصادقة على األمة اإلسالمية – 2

: واألمة التي أعنيها ليست عشيرتي األقربين وال العفرب أجمعفين، كفال: )).. وفي هذا الصدد يقول 

ا جبهات السفاجدين، وكفل مفنهم يهمفس إنني أعني األمة اإلسالمية حيث انتشرت في األرض، ولمس ترابه

هففذه األمففة التففي أحففاط بهففا الطففامعون والحاقففدون التففي أحففذر عليهففا # سففبحان ربففي األعلففى# : فففي خشففوع

لفذلك رأيفت أن أكتفب .. من أجلها أسوق هذه الحقائق علّها تعيها، وتأخذ حذرها ليومهفا وغفدها.. وأعمل لها

تاريخية، أودعتها صفرخات قلفب غيفور علفى دينفه، شففيق علفى هذه الصحائف الحافلة بالحقائق العلمية وال

إن .. أمته، وأعرف أننفي بكتابتهفا سفأتعرض لعفداوات مميتفه، ولكفن بئسفت الحيفاة أن نبقفى ويفنفى اإلسفالم

الضربات التي تنهال من كل ناحية على هذا الدين الجلد، وعلى بعد ما بين الخصوم الضاربين مفن منفازع 

اإلجهاز على اإلسالم، واقتسام تركته، وقد فرض وسها على العلماء أن يقولوا الحق وغايات فقد جمعهم حب 

وعشاق الحق ال بد أن يحيوا معه، وإالّ فبطن األرض خيفر  ،ولو كان مرا، وأن ال يخشوا في وسها لومة الئم

..(( من ظهرها
1
 . 

 :االعتزاز بمعالم الشخصية الدعوية الرائدة – 7

لي مثاال وقفدوة دعويفة متميفزة وأنموذجفا يقتفدى بفه، فقفد وصففه األسفتاذ عمفر كان الشيخ دمحم الغزا 

: )).. فقفال[ مشفكالت ففي طريفق الحيفاة اإلسفالمية]عبيد حسنة وهو يقدم له كتابفه األول ففي سلسفلة األمفة 

فهفو يعتبفر بحفق أحفد شفيوخ الفدعوة اإلسفالمية الحديثفة وفقهائهفا  ،والشيخ دمحم الغزالفي غنفي عفن التعريفف

لمتميففزين، يحمففل تففاريخ نصففف قففرن أو يزيففد مففن العمففل اإلسففالمي، وهففو أحففد معففالم الحركففة اإلسففالمية ا

الحديثة ورموزها، رافق نشوء الحركفة اإلسفالمية الحديثفة ففي مصفر، كمفا أنفه شفارك ففي رسفم سياسفتها، 

ى ليمكننفا القفول العقل المفكر، والقلم المسفطر، واللسفان النفاطق، حتف: وكان على مدى هذه األعوام الطوال

بأن مؤلفاته التي تشكل بمجموعها جانبا هاما من مكتبة الدعوة اإلسالمية الحديثفة، ويمكفن اعتبارهفا سفجال 

لتاريخ الدعوة الفكري إلى حد بعيد، وبذلك نستطيع أن نترسفم المالمفح الرئيسفة للفدعوة اإلسفالمية الحديثفة 

اإلسفالمية، الفذي لفم يكفن فهفم مؤلففات وأوراق بعيفدة ذلك فقهه للقضفية . وتطورها من خالل هذه المؤلفات

لم . عن دخان المعركة ومثار نقعها، وجلبة سالحها، وإنما جاءت كتاباته من أرض المعركة وبأحد أسلحتها

تكففن كتاباتففه شففبيهة بعمففل المراسففل الحربففي الففذي يختففار األرض البففاردة لألحففداث، يصفففها وقففد يخطففىء 

دي المقاتل، والقائد الرائد، والناصح األمين، كانت كتابات الشيخ تحمل عاطفة وصفها، وإنما كان فيها الجن

األم على وليدها المريض الفذي تخشفى أن يفترسفه المفرض، وبصفيرة الطبيفب الفذي يقفدم العفالج، وكانفت 

..(( كتاباته تواجه التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء
2
. 

 :مواصفات الداعية النبيه – 3

لشفيخ دمحم الغزالفي يفرى نوعيفة معينفة واحفدة مؤهلفة للحفديث باسفم اإلسفالم هفذه النوعيفة مفن كان ا 

فال أستطيع البتة أن أعد في الدعاة رجال قليل البضاعة في التاريخ السياسي : )).. الرجال تحدث عنها فقال

لفكفر اإلسفالمي، ألن لإلسالم، أو التاريخ التشريعي له، أو رجل ال يدري إالّ النزر اليسير عفن خصفائص ا

وعيه غامض في القرآن الكريم، كل ما يعرفه بضعة أحاديث إن صح سفندها، فهفو ال يفدري كيفف يضفعها 

                                                           

 
1

 .2دمحم الغزالي، اإلسالم في وجه الزحف األحمر، ص 

 
2
، 01و 7م، ص 0734هفـ 0214، 0دمحم الغزالي، مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية، كتفاب األمفة، قطفر، عفدد  

 .مقدمة الشيخ عمر عبيد حسنة
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مواضعها، ال نستطيع أن ننظم في سلك الدعاة امرأ ال يعرف عن العالم المعاصر شفيئا، وال عفن الفلسففات 

نعد مفن الفدعاة امفرأ يريفد نشفر اإلسفالم ففي التي تحكمه، وال أسرار رجحان اإلسالم عليها، ال نستطيع أن 

الغرب بنقل تقاليد وعادات يظن أنها من اإلسالم، وهفي ففي حقيقتهفا ليسفت مفن اإلسفالم، وقفد تكفون منففرة 

وال .. كأن يسلب المرأة الحقوق التي أقرها اإلسالم تحت وطأة عادات اجتماعية في بيئة معينفة. للقوم هناك

فاإلسففالم شففيء غيففر العففادات .. الفاضففح واالخففتالط الفففاحش الشففائع هنففاك يعنففي ذلففك أبففدا إقففرار المجففون

إن هنفاك علمفاء ديفن ال يعرففون شفيئا .. المستقرة هنا أو هناك، وله أحكامه التي يقررها العلماء ال الفدهماء

عن حقوق اإلنسان، ال يعرفون شيئا عن الدسفاتير التفي أرسفت العالقفات بفين الدولفة والشفعب، ال يعرففون 

واألنكى أنهم ال يعرفون وضع مجموعة الدول اإلسفالمية .. يئا عن الطور الذي بلغته العالقات بين الدولش

بففين غيرهففا مففن المجموعففات، وال يحسففون مففا يبيففت لففدينهم بليففل، وال مففا يرسففم لتحديففد مسففتقبلهم الثقففافي 

ام، وتقفع عليهفا المفاصفلة ويتبفع هفذا القصفور العقلفي أن القضفايا التفي تسفتولي علفى االهتمف.. واالجتماعي

..(( تكون من النوع الهامشي أو الخيالي أو التاريخي البالي
1
. 

 :احترام تعاليم اإلسالم في المرأة  –7

كان من بين أهفم خفالل الشفيخ ففي ردع الغفالة وإسفكات المعانفدين وتبكيفت الجامفدين شفرح وبيفان  

: )).. تراء علفى اإلسفالم، وففي هفذا الصفدد يقفولوضع المرأة في اإلسالم، ال كما يتصوره الجامدون لها اف

وباسم الحجاب قامت تقاليد تزدري المرأة وتؤخرها، وترفض منحهفا الحقفوق الماديفة واألدبيفة التفي أقرهفا 

لها اإلسالم، فماتت إنسانيتها على مّر القرون، وتولى كبر ذلك كله متدينون جهلفة يحسفبون التقفوى تجهيفل 

مطالع للقرآن الكريم والسنن الصحاح يرى المرأة جزءا حيا من مجتمع حفي، فهفي  إن أي.. المرأة وإذاللها

ففي البفر والبحفر، وتؤخفذ منهفا  –إذا شفاءت  –تتعلم وتتعبد وتأمر بالمعروف وتنهى عفن المنكفر، وتجاهفد 

ففإذا  ودخل التحريف على تعاليمنفا وتقاليفدنا.. البيعة على معاقد اإليمان واألخالق، وتعارض الحكم وتؤيده

..(( المرأة كّل على مواله أينما واله ال يأت بخير
2
. 

 :الدعوة إلى احترام المرأة وتحريرها – 01

ظل الشيخ دمحم الغزالي ينظر إلى وضع المرأة المزري في عالمنفا العربفي واإلسفالمي والسفيما موقفف 

وال يفزال نففر مفن : )).. الالجامدين منها فكانت وضعيتها السيئة أحد اهتماماتفه، وففي هفذا الصفدد كتفب فقف

ويحملونها مسفؤولية خفروج آدم مفن الجنفة كمفا زعفم اليهفود ففي كتفبهم،  ،علماء الدين يكرهون وجه المرأة

وأعتقفد أن .. ويرون الدين إمساك النساء في البيفوت حتفى يتوففاهن المفوت، وحرمفانهن مفن أي نشفاط عفام

ملسو هيلع هللا ىلص لطالبوه بطرد السيدتين اللتين حضرتا بيعة العقبة  هؤالء العلماء القاصرين لو كانوا على عهد رسول وسها

حسفبك بيعفة : مفا للنسفاء وهفذه الشفؤون؟؟ ولفو كفانوا موجفودين عنفد ففتح مكفة قفالوا لفه: الكبرى، وقالوا لفه

 –بل أعتقد أن هؤالء العلماء .. الرجال؟؟ أما استخراج النساء للبيعة فقد يكون سببا في غرورهن وجرأتهن

أالّ تعلفوا علفي # : لفو كفانوا مفع نبفي وسها سفليمان وهفو يكتفب خطابفه لبلقفيس –على المجاز ال على الحقيقفة 

فاكتفب بعزلهفا أوال، ثفم  ،لقالوا له عدّل هذه الصيغة فإنها تعتفرف بتوليهفا منصفب الملفك# واتوني مسلمين 

إن .. الففتالوة وصففور العبففادةوهففؤالء المرضففى بالشففذوذ والحقففد يكثففرون مففن .. تفففاهم مففع الرجففال وحففدهم

                                                           

 
1
 .30و 31دمحم الغزالي، مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية، ص  

 
2

 .071دمحم الغزالي، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، دار الكتب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص 
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.. وذلك لرداءة فقههم وعفوج مفنطقهم ،المتدينين من هذا الصنف الغاش بالء على الدين، وعقبة أمام امتداده

..(( ليس هذا من الدين في قليل وال كثير
1
. 

 :تشخيصه ألهم أمراض العصر -00

إلفى الفدين مفن بفاب الخفدم، وقد رأيت كثيرا من الناس يفدلفون : )).. وعن هذه األمراض كتب فقال 

ويخرجون إلى الدنيا كذلك من باب الخدم، هناك نساء يفشلن في الحب، أو يشبعن من الخطايا، أو تقع لهفن 

يففذهبن إلففى الففدير وينففذرن .. كففوارث تقففيم بيففنهن وبففين الحيففاة المشففتهاة حجابففا كثيفففا، فمففاذا يفعلففن بأنفسففهن

دتهم الحياة من ميادينهفا فلجفأوا إلفى الفدين، إذ ال ملجفأ غيفره، وهناك رجال كذلك طر.. أنفسهن كهل إلى األبد

فإذا كان موظفا أحيل علفى المعفاش عفرف طريقفه إلفى صففوف المسفاجد، وإذا كفان منكوبفا ففي ناحيفة مفن 

وأبفواب اإلنابفة ال تغلفق ففي وجفه محفزون يلفتمس .. نواحي الدنيا تحول إلى الدين يلتمس في رحابه متسفعا

ه آيب إلى وسها ينشد سن الختام، بيد أن قيادة الحيفاة إلفى وسها ال تسفتمد رجالهفا مفن هفؤالء العزاء، وال في وج

..(( إن الدين قمة الكمال اإلنساني النابت في ربوع القوة والنور والحركة والحركة والعزم.. وأولئك
2
. 

 :الوقوف في وجه السلط القمعية -04

يق العملي للشيوعية أن لصوص السلطة أخطر علفى لقد ظهر من التطب: )).. وفي هذا الصدد يقول 

وأنه في ليل االستبداد الطويل حيث تسود الشفيوعية يفتفك الحكفم الففردي .. البشرية من لصوص الثروة

.. بالغالي والرخيص من حقوق الجماهير، كما يذهب بأقدار العلماء، وأصفحاب االمتيفاز علفى اإلجمفال

حكرا على حفنة من الرجال الفذين وصفلوا بطريقفة مفا إلفى رأس ثم أين تكافؤ الفرص يوم يكون الحكم 

..(( الهرم
3
. 

 :تعظيمه للقرآن الكريم -08

عيب المسلمين اآلن أنهم لم يعرفوا القفرآن ثقاففة تفيفق األلبفاب، وخبفرة : )).. وفي هذا الصدد يقول 

سففالمية كثيففرة، فأجففد إننففي أتقلففب بفين شففعوب إ.. ففي األنفففس واآلفففاق، إنففه ترديففد ألففاظ وأنغففام فحسففب

قلفت وأنفا أنظفر . طفولة لم تجد من يربي ويقفيم العفوج ويصفلح الخطفى. طفولة فكرية وخلقية مستغربة

ترى أتغيظون الكفار؟ أم سوف يضفحك مفنكم الكففار؟ إنكفم فقفراء إلفى مفن يقفدم لكفم  :للجماهير الهائمة

ولعين بالثرثرة وضعوا ملصفقات الرغيف؟ فكيف تستطيعون ملء القلوب بالهدى؟ يؤسفني أن أقواما م

سيئة على عقول الشباب بعفد تجميفدها بطريقفة مفا، ووجفوههم للحمفاس األجفوف واالشفتباكات القاتلفة، 

..(( بدل أن يشغلوهم بالعمل الصالح الذي يفيد دينهم وأمتهم
4
. 

علفوا إن كثيفرا مفن المسفلمين ج: )).. وفي معفرض انتقفاده لمكانفة القفرآن بفين المسفلمين كتفب فقفال 

القرآن على هامش حياتهم، وتركوا حفظه ودرسه للمنقطعين والمصابين وهم بهذا المسلك يخونون وسها 
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 .417و 072و 071دمحم الغزالي، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، ص 

 
2
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 .7دمحم الغزالي، عالمية اإلسالم بين النظرية والتطبيق، ص  
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 01دمحم الغزالففي، جهففاد الففدعوة بففين عجففز الففداخل وكيففد الخففارج، دار الكتففب، الجزائففر، دون طبعففة وتففاريخ، ص 
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ورسوله، ويخونون أنفسهم، وإبعاد القرآن عن الحياة العامة ليكون نغما للمرتزقفة بأصفواتهم، أو شفارة 

..(( للفاشلين في دنياهم نذير شؤم يتهددنا بأوخم العواقب
1
. 

ن الشيخ دمحم الغزالي عمل لإلسالم، ونفافح عفن اإلسفالم، وقفدم اإلسفالم جمفيال للنفاس، والخالصة أ 

وصدق ما عاهد وسها عليه، حتى القى ربه وتغمده وسها في تربة البقيع مع الصحابة والتابعين 
2
. 

  

                                                           

 
1
 .   3دمحم الغزالي، نظرات في القرآن الكريم، دار الشهاب، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص  

 
2
رحلة نصفف  -الشيخ الغزالي كما عرفته: )الشيخ يوسف القرضاوي كتابا قيما عن الشيخ دمحم الغزالي بعنوانألف  

تكلفم فيفه بإسفهاب وتفصفيل عفن الشفيخ رحمفه . م4110هـ 0240مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، ( قرن

 . وسها كما صحبه وعرفه عن كثب
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 العالمة الداعية المصلح الشيخ الرباني أحمد ديدات 

 [م9118 – 1217/هـ1391 -1391]

 

 :ونشأته وتربيته مولده

م 0703بالهند عام  بإقليم سيراط " تادكهار فار" ديدات، ولد في بلدة  أحمد حسين  هوا الشيخ 

كان والده يعمل بالزراعة وأمه ، و[  فاطمة] وزوجته [ حسين كاظم ديدات] هما، هـ ألبوين مسلمين0841

[ ديربان]  عاش فى مدينة و أفريقياسنوات يعمل معهما، ثم انتقل والده إلى جنوب  تعاونه، ومكثا تسع

  منذ نعومة أظافره، فلقد السنة والجماعة وعمل في مدينة ديربان  بالخياطة، ونشأ الشيخ على منهج أهل

أحكام الشريعة و الكريم وعلومه القرآن سالمى  فى ديربان لتعلمإلا بالدراسة بالمركز  التحق الشيخ أحمد

عمل ، فبتدائية، وقرر أن يعمل ليساعد والدهالا المرحلة السادسة الشيخ م أكمل0782 وفى عام .  سالميةإلا

الوظيفة  وأمضى به اثنى عشر عاما، وتدرج سلم  للعمل في مصنع لألثاث في دكان يبيع الملح، ثم انتقل

  كماالتحق الشيخ بالكلية الفنية السلطانية  وأثناء ذلك ،للمصنع في هذا المصنع من سائق إلى بائع، ثم مدير

 .إدارة األعمالو فدرس فيها الرياضيات

 :تحول اهتماماته الدعوية

وفي األربعينيات من عمره كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتفه، وسفبب هفذا التحفول هفو زيفارة  

وتوجيه أسئلة كثيرة وتفصيلية ودقيقفة عفن  ،إلى دكان الملح الذي كان يعمل به الشيخ[ آدم التنصيرية]بعثة 

 .عن اإلجابة -وقتها-سالم، وعجزه المحزن إلدين ا

حتفى النسفخ العربيفة كفان   اإلنجليزيفة أن يدرس األناجيل بمختلف طبعاتها  من يومها قرر الشيخو 

يحاول أن يجد من يقرأها له، وقام بعمل دراسة مقارنة لألناجيل، وبعد أن وجد في نفسه القدرة التامفة علفى 

ومواجهفة المبشفرين قفرر أن يتفرك كفل األعمفال التجاريفة ويتففرغ للعمفل  العمل من أجل الدعوة اإلسالمية

 .الدعوي ورد شبهات النصارى والمبشرين

دور بعثفة آدم التنصفيرية ففي التفأثير علفى تغيفر حيفاة  كان هناك عامفل آخفر مفؤثر ال يقفل عفنكما  

ن مفن مهفام الشفيخ ففي العمفل ففي باكسفتان، إْذ كفا  أثنفاء عمفل الشفيخ ،من حياته الشيخ، في الفترة المتأخرة

للعالمفة الشفهير ( إظهفار الحفق)ترتيب المخازن ففي المصفنع، وبينمفا وهفو يعمفل ففإذ بفه يعثفر علفى كتفاب 

 .والداعية المجاهد رحمت وسها الهندي

األصففلي  الهنففد  وبعففد   وكففان هففذا الكتففاب يتنففاول الهجمففة التنصففيرية المسففيحية علففى وطففن الشففيخ 

سلمين الهنود، كانوا يُوقنون أنهم إذا تعرضوا ألية مشاكل في المستقبل، فلن تأتي إالَّ هزيمة البريطانيين للم

قفد عرففوا السفلطة  وألنهفم ،المسلمين الهنود، ألن السلطة والحكم والسيادة قد انتزعت غصبا  من أيديهم من

لهنود أنهم مناضلون عن المسلمين ا ومعروف. وتذوقوها من قبل، فإنهم ال بد وأن يطمحوا فيها مرة أُخرى

أشففدّاء، بعكففس الهنففود الهنففدوس، فففإنهم مستسففلمون خففانعون، وال يشففكلون أي خففوف علففى اإلمبراطوريففة 

  .اإلنجليزية

. الهنفد أللفف عفام وعلفى هفذا األسفاس خطفط اإلنجليفز لتنصفير المسفلمين ليضفمنوا االسفتمرار ففي 

  األساسي هو تنصير المسفلمين، وكفان وهدفهموبدأوا في استقدام موجات المنصرين المسيحيين إلى الهند، 

بداية منهج حواري مع و فتح آفاق الشيخ ديدات للرد على شبهات النصارى أسباب  هذا الكتاب العظيم أحد 



176 
 

طلففب و تأصففيله تأصففيال شففرعيا يوافففق المففنهج القرآنففي فففي دعففوة أهففل الكتففاب إلففى الحففوارو أهففل الكتففاب

 .فةالحجة من كتبهم المحرو البرهان

للمنصفرين، ثفم أخفذ يتففق معهفم علفى  يمارس ما تعلمفه مفن هفذا الكتفاب ففي التصفدي  وأخذ الشيخ 

ثفم أنتقفل  بعد أن ينتهوا من ممارسة نشفاطهم ففي الكنيسفة، فقد كان يقابلهم.. زيارتهم في بيوتهم كل يوم أحد

لفى اإلسفالم، وصفار  أكبفر الحاقفدين ع ديربفان وواجفه العديفد مفن غفالة  المبشفرين الشيخ بعفده إلفى مدينفة 

 .مناظر ومتحد لهم

 يجب أن يجمع من أجل تحصيل المال، وقد أدرك  أنه 0727إلى باكستان فى عام   ثم سافر الشيخ 

التي  في العمل الدعوي، ولن يحصل على هذا المبلغ إالّ بالسفر إلى باكستان لينفقه يفيض عن حاجته مبلغا  

 .الشيخ أحمد ديدات وأنجب ولدين وبنتا  وبها تزوج  .مكث فيها ثالث سنوات

ثم عاد بعد ثالث  ،وأثناء تواجده في باكستان عمل في فرع تابع لمصنعه الرئيسي في ديربان 

سنوات إلى مدينة ديربان خشية حرمانه من حق اإلقامة والعمل في دولة جنوب إفريقيا ألنه لم يكن من 

مكث حتى و سفره لنفس المصنع الذي سبق أن تركته قبل اإلى ديربان أصبح مدير  د مواليدها، وعندما عا

  .يعد نفسه للدعوة إلى الدين الحق 0712عام 

وفي الخمسينات القرن الماضي كان الشيخ يقدم محاضراته كل صباح لعامة ( ديربان)وفي مدينة  

وعات الذي اقترح على الشيخ توسيع موض( فير فاكس)المدعوين إلى أن أسلم شخص إنجليزي اسمه 

فصل الكتاب : " هذه الدراسة اسم ، وأطلق على"المقارنة بين الديانات المختلفة : " محاضراته لتشمل

 . " Bible Class .. المقدس

 في الدعوة لإلسالم ( الكتاب المقدس)كيفية أستخدم   الحضور  وكان الهدف منها تعليم

ثلة ( فيرفاكس)اختار السيد  حديث األحد،ومن بين المائتين أو الثالثمائة شخص الذين كانوا يحضرون 

 .مستنيرة من الخب المثقفة للتعمق في هذه الدروس المقارنة 

  يوما، والحظ الشيخ( فير فاكس)لعدة أسابيع، ثم تغيب السيد ( فير فاكس)واستمرت دروس السيد 

( فير فاكس)السيد ويوم األحد من األُسبوع الثالث من تغيب . الشباب اإلحباط وخيبة األمل على وجوه

تزود  ، ألنه كان قد(فيرفاكس)أن يمأل الفراغ، وأن يبدأ من حيث انتهى السيد   عليهم الشيخ  اقترح

 .المعنوية لرفع روحه( فيرفاكس)بالمعرفة في هذا المجال، ولكنه كان يحضر دروس السيد 

بأنها اللحظة التي   الشيخ هذه الفترة  وظل الشيخ يتحدث إليهم كل أحد مدة ثالث سنوات، ويصف

 كانت أفضل وسيلة تعلمت منها، فأفضل أداة لكي تتعلم هي أن تُع لِّم اآلخرين، اكتشفت فيها أن هذه التجربة

لَّ  –أن نبلغ رسالة وسها  فعلينا" .. ب لِّغُوا ع نِّي ولو آي ة : " والنبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص يقول ج  ، حتى ولو كنا ال -ع زَّ و 

يفتح أمامك  فإنك إذا بلَّغت وناقشت وتكلمت، فإن وسها.. إن سّرا  عظيما  يكمن وراء ذلك .إالَّ آية  واحدة نعرف

 .آفاقا  جديدة ، ولم أدرك قيمة هذه التجربة إالَّ فيما بعد

 جرأتففه فففي الففدفاع عففن اإلسففالم، والففرد علففى أباطيففلو وقففد ُعففرف الشففيخ أحمففد ديففدات بشففجاعته 

النشفاط الفدعوي  ونتج عفن هفذا ,  كان يثيرها أعداء اإلسالم من نصارى حول النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلصالشبهات التي و

الجبفار ففي الفرد المفحفم علفى القساوسفة والرهبففان أن أسفلم علفى يديفه بضفعة آالف مفن النصفارى واليهففود 

نهم اآلن من خيرة الدعاة إلى البعض مو والملحدين والمجوس والهندوس والبوذيين من مختلف أنحاء العالم

 .اإلسالم

م توقف الشيخ أحمد ديدات عن مواصلة أعماله حتى يتسنى له التفرغ للمهمة التفي 0717وفي عام  

. نذر لها حياته فيما بعد، وهي الدعوة إلى اإلسالم من خالل إقامة المناظرات وعقد النفدوات والمحاضفرات

م زار العديفد مفن دول العفالم، واشفتهر بمناظراتفه التفي عقفدها مفع وفي سعيه الحثيث ألداء هذا الدور العظي
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وقفد أسفس معهفد السفالم . أنفيس شفروش –جيمفي سفواجارت  –كفالرك : كبار رجال الدين المسفيحي أمثفال

 .لتخريج الدعاة، والمركز الدولي للدعوة اإلسالمية بمدينة ديربان

 :مؤلفاته

، وطبففع الماليففين منهففا لتففوزع بالمجففان بخففالف ألففف الشففيخ أحمففد ديففدات قرابففة العشففرين كتابففا   

 .المنفففففاظرات التفففففي طبفففففع بعضفففففها فقفففففط، وألقفففففى مئفففففات المحاضفففففرات ففففففي جميفففففع أنحفففففاء العفففففالم

 0732ولهذه المجهودات الضخمة ُمنح الشيخ أحمد ديدات جائزة الملك فيصل العالمية لخدمفة اإلسفالم عفام 

    ".أستاذ " م وأعطي درجة 

ودة الشفيخ مفن اسفتراليا بعفد رحلفة دعويفة مذهلفة أصفيب ففارس اإلسفالم م بعفد عف0772وفي عفام  

عفن بدايفة إصفابة الشفيخ ديفدات بفالمرض سنوات، و بمرضه العضال الذي أقعده طريح الفراش طيلة تسع 

 0772الشريان القاعدي في شفهر أبريفل عفام  إنه كان قد أصيب بجلطة في: ))"عصام مدير"صهره  يقول

 !منذ فترة طويلة، أجهد خاللها نفسه في الدعوة كعادتفه  رأسها أنه مريض بالسكربسبب عدة عوامل على 

تحديدا أخذ رحلة مكوكية للفدعوة، واجتهفد فيهفا خصوصفا ففي رحلتفه األولفى والقويفة  ولكن في ذلك الشهر

ا من عددا كبير الستراليا التي تحدث عنها اإلعالم االسترالي، ألنه ذهب لعرض اإلسالم عليهم وتحدى جدا

يبفادر المنصفرين إال  المنصرين االستراليين الذين أساؤوا لإلسالم أيما إساءة، وكان ديدنه أن ال ينفاظر وال

  .نبالحجة والبرها الذين يتعدون على اإلسالم فيستدعيهم الشيخ للمناظرات ويرد عليه

من االبتالء  له ما جرى ولذلك ذهب إلى استراليا وطاف بها محاضرا ومناظرا، وعندما عاد حدث

مففن  الثففامنيففوم اإلثنففين  صففباح وفففي  .الففذي يصففيب أهففل الحففق وأصففيب بجلطففة دمويففة حففادة فففي الففدماغ

فقدت األمة اإلسالمية الداعية اإلسالمي الكبير الشفيخ  هـ0242من رجب الثالث  م الموافق4111أغسطس 

 .الكراماتو جزيل الرحمات وواسع المغفرة فعليه من وسها ' أحمد ديدات ' المجاهد 

  (:المنصرونو التنصير)المبشرون و التبشير

 التبشففير مففن البشففرى والبشففارة)يقففول فففارس اإلسففالم وملجففم المنصففرين الفاشففلين أحمففد ديففدات  

ا يسففتخدم مصففطلح التبشففير علففى تلففك الحملففة التففي تولتهففا الصففليبية فيمففا يسففمى و بتعلففيم الففدين " اصففطالح 

لكنهفا صفاحبته وتعاونفت معفه وكانفت نشفأة و لتبشفير عفن نشفأة االستشفراقلقد تفأخرت نشفأة ا".. المسيحي 

االستشراق قبل الحروب الصليبية بحث ا في أحوال الغزاة الذين وصلوا إلى قلب أوربا ومن قبلها األندلس ثم 

ا ثم كان بعد الحروب الصليبية كذلكو الحروب الصليبية خدمة لها ا وتوجيه  ر مفع ويلتقى هنا التبشي. تبصير 

لفويس )االستشراق فلقد كفان مفيالد التبشفير مفع فشفل الحفروب الصفليبية تنفيفذ ا لوصفية قائفد الحملفة الثامنفة 

أن ( المنصفرون)ويبين فارس اإلسفالم لمفاذا يريفد المبشفرون (. حيث نبه إلى قوة العقيدة اإلسالمية( التاسع

دة الصفافية النقيفة ففي قلفوب معتنقيهفا روح تثيفر تلفك العقيف: ))العقيفدة مفن قلفوب المسفلمين قفائال هيمحوا هذ

بففذلك تقففف تلففك الففبالد و الجهففاد فففي سففبيل وسها ممففا يتصففدى إلففى أي غففزو عسففكري أو سياسففي لتلففك الففبالد

ولقفد اسفتفاد المبشفرون مفن أخطفاء الحفروب الصفليبية وأحكمفوا . اإلسالمية ففي وجفه الغفزو الخفارجى لهفا

ما بتحويلهم عن دينهم أو بث األخطار الخبيثفة إوالسيطرة عليهم حتواء المسلمين اخططهم لكي يتمكنوا من 

شاعة روح الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد وبين الدولفة واألخفرى ممفا يفؤدى ففي النهايفة إالمضادة بينهم و

إلى تفريق الشمل وتفريق الكلمة وبذلك تتمكن تلك البالد الصليبية من تنفيذ مخططاتها العدوانية والسفيطرة 

اع فا وحضفارة وفكفر  إنهفا تهفدف إلفى االسفتيالء . لى المقدرات اإلسالمية والعربية أمة وشعب ا وثروة وتاريخ 

 ((. سالمىإسالمى وتدمير كل مظهر إعلى كل ما هو 
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  :أهداف التنصير

يجمل الشيخ أحمد ديدات أهداف التنصير في العناصفر التاليفة التفي تحفدث عنهفا ففي كتابفه الشفهير  

   (:شرحوار مع مب)

   .تنصير المسلمين - 0

   .الخروج من اإلسالم والتذبذب فيه - 4

   .اإلبعاد عن اإلسالم-  8

   .نهاء الخالفة اإلسالميةإ-  2

   .لغاء فريضة الجهادإ-  1

   .القضاء على القرآن ومحوه-  2

   .تدمير أخالق المسلمين-  7

   .القضاء على وحدة المسلمين - 3

   .ضعفاء بقاء العربإ-  7

  .نشاء ديكتاتوريات سياسية في العالم اإلسالميإ -01

  :إمكانيات حمالت التنصير

ألففا جمعيفة  81هناك حوالي : )) وفي هذا الصدد يقدم لنا الشيخ أحمد ديدات هذه اإلحصاءات قائال 

كيففة، وهففم مففدعمون مففن الكنففائس والمنظمففات المسففيحية األمري.. تبشففيرية صففليبية فففي صففحارى إفريقيففا

آالف جمعيففة  2كففان هنففاك فففي أندونيسففيا حففوالي  0777ويريففدون جعففل إفريقيففا كلهففا مسففيحية، وفففي سففنة 

وهففم يطمحففون أيضففا إلففى جعففل .. مليففون إندونيسففيا  إلففى المسففيحية 01صففليبية تبشففيرية مففن أجففل تحويففل 

، (لوجفوس)ينة تُفدعى سفف: من هذه السفن.. ولديهم سفن تُوظف في العمل التبشيري.. إندونيسيا بلدا مسيحيا

، وهففذه السفففن تنتقففل بففين المففوانئ، ويشففجعون النففاس للصففعود إلففى ظهففر (دولففوس)وسفففينةأ أخففرى تُففدعى 

فهففي تجربففةأ جديففدة وطريفففة، خاصففة فففي عصففر السفففر .. السفففينة، والنففاس بطبيعتهففا تسففرع إلففى ذلففك

إلى ظهر السفينة مسلمين وغيفر  بالطائرات، ولذلك عندما ترسو السفن وتفتح األبواب للزوار يندفع الجميع

وتفتم عمليفات غسفيل المفخ،  ،مسلمين ليشاهدوا هذا العرض المسيحي المميز، وهناك تقدم لهفم المطبوعفات

تتجفه هفذه السففن التبشفيرية إلفى إحفدى الجفزر وترسفو بفالقرب .. وحاليا  فإن هذه السفن تعمل في أندونيسفيا

ألفي جزيرة، ولكل من هذه الجزر ميناؤها الخاص بهفا، وحفين منها، فأندونيسيا كما نعلم تتكون من حوالي 

ترسوا السفينة التبشيرية فإنهم يرسلون القوارب الصغيرة لتحضر السكان إلى ظهر السففينة، ويقفدمون لهفم 

التسففلية والترفيففه، ويوزعففون علففيهم الكتففب ويباشففرون عمليففة غسففيل المففخ، وهففم يتبففاهون بففأن لففديهم مففن 

ففا لفدى الحكومففة األندونيسفية نفسفهااإلمكانفات الخاصفة ب وهففم يخططفون فففي الشفرق األوسففط .. هففم أكبفر ممَّ

وففي أحفد مفؤتمراتهم التفي عقفدت ففي بيفروت بلبنفان، ففإنهم سفوف يجنفدون ! لالتصال بالناس في المنفازل

 مبشرين للعمل في الشرق األوسط وظيفتهم هي الدق على أبواب المنازل وتبليغ رسالة المسيحية إلى الناس

بواسطة الكتب والحوار المباشر، وبواسطة االتصال الشخصي، وإذا لم يتمكنوا مفن تحقيفق هفدفهم .. يدا  بيد

فمن خفالل دليفل التليففون ففي . باالتصال المباشر في بالد كالسعودية، فإنهم يحققون هدفهم من خالل البريد

ولفدي عينفات مفن هفذا  –نا  بالبريد جدة والرياض وغيرها، يلتقطون أسماء المسلمين، ويرسلون إليهم كوبو

أال ترغففب فففي الحصففول .. مجففانخصصففنا لففك إنجففيال  بال: " ويقولففون –الكوبففون، وهففو مكتففوبأ بالعربيففة 

    "((.عليه؟
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  :مواجهة التنصير

إن الجهاد في سبيل وسها تجاه هذه الهجمة  فرض على كل مسلم، وفي هذا المقام يقول فارس  

الوادع لم يدفن  لدعوة المهمة األصيلة للمسلم؟ من مائة ألف صحابي حضروا حجةولكن أين ا : ))اإلسالم

الشهادة والتبليغ للرسالة وانطلقوا في  فهموا معاني -فأين ذهب الباقون؟–في المدينة منهم إال عشرة آالف 

لم ولم يكتفوا وسها ويبلغونها للعالمين، أدركوا رسالتهم للعا األفاق يمتطون خيولهم وجمالهم ينشرون دعوة

فأجدادك قد أدوا دورهم .. مساجدهم يقيمون نصف الدين ويتركون النصف اآلخرو بالجلوس في بيوتهم

وتقف في  إما أن تجاهد في هذه المعركة: أخي. أنت ال تستطيع أن تحافظ على نفسك وعلى أبنائك بينما

فإذا دعوني (  )كم ثم ال يكونوا أمثالكم  ويستبدل قوما غير)   وجه هذه القوى أو تقبع مكانك وتنهزم وتنعدم

إنهم يخططون ويدبرون كيف يقاومون ) ،  (إلى كتابهم المقدس فسوف ادعوهم إلى القرآن الكريم

ماذا فعل المسلمون حتى يشعروا ! ولكن ماذا فعلتم حتى يشعروا بالرهبة منكم؟! ويكافحون اإلسالم

! لون أو يزعمون أنهم مرعوبون من غزو اإلسالم لحماهموماذا يرعبهم أو يرهبهم؟ إنهم يقو! بالرهبة؟

أين هم؟ هل لدينا في جنوب أفريقيا " أين هؤالء القوم الذين يفترض أنه ينشرون اإلسالم؟ : " وطالما سألت

بعثة واحدة للدعوة إلى اإلسالم ونشره؟ فهل يمكنكم أن تخبرونا باسم بعثة واحدة للدعوة اإلسالمية في 

هل هناك بعثة . بينما النصارى آالف البعثات أو اإلرساليات للتبشير المسيحي أو التنصيرجنوب إفريقية 

ومع هذا فإنهم ! إسالمية واحدة؟ هل يمكنكم أن تنبئونى باسم بعثة إسالمية واحدة جنوب نهر الزامبيزى؟ ال

نهم خائفون دون أي وهي أ)إنني أقول لكم إن المشكلة هي أننا حق ا ال نستغل هذه المسألة !( )مرعوبون

فنحن لسنا بحاجة إلى . وقد حان الوقت ألن نستيقظ ونعى الرسالة التي أعطاها وسها سبحانه وتعالى لنا(. شئ

ولتخرجوا .. ولسنا بحاجة ألن نربك عقولنا أو نسئ استخدامها أو ألن نبدل المنطق( كما يفعلون)تلفيق 

اذهبوا واعرضوا إخوة اإلسالم هذه على البلد . ومنطقهبهذه التعاليم البسيطة التي توافق عقل اإلنسان 

. ولتروا ما يمكنكم عمله حيال ذلك. الغارق في الظالم الفكري واألخالقي الذي نشاهده ويحيط بنا جميع ا

إن الدعوة إلى اإلسالم واجب وشرف ندين به . إنني أؤكد لكم أنهم سوف يخفقون ويعجزون وينهارون

أن لدينا القوة ولدينا القدرة على النفرة واالرتقاء الروحي ولدينا التعاليم التي تجعل  وأنا أؤكد لكم. ألنفسنا

ا ال يغلبون لو أنكم قمتم بدوركم ونلتم . إنني أؤكد لكم أنه ال يمكن أن يبلغ منزلتكم أو مقامكم أحد. منا قوم 

بون حتى وأنتم ساكنون عن إن هؤالء القوم مرعو. قوموا بالمهمة وبلغوا الرسالة.. الشرف المناط بكم

فنحن لم نفعل شيئ ا حتى نستحق هذا ( )حتى وأنتم صامتون عن الكالم أو اإلعالن عن عقيدتكم. الحركة

فليس لهم حديث إال . الشرف أو الكرامة واالمتياز أو الفضل بما نالقيه من اهتمام المجالس الكنسية المتتالية

لديهم ألف مشكلة ومشكلة فلديهم مشاكل منزلية تعرض أطفالهم  أرأيتم هذا؟  إنه! عن اإلسالم والمسلمين

فياله من . للضياع واالنهيار االجتماعي واألخالقي ولديهم مشكلة السكر وإدمان الخمر الذي تفشى فيهم

السياسية ال تزعجهم وال تقلقهم وال تسبب لهم الهم و وجميع هذه المشكالت المنزلية. تصدع اجتماعي

, الوحيد الذي يظل يطن أو يئز أمامهم هو اإلسالم وأنتم أيها المسلمون وإنه لفخر وامتياز  والشيء. والغم

ومن ثم ! لما كنتم هنا الليلة ! ولو لم أكن هنا! لوال هجماتهم هذه على اإلسالم ما كنت معكم هنا.. ولوال ذلك

    ((.فرب ضارة نافعة 

 :االنتقال من رد الفعل إلى المبادرة

كمسلمين أن نكون أول من يبادر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وآال ننتظر هؤالء  يجب علينا 

نحفن المسففلمين لفم نفعفل شففيئ ا حق فا مففن أجفل ماليففين : ))الفاشفلين حتفى يففأتوا إلينفا كمففا يقفول العالمفة ديففدات

إلفى الخسفران وإال ففإنهم سفوف يجروننفا معهفم " الشفرك " يجفب علينفا أن ننقفذهم مفن . الضالين في العفالم

إن الذين يعبدوا آلهة من البشر في أرض وسها الطيبة اليفوم أكثفر مفن هفؤالء الفذين . اآلخرةو المبين في الدنيا
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والشقاء الذي يعيش فيفه العفالم اإلسفالمي هفو بسفب إهمالنفا . يعبدون وسها الواحد سبحانه وتعالى بعدة ماليين

إن نشر اإلسالم أول ففرض علفى المسفلم إذا سفقطت هفذه . ممع شعوب العال" دين وسها " الكامل في مشاركة 

  ((.الدعامة فأنت على خطر عظيم  لتعلم أن عقاب وسها يأتي بغتة

  :وعيد ونذير

إن أمة تملك هذه األموال وتعانى من هذا العجز تسفتحق : ))يقول فارس اإلسالم الشيخ أحمد ديدات 

ك في اليوم األخفر كمفا توعفد وسها سفبحانه وتعفالى الفذين ال الدمار والتخلف، وسيعاقب وسها المسئولون عن ذل

فاكهل سبحانه وتعالى أخبرنا عن سر النجاح، وفي القرآن الكريم قدم لنا المعادلة، ولكننا . ينفقون في سبيل وسها

 إن هذا هو الحق، ووسها سبحانه وتعالى يحدد سر النجفاح: نأخذ أجزاء من الدين ونجعلها دينا وحدها، ونقول

ممفا رزقنفاهم و أمرهم شورى بينهمو أقاموا الصالةو والذين استجابوا لربهم: )في هذه األمة في قوله تعالى

إن المفواطن النصفرانى يضفع يفده ففي جيبفه [. اإليمفان والشفورى واإلنففاق: ]فعناصر النجاح هي( ينفقون 

التجارية ترصد أمفواال سفنوية  وهكذا سائر الشركات والمؤسسات.. وينفق ويعطى الكنيسة ورجالها بسخاء

بينما المسلمون أبواب الخير واإلنففاق مفتوحفة أمفامهم مفن زكفاة وصفدقة .. ضخمة جدا لمؤسسات التنصير

  ((.البذل في سبيل وسها و وكفارات وال تخلوا سورة من القرآن إالّ وتدعو إلى اإلنفاق

   فى المقام األول؟( أهل الكتاب)لماذا ندعو 

المة ديدات اإلجابة على هذا السؤال حين قال أن ما عندهم من بقايا الرساالت السفماوية لقد بين الع 

ولما جاءهم رسول من عند وسها مصدق لما : )يجعلهم أولى الناس بهذه الدعوة وأولى الناس باالستجابة ولهذا

الَّفِذين  )، و(010: لبقفرةا( )من الذين أوتوا الكتاب كتاب وسها وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمفون معهم نبذ فريق

ففا ففقَّ  آت ْين ففاُهْم اْلِكت ففاب  ي ْعِرفُون ففهُ ك م  إِنَّ ف ِريق ففا ِمففْنُهْم ل ي ْكتُُمففون  اْلح  ُهْم و  ُهففْم ي ْعل ُمففون   ي ْعِرفُففون  أ ْبن ففاء  : البقففرة( )و 

قفل : ) ريم قفائالفاكهل يأمرنا في القفرآن الكف: ))ويوضح فارس اإلسالم اإلجابة على هذا السؤال قائال (.022

فا  يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إالّ وسها وال نشرك بفه شفيئ ا وال يتخفذ بعضفنا بعض 

أن .. ، ففاكهل يأمرنفا أن نفدعوهم(22: آل عمفران) (أرباب ا من دون وسها فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنفا مسفلمون

: الكريم  يخاطب اليهود والنصارى إن وسها قفال لهفم ففي القفرآن الكفريم إن القرآن..  ندعو اليهود والنصارى

وهنفاك توجفد . ، ووسها يريفدهم أن يفأتوا ليعرففوا الحقيقفة(070: النسفاء( )يا أهل الكتفاب ال تغلفوا ففي ديفنكم)

ذي ال وفي الثلث األول مفن القفرآن الكفريم والف( أي في القرآن)للتحدث إليهم و النصائح لمعرفتهم ولدعوتهم

فففي الثلفث األول يتحفدث عفن اليهفود . فنحن نستمر ففي تالوتفه لكفن ال أحفد يسفتعمله. نستعمله من ألف عام

فاكهل سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوهم مباشرة وندعو كفل شفخص  لكفن أحفد ا منفا لفم يفعفل هفذا . والنصارى

  ((.ألننا كنا مشغولين بأنفسنا في مسائل طفيفة

فالحفديث عفن التوحيفد شفرط التنفاظر مفع : ))وماهيته يقفول ففارس اإلسفالم وعن شرط هذا الحوار 

 أن نتحفدث معهفم عفن دور المفرأة ففي المجتمفع ومفا إلفى ذلفك مفن النصفارى ولكفنهم يسفتغبوننا ويريفدوننا

التوحيفد وجفدالهم ففي  ولكفن األصفل الفذي يريفدنا وسها أن نتحفدث معهفم حولفه هفو! المواضفيع التفي تطفرح 

وسها سفبحانه و أنفه صفلب تكفيفرا لفذنوبهمو واقعون فيه من اعتقفاد ففي المسفيح وبأنفه ابفن وسها الشرك الذي هم

: وهذا ما يجفب أن نقولفه لهفم. هذا هو ما يخبرنا وسها به( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم: )وتعالى يقول

. ا نتحاور حول موضوعات أخرىهذا ما ينبغي أن نتحاور حوله ولكنن(. 22: آل عمران( )أال نعبد إالّ وسها)

((. رق إلى كل الموضوعات، لكن الموضوعات التى أمرنا وسها بها لها األولويةنطال بأس من أن 
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  :دور الفرد المسلم فى الدعوة

ففإن أجفدادك .. يجب أال تنسى دورك وواجبك األهفم وهفو تبليفغ هفذا الفدين: )) يقول فارس اإلسالم 

من المسلمين هفم % 71لذلك تجد أن أكثر من . ذهبوا إلى التجارة ونشروا الدين العرب قد فعلوا ذلك عندما

وأنا أؤكد لكفم أن لفدينا القفوة ولفدينا . إن الدعوة إلى اإلسالم واجب وشرف ندين به ألنفسنا. من غير العرب

فا ال يغلبفون ي أؤكفد لكفم أنفه ال إننف. القدرة على النفرة واالرتقاء الروحي ولدينا التعفاليم التفي تجعفل منفا قوم 

قوموا بالمهمة وبلغفوا .. لو أنكم قمتم بدوركم ونلتم الشرف المناط بكم. يمكن أن يبلغ منزلتكم أو مقامكم أحد

إننا نستطيع أن نبدل الحال وإنها لمسئولية كبرى تلك التي عهد وسها بها إلينا ولذلك يجفب أن نخفرج . الرسالة

 ((.ونقوم بها

 :دور الدعاة في الدعوة

المطلففوب إذن هفو أن نحففرك المسففلمين ونحفثهم علففى الفدعوة، وأنففه يجففب : ))يقفول فففارس اإلسفالم 

وبدون التكلم ال تسفتطيع عفرض بضفاعتك، وأنفك ال تسفتطيع عفرض . عليهم أن يكلموا اآلخرين عن دينهم

لفدينهم بفين إن هذا هو عيب المسلمين، هذا ما ينقصهم، إنهفم ال يعملفون للفدعوة .. أفكارك دون أن تفتح فاك

أن اإلمففام ففوق المنبففر لففم يففدعهم لفذلك، والمطلففوب إذن أن يطلففب إلفيهم ذلففك مففن فففوق : اآلخفرين، والسففبب

إن الدعوة هي مسئولية المسلمين، وإن وسها سيحاسب المسلمين عن ذلفك يفوم القيامفة،  :المنبر، وأن يقال لهم

ال، ألننا كنا في شغل عن ذلك، بل الواجب : ولوا، وال يُعقل أن يق"هل بلَّغتم رسالتي؟ : "ويواجههم بالسؤال

لقففد حاولنففا قففدر اسففتطاعتنا وجهففدنا، وإن ذلففك لففن يتحقففق إالَّ إذا ُطلففب مففن فففوق المنبففر، : أن نعمففل ونقففول

باعتبار أن للمنبر سلطته وتأثيره، ففي خطبة الجمعة عادة تُحدد لنا واجباتنا ومسئولياتنا، ولكفن فيمفا يتعلفق 

لذلك فإني أعتقد أن على المسلمين واجب النهوض بالدعوة، وأن يقدموا اإلسالم إلى . ع شيئا  بالدعوة ال تسم

فِهيدا  : )اآلخرين حتى يتحقق ففي النهايفة وعفد وسها تعفالى ِ ش  ك ف فى بِفاهَّ فِه و  يِن ُكلِّ هُ ع ل فى الفدِّ حفين يسفود ( ِليُْظِهفر 

 ((.اإلسالم ويعم العالم كله 

 :عالمية اإلسالم في الدعوة

إن بالل الحبشي وسلمان الفارسفي وعبفد وسها بفن سفالم اليهفودي كفانوا مفن : )) يقول فارس اإلسالم 

أوائل المهتدين إلى اإلسالم من غير العرب، وقفد يقفول الشفكاكون إن انتشفار اإلسفالم كفان مجفرد مصفادفة 

خمفس رسفائل إلفى جميفع  ولكن ما قولهم في الحقيقة التاريخيفة التفي تشفهد بفأن محمفد ا قفد أرسفل قبفل وفاتفه

البلدان المحيطة بجزيرة العرب يدعوهم فيها إلى اإلسالم؟  فقد بعث برسالة إلفى كسفرى إمبراطفور ففارس 

ورسالة إلى المقوقس عظيم القبط وملك مصر ورسالة إلفى نجاشفي الحبشفة ورسفالة إلفى هرقفل إمبراطفور 

مفثال ففي تبليفغ الرسفالة السفماوية التفي  دمحم وبهفذا يضفرب لنفا. الروم بالقسطنطينية ورسالة إلى ملفك الفيمن

وإصفالح البشفرية كلهفا بهفدايتها لإليمفان بفاكهل فهفل يمكفن ألي ديفن أخفر أن " عظم الغاية"أسندت إليه وفي 

فا قياسفية ولكنفه بعفث لكفي يقفوم بالمسفئولية  يضارع اإلسالم؟ إن محمد ا لم يبعث لكي يسجل أو يحطفم أرقام 

 ((.ن التي كلفه بها رب العالمي

إن كفل أمفة تتفوق إلفى أن تكفون حفرة ومحترمفة ومشفرفة وأن تحيفا ففي : )) ويقول ففارس اإلسفالم 

سالم وكرامة، وهذا هو أعلى مطلب لكل فرد، وال يمكن تحقيق هذه الغايات في أمة يعتدي أفرادها بانتظام 

وعفتهن التفي هفي تعاطى المخدرات ويغتصبون نساءهم ويسلبونهن شرفهن و على أجسامهم بشرب الخمر

محترمفة ومشفرفة حق فا فعليهفا أن تتفألف مفن و ، ولكفي تكفون األمفة حفرة(كفالمجتمع الغربفي)تاج فضيلتهن 
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وتلك األهداف يمكفن . أفراد على استعداد لاللتزام الكامل بهذه العقيدة وذلك الهدف, أفراد لهم هدف وعقيدة 

ولإلسفالم عقيفدة فريفدة تكشفف الطريفق لكفل أولئفك  األجسام طاهرة ونقية،و تحقيقها فقط إذا حفظت العقول

((.الذين يتوقون إلى السالم والشرف والحرية 
 
  

فاإلسالم دين الحق والعدل، دين الرحمة والسالم، انتشر في أرجاء المعمورة بوسطيته وسماحته ال  

مبطلفون، يقفول بالسيف كمفا ادعفى المبطلفون، ولنسفتمع اآلن إلفى ففارس اإلسفالم  وهفو يفرد علفى أولئفك ال

كمففا قففال !"  )السففيف بالفعففل"الجففواب هففو أنففه " أي سففيف؟"ولففك الحففق فففي أن تسففأل : )) فففارس اإلسففالم

فّقِ )  :إنه تحقيق لنبوأة أخرى أيضا  ! إال أنه سيف العقل( كاراليل ِديفِن اْلح  ُسفول هُ بِاْلُهفد ى و  ُهو  الَّفِذي أ ْرس فل  ر 

فِه و   يِن ُكلِّ هُ ع ل ى الدِّ فِهيدا  ِليُْظِهر  ِ ش  وقفد وصفف هنفا قفدر اإلسفالم ففي أوضفح تعبيفر (. 43: الففتح( )ك ف فى بِفاهَّ

( أي ليظهفر وسها القفدير اإلسفالم( )ليظهفره)سيسود اإلسالم في العفالم ويتغلفب ويخلفف وراءه كفل ديفن آخفر 

ان سفواء كانفت وأنفه سفيخلف وراءه جميفع األديف(. طريقة الحيفاة)وكلمة دين باللغة العربية . على الدين كله

. هفذا هفو مفا قفدره وسها لدينفه.. الهندوسية أو البوذية أو المسيحية أو اليهودية أو الشيوعية أو أي مفذهب آخفر

هُ ع ل فى )..  :وقد أعيد النص القرآني في سورة الصف اآلية التاسعة التي تنتهي بنهايفة مغفايرة طفيففة ِليُْظِهفر 

ل ْو ك ِره  اْلُمشْ  يِن ُكلِِّه و  (.7: الصف( )ِرُكون  الدِّ
 
 

لكففن كيففف؟ . إنففه وعففد وسها ووعففده حففق. اإلسففالم سيسففود: )ونخففتم بهففذا القففول للشففيخ أحمففد ديففدات 

بالسيف؟ ال حتى ولو كان عندنا سالح ذري، فهل يمكننا استعماله؟ القرآن الكريم يحرم علينا استخدام القوة 

كثر سيادة على جميع األديان، إن انتصارات تعاليمفه لكن اآلية تتنبأ بأن اإلسالم سيكون األ! كوسيلة للهداية

وعقائده بدأت بالفعل، وهو اآلن بدأ يتحكم في الفكفر والتعفاليم والعقائفد الدينيفة لمفدارس الفكفر المختلففة ففي 

العالم، ليس باسم اإلسالم ولكن باسم التحسين واإلصالح الديني فإن الطوائف الدينية المختلففة بفدأت تفتطعم 

تعاليم وعقائد اإلسالم وهناك أشياء كثيرة تناولها مقصور على اإلسالم ولم تكفن معروففة مفن قبفل بسرعة ب

 :أو كانت من قبل تعارض بضراوة من العقائد األخرى أصبحت اآلن جزء من معتقداتهم

 .إخاء اإلنسان - 0

 .إلغاء نظام الطبقات المتعلقة والمنبوذة - 4

 .حق النساء أن ترث - 8

 .اكن العبادة للجميع فتح أم - 2

 .تحريم كل المسكرات - 1

 .المفهوم الحقيقي لوحدانية وسها - 2

اسأل أي موحـد أو المشرك : تبقى كلمة واحدة أخيرة في الموضوع األخير قبل أن ننتقل إلى األمام 

أي شيء غير كم إله يؤمن به؟ سيخاف أن يقول . أو المؤمن بوحـدة الوجود أو الثالوثي( المؤمن بعـدة آلهة)

 .(. هذا هو تأثير التوحيد الصارم في اإلسالم! واحد 
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 :خاتمة

نعم الداعي إلى وسها على بصيرة ويقين، درب و رحمك وسها يا فارس اإلسالم فلقد كنت نعم المجاهد 

(ال يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر وسها وهم ظاهرون: )النبي فيهم من قال
 
: قال البخارى -

 !هم أهل العلم و
1
 

  

                                                           

 
1
والمراجع ومن موقع الشيخ في الشبكة المعلوماتيفة، بتصفرف، مفن المؤلفف أُعدّْت هذه الدراسة من هذه المصادر  

  :وتصويبه للكثير من األخطاء

 .00حوار مع مبشر، مكتبة المختار اإلسالمي، القاهرة، ص   أحمد ديدات،-   0

 what make good Friday) حديث مع ديدات بفالتليفزيون األسفترالي ففي مقدمفة محاضفرة للشفيخ بعنفوان -  4

good  .) 

   .70أحمد ديدات، هذه حياتي سيرتى ومسيرتي، دار الفضيلة، ص  – 8

   .00و 01أحمد ديدات بين اإلنجيل والقرآن، مكتبة المختار اإلسالمي، ص -  2

   .41حوار مع ديدات في باكستان، مكتبة المختار اإلسالمي، ص -  1

مكتبفة المختفار اإلسفالمي، ص " هفل المسفيح هفو وسها؟"عفن نقال " عرب نيوز السعودية"لقاء مع الشيخ بجريدة  - 2

   .014و 010

   .33و 37عيسى إله أم بشر أم أسطورة؟، مكتبة المختار اإلسالمي، ص أحمد ديدات، –  7

   .21، مكتبة المختار اإلسالمي، ص (ما اسمه؟)وسها في اليهودية والمسيحية واإلسالم  أحمد ديدات، – 3

مجلفة  -السفعودية الصفادرة باللغفة اإلنجليزيفة "عفرب نيفوز"أجرته فايزة أمبا مع الشيخ في جريدة الحوار الذى  - 7

القفرآن أم " انظر مناظرة الشفيخ مفع أنفيس شفورش و -0733عدد ديسمبر  -العدد الرابع/ المجلد األول / البرهان 

  "(.كلمة وسها ؟  اإلنجيل أيهما

هفل المسفيح هفو )نقال عن ( الملح الذى تحول الى خطر يخشاه المبشرون بائع ) لقاء صحفي مع الشيخ بعنوان  -01

 . مكتبة المختار اإلسالمي – 73ص ( وسها ؟

  .41و 40أحمد ديدات، الدليل على أباطيل األناجيل، مكتبة المختار اإلسالمي، ص  -00
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 األستاذ الدكتور العالمة الداعية الشيخ يوسف القرضاوي

 فقيه األمة ومجتهد زمانه ومجدد  اإلسالم في العصر الحديث

 [م9191حي  -1292/هـ1332حي -1331]

 

  :ومؤهالته نشأته

 مركز تراب صفت قرية العربية، مصر جمهورية قرى إحدى في القرضاوي يوسف الدكتور  ولد 

 بفن عبفدوسها وهفو بمصفر، موتا   الصحابة آخر فيها دفن عريقة قرية وهي الغربية، محافظة الكبرى، لمحلةا

ففي  فيهفا القرضفاوي مولفد وكفان وغيفره، حجفر بفن الحفافظ نفص كمفا الزبيفدي، جفزء بفن الحفارث

 تحفقوال  عمفره مفن العاشفرة دون وهفو تجويفده، أحكفام وأتقفن الكفريم، القرآن حفظ وأتم م 17/17/0742

 ففي ترتيبفه وكفان الطليعفة، ففي دائمفا وكفان والثانويفة االبتدائيفة دراسته فيها فأتم الشريف، األزهر بمعاهد

 أصفول بكليفة التحق ثم .الفترة تلك في اعتقاله ظروف رغم المصرية، المملكة على الثاني الثانوية الشهادة

 وعددهم زمالئه بين األول ترتيبه وكان م،1953-52 سنة العالية على حصل ومنها األزهر، بجامعة الدين

 ترتيبفه وكفان م1954 سنة العربية اللغة كلية من التدريس إجازة مع العالمية على حصل ثم .وثمانون مائة

 علفى حصفل1958 سنة  وفي . خمسمائة وعددهم باألزهر، الثالث الكليات خريجي من زمالئه بين األول

 التمهيديفة الدراسفة علفى حصفل م1960 سفنة  وفي .واألدب اللغة يف العالية العربية الدراسات معهد دبلوم

 حصفل م1973 سفنة  وففي. الفدين أصفول كليفة من والسنة القرآن علوم شعبة في للماجستير المعادلة العليا

 المشفاكل حفل ففي وأثرهفا عفن الزكفاة الكليفة، نففس مفن األولفى الشفرف مرتبفة مفع الدكتوراة بامتيفاز على

 .االجتماعية

  :الرسمية هأعمال

 معهفد علفى مشفرفا   أصفبح ثفم المسفاجد، ففي والتفدريس بالخطابفة فتفرة  القرضاوي  الدكتور عمل 

 بفاألزهر اإلسفالمية للثقاففة العامفة اإلدارة إلفى ذلفك بعفد ونقفل .مصفر ففي األوقفاف لفوزارة التفابع األئمفة

 م1961 سفنة  وففي. إلرشفادوا الفدعوة إلدارة الفنفي بالمكتفب والعمفل مطبوعاتهفا علفى لإلشراف الشريف

 التفي القواعفد، أمتن على وإرسائه تطويره على فعمل ،الثانوي الديني لمعهدها عميدا قطر، دولة إلى أعير

 نفواة والبنفات للبنفين التربيفة كليتفا أنشفئت م1973 سفنة  وففي .الصفالح  والحفديث النفافع القديم بين جمعت

 وعمادة تأسيس تولى م1977 سنة  وفي .ويرأسه اإلسالمية الدراسات قسم ليؤسس إليها فنقل قطر، لجامعة

 الجفامعي  العفام نهايفة إلفى لهفا عميفدا   وظفل قطفر، بجامعفة اإلسفالمية والدراسفات الشفريعة كليفة

 يفزال وال قطفر، بجامعفة النبويفة والسيرة السنة بحوث لمركز المؤسس المدير أصبح كما م،1989/1990

 الدراسفي  العفام الشفقيقة الجزائفر جمهوريفة إلفى قطفر دولفة مفن عيفرأ وقفد .اليفوم  إلفى بإدارتفه قائمفا

 قطفر ففي عملفه إلفى عفاد ثم العليا، اإلسالمية ومعاهدها لجامعتها العلمية المجالس ليترأس م1990/1991

 لعام اإلسالمي االقتصاد في للتنمية اإلسالمي البنك جائزة على حصل .والسيرة  السنة بحوث لمركز مديرا

 .هفـ1413 لعفام اإلسفالمية الدراسفات في باالشتراك العالمية فيصل الملك جائزة على حصل كما .هـ1411

 . م1996 لعام بماليزيا العالمية اإلسالمية الجامعة رئيس من المتميز العلمي العطاء جائزة على حصل كما

 .م1997 لعام اإلسالمي الفقه في  بروناي سلطان البلقية حسن السلطان جائزة على حصل كما
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 :اإلسالم خدمة في ونشاطه جهوده

 ففي الحاضفر العصفر ففي البفارزين اإلسفالم أعفالم أحد القرضاوي  يوسف الدكتور الشيخ األستاذ 

 بفه التقفى إال معاصفر مسفلم يوجفد وال .ومغربفه مشرقه اإلسالمي العالم في والجهاد، والدعوة والفكر العلم

 أو حفديث أو درس أو خطبفة أو محاضفرة، إلفى مسفتمعا   أو ى،فتفو أو مقالفة، أو رسفالة، أو لكتفاب، قارئفا  

 ففي نشفاطه يقتصفر وال  .ذلفك غيفر أو شفريط، أو تلفاز، أو إذاعة، أو ناد، أو جامعة، أو جامع في جواب،

 وتعددت جوانبه، وتنوعت نشاطه، اتسع بل خاص لون أو معين، مجال أو واحد، جانب على اإلسالم خدمة

 هفذه أهفم علفى هنفا ننبه أن وسنحاول .إليه وتشير عليه، تدل واضحة بصمات نهام كل في وترك مجاالته،

    :وهي وأبرزها، المجاالت

 .العلمي التأليف مجال - 0

 .والتوجيه الدعوة مجال - 4

 .والفتوى الفقه مجال - 8

 .والندوات المؤتمرات مجال - 2

 .والمحاضرات الزيارات مجال - 1

 .والمؤسسات المجالس عضوية في المشاركة مجال - 2

 .اإلسالمي االقتصاد مجال - 7

 .االجتماعي العمل مجال - 3

 .الصحوة ترشيد مجال - 7

 .والجهادي الحركي العمل مجال - 01

 :العلمي التأليف مجال

 العالمة وصفه كما محقق مؤلف عالم فهو القرضاوي، الدكتور فيه برز ما أهم من والتأليف الكتابة 

 وصففها كما اإلسالمي، العالم في وتأثيرها ثقلها لها وكتبه  "األعالم رسائل " كتاب في يالندو الحسن أبو

 مفكفر كاتفب أنفه مفن يسفتيقن ومؤلفاتفه وبحوثفه كتبفه ففي والنفاظر  .باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة بحق

 مفن جديفدا   فيفه يضفيف أنفه يعتقفد مفا إال الموضوعات من يطرق وال غيره، يقلد وال نفسه، يكرر ال أصيل

 نحفو أو حكمفة بيفان أو شفبهة، رد أو مجمل، تفصيل أو غامض، توضيح أو فكر، تأصيل أو فهم، تصحيح

 الخمسفين، علفى نيففت كتبفا   اإلسفالمية الثقاففة جوانفب مختلف في القرضاوي يوسف الشيخ ألف وقد  .ذلك

 كثيرة، مرات بالعربية طبعت ولهذا ،روالتقدي بالقبول اإلسالمي العالم في العلم أهل تلقاها بابها، في أصيلة

 القرضاوي كتب وجدت إال إسالمي بلد إلى تذهب تكاد فال والعالمية، اإلسالمية اللغات إلى أكثرها وترجم

 :مزايا بعدة الكتب هذه تميزت وقد .المحلية باللغة أو بالعربية إما هناك

 ومفنهج ،والسفنة الكتفاب علفى المعتمفد مياإلسفال العلمفي تراثنفا أصفول إلفى أساسفية بصفة استندت  :أوال   

 .بحق والمعاصرة األصالة بين فجمعت فيه نعيش الذي العصر تنس لم ولكن الصالح، السلف

 .اإلصالحي والتوجه الفكري، والتأمل العلمي التمحيص بين جمعت  :ثانيا   

 مفن المسفتوردة للمفذاهب يفةالفكر التبعيفة مفن تحفررت كمفا المذهبية، والعصبية التقليد من تحررت  :ثالثا   

 .الشرق أو الغرب
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 .إفراط  وال تفريط بغير الميسرة الوسطية فيها وتجلت والمتحللين، المتزمتين بين باالعتدال اتسمت  :رابعا  

 مفن أنفه  "والتطفرف الجمفود بفين اإلسفالمية الصفحوة" كتفاب  تقفديم ففي األمة مجلة مدير بحق قال وهكذا

 .العصر ومقتضيات الشرع محكمات بين ويجمعون باالعتدال يتميزون الذين ئلالقال اإلسالميين المفكرين

 .مفتمكن أديفب عفالم أسفلوب فهفو " الممتنفع السفهل" بفـ يعفرف مفا الكتابفة ففي أسفلوبه يمثفل  :خامسفا  

 مفن واالنحفراف التحريفف ودعفوات ،الخفارج مفن والغفزو الهفدم دعفوات وجهفه ففي بقفوة وقففت  :سادسفا  

 .الجاهلين وتأويل ،المبطلين وانتحال ،الغالين تحريف عنه تنفي ،وحده الصحيح اإلسالم والتزمت الداخل،

 ودروسفه، ومحاضفراته خطبفه مستمع ذلك يلمس كما واإلخالص، الحرارة فيها كتبه قارئ يلتمس  :سابعا

 ،الداعية حرارةو األديب، وإشراقة الفقيه، دقة بين تجمع وكتاباته مؤلفاته أن  :عنه كتبوا من كل أجمع وقد

 .المجدد ونظرة

 ثبات تمثل التي  "وطاغية عالم" مسرحية  مثل أدبي، طابع ذات كتبا   العلمية كتبه بجوار له أن كما 

 من بقي مما عددا   يضم  "ولفحات نفحات" بعنوان  ديوان وله  .الحجاج طغيان مواجهة في جبير بن سعيد

 وقصفائده أناشفيده انتشفرت وقفد  .الموجهة واألناشيد الجديدة القصائد بعض إلى باإلضافة القديمة، قصائده

 .الديوان طبع قبل حتى المناسبات في الشباب بها وتغنى اإلسالمي العالم في

 وقد خاصة، الديني وللمعهد قطر، في التربية لوزارة تأليفها في اشترك أخرى كتب جانب إلى هذا 

 والفقفه والتوحيفد والحفديث التفسفير تتنفاول وهفي مدارسفها، ففي الوزارة أقرتها كتابا ، العشرين على زادت

 والدراسفات البحفوث بخفالف هفذا وغيرهفا، األخفالق، وفلسففة اإلسفالمية، والبحفوث اإلسالمي، والمجتمع

 شيء إلى وسنشير واألسبوعية، والشهرية الفصلية :العلمية والمجالت الحوليات في نشرت التي والمقاالت

  .بعد منها

 :تبالك هذه من

 "اإلسالم  في والحرام الحالل"  - 0

 ـف وسها رحمفه ـف شفلتوت محمفود الشفيخ األكبفر اإلمفام عهفد في األزهر مشيخة من بتكليف ألفه الذي 

 اللجنفة أقرتفه وقفد ـف وسها رحمفه ـف البهي دمحم الدكتور عهد في اإلسالمية للثقافة العامة اإلدارة إشراف وتحت

 بفه ونفوه واإلسفالمي، العربفي العفالم ففي النظيفر منقطفع انتشارا   الكتاب انتشر وقد  .عليه وأثنت المختصة

 واجفب الكتفاب هفذا اقتنفاء إن  :الزرقاء مصطفى :الكبير األستاذ قال حتى المرموقين، العلماء من كثيرون

 األستاذ وكان ،موضوعه في كتاب أفضل هو ـ وسها رحمه ـ المبارك دمحم األستاذ وقال مسلمة، أسرة كل على

 الشفيخ المعفروف المحفدث وعنفي ،المكرمفة بمكفة التربيفة كليفة ففي لطالبفه يدرسفه الطنطفاوي علي الكبير

 .أحاديثه بتخريج األلباني الدين ناصر

 اإلسالمية للدراسات األكاديمية األقسام به اهتمت كما مؤلف، إلى خاصة رسالة هي باكستان وفي 

 قسفم إلفى شفوكت الفدكتورة جميلفة الدارسفة قفدمت ناتالسفتي أوائفل وففي. جفامعتي البنجفاب وكراتشفي ففي

 اإلسفالمي، الفقفه كتابة في جديدا   نموذجا باعتباره الكتاب عن دراسة البنجاب بجامعة اإلسالمية الدراسات

 رئفيس الصفديقي الفدين عفالء العالمفة عليها المشرف وكان ،"الماجستير" على تلك بدراستها حصلت وقد

 ال مفا الكتفاب طبفع  .الكتفاب عفن أخفرى دراسفة كراتشي جامعة من آخر طالب مقد كما  .ذلك بعد الجامعة

 والجزائفر، والكويفت، وبيفروت، بالقفاهرة نشفر دار مفن أكثفر تطبعفه حيفث بالعربيفة، مرة أربعين عن يقل

 إلفى الكتفاب تفرجم كمفا  .وحصفرها تتبعهفا يصفعب التي المسروقة الطبعات عدا هذا  .وأمريكا والمغرب،

 والسفواحلية والماليباريفة واألندونيسفية والماليزيفة والتركيفة والفارسفية واألورديفة واأللمانيفة ةاإلنجليزيف

 .وغيرها والصينية، واألسبانية
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 :فقه الزكاة – 4

 ففي وآثارهفا وأسفرارها الزكفاة ألحكفام مقارنفة موسفوعية دراسفة وهفو كبيفرين،  جفزأين ففي هفو 

 شفهد وقفد .عصفرنا  ففي العلميفة األعمفال أبفرز مفن دويعف والسفنة، القفرآن ضفوء ففي المجتمفع، إصفالح

 المودودي األعلى أبو العالمة عنه وقال اإلسالمي، التراث في موضوعه في مثله يؤلف لم أنه المختصون

 خليفل األسفتاذ عنفه نقلفه ،اإلسفالمي الفقفه الهجفري ففي عشفر الرابفع القفرن أي هذا كتاب أنه :ـ وسها رحمه ـ

 " :"اإلسفالم نظفام" سلسفلة  مفن "االقتصاد" عن  كتابه مقدمة في المبارك دمحم ستاذاأل عنه وقال .الحامدي 

 أبحفاث مركفز تبنفى وقفد . " الفقهفي التفأليف ففي هامفا حفدثا ويعتبفر ،الفقهية المجامع بمثله تنوء عمل وهو

 نقفل كمفا  .لفعفلبا وأنهاها اإلنجليزية اللغة إلى ترجمته بجدة العزيز عبد الملك بجامعة اإلسالمي االقتصاد

  .كثيرة أقطار في المسلمين بها وسها نفع الشيخ كتب من ككثير وغيرها، واألندونيسية والتركية األوردية إلى

 خاضفت كمفا . المعاصر المسلم العقل إليها يحتاج التي والموضوعات القضايا من الكثير كتبه عالجت وقد

 بمفا العفرب اليسفاريون نفادى فعندما . والخارج داخلال في اإلسالم خصوم ضد الفكرية المعارك من كثيرا  

 " الثورة قراءة" بعضهم  سماه الذي المصري، " الميثاق" بذلك وصدر "االشتراكي الحل حتمية" أسموها 

 ثالثفة منها صدر الذي " اإلسالمي الحل حتمية" سلسلة  بإصدار االتجاه هذا على للرد القرضاوي تصدى

 كان الدين أن بعضهم وزعم "النكسة" سموها  م التي 1967يونية  حزيران  5 نكبة وقعت وحينما  .أجزاء

 ."ننتصر ؟ وكيف انهزمنا لماذا  :الثانية النكبة درس" كتابه القرضاوي أصدر ،هزيمتنا وراء

 السفنوات ففي احتفدمت التفي  "الشفريعة تطبيفق" معركفة  أو  "والعلمانيفة اإلسفالم" معركفة  ففي

 موقفف العلمفانيون ووقفف اإلسفالمية الشفريعة بتحكفيم تطالفب الجمفاهير أصفوات ارتفعفت حيفث األخيفرة،

 بفاطلهم، لتفرويج منفابر لهفم المتاحفة اإلعفالم وسفائل مفن متخفذين المكتسفح الشعبي اإلسالمي للتيار العداء

 الندوة في وخصوصا   أباطيلهم، فضحت التي األصوات أعلى من القرضاوي صوت كان شبهاتهم، وتزيين

 ومثفل بالقفاهرة، الحكمفة بفدار وعقفدت مصفر، ففي " األطبفاء نقابفة" إليهفا  دعفت التفي الشفهيرة يفةالتاريخ

 .والقرضاوي الغزالي الشيخان فيها اإلسالميين

 واألسفبوعية اليوميفة الصفحف عنهفا تحفدثت وقفد البارزة، الفكرية األحداث أحد الندوة هذه وكانت

 رد الذي "لوجه وجها   والعلمانية اإلسالم" كتاب  أثرها من وكان  .وخارجها مصر في الشهرية والمجالت

 شبهاتهم كل وأبطل دعاويهم كل أسقط ،موضوعيا   علميا   ردا   مصر في العلمانيين وجماعة زكريا فؤاد على

 كان شهادات، من بها يلحق وما البنوك فوائد تحليل حول األخيرة المعركة وفي . الرصين العلمي بالمنطق

 . "المحرم  الربا هي البنوك فوائد " كتاب ثمارها ومن ،مقاومتها في وأقواها ألصواتا أعلى من صوته

  :والفتوى الفقه مجال

 يلقفى ال فهفو . خاصفة والفتفوى الفقفه مجفال ففي جهفوده القرضفاوي للفدكتور البفارزة الجهود ومن 

 عليه، ليرد اإلسالمية الموضوعات شتى في األسئلة من فيض جاءه إال ندوة أو مؤتمرا   يشهد أو محاضرة،

 العلميفة، النظفرة مفن بفه اتسفمت لمفا المسفلمين، المثقففين جمفاهير مفن عفام بقبفول تحظى وأجوبته وردوده

 المسلمين من الكثيرين لدى المعتمدة المراجع من مرجعا   أصبح وقد .اإلقناعية  والقدرة ،الوسطية والنزعة

 الرسفائل كثفرة مفن يشفكو أنفه منفه سفمع ثفبك عفن الشفيخ عفرف ومفن وخارجفه، اإلسفالمي العفالم ففي

 فرد جهد عليها يقدر وال كامل جهاز إلى تحتاج فهي عليها، الرد عن ويعجز إليه، تصل التي واالستفتاءات

 .ومقدرته طاقته تكن مهما

 طريفق عن كثيرة أحيان وفي المباشر، واللقاء المشافهة طريق عن إجابات من به يقوم ما إلى هذا 

 ففي الثابتفة برامجفه إلفى باإلضافة بعيدة، أقطار من هاتفيا   يسألوه أن للكثيرين سهل الذي تفي،الها االتصال
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 مقدمفة ففي الفتفوى ففي منهجفه بفين وقفد .والمشفاهدين  المسفتمعين أسفئلة علفى للفرد وتلفزيونها قطر إذاعة

 "والتسفيب نضباطاال بين الفتوى" رسالته  في ذلك وضح كما  . "معاصرة فتاوى" كتابه من األول الجزء

 .والتمثيل  التدليل مع وجالها للفتوى المتصدين لمزالق فيها تعرض الذي

 والتحفرر والفدليل، الحجفة علفى واالعتمفاد ،التعسير ال التيسير على يقوم أنه المنهج هذا وخالصة 

 عصفرهم، بلغفة النفاس مخاطبة وعلى المعتبرة، للمذاهب الفقهية بالثروة االنتفاع مع والتقليد، العصبية من

 الفتوى وإعطاء والمقصرين، الغالة بين واالعتدال ينفعهم، ال عما واإلعراض شأنهم يصلح بما واالهتمام

 مفع اإلسفالمية، الشريعة في االجتهاد" كتابه  في ذكره ما ذلك يكمل .والتعليل  واإليضاح الشرح من حقها

 عفن وأبفان المعاصفر، االجتهفاد مزالفق عفن ثفامالل فيه كشف الذي  "المعاصر االجتهاد في تحليلية نظرات

 .قويم  معاصر الجتهاد الالزمة الضوابط

 الحفالل " مثفل الفقهيفة الجوانفب ففي كتبفه فيمفا الضفوابط بهفذه االلتفزام يطبفق أن هفو حفرص وقفد 

 "بالشفراء لآلمفر المرابحفة بيفع"و "اإلسفالمي المجتمفع ففي المسفلمين غيفر "و  "الزكفاة فقه "و  "والحرام

 عضفوا   اختيفر أن غفرو وال  .سفنوات مفن بهفا وعفد الفذي الفقه تيسير سلسلة من حلقة وهو "الصيام فقه"و

 .اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه بمجتمع وخبيرا   اإلسالمي، العالم لرابطة الفقهي بالمجمع

 :والتوجيه الدعوة مجال

 اإلداري والعمل األكاديمي العمل بين كثيرة، أنشطة ومارس عدة، مجاالت في القرضاوي د عمل 

 فالدعوة دعوة، رجل األول المقام في ولكنه ذلك، وغير والشعر، واألدب والفتوى، بالفقه واشتغل والثقافي،

 .وعمله وعلمه واهتمامه تفكيره محور وهي الشاغل، شغله وهي وسداه، لحمته وسها إلى

 الثانوي، طنطا معهد من االبتدائي، القسم في طالبا   كان منذ شبابه، فجر منذ الدعوة يمارس بدأ وقد

 الدعوة إلى وله .كله العالم وغرب شرق حتى حولها، بما ثم بقريته، مبتدئا   ستة عشرة سنة،  حوالي وعمره

 :شتى ووسائل منابر

 دوقف. والدرس الخطبة طريق عن المسجد،  :وهو وسها، إلى للدعوة التاريخي الطبيعي المنبر  :منها

 العمالية المدينة الكبرى، المحلة بمدينة مسجد في يخطب الدين أصول كلية في طالب وهو القرضاوي كان

 اآلالف يؤمفه كان وقد  "يوسف الشيخ مسجد" الناس عليه أطلق الذي  "طه آله" بمسجد  يعرف ـ الشهيرة

 من خروجه وبعد  .للناس ليتسع طوابق عدة من ملحقا بجواره بنى المسجد منشئ أن حتى الجمعة، لصالة

 بالقفاهرة، الزمالفك جفامع ففي ليخطب السويس حرب عقب األوقاف وزارة استدعته م1956 سنة  المعتقل

  .الناصر عبد عهد في الخطابة من منع حتى كبير جمهور يؤمه كان وقد

 ويفدرس، يخطفب فهفو الفدعوة لنشفر وسفيلة المسفجد مفن اتخفذ م1961 سفنة قطفر إلفى أعير وحين 

 الخطبفة منفه تفذاع الفذي الخطاب، بن عمر مسجد في الجمعة خطبة يلقي اليوم إلى يزال وال ويفتي، ويعظ

 العفالم أنحفاء ففي وانتشفرت الخطفب هفذه سفجلت وقفد القطفري، التلففاز طريفق عفن مباشفرة الهفواء علفى

 "عابفدين" ميفدان  ففي منهفا كفان مفا وخصوصفا   واألضفحى، الفطفر عيفدي ففي خطبفه وكفذلك اإلسفالمي،

 كل من االثنين ومساء الجمعة، بعد األسبوعية دروسه ذلك إلى أضف .باإلسكندرية   "االستاد "و القاهرة،ب

 التفي حمفد، بن خليفة الشيخ مسجد في العصر درس في وتتمثل الثابتة، الرمضانية دروسه وكذلك أسبوع،

 الترويحفة بعفد العشفاء ودرس  .لألميفر ونائبا للعهد وليا   كان منذ عاما ، ثالثين منذ حضورها على يحرص

 .عام  كل القرآن فيها ويختم ،القرآن من بجزء ركعات ثماني يصليها التي التراويح صالة في

 :نشاطاته اإلعالمية
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 ،والتلففاز اإلذاعفة ففي وأحاديفث دروس فلفه ،أيضفا   للفدعوة منبفرا   اإلعفالم أجهفزة مفن اتخفذ كمفا 

 الشفريف الحفديث شفرح في وبعضها الكريم، القرآن تفسير في وبعضها الكريم، القرآن تفسير في وبعضها

 المسفلمين أسفئلة عفن إجابفات وبعضفها توجيهيفة، دروس وبعضفها  "النبفوة مشفكاة مفن" برنفامج  مثفل

 إذاعة افتتاح منذ  "وهداية نور" باسم  برنامج ذلك في وله .والحياة  باإلسالم يتعلق ما كل عن والمسلمات

 آخفر وبرنفامج .مشفاغله لكثفرة فيفه اسفتمراره عفدم مفن أخيفرا   اعتفذر ثفم ا  عامف عشفر بضعة واستمر قطر،

 يشفاهده ،اليوم إلى واستمر قطر، تلفزيون بدء مع بدأ جمعة، كل مساء في " اإلسالم هدي" باسم تلفزيوني

 ويتابعونه الناس ويترقبه السعودية، من الشرقية والمنطقة واإلمارات والبحرين قطر في واألخوات األخوة

 إال عربي تلفزيون من وما  .والتفقيه والفتوى والتوجيه، الدعوة في متميزة مدرسة يمثل وهو بلهفة، الناس

 .وأحاديث دروسا القرضاوي للدكتور وبث

 :نشاطاته الصحفية المكتوبة

 طريفق عفن المقفروء اإلعالم في نشاطه كان والمرئية، المسموعة اإلعالم أجهزة ذلك جوار وإلى 

 "و  "اإلسفالم نفور "و  "األزهفر " :اإلسفالمية المجفالت مختلفف ففي وبحفوث مقفاالت نشفر دفقف .الصحافة

 "المجتمع "و "اإلسالمي الوعي "و بدمشق  "اإلسالم حضارة "و مصر، في   "الدعوة "و  "اإلسالم منبر

 "و يفاض،بالر  "الفدعوة "و بالهنفد،  "اإلسفالمي البعفث "و ،ببيروت  "الشهاب "و ،بالكويت  "العربي "و

 .وغيرها لبنان في  "المعاصر المسلم "و ظبي، أبو في  "اإلسالم منار "و قطر، في  "األمة "و   "الدوحة

 لقفاءات أو فتاوى، أو مقاالت له نشرت التي األقطار، من عدد في واليومية األسبوعية الصحف جانب إلى

 أن عليفه خفالف ال ومما  .وأمة حضارةو وشريعة عقيدة اإلسالم حول أسئلة من إليه يوجه مما فيها يجيب

 وطابعفه ،المسفتقلة شخصفيته لفه المعاصفرين، اإلسفالم دعفاة كبفار مفن إسفالمي داعيفة القرضفاوي الشفيخ

  .الدعوة في متميزة مدرسة خصائصه بمجموع يعد بحيث الخاص وتأثيره األصيل،

 وإلهفاب العقفل مخاطبفة علفى ةوبالقفدر .معفا   الخاصفة وإقناع العامة، إفهام على بالقدرة يتميز فهو 

 بفين المفزج على وبالقدرة .جميعا   العصر ثقافة من واالستفادة التراث، استلهام على وبالقدرة .معا   العاطفة

 األمة بهموم الفردي التدين ربط على والقدرة .اإلسالم  أجل من والجهادي الحركي والعمل النظرية الدعوة

 تحفس ففال بالفدعوة، والفقفه بالفقفه، الفدعوة وصفل علفى والقفدرة .ية المصفير وقضفاياها الكبفرى اإلسالمية

 .متفرد  نموذج ـ والفكر الفقه في كما الدعوةـ في فهو وبالجملة .والفقيه  الداعية بين بانفصام

 :العلمية والندوات المؤتمرات مجال

 يفدعى إال اإلسالمية الدعوة أو اإلسالمي الفكر حول حلقة أو ندوة أو ملتقى أو مؤتمر يعقد يكاد ال 

 يحضفر وهفو والمفكرين، والدعاة العلماء بين لمكانته الداعية الجهات من تقديرا   القرضاوي، الدكتور إليها

 بفالبحوث فيهفا ويشفارك حضفوره، علفى المتعفددة وارتباطاتفه عملفه ظفروف وساعدته وقته أسعفه ما منها

 والدعويفة العلميفة المجتمعفات هفذه يشهدون والذين ا،مع بهما أو المخلصة اإليجابية بالمناقشات أو المعدة،

 :الحصر ال المثال سبيل على المؤتمرات هذه ومن .وإثراء  فاعلية يزيدها القرضاوي حضور أن يؤكدون

 .المكرمة  بمكة العزيز عبد الملك جامعة رعاية تحت اإلسالمي لالقتصاد األول العالمي المؤتمر - 0

 .المنورة  بالمدينة اإلسالمية الجامعة رعاية تحت الدعاة وإعداد الدعوة لتوجيه األول العالمي المؤتمر - 4

 .اإلسالمية سعود بن دمحم اإلمام جامعة رعاية تحت بالرياض اإلسالمي للفقه األول العالمي المؤتمر - 8

 .المنورة  المدينةب اإلسالمية الجمعية رعاية تحت الدعاة وإعداد الدعوة لتوحيد الثاني العالمي المؤتمر - 2
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 اإلسفالمية الجامعفة رعايفة تحفت والتفدخين والمخفدرات المسفكرات لمكافحفة األول العفالمي المفؤتمر - 1

 .المنورة  بالمدينة

 العلمفاء نفدوة نظمتفه الفذي والمستشفرقين اإلسفالم ومفؤتمر بالهنفد، بفالكهنو العلمفاء نفدوة ومهرجفان - 2

 .للمؤتمر  رئيسا   باإلجماع اختير وقد بالهند،  رهك بمدينة أعظم المصفين دار مع بالتعاون

 الفذي المفؤتمر ففي انتخفب وقد بلد، من أكثر في عقدت التي الشريفة والسنة النبوية السيرة ومؤتمرات - 7

 .للرئيس نائبا قطر في عقد

 . بالقاهرة اإلسالمية البحوث مجمع ومؤتمرات ،ليبيا في اإلسالمي التشريع وندوة - 3

 العليفا الهيئفة ومفؤتمرات وغيرهفا واسفتنابول الكويفت وففي دبفي ففي اإلسالمية المصارف راتومؤتم - 7

وندوات  ظبي، أبو في  "التطبيق مجال في اإلسالمي االقتصاد" وندوة اإلسالمية، بالبنوك الشرعية للرقابة

 الجامعفات ابطفةر ومفؤتمرات بالكويفت   "الزكفاة مفؤتمرات "و الطبية بالكويفت للعلوم اإلسالمية المنظمة

 وملتقيفات بفاألردن، اإلسفالمية الحضفارة لبحوث الملكي المجمع ومؤتمرات وغيرها، بالقاهرة، اإلسالمية

 اإلسفالمية الصفحوة ونفدوة آبفاد، بإسالم والسنة للقرآن العلمي اإلعجاز ومؤتمر بالجزائر، اإلسالمي الفكر

 والنفدوات المفؤتمرات لمعظفم وقفدم .قفاهرة بال والطفب اإلسفالم ومفؤتمرات بعمفان، العربي الوطن وهموم

 .المؤتمرين  تقدير موضع كانت علمية بحوثا  

 :الجامعية والزيارات المحاضرات مجال

 إللقفاء واإلسفالمية العربيفة الجامعفات مفن عفدد لزيفارة القرضفاوي  الفدكتور يوسفف األستاذ دعي 

 ففي معفا   الفريقين على أو التدريس، ئةهي أعضاء على وإما األكثر، وهو الطالب على إما بها، محاضرات

 شفمس، وعفين واألزهفر، القفاهرة، جامعفة  :مثفل المصرية الجامعات من عدد ذلك من .عامة  محاضرات

 ومنهفا .بالسفودان اإلسالمية درمان أم وجامعة الخرطوم جامعة ومنها .وأسيوط المنصورة، واإلسكندرية،

 عضفوا   الفدورات بعفض ففي كفان وقفد المنفورة، بالمدينفة ميةاإلسفال الجامعفة  :السفعودية العربيفة بالمملكفة

 الملك وجامعة والمعادن، للبترول الظهران وجامعة ،بجدة العزيز عبد الملك وجامعة بها، األعلى بالمجلس

 المتحفدة العربيفة اإلمفارات وجامعة الكويت، جامعة ومنها .بالرياض  سعود الملك وجامعة بالدمام، فيصل

 الخفامس دمحم وجامعفة بفاألردن، اليرمفوك وجامعفة األردنيفة والجامعفة بفالبحرين، الخلفيج وجامعفة بالعين،

 القفادر عبفد األميفر وجامعفة بفاليمن، صفنعاء وجامعفة بفالمغرب، بمفراكش عيفاض والقاضفي بالربفاط،

 الجامعفة  :ومنها .وتبسة  ووهران وقسنطينة العاصمة بالجزائر الجزائرية الجامعات من وعدد بقسنطينة،

 العالميفة اإلسالمية والجامعة الماليو، وجامعة بالهور، البنجاب وجامعة آباد، إسالم في العالمية اإلسالمية

 أحمفدو وجامعفة بالهنفد، الكهنفو ففي العلماء بندوة اإلسالمي للفكر العالي ومعهدها العلوم ودار ماليزيا، في

 الملفك ومعهفد الفلبفين، بجنفوب منفدناو معفةوجا بأندونيسفيا، وغيرهفا خلفدون، ابفن وجامعفة بنيجيريفا، بللو

 اليابانية بطوكيو الجامعات وبعض بها، هراوي بمدينة اإلسالمية والجامعة بها، اإلسالمية للدراسات فيصل

 .الجنوبية بكوريا وبعض الجامعات األخرى بسيؤول

 :مثل بها محاضرات إللقاء العلمية والجمعيات والمعاهد المراكز من عدد دعاه كما 

  .بجدة اإلسالمي االقتصاد أبحاث مركز - 0

  .بالقاهرة اإلسالمي االقتصاد جمعية - 4

  .بالرياض اإلسالمية للدراسات فيصل الملك مركز - 8

  .بأمريكا اإلسالمي للفكر العالمي المعهد - 2
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  .بأبوظبي الثقافي المجمع - 1

  .المكرمة بمكة األدبي النادي - 2

  .عمان طنةبسل الثقافي النادي - 7

 واإلعفالم والتربيفة اإلسفالمية، والشفؤون األوقفاف وزارات مفن إحصفاؤها يعسفر دعوات إلى هذا 

 المهنيفة، والنقابفات الثقافية، واألندية الدينية والجمعيات الثانوية، والمدارس والداخلية، والصحة، والثقافة،

 وففي خاصفة، أو عامة موضوعات في محاضرات إللقاء األقطار، من عدد في والتوجيه، الدعوة ومراكز

 العربيفة األقطفار مفن كبيفرا   عفددا   القرضفاوي الشفيخ زار ذلفك جفوار وإلفى  .مختلففة إسفالمية مناسفبات

 أوروبفا ففي اإلسفالمية والجاليفات واألقليفات التجمعفات مفن الكثيفر زار كمفا وإفريقيفا، آسيا في واإلسالمية

 وال طيبفا ، أثفرا   وراءهفا تركفت وأحاديث ولقاءات محاضرات جميعا   فيها له وكان وأستراليا، واألمريكتين

 مفن علفيهم تهفب الفتنفة لريفاح ويتعرضفون الغفرب ديفار ففي يتعلمفون الذين وخصوصا   الشباب، بين سيما

 .وجنوب شمال

  :والمؤسسات المجالس عضوية في المشاركة مجال

 عفدد ففي عضوا   أصبح وعامتهم نالمسلمي خاصة بين القرضاوي الشيخ بها يتمتع التي للثقة نظرا 

 رغم واالجتماعية، واالقتصادية والتربوية والدعوية العلمية والمؤسسات والمراكز المجالس من قليل غير

 األعلفى المجلفس عضفو فهفو .أعبائفه وكثرة وقته، لضيق كثيرة أحيان في العضوية قبوله عدم من اعتذاره

 قطفر لمصفر الشفرعية الرقابفة هيئفة ورئفيس قطفر، يفف الشفرعي اإلفتفاء هيئفة وعضفو قطفر، ففي للتربيفة

 التقفوى ولبنفك وكراتشفي، بفالبحرين اإلسالمي فيصل ولمصرف الدولي، اإلسالمي قطر وبنك اإلسالمي،

 ففي اإلسفالمية الفدعوة لمنظمفة األمنفاء مجلفس وعضفو اإلسفالمي، المفال لدار الهيئة وعضو سويسرا، في

 المكرمفة، بمكفة اإلسالمي العالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقه مجمع وعضو ،الخرطوم ومركزها إفريقيا،

 اإلسفالمية للجامعفة األمنفاء مجلفس وعضفو بجفدة، اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع الفقهي المجمع وخبير

 األدب رابطفة وعضفو أكسففورد، ففي اإلسفالمية الدراسفات لمركز األمناء ومجلس آباد، إسالم في العالمية

 إدارة مجلفس وعضفو بالقفاهرة، اإلسفالمي االقتصفاد لجمعيفة مؤسفس وعضو بالهند، الكهنو في اإلسالمي

 ففي للزكفاة العالمية الشرعية الهيئة رئيس ونائب قطر،  في الحضارة في المسلمين إسهامات بحوث مركز

 مؤسفس وعضفو. بفاألردن  البيت آل اإلسالمية مؤسسة الحضارة لبحوث الملكي المجمع وعضو الكويت،

 .التنفيذية ولجنتها إدارتها مجلس وعضو بالكويت، العالمية اإلسالمية الخيرية هيئةلل

 :اإلسالمي االقتصاد مجال

 النظريفة الناحيفة مفن اإلسفالم ففي االقتصادي بالجانب قليلة غير مدة منذ القرضاوي الدكتور عنى 

 الجانفب حفول والفدروس اتالمحاضفر مفن الكثيفر ألقفى النظريفة الناحيفة فمفن .التطبيقيفة  الناحيفة ومفن

 نفذكر أن يكففي واإلسفالمي، العربي العالم في اشتهرت الكتب من مجموعة وألف اإلسالم، في االقتصادي

 تجريفه كمفا بالشفراء، لآلمفر المرابحفة بيفع اإلسفالم، عالجهفا وكيفف الفقفر ومشفكلة الزكفاة، فقفه  :منهفا

 البنفوك قيفام سفاند التطبيقيفة، الناحية ومن .  لحراما الربا هي البنوك فوائد  :وأخيرا   اإلسالمية، المصارف

 إلفى يفزال وال اإلسفالمية، للبنفوك الفدولي االتحفاد مفع متعاونفا   قامفت، أن وبعد تقوم، أن قبل من اإلسالمية

 .عنها ويدافع ،خطواتها ويسدد مسيرتها، ويرشد أزرها، يشد لها، عضدا   اليوم

 ثفم ،اإلسالمي دبي بنك وهو إسالمي، بنك ألول متطوعا   شرعيا   مستشارا   ـ سنوات لعدة ـ كان فقد 

 لالسفتثمار الراجحفي وشركة جنيف، في اإلسالمي المال بدار الشرعية للرقابة العامة للهيئة عضوا   أصبح

 اإلسفالمي قطفر مفن مصفرف لكفل الشفرعية الرقابفة هيئفة رئفيس كفذلك وهفو السفعودية، العربيفة بالمملكفة
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 ففي التقفوى بنفك وباكسفتان، بفالبحرين اإلسفالمي فيصفل مصفرف اإلسفالمي، الفدولي قطفر بنفك بالدوحفة،

 االقتصاد بجمعية مؤسس وعضو المصري، اإلسالمي فيصل بنك إدارة مجلس وعضو بسويسرا، لوجانو

 " :المرابحفة فقفال كتابفه بيفع مقدمفة في اإلسالمي باالقتصاد اهتمامه سر عن أبان وقد .بالقاهرة  اإلسالمي

 جميفع ففي تحكيمهفا إلفى والفدعوة اإلسالمية، بالشريعة اهتمامي من جزء اإلسالمي باالقتصاد اهتمامي إن

 الجهفود، لهفذه وتقفديرا  " .المسفتوردة واألنظمفة الوضفعية القفوانين محل أحكامها وإحالل الحياة، مجاالت

 االقتصفاد ففي هفـ1411 للعفام البنفك بجفائزة للففوز فضفيلته اختيفار للتنميفة اإلسفالمي البنفك لجنفة قفررت

 .المجال هذا في والعميقة المتميزة بمساهمته منوهة اإلسالمي،

 :والخيري االجتماعي العمل مجال

 الحركفة علفى يعيفب وهفو والخيفري، االجتمفاعي بالعمفل خفاص اهتمفام القرضفاوي وللفدكتور 

 يكفن لفم إن ،طاقتفه جفل يسفتهلك الفذي السياسفي العمفل في استغراقها اإلسالمية الصحوة وعلى اإلسالمية،

 إلضفالل خاللفه مفن تسفللوا والفذين اإلسفالمية، الدعوة خصوم أتقنه الذي االجتماعي للعمل وإغفالها كلها،

 من الخيرية، واألعمال االجتماعية، الخدمات ستار تحت وهويتهم، عقيدتهم عن سلخهم ومحاولة المسلمين

 .المختلفة  االجتماعية والمؤسسات والمستشفيات المدارس إنشاء

 ففي اإلسفالمية المنفاطق مفن كثيفرا   فغفزوا اسفتغالل، أسفوأ المجفال هفذا التنصفير دعفاة اسفتغل وقفد 

 إلفى غفرورهم أو طمفوحهم بهفم انتهى حتى والمرض، والجهل الفقر ثالوث فيها ينتشر التي وآسيا، إفريقيا

 كولفورادو واليفة ففي انعقفد الفذي المبشفرين مفؤتمر ذلفك قفرر كمفا العفالم، ففي المسفلمين لتنصفير التخطيط

 تنصفير ففي المتخصصفين لتخريج  "زويمر" معهد  له وأنشأوا دوالر، مليون ألف لذلك ورصدوا بأمريكا

 .واتجاهاتهم  ومذاهبهم ولغاتهم بلدانهم حسب المسلمين

 المحاضفرات مفن عفددا   وألقفى ،األقطفار مفن بعفدد فطفاف القرضفاوي، الشفيخ همفة ذلك حرك وقد 

 مليفون ألفف رصفد وهفو مماثل، بعمل الحملة لهذه التصدي ووجوب الموقف، طورةخ فيها بين واألحاديث

 عائفده مفن لينفق جمع، المليار إذا  هذا يستثمر وأن وشخصيتهم، عقيدتهم على للحفاظ المسلمين من دوالر

 ففي يبلغفون المسفلمين أن وأوضفح ألصفحابه، جاريفة صفدقة األصل ويبقى والدعوي، الخيري العمل على

 وبهفذا  .المطلفوب المبلفغ لجمعفوا واحفدا دوالرا   ـف المتوسفط ففي ـ مسلم كل دفع فلو مليار، من كثرأ عددهم

 .بلد  من أكثر في أذيع الذي للمسلمين نداءه وأصدر ! مسلما   تنقذ دوالر ادفع  :شعار رفع

 لتفيا "العالميفة اإلسفالمية الخيريفة الهيئفة " :الهفدف ولتحقيفق الفدعوة هفذه أسفاس علفى قامفت وقد 

 الطريق، بداية في تزال ال كان وإن ووضوح بقوة نشاطها تمارس وبدأت أساسيا، مقرا   الكويت من اتخذت

 ووسائلها ألهدافها تصوره على وبناء لها، أعدت التي التحضيرية اللجنة وعضو ،الهيئة فكرة صاحب فهو

 في وعضو التنفيذية، لجنتهاو إدارتها، ومجلس التأسيسية، جمعيتها وعضو األساسي، نظامها مشروع أعد

 قطفر داخفل والحاجفة العفوز ذوي لمسفاعدة شفعبيا صفندوقا   أنشفأ قطفر وففي .لجانهفا  مفن لجنفة مفن أكثفر

 ويقوم اإلسالمي قطر مصرف في حساب له  "والصدقة للزكاة اإلسالمي قطر صندوق " :سمي وخارجها

 المؤسسفات مفن عفدد إقامة في وماله بجهده ساهم مصر وفي .الحاجات  بعض وتلبية ،الثغرات بعض بسد

 مدينفة ففي الرحمفة ومسفجد تراب، صفت قريته في الصحوة ومستشفى ومسجد معهد مثل والخيرية الدينية

  .نصر

 :الصحوة شباب ترشيد مجال

 وجند تأثيره، فيها وظهر ونشاطه، القرضاوي الدكتور همة إليها توجهت التي الميادين أبرز ومن 

 المعاصفرة، اإلسفالمية الصفحوة شفباب ميدان  :وجهده وعلمه وفكره وقلمه لسانه يرةاألخ السنوات في لها
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 الفبالد داخفل ففي الصفحوة شفباب ينظمهفا التفي واللقفاءات والمفؤتمرات المعسكرات من الكثير يحضر فهو

 المثفارة األسفئلة وأوروبفا، وكنفدا أمريكفا ففي اللقفاءات هفذه شطر وجهك يّممت وقلما وخارجها، اإلسالمية

 شفباب مفن العفام والقبفول الثقفة موضع وهو ،وتاريخه وشريعته وعقيدته اإلسالم حول المثيرة، والشبهات

 ففي وإخالصفه الفكفر، ففي أفقفه ورحابفة العلفم، مفن تمكنفه مفن أيضفا   يلمسفونه ومفا يعتقدونفه لمفا الصحوة،

 التفي والوسفطية االعتفدال دائمفا   وتحريفه التفريفق، ال الجمفع وعلفى الهفدم، ال البناء على وحرصه الدعوة،

 ففي يتهمونفه قفد ممفن غيفره مفن يقبلون ال ما منه يقبلون فهم العنف، ال وبالرفق ،التعسير ال بالتيسير تتسم

 . الجهات  من بجهة وارتباطه والئه أو دينه أو علمه

 سفجلت ومحاضفرات، خطب من ألقاه وما كتب، من ألفه وما مقاالت، من نشره ما ذلك إلى أضف 

 األمفة طمفوح عفن الحقيقفي المعبفر باعتبارهفا جانفب مفن وتقويتهفا الصفحوة دعفم حفول تفدور رت،وانتشف

 الغلو عن بعيدا   ومسيرتها خطاها وتسديد ترشيدها وحول الكاملة، اإلسالمية الحياة إلى وتطلعها اإلسالمية

 اإلسفالمي بالشفبا صفحوة" مقفاالت القطريفة،   "األمفة" مجلفة  ففي ذلفك في كتب والعنف  وقد والتطرف

 الفبالد مفن عفدد ففي منهفا األلفوف عشرات وطبعت جمعت وقد "مقاومتها ال ترشيدها يجب صحية ظاهرة

  "األمفة" مجلفة  لفه أصفدرت ثفم  .التطفرف ظفاهرة عفن "العربفي" مجلة في كتب كما .واإلسالمية العربية

 وتفرجم بالعربيفة، اآلالف مئفات منه طبع الذي  "والتطرف الجحود بين اإلسالمية الصحوة" الشهير كتابه

 أصدر كما .والماليبارية  واألندونيسية والماليزية والتركية واألوردية كاإلنجليزية اللغات من كبير عدد إلى

 تجفدد راشفدة صفحوة أجفل مفن" وكتفاب   "واإلسفالمي العربفي الفوطن وهموم اإلسالمية الصحوة" كتاب 

 ."المذموم  والتفرق المشروع االختالف بين يةاإلسالم الصحوة " وكتاب  "بالدنيا وتنهض الدين

  :الباب هذا ومن

 والتفي واإلسفالمية العربيفة األقطفار بعفض في يوما   راجت التي  "التكفير موجة" وجه  في وقوفه 

 طبع والتي "التكفير في الغلو ظاهرة" سماها  التي رسالته هذا في نشر وقد ،بالجملة الناس تكفير على تقوم

 ففي اإلسفالمية الصفحوة بشفباب يهيفب وهفو .اللغفات  مفن عفدد إلفى أيضا   وترجمت األلوف، عشرات منها

 بفالفروع االهتمفام ومفن والعمفل، العطفاء إلفى والجفدل الكفالم مفن يتنقلفوا أن  :لهفم كتاباتفه أو بهفم، لقاءاتفه

 علفى التأكيفد إلفى فيهفا المختلفف بالمسفائل االنشفغال ومن والكليات، األصول على التركيز إلى والجزئيات

 ومفن الواقفع، أرض إلفى النفزول إلفى األحفالم سفماء ففي الخيفالي التحليفق ومفن عليهفا، المتففق القضفايا

 هفي والتفي بفالعنف الفدعوة ومفن ،"مشفكالته  حفل علفى وإعانتفه لفه المعايشفة إلى المجتمع على االستعالء

 ففي بمراعاتهفا، كهل التعبد إلى لحياةا في وسها لسنن اإلهمال ومن أحسن، هي بالتي والدعوة الرفق إلى أخشن

 العلمفاء دعفوات مفع ـف أثرهفا لهفا وكفان الشفباب، مفن تجاوبفا   دعوتفه وجدت وقد .الشرعية  األصول ضوء

 .الصحوة  مسيرة ترشيد في ـ الصادقين

 :والجهادي الحركي العمل مجال

 طريق عن حياة، مونظا عقيدة اإلسالم، إلى بالدعوة شبابه فجر منذ القرضاوي الدكتور اشتغل 

 المسلمين، اإلخوان بحركة المبكر اتصاله ذلك على وساعده واألحاديث، والدروس والمحاضرات الخطب

 اإلسكندرية من المصري القطر محافظات يجوب أن ذلك له وهيأ البنا، حسن الشهيد اإلمام على وتعرفه

 األستاذ من بتكليف واألردن، ولبنان سورية مثل العربية األقطار بعض يزور وأن سيناء وإلى أسوان، إلى

 .الدين  أصول بكلية طالبا   يزال ال وهو الدعوة، لنشر ـ المسلمين لإلخوان الثاني المرشد ـ الهضيبي حسن

 المرحلة في طالبا   كان منذ مرات عدة واالعتقال واالضطهاد األذى من كثيرا   دعوته سبيل في لقي وقد
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 من نوفمبر في ثم م،1954 سنة يناير في الثورة عهد في ذلك وبعد م،1949 سنة فاروق عهد في الثانوية

 .م 1963 سنة في ثم شهرا ، عشرين نحو اعتقاله استمر حيث السنة نفس

 إليها، المبكر وانتمائه المسلمين، اإلخوان بحركة ارتباطه برغم أنه القرضاوي للشيخ يذكر ومما 

 فيها، مكانته عظيم على أنصارها وإجماع فيها، والتربوية يةوالدعو العلمية وجهوده سبيلها، في وابتالئه

 وتطوير أدائها، وتحسين مسيرتها لترشيد لمواقفها، الذاتي النقد إلى برفق الدعوة في جهدا   يأل  ال نراه

 تعدد من بأسا ير ولم األخرى، اإلسالمية الحركات كل مع التعاون إلى بإخالص دعا كما مناهجها،

 وتنسق تتفاهم أن على وتناقض، تعارض تعدد ال وتخصص تنوع تعدد كان إذا لإلسالم، لةالعام الجماعات

 مواضع في وتتسامح ،االتفاق مواضع وتعمق واحدا ، صفا   الكبرى اإلسالمية القضايا في وتقف بينها، فيما

 هذا تجلى وقد  .والسنة الكتاب محكمات على القائمة األساسية اإلسالمية األصول دائرة في الخالف،

 في كما  .الصحفية ولقاءاته ومحاضراته، ومقاالته وبحوثه كتبه من عدد في المنصف البناء النقدي االتجاه

 أين" عنوان  تحت األمة مجلة ومقاالت منه، األخير الباب   "وضرورة فريضة اإلسالمي الحل" كتاب

 في األمة كتاب سلسلة قدمته  ."ميةاإلسال الحركة أولويات" وكتاب مستقلة، رسالة في جمعت وقد "الخلل؟

 العلماء كبار مع "األمة" حوارات  مجموعة فيه جمعت الذي "وآفاق مالمح  :الدعوة فقه " :األخير كتابها

 ."العصر حاجات الشرعية الضوابط بين والتجديد االجتهاد :حول معه حوارها وكان المسلمين، والمفكرين

 اإلسالمية للمكتبة قدمها التي الكتب عناوين على سريعة نظرة ولعل :به التعريف في المقدمة قالت

 اإلسالمي العقل تشكيل في به ساهم الذي الهام والقدر اهتماماته، شمولية عن واضحة صورة تعطي

 وترشيد اإلسالمي، للعمل المسار وتصويب الحياة، مع للتعامل الضروري الفقه من منحه وما المعاصر،

 .الطريق منزلقات وتأمن الصحيح، المنهج لتلتزم الصحوة

 من المنبثق المحتسب الشعبي الجماعي اإلسالمي العمل مجموع تعني اإلسالمية الحركة أن يرى

 وطموحاتها الثابتة وقيمها وأفكارها وعقيدتها وآمالها وآالمها شخصيتها عن بصدق والمعبر األمة، ضمير

 .الوحدة  إلى وسعيها المتجددة

 ضياع من اليوم مسلمو عليه ما كل مسئولية اإلسالمية الحركة تحميل العدل من ليس أنه يرى كما

 من قدر شك بال عليها كان وإن االستعمار، وعهود الجمود عصور حصيلة هو ذلك أن بل وتخلف، وتمزق

 وأهملت بعضها، استخدمت لها، وسها هيأها ومعنوية مادية وإمكانات أسباب من لديها ما يوازي المسئولية

 .ثالث بعض استعمال وأساءت آخر، ابعض

 على أبناءها تشجع وأن والمراجعة، للتقويم نفسها مع اإلسالمية الحركة تقف أن ضرورة ويرى

 فنقد ذاته، واإلسالم اإلسالمية الحركات بين الخلط يجوز وال موجعا وإن والنقد مرا ، كان وإن النصح تقديم

 يعصم لم ولكنه ضاللة على تجتمع أن األمة وسها عصم ولقد عه،وشرائ وأحكامه اإلسالم نقد يعني ال الحركة

 .النظر وجهات فيها تتعدد التي االجتهادية القضايا في خصوصا   تضل أو تخطئ أن جماعة، أي

 هو وهذا يحسنه، وال يحسنه من يلجه أن النقد باب فتح من يخافون المخلصين بعض أن  :ويقول

 يبقى وال ألهله، الباب يفتح أن والواجب االجتهاد، باب بسد يتواصون العلماء بعض جعل الذي نفسه العذر

 .الصحيح  إال يصح وال النافع، إال النهاية في

 تنوع تعدد كان إذا التعدد من مانعا   يرى وال لإلسالم، العاملة الجماعات تعدد ينكر ال وهو

 العبادات تحرير في تصتخ وأخرى والشرك، الخرافة من العقيدة بتحرير تختص فجماعة  :وتخصص

 بعض تعمل أن ويمكن التربوي، بالعمل تعنى ورابعة األسرة، بمشكالت تعنى وثالثة البدع، من وتطهيرها

 ببعض، بعضهم الظن الجميع يحسن أن شرط على المثقفين، مع اآلخر وبعضها الجماهير مع الجماعات
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 الحركة على أن ويرى  .الكبرى القضايا في واحدا   صفا   يقفوا وأن الخالف، مواطن في يتسامحوا وأن

 يعفيها وال ـ العصر ومستوى اإلسالم مستوى على العمل مرحلة إلى الكالم مرحلة من تنتقل أن اإلسالمية

 ـ الخارج من لإلسالم معادية جهنمية قوى دبرتها لمخططات ضحية كانت أنها تقول أن التاريخ سؤال من

 كل حركة تصبح عندما اإلسالمية الحركة تنجح وسوف  .معا   والجماهير النخبة إطار في تعمل وأن

 .المسلمين  من فئة حركة ال المسلمين

 تقوم حتى مساعدتهم أو الناس لخير العمل من أنفسهم حرمان لإلسالم العاملين بعض على ويأخذ

 دون نتظاراال طابور في واقفون فهم االنتظار هؤالء مهمة كل أن يرى فهو المرجوة، اإلسالمية الدولة

 .موعودهم  يتحقق حتى يذكر عمل

 اإلسالمية الحركة آفات من وأن الواقع، ودراسة اإلحصاء على القائم التخطيط ضرورة ويرى

 اإلسالمية الحركة جعل االستعجال أن كما والعلمي، العقلي االتجاه على العاطفية الناحية غلبة المعاصرة

 .اطاقته من وأكبر أوانها، قبل معارك تخوض

 تخالف التي التجديدية والنزعات الحرة األفكار من النفور لإلسالم العاملين بعض على ويأخذ

 بقرارات أشبه قرارات بشأنهم أصدروا وربما بالمفكرين، وضيقهم األفكار، من والمستقر المألوف

  .الحرمان 

 هوى يتبعون نالذي ألن السلطان، هوى اتباع من خطرا   أشد العامة أهواء اتباع إن  :ويقول

 .ويرفضون يكشفون السلطان

 واالقتصاد لإلدارة مفسد هو بل فحسب للسياسة مفسدا   ليس السياسي االستبداد أن ويرى 

 .كلها للحياة مفسد فهو والدين، واألخالق

 لإلسالم، حبها في تتفق كلها متعددة وتيارات فصائل تمثل اإلسالمية الصحوة أن ويرى

 وتوحيد أوطانه، وتحرير شريعته، تحكيم إلى والدعوة إليه، الرجعة بضرورة مانهاوإي برسالته، واعتزازها

 التيار ألنه  "اإلسالمية الوسطية تيار" أسماه  الذي التيار هو وأعظمها الصحوة تيارات أهم ويعتبر .أمته

 .وسها  لسنة وفقا   العمر قصير دائما الغلو أن ذلك االستمرار، على القادر الصحيح

 :تميزه التي والمعالم التيار، هذا عليها يقوم التي المحاور أهم أن ويرى 

  .والتجديد السلفية بين الجمع - 0

  .والمتغيرات الثوابت بين الموازنة - 4

  .لإلسالم والتمييع والتجزئة التجميد من التحذير - 8

  .لإلسالم الشمولي الفهم - 2

 عليها، السيطرة أو احتواءها تحاول وال الصحوة، ترشيد على تعمل أن اإلسالمية الحركة وينصح 

 مفن وال العدل من ليس أنه ويرى  .حزب أو هيئة أو جماعة إلى منسوبة حرة الصحوة تبقى أن الخير فمن

 أو الفكفر ففي غلفو مفن بعضفهم فيفه تفورط أو فيفه، تورطفوا مفا مسفئولية وحفدهم الشفباب نحمفل أن األمانفة

 الشباب ونطالب التسيّب، أنفسنا على ننكر وال التطرف الشباب على كرنن أننا والعجب ،السلوك في تطرف

 ضفاق أن الشفباب ويفرى .النففاق  مفن أنفسفهم يطهفروا أن والكبفار الشفيوخ نطالفب وال والحكمة باالعتدال

 الدينيفة المؤسسفات أن ويفرى .مفا  عفون دون اإلسالم إلى الطريق في وحده فمضى وتناقضنا بنفاقنا ذرعا  

 ظفاهرة وعفالج الشفبابية الصحوة ترشيد بمهمة القيام على قادرة تعد لم ـ وعراقتها أهميتها على ـ الرسمية

 أو اإلسفالمية الصفحوة على متفرج مجرد يعيش الذي وأن عنها، يديها السياسية السلطات ترفع لم ما الغلو
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 يتصفدى لمفن فالبفد يدها،وتشف تسفديدها ففي إيجفابي بدور يقوم أن يستطيع ال عنها بعيد وهو لها ناقد مجرد

 .حالها  حقيقة على ويتعرف يعايشهم أن من الشباب لنصح

 التكليفف، وطبيعفة اللغفة وطبيعة الحياة، وطبيعة البشر، طبيعة في قائمة الخالف أسباب أن ويرى 

 الخفالف وأن طبائعهفا، ضفد والشفرائع واللغفة والحياة الناس يكلف فإنما بالكلية الخالف يزيل أن أراد فمن

 .النظر  وضيق التعصب من وتحرر األفق، وسعة بالتسامح اقترن إذا فيه خطر ال العلمي

 شؤون في وجمدت ضاللة، الدين في واالبتداع وسها، دين في ابتدعت اليوم المسلمة األمة أن ويرى 

 أمفر ففي عوتبتفد الفدين، أمفر في فتتبع الوضع تعكس أن بها األجدر وكان جهالة، الدنيا في والجمود الدنيا،

 .الدنيا

 السفالطين، ركفاب ففي مشفى مفن ومفنهم المبفين، البالغ واجب في قصر من العلماء من أن ويرى 

 وهفم بشفعوبهم أشفبه الغالفب ففي والحكفام .الطلفب  حسفب الفتفاوى لتففريخ جهازا   نفسه من جعل من ومنهم

 الفذين المعاصفرين فقهفاءال أبفرز مفن يعتبفر القرضفاوي يوسفف الفدكتور األخ أن والشك .مجتمعهم  إفراز

 ففي الميدانيفة وتجربتفه الشرعية، للعلوم المتعمق كسبه خالل من الدقيق النظر على متميزة بقدرة يتمتعون

 الشفرع محكمات بين ويجمعون باالعتدال، يمتازون الذين المفكرين من يعتبر كما اإلسالمي، العمل مجال

 .الداعية وحرارة األديب، وإشراقة العالم، دقة بين مؤلفاته وتجمع العصر، ومقتضيات

 .المصدر موقع الشيخ يوسف القرضاوي اإللكتروني، بتصرف وتعديل من المؤلف – 0
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(م1711 -1283: )الشيخ عثمان بن دمحم بن فودي
 1

 

 

تمثل نجاح  الشيخ عثمان وحيازته عن جدارة واستحقاق لوظيفة المجدد بل وضعه بعض أتباعه في 

ألنّه نجح في إلزام المريدين واألتباع في اتباع منهج خلقي وتعبدي  –زمانأي مهدي آخر ال –مكانة المهدي

خاص مع المداومة على قراءة أذكار وأوراد معلومة، مما خلق له نفوذا  روحيا  وسلطانا  دينيا  ودنيويا  

ين واللغة زمانيا  ومكانيا ، ومقبولية وسط الناس لسلطته وفتواه، ومما ساعده على ذلك، تأهيله في علوم الد

 .العربية وسمته الحسن وهيبته التي وفرت له القبول التام من الخاص والعام

. في منطقة غوبر بشمال نيجيريا الحالية 0302وتوفي  0714نوفمبر  3ولد على أقوى الروايات في 

فهوم أقام دولة إسالمية، شملت شمال نيجيريا الحالي  وأجزاء من النيجر وتشاد والكمرون، وقامت على م

دار اإلسالم وقام عقدها االجتماعي على البيعة، وتميزت بخصوصية تجديدها الذي قام فيما وراء تخوم 

العالم اإلسالمي، مادة رقعة الثقافة اإلسالمية في إفريقيا الزنجية التي لم تعرف األديان السماوية وحينما 

عين عاما وحينما هاجر كان قد بلغ أعلن الشيخ دعوته للجماعة ونصره الدين اإلسالمي كان عمره أرب

 .عاما 12الخمسين وعندما أحرز أهم انتصاراته كان عمره 

في  م،0712ديسمبر  من 01في  فودي بن دمحم بن عثمان الشيخ وثمة رواية أخرى تقول بأنه ولد

 في ةالزنجي الهوسا قبائل  ممالك إحدى بدورها التي هي غوبر، مملكة في الصغيرة المدن إحدى( مارتا)

 .وفي أقصى الشمال والشرق  من المنطقة التي تقوم فيها اآلن بنيجيريا كانو، والية

 :أسرته وتعليمه وصفاته

وكان الشيخ عثمان ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم، توارثت مهنة التعليم والوعظ، كابرا عن كابر، 

حتى أصبحت تعرف بأسرة فودي، أي المعلم 
2

ال أفريقيا، نزحوا من منطقة قوم من شم: ، والفالنيون

 تتوافر وعاظ بينهم وكان. وكانت الظاهرة البارزة فيهم تمسكهم القوي باإلسالم. السنغال، إلى بالد الهوسا

 لهم وكان. الهوسا من كجيرانهم والزراعة التجارة في عملوا الهوسا أرض نزلوا فلما ،والعل المعرفة لهم

 .ةالمنطق هذه في اإلسالم نشر في الفضل

 من الكثيرين مؤلفات علي واطلع والفقه الحديث وتعلم صغيرا، كان أن منذ القرآن عثمان الشيخ حفظ

 العلماء يعجب كان إفريقيا غرب عالم بأن العلم مع وعصر، بلده علماء من بالكثيرين واحتك السلف، كتب

 .. الحجاز وفي امالش وفي مصر وفي المغرب في اإلسالم بعالم دائم اتصال علي وكان والمؤلفات

 بالتقوي عرف كما وسيرته، أخالقه بحسن معروفا ورعا، تقيا مسلما فودي بن عثمان الشيخ وكان

 .لتوكل على وسها ثم الحكيم والتأني االفق وسعة الصدر ورحابة المعرفة  العلم غزارة مع والصالح

                                                           

 
1
أعدَّ هذه النبذة المختصرة عن حياة الشيخ عثمان بن دمحم فودي األستاذ الدكتور أحمد الظرافي السوداني وعمر  

سان بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وقمت بتعديلها وتهذيبها وإعادة سالم عمر بابكور، المدر

 .صياغتها وتصحيحها

 
2
 (.المعلم)معناها  -الذين تنمي إليهم هذه األسرة–بلغة الفالنين ( فودي)كلمة  
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متدينا ذا خالل مرضيه، نسيج وحده، إنه نشأ عفيفا (: )).. الميسور إنفاق)ه كتاب في دمحم ابنه عنه يقول

انتهت إليه اإلمامة وضربت إليها أكباد اإلبل شرقا وغربا، وهو علم العلماء ورافع لواء الدين، أحي السنة 

وأمات البدعة، ونشر العلوم وكشف الغموم، بهر علمه العقول، جمع بين الحقيقة والشريعة، فّسر القرآن 

والصلحاء عالما بقراءته وفنونه من بيان وأحكام وناسخ ومنسوخ مع  سنين عديدة، يحضره كبار العلماء

إمامته في الحديث وفقهه في غريبه ورجاله وفنونه، وفي أصول الدين، والذود عن السنة، قائما بالحق، 

صحيح النظر، متدربا في تعليم الغوامض، أما ما في النقول العقلية، متعبدا ناسكا، تصدر للتدريس وبث 

يقف أهل زمانه عندما يقول، وكان حامل لواء التحصيل وعليه . مأل القطر المغربي معارفا وتالميذالعلم ف

مدار الشوري والفتوي، معظما عند الخاصة والعامة مجددا علي رأس هذا القرن، بليغا، خطيبا، شاعرا، 

وعا بواليته فصيحا، فاضال، حسن الخلق، جميل العشرة، كريم الصحبة، محققا، شديد العارضة، مقط

 ..((.وقطبانيته

 :دعوته

وقد نذر الشيخ عثمان نفسه وبوضوح من أول أيامه للعلم والتعليم، فتولى تدريس الدين في موطنه 

إلى الشمال من سكوتو، إحدى إمارات الهوسا، ولم تكن جوبير كلها يومذاك إمارة " جوبير"بأرض 

وكان الشيخ عثمان يجيد التحدث . لك بسبعمائة عامإسالمية تماما مع أنه كان بها جماعات إسالمية قبلذ

ولذا تهيأ له أن يجوب معظم بالد الهوسا، وأن . باللغات العربية والفالنية والهوساوية وغيرها من اللغات

وكان يخاطب كل . يجول بين الجماعات المختلفة، وأن يقف على أحوالها االجتماعية واالقتصادية والدينية

ن يدعو بين الرجال والنساء وعلي اختالف قطاعات المجتمع، البدو وأهل الريف جماعة بلغتها، وكا

 .والحضر، والرعاة والزراع والطلبة والعلماء والتجار ورجال الدولة

وقد هاله أثناء تجواله ما رآه ولمسه من ابتعاد الناس عن سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومن طغيان البدع في 

 :هل والضالل والعادات السيئة على جوهر عقيدتهم، ومن البدع التي كانت سائدةحياتهم، وتغطية الج

 .وضع التراب على الرءوس عند التحية، وضرب الطبول والمزامير -0

هذا إلى جانب تفشي العادات الوافدة مع االحتكاك بالغرب مثل عادة شرب الخمور وشرب التبغ،  -4

 .والتفسخ السلوكيوالزيف في المعامالت والحيف والطغيان 

وكان أخطر ما انتبه إليه الشيخ عثمان هو خلط بين تعاليم اإلسالم بالوثنية، والذي يمارسه الحكام 

 .المسلمين أنفسهم

 :مبادئ دعوته

قاد الشيخ عثمان بن دمحم بن فودي، حركة إصالح عمدت إلى تعليم الناس أصول الدين الصحيح، 

المية، وتنقيتها مما شابها من بدع وتقاليد ارتبطت بالديانة الوثنية، وإحياء السنة، وإصالح العقيدة اإلس

والتي كانت سائدة في منطقة بالد الهوسا وأعلن ثورة دينية ضد أولئك الحكام المسلمين، الذين بدئوا 

 . يخلطون اإلسالم بالوثنية، من خالل تلك المظاهر وغيرها

أهمهم أخوه العالم الشيخ عبد وسها بن فودي مؤلف كتاب وفي ثورته هذه أيده معظم العلماء المسلمين، و

وتكاثر الناس من حوله ينصتون لمحاضراته معتزمين أن (. إبداع النسوخ في من أخذت منهم الشيوخ)

 .وازداد إقبال الناس على دروسه. يتبعوا أصول الدين القويم
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رغيبهم في ذلك، ألن التسلك وكان من آلياته التربوية، حث الجماعة على دخول الطرق الصوفية وت

 .تربية وتدريب على الصعاب من جوع وعطش وكبت حظ النفس وااللتئام مع اآلخرين لمواجهة األخطار

 :أنها كانت تدور علي خمسة أقسام: وفي هذا الصدد يحدثنا دمحم بل عن مسار تعاليم أبيه قائال

 .اهرة والباطنةما فرضته الشريعة وهي األصول والفروع الظ: القسم األول -0

 .في الحث علي اتباع سنة رسول وسها صلي وسها عليه وسلم: القسم الثاني -4

فشاع عند الناس أن من ( وهؤالء قد شغلوا بعلم الكالم)في رد األوهام التي توهمها الطلبة : القسم الثالث -8

مين التؤكل ذبائحهم، وال لم يشتغل بالتوحيد علي النمط، الذي يقررون فهو كافر وأشاعوا أن عوام المسل

يناكحون مخافة أن يكونوا لم يعرفوا التوحيد، وابتالهم وسها بانتهاك حرمة خاصة أيضا فتناولوا فقهاء وقته 

 .ممن أهل العلم والدين ومنهم علي سبيل المهتدين

 .في ردع البدع الشيطانية ورد العوائد الرديئة: القسم الرابع -2

 .لعلوم الشرعية وتحديد المشكالت فيها واإلفادة بالغرائب النوادر في العلومفي بث ا: القسم الخامس - 1

 :مراحل دعوته

قامت الجماعة على ثالث مراحل، مرحلة تكوين ودعوة، ثم الهجرة، ثم الجهاد، واقتضت المرحلة 

م مجتمع والمقصود  بالهجرة قيا –األولي عدم إثارة الدولة الحاكمة والتدرج في الوصول لمرحلة الهجرة

مؤمن بقيم الدعوة ومبادئها مستعد للدخول في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجهاد " منفصل، دار إسالم 

 .وهي السعي بالقوة إلقامة الدولة المسلمة

وفي كل المراحل تم استخدام اللغات المحلية، خاصة لغة الهوسا والفلفندي باإلضافة إلى اللغة العربية 

المكون من الشيخ عثمان وابنه دمحم بلو وأخيه  -بهذه  اللغات، وقام المربع المبارك  وتوظيف الشعر والنثر

والكتب والرسائل . بفتح المعارف الدعوية وتوفير المادة الفكرية للدعوة -عبدوسها  فودي وابنته أسماء

مرصودة البنه وال 13والمرصودة ألخيه الشيخ عبدوسها تبلغ  080المرصودة للشيخ عثمان دمحم فودي تبلغ 

عناوين شعرا  ونثرا ، ومثلت  هذه المصادر معلما مهما  في تاريخ  2والبنته أسماء  72السلطان دمحم بلو تبلغ 

الفكر اإلسالمي، فقهه وسياسته وإدارته، واقتصاده ودعوته وعلومه المختلفة، وهي بنفس القدر حركة 

وتم . ا وحروفها  وأرقامها وقيمها الفنية والجماليةازدهار للثقافة العربية، لغتها وآدابها، نثرها وشعره

توظيف المعرفة لتعليم الناس رجاال ونساء أداء لواجب التبليغ وقياما بمطلوبات الدعوة، يقول الشيخ عثمان 

اشتغلوا بقراءة تواليف أخي عبدوسها ألنه مشتغل غالبا  بحفظ ظاهر الشريعة " نجم اإلخوان " في مؤلفه 

ألنه مشتغل غالبا بحفظ علم سياسة األمة، بحسب األشخاص  ،ءة تواليف ولدي دمحم بلواشتغلوا بقرا

واألزمان واألمكنة واألحوال، واشتغلوا أيضا بقراءة تواليفي ألني مشتغل بحفظ الطرفين غالبا، وتواليفنا 

ما أجمل في كلها تفصيل لما أجمل في تواليف العلماء المتقدمين، وتواليف العلماء المتقدمين تفصيل ل

ولم يزر واحد منهم شمال  ،ويصغر عبدوسها بن فودي أخاه الشيخ عثمان باثني عشر عاما  . الكتاب والسنة

إفريقيا أو الحجاز على سالمة لغتهم العربية ونبوغهم فيها مما يدل على تجذر اللسان العربي والثقافة 

 .اإلسالمية في دولتهم
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 :نتائج دعوة عثمان فودي

التى عّمرت لما يقرب من مائة عام ودمرتها بريطانيا في عام   –خالفة صكتو  –دولة  نجح في إقامة

م والتي لم تعمر 0373م أي بعد خمس سنوات فقط من تدميرها  للدولة المهدية في السودان عام 0718

ف سوى بضعة عشر عاما، أخذ علوم التفسير والحديث والفقه والنحو واألصول وعلم الكالم وعلوم التصو

على يد أبيه ثم شيخه جبريل بن عمر القادسي ثم أنشأ الجماعة التي رباها بالعلم والتزكية، وكان همه 

األكبر أن يكون الطرح من منظور إسالمي متعمق في فقه األصول والفروع والنوازل وتجديد الدين 

واختالف األزمنة  المبني على األصول والعلم الدقيق بثوابت الدين وتاريخ الجماعة وحركة التاريخ

 .   واألمكنة

واستطاع الشيخ عثمان فودي أن يعود بشعب الهوسا إلى نقاء اإلسالم األول، كما نجحت دعوته 

أنها صكت األعداء : ، أي(الخالفة الصكتية)م، أطلق عليها 0341اإلصالحية في إقامة خالفة إسالمية سنة 

 –كانو : )دولة قوية مكونة من سبعة إمارات هيصكا، وتسمى بأمير المؤمنين، وقد ترك الشيخ عثمان 

وقد خلفه أبناؤه في إدارة هذه الدولة التي (. وغوبر –وغار نقبس  –ودورا  –وزكرك  –وكثنه  –رانو 

خلقت رابطة وحدة في نيجيريا، األمر الذي أزعج الدوائر االستعمارية وبخاصة البريطانية منها، التي 

رب أفريقيا، وأخيرا كان التدخل العسكري الذي انتهى بمقتل الخليفة كانت تطمع في االستيالء على غ

وقد هاجر من بقي من أسرة عثمان بن فودي برئاسة حياتو . م0718الظاهر آخر خلفاء أسرة عثمان سنة 

بن سعيد بن فودي إلى السودان العربي لالنضمام إلى الثورة المهدية التي قامت ضد الوجود البريطاني في 

 . السودان

وأهمها . وقد ترك الشيخ عثمان العديد من المؤلفات اإلسالمية التي تجعله في مصاف العلماء المسلمين

نقطة التحول الفكري في كتاباته، بل وفي حياته : ))، ويوصف هذا الكتاب بأنه(بيان وجوب الهجرة)كتاب 

الكتاب  الذي حققه وطبعه األستاذ  لقد كتب قبله الكثير وكتب بعده الكثير لكن ذلك. وحياة ومستقبل جماعته

هو البيان المنهجي للخروج عن مجتمع الكفر والتخليط وعلماء السوء والشعوذة ( فتحي المصري)الدكتور 

لمجتمع جديد يقوض أركان ذلك المجتمع ويبني على أنقاضه دولة مسلمة، هي دولة الخالفة العثمانية 

 .مطلع القرن العشرين علي يد اإلنجليز الصكتية، تلك الخالفة التي لم تنته إل افي

 :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•

 .ل لوالة األمور وأهل الفضلأصول العد•

 .أصول الوالية وشروطها•
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 .إعداد الدعاة•

 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر•

 .األمر بمواالة المؤمنين والنهي عن مواالة الكافرين•

 .بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان وجوب نصب اإلمام وإقامة الجهاد•

 .لزمانتحذير اإلخوان من المهدية الموعودة آخر ا•

 .تنبيه اإلخوان على أحوال أرض السودان•

 .تنبيه أهل الفهوم على وجوب اجتناب الشعوذة وعلم النجوم•

 .حكم جهاد بالد الهوسا•

 .سراج اإلخوان إلى أهم ما يحتاج إليه في هذا الزمان•

 .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 والوعاظ المذمومين•

 .لمسلمينوثيقة إلى جماعة ا•

 .وثيقة أهل السودان*

 :منهجه في الدعوة والفتوى والتربية والتعليم

كان دان فودي ذا اتجاه تيسيري دون فتح لباب التساهل، كما كان شديد االعتناء بمذهب اإلمام مالك، 

ليلة، مع إقراره بجواز التعبد بكل المذاهب كما كان شديد العناية بإلزام أصحابه باتخاذ أوراد اليوم وال

ومعظم الجماعات اإلسالمية التي اهتمت باألوراد، اكتسبت مناعة وحصانة ضد التالشي، ربما ألّن 

مالزمة األتباع لقراءة الورد يغني حتى لو اختفت قيادات ورموز الجماعة على ما هو حادث في 

دعوة المحدثين، الجماعات الصوفية، ومفهوم الجماعة متقارب عند دان فودي مع ماهو وارد عند رجال ال

أي يخلطون أعمال الكفر  –حيث سمى جماعته باإلخوان وميزهم عن غيرهم من المسلمين المخلطين
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لذا قسم الفوديون الناس إلي منتقد ومعتقد، فإما  ،فهم ليسوا من الجماعة وإن صلوا وصاموا –باإلسالم 

منتسب إلي الجماعة الكافرة ومنتقد للجماعة المسلمة أو العكس
 
. 

( الالمركزية السلطة)م دان فودي الدولة إلى عدة إمارات، متبعا نظام الدواوين وسماها الواليات قس

فأنشأ عشرين والية إلدارة الدولة وعلى رأسها مؤسسة الخالفة العامة والوزارة والقضاء ورد المظالم 

جتهاد فقهي وتأصيل والجهاد وديوان الغنيمة وديوان الصدقة، ولم يأت ذلك خبط عشواء وإنما نتيجة ال

 (.   بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان وجوب نصب اإلمام وإقامة الجهاد)شريعة في كتابه 

وقسم الشيخ عثمان البدع في الدين إلى جائزة ومنكرة وحرام، كما دعا  إلى التوسع في توظيف 

المساكنة والمهادنة، ودعا  المسجد واستنطاق العلماء، خصوصا  في ظل شيوع الفتن والبدع حيث ال يجوز

والتجديد عند الشيخ عثمان نهج . آمرا وشارحا وناهيا ،إلى حضور الفقيه في كل زوايا وركن ومسجد

 ".الجهاد " متكامل تتداخل فيه التربية واألخالق والسياسة والعسكرية 

رة الشيخ وإذا كان وقوع تجديد مجمل أوضاع التدين المجتمعي في السودان الغربي من نصيب أس

عثمان دان فودي، حيث أصبحت األسرة مدرسة قائمة بذاتها، من األب واالبن واألخ والبنت، وربط علماء 

إن وسها ( )أبو داود)المنطقة في القرن التاسع عشر بين إسهامات هذه المدرسة والحديث الوارد في سنن 

ا الفهم دخل الشيخ عثمان دان فودي وبهذ(. يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

وأسرته نادي التجديد اإلسالمي، لقيادتهم حركة التجديد في القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر 

الميالدي، وإذا كان السودان الغربي، قد سبق للتجديد على نطاق المجتمع والدولة إال أن السودان الشرقي 

غربي وقدم مشروعه التجديدي للقرن الثالث عشر الهجري وإن ما لبث أن لحق بما حدث في السودان ال

 .اختلفت سمات ومعالم النموذج التجديدي في السودان الشرقي، عن النموذج الذي ساد في السودان الغربي
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 داعية المصلح عبد الرحمن السميطال

 (م9113-1232/هـ1311-1333)

 

لجنة - جمعية العون المباشرمؤسس عبد الرحمن بن حمود السميط  كويتيالشيخ الطبيب والداعية ال

ورئيس مجلس إدارتها، ورئيس مجلس البحوث والدراسات اإلسالمية، أسلم على  -مسلمي أفريقيا سابقا  

( 47)بعد أن قضى فيها أكثر من تسع وعشرين  إفريقيامليون شخص في ( 00)يديه أكثر من أحد عشر 

وقبل أن يصبح . مسلما  في اليوم 774ما يقارب معدل حوالي : سنه ينشر اإلسالم في القارة السمراء، أي

تخرج من . والجهاز الهضميمتخصصا  في األمراض الباطنية  طبيباناشطا  في العمل الخيري، كان 

بعد أن حصل على بكالوريوس الطب والجراحة، ثم حصل على دبلوم أمراض مناطق حارة  جامعة بغداد

ا في ( ماكجل)، واستكمل دراساته العليا في جامعة م0772من جامعة ليفربول عام  الكندية متخصص 

 .والجهاز الهضمياألمراض الباطنية 

ن السميط عددا  من األوسمة والجوائز والدروع والشهادات التقديرية مكافأة وقد نال الشيخ عبد الرحم

 جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة اإلسالمله على جهوده في األعمال الخيرية، ومن أرفع هذه الجوائز 

ومن . ألف لاير سعودي لتكون نواة للوقف التعليمي ألبناء أفريقيا( 711)والتي تبرع بمكافأتها المقدرة بـ 

 .تعليمها في الجامعات المختلفة أفريقياء عائد هذا الوقف تلقت أعداد كبيرة من أبنا

تعرض في أفريقيا لمحاوالت قتل مرات عديدة من قبل المليشيات المسلحة بسبب حضوره الطاغي في 

. اصرته أفعى الكوبرا في موزمبيق وكينيا ومالوي غير مرة لكنه نجاأوساط الفقراء والمحتاجين، كما ح

وتسلق جبال كلمنجارو في سبيل . باإلضافة إلى لسع البعوض في تلك القرى وشح الماء وانقطاع الكهرباء

 .الدعوة إلى وسها، وتعرض في حياته لمحن السجون وكان أقساها أسره على يد البعثيين

فقط للزيارة أو العالج، كما مارس الدعوة في كل من  للكويتوكان يأتي  أفريقياقضى ربع قرن في 

وكانت سلسلة رحالته في أدغال أفريقيا وأهوال التنقل في غاباتها محفوفة بالمخاطر . األسكيمو والعراق

وذلك بتعريض نفسه للخطر ألجل أن يحمل السالم والغوث ألفريقيا بيد فيها رغيف ويد فيها مصباح نور 

وأما سالحه اإليماني الذي حسم .. والجلطات يوالسكروكتاب، وسالحه المادي جسده المثخن بالضغط 

 .معارك السميط في سبيل وسها والمستضعفين فآيات استقرت في قلبه

وصعوبة حركته وتثاقل  وظل الشيخ السميط يعمل في الدعوة رغم أنه شيخ كبير ظهر بياض شعره

إلى أن اعتلت صحته وظل يعاني من توقف في . أقدامه فضال  عن إصابته بالسكر وبآالم في قدمه وظهره

وظائف الكلى وخضع للعالج في العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير، حتى أسلم روحه لبارئها 

عتبر من أبرز المنظرين والمطبقين وي. م 01/13/4108هـ الموافق 0282/شوال/13صباح يوم الخميس 

 .في العصر الحديث لفقه الدعوة

 :النشأة والطفولة

هـ الموافق  0822/القعدةذو /81ولد الشيخ الطبيب الداعية عبد الرحمن بن حمود السميط يوم 

م بالكويت، وأحب السميط القراءة منذ صغره حتى أن والده هدده في أكثر من مرة أنه 0727/أكتوبر/01

لن يصطحبه إلى السوق، ألنه كان إذا رأى صفحة جريدة أو مجلة ملقاة على األرض ركض اللتقاطها 

عدم االنتباه إلى الشارع، وقد أمضى فترة وقراءتها أثناء المشي، وكثيرا  ما كان يصطدم بالناس بسبب 

، وكانت تضم أمهات الكتب، هذه القراءة فتحت عينيه على للقراءةالعامة  حوليطويلة يتردد على مكتبة 

معلومات مهمة لم تكن متاحة ألقرانه، وقراءاته كانت متنوعة حيث شملت العلوم الشرعية واألديان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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ال يتركه األخرى والسياسة واالقتصاد وغيرها، وكان من عادته إذا أمسك بكتاب مهما كانت عدد صفحاته 

قبل موعد الدوام ليكون أول الداخلين  حوليوفي بعض األحيان كان يذهب إلى مكتبة . حتى ينهى قراءته

 المكتباتوكانت معظم أمواله متجهة إلى شراء الكتب من . ر الخارجينإليها وعندما تغلق أبوابها يكون آخ

 .مصرخاصة التي كانت تأتي من 

سنوات، حريصا  على الصلوات خاصة ( 2)ذلك كان متدينا  بطبعه منذ أن كان عمره ست إلى جانب 

سنوات ترك  7الكشافة لمدة  ، كما أن اشتراكه في"المطوع"، وكان أهل الحي يطلقون عليه صالة الفجر

وبسبب . في حياته بصمات واضحة من حيث التكوين اإلسالمي وتحمل المشاق والصبر على شظف الحياة

حبه للقراءة وإقباله على مطالعة الفكر المناوئ لإلسالم كان بهدف البحث عن الحقيقة وتوسيع مداركه 

ة وغيرها ترسخت في عقله ووجدانه عظم والماركسية اليساريةومعارفه، وكان كلما قرأ في النظريات 

وأزداد فخرا  وعزا  باالنتماء إليه، بسبب اعتباره أن في تلك النظريات أفكار غثة وخرافات  اإلسالموأهمية 

سك باإلسالم والدعوة إليه والعمل على نشره وأساطير تصطدم بالفطرة اإلنسانية، مما كان يدعوه إلى التم

حتى أصبح من المؤمنين بأن اإلسالم سبق جميع النظريات والحضارات والمدنيات في العمل التطوعي 

 .واإلنساني وغيره

 :التعليم والعمل

، ثم ابتعث في يوليو عام المرحلة الثانويةوتعلم في مدارسها حتى  الكويتنشأ عبد الرحمن السميط في 

في  جامعة ليفربولغادر بعدها إلى . والجراحة الطب بكالوريوسللحصول على  جامعة بغدادم إلى  0774

 كندام، ثم سافر إلى 0772للحصول على دبلوم أمراض المناطق الحارة في أبريل  المملكة المتحدة

تخصص في جامعة ماكجل ـمستشفى مونتريال . واألمراض الباطنية از الهضميالجهليتخصص في مجال 

م إلى  0772العامـ في األمراض الباطنية ثم في أمراض الجهاز الهضمي كطبيب ممارس من يوليو 

. 0731إلى  0777م، ثم عمل كطبيب متخصص في مستشفى كلية الملكة في لندن من عام 0773مبر ديس

ثم عاد إلى الكويت عامال  فيها بعد سنين الخبرة في الخارج، حيث عمل إخصائيا  في أمراض الجهاز 

لطبية م، ونشر العديد من األبحاث العلمية وا0738 - 0731الهضمي في مستشفى الصباح في الفترة من 

لبيك أفريقيا، دمعة : )في مجال القولون والفحص بالمنظار ألورام السرطان، كما أصدر أربعة كتب هي

، باإلضافة إلى العديد من البحوث وأوراق (على أفريقيا، رسالة إلى ولدي، العرب والمسلمون في مدغشقر

عام جمعية مسلمي أفريقيا  العمل، ومئات المقاالت التي نشرت في صحف متنوعة، وقد تولى منصب أمين

م منذ 0777م، وما زال على رأس الجمعية بعد أن تغير اسمها إلى جمعية العون المباشر في 0730عام 

م 4113م، وتفرغ السميط للعمل في جمعية العون المباشر كأمين عام ثم رئيس مجلس اإلدارة حتى 0738

 .كويتوتوفي وهو مدير مركز أبحاث دراسات العمل الخيري في ال

وثالث  كندانوات في س( 1)، فقد أمضى خمس  والحرام الحاللكان السميط ممن تشغله قضية تحري 

ال يتناوله  الجبنولم يتناول مأكوالتها خشية الحرام، حتى ، مطعملم يدخل أي  بريطانياسنوات في ( 8)

لم  أبقار، أو الخنزيرأحيانا  ومصدرها ( يتالرن)خاصة بعد أن اكتشف أنهم يستخدمون في صناعته مادة 

سألوه عن أكل هذه األجبان  القرضاويوعندما زارهم الشيخ يوسف . الشريعة اإلسالميةتذبح حسب 

واشترى جبنا  ألبنائه ولكنه لم يأكل  السوقفأجازها، واحتراما  منه لرأي الشيخ وتقديرا  لمكانته ذهب إلى 

أشهر  -الصباح  مستشفى، في أجنحة المرضىإنساني ا، إذ ُعرف عنه تفقده أحوال  طبيبا  السميط  وكان. منه

وسؤالهم عن ظروفهم وأحوالهم األسرية واالجتماعية واالقتصادية، وسعيه في قضاء  -مستشفيات الكويت 

 .حوائجهم، وطمأنتهم على حاالتهم الصحية، بعد أن ينتهي من عمله المهني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
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 :ل الخير والبرأعما

 :المساهمات في الجمعيات والمؤسسات - 1

. م0772 عام وكندا الواليات المتحدة األمريكيةشارك في تأسيس ورئاسة جمعية األطباء المسلمين في 

 مالويولجنة مسلمي  م،0772 -0772كما شارك في تأسيس فروع جمعية الطلبة المسلمين في مونتريال 

الهيئة م، وكان عضوا مؤسسا في 0737م، واللجنة الكويتية المشتركة لإلغاثة 0731في الكويت عام 

المي العالمي للدعوة واإلغاثة، وعضوا في ، وعضوا مؤسسا في المجلس اإلسالخيرية اإلسالمية العالمية

مجلة الكوثر الكويتي، ورئيس تحرير  الهالل األحمرجمعية النجاة الخيرية الكويتية، وعضوا في جمعية 

، وعضوا في السودانالمتخصصة في الشأن األفريقي، وعضوا مجلس أمناء منظمة الدعوة اإلسالمية في 

ورئيس  ،زنجبار، ورئيس مجلس إدارة كلية التربية في اليمنمجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا في 

ورئيس مركز دراسات العمل الخيري وحتى . ية في كينيامجلس إدارة كلية الشريعة والدراسات اإلسالم

 .تاريخه

 :مساعدة المحتاجين - 9

كانت بداية رحلته مع العطف على الفقراء منذ كان طالبا  في المرحلة الثانوية في الكويت، وكان يرى 

وأصدقائه  العمال الفقراء ينتظرون في الحر الشديد حتى تأتي المواصالت، فما كان منه إال أنه جمع هو

كان  الجامعةوفي . المال واشترى سيارة قديمة، وكان كل يوم يوصل بها هؤالء العمال مجانا  ورحمة بهم

، وعندما المساجدليقوم بتوزيعها على يخصص الجزء األكبر من مصروفه لشراء الكتيبات اإلسالمية 

ا كان ال يأكل إال ( 24)حصل على منحة دراسية قدرها   ينامواحدة، وكان يستكثر على نفسه أن  وجبةدينار 

وأثناء دراساته العليا في الغرب . معتبرا  ذلك نوعا من الرفاهية دينارينرغم أن ثمنه ال يتجاوز  سريرعلى 

ا مسلمكان يجمع من كل طالب  وم بتوصيلها إلى جنوب شرق ثم يقوم بطباعة الكتيبات ويق شهريا   دوالر 

 .وغير ذلك من أعمال البر والتقوى وأفريقيا آسيا

معه عادته وحرصه على الوقوف إلى جانب المعوزين وأصحاب الحاجة، حينما شعر واستمرت 

ف التي تجتاح صفو التبشيرصاحبها بخطر المجاعة يهدد المسلمين في أفريقيا، وأدرك انتشار حمالت 

فقرائهم في أدغال القارة السوداء، وعلى إثر ذلك آثر أن يترك عمله الطبي طواعية، ليجسد مشروعا  

خيريا  رائدا  في مواجهة غول الفقر، واستقطب معه فريقا  من المتطوعين، الذين انخرطوا في تدشين هذا 

منكوبين، ومواساة الفقراء المشروع اإلنساني، الذي تتمثل معالمه في مداواة المرضى، وتضميد جراح ال

 .والمحتاجين، والمسح على رأس اليتيم، وإطعام الجائعين، وإغاثة الملهوفين

 :انتماءه الفكري

، واإلخوان المسلمين كالتبليغوعن انتماءاته الفكرية والثقافية فقد تقلب في بعض الجماعات اإلسالمية 

تشكيل فكرة، وتكوين وصياغة طريقه، وانتهى به المسار إلى احتراف العمل الخيري بعد  فقد أسهموا في

أن شعر بلذة ومتعة مساعدة اآلخرين الذين هم في أمس الحاجة إلى الحد األدنى من ضرورات الحياة 

 .وخاصة المجتمعات المهمشة في أفريقيا

 :دخوله السجن

م عندما اعتقلته 0771م وكاد يعدم، والثانية عام 0771سجن السميط مرتين، األولى في بغداد عام 

وعذب في بغداد حتى انتزعوا . المخابرات العراقية أثنـاء غـزو العراق للكويت ولم يعرف مصيره وقتها

كنت على يقـين مـن أنني لن أمـوت إال فـي اللحظة : ))اللحم من وجهه ويديـه وقدميه، ويقول عـن ذلك

 ((.التي كتبها وسها لي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 :في إفريقيا

وما تحققه هذه المهنة من دخل كبير، وآثر  الطبترك السميط حياة الرفاهية بعد حصوله على شهادة 

أفقر قارات العالم  Kقارة إفريقيافي  التوحيدحياة المخاطر من أجل نشر الدعوة اإلسالمية القائمة على 

فبسببه أسلم ماليين البشر في . اضطرابا وعدم استقرار، بعد أن تحركت مشاعر الرحمة في قلبهوأكثرها 

قرى نائية في إفريقيا، وبسببه سلطت األضواء على ما تعانيه إفريقيا من فقر وظلم وقهر ومجاعات 

ه فهبت الشعوب المسلمة لمساعدته، فأصبح اسمه مربوطا  بهذ.. وحروب وتصحر وجريمة واستغالل

القارة بعد أن نقل عمله من عمل فردي إلى عمل مؤسسي قائم، تجسد أوال في جمعية مسلمي أفريقيا التابعة 

جمعية للجنة النجاة الخيرية، ثم استقل بجمعية متخصصة لها صفتها الرسمية الخيرية أطلق عليها اسم 

فالسميط لم يتعذر باإلمكانيات المتواضعة في بداية عمله الخيري بل غامر موقنا  بأن العمل . العون المباشر

ضاربا  األمثلة في حب الدعوة ونشرها من خالل العمل . سيجلب له اإلمكانيات التي ستعينه كهلالمخلص 

 . الخيري حتى ولو كانت الشعوب المستهدفة شعوبا  ال يفهم لغتها وال يفهم عاداتها وتقاليدها

 :البداية

سبق جميع النظريات والحضارات والمدنيات في العمل  اإلسالمكان السميط من المؤمنين بأن 

التطوعي االجتماعي واإلنساني، وتعود قصة ولعه بالعمل في أفريقيا حين عاد إلى الكويت في أعقاب 

، حيث تكمن في داخلة طاقة خيرية هائلة أراد تفجيرها فذهب إلى وزارة األوقاف دراساته العليااستكمال 

، غير أن البيروقراطية الرسمية وعرض على المسئولين رغبته في التطوع للمشاركة في األعمال الخيرية

المحسنات الكويتيات  إلحدى مسجدإلى أفريقيا لبناء  يسافركادت أن تحبطه وتقتل حماسه، لكن قُدّر له أن 

شون على مساعدات البعثات ، ويعيوالمرض والجهل والفقر الجوع، فرأى ماليين البشر يقتلهم مالويفي 

 .التبشيرية، ومن ثم فقد وقع حب هذه البقعة في قلبه ووجدانه وسيطرت على تفكيره

بدأ السميط من الصفر وكانت أمنيته أن يعمل بإفريقيا منذ أن كان بالثانوية، فقد كان يتمنى أن ينتهي 

زوجة -، ثم يذهب إلى هناك وتحقق له هذا الحلم بسبب تبرع إحدى المحسنات في الكويت الطبمن دراسة 

والتي طلبت من السميط أن يبني لها مسجدا خارج الكويت وفي  -أمير الكويت السابق جابر األحمد الصباح

رأى المبشرين األوروبيين متمكنين في إفريقيا، وهناك  مالويبلد محتاج فبنى لها مسجدا في جمهورية 

فإن وجد أحدها يكون غالب ا صغير الحجم مبنيا من القش  المساجدبعملهم، وقد بنوا للسّكان عدّة كنائس، أما 

والناس عراة وهناك أناس ال  ةواإلمام ال يقرأ  جوعهامن شدة  األبقاريتعرض في بعض األحيان لنهش 

واستمر يرحمه وسها هو . ذره: ، وهي عبارة عن(السيما)تجد شيء تأكله، والوجبة الرئيسية عندهم هي 

وزوجته في جمهورية مالوي، ثم رحال إلى أربعين دولة في إفريقيا وبنيا فيها المساجد والمراكز ودور 

 .ام والمستوصفاتاأليت

هو دراسة ميدانية للجنة أكدت أن ماليين المسلمين في القارة  بإفريقياوكان سبب اهتمام السميط 

خاصة  -ال أساس لها من الصحة، وبالتالي فغالبيتهم  وأساطير خرافاتإال  اإلسالمالسوداء ال يعرفون عن 

 ومالوي تنزانيا، وقد نتج عن ذلك أن عشرات اآلالف في للتنصيرعرضة  -في المدارس  أطفالهم

، بينما بقي آباؤهم المسيحيةوغيرها من الدول األفريقية اعتنقوا  والنيجر وكينيا وجنوب السودان ومدغشقر

 .اإلسالموأمهاتهم على 

 :التطبيق في الواقع

ولة الكويت حيث غلفه بطموحات بدأ السميط عمله الخيري والدعوي والتنموي بدايات بسيطة في د

وكما هي العادة الدنيوية والنواميس , كبرى، وكان ذلك في أواخر السبعينيات الميالدية من القرن الماضي

الكونية للبدايات ففيها تكون التحديات والصعوبات واألبواب المغلقة، ثالث أشهر من العمل الشاق والجاد 
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مثل الكويت، ومع ذلك لم يستطع السميط إال أن يجمع ألف دوالر  والتواصل الكبير مع الناس في بلد غني

فقط، خاب أمله بالطبع ومع ذلك لم يرفع العلم األبيض، ولكن غير االستراتيجية فتحول من مخاطبة 

األغنياء واألثرياء إلى مخاطبة الطبقة الوسطى هناك، وتحديدا  الشريحة النسوية، فكانت كنز السميط 

عليه أبواب الخير بعد ثالثة أشهر عجاف، وانطلق بكل قوة نحو حلمه في تنمية وتغيير المفقود، ففتحت 

وتطوير القارة السمراء، ذلك المكان الموحش للبعض، ولكنه لألنفس التواقة التي تعشق التحدي والمغامرة 

 . وتطلبها، وكان ذلك النجاح الرهيب والمدوي بكل المقاييس

 :إفريقيافي  جمعية العون المباشرمنهجه الدعوي مع 

 :في إفريقيا – 1

ترك السميط حياة الراحة والدعة والحياة الرغيدة وأقام في إفريقيا مع زوجته في بيت متواضع في 

قرية مناكارا بجوار قبائل األنتيمور، يمارسان الدعوة لإلسالم بنفسيهما، دعوة طابعها العمل اإلنساني 

بدأ الرحمة، فتجذب ألوف الناس لدين اإلسالم، ويعيشان بين الناس في القرى الخالص الذي يكرس م

والغابات، ويقدمان لهم الخدمات الطبية واالجتماعية والتعليمية، بل زرع السميط حب العطاء وفن القيادة 

في من حوله، وكان من أبرز من التقط هذا المنهج حرمه أم صهيب التي تبرعت بجميع إرثها لصالح 

عمل الخيري، وهي أيضا  قائدة بارزة في مجالها، فقد أسست الكثير من األعمال التعليمية والتنموية، ال

والتي كانت تديرها بكل نجاح وتميز، وهي بدعمها ومؤازرتها كانت أحد أسرار نجاحه أيضا ، وهذه إحدى 

 .تفاعالت النجاح الجماعي حيث يكون التكامل

عشرين ساعة وأكثر حتى يصل إلى األماكن النائية وأحيانا  يكون كان السميط يركب السيارة لمده 

ففي مرة من المرات . وقد تعرض لألذى هو وزوجته وأبناءه. سيرا  على األقدام في الوحل والمستنقعات

مر على ناس مجتمعين فجلس قريبا  منهم من التعب الذي حل به من طول السير وفجأة  فوجىء بالناس 

ا واحدا ويبصقون على وجهه، وبعد ذلك اكتشف أنها كانت محاكمه في القبيلة ويمنع على يقبلون عليه واحد

وفى مره من أخرى دخل مع زوجته إلى قبيلة من القبائل فتعجب الناس من . الغرباء أن يحضروها

 .ارتدائها للحجاب وكادوا أن يفتكوا بها لوال أنها انطلقت تجري إلى السيارة

حينما يذهب إلى منطقة ويدخل بعض أبنائها في اإلسالم  البكاءالسميط إلى حد كان أكثر ما يؤثر في 

أين أنتم يا : ثم يصرخون ويبكون على آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا على غير اإلسالم، وهم يسألون

مون؟ ولماذا تأخرتم عنا كل هذه السنين؟ كانت هذه الكلمات تجعله يبكي بمرارة، ويشعر بجزء من مسل

 .المسئولية تجاه هؤالء الذين ماتوا على الكفر

قطع السميط على نفسه العهد أن يمضي بقية عمره في الدعوة إلى وسها هناك، كان كثيرا  ما يتنقل برا ، 

ربعين ساعة بفتات الخبز، ويقوم بالزيارات التي يقطع فيها الساعات بين وقد سافر بالقطار في أكثر من أ

كان هم الدعوة . طرق وعرة وغابات مظلمة مخيفة وأنهار موحشة في قوارب صغيرة ومستنقعات منتنة

: إلى وسها شغله الشاغل حتى في اللقمة التي يأكلها، فإذا وصل إلى قرية واجتمع أهلها قال لهم السميط

 .((. وسها الواحد األحد الذي خلقني ورزقني وهو الذي يميتني ويحيينيربي  ))

وقد اكتسب الشيخ السميط من هذه الحوادث والوقائع والقصص خبرة ومعرفة بتفاصيل حياة القرى 

، ألن الداعية ..والقبائل األفريقية وعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم وظروفهم وأوضاعهم وثوابتهم ومتغيراتهم

 .الذي يعرف طبيعة وكنه وثقافة ومعتقد من يدعوهم الحق هو

كما تميز أيضا  بمحاسبة من يعمل معه بكل دق وانضباط وصرامة، ويقف بنفسه حتى على طعام 

 ((.أموال الناس التي دفعوها لعمل الخير ال يمكن أن أفرط في لاير واحد منها: ))األيتام، وكان يقول

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%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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ه يقف السميط على الحلقات المستديرة التي تجمع فيها أبناء وفي كل مساء عندما يرخى الليل سدول

وهو ينتقل من حلقة إلى أخرى ليطمئن على حفظهم للقرآن الكريم ويبتسم في  القرآناأليتام يقرأون 

يا أخي : ))كان يقول لمن يسأله عن صنعه. وجه بعد العشاء ليطمئن عليهم هل نامواوجوهم، فضال  عن خر

 ((.نحن ال ننتظر شهادات من أحد نحن عملنا في الميدان وننتظر من وسها فقط أن يتقبل منا

هذا ونادرا  ما يقدم السميط ماال  للفقراء ولكن يقدم مشروعات تنموية صغيرة مثل فتح بقاالت أو تقديم 

ائن خياطة أو إقامة مزارع سمكية، فهذه تدر دخال  للناس وتنتشلهم من الفقر، وغالبا  تترك أبلغ األثر في مك

ماليين  01إن جهود عبد الرحمن السميط أثمرت عن إسالم ما ال يقل عن . نفوسهم فيهتدون إلى اإلسالم

أخرى أسلموا فتحولوا إلى دعـاة  إنسان وعشرات األلوف من القبائل بأكملها وزعماء قبائل ودعـاة ألديان

لإلسالم أنقذهـم الدكتور وساهم في مد يد العون لهم من خالل توفير المسكن والعمل والمستشفيات 

 .والمدارس وغيرها من االحتياجات

 :في العراق - 9

قام السميط بمهمة خيرية إلعانة الشعب  العراقأوزارها ضد  - األنجلو أمريكية -بعد أن وضعت الحرب 

لدعم الطالب العراقيين الفقراء وإغاثة  دوالرقد خصصت مليوني  جمعية العون المباشرالعراقي، وكانت 

 021 - الكوتاألسر المتعففة، وفي تلك األثناء تعرض رئيس الجمعية إلى حادث مروري في منطقة 

ا غرب بغداد  لسيارة التي كانت تقله ومرافقيه بشاحنة، توقفت فجأة وهو ما بعد أن اصطدمت ا -كيلومتر 

أسفر عن إصابته بكسور وجروح متفرقة عولج خاللها في أحد مستشفيات الكوت ثم نقل إلى مستشفى 

 .الرازي بالكويت الستكمال عالجه، وخرج الدكتور من المستشفى معافا  

 :في جزيرة مدغشقر - 3

هو وزوجته أم صهيب بشكل نهائي للتفرغ لدعوة  مدغشقريط إلى هاجر الدكتور عبد الرحمن السم

منذ سنوات قاد حب االستطالع السميط . في إفريقيا جمعية العون المباشرقبائل األنتيمور ومتابعة أنشطة 

لحجازية لزيارة قرية نائية اسمها مكة، ثم بدأ بحثا  علميا  موسعا  عن قبيلة األنتيمور ذات األصول العربية ا

وهي نموذج من العرب والمسلمين الضائعين في إفريقيا مثلهم قبيلة الغبرا في شمال كينيا والبورانا في 

جنوب إثيوبيا وبعض السكالفا في غرب مدغشقر والفارمبا في جنوب زيمبابوي، توجب عليه إنقاذهم من 

قرر السميط أن يقضي أغلب وشعورا  بعظم المسئولية . الضالل والشرك وأغلبهم ذوو أصول إسالمية

 . وقته ونذر ما تبقى من حياته لصالح قبيلة األنتيمور رغم أن الطريق ليس سهال  للوصول إليها

 :العمل على أسلمة قبائل األنتيمور

وعمل أمورا كثيرة في خدمة هذه . استقر السميط بينهم وبنى بيتا  له كي يخدم الدعوة في هذه األصقاع

وإنشاء مقبرة للمسلمين لعدم توافر .. جد وكفالة أيتام ودعوة وتعليم وصحة وحفر آبارالقبيلة، كبناء مسا

 .كل هذا تحت عنوان مشروعه الدعوي المسمى بأسلمة قبائل األنتمور. واحدة هناك

وقد  تفرغ للدعوة في إفريقيا وقرر العيش وسط قبيلة األنتيمور ذات األصل العربي المسلم فقدت 

سنة ( 311)دينها وتحولت إلى الوثنية، أصلها من الحجاز هاجرت قبل ثمانمائة سنة   هويتها وضاع منها

إلى جنوب شرق مدغشقر هروبا من زحف المغول، ولم يبق لها من اإلسالم إال تحريم أكل لحم الخنزير 

ينهم وكراهية الكلب وكتابة كتابهم المقدس بالحروف العربية ولكن بلغتهم، لقد نسيهم الدعاة، فنسوا د

فقرر السميط أن يعيش بينهم في منطقة نائية في مدغشقر ينعدم فيها كثير من . وعبدوا األحجار واألشجار

الخدمات، لمساعدتهم على العودة إلى دينهم واستعادة هويتهم، وبلغ عددهم نصف مليون وهم بحاجة إلى 

سنوات، وقد وضع  001كثر من جهود كبيرة وأموال كثيرة، خاصة وأن الكنيسة بدأت العمل بينهم منذ أ

مليون لاير وقفا  على المسلمين الضائعين من  11سنة وقد جمع مبلغ  41خطة لنشر اإلسالم بينهم لمدة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
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
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ومن ريع هذا المبلغ سوف ينفق على رواتب الدعاة والقوافل والدورات الدعوية وكفالة الطلبة في . أمثالهم

 .تنمية المنطقة دعويا  وتعليميا  واقتصاديا  وصحيا  المدارس والجامعات واأليتام وحفر اآلبار و

 804وقد أسلم عشرات األلوف من أبناء هذه القبيلة، ومعدل تكلفة هداية الشخص الواحد لإلسالم 

رياال  سعوديا ، وهم بحاجة ماسة إلى كفالة المزيد  8041رياال  سعوديا ، وقيمة السهم الواحد في هذا الوقف 

وا في هداية هذه القبيلة إلى اإلسالم، وطبع وترجمة الكتيبات، وبناء دور األيتام وحفر من الدعاة حتى يسهم

.اآلبار
 

كانت هي آخر بلد عمل بها السميط لكن وجن جنون الجمعيات التبشيريه فانقلبت عليه الحكومة حتى 

من المالبس طرد من البلد، ومنع من العمل الخيري، ومنعت عنه التبرعات الخارجية، حتى التبرعات 

 .والحجه كانت مكافحة اإلرهاب وهو إرهابي

 :أسلمة القبائل األخرى

بعض القبائل المسلمة في غرب إفريقيا فرحت بالسميط كعربي مسلم يزورهم وأهدوه ثوبا  ملكيا  

وفي زيارة للسميط إلى قرية في . ونصبوه ملكا  عليهم، وعندما عرضوا عليه جارية لخدمته رفض

ر بئر هناك وجد محكمة تقليدية منعقدة تحت شجرة، وألنه ال يعرف العادات وقف احتراما  سوازيالند لحف

للمحكمة، ويبدو أن هذه جريمة في عرفهم فمروا في طابور يبصقون عليه أو يقذفون حرابهم بين أرجله 

من بنات  وقد عرض عليه الزواج أكثر من مرة((. من المفروض أن نحاكمك إلهانتك عاداتنا)) :وقالوا له

 .زعماء إال أنه مشغول بما هو أهم وهو الدعوة ومن تزوج بالدعوة ال وقت له للزواج

في كل سنة يكتشف السميط قبيلة أو اثنتين كانتا مسلمتين ولكن بسبب انقطاع الدعاة عنهم، أو بسبب 

أكبر قبيلة في كينيا  وقد اكتشف م قبيلة اللهويا ثاني. تصرفات رعناء لدعاة تنقصهم الحكمة تحولوا للوثنية

سنه وأقامت مملكة إسالمية هي مملكة مومياس اإلسالمية، لكن بسبب ( 021)أسلمت قبل مائة وأربعين  

وتحتاج إلى برنامج % 4عدم قيام الدعاة بواجبهم بدأ االنحراف حتى وصلت نسبة اإلسالم بينهم اآلن إلى 

يين دعاة وشراء وسائل مواصالت ودعم دعوى ضخم وامكانات هائلة تشمل فتح مدارس ومعاهد وتع

فعمل على إسالمها في أخريات حياته .. للطلبة المسلمين في الثانويات والجامعات وترجمة الكتب وغيرها

 ..بما توفر لديه من إمكانات وتبرعات

 :آثار دعوته

( 01) وبعد أن أسلم على يديه وعبر جهوده وجهود فريق العمل الطموح الذي يرافقه أكثر من عشرة

ماليين شخص في قارة إفريقيا فقط، وأصبحت جمعية العون المباشر التي أسسها هناك أكبر منظمة عالمية 

يدرس في منشآتها التعليمية أكثر من نصف مليون طالب، وتمتلك أكثر من أربع جامعات . في إفريقيا كلها

بئر وإعداد وتدريب ( 3211) وعددا  كبيرا  من اإلذاعات والمطبوعات، وقامت بحفر وتأسيس أكثر من

داعية ومعلم ومفكر خالل هذه الفترة، وقلب اآلالف من طالبي الصدقة والزكاة إلى ( 2111)أكثر من 

 . فقد طبق المنهج اإلسالمي الواسع في التنمية المستدامة لألمم والشعوب. منفقين لها بكل جدارة

حبه للفقراء في الوقت الذي كانت فيه بعض وقد أسلمت هذه األعداد الغفيرة لما رأوا من أخالقه و

الجمعيات التبشيريه البروتستنتيه ال تعطي الطعام أو تعالج الفقراء إال أن تشترط عليهم الدخول في 

بل كان يعرف أن السميط سكن في هذه المنطقة األفريقية أو زار تلك من خالل التغييرات التي . المسيحيه

 .حصلت فيها

أن المسلمين وصلوا إلى إفريقيا قبل أن يصلوا إلى : راسخة في نفسه، وهي والسميط لديه قناعة

سنة، هناك مسجد  0841المدينة المنورة، فهناك ـ كما يوضح هو ـ مسجد في جزيرة بتي في كينيا عمره 

سنة وما زالت حتى اآلن موجودة أطالله، هناك عشرات  0871في زنجبار اكتشفته بعثة بريطانية عمره 
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المساجد موجودة في إفريقيا، خصوصا  في الساحل الشرقي الذي أنا أبدي اهتماما  كبيرا  فيه  بل مئات

 .عمرها أكثر من ألف سنة، ووجدت قبرا  في زيمبابوي

سألقي عصا الترحال يوم أن تضمن الجنة لي، وما دمت دون ذلك : )).. يقول الشيخ الداعية السميط

كيف يراد لي أن أتقاعد وأرتاح والماليين بحاجة إلى . الحساب عسيرفال مفر من العمل حتى يأتي اليقين ف

قبيلة عربية  -من يهديهم؟ وكيف أرتاح بدنيا  وكل أسبوع يدخل اإلسالم العشرات من أبناء األنتيمور؟ 

من خالل برامجنا ونرى كل يوم أن المناوئين لإلسالم ال يدخرون جهدا  وال ماال  في  -تعيش في إفريقيا 

إبعاد أبناء هذه القبيلة التي كانت عربية مسلمة عن اإلسالم وينفقون كل سنة عشرات الماليين ولديهم  سبيل

 . عشرات من العاملين هنا

 :الدعوة إلى هللا رغم الحالة الصحية

بالمخمرتين وجلطة  بالقلبجلطة  جلطاتأصيب السميط بثالث 
،
 السكريبداء  إضافة إلى أنه مصاب 

ويعاني منه منذ فترة طويلة، ويستخدم إبر األنسولين خمس مرات في اليوم ولديه أدوية البد من وضعها 

 عندما كان في بجلطة في القلب، وهو مصاب الكويتمرتين عندما كان في  بالمالريافي الثالجة، وأصيب 

أثناء قيامه بأعمال إغاثة  والجمجمةوكسرت فخذه وأضالعه  ،الرياضوأجريت له عملية في  الصومال، 

العراقومساعدة للمحتاجين في 
،
وظهره قدمهفضال  عن اآلالم التي كان يعاني منها في  

،
فضال عن تناوله  

يوميا ، ومع ذلك لم تثنه هذه المعوقات عن السفر والترحال والبذل في  ألكثر من عشرة أنواع من األدوية

عمله ومشروعه الضخم، وفي تقديم الهداية ودين اإلسالم والعيش الكريم ومشاريع التنمية ألناس نسيهم 

بل كان يوفر الدواء للفقراء وال يريد أن يأخذ الدواء حتى خاف على نفسه من الموت . العالم خلف األدغال

إضافة إلى شلل كان قد أصابه ثم زال . ألنه كان يهب كل شيء للفقراء وال يريد أن يأخذ أي شيء لنفسه

عنه، وارتفاع في ضغط الدم وجلطات في الساق وتخشن في الركبة يمنعه من الصالة دون كرسي وارتفاع 

ولكن من ينقذني ))  :رغم كل هذه األمراض -رحمه وسها–وكان يقول . نسبة الكولسترول ونزيف في العين

 ((.من الحساب يوم يشكوني الناس في إفريقيا بأنني لم أسع إلى هدايتهم

بمستشفى مبارك الكبير بعد تعرضه ألزمة قلبية استلزمت دخوله  المركزةالعناية رقد السميط في 

وكان السميط قد أدخل . ثم وجه أمير الكويت صباح األحمد بنقل السميط إلى الخارج للعالج. للمستشفى

وقبل هذا تمكن األطباء من إجراء . مستشفى مبارك الكبير بعد تعرضه لوعكة صحية أدخلته في غيبوبة

ل كلى السميط التي أوضح ابنه صهيب أنه كان قد استصعب على األطباء اجراؤها له في اليوم عملية غس

. األول من دخوله للمستشفى بسبب تردي حالته الصحية مما أثر في عمل القلب لديه وأدخله في غيبوبة

إن : )) هيب ابنهأشهر عاد السميط من رحلة العالج إلى الكويت قادما  من ألمانيا وقال ص( 3)وبعد ثمانية 

 ((.حالة والده مستقرة بصورة عامة وما زال ال يتحرك وال يرى

وانشغل المجتمع الكويتي والخليجي واإلسالمي بما أصاب الشيخ عبد الرحمن السميط من جلطة قلبية 

والشريط األخباري في  واالذاعةسائل االتصال الحديثة وووظلت الرسائل الهاتفية . أدخلته العناية المركزة

فقد اجتمع على محبته وثنائه . القنوات التلفزيونية وحتى الديوانيات كلها تتكلم عنه وتدعو له صباح مساء

لليبراليون والمستقلون، جميع األطياف الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، اإلسالميون وا

صباح األحمد  أمير الكويتوقد أمر . والنساء الرجال، والشيعة السنة، والبدو الحضر، والسلف اإلخوان

جابر  رئيس مجلس الوزراءوكان لزيارة . بتوفير طائرة خاصة لنقله للعالج في الخارج الجابر الصباح

للسميط في العناية المركزة بمستشفى مبارك لالطمئنان على صحته األثر الكبير في  المبارك الصباح

 .اهتمام الحكومة بمثل هذه الرموز المخلصة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%AA%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
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 :أصول منهجه الدعوي

يرة، فهو لم يطعم لم يفرق السميط يوما قط بين مسلم وكافر طيلة عقود عديدة في القارة األفريقية الفق

ولم يطلب يوما شهرة وال . المسلم ويحرم الكافر بجانبه بل جعلهم سواء ألنهم مشتركون بحق اإلنسانية

مكانة بل كانت همته خدمة إخوانه المسلمين في أفريقيا من الذين ابتالهم وسها بالمرض والجوع والفقر ولكن 

تصدح له بالدعاء وقامت المساجد في بعض البلدان  وسها كافأه فكانت أفريقيا يوم مرضه واشتداد أزمته

حسب ما توارد من أخبار بالدعاء في الصلوات له وهنالك الكثير لم نعلمه مما أصاب الناس بمرض 

 .السميط

وظهر الشيخ عبد الرحمن السميط مرة في برنامج تلفازي حواري، فاتصل أحدهم يهاجمه بطريقة 

ثم اتصل به أحد المحسنين يعلن التزامه بالتبرع بألف دوالر أمريكي غير مؤدبة بل ويتهمه بالكذب، ومن 

القصص كثيرة والحوادث عديدة، وما كانت الجمعية أن تستطيع . يوميا ، وال زال محافظا  على ذلك االلتزام

ارت أن تحقق ما حققته من نجاح وانتشار لوال جهد الكتاب العلمانيين والليبراليين في نشر المقاالت التي أث

 .سخط الشارع الكويتي وجعلته يزداد إقباال  عليها

 :التنموية التنظير لفقه الدعوة -1

بدأ السميط العمل من خالل لجنة مسلمي افريقيا في بداية الثمانينات على شكل مشاريع محدودة جدا  

تعاني ببناء بعض المساجد في مالوي، لم يكن الدكتور السميط يدرك ضخامة وخطورة األوضاع التي 

كانت األهداف محدودة بتقديم . منها المجتمعات المسلمة وبالذات ما يتعلق بهويتهم الدينية والحضارية

إال أنه بدأ يدرك بسرعة، عندما بدأت اللجنة . بعض المساعدات وبناء بعض المساجد وحفر بعض اآلبار

كبيرة جدا  من التعقيد  تجوب البلدان وتتوغل داخل القارة، أن المخاطر والتحديات هي على درجة

فأدرك أنه من المستحيل التفكير في دعم وترسيخ الهوية اإلسالمية للشعوب األفريقية، من دون . والشراسة

وبالتالي تغير مفهوم الدعوة لديه . العمل على تنمية تلك المجتمعات ألن معظمها كان يعيش تحت خط الفقر

لقد . للنهوض بالمجتمعات المسلمة األفريقية نهضة شاملةمن دالالت المصطلح التقليدي إلى فهم شمولي 

اكتشف أوضاعا  مرعبة للمسلمين في افريقيا فشعر بأننا إذا لم ندعم المسلمين في مجاالت معينة من التنمية 

االجتماعية، فسنكون عندئذ كمن يمارس نوعا  من النفاق، ألنه من غير المتصور أن نساهم في تذكير 

، ودعوة غير المسلمين إلى هذا الدين، بينما هم يتضورون جوعا ، وتموت نسبة مرتفعة المسلمين بدينهم

 .جدا  من أطفالهم بسبب سوء التغذية أو بسبب األمراض المنتشرة

 :فقه التعايش مع اآلخر -9

ومن مظاهر حكمته الدعوية أنه عندما أعلن سلطان إيسالي في نيجيريا دخوله في اإلسالم نهاه السميط 

كما أنه . هدم الكنائس عندما ذكر أنه سيهدمها في قريته ودعاه إلى عدم المساس بمشاعر المسيحيين عن

دعا العلماء المسلمين إلى وضع فقه الواقع لألقليات اإلسالمية التي تعيش في الغرب، وانتقد بشدة الدعاة 

، أو يثيرون فتن كبرى بين الذين يزورون بلدان األقليات المسلمة وينشرون فتاوى متطرفة ضد النصارى

 . المسلمين حول قضايا صغيرة قد تسبب في زيادة العداء لإلسالم، وتعطيل الدعوة بين الناس هناك

 :البحث عن دور العرب الدعوي – 3

وعن غياب العرب والمسلمين عن هذه القارة التي ال يحتاج أهلها كبير جهد ليدخلوا في اإلسالم يقول 

وسها أشهد وسها على أننا نحن العرب مقصرون ثم مقصرون ثم مقصرون تجاه إخواننا و: ))الدكتور السميط

في إفريقيا، كل إفريقيا مستعدة أن تبيع نفسها لإلسالم لو وجدت إنسانا  يعرض عليهم الدعوة اإلسالمية 

ن يُْؤت  الحِ }: ولكن ما نريد أن نأتيهم بالعصا، ال نريد بالقوة، أنا أريد أن نرفع شعار ْيرا  وم  ة  ف ق ْد أُوتِي  خ  ْكم 

ثِيرا   س ن ةِ }، {ك  ْوِعظ ِة الح  ِة واْلم  بِّك  بِاْلِحْكم  بِيِل ر   .((.{اْدُع إل ى س 
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 411أن زكاة أموال أثرياء العرب تكفي لسد حاجة  -رحمه وسها-وعن دور أغنياء العرب كان يرى 

مليار دوالر ولو أخرج  4471الد العربية مليون مسلم إذ يبلغ حجم األموال المستثمرة داخل وخارج الب

أن عدد فقراء  -كما يقول  -مليار دوالر ولو افترضنا  12,371هؤالء األغنياء الزكاة عن أموالهم لبلغت 

دوالرا  وهو مبلغ كاف ليبدأ  447مليون فقير، لكان نصيب كل فقير منهم  411المسلمين في العالم كله يبلغ 

 .أن يعيش من دخلهالفقير في عمل منتج يمكن 

 :مبدأ الرحمة في الدعوة -3

تتركز أعمال السميط الخيرية في أفريقيا على استحضار الصور الجميلة التي كانت تذكرنا بما كان 

والمدقق فيما يقوم به من .. يقوم به األسالف الذين نشروا اإلسالم في جزر جنوب شرق آسيا وفي افريقيا

دعوه لها طابع العمل اإلنساني الخالص، الذي ينطلق ويكرس مبدأ  عمل دعوي خيري وتنموي يتبين أن

ونادرا  ما كان يقدم ماال أو عونا . الرحمة فيجذب بسبب الرحمة تلك ألوف الناس لدين الرحمة اإلسالم

مباشرا للفقراء، ولكن كان يقدم مشروعات تنموية صغيرة مثل فتح بقاالت أو تقديم مكائن خياطة أو إقامة 

سمكية فهذه تدر دخال  للناس وتنتشلهم من الفقر وغالبا  تترك أبلغ األثر في نفوسهم فيهتدون إلى مزارع 

 .اإلسالم

 :الدعوة الحبية -8

والطريف أن بعض القساوسة يأتون إليه غاضبين ويقولون إن الكنيسة الحظت انتشار اإلسالم في 

، الكتابة ضد اإلسالم، وتحذير الناس من هذا مناطقهم وإنها طلبت منهم، باعتبارهم من السكان المحليين

أهال  : ))الدين، ويطلب منه بعض هؤالء القساوسة أن يمدهم بالكتيبات لكي يهاجموا اإلسالم فيقول لهم

وسهال  ونشرح لهه تعاليم اإلسالم ونقدم لهم كتيبين عن اإلسالم، ويذهبوا ليعودوا بعد يومين ليشهروا 

 ((.رهبانإسالمهم رغم أنهم قسيسين و

 :الحكمة والشفافية الدعوية – 1

مفهوم ليشمل المؤسسات الخيرية وامتداد ال حرب ضد اإلرهابخالل بدء الهجوم على ما يقال إنها 

التي تقدم خدماتها للفقراء من المسلمين الذين يواجهون مع الجوع خطر التنصير في بقاع مختلفة من 

لم تؤثر هذه الضغوطات الدولية على ما يقوم به الشيخ عبد الرحمن السميط من عمل خيري . أفريقيا وآسيا

ا  ضرورة العمل بطريقة مدروسة ووفق عمل مؤسس له يدرك جيد -رحمه وسها–في أفريقيا، ألنه كان 

وكان . كوادره ومتخصصوه، وأن تكون الحكمة رائده، والشفافية متاحة لكل خطوة إدارية أو مالية يخطوها

 .قويا  وواثقا  من عمله وقنوات صرف أموال المؤسسة الخيرية التي يرأس مجلس إدارتها

إدارة العمل الخيري في الجامعات ودعا جامعة الكويت  بل إنه يطالب دائما  بضرورة تدريس مادة

والجامعات الخليجية إلى تدريس هذه المادة كي يتم سد العجز في الكوادر المتخصصة التي تحتاجها 

الجمعيات الخيرية، خاصة أنها في حاجة ماسة إلى أفراد مدربين ومعدين إعدادا  جيدا  يمكنهم من الولوج 

 .أسسه العلمية الصحيحةفي العمل اإلداري على 

 :من مواقفه الدعوية المؤثرة

يروي الدكتور السميط انه عندما زار احدى القري بإثيوبيا وجد أشكاال وألوانا من األطفال وهم 

هياكل عظمية تمشي على قدمين بعضهم يستطيع أن يمشي وبعضهم يحبو حبوا  عمره قد يكون عشر 

عندما و على قدميه، وأغلبهم لم يأكل من ثالث أو أربع أيام سنوات، اثنى عشر سنة وال يستطيع المشي

ذهب مرة من المرات مع زوجته وأوالده إلى إحدى القرى ودخل على كوخ من األكواخ وجد أن األم 

ومعها أطفالها وأقاربها لم يأكلوا منذ ثالثة أيام أي شيء على اإلطالق، حتى الحشيش الذي يؤكل غير 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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هبت إحدى بناته إلى السيارة لتجلب كيسا من الدقيق ففوجئ بأن المرأة ُصدمت موجود بسبب الجفاف فذ

لماذا هذا ؟فقال لها ألنك ما أكلِت من ثالث أيام أنت وأوالدك، قالت : واستغربت أن يعطيها الدقيق فقالت

 .نذ ثمانية أيامنحن أغنياء، الحمد وسها نحن ثالثة أيام فقط ما أكلنا ففي الكوخ الذي خلفنا لم يأكل أهلها م

 :مؤلفاته

وقد ترك آالفا من القصص والحكايات والمواقف واألحداث عن جياع إفريقيا، وقد  نال الكثير من  

وقد ترك عمال وتراثا دعويا ضخما، فهو مجدد في المجال الدعوي  الجوائز، ولكنه تبرع بها للفقراء،

ف، ومع كل هذا فقد ترك بعض المؤلفات الدعوية ولم يحفل بالكتابة والتألي الخيري واإلغاثي واإلنساني،

 :الجديدة في حقل العمل الدعوي، وهي

 .لبيك إفريقيا – 0

 .دمعة أفريقيا – 4

 .رحلة خير في إفريقيا، رسالة إلى ولدي – 8

 .قبائل األنتيمور في مدغشقر – 2

 .مالمح من التنصير، دراسة أكاديمية علمية – 1

 .دليل إدارة مركز اإلغاثة -2

 .قبائل البوران – 7

 .قبائل الدينكا – 3

 .السالمة واإلخالء في مناطق النواعات – 7

 .إدارة األزمات للعاملين في المنظمات اإلسالمية -01

 :منجزاته وآثاره

 :يمكن حصر منجزاته في العناصر التالية

 .ترك كم معرفي وعلمي وخبراتي في مجال الدعوة ونشر اإلسالم – 0

 .م معرفي وعلمي وميداني في نشر وتعميم العمل الخيري واإلغاثي واإلنساني والتنمويترك ك – 4

 .ترك أنموذج دعوي تجديدي في العمل والفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر ال يشابه من سبقه – 8

 .إسالم أكثر من أحد عشر مليون إفريقي – 2

ساني واالجتماعي المحلية والعربية تأسيس وعضوية الكثير من جمعيات العمل الخيري واإلن – 1

 .والعالمية
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