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 ياسني السالم عبد فكر يف واحلركي الدعىي املنهج
 ( املغربيت واإلحسان العدل مجاعت فكر يف قراءة) 

   

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

اا وىػو ، ىذه الدراسة ىي محاولػة اترػرام مػف مو ػوع لػـ ال ػط اا اىرمامػا السػالرا
مرشػد ومسسػس وبخاصة الشالخ عبد الساـ الاسالف* ، ي في المغرمسامدعاة ال مؿ اإل

 الالف المغاربة .سامجماعة ال دؿ وااحساف( الذي ال د مف ابرز الدعاة اإل)

واف ، عنو (اجرماعالة –رارالخالة  –سالاسالة  –فكرالة )ف ندرة الدراسات ااكادالمالة إ
 –فيي مقرصرة عمى كرابات تمالمة ا ر اىي ما تدمػو مػف جيػود فكرالػة ، كانت موجودة

 لذا اترصرت، و الرنظالري وال مميي في جانبالسامحركالة لم مؿ اإل –دعوالة 
____________________ 

ـ( ىػػػو شػػػالخ اكبػػػر الجماعػػػات 7594ىػػػػ/ 7443/ ربالػػػل اليػػػاني 4* عبػػػد السػػػاـ الاسػػػالف مػػػف موالالػػػد )
الالف المغاربػة صػاحم سػاموال ػد مػف ابػرز الػدعاة اإل، جماعػة ال ػدؿ وااحسػاف، الة المغربالةساماإل

رحػػت ، الة الرػػي ادت بػػو لق ػػاس عػػدة سػػنوات فػػي السػػجفسػػاممات اإلال دالػػد مػػف الكرابػػات والمسػػاى
المنػػػاى  ، النظػػػر ت فرحػػػي الكػػػف، 7541ااتامػػػة الجبرالػػػة فػػػي مدالنػػػة )سػػػا( القرالبػػػة مػػػف الربػػػاط منػػػذ 

 -ىػػػػػ 7494بالػػػػروت ، ناشػػػػروف الرسػػػػالة ةمسسسػػػػ 7ط، الة خػػػػاؿ القػػػػرف ال شػػػػرالفسػػػػامالرغالالرالػػػػة اإل
 .949ص ،79223

 عبد اهلل عبد عبيدأ.م.د.                    السيد رفيق فكرتأ.د.    
 يساماإل الفقه في مساعد أستاذ           المعاصر يساماإل السياسي الفكر أستاذ 
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  ػػرارو الرػػي حصػػمنا عماليػػا  الػػاـ كػػافورسػػاهمو وخطبػػو ومحا دراسػػرنا عمػػى ب ػػض كرابارػػو
فمػػـ ، ـ7542الشػالخ عبػد السػاـ الاسػػالف ا الػزاؿ فػي ااتامػػة الجبرالػة فػي منزلػػو منػذ عػاـ 

 .نحصؿ عمى اغمم مساىمارو في ال قالدة والفكر والحركة والسموؾ 

وا زالػػػػت بظػػػػروؼ صػػػػ بة وم قػػػػدة فػػػػي ، الة المغربالػػػػةسػػػػاملقػػػػد مػػػػرت الحركػػػػة اإل
ي والػدالني لمسػمطة مريا ر قالدات الواتل السالاسي الري ررمظير فػي الرػداخؿ بػالف الزمنػمقد

فػػػي رمزالػػػؽ الحركػػػة  محورالػػػاً  ، ىػػػذا الرػػػداخؿ ل ػػػم دوراً (امالػػػر المػػػسمنالف/مػػػؾالم)السالاسػػػالة 
 حػػػزام ورالػػارات وجماعػػات رراوحػػػت بػػالف الحركالػػة وااصػػػاحالة إلػػى  الة ورفرالريػػاسػػاماإل

ي موحػد رجػاه الق ػاالا إسػامفشػميا فػي بمػورة خطػام إلػى  ىممػا اد، والرربوالة والصػوفالة
، ال قانالػػة، نسػػافحقػػوؽ اإل، الاالكالػػة والحدايػػة/ال ممانالػػة، الدالمقراطالػػة، الم اصػػرة ومنيػػا

انحسػػػار دورىػػػا فػػػي المجرمػػػل والدولػػػة . اف السػػػمة ، فكانػػػت النرالجػػػة، الر ددالػػػة السالاسػػػالة
القاهػد الكػارزمي ىػي رػريره بالرمز/، رد ااسر ماالغالبة عمى الن اؿ الوطني المغربي  

وا زاؿ ، فػػي كفاحػػو وجيػػاده، مػػف اميػػاؿ عبػػد الكػػرالـ الخطػػابي ت الرمػػز الػػوطني المغربػػي
ال ممانالػػػػة ، القاهػػػػد الكارزمػػػػا( مسػػػػرمرا فػػػػي عمػػػػؿ ومنيػػػػاج القػػػػوى السالاسػػػػالة)ىػػػػذا الرقمالػػػػد 

يا اكيػر مػف مفكراليا ومسسسال برسماسالة الري ر رؼ سامالة ومنيا الجماعات اإلسامواإل
وجماعة ال دؿ وااحساف ىػي خالػر ميػاؿ عمػى ذلػؾ ، اسماس رنظالماريا الحركالة والدعوالة

كونػو )الري ر رؼ بمرشدىا الشالخ عبد الساـ الاسالف الذي الرمرل بقػدرات تالادالػة، روحالػة 
حرػػى صػػار فكػػر ، ر بوالػػة لػػو القػػدرة عمػػى الحشػػد والر بهػػة الشػػ بالة –صػػوفالا( وسالاسػػالة 
 بو واصمو ونظره وا رجد ذكرًا إل افات اآلخرالف عماليا .الجماعة ىو ما كر

سػالرة ذارالػة الشػالخ عبػد /اف نكرػم رػارالخ حالػاة، لالس ال نالنػا فػي ىػذه الدراسػة، خالراً  
ما نرالده ىو دراسة وبحث ما ، الساـ الاسالف عمى النسؽ المربل في كرابة الرراجـ والسالر
مػا تدمػو مػف ا ػافات مرجػددة و ، تدمو مف فكر وطروحات في المجاؿ الدعوي والحركػي

 ي في القرف الحادي وال شرالف . ساملممشروع الح اري اإل
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 نظرة تاريخية /ية المعاصرة في المغرب العربيسامالحركة اإل -

اف ، الة فػػي المغػرم ال ربػػيسػامالػسرخ ب ػض البػػاحيالف فػي شػػسوف الجماعػات اإل 
حالػػػث مػػػرت ، قػػػرف الما ػػػيالنصػػػؼ اليػػػاني مػػػف سػػػرالنالات الإلػػػى  بػػػداالاريا ااولػػػى ر ػػػود

رجربػة )الة الم اصػرة فػي المشػرؽ ال ربػي سػامبالمراحؿ نفسيا الري مرت بيػا الحركػة اإل
 يػـ رحولػت، يقافالػة –ر مالمالػة  –جماعة رربوالة  بد تااخواف المسممالف في مصر( الري 

ومف  ىـ تنػوات اارصػاؿ وااسػرفادة مػف رجػارم ، جماعة حركالة في عمميا الدعويإلى 
األولػػى ت مػػف خػػاؿ األسػػارذة والم ممػػالف والػػدعاة الػػذالف ، يسػػامتة فػػي ال مػػؿ اإلالمشػػار 

فػي القػرف  والسػب النالات موا المغرم ال ربي خاؿ حمات الر رالم في مرحمة السرالنالات 
المشػػػرؽ إلػػػى  ت فيػػػي مػػػف خػػػاؿ المغاربػػػة انفسػػػيـ الػػػذالف تػػػدموا خػػػرىمػػػا األ ، ال شػػػرالف

 .(7)الة في المشرؽسامحزام اإلوارصموا بدعاة وكوادر الجماعات واا

الة فػي المغػرم ساماا اف الحركة اإل، والمسار والررسالس النشرةورغـ الرشابو في 
 ال ربي رمالزت عف شقالقاريا المشرتالة في مسروالالف ىما ت 

 صفة المغاربالة . -
  .( 9)مغربالة، جزاهرالة، رونسالة، اعرمادىا سمات محمالة ميؿ -

خػػػاؿ اسػػػرقراهو ورحمالمػػػو لمخمفالػػػة الرارالخالػػػة ليػػػذه  نػػػو ومػػػفإف( 4)إبػػػراىالـ مػػػا حالػػػدر 
ربني السمطة إلى  نرالجة مفادىا اف سبم   فيا وانحسارىا الرجلإلى  الجماعات روصؿ
مالر المػسمنالف / لمشػرعالة الدالنالػة مػف خػاؿ تػبض الممػؾ (مالر المسمنالف السالاسالة )الممؾ/

وذلػػػؾ ، رلمػػػاف والحكومػػػةالسالاسػػػالة مػػػل رفػػػوالض الب/الدالنالػػػة والدالنوالػػػة/لمسػػػمطرالف الروحالػػػة
                                                           

 . 991، صالمرجل نفسو( 7)
 . 992، صنفسوالمرجل ( 9)
، بالروت، مركز دراسات الوحدة ال ربالة 7الة وت الة الدالمقراطالة ،طسامالرالارات اإلإبراىالـ، حالدر ( 4)

 . 44 – 41ص ،7555
عناصر اولالة لرحمالؿ  –الة في المغرم ال ربي سامالحركات اإل،  ال ا النظر ت عبد المطالؼ اليرماسي

 .7555، وتبالر ، مركز دراسات الوحدة ال ربالة، 7ط –مقارف 
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ـ عنػدما اكرسػم الشػرعالة الدالنالػة الرػي خولرػو الػرحكـ فػي الجانػم 7527ابرػداًس مػف عػاـ 
المػالي  بػاإلغراس  خػرىو ، الة رارةسامالدالني مف خاؿ ارباع سالاسة رفرالت الجماعات اإل

 .( 7)رجاؿ الدعوة والفقياس عف ال مؿ السالاسي إلتصاسوالوظالفي 

ا ، يمانالنالػات القػرف الما ػي( جم الػة دالنالػة فػي بداالػة 94الذكر الطػوزي حػوالي )
نشػطت ، دي  ي امرداد لرقمالد مصمح دالنيب  يا ذات روجػو فر ، مف طابل سالاسي رخؿُ 

لكنيػػػا اجبػػػر عمػػػى ال مػػػؿ السػػػري واانكفػػػاس خمػػػؼ ، 7544بشػػػكؿ ممحػػػوظ ب ػػػد احػػػداث 
 .  (9)يقافالة –واجيات رربوالة 

ال اممػػة فػػي السػػػاحة ( 4)السالاسػػػي( سػػاـاإل)الة سػػامالقسػػـ البػػاحيوف الجماعػػػات اإل
 ياث فهات وىي ت إلى  المغربالة

 الجماعات ذات اليدؼ الدالني البحت  -
وركونػػت مػػف ، فػػي مصػػر المسػػممالف فلإلخػػوابػػالفكر الحركػػي  رػػريرتالجماعػػات الرػػي  -

، ورسػػػمى السػػػمفالة الجدالػػػدة، نيػػػا ا ررمرػػػل بػػػدعـ الجماعػػػات الرادالكالالػػػة  اَ إ، الميقفػػػالف
 كوسالمة مف وساهؿ الحركة  د النظاـ السالاسي .  ساـاسرخداـ اإلإلى  وريدؼ

امػػػا عػػػف  (4)الجماعػػػات الرػػػي رػػػرربط بػػػب ض اانظمػػػة ال ربالػػػة المحافظػػػة اررباطػػػًا ويالقػػػاً  -
القػػػػوؿ فرحػػػي الكف)لقػػػػد ، الة فػػػي المغػػػػرم ال ربػػػيسػػػػامارجاىػػػات جماعػػػػات الحركػػػة اإل

 (الرقمالػػػػػدي)فكػػػػػاف منيػػػػػا  ،الة المغربالػػػػػةسػػػػػامروزعػػػػػت ورنوعػػػػػت رنظالمػػػػػات الحركػػػػػة اإل

                                                           

 وما ب دىا. 44، صمرجل سبؽ ذكرهإبراىالـ، حالدر ( 7)
المجمة المغربالة ل مـ ، رونس، الجزاهر، والدولة في المغرم ال ربي ساـاإل، النظر ت محمد الطوزي( 9)

 . 44- 49، ص(7559-7557) 74-74ال دداف ، 4السنة ، اجرماع السالاسي
ت لالسػت محػؿ ارفػاؽ بػالف المفكػرالف والبػاحيالف والػدعاة فػي كرابارػو مصػطمحا إبػراىالـالسرخدـ حالدر ( 4)

، الةإسػػػػامحركػػػػة ، ااصػػػػولي سػػػػاـاإل، الشػػػػ بي سػػػػاـاإل، السالاسػػػػي سػػػػاـالالف ميػػػػؿ ت اإلسػػػػاماإل
 وما ب دىا . 94ص النظر ت، والةإسام

ذكره  –دراسة حالة كؿ مف المغرم ومصر  –ىدى مالركالس، الشرعالة والم ار ة الدالنالة النظر ت ( 4)
 .42، صراىالـ، مرجل سابؽحالدر إب
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المسػمح(، رنظالمػات مػف مخرمػؼ )و السػممي()و ()السػريو اليوري( وكػذلؾ )ال منػي()و
 .(7)(الة والمناى  السالاسالةساماارجاىات اإل

 الة الفاعمة في الساحة السالاسالة في المغرم ال ربيت سامبرز الجماعات اإل ومف 

  رونس ت  

  7532/غنوشي وعبد الفراح موروجماعة راشد ال، الةسامحركة الني ة اإل -7

 الوف الرقدمالوف ساماإل -9

 بزعامة محمد حبالم ااسود .، طاهل الفداس -4

   الجزاهر ت 

 ومف ابرز تادريا عباس مدني وعمي بمحاح .، الةسامالجبية اإل -7
 . 7552ماس( الرزعميا الشالخ محفوظ نحناح/ح)ي سامحركة المجرمل اإل -9
 .7547/يسامجماعة الجياد اإل -4
 .7534/الةساملني ة اإلحركة ا -4
 .7545/حمد سنحنوف سسيا الشالخ  ، الةسامرابطة الدعوة اإل -1

   المممكة المغربالة ت 

خػػواني فػػي عمميػػا اإلورربػػل المػػني  ، الرزعميػػا عبػػد االػػو كالػػراف، الةسػػامالجماعػػة اإل -7
 الدعوي والحركي .

 .7532/الرزعميا عبد ال زالز الن ماني، منظمة المجاىدالف -9
 . 7525/اسسيا عبد الكرالـ مطالل، الةساممنظمة الشبالة اإل -4
 .( 9) 7534/اسسيا عبد الساـ الاسالف، جماعة ت ال دؿ وااحساف -4

 
                                                           

 . 949 -991، صمرجل سابؽ، فرحي الكف( 7)
 949 -991، صالمرجل نفسو( 9)
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 والتطور والمسار  النشأةية في المممكة المغربية : سامجماعات الحركة اإل -

الة ال اممػػػة فػػػي المغػػػرم سػػػامالجماعػػػات اإل ألبػػػرزممػػػا رقػػػدـ عر ػػػنا بشػػػكؿ عػػػاـ 
الة فػػػي المممكػػػة المغربالػػػة سػػػامالجماعػػػات اإلإلػػػى  م سػػػنرطرؽوفػػػي ىػػػذا المطمػػػ، ال ربػػػي

ظيػػور ، حصػػرًا . لقػػد شػػيدت السػػاحة السالاسػػالة المغربالػػة فػػي سػػب النالات القػػرف الما ػػي
إلػى  ممػا ادى، جماعات ال نؼ والرطرؼ الدالني مسرغمة رنامي الرالار الالساري وال مماني

منظمػػػػة الشػػػػبالبة )يػػػػا وتػػػػد اريمػػػػت الحكومػػػػة فػػػػي حالن، مواجيػػػػات عنالفػػػػة مػػػػل ىػػػػذه القػػػػوى
ع ػػو المكرػػم ، فػػي اعمػػاؿ ال نػػؼ والرخطػػالط فػػي اغرالػػاؿ عمػػر بػػف جمػػواف (الةسػػاماإل

واصػػػػدرت ، اا اف المنظمػػػػة نفػػػػت ذلػػػػؾ، السالاسػػػػي لارحػػػػاد ااشػػػػرراكي لمقػػػػوات الشػػػػ بالة
فػػػي الحػػػوار  سػػػاـبالانػػػات رشػػػجم فاليػػػا  عمػػػاؿ ال نػػػؼ والرطػػػرؼ الرػػػي رخػػػالؼ  دام اإل

بالنظػاـ السالاسػي  لإلطاحػةاا اف دعوريػا  (7)الموعظػة الحسػنةالسممي والدعوة بالحكمػة و 
 رخالؼ  طروحاريا بنبذ ال نؼ والرطرؼ . ، الةإسامعف طرالؽ يورة 

غمػػػػػػم جماعاريػػػػػػا ورالاراريػػػػػػا مػػػػػػف ظػػػػػػاىرة  الة المغربالػػػػػػة و سػػػػػػامر ػػػػػػاني الحركػػػػػػة اإل
فادة الة واسػرسػاماانشقاتات والخافات وىي ظاىرة سمبالة ايرت بقوة عمػى الجماعػات اإل

إلػى  انقساـ الحركػةإلى  مما ادت، منيا الحكومة في  رم ىذه الجماعات وخرتيا امنالا
 عدة جماعات مف اىميا ت 

فػػػي  ياإلخػػػوانورربػػػل المػػػني  ، الة ت الرزعميػػػا عبػػػد االػػػو كالػػػرافسػػػامالجماعػػػة اإل -
وتػػػد رغالػػػر ، ور رػػػرؼ بالسػػػمطة الروحالػػة لمممػػػؾ  مالػػػرا لممػػسمنالف، عمميػػا الػػػدعوي والحركػػي

، وررمرػػل بشػػ بالة (حركػػة الرنمالػػة وال دالػػة)إلػػى  ااصػػاح والرجدالػػد( ومػػف يػػـ)إلػػى  اسػػميا
 .( 9)9223فوزىا في انرخابات عاـ  فالمراتبو عالالة روتل 

                                                           

 . 944، صلسابؽاالمرجل ( 7)
ا بالنظػػاـ السالاسػػي فػػي الة وعاتريػػسػػامالحركػػات اإل، ال ػػا النظػػر ت عمػػي سػػمماف حاالػػؿ السػػامي 

 722، ص9222، النيرالفجام ة /كمالة ال مـو السالاسالة، طروحة دكروراه غالر منشورة الجزاهر، 
 .714، صالمرجل نفسو( 9)
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فػػػػػي بػػػػػداالات  ررسسػػػػػت، منظمػػػػػة المجاىػػػػػدالف ت بزعامػػػػػة عبػػػػػد ال زالػػػػػز الن مػػػػػاني -
، المغربالػػػةالة فػػػي المممكػػػة إسػػػامدولػػػة  إلتامػػػةرربنػػػى ىػػػذه الجماعػػػة الػػػدعوة ، السػػػب النات

ليػػا ، حمػػات ماحقػػة واعرقػػاؿ مػػف تبػػؿ السػػمطةإلػػى  ر ر ػػت، واطاحػػة النظػػاـ الممكػػي
ليػػػػػا صػػػػػحالفة ناطقػػػػة باسػػػػػميا وىػػػػػي ، يقميػػػػا السالاسػػػػػي فػػػػي ااوسػػػػػاط ال مالالػػػػػة والشػػػػ بالة

 . ( 7)السراالا()

 الة سامالحركة اليورالة اإل -

الصػوفالة فػي جماعة ال دؿ واإلحسػاف ت  سسػيا الشػالخ عبػد السػاـ الاسػالف احػد رجػاؿ  -
 –جماعػػػة رربوالػػػة إلػػػى  رطػػػورت فالمػػػا ب ػػػد، المغربالػػػة (سػػػا)فػػػي مدالنػػػة  7535عػػػاـ 

 ررمخص روجياريا في ت و  سالاسالة

 الة .ساماحالاس الخافة اإل -

 الة.سامالنظاـ الممكي( ل دـ رطبالقو الشرال ة اإل)رفض النظاـ السالاسي القاهـ  -

 .( 9)والجماعات الري رربنى ال نؼ لألحزامرف يا  -

ورحظػػػى بػػػدعـ ،  خػػػرىذه الجماعػػػة نفػػػوذ فػػػي الربػػػاط والػػػدار البال ػػػاس ومػػػدف وليػػػ
 . (4)الخطام، الصبح، الشبام والطمبة في الجام ات مف اىـ مطبوعاريا ت الجماعة

الممػػؾ إلػػى  وال مػػؽ فرانسػػوا بورجػػا عمػػى الخطػػام الػػذي وجيػػو عبػػد السػػاـ الاسػػالف 
مسرشػػفى اامػػراض إلػػى  خػػؿالطوفػػاف( والػػذي بسػػببو د و  سػػاـب نػػواف )اإل 7534عػػاـ 

 . ( 4)يسامبانو الر بالر ااوؿ لمرالار اإل، ال قمالة لمدة ياث سنوات

                                                           

 .  944، صلسابؽاالمرجل ( 7)
 .74/1/7559، مجمة الطرالؽ المغربالة( 9)
 .727ص، مرجل سابؽ، عمي سمماف حاالؿ السامي( 4)
، دار ال ػػالـ اليالػػث، ررجمػػة لػػورالف زكػػرى –صػػوت الجنػػوم  –السالاسػػي  سػػاـاإل، فرانسػػوا بورجػػا( 4)

 .474ص ،7559، القاىرة
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و الػػسرخ لنشػػاط عبػػد إنػػ( فالسالاسػػي سػػاـدراسػػات فػػي اإل)امػػا فػػاالز سػػاره فػػي كرابػػو 
فػي مدالنػة  7534منػذ عػاـ  (جماعة ال ػدؿ وااحسػاف)الساـ الاسالف مف خاؿ جماعرو 

 .  (7)عة حركالةجماإلى  سا( الري رطورت)

 عبد السام ياسين : منهجه الدعوي والحركي -

 منهجه الدعوي :  - أ

انطمػؽ عبػد السػاـ الاسػالف فػي جيػوده الدعوالػة مػف المنطمقػات نفسػيا الرػي انطمػػؽ 
ولقػػد ادرؾ اىمالػػة الػػدعوة ، القػػراف والسػػنة، اا وىػػي المصػػدرالف الم صػػومالف، منيػػا الػػدعاة

تػؿ ىػذه سػبالمي )تػاؿ ر ػالى ، اهللإلػى  الرسػؿ والػدعاةمنيػاج اانبالػاس و  ألنيػا ؛سػاـفي اإل
م رمػدا ( 9)اهلل عمى بصالرة انا ومف ارب ني وسػبحف اهلل ومػا انػا مػف المشػركالف(إلى  ادعو

 مف اىميات  سس  في ذلؾ عمى

 باهلل ورسولو في نفوس المسممالف .  المافر مالؽ اإل -
ارض مػػػل ال قػػػؿ مػػػف خػػػاؿ الرركالػػػز عمػػػى اف الػػػوحي ا الر ػػػ، اعػػػاس مكانػػػة الػػػوحي -

 .( 4)السمالـ
 . (4)اهلل ومنياجو القوالـ القاهـ عمى الروحالد الحؽإلى  الدعوة الخالصة -
 القراف ىو المصدر الم صـو ا رحرالؼ فالو .  -
 . (1)ااىرماـ بالرربالة والر مالـ والرزكالة وطيارة النفس والجسد -
 . (2)ىو دالف الجماعة ساـاإل -

                                                           

 .47، ص7554دمشؽ ،، مغرم –دار مشرؽ ، السالاسي ساـدراسات في اإل، فاالز ساره( 7)
 . 724/سورة الوسؼ( 9)
دار البشػػػالر لميقافػػػة ، محنػػػة ال قػػػؿ المسػػػمـ بػػالف سػػػالادة الػػػوحي وسػػػالطرة اليػػػوى، عبػػد السػػػاـ الاسػػػالف( 4)

 . 4-1ص ،7551 -7471مصر ، الةساموال مـو اإل
 .34 -39، صالمرجل نفسو( 4)
 . 24-23ص كذلؾ 44 -41، صالمرجل نفسو( 1)
 . 22، صالمرجل نفسو( 2)



 9                                    (6108لعام )ا(/66(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

 . (7)نموذج( في المجرمل والدولةال)الراكالد عمى دور القدوة الحسنة  -
 اهلل . إلى  ارباع الوسطالة وااعرداؿ في الدعوة -
 ارباع الررغالم والررىالم .  -
 نقده لح ارة الغرم فكرًا وسموكًا وعقالدة .  -

 ت  منهجه الحركي - م

، مػػػػف مسلفػػػػات، جيػػػػوده الفكرالػػػػة مػػػػف خػػػػاؿ نراجارػػػػو الغزالػػػػرةإلػػػػى  المكػػػػف الرطػػػػرؽ
 (94) (9)وتػد وصػفو الداعالػػة فرحػي الكػػف، مقػػابات، تحػوارا، محا ػػرات، رسػاهؿ، مقػاات

الالف المغاربة وصاحم ال دالد مف الكرابات والمساىمات في سامبانو مف ابرز الدعاة اإل
 ي الم اصر . ساممجاؿ ال مؿ اإل

 أهم مؤلفاته :  -

، عمػـ الكػاـ، فقػو، عقالػدة – سػاـلـ الررؾ عبد الساـ الاسالف مو ػوعا الخػص اإل
مسصػػا ومحمػػا وناتػػدا وكاربػػا بالمغػػػة ، اا وبحػػث فالػػو –ح ػػارة ، الخرػػار ، حركػػة، دعػػوة

 مف اىـ مسلفارو ت ، ال ربالة والفرنسالة

 .7539، غدا ساـاإل -
 .7534، الطوفاف و  ساـاإل -
 .7543، ورحدي الماركسالة المالنالة ساـاإل -
 مجمدات . 4ورنظالما وزحفا في ، رربالة، المنياج النبوي -
 . 7545، ااوؿ مف سمسمة ااحسافالجزس ، الرجاؿ -
 .7545، مقدمات في المنياج -
 .7545، والقومالة ال ممانالة ساـاإل -

                                                           

 -7494بالػػروت ، دار لبنػػاف لمطباعػػة والنشػػر، 7ط، رجػػاؿ القومػػة وااصػػاح، عبػػد السػػاـ الاسػػالف( 7)
 .774 -54وكذلؾ  41، ص9224

 .949، صمرجل سابؽ، فرحي الكف( 9)
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 مجمدات .  4، 7552، نظرات في الفقو والرارالخ -
 .  7554، محنة ال قؿ المسمـ بالف سالادة الوحي وسالادة اليوى -
 . 7554، حوار مل الف اس الدالمقراطالالف -
 .7552، ةالشورى والدالمقراطال -
 . 7553، حوار الما ي والمسرقبؿ -
 9222، والحداية ساـاإل -
 .9222، الوف والحكـسامال دؿ واإل -
 . 9224، رجاؿ القومة وااصاح -

- la revolution a l,heure de I,lsam , 1980 
 - pour un dialogue islamique avec I, elite accidentalise , 1980  

- I slamiser la modernite , juin ,1998. 
 .7551، الرسالة ااولى مف سمسمة رساهؿ اإلحساف()رسالة رذكالر  -
 755، رساهؿ اإلحساف( ةاليالية مف سمسم الرسالة)المنظومة الوعظالة  -
 .7554نا ؟ كالؼ ننصح هلل ورسولو ؟ إالمانكالؼ نجدد  -

 ت  تعريف موجز ألهم مؤلفاته -

  (1)وحي وسيادة الهوىمحنة العقل السميم بين سيادة ال -1

اف اهلل فرح بالقراف تموبا غمفا وعقوا كانت في جاىمالريا في ، البالف في ىذا الكرام
فيػػػذا ، ا منيػػػاج االدالولوجالػػػة، ىػػػو منيػػػاج فطػػػرة، واف المنيػػػاج النبػػػوي، كػػػف عػػػف اليداالػػػة

ف عقػؿ مػف السػرقي مػف ىؿ مف فرؽ جػوىري بػال)ت ؿوالرساس، منياج عمؿ ا منياج جدؿ
 رالارات ورجري في دماهو اليقافالة،  سر ارال ممانالة والنظر بمنظار م / الةحوض الاالالك

                                                           

 .7551،مصر 9(، ط744عبد الساـ الاسالف، عدد الصفحات )( 7)



 00                                    (6108لعام )ا(/66(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

 . ( 7)..(وبالف عقؿ غالره مف الناس، مرطورة مردرجة بالحجة ال مومالةفمسفالة 

عقػػؿ الػػوحي ، يػػـ الػػرد عمػػى دعػػاة الحدايػػة والحدايوالػػة الػػذالف الريمػػوف ال قػػؿ المسػػمـ
نػو غالػػر رحػدايوي المرفػػرن  ال قػؿ المسػػمـ بلوالػػريـ ا) بانػػو عقػؿ ا رػػارالخي تػاهاً ، المػافواإل

 .( 9)(نو والرمسؾ بقر  وإالمانبرارالخي كمما رقدـ ال قؿ المسمـ الدلي 

فػاف الرحػدي الحػالي فػي رصػوره الرمظيػر فػي اف ، ساـوحوؿ رحدالات ال صر لإل
وا رنمالػػػة اا برقنالػػػة ورموالػػػؿ ، ا حالػػػاة فػػػي عػػػالـ الرنػػػافس وسػػػالطرة ااتوالػػػاس اا برنمالػػػة)

وا شػػيس مػػف ىػػذا ، ووفػػاؽ اجرمػػاعي ومشػػاركة ور بهػػة، وحجػػـ واسػػرقرار سالاسػػيورػػوفالر 
اي انػػو ا طرالػػؽ اا بنبػػذ الػػدالف واعرنػػاؽ دالػػف ، المكػػف اا ب قمنػػة الفكػػر وعقمنػػة السالاسػػة

 . ( 4)(المادالة ونظاـ الدالمقراطالة الاالالكالة الطارحة لمدالف في الركف القصي

  منػػذ  ف فرحنػػا مقصػػدنا)ماليػػا فػػي  ف الػػرد الشػػالخ ع، وب ػػد رحدالػػده لرحػػدالات ال صػػر
ف الحكػػـ ربػػ، الػػزعـ الحػػدايوي ونرقػػدـ ظىبػػل المقالػػة الاالالكالػػة لنػػدحىػػذه الصػػفحات اف نر

كفػػالاف وحػػدىما ، الشػػورى وال قػػؿ المرػػدالف المػػر مـ بػػا حػػرج مػػف كرػػام اهلل وكرػػام ال ػػالـ
 . ( 4)(ب ماف الحالاة والقوة والرنمالة والوحدة لممسممالف

 . (5)مية العممانيةوالقو  ساماإل -2

 والم اصر ي الحدالثسامعقد المساهؿ في الفكر اإل الكرام ب رض واحدة مف  ابرد    

                                                           

( بدا مف )ال ممانالة Liyak –السرخدـ عبد الساـ الاسالف في اغمم كرابارو ومحا رارو مصطمح )الاالالكالة ( 7)
– Secularism رغـ انرقاده الشدالد لممفػاىالـ والمصػطمحات الغربالػة، ودعورػو لممسػممالف بػاالرزاـ بالمفػاىالـ )

ا اإلصػػاحالة اإلسػػامالة وروادىػػا مػػف  ميػػاؿ اانرمجنسػػال والبػػدو لنػػا انػػو المػػاىي كرابػػاتوالمفػػردات اإلسػػامالة، 
األفغػاني ومحمػد عبػػده واخػرالف، انيػـ كػػانوا  كيػر ارصػاا بمصػػادر الفكػر الغربػي ورحدالػػدا الفرنسػي، النظػػر، 

 .1عبد الساـ الاسالف، محنة ال قؿ المسمـ، مرجل سابؽ، ص
 .742، صالمرجل نفسو( 9)
 ، وما ب دىا .54ص، المرجل نفسو( 4)
 .51، صسوالمرجل نف( 4)
 .7551مصر  7ط، عبد الساـ الاسالف( 1)
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القوؿ الشالخ عبد السػاـ فػي رقدالمػو لمكرػام ، وعاترو بالقومالة ال ممانالة ساـا وىي اإل 
ي اف الرجاوزىػػػا ت ىػػػي سػػػامعػػػرض مسػػػالة ا المكػػػف لمفكػػػر اإلإلػػػى  )ىػػػذا الكرػػػام الطمػػػح

مػػف بقػػى مػػنيـ عمػػى موريػػو ، اف الميقفػػالف المسػػممالف، القومالػػة وعاتريػػا بال ممانالػػةمسػػالة 
النشػػػػغموف انشػػػػغاا كيالػػػػرا بػػػػالبحوث فػػػػي الرػػػػراث ، مػػػػف رنكػػػػر لدالنػػػػوو  يسػػػػامالفطػػػػري اإل

النسػػجوف مػف كػؿ ىػذه المفػػاىالـ طالمسػانا الرقن ػوف بػو لالػػزداف ، وااصػالة واامجػاد القومالػة
فػػػػي ىػػػػذا الكرػػػػام نصػػػػطنل المغػػػػة الرػػػػي الرلفيػػػػا ، ـيلمجرم ػػػػارفػػػػي اعالػػػػنيـ الواتػػػػل الكهالػػػػم 

 . (7)(ساـالميقفوف لنحاورىـ محاولالف اسماع كممة اإل

   يسػػامامػػا عػػف رػػارالخ ظيػػور القومالػػة بمفيوميػػا الغربػػي ال ممػػاني فػػي عالمنػػا اإل
نب ػػت فػػي ارض غالػػر ار ػػنا فاسػػروردىا الميقفػػوف المغربػػوف ، ف ااالدالولوجالػػة القومالػػةإ)فػػ

كبػػوا مرنيػػا مػػف كػػراريـ الرػػي رحمػػؿ شػػ ارات االحػػاد المفمسػػؼ رػػارة والػػردة فػػي ذرارالنػػا لالر 
والزندتػػة مػػػرة واالحػػػاد ال ممػػي احالانػػػا وااصػػػالة الررايالػػػة احالانػػا وااصػػػالة الررايالػػػة احالانػػػا 

 .  (9)( خرى

 ي تػػاهاً سػػامالغربػػي واإل مفيوميػػايػػـ الخرػػرـ رحمالارػػو ونقػػده لمقومالػػة والقػػارف بػػالف 
حكمػػػوف بوعػػػاس الػػػا مػػػف ال، شػػػكا وم ػػػموناً ، منطمقػػػا واىػػػدافا، جاىمالػػػةالخػػػالؼ ال سػػػاـ)اإل

( المالؽ اف ر مو حناالا القومالة اانف الالة اف صالؿ ! اي م موف )القومالة الحروي اصالة
لػػـ الكػػف م ػػموف ااصػػالة الجاىمالػػة ؟ والجاىمالػػة م نػػى سػػار فػػي الرػػارالخ لػػالس فرػػرة مػػف 

 اي رقمص في الوجود، كؿ شيس تبؿ الجاىمالة عصبالة، رارالخ ال رم في شبو الجزالرة
 . (4)(اانرسام القومي ا غالرإلى  اهلل عز وجؿإلى  مف اانرسام

  : (4)حوار الماضي والمستقبل -4
                                                           

 .1ص، المرجل نفسو( 7)
 .المرجل نفسو ( 9)
 .723 -722، صالمرجل نفسو( 4)
 -7494بالػروت ، دار لبنػاف لمطباعػة والنشػر، 7ط، حوار الما ي والمسػرقبؿ، عبد الساـ الاسالف( 4)

9224. 
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 عمػػى حا ػػر ااحػػزام الوطنالػػة لال ػػرؼ يسػػامالطػػرح الكارػػم سػػساؿ المسػػرقبؿ اإل
والػػى اي مسػػرقبؿ السىميػػا ما ػػي جيػػاد رواد الحركػػة الوطنالػػة اف ىػػي ، مػػف االػػف جػػاست

( 7)سػاـارربكػت طػرالقريـ ورخاذلػت عػف نصػرة اإل – إالمافوكانوا اىؿ  –ت مسمكيـ سمك

كمػػا البػػرز الكرػػام دور رمػػوز ورواد الحركػػة الوطنالػػة ورجػػاؿ الفكػػر والػػدعوة والسػػموؾ فػػي 
والسػػوس واخػػرالف جاىػػدوا ، ابػػف ال ربػػي ال مػػوي، عػػاؿ، مػػف اميػػاؿ ت الخطػػابي، المغػػرم

وىػػػو م الػػػار ااخػػػاص ، ي فػػػي الحكػػػـ عمػػػاليـمسػػػامحػػػددا الم الػػػار اإل،  ػػػد ااسػػػر مار
م الارنا في الحكـ عمى ما ي الحركة الوطنالة ) تباهلل ورسولو تاهاً  الماففي اإلوالصدؽ 

ىػػو ، ا غالػػره ىػػو ااخػػاص لػػدالف اهلل سػػاـىػػو اإل سػػاـومسػػرقبؿ اإل، وحا ػػر الرخػػبط
 . (9)الصدؽ في دالف اهلل عقالدة وشرال ة وجيادا لنصرة دالف اهلل(

السػػار ، ال قانالػػة، رنػػاوؿ الكرػػام جممػػة مػػف الموا ػػالل مػػف اىميػػا ت ال ممانالػػةكمػػا 
 السمفالة والصوفالة . ، مرج الة عمـ اليورة، الماركسالة، الر سمالالة، ورقدمالة

 ت  (4)رجال القومة واالصاح -4

اليالر ىذا الكرام عدة رسػاسات منيػا ت مػا م نػى الرجولػة ؟ ومػف ىػـ الرجػاؿ ؟ مػا 
  (4)ااصالمة الفا مة ؟ ما ااصاح ومف الصمح ؟القومة ىذه الكممة 

الة سػػػػػػامسػػػػػػرنباط المفػػػػػػاىالـ اإلي اسػػػػػػامالقػػػػػػاموس اإلإلػػػػػػى  بػػػػػػال ودةيػػػػػػـ الػػػػػػدعونا 
ون الػد لكممػة ، الر بالػرنف ؿ اف نرمالز في )المن بطة بالقراف والسنة وبيذا الصدد القوؿ 

وفػػػي ، ركمـ( رحرػػػؿ الالػػػـو عمػػػى لسػػػاف كػػػؿ مػػػذلػػػؾ اف )يػػػورة، يسػػػام)القومػػػة( مػػػدلوليا اإل
ورحمػػػؿ فػػػي طاليػػػا م ػػػاني واسػػػالالم ، مكانػػػة محررمػػػة، خالػػػاؿ كػػػؿ رػػػواؽ لصػػػرع الظػػػالمالف

                                                           

 وما ب دىا . 1، صلسابؽاالمرجل ( 7)
 . 3، صالمرجل نفسو( 9)
 -7494 بالػػػػروت، دار لبنػػػػاف لمطباعػػػػة والنشػػػػر، رجػػػػاؿ القومػػػػة وااصػػػػاح، عبػػػػد السػػػػاـ الاسػػػػالف( 4)

9224. 
 .1ص، المرجل نفسو( 4)
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ؾ رمػػ ألذىاننػػار الػػد  ألنيػػاة فنرالػػد  ف ن بػػر بقػػو ، بػػت فػػي ار ػػناولػػـ رن، واىػػدافا لالسػػت منػػا
، ؿ البالػػت الػػذالف حػػاربوا الظمػػـ وااسػػربداد القداسػػة الرػػي كػػاف الرمرػػل بيػػا )القػػاهموف( مػػف 

 . (7)بط الرسوؿ الحسالف )عمالو الساـ(اماميـ في ذلؾ س

  منهجه السياسي/الحركي -جػ 

 ف مف خاؿ طروحارو ومواتفو رجاه نرناوؿ الفكر السالاسي لمشالخ عبد الساـ الاسال
 القومالة . ، ال ممانالة، جممة مف المفاىالـ السالاسالة الم اصرة منيا ت السمطة

 ت وال : السمطةأ

، يسػام ػاالا الرهالسػة فػي الفكػر السالاسػي اإلر د ت الة السػمطة السالاسػالة مػف الق
ومػا الر مػؽ ، لذا مف الميـ م رفة رسالة الشالخ عبد الساـ لمسمطة السالاسالة، تدالما وحداليا

الة سػامومػدى اخرافػو وارفاتػو مػل رصػورات الجماعػات اإل، يـ كالفالة الوصوؿ الاليػا، بيا
ي سػػػػػاملسالاسػػػػػي اإلمررادفػػػػػة فػػػػػي الفكػػػػػر ا رػػػػػرري، الدولػػػػػة، الحكومػػػػػة، السػػػػػمطة، خػػػػػرىاأل

اف ميػػؿ ، الم اصػػر ولسػػنا بصػػدد إعطػػاس ر رالػػؼ محػػدد ليػػذه المصػػطمحات/ المفػػردات
الػػػػػػػة اخػػػػػراؼ فمسػػػػػفاريا ومناىجيػػػػػا نسانىػػػػػذا الر رالػػػػػؼ ا وجػػػػػود لػػػػػو فػػػػػي الدراسػػػػػات اإل

الالف إسػام، ف والبػاحيالفالر رالػؼ عنػد المفكػرال والدلالؿ عمػى ذلػؾ ىػو اخػراؼ، ومقارباريا
فالسػػمطة الرػػي ، رجػػاه ىػػذه المصػػطمحات/المفردات جيػػاريـ الفكرالػػةو اخػػراؼ ر، وغػػربالالف

 ؛حػػػدى ااركػػػاف الميمػػػة لقالػػػاـ الدولػػػةر ػػػد ا، تانونالػػػة –سالاسػػػالة  –ىػػػي ظػػػاىرة اجرماعالػػػة 
وركػوف مسػسولة امػاـ الجماعػات ، ررولى ادارريا عمى المسروالالف الداخمي والخػارجي ألنيا
 . (9)فالما الر مؽ بالشسوف ااتمالمالة والش م خرىاأل

                                                           

رجػػػاؿ القومػػػة ، الراجػػػل عبػػػد السػػػاـ الاسػػػالف، القومػػػة م ناىػػػا اليػػػورة فػػػي اادم السالاسػػػي الم اصػػػر( 7)
 .4، صمرجل سابؽ، وااصاح

 انيا النظر تلاطاع عمى ر رالؼ الدولة وارك( 9)
المسسسػػػة الجام الػػػة لمدراسػػػات ، ررجمػػػة سػػػمالـ حػػػداد، الم جػػػـ النقػػػدي ل مػػػـ ااجرمػػػاع، بػػػودوف بورالكػػػو -

 =                                          . 429 -427، ص7542بالروت ، والنشر والروزالل
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اف الدولػػة ىػػي نرػاج رطػػور رػػارالخي اوربػػي غربػػي دشػػف ، الػرى ب ػػض مػػف البػػاحيالف
بم نػى ، جوازالػةالات واليورة الصػناعالة وركػوف البر ، ورسارع مل ظيور القوم72في القرف/

واف ، الة لػػػـ ركػػػف جػػػزسا مػػػف الرطػػػور الرػػػارالخي الغربػػػيسػػػاماإل –اف المجرم ػػػات ال ربالػػػة 
اتربسػػػت مػػػف نمػػػاذج رشػػػكمت نرالجػػػة  و  ي فر ػػػتا، الدولػػػة الحداليػػػة ارػػػت مػػػف خارجيػػػا

وىنػػػػا مكمػػػػف الخػػػػاؼ ، رمػػػػؾ المجرم ػػػػات برو ػػػػاعصػػػػراعات ورفػػػػاعات ذارالػػػػة خاصػػػػة 
ا فػي القػدالـ ، ي لـ ال رؼ الدولػةسامفميؿ ىذا ااسرنراج ال ني اف المجرمل اإل، الفكري

 . (7)وا في الحدالث

 خاصة توليـ ىي ت 

 لـ ال رؼ الدولة  ساـاف اإل -7
 . ساـنظرالة الدولة في اإل ا روجد -9
            فما ىي طبال ريا ؟ ىؿ ىي دالنالة اـ مدنالة ؟، واف وجدت -4

لػـ رقػـ  ألنيػا ؛ندت ىذه الطروحات مػف تبػؿ المفكػرالف والبػاحيالف والػدعاة والفقيػاسف
 ػرورة ابػد منيػا لرطبالػؽ النظػاـ  (السمطة السالاسالة)فالدولة ، ادلة وات الة و  سس  عمى
ـ المجرمػل فػي صػوررو المسػروحاة مػف الشػرال ة الناب ػة مػف الكرػام والسػنة ي واتاساماإل

، الصػػػؼ عبػػػد القػػػادر عػػػودةو ، (9)حالارالػػػة، اجرماعالػػػػة، ىػػػي  ػػػرورة شػػػرعالة، وب بػػػارة  دؽ
 بانو ذلؾ الحكـ الذي القـو عمى دعامرالف ت ، يسامالنظاـ اإل

 وليما ت طاعة امر اهلل واجرنام نواىالو . 
 ياناليما ت الشورى .

                                                                                                                                                      

 .42ص ،7524القاىرة ، دار الني ة ال ربالة، 7ج ، اسالةالالنظـ الس، يروت بدوي -= 
- George B,Huszer & Thomas H. Steven son, political Science , Vakils 

,Fefer and Simon private LTD ,Bombay 1970 .p.8 --- 15. 
 .727-53، صمربل سابؽإبراىالـ،  حالدر( 7)
-74ص ،7521بغػداد ، دار النػذالر، السالاسالة ونظاـ الحكـ فالو ساـفمسفة اإل، محمد كامؿ لالمة( 9)

71 . 
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ولالسػػػمى ب ػػػد ذلػػػؾ ، ي خػػػالصإسػػػامفيػػػو حكػػػـ ، ذا رحققػػػت ىػػػارالف الػػػدعامرالففػػػا
 . (7)غبار عماليا الممؾ فكؿ ىذه الرسمالات صحالحة ا و  اإلمامة و  بالخافة

حكومة ، نوعالف( مف الحكـ)فانو الرى وجود تسمالف ، بو الحسف الندوي ما موانا  
ميػػػور عمػػى ااخػػػاؽ الفا ػػػمة وىػػي حكومػػػة فاسػػػدة ا ريػػرـ برربالػػػة الج، شػػ ارىا الجباالػػػة
وم الارىػػا سػػمو ، اهللإلػػى  فيػػي حكومػػة دعػوة، وحكومػػة شػ ارىا اليداالػػة، وررركػم المحػػاـر
 . ( 9)الفا مة ولو عمى حسام مالزانالريا وخسارة امواليا باألخاؽروح الجميور 

الة سػػػاماألولوالػػة فػػػي خطابػػػات الحركػػػة اإل (يسػػػامالحكػػػـ اإل)رحرػػؿ السػػػمطة  فذإ
ومػف ، فمػيا جماعػة ااخػواف المسػممالف، رمؼ جماعاريػا واحزابيػا ورالاراريػاالم اصرة بمخ

خاؿ مرشدىا الشالخ حسف البنا، اكدت عمى الربط ال ممي بػالف احكػاـ الػدالف ومسسسػات 
واف ىذا الربط القر ي بال رورة تالاـ سمطة ، الدولة لمخروج مف حالة اانحطاط والرردي

 .( 4)الةإسام

مػػف ، فانػػو القرػػرم فػػي مواتفػػو مػػف السػػمطة السالاسػػالة، يمسػػامػػا حػػزم الرحرالػػر اإل 
السػػمطة مػػف إلػػى  فج ػػؿ ىدفػػو ااسػػمى ىػػو الوصػػوؿ، موتػػؼ جماعػػة ااخػػواف المسػػممالف

الة مل ب ض الفروتات بالنيما في الفكر وال قؿ والمبالغة ساماجؿ اتامة دولة الخافة اإل
 .( 4)فاليما

عػػػف النظػػػاـ السالاسػػػي  ف رصػػػورات الشػػػالخ عبػػػد السػػػاـ الاسػػػالف نجػػػد ، ممػػػا سػػػبؽ
الة الم اصرة وفي مقػدمريا جماعػة سام)السمطة( ا رخرج عف الخطام ال اـ لمحركة اإل

، الوصػػوؿ الاليػػا لالػػات اإلخػػواف المسػػممالف حرػػى  ف الػػذي السػػرقرو افكػػاره حػػوؿ السػػمطة و 
                                                           

 . 39ص ،7524بغداد ، دار النذالر، 7طساـ، الماؿ والحكـ في اإل، عبد القادر عودة( 7)
 – 724، ص7553بالػػػػروت ، دار اارشػػػػاد، 9ط، مػػػػف جدالػػػػد سػػػػاـاإل، إلػػػػى ابػػػو الحسػػػػف النػػػػدوي( 9)

722. 
المسسسػػػة ال ربالػػػة ، 7ط، فػػػي ال ػػػالـ الحػػػدالث سػػػاـالرقػػػدـ عنػػػد مفكػػػري اإل،  سػػػس فيمػػػي جػػػدعاف( 4)

 . 419، ص7535بالروت ، سات والنشرلمدرا
 .725 – 712، صمرجل سابؽ، فرحي الكف( 4)
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، المسػػممالف ومرشػػده حسػػف البنػػا وسػػالد تطػػم فلإلخػػوابػػالمني  الحركػػي  رػػريرهالجػػد مػػدى 
حػػػوؿ الحكومػػػة ، ي( فػػػي باكسػػػرافإسػػػامت المػػػودودي مرشػػػد )جمػػػاعري وكػػػذلؾ بطروحػػػا

 والحاكمالة والجاىمالة . 

القػػوؿ عػػػف اامػػاـ حسػػػف البنػػا ).. والبنػػػا رحمػػو اهلل مػػػف القاهػػؿ الػػػذالف اجرمػػل فػػػي 
القمالؿ ممف  لـ الجد في زمانو مف الرجاؿ المكرممي الن   اا، رصورىـ القراف والسمطاف

وبػالف ، الػة القمبالػةالمانبالػة نشػج جدالػد ا الفصػؿ بػالف الرربالػة اإلرر إلػى  ف مػد، ادركوا مدركو
وا بػالف الربرػؿ ، وا بالف ال بادة والسالاسالة، وا بالف المسجد وساحة القراؿ، الدراالة الفكرالة

 .  (7)ورروالض ااجساـ وحمؿ الساح(

دولػػة اليداالػػة ا ، ف ركػػوف دولػػة الػػدعوة النبوالػػة ف رصػػوره لمسػػمطة السالاسػػالة ىػػو إ
ورصرالؼ امور الدنالا الري عطمت الوظالفة ااساسالة لمخمفاس الراشػدالف وىػي ، جباالة دولة

 . ( 9)الجبرو  بؿ محاربة مف جانم حكاـ ال ض، فبقالت شاغرة م طمة، اهللإلى  الدعوة

ب ػػػد الخافػػػة الراشػػػدة  او جػػػاس اانظمػػػة وحكاميػػػا الػػػذالف ، النرقػػػد عبػػػد السػػػاـ الاسػػػالف
منػػػذ ادبػػػرت  سػػػاـال ػػػض والجبػػػر ).. منػػػي اإل والطمػػػؽ عمػػػاليـ رسػػػمالات عػػػدة منيػػػا حكػػػاـ

مػػؾ ب ػػد يايػػالف سػػنة مػػف وفػػاة رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عمالػػو وسػػمـ بفػػػرف الخافػػة وجػػاس الم
يػـ رػا ذلػؾ اانكسػار الرػارالخي فػي حػروم الجمػؿ ، بمقرػؿ اامػاـ عيمػاف بػد ت، مدليمة
الغػػػاـ  يػػػـ ظيػػػر الزالػػػد ابػػػف م اوالػػػة ذلػػػؾ، وترػػػؿ اامػػػاـ عمػػػي، وترػػػاؿ الخػػػوارج، وصػػػفالف

 سػػاـيػػـ كانػػت اليػػورات الداخمالػػة واليجمػػات الخارجالػػة عمػػى اإل، القرشػػي الم ػػوم الظػػالـ
 سػػاـشػػوكة اإل اَ إفمػػـ ربقػػى ، عمػػى المقاومػػة األمػػة ىنػػت تػػدرة و  مرسمسػػمة، والمسػػممالف

 . (4)(المميمة في نظاـ الخافة ااسمالة واامارات المسربدة

                                                           

 . 771، صمرجل سابؽ، رجاؿ القومة وااصاح، عبد الساـ الاسالف( 7)
 .47، صالمرجل نفسو( 9)
 .47، صالمرجل نفسو( 4)
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ه ا زاؿ مسرمرا ا النريي اا بقالاـ دولػة في رصور ، اف الصراع بالف الحؽ والباطؿ
الحػؽ وسػدانة الباطػؿ لػذا  شده بالف انصار السمطاف القراف عمى القراف ))..وا الزاؿ تراؿ 

لألنظمػػة  سػػمطانالاً  بػػدالاً  فدولػػة القػػر ف المنشػػودة الجػػم إف ركػػوف امرػػدادًا لمػػدعوة النبوالػػة ا
صػاح ىػـ سػمفنا الػذالف حػاربوا الظمػـ واىؿ القراف اىػؿ اهلل مػف رجػاؿ القومػة واا، القاهمة

، منيـ كمؿ الورية المحمػدالالف، ف ننرصر وانرصروا لمحؽ ميمما نرجو اهلل ، ميمما نحارم
مف جمل اهلل ليـ بػالف ال مػـ الواسػل والفقػو والجيػاد اميػاؿ سػالد الشػيداس الحسػالف بػف عمػي 

 . (7)(وساهر  همة  ؿ البالت الطاىرالف

لنفػػػػي وااعرقػػػػاؿ مػػػػف لػػػػدف حكػػػػاـ اانظمػػػػة وحػػػػوؿ ر ػػػػرض الػػػػدعاة لا ػػػػطياد وا
كاف اخوؼ ما الخافو حكاـ الجور اف رمرؼ )ي القوؿ سامالسالاسالة القاهمة في عالمنا اإل

فكػػاف الممػػػوؾ ال ػػطيدوف المصػػػمحالف والبطشػػػوف ، حػػػوؿ رجػػاؿ القومػػػة وااصػػػاح األمػػة
 .( 9)(بطش الجبارالف لالصرفوا وجوه الناس عف الرجاؿ األمةب

 ؛ؿ مسػػاحة واسػػ ة فػػي خطابػػو السالاسػػيرحرػػ، لحػػاكـ ال ػػادؿف مشػػكمة السػػمطة واإ
الة سػػاما رػػزاؿ الق ػػالة ااولػػى امػػاـ المسػػممالف عامػػة والجماعػػات اإل، فػػي رصػػوره ألنيػػا

واخرمفػت حوليػا اراس ، كانػت الق ػالة الرػي دار حوليػا صػراع الفرنػة فػي رارالخنػا)بخاصة 
راع عمػػى السػػمطاف ا الػػزاؿ فالصػػ، ىػػي ت ػػالة السػػمطاف وعدالػػة الحػػاكـ، ال ممػػاس والفقيػػاس

بالػػد اف ىػػذا ، الحكػػـ ال ػػادؿ ا الػػزاؿ مطمبػػا مفقػػودا، الالػػـو الظػػاىرة ااولػػى فػػي مجرم ارنػػا
، والنظمػوف الصػؼ لمزحػؼ نحػوه، والخططػوف لبموغػو، المطمم الذي الررجـ عنػو جنػد اهلل

ا الكفػػػي اف نطالػػػم ، ولامػػػة فػػػي رداس ميالالػػػة عاطفالػػػة ألنفسػػػنالػػػـ ال ػػػد الكفػػػي اف نقدمػػػو 
مػا ىػو رصػورنا لوحػدة ، دوف اف نفصؿ ما ن ني بدولة القراف، وحكـ القراف، ولة القرافبد

 (4)(المسػممالف مجرمػلوخصػاهص ، ونظػاـ حكػـ المسػممالف، واترصاد المسػممالف، المسممالف

)...وتبػػؿ كػػؿ شػػيس ىػػؿ  القومػػة تػػاها/لقالػػادة يػػورة سػػاـعػػف مػػدى صػػاحالة اإل ؿوالرسػػاس
                                                           

 .41، صلسابؽاالمرجل ( 7)
 .41، صالمرجل نفسو( 9)
 .93-92، صالمرجل نفسو( 4)
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و دالػػػف اصػػػاح ؟ ىػػػؿ ركػػػوف دولػػػة القػػػراف امرػػػدادا صػػػالح لالقػػػود يػػػورة ؟ ىػػػؿ ىػػػ سػػػاـاإل
 ـ ، مف ىنا وىناؾ ررخذالة ونسخو منقحة منيا ؟ اـ جميورالة عصرالة ساملمخافات اإل

 .  (7)(ىي عودة لح ارة الجمؿ ؟

فمػنيـ مػف ، والػدعاة حوليػا المفكػرالفالسػمطة واخػراؼ إلػى  وحوؿ كالفالػة الوصػوؿ
اسػرخداـ القػوة وال نػؼ إلػى  ي، ومػنيـ مػف الػدعوالسمم –ارباع المني  الرربوي إلى  الدعو

فػاف الشػالخ عبػد السػاـ الػرفض ، لانق اض عمى السمطة السالاسالة فػي مجرم ارنػا الالػوـ
واشػػررط  ف ، السػػمطةإلػػى  عممالػػة انقابالػة نخبوالػػة لموصػػوؿإلػػى  كػؿ الػػدعوات الرػػي رػػدعو

ا الػػػسمف  نػػػوألوذلػػػؾ ؛ نريػػػي مباشػػػرة ب ػػػد اسػػػراـ السػػػمطةال، ركػػػوف دور النخبػػػة محػػػدوداً 
دولػة القومػة/اليورة ) و  واانقػام خطوة اولالة نحو الرغالالر و  بال مؿ النخبوي اا مرحمة

بمقر ػػػاىا النرصػػػم جماعػػػة ، لالسػػػت عممالػػػة انقابالػػػة نخبوالػػػة، وتومػػػة القػػػراف، القػػػراف اذف
تد ركوف الخطوة ااولى في القومة ، اوصالاس ابد الدىر عمى مصالرىا، األمةوكاس عمى 

لكػػػف اف رج ػػػؿ ىػػػذه الجماعػػػة ىػػػدفيا ااوؿ اخػػػراج ، ( فػػػي عمػػػؿ جماعػػػة محػػػدودة)اليػػػورة
، القطال الػة ولػـ رحػارم ذىالنػة الرعوالػة، وخمػوؿ ااسرسػاـ، مف دالػف اانقالػاد األمةعامة 

 . ( 9)فسركوف حركريا مغامرة فاشمة(

لفقو والسالر مػف الة الشاه ة في كرم اسامالسرخدـ الشالخ عبد الساـ المفردات اإل
فػػػي رناولػػػو لمحكػػػاـ المسػػػربدالف الػػػذالف ، الممػػػؾ الجبػػػريت حكػػػاـ الجبر/الممػػػؾ ال اض/ميػػػؿ 

الة سػػػػػامواانرمػػػػػاس لػػػػػو وىػػػػػدفيـ المػػػػػبطف ىػػػػػو احرػػػػػواس الصػػػػػحوة اإل سػػػػػاـباإلالرظػػػػػاىروف 
ال منػػوف الالػػـو  –الػػدكرارور-ف حكػػاـ الجبػػر إ)ي سػػامالمرصػػاعدة فػػي عالمنػػا ال ربػػي واإل

فمطالمػػا ، الغالػػورة عمػػى دالنيػػا األمػػةالة ورممػػؽ سػػاماحرػػواس الصػػحوة اإل سػػاـلإلانرمػػاهيـ 
 دةػػػػف ل قالػػػػػومل المرنكرال،  ساـعداس اإل ا مل ػػػػبا وتالبػػػبرىنوا بمواتفيـ المخزالة انيـ تم

                                                           

 .3، صلسابؽاالمرجل ( 7)
 .94، صالمرجل نفسو( 9)
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 .(7)(ساـالقصالانيـ عف داهرة اإل، وم صالريـ الصراح، فكفرىـ البواح، ساـاإل

ب ػػػض الفقيػػػاس  ىنػػػو الػػػرفض والػػػرد عمػػػى فرػػػاو  نسػػػرنبط مػػػف تولػػػو السػػػالؼ الػػػذكر 
والمراجػػل الدالنالػػة الرػػي رحػػـر الخػػروج عمػػى الحػػاكـ المسػػربد وال ػػدو المحرػػؿ بحجػػة الحفػػاظ 

اليورة  ػد الحكػاـ القومػة/إلػى  فالػدعو المسػممالف، حقنػا لػدماس المسػممالف األمػةعمى وحدة 
اف القومػػػػػػة المسػػػػػربدالف والشػػػػػررط عمػػػػػاليـ  ػػػػػرورة الرخطػػػػػػالط والر بهػػػػػة وااعػػػػػداد والقػػػػػوة )

والسػػمطاف القػػوي ، ا شػػؾ فػػي ذلػػؾ، الة( ررطمػػم سػػمطانا توالػػاسػػامالة )اليػػورة اإلسػػاماإل
واجدى ، واىـ شيس، لكف اسبؽ شيس رحراجو القومة، غالر السمطاف ال نالؼ وغالر القمل

وىػػا ظبػػؿ لالوت، وم يػػا ا لالف مػػوا بيػػا والاليػػا األمػػةمػػف ، نبوالػػوف تر نالػػوفشػػيس ىػػـ رجػػاؿ 
  .( 9)(فاعمة والربوىا حرى رصبح

 ثانيا : العممانية 

الوف لمح ػػػارة الغربالػػػة وفمسػػػفاريا سػػػاملقػػػد رصػػػدى الفقيػػػاس والػػػدعاة والمفكػػػروف اإل
رػػارة عػف طرالػػؽ الربشػػالر ، يسػػامومحػاوات فر ػػيا عمػػى المجرمػل اإل، المادالػة الادالنالػػة
مفػػاىالـ ت ال فبػػد، القوة والحػػروم ااسػػر مارالةبػػ  خػػرىورػػارة ، الغػػزو اليقػػافيوااسرشػػراؽ و 

، الحدايوالػػػة، القومالػػػة، الدالمقراطالػػػة، ي ومنيػػػا ت ال ممانالػػػةسػػػامالغربالػػػة رغػػػزو عالمنػػػا اإل
إلػػػى  المسػػػممالف الػػػذالف دعػػػوا والمفكػػػرالفالرػػػي لقػػػت رواجػػػا عنػػػد ب ػػػض الكرػػػام ، ال قانالػػػة

حػػدايوي كمقػػدمات  ساسػػالة لبنػػاس الدولػػة الحداليػػة  –دالمقراطػػي  –ردشػػالف مشػػروع عممػػاني 
المالبرالػػي( اف ال ممانالػػة فػػي  )حػػر عمػػى غػػرار فكػػرة النمػػوذج الغربػػي والمجرمػػل المػػدني ال

الػدالف إلى  فمسفة سالاسالة ا رنظر و  بؿ انيا فكرة سالاسالة، لالست فكرة فمسفالة، رصورىـ
 . (4)وانما مف الزاوالة الوظالفالة الصرؼ، والخطر( مف زاوالة الحقالقة ساـ)اإل

                                                           

 .49، صلسابؽاالمرجل ( 7)
 . 49، صالمرجل نفسو( 9)
بالػػػروت ، مركػػػز دراسػػػات الوحػػػدة ال ربالػػػة، الحدايػػػةإلػػػى  مػػػف الني ػػػة، النظػػػر ت عبػػػد االػػػو بمقزالػػػز( 4)

 .774 – 779، ص9225



 60                                    (6108لعام )ا(/66(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

، مػف فػراغ رػرتِ لػـ ، الاالالكالػة/نالةف رصورات الشالخ عبد الساـ الاسالف عف ال مماإ
حسف البنػاس وسػالد تطػم والمػودودي والنػدوي وسػ الد النورسػي عػف  ألفكاربؿ ىي امرداد 

لػػػذا الػػػدعو فػػػي تراسارػػػو لفكػػػػرة ، سػػػاـال ممانالػػػة ومشػػػروعيا السالاسػػػي الػػػذي اليػػػدد دار اإل
ؿ ىػػ، رحػػري ورقصػػي مفػػردات ىػػذا المشػػروعإلػػى  (الةسػػامالدولػػة اإل)   السػػمطة السالاسػػالة

نجده ، الة ؟ اـ انيا مقربسة مف الغرم ىذا السساؿ مفصمي في كرابارو ورساهموإسامىي 
ال ممانالة بال رض والنقد لخطابات الفكر المالبرالي والماركسػي /بو وح في رناولو لماالكالة

 والقومي . 

، كاف جمالا تبؿ ىجػـو المصػطمحات الغربالػة الدنالوالػة الدىرالػة الاالالكالػة)ليذا القوؿ 
اف الػػدنالا وااخػػرة مررابطػػاف ررابطػػا جػػدلالا ، الفمسػػفة الدوابالػػة ااسػػرياكالة ااباحالػػةوىجػػـو 
فػػػي الػػػدنالا ومصػػػالره فػػػي ااخػػػرة الررربػػػاف رررػػػم النرالجػػػة عمػػػى  نسػػػافواف سػػػموؾ اإل، ويالقػػػا

 .( 7)(المقدمة كما القوؿ المنطؽ اارسطي ال رالؽ

الالكالػػة المورويػػة ذلػػػؾ اعنػػػي بالا)فانػػو القػػوؿ ، ال ممانالػػة/امػػا مػػاذا ال نػػي بالاالالكالػػػة
وعمػػػػى اف ػػػػاؿ المسػػػػممالف اف رر ػػػػدى نطػػػػاؽ ، الرسػػػػالال  القػػػػابض عمػػػػى ال قػػػػوؿ اف رجريػػػػد

المػرس رركػو مػا  إسػاـاذ مػف حسػف ، وا رساؿ عمػا وراس ذلػؾ، صارؾ وصالامؾ ونسكؾ
فال ممػؾ اف ممػا ا ، والفسر ااحركػار المالالػؾ لمػدالف نصػوص الػدالف عمػى ىػواه، ا ال نالو
ورنرقػد الحكػـ ور مػؿ ، اف رردخؿ فػي السالاسػة، بذمرؾ وا الصمح لدالنؾ وا الر مؽ، ال نالؾ

 . ( 9)(عمى اتامة دولة القراف

عمػػى  ػػرورة عػػدـ رقمالػػد الغػػرم فػػي  –نخبػػة وعامػػة  –لقػػد حػػذر المسػػممالف مػػرارا 
اوتػػػل ب ػػػض المسػػػممالف فػػػي محاكػػػاة الخطػػػام  ألنػػػو ؛الح ػػػاري فػػػي جانبػػػو الفكػػػرينسػػػقو 

الة إسػاموررجمرػو عمػى النسػؽ الغربػي لمفػاىالـ ، غربالػةالغربي بمغػة غربالػة ومصػطمحات 

                                                           

، الا، النظػػػػر والكالبالػػػػد79ص ،7552، الشػػػػورى والدالمقراطالػػػػة نسػػػػخو مصػػػػورة، عبػػػػد السػػػػاـ الاسػػػػالف( 7)
 الموسوعة الحرة .

 .724، صالمرجل نفسو( 9)
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 نالسػػػة مسنسػػػػة فػػػي مػػػػدلواريا ، مػػػف الغالبالػػػػات لفظالػػػػة مررجمػػػة زنالمػػػػة مف مػػػةفػػػي صػػػالغة 
   .(7)المشرركة بمدلواريا المشرركة ل قوؿ مشرركة

 إذف،  ني فصؿ السالاسػة عػف الػدالفر، ال ممانالة في ر رالفيا ال اـف الاالالكالة/أل)و
اف ىػذا ىػػو تػانوف الاالالكالػػة الادالنالػػة ، م سالاسػػي عمػى اسػػاس دالنػػيحػز  ررسػػالسممنػوع 

  (9)المجالد الدالمقراطي()وسالرا في ركام ، رعالا لمصمحة اتمالات، في باد المسممالف

ريمالشػو  و  عف المجرمل والحكػـ ساـىو اتصاس اإل، نالة/ال مماف ىدؼ الاالالكالةإ
القدالسػػػػة )لػػػػذا رقرػػػػرح ، رالػػػػا غبحالػػػػث القرصػػػػر عمػػػػى الفػػػػرد وربػػػػو وعمػػػػى طقػػػػوس السداليػػػػا 

كمػػا اتصػػالت ، مػػف سػػاحة الحكػػـ سػػاـالاالالكالػػة( المصػػونة المررجمػػة حرفالػػا، اتصػػاس اإل
 ( 4)(الكيمكة بف ؿ يورة امنا فرنسا

واالحادالػة الرػي  ىػي انػو بػالف ال ممانالػة عف ال ممانالػةاف رصورارو ، خاصة القوؿ
ال قالػػػػدة وكوكبالػػػػة الػػػػدعوة  ررنػػػػاتض مػػػػل روح الروحالػػػػد وشػػػػمولالة ألنيػػػػا ؛سػػػػاـالرف ػػػيا اإل

امػػػػة ، مس عشػػػػر المبػػػػارؾننػػػػا م اشػػػػر المسػػػػممالف فػػػػي اواهػػػػؿ ىػػػػذا القػػػػرف الخػػػػاإ) والربمالػػػػ 
ورشػػػ بت  ماميػػػا ، بف ػػػؿ ااسػػػر مار والغػػػزو اليقػػػافي مػػػة اخرمطػػػت فاليػػػا القػػػالـ ، مسػػػر بدة
، ال ممانالػػة القومالػػػة اآلراسوعمػػت فاليػػا ، ورػػػرـز ااترصػػاد، وررزمػػت فاليػػا السالاسػػة، الطػػرؽ
، لم ممانالػػػة ال ػػػمنالة و  وكػػػؿ ىػػػذا اليػػػوف فػػػي جنػػػم الػػػدعوة الم منػػػة، رمفػػػت المػػػذاىمواخ

  (4)(لإللحادوبالرالي المنطقي 

                                                           

 .747، صالمرجل نفسو( 7)
 . 724المرجل نفسو ( 9)
 .724، صالمرجل نفسو( 4)
حالػػث الخرمػػؼ مػػل ب ػػض  41، صمرجػػل سػػابؽ، والقومالػػة ال ممانالػػة سػػاـاإل، عبػػد السػػاـ الاسػػالف( 4)

القػوؿ ، صؿ بالف الدالف والسالاسةاكير منيا الف، المفكرالف حوؿ ال ممانالة الري في رصوره ىي االحاد
إلػػػى  ،75/القػػػرفإلػػػى  جػػػذورىا لمفكػػػرة ال ممانالػػػة رػػػارالخ فػػػي الفكػػػرة الغربػػػي الم اصػػػر، ر ػػػود)بمقزالػػػز 

 الة مػػل الشػػالخ محمػػد عبػػده خاصػػة ردشػػف نظػػرة جدالػػدةسػػامالمحظػػة الرػػي كانػػت فاليػػا ااصػػاحالة اإل
 =                   . 43ص ،مرجل سابؽ، ال اتة بالف الدالني والسالاسي ( النظر ت بمقزالزإلى 
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 ثالثا : القومية 

اا ، والمفكػرالفلقد رطرؽ لمو وع القومالة والنظرالة القومالة الكيالر مف البػاحيالف  
ددة ومرنات ػة مػف انيـ خمطوا بالنيما مف جية واسرخدموا كا منيا لم اني وداات مر 

 .   خرىجية 

 (75)اس كمػا ىػو م ػروؼ مػل نياالػات القػرففقػد جػ، بالنسػبة لمفكػر القػومي ال ربػي
ير  كف كرابات   اَ إ، شرفي الباد ال ربالة الري كانت ا رزاؿ رحت الحكـ ال يماني المبا

انالػػػة بػػػؿ ارادوا فػػػي م ار ػػػريـ لمسػػػمطة ال يم، فػػػرؽ بػػػالف الخافػػػة وال روبػػػةرالمفكػػػرالف لػػػـ 
ومػػنيـ مػػف ، الة لم ػػرم، وميػػاؿ ىػػساس عبػػد الػػرحمف الكػػواكبيسػػاماسػػرخاص الخافػػة اإل

تػػاـ الفكػػػر  و  -(ال روبػػة –الخافػػة )فصػػؿ بػػػالف اامػػرالف  –بػػالفكر القػػومي الغربػػي  رػػرير
 .( 7)مف حالث ىو رباط ساـالقومي بم زؿ عف اإل

 القفػػوف فػػي الحقالقػػة اف كيالػػرا مػػف دعػػاة القومالػػة ال ربالػػة ا)القػػوؿ كمػػاؿ ابػػو المجػػد 
 (ال روبػة)وانما الدور جانم مف حدالييـ عػف  (الروحد ال ربي)عند حد الدفاع عف ت الة 

 وجيرالف مخرمفرالف رماما ت الرخذوىذا الرمجالد في الحقالقة المكف اف ، ورمجالد ال رم

 جدالراً  وعنصراً  وجية عنصرالة وعرتالة الرى م يا ال رم جنسا مرمالزاً  الرخذالمكف اف  -  
وا المكف الدفاع عنيا ، وىذه وجية نظر فاسدة عممالا، جرد انرماهو ال رتيبالرفوؽ لم
 ا سالاسالا . و  اخاتالا

                                                                                                                                                      

ة ب، ممحػػدة، عممانالػػة ( بالنسػػدالنالػػة)نمػػاط فػػي الدولػػة  نػػو المالػػز بػػالف يايػػة إمػػا ناصػػالؼ نصػػار، ف = 
لممحػدة، والدولة ا، ساس الشرع الدالني مى ىي الري رقالـ انظمريا وتوانالنيا ع، الدولة الدالنالة)ولى لأل

، فػا ممػا الػدا رجػاه الػدالفما الدولة الري رنري  ال ممانالة فيي الرػي رقػؼ موت ىي الري رحارم الدالف، 
، مرجػػل سػػابؽ، م ػػاداة الػػدالف ( ذكػػره بمقزالػػز و  لالسػػت اإللحػػاد، وبالرػػالي فػػاف ال ممانالػػة فػػي رصػػوره

 .779ص
، مركػز دراسػات الوحػدة ال ربالػة، مسػرقبؿ ال ربػي، موتؼ النخبػة وموتػؼ الجمػاىالر، طارؽ البشري( 7)

 وما ب دىا . 27ص، 7547، بالروت
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اف الكػوف دفاعػا عػف ح ػارة ال ػرم فػي  –  خػرىفػي صػورة  –والمكف ليذا الرمجالد  - م
واريػػاـ ال ػػرم عبػػر رػػارالخيـ كمػػو ، ال ربالػػة األمػػةمواجيػػة حمػػات الرقمالػػؿ مػػف شػػاف 

 بالخواس الح اري نفسو .

الػػػػدتالؽ فاليػػػػا وفػػػػي بواعييػػػػا كانػػػػت موجيػػػػة لممحرػػػػوى  الررمػػػػؿه الحممػػػػة عنػػػػد وىػػػػذ
اذف  –فػاليجـو ، ي فػي الكيالػر الغالػم مػف مكونارػوإسػاموىػو محرػوى ، الح اري نفسو

 –ىػو ااخػػر  –واف حمػؿ  سػػاـوالػدفاع بال ػرورة عػف اإل سػػاـكػاف ىجومػا عمػى اإل –
 . ( 7)(ش ارات ال روبة

ف و ػ و فػي إفػ، ساـاما اإل)المجد الرى ا ب ف إقومالة فلبا ساـاما عف عاتة اإل
عقالػػدة دالنالػػة  سػػاـواإل، فالقومالػػة انرمػػاس لجماعػػة، كفػػة المالػػزاف لمقومالػػة امػػر غرالػػم حقػػا

كػػاـ ومبػػادو وركػػالالؼ .. اف القومالػػة  حة لمحالػػاة بمػػا رنطػػوي عمالػػو مػػف بمسػػروعشػػمولالة 
( ومػػف ىنػػا فػػاف Oughtnessر بالػػر عػػف وجػػود ) سػػاـ( واإلBeing)ر بالػػر عػػف وجػػود 

ولكػف حمػاس ، اصاً  ورنات يما حدالث ا م نى لو ساـالحدالث عف روافؽ القومالة واإل
ي امػورا رنكرىػا نسػانيالر النخبة الميقفة وسالاط ااعاـ منغرس في الفكر اإلالجماىالر ورر

 . (9)(الرريالراتال قوؿ حالف ررحرر مف ىذه 

الف ب ػدـ الرسػرع سػاماإل والمفكػرالفالػدعاة  –بو المجد   –وفي خراـ بحيو الطالم 
تػػػاها )والػػػدعاة  فػػػي نقػػػد القومالػػػة اذا رحػػػررت مػػػف ال نصػػػرالة وال رتالػػػة والحمالػػػة الجاىمالػػػة

بوتفة ىادهػة السػروعبوف خاليػا جػوىر الروجػو القػومي  –بدورىـ  –الوف مطالبوف ساماإل
صػػػرالة الروحػػػد ال ربػػػي حػػػالف الرجػػػرد مػػػف ال نإلػػػى  فالػػػدعوة، تبػػػؿ اف الحػػػددوا مػػػوتفيـ منػػػو

ىػو المكػػوف الرهالسػي لمح ػارة ال ربالػػة ا  سػاـوحػالف السػمـ اصػػحابيا بػاف اإل، وال صػبالة
 .  (4)(المكف اف ركوف منكرا وشرا السر اذ باهلل منو ..

                                                           

 .774و صالغة جدالدة، المسرقبؿ ال ربي، مرجل سابؽ، صبو المجد، نح كماؿ ( 7)
 .779، صالمرجل نفسو( 9)
 .49 – 47، ص7515دار بالروت ، نشرريا، رطورىا، فكرريا، القومالة ال ربالة، حاـز نسالبة( 4)
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اا اف ، ورغـ محػاوات ب ػض المفكػرالف فػي ربػط القومالػة ال ربالػة بػالفكر ال ممػاني
عاة القومالة ال ممانالػة ا الزالػوف فهػة بؿ اف د، ساـىساس ا الزالوف تمة اماـ جماىالرالة اإل

كرابطػػة  سػػاـوا الػػزاؿ اإل، وا الػػزاؿ الػػدالف عػػاما ف ػػاا، طبقػػة م النػػةإلػػى  صػػغالرة رنرمػػي
 .  (7)بو الدوؿ ال ربالة ررخذاتوى مف اي نظاـ سالاسي ، رجمل ال رم المسممالف

د مػػف ال ار ػػػيا نجػػ، فػػي مقابػػؿ ىػػذه الطروحػػات الراف ػػة ل ممنػػة القومالػػة ال ربالػػة
وا بػؿ ، اف ال ممانالة ا رمػس بالم رقػدات الدالنالػة)الزؿ الذي الرى غبشدة ومنيـ جوزالؼ م

جمالػل المػػواطنالف ومسسسػاريـ الدالنالػة ورحمػاليـ فػػي ممارسػة شػ اهرىـ وا بػػؿ  إالمػافرخػدـ 
ف ػػا حػػرا  المػػافاذ الصػػبح اإل، واب ػػاد الزالػػؼ عنػػو، المػػافاف ال ممانالػػة ررفػػؽ مػػل صػػدؽ اإل

اي عػف ، واف فصػؿ الػدالف عػف الدولػة، اع ولالس عف اكػراه القػوانالفارادالا ناب ا مف ااترن
وعممرنػا االاىػا رجػارم ، السالاسة ىو  ػرورة عممنػا االاىػا احرػراـ حرالػة المػواطف الم رقدالػة

 الة شرط مف الشروط ااساسالة لقالاـاف ال ممان، الرارالخ بما فالو الرارالخ ال ربي
 .  (9)(رحررمجرمل الوحدة ومجرمل الرقدـ ومجرمل الحرالة وال

نػػرى انػػو مػػف ال ػػروري ربالػػاف ، وتبػػؿ الولػػوج فػػي عػػرض فكػػر عبػػد السػػاـ الاسػػالف
نما ، ال اطفي –الفطري  –ي نساناإل بمفيومياحقالقة ميمة وىي انو لـ الرفض القومالة  وا 

ال رتػػي القػػاهـ عمػػى الر صػػم والحمالػػة  –مفيوميػػا ال ممػػاني الغربػػي ومفيوميػػا ال روبػػي 
 الجاىمالة . 

في سساؿ ت مف ىو؟ ، والنشرةصؿ المولد  إلى  ... اكرسام طبال ي)ه القومالة عند
ىوالرػػػو باانرسػػػام لقومػػػو  نسػػػافكيػػػر طبال الػػػة مػػػف نشػػػر اإل نػػػت؟ فمػػػف القػػػوـ؟ لػػػالس  مػػػف 
ي وااكرماؿ ال اطفي نساناإل في ىذه الحدود ا الزاحـ اانرسام القومي الرسامي، ووطنو

وا النات يما ما لـ الكف الر صم  لألسرة كما ا الزاحميا اانرسام، رنات يماو  نسافلإل
                                                           

دار النيػػار ، نشػػوس القومالػػة ال ربالػػة مػػل دراسػػة رارالخالػػة فػػي ال اتػػات الرركالػػة، زالػػف نػػور الػػدالف زالػػف( 7)
 .74، ص7539روت بال، لمنشر

المسػػرقبؿ ال ربػػي، مرجػػل  ،الػػزؿ، اإلسػػاـ والمسػػالحالة ال ربالػػة والقومالػػة ال ربالػػة وال ممانالػػةغجوزالػػؼ م( 9)
 .727سابؽ، ص
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ا الخاصػػـ بػاي وجػػو مػػف مػا ىػػو اصػؿ الخمقػػة ومػا ىػػو مػػف  سػاـواإل، والحمالػة الجاىمالػػة
 .  (7)(مقومات وجود البشر

ى نيَػػػ ُ و  رٍ َكػػػف ذَ ـ ِمػػػاكُ قَنػػػمَ ا خَ َنػػػإاس ا الَنػػػيَػػػ ال   ااَلػػػ)والسرشػػػيد عمػػػى ذلػػػؾ بقولػػػو ر ػػػالى 
ليػػذا ، (9)(الػرٌ بِ خَ  الـٌ ِمػعَ  اهللَ  فَ إ، ـاكُ رقَػ  اهللِ  نػدَ ـ عِ كُ مَ كػػرَ   فَ إوا فُ ارَ َ ػرَ لِ  ؿَ اهِػبَ تَ وَ  اً وبَ  ُ ـ ُشػاكُ مَنػ َ جَ وَ 

القومالػػة فػػي اصػػميا ؛ ألف غربػػيال –النرقػػد دعػػاة القومالػػة ورحدالػػدا فػػي مفيوميػػا ال ممػػاني 
كممػة جدالػدة عمػى المجرم ػات المسػممة ولػدت ونشػر  ألنيػا)فػي شػيس  سػاـلالست مػف اإل

وربمػورت ، فػي إطػار القومالػة اسػرالقظت حقػوؽ رمػؾ الشػ وم، فػي  وربػا مدلوليا ال صػري
 .  (4)ورشكمت تواىا الفكرالة ونظاميا الدولي منذ ترنالف(، طموحاريا

 وينالػة الػة وجينا الدعوة القومالة؟ والى ي مسرقبؿ ر  إلىف)عبد الساـ الاسالف  ؿالرساس    
منػذ ىػذه  بناىػا القومالػوف وال ممػانالوفالري ؟ يـ االف القوة سرنريي ال ممانالة بالمر بدالف ليا

الػػف القػػوة الرػػي صػػن يا مصػػطفى  حكمػػوا فاليػػا بػػاد ال ػػرم المسػػممالف؟  السػػرالف سػػنة الرػػي
كماؿ و رباعو ومذىبو القومي ال مماني منذ اف اغرصم الحكـ واغرصبو ارباعو في باد 

 . ( 4)(الررؾ المسممالف
ا ررحقػؽ اا مػف خػاؿ  رصػورهف مواجيريا في إف، ما القومالة بمفيوميا ال روبي 

رقمالػد ال ػ فاس ، رقمالػد الفاشػمالف، اف ىػو اا رقمالػد فاشػؿ)، لمقومالػة القر نػياشاعة المفيػوـ 
نػػػػو ا منػػػػاص مػػػػف مواجيػػػػة ال ػػػػالـ الجػػػػاىمي بالسػػػػاح الوحالػػػػد الػػػػذي الرىبػػػػو ا  و ، لألتوالػػػػاس

 .  (1)(ساـا وىو اإل ، والحقد عمالو حقدا مزمنا، كرىووال

، لبنػػػػػاس المجرمػػػػػل والدولػػػػػة الحداليػػػػػة كرسػػػػػاسمقومالػػػػػة ال ربالػػػػػة اف الػػػػػذالف النظػػػػػروف ل
، ال ممانالػػة، القومالػػة –الربطونيػػا بال ممانالػػة والدالمقراطالػػة بحجػػة وجػػود رػػرابط جػػدلي بالػػنيـ 

                                                           

 .745، صمرجل سابؽ، والقومالة ال ممانالة ساـاإل، عبد الساـ الاسالف( 7)
 .74سورة الحجرات ت ( 9)
 .741، صالمرجل نفسو، عبد الساـ الاسالف( 4)
 .43، صالمرجل نفسو( 4)
 وما ب دىا . 43، صالمرجل نفسو( 1)



 67                                    (6108لعام )ا(/66(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

النػػاتض منياجػػو  ألنػػو ؛سػػاـالػػدالالالركي ا القبمػػو اإلدالمقراطالػػة وكػػؿ وىػػذا الػػربط الجدلي/ال
و عنػػػد الشػػػالخ عبػػػد إسػػػامالشػػػؾ فػػػي  ال رقػػػد بػػػو و  الفطػػػري وكػػػؿ مػػػف الػػػسمف –الروحالػػػدي 

 الساـ الاسالف . 

وااسػػر مار والغػػزو اليقػػافي والمغػػربالف ، وعػػف الػػدور الرخرالبػػي لػػب ض المسرشػػرتالف
كشػػػرط لبنػػػاس الدولػػػة ال ربالػػػة  سػػػاـالػػػرخمص مػػػف اإلإلػػػى  الػػػذي الػػػدعوف، مػػػف المسػػػممالف

جموعػة مػف ـ الاسػالف مالطػرح الشػالخ عبػد السػا، ال ممػاني –عمى الطراز الغربػي الحدالية 
؟ ىػػؿ القومالػػة وال ممانالػػة خػػدناف ا سػػاـ ـ باإل سػػاـىػػؿ نرحػػرر  ػػد اإلت )األسػػهمة منيػػا

 . ( 7)(؟ إذا كاف ف د مف ومل مف ؟الفررتاف؟ ىؿ ال نؼ  رورة لمرحرر

                                                           

 .24، صالمرجل نفسو( 7)
 لاطاع الراجل ت 

- Youssef M . Choueiri , Islamic Fund amenta lism, pinter publisher limited , 
Great Britain . 1990 , p.105 – 116. 
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 الخـاتمــة

المػني  الػدعوي والحركػي لفكػر عبػد السػاـ )في  وس م طالات دراسػرنا لمو ػوع 
 آلرالة ت الاسالف( اسرخمصنا النراه  ا

م اصػر، فمقػد ي السػامف فكره ومنيجو الدعوي ا الخرجاف عػف سػالاتات ال مػؿ اإلإ -7
وحركالػػة جمػػاعري ، (حسػػف البنػػا وسػػالد تطػػم) خػػواف المسػػممالفرػػرير بفكػػرة جماعػػة اإل

المانو ، المػػودوديو ي إسػػام بػػو ) ونخبوالػػة الػػدعوة ، (سػػ الد النورسػػي)الػػة جماعػػة النػػورا 
 .  (الـ الخطابيعبد الكر )وجيادالة ، (الحسف الندوي

نو ا السمف بالسالاسة الري ولدت مف رحـ النسػؽ الغربػي إ، خاصة سموكو السالاسي -9
مسػرلة إلػى  الذي الفصؿ الدالف عف السالاسة وااخاؽ والحولو، ال مماني -المادي –

لمحالػاة فػػي كػؿ مجااريػا ومنيػػا  سػاـوالسكػد عمػى شػػمولالة اإل، فردالػة بػالف الفػرد وربػػو
 السالاسة . 

سػػػػاـالفػػػػرد و  إسػػػػاـسالاسػػػػي ا المالػػػػز بػػػػالف ف فكػػػػره الإ -4 ، السػػػػمطة السالاسػػػػالة)الحكػػػػـ  ا 
الفػرد ا القػؿ  ىمالػة عػف  إسػاـبؿ اف ررسػالس ، وا الرجز ، واحد ا الرب ض ساـفاإل

مسػمـ فػي ظػؿ  إنسػاففمو عاش ، بة عاتبروونس والحكـ وكؿ في مقام إساـررسالس 
يػـ كػاف ا الرطيػر ، وة ميافي عصر النب، اكمؿ اانظمة السالاسالة واعدليا واتدسيا

اف الشػػورى ا رقػػؿ اىمالػػة ، و دعػػوى وزورا وبيرانػػاإسػػاموا الحسػػف الطيػػارة ولكػػاف 
لػػو ، مالػػة الطيػػارة فػػي حالػػاة المسػػمـ ورقػػدالس نفسػػو وروحنرػػو ىعػػف  األمػػةفػػي حالػػاة 
وجاسرنا المقارنة مف واحد سالاسي ا القالـ وزنا لش اهر الػدالف لقػذفنا فػي ، جاسنا النقد

إف شالها نسمالو شورى الرداولو تػوـ ا الرطيػروف ، الاهؽ بالجاىمالف إلعراضباوجيو 
 انما ل بة ورزوالر. 

ارسـ فكره بالموسوعالة واانفراح عمى فكر ااخر لرناولو موا الل مر ػددة ااغػراض  -4
واطاعو عمى الفكر الغربي عف طرالؽ ، رربوالة، فمسفالة، عممالة، سالاسالة، مف دالنالة

الة سػػػامكرػػػم بمغريػػػا كرػػػم عػػػدة . ولجم ػػػو بػػػالف اليقػػػافرالف اإل اليقافػػػة الفرنسػػػالة الرػػػي
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احرػػؿ مكانػػة مرموتػػة بػػالف ال ممػػاس والمفكػػرالف والػػدعاة ، الم اصػػرةو  والغربالػػة ،القدالمػػة
 الالف.ساماإل

الصػػوفي وا ػػحة فػػي فكػػره ومنيجػػو الػػدعوي مػػف خػػػاؿ ف مامػػح ال مػػؿ الروحي/إ -1
ارة الػػػروح والجسػػػد والرربالػػػة وطيػػػ (وحػػػده المػػػاف.. واإل المػػػافاإل) المػػػافرركالػػػزه عمػػػى اإل

 جدالػػداً  ومػػاً وجػػد مفي ، بػػالف الرصػػوؼ والسالاسػػة والسػػموؾ فػػي الفكػػر والػػدعوة إف ربطػػو
 (. ف نسمالو )الصوفالة السالاسالة المكف 

، روبػػػي( والوطنالػػة المرطرفػػػةالفكػػر ال )رفػػض القومالػػة ال ممانالػػػة والقومالػػة ال نصػػػرالة  -2
نو ، النسػػم وال ػػرؽمػػف  تِ ف مكانػػة ال ػػرم بػػالف المسػػممالف لػػـ رػػر د َكػػ و  مػػا مػػف خػػاؿ ا 

 وجيادىـ في سبالمو .  ساـحمميـ لراالة اإل

بالنظرالػة الرػي طرحيػا  يراً رمرػ، السػمطةإلػى  المػافصػاؿ اإلبد  فكره الحركي بنظرالػة اال -3
، مػػف الرغالالػػر بػػالقوة بػػداً  (السػػمطةإلػػى  المػػافاالصػػاؿ اإل)موانػػا ابػػو الحسػػف النػػدوي 
دخػػػؿ  الممػػػؾ المغربػػػي الػػػذي إلػػػى  (وفػػػافالط و  سػػػاـاإل)فارسػػػؿ خطابػػػو المشػػػيور 
نو رراجل عف ىذه النظرالة   اَ إ، الة بسببو لمدة ياث سنواتمسرشفى اامراض ال قم

 اليورة عماليا . القومة/إلى  فالما ب د ل دـ جدوىا مل اانظمة المسربدة فاخذ الدعو

جػػو ف الشػػالخ عبػػد السػػاـ الاسػػالف لػػو فكػػره ومنيت إف نقػػوؿ فػػي خرػػاـ دراسػػرنا المكػػف 
 سػاـاإل) سػاـو كػد فػي م ظػـ كرابارػو عمػى ج ػؿ اإل، المرمالز الػذي المالػزه عػف اآلخػرالف

الحػػػدد تواعػػػد السػػػموؾ  ألنػػػو الة؛سػػػامالحػػػاكـ فػػػي المجرم ػػػات اإل ( المبػػػد  ااجرمػػػاعياً  و 
  . الحاكـ والمحكومالف م اً 
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 :ـمخــــصــالمـ
 حػد ، مشػالخ عبػد السػاـ الاسػالفالحاوؿ ىذا البحث دراسة الفكػر الػدعوي والحركػي ل

د مػف  كيػر الرػي ُر ػ، ي الم اصػر ومسسػس جماعػة ال ػدؿ واإلحسػافسامال مؿ اإل ي ول
فكػػرًا ورنظالمػػًا وحركػػة منػػػذ ، الة رػػريالرًا عمػػى الحالػػاة السالاسػػالة المغربالػػةسػػامالجماعػػات اإل

 سب النات القرف ال شرالف .
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ABSTRACT : 

This research tries to study the organizational and 

propagation thought of ‘ Abul Salam Yassin ’ one of the pioneer 

of contemporary Islamic work and the founder of justice and 

charity group ‘ Jamat Al-adel wal Ehsan ’ which considered the 

most active , effective and popular Islamicgroup in Morocco 

political life , since 70.th of 20.th century . 

 


