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 2 إلسالمالسياسي لالتفسير  نقد:

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

احلؿد هلل رب اًمعاعملم واًمصالة واًمسالم قمغم أذف األكبقاء واعمرؾمؾلم 

 كبقـا حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.. أما سمعد:

اًمقرىمة هل مـ سماب اعمراضمعة اًمػؽرية عمسار اًمػؽر اإلؾمالمل ومنن هذه 

اعمعاس، قمّؾـا كصحح اعمسار، وكضع أىمدامـا قمغم اًمطريؼ اًمصحقح، واًمـفج 

اًمؼقيؿ، وكؼصد سماًمتػسػم اعمصؾحل ًمػؼف اعمتغػمات واعمستجدات ذم اإلؾمالم 

اعمعـقية، سمتػسػم اإلؾمالم مـ ظمالل اآلصمار اعمصؾحقة اًمـػعقة، واًمـتائج اعمادية و

أي شمػسػم ما ضماءت سمف اًمنميعة مـ قمؼائد وقمبادات ومعامالت وأظمالق قمؼم 

هذا اعمـظقر، اًمذي يرى أن هماية اًمديـ ذم اعمـػعة واعمصؾحة اعمؽمشمبة قمغم شمطبقؼف، 

وسماًمتازم ومفق يرى أن اًمعبادات اخلاًمصة هلل شمعامم يماًمصالة واًمصقام ما هل إال 

إما سمـػسفا، أو سماًمثامر واًمـتائج اعمرشمبة  وؾمائؾ وأدوات ًمتحؼقؼ شمؾؽ اًمغاية،

قمؾقفا، هلذا يتؿ اًمؽميمقز قمغم إسمراز مـاومعفا اجلسدية واًمـػسقة واًمصحقة 

 واالضمتامقمقة.. إًمخ، وضمعؾفا أؾماؾمًا حلؽؿة اًمتنميع ومؼاصده.

 ]ادراد بتػسر اإلسالم[

وكؼصد سمتػسػم اإلؾمالم أو شمػسػم اًمديـ اعمػفقم اًمؽكم ًمؾقطمل واًمرؾماًمة 

اًمققم اآلظمر، وًمقس اعمؼصقد شمػسػم آية أو مجؾة واًمـبقة واًمنميعة واًمعبادة و

آيات أو ذح طمديث أو سمقان طمؽؿ معلم، وإكام اعمؼصقد معرومة اًمعؾؾ واحلؽؿ 

واعمؼاصد واًمغايات ًمؾديـ يمؾف، أو ًمباب مـ أسمقاسمف، أو طمؽؿ مـ أطمؽامف، 
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وهذه اعمعرومة شمتؽقن مـ جمؿقع اًمعؼائد واًمعبادات واعمعامالت واألظمالق 

 ًمة اًمؽتاب واًمسـة اًمتػصقؾقة.اعمتؼررة سملد

 [: كشلته وتعريػه]التػسر السقايس لإلسالم

ومـ أهؿ وأظمطر أكقاع اًمتػسػم اعمصؾحل ًمؾديـ اًمتل ؾمادت واكتنمت 

ظمالل اعمائة ؾمـة اعماضقة هل اًمتػسػم اًمسقاد ًمإلؾمالم، هذا اًمتػسػم اًمذي يمان 

ًمف آصماره اًمتل رؾمؿت شمقضمف يمثػم مـ اعمسؾؿلم ذم هذا اًمعرص، وسمـقت قمؾقف 

ت سمسببف دماء معصقمة، وىمامت مـ أضمؾف كظريات وآراء واضمتفادات، وأريؼ

 طمروب وصمقرات.

ومؿـ اعمعؾقم أن اًمبالد اإلؾمالمقة مّرت سمعد قمصقر ازدهارها سمعصقر 

اكحطاط واكؽسار وختؾػ، مما ضمعؾ اًمغػم يطؿع ومقفا وذم صمرواهتا ومؼدراهتا، 

وملـمبؼ االؾمتعامر قمغم ضمزء يمبػم مـ اًمبالد اإلؾمالمقة، وطماول اعمسؾؿقن رهمؿ 

ومة هذا االؾمتعامر ماديًا ومعـقيًا، وقمـدما سمدأت هماممة االؾمتعامر ضعػفؿ مؼا

شمـجكم، طماول اعمسؾؿقن شمؾّؿس ـمريؼ اًمـفضة مـ ضمديد، وًمؽـفؿ مع األؾمػ 

ختبطقا ذم هذا اًمطريؼ، ومؿـفؿ مـ طماول شمؼؿص احلضارة اًمغرسمقة سمعجرها 

ؾمقة، وسمجرها وومؾسػتفا ومـطؾؼاهتا اًمػؽرية واالضمتامقمقة واالىمتصادية واًمسقا

ومـفؿ مـ ادمف إمم أىمىص اًمقسار، كاهجًا هنج اعماريمسقة وشمػسػمها ًمؾتاريخ، 

ومـفؿ مـ ادمف ادماهات أظمرى مل يؽـ هلا شملصمػم ىمقي ذم اًمقاىمع اإلؾمالمل، إكام 

اًمذي هق حمؾ سمحثـا ذم هذه -سمرز مـ ادمف ًمـظرية اًمتػسػم اًمسقاد ًمإلؾمالم 
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وىمة اًمػؽر اإلؾمالمل اعمعاس، ، ومفذا االدماه هق اًمذي ؾماد ذم أر-اًمقرىمة

واكطؾؼت مـف احلريمات اإلؾمالمقة اعمختؾػة ظمالل ىمرن مـ اًمزمـ، وهق 

اًمتػسػم اًمذي جيعؾ يمام ذيمركا اًمعؼائد واًمعبادات ومجقع ذائع اإلؾمالم 

وؾمائؾ وأؾمباب إلىمامة اًمـظام اًمسقاد اًمذي حيؼؼ اًمعدل اعمادي واًمسعادة 

اًمتػسػم اًمسقاد "ًمديـ ظمان ذم يمتاسمف اًمدكققية سملم اًمبنم، ويعّرف وطمقد ا

سملكف يػرس اًمديـ سمتػسػم ضمامع، وصقرة يمؾقة، »ا اًمـقع مـ اًمتػسػم: هذ "ًمؾديـ

شمؽقن ومقف اًمـاطمقة اًمسقاؾمقة وطمدة أؾماؾمقة ًمؾديـ، ال يعرف هدف اًمرؾماًمة 

اًمـبقية سمدون اًمسقاؾمة وال يػفؿ اعمعـك اًمؽامؾ ًمؾعؼائد وال شمظفر أمهقة اًمصالة 

دات، وال شمؼطع مراطمؾ اًمتؼقى واإلطمسان، وال يعؼؾ اهلدف مـ وؾمائر اًمعبا

ديـ اإلرساء واعمعراج إال سماًمسقاؾمة، ومجؾة اًمؼقل ومنكف سمدون اًمسقاؾمة يبؼك اًم

 .شيمؾف ومارهمًا، وهمػم ىماسمؾ ًمؾػفؿ

وذم رأيل أن هذا اًمتػسػم اًمـػعل اعمصؾحل شمػسػم مـحرف، يرضمع إمم 

اًمغاية اًمرئقسة ًمؾديـ هل إصالح  أصٍؾ يمكم واطمد ذم ومفؿ اًمديـ، أال وهق أن

اًمدكقا وإقمامر األرض، ومـ هذا األصؾ اكطؾؼت يمؾ اًمتػاؾمػم اعمصؾحقة 

اًمـػعقة، ومـفا اًمتػسػم اًمسقاد، طمقث يرى أصحاب هذا اًمتػسػم أكف هذه 

اًمـػعقة اعمصؾحقة ال يؿؽـ أن شمتحؼؼ إال مـ ظمالل االكؼالب اًمسقاد وشمغقػم 

اًمعادًمة، ويمام أذكا أن احلريمات اإلؾمالمقة كظام احلؽؿ وإىمامة احلؽقمة 

اعمعاسة اكطؾؼت مـ هذا اًمتػسػم وملضاقمت قمغم كػسفا وقمغم اعمسؾؿلم ومرصة 
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اًمـفقض وومؼ األصؾ اًمذي ضماء سمف اًمقطمل، وًمـ اشمطرق سماًمتػصقؾ هلذه 

 واطمد، وشمـطؾؼ مـ 
ٍ
احلريمات ورمقزها ما دام أكـا قمرومـا أهنا شمسؼك مـ ماء

غاية هل اًمتؿؽلم ذم األرض، وًمقس شمعبقد اًمـاس ًمرب أصٍؾ واطمد، وهق أن اًم

اًمعاعملم، سمقـام هذا اًمتعبقد هق األصؾ اًمذي يمان جيب أن شمـطؾؼ مـف هذه 

احلريمات ألكف اًمغاية مـ ظمؾؼ اخلؾؼ وإرؾمال اًمرؾمؾ وإكزال اًمؽتب، يؼقل اهلل 

ن  ﴿ؾمبحاكف وشمعامم:  ، [65ًمذاريات:]ا﴾َواإِلكَس إِٓ  لَِقْعُبُدون َوَما َخَؾْؼُت اْْلِ

 ويليت اًمتؿؽلم شمبعًا.

وماإلؾمالم ديـ اهلل اخلاشمؿ ًمؾبنمية مجعاء ما سمؼقت قمغم هذه األرض طمقاة، 

ْلـَا الذ  ﴿هلذا شمؽػؾ اهلل شمعامم سمحػظف وصقاكتف يمام ىمال ؾمبحاكف:  ا َكْحُن َكز  ْكَر إِك 

افُِظون ا َلُه ََلَ ُهَو ﴿عامم: ، ويمتب ًمف اًمعؾق واًمظفقر يمام ىمال شم[9]احلجر:﴾َوإِك 

يِن ُكؾ   ق  لُِقْظِفَرُه َعَذ الد  َدى َوِديِن اَْلَ ِه َوَلْو َكِرَه ال ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْْلُ

ُكون ، وضمعؾ اًمقطمل مقزان احلؼ واهلدى واخلػم يمام ىمال [9]اًمصػ:﴾ادُْْؽِ

ًقا د َا﴿ضمؾ ؿملكف:  ق  ُمَصد  َبْػَ َيَدْيِه ِمَن اْلؽَِتاِب  َوَأكَزْلـَا إَِلْقَك اْلؽَِتاَب بِاَْلَ

ق   َوُمَفْقِؿـًا َعَؾْقِه َفاْحُؽم َبْقـَُفم بََِم َأكَزَل اّللُّ َوَٓ َتت بِْع َأْهَواءُهْم َعَم  َجاءَك ِمَن اَْلَ

َعًة َوِمـَْفاًجالُِؽلٍّ َجَعْؾـَ  ، ومفذا اًمديـ ال يـسخ أسمدًا، [84]اعمائدة:﴾ا ِمـُؽْم ِِشْ

تحريػ واًمتبديؾ ما أصاب اًمؽتب واًمنمائع اًمساسمؼة، وًمؽـ وال يصقبف مـ اًم

ًمؽـ »: (11/836) "جمؿقع اًمػتاوى"يمام يؼقل ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة ذم 

يؽقن ومقف مـ يدظمؾ ومقف مـ اًمتحريػ واًمتبديؾ واًمؽذب واًمؽتامن ما يؾبس سمف 
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احلؼ سماًمباـمؾ، وال سمد أن يؼقؿ اهلل ومقف مـ شمؼقم سمف احلجة ظمؾػًا قمـ اًمرؾمؾ 

ؼ ن قمـف حتريػ اًمغاًملم واكتحال اعمبطؾلم وشملويؾ اجلاهؾلم؛ ًمقحؼ اهلل احلومقـػق

 .شويبطؾ اًمباـمؾ وًمق يمره اعمنميمقن

 السقايس لإلسالم[]أسباب كػوذ خطل التػسر 

وال ؿمؽ أن اًمتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد ًمإلؾمالم يمام أذكا هق روح 

احلريمة اإلؾمالمقة اعمعاسة، ويؽؿـ ظمطره ذم اكحراومف قمـ أصؾ اًمديـ، 

ىمد يمان هلذا آصمار ؾمقئة ذم قمؼائد واكحراف دقمقشمف قمـ مسارها اًمصحقح، و

اعمسؾؿلم وقمباداهتؿ وأقمامهلؿ ظمالل اًمعؼقد اعمتلظمرة، وًمؽـ مصداىمًا عما أذكا 

ًمف أقماله مـ ىمقل ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة رمحف اهلل ومؼد وومؼ اهلل قمؾامء اًمسـة إمم 

رد اًمبدع واالكحراومات اجلديدة، واًمؽشػ قمـ قمقارها، واًمتحذير مـ 

ن ًمف األصمر ذم طمػظ ديـ اإلؾمالم مـ اًمتحريػ واًمتبديؾ، وذًمؽ قمقاىمبفا، مما يما

مـذ وىمت مبؽر، وًمؽـ سماًمرهمؿ مـ شمؾؽ اجلفقد اعمباريمة ومنهنا سمؼقت ذم دائرة 

اًمبحث ذم اعمخاًمػات اجلزئقة واًمتػصقؾقة، وسمؼل اًمتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد 

 ًمإلؾمالم سمـظريتف اًمؽؾقة وضمذوره اًمػؾسػقة ألؾمباب قمديدة، مـفا:

كشغال اًمعؾامء سماًمعؾؿ اًمصحقح واهلدي اًمـبقي ودقمقة اًمـاس إًمقف ا [1]

وشمرسمقتفؿ قمؾقف قمـ اخلقض ذم اًمؼضايا اًمػؾسػقة واًمػؽرية واًمثؼاومقة اًمتل 

 أصمارهتا احلريمة اإلؾمالمقة اعمعاسة.
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همؿقض كظرية اًمتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد ًمإلؾمالم ًمدى يمثػم مـ  [2]

، واؾمتعامهلؿ ذم ذًمؽ أؾماًمقب أدسمقة اًمـاس، وشمؾطػ أصحاهبا ذم سمثفا ذم األمة

 حمتؿؾة مشتبفة.

طمسـ اًمظـ سماعمسؾؿلم ظماصة اًمدقماة واًمؽتاب اإلؾمالمقلم اًمذي  [3]

اؿمتفرت قمـفؿ اًمدقمقة إمم حتؽقؿ اًمنميعة، وًمؼل سمعضفؿ ذم ذًمؽ أذى سمعض 

احلؽقمات اًمػاؾمدة، ومسجـ سمعضفؿ وكػل سمعضفؿ وىمتؾ آظمرون، ومؾؿ يؽـ 

ظـقا ومقفؿ هذا االكحراف ذم شمػسػم اًمديـ، ظماصة مـ اًمقسػم قمغم اًمعؾامء أن ي

أن اـمالقمفؿ قمغم يمتاسماهتؿ يمان اـمالقمًا جمؿاًل، وىمد فمفر هذا األمر ضمؾقًا ذم 

اًمؽتاب اًمذي سمعثف اًمعالمة اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ سماز رمحف اهلل إمم االؾمتاذ 

اعمقدودي رمحف اهلل، سمعد أن أظمؼمه سمعض اًمعؾامء سملن اعمقدودي يػرس اًمطاقمة 

اًمعبادة، وماؾمتعظؿ اسمـ سماز صدور هذا اًمؼقل مـ اعمقدودي ومؽتب إًمقف يمام ورد سم

يؼقل:  (14-6/11)سمـ سماز رمحف اهلل ال "جمؿقع ومتاوى ومؼاالت متـققمة"ذم 

وما أفمـ هذا األمر خيػك قمغم مـ دوكؽؿ مـ أهؾ اًمعؾؿ، ًمؽـ عما يمان هذا »

ب مـ األمر ىمد أؿماقمف قمـؽؿ مـ أؿماقمف، وضمب قمكم أن أؾملًمؽؿ قمـف وأـمؾ

ومضقؾتؽؿ شمػسػم اًمؼقل ومقف طمتك كـػل قمـؽؿ ما جيب كػقف، وكداومع قمـؽؿ قمغم 

سمصػمة، وكقضح احلؼ ًمطاًمبف ومقام يتعؾؼ سماجلامقمة اإلؾمالمقة، وإن يمان ما كسب 

قمـؽؿ هق يمام كسب شمذايمركا ومقف وسمحثـاه مـ مجقع وضمقهف وكاىمشـا مقاضقع 

 .شل سماألدًمة، واحلؼ هق ضاًمة اجلؿقعاإلؿمؽا
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 طل التػسر السقايس لإلسالم[خاكتشاف  بداية]

أؿمػم هـا أن هذه األؾمباب وهمػمها هل اًمتل أدت إمم قمدم اكتباه وأود أن 

اًمعؾامء ذم اًمعامل اًمعريب إمم هذه اًمؼضقة اعمفؿة، سمقـام كجد أن احلال خمتؾػ ذم 

سمالد اهلـد، طمقث يمان اخلطاب احلريمل أيمثر وضقطمًا، واًمعؾامء هـاك أيمثر 

مـ شمعدد ذم األديان  معرومة سماًمػؾسػة واعمذاهب اًمعرصية، كظرًا عما ذم شمؾؽ اًمبالد

واًمػرق واًمثؼاومات واًمؾغات، هلذا ايمتشػ قمدد مـفؿ هذا االكحراف ذم وىمت 

 مبؽر وواضمفقه سماًمـؼد واًمتحذير، ومـفؿ:

اًمعالمة اعمػؽر األؾمتاذ وطمقد اًمديـ ظمان، يمان مـ أقمضاء اجلامقمة  [1]

م(، 1969اإلؾمالمقة ذم اهلـد، وسمدأ سمايمتشاف اخلطل ذم مـفج اعمقدودي ؾمـة )

عما يبؾغ اخلامسة واًمثالصملم، وحتاور مع يمثػم مـ ىمقادات اجلامقمة طمقل ذًمؽ، و

وضمرت سمقـف وسملم اعمقدودي مراؾمالت، ومؾؿ جيد ىمبقالً ًمؾـصقحة، وال اؾمتعدادًا 

م(، 1951ًمؾؿراضمعة واًمتصحقح، وماؾمتؼال مـ قمضقية اجلامقمة آظمر ؾمـة )

همػمه، وأورد وؾمجؾ ىمصتف مع اجلامقمة اإلؾمالمقة، وطمقاراشمف مع اعمقدودي و

وىمد ـمبع سماًمؾغة  "ظمطل ذم اًمتػسػم"ئؼ اخلاصة سمذًمؽ ذم يمتاسمف اًمؽبػم اًمقصما

( صػحة، وكظرًا ًمؽؼم طمجؿ اًمؽتاب، ومؼد خلّص 313م( ذم )1991اًمعرسمقة )

اًمتػسػم اًمسقاد »األؾماؾمقة ذم رؾماًمة مقضمزة ؾمامها: مقضققمف وومؽرشمف 

 .(1)شًمؾديـ

                                                 

 اكظر مـشقرات مريمز دراؾمات شمػسػم اإلؾمالم ًمعبداحلؼ اًمؽميمامين. (1)



 

 
 9 إلسالمالسياسي لالتفسير  نقد:

-1813/1913-1331اًمشقخ أسمق احلسـ اًمـدوي )اًمعالمة  [2]

( رمحف اهلل شمعامم، شمـبف إمم ظمطر اًمتػسػم اًمسقاد ذم وىمت مبؽر، وهق ذم 1999

هذا أؾمبؼ مـ األؾمتاذ وطمقد اًمديـ ظمان، ًمؽـ ًمألظمػم األوًمقَّة ذم اًمتلصقؾ 

ـفا كؼد هذا اعمـفج، وأًمَّػ  واًمتؼعقد ًمؾؿسلًمة، أًمؼك اًمـدوي قمّدة حمارضات ضؿَّ

اًمتػسػم "(، صمؿ يمتاسمف: 1341/1951) "األريمان األرسمعة"ؽ يمتاسمف: ًمذًم

 .(1)(1399/1919) "اًمسقاد ًمإلؾمالم

-1813/1911-1386اًمعالمة اًمشقخ قمؿر سمـ أمحد اعمؾقباري )[ 3]

( رمحف اهلل، قُمـل قمـاية سماًمغة سمـؼد اعمقدودي ومجاقمتف ذم شمػسػم اًمعبادة 1333

( إمم يمثػم مـ 1391/1911)ىمبؾ  سماًمطاقمة، وهمؾّقهؿ ذم ذًمؽ، ويمتب ذم ذًمؽ

اًمعؾامء، مبقـًا هذا اعمـفج اجلديد، ومستػتقًا حلؽؿفؿ ومقف، مـفؿ: اًمشقخ 

قمبداًمعزيز سمـ سماز، وماهتّؿ اًمشقخ سمذًمؽ، ويمتب يمؾؿة ذم سمقان معـك ال إًمف إال 

بادة، صمؿ أًّمػ اهلل، يمام يمتب إمم اعمقدودي يستقضح مـف رأيف ذم شمػسػم اًمع

كنمها ذم صقغتفا األومم ؾمـة  "معـك ال إًمف إال اهلل"اعمؾقباري رؾماًمة: 

.(1)(1811/1991( وذم صقغتفا اًمثاكقة سمطبعة ظماصة ؾمـة )1836/1946)

                                                 
 اًمساسمؼ. (1)

 اًمساسمؼ. (1)



 

 
 01 إلسالمالسياسي لالتفسير  نقد:

 ادـفج الؽعي لتػسر اإلسالم:

مـ كاومؾة اًمؼقل أن األصؾ ذم شمػسػم اإلؾمالم واحلجة اًمتل ال ظمالف سملم 

سمق طمامد اًمغزازم رمحف اهلل: اعمسؾؿلم ومقفا هل األدًمة اًمنمقمقة اعمعتؼمة، يؼقل أ

ومؿؼاصد اًمنمع شمعرف سماًمؽتاب واًمسـة واإلمجاع، ويمؾ مصؾحة ال شمرضمع »

طمػظ مؼصقد وُمفؿ مـ اًمؽتاب واًمسـة واإلمجاع ويماكت مـ اعمصاًمح اًمغريبة 

اًمتل ال شمالئؿ شمرصومات اًمنمع ومفل سماـمؾة مطرطمة، ومـ صار إًمقفا ومؼد ذع، 

ة رضمعت إمم طمػظ مؼصقد ذقمل يمام أن مـ اؾمتحسـ ومؼد ذع، ويمؾ مصؾح

مجاع ومؾقس ظمارضمًا مـ هذه قمؾؿ يمقكف مؼصقدًا ذم اًمؽتاب واًمسـة واإل

 .(1)شاألصقل

وماًمتػسػم األمثؾ ًمإلؾمالم هق شمػسػمه سمـػسف، أي سملصقل اإليامن وأريمان 

اإلؾمالم؛ ألهنا ًمب اإلؾمالم وضمقهره، وطمؼقؼة اًمديـ ومؼصده، وىمد أومرد 

ومصاًل ؾمامه  "ومضؾ اإلؾمالم"هلل ذم يمتاسمف اًمشقخ حمؿد سمـ قمبداًمقهاب رمحف ا

وَك َفُؼْل َأْسَؾْؿُت ﴿، وذيمر ىمقل اهلل شمعامم: "سماب شمػسػم اإلؾمالم" َفنْن َحآجُّ

ق َػ َأَأْسَؾْؿُتْم َفنِْن َأْسَؾُؿوْا  ِذيَن ُأْوُتوْا الْؽَِتاَب َواألُم  َبَعِن َوُقل ل ؾ  َوْجِفَي ّللِِّ َوَمِن ات 

ََم َعَؾْقَك اْلَبالَ َفَؼِد اْهتََدوْا  إِن َتَول ْوْا َفنِك  ، [13]آل قمؿران:﴾ُغ َواّللُّ َبِصٌر بِاْلِعَبادو 

 ىمالوذيمر أيضا شمعريػ اإلؾمالم ذم طمديث ؾممال ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم طمقث 

اإلسالم أن تشفد أن ٓ إله إٓ اّلل وأن حمؿدًا رسول اّلل، وتؼقم »: رؾمقل اهلل

                                                 
 .(119اعمستصػك )ص:  (1)



 

 
 00 إلسالمالسياسي لالتفسير  نقد:

، شة، وتميت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البقت إن استطعت إلقه سبقالً الصال

اإلسالم أن »، وطمديث: شم من سؾم ادسؾؿون من لساكه ويدهادسؾ»وطمديث: 

يسؾم قؾبك ّلل، وأن تويل وجفك إؼ اّلل، وأن تصغ الصالة ادؽتوبة، وتمدي 

إلؾمالم سملصقًمف ؿ مـ صـقع اًمشقخ رمحف اهلل شمػسػم اؾِ ، ومعُ شالزكاة ادػروضة

 وأريماكف وأطمؽامف.

ومـ كظر ذم دقمقة األئؿة اعمجدديـ واًمعؾامء اًمعامؾلم واًمدقماة اعمصؾحلم 

ودرس أقمامهلؿ وشملمؾ آصمارهؿ مـذ اًمؼرون اعمػضؾة األومم طمتك يقمـا هذا وضمد 

أهنؿ ؾمؾؽقا هذه اًمطريؼة ذم سمقان طمؼائؼ اًمديـ، وهمرس معاكقف ذم اًمـػقس، 

تؿسؽ سمف واًمعؿؾ سملطمؽامف، وهذا اعمـفج اًمنمقمل وشمرسمقة األضمقال قمغم اًم

اعمؿتثؾ ألمر اهلل قمز وضمؾ، واًمسائر قمغم مـفاج اًمرؾمؾ قمؾقفؿ اًمصالة 

 واًمسالم.

ومـصقص اًمؼرآن واًمسـة داًمة سمؿجؿققمفا قمغم اًمغاية مـ اخلؾؼ واًمديـ 

واًمعبادة، وماًمغاية مـ ظمؾؼ اجلـ واإلكس هل قمبادة اهلل، يؼقل اهلل ؾمبحاكف 

ن  وَ ﴿وشمعامم:  ، وىمقًمف [65]اًمذاريات:﴾َواإِلكَس إِٓ  لَِقْعُبُدون َما َخَؾْؼُت اْْلِ

اَلَة ﴿شمعامم:  يَن ُحـََػاء َوُيِؼقُؿوا الص  َوَما ُأِمُروا إِٓ  لَِقْعُبُدوا اّلل َ ُُمْؾِِصَػ َلُه الد 

كَ  ؾمال اًمرؾمؾ ، واًمغاية مـ إر[6]اًمبقـة:﴾اَة َوَذلَِك ِديُن اْلَؼق َؿةَوُيْمُتوا الز 

َوَما ﴿واألصؾ اًمذي ىمامت قمؾقف دقمقهتؿ سمّقـف اهلل ؾمبحاكف وشمعامم ذم ىمقًمف: 

ُه َٓ إَِلَه إِٓ  َأَكا  ُسوٍل إِٓ  ُكوِحي إَِلْقِه َأك  َأْرَسْؾـَا ِمن َقْبؾَِك ِمن ر 
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، واألدًمة طمقل سمقان هذه اًمغاية وهل حتؼقؼ معـك ال [16]األكبقاء:﴾َفاْعُبُدون

  يمثػمٌة ضمدًا.إًمف إال اهلل

 ]كقف تشّؽل التػسر السقايس لإلسالم؟[

واًمسمال اًمذي يطرح كػسف هـا سمنحلاح ؿمديد هق: يمقػ شمشّؽؾ اًمتػسػم 

ًا ذم اعمصؾحل اًمسقاد ًمإلؾمالم ًمدى احلريمة اإلؾمالمقة اعمعاسة واكتنم شمبع

 اًمػؽر اإلؾمالمل اعمعاس؟

وًمإلضماسمة قمـ هذا اًمسمال، أؤيمد قمغم ما أذت إًمقف ؾماسمؼًا طمقل ما يماكت 

ؾمالمقة ىمبؾ مائة قمام وذًمؽ ذم أواظمر طمؽؿ اًمدوًمة اًمعثامكقة، شمعاكقف اًمبالد اإل

مـ طماالت اجلفؾ واًمتخؾػ واًمضعػ واالكحطاط، وذم إزاء ذًمؽ يماكت 

أوروسما ىمد ىمطعت أؿمقاـمًا يمبػمة ذم ـمريؼ اًمعؾؿ واعمعرومة، واًمتؼدم اعمادي، 

واإلصالح اًمسقاد، واالضمتامقمل، وسمـاء اًمدوًمة احلديثة، ومـ مقىمع اًمضعقػ 

ؾقب، وسمـػسقة اعمـفزم، ومتح اعمسؾؿقن أقمقـفؿ قمغم اًمعامل اجلديد سمصقرشمف اعمغ

اعمجّؿؾة، اًمتل ختقؾ ًمؾؿرء مجال ما يرى وطمسـف وقمداًمة كظؿف، أىمقل مـ هذا 

اعمـطؾؼ ضماء شملصمر اًمؽّتاب واعمػؽريـ اعمسؾؿلم اعمعاسيـ سملومؽار وكظريات 

رضت وضمقدها قمغم اًمغرب كتقجة ـمبقعقة ًمالطمتؽاك سماحلضارة اًمغرسمقة اًمتل وم

اًمعامل، مـ ظمالل قمقامؾ متعددة مـفا: اًمؼقة اعمادية، واًمـفضة اًمصـاقمقة، 

واًمتقؾمع واجلؼموت االؾمتعامري، وكتقجة طمتؿقة ًمؼؾة اًمعؾؿ اًمنمقمل اًمذي هق 

 مؽؿـ اًمزًمؾ واالكحراف اًمػؽري قمغم مّر اًمتاريخ اإلؾمالمل.
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ذم هذا اًمعرص ويؿؽـ أن كسؾسؾ شماريخ اًمتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد ًمؾديـ 

اًمذي يمان وصمقؼ اًمصؾة سماًمػؾسػة  مجال الدين األفغاينمـ سمذرشمف األومم ًمدى 

واًمػؽر اًمغريب واحلريمات اًمسقاؾمقة واجلؿعقات اعماؾمقكقة اًمتل متثؾ ذم مجؾتفا 

اًمػؾسػة اًمغرسمقة ذم اعمقىمػ مـ اًمديـ، ومؾؼد قمؿؾ األومغاين قمغم كنم كظريتف سملم 

تفؿ ذم اًمتخؾػ اعمادي، وأن خمرضمفؿ مـفا هق اعمسؾؿلم، اعمتؿثؾة ذم أن مشؽؾ

إشّمباع ؾمــ اًمغرب، وؾمعك ًمتحؼقؼ ذًمؽ مـ ظمالل اًمعؿؾ اًمسقاد، وحتديدًا 

اًمثقرة اًمسقاؾمقة، ويماكت هذه هل اًمبذرة األومم ًمؾتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد 

ًمإلؾمالم، وىمد ومشؾ األومغاين ؾمقاؾمقًا؛ كظرًا عمقاضمفة سمعض ومؼفاء قمرصه 

قل اًمديمتقر ومفؿل ضمدقمان ذم قمغم اعمستقى اًمػؽري، يؼًمدقمقشمف، ًمؽـف كجح 

ويمان »: "يب احلديثاإلؾمالم ذم اًمعامل اًمعرأؾمس اًمتؼدم قمـد مػؽري "يمتاسمف 

مؾفاًم عمعظؿ احلريمات اإلؾمالمقة اًمتل فمفرت ذم اًمعامل اإلؾمالمل طمتك احلرب 

لم اًمعاعمقة األومم، أّما اًمؽتاب واعمػؽرون اإلؾمالمققن اًمذيـ قماؿمقا سملم احلرسم

؛ هلذا اكتنم شلصمػمه أو شمقضمقفف أو اإلطماًمة إًمقفومؼؾ أن أومؾت أطمد مـفؿ مـ شم

ومؽره طمتك ممـ مل حيؿؾ دقمقشمف، طمقث شملصمروا سمػؽره، وشمرسسمت إًمقفؿ ومؽرة 

اًمتػسػم اعمصؾحل ًمؾديـ، مما يمان ًمف شملصمػمه قمغم مـفجفؿ اًمػؽري واًمدقمقي 

جيد ـمريؼف إمم واإلصالطمل، وسماًمرهمؿ مـ ذًمؽ ومؼد سمؼل ومؽره كخبقيًا، ومل 

حركة اإلخوان (، اًمذي أؾمس )حسن البـّاقمامة اعمسؾؿلم، طمتك فمفر )

(، وكؼؾ كظريات األومغاين اًمػؽرية طمقل اًمديـ واإلصالح واًمتغقػم ادسؾؿون
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مـ اعمجال اًمعؾؿل إمم مػاهقؿ ومبادئ قمامة، وطمريمة ؿمباسمقة وؿمعبقة واؾمعة، 

ػم إمم ؾمػمه سمف سماألومغاين، ويشسمعقدًا قمـ اًمعؾامء، ويمان طمسـ اًمبـاء يرّصح سمنقمجا

سمـك مصطػك »(: 141)ص  "مذيمرات اًمدقمقة واًمداقمقة"قمغم هنجف، ومقؼقل ذم 

يمامؾ وومريد ومـ ىمبؾفام مجال اًمديـ واًمشقخ حمؿد قمبده هنضة مرص، وًمق 

ؾمارت ذم ـمريؼفا هذا ومل شمـحرف قمـف ًمقصؾت إمم سمغقتفا، أو قمغم األىمؾ 

 .شؼدمت ومل شمتؼفؼر، ويمسبت ومل خترسًمت

ويؼقل اًمديمتقر ـمف ضماسمر اًمعؾقاين وهق مـ اًمشخصقات اًمعاعمقة ذم احلريمة 

ؽر اإلؾمالمل ذم أمريؽا اإلؾمالمقة اعمعاسة، وأطمد ممؾمز اعمعفد اًمعاعمل ًمؾػ

أن ىمقادة احلريمة اإلصالطمقة اعمعاسة آَل إمم »: "مؼاصد اًمنميعة"ذم يمتاسمف 

ا كنمها ذم مرص، وإدظماهلذم  حمؿد عبده، واضمتفد شمؾؿقذه مجال الدين األفغاين

وعمّا آَل األمر إمم ىمقادة »، واؾمتؿر ىمائاًل: شذم األزهر، ومقوضمف سمرومض اًمػؼفاء

احلريمة اإلؾمالمقة اعمعاسة اًمتل شمبـت شمراث اإلصالطمقلم وأضاومت إًمقف، 

وىمامت سمتػعقؾف، وىمررت دماوز اًمػؼقف اًمعامل اًمتؼؾقدي، وإذا سمؿشعؾ اًمدقمقة 

مدرس مـ ظمرجيل دار اًمعؾقم ذم مرص، وهق اإلؾمالمقة اعمعاسة حيؿؾف 

رمحف اهلل، وحيؿؾف ذم اًمؼارة اهلـدية يماشمب معروف وهق  حسن البـّااألؾمتاذ 

رمحف اهلل، متجـاوزيـ سمذًمؽ اًمعؾؿـاء واًمػؼفـاء واألزهر  ادودودياألؾمتاذ 

اًمرؾمؿل ذم اًمؼـاهـرة ودار اًمػتقى واًمـؿػتلم وكدوة اًمعؾؿـاء ذم اهلـد، وأسما 

ىمادت  -وان اظمتؾػ احلال-م آزاد، وقمؾؿـاء طمقدر آسماد، وذم أيـران اًمـؽـال
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، طمريمات اإلصالح قمؾامء وومؼفاء، وًمؽـفؿ مقزوا أكػسفؿ قمـ اًمتؼؾقديلم

، وؾمقى (ومؼفاء احلقض واًمطفارة واًمـػاس)اًمذيـ يمثػمًا ما أـمؾؼقا قمؾقفؿ 

ذًمؽ مـ أًمؼاب؛ ًمؾتفقيـ مـ ؿملهنؿ، وًمؽل ال شمؼػ ىمضقة اعمنموقمقة قمؼبة 

 -ؾمؿفاحلديث قمـ اإلؾمالم أو اًمـطؼ سمأقمـل منموقمقة ا-ام اًمدقماة اعمػؽريـ أم

ومؼد أيمثروا احلديث ذم أدسمقاهتؿ قمـ كػل ممؾمسة )رضمال اًمديـ(، ومارؾمقا 

اًمتقيمقد اعمستؿر قمغم أن ـمبقعة اإلؾمالم ال شمتؼبؾ ومؽرة )ايمؾػموس( أو )رضمال 

ؾ ديـ، وأما اًمديـ(، ومؽؾ مممـ هق رضمؾ ديـ، ويمؾ مؾتزم سماإلؾمالم هق رضم

اًمعؾامء واعمشايخ واعمػتقن ومفؿ مقفمػقن رؾمؿققن، وأكاس مفـققن 

متخصصقن ذم ىمضايا حمددة، وهلؿ ختصصات حيتاضمفا اًمـاس ذم كؽاطمفؿ 

وـمالىمفؿ ومقاريثفؿ ووومقاهتؿ وشمؼاضقفؿ وؾمقاها، وهؿ ًمقسقا طمجة قمغم 

أطمد، ويؿؽـ ألي أطمد أن يدرس ما درؾمقه، ومقػتل، ويتحدث قمـ اإلؾمالم 

 يريد، ومؾقس رء يؿؽـ أن حيتؽره اًمعؾامء، أو حيال سملم اًمـاس وسملم شمعاـمقف. ما

وسماًمػعؾ ؾمارت احلريمات اإلؾمالمقة اعمعاسة سمعقدًا قمـ اًمعؾامء واعمشايخ، 

وسمؼقت شمـظر إًمقفؿ كظرًة ومقفا اًمؽثػم مـ احلذر واًمتقضّمس طمتك اعمشايخ 

ظماصة ذم أـمقار واًمعؾامء ذم )احلريمات اإلؾمالمقة اإلصالطمقة( اعمعاسة، 

 اًمـشلة واًمتؽقيـ، يعدون سمعدد األصاسمع.

ومـ هذه اًمشفادة ًمؾعؾقاين يتضح سملن طمسـ اًمبـّا أطمقا دقمقة األومغاين 

طمقث يمان قمؿره  -وؾمار هبا سمعقدًا قمـ ريمب اًمعؾامء، إضاومًة إمم صغر ؾمـف 
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اًمنمقمل، وشملصمره سماألومؽار اًمنمىمقة واًمغرسمقة ، وىمؾة قمؾؿف -ـ ؾمـة ي وقمنملماصمـ

اًمسائدة ذم ذًمؽ اًمقىمت، هذا يمؾف أدى إمم هتقئة األؾمباب ًمتبؾقر اًمتػسػم 

اعمصؾحل اًمسقاد ًمإلؾمالم ًمديف، ال ؾمّقام سمعد ؾمؼقط اًمدوًمة اًمعثامكقة، وؿمعقر 

يمثػم مـ اعمسؾؿلم سمػراغ ؾمقاد مل يعتادوه، وإكشاء اًمبـّا حلريمة اإلظمقان 

 اًمتل ىمامت قمغم هذا اًمتصقر، اًمذي ضمعؾ ىمضقة اًمسؾطة اًمسقاؾمقة اعمسؾؿلم

واحلؽؿ واالضمتامع واالىمتصاد وإقمامر األرض وإىمامة اًمعدل سملم اًمـاس ذم 

ؿممون احلقاة اًمدكققية هل اًمؼضقة اعمريمزية ًمؾديـ يمؾف وهل اًمغاية واهلدف مـ 

 ة واًمـار.اًمـبقة واًمرؾماًمة واًمعبادة واًمنميعة، سمؾ طمتك اًمبعث واًمـشقر واجلـ

  بالد الؽ[[]ظفور التػسر السقايس لإلسالمي يف

وإذا اكتؼؾـا إمم ذق اًمؽرة األرضقة، طمقث اهلـد مريمز صمؼؾ اعمسؾؿلم هـاك، 

كجد قمقامؾ فمفقر اًمتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد ًمإلؾمالم أيمثر وأىمقى؛ الشمصال 

اعمسؾؿلم هـاك اًمقصمقؼ سماًمػؽر اًمغريب وحتدياشمف، سمسبب ـمقل ومؽمة االطمتالل 

جؾقز مـ اًمؼضاء قمغم احلؽؿ اًمؼميطاين، ظماصًة سمعد ومشؾ صمقرهتؿ ومتؽـ اإلك

م(، طمقث كشلت قمدة مجاقمات وشمقضمفات 1461اإلؾمالمل ذم اهلـد ؾمـة )

عمؼاومة االطمتالل، وإصالح أطمقال اعمسؾؿلم واًمـفقض هبؿ، ورأى اًمعؾامء ذم 

ذًمؽ اًمقىمت رضورة االؾمتؿرار ذم اًمدقمقة واًمتعؾقؿ؛ ًمؾؿحاومظة قمغم ديـ 

شمرمل إمم شمدمػم هقيتفؿ اعمسؾؿلم، ومقاضمفة خمططات اعمستعؿر، اًمتل 

 ويمقاهنؿ، ويؿؽـ أن كقضمز هذه اجلفقد ذم أرسمعة ادماهات:
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قمؾامء احلـػقة اًمصقومقة اًمذيـ أؾمسقا ضمامعة دار اًمعؾقم ذم )ديقسمـد( [ 1]

 م(.1455ؾمـة )

قمؾامء أهؾ احلديث وهلؿ مآصمر قمظقؿة ذم اجلفاد واًمدقمقة واإلصالح، [ 1]

دارؾمفؿ وجمالهتؿ وممًمػات ومقاضمفة احلريمات اهلدامة قمؼم ضمامعاهتؿ وم

قمؾامئفؿ اًمؽثػمة، وشملظمروا ذم شملؾمقس مجعقة رؾمؿقة سماؾمؿفؿ إمم ؾمـة 

 م(.1935)

ضمامعة )قمؾقؽرة( اإلؾمالمقة اًمتل أؾمسفا ؾمقد أمحد ظمان ؾمـة [ 3]

 م( ويمان هنجف قمؼالكقًا شمغريبقًا مقاًمقًا ًمؾؿستعؿر.1496)

ؿثؾ مـفجفا م(، وي1493كدوة اًمعؾامء ذم )ًمؽفـم( اًمتل اكشئت ؾمـة )[ 8]

 مـفجًا وؾمطًا سملم اًمديقسمـدية واحلداصمة.

وهذه  االدماهات يمان هلا قمالىمة سماًمشلن اًمسقاد واالضمتامقمل ًمؽـفا مل شمؽـ 

شمتبـك اًمسقاؾمة ومؽرًا ومـفجًا وهدومًا هلا، إال أن كبتًة ضمديدة سمدأت شمـؿق قمغم يد 

هذه م(، 1919م( واعمتقرم ؾمـة )1933اعمقًمقد ؾمـة ) األعذ ادودودي أيب

اًمـبتة أظمذت ادماهًا مغايرًا ًمؽؾ هذه اعمدارس، طمقث سمدأ اعمقدودي سمتلؾمقس 

 حسن البـّامـفج ودقمقة ضمديدة حتتؾ اًمسقاؾمة هدومفا اعمريمزي، ويمام رأيـا أن 

 ادودوديذم مرص ىمد فمفر مـ ظمارج اعمـظقمة اًمػؼفقة واًمعؾؿقة، ومؽذًمؽ يمان 

، ومل يؽؿؾ واًمده ًمف ذم اًمبقت يمتػك سمتعؾقؿااهلـد، ومؾؿ يدرس قمغم اًمعؾامء، و ذم

قمتؿد قمغم مقاهبف ومفاراشمف اًمذاشمقة، ومتعؾؿ اًمؾغة ادراؾمتف اًمـظامقة، سمؾ 
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االكجؾقزية، وقمؿؾ صحػقًا، واكخرط ذم اًمشلن اًمعام واًمعؿؾ اًمسقاد، صمؿ 

 م(.1981أكشل اجلامقمة اإلؾمالمقة ؾمـة )

يؽشػ أسمرز مؾفؿل اعمقدودي، وهذا  حمؿد إقباليمان اًمػقؾسقف واًمشاقمر 

أطمد أهؿ أؾمباب شمؽقن كظرية اًمتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد قمـده، ومؼد يمان إىمبال 

، وسمػؽر مجال الدين األفغاين، ودقمقة سّقد أمحد خانمـ أسمرز اعمتلصمريـ سمدقمقة 

اًمػالؾمػة اًمؼدماء واعمعاسيـ ذم كظرهتؿ ًمؾتاريخ واحلضارة، ومؼد يمان إىمبال 

ـ صؾحلم، ويصػ مجال اًمدييؿتدح ؾمقّد أمحد ظمان، ويعتؼمه ذم قمداد اعم

هق اعممؾمس احلؼقؼل عمنموع آمال اعمسؾؿلم »األومغاين سماعمجدد، ويؼقل قمـف: 

وكشلهتؿ اًمثاكقة ذم هذا اًمعرص، ومنذا مل يؽـ هـاك ؿمعب مـ اًمشعقب ىمد ًمؼبف 

سماعمجدد، أو أن األومغاين كػسف مل يّدقمل سملكف جمدد ومنن ذًمؽ ال يبعده قمـ يمقكف 

 .(1)شػمة واًمدرايةجمددًا ذم كظر أهؾ اًمبص

ومعروف أن حمؿد إىمبال درس اًمػؾسػة قمغم يد اعمستنمق االكجؾقزي 

)شمقماس آركقًمد( ذم يمؾقة )الهقر(، صمؿ اًمتحؼ سمجامعة )يمامؼمدج( ذم سمريطاكقا 

امعة )مققكخ( ذم أعماكقا وكال مـفا ؿمفادة ذم اًمػؾسػة واألظمالق، صمؿ درس ذم ضم

وكال مـفا درضمة اًمديمتقراه ذم اًمػؾسػة، وإىمبال جيؿع ذم مـفجف اًمػؽري قمـ 

ادية، وًمف ذم ذًمؽ ضالالت اإلؾمالم سملم اًمتصقف واًمػؾسػة اًمعؼالكقة واعم

 .(1)يمبػمة

                                                 
 .ًمؾديمتقر حمؿد أمان صاذم "شملصمػم ومؽر األومغاين ذم ومؾسػة إىمبال" :اكظر (1)

 .ًمألؾمتاذ قمادل اًمتّؾ  "اًمـزقمة اعمادية ذم اًمعامل اإلؾمالمل" :اكظر (1)
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ادصؾحي السقايس لإلسالم يف مرص واْلـد وهـا تبّػ لـا أن كشلة التػسر 

ترجع يف جذورها إؼ آجتاه الػؽري الذي ظفر يف البالد اإلسالمقة عذ يد 

األفغاين وسّقد أمحد خان وأمثاْلَم كتقجة آحتؽاك بالػؽر الغريب وحضارته 

وىمد  والتعرض لالستالب اَلضاري جتاه ادستعؿر وقوته وثؼافته ادتغؾبة،

اًمػؽر قمؼم ىمرن اًمزمان إمم أن اصبح واضح اجلالء ذم مـفج شمبؾقر هذا 

احلريمات اإلؾمالمقة اعمعاسة وممارؾماهتا، كتقجًة ًمؽمايمامت ودمارب ووىمائع 

امتدت قمؼم هذا اًمؼرن، وال كظـ أن األومغاين أو ؾمّقد أمحد ظمان يماكا يتصقران 

طرف أن ومؾسػتفام ذم شمػسػم اًمديـ ؾمتصؾ يقمًا إمم ما كراه مـ مجاقمات اًمت

 واًمغؾق واًمعـػ وشمؽػػم اعمجتؿعات اًمتل شمؽممجفا )داقمش( ذم هذه األيام.

 ]بداية الظفور اْلغ لؾتػسر السقايس لإلسالم[

ًمؼد يمان اًمظفقر اجلكّم ًمؾتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد ًمؾديـ ذم هذا اًمعرص 

، ومؼد شمؾبّس هذا اًمتػسػم ومؽره، ووضمف منموقمف اإلصالطمل، وسمّثف لؾؿودودي

و شمؾؿقحًا وإؿمارًة أطمقاكًا سمؼؾؿف اًمسّقال ذم مجقع يمتبف ومؼاالشمف، شمرصحيًا أطمقاكًا، أ

أظمرى، وىمامت اجلامقمة اإلؾمالمقة اًمتل أؾمسفا قمغم ومؽره، ومتؿؽـ هبذه 

اًمقؾمائؾ أن يـنم هذه اًمـظرية اجلديدة ذم شمػسػم اًمديـ ذم اًمبالد اإلؾمالمقة 

واعمقدودي  سّقد قطب،يمؾفا، وشملصمر سمف يمتاب ومػؽرون ودقماة أسمرزهؿ األؾمتاذ 

ًا ًمػؾسػة اإلحلاد ذم اًمتػسػم األظمالىمل أو يمان مـاومحًا قمـ اإلؾمالم، راومض

اعمصؾحل ًمؾديـ، يمقكف صادق اًمغػمة ًمديـف، وًمؽـ مـازًمتف ًمؾػؽر اًمغريب مـ 
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همػم طمصاكة قمؾؿقة ذقمقة ىمقية يماكت اًمسبب ذم شملصمره هبذا اًمػؽر، وملراد أن 

يؼدم سمدياًل إؾمالمقًا ًمؾؿدكقة اًمغرسمقة، وهذا اًمبديؾ هق اًمـظام اإلؾمالمل ًمبـاء 

تؿع واًمدوًمة، إال أكف كؼؾ ذًمؽ اًمـظام مـ مـزًمتف اعمؼررة ذم اًمديـ سملكف ضمزء اعمج

مـ اًمنميعة اًمعؿؾقة إمم أقمغم مراشمب اًمديـ، سمؾ زقمؿ أن حتؼقؼ ذًمؽ اًمـظام 

)أي إصالح اعمجتؿع وإىمامة اًمدوًمة( هل احلؽؿة اعمؼصقدة واًمغاية مـ اًمقطمل 

 معـك، وىمد كبّف وطمقد واًمؽتاب واًمنميعة واًمعبادة، وسمدوكف يصبح اًمديـ سمال

اًمديـ ظمان إمم أن اعمقدودي ذم ذًمؽ أظمذ ىماًمب اًمـظرية اعماريمسقة ذم شمػسػم 

اًمديـ واًمتاريخ واالضمتامع واًمعؿران، وختّؾص مـ مضؿقهنا اإلحلادي، صمؿ 

ريّمب قمؾقفا اعمضؿقن اإلؾمالمل، ومـ أظمطر ما شمقّصؾ إًمقف اعمقدودي هق 

لهنا وؾمقؾة ًمؾؽمسمقة ًمغاية أيمؼم وهل إقمامر شمؼريره ذم أدسمقاشمف عمػفقم اًمعبادات سم

األرض وًمقس شمعبدًا حمضًا، وشمؼريرات اعمقدوي عمػفقم اًمعبادة هل اًمتل 

أوطمت إمم ؾمّقد ىمطب سمـظرية احلايمؿقة وشمػسػم ؿمفادة اًمتقطمقد هبا، وسمـاًء قمؾقفا 

ىمرر أن ال معـك ًمإلؾمالم واًمعؾؿ واًمدقمقة واًمػتقى ما مل يصؾ اإلؾمالم إمم 

وإىمامة دوًمتف اعمـشقدة؛ هلذا اؾمتخػ سماًمعؾامء، ويمّػر اعمجتؿعات  ؾمّدة احلؽؿ

اإلؾمالمقة، ودقمك إمم شمؽقيـ قمصبة مممـة شمؽمسمك قمغم مبدأ احلايمؿقة يمام 

قمرضفا اعمقدودي، صمؿ شمـؼضُّ قمغم اعمجتؿع اإلؾمالمل سماًمثقرة واالكؼالب، 

 ومتؼقؿ طمؽقمة اإلؾمالم وكظامف االضمتامقمل، اًمذي مـ اضمؾ إىمامتف ظمؾؼ اهلل

اخلؾؼ وأرؾمؾ اًمرؾمؾ وأكزل اًمؽتب وظمؾؼ اجلـة واًمـار، ومفذا ما يرصح سمف ؾمقّد 
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إنَّ »قمـ اعمقدودي:  "ذم فمالل اًمؼران"ب ذم يمؾؿة ضمامعة كؼؾفا ذم يمتاسمف ىمط

هماية اجلفاد ذم اإلؾمالم هل هدم سمـقان اًمـظؿ اعمـاىمضة عمبادئف، وإىمامة طمؽقمة 

مفؿة  -هلا هبا، وهذه اعمفؿة ممؾمسة قمغم ىمقاقمد اإلؾمالم ذم مؽاهنا، واؾمتبدا

همػم مـحرصة ذم ىمطٍر دون ىمطر، سمؾ مما يريده  -إطمداث اكؼالب إؾمالمل قمام 

اإلؾمالم، ويضعف كصب قمقـقف، أن حيدث هذا االكؼالب اًمشامؾ ذم مجقع أكحاء 

، ومسقّد شصده األؾمؿك اًمذي يطؿح إًمقف سمبرصهاعمعؿقرة، هذه همايتف اًمعؾقا، ومؼ

كؼالب إلىمامة اًمدوًمة، قع طمؼائؼ اإلؾمالم سمػؽرة االىمطب حمؽقم ذم كظرشمف سمجؿ

اعمقدودي سماًمرهمؿ مـ أن يمالمف هبذا اخلصقص ًمقس سحيًا وصادمًا مثؾ يمالم 

ذم ومفؿ اًمؼارئ قمـد شمـاوًمف ًمؾؿػاهقؿ األؾماؾمقة  ةإال أكف يغرس كػس اًمػؽر

ًمؾعؼقدة واًمنميعة، وشمقّصؾ سمـاًء قمغم هذا االكحراف اخلطػم ذم ومفؿ طمؼائؼ 

م ومراشمب أطمؽام اًمدياكة إمم شمؽػػم اعمسؾؿلم سمام ومقفؿ أوًمئؽ اًمذيـ اإلؾمال

ذم فمالل "يرومعقن صقهتؿ سماألذان مخس مرات ذم اًمققم، ومؼال ذم يمتاسمف 

ًمؼد اؾمتدار اًمزمان يمفقئتف يقم »)ؾمقرة األكعام(:  لقمـد طمديثف طمق "اًمؼران

إمم قمبادة اًمعباد، ضماء هذا اًمديـ إمم اًمبنمية سمال إًمف إال اهلل، ومؼد ارشمدت اًمبنمية 

وإمم ضمقر األديان، وكؽصت قمـ ال إًمف إال اهلل، وإن فمّؾ ومريؼ مـفا يردد قمغم 

اعمآذن: )ال إًمف إال اهلل( دون أن يدرك مدًمقهلا، ودون أن يعـل هذا اعمدًمقل وهق 

وهل  -يرددها، ودون أن يرومض ذقمقة احلايمؿقة اًمتل يدقمقفا اًمعباد ألكػسفؿ 

ّدقمقها يملومراد، أو يمتشؽقالت شمنميعقة، أو ؾمقاء ا -مرادف األًمقهقة
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يمشعقب، وماألومراد يماًمتشؽقالت، يماًمشعقب، ًمقست آهلة، ومؾقس هلا إذن طمؼ 

احلايمؿقة، إال أن اًمبنمية قمادت إمم اجلاهؾقة، وارشمدت قمـ ال إًمف إال اهلل، 

وملقمطت هلمالء اًمعباد ظمصائص األًمقهقة، ومل شمعد شمقطمد اهلل، وختؾص ًمف 

ؿؾتفا سمام ومقفا أوًمئؽ اًمذيـ يرددون قمغم اعمآذن ذم مشارق اًمقالء، اًمبنمية سمج

األرض ومغارهبا يمؾامت )ال إًمف إال اهلل( سمال مدًمقل وال واىمع، وهمالء أصمؼؾ 

مـ سمعد ما شمبلّم  -إصماًم وأؿمد قمذاسمًا يقم اًمؼقامة، ألهنؿ ارشمدوا قمغم قمبادة اًمعباد 

ًمعصبة اعمسؾؿة اًمققم أن ومـ سمعد أن يماكقا ذم ديـ اهلل، ومام أطمقج ا -هلؿ اهلدى 

 .شـمقياًل أمام هذه اآليات اًمبقـات شمؼػ

 ]مدلول ٓ إله إٓ اّلل عـد أهل التػسر السقايس لإلسالم[

ومؿدًمقل واىمع ال إًمف إال اهلل ذم ومؽر ؾمّقد ىمطب يؼترص قمغم األطمؽام اعمتعؾؼة 

سمنىمامة احلؽقمة واًمسؾطة اًمؼادرة قمغم شمـػقذ منموع إقمامر األرض اًمذي يعتؼمه 

 اًمغاية مـ ظمؾؼ اإلكسان.

صص األكبقاء مع أىمقامفؿ وكتائج دقمقهتؿ سمقـام كجد اًمؼرآن اًمؽريؿ مكمء سمؼ

وأقمامهلؿ ومدار دقمقة األكبقاء قمغم اًمدقمقة إمم اًمتقطمقد وكػل اًمنمك واًمبالغ 

 اعمبلم طمتك شمؼام احلجة قمغم اخلؾؼ.
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 ]خامتة يف ذكر آثار التػسر السقايس لإلسالم[

 وكختؿ سملن هلذا اًمتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد آصمار ظمطػمة مـفا:

ومقف حتريػ يمكّم ألصؾ اًمديـ وأؾماؾمف، وإومساد هلذا األصؾ وهق أن  [1]

 إظمالص اًمعبادة هلل وطمده.

أن ومقف اكحراف مسار اًمدقمقة اإلؾمالمقة وأهداومفا وهماياهتا، طمقث شمؿ  [2]

هتؿقش هماية هداية اخلؾؼ إمم احلؼ اًمذي هق ذط كجاهتؿ ذم اآلظمرة، واسمرز 

 عمدكقة واًمسقاؾمقة.مؽاهنا اًمغايات اعمادية واًمـػسقة واالضمتامقمقة وا

حتقيؾ اًمدقمقة اإلؾمالمقة مـ دقمقة هدى ورمحة وصالح وإطمسان إمم  [3]

 دقمقة مغاًمبة قمغم اًمدكقا، مما يرؾمخ مػفقم ساع احلضارات.

اإلظمالل سمؿػفقم حتؽقؿ اًمنميعة، سمجعؾ مؼصده األقمغم ذم اًمـظام  [4]

قك اًمسقاد، وهتؿقش معـاه اًمشامؾ ًمالقمتؼاد واًمعبادة واًمتدّيـ اًمػردي واًمسؾ

 اًمشخيص، سمجعؾف مـ سماب اًمقؾمائؾ اعمؼصقدة شمبعًا ًمتحؼقؼ اًمـظام االضمتامقمل.

أدى هذا اًمتػسػم ًمتعافمؿ فماهرة اًمغؾق ذم اًمتؽػػم، وإكزال أطمؽام دار  [5]

 اًمؽػر قمغم اًمبالد اإلؾمالمقة.

اًمتفقيـ مـ أمر اًمنمك ذم اًمعبادة اًمذي هق أقمظؿ اًمذكقب وأىمبح  [6]

 ضمفقد ذم حمارسمة مظاهر اًمنمك اعمعايص، ومال دمد ألصحاب هذا اًمتػسػم
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اعمـتنمة ذم سمالد اإلؾمالم، ومجفقدهؿ متجفة ًمؼضقة احلايمؿقة سماعمػفقم اًمسقاد 

 اًمضّقؼ.

هذا االكحراف ذم شمػسػم اًمديـ ضمعؾ اعمسؾؿقن يتخبطقن شمؾّؿسًا  [7]

ًمطرق إظمراضمفؿ مـ يمبقاهتؿ، وأهدر اًمؽثػم مـ اجلفقد اًمتل ًمق سمذًمت ذم 

واعمسؾؿلم ؿملن آظمر اًمققم سمعد ىمرن مـ هذه  مؽاهنا اًمصحقح ًمؽان ًمإلؾمالم

 اجلفقد، وًمؽـ األمر هلل مـ ىمبؾ ومـ سمعد.

معرومة طمؼقؼة اًمتػسػم اعمصؾحل اًمسقاد ًمإلؾمالم يػتح آوماىمًا واؾمعة  [8]

ًمؼراءة ضمديدة متعؿؼة ألدسمقات احلريمة اإلؾمالمقة اعمعاسة اعمعتدًمة واعمتطرومة 

ؼقؼ مراد اهلل اًمذي مـ أضمؾف ًمتصحقح اعمسار واألظمذ سمليدي سمعضـا اًمبعض ًمتح

 .(1)أكزل اًمؽتب وأرؾمؾ اًمرؾمؾ، واحلؿد هلل رب اًمعاعملم
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