
 اهلل الرمحن الرحيم بسم 
  

إّن احلمد هلل حنمُده ونستعيُنه ونستغِفره ، ونعوذ باهلل من شرور  
أنفسنا وسّيئات أعمالنا ، من يهِده اهلل فال ُمِضّل له ، ومن ُيْضِلل فال 
هادي له ، وأشهد أْن ال إله إاّل اهلل وحده ال شريك له ، وأشهد أّن حمّمداً 

 عبُده ورسوله ، 
ا اتَّقوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َو ال تَموتُنَّ إاِل َو أَْنتُم يَا أَيُّها الِذيَن آَمنو}  

  (1) ُمْسلِمون {

الِذي َخلَقَُكم ِمن نَْفٍس َواِحَدٍة َو َخلََق  َربَُّكم} يَا أَيُّها النَّاُس اتَّقوا  

َو نَِساًء َو اتَّقوا هللاَ الِذي  َكثيراً ِمْنها َزْوَجها َو بَثَّ ِمْنهُما ِرَجاالً 

  (2)إِنَّ هللاَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباً { األَْرَحام تََساَءلوَن بِِه وَ 

 أَْعَمالَُكمْ } يَا أَيُّها الِذين آَمنوا اتَّقوا هللاَ َو قُولُوا قَْوالً َسِديداً يُْصلِْح لَُكْم 

    (3)َعِظيماً {  فَاَز فَْوزاً لَُكْم ُذنُوبَُكْم َو َمن يُِطِع هللاَ َو َرُسولَهُ فَقَْد  َويَْغفِرْ 

 أما بعد ،
هلل عليه صلى افإّن أصدق احلديث كالم اهلل ، وخري اهلَدي َهدي حمّمد  

، وشّر األمور حُمَدثاهتا ، وكّل حُمَْدثة ِبْدعة وكّل ِبْدعة َضالَلة وكّل  وسلم
 ضاللة يف النار .  وبعد ،

                                                           
 ( . 102سورة آل عمران ، اآلية )  (1)
 ( . 1سورة النساء ، اآلية )  (2)
 ( . 01-00سورة األحزاب ، اآلية )  (3)
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إن هناك هنجاً قرآنياً ، وهدياً نبوياً هو تقومي كل خطوة من خطوات  
املسلمني ، واستخالص العرب والنتائج والدروس منها ، لتكون مسرية 

 املسلمني حمكمة ال عوج فيها وال احنراف .
فقد وقف القرآن طوياًل أما ) غزوة بدر ( عارضًا وقائعها، منبهاص  

املسلمني إىل أخطائهم يف هنايتها ، موّجهًا هلم إىل السلوك األقوم واألدب 
 فقال تعاىل :األمثل يف التعامل مع نتائجها 

} يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول وأصلحوا ذات  
  (1)بينكم وأطيعوا اهلل ورسوله إن كنتم مؤمنني { 

 وعلم اهلل املسلمني أن إرادته هي املاضية فقال : 
} وإذ يعدكم اهلل إحدى الطائفتني أهنا لكم وتودون أن غري ذات  

الشوكة تكون لكم ويريد اهلل أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . 
  (2)ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره اجملرمون { 

 ويبني تعاىل نعمه اليت أنزهلا وعّدها القرآن فقال تعاىل : 
} وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة  

النصر إال من  مردفني . وما جعله اهلل إال بشرى ولتطمئن به قولبكم وما

                                                           
 ( .1سورة األنفال ، اآلية ) (1)

 ( . 8-0سورة األنفال ، اآلية )  (2)
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عند اهلل إن اهلل عزيز حكيم . إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولريبط على قلوبكم 
ويثبت به األقدام . إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا 
سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل 
بنان . ذلك بأهنم شـاقوا اهلل ورسوله ومن يشاقق اهلل ورسوله فإن اهلل شديد 

  (1)العقاب . ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار { 
مث ينزل اهلل تعاىل حكمًا جديداً يف جمال مواجهة العدو فيقول تعاىل  

: 
الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار } يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم  

. ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب 
  (2)من اهلل ومأواه جهنم وبئس املصري { 

هذا مثال واحد من تعقيب القرآن الكرمي على غزوة واحدة وغريه   
 كثري أوسع من أن حيصى ويقّيد .

وانطالقًا من هذا النهج القرآين ، واهلدي النبوي سأقف أمام سرية  
، أقّوم جهوده الفكرية أبو األعلى المودودي عامل من علماء اإلسالم هو 

، وأعماله التغيريية ، آماًل أن يكون هذا العمل دلياًل يساعد اخللف على 
                                                           

 ( . 11-9سورة األنفال ، اآلية )  (1)

 ( . 11-11آلية ) سورة األنفال ، ا (2)
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االستفادة من جهود السلف والبناء عليها وجتنب العثرات فيها ، هذا ما 
 من أجل هذا قسمت الكتاب إىل ثالثة أبواب: قصدته ، وأنا

وقد اشتمل على فصلني حتدثت يف األول منهما على  الباب األول 
وضع املسلمني يف اهلند قبل نشوء باكستان ويف الثاين عن سرية أيب األعلى 

 املودودي .
وقد خصصته الستعراض فكر أيب األعلى املودودي يف  الباب الثاني 

جماالته املتعددة ، وقد اشتمل على سبعة فصول دارت حول األمور التالية : 
العقيدة ، واحلكم ، واالجتماع ، واالقتصاد ، ومسرية األمة اإلسالمية ، 
واملذهبية ، واحلضارة الغربية ، وقد أتبعت كل فصل جبملة مالحظات تقوميية 
تبني أوجه اإلصابة واإلحسان أو اخلطأ ، كما اجتهدت يف أن أستعرض يف  

ل فصل بعض الكتب اليت تعرب عن جانب الفكر املدروس ألن ك
 استقصائها يطيل احلديث ، ويبعد عن الغرض من الكتاب .

وقد خصصته ملنهج التغيري عند أيب األعلى املودودي  الباب الثالث 
، وقد احتوى على مخسة فصول : األول منها حتليله ملبادىء حزب املؤمتر 
اهلندي وموقفه منه ، والثاين : تشخيصه لواقع باكستان عند نشوئها عام 

 م ، والثالث : حتليله ملنهج الرابطة اإلسالمية وموقفه منها.10
برناجمه لتغيري باكستان ، واخلامس : تقوميي لربنامج التغيري عند  والرابع :

 املودودي .
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وإنين أسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل لبنة يف طريق عودة متكني  
يف األرض ، وقبسًا مضيء لدعاة اإلسالم يف طريقهم،    أسأله  اإلسالم

 ذلك كما أدعوه تعاىل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي .
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول :
 

 تمــهـيـدات 
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 الفصل األول :

 

 وضع المسلمين في الهند قبل نشوء باكستان 



0 

 
 
 
 
 

  
 

  
 دخـل اإلسـالم إىل اهلنـد يف فـرتة مبكرة من التاريخ اإلسالمي   يف 

عصر اخلالفة الراشدة على أيدي التجار املسلمني ، مث فتح حممد بن القاسم 
م يف عهد اخلليفة  األموي عبد 012 -هـ93الثقفي بالد السنــد يف عام 

د الغزنوي بلدانا أخرى يف ما بني امللك بن مروان ، مث فتــح السلطان حممو 
م . مث فتح السلطان حممود الغوري عاصمة البالد 1021 -هـ 999عامي 
م  1191م وتأسست أول حكومة للمسلمني   يف اهلند عـام 1191عام 

وكــان قطب الدين أويبك أول رئيس هلا ،  وكان نائبا عن السلطان يف ذلك 
 العهد .
ثــم دخــل االستعمـار اإلجنليزي اهلند يف النصف الثاين من  القرن  

السابع عشر باسم شركة اهلند الشرقية وخطط ودبر املؤمرات  حىت استطاع 
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م حيث فشلت ثورة قادها آخر 1810أن يزيل احلكم اإلسالمي هنائيا عام 
 ملوك املغول يف اهلند )هبادر شاه ظفر( .

سالم  للمسلمني ، ومل تــقم احلكومـــات مبا جيب عليها من تعليم اإل 
لذلك جند أن كثريا من اهلندوس دخلوا اإلسالم وبقيت  معهم كثري من 
معتقداهتم الشركيــة ، وتقاليدهم اجلاهلية ، ومل يفعلوا شيئا إال أن يغريوا أمساء 
آهلتهم القدمية ، وقام أحد امللوك وهو جالل  الدين  أكرب )املتوىف  عام 

( بانتحال بدعة جديدة تقوم على دمج الدين اهلندوسي بالدين 1101
اإلسالمي ، ونتج عن ذلك ضالالت كثرية منها : حتليل اخلمر والتعامل 
بالربا وأكل اخلنزير ، وحترمي الزواج بأكثر من واحدة ، وحتقري كل ما هو 
إسالمي وإعالء كل ما هو هندوسي من   أجل إرضاء اهلندوس ، لكن اهلل 

السَّرهندي الذي تصّدى هلذا احلاكم واستنكر قّيض عاملًا عاماًل هو أمحد 
عليه ضالالته وبدعه واحنرافاته ، مما جعله يسجنه ، وعندما هلك جالل 
الدين أكرب ، توىل احلكم ابنه بعده ، لكن اهلل هداه على يدي العامل أمحد 
السَّرهندي ، فأصبح من ُمريديه وأتباعه ، وقضى على كل ضالالت أبيه ، 

 وأعاد للدين اإلسالمي هيبته ونفوذه ، وأعاد العمل باألحكام الشرعية .
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ومما يدل على التفاعل احملدود بني البيئة اهلندية واإلسالم هو  وجود  
عدد حمدود من العلماء على مدار التاريخ اهلندي وعلى رأسهم أمحد 

 . (1)السَّرهندي ، وويل اهلل الدَّهلوي 
على احلكم األسالمي ،    وبعد أن استطاع اإلجنليز أن يقضوا   

بدأوا يعّمقون قبضتهم على  البالد ، فاستبدلوا قوانينهم بالشرائع اإلسالمية 
، وفرضوا مناهجهم التعليمية على اهلند ، وهنبوا خريات البالد، وكان هدفهم 
يف النهاية إجياد طبقة هندية تتعامل معهم ، وتنقل توجهاهتم احلضارية ، 

م حزب  املؤمتر اهلندي 1881وكانت حصيلة ذلك أنه تأسس يف عام 
الذي كان يهدف إىل إقامة دولة دميقراطية    علمانية حتكم مجيع اهلند ، 

م حزب رابطة املسلمني باهلند ، الذي  1901ويف املقابل تشكل يف عام 
كان يهدف إىل احملافظة على حقوق املسلمني وبث الوعي السياسي فيهم 

. 
ات االستعمار بإطالق النار على م قامت قو 1920ويف عام  

املواطنني املسلمني واهلندوس على السواء يف مدينة )جليا نواله باع( مبقاطعة 
بنجاب مما جعل املسلمني  واهلندوس يتحدان ملقاومة االستعمار الغاشم 

 حتت زعامة غاندي ، وأنشئت حركة جديدة باسم مقاطعة اإلجنليز . 

                                                           
 ( .99-18أليب األعلى املودودي ، )ص،  ((موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه )) انظر كتاب  (1)
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م تفكك االحتاد اإلسالمي اهلندوسي ، وبدأت 1921يف عام  
القالقل واجملازر بني املسلمني واهلندوس ، وقد اَلم غاندي رئيس اإلحتاد 

 اإلسالمي اهلندوسي املسلمني ، واحناز إىل اهلندوس بين ِمّلته . 
ويف تلك الظروف انعقد املؤمتر السنوي حلزب رابطة املسلمني  عام  
إقبال الذي اقرتح يف خطابه  م مبدينة )إله أباد( حتت رئاسة حممد1930

إقامة وطن خاص يف املناطق اليت تسكنها أغلبية مسلمة واليت تقع يف 
 الشمال الغريب والشمال الشرقي . 

م دستورًا للهند ، وقد  1931وقد منح االستعمار الربيطاين عام  
مسح هذا الدستور لألحزاب السياسية اهلندية بإقامة احلكومات اليت   تكون 
فيها األكثرية هلذه األحزاب ، فتمكن املؤمتر اهلندي من إقامة حكوماته يف 
املناطق الشمالية ، واجتهد يف بث دعوته يف الشعب باسم القومية الوطنية 
اهلندية اليت تعين أن سكان اهلند كلهم شعب واحد  ،  دون اعتبار 

لثقافة لإلختالف الذي كان بني املسلمني واهلندوس يف العقائد واألخالق وا
واإلجتماع ، وقد استهدفت تلك احلكومات نشر دعوهتا بني املسلمني ، 

 واستخدمت الوسائل الوحشية للقضاء على اإلسالم واملسلمني .  
أجربت تلك التطورات قيادة املسلمني يف الرابطة التفكري فيما ستؤول       

إليه أوضاع املسلمني بعد حترير البالد من االستعمار ، لذلك   اختذ مؤمتر 
م يف الهور   حتت رئاسة 23/3/1910رابطة املسلمني الذي انعقد يف 
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حممد علي جناح قرارا باسم )قرار باكستان( يهدف إىل إنشاء  دولة مسلمة 
يف املناطق اإلسالمية اليت تقع يف الشمال الغريب والشمال الشرقي من اهلند 

 . 
تقسيم البالد وإنشاء لكن حزب املؤمتر اهلندي مل يوافق على قرار  

دولة باكستان املسلمة ، فكانت مواقف احلزبني خمتلفة ومتناقضة ،   لذلك 
عندما انسحبت بريطانيا من اهلند ومنحت دولتيها : اهلند وباكستان 

م حترك اهلندوس يشنون غارات وحشية ضد 1910االستقالل يف عام 
املسلمني ، ويقيمون املذابح واجملازر ويسفكون دماء  املسلمني ، فكانت 

نتيجة اجملازر أن ماليني املسلمني اضطروا إىل اهلجرة من اهلند   إىل  
باكستان ، وقام االستعمار الربيطاين مبؤامرة أخرى هي إحلاق كشمري 
باحلكومة اهلندية مع أن املفروض أن تبقى هذه الوالية         تابعة 

 .   (1)للحكومة الباكستانية 

حوال املسلمني يف اهلند فما سرية أيب األعلى    املودودي هذا موجز أل     
الذي عاصر األحداث اليت سبقت نشوء باكستان ؟ ما سرية أيب األعلى 
الذي شهد والدة باكستان ؟ وكيف تصرف من أجل تغيري األوضاع ؟ وما 

                                                           
أبو األعلى املودودي         حياته  ))من أجل معرفة تفصيل أوضاع املسلمني يف اهلند ميكن العودة إىل كتاب  (1)

 ( . 02-18ألليف الدين الرتايب ، الصفحات ) (( ودعوته
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منهجه يف هذا التغيري ؟ هذا ما سنبينه يف الصفحات  التالية وسنبدأ بسريته 
 ؟ 
  

* * * 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني :
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 سيرة   أبي األعلى المودودي 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 نسبه :  

تُنسب أسرة أيب االعلى املودودي إىل أهل البيت وكانت  هاجرت  
يف القرن الثالث اهلجري إىل مدينة جشت القريبة من هرات الواقعة بني إيران 

د جدود هذه األسرة قد أسس طريقة وأفغانستان ، وكان أبو أمحد أبدال أح
صوفية شهرية عرفت يف بالد اهلند باسم الطريقة اجَلْشِتية ، وملا تويف خلفه 
من بعده حفيده من ابنته ، وملا توىف خلفه    ابنه األكرب الشيخ قطب 
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هـ وكان   شيخ الطريقة اجلشتية يف بالد 130الدين مودود اجلشيت املتوىف 
 اهلند وهو اجلد األعلى لألسرة املودودية .

ويف القرن التاسع هاجر من جشت فرع من عائلة قطب الدين   
مودود وأقام يف اهلند ، وكان كبري هذا الفرع يسمى أبو األعلى  املودودي 
الذي استقر بعد هجرته يف قرية )براس( من نواحي )كرتال( مشال غرب 

 مدينة دهلي . 
م يف مدينة 1811دي عام ولد أمحد حسن والد أيب االعلى املودو  

دهلي وتلقى علومه يف مدرسة العلوم يف عليكرة اليت أنشأها السري سيد أمحد 
خان ، وقد رزقه اهلل بعّدة أوالد منهم أبو األعلى املودودي الذي    كان قد 

م يف 1903من سبتمرب عام  21هـ املوافق 1321من رجب  3ُولد يف 
 جيلي بورة بأوربخ آباد .

أصبح والد أيب االعلى املودودي متمسكًا باإلسالم عند والدة  أيب  
األعلى لذلك ربّاه تربية حسنة ، فعلمه النطق السليم كما كان   حيكي له 
حكايات التاريخ اإلسالمي وكان يأخذه معه عند رفاقه ، كما عّلمه والده 

أوربخ  التعليم األويل يف البيت ، مث تقدم المتحان القبول باملدرسة العليا  يف
آباد ودخل الفرقة الثامنة وكان مل يزل يف احلادية    عشرة من عمره ، مث 
درس يف هذه املدرسة كل املواد اليت كانت ضمن امتحان القبول جبامعة 
)مدراس( وكلها باللغة األوردية إىل جانب   دراسته لألدب العريب والفقه 



11 

واحلديث واملنطق باللغة العربية ، وهناك    يف هذه املدرسة عرف العلوم 
اجلديدة يف الكيمياء والطبيعة والرياضة وغريها ، وكانت أحوال والد أيب 
األعلى املودودي اإلقتصادية   والصحية تتدهور منذ فرتة حىت إنه ترك أوربخ 
آباد وذهب عند ابنه األكرب يف حيدر آباد  ، مث أصيب بعد ذلك بالفاجل 

ان  دراسته ويقعد إىل جانب والده يف مما اضطر أبو األعلى أن يغادر مك
مرض موته إىل أن توفاه اهلل بعد ستة أشهر مما جعل أبو األعلى املودودي 
يواجه وحيدا   أعباء احلياة فانقطع عن الدراسة ، واجته إىل العمل ، لكنه 

 استمر يف  مواصلة تعلمه جبهوده اخلاصة . 
كان أول عمل قام به املودودي بعد وفاة والده هو العمل الصحفي       

وأول عمل سيـاسي قام به هو االخنراط يف حركة اخلالفة وعمل يف جملة 
مُسّيت باسم )تاج( أصدرها الشيخ تاج الدين يف )جبل بور( ، مث  أوقفت 

م وأصر على 1920تعد بضعة أْشُهر لكن صاحبها أعاد إصدارها يف عام 
، مث انتقل املودودي إىل دهلي  إسناد رئاسة حتريرها إىل أيب األعلى املودودي

وعمل يف جريدة )املسلم( اليت أصدرهتا مجعية علماء اهلند  1921عام 
واستفاد من وجوده يف دهلي ، فاستمر يف تعلمه للغة العربية اليت كان بدأ 
تعّلمها يف مدرسة دار العلوم على يد عامل شهري يف دهلي هو عبد السالم 
نيازي الذي تلقى عنه النحو  والصرف واملعقوالت والبالغة واملعاين ، كما 
درس احلديث على يد إشفاق الدين   الكاندهلوي ، كما درس الفقه 
احلنفي وتفسري البيضاوي واملطول يف   علم املعاين والبالغة على يد شريف 
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اهلل ، كما تعلم اللغة اإلجنليزية   على يد املوىل حممد فاضل الذي الزمه ملدة 
مث منّى معرفته   هبا عن طريق مطالعة الكتب والصحف أربعة أشهر 

اإلجنليزية ، وظل على  هذا  احلال عامني يستعني باملعاجم إىل أن متكن من 
 اللغة اإلجنليزية   فأصبح يطالع الكتب فيها .  

م. 1923واستمر أبو األعلى يعمل يف جريدة )املسلم( حىت عام  
مث تفرغ مدة عام ونصف يف مدينة هبوبال قضاها يف القراءة واملطالعة ، مث 
انتقل الشيخ حممد عرفان إىل بومباي ضمن اللجنة املركزية حلركة اخلالفة اليت 
أصدرت جريدة تعرّب عن رأيها باسم )اجلمعية( أسندت  رئاسة حتريرها إىل 

م حيث ألف 1928م واستمر يعمل فيها حىت عام 1921املودودي عام 
 . (1)اإلسالم(   به الشهري )اجلهاد يفيف هناية هذه الفرتة كتا

 وميكن أن نقسم حياة املودودي إىل أربعة مراحل هي :  

   ( :8298-8291المرحلةاألولى : )  

                                                           
جاء هذا الكتاب ردا على إدعاءات اهلندوس بأن اإلسالم ليس دين عقل وحجة إمنا هو دين العرب  (1)

األجالف املتعطشني للدماء ، وكان البد من نشره على شكل مقاالت يف جملة "اجلمعية" وملا رأى أن        نشر 
م يف 1920وأصدره يف يوليو عام          املقاالت ال تفي بنقل مضمون الكتاب انكّب على تأليفه مدة سنتني 

صورة كتاب ضخم وقد أثىن إقبال على هذا الكتاب فقال عنه "إنه أفضل املؤلفات عن         نظرية اجلهاد يف 
 اإلسالم ، وقانونه يف احلرب والسالم واليت أنصح كل عامل بقراءئته" .
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وتبدأ هذه املرحلة بتأليف املودودي كتاب )اجلهاد( وهو مهم يف  
تاريخ املودودي ألنه الكتاب الذي جعله معروفًا يف األوساط اإلسالمية 

جملة )ترمجان  القرآن(  1932وَوَصله بالشاعر حممد إقبال ، مث أصدر سنة 
، وكان نشاطه منصبًا يف هذه الفرتة على توضيح عبادات  اإلسالم 
وحضارته ، أُسسه وعقائده ، كما كان نشاطه متوجها إىل مناقشة بعض 
املشاكل اليت ورثها  املسلمون يف اهلند وبعض املشاكل اليت كانوا يواجهوهنا 

 ، وكانت حصيلة عمله الفكري الكتب التالية : 
         احلضارة اإلسالمية ومبادؤها -1 
      مسألة اجلرب والقدر  -2 
      حقوق الزوجني  -3 
      اإلسالم وحتديد النسل  -1 
      مبادئ اإلسالم  -1 
     الربا  -1 
    موقف اإلسالم من القومية        -0 
    احلجاب    -8 
 جمموعة خطب اجلمعة عن أركان اإلسالم        -9 
 نظرية اإلسالم السياسية      -10 
  نظرة يف العبادات اإلسالمية    -11 
 موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه      -12 
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 منهاج اإلنقالب اإلسالمي     -13 
 اإلسالم واجلاهلية     -11 
   النظام اجلديد للرتبية والتعليم   -11 
 معضالت االقتصاد وحلها يف اإلسالم   -11 
        اجلزء األول من كتاب )التفهيمات( يف املسائل املهمة يف  -10 

 الفقه والكالم  
 التنقيحات يف نقد اآلراء املضطربة يف باب اإلسالم ومبادئه     -18 

 .   (1)اإلسالم وموقفه من املعضالت السياسية يف حترير اهلند  -19  

   

 

  ( :8291-8298المرحلة الثانية : )  

حاول أبو األعلى املودودي مجع املسلمني يف مجاعة واحدة وملّا  
عجز عن ذلك اجته إىل إنشاء مجاعة جديدة ، ودعا إىل ذلك يف جملة 
)ترمجان القرآن( فاستجاب لندائه مخسة وسبعون شخصا ، واجتمعوا يف 

، وأسَّسوا )اجلماعة  اإلسالمية(  يف مدينة الهور 1911شهر آب من عام 
 وانتخبوا أبا األعلى املودودي أمرياً هلا . 

                                                           
 ( . 113خليل احلامدي ، حنو ثورة سلمية ، )ص،  (1)
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واستمر أبو األعلى املودودي يف نشاطه السابق يف إلقاء  احملاضرات  
وتأليف الكتب وإصدار جملة )ترمجان القرآن( ، وأضيف إليه عبء  واخلطب

جديد هو قيادة اجلماعة وتوجيه أعضائها ، وزيادة انتشارها ، وكان عدد 
الذين انتموا إىل اجلماعة خالل هذه الفرتة وقبل قيام باكستان مما يقرب من 

( ستمائة ومخسة وعشرين شخصا ، وأما أبرز مؤلفات املودودي فقد  121)
 كانت كالتايل : 

اجلزء األول من )الرسائل واملسائل( : احتوى هذا الكتاب    -1 
خالل السنوات املاضية من رسائل الناس على ما ورد على األستاذ املودودي 

 وأسئلتهم عن خمتلف شؤون احلياة ومشاكلها وأجوبته عليها . 
تفسري للقرآن : شرع األستاذ املودودي يف تفسريه للقرآن الكرمي  -2 

 أمساه )تفهيم القرآن( . 
 طريق السالم   -3 
 الدين القيم  -1 
 عقاب املرتد عن اإلسالم  -1 
 نظرية اإلسالم اخللقية  -1 
 حقيقة الشرك  -0 
 حقيقة التوحيد  -8 
 حقيقة التقوى  -9 
 الشيوعية والنظام اإلسالمي  -10 
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 شهادة احلق  -11 
 دعوة الدين ومنهاج القيام هبا  -12 
 دعوة اجلماعة اإلسالمية -13 
 . (1)فساد العامل وإصالحه  -11 

  ( :8219-8291المرحلة الثالثة : )  

العمل احلقيقي أليب األعلى املودودي بعد قيام باكستان ،  لقد بدأ 
وقد استمر يقوم بأعمال قريبة من األعمال السابقة لكن عماًل جديدًا بدأ 
اآلن يف هذه املرحلة هو جعل باكستان حتكم باإلسالم ، وهو من أجل 
حتقيق هذا بدأ يلقي حماضرات عن الدستور اإلسالمي والقانون اإلسالمي، 
مث جنحت جهوده يف جعل اجمللس التشريعي يعرتف بإعالن املبادئ مث وضع 

م على أُسس إسالمية ، مث تقرر أن تُقام االنتخابات يف عام 1911دستور 
م وإذا بانقالب عسكري يقوم به اجلنرال  أيوب خان ، ويستويل 1918

من خالله على السلطة ويلغي الدستور   واالنتخاب ، مث حّل اجلماعة وزجَّ 
بأمريها وبأعضاء جملس الشورى املعتقل لكن حمكمة اإلستئناف أدانت 

م. وأبرز الكتب اليت 11احلكومة ، وقررت إطالق سراح اجلميع يف أيلول 
 ألفها يف هذه املرحلة هي : 

                                                           
 ( .111خليل احلامدي ، حنو ثورة سلمية ، )ص،  (1)
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 اجلزء الثاين والثالث والرابع من كتاب )الرسائل واملسائل(. -1 
 نظام احلياة يف اإلسالم  -2 
 القانون اإلسالمي وطرق تنفيذه يف باكستان  -3 
 حقوق أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية  -1 
 مسألة ملكية األرض يف اإلسالم  -1 
 أسس االقتصاد بني اإلسالم والنظم املعاصرة  -1 
 اجلزء الثاين والثالث من كتاب )التفهيمات(  -0 
 موقف اإلسالم من التأميم  -8 
 رتق الطرق املرأة الباكستانية على مف -9 
 نظام الدولة اإلسالمية )يف أربعة أجزاء( -10 
 خطة اجلماعة اإلسالمية يف االنتخابات  -11 
 أسس الدستور اإلسالمي  -12 
 حنو الدستور اإلسالمي  -13 
 املسألة القاديانية  -11 
 البيانات يف حقيقة الدعوة القاديانية  -11 
 مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي  -11 
 األوضاع السياسية يف باكستان الشرقية  -10 
 تذكرة الدعاة  -18 
 األضاحي يف اإلسالم  -19 
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 مسألة توريث احلفيد اليتيم  -20 
 عقيدة ختم النبوة  -21 
 اإلسالم والعدالة االجتماعية  -22 
 حقوق اإلنسان األساسية يف القرآن  -23 
فة وآراؤه يف باب اإلمام أبوحنيفة : موقفه من مسألة اخلال -21 
 . (1)العقائد والدولة اإلسالمية         

 
 
 

 

  ( :8212-8219المرحلة الرابعة : )   

م وتفرغ 1902وهي املرحلة اليت اعتزل فيها قيادة اجلماعة عام  
 م . 1909للعمل الفكري إىل أن كانت وفاته رمحه اهلل عام 

 

                                                           
 ( وما بعدها . 110املرجع السابق ، )ص،  (1)
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وأنا من أجل تقومي عمله سأدرس جوانب فكره املتعددة ، مث  
سأدرس منهجه يف التغيري ، أما اجلوانب اليت سأستعرضها يف فكره فهي: 
العقيدة ، االجتماع ، االقتصاد ، احلكم ، مسرية األمة ، املذهبية ، احلضارة 

 الغربية . 
 

*    *    * 
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 لو  :الفصل األ

 

  العقيدة في فكر أبي األعلى المودودي 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 وقد ورد حديث املودودي عن العقيدة يف ثالثة أماكن هي : 
 كتاب مبادئ اإلسالم .   -1 
 كتاب املصطلحات األربعة يف القرآن .   -2 
 .  دستور اجلماعة اإلسالمية -3 



21 

أما حديثه عن العقيدة يف كتاب )مبادئ اإلسالم( فهو حديث   
عادي وّضح فيه معاين اإلسالم ومعىن اإلميان وفوائد اإلسالم ومضاّر الكفر 
وفّصل يف أركان اإلميان وحتدث عن العبادة وعن العقيدة    والشريعة 
إخل.....، وقد كان كل حديثه عن املعاين السابقة بسيطًا وال ِجّدة فيه ، 

شاف آراء أيب لذلك ال حاجة الستعراض الكتاب ، لكن سأقتصر يف استك
األعلى املودودي يف جمالني آخرين ومها كتاب )املصطلحات األربعة يف 

 القرآن( و )دستور اجلماعة اإلسالمية( . 

  المصطلحات األربعة في القران :  

ترافق تأليف هذا الكتاب مع إنشاء اجلماعة اإلسالمية مما يشري  إىل  
أمهيته ألنه يشرح يف هذا الكتاب أربعة ألفاظ هي : )اإلله ،     الرب ، 
العبادة ، الدين( شرحًا يُعيد إليها بعض املعاين اليت فقدهتا مع مرور الزمن 

 ومع تراكم اجلهل عند املسلمني ، فقد قال عندما شرح  معىن اإلله :
فخالصة القول أن أصل األلوهية وجوهرها هو السلطة سواء أكان ))  

لى هذا العامل حكم مهيمن على يعتقدها الناس من حيث أن حكمها ع
قوانني الطبيعة ، أو من حيث أن اإلنسان يف حياته الدنيا مطيع ألمرها ، 
وتابع إلرشادها ، وأن أمرها يف حد ذاته واجب الطاعة واإلذعان وهذا هو 
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تصور السلطة الذي جيعله القرآن الكرمي أساسًا ملا يأيت به من الرباهني 
 . (1) ((واحلجج على إنكار ألوهية غري اهلل وإثبات األلوهية هلل تعاىل وحده 

 ويقول بعدما يقدم آيات قرآنية كثرية كدليل على دعواه :  
ففي مجيع هذه اآليات من أوهلا إىل آخرها ال جتد إال فكرة رئيسية ))  

واحدة ، أال وهي أن كاًل من األلوهية والسلطة تستلزم األخرى وأنه ال فرق 
عىن والروح ، فالذي ال سلطة له ،  ال ميكن أن يكون بينهما من حيث امل

وأما من ميلك السلطة فهو الذي جبوز أن  إهلًا ، والينبغي أن يُتخذ إهلًا ،
يكون إهلًا ، وهو وحده ينبغي أن يُتخذ إهلًا ، ذلك بأن مجيع حاجات املرء 
اليت تتعلق باإلله أو اليت يضطر املرء ألجلها أن يتخذ إهلاً له ، الميكن قضاء 

 شئ منها دون وجود السلطة .
ولذلك ال معىن أللوهية من ال سلطة له ، فإن ذلك أيضا خمالف  

 .(1)(( للحقيقة ، ومن النفخ يف الرماد أن يرجع إليه املرء ويرجو منه شيئاً 
 ويقول يف سياق شرح )كلمة الرب( و )الربوبية( :  
به ، يتبني للقارئ أن  فبقراءة هذه اآليات بالرتتيب الذي سردناها))  

 .  (2) ((القرآن جيعل )الربوبية( مرتادفة مع احلاكمية وامللكية 

                                                           
 ( . 23املودودي ، املصطلحات األربعة يف القرآن ، )ص،  (1)

 ( .29املرجع السابق ، )ص،  (1)

 ( . 93املرجع السابق ، )ص،  (2)
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ويقرر يف معرض احلديث عن السلطة واحلاكمية واحتادمها أّن اعتقاد  
أمر كائن من دون اهلل واجب اإلطاعة  ، والشرك مع اهلل شئ واحد ال فرق 

 بينها فيقول : 
واحلكم والسلطة ال يقبل شئ منهما التجزئة والتقسيم البتة ، ))  

فالذي يعتقد أن أمر كائن ما من دون اهلل ممّا جيب إطاعته واإلذعان له بغري 
سلطان من عند اهلل ، فأنه يأيت من الشرك مبثل ما يأيت به الذي يدعو غري 

مالك امللك واملسيطر القاهر ،  اهلل ويسأله ، وكذلك الذي يّدعي أنه
ملعاين السياسية ، فإن دعواه هذه كدعوى األلوهية ممن واحلاكم املطلق با

ينادي بالناس )إين وليكم وكفيلكم وحاميكم وناصركم( ويريد بكل ذلك 
املعاين اخلارجة عن نطاق سنن الطبيعية ، أمل تر أنه  بينما جاء يف القرآن أن 
اهلل تعاىل ال شريك له يف اخللق وتقدير األشياء وتدبري نظام العامل ، جاء 
معه أن اهلل له احلكم وله امللك ليس له شريك يف امللك ، مما يدل داللة 
واضحة على أن األلوهية تشتمل على معاين       احلكم وامللك أيضا ، 

 ((وأنه مما يستلزمه توحيد اإلله أاّل يشرك باهلل تعاىل  يف هذه املعاين كذلك 
(1) . 

الث معن هي : العبدية مث يتحدث عن معاين )العبادة( فيذكر هلا ث 
 واإلطاعة والتأليه ، مث يقول يف ختام حديثه عن لفظ العبادة :            

                                                           
 ( . 32-31املرجع السابق ، )ص،  (1)
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فال داعي ألن خُتص كلمة )العبادة( يف هذه اآليات وما   شاكلها ))  
وحده أو مبعىن الَعْبِديّة واإلطاعة فحسب ، بل احلق أن القرآن يف  مبعىن التأله

مثل هذه اآليات يعرض دعوته بأكملها . ومن الظاهر أنه ليس دعوة القرآن 
إال أن تكون العبدية واإلطاعة والتألّه ، كل أولئك خالصًا لوجه اهلل تعاىل ، 
ومن مث إن حصر معاين كلمة )العبادة( يف  معىن بعينه ، يف احلقيقة حصر 

 لدعوة القرآن يف معان ضيقة . 
و يتصور دعوة القرآن ومن نتائجه احملتومة أن من آمن بدين اهلل وه 

 ((هذا التصور الضيق احملدود فإنه لن يتبع تعاليمه إال اتباعًا ناقصًا حمدودًا 
(2) . 

ويتحدث املودودي عن لفظ )الدين( فيستخلص أن القرآن استعمل   
 كلمة )الدين( بأربعة معان أساسية هي : 

 أوهلا : القهر والغلبة من ذي سلطة عليا . ))  
 والثاين : اإلطاعة والتبعية والعبودية من قبل خاضع لذي السلطة       
 والثالث : احلدود والقوانني والطريقة اليت تتبع .       
 .  (1) ((والرابع : احملاسبة والقضاء واجلزاء والعقاب      

 دستور الجماعة اإلسالمية :   

                                                           
 ( . 111ص، املرجع السابق ، ) (2)

 ( . 119املرجع السابق ، )ص،  (1)
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وضح دستور اجلماعة اإلسالمية عقيدة اجلماعة اإلسالمية وذلك  
 مهية املوضوع ، وقد أفرد املادة الثالثة لذلك فجاء فيها : أل

 املادة الثالثة : عقيدة اجلماعة اإلسالمية األساسية هي : ))  
ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل . واملراد من اجلزء األول من    هذه  

أي كون اهلل إهلًا واحدًا دون غريه ، هو : أن كل ما يف    السماوات 
 واألرض فاهلل خالقه وربه ومالكه وهو حاكمه .

 ومن مستلزمات هذه العقيدة بعد فهمها واإلقرار هبا :       
أن ال يعتقد اإلنسان فيما دون اهلل وليًا له ووكيال ،  وقاضياً  -1) 

حلاجاته ، وكاشفًا ملشكالته ، وجميبًا لدعواته ، فغري اهلل ال ميلك بتاتاً سلطة 
 . من السلطات املطلقة 

أن ال يعتقد يف غري اهلل أنه ال ينفعه أو يضره . وأن ال يتَّقي أحدا  - 2      
غريه . وال خياف إال إيّاه ، واليطمع إال منه ، وال يتوكل إال عليه  ، فاهلل 

 وحده مصدر مجيع السلطات .
أن ال يدعو إال اهلل ، وال يتعوذ إال به ، وال يستعني إال به،   -3 

وال يعتقد يف غريه أن له ضلعًا ونفوذًا يف التدابري اإلهلية ، أو أن شفاعته 
تبّدل قضاء اهلل وقدره ، فاجلميع يف مملكة اهلل ، سواء من املالئكة أو 

 األنبياء أو األولياء ليسوا إال رعيته اليت ال متلك شيئا إال بإذنه .  
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ينذر    أن ال يُطأطئ رأسه أمام غري اهلل . وال يعبد إال إياه وال -1 
إال له وال يتعامل مع أحد غري اهلل ما كان يتعامله املشركون مع آهلتهم ، 

 فاهلل هو وحده يستحق أن يؤدي له كل أنواع العبادة . 
أن ال يسلم لغري اهلل بأنه ملك ، أو مالك امللك ، أو مصدر  -1 

السلطة العليا ، وال يعرتف ألحد غري اهلل حبقه يف األمر والنهي بناء    على 
سلطته الذاتية ، وكذلك ال يؤمن بغري اهلل شارعًا ومقننًا مستقاًل بذاته ، 
ويرفض كل طاعة ال تتبع طاعة اهلل وال تلتزم بأحكام اهلل ،   فاهلل وحده هو 

 مالك حقيقي مللكه وخالق حقيق ملخلوقه ، وليس لغريه 
 .  (1) ((أبدا حق امللكية واحلاكمية بصفة مطلقة ( 

دستور اجلماعة اإلسالمية ( الواجبات اليت ترتتب على  ) مث يبني 
 قبول هذه العقيدة وأبرزها : 

أن يتنازل اإلنسان عن حريته وسيادته ، وأن يتخلى عن إتباع -1))  
 أهوائه ، وأن يكون عبدا منقادا خملصا هلل الذي آمن به إهلا دون نزاع . 

أن ال يزعم لنفسه مالكا حقيقيا ألي شئ ، لذلك يؤمن بأن  -0 
كل ما عنده من األشياء حىت نفسه ، وجوارحه ، ومواهبه الذهنية ،  وقواه 

 اجلسدية ملك هلل عز وجل ووديعة له عنده . 

                                                           
 ( . 2دستور اجلماعة اإلسالمية ، )ص، (1)



32 

أن يعترب نفسه مسؤوال أمام اهلل ، وحماسبا عنده . وال يغيب عن -8      
باله ، وال للمحة من البصر ، حني استخدامه قواه ومواهبه وعند  سائر 

 رفاته ومعامالته أنه سوف حياسب على كل شئ من ذلك . تص
وأن جيعل رضى اهلل مقياس ما حيبه ، وسخط اهلل مقياس ما ال  -9 
 حيبه . 

وأن يتخذ هدى اهلل هو اهلدى يف أخالقه ، ومعامالته ،  -10 
 وحياته االجتماعية ، والتمدنية ، واالقتصادية والسياسية ، حىت يف كل
 . (1)((أمر من أمور الدنيا ، وأن يرفض كل طريق أو ضابط خيالف شريعة اهلل

مث يتحدث ) دستور اجلماعة اإلسالمية ( عن اجلزء الثاين من عقيدة  
هو  صلى اهلل عليه وسلمأن حممدا  ))املسلم وهو ، حممد رسول اهلل ، فيقول : 

، وبواسطته أرسل اهلل رب العاملني ومالك  هذا الكون  (2)آخر األنبياء 
 صلى اهلل عليه وسلمواألحكام املعتمدة إىل الناس كافة ، وأمره  اهلداية احلقيقية 

أن يكون بتطبيق هذه اهلداية واألحكام املعتمدة يف   حياته العملية مثاال 
 . (3) ((حيتذى به وقدوة يقتدى هبا

                                                           
 ( . 3دستور اجلماعة اإلسالمية ، )ص،  (1)

لقد أنكرت هذه احلقيقة فرقة تدعى الفرقة "القاديانية" نشأت يف باكستان يف هناية القرن التاسع        عشر  (2)
ودعمها االستعمار االجنليزي وقادها "أمحد قاديان" الذي إدعى النبوة لكن أبا األعلى املودودي     تصدى هلا 
وأّلف كتبا متعددة حوهلا ، وفضح ضالهلا ، وبنّي كفرها وحرض الشعب الباكستاين عليها،   وأفىت بأن اجلماعة 

 تاب "القاديانية" .  القاديانية ليست فرقة إسالمية . من أجل تفصيالت أخرى عن وجهة نظر املودودي     انظر ك

 ( . 1دستور اجلماعة اإلسالمية ، )ص،  (3)
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مث يبني ) دستور اجلماعة اإلسالمية ( من مستلزمات اإلميان هبذا  
 اجلزء من العقيدة فيقول : 

 صلى اهللأن يقبل اإلنسان بدون تلكؤ كل ما ثبت من حممد  -1))       
 من تعليم أو هدى .  عليه وسلم

 
وأن يكون له الكفاية ، بصدد األخذ بشئ أو الكف عنه ،    -2 

، أو هنى عنه الرسول  صلى اهلل عليه وسلميف أن ذلك مما أمر به رسول اهلل 
 ، وال تستند طاعته على أي دليل آخر سواه .  صلى اهلل عليه وسلم

هاديا  صلى اهلل عليه وسلميقبل أحدا سوى الرسول وأن ال  -3 
ومرشدا مسقال بالذات وال تكون طاعته ألحد غريه إال تابعة لكتاب اهلل 

 وسنة رسوله ، ال منفصلة عنهما .
وأن يتخذ كتاب اهلل وسنة رسوله مصدرين لإلحتجاج  -1 

واإلستناد يف كل شأن من شؤون احلياة ، وكل رأي أو عقيدة أو طريق يوافق 
الكتاب والسنة يأخذ به ، وكل رأي أو عقيدة أو طريق خيالفهما يرفضه ، 

 . (1)وجيب أن يرجع إليهما يف كل معضلة تتطلب احلل 
                                                           

نشأت فرقة يف باكستان شككت يف ثبوت السنة النبوية وشككت بالتايل يف حجيتها ، وقد          تصدى  (1)
هلا املودودي ، وبنّي فساد رأيها وضالهلا وأقام احلجة عليها مث أصدر حتت عنوان )الوضع       القانوين للسنة( يف 

( وما بعدها )أبو األعلى املودودي صفحات من     حياته وجهاده( ألمحد 01جملة "ترمجان القرآن" انظر )ص
 إدريس . 
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وأن ينزع من قلبه كل نوع من العصبيات سواء أكانت  -1 
شخصية ، أو عائلية أو قبلية ، أو عنصرية ، أو قومية ، أو وطنية ، أو 

يفوق حب وتقدير احلق الذي  طائفية ، وال يشغف بأحد حبا أو تقديرا
 أو يدانيه .  صلى اهلل عليه وسلمجاء به النيب 

مقياسا  صلى اهلل عليه وسلموأن ال يتخذ بشرا سوى الرسول  -1 
للحق ، وكذلك ال يرى أحدا يفوق االنتقاد والسؤال عما يفعل ، وأن ال 

،   صلى اهلل عليه وسلميقع يف العبودية الفكرية ألحد من األشخاص سواه 
بل يضع كل شخص على ذلك املقياس الكامل الذي وضعه  اهلل سبحانه 

 وتعاىل ، ويضع كل شخص يف املكانة اليت هي له مبوجب ذلك املقياس. 
مقاما  صلى اهلل عليه وسلموأن ال يقبل ألحد جاء بعد النيب  -0 

 . (1) ((يكون اإلقرار به أو انكاره حامسا لكون املرء مؤمنا أو كافرا 
 

* * * 
  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( . 1دستور اجلماعة اإلسالمية ، )ص، (1)
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  مالحظات على العقيدة في فكر أبي األعلى المودلودي :  

  
علل املودودي سبب بعد املسلمني عن فهم هذه    -8 

 املصطلحات على أمهيتها بأمرين اثنني : 
األول : قلة الذوق العريب السليم ونضوب معني العربية يف العصور  
 . (1)املتأخرة 
الثاين : أن الذين ولدوا يف اجملتمع اإلسالمي ونشأوا فيه ومل يكن قد  

بقي هلم من معاين كلمات كلمات )اإلله والرب( و )العبادة   والدين( ما  
 كان شائعا يف اجملتمع اجلاهلي وقت نزول القرآن .

إن ربط املودودي بني جهل املسلمني مبعاين املصطلحات األربعة  
بعدهم عن اللغة العربية دفعه إىل استقصاء معاين هذه املصطلحات   وبني

اآليات الكرمية اليت وردت    يف  األربعة يف معاجم اللغة مث ربط بينها وبني
القرآن الكرمي . لكن هذا املنهج الذي اتبعه يف شرح معاين هذه األلفاظ يف 
أبعده من منهج أهل السنة واجلماعة وقربه من منهج املعتزلة يف طريقة حتديد 

                                                           
ال خنتلف مع املودودي بأن إحدى مشاكل املسلمني الرئيسية هي جهلهم ، ليس جهلهم يف اللغة      العربية  (1)

 ط ولكن جهلهم بكثري من تعليمات دينهم وأمور إسالمهم .فق
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، فأهل السنة واجلماعة يعتقدون أن الدين  (1)معاين املصطلحات الشرعية 
نقل املصطلحات من معناها اللغوي وأعطاها املعىن الشرعي الذي يريده اهلل 

بعد أن أجلى معاين هذه املصطلحات  صلى اهلل عليه وسلم، وتويف الرسول 
قد قصر يف  صلى اهلل عليه وسلمووضحها وحدد مضموهنا وإال فإنه يكون 

توضيح حقائق الدين وال يكون الدين مكتمال  إذا مل تكن هذه املعاين 
ين والدين عن هذ صلى اهلل عليه وسلمواضحة وحمددة وقد تنزه الرسول 

 القصورين .
أما املعتزلة فإهنــم يرون أن املعىن الشرعي مطابق ومستمد من املعىن  

اللغوي ألن اهلل أرسـل كل نـيب بلغـة قومـه ليبني هلـم أمور   دينهـم ، لذلك 
حيددون املعىن اللغوي للمصطلح ثــــم يكون هذا املعىن اللغوي هو املقصود 
من املصطلح الشرعي وميكن أن نوضح ذلك  مبصطلح اإلميان فيقولون : إن 
اإلميان هو التصديق ويدل على ذلك قوله تعـاىل ) وما أنت مبؤمن لنا ( 
مبعىن وما أنت مبصدق لنا ، فاملعىن   اللغوي لإلميان هو التصديق ويكون 
بالتايل املعىن الشرعي لإلميان هو التصديق . واعتربوا أن العمل ليس داخال 

لغة ال تدل  عليه وال تشري إليه ، وقد رد أهل السنة عليهم يف اإلميان ألن ال
بأن الدين أخذ األلفاظ  من اللغة وأعطاها املضمون الذي يريده ، صحيح 

                                                           
ليس معىن ذلك أن أبا األعلى معتزيل فهو يف أصوله وكلياته وطروحاته موافق ألهل السنة          واجلماعة ،  (1)

ولكن منهجه يف حتديد معاين هذه املصطلحات طابق طريقة أهل االعتزال وهنجهم يف       حتديدها ، هذا 
 املنهج الذي يقوم معتمداً على اللغة وحدها يف ضبط املعىن الشرعي .  
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ربطاه  عليه وسلمصلى اهلل أن اإلميان هو    التصديق لكن القرآن والرسول 
 بالعمل فإذن 

 أصبح العمل داخال فيه ، فاإلميان تصديق وقول وعمل . 
إن اعتماد املودودي على اللغة وحدها يف حتديد معىن  املصطلحات  

األربعة جعله يربز صفة رئيسية من صفات اهلل هي صفة احلكم والغلبة 
والقهر والسلطة ، ويغفل صفات كثرية أخرى منها :    الود ، والرمحة ، 

 والكرم ، واحلب ، والرأفة إخل... 
قة طاعة  من لذلك جعل املودودي العالقة بني املسلم وبني اهلل عال 

املسلم وحكم وسيطرة من اهلل تعاىل ، ووضح هذه العالقة وأبرزها، وليس 
من شك بأن عالقة املسلم بربه عالقة طاعة وخضوع له تعاىل ، ولكن هذا 
جانب واحد من جوانب عالقة العبد بالرب ، فإن العالقة أوسع من ذلك 
فهي ايضا : عالقة حب ، وخوف ، ورجاء ، وتعظيم ، وخضوع ، وخشية 
، وإنابة ، ورهبة ، وثقة ، وتوكل ، وأنس ، وود ، إخل.. وذلك ناتج من 

: رحيم ، ودود ، -تعاىل -عن ذاته فهو  -تعاىل  -الصفات اليت بينها لنا 
مسيع ، عظيم ، كبري ، قوي، قيوم ، عليم ، ملك ، قدوس ، مريد ، عزيز ،  

 كرمي ، وهاب ، غين...إخل . 
ودودي مل يتطابق طرحه للعقيدة مع الطرح  السليم إن أبا االعلى امل 

والصحابة والذي كان يتعامل مع   صلى اهلل عليه وسلمالذي مثله الرسول 
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كل صفات اهلل تعاىل وال يغفل صفة منها وال حقيقة من حقائق العقيدة ، 
ألن إغفال أية صفة أو أي حقيقة من حقائق العقيدة يقلل من املوارد اليت 
ميكن أن متأل اجلانب املعنوي يف البناء النفسي  للمسلم ، وقد كانت نتيجة 
ذلك أن الطرح العقائدي عند املودودي مل يُِعد للمسلم امتالءه الذي كان 

، ومل يربئه الربء  (1)قد اختل نتيجة ظروف وتطورات  وعوامل تارخيية معينة 
الكامل ومل يشفه الشفاء التام، لذلك بقي حامال لكثري من عوامل املرض 

 والضعف . 

إن أي عرض للعقيدة السليمة ال يستكمل أبعاده وحقائقه  إال  -9 
باحلديث عن الشرك ألنه الذنب األكرب الذي جيب أن حيذره العبد املسلم 
من جهة ، وألنه نقيض العقيدة الصحيحة فال يستقيم التوحيد إال باالبتعاد 
عنه من جهة ثانية ، وألن نتائجه وخيمة على املسلم فهو  يستلب نفسيته 
، ويعوج تفكريه من جهة ثالثة ، لذلك كان على داعي اإلصالح أن حيدد 
أنواع الشرك احمليطة باملسلمني وحيذرهم منها ، وقد انتبه املودودي إيل 
خطورة الشرك وإىل دوره الكبري يف حرف مسرية  األمة اإلسالمية وقد أشار 

الدين وإحيائه( فقد إىل ذلك يف عدد من كتبه أبرزها )موجز   تاريخ جتديد 
اعترب أن الصراع بني اإلسالم واجلاهلية هو القانون الذي حيكم التاريخ ، 

                                                           
انظر كتايب "جذور أزمة املسلم املعاصر ، اجلانب النفسي" ، حيث وّضحت هذه العوامل التارخيية        اليت   (1)

 كانت سبباً يف أزمة املسلم املعاصر النفسّية . 
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اعترب أن هناك ثالثة أنواع من اجلاهلية هي : اجلاهلية احملضة ، وجاهلية  وقد
 . (1)الشرك ، وجاهلية الرهبانية

وقد أشار إىل التصوف وأنه أحد العوامل اليت نشرت الشرك يف  
وبني أن هذا التصوف ال عالقة له بالتصوف اإلسالمي احلقيقي   األمة ،

 . ( 2)وإمنا هو مستمد من الفلسفات اإلشراقية واملانوية والزرداشتية 
لكن مشكلة أيب األعلى املودودي أنه مل يطبق هذه احلقائق اليت  

توصل إليها فلم يفّصل جلماهري املسلمني خماطر التصوف الذي كان منتشرا 
كستان على آخرهتم وعلى دنياهم ، ومل يتوسع يف احلديث عن أنواعه يف با 

احمليطة هبم ، ومل يسّم األمور بأمسائها فكان عليه أن يدرس الطرق الصوفية 
القائمة يف بلده يبني مظاهر اإلشراك الذي وقعت فيه ، ويوضح منابع هذه 
الطرق وارتباطها مبصادر غري إسالمية ، وحيدد مكان املخالفات اليت وقعت 
فيها : هل هو يف العقيدة ؟ أم يف أعمال القلوب؟  أم يف العبادة ؟ أم يف 

 األذكار ؟ إخل... 
بقي كالم املودودي عاما يف هذا اجملال ، مما أبقى املسلم متلبسا  

 بكثري من أنواع الشرك .

                                                           
 جتديد الدين وإحيائه" أليب األعلى املودودي .  ( من كتاب "موجز تاريخ 21-11انظر الصفحات ) (1)

 ( . 129انظر تفصيل هذا الكالم يف كتاب "واقع املسلمني وسبيل النهوض هبم" للمودودي )ص،  (2)
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أحسن املودودي عندما نّبه إىل بعض أنواع الشرك احلديث    -3 
رك القومية والوطنية والدميقراطية ، وحذر منها ، وأحسن  يف عصرنا مثل ش

 كذلك عندما أصدر احلكم الشرعي عليها ومل يبق الكالم عاما حوهلا .

مل يفند أبو األعلى املودودي العقائد اليت كانت سائدة يف وقته  -9 
واليت كان يتداوهلا املسلمون مثل العقائد األشعرية واملاتريدية بالتفصيل ، ومل 

، ومل يتناول  (1)يتناول العناصر املخالفة حلقائق الشرع واليت تداخلت  معها
تطورها التارخيي ، ومل يبني خط اإلحنراف فيها ،  كما مل يبني أثر هذا 
االحنراف يف حياة املسلم املعاصر ، مما أبقى كثريا   من عوامل االحنراف 

د املطروحة واملتداولة متداخلة مع عقيدة املسلم كما أخذها من كتب  العقائ
يف املدارس الشرعية اليت تعلم املسلمني دينهم ، واليت خترّج مشاخيهم 

 وأساتذهتم . 
أجاد املودودي عندما فّند مواقف بعض الفرق الضالة اليت  - 5 

أنكرت عقيدة )ختم النبوة( ، أو عقيدة )حجية السنة( ، وأحسن عندما 
 حّذر الشعب الباكستاين من ضالهلا وابتداعها . 

*      *      * 
 

                                                           
انظر كتايب "يف جمال العقيدة : نقد وعرض" الذي يُلقي ضوءاً على بعض العناصر املتداخلة         والعناصر  (1)

 ( . 100-13األصيلة يف العقيدة اإلسالمية ، انظر الصفحات )
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 ثانيا :

 

  الحكم اإلسالمي في فكر أبي األعلى المودودي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
انتبه املودودي إىل أمهية احلكم يف اإلسالم وأن اهلل يزع بالسلطان ما  

ال يزع بالقرآن ، وقد ألف كتبا متعددة حول احلكم يف اإلسالم يتعلق 
مية ، ويتعلق  بعضها بتصورات القرآن بعضها بالنظرية السياسية اإلسال
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السياسية ، وبعضها بصورة احلكومة اإلسالمية ،  ويتعلق بعضها بتطبيق 
القوانني اإلسالمية وتدوين الدستور اإلسالمي ،  وأنا سأكتفي باستعراض  
كتاب ) نظرية اإلسالم السياسية ( ألنه واف   يف جمال توضيح جانب 
احلكم عند أيب االعلى املودودي ، وسيمر استعراض بعض كتبه األخرى 

 ودراساته يف مواضع أخرى من هذا  الكتاب . 

 نظرية اإلسالم السياسية :   

ألف املودودي هذا الكتاب يف مرحلة مبكرة من حياته عام  
م ، بدأه باحلديث عمن يطلقون أحكاما سريعة مثل )اإلسالم نظام 1939

قالوا : ) إن نظام اإلسالم االجتماعي  مجهوري( ، وعند رواج الديكتاتورية 
كله قائم على السيطرة الديكتاتورية ( . وأبو األعلى املودودي يف مواجهة  
كل األقاويل السابقة سيكشف الغطاء عن ) نظرية اإلسالم الساسية( لريد 
 على الذين يّدعون إّن اإلسالم مل يأت بنظام إجتماعي وال سياسي أصال . 

يبدأ أبو االعلى املودودي كتابه بتوضيح أن التوحيد أساس النظريات  
اإلسالمية كلها ، فاملهمة اليت قام األنبياء عليهم السالم مجيعهم هي الدعوة 
إىل التوحيد واإلسالم وإىل عبادة اهلل الواحد األحد ، مث يطرح استفهاما وهو 

ازع : إذا كان املقصود من التوحيد هو السجود هلل وحده فلماذا كان التن
 مستمرا بني األنبياء وبني احلكام على مدار التاريخ ؟ 
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وهو من أجل اإلجابة على السؤال السابق يستعرض معىن كلمة  
)اإلله( وكلمة )الرب( ويتحدث عن فرعون والنمرود ويبني أنواع   النزاع 
بينهما وبني موسى وإبراهيم عليهما السالم كان ليس إدعاؤمها األلوهية مبعىن 

واألرض بل مبعىن أهنما اللذان جيب أن يطاعا من  أهنما خالقان للسماوات
قبل الناس ، وأنه جيب أن تّكونه أحكامهما ال   أحكام اهلل هي املاضية يف 
الرعّية ، مث ميثل على تأليه البشر يف العصر احلاضر مبا تراه يف روسيا 

كن ، ومبا الشيوعية من وجود صورة ستالني يف كل مؤسسة ومزرعة وناحية ور 
تراه يف إيطاليا من تأيه اجمللس الفاشي ملوسوليين ، ومبا تشاهده يف أملانيا من 
تأليه احلزب النازي هلتلر ، ومبا تراه يف انكلرتا وأمريكا من تأليه نظار البنوك 
وأصحاب االموال احملدودي العدد ، مث خيلص املودودي إىل النتيجة التالية 

 الرئيسية وهي: 
أن ألوهية الناس على الناس هي اصل كل املصائب والدمار ، وهي  )) 

أصل مجيع ماُميِن به البشر اليوم من البؤس والشقاء ، وهذا هو الداء  الذي 
أفسد اخالق البشر وروحانيتهم وقواهم العقلية والفكرية ، وخرب مدنية 

 . (1) ((الناس وحياهتم االجتماعية وسياستهم ومعايشهم 
األنبياء احلقيقية وهي حتطيم سالسل العبودية مث يعرض ملهمة  

البشرية وختليص الناس من عبودية اآلهلة الكاذبة ، وجعلهم عبادا هلل وحده 
                                                           

 ( . 21املودودي ، نظرية اإلسالم السياسية ، )ص،  (1)
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، ويدل على ذلك آيات متعددة منها قوله تعاىل : } تعالوا إىل كلمة سواء 
بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا 

 . (2)من دون اهلل { 
مث يبني أن ذلك األصل هو روح النظام اإلسالمي وهو األساس  

الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية يف اإلسالم ، يوضح ذلك 
فإنه من مبادئ قواعد السياسة اإلسالمية أن تنزع مجيع  حقوق )) فيقول : 

يؤذن  ألحد منهم أن األمر والتشريع من أيدي البشر متفردين وجمتمعني وال 
ينفذ أمره يف بشر مثله فيطيعوه ، أو يسّن هلم دستورا فينقادوا له ويتبعوه ، 
فإن ذلك خمتص باهلل وحده ال يشاركه يف أحد  غريه كما قال تعاىل : }إن 

 . (1)(((3)احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم{
 مث يوضح اخلصائص األولية للدولة فيقول :  
ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنني  يف  -1 )) 

الدولة نصيب من احلاكمية فإن احلاكم احلقيقي هو اهلل ، والسلطة احلقيقية 
خمتصة بذاته تعاىل وحده . والذين من دونه يف هذه املعمورة إمنا هم رعايا 

 يف سلطانه العظيم . 

                                                           
 ( . 11سورة آل عمران ، اآلية )   (2)

 ( . 10سورة يوسف ، اآلية )   (3)

 ( . 21املرجع السابق ، )ص،  (1)
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ئ من أمر التشريع ، واملسلمون ليس ألحد من دون اهلل ش -2 
ال يستطيعون أن يشرعوا قانونا،  -ولو كانوا بعضهم لبعض ظهريا -مجيعا 

 وال يقدرون أن يغريوا شيئا ممّا شرّع اهلل هلم . 
إن الدولة اإلسالمية ال يؤسس بنياهنا إال على ذلك القانون  -3 

من عند ربه ، مهما تغريت  صلى اهلل عليه وسلموالشرع الذي جاء به النيب 
الظروف واألحوال ، واحلكومة اليت بيدها زمام هذه الدولة ، ال    تستحق 
طاعة الناس إال من حيث أهنا حتكم مبا أنزل اهلل وتنفذ أمره  تعاىل يف خلقه 

))(1) 
مث يبني افرتاق النظام السياسي يف اإلسالم عن النظام الدميقراطي  

 ول : بعد توضيحه صفات الدولة اإلسالمية ، يبني الفرق فيق
فكل من نظر إىل هذه اخلصائص اليت ذكرناها آنفا ، علم  ألول  )) 

وهلة أن الدولة اإلسالمية ليست دميقراطية ، فإن الدميقراطية عبارة عن 
منهاج احلكم الذي تكون فيه السلطة للشعب مجيعا ، فال تغري فيه القوانني 
وال تبدل إال برأي اجلمهور ، وال تسن إال حسب ما توحي إليهم عقوهلم ، 
فال ينفذ فيه من القانون إال ما ارتضته أنفسهم ، وكل ما مل تسوغه عقوهلم 

 يضرب به عرض احلائط وخيرج من الدستور إخراجا . 

                                                           
 ( . 20املرجع السابق ، )ص، (1)
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فهذه خصائص اجلمهورية ، وأنت ترى أهنا ليست من اإلسالم يف  
شئ ، فإذن ال يصح إطالق كلمة اجلمهورية أو الدميقراطية على   نظام 

 .   (1) ((ة اإلسالمية الدول
ويؤكد الفهم السابق وهو افرتاق اإلسالم عن الدميقراطية يف كتاب   

 آخر فيقول :
فقوانني البالد ومبادئها وأنظمتها يف األخالق واملدنية أو  )) 

االجتماع أو السياسة تأخذ صفة احلق وتصري صحيحة ما دامت تؤيد رغبة 
أكثرية األمة وتأخذ صفة الباطل وتصري خطأ ما دامت جتايف هذه الرغبات 
اليت تتبع أهواء النفوس ومتيل معها ، وهلذه األكثرية أن تسن من القوانني ما 

ويصوغ املعىن السابق بقالب شرعي إسالمي فيقول  ((تشاء وتلغي ما تشاء 
 : 

إن مفهوم الدميقراطية يف املدنية احلديثة    هو  -آنفا  -لقد قلت  )) 
أي أن يكون أفراد أي قطر من األقطار أحرارا   فيما  حاكمية اجلماهري

يتعلق بتحقيق مصاحلهم اجلماعية وأن يكون قانون هذا القطر تابعا 
 حيدد الفرق بني اإلسالم والدميقراطية الغربية فيقول :  ((ألهوائهم 
إمنا ختتلف دميقراطيتنا اإلسالمية العريقة عن الدميقراطية الغربية  )) 

الناشئة أن األخرية تتبىن سيادة اجلماهري املطلقة من كل قيد   سوى ما 
                                                           

 ( . 20املرجع السابق ، )ص، (1)
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تضعه اجلماهري ألنفسها ، وحنن نعترب هذا االمر باطال يف   حقيقته جير إىل 
العواقب الوخيمة اهلدامة ألن الذي عليه واقع األمر يف  هذا الكون هو أن 

  . (1) ((حق السيادة هلل وحده الذي خلق البشر 

ن يتهمون اإلسالم بأنه سلب اإلنسان حرية  الفكر مث يرد على الذي 
 عندما قيد اجلمهور بأنواع من القيود واحلدود يرد فيقول : 

ولرجل أن يقف يف هذا املقام ويقول : إن اإلسالم قد قيد  )) 
اجلمهورية بأنواع من القيود واحلدود ، فمعناه أن اإلسالم قد سلب اإلنسان 

 -كما ادعيتم يف   ما تقدم   -حرية الرأي والفكر ، واحلال أنكم تزعمون 
أن ألوهية اهلل الواحد ختول الناس حرية العقول واألفكار والقوي البشرية 
مجعاء . فاجلواب : إن اهلل مل خيص أمر التشريع لذاته ليسلب الناس حريتهم 
الفطرية ، بل خصه لنفسه حلفظها وصوهنا من اعتداء املعتدين ، فإنه تعاىل 

 .  (1) ((ك أن ال يضل الناس فيسلكوا طرائق قدداً ويقعوا يف املهالك أراد بذل
مث يعري الدميقراطية الغربية ، ويبني أن احلرية ليست للجميع ، وأن  

الذي يتخذ القرار هو فئة خاصة تأيت نتيجة دعابة كاذبة ، يوضح ذلك 
 فيقول : 

                                                           
 ( . 31دودي ، اإلسالم واملدنية احلديثة ، )ص،املو  (1)

 ( . 31نظرية اإلسالم السياسية ، )ص، (1)
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وهذه اجلمهورية الغربية املموهة اليت يتشدقون هبا وبأن فيها  )) 
سلطانا للجمهور ، إذا سربت غورها وأمعنت النظر يف دخائلها ،   علمت 
أن الذين تتكون منهم الدولة ال يسن كلهم القوانني وال ينفذوهنا مجيعا ، بل 
يضطرون إىل تفويض سلطاهنم إىل رجال خيتاروهنم من   بينهم ليشرعوا 

عون نظاما لإلنتخاب قوانني ينفذوهنا من تلقائهم . وألجل هذا الغرض يض
خاصا وال ينجح فيه إال من يغر الناس ويستويل على      عقوهلم وألباهبم  
مباله وعلمه ودهائه ودعايته الكاذبة ، مث ينفذون ذلك القانون اجلائر على 
العامة بتلك القوة نفسها اليت خولتهم إياها العامة ،   مث يصبح هؤالء 
الناجحون بأصوات العامة آهلة هلم ، يشرعون ما  يشاؤون من القوانني ،  ال 
ملصاحل اجلمهور  ، بل ملنافعهم الشخصية ومصاحل طبقتهم املخصوصة اليت 
ينتمون إليها . فهذا هو الداء العضال الذي أصيبت به أمريكا واجنلرتا 

 .  (1) ((وسائر البالد اليت تدعي اليوم بأهنا جنة للجمهورية ومأوى هلا 
عد ليبني أن العامة ال تستطيع أن تعرف مصاحلها مث ميضي خطوة أب 

، وأن العامة يكونون مغلوبني على أمرهم من العواطف وامليول ويقدم مثاال 
 على ذلك قانون منع اخلمر األمريكي يوضح ذلك فيقول : 

فإن األمة األمريكية قد حتقق هلا من الوجهتني العقلية     والعملية   )) 
أن اخلمر ضارة للصحة وفسدة للقوى الفكرية وهدامة لبناء املدنية اإلنسانية 

                                                           
 ( . 31املرجع السابق ، )ص، (1)
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. فنظرا إىل هذه احلقائق ، أصر الرأي العام األمريكي  على الدولة أن تتخذ 
قانونا مينع شرب اخلمر . فقررت الدولة هذا بآراء العامة وأصواهتم . ولكن 

رجوا ملا نفذته فيهم ، مل يلبث الذين ُوضع القانون بآرائهم وأصواهتم أن خ
عليه وبدأوا يسعون يف األرض فسادا بتعاطي اخلمر واإلبداع يف صناعتها 
على استخفاء والتفنن يف أخبث أنواعها ، أكثر مما كانوا من قبل يتعاطوهنا 
ويشتغلون هبا وكثرت فيهم املنكرات والفواحش إىل حد بالغ ، حىت اضطروا 
إىل أن يقوموا بنقض   ما عاهدوا أنفسهم عليه وبإحالل ما كانوا قد حرموه 
، فعالم أحلت أم اخلبائث ؟ أو قد عادت الضارة عندهم نافعة بدليل 
علمي أو عقلي ؟ بل ألن أّمارهتم بالسوء قد استولت على أنفسهم وأسلموا 
هلا قيادهم .  فكأن كل واحد منهم قد اختذ إهله هواه ، فأصروا يف عبودية 

ضعوه بعدما اعرتفوا بصحته اعرتافا  إهلهم   الباطل على نسخ القانون الذي و 
عقليا وعمليا ، هذه جتربة قد جربتها دولة متمدينة مبرأى منا ومسمع . ويف 
التاريخ جتارب أخرى كثرية توضح لنا أن اإلنسان ال يستطيع أن  يكون 
شارعا لنفسه من نفسه ، فإنه وإن جنا من شرور عبودية اآلهلة الكاذبة ، فال 
ميكن ختلصه من تعبد شهواته اجلاهلية واالستسالم لنزعات الشيطان الكامن 
يف نفسه . فالبشر يف أشد حاجة إىل أن حُتد حريته حبدود مالئمة للفطرة 
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اإلنسانية ، وذلك ملصاحله وملصاحل اجملتمع ، وهو احملافظة على الشرف 
 . (1) ((اإلنساين 
نية على احلق مث يبني املقصود من وراء حدود اهلل إقامة احلياة اإلنسا 

والعدل وإن أي جتاوز هلذه احلدود سيجعل احلياة البشرية ختتل أمّيا اختالل ، 
 ويبني ذلك فيقول : 

أن اهلل قد رزق اإلنسان هبذه احلدود نظاما مستقال ودستورا ))  
جامعا ال يقبل من التبديل والتغيري شيئا ، وال يسلب اإلنسان حريته وال 
يعطل قواه الفكرية والعقلية ، بل ينهج للنوع البشري طريقا مستبينا وصراطا 
مستقيما ، لئال يضل فيقع يف مهاوي احلياة جلهله وضعفه  املفطور عليه وال 

سبيل الفالح احلقيقي سلوكا  تضيع قوته وسعيه يف طريق الباطل ، وليسلك
 . (1) ((مستقيما غري ضال وال زال 

 مث يوضح غاية الدولة اإلسالمية فيقول :  
وللدولة اإلسالمية القائمة على أساس هذا الدستور غاية   ذكرها ))  

اهلل تعاىل يف كتابه يف مواضع عديدة ، منها قوله : }لقد أرسلنا رسلنا 

                                                           
 ( . 33املرجع السابق ، )ص، (1)

 ( . 30املرجع السابق ، )ص، (1)
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بالبينات وانزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه 
 .  (2)بأس شديد ومنافع للناس{ 

فاملراد من احلديد يف اآلية هي القوة السياسية ، واآلية قد بينت   ما  
تبعث الرسل ألجله ، وهو ان اهلل قد أراد ببعثهم أن يقيم يف العامل نظام 
العدالة االجتماعية على أساس ما أنزله عليهم من البينات وما أنعم عليهم 

 .  (3) ((يف كتابه من امليزان أي نظام احلياة اإلنسانية العادل 
 ني نوعية القائمني على هذه الدولة فيقول : مث يب 
هو أن هذه الدولة ال يتوىل أمرها إال الذين آمنوا هبذا الدستور، ))  

وجعلوه غاية حياهتم ومطمح أنظارهم ، والذين مل يعتقدوا يف برناجمه 
اإلصالحي وأعلنوا إمياهنم به فحسب ، بل يسري دفة أمرها رجال تغلغل 
اإلميان يف أحشائهم وامتزجت تعاليمه بلحومهم ودمائهم وعلموا تفاصيله 

 . (1) ((لوين أو لساين  علما جامعا وافيا ، وال أثر فيه لعامل جغرايف أو
مث يبني أن احلاكم احلقيقي هو اهلل وأن كل مؤمن هو خليفة اهلل  

ويستنتج هذه املعاين من قوله تعاىل : }وعد اهلل الذين آمنوا وعملوا 
 .  (2)لفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم { الصاحلات ليستخ

                                                           
 ( . 21سورة احلديد ، اآلية )   (2)

 ( .38املرجع السابق ، )ص، (3)

 ( . 11املرجع السابق ، )ص، (1)

 ( . 11سورة النور ، اآلية )   (2)
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مث يوضح املودودي مزايا اجلمهورية االسالمية انطالقا من أن  كل  
 مسلم هو خليفة فيجد أهنا امليزات اآلتية : 

اجملتمع الذي يكون كل عضو منه خليفة ، ال يتسرب  إليه  -1 )) 
فساد التفريق بني الطبقات وشر االمتيازات اليت تأيت من جهة احلياة 
االجتماعية والفوارق النسلية والنسبية ، ويكون أفراد هذا اجملتمع   سواسية ، 
اليكون ألحد فضل على آخر  إال من جهة الكفاءة   الشخصية والسجايا 

 الذاتية . 
ويف مثل هذا اجملتمع ال حتول حوائل من جهة النسل أو من  -2       

مع أو حرفته بني فرد أو مجاعة وبني كفاءهتم جهة مكانة الرجل يف اجملت
الذاتية وتنمية سجاياهم الفردية وملكاهتم املتنوعة املستودعة يف نفوسهم ، 
بل لكل فرد من أفراد اجملتمع أن يرتقى إىل ما شاء اهلل وإىل ما أتاه اهلل من 

 استعداد وقوة ، من غري أن مينع اآلخرين من التقدم والرقي الفطري . 
ويف مثل هذا اجملتمع ، ال جيد رجل أو مجاعة سبيال    -3 

لالستبداد باألمر وتبوؤ منصب السيطرة )الديكتاتورية( ألن كل فرد من أفراد 
هذا اجملتمع خليفة . وليس من حق مجاعة أو كل فرد من أفرادها  أن ينتزع 

 حق اخلالفة من مجهور املسلمني وينصب نفسه مسيطرا عليهم. 
 -ل فرد يف هذا اجملتمع سواء كان ذكرا أو أنثى   ومن حق ك -1 

أن يكون له رأي ، يف مصري الدولة ألنه منعم عليه  -إذا كان عاقاًل بالغًا 
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بنصيبه من اخلالفة العمومية ، ومل تكن تلك اخلالفة بشروط خاصة من 
الكفاءة والثروة ، بل هي مشروطة باإلميان والعمل الصاحل فحسب، 

 . (1) ((فاملسلمون سواسية يف حق )التصويت( وإبداء الرأي 
مث يتحدث عن التوافق بني الفرد واجملتمع وعدم تعارضهما   فيقول  

 : 
وجبانب آخر قد سد اإلسالم باب الفردية اهلدامة لالجتماعية فال  )) 

تضيع يف نظام اإلسالم شخصية الفرد كما تضيع يف نظامي  االشرتاكية 
الفرد يف اإلسالم حدوده حبيث يكون ضارا والفاشية وكذلك ال يتعدى 

للجماعة ، كما هو شأنه يف نظام اجلمهورية الغربية . وإن غاية حياة الفرد 
يف اإلسالم إمنا غاية حياة اجلماعة بعينها ، أي إنفاذ القانون اإلهلي يف 

 . (1) ((الدنيا وابتغاء وجهه يف اآلخرة 
 مث يتحدث عن بعض قواعد احلكم اإلسالمي فيقول :    

أواًل : إن انتخاب األمري ال يكون إال على أساس اآلية   الشريفة ))  
 .  (2)} إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم { 

                                                           
 ( . 10املرجع السابق ، )ص، (1)

 ( . 11املرجع السابق ، )ص، (1)

 ( . 13سورة احلجرات ، اآلية )  (2)



11 

أي ال ينتخب لإلمارة إال من كان املسلمون يثقون به وبسريته  
 وبطباعه وخلقه . 

ثانياً : األمري اإلسالمي ليس له فضل على مجهور املسلمني يف  نظر  
نون ، وإمنا هو رجل كالرجال ، يُوجه إليه النقد فيما يرتاءى للعامة من القا

األخطاء يف سياسته للناس والزالت يف حياته الذاتية . فهو  يُعزل إذا 
شاءت األمة ، وترفع عليه القضايا يف احملاكم وال يستحق أن يعامل فيها 

 معاملة ميتاز هبا عن غريه من املسلمني . 
ثالثًا : األمري حمتوم عليه املشاورة يف األمر ، وجملس الشورى ال  بد  

أن يكون حائزا على ثقة مجيع املسلمني ، وليس من احملظور الشرعي أن 
ينتخب هذا اجمللس بأصوات املسلمني وآرائهم ، وإن مل يكن له نظري يف 

 عهد اخلالفة الراشدة . 
ضائه يف   عامة رابعًا : واألمور تُقضى يف هذا اجمللس بكثرة آراء أع 

األحوال ، إال أن اإلسالم ال جيعل كثرة العدد ميزانا للحق    والباطل }قل 
 .(1)ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث {

خامسًا : ال ينتخب لإلمارة أو لعضوية جملس الشورى أو ألي  
منصب من مناصب املسؤولية من يرشح نفسه له أو يسعى فيه سعيا ما، 

قال : } إنا واهلل ال نُويل هذا العمل أحدا   صلى اهلل عليه وسلمفإن النيب 
                                                           

 ( . 100سورة املائدة ، اآلية )   (1)
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سأله أو حرص عليه { وإنه ليس يف حدود اإلسالم حمل للرتشيح للمناصب 
 والدعايات االنتخابية أصال . 

سادسًا : إن جمالس القضاء واحلكم يف اإلسالم خارجة عن  حدود  
ذ القانون اإلهلي يف اهليئات التنفيذية متاما ، ألن القاضي من وظيفته تنفي

 . ((عباده 
 

*      *     * 
 
 
 
 
 
 حكم االشتراك في الحكومات لوالهيئات التشريعية :  

بعد أن بني املودودي الصفات اخلاصة للمجتمع اإلسالمي ،  وبعد  
أن بني أبرز ميزة للحكم اإلسالمي هي أن التشريع من حق اهلل وحده ، وأن 
ويل األمر يأخذ حق طاعة املسلمني عندما يلتزم شرع اهلل وينفذه ، وقد 
اعترب بناء على املقدمات السابقة أنه ال فرق بني فرعون وبني احلكومات 

 احلاضرة فقال : 
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ولو تدبرنا وضع فرعون يف ضوء ما سبق ، لوجدناه ال خيتلف عن  )) 
وضع هذه احلكومات اليت حتّلَلت من شريعة اهلل اليت نزل هبا  الرسول ، 

تدعي لنفسها احلاكمية والسيادة القانونية سواء  جعلت احلاكم أم  وراحت
الشعب مصدرا للقانون والتشريع ، ورضيت به  صاحب األمر والنهي يف 
بقعة من أرض اهلل . فطاملا أن هذه احلكومات قد اختارت أن يسري على 
البالد حكمها وقانوهنا ال حكم اهلل وشريعة رسوله ، فليس هناك أدىن فرق 
بني موقفها وموقف فرعون . ومن  عجب أن نرى الناس اليوم يصّبون 
لعناهتم على فرعون مث يرضون هبذه احلكومات ويشكلون سند شرعيتها 

 ومصدرها . 
إن من يزن احلقائق مبيزان العقل ، وينظر إىل روحها وجوهرها   ال  

استخدم  إىل أمسائها واصطالحاهتا لن يرى فرقا بني املوقفني سوى أن فرعون
لنفسه لفظ )إله( وهذه احلكومات استخدمت اصطالح )احلاكمية( ومها 

 . (1) ((امسان حلقيقة واحدة 
لذلك قرر املودودي أنه حترم املشاركة يف احلكومات احلاضرة ،  

وهيئاهتا التشريعية اليت تشرع للعباد أحكاما مرتبطة بأهوائها ورغباهتا 
وشهواهتا ، وقد ناقش املودودي شبهة أثارها خصوم هذا التوجه وهي 
اشرتاك يوسف عليه السالم مع فرعون يف حكم مصر من أجل تربير أفعاهلم 

                                                           
 ( . 121املودودي ، احلكومة اإلسالمية ، )ص،  (1)
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املنكرة ، لكن املودودي رمحه اهلل رّد رّداً رائعاً موضحاً حقيقة اشرتاك يوسف 
عليه السالم يف حكومة مصر آنذاك ، وضح ذلك وبني  أنه كرسول من 

ين اهلل وإظهاره ، مث بني خمطط يوسف عليه رسل اهلل مهمته الدعوة إىل د
 السالم ليحكم بشرع اهلل يف مصر آنذاك فقال : 

فلو كان يوسف عليه السالم نبيا مرساًل من اهلل حقيقة فإن  ))         
مهمته لن تكون مهمة أخرى غري مهمة كل رسول حقيقي أال وهي إظهار 
دين اهلل على سائر األديان األخرى . وهذه هي احلقيقة األولية  اليت ينبغي 
اختاذها قاعدة عامة يف تفسري خمتلف وقائع سري األنبياء مجيعًا . وإال فلو 
سلمنا بأن سيدنا يوسف عليه السالم كان ينفذ يف مصر قانون امللك بدال 
من قانون اهلل فليس مثة فرق جوهري بينه وبني أي من   وزراء احلكومات 

ديد ابتعد الناس كثريًا  عن احلقيقة األصلية غري االسالمية . ولألسف الش
فلم يفهموا قصة سيدنا يوسف عليه السالم ،   وراحوا حيسبون خطابه 

جمرد طلب للحصول على  (1)لعزيز مصر أن } اجعلين على خزائن األرض {
 وظيفة يف بالط امللك بيد أن األمر كان شيئا آخر .

لقد اختار يوسف عليه السالم بادئ ذي بدء الطريق الذي   خيتاره  
األنبياء أمجعون إلقامة دين اهلل ، وأقصد به الدعوة العامة مث   تنظيم وترتيب 
من آمنوا بالدعوة مث اجلهاد يف سبيل إقامة دين اهلل .  وهلذا بدأ يف السجن 

                                                           
 ( . 11سورة يوسف ، اآلية )   (1)
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أُولىحلقات سلسلة دعوته اليت تطلعنا سورة يوسف يف القرآن الكرمي على 
ا لبث أن سنحت أمامه فرصة كان يف استطاعته أصوهلا ومبادئها . مث م

الوصول إىل هدفه بواسطتها عن طريق خمتصر قصري . فرأى أن يظهر الطُّهر 
وحسن السرية يف أمر زوجة العزيز وصحيباهتا.. وقد نال ذلك . مث أثبت 
نفاذ بصريته يف مسألة تأويل رؤيا امللك ، فآمن به ملك مصر إميانا كان يرى 
معه أنه لو طلب منه كافة سلطات احلكم آنذاك ألعطاه إياها عن طيب 
خاطر دون تردد . عندئذ وجد عليه السالم يف استيالئه الفوري على 
السلطة طريقا أقرب إلقامة دين اهلل بدال من أن ينجز مهمته عن طريق 
احلركة الشاملة ، فطلب    من امللك } اجعلين على خزائن األرض { . ومل 

مبنصب وزير املالية كما يظن البعض ، بل كانت مطالبة   تكن هذه مطالبة
 . (1)((بالسلطة الكلية

يف مكان آخر  (2)ويوضح معىن } اجعلين على خزائن األرض {  
 فيقول : 
هل حصل سيدنا يوسف على سلطات متكنه من قلب نظام  ))       

احلكم وتبديله أم ال ؟ ويف رأينا أن التصور الصحيح الكامل عن الدين 
والنبوة تتطلب أن نفهم أن الغرض من طلب يوسف عليه السالم        } 

                                                           
 ( . 21-22املودودي ، احلكومة اإلسالمية ، )ص، (1)

 ( . 11سورة يوسف ، اآلية )  (2)
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اجعلين على خزائن األرض { ، هو إقامة النظام اإلسالمي وأن مراده من 
 املطالبة خبزائن األرض كان توليه كافة مصادر ومقاليد البالد .

وإذا كان صاحب االعرتاض ومن حذوا حذوه قد فهموا         }  
على أهنا الشئون املالية فإن هذا اللفظ مل يستخدم يف القرآن  خزائن {

 الكرمي يف هذا املعىن ومن يقرأ القرآن يعرف أن معناه هو املنابع   واملقاليد . 
وبديهي أن استقرار كافة أسس ومصادر بلد ما يف يد شخص ال  

خيتلف يف معناه عن كون هذا الشخص متصرفا يف كل صغرية وكبرية فيها ، 
بل مها معنيان متطابقان متام االنطباق . وتصديق هذا ما جاء يف التوراة عن 
قصة يوسف عليه السالم ، إذ توّضح بصراحة أن فرعون  مصر ظل امسا 

 .  (1) ((فقط على حني انضوت كل شئون البالد حتت أمر يوسف وسلطته 
مث يشرح اآليات اليت تعرض لتمكني يوسف يف مصر وانتشار دعوته  

وينهيها بالنكري على من يدعي جواز االشرتاك يف حكومة غري مسلمة ، 
 فيقول : 
واهلل سبحانه وتعاىل يشهد حبصول يوسف عليه السالم على  ))       

السلطة فيقول : } وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء 
، يعين أن البالد كلها كانت حتت  سلطته .  ومثّة شهادة أكرب من  (2){ 

                                                           
 ( . 89املودودي ، احلكومة اإلسالمية ، )ص،  (1)

 ( . 11سورة يوسف ، اآلية )  (2)
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هذه يف سورة املائدة حيث قال موسى لقومه : } يا قوم اذكروا نعمة اهلل 
عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما مل يؤت أحدا من 

، إذ يتضح منها  أن السلطة اليت حصل عليها سيدنا يوسف  (3)العاملني { 
على مصر  حكاما نتجت عنها ثورة شاملة أصبح بنو إسرائيل على أثرها

بدال من الفراعنة ،  فارتفع شأهنم ونالوا ما مل ينْله أحد من الشعوب اليت 
 جاورهتم . 

أما التأثري الديين الذي تركه سيدنا يوسف  يف مصر جند شهادة  
عليه يف سورة غافر حني كّلم موسى عليه السالم فرعون مصر ، فقال رجل 

 مؤمن من األقباط : 
} ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم يف شك مما  

 . (1)جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهلل من بعده رسوال { 
أو بعد معرفة هذه احلقائق عن أمر سيدنا يوسف عليه السالم ،  

يستطيع أحد من الناس ألأن يتجرأ ويتخذه دليال على أن االشرتاك يف 
 . (2) ((حكومة غري مسلمة حق مشروع ؟ 

                                                           
 ( . 20سورة املائدة ، اآلية )  (3)

 ( . 31سورة غافر ، اآلية )  (1)

 ( . 11املودودي، احلكومة اإلسالمية ، )ص، (2)
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د على الذين اختذوا آية } ما كان ليأخذ أخاه يف دين   امللك مث ير  
ذريعة لتنفيذ القوانني الفرعونية يرد فيبني معناها الصحيح من خالل  (3){ 

 مقارنتها بآيات أخرى فيقول : 
وتبقى اآلن الدعوى القائلة أن دين امللك ظل باقيا بعد   وصول  )) 

يوسف عليه السالم إىل احلكم كما هو واضح من اآلية } ما  كان ليأخذ 
 أخاه يف دين امللك { . 

وأّول أمر ينبغي أن يرسخ يف األذهان خبصوص هذه اآلية هو أهنا  
فهمت بطريقة خطأ ، فقد فهمها معظم الناس على ان يوسف ما كان 

ليستطيع أخذ أخيه يف دين امللك ، على حني معناها الصحيح أنه مل   
 يأخذ أخاه يف دين امللك .  يكن يتناسب ومقام يوسف أن

وقد جاء يف القرآن الكرمي ما يضارع هذا التعبري ، وما يفهم منه هو  
 عدم املعقولية والتناسب ال عدم القدرة . 

، (1)فمثال يقول تعاىل : } وما كان اهلل ليطلعكم على الغيب {  
فليس معناها أن اهلل ال يستطيع أن يطلعكم على  الغيب ومثلها آية } ما  

وآية  ، (3)، وآية } فما كان اهلل ليظلمهم {  (2)كان اهلل ليضيع إميانكم { 
                                                           

 ( . 01سورة يوسف ، اآلية )  (3)

 ( . 109سورة آل عمران ، اآلية )  (1)

 ( . 113سورة البقرة ، اآلية )  (2)

 ( . 00سورة التوبة ، اآلية )  (3)
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، فليس معىن هذه  (1)} ما كان اهلل  ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه { 
اآليات عدم قدرة اهلل على فعل الشئ وإمنا معناها أن ذات اهلل ليس من 

ؤمنني واملنافقني . ويف سورة طبيعتها الظلم أو إضاعة اإلميان أو اخللط بني امل
 (1)يوسف نفسها تقول اآلية : } ما كان لنا أن نشرك باهلل   من شئ { 

فهي ال تعين أننا ال نقدر على أن نشرك باهلل شيئا ، بل طبيعتنا وشأننا ليس 
أن نشرك باهلل شيئا . ومن مَث فتفسري اآلية موضع البحث بأن يوسف عليه 
السالم كان راضيا عن العمل بقانون امللك } دين اهلل{، ومل يكن يف 
 مقدروه القبض على أخيه مبقتضاه تفسري سقيم غري صحيح . وتفسريها

الصحيح من واقع استعماالت القرآن هلذا التعبري هو أنه مل يكن يتناسب 
وشأن يوسف أن يأخذ أخاه يف دين امللك .  وهذه اآلية تثبت بالطبع أن 

مي ظل نافذا يف البالد طيلة سبعة أعوام أو مثانية قانون العقوبات غري اإلسال
)حىت جمئ إخوة يوسف إىل مصر(  بالرغم من وجود سيدنا يوسف على 
رأس السلطة . وقد أسلفنا يف هذه النقطة وقلنا إن نظام اجملتمع اإلسالمي 
يف أي بلد ال ميكن تغيريه بني  عشية وضحاها . كما أن الظن بأن الثورة 
اإلسالمية سوف تقلب كافة قوانني اجلاهلية ورسومها دفعة واحدة مبجرد 
متكنها من السلطة ظن خاطئ . بل إن الرسول نفسه أمضى عشرة أعوام  
كاملة يف تغيري نظام اجملتمع يف عصره ، وعلى هذا األساس بقيت قوانني 

                                                           
 ( . 109سورة آل عمران ، اآلية )  (4)

 ( . 38سورة يوسف ، اآلية )  (5)
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العقوبات وبعض من القوانني األخرى نافذة يف عصر حكومة يوسف عليه 
ات وليس لنا أن نستنتج من هذا أنه عليه السالم مل يكن السالم لبضع سنو 

يضع أمام عينيه تطبيق القوانني اإلهلية حبذافريها ، وإنه كان يرغب يف إقرار 
 .  (1) ((القوانني الكافرة وحدها يف البالد 

 ويتحدث عن اآلية نفسها يف موضع آخر فيقول :  
اليت تـُّتخذ  (2)أما آية } ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك { ))  

حجة على أن يوسف عليه السالم كان ينفذ القوانني    الفرعونية ويعمل 
مبقتضاها ، فمع أن معناها ومفهومها يتسع حلديث مسهب إال أننا لو 
سلمنا مبعناها الظاهري لوجدناه يؤكد حدوث هذه الواقعة يف عهد حكومة 

زال ساري املفعول يف يوسف حني كان العقوبات املعمول به من قبل  ال ي
البالد ]والقرائن توضح أن من وقائع األعوام األوىل من فرتة توليه احلكم . إذ 
بعد بضع سنوات من تنصيبه عزيزا على مصر بدأت السنوات السبع 
العجاف املعروفة ، واليت اضطر فيها إخوته للنزول إىل مصر حبثا عن الغلة [ 

 . 
وطبيعي أن نظام اجملتمع يف أي قطر ال يتغري يف آن واحد وإمنا يبدل  

نفسه استغرق قلب نظام  عليه الصالة والسالمبالتدريج وحىت يف زمن النيب 

                                                           
 ( . 92-90املودودي ، احلكومة اإلسالمية ، )ص، (1)

 ( . 01سورة يوسف ، اآلية )  (2)
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اجملتمع العريب وتغيريه ما يقارب عشرة أعوام . فنظام املرياث مثال   مت تغيريه 
يف العامل الثالث أو الرابع للهجرة ، وطبقت قوانني الزواج والطالق بصورة  

د مخس أو ست سنوات من اهلجرة ، كذلك استكملت قوانني كاملة بع
العقوبات على مندى مثانية أعوام كاملة ، وتغري نظام الدولة االقتصادي 
تدرجييا يف تسع سنوات ، وحرم اخلمر بشكل قطعي  يف العام الثامن 

 اهلجري ، وحرم الربا متاما يف العام التاسع اهلجري .
إذا كان يوسف عليه السالم قد شرع بغري قانون امللك هبذا التدرج  

أيضا ، وإذا كانت قوانني الدولة القدمية آنذاك ظلت نافذة إىل فرتة ما ، 
فهل يستدل بذلك على أن واحدا من رسل اهلل اعترب قوانني اآلخرين 

 .  (1) ((اجلاهلية شرعية بل وطبقها وقام على تنفيذها ؟ 
 ع آخر فيقول : ويتحدث عن مجيع اآليات السابقة يف موض 
وهذا ما نراه يف أسوة سيدنا يوسف عليه السالم ، فالثورة  )) 

األخالقية واالصالحية اليت كان يدعو اليها ويرجوها مل يكن لتحقيقها 
مناص من قوة السلطة ، وحني أتاحت الظروف له فرصة الوصول إليها ، 

 اهتبلها وأسس حكومة إسالمية . 

 يقول القرآن يف هذا :  

                                                           
 ( .11املودودي ، احلكومة اإلسالمية ، )ص، (1)
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} وقال امللك ائتوين به أستخلصه لنفسيي قلما كلمه قال إنك اليوم  
لدينا مكني أمني ، قال اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ    عليم { 

(2) . 
ولو تدبرنا ما تقوله السورة قبل هذه اآلية لبان لنا أن طلب يوسف  

هذا مل يكن من قبيل طلب املناصب الذي يقتنص فرصته من يريدون 
إذا ما حملوا بادرة رضا من جانب امللك أو  -نعوذ باهلل  -ة واجلاه احلظو 

السلطان ، وإمنا كان يف احلقيقة آخر وسيلة متكنه من فتح  مغاليق الباب 
الذي يدلف منه إىل طريق الثورة . فلقد ظل يوسف عليه السالم ردحًا قبل 
ذلك يظهر دماثة أخالقه ويؤكد حسن سريته وسلوكه حىت أن الباب مل يعد 
يف احتياج ألكثر من دفعة خفيفة يصبح بعدها مفتوحا على مصراعيه ، لقد 
مر يوسف بسلسلة من االختبارات مل تكن طي الكتمان بل كان اجلميع 
على علم هبا ، ابتداء من امللك ذاته حىت عامة الشعب املصري مبا فيهم 

لصدق واحللم األطفال والصبية ، وأثبت فيها أال نظري له  يف األمانة وا
وضبط النفس والعفة والذكاء والفراسة واستكناه األمور وفهمها ، مما جعل 
مالمح شخصيته له بشكل مل يبق ألحد معه أدىن حجة يف رفضها . 
وشهدت له األلسنة بذلك ،   فخضعت له القلوب واستسلم له امللك 
نفسه . فكونه حفيظا عليما مل يكن جمرد ادعاء بل كان حقيقة ثابتة آمن 

                                                           
 ( / 11-11سورة يوسف ، اآلية )  (2)
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هبا اجلميع ، وأصبح استيالؤه على السلطة حيتاج إىل شئ يسري ، هو مدى 
قبوله ورضاه عن توليه سلطات احلكم اليت أقر امللك وكبار رجاالات الدولة 
باستحالة وجود   من هو أكثر منه صالحية وأهلية هلا ، فأكمل بنفسه هذا 

بلها امللك على النقص . حىت إذا ما خرجت هذه املطالبة على لسانه ق
الفور ووافق  عليها جملسه ، ألن يوسف عليه السالم كان على يقني من أن 
مثار   دعوته قد أينعت وحان قطافها ، وما كان ينتظر سوى إشارة البدء 

 فقط. 
وحيدثنا التلمود أن إسناد سلطات احلكومة إىل يوسف مل يكن  

مبوافقة امللك وحده وإمنا كان مبوافقة كل أعضاء جملسه ، فماذا كانت تلك 
 السلطات اليت طلبها يوسف وأسندت إليه ؟ هذا هو السؤال األول. 

وما إن رأى جهالء القوم لفظ } خزائن األرض { ، مث ذكر تقسيم  
الغالل فيما بعد حىت حسبوها وظيفة مسئول اخلزانة أو املالية ،   أو لعّلها 

ري أن التوراة والتلمود وظيفة مشرف على شئون اجملاعة أو التموين ، غ
والقرآن يتفقون مجيعا أن سيدنا يوسف عليه السالم أصبح احلاكم العام 
والسلطان املطلق على مصر . فيقول القرآن إن يوسف   كان على العرش 
حني جاء يعقوب عليه السالم إىل أرض مصر } ورفع أبويه على العرش { 

،  (2)، ونقل لنا أيضا قول يوسف : } رب قد آتيتين من امللك {  (1)
                                                           

 ( . 100سورة يوسف ، اآلية )  (1)
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وعندما اختفى مكيال يوسف عليه السالم مساه املوظف الرمسي الذي أذن 
،  (3)يف الناس بضياعه وفقدانه )مكيال امللك( } قالوا نفقد صواع امللك { 

ويوضح تعاىل سلطة يوسف على مصر ونوعيتها فيقول : }يتبوأ منها حيث 
 . (1)يشاء{ 

ون مصر قال ليوسف : ) أنت تكون على أما التوراة فتقول إن فرع  
بييت وعلى فمك يقبل مجيع شعيب إال أن الكرسي أكون فيه أعظم منك مث 
قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر.. فبدونك ال يرفع 
إنسان يده وال رجله يف كل أرض مصر ودعا فرعون اسم يوسف صفنات 

 ( .11-10،  11فعنيح ( . )التكوين 
كذلك يقول التلمود إنه عندما عاد أخوة يوسف من مصر ووصفوا  

 لوالدهم حاكم مصر فقالوا : 
) إن سلطته فوق اجلميع من سكان بالده فوق اخلارجني على  

حكمه والداخلني فيه وكالمه نافذ على كل البالد وال يلزمه احلصول  على 
 إذن من فرعون يف أي أمر ( 

                                                                                                                                        
 ( . 101سورة يوسف ، اآلية )  (2)

 ( . 102سورة يوسف ، اآلية )  (3)

 ( . 11سورة يوسف ، اآلية )  (4)
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الذي من أجله طلب يوسف   عليه  والسؤال الثاين : ما هو الغرض 
السالم السلطة ؟ هل هو تنفيذ قوانني كافرة يف نظام حكومة   كافرة ؟ أم  
كان عليه السالم يضع أمامه نظرية لقلب نظام اجملتمع األخالقي والسياسي 

 إىل النظام اإلسالمي بعد حصوله على السلطة ؟ 
ولعل خري جواب على هذا السؤال ما أورده الزخمشري يف  تفسريه  

 )الكشاف( إذ يقول :  
 -يعين } اجعلين على خزائن األرض {  -) وإمنا قال ذلك  

ليتوصل إىل غمضاء أحكام اهلل تعاىل وغقامة احلق وبسط العدل والتمكن 
مما ألجله تبعث األنبياء إىل العباد ولعلمه أن أحدا غريه ال يقوم مقامه يف  

ْلك والدنيا ( .  ذلك فطلب التولية ابتغاء وجه اهلل
ُ
  ال حلب امل

إن هذا السؤال يثري يف احلقيقة سؤاال أكثر أمهية وأصالة هو :  هل   
كان يوسف عليه السالم رسوال أم ال ؟ وإذا كان رسوال فهل  رسالته كما 
جاءت يف القرآن تشري إىل أن الداعية إىل االسالم خيدم   نفسه يف نظام  
كافر ويعمل على تطبيق قوانني كافرة ؟ وال ينتهي هذا السؤال عند هذا احلد 
وإمنا يتقرر عليه سؤال آخر أكثر أمهية هو : هل كان يوسف عليه السالم 
صادقا أم ال ؟ فإن كان صادقا فهل من شأن اإلنسان الصادق أن يبدأ 

 (1)دعوته يف السجن بقوله : }أأرباب متفرقون خري أم اهلل الواحد القهار{ 
                                                           

 ( . 39سورة يوسف ، اآلية )  (1)
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مصر أن ملكهم واحد من هذه اآلهلة اليت صنعوها  ، ويظل يبني ألهل
بأنفسهم ، وال يألو جهدًا يف شرح عقيدة مهمته األساسية قائال : }إن 

، مث ما يلبث إذا حان وقت االختبار العملي أن يتحول  (2)احلكم إال هلل{ 
إىل خادم هلذا النظام بل وحمافظ عليه وحام له، وهو النظام الذي كان يقوم 
على  ربوبية ملك مصر ، وكانت نظريته األساسية أن احلكم ليس هلل بل 

 للملك ؟ 
واحلق أن املسلمني يف دور االحنطاط قد أظهروا يف تفسري هذا االمر  

عقلية طاملا اختص هبا اليهود دائما ، فقد كان اليهود إذا ما   سقطوا يف 
ن كانوا االحنطاط العقلي واألخالقي امتدت أيديهم إىل سري العظماء مم

يلقنون اإلنسانية دروس العظمة يف عصور التاريخ اخلوايل ، وأخذوا ينقصون 
 من منزلتهم ومكانتهم حىت جيدوا عذرا وتربيرا الحنطاطهم . 

ولألسف الشديد سار املسلمون على هنجهم ، فقد كانوا يتبعون  
رفعة اإلسالم وعظمة -وهم يف هذا االحنطاط-حكومات كافرة وحني رأوا 

قادته انتاهبم الشعور باحلياء واخلجل . ومن أجل أن ينقشع   عنهم اخلجل 
واحلياء ولكي تسرتيح ضمائرهم وهتدأ ، تناولوا حياة هذا الرسول العظيم 
وصوروه على أنه كان يغوص يف أعماق الكفر والضالل ، وهو الذي ظلت 

دق حياته تلقنهم أن لو ُوجد يف أي بلد على وجه املسكونة رجل مؤمن صا
                                                           

 ( . 100سورة يوسف ، اآلية )  (2)
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اإلميان على خلق محيد دمث وفراسة وحكمة بارعة ، الستطاع مبفرده أن 
حيدث ثورة إسالمية عن طريق قوة أخالقه وحكمته ، وإن قوة املؤمن 
األخالقية يف مقدورها فتح املمالك وتسخري البلدان دون جيوش أو أسلحة 
أو معدات بشرط أن يعرف يستخدمها وحيدد اهلدف من استخدامها 

 .  (1) ((واستغالهلا 

*  *  * 
  

 
 
 
 
  مالحظات على الحكم في فكر أبي األعلى المودلودي :  

  

أدرك املودودي الفرق اجلوهري بني نظام احلكم اإلسالمي  -8 
واألنظمة األخرى وأدرك أن نقاط التشابه هي نقاط تشابه جزئي ال  جتعل 

ل يبقى نظاما إسالميا اإلسالم نظاما دميقراطيا أو اشرتاكيا أو ديكتاتوريا ب

                                                           
 ( . 119-113املودودي ، احلكومة اإلسالمية ، )ص، (1)
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متميزا مع التقائه يف بعض اجلزيئات والتفريعات مع األنظمة األخرى وهو قد 
 أحسن يف هذا اإلدراك .

أصاب املودودي عندما ربط نظرية احلكم يف اإلسالم  - 9 
بالتوحيد يف اإلسالم ، وبني أن اإلسالم ليس جمموعة أفكار مبعثرة ، إمنا هو 

 نظام مرتابط متميز ، فيه اخلري والفالح للبشرية .

يلحظ الدارس أن أبا األعلى جيعل املشكلة بني كل من فرعون  - 3 
والنمرود من جهة وموسى وإبراهيم عليهما السالم من جهة ثانية، يف 
إدعائهما األلوهية وهو مبعىن إمضاء حكمهم يف أتباعهم ال حكم  اهلل، 

بوبية مطلقة وهي تشمل املعىن ويركز عليه ، مع أن إدعاءهم األلوهية والر 
الذي ذكره أبو األعلى ومعىن آخر هو إعتقادهم يف  أنفسهم األلوهية بدليل 

، أو على األقل إعتقاد الناس  (1)قول فرعون لقومه : } أنا ربكم األعلى { 
ذلك فيهم ، وال أدري   ملاذا يستبعد أبو األعلى وقوع الطرفني : امللوك 

 والرعية فريسة هذه  الفكرة ؟ ملاذا ؟ 
إن استعراض تاريخ البشرية يبني أن هذه الفكرة كانت شائعة يف  

األمم السابقة ويف األمم املعاصرة بصور شىت ، منها حلول عناصر إهلية  يف 
بعض البشر ، وهذا الوهم هو الذي محل النصارى على دعوى   ألوهية 

                                                           
 ( . 21سورة النازعات ، اآلية )  (1)
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عض الفرق املسيح ، ومحل اليهود على دعوى ألوهية عزير ، ومحل ب
اإلسالمية املنحرفة مثل : النصريية واالمساعيلية على االدعاء  بألوهية علي 
رضي اهلل عنه ، ومحل الدروز على االدعاء بألوهية    احلاكم بأمر اهلل مبعىن 

 أن اهلل قد حل يف املخلوقات السابقة .
إذن من املمكن أن تشمل دعوى ألوهية فرعون والنمرود   األمرين :  

 طلب الطاعة من العرية ، واعتقاد حلول اهلل فيهم . 
أصاب أبو األعلى املودودي عندما حدد أن مشكلة البشر  - 9 

الرئيسية هي تعبيد بعضهم لبعض وأن النجاة تكون بعبادة اهلل الواحد األحد 
 .  (1)، ومن ذلك حتكيم شرع اهلل وإقامة اخلليفة املسلم 

قراطي بأنه ليس من   أحسن عندما وصف النظام الدمي - 5 
اإلسالم يف شئ وأنه حاكمية اجلماهري ، وأحسن عندما عرى   الدميقراطية 
وبني حقيقتها ، ووضح بأن سن القوانني عائد إىل قلة قليلة وليس إىل 

 . (1)جمموع الشعب كما يتوهم بعض الناس 

                                                           
حاول حممد عمارة يف كتابه )أبو األعلى املودودي والصحوة اإلسالمية( أن يهّون من شأن احلكم اإلسالمي  (1)

وما بعدها( ........حاول ذلك  80تهما من "الفروع" وليست من "األصول")صواخلليفة املسلم وأن يعترب إقام
من خالل نصوص أوردها يف غري سياقها ، ومن خالل نعت املودودي بالتناقض ،     لكن احلقيقة أّن املودودي 
واضح كل الوضوح يف هذه النقطة ومعه احلق الشرعي ، فهو يعترب أن عبادة       اهلل تكون بإقامة شرعه ، وهذا 

 ما جاء من أجله األنبياء وهو حمل التنازع بني األنياء والطواغيت . 

حاول حممد عمارة يف كتابه السابق الذكر أن يعّلل موقف املودودي الشرعي املعادي للدميقراطية            (1)
مي       والدميقراطي  وما بعدها( وأن يقّلل من حجم الفارق بني احلكم اإلسال 230بواقع اهلند اهلندوسي )ص،
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إن املتفحص لدراسة أيب األعلى املودودي جيد أن الدولة  - 6 
املعاصرة بكل ما تقوم عليه من اختابات وفصل بني السلطات هي األصل يف 
توضيح كثري من معامل الدولة اإلسالمية وتقوميها وليس من شك بأن اعتماد 
هذا األصل يف التوضيح والتقومي سيؤدي بشكل غري مباشر إىل   أن يكون 

من  هذا التوضيح والتقومي على حساب املعامل اخلاصة للدولة اإلسالمية اليت
 أبرزها األمور التالية :

العلماء هلم دور متميز يف الدولة  العلماء ودورهم المتميز : -أ   
االسالمية غري موجود يف دول أخرى ، وهو دور قيادي يوازي دور القيادة 
السياسية بل يفوقه يف بعض األحيان ، يقيم الوحدة بني املسلمني ويوجههم 

 إىل سد كل نقص يف حياهتم . 
هم حلقة وسط بني القيادة السياسية  أهل الحل والعقد : -ب  

واجلماهري ، وهي متثل اجلماهري من جهة وحتمل وْعيا تستطيع من خالله أن 
 ختتار ومتيز وتؤثر . 

                                                                                                                                        

كنوع من التزيني للنظام الدميقراطي ، ولكن احلقيقة أن الفوارق بينهما كبرية إاّل ملن يريد          أن يغالط أو 
ميارس كما يفعل حممد عمارة ، وباملناسبة فإن الكتاب مملوء باملغالطات واملماراة واالجتزاء والتالعب بالنصوص 
والقصد فيه كما هو واضح إجياد قطيعة بني املودودي واإلسالميني من جهة ،     والتشنيع على اإلسالميني بأهنم 
مل يقهموا املودودي من جهة ثانية ، وإن استقصاء املغالطات يقتضي        كتابا كاماًل لكنين سأكتفي بالتنبيه 

 على أهّم األغالط اليت وقع فيها حممد عمارة . 
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متثلت آلية عمل الدولة  آلية عمل الدولة اإلسالمية : -جـ  
 اإلسالمية يف وجود قيادتني ، األوىل : سياسية قامت بدور سياسي

عسكري كبري يف دفع االعتداءات يف بعض األحيان ويف توسيع رقعة الدولة 
يف أحيان أخرى . الثانية : دينية قادت الناس يف أمورهم   االجتماعية 

 واالقتصادية والعلمية واملعاشية . 
إن شيوع معرفة   األحكام  شيوع معرفة األحكام اإلسالمية : -د  

الشرعية يف خمتلف جماالت العبادة واالجتماع واالقتصاد  واحلالل واحلرام 
..إخل جعل الواجبات اليت جيب أن يقوم هبا احلاكم ، واحلدود اليت جيب أن 
يتوقف عندها واضحة لكال الطرفني : احلاكم واحملكوم مما يسهل عليه 
احلكم ، وجيعل عملية ابتعاده عن حدوده  واضحة لكل ذي عينني وتسهل 

 . بالتايل عملية حماسبته
إن موقف املودودي الواضح واملؤصل يف عدم جواز دخول  - 1 

هيئات تشريعية وتنفيذية كافرة ، ورده على الذين ادعوا إىل ذلك حبادثة 
يوسف عليه السالم ، وربطه بني تلك الدعاوي واحنطاط املسلمني ، ومقارنة 
ذلك بفعل اليهود الذمي قصدوا إىل تلطيخ أنبيائهم وقادهتم لتربير أفعاهلم ، 
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إن هذا املوقف سليم وسديد طاملا غفل عنه املسلمون يف العصر احلاضر ، 
 . (1)وأذهب كثريا من جهودهم سدى وعبثا 

*   *   * 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وسف عليه السالم يف وزارة فرعون دلياًل يستند إليه الّداعون للتعاون مع احلكومات كما كانت شبهة اشرتاك ي  (1)

الكافرة اليت تشرّع من عند غري اهلل والدخول حتت لوائها يف زمن أيب األعلى املودودي، ما    زالت أقوى دليل يف 
أيامنا هذه فقد استند إليها كل من الدكتور عمر األشقر يف كتابه )حكم املشاركة        يف الوزارة واجملالس 
النيابية( وعبد الرمحن عبد اخلالق يف كتابه )مشروعية الدخول إىل اجملالس التشريعية    وقبول الواليات العامة يف 
ظل األنظمة املعاصرة( ، وأنا أستغرب استدالهلما هبا بعد هذا التفنيد الرائع     الواضح من قبل أيب األعلى 

اء قبل مخسني سنة وكان يُفرتض أن يكون مانعًا هلما         من الوقوع يف مثل هذا اخلطأ املودودي والذي ج
 الشرعي الفادح . 
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 الفصل الثالث :
 

  االجتماع اإلسالمي في فكر أبي األعلى المودودي 

 
 
 
 
 

 
 
 

كتب متعددة  منها طرح أبو األعلى املودودي فكره االجتماعي يف   
: احلجاب ، تفسري سورة النور ، حركة حتديد النسل ، حقوق الزوجني يف 
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اإلسالم ، ..إخل ولكن أبرزها هو كتاب )احلجاب( ، وهو   ما سأبدأ به يف 
 شرح فكره االجتماعي . 

  الحجاب :  

يبني املودودي يف بداية الكتاب أن تقدم التمدن والبشرية مرهون  
حال متوازنا سليما مها : العالقة بني الذكر واألنثى ، وبني  حبل مسألتني

، مث يبني أن مجيع األمم اليت سامهت يف التقدم البشري  (1)الفرد واجلماعة 
قبل اإلسالم عاشت بني إفراط وتفريط يف املوضوع نفسه ، ويستعرض تاريخ 

االحنطاط اليونان فيجد أن املرأة كانت يف بداية شوطها احلضاري يف غاية 
وكانت األساطري اليونانية قد اختذت من امرأة خيالية تسمى )باندورا( نبع 
مجيع آالم االنسان ومصائبه ، وكانت املرأة حمتقرة، مث تغريت احلال فتبوأت 
العاهرات واملومسات مكانة عالية ، فأصبحت بيوهتم مركزا يُؤمُّه سائر 
طبقات اجملتمع ، وأصبحت مشاكل األّمة حُتل يف بيوهتن ، مث انتشرت يف 
اجملتمع فعلة قوم لوط وأهلكت هذه الفعلة  وما سبقها اليونان فلم تقم هلم 

 قائمة بعد ذلك . 
  

 

                                                           
 ( . ط دار هنر النيل للطباعة والنشر . 1أبو األعلى املودودي ، احلجاب . )ص،  (1)
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مث يـَْعِرض الكاتب للرومان ويبني أهنم مروا بتجربة مشاهبة لتجربة  
اليونانيني فبدؤوا بأن الرجل هو رب األسرة وهو املسيطر ، وأن العالقة بني 

واملرأة كانت متر من خالل عقد الزواج وإنشاء   األسرة ، مث تبدلت الرجل 
أوضاعهم ، وتغريت نظرهتم للمرأة وتغريت تبعا لذلك القوانني املتعلقة بذلك 

 ، وانتشر العري عندهم ، وأصبح الزنا أمرا عاديا . 
مث حتدث املودودي عن أوروبا يف عهد النصرانية ، فبني أن  الديانة  

،  (1)النصرانية كدين إهلي وّجهت أتباعها إىل االلتزام باألخالق والفضيلة 
واالبتعاد عن الزنا لكن الفكرة اليت كان حيملها آباء الكنيسة عن املرأة وعن 
العالقة بني الرجل واملرأة مناقضة للفطرة البشرية ، فكانوا يعتربون أن املرأة 

لبشرية وهي شر ال بد منه ينبوع املعاصي والفجور ، وأهنا األصل يف  شقاء ا
، وكانوا يعتربون أن العالقة اجلنسية  بني املرأة والرجل جنس يف نفسها ، 
وأصبحت حياة العزوبة مقياسا لسمو األخالق، وانبثق عن تلك النظرة إىل 
املرأة وعن العالقة بينها وبني  الرجل أن أصبحت املرأة حتت سلطة الرجل 
الكاملة من الوجهة االقتصادية ، وأصبح الطالق متعذرا مهما بلغ التنافر 

 بني الزوجني . 
مث حتدث عن أوروبا اجلديدة وعن التدرج يف النظرة إىل املرأة ، فقد  

طالب فالسفة أوروبا يف القرن الثامن عشر بعد الثورة الفرنسية بإصالح 
                                                           

 ( . 11-12املرجع السابق ، )ص،  (1)
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بعض أمور املرأة ، مث تطورت األمور يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
ىل تفريط يف وضع املرأة يقابل اإلفراط الذي كان   سائدا يف عهد السيطرة إ

 الكنسّية ، وأبرز معامل هذا التفريط تتلخص يف ثالث عناوين : 
 املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة .  -1 
 استقالل النساء بشؤون معاشهن .  -2 
 االختالط املطلق بني الرجال والنساء .  -3 
مث يشرح هذه العناصر اليت قام عليها الغرب ، ويبني تدمريها له ألهنا  

االباحية اجلنسية وإىل العرى الكامل وإىل سعار الشهوات ، مث  قادته إىل
حياول يف جانب آخر من كتابه أن يوضح األسس النظرية اليت قام عليها 

ها بناؤهم االجتماعي يف عالقة املرأة بالرجل فيبني احلرية اليت دعا  إلي
أقطاب األدب والفلسفة والعلوم الطبيعية يف القرن الثامن عشر يف مواجهة 
األغالل اليت كان يقيد الناس هبا النظامان : اإلقطاعي والكنسي . ويبني أن 
املغاالة يف احلرية جاءت نتيجة للمغاالة يف أوضاع التقييد   اليت كانت 
سائدة من قبل ، مث يبني أن الدعوة إىل احلرية مشلت أيضا الدعوة إىل احلرية 
اجلنسية ، ويذكر أعالم هذه الدعوة يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ، 
ويبني نتائج هذه الدعوة يف القرن العشرين ، وميثل على ذلك بفرنسا ، فيبني 
أن هناك هالكا قوميا شامال ، واضمحالال يف القوى اجلسدية ، وفسادا يف 

للنسل ، وال يكتفي بفرنسا بل ميثل بكل من  النظام العائلي ، ووأداً 
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الواليات املتحدة األمريكية ، وانكلرتا ، وينقل تقارير تبني األمراض اليت 
 يعانون منها ، والفواحش اليت وقعوا فيها  والدمار الذي بدأ يهلكهم . 

 مث يوجه املودودي إىل املفتونني باحلضارة الغربية األسئلة التالية :  
هل أنتم مستعدون لقبول تلك النتائج اليت انتهت إليها أوروبا ))  

وأمريكا ؟ وهل ترضون أن تدور يف جمتمعكم مثل تلك البيئة الغربية املهّيجة 
للشهوات ؟ وهل ترضون أن يروج يف أمتكم ما راج يف أمم الغرب من فقد 
احلياء وزوال العفة ، وغلبة الفواحش واألمراض السرية  ؟ وهل ترضون أن 

تبدد نظام العائلة والبيت ويكثر الطالق والتفريق ، ويرتىب الشباب ي
والشابات على قضاء الشهوات أحراراً من كل قيد ، ويقطع التناسل بتدابري 

 . (1) ((منع احلمل ، وإسقاطه وقتل األوالد ؟ إخل... 
مث ينتقل املودودي إىل شرح قوانني الفطرة اليت أودعها اهلل سبحانه  

وتعاىل يف اإلنسان ، فيبني أن امليالن اجلنسي الشديد الذي أودعه اهلل تعاىل 
كاًل من ذكر اإلنسان وأُنثاه ، املقصود منه ليس حفظ النوع فقط كما هو 
يف املخلوقات األخرى ، لكن يُراد وصل الرجل باملرأة برباط قوي ، وجعل 

وأعجز  العالقة بينهما ثابتة مطردة من اجل رعاية الطفل الذي هو أضعف
من نتاج سائر احليوانات األخرى والذي حتتاج رعايته إىل بضع سنني ، 
والذي جيب أن تتم رعايته نتيجة التعاون بني   أبيه وأمــه ، وكذلك فطر اهلل 

                                                           
 ( .80املرجع السابق ، )ص، (1)
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األبوين على حب ولدمها وقد اتضح   هذا يف اإلنسان أكثر من املخلوقات 
األخرى والقصد من ذلك إحكام ربط األبوين بأوالدمها ، هناك هدف آخر 
هلذا امليالن اجلنسي العنيف  بني  ذكر اإلنسان وأنثاه هو صرف اإلنسان 

 عن )فرديته( إىل )اجلماعية( اليت تكون بداية احلياة االجتماعية . 
مث يؤكد املودودي يف فقرة أخرى أن مسألة العالقة بني الرجل واملرأة  

دن أو فساده ، وخريه أو يتوقف على حلها الصحيح أو اخلاطئ صالح التم
 . (1)شره ، وقوته أو ضعفه 

 مث يبني اللوازم اليت حتتاجها املدنية الصاحلة وهي :  
 تعديل امليالن اجلنسي . -1 
 تشكيل األسرة . -2 
 سد باب اإلباحية اجلنسية .  -3 
 التدابري الالزمة ملنع الفواحش . -1 
 الوجه الصحيح للعالقة بني الزوجني .  -1 
يوضح املودودي أن من لوازم التمدن الصاحل أن تكون العالقة   بني  

الرجل واملرأة يف وضعها الصحيح ، وأن تتعني حقوق املرأة بالعدل، وأن 
يقسم بينهما التبعات والواجبات ، وحتدد هلما املراتب والوظائف يف نظام 

 األسرة .
                                                           

 ( . 91-90املرجع السابق ، )ص، (1)
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حت بني  ثالث مث يبني املودودي أن العالقة بني املرأة والرجل تراو  
 صيغ :  
 األوىل : كانت فيها القوامة للمرأة . 

 الثانية : كانت فيها القوامة للرجل وهي ما قامت به معظم أمم   
  األرض ، لكن هذه القوامة حتولت إىل ظلم للمرأة  
 واحتقار إلنسانيتها .  
 الثالثة : املساواة بني املرأة والرجل ، وهو ما قامت به احلضارة  
 الغربية حديثا .  
مث يبني املودودي أن الصيغ الثالثة السابقة ختلو من العدل والتناسب  
، ويعّقب املودودي على قضية املساواة بني   الرجل واملرأة فيقول  (1)واالتزان 

 : 
إّن الرجل واملرأة متساويان من حيث إنسانيتهما على حد   سواء ))  

اين ، مشرتكان بالسوية يف تعمري املدن ، ومها شطران متساويان للنوع اإلنس
وتأسيس احلضارة وخدمة اإلنسانية ، وكل منهما حيتاج إىل هتذيب النفس 
وتثقيف العقل وتربية الذهن وتنشئة الفكر لصالح التمدن وفالحه ، حىت 
يقوم كل منهما بنصيبه من خدمة التمدن ، فالقول باملساواة بني الصنفني 

                                                           
 ( .120-91املرجع السابق ، )ص،  (1)
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من هذه الناحية صواب ال غبار عليه ومن واجب كل متدن أن يعين بالنساء 
عنايته بالرجال يف إيتائهن فرصة التقدم والرتقي وفقا ملواهبهن وكفاءهتن 
الفطرية ، فيحليهن بالعلم والرتبية العالية ومينحهن من احلقوق التمدنية 

ز واالقتصادية مثل ما مينحه الرجال ،   وينزهلن يف اهليئة االجتماعية منزلة الع
 .  (1)والكرامة(( 

مث يبني أن احلضارة الغربية كلفت املرأة بأعمال متساوية للرجل ،  
وقسمت بينهما مجيع شعب احلياة ، لكن املودودي يبني أن مثل هذه 

املساواة ميكن أن تقام إذا أثبت العلم أهنما متماثالن يف نظامهما   
اجلسدي ، وأن الفطرة كلفتهما نوعا واحدا من اخلدمات وأهنما متشاهبان 

 .  (2)يف خصائصهما النفسية 
مث ينقل يف فصل خاص حتت عنوان )شهادة علم األحياء( نقوالً  

من كتب خمتلفة ولعلماء خمتلفني يبني فيها أن املرأة ختتلف عن الرجل يف كل 
شئ من الصورة والسمة واألعضاء اخلارجية إىل ذرات اجلسم واجلواهر 

البنت منذ أن تولد هتيأ هتيئة خاصة لتستقبل احلمل  الربوتينية ، ويوضح أن
والوالدة ، ويبني أن املرأة عندما حتيض تتعرض لتغريات فسيولوجية ، جتعل 
قدرهتا اجلسدية والنفسية الذهنية تتغري تغريا كبريا ، وتكون يف فرتة احمليض 

                                                           
 ( . 120املرجع السابق ، )ص،  (1)

 ( . 121املرجع السابق )ص،  (2)
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أقرب إىل املرض منها إىل الصحة ، وكذلك تكون يف فرتة احلمل فيبقى 
جمموعها العصيب خمتال ، ويضطرب فيها االتزان الذهين ، وتعود مجيع 
عناصرها الروحية يف حالة فوضى  دائمة ، وهي يف أثناء ذلك بني الصحة 
واملرض ، واتفق األخصائيون على أن الشهر األخري من احلمل ال يصح فيه 

ة جهدا بدنيا ، أما عقب وضع احلمل فتكون املرأ البتة أن ُتكلف املرأة
عرضة ألمراض متعددة  تعروها وتنموا فيها ، فتكون جروحها مستعدة أبداً 
للتسمم ، مما خيتل به نظام جسمها كله ، وبذلك تبقى املرأة مريضة مدة 
سنة كاملة بعد وضع احلمل ، مث هناك مدة الرضاع اليت ال حتيا فيها املرأة 
لنفسها ، بل تتحول خالصة جسمها إىل لنب سائغ ، وبعد الرضاع يكون 
على املرأة  أن تصرف عنايتها إىل احتضان الولد وتعهده وتربيته حقبة طويلة 

 من الزمن .
اخلالصة أن الرجل واملرأة وإن فُرض أهنما متكافئان يف القوة  

اجلسدية واالستعداد الذهين إال أن واجباهتما ليست متساوية ، فالرجل  مل 
يُلقي بذرة يف احلرث ، مث يروح  جيعل عليه من خدمة بقاء النوع غري أن

لسبيله حىت يعمل فيما يشاء من ُشعب احلياة ، واملرأة خبالف   ذلك قد 
محلت معظم أعباء تلك اخلدمة يف التكوين الفطري الذي   خلقها اهلل عليه 
فجعلها حتيض أياما كل شهر تتغري أثناء هذا احليض فيسيولوجيتها اجلسدية 
وُتصبح أقرب إىل املرض منها إىل الصحة ، مث تبقى سنة كاملة يف محلها 
تعاين ما تعاين ، مث تُرضع الولد سنتني  كاملتني تعطيه خالصة جدسها ، مث 
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تقضي بعد ذلك أعواما متعددة  تسهر على تربية ولدها ، مث بعد هذه 
الواجبات اليت تقوم هبا تأيت احلضارة الغربية لتكلفها أعباء فوق أعبائها 

من أعباء الرجل يف مشقة الكسب والعمل يف ِمهن التجارة  فتأخذ جانبا
والصناعة والزراعة والدفاع ، إن هذا ليس إنصافا ، إن اإلنصاف أن يقوم 

، وينتهي املودودي  (1)الرجل هبذه الواجبات مث تقوم املرأة بواجبات الفطرة 
إىل أن الصورة  السليمة للعالقة بني الرجل واملرأة جيب أن تكون ضمن 

 احلدود التالية : 
إىل الرجل تكون عيالة األسر ورعايتها ومحايتها ، فيكون تعليمه  -1 

 وتربيته على النحو الذي أنفع ما يكون هلذه املقاصد . 
وإىل املرأة تكون تربية األوالد وواجبات البيت ، والعمل  على  -2 

ا يكون من جعل احلياة املنزلية حببوحة أمن ودعة وراحة ، فتتحلى بأحسن م
 الرتبية والتعليم ألجل قيامها هبذه اخلدمات . 

والستبقاء نظام األسرة ووقايته من الفوضى والشتات ، ال   بد  -3 
أن جيعل ألحد من أفراد األسرة احلكم واألمر على سائرهم ، ضمن حدود 
القانون ، حىت ال تظل األسرة كقطيع من الغنم بال راع . وذلك الفرد ال 
ميكن أن يكون من غري صنف الرجال ، ألن عضو األسرة    الذي تكون 

                                                           
 ( .130-122املرجع السابق ، )ص، (1)
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حالته العقلية والنفسية عرضة للتغيري ، مرة بعد أخرى يف   أيام احمليض ويف 
 زمان احلمل ، اليصلح أبدا الستعمال سلطة احلكم  واألمر . 

جيب أن تتقرر يف نظام التمدن التحفظات الالزمة اإلدامة يف  -1 
نظيم يف وظائف أفراد األسرة ، حىت ال يستطيع السفهاء أن هذه القسمة والت

خيلطوا حبماقتهم بني دوائر أعمال الرجال واملرأة فيدخلوا الفوضى  على هذا 
 النظام التمدين الصاحل . 

مث يعرض املودودي رمحه اهلل مظاهر التقصري اإلنساين يف عالقة  
الرجل واملرأة ويعيد ذلك إىل الضعف اإلنساين الذي جيعله ال حييط   بكل 
أبعاد املوضوع الذي خيطط له ، والذي جيعل هواه مييل إىل جانب من 
جوانب املشكلة ، وميثل لذلك يف موقف البوذيني والنصارى وبعض اهلنادكة 
، يف استقذارهم للعملية اجلنسية ومتجديهم بالتايل للرهبنة اليت  هي مناقضة 

ض الذي مال إىل الشق اآلخر وهو للفطرة ، وكذلك ميثل باملوقف النقي
موقف احلضارة املعاصرة اليت غالت يف إباحية العملية   اجلنسية حىت 
انعكس أثرها السيئ على النوع البشري ، وكذلك ميثل باملوقف من األسرة 
واملوقف من املرأة ، فاألمر جتده باستمرار بني إفراط وتفريط وال يقف عند 
حد االعتدال ، ولكنك جتد االعتدال عند   اإلسالم وحده يف معاجلة 
قضايا : عالقة النكاح بني الرجل واملرأة ، واألسرة ومكانة املرأة . مث ينتقل 

 إىل عرض النظام االجتماعي يف   اإلسالم . 
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 النظام االجتماعي في اإلسالم :  

يبني املودودي رمحه اهلل أن أوىل احلقائق اليت ُبين علليها الكون هي  
الزوجية يقول تعاىل : } ومن كل شئ خلقنا زوجني لعلكم تذكرون {  مبدأ

(1) . 
مث يوضح املقصود بالزوجية هو أن يكون هناك شئ فاعل وآخر  

 منفعل ، مث يصل إىل ثالث نتائج انطالقا من املبدأ السابق وهي : 
أن الدستور الذي خلق اهلل عليه الكون ال ميكن أن يكون   -1 

 جنسا مكروها بل جيب أن يكون حمرتما . 
أن صفيت الفعل واالنفعال كلتيهما الزمتان لتسيري نظام الكون  -2 

وال فضيلة للفاعل من حيث هو فاعل ، والنقيصة للمنفعل من حيث 
 منفعل . 
ليس من شك يف أن يف الفاعل نوعا من الفضيلة على    -3 

، ولكن ليس من املنفعل وهذه الفضيلة تتجسد يف القوة والبنية والتأثري 
 . (1)معاين هذه الفضيلة أن يكون مع الفاعل العز ومع املنفعل الذل 

  الفطرة الحيوانية ومقتضياتها :  

                                                           
 ( . 19سورة الذاريات ، اآلية )  (1)

 ( .113-110املرجع السابق ، )ص، (1)
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مث يبني الفطرة احليوانية يف االنسان ومقتضياهتا ويستند يف توضيحه  
هلذه الفطرة على آيتني مها قوله تعاىل : } جعل لكم من أنفسكم أزواجا 

، وقوله تعاىل :  } نساؤكم حرث  (2)ومن األنعام أزواجا يذرؤكم فيه { 
 ، ويستنتج النتائج التالية :  (3)لكم { 
جيري  إن اهلل خلق األزواج اإلنسانية كاألزواج احليوانية ، لكي -1 

 بعالقتهم اجلنسية النسل اإلنساين ويبقى النوع .
القة بني إن تشبيه الرجل واملرأة باحلارث واحلرث يعين أن الع -2 

الزوجني اإلنسانيني مركبة تركيبا يستلزم لعالقتهما الدوام واالستمرار الذي 
يكون لعالقة احلارث حبرثه ، فكما أن احلارث ال ينتهي عمله يف احلرث 
مبجرد إلقائه البذر بل يكون من واجبه أن يسمده ويسقيه ويرعاه ويسهر 

 عليه ، كذلك املرأة إذا محلت حتتاج إىل حارثها برعايتها  وكفالتها . 
إن ما بني الزوجني من اجلاذبية اجلنسية حيتاج إىل ضبط   حىت   -3 

 . (1)ال تتحول العالقة بينهما إىل فوضى جنسية 

 الفطرة اإلنسانية لومقتضياتها :   

 مث يبني الفطرة اإلنسانية ومقتضياهتا من خالل بعض اآليات :  
                                                           

 ( . 11سورة الشورى ، اآلية )  (2)

 ( . 223ورة البقرة ، اآلية ) س (3)

 ( .111-113املرجع السابق ، )ص، (1)
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لق لكم من أنفسكم أزواجا قال تعاىل : } ومن آياته أن خ -1 
 .  (2)لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة { 

 وخيلص إىل ما يلي :  
إن العالقة بني الزوجني ليست عالقة شهوة ، بل تكون بينهما  

عالقة حب ومودة وأنس ، وعالقة سكن ، وان يكون أحدمها موضع سر 
 اآلخر وشريكه يف البؤس والشقاء . 

قال تعاىل : } محلته أّمه وهنا على وهن ومحله وفصاله يف  -2 
 . (3)عامني { 

 . (1)وقال تعاىل : }زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني{       
وإن كانت املرأة أشد تعلقا وحبا لألوالد ، إال أن هذه العالقة  بني  

األبوين وطفلهما والعالقة اليت تنتج بسبب املصاهرة والنسب ميكن  أن 
 أساس حلقات االجتماع البشري الذي هو أصل التمدن البشري .  تكون

قال تعاىل : }وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب  -3 
 .  (2)اهلل{ 

                                                           
 ( . 180سورة البقرة ، اآلية )  (2)

 ( . 11سورة لقمان ، اآلية )  (3)

 ( . 11سورة آل عمران ، اآلية )  (1)

 ( . 01سورة األنفال ، اآلية )  (2)
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ينبثق من ذلك أن ما يكسبه اإلنسان يرتكه لورثته الذين يرتبط   
 معهم بقرابات الرحم والدم . 

قال تعاىل : } فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوءاهتما وطفقا  -1 
مما يشري إىل أن  غريزة احلياء فطرية،  (3)خيصفان عليهما من ورق اجلنة { 

 . (1)وأن بعض األجزاء من جسد اإلنسان تقتضي  الفطرة تغطيتها 
 
 
 
  أصو  النظام االجتماعي لوأركانه :  

إن ضبط امليالن اجلنسي أساس للتمدن البشري ، لذلك فإن  
ج بني األفراد الذين هم مضطرون ألن يتعاشروا يف مكان اإلسالم حرم الزوا 

 واحدكاألب وابنته ، واألم وابنها ، واألخ وأخته إخل... 
قال اهلل تعاىل : } حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم  

وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم 
واخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من 

                                                           
 ( .22سورة األعراف ، اآلية )  (3)

 ( .110-111املرجع السابق ، )ص، (1)
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نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم 
وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد 

  (1)سلف إن اهلل كان غفورا رحيما { 
وساء كما حرم الزنا فقال تعاىل : } وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة  

 . (2)سبيال { 
كما أباح النكاح ورغب فيه واعتربه عبادة ، وغاية الشرع من ذلك  

سد باب الفوضى اجلنسية ، وقد نظم األسرة وجعل الرجل قواما عليها ، 
قال تعاىل : } الرجال قّوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعض 

 . (1)ومبا أنفقوا من أمواهلم { 
وقد جعلت املرأة يف هذا التنظيم ربة البيت ، وعلى زوجها  كسب  

األموال واإلنفاق على األسرة ، وقد وضع اإلسالم عنها مجيع الواجبات اليت 
تتعلق خبارج البيت ، فال جتب عليها مثال صالة اجلمعة و  ال صالة 
اجلماعة وال حضور املساجد ولئن كان قد ُرّخص هلا يف   حضور املساجد 

وخالصة القول أن خروج املرأة من   بيتها مل حُيمد يف حال  ببعض القيود .
 من األحوال وقد ُوضع قيودا على خروجها منها أهنا ال تسافر إال مع حمرم . 

                                                           
 ( . 23سورة النساء ، اآلية )  (1)

 ( . 23سورة اإلسراء ، اآلية )  (2)

 ( . 31سورة النساء ، اآلية )  (1)
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مث ينتقل إىل تقرير حقوق املرأة فيتحدث عن حقوقها االقتصادية  
صلى وحقوقها التمدنية ، وحقها يف التعليم مث يعرض جانبا من محاية الرسول 

 للنساء وحتريره هلن ، وينتهي املودودي إىل اخلالصة التالية :  اهلل عليه وسلم
وكما أن عز الرجل ورقيه وجناحه هو يف أن يبقى على   رجولته ))  

ويقوم بواجبات الرجال ، كذلك عز املرأة ورقيها وجناحها هو  يف أن تظل 
يضع النمرأة  امرأة وتؤدي واجبات النساء ، ومن شأن التمدن الصاحل أن

يف دائرة عملها الطبيعية مث يعطيها كل احلقوق ، ويكرمها ويُعظم شأهنا 
ويشحذ مواهبها الكامنة بالرتبية والتعليم ويفتح أمامها سبل الرقي والنجاح 

 .  (1) ((يف دائرة عملها 
مث ينتقل إىل فصل حتت عنوان )التحفظات( ويبني أنه حيتوي  

إصالح الباطن ، وقوانني العقوبات ، والتدابري الوقائية يف صالح الباطن، 
ويبني املودودي أن اإلسالم يُريب املسلم تربية جتعله يُطيع النظام االجتماعي 
من تلقاء نفسه ، ويقوم على اإلميان باهلل واإلذعان لشرعه تعاىل ، ويقوم 
على مجلة أخالق منها احلياء ، ومنها األمر بغض البصر  فقد قال تعاىل : 

قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهلل  }

                                                           
 ( .113املرجع السابق ، )ص، (1)
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خبري مبا يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن 
 }(2)  

ومنها أمر املرأة بأال تتربج تربج اجلاهلية كما قال تعاىل : } وال  
  (3)تربجن تربج اجلاهلية األوىل { 

ومنها أمر املرأة بعدم اخلضوع بالقول فقال تعاىل : } فال تربجن  
، كمال أمرها أال  (1)بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معروفا { 

تضرب األرض برجلها فقال تعاىل : } وال يضربن بأرجلهن لُيعلم ما خيفني 
كما أمر بسرت  العورات ، وحدد لكل من الرجل واملرأة ما   (1)من زينتهن{ 

 . (2)ن يكشفه يباح هلما أ
مث يبني قانون العقوبات الذي وضعه اإلسالم ويتلخص يف حد الزنا   

، مث  (3)وحد القذف ويُفّصل كل منهما والدواعي اليت تدعو إىل تنفيذه 
يتحدث عن التدابري الوقائية اليت شرعها اإلسالم ويعرض املودودي  من 
خالل أحكام اللباس وسرت العورات ويُفصل يف حّد العورة للرجال وحّد 

                                                           
 ( . 30سورة النور ، اآلية )  (2)

 ( . 33األحزاب ، اآلية )  (3)

 ( . 32سورة األحزاب ، اآلية )  (4)

 ( . 31)  سورة النور ، اآلية (1)

 ( .101-111املرجع السابق ، )ص، (2)

 ( . 101-102املرجع السابق ، )ص، (3)
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العورة للنساء ، مث يتحدث عن أدب االستئذان وأوقاته ، مث يتحدث عن 
 منع اخللوة واللمس . 

مث ينتقل إىل احلديث عن أحكام احلجاب ويبدأ حبكم األمر   بغض  
البصر مث يبني حكم الشريعة مبنع إبداء الزينة وحدودها ، مث ينتقل إىل حكم 

 . (1)تغطية الوجه 
 أحكام خروج املرأة من البيت ويبني الرخصة يف خروج مث يبني 

النساء حلوائجهن ، واإلذن هلن حبضور املسجد وحدوده ، ويوضح  شروط 
حضور املساجد ، كما يوضح شروط ذهاهبن للحج ،  وخروجهن للعيدين 

 . (1)واجلمعة ، وزيارة القبور واتباع اجلنائز ، وشهود احلرب 

 حركة تحديد النسل :   

يستعرض املودودي حركة حتديد النسل يف سياقها الغريب ،        
ويبني أهنا جنحت يف الربع األخري من القرن التاسع عشر ، ويعزو سبب 

 جناحها إىل عدة عوامل هي : 
 النهضة الصناعية .  -1 
 االستقالل االقتصادي للنساء .  -2 

                                                           
 ( . 201-182املرجع السابق ، )ص، (1)

 ( . 212-202املرجع السابق ، )صن (1)
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وعلى  احلضارة اجلديدة اليت تقوم على العقلية املادية -3 
 االستغراق يف املتع اجلنسية .  
مث يستعرض املودودي نتائج جناح حركة حتديد النسل فيقرر النتائج  
 التالية : 
 أوهلا : تضاؤل حجم الطبقات ذات القدرة والذكاء . 
 ثانيها : كثرة الفواحش واألمراض اجلنسية ، ويورد إحصاءات  
 وافرة من بالد غربية متعددة .  
 ثالثها : كثرة وقائع الطالق .  
 رابعها : اخنفاض نسبة املواليد .  
مث يبني رد الفعل على النتائج السابقة ويستعرض هذا الرد يف انكلرتا  

فيبني أهنا شكلت جلنة خاصة الستعراض نسبة الوالدة القومية    يف عام 
 م وحذرت من تناقص املواليد الذي متر فيه انكلرتا . 1911
 للجنة بعدة توصيات منها : وقد أوصت هذه ا 
أن متنح كل أسرة مكافأة مالية على قدر ما يكون لديها من  -1 

 االطفال . 
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أن يدخل التعديل على قانون ضريبة الدخل حبيث خُتفف  -2 
وطأته على املتزوجني الذين لديهم عدة أطفال وتشتد على غري   املتزوجني 

 . 
أن تُبىن على نطاق واسع بيوت تشتمل على أكثر من ثالث  -3      

 غرف للنوم . 
وأن تُبىن مشاريع احملافظة على الصحة واألعمال اخلريية    حبيث  -1      

 حيافظ على رفاه األسرة الكبرية ورخائها االقتصادي . 
وأن ُتؤلف مجعيات تقوم بالتحقيقات يف مشكلة قلة السكان ،  -1      

 . (1)تغلب على هذه املشكلة وتُعّلم الناس كيف يتخذون الوسائل لل
 وقد ارتفعت يف انكلرتا نسبة الوالدات بعد تطبيق هذه التوصيات   
 فرنسا :  

بنّي الكتاب أن فرنسا تنبهت إىل خطر قلة املواليد فأصدرت نشرة       
قوانني منحت مبوجبها األسر ذات العدد األكرب من األطفال مكافآت مالية 
وإعفاءات من الضرائب وتوفري تسهيالت يف الرواتب واألجر واملعاش 

 إخل....
 ألمانيا :   

                                                           
 ( . 11املودودي ، حركة حتديد النسل )ص، (1)
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عندما استوىل احلزب النازي على احلكم بعد احلرب العاملية األوىل وجد      
أن اهلبوط يف نسبة املواليد سيؤدي إىل القضاء على الشعب األملاين لذلك 

رويج طرقه اختذ إجراءات متعددة منع إصدار قانون مبنع تعليم منع احلمل وت
 . 

 إيطاليا :   
عندما استوىل موسوليين على احلكم قبل احلرب العاملية الثانية   فعل  

ما فعلته انكلرتا وفرنسا وأملانيا من أجل زيادة املواليد فحظرت حكومته 
ترويج منع احلمل وأصدرت قانونا حيظر نشر الكتب والرسائل واملقاالت عن 

 معلوماته ووسائله .
  

 
 مبادئ اإلسالم في مجا  النسل :   

مث يعرض أبو األعلى املودودي مبادئ اإلسالم يف جمال النسل فيقرر  
ابتداء أن رواج حركة جتديد النسل يف الغرب ليس ناجتا من أمر فطري ، إمنا 
هو ناتج من مدنية معينة سارت يف طريق معني وأصدرت قوانني معينة ، 

 ضارة بالبشرية ألن  اهلل تعاىل عندما خلق وهو يرى أن هذه املسرية والقوانني
الكون ومن ضمنه اإلنسان هدى كل خملوق أن يسري بفطرته السري املناسب 
له فقد قال تعاىل على لسان موسى عليه السالم : } ربنا الذي أعطى كل 
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، وإّن أيّة حماولة للخروج على قوانني الفطرة اليت  (1)شئ خْلقه مث هدى { 
 هدى اهلل االنسان إليها ستعود على هذا اإلنسان بالشرور . 

  ثم ينتهي أبو األعلى المودودي إلى الخالصة التالية: 
إن قوانني اإلسالم للحياة االجتماعية واالقتصادية مع تعاليمه  )) 

اخللقية وتربيته الروحانية قد حمت كل سبب أو داعية من تلك األسباب 
وانتشرت حركة جتديد النسل  يف  والدواعي اليت نشأت ألجلها مث تقدمت

املدنية الغربية . فاإلنسان إذا كان مؤمنا باإلسالم مصدقا لتعاليمه وقوانينه 
من الوجهة الفكرية والعملية ، فإنه من احملال أن تنشأ يف نفسه رغبة يف 
حتديد النسل أو تعرض له يف حياته طرق ترغمه على االحنراف عن طريق 

 . ((الفطرة املستقيم 
مث يبني أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق كل عضو يف جسم اإلنسان  

ليؤدي مهمة أناطها به وإذا مل يؤد هذه املهمة فإن اإلنسان يقع يف  
مشاكل ومتعب يدفعها مثن خلالفته الفطرة اليت خلق اهلل اإلنسان عليها، مث 

رأة من يطبق املودودي تلك احلقيقة على الرجل واملرأة وخيُلص إىل أّن منع امل
احلمل يؤذيها ويدفع هبا إىل سبيل مناف للفطرة ، ويوضح أن عدم اجتماع 
الرجل واملرأة يف بيت الزوجية له نتائج ضارة على التقدم البشري وعلى 

 مدنية اإلنسان . 
                                                           

 ( . 10سورة طه ، اآلية )  (1)
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 مث يفصل يف مضار حتديد النسل ويذكر أهنا تقع :  
 يف اجلسد والروح .  -1 
 يف احلياة املدنية واالجتماعية .  -2 
 يف األخالق .  -3 
 يف النسل واحلياة القومية .  -1 
 إضاعة املصاحل القومية يف سبيل املصاحل الشخصية .  -1 
 االنتحار القومي .  -1 
 اخلسائر االقتصادية .  -0 
        

مث ينتقل إىل دراسة )دالئل املؤيدين حلركة جتديد النسل(  وينقدها  
هو خطر قلة وسائل املعاش ، لكن املودودي  ويذكر أن أول سبب يذكرونه

يُذّكرهم ان هناك ربّا للكون يقوم عليه وحيفظه وأن مشكلتهم أهنم يظنون 
هبذا الرب ظن اجلاهلية ، وهذا الرب يقول : }وما كنا عن اخللق غافلني{ 

(1)  
مث يدرس املودودي الساحات املسكونة واملزروعة من األرض ويصل  

إىل نتيجة هي أن ضيق األرض على سكاهنا ليست مشكلة   واقعية 
وليست من املشاكل اليت من املتوقع وقوعها ، أما املشكلة الثانية وهي 

                                                           
 ( . 10سورة املؤمنون ، اآلية )  (1)
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مشكلة إنتاج املواد الغذائية فيشري املودودي إىل أن اإلحصاءات  تدل على 
% فقط من جمموع املساحة األرضية هو املزروع يف الزمن احلاضر ، 10أن 

% من جمموع املساحة األرضية 00حلة للزراعة تبلغ مع أن األرض الصا
% من جمموع املساحة األرضية    ما زال قابال 10فهذا يشري إىل أن 

للزراعة ، ويذكر إحصاءات أخرى تبني إمكانية توفر    الغذاء دون أدىن 
 إشكال . 

مث ينتقل إىل ظروف باكستان ويناقش حركة حتديد النسل فيها فيقرر  
أن األزمة االقتصادية يف باكستان ليست إال وليدة أعمالنا اخلاطئة وإن 
زيادة السكان رمحة من اهلل ألن معظم الصناعات تستفيد من زيادة السكان 
، ويبني أن لزيادة أفراد األسرة أمهية كربى بالنسبة للمشتغلني بالزراعة ، مث 

ية يبني أن عدد سكان باكستان بالنسبة لألرض الصاحلة للزراعة طبيع
باملقارنة مع دول أخرى مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا واليابان ، مث يوضح 

%     وهي قابلة للزيادة ، 21أن األرض املزروعة يف باكستان فقط هي 
ويشري إىل أن معدل حمصول اهلكتار من القمح منخفض يف باكستان عنه 
يف الدول األخرى ويدعو إىل رفع مستوى احملصول الزراعي ، واالستفادة من 

 التقنيات احلديثة يف رفع هذا املستوى.  
مث يوضح أن هناك ميادين التجارة والصناعة نستطيع أن نبلغ هبا  

أعلى قمة من الرفاه االقتصادي وبالتايل ميكن أن تسد هذه امليادين جانبا 
 من حاجاتنا االقتصادية .
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ل وهو مث يرد املودودي على دليل بقول به مؤيدو حركة حتديد النس 
أن كثرة األوالد حتول دون إمكانية تنشئتهم تنشئة طيبة وتعليمهم تعليما 
عاليا وتربيتهم تربية جيدة لكن هذه االهداف مبهمة ، وما   لواحدة منها 
مفهوم واضح معلوم يستوي فيه أفراد اجملتمع ، بل هو يف ذهن كل رجل 
غريه يف ذهن رجل آخر ، مث يعقب املودودي بأن    األمم ال ينفعها بل 
يضرها أن تكون معظم نشأة أجياهلا على الدعة  والسعة والرفاهة وال جتابه 

 يف حياهتا الكد والكفاح والفقر والفاقة واملصاعب واملتاعب . 
 

وبعد أن يستقصى املودودي املوضع يف الرد على وجهات النظر  
وضح األخرى يف جمال حتديد النسل يبني املوضوع من جهة إسالمية في

االحتجاج الفاسد باألحاديث النبوية ويبني القواعد اليت ال بد من اتباعها 
 الستخراج حكم فقهي . 

ما كان أذن يف العزل بل   صلى اهلل عليه وسلممث يبني أن الرسول  
كان يكرهه ، كما كان يكرهه مجاعة من أصحاب العلم من أصحابه، 
ولكن ملا مل تكن هناك حركة عامة ملنع احلمل وحتديد لنسل قائمة بني 
املسلمني ، وال كانت اجلهود تُبذل جلعله خطة عامة تشمل األمة ،    وإمنا  
كان نفر من املسلمني يعملونه حلاجاهتم وضروراهتم  بصفتهم الشخصية ، 

حرمته وال هنى عنه هنيا مؤكدا ، ولو   صلى اهلل عليه وسلمفما أعلن الرسول 
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 كانت يف زمانه حركة عامة تدعو الناس إىل منع   احلمل وحتديد النسل
 على نطاق األمة لنهى عنه هنيا مؤكدا . 

 
 *     *     * 

 
 
 
 
 
 مالحظات على االجتماع في فكر أبي األعلى المودلودي :  

 

إن ربط أيب األعلى تقدم التمدن البشري باملوقف السليم   من  -8 
قضيتني العالقة بني الذكر واألنثى والعالقة بني الفرد واجلماعة هو ربط 

 صائب ، وفهم دقيق ألسس التمدن البشري . 

يتضح عمق طرح أيب األعلى املودودي لقضية املرأة عندما  - 9          
استعرض التجارب السابقة على اإلسالم ، والتجربة املعاصرة للحضارة 
الغربية ، فوجد أن كل احلضارات كانت تتأرجح بني إفراط وتفريط ، وأكثر 

يث كانت الكنيسة تعترب املرأة شرا ما يتضح ذلك يف احلضارة املعاصرة ح
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وأهنا أصل الفجور وتعترب العالقة اجلنسية بني املرأة والرجل جنسا ، مث انقلبت 
األمور بعد الثورة الفرنسية لتنتهي إىل تفريط يف وضع املرأة يقوم على مساواة  
كاملة بني الرجل واملرأة واستقالل اتقصادي واختالط مطلق بني الرجال 

 والنساء . 

مث يبني األصل الذي قامت عليه احلضارة الغربية وهي   احلرية  - 3 
يف مقابل الكبت الناتج عن النظامني : اإلقطاعي والكنسي ، ويوضح أن 
احلرية مشلت احلرية اجلنسية اليت ستؤدي إىل إهالك األمم الغربية كما 

دم أهلكت األمم السابقة ، وقد بدأت معامل ذلك اإلهالك   تظهر ، ويق
 شواهد من كل من فرنسا وانكلرتا والواليات املتحدة . 

مث يشرح بعض قوانني الفطرة وأبرزها امليالن اجلنسي  العنيف  - 9 
كاًل من الذكر واألنثىاحلكمة من   وراء ذلك   -تعاىل-الذي أودعه اهلل 

إلحكام الربط بينهما لرعاية الطفل الذي حيتاج إليهما ،  وهناك هدف 
آخر هو صرف اإلنسان عن الفردية إىل اجلماعية .   ويوضح بالتايل أن 
الزنا جرمية يف حق التمدن البشري ألنه قضاء للشهوة اجلنسيية دون حتلم 

 تبعاهتا وهو الطفل الذي يأيت نتيجة اجلماع .

ويبني القواعد اليت حيتاجها التمدن البشري ، ويبني أن الوجه  - 5  
ن تكون القوامة للرجل على األسرة مع الصحيح للعالقة بني الزوجني أ

احرتام إنسانية املرأة وإعطائها حقوقها كاملة ، ويناقش الصورة املوجودة عند 
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الغرب للعالقة بني الزوجني ، وهي تقوم على املساواة املكاملة بني الرجل 
واملرأة ، ويفند ذلك بشهادة علم األحياء الذي يقرر اختالف  املرأة عن 
الرجل ، وأن تّعرض املرأة للحيض واحلمل واإلرضاع جيعلها   يف وضع ال 
تستطيع أن تقوم بأعباء أخرى لذلك فقد أوكل اإلسالم  قوامة األسرة 

 للرجل . 
واجليد يف كالم أيب األعلى أنه كالم علمي مدعم بشهادات العلوم  

 ومدعم بإحصاءات خمتلفة يف جمال املوضوع الذي يدرسه . 

ام االجتماعي أحسن تفصيل ويوضح  مث يفصل النظ - 6 
مقتضيات الفطرة احليوانية ومقتضيات الفطرة اإلنسانية من خالل آيات 

 القرآن الكرمي : 
  (1)}ومن كل شئ خلقنا زوجني لعلكم تذكرون{  
  (2)}ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها{  
  (3)}هن لباس لكم وأنتم لباس هلن{  
وتتضح قيمة كالم أيب األعلى يف شرحه هلذه اآليات هو تدبره  

 ملعانيها وعمق نظره فيها ، وإضافته بعض املعاين عند شرحها . 
                                                           

 ( . 19سورة الذاريات ، اآلية )  (1)

 ( . 21سورة الروم ، اآلية )  (2)

 ( . 180سورة البقرة ، اآلية )  (3)
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مث يبني أصول النظام االجتماعي وأركانه الذي حّرم الزواج بني  - 1 
األفراد الذين هم مضطرون ألن يتعاشروا يف مكان واحد ، والذي حرم الزنا 

واج واعتربه عبادة لكي مينع الزنا مث وضع حقوق املرأة ، ورّغب يف الز 
 االقتصادية وحقوقها املدنية . 

 مث يشرح يف فصل حتت عنوان )التحفظات( إصالح  الباطن  - 1 
 

 . (1)وأحكام التربج وغض البصر وحد الزنا وحد القذف وحكم تغطية الوجه
يناقش املودودي مشكلة حتديد النسل من زاوي اقتصادية على  - 2 

مستوى العامل ومستوى باكستان ، ويقرر إحصائيات متعددة خبصوص نسبة 
األراضي املزروعة باملقارنة إىل غري املزروعة فيجد أن السبب االقتصادي 
الذي يربرون به دعوهتم إىل حتديد النسل سبب غري صحيح ألن نسبة 

كبرية ،   األرض غري املزروعة سواء على مستوى باكستان أو مستوى العامل
بل يصبح احلل ليس حتديد النسل إمنا هو زيادة األرض املزروعة وحتسني 

 مردود اإلنتاج الزراعي . 

  الخالصة :

                                                           
خالف أبو األعلى املودودي الصواب بشأن تغطية الوجه ، فالصواب ليس وجوبه ، انظر "احلجاب"  للشيخ  (1)

  ناصر الدين األلباين حيث حقق األحاديث الواردة يف هذا اخلصوص .
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إن كالم أيب األعلى يف جمال اجلانب االجتماعي يف اإلسالم كالم  
سديد منطلق من فهم عميق للدين مع وعي للحضارة الغربية وإدراك 

 لتطورات العلوم يف اجملال نفسه .                                     
 

 *      *      * 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الرابع :

 

 االقتصاد اإلسالمي في فكر أبي األعلى المودودي 
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شرح أبو األعلى املودودي نظام االقتصاد اإلسالمي ، وعرض  
وفّند نظام  وجهات نظره يف بعض القضايا االقتصادية يف عدة كتب ،

االقتصاد الغريب بشقيه الرأمسايل والشيوعي ، وبنّي مضاره على البشرية  ،  
كما ألف كتابني يف مشكلتني خاصيتني من مشاكل االقتصاد ومها : الربا ، 
ومسألة ملكية األرض يف اإلسالم ، وأنا من أجل شرح عرض وجهة نظره 
االقتصادية سأستعرض ما دّونه يف كتابني مها : أسس االقتصاد بني اإلسالم 
والنظم املعاصرة ، واإلسالم ومعضالت االقتصاد ، كما سأستعرض ما كتبه 

 والربا .  حول موضوعني مستقلني مها : مسألة ملكية األرض يف اإلسالم ،

 أسس االقتصاد بين اإلسالم لوالنظم المعاصرة :   

على إطالق يتحدث املودودي عن النظام الرأمسايل فيبني أنه يقوم  
 نزعة التملك اليت فطر اهلل اإلنسان عليها فيقول : 

إن النظرية اليت   يقوم عليها بناء النظام الرأمسايل هي ، بكلمات  )) 
صرحية موجزة ، إن   الفرد هو املالك الوحيد ملا يكتسب ، وال حق فيه 
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لغريه ، وله أن  يتصرف فيه وفق ما يشاء ويرضى ، ومن حقه أن حيتكر من 
وسائل اإلنتاج كل ما تصل إليه يده وله أال يصرفها إال يف الوجوه اليت تعود 
عليه باملنفعة ، فهذه النظرية تبتدئ من األثرة اليت أودعها اهلل اإلنسان وجبل 
عليها كل فرد من أفراد البشـر وتنهي إىل احلد األقصى من األثرة وحب 

النوع البشري خالصه الذات الذي يقضي على كل ما ال بد منه لسعادة 
 . (1) ((من صفات اإلنسان وطبائعه الشريفة 

مث يتحدث املودودي عن العوامل واملؤثرات التارخيية اليت كانت وراء  
النظام الرأمسايل ، فيبني أنه بعد سقوط االمرباطورية الرومانية   الغربية يف 
القرن اخلامس ، متزقت أوروبا إىل إقطاعيات يديرها إقطاعيون، وحتالفت 
الكنيسة مع اإلقطاعيني ، وأضفت صفة دينية على كل    القيم واألفكار 
ونظم االجتماع والسياسة واالقتصاد اليت كانت شائعة ضمن النظم 
االقطاعية واعتربت أن كل حماولة لتغيري هذه النظم أو اخلروج عن تلك 

 األفكار جرمية من اجلرائم الدينية . 
عث اليت استفادت من االتصال بالعامل وقامت مع ذلك حركة الب 

اإلسالمي من خالل احلروب الصليبية ومن خالل دوليت أسبانيا وصقلية  ، 
وكان من جراء هذا االتصال أن أخذت أوروبا تزداد معرفة بعلوم الطبيعة 
والطب واهلندسة والرياضة وما إليها من فروع املعارف األخرى   ، بدأت 

                                                           
 ( . 9املودودي ، أسس االقتصاد بني اإلسالم والنظم املعاصرة )ص، (1)
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أفكار الغرب وأنظارهم تتسع باالكتشافات اجلغرافية احلديثة ، وكذلك 
قامت هلم أسواق يف البالد البعيدة يتاجرون معها بعد أن كانت التجارة  
كاسدة ملدة قرون ، وبرغم الصعوبات اليت كانت تواجه التجار إال إن مدنا 
بدأت تنشأ وبدأت تزدهر معها الطبقة البورجوازية اليت خاضت حربًا مع 

الكنيسة ، وأبرز موضوعات   احلرب كانت احلرية اليت  اإلقطاعيني ورجال
دعت إليها البورجوازية يف وجه األغالل اليت كان يفرضها اإلقطاعيون ورجال 
الكنيسة على الناس ويكبلون هبا  حياهتم وعقوهلم ، وملا جنحت هذها 
الطبقة يف حرهبا وقامت بذور  البعث ، ودحرت اإلقطاعيني ورجال الكنيسة 
، جاء االنقالب   الصناعــي فأْثرت منــه الطبقة البورجوازية ثراء فاحشا ، 
ورسخت قيمة احلرية يف كل جمال ، فأصبحت احلرية أصال يف كل جماالت 

 احلياة السياسية . 
وقد فصل املودودي املبادئ اليت تقوم عليها النظام الرأمسايل  اجلديد  

 فوجد أهنا هي : 
 لشخصية . حق الفرد يف امللكية ا -1 
 حق احلرية يف السعي . -2 
 كون املنفعة الذاتية هي الدافعة إىل العمل .   -3 
 املنافسة بني األفراد  -1 
 الفرق بني حقوق األجري واملستأجر .  -1 
 التعويل على األسباب الفطرية لإلرتقاء . -1 
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 عدم تدخل الدولة .  -0 
وقد بني املودودي أن الفساد ما زال كامنا يف النظام الرأمسايل مهما  

أعاد أتباعه وكرروا يف امتداحه وأن القوانني الفطرية وحدها ال تكفي إلجياد 
املوافقة بني مصلحة األفراد الذاتية ومصلحة اجملتمع   اجلماعية ، وأن األثرة 
واألنانية غالبا ما تكون متحكمة وتكون على حساب اجلانب اجلماعي 

لك أن  الرأمساليني تآمروا على مصاحل للمجتمع ، وخري شاهد على ذ
اجلمهور واملستهلكني واألجراء والعاملني واحلكومة احملققة لألمن والرفاهة ، 
تآمروا على أن جييزوا ألنفسهم كل   ما يأيت به االنقالب الصناعي من 
املنافع واألرباح ، فجاءت مؤامراهتم هذه داحضة لكل ما يتحدثون فيه عن 

 .(1)االتزان يف املنفعة بني اجلميع 
ويلقي املودودي الضوء على علل أخرى يف النظام الرأمسايل وهي  

حرية امللكية الشخصية وحرية السعي دون حدود ، ويتساءل : ما املوجب 
أن يسمح للفرد بكل هذه احلرية اليت تكون أحيانا مضرة   مبصاحل اجملتمع ؟ 

 ية إضراره باجملتمع ؟ وملاذا ال يضرب عليه القانون حدودا حتد من حر 
وميثل على ذلك باخرتاع اآللة اليت أدت إىل اإلستغناء عن عدد كبري  

من العمال ، وأدت إىل اإلضرار بعدد كبري من أهايل البالد الذين كانوا 
ينتجون بضائع مشاهبة ملا أحبت اآللة تنتجه مما اضطرهم إىل   التوقف عن 

                                                           
 وما بعدها( .  21املرجع السابق ، )ص،  (1)
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إنتاج بضاعتهم لعدم قدرهتم على منافسة اآللة ، إن مثل  هذه املعضالت  
كان يُفرتض أن يوجد هلا حل يف الوقت الذي ُتستخدم فيه اآللة ، لكن 
أصحاب رأس املال ال يأهبون بأحد آخر طاملا أن مصلحتهم املادية متحققة 

!! 
مث يذكر املودودي مقالب أخرى من مقالب النظام الرأمسايل   منها  

ر بعض املواد وإخفائها ، مث إنزاهلا  إىل استهداف الرأمساليني إىل احتكا
السوق عند اترفاع سعرها ، ومنها أهنم سينفقون أمواهلم فيما يأيت به الربح 

 بالدرجة األوىل وليس فيما حيتاجه اجملتمع ويفتقر إليه . 
مث يشري إىل مشكلة أخرى وهي إباحة الربا واعتباره الصورة املشروعة  

الوحيدة للتجارة وبناء النظام االقتصادي كله عليه ، وقد أدى ذذلك إىل أن 
يصبح اجملتمع خاليا من املواساة والتعاون والرتاحم  والرتاؤف ، وتنتشر فيه 

 .  (1)أخالق األثرة واجلشع واكتناز األموال 
مث يتحدث املودودي عن االشرتاكية والشيوعية اليت جاءت رد فعل  

اءت محلة االشرتاكيني وآخرهم كارل على النظام الرأمسايل ومفاسده ، وقد ج
ماركس على )حقوق التملك الفردية( اليت اعتربوها أساس الشرور ومنشأ 

 املشاكل اليت تفرعت عنها كل اآلثام واألخطاء .

                                                           
 ( . 12-11املرجع السابق ، الصفحات ) (1)
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وقد قررت الشيوعية اليت دّوهنا ماركس أن نزعة التملك عند اإلنسان  
ليست فطرية ، وأن اإلخالق والديانات اليت اعرتفت حبق امللكية الفردية هي 
من اقرتاح األقوياء ، وآخرهم الرأمساليني ، لذلك ال بد من تأميم كل وسائل 
اإلنتاج وللوصول إىل هذا ال بد من تنظيم كل الفقراء املعوزين وإعالن حرب 
طبقية على األغنياء ، مث تشكيل ديكتاتورية  عمال قوية تنزع من الناس 

هنائيا ، مث  تأيت مرحلة تنتهي فيها الدولة ،  أمالكهم وتلغي امللكية الفردية
 .  (1)ويصبح كل شئ ُمشاعا 

مث يوازن املودودي بني حماسن الشيوعية ومفاسدها فيذكر أن  
حماسنها هتيئة العمل جلميع أفراد الشعب ، وإجياد التأمني االجتماعي  للفرد 
يف كل مراحل حياته ، وأهنا أصبحت تقدر حاجة مجيع جهات البلد 

 واجملتمع على حد سواء . 
مث يذكر املضار وعلى رأسها أن انتزاع األراضي واألمالك ووسائل  

اإلنتاج من أيدي أصحاهبا أدى إىل قتل املاليني وسجنهم  ونفيهم ، فنقدر 
مليون ، وأن  19التقارير أن عدد الذين قُتلوا من أجل حتقيق هذه العملية 

 وأن الذين ُسجنوا مليونني .ماليني ،  1الذين نُفوا عن بالدهم 
وقد اجتهدت النظرية الشيوعية أن تُنشئ أخالقا جديدة غري مربوطة  

بقيم غيبية وزعمت أهنا ستخلص اإلنسان من حب التملك واألثرة واألنانية 
                                                           

 ( . 03-13املرجع السابق ، الفصل الرابع ، )االشرتاكية والشيوعية( ، )ص (1)
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لكنها يف احلقيقة فشلت يف كل ذلك ، وكانت النتيجة أن تولدت أعىت دولة 
يف التاريخ بطشت بالناس وقهرهتم بصورة ليس   هلا مثيل فيما سبق من 
األيام ، وقد ساعدها على ذلك جهاز جتسسي رهيب ، أقلق الناس ، 

 .  (1)وأقض مضاجعهم 
وقد تولدت ردود فعل على الشيوعية ومتثلت يف انبثاق الفاشية  

والنازية ، كما متثلت يف بعض إصالحات داخلية قام هبا النظام    الرأمسايل 
 األمرين اللذين جاءا كرد فعل على  الشيوعية .  . وحنن سنلم هبذين

 الفاشية لوالنازية :  

اجته الفاشيون والنازيون إىل الغاء الصراع الطبقي ، وإنقاذ وحدة  
الشعب ، وأبرز األمور الصحيحة اليت طرحوها إلغاؤهم التباغض والتنافر بني 
طبقات اجملتمع ، واعتبارهم أن الصورة الصحيحة جيب أن تكون التعاون ، 
وكانوا حُمقني بأن امللكية الفردية مفيدة للمصلحة اجلماعية بشرط أن تكون 
ُمقيدة ببعض القيود ، فينبغي أن توضع الصناعات الكربى حتت يد الدولة  
كما جيب أن تتطهر التجارة والصناعة من الربا ، كما أوجبوا أن تتدخل 

                                                           
( ، ولقد تأكدت هذه    91-03املرجع السابق ، )الشيوعية واملوازنة بني منافعها ومضارها( ، )ص،  (1)

املفاسد تأكداً ال جمال للجدال فيه ، واستفحلت يف كل الدول الشيوعية ، وأّدت إىل اهنيار النظام       الشيوعي 
وفساده م اهنيارا ال مثيل له يف التاريخ حيث انقلب أصحابه عليه ، وأعلنوا بطالن          سحرهم 1991عام 

 مع أن كل التغيريات اليت كانت حتدث يف التاريخ تأيت من قبل أناس معادين للنظام      وليسوا من أصحابه .
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جملتمع ومصاحله ، كما أوجبوا الدولة يف االقتصاد وُتوازن بني خمتلف فئات ا
أن ُتوجد عمال للعاطلني عن العمل ، لذلك منا عندهم جانب التأمني 
االجتماعي ، كما أوجبوا أن يكون هناك ختطيط اقتصادي تقوم به الدولة 

 رداً على عدم تدخل الدولة يف اجلانب االقتصادي يف النظام الرأمسايل . 
أما املضار اليت انبثقت عن الفاشية والنازية فهي العنصرية اليت أثارها  

الفاشيون والنازيون ، وجنون العظمة ونزعات البغضاء اجتاه الشعوب 
األخرى ، وهذا أّدى إىل اشتعال األخالق الفاسدة اليت ال  تصلح الشعوب 

 هبا بل هتوى يف مدارك االحندار . 
وقد اخرتعوا فلسفة اجتماعية سياسية جديدة يف منتهى السُّخف  

تقول : ) إن الفرد ليس شيئا بصفته الفردية ، وإمنا هو باجتماع كلمة 
الشعب وارتباط أجزائه( ، مث جعلوا الشعب والدولة واحلكومة واحلزب 
احلاكم شيئا واحدا ، وحرموا االنتقاد واملناقشة وحرية الرأي وسيطروا على  
كل وسائل اإلعالم والرتبية حىت يكون هناك رأي واحد هو رأي حزهبم ، 
أما من الناحية االجتماعية فقد شدُّا اجملتمع كله وفق مشروع خاص معني ، 
وقد أدى هذا إىل أن كل فرد أراد أن ينطق شيئا فعليه أن ينطق تأييدا هلم 
وإظهارا ملوافقته على برناجمهم ، وانتهت الفاشية والنازية إىل ما انتهت إليه 

يعيش بقية الشعب عيشة  الشيوعية أن يعيش نفر حمدود من الشعب مث
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البهائم والسوائم واألنعام ، بل كما تعيش أجزاء اآللة من غري حياة وال فكر 
(1) . 

 اإلصالحات الداخلية للنظام الرأسمالي :  

غريَّ الرأمساليون رأيهم يف هناية القرن التاسع عشر خبصوص عدم  
تدخل الدولة يف أي شأن من شؤون االقتصاد ، بل مالوا إىل جعل   الدولة  

 تتدخل ملصلحة اجلماعة وأبرز هذه االصالحات اليت قاموا هبا  هي : 
التسليم بقيام نقابات العمال بتمثيل العمال والدفاع عن  -1 
 مصاحلهم . 
رفع أجر العمال ، والتقليل من ساعات عملهم ، والرفق يف  -2 
  أحوال االشتغال ، والرتويج لربامج التأمني االجتماعي . 
 التسليم للحكومة حبق التحكيم بني الرأمساليني والعمال .  -3 
اعرتفوا بفرض القيود على االستثمار الفردي حىت ال يعود  -1 
 ُمضرّا باملصلحة اجلماعية .  
أخذت احلكومة على عاتقها كثريا من اخلدمات االقتصادية  -1 

اليت ال قبل هبا جلهود األفراد أو اليت يضر املصلحة اجلماعية تفويض  أمرها 
 إىل األفراد . 
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أتاحوا للعمال شراء بعض األسهم يف الشركات التجارية  -1 
 والصناعية .

مث يشري املودودي رمحه اهلل إىل النظام الرأمسايل ما زال يعج باملفاسد  
رغم االصالحات اليت أجراها أربابه عليه ، وأبرز املفاسد الباقية يف نظر 

 املودودي هي :    
 عدم انعدام البطالة .  -1 
وجود مواد استهالكية غري مصرفة بسبب أن هناك أُناسا  -2 
يريدون شراءها لكنهم ال ميلكون القدرة الشرائية لشرائها بسبب  
 تعطلهم وفقرهم . 
إحراق األمسايل وإتالفه للكثري من احملاصيل والبضائع من   -3 
 أجل أن ال ينزل سعرها .  
ما زالت الدولة تعترب نفسها غري مسؤولة عن الذين يتعطلون  -1 
عن العمل مع قدرهتم عليه وعن العاجزين عن العمل لكرب سنهم  
 أو إلصابتهم باملرض أو حبادث من احلوادث .  
  
رفع األمثان بطرق مصطنعة وإحداث القحط خبطط مرسومة ،  -1 
 وافتعال احلروب ألجل مزيد من الكسب . 
 تمع والدولة بيد املرايب . ما زال أمر اجمل -1 
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وال يزال النظام الرأمسايل مصابا باملرض املرعوف بدوران  -0 
 .  (1)التجارة  

  تشخيص الداء وعالجه :  

ينتقل بعد ذلك املودودي إىل توضيح مبادئ اإلسالم وأسسه اليت  
قام عليها يف جمال الفردية واجلماعية ، فيبني أن حرية الفرد االقتصادية أصل 
من األصول اليت قام عليها النظام اإلسالمي ، وأنه ال حرية فكرية 
واجتماعية إن مل تكن هناك حرية اقتصادية ، وأن اجلماعة يف خدمة  الفرد 
وأن الفرد مسؤول أمام اهلل تعاىل ، وليس املقصود من احلياة االجتماعية 

تهم ، وأنه يوجه فالح اجملتمع ورفاهيته إمنا املقصود فالح األفراد ورفاهي
 األفراد توجيها ُخُلقيا أساسه التقوى والشعور باملسؤولية أمام اهلل تعاىل . 

صحيح أن االسالم يطلق للفرد حريته االقتصادية ، لكنه يضع  
طائفة من احلدود والقيود على هذه احلرية ، مث يذكر بعضا من القيود 
واحلدود اليت رمسها االسالم ومنها فرض الزكاة ، وتوزيع  اإلرث بالعدل فيها 
بني الذكور واإلناث ، وتعيني احلقوق والواجبات بني مالك  األراضي 
ومزارعيها ، واسرتداد األراضي ممن أمهلها ومل يعمرها خالل ثالث سنوات 

 إخل.....
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مث يذكر بعض القواعد اليت تقيد الصناعة والتجارة من حترمي  
تأجرين واألجراء ، وعدم إتالف لالحتكار وحتديد حلقوق وواجبات املس

املنتجات الصناعية واحلاصالت حبال من األحوال ، وعدم السماح   إلنتاج 
املنتوجات الضارة باإلخالق والصحة ، وإجراء أحكام اإلرث  على كل 

 املمتلكات وأخذ الزكاة على كل هذه األنواع من األموال . 
مث يعرض تفصيالت أحكام الزكاة على أنواع املال املختلفة، مث  

 يعرض أركان النظام االقتصادي يف اإلسالم .

  اإلسالم ومعضالت االقتصاد :  

يُقّدم لبحثه مبقدمة عن أمهية املشكلة االقتصادية ، وعن بعض  
األخطاء املعاصرة يف النظر إىل املشكلة االقتصادية فيبني أن معاش   

على هذه البسيطة ، لكن اإلنسان كان سهال عند نشأة احلياة اإلنسانية 
 التطور املدين لإلنسان ألزمه أمورا هي : 

أن تزداد حاجات اإلنسان وتتنوع ، وأن ال يقدر الفرد   -1 
 وحده على إعداد كل ما حيتاج إليه .  
 اخرتاع الثمن الذي هو واسطة املبادلة بني الناس .  -2 
ازدياد اآلآلت اليت ُتصنع هبا لوازم احلياة ، وتسهيل وسائل  -3 
 النقل واملواصالت .  
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اطمئنان اإلنسان إىل أّن ما يكسبه يبقى ُملكا له ويرثه عنه  -1 
 أقرب الناس نسبا له .  
ومع تقدم احلضارة برزت ظواهر أقرب هي التفاوت بني الناس يف  

الكسب ، ووجود أناس ال يقدرون على كسب معاشهم كالصبيان والشيوخ 
 . (1)لناس مستأجرين وأجراء والضعفاء ، وأن يكون ا

 سبب الفساد في نظام المعاش :  

يبني املودودي رمحه اهلل أن األثرة الفاحشة هي أصل الفساد يف  
 النظام املعاشي ، مث تزيد الرذائل اخلُُلقية والسياسية اخلاطئة األمر سوءاً . 

ويوضح ذلك بأن األغنياء املرتفني اصطنعوا طبقة من الرجال والنساء  
وظيفتها هتيئة األجواء الكاملة إلرواء شهوهتم من موسيقى  وغناء ورقص 
 وُسكر ، وأخذت هذه األعمال أمساء مغربة مثل الفن واملشروبات الروحية .

ويوضح كذلك أن أولئك األغنياء املرتفني الذين اكتنزوا األموال مل  
مع وإثارة مشاعر يوظفوها إال يف اإلقراض الربوي الذي يؤدي إلة إفساد اجملت

 البغضاء بني طبقيت اجملتمع الغنية املالكة والفقرية اليت ال متلك . 
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مث يذكر املودودي اجتهاد الطبقة الغنية يف استعمار واستعباد  
الشعوب األخرى من أجل سلبها املواد األولية اليت متلكها وتوريد  البضائع 

 اليت تفيض عنها .
مث يذكر أن الشيوعية حتل هذه املعضلة بإلغاء امللكية وجعل كل شئ  

بيد الدولة ، وقد يبدو هذا احلل يف البداية حاًل مجياًل لكنه جير  شرورًا ال 
 تقل عن الفساد الذي يُراد إصالحه .

وحتل الفاشية والنازية املعضلة السابقة بأن ترتك األشخاص ميتلكون  
شديدة للصاحل العام ، وسائل العيش املباحة ، لكن احلكومة تراقبهم مراقبة 

وقد َأسَرفت يف ذلك إىل حد أن النتائج مل ختتلف عما انتهى عنه 
 .  (1)الشيوعيون إليه من إذابة األفراد وسحق شخصياهتم يف بوتقة اجلماعة 

  

ثم يعرض الحل اإلسالمي لمعضالت االقتصاد ويبين أنه يقوم  
  على األسس التالية :

ال يعارض اإلسالم أصول الفطرة يف أي حل يضعه ألية  -1 
 مشكلة وال يهمل جانبا منها .  
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اليقتصر على سن القواعد يف النظام املدين بل يدعمها   -2 
 باحلث على مكارم األخالق وتزكية األنفس .  
 ال يلجأ إىل القوة إال يف الضرورة احلتمية اليت ال مناص منها.  -3 

 كسب المال :  

سان يف الكسب وأباح له أن يستفرغ اعرتف اإلسالم حبق اإلن 
جهده فيما حيب ويهوى ، لكنه حّرم عليه ما يفسد أخالقه وما يضر 

 باجملتمع . 
فحّرم اإلسالم اخلمر واملسكرات والفواحش ، فكل ماٍل يأيت   من  

 هذه السُّبل ال يُعترب حالالً وحّرم الكسب الذي يأيت من تلك احملرمات . 
كما حّرم اإلسالم االحتكار ، وحّرم أنواعاً من البيوع اليت تعود على  

 اجملتمع واألفراد بالضرر مثل : بيع الغرر ، وبيع املكره إخل...
وقد اعرتف اإلسالم بامللكية الفردية وأباح له اإلنفاق على نفسه  

وعلى عياله لكنه اشرتط عليه أال ُيسرف يف هذا اإلنفاق ، وأال ينفقه يف 
رمات اليت حرمها اهلل ، كما أوجب عليه إخراج الزكاة وحثّه شراء حُمّرم من احمل

 على إخراج الصدقة للمحتاجني . 
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كما حثه على إقراض احملتاجني وبني األجر العظيم الذي يناله ،  
وحّرم عليه اإلقراض الربوي ، وقد وّضح اإلسالم أنه يكره كنز األموال 

 واالدخار . 
مث يبني املودودي كيف أن نظام الزكاة يكفل للفقراء واحملتاجني  

 . (1)حاجاهتم ويسّد عوزهم 

 مسألة ملكية األرض في اإلسالم :   

يذكر املودودي رمحه اهلل يف بداية كتابه أن األراضي اليت تدخل يف  
 حوزة احلكومة اإلسالمية تنقسم مبوجب الشرع إىل أربعة أقسام : 

ا : فهـــم يبقــون مالكني ملا القسم األول : أرض ُيسلـــم عليهـــا أهله 
 . (2)أسلموا عليـه 

القسم الثاين : أرض ما دان أهلها لإلسالم لكنهم رضوا أن يعيشوا  
يف كنف الدولة االسالمية : فاملبدأ الذي أقره النيب يف شأن   هؤالء القوم ، 
أن على املسلمني أن يقوموا حق القيام بكل ما صاحلوا  عليه من الشروط 

 . (1)من غري نقص وال زيادة 
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القسم الثالث : أما الذين حاربوا املسلمني مث ُغلبوا على أمرهم  
 فنجد أهنم عوملوا على ثالث طرق خمتلفة : 

األول : ما اختاره النيب يف مكة وهو عدم تعرضه هلم يف    نفوسهم  
 وأمواهلم . 

 .  الثاين  : ما اختاره النيب يف خيرب بأن جعلها غنيمة فخّمسها 
الثالث : ما اختاره عمر بن اخلطاب ألول مرة بالشام وسواد العراق  

 .  (2)بأن جعل األرض املفتوحة ملكية مجاعة املسلمني مجيعا 
 القسم الرابع : األرض اليت ال ميلكها أحد وهي تشمل :  
 املوات : عادي األرض اليت مات عنها أهلها . -أ 
 الصوايف : ما أصفته الدولة من أراضي البالد .  -ب 
يف أمر املوات املبدأ الذي  صلى اهلل عليه وسلموقد أحيا الرسول  

يقوم على أن الذي حييي املوات هو الذي ميكلها ، وقد استشهد على  هذا 
: } من أحيا أرضا ميتة  فهي له  صلى اهلل عليه وسلماملبدأ بقول الرسول 

 وليس حملتجز حق بعد ثالث سنني {  . 
وكذلك خلفاؤه الراشدون  صلى اهلل عليه وسلموقد أقطع الرسول  

 . (1)ده كثريا من الناس قطعا من املوات والصفايا بع
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 مسألة المزارعة :  

يذكر أن غرضه يف مناقشة هذه املسألة الرد على أولئك الذين  
يقولون إىل أن الشريعة اإلسالمية تريد حتديد ملكية األرض بعمل  اإلنسان 

 فيها بيده ويظنون أهنا هنت عن املزارعة وكراء األرض هلذا الغرض . 
وهو من أجل أن حيقق هذا الغرض يورد كل الروايات اليت  وردت  

عن رافع بن خديج وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما مث ينقدها  من ناحية 
النقل ، فيِصل إىل أن ابن عمر رضي اهلل عنهما كان يكري مزارعه على 

ويف إمارة أيب بكر وعثمان وصدرَا من  صلى اهلل عليه وسلمعهد النيب 
عن   صلى اهلل عليه وسلمأن رافع حيدِّث بنهي النيب خالفة معاوية حىت بلغه 

كراء األرض فتوقف عن ذلك نتيجة ورعه الزائد وتعمقه يف الدين ، ولكن 
كان قد    صلى اهلل عليه وسلمالتحقيق يف الروايات يدل على أن الرسول 

كان يعطي األرض على   tزارع اليهود على أرض خيرب ، وأن أبا بكر 
، ونقل البخاري يف صحيحه عن معظم بيوت  tالشطر ، وكذلك عمر 

املدينة أهنا كانت تُعطي األرض على الثلث والربع ، ونقــــل ابـــن ماجه يف 
صلى اهلل عليه سننه أن معاذ بن جبل أكرى األرض على عهد رسول اهلل 

على الثلث والربع ،  y، وعلى عهود أيب بكر   وعمر وعثمان  وسلم
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وينقل كذلك من كتاب اخلراج   أليب يوسف أن عبد اهلل بن مسعود وسعد 
y   ُعطيان أرضهما بالثلث والربع . كانا ي 

مث ينُقدها من ناحية العقل ويبني أن اإلسالم ال ميكن أن يتناقض ،  
 مث يذكر النقد التايل : 

ميلك األرض الضعفاء من النساء والولدان والعجزة واملرضىفإن   -1 
 كانت املزارعة أمرا منهياً عنه فأي معىن مللكيتهم ؟ 

قد جيتمع يف ثروة رجل من اإلرث وغريه ما ال يستطيع أن يقوم  -2 
اإلرث واملنع من  به فكيف ميكن أن يتواءم السماح باالمتالك عن طريق 

 االنتفاع هبذه األرض عن طريق املزارعة ؟ 
ال حيدد قانون اإلسالم يف البيع والشراء سقفاً معيناً له يف   كل  -3 

ون احلق يف االنتفاع جماالت األشياء املباحة وكذلك األرض ، وملاذ ال يك
 من ملكيته املشروعة مبا يزيد عن قدر خمصوص معلوم ؟ 

ملاذا أوجب اإلسالم الزكاة ، مث حّث على الصدقة وتركه  -1 
الختيار املسلم وطيب نفسه ، فمن أّدى زكاة األرض اليت ميلكها فقد   قام 
مبا جيب عليه ، فلماذا يُوجب عليه يف جمال األرض أن خُيرج   األرض 
الزائدة عن قدرته يف الزراعة يف حني أنه ال يوجب مثل ذلك يف األموال 

 األخرى ؟ 
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أَِذن اإلسالم يف املضاربة يف التجارة والصناعة وغريمها من  -1 
 .  (1)مناحي االقتصاد ، فلماذا حيرمها يف الزراعة ؟ 

 المعنى الحقيقي لألحكام الناهية عن مزارعة األرض :  

ودي روايات عن رافع بن خديج نفسه تبني أن هني يُورد املود 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، اجته إىل النهي عن كراء األرض يف حاالت 
خاصة ، حتدد جانبا من األرض لكل من املكري واملكرتي ، وكان حيدث 
التنازع يف مثل هذا االقتسام لذلك هنى عن مثل هذه احلاالت ، أما إن كان 
االكرتاء بالدرهم والدينار فال بأس ، أو إن كان االكرتاء على الثلث من 
مجيع الغلة فال  بأس به أيضا ، وقد وّضح ذلك يزيد بن ثابت أن رافع بن 

وهو قوله : } فال تكروا  صلى اهلل عليه وسلمخديج مسع جانبا من حديث 
املزارع { ومل يسمع بقية احلديث ، وأوضح سعد بن أيب وقاص أن الرسول 

األرض بالذهب والفضة درءاً  أمر املسلمني أن يكروا وسلم صلى اهلل عليه
 للتنازع . 
وأما ابن عباس رضي اهلل عنهما فقد نقل عنه قوله : } مل حيّرم  
 املزارعة ، أمر أن يَرُفق بعضهم ببعض { . صلى اهلل عليه وسلمالرسول 

   الربا :  
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يعرض أبو األعلى املودودي يف بداية كتابه املربرات العقلية اليت يربر  
هبا دعاة الرأمسالية وجود الربا يف احلياة االقتصادية ، يعرضها املودودي واحداً 

 تلو اآلخر ويفّندها وهي : 
: إن الذي يقرض غريه يعرض ماله للخطر ، ويؤثر  المبرر األول 

ذلك الغري على نفسه ويسد حاجته ، ويسلم إليه ما يستطيع أن ينتفع به 
من    بنفسه . فاملدين إذا كان قد اقرتض منه هذا املال سدأ حلاجة 

حاجاته الذاتية فعليه أن يؤدي كراءه كما يؤدي كراء البيت أو األثاث  أو 
املركب ، ليكون عوضا له عن اخلسارة اليت حتملها بإقراضه إياه  وأجرة له 
على ماله الذي اكتسبه جِبّده وجهده مث أقرضه إياه . هذا إذا كان املدين 
أخذ منه املال لسد حاجة ِمن حاجاهتالشخصية االستهالكية ، وأما إذا 
أخذ لتوظيفه يف جتارة أو صناعة مثمرة فإن الدائن أحق أن يُطالب مدينه 
بالربا على دينه ، ألن املدين إذا كان ينتفع مباله ، فماله ال يؤدي إليه 

 .  (1)نصيبه من هذه املنفعة ؟ 
: يقول املدافعون عن التعامل بالربا : إن الزمن ذو  المبرر الثاني 

ة وقيمة مالية ملن يقرتض املال ويوظفه يف التجارة والصناعة ، فماله إذن أمهي
ال يعطي نصيبا من رحبه من قد أقرضه املال ومّكنه من االنتفاع      به ؟؟ 
ويقولون : إن الزمن هو الذي على قدر طوله وقصره تكثر اإلمكانيات لربح 

                                                           
 ( . 9)ص، املودودي ، الربا  (1)
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املدين ، فهل يتعسف الدائن إن كان ُيشخص قيمة   ماله على طول الزمان 
 .  (2)وقصره ؟ 
: تقول طائفة أخرى إّن جلب املنفعة صفة ذاتية  المبرر الثالث 

لرأس املال ، فاستغالل املرء لرأس مال غريه جيعل من حق الدائن عليه    أن 
يطالبه بالربا ويُلزمه أن يؤديه إليه كيفما شاء شهرًا فشهر أو سنة   فسنة ، 

يكون مساعدا على إنتاج األدوات االستهالكية وإن رأس املال يقدر أن 
وإعدادها ، ألن اإلنتاج يكثر بكثرة رأس املال ويقل بقلته ، وإنه ميكن 
مبساعدة رأس املال أن تنتج أحسن البضائع مبقادير وافرة ، وتوصل إىل 
األسواق العاملية الكبرية ، وإن البضائع تكون قليلة ورديئة والميكن إيصاهلا 
إىل األسواق الكبرية إذا كان رأس املال قليال ، مما يدل داللة واضحة على 
أن جلب الربح صفة الزمة لرأس املال يف حد نفسه  ، لذلك يصح القول 

 .   (1)بأن جمرد استغالل رأس املال جيعل من حق صاحبه أن ينال عليه الربا 
فوائد : اإلنســان يـُْؤثر فائدة احلاضـــر ولّذته على  المبرر الرابع 

املستقبل البعيد ولذائذه الكثرية . وأنه على قدر ما يكون املستقبل بعيدا، 
تكون فوائده ولذائذه غري يقينية وهكذا تنحط قيمتها يوما فيوما وذلك 

 .  (2)لثالثة أسباب ، مث يشرحها واحداً واحداً 
                                                           

 ( . 1املرجع السابق ، )ص،  (2)

 ( .11املرجع السابق ، )ص، (1)

 ( . 18املرجع السابق ، )ص، (2)
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مث يرد املودودي رمحه اهلل على كل مربر من املربرات األربعة  رداً وافياً  
 مفصالً ُمقنعاً . 

فتلك   هي  ))مث يناقش معقولية سعر الربا فيقول يف بداية الفقرة :  
الدالئل والرباهني اليت يعرضها حماموا املراباة إلثبات مشروعيتها مبوجب العقل 
والعدل ، وقد علمت من انتقادنا هلا أن العدل واملعقولية   ال عالقة هلما 

 . (3) ((أصال هبذا الشئ اخلبيث 
مث يستعرض بعض أسعار الربا يف اهلند وأوروبا وأمريكا ويف أوقات  

خمتلفة ليخلص إىل نتيجة مفادها أنه ال ميكن أن ييكون هناك   سعر 
معقول للربا ولكن املرابني حيددون أسعار رباهم حسب حاجة  املدين 
واضطراره ، وأن التجار يرفعون سعر الربا على أسس أخرى ليست على 

 أدىن صلة بالعقل واإلنصاف . 
مث يناقش أسباب سعر الربا واخنفاضه وارتفاعه ، مث يناقش   املنفعة  

االقتصادية للربا وحاجة اإلنسان إليه ، مث يطرح سؤاال يف آخر الفصل األول 
 . (1)هو : هل الربا شئ نافع ال مندوحة عنه لإلنسانية يف واقع األمر ؟ 

                                                           
 ( .22املرجع السابق ، )ص، (3)

 ( . 32املرجع السابق ، )ص،  (1)
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ؤال بأن الربا ليس شيئا الزما للبشرية ، جييب املودودي على هذا الس 
ويدل على ذلك أن النظام االقتصادي اإلسالمي بقي لقرون عديدة يسرّي 

 شؤونه دون حاجة للربا . 

 مضار الربا :  

يعرض يف هذا الفصل مضار الربا من الناحية األخالقية والروحية ،  
ومضاره من الناحية املدنية واالجتماعية ، ومضاره من الناحية االقتصادية يف 

 عدة جماالت : 
 قروض ذوي احلاجة  -أ 
 قروض التجار والصناع . -ب 
قروض احلكومات من أهايل بالدها على نوعني : نوع   -جـ 
 يكون ألغراض غري مستمرة ، ونوع يكون ألغراض مستمرة .  
 قروض احلكومات من اخلارج . -د 

  النظام المصرفي الجديد :  
ودودي عن تاريخ النظام املصريف فيبني نشأته يف البالد يتحدث امل 

الغربية ويبني ارتباطه بالرأمسالية وكيفية استفادة املصارف من أموال   الناس 
 واعتمادها عليها . 

 األحكام اإلسالمية في الربا :  
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يبني املودودي معىن الربا يف اللغة والشرع ، مث يوضح ربا اجلاهلية  
وصورته ، ويبني الفرق األساسي بني الربا والبيع ، ويبني تشديد اإلسالم يف 
حترمي الربا ، مث يذكر أقسام الربا وأنه نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة ، مث 

 يُفّصل يف أحكام كل من النوعني . 
مث ينتقل إىل احلديث عن مسألة أخرى هي مسألة الدعوة إىل  

ويبني أن هذا التخفيف خاضع التخفيف يف أحكام الربا ، ويناقش ، 
للقواعد الشرعية أيضًا ، ويدّون أبرز القواعد اليت جيب أن خيضع هلا 

 التخفيف وهي : 
 إن أخذ الربا وإعطاءه ليس مبنزلة واحدة يف نوعهما . -1 
ال تدخل كل ضرورة يف باب االضطرار ، بل الضرورة اليت يباح  -2 

فيها احلرام كأن تعرض لإلنسان نازلة ال بد له فيها من االستقراض بالربا أو 
حتّل له مصيبة يف عرضه أو نفسه أو خياف خوفاً حقيقياً   حدوث مشقة أو 

 ضرر ال ِقَبل له باحتماله .
 ال جيوز االستقراض حىت عند االضطرار إال على قدر احلاجة-3 
جيب على املودعني ألمواهلم يف املصارف أال يعتربوا أنفسهم  -1 

  رأس ماهلم وعليهم أن خيرجوا زكاة هذه األموال املوَدعة . مالكني إال
ال جيوز للمسلم أن يرتك للرأمساليني ما يزيد يف حساهبم من  -1 

 مال الربا بل عليه أن يأخذه ويوزعه على الفقراء . 
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كل منفعة يف التبادل املايل إذا كانت مشتبهة باختالط الربا   -1 
  (1)جيب أن حيرتز منها على قدر الطاقة 

  
 
 
   الصورة العملية لإلصالح :  

يؤكد املودودي رمحه اهلل يف بداية الفقرة أن الربا قوة هّدامة يف اجملتمع  
اإلنساين ، ويرّد على الشبهة اليت ميكن أن َترِد عند بعض الناس الذين 
يتومهون أنه ال ميكن أن يقوم نظام اقتصادي دون االعتماد على الربا ، مث 

ّضح أن الذين يريدون أن ُيصلحوا النظام االقتصادي عليهم أن يكونوا يُو 
 مؤمنني بفساد النظام الربوي وأن يكونوا ذوي قدرة اجتهادية عالية..

تقوم اخلطوة األوىل على إصدار قوانني حُتّرم الربا يف اجملتمع مث يذكر  
النتائج املرتتبة على ذلك من اجتماع رؤوس األموال لالستثمار ،  مث يبني  
كيف ميكن أن حتصل صور الّدْين للحاجات الشخصية  ولألغراض 

 .  (1)التجارية وحلاجات احلكومة املستمرة وغري املستمرة 

                                                           
 ( إىل هناية الكتاب . 118املرجع السابق ، )ص، (1)

 ( وما بعدها .118املرجع السابق ، )ص،  (1)
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 مث يعرض يف النهاية الصورة الصحيحة للمصرف اإلسالمي .  

*   *   * 
  

 
  مالحظات على موقف المودودي من االقتصاد اإلسالمي :  

ى املودودي يف أمور عديدة عندما حتدث عن أحسن أبو األعل 
 االقتصاد اإلسالمي منها : 

وعيه لكل من النظامني الرأمسايل والشيوعي وتارخيهما ، وفهمه  -1 
 حملاسن ومساوئ كل منهما . 

وعيه وفهمه للنظامني النازي والفاشي وسلبياهتما  وإجيابياهتما  -2 
 . 

عدم انبهار املودودي بالنظام الشيوعي كما ظهر يف كتابات  -3 
بعض املفكرين املسلمني من إطالقهم أمساء : كاشرتاكية اإلسالم ، على 
النظام االقتصادي اإلسالمي ، وكتوسعهم يف األخذ بالتأميم يف بعض 

 فتاويهم االقتصادية . 
إصراره على أن اإلسالم ينطلق من الفرد وحرية الفرد وأن  -1 

وأنه ال ُتسأل األمة أو اجلماعة أو الدولة    أمام املسؤولية فردية أمام اهلل ، 
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اهلل ، بل ُيسأل الفرد أمام اهلل ، لذلك ال بد من أن تكون اجلماعة يف 
 خدمة الفرد ورفاهه وهتيئة كل الفرص لنموه . 

إدراكه أن النظام الرأمسايل مع كل اإلصالحات اليت أقامها  -1 
 الرأمساليون ما زال يعاين كثريا من األمراض . 

رّده على مفرتيات الشيوعيني واالشرتاكيني من خالل النقل  -1 
والعقل لبعض األحاديث اليت تتحدث عن مزارعة األرض وكرائها ، وتفنيده 

 لكل أقواهلم الباطلة وأحكامهم القاصرة .
إعطاؤه األحكام الشرعية حجمها احلقيقي ، واستشفافه  -0 

ذلك من خالل اعتباره الربا أساس لقيمتها كما وردت يف النصوص ويتضح 
الفساد يف االقتصاد العاملي املعاصر وأساس اإلفساد للنفوس بإشاعة األثرة 
يف اجملتمع ، وكل ذلك متوافق مع قوله تعاىل : } يا أيها الذين  آمنوا اتقوا 
اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني . فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من 

 . (1)اهلل ورسوهلل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال َتظِلمون وال ُتظَلمون { 

ومل يتأثر أدىن تأثر بالضجيج اإلعالمي الذي رافق النظام  الرأمسايل  
 واجتهد يف إضفاء الشرعية واملعقولية على الربا . 

                                                           
 ( . 209-208سورة البقرة ، اآلية )  (1)
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لكن هناك قصورًا في فكر أبي األعلى  االقتصادي يتجلى في    
    األمور التالية :

مل يتحدث عن االقتصاد االسالمي عرب التاريخ وميزاته وأثره  -1 
على الوضع يف باكستان ، فذلك مما يساعده على تصور مشاكل  االقتصاد 

 الباكستاين وعلى تصور احللول املناسبة له .

مل يتحدث عن واقع االقتصاد الباكستاين : عوامل القوة  -2 
 والضعف وكيفية تنميته . 

مل يفند القوانني االقتصادية غري املناسبة يف باكستان ، ومل  -3 
 يقرتح بديالً عنها . 

مل يطرح خطة اقتصادية متكاملة تعاجل مشاكل الفقر   والفقراء  -1 
 يف باكستان .
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 الفصل الخامس :

 
 مسيرة األمة في فكر أبي األعلى المودودي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلسالمي ودراسة تطوراته وحتديد ليس من شك بأّن حتليل التاريخ  
العوامل الفاعلة فيه ، وتعليل املنعطفات اليت مر هبا تساعد على اختاذ 

 خطوات سليمة ، وهذا ما قام به املودودي يف عدة كتب أبرزها :
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    موجز تاريخ الدين و إحيائه -
   الخالفة و الملك -

وقد أثارت حكومة أيّوب خان ضجة حول الكتاب األخري ، ألهنا  
 اعتربته يعرِّض بشريعتها ، وحيّرض على اخلروج عليها .

وأنا سأحاول أْن أتفحص الكتابني ألرى وجهة نظره يف مسرية  
 التاريخ اإلسالمي .

 موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه :  

بنيَّ املودودي رمحه اهلل يف املقدمة أّن أصل هذا الكتاب مقااًل كان  
فرقان( مبناسبة العدد املمتاز الذي خصصته لذكرى ويّل اهلل قد كتبه جمللة )ال

الدهلوي ، ويبدأكتابه بفصل يتحدث عن أنواع اجلاهلية اليت صارعها 
 اإلسالم .

 

 

 النزاع الفكري و التاريخي بين اإلسالم و الجاهلية : 



138 

بنّي املودودي يف هذا الفصل أّن النزاع بني اإلسالم واجلاهلية هو  
احمْلَور الذي قام عليه التجديد يف اإلسالم ، والذي دار حوله اجملّددون ، 

 ويوضح أّن هناك أربع نظريات حتكم الكون وهي : 
  (1)الجاهلية المحضة :  - 8

تقوم هذه النظرية على أن نظام العامل كله حدث مصادفة ليس ورائه  
أن حكمة أو تدبري ، واإلنسان حيوان كبقية املخلوقات له رغبات جيب 

جيتهد يف تلبيتها ، ولديه عقل يستطيع أن حيل به مشاكله ، وال تؤمن هذه 
اجلاهلية بالغيب إمنا تؤمن بكل ما هو حمسوس ، ويقوم على تلك األسس 

 نظام من األخالق يزّين ألتباعه االنكباب على املتع واللذائذ احلسية .
  (2) جاهلية الشرك : - 9

تقوم هذه النظرية على أن هذا الكون مل خُيلق مصادفة وال هو قائم  
 بدون إله ، بل هناك آهلة متعددة تقوم عليه وتسريه .

  (8)الجاهلية الرهبانّية :  - 3
تقوم هذه اجلاهلية على االعتقاد بألوهية األنبياء واألولياء والشهداء  

والصاحلني ، واملشكلة أّن هذه اجلاهلية ليست روح اإلسالم، واملودودي 
                                                           

 ( . 11املودودي ، موجز تاريخ الدين وإحيائه ) ص،  (1)

 ( . 20املرجع السابق ، )ص،  (2)

 ( . 21املرجع السابق ، )ص،  (1)
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 يرى أّن اجلاهليات الثالث اختلطت بكثري من شؤون املسلمني يف رمحه اهلل
 العصور األخرية .

ومن هنا كانت حاجة املسلمني إىل اجملديني ليطّهروا حياة املسلمني  
 من هذه اجلاهليات .

مث مييز املودودي رمحه اهلل بني التجّدد والتجديد ، ويعترب أن كل  
إصالح مادي يكون أقرب إىل إقرار بعض األمور اجلاهلية هو جتدد وليس 
جتديداً ، فالتجديد يف حقيقته تنقية اإلسالم من كل جزء من أجزاء اجلاهلية 
، مث يتحدث املودودي عن صفات اجملدد ، وحيدد الفرق بني اجملدد والنيب ، 
مث يبنّي أبرز أعمال اجملدد وهي : تشخيص أمراض البيئة وتدبري اإلصالح ، 

النقالب الفكري والنظري يف اجملتمع ، وحماولة اإلصالح والسعي إلحداث ا
العملي ، واالجتهاد يف الدين أو الكفاح والدفاع ، وإحياء النظام اإلسالمي 

 ، والسعي إلحداث االنقالب العاملي .
ويرجح املودودي على أنه مل يولد يف األمة املسلمة جمدد كامل حىت  

اآلن ، وقد كاد اخلليفة عمر بن عبد العزيز أن يبلغ هذه املنزلة السامية لوال 
أن املنية عاجلته قبل وفاته ، وأّن املهدي الذي سيأيت يف آخر الزمان 

 سيأخذ صفات اجملدد الكامل .

   (1) المجّددون الجزئيون و مآثرهم : 
                                                           

 ( . 11 -املرجع السابق ، ) ص  (1)
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يذكر عدد من اجملددين وهم عمر بن عبد العزيز ، واألمة األربعة،  
 مية ، أمحد السرهندي ، وويل اهلل الدهلوي .واإلمام الغزايل ، وإبن تي

* * * 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مالحظات على موجز تاريخ تجديد الدين لو إحيائه :  

أحسن املودودي عندما اعترب أن التاريخ اإلسالمي هو صراع بني  
اجلاهلية واإلسالم ، وأحسن كذلك يف تعريفه للمجدد ، لكنه أخطأ عندما 
وضع الغزايل يف عداد اجملددين ، إال إذا اعتربنا اجملدد هو الذي حُيْدث شيئاً 
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جديدًا بغض النظر عن قيمة هذا التجديد يف ميزان الشرع ، وهذا ما مل 
يقصده املودودي يف تعريفه للمجدد ، ألن اجملدد يف نظره البد أن ينّقي 
اإلسالم من اجلاهليات اليت دخلته ، وقد أشار املودودي يف هناية دراسته 

ن الغزايل إىل عوامل الضعف اليت ختللت عمله التجديدي ،  وهي على ع
 ثالثة أنواع :

نوع مأتاه ضعف اإلمام يف احلديث ، والنوع الثاين كان منشؤه  )) 
استيالء العلوم العقلية على ذهنه ، والنوع الثالث وقع يف أعماله مليالنه 

 . (1) ((املتطرف إىل التصوف 

وإن هذه املآخذ اليت طرحها املودودي كافية وحدها لتسلب من  
الغزايل صفة اجملدد ، إذ كيف ميكن أن نسمي جمددًا من جيعل كثريًا من 
األحاديث اليت يستشهد هبا ويقيم عليها أمور الدين إن مل نقل أكثرها 

 أحاديث ضعيفة أو موضوعة ؟
والقضية ليست قضية ضعف يف علم األحاديث كما ظن املودودي  

 مثل عقل الغزايل قادر على أن يلم بكل تفاصيل علم احلديث ، ألن عقالً 
، لكن القضية قضية منهج ، فهل املنهج احلق اعتماد الصحيح من 

صلى اهلل عليه و سلم والعمل به ؟ أم املنهج احلق هو أحاديث الرسول 
 العمل يف األحاديث الضعيفة ؟

                                                           
 ( . 11املودودي ، موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه ، ) ص،  (1)
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أما مأخذ املودودي اآلخر على الغزايل فهو استيالء العلوم العقلية  
على ذهنه ، وهذا صحيح ، فإن أبرز علم فلسفي سيطر على عقله هو 
املنطق فرّوج له يف العلوم اإلسالمية ، وأدخله يف الفقه والعقائد ، وأّلف  
كتباً متعددة تطبيقاً هلذا االدخال ومتثيالً له ، وبلغ افتتانه باملنطق حداً جعله 

، وكانت دعوته  (1)قة يف علومه اإلسالميةيصرح بأنه من ال يتقن املنطق ال ث
للمنطق سببًا يف ترسيخه يف العلوم اإلسالمية يف القرون التالية ، وكان هلذه 
اخلطوة أسوأ األثر على البناء النفسي والعقلي للمسلم، وأسوأ األثر على 

 العلوم اإلسالمية .
أما التصوف فإن الغزايل مل تكن القضية قضية ميالنه املتطرف إليه  

بصورة شخصية ، لكن القضية قضية قناعته وإميانه بأن التصوف هو أرجح 
 الطرق لتوليد اليقني ، وكانت النتيجة أْن رّسخه الغزايل يف األمة اإلسالمية ،

وأصبح كتابه ) إحياء علوم الدين ( بعد ذلك مرجعًا لكل املتصوفة على 
تيالب نفوس املسلمني مدار التاريخ ، وساهم التصوف مسامهة كبرية يف اس

 ويف احنراف تفكريهم ، واألرجح أنه كان العامل األول يف هذا األمر .

إن رجالً هبذه الصفات ليس من شك بأنه غري جدير ألن يوضع  
يف عداد اجملددين ألنه عّمق خطوط االحنراف يف األمة بدالً من أن يساهم 

 يف رفع األمة من مهاوي االحندارات اليت وقعت فيها .

                                                           
 ( . 10ستصفى ( للغزايل حيث صرّح هبذا القول يف مقدمة كتابه ) ص، انظر كتاب ) امل (1)
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 الخالفة و الملك  :  

الفقرات  وهو حيشد (1)يبدأ كتابه بباب تعاليم القرآن السياسية  
 التالية حتت هذا العنوان وهي :

 تصور الكون  - 1
 احلاكمية اإللـهية  - 2
 حاكمية اهلل القانونية  - 3
 منزلة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  - 1
 القانون األعلى  - 1
 اخلالفة  - 1
 حقيقة اخلالفة  - 0
 خالفة مجاعية  - 8
 حدود طاعة الدولة  - 9

 الشورى  - 10
 صفات أويل األمر  - 11
 مبادىء الدستور األساسية  - 12
 هدف الدولة وغايتها  - 13
 احلقوق األساسية  - 11

                                                           
 ( . 31-9املودودي ، اخلالفة و امللك ، ) ص،  (1)
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 حقوق احلكومة على رعاياها  - 11
 مبادىء السياسة اخلارجية  - 11

مث يعرض يف فقرة خاصة خصائص الدولة اإلسالمية ، مث يوضح يف  
 وهي :  (1) مبادىء احلكم يف اإلسالم

 سيادة القانون اإللـهي - 1
 العدل بني الناس - 2
 املساواة بني املسلمني  - 3
 مسؤولية احلكومة - 1
 الشورى  - 1
 الطاعة يف املعروف  - 1
 طلب السلطة ممنوع  - 0
 هدف وجود الدولة  - 8
 النهي عن املنكر األمر باملعروف و  - 9

، هي أهنا  (2) مث يعرض يف الباب الثالث اخلالفة الراشدة وخصائصها 
خالفة انتخابية وحكومة شورى ، وكان اخللفاء الراشدون يعتربون أنفسهم  :

أبناء على بيت املال وال حيق هلم منه إال راتبهم املقرر هلم ،      وكانوا 

                                                           
 ( .  10-30املرجع السابق ، ) ص،  (1)

 ( .  11-19املرجع السابق ، ) ص،  (2)
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يبّينون للرعية حقوقهم وواجباهتم ووظيفتهم يف األمة ، وكانوا ال يصفون 
أنفسهم فوق القانون بل كانوا حياسبون على تصرفاهتم أيضا ، وكانت 
حكومتهم بال عصبية ، مبعىن أن الناس كلهم سواسية أمام القانون ، وكانت 

 حرية النقد والتعبري متوفرة وكاملة .

  (1) من الخالفة إلى الملك  : 

الراشدة حتّولت إىل ملك بعد ذلك ،  يبني املودودي أن اخلالفة 
ومرت بعدة مراحل حىت حتولت ، وكانت بداية التغيري عندما قرب عثمان 
بن عفان أقاربه وواّلهم بعض املناصب وأغدق عليهم يف األموال، مث يوضح 

 باألمور التالية : (2)الفرق بني اخلالفة وامللك 
 التغيري يف قانون تنصيب اخلليفة  - 1
 التغيري يف طريقة عيش اخلليفة  - 2
 التغيري يف وضع املال  - 3
 زوال حرية الرأي  - 1
 زوال حرية القضاء  - 1
 انتهاء حكومة الشورى  - 1
 ظهور  العصبيات القومية - 0

                                                           
 ( .  90-13املرجع السابق ، ) ص،  (1)

 ( . 13املرجع السابق ، ) ص،  (2)
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 زوال سيادة القانون - 8
مث ميّثل لزوال سيادة القانون بوقائع من عهد معاوية وإبنه يزيد ودولة  

  أن األمر مل يتغري كثرياً يف عهد دولة بين عّباس.بين مروان ، مث يبنّي 
مث يشري إىل ظهور الشعوبية والزندقة يف عهد العّباسيني ، مث يبنّي أن  

التطورات اليت مّرت فيها األمة واليت كانت نتيجتها زوال اخلالفة وظهور 
وثانيهما دينية ، ويقرر  (1)امللك أفرزت نوعني من القيادة : إحدامها سياسية 

أن العالقة بينهما كانت عالقة خصومة ، مث يعرض املودودي للِفَرق اليت 
تشكلت يف بداية التاريخ اإلسالمي وهي : اخلوارج والشيعة واملرجئة واملعتزلة 

، ويعّلل نشوءها بغياب اخلالفة الراشدة ومقتل عثمان رضي اهلل عنه من  (1)
ما نتج عن هذه املعارك من جهة ، وبنشوء معارك اجلمل وصفني وهنروان ، و 

الذي على حق يف هذه املعارك ؟ و إذا كان أحد الفريقني  أسئلة مثل : َمن
على حق واآلخر على باطل ما هي املوازين اليت يبىن عليها هذا الرأي ؟ إخل 

.... 

*  *  *  
 
 

                                                           
 ( . 131املرجع السابق ، ) ص،  (1)

 ( .  139املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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 مالحظات على كتاب ) الخالفة والملك ( :  

بىن املودودي دراسته على الروايات التارخيية اليت وردت يف   - 8 
كتب السرية والتاريخ والطبقات دون متحيص وغربلة ، ورفض اعتماد منهج 

 احملدثني يف اجلرح والتعديل ومتحيص الروايات حبجة 
 . (1)أننا إذا اعتمدناه فلن نعتد بتسعة أعشار تاريخ القرن األول اهلجري 

                                                           
( وإنين أستغرب أن يصدر مثل  210انظر أقواله اليت وردت يف هذا الصدد يف كتاب اخلالفة وامللك ) ص،  (1)

كان   هذا الكالم عن رجل مثل املودودي ، وما املانع أال نعتد بنا هو أكثر من تسعة أعشار ذلك التاريخ إذا  
هذا املروي غري صحيح ؟ أليس اجلدر بناء أحكامنا على ما هو صحيح وسليم حسب املوازين و الضوابط العلمية 

 واملوضوعية يف جمال بناء األحكام ؟ 
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ي هو أقدم كتب التاريخ : لو تناولنا تاريخ الطربي الذ واآلن 
وأوثقها وأوسعها وأكثرها مرويات ، أمل يبنّي لنا الطربي أن دوره هو مجع 
الروايات فقط ؟ أمل يقل لنا إن ُرواته هم الذين يتحملون مسؤولية رواياهتم ؟ 

 أمل يدعنا إىل متحيص الروايات وغربلتها ؟ ملاذا ال نستجيب له؟
ليس من شك بأن اعتماد منهج علم احلديث يف تعديل الروايات  

وجترحيها سيضع أمامنا احلقائق بصورهتا النهائية ، مث ميكن أن نبين بعد ذلك 
 أحكاماً سليمًة على هذه احلقائق الصحيحة .

وأنا سأمثل اآلن بقضيتني مها وقعة احلرة وحريق الكعبة وردتا يف  
يل يف تاريخ الطربي ، حّمصهما أحد الكتاب واتّبع علم اجلرح والتعد

 توثيقهما ، مث لنر كيف كان احلكم قبل متحيص الرواية وبعدها .

 األولى :  وقعة الحرة :   

نقل الدكتور حممد محد العرينان يف كتابه ) إباحة املدينة وحريق  
الكعبة يف عهد يزيد بن معاوية بني املصادر القدمية واحلديثة ( الروايات اليت 
أوردها الطربي عن وقعة احلرة فوجد أن هناك ثالث روايات : أوالها عن 
أيب خمنف ، والثانية عن وهب بن جرير ، والثالثة عن عوانة بن احلكم، ففي 
حني أن رواية أيب خمنف هي اليت ذكرت استباحة املدينة ملدة ثالثة أيام ، 
سلبت فيها األموال وانتهكت فيها األعراض ، مل تذكر الروايتان األخريان 

باحة املدينة ، وعند التدقيق يف الرواة جند أن علماء اجلرح شيئًا من است
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والتعديل ضّعفوا أبا خمنف الراوي األول واهتموه بالضعف والكذب وعدم 
يف حني أهنم عّدلوا الراويـَنْي اآلخرين ،  (1)الثقة بكالمه كما اهتموه بالتشيع 

، فكان اأَلْوىل مبن ينقل عن الطربي أن ينقل الروايات الثالث ويوضح كل 
ما ذكره الطربي عن الوقعة ، أو يقوم بتمحيصها ويرجح إحداها بناء على 
القواعد املستقرة يف متحيص الروايات، وأما أن ينقل استباحة املدينة وينسب 

 ذلك إىل الطربي فذلك نقل غري دقيق إضافة إىل أنه تدليس .

 الثانية :  حريق الكعبة :  

رينان يف كتابه املذكور سابقًا ثالث نقل الدكتور حممد محد الع 
روايات عن الطربي يف شأن حريق الكعبة أثناء حصار اجليش األموي ملكة 
يف عهد يزيد بن معاوية : إحداها عن الواقدي ، والثانية عن عروة بن أذينة 
، والثالثة على لسان عوانة بن احلكم ، والروايتان األوليتان تذكران أن سبب 
احلريق هو جنود عبداهلل بن الزبري كانوا قد أشعلوا نارًا يف ليلة باردة مطرية 
من ليايل احلصار ، فحمل اهلواء شرارة من النار املوقدة إىل ستار الكعبة 
فأحرقته ، فأدى احرتاق الستار إىل احرتاق الكعبة مجيعها ، والرواية الثالثة 

                                                           
انظر كتاب ) إباحة املدينة وحرق الكعبة يف عهد يزيد بن معاوية بني املصادر القدمية واحلديثة ( للدكتور  (1)

 ( . 11-2حممد محد العرينان ) ص، 
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تارخيي يرّجح تذكر أن سبب احلريق هو اجليش األموي ، و لكن التدقيق ال
 . (1) صّحت الروايتني األوليتني على الرواية الثالثة

هذا مثال بسيط ملا ميكن أن ينتج عن التدقيق يف الروايات التارخيية،  
ففي وقعة احلرة تنقل بعض كتب التاريخ القدمية واحملدثة عن الطربي أن 
املدينة استبيحت يف هذه الوقعة وانتهكت فيها األعراض وسرقت األموال ، 
لكن حتقيق الروايات تقول إن هذه الرواية مرجوحة ، وإن الراجح هذا مل يقع 
ومل حيدث ، ويف حديث الكعبة هناك رواياتان إحدامها تقول إن سبب 
احلريق هو منجنيق اجليش األموي واألخرى تقول إن سبب احلريق هو جنود 

نار املوقدة إىل ستار عبداهلل بن الزبري الذين أوقدوا نارًا فتطاير شرر من ال
الكعبة ، وحتقيق الروايتني يقول إن األوىل مرجوحة والثانية راجحة ، هذا 

 مثال ملا ميكن أن يكون احلكم عليه قبل التحقيق وبعد التحقيق .
إن النظر إىل التاريخ اإلسالمي من خالل صورتني مها اخلالفة  - 9 

الذي  صلى اهلل عليه وسلموامللك نظر قومي ألنه تطبيق حلديث رسول اهلل 
قال فيه: } إن أول دينكم نبوة ورمحة وتكون فيكم ما شاء اهلل أن تكون مث 

 يرفعها اهلل جل جالله
مث تكون خالفة على منهاج النبوة ما شاء اهلل أن تكون مث يرفعها  

 اهلل جل جالله
                                                           

 ( .  22-11املرجع السابق ، انظر الصفحات )  (1)



111 

مث يكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء اهلل أن يكون مث يرفعه اهلل جل  
 جالله 

جربيًا فيكون ما شاء اهلل أن يكون مث يرفعه اهلل جل  مث يكون ملكاً  
 جالله

مث تكون خالفة على منهاج النبوة تعمل يف الناس بسنة النيب ويلقي  
اإلسالم جبرانه يف األرض يرضى عنها ساكن السماء وساكن األرض ، ال 

تدع السماء من قطر إال صبته مدراراً وال تدع األرض من نباهتا وبركاهتا شيئاً  
  (1)إال أخرجته { 

ولكن إذا افرتضنا أن هذا احلديث كان هو اهلادي لبلورة مرحلت  
اخلالفة وامللك كان عليه أن ميضي شوطا أبعد مع احلديث الشريف فيميز 
بني امللك العاض وامللك اجلربي ، ومييز بني صفاهتما، فإن املسار اإلسالمي 

 متاحة لتمييز مراحل أكثر . طويل وفيه تنوع واختالف ، وإن كانت الفرصة
نظر املودودي إىل العوامل السياسية يف تطور تارخينا، ومل ينظر  - 3 

إىل العوامل األخرى : االقتصادية واالجتماعية والعسكرية والثقافية اليت 
 سامهت يف تطوره .

اعترب املودودي العامل السياسي هو الفاعل والسبب يف كل  - 9 
العوامل األخرى ويف كلية بناء األمة ، ولكن هذا االعتبار قد ال يكون 

                                                           
(1)  
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صحيحًا على اطالقه ، ألن العامل السياسي هو نتيجة ملعطيات أخرى 
أبرزها العامل الثقايف الذي ينتج عن معرفة احلق والتزامه واالقرتاب منه أو 

 االبتعاد عنه .
ار كانت الدميقراطية هي منوذج املقارنة بدليل االشارة إىل اعتب  - 5 

عوامل االنتخابات وحريات الرأي وانفصال السلطة التشريعية عن التنفيذية  
كأصول يف التقومي والنظر ، وليس من شك بأن اعتبار الدميقراطية هي 
منوذج املقارنة فيه ظلم كبري لتارخينا ، فاألوىل النظر إىل صورة احلكم من 

 خالل السياق التارخيي لسرية أمتنا مع األمم األخرى .
إن تعليل املودودي لربوز القيادتني الدينية والسياسية نتيجة  - 6 

التطورات اليت أصابت األمة فقط ليس صحيحًا ، ولكن وراء بروز القيادة 
الدينية عامل آخر هو املنهجية اإلسالمية اليت أثنت على العلماء واعتربهتم 

ان اإلسالمي ورثة األنبياء ، ورفعت من قدرهم ، ورمست هلم دورًا يف الكي
باالضافة إىل إبراز العلم وأمهيته يف حياة املسلم واحلياة اإلسالمية وأنه شيء 
 الزم ملعرفة احلق ولالهتداء إىل الصراط املستقيم ، وللفوز باجلنة يوم القيامة .

وملاذا يربط املودودي بني الفتنة واحلروب اليت تلتها وبني نشوء  - 1 
الفرق ؟ ملاذا ال يعترب أن الفرق جاءت نتيجة املوروثات اليت كانت تعج هبا 
املنطقة واليت دخل أصحاهبا اإلسالم وفسروا اإلسالمي حسب ما ورثوه من 

 أفكار ؟
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فالشيعة عبوا من معني اهلرمسية اليت كانت املنطقة طافحة هبا ،  
واملعتزلة أخذوا من مذهب الذرة مث بنوا كيانه حوله ، واخلوارج كان موقفهم 

سًا لبيئتهم البدوية اليت كانت تدفعهم إىل األخذ بظواهر النصوص انعكا
 دون تدبّر ودون إعمال العقل فيها .

صحيح أن الفتنة كانت عميقة األثر على كيان األمة عجلت  
مبجيء امللك العضوض ، لكن ال أثر هلا على نشوء الفرق ، ألن الفرق 
نشأت من عامل آخر هو املوروثات اليت كانت متأل املنطقة ، وكان األثر 
املتوقع من عدم حدوث الفتنة واستمرار اخلالفة الراشدة هو أن تصبح 
اخلالفة أقدر على بذل اجلهد وتوفري االمكانيات لتعليم املسلمني اجلدد 
اإلسالم السليم الصحيح ، وتعميع أثره يف قلوهبم ، وتركيز مفهوماته يف 

ت السابقة عليه، وتوفر القدرة على عقوهلم ، وبذل اجلهد يف اقتالع املوروثا
 التنبيه عليها والتحذير منها .

وميكن أن ينتج أثر آخر لو مل حتدث الفتنة ، وبقيت اخلالفة  
الراشدة ، هو حجم هذه الفرق ميكن أن يصبح أقل ، وميكن أن يصبح 

 أثرها أضعف نتيجة فاعلية اخلالفة الراشدة .
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  الفصل السادس :

 

    المذهبية في فكر أبي األعلى المودودي
 
 

 

 

 

 

 

 

كانت املذهبية الفقهية اليت كّوهنا أبو حنيفة والشافعي ومالك وأمحد  
إبداعًا عقليًا عظيمًا يف حياة األمة اإلسالمية ،  -رمحهم اهلل  -بن حنبل 
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وكانت أمرًا ضروريًا للحياة اإلسالمية ، سامهت يف حل مشاكل املسلمني ، 
صبحت يف العصور املتأخرة عائقًا بينهم وبني كثري من صور اخلري لكنها أ

اليت طرحها املنهج اإلسالمي مبا احتوته من افتاءات خمالفة للشرع اإلسالمي 
يف بعض األحيان ، ومبا دار حوهلا من تعصي لرجاهلا أو لطروحاهتا يف 
أحيان أخرى ، فماذا كان موقف املودودي من هذه القضية ؟ وكيف تعامل 

 مع قضية املذهبية .
لقد حتدث أبو األعلى املودودي بالتفصيل عن حياة أيب حنيفة وعن  

مذهبه يف كتاب ) اخلالفة وامللك ( مث تابع تطور املذهب عند تلميذه أيب 
 يوسف ، فماذا قال ؟

  (1) حياة أبي حنيفة :  

 يعرض املودودي نشأت أيب حنيفة واستفادته من إقامته يف الكوفة، 
ويبني ورعه ، مث ينتقل إىل آرائه ويعترب أن أيب حنيفة أول من دّون عقيدة 

 أهل السنة ، ويعتمد يف ذلك على كتاب الفقه األكرب .
مث ينتقل املودودي إىل جانب آخر من أعمال أيب حنيفة وهو تدوين  

القانون اإلسالمي وإصدار الفتاوي الفقهية ، فيصور املودودي أن األمة  
كانت يف أزمة توّلدت ألن الدولة كانت عاجزة عن إصدار االفتاءات 

                                                           
 و ما بعدها ( . 111املودودي ، اخلالفة وامللك ، ) ص،  (1)
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املناسبة لعدم الثقة فيها ، مث يبني املودودي أن أيب حنيفة خطر بباله أن حيل 
هذه األمة ويشكل هيئة تشريعية غري رمسية ، وهذه اهليئة تضم تالميذه 
 الذين الزموه سنني متعددة ، وكانت طريقته أن يتناقش معهم يف القضية

الفقهية مث تكون النتيجة أن يـُبَـْلوِر رأيًا يكون هو احلل ، وذكر املودودي 
نقاًل عن املكي أن أبا حنيفة فصل يف جملسه ذاك يف ثالثة ومثانني ألف 
مسألة فقهية ، ومل تكن تلك املسائل اليت يبحث فيها مبا كان يعني الناس 
والدولة بالفعل آنذاك فحسب وإمنا كان اجمللس يفرتض أوضاع األمور 

 وحاالهتا احملتملة مث يناقشها ويبحث هلا عن حل .

  (1) مذهب أبي حنيفة في الخالفة وما يتعلق بها من مسائل :  

مث حياول املودودي أن يستنبط وجهات نظر أيب حنيفة فيما يتعلق  
يف اخلالفة ويبدأها مبسألة احلاكمية فيبني أن أبا حنيفة ملتزم بأن احلكم هلل 

لرسول مطاع ألمر اهلل بذلك ، وأن القرآن والسنة هي القانون األعلى وا
 الذي ال سبيل إزاءه سوى االتباع .

مث يبني الطريقة الصحيحة النعقاد اخلالفة وهي تقوم باجتماع  
وشورى أهل الرأي ، ويرى أبو حنيفة أن االستيالء على السلطة بالقوة مث 
أخذ البيعة بعد ذلك غصبًا ليس هو الصورة الشرعية الصحيحة النعقاد 

                                                           
 ( .  181-111املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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اخلالفة ، مث يتحدث عن شروط انعقاد اخلالفة ومييز بني اإلمام باحلق 
واإلمام بالفعل ، وكان يرى شرط القرشية يف اخلليفة ، وكان يعرتض على 
تصرف اخللفاء غري املشروع يف اخلزانة الرسيمة للدولة وكان الظلم يف احلكم 

األمور اليت تبطل إمامة اإلمام ، وكان يرى أن واخليانة يف بيت املال من 
السلطة القضائية جيب أن تتحرر من السلطة التنفيذية ، وكان يرى حق 
الرأي املتمثل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرضًا على املسلم وطبق 

 هذا يف عدة مواقف يف حياته .
وكان أبو حنيفة يرى اخلروج على احلكومة الظاملة ، مث ينقل موقفه  

 من خروج زيد بن علي وخروج النفس الزكية الذي كان مؤيداً هلما .

  (1) اإلمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة :  

يعرض املودودي يف الباب التاسع لعمل أيب يوسف بعد أيب حنيفة  
ويذكر نبذة عن حياته ومواهبه ودوره يف تدوين الفقه احلنفي ، ويعلل 

كونه فقريًا وإال لسار سرية أستاذه أيب حنيفة يف رفضه استالمه للقضاء ب
 ألي منصب رمسي ، ويبني نتائج هذا املنصب بثالثة نتائج : 

األوىل : تيسر له جمال أوسع من جمال حلقات الدرس فتيسر له تطبيق 
 الفقه احلنفي تطبيقاً عملياً . 

                                                           
 ( .  201-180املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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الثانية : عني القضاء من أبناء املدرسة احلنفية فصار الفقه احلنفي قانون 
 البالد . 

الثالثة : أصبحت الدولة املسلمة اليت كانت دولة بال قانون حيكمها 
  (1)هوى ملوكها وسالطينها دولة ذات قانون إىل حد كبري .  

  (2) كتاب الخراج :  

يبني أن كتاب اخلراج ألفه أبو يوسف بناء على طلب من هارون  
إىل اخلالفة الراشدة ويبني فيه تصوره  الرشيد ، ويبني أن فيه دعوة للعودة

للحكومة ، ويتصور أن اخلليفة جيب أن حياسب ليس أمام اخلالق فحسب 
بل أمام اخللق ، ويبني واجبات اخلليفة ، وواجبات املواطنني املسلمني ، 
ويقرر أبو يوسف أن بيت المال أمانة عند اخلليفة ، ويوضح مبادىء فرض 
الضرائب ، ويفصل يف حقوق أهل الذمة وحتديد األرض وخراجها، والقضاء 
على الظلم ، ويقول عن القضاء إن واجبه االنصاف، ويدعو أبو يوسف إىل 

                                                           
 حق الدولة اإلسالمية ، فهل كانت الدولة إنه من املستغرب أن يصدر مثل هذا الكالم من املودودي يف (1)

  دولة حيكمها هوى اخللفاء العباسيني حىت جاء أبو يوسف ودّون هلا قانوهنا ؟!!! -حقيقة  -العباسية 
أظن أن هذا الكالم غري دقيق ، فالشرع اإلسالمي كان هو املاضي ، واألحكام اإلسالمية هي النافذة ، لكن   

هناك جتاوزات ، وهناك بعض القصور والنقص يف بعض اجملاالت ، أما أهنا كانت دولة بال قانون فهذا مل حيدث 
يف هذا العصر وال يف العصور التالية إال يف هنايات اخلالفة العثمانية حيث استبدل القانون اإلسالمي بقوانني غري 

 إسالمية . 

 ( . 1192املرجع السابق ، ) ص،  (2)
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أن ال حيبس املرء مبجرد اهتامه ، بل البد من دعوى قضائية ، ويدعو إىل 
 اصالح السجون .

مث يقّوم املودودي عمل أيب يوسف باملقارنة مع عمل أيب حنيفة  
له أنقص من عدة أمور : فعمله ليس فيه أدىن تصور للخالفة فيجد أن عم

)االنتخابية( وليس فيه ذكر ألسلوب احلكم بالشورى ، كما أن عمله خال 
من اجلديث عن عدم جواز إمامة الظامل وعن حق الناس يف اجلهاد إلقامة 

 حكومة عادلة مكان احلكومة الظاملة .
 

 *  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 مالحظات على المذهبية في فكر أبي األعلى المودودي :  

إن تصوير أيب األعلى املودودي أن األمة كانت يف أزمة مفتني  - 8 
وإفتاء وأن أبا حنيفة هو الذي قد حل هذه األزمة تصوير غري دقيق، فإن 
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األمة كانت غنية بالعلماء الذين كانوا يفتون لألمة االفتاءات املختلفة، ومل 
علماء قبل أيب حنيفة ويف عهد أيب حنيفة وبعد أيب يتوقف هذا السيل من ال

حنيفة من أمثال : سعيد بن املسيب ، عبداهلل بن املبارك ، سفيان الثوري ، 
 األوزاعي ، مالك بن أنس ، وإبارهيم النخعي، إخل ....

إن تصوير املودودي للهيئة اليت شكلها أبو حنيفة واليت كان  - 9 
يلقي من خالهلا دروسه ويتحاور فيها مع تالميذه هيئة تشريعية حلت 
مشاكل األمة تصوير مبالغ فيه وبعيد عن الصواب ، فهي ليست أكثر من 
حلقة جاءت على صورة خاصة علمية تناسب مزاج أيب حنيفة التدريسي، 
وتناسب أسلوبه اخلاص يف عالقته مع تالميذه ، وحواره معهم ، وتربيته هلم 

. 

أبو حنيفة مل ينفرد فيها وحده يف حياته  إن املكانة اليت أخذها - 3 
بل مشاركه فيها كثري من العلماء األجالء معه ، ومل تأيت هذه املكانة نتيجة 
ختطيط خاص من هؤالء العلماء ، بل جاءت هذه املكانة من أن اإلسالم 

 أعطى مكانة عالية للعلماء ، وأفرز هلم دوراً خاصاً يف منهجيته ويف بنائه .

كان اخللفاء الراشدون مرجع الناس يف السياسة والدين أو   - 9 
مبعىن آخر كانوا قيادة سياسية ودينية للناس يف نفس الوقت ، وكانوا مرجع 
للناس يف أمور دينهم يستفتوهنم يف كل ما حيدث هلم ، أما اخللفاء األمويون 

يف  وبعده العباسيون أصبحوا مرجعًا للناس يف السياسة ومل يعودوا هلم مرجعاً 
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األمور الدينية ، لذلك فإن األمة مل تكن يف أزمة ألهنا كانت تعود إىل 
العلماء يف شؤوهنا الدينية ، وإن األمراء هم الذين عانوا هذه األزمة ألهنم 
أصبحوا مرجع الناس يف أمور السياسة دون الدين، لذلك هم نفسوا العلماء 
على مكانتهم وسلطاهنم على قلوب الناس ، إذن األمراء هم الذين كانوا 

 يف أزمة وليست األمة يف أزمة .

يعيد املودودي سبب انتشار مذهب أيب حنيفة إىل أنه كان  - 5 
نتيجة التدوين املنّظم للفقه ، وكان نتيجة جملس العلماء الذي كان يديره 

 أبوحنيفة ، ولكن احلقيقة أن مذهب أيب حنيفة ترسخ نتيجة عاملني مها : 
  حنيفة يف إنشاء مذهبه .: سبق أيب األول
: استالم أيب يوسف تلميذ أيب حنيفة منصب قاضي القضاة عند  الثاني

هارون الرشيد وتوظيفه أصحابه الذين تتلمذوا على مذهب أيب  
حنيفة يف خمتلف أحناء اخلالفة العباسية ، وهذا سّبب رواجاً  
 للمذهب وترسيخاً له يف هيئات الدولة الرمسية . 

إن كثريا من الفقهاء كانوا يكرهون االجتهاد الفقهي قبل وقوع  - 6 
 جدارهتا هلا نظرهم وجهة بأن شك من وليس ،املسألة وعلة رأسهم مالك 

 أيب مذهب يف حممدة هذه بأن للمودودي التسليم ميكن ال لذلك ، واحرتامها
 . حنيفة
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 أحد بسنته والتأسي صلى اهلل عليه وسلم بالرسول االقتداء إن - 1 
 ويف الصحابة يف العقلية والفاعلية النفسية احليوية بنت اليت الرئيسية العوامل

 النهل وبني األئمة بني لَيحول املذهيب التعصب وجاء ، ذلك بعد من األمة
 أحد يف املذاهب وأصبحت ، صلى اهلل عليه وسلم الرسول شخصية منمعني

 ، صلى اهلل عليه وسلم الرسول وبني املسلمني بني حواجز معها التعامل صور
 للتفاعل وسيلة لتكون إال مذاهبهم قواعد يؤصلوا مل املذاهب أئمة أن مع

صلى اهلل عليه  بالرسول املسلمني لربط وطريقة اإلسالم مع والسليم الصحيح
 . خاصة واجتهادات معينة إفتاءات خالل من وسلم

 ودوره املذهيب، التعصب خطورة وعي على بناء املصلحني على وينبغي 
 يقوموا أن ، صلى اهلل عليه وسلم بالرسول االقتداء وبني املسلم بني احليلولة يف

 التعامل وتعويدهم ، صلى اهلل عليه وسلم الرسول سنة إىل املسلمني يهبتوج
 . املذهيب التعصب عن إلبعادهم املذاهب مع املتوازن

 متعصبة أهنابيئة جيد بعامة واهلند خباصة باكستان لبيئة املتفحص وإن 
 هذا ملشكلة حد وضع وإىل معاجلة إىل حتتاج لذلك ، احلنفي للمذهب
 يقم مل املودودي األعلى أبا جند لكننا ، الصحيح إطاره يف ووضعه ، التعصب

 حنيفة أبا أعطى أنه جند العكس على بل ، االشكال هذا حلل معينة جبهود
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 األمة مشاكل حل الذي العامل أنه (1)حنيفة أبا صور عندما ، قدره من أكثر
 املودودي األعلى أبو كان فهل ، والتوجه والفقه والقيادة العقيدة مستوى على
 التقدير هذا كان وهل ؟ الزائد التقدير هذا حنيفة أبا قدر عندما ئتهببي متأثراً 
 خلطورة الدقيق الوعي وبني بينه حال الذي السبب هو حنيفة أليب الزائد

 . ذلك أرجح ؟ بلده يف قائماً  كان الذي املذهيب التعصب

* * *   
 

       
 

 

 

 

 

 

 

  الفصل السابع :

 
 الحضارة الغربية في فكر أبي األعلى  المودودي 

                                                           
دورًا فقهيًا كبريًا يف التاريخ اإلسالمي فهو أحد األعالم الذي ترسخت مدرستهم لعب أبو حنيفة رمحه اهلل  (1)

الفقهية يف معظم أرجاء العامل اإلسالمي ، وليس خالفنا مع أيب األعلى يف أصل التقدير الذي أعطاه أليب حنيفة 
 ولكن خالفنا معه يف حجم التقدير الذي أعطاه أليب حنيفة رمحه اهلل .
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كان املودودي مطلعًا على احلضارة الغربية ، وعلى مسريهتا ، ومل  
خْيل كتاب له من احلديث عنها وعن رجاهلا ، وسأنقل كالمه عن تصوره 
لنشأة احلضارة الغربية ، وعن أهم نظرياهتا الفاعلة ، وعن أهم قواعدها اليت 

 مه عنها بشكل عام.تقوم عليها ، مث سأنتقل إىل تقومي كال

 نشوء الحضارة الغربية :  
بني املودودي أن حركة البعث اصطدمت بالنصرانية يف العصور  

الوسطى ، وسبب ذلك أن النصارى القدماء أسسوا عقائدهم على نظريات 
الفلسفة والعلوم اليونانية وبراهينهما ومعلوماهتما ، مث بدأت تتضح مواطن 
الضعف يف هذه العقائد كلما ازدادت العلوم تقدمًا ، لكن رجال الكنيسة 
وضعوا العراقيل يف وجوههم مستخدمني نفوذهم السياسي والديين ، وأدى 
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ذلك إىل نشوء عداء يف أوساط رجال اليقظة العلمية للدين ورجاله ، مث 
ازداد العداء منوًا وانتشارًا ، ومل يقف هذا العداء عند الديانة النصرانية 

بل أصبح الدين هدفًا لعدائهم وغرضًا لنفوذهم ، ووصف بكل وكنيستها ، 
النعوت القبيحة ، واتسعت دائرة النزاع لتشمل حقول السياسية واالقتصاد 
والنظام االجتماعي ، ونتج عن ذلك أمران خطريان يبّينهما املودودي فيقول 

: 
أن عزلوا الدين فعاًل عن كل شعبة من شعب نظام احلياة  - 8 )) 

اجلديد وضيقوه يف نطاق العقيدة الشخصية واألعمال الفردية ، وجعلوا من 
املبادىء األساسية للحضارة احلديثة أن ال حق للدين يف التعرض للسياسة 
أو االقتصاد أو األخالق أو القانون أو العلوم والفنون واملعارف أو ما إليها 

الفردية  من شعب احلياة االجتماعية األخرى وإمنا هو شأن من الشؤون
أن يعتقد باهلل ويؤمن برسله  -إذا شاء  -فحسب ، حيث أن للفرد 

ويقتدي هبداهم يف حياته الشخصية ، وأما احلياة االجتماعية فال يوضع وال 
 عن الدين وتعاليمه . -صرفاً تاماً  -يسري نظامها إال بصرف النظر 

أن تغلغلت يف عروق احلضارة احلديثة عقلية االحلاد والتححل  - 9 
عن قيود الدين ، ولذا فإن كل ما حصل يف هذه احلضارة من االرتقاء يف 
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العلوم والفنون واآلداب قد وجد وما زال موجوداً يف أصله ذلك العداء الذي 
  (1)((تولد يف بدء اليقظة العلمية للدين ولكل ما يتعلق به 

دية مث كانت النتيجة أن نظام احلياة مجيعه بين على أساس فلسفة ما 
حمضة ال مسحة فيها لتصور العبودية هلل والفكرة األخروية ، وربطوا املعرفة 
باحلواس ، مما جعل فلسفتهم فلسفة سطحية ، وزعموا أن اإلنسان نوع من 
البهيمة ، وعليه أن يتلقى اهلداية من نفسه ، ومصدر اهلداية هو القوانني 
الطبيعية ، مث يوضح أبو األعلى املودودي أبرز النظريات اليت سيطرة على 

 احلضارة والثقافة األوروبية وهي ثالث نظريات:

 األولى : هيجل وفلسفته للتاريخ :   

 يلخص أبو األعلى املودودي نظرية هيجل فيقول :  
وخالصتها أن كل نظام للحضارة يف عصر من عصور التاريخ إمنا  )) 

يف العامل عصراً  يكون مبناه جبميع شعبه وصوره على أخيلة خاصة جتعله
للحضارة واملدنية ، فإذا أدرك هذا العصر بدأت تظهر للعيون مواضع 
الضعف ومواطن االحنالل والنداعي يف بنيانه ، فهناك تتنفس وترفع الرأس 
أخيلة وأفكار جديدة تصارعه ، وال تنتهي هذه املصارعة إال بعصر جديد 
من احلضارة واملدنية يكون فيها بقايا من األنقاض الصاحلة للعصر املنقرض 
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، كما تتولد فيه حسنات وحمامد جديدة حبكم تأثري األفكار الغالبة اليت 
  (1) ((غارت على عصر احلضارة املنقرض وأرغمته على املساملة 

ويعترب هيجل أن عصرنا هو أرقى العصور ، يوضح املودودي ذلك  
 فيقول :
جاء به هيجل قد  فهذا التفسري لرقي احلضارة البشرية الذي )) 

أدركت منه العقول عامة أنه مل ينقرض عصر من عصور التاريخ املاضية إال 
ألجل ما كان يتضمن يف نفسه من النقائص والعيوب ومواطن الضعف 
والتزعزع ، وقد ترك ما كان فيه من احملاسن يف العصر التهذييب الذي أتاه 
بعده ، وبكلمة أخرى إن العصر التهذييب الذي جنتازه اآلن ، هو خالصة 

 . (1) ((مجيعما كان يف العصور املاضية من عناصر الصالح واخلري 

ويوضح جانبًا آخر من نظرية هيجل بشكل أكثر تفصياًل يف كتاب  
 آخر فيقول :

فالعملية اجلدلية مبوجب نظرية هيجل عملية اجتماعية كلية  )) 
روعها يف كل عصر من وبعبارة أخرى : إن احلضارة اإلنسانية بكل شعبها وف

عصور التاريخ مبثابة جسد حي أو كائن واحد ، أن ليس األفراد والطوائف 
إال مبثابة أعضاء أو أجزاء هلذا اجلسد ، فعلى هذا ال ميكن لفرد من األفراد 
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وال لطائفة من الطوائف أن تتحرر من طبيعة عصرها اجلماعية أو من الروح 
العامة ملدنية عصرها وحضارته ، فكل إنسان مهما كان كبريًا ومن أملع 
الشخصيات التارخيية وأبرزها ، ليس يف هذه اللعبة اجلدية أو الصراع الكلي 
الداخلي إال مبثابة قطعة من قطع البيدق يف لعبة الشطرنج ، ففي خالل 
الفيضان اجلارف املتفجر من هنر التاريخ اإلنساين تعلو )الفكرة اجملردة( 

اة البشرية يف أهبة كأهبة امللوك دون منازع أو مصادم ، وتسري على شارع احلي
تعرض الدعوى أوال مث تعرض جواهبا مث تعقد بينهما الصلح باملزج بينهما ، 
ومن أعاجيب العقل الكلي أو الروح العاملية أنه يغرر باألفراد ويومههم أهنم 
يف هذه املسرحية يلعبون دورًا هاماً، دور األبطال املبارزين ، دور الّرواد 
واملوّجهني مع أن العقل العاملي هو الذي يستعملهم إلكمال ذاته يف حقيقة 

  (1).  ((األمر 

مث ينقل أبو األعلى املودودي أن الذين افتتنوا بفلسفة هيجل ُأْشِرَب  
 يف قلوهبم أمران اثنان يبّينهما فيقول :

دة أن احلضارة جبملتها يف كل عصر من عصور التاريخ وح - 8 )) 
، وأن كل مايوجد يف عصر من العصور من األخالق والقوانني والدين 
والعلم والفلسفة والفن والعالقات الدولية ، إمنا هو يف حقيقة األمر مظاهر 

 منوعة للطبيعة االجتماعية أو الروح العاملية لذلك الزمان .
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أن أي مدنية مدنية من مدنيات اإلنسان عندما تنضج وتتبلور  - 9 
وتبلغ ذروة كماهلا ، فإن طائفة جديدة من امليول واألفكار والنظريات 
والتصورات تربز إىل الوجود من بطن تلك املدنية نفسها وتْشرع يف حماربة 
األفكار والنظريات القدمية إىل أن خترج إىل املسرح مدنية جديدة يبقى فيها  

لعناصر غري كل ما يف املدنية القدمية من العناصر الصاحلة ، وحتل حمل ا
  (1) . ((الصاحلة عناصر غالية من األفكار وامليول و النظريات اجلديدة 

مث يوضح أبو األعلى املودودي نتيجة رسوخ هاتني الفكرتني وهي  
رفض أقوال األنبياء الذين سبقوا وعلى رأسهم حممد صلى اهلل عليه وسلم 
حبجة أنه ال يصح الرجوع إىل الوراء وجماهبة دعوى املدنية احلديثة جبواب 

 قدمي .
 مث يبنّي املودودي جوانب اخلطأ والصواب يف نظرية هيجل فيقول: 
وإذا كان هناك جانب من جوانب فلسفة هيجل للتاريخ على  )) 

شيء من الصحة ، فليس إال القول بأن كل ماحصل من ارتقاء يف املدنية 
اًل مث التصاحل اإلنسانية عرب التاريخ ، حصل ألجل احلرب بني األضداد أو 

بينهما بعده ، إال أن هيجل جاء ميزج هذه الفكرة الصحيحة بأفكار خاطئة  
كثرية ويبين نظرية ال تقوم معظم أعمدهتا إال يف الفضاء . إن قول هيجل 
بأن اهلل روح العامل ، وقوله أن اهلل يتخذ اإلنسان أداة الستكمال ذاته ، وأن 
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تاريخ ارتقاء املدنية اإلنسانية إمنا هو تاريخ السفر الذي يقوم به اهلل إىل 
منتهى كماله ، فما كل هذه إال آراء سخيفة واهية ليس يف السماء واألرض 
ما يثبت صحتها ثبوتاً يعتربه ) الثبوت ( حبق فريتاح إليه القلب وتطمئن إليه 

 النفس .
مث إن قوله بأن اإلنسان يف مسرح التاريخ ليس إال ممثاًل ال شعور له  

 اختيار وال إرادة ، وأن اهلل هو الذي يطرح األفكار املعارضة على بساط وال
املسرح بواسطة الناس وجيعلهم يقتتلون أوال مث يعقد بينهم الصلح وحيدث 
فيهم صوراً جديدة للفكر واخليال ، فهذا أيضا قياس فاسد ال أساس له من 

 . (1)الصحة وال تؤيده حقيقة علمية (( 

    الثانية : نظرية ماركس :  

يوضح املودودي يف البداية استفادة ماركس من أقوال هيجل وأقوال  
 دارون يف صياغة نظريته فيقول :

وإمنا أريد أن أبني لكم أن هذه الفلسفة ما زودت ذهن اإلنسان  )) 
إال بنفس مازوده به هيجل أواًل ودارون بعده من تصور للحياة الدنيا ، فقد 

فكري ميدانًا للصراع ، وجاء دارون وقّدم نظام الفطرة  جعل هيجل العامل ال
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كميدان للحرب ، مث جاء بعدمها ماركس وصّور اجملتمع البشري بنفس هذه 
 الصورة . 
فكل ما يرتاءى لنا يف هذه الصوؤة أن اإلنسان ما زال حماربًا منذ  

أول أمره ألغراضه ومصاحلة الشخصية ، و أنه ما انقسم إىل خمتلف 
الشعوب والقبائل والطبقات إال ألجل ما كان يف نفسه من أثر وحب لذاته 
، ومانشب ما نشب بني هذه الطبقات والشعوب املختلفة من احلروب 
واملنازعات إال ألجل هذه األثرة و األغراض الذاتية ، وما رزق من منو 
وارتقاء إال بفضل هذه املصارعة الطبقية املرتتبة على األثرة وحب اإلنسان 

  . (1) ((اته لذ

 ويوضح ذلك يف كتاب آخر فيقول : 
أما كارل ماركس فقد استمد من نظرية هيجل الفلسفية فكرة  )) 

العملية اجلدلية وَفَصل عنها تصور الروح أو الفكرة ، األمر الذي كان جوهراً 
لفلسفة هيجل ، وجعل األسباب املادية أو الدواعي االقتصادية وحدها هي 
األساس للتطور التارخيي . فقال : إن األمرالذي له األمهية احلقيقية يف حياة 
اإلنسان إمنا هو االقتصاد ، وأن النظام الاقتصادي يف كل عهد من عهود 
التاريخ هو الذي يرسم الصورة الكاملة للمدنية اإلنسانية يف ذلك العهد ، 

األفكار  فالقانون واألخالق والدين والفلسفة والعلوم والفنون وباجلملة سائر
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والتصورات اإلنسانية ال تتشكل إال بتأثري هذا النظام االقتصادي ، أو 
لتوجيه و إبقاء النظام االقتصادي الذي يسود احلياة االجتماعية يف ذلك 

 . (1) ((العهد 

 مث يقارن املودودي بني ماركس وهيجل فيقول : 
أما ماركس ، فلم يكتب له احلظ اليسري من عمق النظر وسعة  )) 

األفق الذي كتب هليجل . إنه ال حياول أصاًل أن يعرف ويفهم فطرة 
إمنا ينظر منه إىل احليوان اخلارجي  -لذلك  -اإلنسان وصنعه وتركيبه فهو 

الذي متسه احلاجة إىل أسباب املعيشة ، وال ينظر أبداً إىل اإلنسان الداخلي 
يس احليوان الذي يعيش داخل )كبسول( هذا احليوان اخلارجي ، والذي ل

اخلارجي إال أداة من أدواته ، والذي ختتلف مقتضيات طبيعته عن 
مقتضيات طبيعة احليوان اخلارجي ، إن قصور نظر ماركس وضآلة فهمه 
جعلت كل نظرياته االجتماعية باطلة كل البطالن ، وأصبح يظن أن 
اإلنسان الداخلي إمنا هو تابع أو مستخدم بل عبد مذلل للحيوان اخلارجي 
، وأن كل ما أوتيه من قوى العقل واالستدالل والتفكري والبحث واملشاهدة 
واالستنباط والتحقيق واالخرتاع إمنا هو مقصور على خدمة احليوان اخلارجي 
وحتقيق شهواته ومطالبه وأغراضه، وهلذا فإن أقصى ما قام به اإلنسان 

على  -عدو الداخلي حىت اآلن أو يستطيع أن يقوم به يف املستقبل ال ي
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أن يكون وضعاً ملبادىء األخالق والقانون ، واخرتاع  -حسب قول ماركس 
تصورات للدين ، وتقرير طريق للحياة وفقًا ألهواء احليوان اخلارجي ، ما 
أضأل هذه الفكرة حلقيقة اإلنسان ! وما أبلد األذهان اليت ترتاح إليه وتقبله 

 !)) (1) . 

  الثالثة : نظرية دارون :  
يوضح املودودي أن نظرية دارون ما زالت نظرية صرفة وليس هلا ما  

 يؤيدها يف عامل الواقع يوضح ذلك فيقول :
وليكن الدارس على علم يف مستهل ردنا على هذا السؤال بأن  )) 

نظرية دارون ال تزال يف الستينيات من القرن العشرين نظرية حبتة كما كانت 
تاسع عشر ، ومل تتحقق بعد كحقيقة واقعة نظرية صرفة يف أوساط القرن ال

والخيفى على أحد الفرق بني النظرية والواقع ، وأن اإلنسان ال حيتاج إىل 
إعادة النظر يف إميانه إال حينما يتصادم إميانه مع شيء هو حقيقة وأمر واقع 
ال جمال للريب فيه ، وإال فإن اإلميان الذي اليصمد أمام األمور القاسية 
والنظريات اجملردة ،فما هو بإميان وإمنا هو ) حسن الظن ( ميكن أن يتبدل ) 

 . (2) ((بسوء الظن ( على أساس جمرد األوهام واخلرافات واالشاعات 
 

                                                           
 ( . 31املرجع السابق ، ) ص،  (1)

 ( . 19املرجع السابق ، ) ص،  (2)



101 

 مث يبني بغض الدين عند الغرب وأثره يف قبول نظرية دارون : 
وأما الذين ظلت العلوم التجريبية احلاضرة تنمو وتتقدم على  )) 

غرب منذ عهد البعث ، فما زالوا حياولون التملص من إقرار أيديهم يف ال
وإحساس بوجود ما فوق الفطرة وسلطانه وتصرفاته ، وظلوا يتمنون منذ بدء 
أمرهم لو عثروا يف داخل معمل الفطرة أي الكون نفسه على قوة توجهه . 
فهذا اخلطأ األساسي قد خلق هلم مسائل صعبة متعددة ما وجدوا ألنفسهم 
مناصًا حللها إال باللجوء إىل القياس واخلرص والرجم بالغيب . فبالقياس 
والرجم بالغيب أرادوا أن حيلوا عقدة بدء احلياة ، وبالقياس والرجم بالغيب 
أرادوا أن جيدوا إجابة للتساؤل عن سبب التنوع يف احلياة، وسبب التفاضل 

 . (1) ((بني خمتلف األنواع 

 لنظرية دارون فيقول :مث يتناول اآلثار الفلسفية  
فالتصور الذي تأصل يف الذهن اإلنساين عامة للكون ، متأثراً  )) 

بنظرية التطور هذه ، أنه مضمار للمصارعة واملنازعة ال تزال احلرب قائمة 
فيه يف سبيل احلياة والبقاء ، وأنه من نظام الفطرة أن كل من أراد احلياة 
والبقاء فعليه الكفاح واملصارعة ، كما أن من طبيعة الفطرة أنه ال يستحق 
البقاء يف نظرها إال من أثبت قوته ، فكل من يفىن يف هذا النظام القاسي ، 
فإمنا يفىن ألنه ضعيف يستحق الفناء ، ومن يبقى فإمنا يبقى ألنه قوي من 
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حقه البقاء . فاألرض وما فيها ووسائل احلياة هبا ال يستحقها إال القوي 
للبقاء واحلياة ، وال حق للضعيف يف هذه األشياء ،  الذي يثبت أهليته

وعليه أن خيلي املكان للقوي ، والقوي على احلق متامًا إذا أخذ مكان 
 . (1) ((الضعيف بعد إزاحته عنه أو قضائه عليه 

 مث يوضح أثر رسوخ مثل هذه الفكرة فيقول : 
تأملوا قلياًل أنه إذا رسخ هذا التصور اخلاطىء للكون يف أذهان  )) 

الناس وعقوهلم ونظروا إىل نظام الفطرة هبذه النظرة فماذا تكون عالقة 
اإلنسان بإنسان مثله ؟ وماذا ميكن أن يكون يف هذه الفلسفة للحياة من 
قيمة ألغراض سامية وعواطف شريفة كاملواساة والتودد واملرمحة واإليثار؟ 

صدق واإلخالص؟ أفتجدون عليها مسحة من العدل واألمانة والعفاف وال
أفرتون فيها من بقية ملدلول كلمة ) الظلم ( الذي قد حيكم ألجله علي 

 . (2) ((القوي باإلمث والعقوبة 
 مث يبني أثر تلك النظرية على الواقع العملي لوحشية أوروبا فيقول :       

احلقيقة هذه الفلسفة هي اليت جعلت يف أيدي رجال أوربة حجة  )) 
قوية سوغت هلم كل ما أذاقوا أمم األرض املستضعفة من ضروب الظلم 
والعدوان ، فإن كانوا استأصلوا شأفة الشعوب القدمية والسالالت املتوغلة يف 

                                                           
 ( . 110املودودي ، واقع املسلمني وسبيل النهوض هبم ، ) ص،  (1)

 ( . 118املرجع السابق ، ) ص،  (2)



101 

القدم يف أمريكا وأسرتاليا وأفريقية و استعبدوا األمم الضعيفة، فألنه كان كل 
ذلك من حقهم الذي نالوه مبوجب قانون الفطرة نفسه أن الذين انقرضوا  
كانوا يستحقون ذلك ، ولعمر احلق لو كان بقي يف ضمائر أهل الغرب 
شيء خياجل ضمائرهم ، فقد أزاله دارون حبججه وشواهده . ومهما يكن 
هلذه النظرية من منزلة يف العلوم الطبيعية ، فقد حّولت اإلنسان ذئبًا مفرتساً 

 . (1) ((ألخيه يف ميادين االجتماع واملدنية والسياسة

 ويوضح أثر نظرية دارون يف مكان آخر فيقول : 
وإننا حىت إذا أغمضنا النظر عما يف هذه النظرية من مكامن  )) 

الضعف ومواطن النقص من الوجهة العلمية والعقلية ، ونظرنا إىل الفنت اليت 
قد أثارها هذا التخيل الباطل إلهالك اإلنسان والفتك به بعد أن دخلت يف 

م العمرانية واالجتماعية ، فلعل أحداً إذا كان عنده الفلسفة واألخالق والعلو 
بقية من الفهم الصحيح والعقل السديد ال يتلكأ يف القول معنا بأن نظرية 
دارون هذه يف قمة رأس النظريات الباطلة اليت ناصبت اإلنسان العداء يف 
هذا الزمان ، وعملت للقضاء على إنسانيته ، فقد حاولت أن جتعل 
اإلنسان يعتقد بأنه ليس إال حيوانًا كسائر احليوانات ، ومن نتائجها أن بين 
آدم ال يتعاملون فيما بينهم يف أي شعبة من شعب احلياة إال كما تتعامل 
الوحوش يف الغابة ، ومن تأثريها أن اإلنسان بدل أن يستمد القوانني 
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عنها واملبادىء و املناهج حلياته من مصدر من املصادر السامية، إمنا يبحث 
يف حياة البهائم والوحوش ، وهي اليت قد عرضت على اإلنسان نظام احلياة  
كميدان للصراع والقتال ، وألقت يف روعه أن الصراع والقتال هو من 
مقتضيات الطبيعة احلقيقية حبيث إن كل من يبدي قوته وجدارته يف هذا 
الصراع والقتال هو الذي يستحق احلياة وحيرز النجاح ، وهو الصاحل الباقي 
، وهو على احلق ، وإن كل من هو ضعيف، هو غري صاحل ، ويكون فنائه 
وانقراضه من نتائج قوانني الفطرة الصحيحة. ومن بركات هذه النظرية 
الغامشة أن مجيع الناس أفرادًا وطوائف أممًا وشعوبًا ودواًل جعلوا الدنيا ميداناً 

إال أن  -حسب زعمهم  -رة للتنازع والصراع والقتال . وليس مقتضى الفط
 . (1) ((القوي من حقه أن يبيد الضعيف وال يرى له على نفسه إالّ وال ذمة 

مث يبني القواعد اليت تقوم عليها احلضارة الغربية فريى أهنا ثالثة  
قواعد هي : العلمانية ، والقومية ، والدميقراطية . مث يوضح كل قاعدة من 

 القواعد .

 
  

    أوال : العلمانية :
 يوضح العلمانية فيقول :   
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ميكن إجياز معىن العلمانية يف عبارة واحدة هي : عزل الدين عن  )) 
احلياة االجتماعية لألفراد ، وهذا يعين أن العلمانية ترى أن العقيدة الدينية 
واهلدي السماوي وما يتبع ذلك من اتباع الدين وطاعة اهلل ، والوقوف عند 

االلتزام هبا إال يف حياة األفراد الشخصية ، وأما ما عدا  حدود شرعه ال جيب
ذلك من شؤون العامل يف حياة الناس فإنه جيب أن يعاجل على أساس املادية 
البحتة وفق رغبات البشر ووجهات نظرهم وميوهلم دون مراعاة احلياة ، وقد 
نشأت العلمانية نتيجة لرد الفعل الذي أصيب به الغربيون كراهية الالهوت 
الذي افتعله الكهنة يف الديانة املسيحية حيث وقف هؤالء حجر عثرة أمام 
الفكر الواعي الذي يهيم حبثاً وراء احلقيقة ، وحاربوا كل عقل متحرر مستنري 
، فصنعوا ألنفسهم هبذا املوقف أغالل مهانتهم . ومل يلبث األمر طويالً 

يف قاعدة املدنية الغربية  حىت حتول العداء لفكرة الالهوت إىل نظرية مستقلة
)) (1) . 

ويبني أثر العلمانية الذي تعدى احلياة االجتماعية ليلحق عبادة  
 األشخاص وتعبدهم فيقول :

 
وليت األمر اقتصر على التحرر من سلطة اهلل والدين يف احلياة  )) 

االجتماعية لتسلم احلياة الفردية التعبدية ، فإن فكرة التحرر من شريعة اهلل 
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يف الشؤون االجتماعية قد حولت حياة اجملتمع وال تزال حتوهلا إىل حياة 
علمانية حمضة ، ألن هذه الثمرة اليت جينيها اجملتمع العلماين من التعليم 
الالديين ، فمن الضروري يف مثل هذا اجملتمع أن يصبح األفراد الذين يؤمنون 

ين يتولون قيادة املدنية بوجود إله يستحق العبادة قلة نادرة ، وال سيما الذ
احلديثة ، بل إن هؤالء بصفة خاصة قد استهانوا بالدين يف حياهتم 
الشخصية ومتزقت صلتهم الفردية باهلل إربًا إربًا ، وانفصموا من عراهم 

 . (1) ((انفصاماً كامالً 

  ثانيا : القومية :  
 يتحدث املودودي عن نشأة القومية فيقول : 
كان لتعسف البابوات والقياصرة يف أوروبا رد فعل سيء نشأت   )) 

عنه القومية ، حيث هّب رجال االقطاع من أمراء وملوك للتخّلص من حتكم 
الكنيسة وقياصرة اإلمرباطورية اجلرمانية املقدسة ، أي السلطة الروحية 
والسلطة الزمنية ، فإن هاتني السلطتني قد فرضتا احلكم التعسفي ألمد 

مبقدرات البالد حىت تدهورت وأصبحت يف حالة يرثى هلا  طويل ، وتالعبتا
 ، ووضع ال حتسد عليه .
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ولذا كان هدف احلركة القومية يف منشئها أن تعطي للقوميات  
املختلفة حرية ممارسة حق سياهتا يف أرضها بكافة احلقول ، السياسية 
والتجارية واالقتصادية وغريها ، ال أن تكون أداة يف أيدي السلطات الروحية 

 . (1) (( والزمنية املوجودة يف العامل
 مث يبني القيم اليت ابتدعتها القومية فيقول : 
وابتدعت القومية مناهج وقيمًا جديدة وجعلت مقياسها الوحيد  )) 

الذي تزن به األمور هو مصلحة األمة ورغباهتا . فأصبحت الفضيلة يف نظر 
حل األمة ويساير رغباهتا ولو كانت املناهج القومية وأعرافها هي ما حيقق مصا

حلمتها الكذب والتزوير واخليانة ، وسداها الظلم والعدوان أي جرمية أخرى 
 . (2) ((مما يعد يف الدين واألخالق ذباً اليغتفر 

 ثالثاً : الديمقراطية :  
 حيدد املعىن الذي انتهت إليه الدميقراطية فيقول : 
وأصبحت تعين إطالق العنان لتصرفات كل أمة لتحقق رغباهتا   )) 

كيف تشاء ؟ هذه الرغبات اليت متثل يف الواقع رأي األكثرية ، ال رأي أفراد 
 األمة مجيعها وليس هناك من ضابط يضبط هذه الرغبات .
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فقوانني البالد ومبادئها وأنظمتها يف األخالق أو املدنية أو االجتماع  
ما دامت تؤيد رغبات أو السياسة ، تأخذ صفة احلق وتصري صحيحة 

أكثرية األمة ، وتأخذ صفة الباطل وتصري خطأ ما دامت جتايف هذه 
الرغبات اليت تتبع أهواء النفوس ومتيل معها . وهلذه األكثرية أن تسن من 
القوانني ما تشاء وتلغي ما تشاء ، وعلى احلكومة اليت متثلها أت تركز مجيع 

 . (1) ((إمكانياهتا لتحقيق األماين القومية 
 مث حيدد خالصة فيما يتعلق بالدميقراطية فيقول : 
وخالصة القول : فكل ما سابر أهواء األكثرية وماألها كان خرياً  )) 

وحقًا وعداًل ولو كان يف الواقع شرًا وباطاًل وظلمًا ، وكل ماجانب تلك 
األهواء وجافاها كان حمض شر ولو كان فيه اخلري العميم . ومن الطبيعي أنه 

 ظل هذه الدميقراطية تتالعب األكثرية بالقوانني واألنظمة، فتغري فيها يف
وتبدل وفق الرغبات واألهواء ال وفق قواعد احلق الثابتة اليت ال ختضع لتبديل 

 . (2) ((أو تغيري 
مث ينقد أبو األعلى املودودي القواعد اليت قامت عليها احلضارة  

الغربية ويطرح بدائل للقواعد اليت قامت عليها وهي : مبدأ التسليم يف مقابل 
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العلمانية ، والعاملية مقابل القومية احملدودة ، وسيادة اهلل وخالفة املؤمنني 
 مقابل سيادة الشعب وحاكمية اجلماهري .

ومل يتوقف نقد احلضارة عند هذه الكتب وهذه املوضوعات بل  
يتحدث عن تعداها إىل عشرات املوضوعات ويف معظم كتبه ، فهو عندما 

قضية املرأة ينقد موقفها من قضية املرأة ، وعندما يتحدث عن حركة حتديد 
النسل ينقد موقفها من هذه القضية ، وقس على ذلك حديثه عن االقتصاد 

 والسياسة واحلكم إخل .... 
وكان يعقد املقارنات أحياناً بني موقف احلضارة الغربية من قضية من  

 القضايا وموقف احلضارة اإلسالمية .

*  *  * 
 
 

  
 
 
 
 مالحظات على موقف المودودي من الحضارة الغربية :   
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تتضح ثقافة أيب األعلى املودودي الواسعة من خالل اطالعه  - 8 
الواسع على احلضارة الغربية وحديثه عن معظم فروعها وفلسفتها وإحاطته 

 بتارخيها .

النظريات البارزة يتضح عمق تفكري املودودي يف تفنيده أهم  - 9 
 يف احلضارة الغربية ، وبيان تناقض هذه النظريات وأخطائها .

مل يشر املودودي إىل دور اليهود الفكري يف توجيه احلضارة  - 3 
الغربية ، ودورهم يف صياغتها على الصورة اليت انتهت إليها ، مع أنه ال 
ميكن أن تفهم احلضارة الغربية الفهم الصحيح إال من خالل الدور اليهودي 

الذي ساهم يف صياغة كثري منكليات احلضارة الغربية وجزئياهتا مثل :  (1)
اإلحلاد ، ورسوخ الربا ، والشدة يف معاداة الدين ، وتفشي العري ، وتأجيج 

 سعرات الشهوات .

: بعد أن انتهيت من دراسة فكر أيب األعلى املودودي و اآلن  
منهج التغيري عنده مث  تقل إىل دراسةوتقوميه يف خمتلف اجملاالت ، سأن

 سأنتقل إىل تقوميه .
 

                                                           
انظر كتاب ) مذاهب فكرية معاصرة ( حملمد قطب من أجل استيضاح الدور اليهودي يف كل فرع من فروع  (1)

 احلضارة الغربية . 

Comment [JOS1]: Page: 49 

derere 



181 

 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 

 منهج التغيير عند أبي األعلى المودودي

 
 
 
 
 
 
 
 

 التغيير في فكر أبي األعلى المودودي  
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ليس من شك بأن أبا األعلى املودودي قصد تغيري أوضاع املسليمن  
يف اهلند ، ومل يشأ أن يكون يف حلظة من اللحظات جمرد مفكر أو كاتب أو 
عامل ، وقد كان استهداف التغيري ومهّه مالزمني له يف كل مراحل حياته ، 
لذلك خاض معارك عميقة مع جزب الؤمتر اهلندي قبل قيام باكستان ، 
وحّلل أهداف حزب الرابطة اإلسالمية ، وفّند مواقفه وشّخص واقع 

ن حندد مالمح فكره التغيريي ، باكستان عند قيامها ، و حنن من أجل أ
 ومنهجهه يف ذلك ، سندرس األمور التالية: 

 أوالً : حتليل املودودي ملبادىء حزب املؤمتر اهلندي وموقفه منه .
ثانيًا : تشخيص املودودي لواقع باكستان عند انفصاهلا عن اهلند عام 

 م .   1910 
 ثالثاً : حتليل املودودي ملنهج الرابطة اإلسالمية وموقفه منها .

 رابعاً : برنامج التغيري عند أيب األعلى املودودي وتقوميه .
 

* * * 
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 الفصل األول :
 

تحليل المودودي لمبادىء حزب المؤتمر 

 وموقفه منه 
 

 

 

 

 

 

 

 

كان حزب املؤمتر أحد القوى الفاعلة اليت واجهت املسليمن يف  
كبري قبل استقالل باكستان عن اهلند يف قيادة مجوع   اهلند ، وكان له دور

الناس من مسلمني وهنادكة ، وكان البد من التصدي له وتوضيح األسس 
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اليت قام عليها ، وخطورة الدعاوي اليت ينادي هبا ، وقد قام أبو األعلى 
 . (1)املودودي بذلك يف عدة كتب 

ينقل أبو األعلى املودودي رأي هنرو أحد زعماء حزب املؤمتر  
 وخليفة غاندي بعد وفاته يف قيادة اهلند ينقل رأيه يف قضية اهلند فيقول:

يبدأ تصور هنرو للقضية بافرتاضه أن سكان اهلند ميثلون أمة  )) 
واحدة ، ونتيجة لقراءته ومطالعته لتاريخ أوروبا وأوضاعها السياسية استقر 

ة اجلغرافية الواحدة يف ذهنه تصور وحيد للوطنية ، وهو أن سكان املنطق
ميثلون بأكملهم أمة واحدة ، ويرى أملانيا بلداً واحداً وأمة واحدة، وإيطاليا ، 

 . (2) ((وإجنلرتا ، وإسبانيا وغريها ، كل منها بلد واحد وأمة واحدة 
 ويعقب املودودي على رأي هنرو السابق فيقول : 
فهو يرى أن أمة واحدة تسكن اهلند ن وأن املسلمني واهلنادكة  )) 

والنصارى وغريهم جمرد )فرق( أو )طوائف( داخل هذه األمة، وطبقًا هلذا 
فال يعترب االختالفات بني مجاعات اهلند هذه قضايا )طائفية( ، ومل ترسخ 
يف ذهنه احلقيقة األساسية ، وهي أي هذه القضية يف األصل ليست قضية 

                                                           
أبرز الكتب األخرى اليت ناقش املودودي فيها وجهات نظر حزب املؤمتر كانت ) املسلمون والصراع السياسي  (1)

الراهن ( و كتاب آخر هو ) األمة اإلسالمية و قضية القومية ( الذي سأعتمده يف توضيح موقفه من هذا احلزب 
. 

م، 1981، ط أوىل املودودي ، األمة اإلسالمية وقضية القومية ، ترمجة د. مسري عبد احلميد إبراهيم ، القاهرة  (2)
 ( .  10داراألنصار ، ) ص، 
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هذا سوء حظ ، واعتربناه )طائفية( بل هي قضية )دولية( ، ولو شئنا اعتربنا 
أمرًا سيئًا ، فالتغاضي عن هذه احلقيقة ليس قاصرًا على )بندت هنرو( فقط 

 . (1) ((بل يشاركه أيضا مجيع )الوطنيني( 
مث يبني املودودي أفكار هنرو وتأثره بكارل ماركس ، يبني ذلك نقالً  

 عن هنرو فيقول :
إن خالصة تاري الدنيا كله يتمثل يف أن املصلحة االقتصادية هي  )) 

  ((القوة اليت تشكل األفكار السياسية للجماعات والطبقات 
لقد تغري معىن التاريخ عندي . . . إن تفسري ماركس قد أوضحه  )) 
 . (2) ((وجالّه 

مث يلخص أبو األعلى املودودي موقف حزب املؤمتر من القومية  
 اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية فيقول :

هم أن حترير اهلتد يستلزم القضاء على مجيع القوميات باهلند يف رأي )) 
، والقضاء على اخلصائص واملشاعر القومية حىت يصبح مجيع سكان اهلند 
أمة واحدة ، ومن أجل حتقيق هذا اهلدف يتجهون بادىء ذي بدء على 
القومية اإلسالمية ألن ثبات فكرة أن املسلمني ميثلون أمة واحدة جيعل من 

                                                           
 ( . 11املرجع السابق ، ) ص،  (1)

( و يذكر املودودي ، أنه نقل أقوال هنرو عن كتاب ) قصيت ( ، اجمللد الثاين )  12املرجع السابق ، ) ص،  (2)
 ( ، طبعة مكتبة دهلي . 110ص، 
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املستحيل أن يذوب هذا العدد الضخم من املسلمني ، والذي يتمتع 
بصفات خاصة داخل القومية اهلندية ، وهلذا فإن مجيع القوميني يتحدون 
ويقولون يف صوت واحد أن )اإلسالم( ليس إمسًا ميكن أن يطلق على أية 
أمة ، وهلذا كانت تعاليمهم تقضي بأن يطلق مسلمو اهلند على أنفسهم  

 بدالً من مسلم . كلمة )هندي(
و هجومهم الثين يرتكز أيضًا على احلضارة اإلسالمية وعلى التمدن  

اإلسالمي ، إذ أن سكان اهلند ال ميكن أن يصبحوا أمة واحدة طاملا أهنم ال 
يتبعون مجيعاً حضارة واحدة ومدنية واحدة وطاملا ظل املسلمون بعقائدهم ، 
ومشاعرهم وإحساساهتم ، ولباسهم وهنجهم يف احلياة ، ولغتهم وأدهبم 
وقوانينهم االجتماعية ، ميثلون جانباًمنفصاًل ، وبالتايل يعتربون أنفسهم على  
كل حال أمة واحدة منفصلة ، وطاملا خيتلفون يف هذه األمور عن بقية 
مواطين اهلند اآلخرين ، وللقضاء على هذا جيب أن تنتشر بني املسلمني 

إىل أنفسهم ما هي إال حضارة ظهرت  دعوى أن احلضارة اليت ينسبوهنا
نتيجة للمستلزمات الثورية الشديدة على مر الزمان ، والتمدن الذي ظهر 
وتطور بني سكان اهلند اآلخرين جيب أن يقبل دون تفكري أو متحيص حىت 

 . (1) ((ينسجم مجيع سكان اهلند معاً 

                                                           
 ( . 01-01املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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مث يطرح أبو األعلى املودودي سؤااًل عن نتائج عمل حزب املؤمتر  
 فيقول :
 . ((ما هي النتائج املتوقعة لنشر مثل هذه التعاليم ؟  )) 
إن أو لنتيجة ميكن أن حتدث تتمثل  ))جيب على ذلك فيقول :  

فيما ميكن أن حيدث من انتشار مثل هذه األفكار داخل نفوس املسلمني ، 
وما قد حيدث من تفتت داخل اجملتمع اإلسالمي ، إن اجملتمع يف اإلسالم 

قوم على وحدة نظام الدين ، إن مجيع الناس الذين يؤمنون بالتوحيد ي
والرسالة احملمدية تضمهم هيئة اجتماعية واحدة سواء كان بينهم رأمسايل  
كسيدنا عثمان رضي اهلل عنه أو رجل على فقر حاله كأيب ذر الغفاري 
رضي اهلل عنه ، فهم جيتمعون معاً بناء على هذه الوحدة الدينية ، ابتداء من 
صالة اجلماعة حىت معامالت الزواج ، وكل ما يتعلق جبميع العالقات 
االجتماعية واملدنية ، ويكونون معًا جمتمعًا واحدًا ، وعلى العكس من هذا 
فإن التعاليم االشرتاكية تقوم بتقسيم اجملتمع طبقات منفصلة ، وتوجههم إىل 

اقتصادية أخرى ،  أن يقوم مسلمو طبقة اقتصادية مبقاتلة مسلمي طبقة
واعتبارهم أعداء هلم ، ومن الواضح أنه بعد كل هذا ال ميكن أن تظل )هذه 
الطبقات( عضواً جملتمع واحد ، فسوف يفتت الصراع الطبقي ما بينهما من 
عالقات اجتماعية ، بل سيصبح التقاؤهم داخل حركة دينية خالصة أو 
داخل عمل ديين خالص أمرًا مستحياًل ، ولن ميكن بأي حال أن جيتمع 
معًا يف املساجد من اشتعلت بينها احلرب من أجل لقمة العيش ، وأن يقوم 
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املسلم الغين بتقدمي الزكاة للمسلم الفقري وهو يعلم أنه يف شغل شاغل يفكر 
يف هنب وسلب وسرقة بيته ، وهكذا ال ميكن أيضًا ألفراد مجاعة من الناس 

أو اشتعلت يف قلوهبم نريان احلقد نشأت بينهم عداوة ألسباب اقتصادية 
واحلسد على بعضها البعض ، ال ميكن أن يعترب الواحد منهم اآلخر أخًا له 

ْؤِمُنوَن ِإْخَوة { قائمة بينهم .
ُ
 ، ولن تظل عالقة } ِإمَنَا امل

أما النتيجة الثانية فتتمثل يف أن يصبح عامة املسلمني غرباء عن  
الدين متامًا فالصراع االقتصادي الطبقي لن يقوم فقط بفصل عامة املسلمني 
من طبقة املاّلك واملزارعني والرأمسالية ، بل سيفصل بينهم و بني مجيع 
املسلمني املنتمني إىل الطبقة املتوسطة والذين هم أحسن حااًل نسبيًا ، 
وطبقًا لتقديرات السيد منظر رضوي فإن عدد املسلمني من الطبقة املتوسطة 

شرة ماليني ، بينما يبلغ عدد بيقة املسلمني الفقراء املفلسني ما يبلغ تقريبًا ع
يقرب من سبعني مليونًا ، ومعىن الصراع الطبقي هو أن يدور القنال والعراك 
بني سبعني مليونًا وبني عشرة ماليني من املسلمني ، ومن الواضح أن الطبقة 
املتوسطة املثقفة تعرف علوم الدين اإلسالمي وحتمل شعوراً طيباً جتاه احلظارة 
اإلسالمية ولديها معرفة بأحكام الشريعة وما إىل ذلك ، فهذه الطبقة تقوم 
إىل حد ما باحلفاظ على احلضارة اإلسالمية ورعايتها ، وعامة الشعب 
يتلقون عنها ويتعلمون منها دينهم ، ويعرفون منها أحكامه من هنا ، فحني 

صلتهم بعشرة ماليني مسلمًا ممن يقطع سبعني مليونًا من عامة املسلمني 
ميثلون الطبقة املتوسطة وذلك نتيجة للصراع الطبقي ، فإهنم سيصبحون 
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غرباء عن اإلسالم متامًا ، لن يصبح لديهم علم به ، وحني ينطلق رجال 
الطبقة املتوسطة مرة أخرى يسمعوهنم تعاليم الدين وأحكامه ، فإن مبلغ 
االشرتاكية سوف يصيح على الفور قائاًل : انتبهوا إهنم يطعمونكم مرة ثانية 
أفيون الدين ، ويوقعونكم يف فخ ومصيدة )الدين( ليقضوا عليكم ، فهم 
يدعونكم إىل إميان أعمى ، وإىل عدم التطور ، وإىل عقيدة بال دليل ، وإىل 
تعصب ووهم ال أساس له من واقع ، وإىل استغالل الناس ومحاية أصحاب 

 النفوذ املستغلني .
أما النتيجة األخرية واحلامسة ، فهي أن عامة املسلمني حني خيلو  

ذهنهم من فكرة )القومية اإلسالمية( فسوف يصبحون فرادى مشتتني ، 
وحني يعتربون احلضارة واملدنية اإلسالمية ألفاظًا بال معىن ، ويتقبلون 
بالتدريج حضارة ومدنية غري املسلمني ، تلك اليت نشأت نتيجة )ملستلزمات 
العصر الثورية( وحني تنقطع صلتهم بالطبقة املتوسطة املثقفة املسلمة ، 
ويتحدون مع غريهم من املسلمني املتماثلني معهم اقتصاديًا ، فإن هذا 
يؤدي تلقائيًا إىل )هندكتهم( ، وهكذا تشدهم القومية الال إسالمية تدرجيياً 

 . (1) ((تمية ويذوبون يف النهاية داخلها كحبة ملح تكون هنايتها ح

                                                           
 ( . 81-09املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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مث يبني املودودي موقف حزب املؤمتر من الطبقة املتوسطة اليت  
سرتفض أي نظام اجتماعي أو اقتصادي يتعارض ومبادىء اإلسالم ، 

 وينقل قرار )جواهر الل هنرو( الذي قال فيه :
جيب سحق كل من يقف حائاًل على طريق التغيري السياسي أو  )) 

اإلدارة املدنية ، وأنه إذا رغبت األغلبية يف تغيري نظام التمدن فليس من 
الضروري العمل على إرضاء األقلية هبذا التغيري ، بل على العكس من هذا 
جيب الضغط عليها ضغطًا مؤثرًا ، وجيب استخدام القهر والشدة وأن معىن 
احلكومة الدميقراطية هو أن تقوم األكثرية بتخويف األقلية وإرهاهبا لتسيطر 

 . (2) ((عليها 
 مث خيلص املودودي إىل النتيجة التالية : 

 
هذا هو الطريق الذي اقرتحه الوطنيون للحصول على احلرية ،  )) 

وينفذونه بصورة عملية ، ففي رأيهم أن احلرية ال ميكن احلصول عليها طاملا 
ال يشكل مجيع السكان أمة واحدة ، وال ميكن أن يشكل مجيع السكان 
أمة واحدة طاملا ال يذوب وجود األمة املسلمة داخل القومية اهلندية ويتحلل 

                                                           
 ( . 81املرجع السابق ، ) ص،  (2)



191 

متامًا ، والنتيجة احلتمية املستنتجة من هذا هي أن اتباع هذا األسلوب 
 .(1)((للحصول على احلرية يستلزم أوالً القضاء على األمة املسلمة

 مث حيدد خصائص احلكومة احلرة اليت يريدها الوطنيون اهلنود فيقول : 
: دولة دميقراطية مبعىن االعرتاف جبميع مواطين اهلند كأمة أوال  ))

 واحدة ، ورفض فكرة كوهنم أمم متعددة . 
ثانيًا : دولة دميقراطية مبعىن االعرتاف بأن مجيع سكان اهلند ميثلون 

 جمموعة واحدة يطبق عليها مبدأ حتقيق رأي األغلبية . 
(( ثالثًا : دولة علمانية مبعىن أن الدولة ال تعرتف بأديان األمم املختلفة باهلند

(2) . 
 مث يناقش املودودي هذه اهلداف الثالث فيقول : 
إن املنهج العلمي للنظام الدميقراطي الغريب خيتلف متاماً عن نظريته  )) 

، فمن الناحية النظرية يتمتع كل فرد يف الدولة بالسيادة وله حق استخدامها 
ن القوانني و تشكل احلكومة طبقًا لرغبة  إال أنه من املستحيل عمليًا أن تس

كل شخص ، وهلذا وضعت قاعدة الدميقراطية املمثلة يف أن تعمل احلكومة 
 دائماً طبقاً لرغبات األغلبية .

                                                           
 ( . 81املرجع السابق ، ) ص،  (1)

 ( . 93املرجع السابق ، ) ص،  (2)
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ومن هنا تكون بداية املتاعب واملشاكل ، فاحلكومة الدميقراطية اليت  
تبدأ بنظريات رائعة ، حني تصل إىل جمال التطبيق العملي فإن هذه 
النظريات تتالشى ، وخالصة ما حيدث هو أن جزء من مواطين الدولة 

 يقومون بشطب سيادة اجلزء اآلخر من املواطنني ، و يسيطرون عليهم .
ويف كل بلد توجد جمموعات خمتلفة ، ويوجد أناس هلم مصاحل خمتلة  

، وعجلة التمدن متضي عن طريق عملهم املشرتك معًا ، لكل منهم يشارك 
ب ما ، وبشكل ما يف رقي الدولة االجتماعي ويف تطورها ورخائها ، بنصي

وكل شخص يرى أن مصاحله ورغباته هلا نفس األمهية اليت يرى هبا اآلخرون 
مصاحلهم ورغباهتم ، إال أنه حني يتم تطبيق أصول احلكومة املنبثقة عن 
األغلبية )أي حكومة األغلبية( يف النظام الدميقراطي ، فإن هذا يعين أن 
اجملموعة كثرية العدد تتوىل احلكم ، تصبح مستعبدة وتضحي برغباهتا 
ومصاحلها يف سبيل رغبات ومصاحل األغلبية ، وهذا هو ما يطلق عليه 
استبداد األغلبية وهو اعمق جرح وأسوأ عالمة على وجه دميقراطيات هذا 

 . (1) ((الزمان 
طية طاملا أهنا تقوم مث خيلص إىل نتيجة مفادها أن الدولة الدميقرا 

على حكم األغلبية فمعىن ذلك أن هذه األغلبية ستظل األقلية طاملا أن 
 هناك اختالفاً يف األمور األساسية ، يقول أبو األعلى املودودي :

                                                           
 ( . 91-91املرجع السابق نفسه ، ) ص،  (1)
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يف البالد اليت يوجد بني مواطنيها فوارق قومية ، أي يوجد  )) 
اختالف بينهم يف الدين ، النسل ، اللغة واللون وغري ذلك من األمور ، 
وهذا حيث توجد اختالفات أساسية يف النظريات وأصول احلياة ، أو يوجد 
تضاد يف مصاحل مجاعات السكان ، يكون جتميع هذه العناصر داخل دولة 
، وتطبيق أصول اجلمهورية له معىن واحد وهو الظلم وال شيء غريه ، وال 

 ((ثل استثناء هلذه القاعدة يوجد مثال واحد يف تاريخ الدنيا كلها ميكن أن مي
(1) . 

مث يعرض جتارب تارخيية ملظامل حلقت بأقليات من أغلبيات أخرى  
نتيجة النظام الدميقراطي ويعرض جتربة )تشيكوسلوفاكيا( وهي اليت قامت 
بني قوميتني وهي قومية التشيك وقومية السالفيك وكيف كانت النتيجة ظلم 
التشيك للسالفيك وكيف أهنم كانوا يتطلعون إىل التخلص من حكم 

، مث يعرض جتربة الدولة  (2)التشيك مث ثاروا نتيجة الظلم الذي وقعوا فيه 
اليوغسالفية بعد احلرب العاملية األوىل وهي اليت تألفت من عدة أجناس هي 
: الصرب والكروات والسالف واأللبان ، و يبني املودودي يف هذا العرض 

وا مملكة صربية مركزية قوية ختضع للملك أن الصرب استطاعوا أن يقيم
الصريب ، ويبنّي الظلم الذي حلق باألجناس األخرى نتيجة األكثرية الصربية 
، ويبنّي أن هذه األقليات كانت حتاول التخلص بشىت الطرق من هذا الشرك 

                                                           
 ( . 90املرجع السابق نفسه ، ) ص،  (1)

 مية .( من كتاب ، األمة اإلسالمية وقضية القو  100-90انظر الصفحات )  (2)
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، مث يعرض جتربتني أخريني يف سويسرا و إجنلرتا ويصل  (1)الذي وقعت فيه 
 إىل النتائج اليت وصل إليها خبصوص التجربتني السابقتني .

  الهند والدولة القومية :  

بعد أن عرض املودودي لنتائج جتارب دميقراطية يف دول بأوروبا عرج  
على اهلند ، و بني أن ربط القومية بالدميقراطية يعين القضاء على وجود 

يت ذكرها عن القوميات املختلفة باهلند تأسيسًا على النتائج السابقة ال
 التطبيق الدميقراطي يف دول أخرى ، قال املودودي عن اهلند :

و كان من نتيجة ربط )القومية( )بالدميقراطية( القضاء على وجود  )) 
القوميات املختلفة باهلند ، وإعالن مجيع السكان أمة واحدة ، وبعبارة 
أخرى ال يتمتع أي فرد بنصيبه يف حكومة اهلند من حيث كونه هندوكيًا أو 
مسلمًا ، ويستلزم االنضمام تلقائيًا إىل عضوية الدولة أن يقوم الفرد بنفي 

 .(( هندوكيته أو إسالمه 
 مث يبني أثر العلمانية يف بناء الدولة فيقول : 
وقد أضاف قيد )العلمانية( شيئًا آخر ، فمعناه أنه ال ميكن أن ))  

جل دين أو كجماعة يكون ألي شخص أو أي مجاعة نصيب يف الدولة كر 
دينية ، وال ميكن أن يدخل أي شخص إىل نطاق الدولة وهو حيمل هذه 

                                                           
 ( من كتاب ، األمة اإلسالمية وقضية القومية . 101-100انظر الصفحات )   (1)
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الصفة فعليه أن ينفي ويلغي صفته هذه داخل نطاق الدولة ، بقيت له 
قوميته املنفصلة فإنه اليستطيع إن يطالب الدولة بشيء ، بل عليه أن يقبل 
بتلك القرارات اليت تصدرها اجملالس التشريعية يف البالد، تلك اجملالس اليت 

 متثلها أكثرية سكان البالد من حيث اجملموع .
وعليه أن ينسى متامًا ما يتعلق بنظرياته عن األخالق ، والتمدن  

واجملتمع واالقتصاد ، والتعليم وما يتعلق بأمور احلياة األخرى ، طاملا أن 
ن يستطيع أكثرية املواطنني تعتنق نظرية أخرى خاصة هبذه األمور ، و ل

حينئذ أن يقول أن نظريته العقائدية أو الثقافية نظرية أخرى ، وال ميكن أن 
 . (1)(( يرفض نظرية األغلبية 

مث ينظر إىل املوضوع من ناحية عملية ويبني كيفية تشكيل األغلبية  
ىل حتكم األغلبية اهلندوكية فيقول ‘واألقلية يف النظام الدميقراطي وأهنا تؤدي 

: 
وحني ننظر إليها من وجهة النظر العملية ، فإن الصورة تزداد ))  

خطرًا وتكون خميفة أكثر فأكثر ، لقد أوضحت فيما سبقت أن صحت 
النظام الدميقراطي من عدمه يتوقف متامًا على هذا السؤال ، وهو كيف يتم 
تشكيل األغلبية واألقلية داخله ؟ لو حدث اتفاق بني املواطنني فيما يتعلق 

ق األساسية واقتصر االختالف على الوسائل واألساليب فقط فيمكن باحلقو 
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أن تتحول األغلبية إىل أقلية ، واألقلية إىل أغلبية ، ولن تستمر األغلبية 
أغلبية دائماً ، ولن تستمر األقلية أقلية دائماً ، ويف مثل هذه احلالة لن يكون 
هناك خطر استبداد األغلبية أو حرمان األقلية من السيادة والسلطة العليا ، 
ولكن إذا انعكست الصورة وإذا كان هناك اختالف فيما يتعلق باحلقوق 
األساسية بني املواطنني ، مما يؤدي إىل روح التفوق العرقي، وأدت هذه 
الطائفة إىل حدوث تصادم نتيجة الختالف املصاحل الدنيوية ، فإن األلبية 

 .(1)((ية دائماً ستظل أغلبية دائماً ، وستظل األقلية أقل
مث يعود إىل التأكيد بأن اخلالف بني اهلنادكة واملسلمني أعمق  

 وأوضح من اخلالف بني القوميات األوروبية فيقول :
كل شخص ميكن أن يرى بوضوح أن االختالف القومي بني ))  

اهلنادكة واملسلمني هنا هو اختالف أوضح مما هو بني القوميات األملانية 
والفرنسية واإلجنيليزية واإليطالية يف أوروبا ، فهناك على القل شعور أخالقي 
واحد ، وأصول حضارية أساسية واحدة ، كما أنه ال توجد اختالفات 
أساسية أسضًا يف آداب احلياة وأمناطها ، ولو وجدت فهي اختالفات 
بسيطة جدًا ، ولكن الوضع خيتلف هنا فرغم وجود وحدة جغرافية ، ورغم 
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على أرض واحدة ، إال أن االختالف بني حياة األمة اإلسالمية  احلياة معاً 
 . (1)(( وغريها ، اختالف واسع وشاسع وهو اخنالف مستمر عرب القرون 

ولكن اهلندوكي القروي مل ))  مث خيلص إىل النتيجة التالية فيقول : 
يكن ليشرب ماء ملستها يد مسلم ، وهو جيلس على مضض على ذلك 
املقعد الذي كان جيلس عليه املسلم ، إن باب الدخول حلياة كل منهما 
مغلق متامًا أمام اآلخر ، واهلندوكي يشرتك مع اهلندوكي يف احتفاالته ، 

مع كل  -وأعياده ، وأفراحه ، وأتراحه ، وكذلك احلال بالنسبة للمسلمني 
  (2)(( من يستطيع أن يقول أهنما أمة واحدة؟  -االختالفات البيئية الواضحة 

 مث يتساءل يف صفحة تالية فيقول : 
هل ابتعد هؤالء الناس أي )حزب املؤمتر( عن اللجوء إىل التفرقة ))  

 .  (3) (( القومية وإىل تفضيل أهل أمتهم فيما يتعلق باألمور السياسية ؟ 
مث يقدم بعض األمثلة اليت تدلل على التعصب اهلندوكي وعلى  

السيطرة اهلندوكية ، وعلى أن الدولة القومية املقصود منها دولة قومية 
هندوكية ، مث يبني أن اتفاق أية فئات خمتلفة على احلقوق األساسية ال حيل 
املشكلة بالنسبة لتحكم األغلبية ألن الدولة يف القرن العشرين أصبحت 
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ذات توجهات اقتصادية مما زاد فرصة األغلبية يف التدخل يف شؤون الناس 
فرد ، مث يقدم أمثلة على ذلك من اجنلرتا وأمريكا ، وتضييق هامش حرية ال

ويبني أن إقرار حقوق اإلنسان كما دونت يف الدستور مل تفد الكاثوليك يف 
اجنلرتا ، ومل تفد الزنوج يف الواليات املتحدة ، وإن األغلبية كانت تتحكم يف 
هذه األقليات وتظلمها رغم وجود مواد واضحة يف الدستور تدعو إىل 

 . (1)املساواة وعدم التمييز 
مث حيلل )قرار كراتشي( وهو القرار الذي أعلن احلقوق األساسية،  

فاملادة األوىل أعطت لكل هندي حرية التعبري وحرية عقد االجتماعات 
شريطة أال تتعارض مع القانون واألخالق ، واملادة الثانية منحت حرية 

عارض هذا مع األمن العام التفكري واإلميان لكل مواطن هندي بشرط أال يت
واألهالق ، واملادة الثالثة تؤكد محاية ثقافة ولغة وطريقة كتابة لغات 
اجلماعات قليلة العدد ، واملادة الرابعة تقرر أن مجيع املواطنني سواسية أمام 
القانون ، واملادة اخلامسة تؤكد على عدم فرض أي قيود على أي مواطن 
فيها يتعلق حبصوله على وظيفة حكومية ، واملادة السادسة ، تعطي مجيع 
املواطنني حقوقًا متساوية يف استخدام الشوارع واألحواض واآلبار واملدارس 
وغريها ، لكن املودودي يناقش كل تلك املواد ويبني أن هذه املواد ال قيمة 
هلا يف أرض الواقع طاملا أن هناك أغليبة هندوكية ختتلف اختالفًا أساسيًا مع 
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مسلمة ، وجيعل هذه األغلبية بالتايل حتول هذه املواد لصاحلها وتتحكم  أقلية
 . (1)من خالهلا باألقلية املسلمة 

مث يناقش املودودي وجهات النظر املضادة اليت تدعو إىل القومية  
املتحدة ومن أبرزها مقال للشيخ أمحد رئيس دار العلوم بديوبند حتت عنوان 
)القومية املتحدة واإلسالم( ومقال آخر للشيخ عبد اهلل سندهي )القومية 
واإلسالم( ويبني تعارض اإلسالم و القومية ، ويوضح اختالفهما يف اهلدف 

 فيقول :
إن من يبحث عن معىن القومية وحقيقتها حبثًا سريعًا خاطفًا ، ال ))  

ميكن أن خيفى عليه أن اإلسالم والقومية يتعارضان معًا من حيث روحيهما 
، فاإلسالم خياطب اإلنسان ويتعامل معه من حيث كونه إنساناً  وهدفيهما

فهو يقدم للبشرية مجعاء نظامًا اجتماعيًا للعدل والتقوى ، يقوم على أساس 
عقائدي وأخالقي ، ويدعو مجيع البشر إىل هذا النظام ، وهو يضم من 
يقبل هذا النظام إىل دائرته ويتمتع حبقوق متساوية مع اجلميع وال يكون 
هناك أي جمال لتفرقة أو متييز من أي نوع طبقيًا كان أو جغرافيًا ، قومياً  
كان أو عرقيًا ، بني من يتبع عقيدة اإلسالم ، يف جمال العبادات أو جمال 
االقتصاد أو السياسة أو اجملتمع أو احلقوق والواجبات أو يف جمال آخر من 

دولة عاملية أو جمتمع جماالت احلياة ، فهدف اإلسالم النهائي هو إقامة 
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عاملي تتحطم فيه مجيع سالسل التعصبات العرقية والقومية، و يقام فيه نظام 
مدين وسياسي ويشرتك فيه البشر مجيعاً حبقوق وفرص للرقي متساوية ، وحيل 
التعاون األخوي حمل املواجهة العدائية حىت يقوم الناس مبساعدة بعضهم 
البعض يف تطورهم املادي والروحاين ، إن نظام األصول واملبادىء ونظم 
احلياة اليت وضعها اإلسالم للفالح البشري ميكن هلا أن جتذب الناس عامة 
حني خيلون أنفسهم من عصبيات اجلاهلية ، وحني يطهرون أنفسهم من 
التعلق مبثلهم القومية ، وعاطفة التفاخر العرقي، واحملبة القائمة على عالقات 

ون على استعداد لإلجابة على هذه األسئلة كبشر الدم والرتاب ، ويصبح
ليس إال : ما هو احلق ؟ أين يكمن العدل واالنصاف والصدق ؟ ماهو 
طريق فالح البشرية ورخائها من حيث اجملموع ال من حيث كوهنا طبقة 

 واحدة أو أمة واحدة أو بلداً واحداً ؟ 
وعلى العكس من هذا فإن القومية تفرق بني اإلنسان واإلنسان  

على أساس قوميته ، فمعىن القومية هو أن يفضل القوميون يف كل أمة 
قوميتهم على مجيع القوميات األخرى ، وأن يكون هذا القومي قوميًا ظاملاً 
عدوانيًا ألن من مستلزمات القومية أن يفرق على األقل بني القومي وغري 

حفظ ألهل أمة أكثر القومي من الناحية احلضارية والسياسية والقانونية ، في
االمتيازات ، كما يقوم باحلفاظ على املثل التارخيي والعصبية اليت تقوم عليها 
قوميته ، ويرعى وينمي ما بداخله من عواطف الفخر والتفاخر القومي ، 
فهو لن يشرك معه أهل القوميات األخرى يف أي جمال من جماالت احلياة 
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على أسس متساوية ، وألنه من الواجب أن تتمتع أمته بفوائد ومنافع أكثر 
من األمم األخرى فإن قلبه يعمى عن العدل واالنصاف ، فهدفه النهائي 
هو إقامة الدولة القومية بداًل من الدولة العاملية ولو حدث واختار نظرية 
عاملية فإن شكلها يكون بالضرورة شكاًل استعماريًا أو قيصريًا ألن أهل 

أن ينضموا إىل دولته ويتمتعوا باملساواة ، بل القوميات األخرى ال ميكن 
 (1)((ميكنهم أن ينضموا إىل دولته كخدم فيها

 مث يؤكد تضاد روح املنهجني القومي واإلسالمي فيقول : 
هذه جمرد صورة سريعة ألصول وأهداف وروح كل من املنهجني ))  

يتضح بسهولة أن هذين املنهجني متعارضني متضادين ، فحيث توجد 
القومية ال ميكن لإلسالم أن ينمو ، وحيث يوجد اإلسالم ، ال يكون هناك 
مكان للقومية ، فمعىن منو القومية هو أن يغلق الطريق أما انتشار اإلسالم ، 
ومعىن منو اإلسالم هو اقتالع جذور القومية من أساسها ، واآلن أصبح من 

هذين الواضح أن الشخص الواحد الذي يدافع يف وقت واحد عن منو 
املنهجني معًا ، إمنا هو يعارض نفسه ، فال ميكن بأي شكل من األشكال 
أن يركب شخص قاربني لكل منهما اجتاه معاكس يف آن واحد . إن من 
يدعي تبعيته ملنهج ، ومع هذا يدافع عن منهج آخر خيالفه متامًا ، يعرب عن 

 اضطرابه الذهين ، ونرى 
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 أنفسنا مضرين أن نقول ملن يقوم هبذا ، أنه ال يفهم اإلسالم ، أو أنه ال 
 . (1)(( يفهم القومية ، أو أنه جيهل االثنني معاً 

مث ينقل نقواًل تبني حقيقة القومية األوروبية وهي أهنا تقوم على  
عاطفة الفخر القومي والغرية القومية واالستعالء والتوسع ، وأن احلرب هي 

ار يف احلرب هو الدليل على األمة الوسيلة الطبيعية للتوسع القومي واالنتص
 . (2)األصلح 
 مث يبني عناصر االختالف بني القومية والتعاليم اإلهلية فيقول : 
إن االقتباسات السابقة تشهد شهادة واضحة على أن األصول ))  

واملبادىء اليت نشأت عليها القومية ، وتطورت طبقًا هلا ، تتعارض تعارضاً 
 بيناً مع روح اإلنسانية .

لقد نزلت هذه األصول واملبادىء باإلنسانإىل درجة احليوانية بل إىل  
درجة اهلمجية املتوحشة ، إن هذه األصول متأل أرض اهلل بالفساد والظلم 
والدماء ، وتوقف التطور احلضاري البشري اآلمن ، فهي تلغي يف البداية 

املرسلة من  هذه األصول واألهداف واملقاصد السامية اليت جاء هبا الرسل
رب العاليمن ، فهذه األصول الشيطانية تقف ضد األهداف السامية اليت 
أتت هبا الشرائع اإلهلية يف الدنيا ، وما جاءت به الكتب السماوية من 
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تعاليم أخالقية وروحانية ، إهنا جتعل اإلنسان ضيق القلب قصري النظر 
متعصبًا . إن هذه األصول واملبادىء جتعل من األمم و األجيال أعداء 
متخاصمني متحاربني وتعميهم عن طريق احلق والعدل واإلنسانية ، إهنا 
تستبدل باحلق األخالقي املادية والقوة احليوانية فتضرب بالشرائع اإلهلية 

 عرض احلائط .
لقد ظل هدف الشرائع اإلهلية دومًا هو إقامة العالقات األخالقية  

لتعاون فيما بينهم على أوسع نطاق ، والروحانية بني الناس ، حىت يتم ا
وخالفت الكراهية القومية ، فبداًل من أن يعاون اإلنسان أخاه اإلنسان 
أصبح ينافسه ويستعديه . إن الشرائع اإلهلية هتدف إىل هتيئة أكثر ما ميكن 
من الفرص املناسبة إلقامة عالقة حرة بني اإلنسان واإلنسان ، ألن تطور 
احلضارة واملدنية اإلنسانية يتوقف عليها ، ولكن القومية تضع كل أنواع 
العراقيل يف وجه هذا التطرو حىت أنه يصعب ، على أفراد أمة التنفس ، 

 . (1)(( وذلك نتيجة خضوعهم لنفوذ أمة أخرى 
مث ينقل املودودي نقواًل من أقوال وتصرفات القادة القوميني يف  

الثانية يبني فيها طرفًا من النعرة  عصره : هتلر وموسوليين قبل احلرب العاملية
العنصرية اليت يدعو أولئك القادة إليها ، ويوضح تعارضها مع التعاليم 

 الدينية ، مث ينهي كالمه معترباً أن األمم الغربية أصيبت بلعنة القومية .
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مث يناقش املودودي قضية القومية يف اهلند فيقرر يف بداية هذه الفقرة  
 اخلالصة التالية اليت كان قد توصل إليها من خالل العرض فيقول: 

لقد ثبت يف الصفحات السابقة بطريقة تؤكدة ومدعمة أم ))    
مبادىء القومية تتناقض متامًا مع مبادىء اإلسالم ، وهلذا فاملسلم إسم 
لشخص يرى مجيع جوانب احلياة بنظرة إسالمية ، إذا مل يكن هناك أي 

إنه أصبح لزامًا علينا حنن املسلمني أن مفهوم آخر لإلسالم سوى هذا ف
 . (1)(( نعارض القومية حيثما وجدت وكيفما وجدت 

مث يوضح أن هناك نوعني من القومية السياسية والقومية احلضارية  
الثقافية ، والقومية املوجودة اآلن يف اهلند هي القومية السياسية ، لكن 
املطلوب هو توليد القومية احلضارية الواحدة ، فكيف ميكن أن يتم ذلك ؟ 

 وما هي النتائج احملتملة لتلك القومية ؟ جييب على هذين السؤالني فيقول :
إن البلد الذي توجد فيه قوميات حضارية خمتلفة ، ميكن أن تولد ))  

 فيه قومية واحدة يف حالتني :
أن تتغلب حضارة )أو ثقافة( أمة يف هذا البلد على حضارات  - 1 

 بقية األمم . )أو ثقافات(

                                                           
 ( . 101املرجع السابق ، ) صن  (1)
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أو أن تنشأ حضارة مشرتكة عن طريق اختالط وامتزاج  - 2 
 . (1)(( حضارات )ثقافات( األمم مجيعاً داخل البلد 

مث يعقب على ذلك فيقول إن احلالة األوىل خترج عن نطاق حبثنا ،  
لكن القومية الثانية حىت تتشكل حتتاج إىل قرون من الزمان ، وإذا كانت 
القوميات اليت يراد صهرها متقاربة متشاهبة يف نظامها األخالقي فيمكن أن 
تنتج قومية ذات درجة أعلى ، أما إن كان التباين يف النظام األخالقي 
وطبيعة الفكر داخل هذه اجملموعات كبريًا فإنه يضع النتائج التالية أمام 

 ناظريها فيقول :
ذور عقائدهم، مما ينتج عنه ظهور قومية ويف تلك احلالة ستهتز ج))  

وتتالشى خصائصهم القومية األصلية وهي صفاهتم اليت كانت متيزهم وحتول 
دون امتزاجهم بغريهم ، وسوف تفىن مشاعرهم القومية )اليت كانت تقوم 
عليها أسس القومية( وسوف تضطر كل أمة من هذه املم إىل تغيري معايريها 
عن الفضل والشرف واألخالق ، وسوف تصبح قوميتهم اجلديدة جمموعة 

 من الرذائل األخالقية .
وهذا النوع من االمتزاج يفسد النام األخالقي لألمم ويستلزم فرتة  

طويلة لبناء نظام أخالقي جديد ، وتتحطم عالقتهم مبثلهم وأخالقياهتم 
السابقة ، وبناء مثل وأخالقيات جديدة يستلزم وقتًا طوياًل ، ويهدمون 

                                                           
 ( . 101املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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اج بناء شكل جديد إىل وقت طويل ، إن بأنفسهم شكلهم القومي وحيت
الناس الذين يصابون هبذه احلالة اخلطرية ، ال يكون يف سريهتم وال يف 
تارخيهم أي ترابط أو أي صالبة ، وتصبح أخالقهم دنيئة ومهمهم ضعيفة، 
ال أصالة لديهم ، وال أصول ، وتصبح حالتهم أشبه بشجرة قطعت 
ووضعت يف مكان واسع ، وأخذت تتمايل مع كل هبة ريح ن ال يقر هلا 

 . (1)(( قرار 
 ويقدم منوذجاً على صحة وجهة نظره ما حيدث يف الربازيل . 
وينتقل إىل اهلند ليقول أبو األعلى املودودي ، إن التباين واسع بني  

القوميات يف اهلند فهو يشمل العقائد واألخالق و املثل والعواطف 
قومية واحدة حضارية ميكن أن يزيد  واألحاسيس ، لذلك إن حماولة إجياد

 الفساد يف البالد يقرر ذلك فيقول :
ووسط هذه الظروف ، غذا استمر الضرب والدق على األسس ))  

من أجل تشكيل أمة  -إن كانت هناك أسس بقيت  -احلضارية املتبقية 
واحدة داخل البالد ، فعلينا أن نتأكد من أن النظام األخالقي للبالد كله 
سوف يفسد ويتعفن ، وتسوده الفوضى وتصبح النتائج وخيمة ، وسوف 

 . (1)(( تصل أحوال البالد إىل درجة ال ميكن تصورها 

                                                           
 ( . 100املرجع السابق ، ) ص،  (1)

 ( . 108املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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 مث يؤكد املعىن بصورة أخرى فيقول : 
إنه جمرد تفكري صبياين فج ، ذلك التفكري الذي أقام على أساسه ))  

تخلص من فكرة أن ال -بدون تفكري أو فهم  -قادة البالد السياسيون 
سيطرة القوة األجنبية يستلزم بناء قومية واحدة يف البالد ، وبناء قومية 

 واحدة يف بلدنا حيتاج إىل تشكيل أمة واحدة .
هلذا وجب العمل على حمو كل القوميات املوجودة ، ودجمها يف  

صورة أمو واحدة أو قومية واحدة ، ولوكان لدى هؤالء الساسة فراسة أو 
بصرية واعية وفكروا يف التحرر منالعبودية الفكرية للغرب ، لوجب عليهم أن 
يعرفوا أن فكرة القومية الواحدة ال متثل الطريق إىل جناة اهلند ، بل متثل 

 . (1)(( الطريق إىل فنائها 
مث ينتقل إىل الكالم عن املفهوم احلقيقي للقومية اإلسالمية ، ويبني  

بري عن املسلمني بل استخدم كلمة أن اإلسالم مل يستخدم كلمة القوم للتع
احلزب واألمة ، واستخدم الرسول كلمة اجلماعة ، وبني أن احلزب واألمة 
واجلماعة يف اإلسالم حتتوي أشخاصًا من أقوام خمتلفني لكنهم متشاهبون يف 

 إمياهنم وأخالقهم وسلوكهم ومشاعرهم إخل ....

                                                           
 ( . 108املرجع السابق ، ) ص، (1)
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مث يؤكد أن اإلسالم هو املنهج الوحيد الذي ميكن أن يكون قومية  
عاملية ، يف حني أن املاركسية فشلت حىت اآلن يف تكوين هذه القومية 

 العاملية مع ادعائها األممية .

*  *  * 

 

 

 

 

   

 مالحظات على موقف أبي األعلى من حزب المؤتمر :

وضح أبو األعلى املودودي إىل أن منهج حزب املؤمتر يقوم  - 8 
ذوي قومية واحدة ، ويقوم على الدعوة إىل على اعتبار اهلنود أمة واحدة 

إقامة الدميقراطية ، فّرد أبو األعلى املودودي عليه بان اهلنود ليسوا أمة واحدة 
بل أمتني منفصلتني ذوي قوميتني خمتلفتني لوجود فروق أساسية بينهما يف 
الدين واألخالق والنواحي االجتماعية وأمور املعاش إخل ... واعترب أن 
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الدميقراطية تعين حتكم األغلبية اهلندوكية يف األقلية املسلمة نتيجة وجود تلك 
 الفروق األساسية بينهما .

اعترب املودودي تبيّن حزب املؤمتر لالشرتاكية معناه تغذية  - 9 
الصراع بني طبقيت اجملتمع اإلسالمي املتوسطة والفقرية وتدمري األمة 

املتوسطة هي اليت ورثت العلم اإلسالمية يف اهلند ، وذلك ألن الطبقة 
 بالدين وميكن أن تنقله إىل الطبقة الفقرية .

بشأن إقرار احلقوق األساسية ( قرار كراتشي  ) اعترب املودودي  - 3 
ال قيمة له طاملا أن هناك قوميتني خمتلفتني اختالفًا جذريًا ، واستشهد على 

 ذلك مبا حدث مع الزنوج يف أمريكا ومع الكاثوليك يف اجنلرتا.

اعترب املودودي املسلمني الذين دعوا إىل القومية املتحدة  - 9 
 جاهلني بالقومية و باإلسالم .

مّيز املودودي بني قوميتني : سياسية وحضارية . وبنّي أن  - 5 
القومية احلضارية وهي اليت يدعو إليها حزب املؤمتر تقوم على إذابة القومية 

كية ، وهي ذات نتائج خطرية فستؤدي إىل اإلسالمية يف القومية اهلندو 
احنطاط املسلمني وضياعهم وفساد أخالقهم ، ومتزق كياهنم كما حدث يف 
الربازيل ولن يتحقق التوحد حبال من األحوال، بل ستعود اخلسارة على اهلند 

 بشكل عام .
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قّرر املودودي أن الدعوة القومية بصورهتا املعاصرة خمالفة  - 6 
 (1)للمنهج اإلسالمي وال ميكن أن تلتقي معه حبال من األحوال

 

  : الخالصة  

إن كل النظرات اليت طرحها املودودي يف جمال القومية والدميقراطية  
ويف جمال خمططات حزب املؤمتر آراء سديدة وصائبة ، لذلك تقبلها 
املسلمون وكانت هادية هلم يف جمال الصراع مع حزب املؤمتر اهلندي يف تلك 

 رتة احلرجة من وجودهم وصراعهم .    الف

 

 

                                                           
يف كتاب ) أبو األعلى  ((حممد عمارة  ))بعد هذا الكالم الواضح عن القومية ورفض املودودي هلا يأيت  (1)

باجرتاء النصوص والتالعب هبا وليقول : إن املودودي ليس (( اإلسالميني )) املودودي والصحوة اإلسالمية ( ليتهم 
لقومية ضد القومية وإمنا هو فقط ضد القومية اليت يدعو هلا حزب املؤمتر وضد القومية السياسة وليس ضد ا

الرجل  بني شيئني ،  احلضارية . ويتضح من الصفحات السابقة اليت نقلنا فيها أقوال أيب األعلى املودودي متييز
القومية : مبعىن اجلنس ، والقومية : مبعىن املفهوم الذي تبلور يف الغرب وقامت عليه نظريات مث أصبحت هذه 
النظريات أساسًا لرتابط شعب من الشعوب يدور حوهلا ، فالقومية باملعىن األول وهو وجود األجناس املختلفة 
واملتمايزة فهي مما فطر الناس عليها ، وبين الكون على أساسها ، وهي إحدى اآليات اليت يستفيد املسلم منها ، 

 وهو الذي يتناقض متامًا مع مبادىء لعنهوهو الذي اعتربه املودودي هو المرفوض لكن القومية باملعىن الثاين 
 اإلسالم وهو الذي يدعو إليه القوميون يف اهلند ويف بالدنا العربية تقليداً للقوميني يف أوروبا .

وهذا ما قاله بالضبط أبو األعلى املودودي و هذا ما فهمه اإلسالميون ، واآلن فمن الذي جيرتىء النصوص    
 !!!ويتالعبها : اإلسالميون أم حممد عمارة ؟؟
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 الفصل الثاني :

 

تشخيص المودودي لواقع باكستان عند انفصالها 

  م1910عن الهند عام 
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يشخص أبو األعلى وضع املسلمني يف باكستان يف رسالة مّسها )  
لك الواقع \واقع املسلمني وسبيل النهوض هبم ( ، وهو من أجل أن حيلل 

 يطرح ثالثة أسئلة يف بداية الرسالة وهي :
 ملاذا ابتلينا باالستعمار ؟ - 1
ما األمراض اليت سبقت االستعمار وصحبته يف حقول األخالق  - 2

 واألفكار والدين واملدنية والثقافة واالقتصاد والسياسة ؟
ما هو رد الفعل على تلك األمراض ؟ هل كان ردًا من يد واحدة أم   - 3

ردود ختتلف باختالف الطوائف ؟ وإن كانت الردود خمتلفة فما كانت ال
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الذي بقي من آثارها املستحسنة واملستهجنة حىت اليوم يف حياتنا 
  (1)القومية ؟ 

يضع املودودي عنوانًا كبريًا هو )أسباب عبوديتنا( ويذكر حتته أن  
االستعباد الذي ابتلينا به يف القرن املاضي إمنا كانت نتيجته حمتومة 
الحنطاطنا الديين واخللقي والفكري الذي كنا مرتدين فيه من قرون عديدة. و 

 يفصل ذلك االحنطاط يف األسطر التالية :
  

 

  (8) حالتنا الدينية  :  

يوضح أن اإلسالم مل ينتشر يف اهلند نتيجة مساع منظمة ومل تسهر   
أليام األوىل يف قوة منظمة هلى تعميم دعوته وتعليمه للناس مع استثناء ا

الفتح اإلسالمي ، إمنا كان غاية األمر أن رجاًل مسلمًا جاء إىل قرية من 
القرى ، أو تاجراً مسلماً إىل منطقة فدخل عدد من الناس يف اإلسالم نتيجة 
التأثر بالرجل الزائر أو املسلم التاجر ، إال أن هؤالء األفراد املنفردين مل يكن 
بأيديهم ما يساعدهم على العناية بتعليم الذين أسلموا ، وال قامت 

                                                           
 ( . 121املودودي ، واقع املسلمني وسبيل النهوض هبم ، ) ص،  (1)

 ( . 121املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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احلكومات املسلمة مبا جيب عليها من تعليم أولئك املهتدين ، لذلك ظلت 
عامة الناس سادرة يف جهلها و جاهليتها ، وخري دليل على ذلك هو ما 
تراه من الرسوم الباطلة والعادات اجلاهلية اليت نقلها هؤالء املسلمون من 

 ىل الديانة اإلسالمية .دياناهتم السابقة إ
وقد انشغل العلماء بكل أسف يف مسائل تافهة وتركوا املسائل  

اجلليلة ، ومل يعطوا القرآن والسنة حقهما ، وانشغلوا جبزئيات الفقه وتعريفاته 
. 

وينبه املودودي أن التصوف الذي راج بني املسلمني هو التصوف  
النابع من الفلسفات اإلشراقية والويدانتية واملانوية والزرداشتية وكانت طرق 
األحبار والرهبان واإلشراقيني والرواقيني هي اليت اختلطت به ، حىت مل تبق 

 له عالقة بعقائد اإلسالم إال قليالً .

  (1) الحالة الخلقية  :  

يقرر املودودي يف أن االحنطاط والتدهور اخللقي قد بلغ بالطبقة  
ؤهلة لتؤجر خدماهتا لكل مستأجر ، مع أن الوسطى مبلغًا كبريًا جعلها م

 الطبقة الوسطى هي عماد اجملتمع .

                                                           
 ( . 129املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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ويوضح أن هذا الضعف اخللقي مّكن كل عدو من أعداء املسلمني  
من السيخ والفرنسيني واهلولنديني واإلجنليز أخريًا أن حيكم البلد بالرجال 

 املسلمني وسيوفهم .
وكان العلماء يشاركون الطبقة الوسطى أمراضها ، وكان شعارهم أن  

يتعلقوا بأذيال أمري من األمراء أو ملك من امللوك ، ويفتون له كل ما 
يشتهي ، ويقدمون مصاحلهم الشخصية على الدين ومقتضياته ، وكان 
ديدهنم أن يتهاونوا يف شأن املسائل األساسية ويشددوا يف الفروع واجلزئيات 

صومات معهم ألتفه األسباب ، ، وكانوا حربًا على بين قومهم يثريون اخل
 مسلحاً مع األغنياء وأرباب السلطة .

أما الغنياء فما كان مههم إال يف أمرين : البطن والفرج ، وكانت  
 جمهوداهتم مرتكزة حوهلما .

  (1) الحالة الفكرية والعلمية :  

أغلق باب االجتهاد العلمي ذو التحقيق منذ عدة قرون ، فال  
تدرس األمة إال ما تركه األوائل تعيده وجترته ، قال تعثر على فكرة مبتكرة 
واخرتاع مبتدع واكتشاف جديد ، وبذلك طرأ مجود فكري ساعد على 
ترسيخه نظام تعليم بال يعتمد على شرح املتون ، واختصار الشروح ، مث 

                                                           
 ( . 131املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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حيول املودودي النظر إىل األمة اليت استقرت يف اهلند ، ويستجلي األسس 
 عليها . اليت قامت

يبني املودودي آثار احلضارة الغربية يف مسلمي اهلند فيذكر تأثريها  
الثقايف واالقتصادي واألخالقي والسياسي ، وحنن سننقل جانبًا من آرائه 

 تلك .  

  

  (2)تأثير الثقافة الغربية  :  

يذكر املودودي أن االستعمار الغريب فرض حضارته على اهلند ،  
واضطر املسلمون أن يدخلوا املعاهد اليت فتحها االستعمار اإلجنليزي ، ألنه 
ربط بني الدخول غلى املعاهد وبني احلصول على الرزق ، ويبني املودودي 
أن أحد مل يرتد عن دينه اإلسالمي ، لكن املؤكد أنه مل يبق على إسالمه 
اخلالص من كل مائة رجل حىت رجلني إثنني ، فقد نشفوا جذور الثقافة 

مية من قلوب املسلمني وأذهاهنم وغرسوا مكاهنا جذور الثقافات اإلسال
 األجنبية .

  (1) تأثير النظام االقتصادي : 
                                                           

 ( . 110املرجع السابق ، ) ص،  (2)

 ( . 110املرجع السابق ، ) ص،  (1)
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فرضوا نظامهم االقتصادي حىت مل تعد أبواب الرزق تفتح إال عمن  
 خيتار مبادىء هذا النظام االقتصادي .

 تأثير القانون : 

فرضوا على املسلمني قانوهنم الغريب ، ومل يبدلوا صورة النظام  
االجتماعي واملدين فحسب ، بل جاءوا بتغريات هائلة يف تصوراهتا 

 االجتماعية ونظرياهتا القانونية .

 تأثير األخالق واالجتماع : 

فرض االستعمار مفاسده اخللقية وعاداته االجتماعية على  
 املسلمني، وأصبح التشبه هبم هو الطريق إىل احلظوة والرتقي عندهم .

 تأثير النظام السياسي : 

فرض االستعمار اإلجنليزي على األمة نظرياته السياسية من قومية  
 وديقراطية والدينية .

 تجاوبنا مع الحضارة الغربية :  

 يبني أن هناك نوعني ظهرا يف األمة : 
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التجاوب االنفعايل : فكان هناك فئة من األمة استسلمت للحضارة  
الغربية وتفاعلت معها ، أخذت فلسفتها للحياة ، وأخذت نظرياهتا يف 

 السياسة و يف كل جمال .
التجاوب اجلمودي : وهناك فئة من املة مجدت يف وجه احلضارة  

 الغربية وسعت للمحافظة على ما ورثته األمة يف القرن الثامن عشر .

 

 

  

  مالحظات على تشخيص المودودي لواقع باكستان :  

راسة رسالة )واقع املسلمني وسبيل النهوض يتبني لنا من خالل د 
هبم( أن املودودي مستوعب بشكل جيد لواقع املسلمني يف باكستان ، 

 وميكن أن تدون املالحظات التالية على هذا الفهم : 
جهل املسلمني بدينهم عميق وبعيد يف رأي املودودي ويعود  -1 

ذلك إىل تقصري احلكومات املتعاقبة اليت مل تعط هذا املوضوع حقه ،   وإن  
كل اجلهود اليت نشرت اإلسالم يف اهلند وعلمت الناس دينهم   كانت 
جهودا فردية حسب حتقيق املودودي ما عدا الفرتة اليت دخل اإلسالم  فيها 

 إىل القارة اهلندية على يد حممد الفاتح . 
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يرى املودودي أن اإلسالم اختلط عند املسلمني مبوروثاهتم  -2 
، لذلك عاشت موروثات الشرك اليت عرفتها القارة اهلندية عند السابقة 

 املسلمني بعناوين غري إسالمية ، وهو مصيب يف هذه الرؤية . 
يقرر املودودي أن التصوف الذي راج عند املسلمني يف   اهلند  -3 

يف األعم واألغلب مرتبط بديانات أخرى كالديانة اهلندية   والفارسية 
والنصرانية ومرتبط أيضا بفلسفات شائعة كالفلسفة اإلشراقية واألفالطونية ، 

 واملودودي مصيب هبذا التقرير . 
يرى املودودي أن العلماء الذين عرفتهم اهلند خالل العصور  -1 

املتأخرة مل يكونوا على املستوى يف استيعاهبم للواقع ، ويف معاجلتهم له ، 
 وهو حمق يف هذا التوصيف . 

دي أن االحنطاط اخلُُلقي قد أصاب األمة بكل فئاهتا يرى املودو  -1 
: الطبقة الوسطى ، والعلماء ، واألغنياء . وهو مصيب يف هذا التشخيص 

 . 
يقرر املودودي أن األمة أصيبت حبالة مجود فكرية ،   ونضبت  -1 

 قنوات اإلبداع فيها ، وهو حمق يف هذا التقرير . 
يرى املودودي أن تأثري احلضارة الغربية يف املسلمني اهلنود شامل  -0 

 لكل اجملاالت الثقافية واالقتصادية والقانونية واالجتماعية والسياسية.
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اخلالصة : إن حتديد املودودي لواقع مسلمي اهلند غداة قيام  
 باكستان حتليل صائب وسديد . 

واآلن ما نظرته إىل الرابطة اليت حكمت باكستان بعد قيامها ؟ وما  
 لوضعها قبل قيام باكستان ؟  حتليله

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث : 

 

تحليل المودودي لمنهج الرابطة اإلسالمية 

 وموقفه منها 
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عندما َيْدُعون إىل دولة  (1)يشري املودودي إىل أن املسلمني اهلنود  
 إسالمية ال يهدفون إال إىل الدولة القومية يوضح ذلك فيقول :

وكذلك شأهنم يف بالدنا اهلندية فإن املسلمني الذين تثقفوا من ))  
أهلها بالثقافة الغربية يستعصي عليهم إدراك هذه احلقيقة السامية ،    فإهنم 
وإن كانوا يلهجون بذكر الدولة اإلسالمية ، مضطرون بطبيعتهم  وثقافتهم 
 أن ال يهتدوا إال إىل الدولة القومية ، وكل ما يقع اختيارهم  عليه من مناهج

الفكر ال ييخرج عن دائرة الفكرة القومية ، فألجل    ذلك تراهم ال يهمهم 
إال أن ينتقل زمام األمر إىل األمة اليت تتسمى باملسلمني أو على األقل 

                                                           
رة ))املسلمني اهلنود(( واليت أوردها املودودي يف هذه  الرسالة إن قادة الرابطة اإلسالمية هم أحد املعنيني بعبا (1)

وهم أبرز الذين كانوا يْدعون إىل دولة إسالمية يف مقابل الدولة القومية اليت كانوا يدعو إليها      حزب املؤمتر 
 اهلندي . 
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يف ناحية من نواحي هذا  -سلطة سياسية  -حيصل هلم نفوذ سياسي 
 . (2) ((القطر العظيم 

مث يبني كيف أن هذا التوجه القومي يضطرهم إىل مجع املتناقضات  
 واملختلفات واملتباينات يف حقيبة واحدة يوضح ذلك فيقول : 

وكلما فكر هؤالء وحبثوا يف الطريق اليت توصلهم إىل   مطمحهم ))  
القومي ال يتجلى هلم إال املناهج اليت ختتارها أمم العامل عامة لتحقيق 

عناصر األمة   مطالبها السياسية ، وذلك أن جيمع كل رطب ويابس من 
على رصيف واحد ويتخذ من تلك العناصر الصاحلة والفاسدة كتلة متضامنة 
تنفخ فيها روح القومية ، ويكون هلم سلطة مركزية ، وحرس قومي وجند 
قومي ، وتتكون هلم دولة قومية يف  األقطار اليت يكون هلم فيها األغلبية 
عماًل باملبدأ الدميقراطي املعروف )احلكم لألغلبية( ، وأما البالد اليت يكون 
فيها عددهم أقل من غريهم فرييدون أن تضمن هلم احملافظة على حقوقهم 
وخصائصهم القومية كما حتب األقليات القومية يف سائر بالد العامل أن 
حتافظ على خصائصها القومية ، ويكون هلم سهام معينة يف مناصب 

نتخبوا نواهبم بأنفسهم ويشرتكوا احلكومة ويف دوائر التعليم واالنتخاب ، وي

                                                           
 ( . 10، )ص، 1901املودودي ، منهاج االنقالب اإلسالمي .ط مؤسسة الرسالة ، بريوت ، (2)
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(( يف تشكيل الوزارات من حيث هم أمة مستقلة باملعىن العصري الدميقراطي 

(1)  . 
مث يبني استغالل املسلمني القوميني للمصطلحات الشرعية من :  

مجاعة ومّلة وأمري وطاعة ويفهموهنا حسب دينهم اجلديد دين القومية ، 
 يوضح ذلك فيقول : 

فهؤالء املسلمون القوميون يفعلون كل ما تفعل األقوام   األخرى ))  
وال يتحرجون من ذلك أي حترج ، ولكنهم يستغلون كلمات األمة واجلماعة 
واملّلة واألمري وطاعة األمري ، وغريها من الكلمات املصطلح عليها يف الشرع 

من  ال يفهمون -ملا تطبعوا به من فكرهتم   اإلسالمية القومية-، ولكنهم 
هذه املصطلحات إال ما يريدونه من معاين دينهم اجلديد )دين القومية( وقد 
ساعدهم حسن احلظ إذ وجدوا تلك املصطلحات املالئمة ألفكارهم يف ما 
وجدوا بني أيديهم من كتب الشرع  فاستخدموها إلخفاء ما يف أنفسهم من 

 ((الفكرة املناقضة لإلسالم حتت ستار هذه الكلمات واملصطلحات الشرعية 
(1)  . 

مث حيسم املوضوع بشكل صريح ويقرر عدم صالح برنامج  العمل  
الذي تنفذه الرابطة للوصول إىل الدولة اإلسالمية بل على العكس إن 

                                                           
 ( . 10املودودي ، منهاج االنقالب اإلسالمي ، )ص،  (1)

 ( . 11املرجع السابق ، )ص،  (1)
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الرابطة وبرناجمها ِمْعول هدم يف إقامة الدولة اإلسالمية ألن الدولة   اليت تقوم 
ائر أو القبائل إمنا تنظر  إىل على اإلسالم ال تنظر إىل القوميات أو العش

اإلنسان بعني اإلنسانية وتعرض على الناس كافة مبادئ  وغايات مبينة 
 واضحة ، حيسم ذلك فيقول : 

إن مثل هذه الفكرة ومثل هذه احلركة وبرنامج العمل ال   تصلح ))  
أن تكون نواة ملشروع الدولة الفكرية أو أساسا لبنياهنا فضال    عن أن 
تكون عون يف إكمال بناء هذا الصرح العظيم وإمتامه ، بل  األصح أن كل 
جزء من أجزاء تلك الفكرة وذلك اللربنامج معول من معاول  اهلدم ، يأيت 
بنيان الدولة الفكرية ألن الدولة اليت تقوم على أساسها ال تنظر إىل األقوام 

عني اإلنسانية ، والقوميات أو العشائر والقبائل بل إمنا تنظر  إىل اإلنسان ب
وتعرض على الناس كافة مبادئ وغايات مبينة واضحة وتقول هلم )إن 
سعادتكم وفالحكم يف أن تؤسسوا نظام املدنية ونظام احلكم على هاته 
القواعد ، حبيث كل من قبلها يكون   نصيبه يف إقامة هذا النظام وإدارته 
مثل نصيب سائر املؤمنني هبذه الفكرة سواء بسواء ( . فقل يل بربك ،  
كيف يقوم هبذه الدعوة من تطبعت فكرته ولسانه وأعماله وحركاته بطابع 
القومية والتعصب هلا ؟ فإنه قد أغلق على نفسه باب الدعوة لإلنسانية عامة 
وأوقع نفسه يف ورطة من اخلطأ يف أول خطوة . واألمم والشعوب اليت 

نها وال تتحارب إال ألجل أعماها التعصب القومي واليت ال تتنازع فيما بي
القومية ، والدول  القومية إذا أردنا أن ندعوها إىل مبادئ اإلنسانية السامية 
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وقواعد   السعادة البشرية فهل يكون من املعقول أو نكون على حق إذا 
شرعنا يف هذه الدعوة باملطالبة باحلقوق القومية والدولة القومية ألنفسنا ؟ 
وماذا يكون رأيك يف رجل أراد أن يقوم  حبركة منع الناس عن املقاضاة 

 . (1) ((والتحاكم ، فبدأ دعوته برفع قضية إىل احملكمة بنفسه؟! 
مث يوضح عدم صالح رجال الدولة القومية بكل أصنافهم من قضاة  

وشرطة وقّواد ، ووزراء للدولة اإلسالمية املقرتحة الختالف تفكريهم 
 م فيقول : وخلقهم وسلوكهم عما يريده اإلسال

والبنيان الذي يقوم على أساس هذه النظرية خيتلف عن الدول ))  
الالدينية اختالفا كليا يف بنيته وطبيعته وهيئته الرتكيبية ، والدولة اليت  تقوم 
على أساسها حتتاج يف تأسيس بنياهنا وإدارة شئوهنا إىل عقلية خمصوصة 
وخلق خمصوص وسرية خمصوصة ، فجنودها وشرطتها  وحماكمها وضرائبها 
وخطتها اإلدارية وسياستها اخلارجية وقوانينها للسلم واحلرب كلها ختتلف 
اختالفا كليا عن امثاهلا يف الدول الالدينية ، فقضاة هذه الدول ورؤساء 

يف حماكم -مهما كان حقريا-حماكمها ليسوا بأهل ألن يُناط هبم أي عمل
يف  تلك الدول ال يستحقون أن  الدولة اإلسالمية ، وكذلك رؤساء الشرطة

يفوض إليهم يف الدولة اإلسالمية حىت وال وظيفة شرطي من عامة الشرطة 
وقّواد العساكر وأمراء اجلنود فيها ال ميكنهم ان يتجندوا يف اجليش اإلسالمي 

                                                           
 ( . 11املرجع السابق ، )ص،  (1)
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. وأما وزراء اخلارجية تلك  الدول الالدينية فال عجب إذا سيقوا يف الدولة 
اإلسالمية إىل السجن  عقابا هلم على ما اقرتفوه من الكذب وما ابتكروه 
من أساليب املكر واخلديعة فضال عن أن يتولوا منصبا من مناصب املسئولية 

 .  (1) ((فيها 
 مث يؤكد الفكرة السابقة يف موضع آخر من كتابه فيقول :  
وأما عباد الشهوات وطاّلب اللدنيا الدنيئة الذين يتبعون ما ُيسمى ))  

وم )مبذهب املنفعة( والذين من َدْيدهنم أن يضعوا مبادئ   جديدة بني  الي
كل حني وآن إرضاًء لشهواهتم وأغراضهم ومسايرة ملنافعهم الذاتية أو 
مآرهبم القومية ، والذين ال خيافون اهلل وال يرجون اآلخرة ،  بل ليس نصب 
أعينهم إال النفع العاجل والرقي املادي يف كل ما يأتون  من عمل وما 
يتخذونه من خطة ، فهؤالء ال يصلحون أن يُفوض إليهم أمر الدولة 
اإلسالمية ، بل احلق أن مثلهم فيها كمثل أرضة يف خشبة تأكلها أكالً 

 . (1)(( وهتددها بزواهلا من مكاهنا 
مث يوضح خطأ الرابطة واستبعاده أن يقوم انقالب إسالمي من  

 لمني على كل تناقضاهتم فيقول : خالل أسلوب الرابطة يف جتميع املس

                                                           
 ( .11املرجع السابق ، )ص،  (1)

 ( .11املرجع السابق ، )ص،  (1)
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كل انقالب حباجة إىل حركة وزعامة وعمال وشعور   اجتماعي ))  
وبيئة ُخُلقية تالئمه ، فكذلك شأن االنقالب االسالمي فإنه ال تثمر 
شجرته وال ُتؤيت ُأكلها إاّل إذا قامت حركة شعبية على أساس   النظريات 

وسنته الطاهرة ،  صلى اهلل عليه وسلمواألحكام القرآنية ودعامة سرية حممد 
تقوم هبذه احلركة الشعبية وتنهض وتقوى حىت تُغرّي جبهادها املستمر العنيف 
أّس اجلاهلية الفكرية واخلُلُقية والنفسية والثقافية  السائدة يف احلياة 
االجتماعية وتأيت بنياهنا من القواعد ، والذي يصعب علي إدراكه ما 

حركة قومية مَنَت وازدهرت من يزعمون من حدوث انقالب إسالمي إْثر 
جراء تفاعل هذا املنهاج الثقايف والتعليمي العقيم الذي  أناخ علينا بكلكله 
منذ زمن ، والذي شّيد صرحه املعوج على أساس األخالق املنفعية وفلسفة 
الذرائع فحسب ، وإين ال أؤمن مبثل اخلوارق واملعجزات اليت كان يؤمن هبا 
)مسيو رينو( رئيس وزراء فرنسا سابقًا ، بل الذي أعتقده أن النتائج ماهي 

 .  (1) ((إالّ تبعا ملا يُؤتى به من حماوالت وما يبذل هلا من جهود 
مث يؤكد املعىن السابق وهو أن اخلطة القومية اليت اتبعتها الرابطة  

ميكن أن تؤسس دولة قومية ، لكنها ال ميكن أن تؤسس دولة إسالمية يؤكد 
 فيقول : 

                                                           
 ( .19املرجع السابق ، )ص،  (1)



231 

فإن كان املسلمون يعتربون اإلسالم قومية عنصرية تارخيية  )) 
ويطمحون بأبصارهم إىل إعالء شأن تلك القومية العنصرية املتوارثة ،   فال 
جرم أن اخلطة اليت اختاروها هي احلق والصواب ، وال يبعد أن   يتسىن هلم 
بذلك أن ينجحوا يف تأسيس دولة قومية أو ينالوا على األقلل حظهم املوفور 
املنشود يف إدارة الدولة الوطنية وأما أن يرجى من هذا املنهاج وهذه  اخلطة 
أن تكون لنا عونا يف الوصول إىل غاية   )االنقالب اإلسالمي( ومطمح 
)الدولة اإلسالمية( ، فذلك من باب األماين   املعسولة ، بل احلق أن كل 

ترجعنا إىل الوراء وتبعدنا خطوة يف هذا املنهاج ال تكون إال خطوة متقهقرة 
 .  (1) ((عن غايتنا 

مث يبني واقع األمة اإلسالمية من احتواء ألنواع مرتدية من    البشر  
 وضرورة إصالح هذا الواقع يوضح ذلك فيقول : 

وغري خاف أن األمة اليت تتسمى اليوم باملسلمني قد مجعت   بني ))  
أحضاهنا كل رطب ويابس من األفراد والرجال ، فقد يوجد فيهم كل  ما 
يوجد يف األمم الكافرة من أنواع الطبائع واألخالق ، وهم يسابقون الكفار 
ويامحوهم باملناكب يف شهادة الزور يف احملاكم ، ويباروهنم يف أخذ الرشى 
وارتياد دور البغاء وارتكاب السرقة والتجرؤ على غريها من األخالق الذميمة 

عايشهم وابتغاء رزقهم سري الكفار ، فأنت ، وكذلك يسريون يف كسب م

                                                           
 ( .21املرجع السابق ، )ص،  (1)
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ترى أن احملامي املسلم يدافع عن  موكله كاحملامي الكافر ، وهو يعرف أن 
قضيته باطلة وأن احلق يف  اجلانب اآلخر ، يدافع عن الظامل وقلبه خال من 
خشية اهلل ، وهكذا   جتد الغين املسلم إذا أثرى واملوظف املسلم إذا توىل 
منصبا يأتيان كل ما يأتيه الغين والكافر واملوظف املشرك من املنكرات 

 وسيئات األعمال . 
فاألمة اليت وصلت إىل هذا الدرك األسفل من االحنطاط اخلُُلقي  إن  

حشرت كل غث ومسني من أفرادها يف زمرة واحدة كما جتمع   السود 
أو درّبتها والبيض من الغنم يف قطيع واحد ، وروضتها على َرَوغان الثعالب 

على افرتاس الذئاب برتبية سياسية أو مترين عسكري ، فرمبا ينفعها ذلك يف 
االستيالء على الغابات وتنفيذ األمر والنهي يف سباعها الضواري ، إال انه ال 
يالئم طبيعة االنقالب اإلسالمي وال جيدي شيئا يف مهمة إعالء كلمة اهلل 

 . (1) ((وإقامة دينه 
 مث يبني عدم صالح قيادة الرابطة ملثل هذا العمل فيقول :  
وأما الزعامة اليت ال هتتم إال بالنفع العاجل وال تنظر إال يف مصاحل ))  

قومها ، وتنتهج كل منهج يعود بالنفع على شعبها ، وتنبذ مبادئها واصوهلا 
وراء ظهرها إذا رأت الفائدة العاجلة فيما يناقضها ، واليت ال  يرى عليها 
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من تقوى اهلل واألخالق الزكية ، فلن تصلح    للوصول إىل الغاية مسحة 
 . ((اجلليلة اليت يطمح إليها اإلسالم 

مث يبني صالح منهاج الرتبية والتعليم السائد اآلن يف األوساط  
 اإلسالمية يوضح ذلك فيقول : 

مث إن منهاج التعليم والرتبية احلاضر الذي وضعت قواعده حسب ))  
القول الشائع : )ُدر مع الدهر كيف دار( ال ميكن أن يكون مالئما لطبيعة 
اإلسالم وخدمة الدين القومي الذي يقضي على الناس ويفرض عليهم أن 
يلتزموا الطريق الذي أوضحه اهلل يف كتابه ، ويعضوا عليه بالنواجذ مهما كان 

لو  من اشتداد األخطار واألهوال . وإين على مثل اليفني يف نفسي من أنه
ُخّول املسلمون اليوم أن يؤسسوا دولة هلم يف بقعة من بقاع األرض ملا 
استطاعوا أن يقوموا بإدارة شئوهنا وتسيري دفتها وفق املبادئ اإلسالمية وال 
ليوم واحد . فإنكم معشر املسلمني ، مل   تعدوا املعدات الالزمة وال هّيأمت 
العوامل الكافية لتنشئة رجالكم   وشبابكم على الطراز املخصوص للتفكري 
واألخالق الذي حتتاج إليه الدولة اإلسالمية لتسيري دفة أمرها وتنظيم دوائرها 
العديدة املتشعبة من الشرطة والقضاء واجلند واخلراج واملعارف والشئون املالية 
والسياسية اخلارجية ، وال جرم أن هذا التعليم الذي يلقنه الطالب يف 

العصرية اليوم يقدر على ختريج العمالل واملوظفني بل  الكليات واجلامعات
القضاة والوزراء للحكومات القائمة على مبادئ غري مبادئ اإلسالم , 

ال  -وعسى أن ال يسوءكم إذا قلت بصراحة ووضوح  -ولكنه لألسف 
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يستطيع أن يعد للمحاكم اإلسالمية خادما من خدامها ، أو خيرج  للشرطة 
 اإلسالمية شرطيا من عامة الشرطة . 

وال خيتص ذلك بالتعليم العصري وحده ، فإن منهاج تعليمنا القدمي   
الذي مل يؤمن بعد بدورة األرض مياثل التعليم العصري يف هذا الباب ، وقد 
بلغ من عقمه وحتجره يف هذا الشأن أنه ال يقدر أن يهيئ للدولة اإلسالمية 

مالية أو    رجال يقوم بوزارة يف العصر احلاضر قاضيا واحدا أو وزيرا لل
احلرب أو مديرا للمعارف أو سفريا خلارجيتها ، فقل يل بربك ماذا أقول يف 

 .  (1) ا ((الذين يلهجون بذكر )الدولة اإلسالمية( ومل يدركوا مغزاها أصل
مث يرد على وجهة النظر اليت تقول بتأسيس دولة قومية أوال مث  

حتويلها إىل دولة إسالمية ثانيا ، يرد على تلك الدعوى بأن ذلك  مستحيل 
 ومناف لطبيعة العمران يوضح ذلك فيقول : 

ومن الناس من يقول بتأسيس دولة قومية للمسلمني ولو غري ))  
مستندة إىل قواعد الشريعة الغرّاء ، يقولون به ويْدعون إليه ويغتنمون  هذه 

تأسيس دولة  قومية ميكن  الفكرة يف املرحلة األوىل ، ويزعمون أنه إذا مت هلم
حتويلها تدرجييا فيما بعد إىل دولة إسالمية بوسائل التعليم والرتبية وبفضل 
اإلصالح اخللقي واالجتماعي ولكن شهادات التاريخ والسياسة وعلوم 
العمران تفند مثل هذه املزاعم وتعدها من قبيل املستحيالت ، وإن جنح 
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مشروعهم كما يزعمون ، فال شك أنه يكون معجزة ، فإن نظام احلكومة له 
أصل ثابت يف احلياة االجتماعية ، كما قلت يف مفتتح هذا املبحث ، فال 
ميكن أن حيدث انقالب ثابت يف   نظامها بطريق من الطرق إال إذا سبقه 

 . (2) ((تبدل يف احلياة االجتماعية 
مث يقدم شواهد على صحة مقولته السابقة من خالل حياة عمر بن  

بد العزيز املالية واملأمون بن الرشيد وملكي اهلند )حممد تغلق( و )عاملكري( ع
. 

 مالحظات على موقف المودودي من الرابطة :   

بني املودودي أن الرابطة قومية املنهج وأهنا ال تعرف إال الدولة  - 8 
القومية وان أسلوهبا يف العمل سينشئ دولة قومية ، وال ميكن أن ينشئ حبال 

 من األحوال دولة إسالمية . 
وليس من شك بأن هذا املوقف عميق وصائب ألنه مل يتبع فيه  

 عاطفته إمنا اتبع التحليل الشرعي السليم .

بنّي املودودي أن الرابطة استغلت املصطلحات الشرعية من  - 9 
)أمري وطاعة ومجاعة ومّلة( ووظفتها يف دينها اجلديد )القومية( ، ويرى أهنا 

ت فيإطارها كل غث ومسني من العناصر ، لذلك فليست الرابطة مؤهلة مجع
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إلقامة الدولة اإلسالمية بل هي هدم يف الدولة اإلسالمية ، وهو كالم سديد 
 وحمكم . 

وضح املودودي عدم صالحية رجال الدولة القومية بشكل  - 3 
عام ورجال الرابطة بشكل خاص لقيادة الدولة اإلسالمية لفقداهنم   أبسط 
صفات القيادة يف الدولة اإلسالمية وهي التقوى واألخالق الزكية ، وهي 

 نظرة سليمة يف حقيقة قيادة الرابطة . 

فّند املودودي زعما كان يُرّوج له يقول بإنشاء دولة قومية  مث  - 9 
حتويلها إىل دولة إسالمية ، فّند هذا الزعم وبنّي أنه مناف ملناهج العمران ، 

 مصيب يف تفنيده ملثل هذه اإلمكانية .  واملودودي

*   *   * 

هذا هو منهج الرابطة اليت قادت باكستان ، فما هي صورة   الذي  
؟ وما هي تفصيالت  صورة  1910قاد الرابطة وانشأ باكستان عام 

 الزعماء الذين التفوا حوله وقادوا باكستان معه وبعده ؟ 
احلديث عن قيادة الرابطة ففّصل نشأة  (1)لقد فّصل مسعود الندوي  

 زعيمها حممد علي جناح زعيم الرباطة فقال : 
                                                           

مسعود الندوي هو معتمد "دار العروبة" يف اجلماعة اإلسالمية ومن الكّتاب املعتمدين لدى اجلماعة  (1)
 اإلسالمية . 
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فقد نشأ نشأة إفرجنية خالصة بني طائفة من االمساعيلية اليت ال ))  
صلة هلا جبمهور املسلمني وال جتمع بينهما وبني مجهرة مسلمي اهلند  رابطة 

و إليه من عقيدة غري اسم اإلسالم الذي يتربك به اجلميع وال يعرفون ما يدع
 .  (1) ((صافية نقية ونظام للحياة شامل 

 ووصف جهله باإلسالم فقال :  
ومن سوء احلظ أن القائد حممد علي جناح على تضلعه من  )) 

الدستور والقانون العصريني وطول كعبه يف الدبلوماسية الغربية وخدمته يف 
السياستني اهلندية واإلجنليزية ما كان له سابق مبعرفة اإلسالم وحقيقته ومزاياه 
، مل يكن له علم مبا فيه من نظم للحياة شاملة وبركات للبشر عميقة 

 .  (2)(( جامعة 
ويبني تأثر قيادة الرابطة باملنهج الغريب يف العمل وابتعادها عن  

 اإلسالم فيقول : 
فكل ما قام به القائد حممد على جناح وأتباعه املتحمسون يف ))  

قضيتهم وتقوية مطالبهم من احلركات واملظاهرات وما أقاموه من سبيل تأييد 
احلفالت واملؤمترات ، جاءت على غرار اجلمعيات السياسية العصرية ، 
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منتهجة خطتها ، مقتفية أثرها ، ال جند عليها مسحة من الدين او  الطابع 
 ( 1) ((اخلُُلقي اإلسالمي الذي مييزها عن غريها من خصالت غري املسلمني 

ويصف ثقافة رجال الرابطة يف مرحلة ما قبل االستقالل واهنا  
 مستقاة من الثقافة الغربية فيقول : 

وكذلك الذين لبّوا دعوته )أي حممد علي جناح( وانضووا  حتت ))  
لوائه وتتبعوا معامله يف مقاومة املؤمتر اهلندي وحماربة خطته العوجاء  ، كانوا 

الثقافة الغربية وخترجوا يف العصرية ونشأوا نشأة بعيدة من الذين ُغذُّوا بِِلَبان 
 . (2) ((عمن مراكز الدين والعلم 

ويصف أخالقهم مبا فيها من بعد عن الصالة وارتكاب املنكر  
 فيقول : 
وكذلك الذين أُلقيت إليهم مقاليد الزعامة يف طول البالد وعرضها ))  

وتولوا الدفاع عن حقوق املسلمني يف األقاليم والقرى كانوا  على غرار 
 سادهتم وكربائهم يف البعد عن الدين وتعاطي املنكر وارتكاب الفحشاء . 

وكذلك نرى حفالهتم ومؤمتراهتم مكتظة بالنساء السافرات املتربجات  
يتقدمن الرجال ويشاركن يف عامل مل خيلقهن اهلل ألجله ، أما الذين حيافظون 
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 (1) ((ت الشرعية فعددهم نزر قليل جدا على الصلوات منهم ويؤدون الواجبا
 . 

مث يبني تقديس عموم أفراد الرابطة حملمد علي جناح والزعماء  
البارزين اآلخرين واختالقهم األعذار الواهية والتربيرات السخيفة لتصرفاهتم 

 املنكرة فيقول : 
وأدهى من ذلك وأمّر أن عامة أتباع القائد حممد علي جناح ))  

ومجهرة املنضوين حتت لوائه جعلوا يقدسون أعماله وأعمال زمالئه من كبار 
زعماء الرابطة املسلمة وخيتلقون أعذارا واهية وحياًل سخيفة ملا يقرتفونه من 
املنكرات من عدم احملافظة على الصلوات وتعاطي اخلمر وتشجيع النساء 

 .  (2) ((على السفور والتربج مما يضيق سرده نطاق املقام 
احتواء الرابطة املسلمة خلليط من أذناب االستعمار والشيوعية ويبني  

 ودعاة القومية فيقول :  
وكان من نتائجها أن انضوى حتت لواء الرابطة كل غث  ومسني ))  

من أذناب االستعمار وأعوان الشيوعية وأنصار الكماليني ودعاة القومية 
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املتطرفة ، والوطنية اجلغرافية ، واإلسالم اجلغرايف ممن اتسم باسم   املسلمني 
 .  (1) ((وتسمى بأمسائهم 

ويتحدث عن مثرة هذا اخلليط بعد االستقالل وخباصة يف جمال  
 الشباب حيث منت نزعة التفرنج واإلحلاد والزندقة فيقول : 

وقد شاهدنا هذه الكتلة اجملتمعة من شىت العناصر واألهواء   وقد ))  
يبق بينها جامع فكري ، فمنهم من يدعو  تفرقت شيعًا بعد االستقالل ومل

إىل الشيوعية علنًا ومنهم من يأخذ بناصر احملولني ، ومنهم من  يدعو 
بدعاية اإلسالم من فوق املنابر ويف جلسات الربملان وإذا خال إىل أصدقائه 
وخالّنه تعاطى املنكر يف اخللوة والنادي واقرتف من املآمث واملخزيات ما ميجه 

 السمع ويأباه الذوق والشرع والدين . 
ومن سيئات هذه القومية املسلمة أو )اإلسالم اجلغرايف( حسب  

املصطلح الشائع يف البلدان العربية أنه جنحت بني الشبيبة املنضوية حتت لواء 
الرابطة املسلمة نزعة الكمالية ، نزعة التفرنج واإلحلاد والزندقة ، والذي 

هو عدم اتفاق زعماء الرابطة املسلمة على  غذى هذه النزعة اخلبيثة ورواها
شعائر اإلسالم وعدم االكرتاث ألوامر الشر ونواهيه وال تزال هذه النزعة 

 .  (2) ((باقية آثارها يف شرذمة قليلة من الشبان 
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ويصف سلوك أعضاء الرابطة بعد االستقالل : من انغماس يف  
 اللهو وامللذات ، وانشغاهلم عن مأساة شعبهم هبذا اللهو فيقول : 

أعضاء الرابطة املسلمة الذين تولوا زمام األمر يف اململكة  اجلديدة ))  
فقد أهلتهم عن التفكري يف مصري شعبهم وأتباعهم احلفالت    واملهرجانات 
اليت كانت تقام وتقعد يف العاصمة كراتشي فرحا باالستقالل وسرورا بتسليم 

ني يف تعاطي كؤوس اخلمر والتسابق مقاليد احلكم ، فقد كان القوم منغمس
إىل دور املالهي ، حينما كانت احملرمات تنتهك يف مدن شرقي البنجاب 
وقُراها ، واملساجد هتدم ، واملصاحف حترق وتداس باألقدام ومجوع حمتشدة 
من الالجئني إىل باكستان ينزل عليهم يف طريقهم من أنواع اآلالم والشدائد 

 . (1) ((ما تقشعر له األبدان 
ويتحدث عن سلوكهم أثناء حدوث االستقالل وختليهم عن رعيتهم  

 وجبنهم يف مواجهة األحداث فيقول : 
أما هندستان فال تسل عن حال املسلمني فيها وتعرضهم  )) 

لألخطار ومصاهبم يف دينهم وعلومهم ومدارسهم وآداهبم ، ومثُلهم كمثل 
، أما الذين كانوا   زعماء هم  األيتام على مأدبة اللئام وال يواسيهم أحد

واملسيطرون على شؤوهنم اجلليلة واحلقرية ، فقد هربوا منهم خوفا على حاهلم 
ونفوذهم والتجأوا إىل باكستان ليتمتعوا هناك مبناصب احلكم وينعموا مبقاعد 
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يف اجملالس التشريعية وحيظوا بإحدى السفارات يف العواصم األوروبية ، وقد 
بلغ اجلنب وخور العزمية أن رئيس الرابطة  املسلمة التشودري خليفة الزمان 
أيضا مل يتجرأ على اإلقامة بالبالد   اهلندية التقسيم وجماهبة األخطاء 
ومقاساة الشدائد مع أتباعه هنالك ، فقد تنصل منها بعد التقسيم بقليل 

م وأصبح جيول يف كراتشي ويصول تاركا أبناءه وزمالؤه ومن اختذوه زعيما هل
 عرضة لألخطار ، وعرضاً بسهام اهلنادك وطغياهنم.

وأمّي احلق إنه لوال فرار زعماء الرابطة من اهلند وتركهم حبل األمة  
على غارهبا وحرصهم على أغراضهم الذاتية ومنافعهم الشخصية   ملا آلت 
حال املسلمني يف اهلند إىل ما آلت إليه بعد فرار زعمائهم وتسللهم إىل 
باكستان ، فإن األمة اليت كانت حتارب اهلنادك وتقاومهم بزعامة هؤالء 
القوم وحتت لوائه قد وجدت نفسها يف طرفة عني حتت   نري اهلنادك كقطيع 
من الغنم ال راعي هلا يعبث هبا الذئب الوثين كيفما شاء ، وما ظنك بشعبه 
وآالمه حينما ال جتد يف مثل تلك األحوال   اخلطرة من ينصح هلم 

شدهم إىل مواطن العز ويبصرهم مبواقف  احلركة والدفاع يف هذه األحوال وير 
 . (1) ((املتبدلة 
مث يتحدث عن تنكر زعماء الرابطة لإلسالم بعد تسلمهم ملقاليد  

 احلكم يف باكستان فيقول : 

                                                           
 ( . 291السابق ، )ص، املرجع  (1)
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وذلك أن زعماء الرابطة املسلمة الذين كان بيدهم زعامة  البالد، ))  
كانوا ينادون يف كل ناد وجملس وجياهرون يف كل حفلة وجمتمع أهنم ال 
يريدون هبذه احلركة واملطالبة باالستقالل وتقسيم البالد إال أن يؤسسوا مملكة 
إسالمية مستندة إىل الشريعة اإلهلية مستمدة قوانينها ومناهجها من معني 

 الكتاب والسنة . 
ستقلوا لكنه تكرر ملا تبوأوا مناصب احلكم يف اململكة اجلديدة وا 

باألحرى هذه القطعة من البالد تنكروا للدين احلنيف وجعلوا حيتالون 
وميكرون وأخذوا مياطلون ويراوغون وكلما قيل هلم يف ذلك قالوا : )ها هي 

 -مملكة حديثة ال تقتلوها يف مهدها باجملاهرة بإسالميتها فإن هذه  الكلمة 
جتعل من اجلريان أعداء ، ومن أمم العامل القوية خصوما وكلما  -اإلسالم 

أردنا أن نفهمهم هذه الظنون واألوهام تنم عن مرض يف صدور قائليها 
وضعف يف عقائدهم وعدم تثبتهم من اإلميان باهلل ورسوله لووا رؤوسهم 

 . (1)(( وأصروا على مزاعمهم الباطلة واستكربوا استكباراً 
ي   هي أن قائد الرابطة حممد علي جناح إمساعيل الخالصة : 

املذهب غريب النشأة والتفكري ، جاهل باإلسالم ، وكذلك فثقافة قيادة 
الرابطة مستقاة من الثقافة الغربية ، وأخالقهم بعيدة عن األخالق اإلسالمية 
، وهي حتتوي خليطا من أذناب االستعمار والشيوعية ودعاة القومية ، وقد 

                                                           
 ( . 302املرجع السابق ، )ص،  (1)
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أّدى هذا الوضع عند القيادة إىل منّو نزعة التفرنج واإلحلاد والزندقة عند 
شباب الرابطة ، وقد كان سلوك قيادة الرابطة مشينا أثناء حدوث 
االستقالل ، فقد هربوا من مواجهة اخلصوم ، وكان كذلك مشينا بعد 
االستقالل فقد انغمسوا يف اللهو وتنكروا لإلسالم بعد استالمهم مقاليد 

 احلكم . 
املودودي وتشخيصه لواقع بعد ان رأينا فكر أيب األعلى  واآلن : 

باكستان ، وحتليله ملنهج الرابطة وموقفه من قيادهتا ، ما هي خطته       
 لتغيري واقع باكستان ؟ 

 
*    *    * 
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 الفصل الرابع :

 

   برنامج التغيير عند أبي األعلى المودودي 
 
 
 
 
 
 
 

  
يوّضح املودودي خمططه لتغيري واقع باكستان بأربعة أجزاء تشمل  

الفرد واألفكار ، واجملتمع واحلكم واإلدارة إخل.. وها حنن ننقل قوله  كامالً  
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كما ورد كاماًل ألمهيته يف حتديد معامل خمططه للتغيري ، يذكر األجزاء األربعة 
 فيقول :
اجلزء األول هو تطهري األفكار وتعهدها بالغرس والتنمية  -1))  

تابعة لنجلي للناس يف جانب صراط وحنن باذلون منذ أعوام جهودا مت
اإلسالم الصحيح احلقيقي بعد أن نزيح عن وجهه كل ما قد تغشاه من 
حجب اجلمود على القدمي ، وأن تنتقد باجلانب اآلخر على الغرب  علومه 
وفنونه ونظامه للثقافة واملدنية ونبني للناس ما فيها من الفساد   الذي حيسن 
تكره ومن الصحيح الذي يليق أخذه ، وأن نوضح للمأل باجلانب الثالث  
كيف تطبق مبادئ اإلسالم على املسائل والشؤون احلاضرة حىت يقوم يف 
األرض نظام صاحل للمدنية واالجتماع وعلى أي صورة تكون يف هذا النظام  
كل شعبة من شعب احلياة . فهكذا حنن باذلون اجلهود يف إحداث 

حلياة  بتبديلها وتزويد العقول بالغذاء االنقالب يف األفكار وتغيري جمرى ا
الفكري للنهضة اجلديدة ، فنتائج ما بذلنا إىل اآلن من اجلهود يف هذه 
السبيل ، متمثلة أمام أنظاركم يف صورة منشوراتنا وحماضراتنا ، ومن السهل 
على كل من ينظر فيها أن يعلم إىل أي جهة حنن سائرون ونريد أن نسري 

 إليها باألمة أيضا . 
واجلزء الثاين : هو استخالص األفراد الصاحلني ومجعهم يف  -2 

 -نظام واحد وتربيتهم . فنحن باحثون يف هذه املدن والقرى عن األفراد   
الذين هم منزهون عن السيئات القدمية واجلديدة أو يظهرون  -رجااًل ونساء 
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ن استعدادهم اآلن لينزهوا أنفسهم عن تلك السيئات ، والذين حيبو 
اإلصالح ويستعدون للقيام بكل تضحية بأمواهلم وأوقاهتم وجهودهم يف 
سبيل احلق . وسواء أكان هؤالء األفراد من املثقفني  بالثقافة اجلديدة أو 
املتخرجني من املعاهد الدينية القدمية ، وكانوا من العامة أو اخلاصة ، وكانوا 
من االغنياء أو الفقراء أو الطبقة املتوسطة ، فحيثما كان مثل هؤالء األفراد 
، نريد أن خنرجهم من جماهل الّدعة والعافية إىل ميادين العمل والسعي فإن 
قبلوا غايتنا ومنهاج عملنا ونظام مجاعتنا ، جعلناهم من أعضاء مجاعتنا ، 
وإن أرادوا االكتفاء بتأييدنا واملوافقة على منهاجنا وغايتنا دون اإلقدام على 

وية وحتقيق شروطها ، دعوناهم إىل االنضمام إىل حلقة حتمل أعباء العض
األنصار جلماعتنا . ومقصودنا من كل ذلك أن نستخلص من امتنا وجنمع 
على رصيف  واحد كل من جند فيها من األفراد الصاحلني الذين ال يكادون 
يقومون اآلن بشئ نافع يف خدمة اإلسالم إما لتفرقهم وانتشارهم أو لبذذهلم 
جهودهم يف اإلصالح اجلزئي ، فنريد أن جنمعهم مث نشغلهم بسعي  منظم 

 لإلصالح والبناء لربنامج حكيم موضوع هلذا الغرض .
وال نتبلغ هبذا التنظيم فحسب ، بل الذين ننظمهم يف سلك  واحد  

هبذا الطريق ، نعين برتبيتهم الفكرية واخلُلُقية حىت تكون فكرهتم أكثر 
ة وقوة وأجدر بالثقة واالعتماد . وال خيفى علينا وضوحا وطباعهم أكثر نزاه

منذ أول أمرنا أنه من املستحيل أن يقوم النظام اإلسالمي مبجرد رسم 
املخطط على القرطاس والدعاوي الفارغة ، بل الذي   يتوقف على قيامه 
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ونفاذه هو : هل يستند هذا النظام إىل مواهب فكرية إنشائية وطباع فردية 
صاحلة أم ال ؟ فإّن اخللل الذي حيدث يف البناء ملا عسى أن يكون قد بقي 
يف اخلطط املرسومة من نقص قد يسده العلم والتجربة حبلول اهلل وتوفيقه ، 
لكن انعدام الكفاءة والصالح ال ميكن أن ينهض بأي بناء ، وإن متكن من 

 ذلك ، فال ميكن أن حيتمله طويالً . 
اإلصالح االجتماعي( . وهو واجلزء الثالث هو )السعي يف  -3 

يشمل إصالح كل طبقة يف اجملتمع حسب أحواهلا ، وتتسع دائرته على قدر 
ما تتوافر وسائلنا . فيقسم أعضاءنا والعاملني من أنصارنا إىل خمتلف شعب 
العمل على حسب كفاءاهتم ومواهبهم ونوسد إىل كل منهم من العمل ما 
يالئم فطرته . فمنهم من يعمل يف سكان املدن ومنهم من   يعمل يف أهل 
القرى ، ومنهم من يُعىن بشؤون الفالحني ومنهم من يهتم بأحوال العمال 
واألجراء . ومنهم من يقوم بالدعوة يف الطبقة املتوسطة    ومنهم من يقوم 
هبا يف الطبقة العليا . ومنهم من يسعى إلصالح   املوظفني الرمسيني ومنهم 

جار والصناع .   ومنهم من يبذل جهده يف من يعمل على إصالح الت
املعاهد الدينية القدمية ومنهم من يسعى يف الكليات اجلديدة ، ومنهم من 
يشتغل بصد تيار الكفر واإلحلاد والفسق ، ومنهم من يعمل يف ميدان 
الشعر واألدب ومنهم من يعمل يف ميدان   العلم والبحث والتحقيق ، 
فهؤالء مجيعا وإن كانوا قائمني بأعماهلم يف   دوائرهم اخلاصة ، ولكن قد 
وضعوا أمام أعينهم مقصدًا وحيدًا   ومشروعًا بعينه يريدون وجيتهدون 
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ليوجهوا إليه مجيع طبقات األمة ، فغايتهم احملددة اليت يرمون إليها مجيعًا أن 
يُقضى على الفوضى الفكرية والعملية واخلُُلقية اليت قد مشلت األمة ألجل 

ول اجلمودية القدمية واالجتاهات االنفعالية اجلديدة ، وأن حيدثوا يف أفراد املي
الفكرة اإلسالمية الصحيحة والسرية  -من العامة إىل اخلاصة  -األمة مجيعا 

اإلسالمية الرشيدة واحلياة العملية اخلالصة اليت ينبغي أن يكون عليها كل 
 مؤمن  باهلل ورسوله . 

وإهنم ال يقومون بكل ذلك مبجرد الوعظ واإلرشاد ووسائل النشر  
واحملادثات واحملاورات الشخصية فحسب ، بل قد رمسوا للعمل يف خمتلف 
النواحي واجلهات برامج مرئية وال يزالون متقدمني إىل غايتهم ، موفقني 
بنعمة من اهلل وفضل ، فحيثما ينجح رجالنا العاملون يف دعوهتم وجيدون 

دعوة ، يؤلّفون منهم دائرة يسموهنا دائرة املتفقني ، مث رجااًل يوافقوهنم يف ال
 يعملون مبساعدهتم على حتقيق برنامج أذكر لكم بعض أجزائه . 

)إصالح حال املساجد وتعريف عامة األهايل بتعاليم اإلسالم  
األساسية واالهتمام بتعليم األميني وإنشاء دار للمطالعة يف احلي على  
األقل والسعي االجتماعي إلنقاذ الناس من الظلم والعدوان وبذل العناية 
بالنظافة وهتيئة األسباب حلفظ الصحة مبساعدة عامة األهايل وترتيب 
الفهارس ألمساء اليتامى واأليامى والعجزة والطلبة الفقراء والسعي إلعانتهم 
بطرق ممكنة وإقامة مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو مدرسة للتعليم الديين تُعىن 
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تعليم الطالب برتبيتهم اخلُُلقية ، على حسب ما تسمح به الظروف مع 
 وتتسع له الوسائل( . 

وكذلك ال نكتفي مبجرد الوعظ واإلرشاد إلنقاذ العمال من  مسوم  
الشيوعية ، بل نبذل جهودنا فعال حلل مسائلهم أيضا ، فقد بدأنا بتنظيم 
جديد لإلجراء وسائر الطبقات العاملة ، ووضع أساس هذا   التنظيم على 
الفكرة اإلسالمية اخلالصة ، واملقصود من ورائه إقامة    العدل ال تأميم 
وسائل اإلنتاج ، ومبدؤه السعي للحصول على احلقوق املشروعة املعقولة ال 
إحداث اجملادالت واملشاكسات بني خمتلف الطبقات ومنهاج عمله منهاج 

تخريب ، والذين ينخرطون يف سلك ُخُلقي موافق للقانون ال منهاج اهلدم وال
هذا التنظيم ، ال ينظرون إىل حقوقهم  فحسب ، بل ينظرون إىل واجباهتم 
أيضا ، ومما يشرتط علليهم أهنم سيؤدون ما عليهم من الواجبات بكل أمانة 
وصدق ، مث ال تقتصر دائرة عملهم عند مصاحل طبقتهم فحسب ، بل إن  
كل طبقة هلا عالقة هبذا التنظيم ، هتتم مع احملافظة على حقوقها بإصالحها 

 الديين واخلُُلقي واالجتماعي أيضاً . 
واملبدأ األساسي ملمنهاج اإلصالح الشامل هذا ، هو أن كل من  

بدأ بعمله يف دائرة من الدوائر أو طبقة من الطبقات ، فليتقن عمله   بطريق 
معلومة،  ولسنا  متصل منظم وال يفرت عن سعيه فيها حىت ينتهي إىل نتيجة

ممن يلقون البذور يف أرض الفضاء كالطائرات يف جو السماء   أو الرياح 
العواصف ، بل نريد أن نعمل كما يعمل الفالح يف رقعة   معينة حمدودة  
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من األرض ويغرس فيها البذرة ، مث ال يسرتيح عن تعهد حاهلا من غرس 
البذرة إىل حصد الزرع حىت تنتهي جهوده إىل نتيجة معلومة ، فالبطريقة 

 األوىل توجد الغابات وبالثانية تزدهر الزروع املنسقة . 
واجلزء الرابع من أجزاء هذا الربنامج هو )إصالح احلكم  -1 

واإلدارة( ، ذلك بأنه من عقيدتنا أنه ال ميكن أن ينجح تدبري من التدابري يف 
صالح  نظام إصالح مفاسد احلياة احلاضرة ما دامت ال تبذل املساعي إل

احلكم واإلدارة مع املساعي األخرى لإلصالح ، فإن الفساد الذي يبث يف 
الناس آثاره معتمدًا على قوى التعليم والقانون واإلدارة وتوزيع الرزق ، ال 
ميكن أن جُيدي شيئا يف درئه ما يُبذل من املساعي لإلصالح والبناء 
باالعتماد على وسائل الوعظ والتلقني والدعوة واإلرشاد فحسب، فإن كنا 
نريد اليوم أن نصرف بنظام احلياة يف بالدنا عن طريق الضالل والفساد 
والفسق والعصيان ونسري به يف طريق اإلسالم املستقيم ، فال مندوحة لنا من 
أن نبذل سعينا بطريق مباشر يف إزاحة الفساد عن منصة النفوذ والسلطة 

إذا كان زمام   األمر والسلطة بأيدي  وإحالل الصالح مكانه ، والظاهر أنه
الصاحلني املؤمنني ، فإهنم حيدثون يف أعوام قالئل من التغريات اهلامة يف نظم 
التعليم والقانون واإلدارة ما الميكن أن تأيت   به اجلهود غري السياسية يف 

 مدة قرن كامل . 
أما كيف يتأّتى هذا التغيري ، فليس له من سبيل يف نظام   دميقراطي  

إال اخلوض يف معارك االنتخابات . وذلك أن نُريّب الرأي    العام يف البالد 
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ونغري مقياس الناس يف انتخاهبم ملمثليهم ، ونصلح طرق االنتخاب ونطهرها 
من اللصوصية والغش والتزوير ، مث نسّلم مقاليد احلكم والسلطة إىل رجال 

د على أسس اإلسالم صاحلني حيبون ويقدرون أن ينهضوا بنظام البال
اخلالص ، ومن حسن حظنا أن )قرار مبادئ الدستور( قد أزاح عن طريقنا 
مجيع العقبات الدستورية اليت كانت حتول إىل اآلن بيننا وبني اختيار هذا 
الطريق فبمجرد زوال هذه العقبات يف سبيلنا ، بدأنا نشرتك يف معرتك 
االنتخابات وال يزال أمام أعيننا يف هذا العمل نفس الغاية اليت قد بينتها 

 (1) ((لكم آنفاً 
هذا هو برنامج املودودي ، فما خطواته على أرض الواقع من  أجل  

 تنفيذ هذا الربنامج ؟ وما تقومينا له ؟ هذا ما سنراه يف الفصل   القادم .  

  *    *    * 
 
 
 
 
   

 
                                                           

 ( .101-100املودودي ، حنو ثورة سلمية ، )ص،  (1)
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ماعة وسنرى تنفيذه واآلن سنتفحص برنامج التغيري الذي رمسته اجل 
 على أرض الواقع ، ونرى قيمته احلقيقة يف نظر الشرع والعقل : 

 * الجزء األول : 
 تطهير األفكار وتعهّدها بالغرس والتنمية :  

قام أبو األعلى املودودي مبجهود كبري يف هذا اجملال وألف عدداً   
كبرياً من الكتب درسنا جانبًا منها وقّومناه أثناء استعراضنا لفكره يف خمتلف 

 اجملاالت العقائدية واالقتصادية واالجتماعية إخل ....

 واآلن ما هو تقومينا لعمله يف هذا اجلزء من الربنامج ؟ 
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أحسن املودودي يف عرض اإلسالم ، وتقدميه ، وقد كانت  - 8 
آراؤه يف بعض اجملاالت سديدة وجديدة ، وخباصة يف اجملال االجتماعي 

ته إىل بعض اآليات عميقة ، وأفكاره مرتتبه، كما كان حيث كانت نظر 
مدركًا ألولويات اإلسالم حيث كان يربط كل شيء بالعقيدة فحينما درس 
النظام السياسي بنّي ارتباطه بأهلية الرب سبحانه وتعاىل وعبادته ، وإن كان 

 عرضه ناقصاص بعض األحيان كما حدث يف عرضه للعقيدة اإلسالمية .

كان املودودي رمحه اهلل مدركًا أن اإلسالم املوجود عند املسلمني اآلن   - 9
، حيتاج إىل تنقية وغربلة مما علق به من أفكار مغايرة له، بعيدة عنه ، وقد 
قام جبانب من هذا األمر ، لكن بقية جهوده حمدودة ، وقد كان يفرتض أن 

هلند ، يقوم جبهد أوىف ، وخباصة يف جمال توضيح التصوف املنتشر يف ا
والشركيات اليت كانت تنخر اجملتمع الباكستاين ، والبدع اليت كانت تطغى 
على حياة املسلمني والعقائد الفاسدة اليت كانت متأل كثريًا من جوانب  
كياهنم ، لكنه مل يقم مبا جيب يف هذه اجملاالت ، مع انه تناول املوضوع يف  

 كلياته العامة .

كان املودودي رمحه اهلل مطلعًا على حضارة الغرب أحسن   - 3 
اطالع ، ومتابعًا لتطورات علومه وفنونه ، وهذا االطالع واإلدراك جعله 
يفهم واقع الرابطة ورجاالهتا ، واملؤمتر اهلندي ورجاالته ، ويناقشهم فيما 
يدعون إليه ، ويقدر ما الذي خيططون له وما الذي يسعون إليه وما الذي 
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سد املنبثقة عن حضارة الغرب والدرك الذي ميكن حيركهم ، وكان يدرك املفا
أن تنتهي إليه ، لذلك حّذر أمته من االنسياق وراء هذه احلضارة ، لكن 
هناك ثغرة رئيسية يف فهمه حلضارة الغرب وهو دور اليهود فيها ، فلم 

 يتعرض له ومل يقدم تصوراً واضحاً له.

أحسن املودودي يف الرد على الفرق املنحرفة ، كفرقة القديانية  - 9 
، ويف التحذير من اآلراء الشاذة ، كرأي املشككني يف السنة النبوية ، 
أحسن يف التصدي هلذه األخطار اليت واجهت املسلمني يف باكستان وجنح 

 يف وضع حد هلا والتقليل من أخطارها      .

لقد ساعده على النجاح يف دعوته امتالكه القدرة على إصدار  - 5 
ح فيما يعرض له ويستجد من القضايا بسبب امتالكه األدوات حكم صحي

اليت تساعده على ذلك من إدراك ملقاصد الشريعة ، وإتقان للغة العربية ، 
واستيعاب للعلوم الشرعية مبختلف أنواعها : كعلوم القرآن وعلوم احلديث 

 والفقه وأصوله إخل ....
وقد ساعده أيضا على إصدار احلكم الصحيح تصوره السليم  

ملواصفات اجملتهد ، فاجتهد أن حيققها يف ذاته ، وقد ححد هذه الصفات 
 فقال :
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اإلميان بالشريعة اإلهلية وبأهنا على حق ، والرغبة املخلصة يف  -1))  
اتباعها واستمداد األهداف واملبادىء واملعايري منها دون سواها ، مع عدم 

 وجود الرغبة يف التحرر منها .
اللغة العربية وقواعدها وآداهبا ألن القرآن منزل هبا العلم ب -2 

 ومصادر التعريف بالسنة مكتوبة هبا أيضاً .
العلم بالقرآن و السنة حبيث يقف اجملتهد على تفاصيل الشريعة  -3 

وأحكامها اجلزئية ، وأصوهلا ومبادئها الكلية على السواء ، وفهم األصول 
 والتفاصيل ، وفهم أغراضها فهماً صحيحاً سليماً .

كذلك البد من العلم خبطة الشريعة الكاملة يف إصالح احلياة  
اإلنسانية ومنزلةكل شعبة يف احلياة وموضعها من اخلطة العامة ، واخلطوط 
اليت ترمسها الشريعة لتشكيلها ، واملصاحل اليت تراها يف هذا التشكيل ، 

علمًا يصل إىل لب وبعبارة أخرى البد للمجتهد من العلم بالقرآن والسنة 
 الشريعة وجوهرها .

العلم بأعمال اجملتهدين السابقني يف األمة والذي ال تقف  -1 
ضرورته وأمهيته عند حد تعليم االجتهاد ومترسه ، وإمنا هو مهم الستمرار 

 -على أي حال  -وتسلسل االرتقاء القانوين أيضًا . إذ أن معىن االجتهاد 
ينبغي أال يكون إعراض كل جيل عن منجزات األجيال السابقة املرتوكة 

 وشروعه يف البناء من جديد . 
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العلم بظروف احلياة العملية ومشاكلها ألن الغاية املطلوبة هي  -1 
 تطبيق أحكام الشريعة ومبادئها وقواعدها عليها .

حسن السرية والسلوك من وجهة نظر األخالق اإلسالمية ،  -1 
 هاد بدون ذلك ، كما أن الناس ال يكنون ألن الناس ال يثقون يف أي اجت

 
 . (1)(( احرتاماً هلذا القانون الذي يصدر عن اجتهاد أناس غري صاحلني 

 الجزء الثاني :* 

 استخالص األفراد الصالحين وجمعهم وتربيتهم :  

إن اهلدف الثاين الذي وضعه أبو األعلى املودودي وهو مجع الناس  
الذين يستجيبون لدعوته واالجتهاد يف ترقيتهم وتعليمهم وتوجيههم إىل 
التضحية فهذا أمر سليم ومشروع وهو ما قام به الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم واألنبياء من قبله ، وقد ترجم ذلك بأن أنشأفروعاً للجماعة يف خمتلف 

 أحناء باكستان وأنشأ نظاماً إدارياً ومراتب إدارية .
الشعب اليت قامت عليها  وقد وضحت كتب اجلماعة اإلسالمية 

 اجلماعة وهي :

                                                           
 ( . 223املودودي ، احلكومة اإلسالمية ، )ص،  (1)
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شعبة التنظيم واإلدارة : لإلشراف على فروع المجاعة  -1))  
وتنظيمها يف باكستان كلها باملكاتبة واجلوالت وتنفيذ اوامر األمري وجملس 
الشورى وقيد امساء األعضاء وعناوينهم . وهذه الشعبة تقوم بأعماهلا حتت 

 اإلشراف املباشر للقّيم )األمني العام( وعليه تبعتها .
إن اجلماعة الغسالمية ال تقبل أحدًا يف عضويتها إال بعد أن ختربه  

مدة يسرية ن فإذا وجدته سليمًا يف اجتاهاته ، ورشيدًا يف أخالقه العامة ، 
ونزيهًا يف تصرفاته االجتماعية ، ومقتنعًا بدعوة اجلماعة ، ومستعدًا لاللتزام 

ما يف سبيلها من عقبات وأشواك وحمن ومتاعب ،  هبا بنظامها ولتحمل
وللتضحية بكل غال ورخيص يف سبيل اإلسالم ، فرتحب به وتفتح على 

 وجهه باهبا كعضو .
شعبة بيت املال : لتنظيم ميزانية اجلماعة واالشراف على بيوت  -2 

 املال الفرعية يف أحناء البالد وحماسبتها .
شعبة اخلدمات االجتماعية : جلمع أموال الصدقات والتربعات  -3 

من األغنياء ، ومجع جلود األضاحي يف أيام التشريق مث بيعها ، ومساعدة 
الفقراء واليتامى واأليامى واألسراء واملنكوبني واملقعدين وغريهم هبذه األموال 

. 
شعبة النشر واإلعالم : لنشر أخبار اجلماعة ، وإعالناهتا يف  -1 

يف داخل البالد وخارجها ، واالشراف على خمتلف الصحف واحملالت 
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جمالت اجلماعة وجرائدها ، تزويدها مبعلومات عن ما حيدث يف العامل ، وال 
 سيما يف البالد اإلسالمية ، وطبع مؤلفات اجلماعة وتوزيعها يف البالد.

شعبة الشؤون املالية : لتنظيم العمال والفالحني واملوظفني  -1 
قليلي الدخل يف مصاحل احلكومة ، ويف املعامل واملصاحل الشخصية ، 
ومساعدهتم يف مشاكلهم ، وإصالح العالقة بني املستأجرين واألجراء ، 
وتسوية اخلالفات الناشبة بينهم حسب أحكام اإلسالم وتعاليمه ، ووفق 
التشريعات العمالية املطبقة يف البالد . وهناك حنو ستني نقابة للعمال يف 

 حتت إشراف هذه الشعبة .باكستان كلها تعمل 
شعبة الرتبية : لرتبية أعضاء اجلماعة وأنصارها تربية علمية  -1 

وعملية ، وإعداد رجال صاحلني للقيام مبهمة الدعوة اإلسالمية حسب 
 مقتضى العصر احلاضر .

شعبة املدارس واملعاهد ومكافحة األمية : لإلشراف على  -0 
 مدارس اجلماعة ومعاهدها ومراكزها ملكافحة األمية .

دار العروبة للدعوة اإلسالمية : لنقل كتب اجلماعة واملؤلفات  -8 
 اإلسالمية إىل اللغة العربية ، واالتصال بالعامل العريب .

دار الرتمجة اإلجنليزية : لنقل كتب اجلماعة واملؤلفات اإلسالمية  -9 
 األخرى غلى اإلجنليزية ، واالتصال بالعامل الغريب .
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بة الشؤون الربملانية : ومن مهمة هذه الشعبة االتصال شع -10 
بنواب اجملالس النيابية والربملانات عامة ، ونواب اجلماعة يف هذه الربملانات 
خاصة إلشعارهم بوجهة نظر الشريعة اإلسالمية يف كل تشريع يقومون به يف 

 اجملالس وعند كل الئحة يبدون عليها موافقتهم .
شعبة االنتخابات : لإلشراف على مهمة انتخابات اجملالس  -11 

 النيابية والربملان الوطين ، وإعداد العدة هلا عندما حيمى وطيس معاركها . 
 قسم األخوات املسلمات : لنشر الدعوة يف احمليط  -12 

 
 .  (1)(( النسائي واإلشراف على مراكز النساء يف باكستان 

 ج املودودي ؟ما تقومينا هلذا اجلزء من برنام واآلن : 
لقد جنح املودودي يف حتقيق جانب من أهدافه يف هذا اجلزء وهو  

مجع قسم من املسلمني يف مجاعة واحدة ، لكنه مل ينجح يف إعادة الفاعلية 
الكاملة و احليوية اجلامعة هلم مع كل الربامج الرتبوية اليت رمسها ونفذها 
بدليل أن مجاعته مل تستطع أن حتقق أهدافها يف استالم احلكم وتطبيق 
الشريعة اإلسالمية وهو أبرز ما استهدفه املودودي من إنشاء هذه اجلماعة 
وذلك ألن حيوية املسلم وفعاليته تأيت من العقيدة اإلسالمية من جهة ومن 

                                                           
 ( . 113-101املودودي ، حنو مثرة سليمة ) ص،  (1)
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اقتدائه الكامل يشخص الرسول صلى اهلل عليه وسلم من جهة ثانية ن وحنن 
بها بعض الصواب يف هذين اجملالني  رأينا أن اجتهادات أيب األعلى قد جان

كما رأينا عند حديثنا عن العقيدة واملذهبية يف فكر أيب األعلى املودودي ، 
،  (2)فهو خبصوص العقيدة مل يتطابق طرحه العقائدي مع الطرح الشرعي هلا 

ومل يركز على الشركيات املبثوثة يف الواقع الباكستاين منها ، أما خبصوص 
، كما يف واقع باكستان  (3)االقتداء بالرسول فإنه مل يعاجل ظاهرة املذهبية 

صلى معاجلة ختلص املسلم الباكستاين من أمراضها من جهة وتربطه بالرسول 
 ربطاً حمكماً من جهة ثانية . اهلل عليه وسلم

 الجزء الثالث : * 

  االصالح االجتماعي لكل طبقة من طبقات المجتمع :  
املودودي وهو االصالح إن اهلدف الثالث الذي وضعه أبو األعلى  

االجتماعي لكل طبقة من طبقات اجملتمع ، وبالفعل فهو قد اجتهد يف 
حتقيق ذلك فأنشأت مجاعته املدارس واملساجد واجتهدت يف تقدمي خمتلف 

 اخلدمات للمجتمع الباكستاين .

                                                           
 انظر ، العقيدة يف فكر أيب األعلى املودودي ، ) ص، ( من هذا الكتاب . (2)

 املرجع السابق ، ) ص ( . (3)
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أما يف جمال االصالح االجتماعي فإن اجلماعة اإلسالمية قد وزعت  
 جهودها بالصورة التالية :

يف حقل املشايخ : تقرر بذل اجلهد يف توحيد صفوف  -1))  
 املشايخ ومؤازرة اجلهود اليت تبذل يف هذا الشأن .

يف حقل النساء : تقرر توسيع نطاق اجلماعة يف حقول النساء،  -2 
واختاذ التدابري الالزمة إلدخال التحسينات على النظام احلاضر الذي يتم 

إلسالمية يف االجتماعات النسائية واجلمعات واألعياد مبوجبه إلقاء الدروس ا
واملناسبات األخرى . ومن الضروري توجيه الفتيات املسلمات املثقفات إىل 
توزيع الكتب اإلسالمية بني أتراهبن وتنظيم املكتبات العامة مبشاركتهن . 

 ويشرف على هذا النشاط قسم النساء من اجلماعة اإلسالمية .
يف الطبقة الكادحة : تقرر أن يعقد رجال اجلماعة الذين هلم  -3 

خربة واسعة وجتارب سابقة ودراسات خاصة يف شؤون العمال وأوضاعهم 
 . (1)(( التنظيمية مث توضع خطة شاملة جمدية للعمل فيهم 

 ما تقومينا هلذا اجلزء من برنامج املودودي ؟واآلن :  

ي طاملا أنك إن استهداف إصالح طبقات اجملتمع هدف غري عمل 
ال متلك قيادة اجملتمع بشكل كامل وال متلك وسائل اإلعالم والرتيبة إخل... 

                                                           
 ( .  120املودودي ، حنو ثورة سلمية ، ) ص،  (1)
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ألنك مبقدار ما تستهدف اإلصالح ستجد غريك يفسد وال متلك شيئاً إزاءه 
، وستكون النتيجة أنك تصلح وغريك يفسد ، وستكون احلصيلة صفراً 

 وستذهب جهودك كلها سدى وأدراج الرياح .
 * الجزء الرابع : 

 إصالح الحكم واإلدارة :   

امتاز املودودي عن مشايخ وعلماء عصره بانه مل يقصر عمله على  
اصالح األفراد واألذهان والقلوب بل استهدف تغيري احلكم واصالحه ، 
وذلك أنه وعى دور احلكم يف اصالح الناس ويف افسادهم وقد قام 

يتمثل يف إلقاء احملاضرات  املودودي مبجهود علمي وعملي يف هذا الصدد
وتقدمي العرائض والقيام باملظاهرات وخوض االنتخابات ، فقد ألقى 

م عن صالح القانون اإلسالمي لنظام 1/1/1918املودودي حماضرة يف 
احلياة وعن التصور األساسي للحق أو عن حقيقة اجملتمع اإلسالمي ، وعن 
مشول الشريعة وإحاطتها بشؤون احلياة ، وعن استقالل القانون اإلسالمي، 
وصالحه للرقي والنماء ، مث رد يف هناية احملاضرة على االعرتاضات اليت 
طرحتها بعض اجلهات على تطبيق القانون منها : رجعيته ، ومهجيته ، 

 واخلالفات الكثرية املبثوثة فيه ، وقضية األقليات .
 م عن كيفية19/2/1918مث حتدث يف حماضرة ثانية ألقيت يف  

تنفيذ القانون اإلسالمي ، فقرر عدم إمكانية التغيري الفوري للحياة 
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االجتماعية ، والبد من التدرج يف تطبيق األحكام الشرعية ، وإجراء 
االنتخاب من أجل جلب رجال أكفاء لتسيري النظام اإلسالمي والبد من 
رسم هنج إلصالح خمتلف نواحي احلياة : التعليمية واالجتماعية واملدنية إخل 

.... 
مث تناول اخلطوات الواجب انتهاجها من أجل إصالح القانون ،  

ومنها : إنشاء جممع علمي لدراسة القانون وإصدار جملة لألحكام وإصالح 
 التعليم يف الكليات احلقوقية ، وتعديل نظام احملكمة ، وإلغاء رسومها .

م عن تدوين الدستور 21/11/1912مث ألقى حماضرة أخرى يف  
، فتحدث عن مصادره ، وعن املشاكل اليت تواجه تدوينه ،  (1)إلسالمي ا

من غرابة املصطلحات ، وغرابة تركيب الكتب الفقهية ، وفساد النظام 
التعليمي ، وادعاء االجتهاد مع اجلهل ، مث حتدث عن مسائل الدستور 
األساسية وهي : ملن احلكم ؟ ما حدود تصرفات الدولة ؟ ما احلدود اليت 
تعمل خمتلف سلطات الدولة يف حيزها ؟ ما الغاية اليت تقوم هلا الدولة ؟  
كيف تؤلف احلكومة لتسيري نظام الدولة ؟ ما الصفات اليت يتحلى هبا 
القائمون بأمر احلكومة ؟ ماذا يكون يف الدستور من أسس املدنية ؟ ما 

 احلقوق األساسية ألهايل الدولة ؟

                                                           
 ( . 310-233أبو األعلى املودودي ، نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون والدستور ، ) ص،  (1)
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 ،(2)صب الدولة يف نظام اإلسالم مث حتدث عن قضية املرأة ومنا 
مث حتدث عن قضية متممة لقضية الدستور هي : حقوق أهل الذمة يف 

 (3)م 1918الدولة اإلسالمية يف جملة )ترمجان القرآن( يف شهر آب من عام 
، فتحدث عن أصناف الرعية ، وعن احلقوق العامة ألهل الذمة وعن 

 احلقوق الزائدة اليت جيوز أن حيصل عليها غري املسلمني .
وقد انعقد يف الفرتة ذاهتا مؤمتر يف كراتشي حضره علماء باكستان  

م للتشاور يف املبادىء األساسية 1911برئاسة سليمان الندوي يف يناير 
للدولة اإلسالمية ، مهدت له اجلماعة اإلسالمية وحضره أبو األعلى 

 املودودي .
تغرق جهود أيب األعلى إذن نرى أن العمل يف النظام الدميقراطي اس 

املودودي واستنزفها ، فخاض اللعبة الدميقراطية إىل أبعد احلدود ، ودخل 
االنتخابات ، وعقد التحالفات ، وهذا موقف يف منتهى الغرابة ألنه قد 
حارب الدميقراطية قبل عدة سنوات وخباصة عندما دعا إليها حزب املؤمتر 
اهلندي ودعا املسلمني إىل عدم القبول بالنظام الدميقراطي ، وعدم التجاوب 
مع حزب املؤمتر اهلندي يف ذلك ، وسّود عشرات الصفحات وقدم حججاً 
مقنعة شرعية وعملية وتارخيية ، وذكر أن الدميقراطية هي حاكمية اجلماهري 

                                                           
 ( . 321-311املرجع السابق ، ) ص،  (2)

 ( . 319املرجع السابق ، ) ص،  (3)
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من ناحية شرعية ، وأهنا ديكتاتورية األغلبية من ناحية عملية ، وأهنا تؤدي 
اجملتمع وأن التغيري مستحيل من خالهلا واستشهد إىل ظلم فئة من فئات 

على ذلك بوقائع من التاريخ املعاصر كما حدث يف كل من يوغسالفيا 
 .(1)وانكلرتا وسويسرا وتشيكوسلوفاكيا

 فما الذي جعله يغير رأيه ويقبل بالديمقراطية ؟ 
الذي جعله يقبل بالدميقراطية هو قرار املبادىء الذي أصدره اجمللس  

 م والذي ينص على ما يلي :1919آذار  12التأسيسي يف 
وملا كان األمر واحلكم يف هذا الكون هلل وحده وكانت السلطة ))  

اليت منحها اهلل مملكة باكستان بواسطة بواسطة شعبها وديعة مقدسة تتزاوهلا 
ضمن احلدود اليت رمسها اهلل يقرر هذا اجمللس التأسيسي بصفته ممثالً للشعب 

 ين أن يضع مملكة باكستان املستقلة ذات السيادة الكاملة :الباكستا
دستورًا متارس به اململكة وظيفتها وتتمتع بالسلطات املخولة هلا  -أ 

 بواسطة نواب الشعب النتخبني .
دستورًا يكون العمل به وفق مبادىء الدميقراطية الكاملة  -ب 

واحلرية واملساواة والتسامح والعدالة االجتماعية كما جاءت يف تعاليم 
 اإلسالم .

                                                           
 تفصيل رأيه يف الصفحات )   ( من هذا الكتاب .انظر  (1)
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دستورًا يؤهل فيه املسلمون لتنظيم حياهتم الفردية واجلماعية  -ج 
 . (1)(( حسب تعاليم اإلسالم ومقتضياته اليت وردت يف الكتاب والسنة 

وقد اعترب املودودي أن باكستان حتولت إىل دولة إسالمية فور اقرار  
مية موقفها وسياستها طبقاً لذلك قرار املبادىء ، وقد غريت اجلماعة اإلسال

 ، وقد وضح ذلك يف أحد كتبه فقال :
ليست الفائدة من تثبيت املبادىء يف أن الشعب املسلم ودولة ))  

باكستان حتدد مقصده بشكل واضح بل أهم من ذلك أن دولة باكستان 
 . (1)(( حتولت إىل دولة إسالمية 

وبني يف موضع آخر أثر قرار املبادىء على أوضاع اجلماعة الداخلية  
 فقال :

لذلك اجلماعة اإلسالمية غريت دستورها وسياستها ومنهجها ))  
 . (2)(( مبجرد تثبيت هذه املبادىء لتطابق دستور الدولة متاماً 

                                                           
 ( . 300مسعود الندوي ، تاريخ الدعوة اإلسالمية ، ) ص،  (1)

املودودي ، ) اجلماعة اإلسالمية : األهداف ، التاريخ ، الئحة العمل ( الهو ، الطبعة الرابعة والعشرون ،  (1)
 ( عن النسخة املدّونة باألوردو .  81م ، ) ص، 1991

 ( . 82املرجع السابق ، ) ص،  (2)
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مث يقارن املودودي بني موقفه من الدولة اهلندية اليت كان حيرم فيها  
موقفه من باكستان بعد إعالن التوظيف والدخول يف اجملالس النيابية وبنْي 

 املبادىء فيقول :
كان دستور الدولة يف اهلند قبل انفصال باكستان يصرح بالكفر، ))  

ومل يكن فيه أية شائبة من احلكومة اإلسالمية ، لذلك كان موقفنا من هذه 
الدولة حترمي التوظيف ، وممارسة احملاماة ، ورفع الدعاوي ، والدخول يف 
اجملالس النيابية واالشرتاك يف النتخابات ، وكنا نعتقد أن احلياة حتت ظل 

 ( 3)((هذه الدولة ال جتوز إال حملاولة تغيريها إىل دار اإلسالم
)) مث جيري مقارنة بني دولة باكستان بعد قرار املبادىء وقبله فيقول:  

م وإقامة دولة باكستان صارت احلالة ملتبسة وغري واضحة 1910بعد ثورة 
غالبية السكان مسلمني ويأملون رؤية دولة إسالمية ، وهذا  ، أصبحت

األمر كان يقتضي منا أن نساعد قومنا يف هذا اإلصالح والبناء ، وقد كان 
دستور الدولة هو نفس الدستور القدمي الذي تركه اإلجنليز ، لذلك ما كان 
ميكن أن منيزها عن الدولة السابقة وما كان ميكن أن نتعامل معها معاملة 

 جديدة ، هذه املالبسة أزاهلا قرار املبادىء .

                                                           
 ( . 81املرجع السابق ، ) ص،  (3)
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دولتنا اجلديدة مبجرد ما شهدت بلساهنا الدستوري بالتوحيد ، يف  
نفس اليوم اعرتفت اجلماعة اإلسالمية هبا ، وبعد أربٍع وعشرون ساعة 

 . (1)(( أعلنت سياستها اجلديدة 
لشرعية اليت  : ما الذي جيعل هذا القرار يزيل احلواجز ا السؤال اآلن 

كان يفرضها املودودي على نفسه وعلى مجاعته عند وجود النظام 
الدميقراطي يف مرحلة سابقة ، وخباصة أن اجلهة اليت أعلنت موافقتها على 
قرار املبادىء هي قيادة الرابطة اليت كانت تقود باكستان آنذاك واليت وصفها 
أبو األعلى املودودي بالعلمانية ، واجلهل ، والسلوك غري اإلسالمي ، 
واالنغماس يف الشهوات ، واهلرب عند املواجهة مع اهلنود يف معركة 

ما الذي جيعلنا نرجح أن هذا القرار توّجه اصيل وليس  (1)االستقالل ؟ 
مناورة سياسية قصدت منه الرابطة كسب معني أو اتفاقاً على وضع معني ؟ 

األعلى من أجل ا الضابط الشرعي الذي كان يجب أن يعتمده أبو م
 قبول هذه الخطوة وتوظيف جهوده تحت رايتها ؟ 

الضابط الشرعي هو تغيير السلوك الشخصي لقيادة الرابطة ،  
وااللتزام بأوامر اإلسالم ونواهيه ، وتمّثل حقائقه ، واالصطباغ بمنهجه، 

                                                           
 ( . 81املرجع السابق ، ) ص،  (1)

 انظر احلديث التفصيلي عن قيادة الرابطة يف الصفحات )   ( من هذا الكتاب . (1)
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والكفر بالطاغوت الذي بقي في حالة قيادة الرابطة : الكفر بالعلمانية 
 والكمالية والشيوعية والديمقراطية .

 فهل حدث ذلك مع قيادة الرابطة فتغير سلوكها وواقعها ؟  
مل حيدث ذلك وإمنا بقيت على سلوكها السابق ، وقد أشار الجواب : ال ، 

 مسعود الندوي إىل ذلك فقال : 

وحينما صدر هذا القرار التارخيي رجونا ورجت األمة أن ينقلب ))  
طة اإلسالمية( ويشرع القوم يف إصالح أحواهلم حاهلم )أي رجال الراب

الفردية والبيئية حىت تالئم حياهتم العملية طبيعة هذا القرار الذي حيتم عليهم 
أن يستنبطوا قواعد احلكم منمعني الكتاب والسنة ويسريوا دفة األمور وفق 

 . (2)(( الشريعة 
إذًا صاملا أن سلوك الرابطة مل يتغري واستمروا يف سن التشريعات  

املخالفة للدين ، واستبقوا التشريعات املخالفة للدين منذ زمن بريطانيا ، إذن 
إن تصرف الرابطة كان في حدود المناورة  كل هذا جيعلنا نقول :

السياسية ، لكن الخاسر الحقيقي في باكستان كان الشعب المسلم ، 
 والنتيجة ضياع جهود الجماعة اإلسالمية .

                                                           
 ( . 309مسعود الندوي ، تاريخ الدعوة اإلسالمية يف اهلند ، ) ص،  (2)
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ودودي أن الدميقراطية تصبح ديكتاتورية األغلبية لقد قرر امل - 9 
عندما يكون هناك اختالف بني فئتني كما هو يف حالة دولة 
تشيكوسلوفاكيا حيث كانت تتألف من فئتني مها التشيك والسالف وقد 
ظلم التشيك السالف ألهنم أكثرية ، وقد تكرر األمر نفسه بالنسبة لكل 
من انكلرتا والصرب وسويسرا ، واآلن يف حالة باكستان أليست الرابطة 
بأفكارها ومنهجها وقيادهتا تشكل اختالفًا أساسيًا مع اجلماعة اإلسالمية 

 اليت هي يف واقع األمر أقلية مع الرابطة ؟
يطرح املودودي يف برناجمه إصالح الرأي العام ، ويعّول على هذا  

ف تغيري الرأي اإلصالح من أجل حتقيق التغيري يف باكستان ، لكن استهدا
يف وضع كوضع باكستان لن يكون بإمكان مجاعة أيب األعلى املودودي 
حتقيقه ، ألنك يف الوقت الذي تصلح فيه انت جانبًا من الناس ومن 
موازينهم وأخالقهم ، هناك عشرات اجلماعات واألفراد الذين يفسدون بل 
يقصدون اإلفساد ، وهم ليس لديهم رادع من دين ومن خلق مينعهم عن 
القصد إىل االفساد ، وستدور يف حلقة مفرغة ، وعملية عبثية ، أنت تصلح 
وغريك يفسد أضعاف ما تصلح ، ولن تستطيع أن تريب الرأي العام الرتبية 
السليمة إال إذا انفردت يف الساحة وحدك ، واستلمت وسائل اإلعالم 

 عكسية .وهيأت للناس املناخ الذي ميكن أن يتطهروا فيه دون مؤثرات 
إن أي اجتهاد للتغيري يف باكستان دون حساب قضية اجليش  - 9 

والتفكري يف إجياد حل هلذه املسالة سيكون االجتهاد يف التغيري عبثًا ، 
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وستضيع اجلهود اليت تبذل سدى ، وذلك أن اجليش يل مؤسسة خاضعة 
لساسة البلد ومؤسساهتا الدستورية كما هو حادث يف بعض البلدان 
الدميقراطية كاجنلرتا وأمريكا ، وملتزم مبا يقرره رئيس الوزراء أو رئيس 
اجلمهورية ، فاحلقيقة أن اجليش يف باكستان ويف العامل الثالث بشكل عام 
قوة فاعلة يف توجيهات سياسة البلد ، ورمبا تكون القوة الرئيسية اليت تبلور 

تكثف جهودك يف القرار وتوجهه باالجتاه الذي تريده ، لذلك ال يكفي أن 
احلصول على مقاعد اجمللس النيايب وحتصل على رئاسة الوزراء أو أغلبية 
الوزارات حىت تكون حاكمًا حقيقيًا للبلد ، فالبد من أن جتد حاًل ملعضلة 
اجليش حىت تكون حاكمًا حقيقيًا ، وقد عاش املودودي هذه املشكلة يف 

م ، وقد اجتهد 10حياته ، فبعد أن كانت الرابطة حاكمة بعد عام 
املودودي ومجاعته أن يواجهوا الرابطة من خالل ساحة الدميقراطية لكي 
حيدثوا التغيري يف اجتاه احلكم بالشريعة اإلسالمية وإبعاد القوانني املناقضة 
هلذه الشريعة ، فوضحوا للمسلمني يف باكستان أمهية احلكم بالشريعة 

اخلطب ، وخاضوا االنتخابات اإلسالمية من خالل الندوات واحملاضرات و 
هلذا اهلدف ، وقدد حققوا بعض املكاسب يف هذا االجتاه أبرزها قرار 

م الذي أقر أن تصبح القوانني 11م ودستور عام 19املبادىء يف عام 
إسالمية وأن تلغى القوانني املخالفة ، لكن املفاجأة هو أن انقالبًا عسكرياً 

م بقيادة أيوب خان ألغى الربملان والدميقراطية ، وألغى 18وقع يف عام 
األحزاب وحل اجلماعة اإلسالمية مما اضطرها أن حتاول لعدة سنوات من 
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أجل استعادة شرعيتها ، وعندما تنحى أيوب خان خلفه عسكري آخر هو 
حيىي خان استمر يف إلغاء الدميقراطية حىت أضاع بنغالديش يف عام 

م وحكم 1900يف عام  م ، مث جاء عسكري آخر هو ضياء احلق1900
  باكستان من خالل قوة اجليش .

إذن هناك حقيقة قائمة هي قوة اجليش اليت قد تظهر أحيانًا وقد  
ختتفي أحيانًا أخرى ، لذلك أصبح على الداعية املسلم الذي يتوجه توّجهاً 
جادًا إلقامة الشريعة اإلسالمية أن حيسب حساب اجليش ، وخيطط لكيفية 
التعامل معه ، ألنه ال ميكن أن يصبح لك القرار يف باكستان إال من خالل 
حل هذا االشكال واإلجابة عليه ، هل ميكن حل هذا االشكال من خالل 
التغلغل يف اجليش أو من خالل حتييده ؟ أو من خالل قوة مكافئة له ؟ أو 

 من خالل تفتيته يف مرحلة من املراحل ؟
هذا املوضوع يف كتابات أيب ولكننا الجند بكل أسف أية إشارة إىل  

األعلى املودودي ، وال يف أدبيات اتلجماعة اإلسالمية ، بل بقي أبو 
األعلى املودودي يف كل مرةيقفز اجليش فيها إىل السلطة يلح على املطالبة 
بإعادة الدميقراطية ، وإعادة االنتخابات ، متجاهاًل هذا العامل ، مما جعل 
املكاسب اليت كانت حتققها اجلماعة تذهب أدراج الرياح يف معرتك وصول 
اجليش إىل السلطة ، وجعل دور اجلماعة اإلسالمية حمدودًا ضعيفًا ألهنا مل 
تلتفت إىل مركز رئيسي من مراكز صنع القرار يف باكستان ومل تضع احلل 

 املناسب له .
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 الخالصة :   

اجلزء األول من  قد كان أبو األعلى املودودي أجنح مايكون يف 
برناجمه التغيريي الذي عّرف فيه اإلسالم وبنّي جوانبه االجنماعية 
واالقتصادية والسياسية ، لكن عرضه للعقيدة وموقفه من املذهبية طاهلما 
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استخالص )) القصور مما أثر على اجلزء الثاين من برناجمه التغيريي وهو 
فجعل اجلماعة غري فاعلة ألنه مل يربىء (( األفراد الصاحلني ومجعهم وتربيتهم 

أفرادها إبراًء كاماًل من األمراض املوروثة ومل يوّصلهم التوصيل السليم 
والسنة يف صفائهما التام وخلوصهما مبصدري الفاعلية احلقة ومها : العقيدة 

الكامل ، أما اجلزء الثالث من الربنامج التغيريي فهو غري عملي ألنه 
اليت ورثت كثريًا من األمراض والتناقضات واليت  استهداف لطبقات اجملتمع

لن تستطيع ان تصلها إال إذا أخلصت قيادهتا لك وكنت مصدر التوجيه 
الوحيد هلا ، وإال ستكون عملية االصالح دورانًا يف فراغ أنت تصلح وغريك 
يفسد ، وأما اجلزء الرابع من برناجمه التغيريي وهو إصالح احلكم واإلدارة ، 
فقد احتوى على أخطاء منهجية ، منها أنه مل يستوجب الكفر بالطاغوت 
وتغيري السلوك الشخصي مبا يتوافق مع شرائع اإلسالم من قيادة الرابطة اليت 
أعلنت ) قرار املبادىء ( الذي يعين حتكيم باإلسالم يف شؤون باكستان ، 

علنته ، إن هذا اخلطأ جعل قيادة الرابطة تنقض ما تعهدت به ، وتتنكر ملا أ
وجعل قرار املبادىء مناورة سياسية ، وكانت النتيجة استمرار باكستان 

بإصدار تشريعات غري إسالمية ، (( الدولة غري اإلسالمية )) حقيقة يف إطار 
أو بعدم تغيري التشريعات املخالفة لإلسالم واليت كان معمواًل هبا من قبل ، 

 وكانت العاقبة ضياع اجلهود اإلسالمية ، وعدم متكني اإلسالم يف األرض .

 

 


