
العألى أبو
المودودي

):  1  (     المودودي     العألى     أبي     حياة     موجز

 بمدينللة1903  أيلللول25 ) فللي2( المللودودي العألللى أبللو ولللد
المودوديللة السأللر بيللوت مللن بيللت فللي آباد حيدر آباد) بولية (أدرتك
الطريقللة مؤسأللس جشللتي مللودود الللدين قطللب الشلليخ إلللى نسللبة

 هل.527 عأام المتوفي الهندية القارة في الجشتية

رئاسأللة منصللب فتللولى  م1920 عأللام الصللحفي نشللاطه بللدأ
بللور، جبللل فللي التللاج كجريدة البلد جرايد كبريات بعض في التحرير
رسألالة الفترة تلك في وألف بدلهي الجمعية وجريدة مسلم، وجريدة
ًا الله سأبيل في الجهاد ينتشللر لم السألم بأن لغاندي تصريح عألى رد

السيف. بقوة إل

أسأس ثم ،1933 سأنة الشهرية القرآن ترجمان مجلة أصدر ثم
السألللمية العأمللال مللن يأسألله أثللر  م1941 عأام السألمية الجماعأة
ًا،75 البدايللة فللي عأليه فأجتمع ورجالتها آنذاك القائمة هللاجر  شخصلل

الهند. تقسيم عأند لهور إلى

أيللار فللي خرج ثم  م1948 الول تشرين في العألى أبو سأجن
المحكمللة وأصللدرت  م1953 سأللنة آآار ثانية. فللي دخله ذم  م1950

المؤبللد السللجن إلللى بعد فيما غيرته الذي بإعأدامه قرارها العسكرية
أطلللق أنلله إل القاديانيللة المسللألة تللأليفه بتهمللة الشاقة الشغال مع

سأللنة الثاني كانون في ثالثة دخلته ثم  م1955 سأنة بعد فيما سأراحه
فللي إليلله الموجهللة التهللم مللن السأللتئناف محكمة برأته ثم  م1964
نفسه. العام من أيلول

أقعللده أن إلللى جماعأته ويقود ويحاضر يؤلف العألى أبو اسأتمر
بسيطة. فترة منذ محمد طفيل نائبه الجماعأة قيادة فتولى المرض

*     *     *

.171 – 167إسألمية) ص ثورة (نحو كتاب من  مقتطفات )(1
يكللن لللم إن المعاصللرين، السألللميين المفكرين أنضج من العألى أبا بأن شك من  ليس )(2

ًا السألمية الجماعأة بناء في السألمي الجانب جاء هنا ومن أنضجهم، جللانب وبخاصة صحيح
ً هذا تقويمنا يعني ول العقيدة، السألللمي للعمللل بللذلها التي العألى أبي جهود قدر من تقليل

ً العكس عألى بل الجزاء، خير عأنا فيها يجزيه أن الله نسأل والتي ًا اسأتكمال بدأ. لما وإتمام



انفصللال قبللل المللودودي العألللى أبللي عأمللل تقسلليم يمكللن
: مرحلتين إلى الهند عأن باكستان

 :1941 – 1933 من : تمتد الولى

أم السألم أعأداء عألى الرد في سأوأ فكري مخاض مرحلة وهي
للسألم. عأرضه في

 م.1971 –  م1941 عأام من : تمتد الثانية

وتربيتها. السألمية الجماعأة نواة بلورة مرحلة وهل

ًا الغرض لهذا العألى أبو فأنشأ السألم) يلتقللي (دار سأماه مقر
فللي يجمللع أن وأمكن المجتمع، تأثير عأن بعيدين الجماعأة أعأضاء فيه
ًا. (625 من يقرب ما الفترة هذا )3 عأضو

انفصللال بعللد بلدأ الملودودي العألللى لبي الحقيقي العمل لكن
آوم أن تسلتطيع وحلتى الهنلد، عأن باكستان د ل عأملله تق فهلم ملن ب

فوقها. العمل تحرك التي الرض

عأليهلا، باكسلتان قللامت اللتي الفكلرة نحللدد أن إذن فسنحاول
نفهللم أن سأنحاول كما قادتها، التي والفئة عأليه سأارت الذي ونظامها
القضايا. هذه كل من السألمية الجماعأة وبالتالي العألى أبي موقف

عأللرض إسألمية) فصل ثورة (نحو انظر المرحلة هذه عأن التفاصيل من المزيد أجل  من )(3
113ص الحامدي خليل إعأداد من باكستان في السألمية للحركة موجز



والقيادة     النظام،     : الفكرة،     باكستان

:     : الفكرة     أول

الهنللد في السياسأية الحركة الهندي الوطني المؤتمر حزب قاد
ولكنلله والهنللود، المسلللمين يضللم وكللان الولى، العالمية الحرب بعد
بحللق ويجحللف العشللرينات، فللي الهندوكيللة العصللبية إلللى يميل أخذ

1929 عأللام بعللد وبخاصة مطالبهم عأن ويعرض السأاسأي المسلمين
) وهللاج4( الرديللة اللغللة عألللى للقضللاء عأنيفللة بحركة غاندي وقام م،

مللن رجلتهللم مللن كللثير واسأللتقال التصللرفات، هللذه إزاء المسلمون
السألللمية) هلي (الرابطلة جمعيللة وكللانت الهنلدي، الوطني المؤتمر

عألللي محمللد بقيللادة المسلللمين مطالب عأن الدفاع لواء حملت التي
ًا انتخبته الذي جناح  م.1936 عأام لها رئيس

المتطرفة المسلمة القومية فكرة إلى المسلمة الرابطة دعأت
وجللدت مللا بكل التمسك إلى جنحت وقد الهندوكية، للقومية مناقضة

ملا تمجيلد إلللى انتقلت ثم بمآثرهم، والعأتزاز الثقافة من آباءها عأليه
عأللن بعيللدة منكللرة كللانت ولللو العأمللال مختلللف مللن أسألفها به جاء

).5( السنة عأن ناكبة البيضاء الشريعة محجة

 م1937 عأام والهنود المسلمين بين الصراع بركان انفجر وقد
)6( الهللالي إلللى المقاطعللات فللي الحكللم مللن جللزء انتقللل حينمللا

الخبيثللة، نيللاتهم وظهللرت الللوطنيين الهنوج عأورات حينئذ وانكشفت
الهنللود. وكلانت ملع المسللمين صلراع المسلللمة الرابطة قادت وقد
يعد ما الهنود مع يجمعهم ل بأنفسهم مستقلة أمة المسلمين أن ترى
ذلك7( ومشخصاتها القومية مقومات من ت ) ل ى دعأ ة إل ة إقام دول

المسلمة. القومية بهذه خاصة منفصلة

المشللتركة الوطنيللة : نار نارين بين وقعوا المسلمين أن المهم
).8( الجغرافي والسألم المسلمة القومية ونار الهندية والقومية

الللوطني المللؤتمر فكللرة عألللى البدايللة فللي العألللى أبللو حمللل
تقصللير ووضللح السألللم، عأن فكرته ُبعد وبين مواقفه وهاجم الهندي

بللرز لملا ثللم الهنلود، بيلن دعأوتهم نحو بواجبهم القيام في المسلمين
الرابطللة عأنللد للله والمخللالف السألللم عأللن البعيللد القللومي التحللاد

العألللى أبلو لهلا تصلدى وحضلارته، بلالغرب افتتانها وظهر المسلمة،
آند بالقومية وندد ).9( المتفرنجين مزاعأم وف

الهند في السألمية الدعأوة تاريخ السألمية، للجماعأة العروبة دار معتمد الندوي  مسعود )(4
.248ص

.252ص السابق  المرجع )(5
.282ص السابق  المرجع )(6
.257ص السابق  المرجع )(7
.261ص السابق  المرجع )(8
.285 – 282 الصفحات ملخص السابق  المرجع )(9



في المقالت من السلسلة هذه المودودي العألى أبو جمع وقد
الحاضرة) طبعت السياسأة ومعضلت (المسلمون عأنوان تحت كتاب

النسخ. من اللوف عأشرات منه ووزعأت

الفكللرة تفنيللد فللي المرحلللة هللذه فللي العألللى أبللو يكتللف ولم
آيللن بللل المسلللمين دولللة عأليهللا تقللوم أن يقللترح كللان التي القومية ب
القوميللة لعنصللر ليللس وبأنه السألمية الدولة لقيام الطبيعية الصورة

مبللادئ عألللى مؤسأسة فكرية دولة هي إنما وتركيبها إيجادها في حظ
).10( معينة وغايات

الللوقت ذلللك فللي الرابطللة تتبعلله الللذي الطريللق خطللأ وأوضح
المللة عأناصللر ملن ويلابس رطب كل جمع : من إسألمية دولة لقامة

والفاسأدة الصالحة العناصر تلك في تنفخ تأخذ ثم واحد، رصيف عألى
).11( القومية روح

آيللن ثللم للمصللطلحات القللوميين المسلللمين هللؤلء اسأللتغلل ب
مللا منهللا فهمللوا وأنهللم وطاعأللة وأميللر وملللة : جماعأللة من الشرعأية
).12القومية) ( (دين الجديد دينهم وفق معاني من يريدونه

برنامللج صلللح عأللدم ويقللرر صللريح بشكل الموضوع يحسم ثم
عألللى بللل السألللمية، الدولة إلى للوصول الرابطة تنفذه الذي العمل

السألمية الدولة إقامة في هدم معول وبرنامجها الرابطة إن العكس
والعشللائر القوميللات إلى تنظر ل السألم عألى تقوم التي الدولة لن
عألللى وتعللرض النسللانية بعيللن النسللان إلللى تنظللر وإنمللا القبائل أو

)13واضحة. ( مبينة وغايات مبادئ كافة الناس

: مللن أصللنافهم بكللل الللدول هذه رجالت صلح عأدم يوضح ثم
وذلك المقترحة السألمية للدولة ووزراء... الخ وقواد وشرطة قضاة

).14( السألم يريده عأما وسألوكهم وخلقهم تفكيرهم لختلف

*     *     *
آين الللله يتقللون صلللح ذوي رجال إلى السألمية الدولة حاجة وب

ي ر ف ن الس رد15( والعل ى ). وي رة عأل ة الفك يس القائل ة بتأسأ دول
المرحلللة في السألمية الشريعة عألى مستندة غير للمسلمين قومية
بللأن والتعليللم، التربيللة بوسأللائل إسألللمية دولة إلى تحويلها ثم الولى

المزاعأللم هللذه مثللل تفند العمران وعألوم والسياسأة التاريخ شهادات
المستحيلت. من وتعدها

*     *     *

.71ص السألمي النقلب منهاج سأالة وهديه، السألم نظرية المودودي العألى  أبو )(10
.74ص الشابق  المرجع )(11
.75ص السابق  المرجع )(12
.76ص السابق  المرجع )(13
.80ص السابق  المرجع )(14
.90ص السابق  المرجع )(15



:     الخلصاة

واعأتللبر الرابطللة تبنتهللا الللتي القوميللة الفكرة العألى أبو رفض
صحيح. غير إسألمية دولة لقامة القومي السبيل

عألللى  م1947 عأللام قامت باكستان أن حدث الذي الواقع لكن
الهندية. القومية مع صراع ونتيجة قومي أسأاس

ًا :     : النظام     ثاني

نظللام إقامللة إلللى تسللعى كللانت الرابطللة أن واضللحا كللان
أن آنللذاك الشللائع وكللان المقبلللة، المسلللمين دولللة فللي ديمقراطي

مسللتقلة الفكللرة هلله العألللى أبللو فناقش ديمقراطي، نظام السألم
ً ).16( فقال أول النظام طبيعة محلل

فيلله السلللطة تكون للحكم منهاج عأن عأبارة الديمقراطية (فإن
ًا للشعب آير فل جميع ول الجمهللور بللرأي إل تبللدل ول القللوانين فيه ُتغ

آ تسن آير فل عأقولهم، إليه توحي ما حسب إل آ القللانون مللن فيلله تغ إل
عأللرض بلله يضللرب عأقللولهم تسللوغه لللم مللا وكل أنفسهم ارتضته ما

ًا. الدسأتور من ويخرج الحائط إخراج

ن ليسلت أنها ترى وأنت الديمرقاطية خصائص هذه السأللم م
الدولللة نظللام عألللى الديمقراطيللة كلمللة إطلقا يصللح فل شلليء فللي

النظلام فلي الشلعب سأليادة دعألوى العأللى أبو يناقش ثم السألمية
حقيقة في – الديمقراطي النظام أن ويقرر زيفها ويبين الديمقراطي

–) 17: ( فيقول الناس من فئة لصالح مستغل – المر

*     *     *
فيهللا وبللأن بهللا، يتشللدقون التي المموهة لديمقراطية (وهذه 

دخائلهللا فللي النظللر وأمعنللت غورهللا سألليرت إذا سألليادة، أو حاكميللة
ينفللذونها ول القللوانين كلهللم َيسللُن ل فيهللم تكللون الللذين أن عألمللت
ًا مللن يختارونهم رجال إلى سألطاتهم تفويض إلى يضطرون بل جميع
ًا يضللعون الغللرض هذا ولجل وينفذونها قوانين يشرعأون بينهم نظاملل

ًا، للنتخاب آ فيلله ينجح ول خاص عألللى ويسللتولي النللاس يغللري مللن إل
ثللم الكاذبللة ودعأللايته ودهللائه وعألملله وعأقللله بمللاله وألبابهم عأقولهم
اللتي نفسلها القلوة بتللك العاملة عألللى الجلائر القلانون ذلك ينفذون
آلهللة العامللة بأصللوات الناجحون هؤلء يصبح ثم العامة، إياها خولتهم

بللل العامللة للمصلللحة ل القللوانين مللن يشللاءون مللا يشللرعأون لهللم
ينتمللون الللتي المخصوصللة طبقللاتهم ومصللالح الشخصللية لمنللافعهم

البلد وسأائر وانجلترا أمريكا أصاب الذي العضال الداء هو فهذا إليها،
لها). ومأوى الديمقراطية جنة أنها تدعأي التي

*     *     *
نظريللة والدسأتور، والقانون السياسأة في وهديه السألمي نظرية المودودي العألى  أبو )(16

.33ص السياسأية السألم
.37ص السابق  المرجع )(17



تشللرع إنمللا تشرع التي القوانين بأن القائلة الدعأوة يمحص ثم
وبللأن مصللالحهم، يعرفون ل العامة بأن ذلك عألى فيرد العامة برضى
عأللواطفهم وراء ينسللاقون يجعلهلم فطري ضعف عألى مبنيون البشر

ً أحكامهم،\ويعطي في العدل يلتزمون ول وشهواتهم، ذلك عألى مثال
البدايللة فللي المريكيللة المؤسأسللات أقرتلله الللذي الخمور منع تجربة
المريكللي، المللواطن عألى الخمر بضرر وعألمية عأقلية قناعأات نتيجة

إنمللا والعقليللة العلميللة القناعأات لتغير ليس عأنه وتراجعت عأادت ثم
).18( فحسب المريكي المواطن شهوة إرضاء أجل من

*     *     *
فللي لقللرار اتخللاذ شللرعأية للله آخللر كتاب في المودودي وينتقد

: فيقللول والشهوات الهواء عألى إرتكازه ويبين الديمقراطي النظام
)19.(

أو والمدنيللة الخلقا فللي ومبادئهللا وأنظمتهللا البلد (فقللوانين
تؤيللد دامللت ما صحيحة وتصير الحق صفة تأخذ السياسأة أو الجتماع

تجللافي دامت ما خطأ وتصير الباطل صفة وتأخذ المة أكثرية رغبات
أن الكثرية ولهذه معها، وتميل النفوس أهواء تتبع التي الرغبات هذه

السللابق المعنللى تشاء) ويصوغ ما وتلغي تشاء ما القوانين من تسن
).20( فيقول إسألمي شرعأي بقالب

ًا – قلللت (لقللد المدينللة فللي الديمقراطيللة مفهللوم إن – أيضلل
القطللار مللن قطللر أفللراد يكللون أن أي الجماهير حاكمية هو الحديثة
ًا هللذا قانون يكون وأن الجماعأية مصالحهم بتحقيق يتعلق فيما أحرار
ًا القطللر والديمقراطيللة السألللم بيلن الفللرقا لهللوائهم) ويحللدد تابعل
)21: ( فيقول الغربية

الديمقراطيلة عألن العريقلة السألمية ديمقراطيتنا تختلف (إنما
المطلقللة الجمللاهير سألليادة مبللدأ تتبنى الخيرة أن الناشئة السألمية

المبدأ هذا نعتبر ونحن لنفسها، الجماهير تصنعه ما سأوى قيد كل من
ً عأليلله الللذي لن الهدامة الوخيمة العواقب إلى يجر حقيقته في باطل
خلللق الللذي وحللده لللله السيادة حق أن هو الكون هذا في المر واقع

البشر).

*     *     *
:     الخلصاة

الللديمقراطي النظللام فللي الحاكميللة أن العألللى أبللو يللرى
سألليطرة وجوهره ورغباتهم الناس أهواء تنفيذ حقيقته وأن للجماهير،

النظللام فللي الحاكميللة أن حيللن فللي الخريللن، عألى الناس من حفنة

.39 – 38 ص السابق  المرجع )(18
.19 ص الحديثة والمدنية  السألم )(19
.31 ص السابق  المرجع )(20
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الللله عأبيللد سألليطرة وجوهرة الله شرع تنفيذ وحقيقته لله، السألمي
الموحدين.

:     إذن     الخلصاة

الحكللم نظللام مللع الللديمقراطي النظللام مخالفللة أو تعللارض
السألمي.

ًا :     : - القيادة     ثالث

و تحلدث الدوللة رجلال صللح عألدم عألن الملودودي العأللى أب
) :22( فقال الدينية الدولة لقيادة اللدينية

الدولللة (يقصللد النظريللة هذه أسأاس عألى يقوم الذي (والبنيان
ًا اللدينيلة اللدول عأن الدينية) يختلف الفكرية ًا اختلفل بنيتلله فلي كليلل
فللي تحتاج أسأاسأها عألى تقوم التي والدولة التركيبية وهيئته وطبيعته
مخصللوص وخلق مخصوصة عأقلية إلى شئونها وإدارة بنيانها تأسأيس
وخطتهلا وضلرابها ومحاكمهلا وشلرطتها فجنودها مخصوصة، وسأيرة
تختلللف كلهللا والحللرب للسلللم وقوانينها الخارجية وسأياسأتها الدراية
ًا اختلفللا الللدول هللذه فقضللاة اللدينيللة، البلد فللي أمثالهللا عأللن كليلل
ًا كان مهما عأمل أي بهم يناط لن بأهل ليسوا محاكمها ورؤسأاء حقير

تلللك فللي الشللرطة رؤسأللاء وكللذلك السألللمية الدولللة محللاكم في –
ول حللتى السألللمي الدولللة فللي إليهللم يفوض أن يستحقون ل الدول
الجنللود وأمللراء العسللاكر وقللواد الشللرطة عأامة من شرطي وظيفة

خارجيللة وزراء وأما السألمي، الجيش في يتجندوا أن يمكنهم ل فيها
إلللى السألللمية الدولللة فللي سألليقوا إذا عأجب فل اللدينية الدول تلك

مللن ابتكللروه ومللا الكللذب مللن اقللترفوه مللا عألللى لهم عأقابا السجن
ً والخديعة المكر أأسأاليب ًا يتولللوا أن عأللن فضللل مناصللب مللن منصللب

فيها). المسؤولية

التالية. النتيجة إلى يخلص ثم

تربيللة وُربللي اللدينيللة الدولة لدارة أعأد من كل فإن (وبالجملة
الدولللة أمللور مللن لشلليء يصلللح ل لطبيعتهللا ملئمللة وفكريللة خلقية

السألمية).

الرابطللة قيللادة عأللن ) الحللديث23( النللدوي مسللعود فصللل وقد
المولللد اسأللماعأيلي أنلله وقللرر جناح عألي محمد زعأيمها نشأة ففصل

) :24( فقال النشأة افرنجي

السأللماعأيلية مللن طائفللة بيللن خالصللة افرنجيللة نشأة نشأ فقد
جمهللرة وبيللن بينهمللا تجميللع ول المسلللمين بجمهللور لها صلة ل التي

.79 ص والدسأتور والقانون السياسأة في وهديه السألم نظرية المودودي العألى  أبو )(22
الللدار السألللمية) وهللي للللدعأوة العروبللة (دار معتمللد منصللب النللدوي مسللعود  احتللل )(23

نظللره وجهللات فللإن لذلك العربية، وإلى من بالترجمة السألمية الجماعأة قبل من المختصة
الوجوه. من بوجه عأنها تعبر فهي تام بشكل الجماعأة لرأي ممثلة تكن لم إن

.251 الهند) ص في السألمية الدعأوة (تاريخ الندوي  مسعود )(24



ول الجميللع بلله يتللبرك الللذي السألللم اسأللم غير رابطة الهند مسلمي
شامل. للحياة ونظام نقية صافية عأقيدة من إليه يدعأو ما يعرفون

) :25( فقال بالسألم جهله ووصف

مللن تضلللعه عألللى جناح عألي محمد القائد أن الحظ سأوء (ومن
الغربيللة دبلوماسأللية فللي كعبلله وعألللو العصللريين والقللانون الدسأللتور
عأهللد سأللابق للله كللان مللا والنجليزية الهندية السياسأتين في وخدمته
نظللم مللن فيه بما عألم له يكن ولم ومزاياه وحقيقته السألم بمعرفة
جامعة). عأميقة للبشر وبركات شاملة للحياة

وابتعادهللا للعملل الغربللي النهللج فلي الرابطة قيادة تأثير ويبين
) :26( فيقول السألم عأن

المتحمسللون وأتبللاعأه جنللاح عألي محمد القائد به قام ما (فكل
والمظللاهرات الحركات من مطالبهم وتقوية قضيتهم تأييد سأبيل في
الجمعيللات غللرار عألللى جاءت والمؤتمرات، الحفلت من أقاموه وما

مسللحة عأليها تجد ل أثرها مقتفية خطتها، منتهجة العصرية السياسأية
ملن غيرهللا عأللن يميزهللا الللذي السألمي الخلقي الطابع أو الدين من

المسلمين). غير خصلت

وأنها السأتقلل قبل ما مرحلة في الرابطة رجال ثقافة ويصف
" دعأوته لبوا الذين ) : (وكذلك27( فيقول الغربية الثقافة من مستقاة

ُووا جنللاح عألللي محمللد أي فللي معللالمه وتتبعللوا لللوائه تحللت " وانضلل
مللن كللانوا الهوجللاء، خطته ومحاربة الوطني الهندي المؤتمر مقاومة

العصللرية الكليللات مللن وتخرجللوا الغربيللة الثقافللة بلبللان غدوا الذين
والدين). العلم مراكز عأن بعيدة نشأة ونشأوا

للمنكللر وارتكللاب الصلللة عأن بعد من فيها بما أخلقهم ويصف
) :28( فيقول

اللبللد طللول فللي الزعأامللة مقاليللد إليهللم القيت الذين (وكذلك
والقللرى القللاليم فللي المسلللمين حقللوقا عأن الدفاع وتولوا وعأرضها

وتعللاطي الللدين عأللن البعللد فللي وكللبرائهم سأللادتهم غللرار عألى كانوا
الفحشاء. وارتكاب المنكر

*     *     *
السلافرات بالنسللاء مكتظللة ومللؤتمراتهم حفلتهم نرى وكذلك

اللله يخلقهلن للم عألالم فلي ويشلاركنهم الرجلال يتقدمن المترجات
الواجبللات ويللؤدون منهللم الصلللوات عألى يحافظون الذين أما لجله،

ًا). قليل نزر فعددهم الشرعأية جد
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والزعأملاء لمحملدعألي الرابطلة أفلراد عأملوم تقلديس يبين ثم
السللخيفة والتللبريرات الواهيللة العأللذار واختلقهللم الخرين البارزين

) :29( فيقول المنكرة لتصرفاتهم

جنللاح عألللي محمللد القائللد أتباع عأامة أن وأمر ذلك من (وأدهى
زملئه وأعأمال أعأماله يقدسأون جعلوا لوائه تحت المنطوين وجمهرة

ًا ويختلقللون المسلمة، الرابطة كبار من ً واحيللة أعأللذار سأللخيفة وحيل
الصلللوات عألللى المحافظللة عأللدم مللن المنكللرات مللن يقللترفونه لما

نطللاقا سأللرده يضلليق ممللا والتللبرج النسللاء وتشللجيع الخمر وتعاطي
المقام).

السأللتعمار أذنللاب مللن لخليللط المسلللمة الرابطة احتواء ويبين
) :30( القومية... الخ. فيقول ودعأاة والشيوعأية

وسأمين غث كا الرابطة لواء تحت انضوى أن نتائجها من (وكان
ودعأللاة الكمللاليين وأنصللار الشلليوعأية وأعأللوان السأللتعمار أذنللاب من

ممللن الجغرافللي والسألللم الجغرافيللة والوطنية المتطرفة، القومية
بأسأمائهم). وتسمى المسلمين بسمة اتسم

*     *     *
فللي وبخاصللة السأللتقلل بعللد الخليللط هللذا ثمللرة عأن ويتحدث

)31( فيقول والزندقة واللحاد التفرنج نزعأة نمت حيث الشباب مجال
:

والهللواء العناصللر شتى من المتجمعة الكتلة هذه شاهدنا (وقد
ًا تفرقت وقد فمنهللم فكللري، جللامع منها يبق ولم السأتقلل بعد شيع
ًا الشيوعأية إلى يدعأو من مللن لسألللم برعأايللة يللدعأو مللن ومنهللم عألن

وخلنلله أصللدقائه إلللى خل وإذا البرلمللان جلسللات وفللي المنابر فوقا
ما والمخزيات المآثم من واقترف والنادي الخلوة في المنكر تعاطى

والدين. والشريعة الذوقا ويأباه السع يمجه

الجغرافللي) : (السألللم المسلللمة القوميللة هللذه سألليئات ومللن
الشللبيبة بيللن نجحت أنه العربية البلدان في الشائع المصطلح حسب

التفرنللج نزعأللة الكمالية، نزعأة المسلمة الرابطة لواء تحت المنضوية
والزندقة. واللحاد

*     *     *
زعأملاء اتفلاقا هلو وروادهللا الخبيثللة النزعألة هلذه غلذى والللذي

الطعللن عألللى إليهم المنتسبة الصحف كلمة واتحاد المسلمة الرابطة
السألللم شعائر من والسخرية الدين حملة عألى والزراية العلماء في

باقيللة النزعأللة هللذه تللزال ول ونللواهيه الشللرع لوامر الكتراث وعأدم
الشبان). من قليلة شرذمة في آثارها
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في إنغماس : من السأتقلل بعد الرابطة أعأضاء سألوك ويصف
: فيقللول اللهللو بهللذا شللعبهم مأسأللاة عأللن وإنشغالهم والملذاتو اللهو

)32.(

المملكللة في المر زمام تولوا الذين المسلمة الرابطة (أعأضاء
الحفلت واتباعأهم شعبهم مصير في التفكير عأن الهتهم فقد الجديدة

ًا – كراتشللي – العاصمة في وتقعد تقام كانت التي والمرجانات فرحلل
ًا بالسأتقلل الحكم. مقاليد بتسلم وسأرور

*     *     *
والتسللابق الخمر كؤوس تعاطي في منغمسين القوم كان فقد

شللرقي ملدن فللي تنتهلك الحرملات كلانت حينملا الملهلي دور إلللى
بالقللدام وتللداس تحرقا والمصاحف تهدم والمساجد بنجاب) وقراها

طريقهم في عأليهم ينزل باكستان إلى اللجئين من محتشدة وجموع
البدان). له تقشعر ما والشدائد اللم أنواع من

عأللن وتخليهللم السأللتقلل حللدوث أثنللاء سألللوكهم عأللن ويتحدث
:- الحداث مواجهة في وجبنهم رعأيتهم

فيهللا المسلللمين حال عأن تسل فل هندسأتان ) (أما33: ( فيقول
وآدابهم ومدارسأهم وعألومهم دينهم في ومصابهم للخطار وتعرضهم

يواسألليهم ول عأليهللم يشللفق ل اللئام مأدبة عألى اليتام كمثل ومثلهم
الجليلللة شللؤونهم عألللى المسلليطرون زعأمللائهم كانوا الذين أما أحد،

ًا منها هربوا فقد والحقيرة، إلللى والتجللأوا ونفللوذهم حالهم عألى خوف
فللي بمقاعأللد وينعمللوا الحكللم بمناصللب هنللاك ليتمتعللوا باكسللتان

العواصللم فللي السللفارات بإحللدى التشللريعية. ويحظللوا المجللالس
الرابطللة رئيللس أن العزيمللة وخللور الجبللن بهللم بلللغ وقللد الوربيللة
ًا الزمان خليفة المسلمة الهنديللة البلد في القامة عألى يتجرا لم أيض

هنللاك، أتبللاعأه مع الشدئد وممقاسأاة الخطار ومجابهة التقسيم أثناء
كراتشلي فلي يجلول وأصلبح بقليلل التقسليم بعلد منهلا تنصلل فقلد

ًا ويصول ًا اتخذوه ومن وزملءه أتباعأه تارك للخطار عأرضة لهم زعأيم
ًا زعأمللاء فللرار لللول إنلله الحق وطغيانهم. وأيم الهنادك لسهام وعأرض
عألللى وحرصللهم غاربهلا عأللى المللة حبللل وتركهللم الهند من الرابطة

فللي المسلللمين حلال آلللت لما الشخصية ومنافعهم الذاتية أغراضهم
فإن باكستان، إلى وتسللهم زعأمائهم فرار بعد إليه آلت ما إلى الهند
القللوم هللؤلء بزعأللاةم وتقللاومهم الهنللادك تحللارب كللانت الللتي المة

الهنللادك نيللر تحللت عأيللن طرفللة فللي نفسها وجدت قد لوائهم وتحت
وما يشاء، كيفما الوثني الذئب بها يعبث لها راعأي ل الغنم من كقطيع

مللن الخطرة الحوال تلك مثل في تجد ل حينما والمة بالشعب ظنك
الحركللة بمواقللف ويبصللرهم العللز مللواطن إلى ويرشدهم لهم ينصح

المتبدلة). لأحوال هذه في والدفاع

*     *     *
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تسلللمهم بعللد السألللمية الرابطللة زعأمللاء تنكللر عأن يتحدث ثم
) :34( فيقول باكستان في الحكم لمقاليد

زعأامللة بيللدهم كللان الللذين السألمية الرابطة زعأماء أن (وذلك
حفلللة كللل فللي ويجللاهرون ومجلللس نللاد كل في ينادون كانوا البلد،
بالسأتقللوتقسلليم والمطالبللة الحركللة بهللذه يريللدون ل أنهللم وتجمع
آ البلد اللهيللة الشللريعة إلللى مسللتندة إسألللمية مملة يؤسأسوا أن إل

والسنة. الكتاب معين من ومناهجها قوانينها مستمدة

*     *     *
آما لكنها واسأللتقلوا الجديدة المملكة في الحكم مناصب تبوأوا ل

ً يحتللالون وجعلوا الحنيف للدين تنكروا البلد من القطعة هذه في بال
: قالوا ذلك في لهم قيل وكلما ويراوغون يماطلون وأخذوا ويمكرون

فللإن بإسألللمها بمجاهرتهللا مهدها في تقتلوها ل حديثة مملكة هي (ها
العللالم أمللم ومللن أعأللداء الجيران من " تجعل " السألم الكلمة هذه

الظنللون هللذه أن نفهمهللم أن أردنللا وكلمللا أعأللداء، خصوصللا القويللة
عأقائللدهم فللي وضللعف قائليهللا صللدور فللي مللرض عأللن تنم والوهام

عأللى وأصلروا رؤوسألهم للووا ورسألوله بلالله اليمان من وعأدمتثبهم
اسأتكبارا). واسأتكبروا الباطلة مزاعأمهم

*     *     *
:     الخلصاة

محمللد رأسأللها وعألللى النللدوي وصفها مكا المسلمة الرابطة إن
السألللم، بكلمللة تتللاجر بالسألللم، جاهلة غربية ثقافة ذات جناح عألي

ًا تسلك ًا سألوك ًا يكللن لللم وإن السألم عأن بعيد أثنللاء تخللاذلت مخالفلل
والرذائللل اللهللو في انغمست الهند إنقسام فترة الهنادك مع الصراع

السأتقلل. بعد

واعأتبرهللا المللودودي العألللى أبللو فنللدها الللتي القوميللة الفكرة
ًا واعأتللبره حللاربه الللذي الللديمقراطي والنظام للسألم منافية مخالفلل

ًا. للسألم أيض

ورجالها. ونهجها بتفكيرها أدان التي المسلمة والرابطة

باكستان. كونت مجتمعة المور هذه كل

آونا الديمقراطي والنظام القومية الفكرة باكستان. ك

قادتها. المسلمة والرابطة

هللذا لتغييللر السألللمية والجماعأللة العألللى أبللو نهللج فكيللف
الوضع؟؟؟
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*     *     *

السإلمية     الجماعأة     عأند     التغيير     منهج

واقللع لتغيللر الممارسأللات من بنوعأين السألمية الجماعأة قامت
: باكستان

السلطة. مستوى : عألى الول

المجتمع. مستوى : عألى الثاني

ً :     السلطة     مستوى     عألى     : الممارسإات     أول

الجماعأللة سأعت جزئيات عأدة الكبير العنوان هذا تحت وانطوت
: هي تحقيقها إلى

ونسللخ إسألللمية، قللوانين وإصللدار إسألللمي، دسأللتور تللدوين
نشلرتها مبلادئ في مطالبها جسدت الخ... وقد المخالفة التشريعات

عأنهلا وتحلدثت الصللحف بواسألطة وعأممتهلا وعأرضها البلد طول في
وعألقتهللا والبطاقللات الظروف عألى وطبعتها والحفلت المساجد في

السلطة. إلى عأرائض في ورفعتها اللفتات عألى

)35: ( هي المبادئ هذه

ادئ تؤمن باكستان سأكان من العظمى الغلبية كانت (ولما بمب
وجهللود تضللحيات مللن بلله قاموا بما قاموا ما المسلمينم وأن السألم

آ بالغة المبللادئ تلللك وفللق وشللؤونهم حيللاتهم تسلليير لهللم ليتسنى إل
مسلللم كللل يطللالب باكسللتان تأسألليس تللم مللا بعللد الن أما السامية
: يعلن أن التأسأيس المجلس باكستان

ومللا الحللد العلللي لللله مختصللة باكسللتان فللي الحاكميللة - أن
مرضللاة وتنجللز تتبللع أن سأللوى شيء من المر من باسأكتان لحكومة
أرضه. في مالكها

لباكستان. السأاسأي القانون هي السألمية الشريعة - وأن

.305 ص الندوي لمسعود الهند في السألمية الدعأوة  تاريخ )(35



الشللريعة فيهللا يعللارض مللا البلد فللي النافللذة القللوانين وأن
الشريعة. يخالف قانون ذلك بعد ينفذ ل وأنه ويبطل يلغي السألمية

الحللدود ضللمن إل المللر فللي تتصللرف ل باكسللتان حكومة وأن
الشريعة. رسأمتها التي

رضخوا لكنهم البداية في الموضوع بالمر القائمون تجاهل وقد
 عألللى1949/  آذار  مللن12 في التأسأيسي المجلس ووافق ذلك بعد

بقللرار يعللرف أصللبح السألللمية الجماعأللة مطللالب مللن قريللب قللرار
).36( فيه جاء المبادئ

وكللانت وحللده لللله الكللون هللذا فللي والحكللم المللر كللان (ولما
وديعللة شللعبها بواسأللطة باكسللتان مملكللة الله منحها التي السلطات

المجلللس هللذا يقللرر الله رسأمها التي الحدود ضمن لتزاولها مقدسأة
ً بصيغته التأسأيسي لمملكللة يضللع أن فللي الباكسللتاني للشعب ممثل

, الكاملة السيادة ذات المستقلة باكستان

ًا بالسلللطات وتتمتللع وظيفتهللا المملكللة بلله تمللارس أ- دسأللتور
المنتخبين. الشعب نواب بواسأطة المخولة

ًا الكاملللة الديمقراطيللة مبادئ وفق به العمل يكون ب- دسأتور
فللي جللاءت كمللا الجتماعأيللة والعدالللة والتسامح والمساواة والحرية

السألم. تعاليم

ًا الفرديللة حيللاتهم لتنظيللم المسلللمون فيلله يؤهللل جللل- دسأللتور
الكتللاب فللي وردت التي ومقتضياته السألم تعاليم حسب والجماعأية

والسنة.

الحاكميللة إقللرار اتجللاه – نفسه التجاه في العألى أبو نشط ثم
).37( وتنفيذه السألمي القانون حول محاضرتين فألقى – لله

/ 6 في ألقاها التي الولى المحاضرة في تحدث  1 /  1948
عأللن أو للحللق السأاسأللي التصور وعأن الحياة بنظام القانون صلة عأن

لشللعب وإحاطتهللا الشللريعة شللمول وعأن السألمي المجتمع حقيقة
رد ثم والنماء للرقي وصلحه السألمي القانون اسأتقلل وعأن الحياة

الجهللات بعللض طرحتهللا الللتي العأتراضات عألى المحاضرة نهاية في
القانون. تطبيق عألى

: منها

وقضللية فيلله المبثوثللة الكللثيرة والخلفللات وهمجيتلله رجعيتلله
القليات.

.305 ص الهند في السألمية الدعأوة تاريخ الندوي  مسعود )(36
129( ص والدسأتور والقانون السياسأة في وهديه السألم نظرية المودودي العألى  أبو )(37
– 229.(



/لل 19 فللي ألقيللت الللتي الثانيللة المحاضللرة في تحدث ثم  2/  
التغيير إمكانية عأدم فقرر السألمب، القانون تنفيذ كيفية  عأن1948

أحكللام تطللبيق فللي التللدرج مللن بللد ول الجتماعأيللة للحيللاة الفللوري
النظللام لتسلليير أكفاء رجال جلب أجل من النتخاب وإجراء الشريعة

: الحيللاة نللواحي مختلللف لصلللح نهللج رسأللم مللن ولبللد السألللمي
الخطللوات تنللاول والمدنية... الخ. ثم والدارية والجتماعأية التعليمية
عألمللي مجمللع بإنشللاء تبللدأ القللانون إصلح أجل من انتهاجها الواجب
الكليللات فللي التعليللم وإصلح للحكام مجلة وإصدار القانون لدراسأة

رسأومها. وإلغاء المحكمة نظام وتعديل الحقوقية

تدوين عأن  م1952 / 11 / 24 في أخرى محاضرة ألقى ثم
الللتي المشللاكل وعأللن مصللادره عأن فتحدث )،38( السألمي الدسأتور

الفقهيللة الكتب تراكيب وغرابة المصطلحات غرابة من تدوينه تواجه
عأللن تحللدث ثللم الجهللل، مللع الجتهاد وادعأاء التعليمي النظام وفساد
ن وهلي السأاسأية، الدسأتور مسائل تصلرفات حلدود ملا الحكلم؟ لم
فللي السألمية الدولة سألطات مختلف تعمل التي الحدود ما الدولة؟
لتسلليير الحكومللة تؤلف الدولة؟كيف لها تقوم التي الغاية ما حيزها؟

الحكوملة بلأمر القلائمون بهلا يتحلللى التي الصفات ما الدولة؟ نظان
السأاسأللية الحقللوقا مللا المدنيللة؟ أسأللس من الدسأتور في يكون ماذا

الدولة؟ لهاي

السألللم نظام في الدولة ومناصب المرأة قضية عأن تحدث ثم
أهل : (حقوقا وهي الدسأتور لقضية متممة قضية عأن تحدث ثم )،39(

آب شللهر في القرآن ترجمان مجلة السألمية) في الدولة في الذمة
الحقللوقا وعأللن الرعأيللة، أصللناف عأن فتحدث )،40(  م1948 اعأم من

غيللر يخولهللا أن يجللوز الللتي الزائدة الحقوقا وعأن الذمة لهل العامة
المسلمين.

ا الفلترة في انعقد وقد ؤتمر ذاته ي41( م ي ) ف حضلره كراتش
في  للتشاور1951 يناير في الندوي سأليمان برئاسأة باكستان عألماء

ه مهلدت السألمية، للدولة السأاسأية المبادئ السأللمية، الجماعألة ل
بقللرارات شللبيهة قراراتلله جللاءت وقد المودودي، العألى أبو وحضره
الجمعية موافقة اسأتذدار إلى السألمية الجماعأة سأعت التي المبادئ

عأليها. التأسأيسية

:     النتخابات     ب- خوض

السلللطة أجرتها التي النتخابات كل السألمية الجماعأة خاضت
مللع التحللالف عأقللدت وقللد برلمانيللة، أغلبيللة عألللى الحصول أجل من

النتخابات. هذه خوضها أثناء باكستانية وشخصيات أحاب

ًا ) :  42  (     المجتمع     مستوى     عألى     : الممارسإات     ثاني

233 ص والدسأتور والقانون السياسأة في وهديه السألم (نظرية المودودي العألى  أبو )(38
– 310.
.225 – 216 ص السابق  المرجع )(39
.229 ص السابق  المرجع )(40
.229 ص السابق  المرجع )(41



الباكسللتاني للشللعب مختلفللة خللدمات السألمية الجماعأة أدت
: -  منها

: اجتماعأية أ- خدمات

فللي الجتماعأيللة الخللدمات شللعب المهمللة بهللذه تقللوم كللانت
الغنيللاء مللن والتبرعأللات الصدقات أموال فتجمع السألمية، الجماعأة

واليتللامى الفقللراء بهللا وتسللاعأد التشللريق أيللام فللي الضاحي وجلود
الموال. بهذه وغيرهم والمنكوبين

: عأمالية ب- خدمات

ومهمتهللا العماليللة الشللؤون شللعبة الخدمات هذه عألى يشرف
وإصلللح مشللاكلهم حللل فللي ومسللاعأدتهم والفرحيللن العمللل تنظيم
بينهللم الناشللئة الخلفللات وتسللوية والجراء المستأجرين بين العلقة
تحللت تعمللل نقابللة سأتين نحو وهناك وتعاليمه، السألم أحكام حسب

ًا الشللعبة هذه وتهتم الشعبة، هذه إشراف التشللريعات بدراسأللة أيضلل
السألللمية الشريعة أحكام مع ومقارنتها العالم في المطبقة العمالية

المزايا. من فيها ما وإبراز

*     *     *
:     تعليمية     جـ- خدمات

ومكافحة والمعاهد المدارس شعبة الخدمات هذه عألى يشرف
المناهللج فيها تدرس مدارس عأدة الشعبة هذه أشراف فتحت المية،

فيهللا تللدرس دينيللة معاهللد وعأللدة الدينيللة، المناهللج بجانب الحكومية
والداب، والفقلله والحللديث والتفسللير التوحيللد من السألمية العلوم
المدارس من مئات وهناك والحديثة القديمة المناهج بين تجمع وكلية

الجماعأللة مناهللج من تستفيد لكنها الجماعأة عأليها تشرف ل البلد في
).43( ورجالتها

*     *     *

السإلمية     الجماعأة     عأند     التغيير     منهج     تقويم

ركللزت السألللمية الجماعأللة أن السللابق العللرض مللن نلحللظ
الللله أنللزل بمللا الحكللم إلللى الللدعأوة عألللى باكستان قيان بعد جهوده
بها قرار اسأتصدار هادفة الناس عألى طرحتها مبادئ عأدة إلى فدعأت

ًا الجماعأة انفقت وقد التأسأيسية الجمعية من ومتنوعأللة كللثيرة جهللود

سألمية) ثورة (نحو كتاب انظر السألمية الجماعأة نشاطات عأن مفصل تعريف أجل  من )(42
العروبللة دار معتمللد لبحامدي خليل دونه باكستان، في السألمية للحركة موجز عأرض فصل

بعدها.  وما108 ص السألمية الجماعأة في
فللي خدمات اسأتحداث أو الخدمات هذه لتوسأيعع السألمية الجماعأة من مخطط  هناك )(43

 ومللا121 ص السللابق المرجع في المشاريع هذه تفصيلت انظر – كالصحة جديدة مجالت
بعدها.



إقللرار فللي هللدفها حققللت أن النتيجللة كللانت حللتى السللبيل هللذا في
إليه. سأعت لما الجمعية

ًا الجماعأة وسأارت عأللن فتحللدثت التجلاه هللذا فلي أبعللد شللوط
ًا واقللترحت تنفيللذه وكيفيللة : مضللمونه، القانون عألللى تسللاعأد أمللور
ودعأللت للقللانون عألمللي مجمللع وإنشاء للحكام مجلة كإصدار تنفيذه

صللورة ورسأومها. وبينت المحكمة : كنظام العقبات بعض إصلح إلى
تللواجه الللتي والصللعوبات مللواده بعللض وعأللالجت المقللترح الدسأللتور

السأاسأللية المبللادئ وأقروا أيام لعدة باكستان عألماء وجمعت تدوينه،
عأليها. الحكم يقوم أن يمكن التي

انعقللدت كلمللا النتخابللات خاضللت كلهللا اليهود جانب إلى وهي
الباكسللتاني للشللعب خدمات نفسه الوقت في أدت النتخابات. وقد

والعمالية. والجتماعأية العلمية المجالت مختلف في

*     *     *
القرآني؟ التغيير منهج ضوء عألى الخطوات لهذه تقويمنا ما

: منهجية وتناقضات أخطاء في الجماعأة وقعت

:     المنهجية     : الخطاء     أول

ونبللذ وحللده الله بعبادة المناداة من تبدأ الدعأوة أن القرآن قرر
الرسأللل الللله. وسأللار أنللزل بمللا الحكللم إلللى بالللدعأوة وليس الشرك
بالنللاس فهتفوا النهج هذا عأليهم) عألى وسألمه الله (صلوات جميعهم
الطللاغوت وينبللذوا العبللادة فللي الللله يفللردوا أن ومحكومين حاكمين

الحقيقة. هذه رسأوخ عألى وصارعأوه

النبياء خاتم سأيرة في يكون ما أكثر مفصلة البداية هذه وكانت
– وحللده الللله النفللوس عأبللدت وسألللم. وحيللن عأليلله الله صلى محمد
فللي وحللده الللله شللرع يطبللق ول – النافللذ وحللده الللله حكللم أصللبح

النفوس. في وحده لله العبودية تحققت إذا إل المجتمع

النفللوس فللي وحللده الللله عأبودية وهي إحداهما تؤدي حقيقتان
للله مطلللوب والداعأية المجتمع، في وحده الله حكم وهي ثانيهما إلى
ًء ينادي أن وحللده الللله عأبللادة وهللو المعادلللة مللن الول بالشللق ابتدا

مللن الثللاني الشللق يمضللي الللي هللو الللله وقللدر تحقيقهللا مللن ويتأكد
الله. حكم وهو المعادلة

: القرآني النهج هذا خالفت السألمية الجماعأة لكن

إلللى بالللدعأوة بللدأت بللل وحللده الله عأبادة إلى بالدعأوة تبدأ لم
الجماعأللة جعلللت المنهجيللة المخالفللة هللذه الللله،إن أنللزل بما الحكم

عأنتهللا التي الرابطة قيادة مع تعاملها في نفسها مع تناقض السألمية
قبللل المسلللمين بين المتنفذ التجمع لنها غيرها من أكثر الدعأوة هذه
قيامها. بعد لهم والحاكم باكستان قيام



وأكللدت السألللم، عأللن القومي تفكيرها ابتعاد قررت حين ففي
فحسللب هللذا ليس وتفصيلته، كلياته من كثير في له سألوكها مخالفة

تنللاقض ووضللحت بالغرب، افتتانها وبينت الشهوات في إنغماسأها بل
انفصللال معللارك أثنللاء انهزاميتهللا عأللن وتحللدثت أعأمالهللا مللع أقوالها

داعأية ) اتجهت44( وغيره هذا كل قررت حين في الهند، عأن باكستان
).45( الله أنزل بما تحكم أن إليها

فللي الللله أحكللام يلللتزم لللم مللن الللله أنللزل بمللا يحكللم فكيللف
ًا يكون ذاته؟!!! كيف ن اللله كتاب عألى أمين قلبله فلي تسلتقر للم م

آيره مللن السألللم قوانين ينفذ وحدنيته؟! كيف معاني وعأبللد هللواه سألل
شتى؟! آلهة

أو للجماعأللة ذريللع فشللل المنهحيللة المخالفة هذه عأن تولد لقد
رسأللمتها الللتي الهللداف باتجللاه عأملية نتائج أية تتحق لم أدقا بصورة

الله. شرع تطبيق وهي

فللي بلله منيللت الللذي الفشللل نسللتعرض أن سأللنحاول ونحللن
القادمة. السأطر

*     *     *
الجماعأللة لضللغط البدايللة فللي السألللمية الرابطللة اسأللتجابت

جللوهر عألللى فوافقت بالناس اتصالها خلل من ولدته الذي السألمية
الهيئللة عأللن المبللادئ قرار فصدر بها ونادت إليها دعأت التي المطالب

 م.1949 / 3 / 12 في التأسأيسية

عألللى حرصللت هللل القللرار؟ هللذا الرابطللة الللتزمت هللل لكللن
تنفيذه؟

بللالقرار الرابطللة الللتزام مللدى عأللن النللدوي مسللعود يتحللدث
رجونللا التللأريخي القللرار هللذا صللدر ) : (وحينمللا46( فيقللول وتنفيللذه
إصلللح فللي القللوم ويشللرع حللالهم طبيعللة تنقلللب أن المللة ورجللت
القرار هذه طبيعة العملية حياتهم تلئم حتى والبيئية الفردية أحوالهم

الكتللاب معيللن مللن الحكللم قواعأللد يسللتنبطوا أن عأليهللم يحتللم الذي
الشريعة). وفق الحكم دفة ويسيروا والسنة،

للشللريعة المخالفللة القللوانين إصللدار فللي اسأللتمرارهم ويللبين
سأبق التي القوانين إلغاء – القل عألى المأمول كان أنه مع السألمية

).47فيقول. ( صدرت أن

البحث. هذا ) من9 – 5( الصفحات  انظر )(44
عأامللة الباكستاني الشعب الله أنزل بما الحكم إلى بالدعأوة المقصدو إن قائل يقول  قد )(45

فللإن ذلللك ومللع !؟ المللر مللن الباكسللتاني الشعب يملك : وماذا نرد وحدها، الرابطة وليس
ًا، الحالة هذه في ينتفي ل المنهجي الخطأ وحده الله عأبادة إلى يدعأى أن المفروض إنما أيض

تنتهبه.  كانت التي المتعددة اللهة عأبادة من نفسه وتطهير
.209 ص الهند في السألمية الدعأوة تاريخ  الندوي )(46
.209 ص الهند في السألمية الدعأوة تاريخ  الندوي )(47



جديدة قوانين يسنوا ل أن القوم هؤلء من يؤمل كان ما (وأقل
فللي يتللأخروا ل بأن تطالب المة كانت وإن وتخالفها الشريعة تناقض
البريطللاني العهللد مللن المللة ورثتهللا الللتي الفاسأللدة القللوانين إلغللاء

مللن شلليء دل ومللا ذلللك مللن بشلليء أتللوا مللا القوم لكن المشؤوم،
كمللا أنلله وذلللك الجللد يريللدون أنهم أو هازلين غير أنهم عألى أعأمالهم

أقوالهم في صادقين كانوا ما الحوادث ومجريات القرائن عأليهم دلت
وتصرفاتهم).

القرار. الرابطة تلتزم لم إذن

المخالفللة القللوانين إصدار في الرابطة اسأتمرت هذا من وأبلغ
للشريعة.

التجربللة؟ هللذه مللن السألللمية الجماعأللة اسأللتفادت هللل لكللن
فهللي أخطائهللا، تكللرار فللي اسأللتمرت لنهللا تسللتفد لللم إنهللا الحقيقة

56 عأللام إليه توصلت أن إلى إسألمي دسأتور بوضع تطالب اسأتمرت
.49 عأام أقرت التي السأس عألى

تعمللل أن الحكومللة واجبللات من : أن الدسأتور به اعأترف ومما
وتكييللف السألم، مبادئ حسب حياتهم لقضاء المسلمين إعأداد عألى

لسأتئصللال الجهود وتبذل وتعاليمه السألم يريده ما حسب أوضاعأهم
الللتزمت وقللد السألمية الشريعة في عأنها المنهي والمور المنكرات
والفللواحش الربللا بللاب لسللد تعمللل : بأن الدسأتور ذلك في الحكومة

السألمية. السأس عألى الجتماعأية العدالة البلد في تقيم وأن

في يوضع ل : أن الستور بهذا المستقلة الثابتة المواد من وكان
القللوانين بالتدريللج تغير وأن والسنة الكتاب يخالف قانون المستقبل
السألم. أحكام وفق تصبح حتى الحاضرة

ًا وكللان أسأللاس  عألللى1958 عأللام انتخابللات تحصللل أن مقللرر
أيوب محمد  بقيادة1958 عأام وقعت عأسكرية ثورة  لكن56 دسأتور

ًا ووضللع السللابق الدسأللتور فيهللا ) ألغى48( خان ًا دسأللتور عأللان جديللد
ًا كللان  م1962 دسأللتور فللي المللذكورة السألللمية المللواد مللن خاليلل
1956.

آلت فقد الجماعأة أما نشللاطها اسأتأنفت لكنها الفترة هذه في ُح
هل لكنها لصالحها، العليا المحكمة من قرار صدور بعد  م1964 عأام

الرابطة؟ مع السابقة تجربتها من اسأتفادت

تعيد أن أسأاس عألى الدسأتور معركة خاضت : لنها : ل الجواب
أضلليفت إذ قصدته، فيما ونجحت خان أيوب أسأقطها التي المواد إليه
لكللن  م1956 دسأللتور فللي موجودة كانت التي السألمية المواد إليه
الحقللوقا مللواد بللاب إليلله أضيفت كما عأليها التعديلت بعض إدال بعد

خللان أيوب أحوال اضطربت والحواجز. ثم القيود بعض مع السأاسأية
أحللزاب مللع مسللتديرة مائللدة مللؤتمر عأقد إلى اضطره مما الداخلية

فللي يفكللر كللان بللأنه خللان أيللوب عأن تتحدث السألمية الجماعأة من منشورات  وزعأت )(48
زملئه. منز رهط مع الخمرة يحتسي وهو باكستان أوضاع



آلم المعارضللة، فللي مسللتعجلة تعللديلت بإدخللال مطالبهللا بعللض وسألل
المركزي. البرلمان طريق عأن  م1962 دسأتور

المؤتمر وأحبط خان يحي وجاء الحكم عأن أزيح خان أيوب لكن
وضللع عألللى وأصر  م1969 آذار في العرفية الحكام وأعألن المذكور
دعأاه اذي للرأي يأبه ولم الساقب الدسأتور ألغى أن بعد جديد دسأتور

 م.1956 دسأتور بعث إلى

منه؟! السألمية الجماعأة اسأتفادت هل لكن آخر، درس هذا

السابقة. مسيرتها بنفس اسأتمرت أنها بدليل تستفد لم ل. إنها
ولنر.

نللال  م1970 نهايللة فللي برلمانيللة انتخابات خان يحي أجر فقد
وحللزب الشللرقية، باكستان في المقاعأد أغلبية الرحمن مجيب حزب

السألللمية الجماعأللة وحصلت الغربية باكستان في بوتو عألي ذولفقار
عأللن الشرقية باكستان بانفصال الكارثة وقعت ثم مقاعأد، أربعة عألى

ومساعأدتها. الهند تدخل بعد الغربية

إجللراء عأللن أعألللن ثللم الغربيللة باكسللتان بحكللم بوتو اسأتبد وقد
وقللد المحللدد، موعأللدها عأن قدمها أن بعد  م1977 آذار في انتخابات

الجماعأة تشكل التي المعارضة وخسرت المطلقة بالغلبية حزبه فاز
النتخابات. أحزابها أحد السألمية

وتطللالب تصللارعأه الشللارع إلللى ونزلللت بتزويرها بوتو واتهمت
حللول والمعارضللة بوتللو بيللن مفاوضللات وبللدأت النتخابللات بإعأللادة
إلى الجيش اضطر مما التفاهم يتم لم ولكنه المأزقا هذا من الخروج
السللادس الشهر نهاية في أركانه رئيس بقيادة ثاننية السلطة اسأتلم

سأابقاتها. من أفضل أنها نظن ما مجهولة بداية في  م1977 عأام من

*     *     *
جهللود لكل العملية المحصلة أن السابق العرض من نلحظ إذن
ًا. كانت السألمية الجماعأة صفر

حلاكم طللرف جللاء قللرار إلللى السألمية الجماعأة توصلت فكما
النهايللة لتنتهللي نفسللها البداية إلى تعود ثم إليه توصلت ما كل فألغى

الرابطللة لنللك المبللادئ قللرار عألللى بالحصللول الجماعأة بدأت نفسها،
ًا جعلته ًا أخير أيوب  فألغاه1956 دسأتور إلى توصلت  ورقا عألى حبر
وضعه الذي  م1962 دسأتور  م. عأدلت1958 عأسكري بانقلب خان

خان يحي لكن أحزاب سأبعة مع مستديرة مادة مؤتمر في خان أيوب
وضللع عألللى وأصللر العرفيللة الحكللام وفللرض المعللدل الدسأتور ألغى

أن الجماعأللة ضمنها ومن المعارضة أحزاب كادت ما ثم جديد دسأتور
 م1977 آذار انتخابللات بخصللوص بوتللو عألللي مللع اتفللاقا إلى تتوصل

للن مجهولة بداية في عأسكري بانقلب الحق ضياء الحنرال قام حتى
ًا يقينا تكن إلللى السألللمية الجماعأللة تصللل لللم سأابقتها. إذن من خير



ًا. وأكدت ثلثين خلل شيء التقيلد ضلرورة عألللى الحصليلة هلذه عأام
القرآني. التغيير بمنهج

: المقابل الوجه ولنأخذ

: النللاس ودعأللت القرآنللي التغييللر بمنهج تقيدت الجماعأة أن لو
الللدعأوة، هذه عألى وركزت وحده الله عأبادة إلى ومحكومين حامكين
وسألللمه عأليهم الله صلوات جميعهم النبياء وقف كما عأندها ووقفت
ًا. فللإن مختلفللة سأتكون لها. فالنتائج السأتجابة مدى في وققت حتملل
فللي واضللحة ذلك ثمار فستكون إشراك أو عأبادةالله في إفراد حدث

ٍذ الجماعأة الحياة. وتبني وقع في الحالتين فللي التاليللة خطواتهللا حينئ
وس عأللى النصلوص تطلبيق عأللى ليلس التوحيلد بحقيقلة امتلت نف
الجماعأة. تجربة في وقع كما لصوص يحرسأها نصوص

:     المنهجية     : التناقضات     ثانيا

السألللم أو القوميللة : الفكللرة أسأاسأللين عألللى باكسللتان قامت
آلللل الللديمقراطي. وقللد والنظام الجغرافي المللودودي العألللى أبللو ح
واعأتبرهمللا باكسللتان تقللوم أن قبللل ورفضهما رائعا تحليل السأاسأين
للسألم. مخالفين

ًا المودودي العألى أبو يرفض أن ويفترض التحليللل مللن انطلق
وقيامهللا – باكسللتان فللي الللديمقراطي القللومي النظللام – السللابق
مكانه. إسألمي نظام لقامة تهديمه إلى ويسعى

ول النظللري التقويم يوازي ل اتخذه الذي العملي الموقف لكن
عألللى الحللرص في له. يتمثل مناقض خط في يسير معه. بل يتمشى
عأليه. والمحافظة له والدعأوة الباكستاني القومي النظام

الللذي الحكللم صللحة تؤكد التي التالية الشواهد نورد أن ويمكن
: - أوردناه

فللي للتغييللر الوحيللدة الوسألليلة أن السألللمية الجماعأللة تعتقللد
أهدافها حددت منها صادرة نشرة في جاء فقد النتخاب هي باكستان
).49: ( ووسأائلها

نظللام فللي سأللبيل مللن للله ليللس التغييللر؟ هللذا يتأتى كيف (أما
آ ديمقراطي في العام الرأي نربي أن وذلك النتخابات في السعي إل

فلي النلاس مقلاييس وتغييلر الصحيح، السياسأي الوعأي وننشر البلد
النتخابللا، طللرقا ونصلللح النيابيللة، المجللالس فللي لممثليهم النتخاب
الحكلم مقاليلد تسللم ثلم والللتزوير والغللش اللصوصية من ونطهرها
بصللرح ينهضللوا أن ويقللدرون يحبللون صللالحين رجللال إلللى والسلطة

والسنة). الكتاب وهدي إسألمية أسأس عألى البلد نظام

*     *     *
ورسأائلها. الجماعأة أهداف ) فقرة105 (ص سألمية ثورة : نحو  المودودي )(49



) : (والجماعأللة50( فقللال للجماعأللة العللام الميللن صللرح وقللد
الديمقراطية). بأسأاليب يأتي أن يجب التغيير بأن تؤمن السألمية

النتخاب. بوسأيلة التغيير إذن الجماعأة حصرت

نظلام تغييللر إللى النتخللاب وسألليلة تلؤدي أن يمكلن هل (لكن،
هللذه عألللى يشللهد التاريللخ إسألللمي؟! فلنللدع بنظللام ديمقراطللي

الوسأيلة).

الفرنسللية الثللورة منللذ الديمقراطية الشعوب ممارسأة تولد لم
ًا الن إلى بديلً. نظام

*     *     *
أن هللي تغييللر نللم النتخابات إليه توصل أن يمكن ما أقصى إن
ًا تستبدل المحافظون يحل حينما انجلترا في يقع كما آخر بحزب حزب

الللديمقرطي النظللام عألللى المحافظللة مللع العكللس أو العمللال محل
وبمظلته. سأقفه وتحت

كللل مع يفرزها التي النظام وسأائل تتكامل أن طبيعي أمر وهو
عأللى الجماعألة إصلرار جلاء أيلن من وإبقائه، عأليه للمحافظة النظام
للتغيير؟! وحيدة وسأيلة النتخاب اعأتماد

عألللى المحافظللة مللع إسألللمي نظللام إقامة اسأتهدافها من جاء
باكستان. في الديمقراطي النظام

ترافللق ملن بد فل التغيير في المجتمعات سأنن يناقض أمر وهو
نظللام وإقامللة الللديمقراطي النظللام والبنللاء. هللدم الهللدم عأمليللتي
)51السألمية. ( الجماعأة تخشاه كانت ما وهذا إسألمي

ًا :-     ثاني

ًا العألى أبو خاطب  م1963 عأللام الحللج في الشباب من حشد
)52: ( لهم فقال

بعمللل تقوموا : " أل هي الختام في نصيحة لكم أوجه أن (وأود
العنللف اسأللتخدام تتحاشللوا وأن الهللداف لتحقيللق سأللرية جمعيللات
ًا هذا لن الوضاع، لتغغير والسلح ل الللذي السأللتعجال مللن نللوع أيض

ًا يجدي هلذه طريلق. إن بأقصلر الهلدف إللى للوصلول ومحاولة شيئ
ًا وأكللثر عأاقبة أسأوأ هي الطريقة أخللرى. وإن صللورة كللل مللن ضللرر
في كذلك وسأيحصل الماضي في حصل قد السليم الصحيح النقلب
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ًا بنغلدش أحداث تكون  أن )(51 كان بنغلدش انفصال لن الجماعأة عأمل وسأائل في منعطف

ًا ًا كللان النفصللال هللذا في قدمته الذي لشن ولن جهة، من باكستان تاريخ في منعطف خاليل
ًا م الجماعأة أن عألى يدل الواقع ثانية. لكن جهة من جد ًا المنعطلف هلذا ملن تسلتمد ل شليئ

المعارضللة مللع خسراتها ثم بوتو مواجهة في  م1977 في النتخابات لعبة إلى عأودتها بدليل
مجهولة. بداية في ثانية الجيش وقفزها النتخابات هذه في

.97 ص إسألمية ثورة نحو  المودودي )(52



ًا نشاطها يكون عألنية بجمعيات المستقبل في الشمس وضوه واضح
النهار). رابعة

ًا53( المجتمللع نقلللت وقللد للجماعأللة العللام للميللن ) تصللريح
: فيه قال السألمية

مجللرى تغييللر هللو الجماعأللة واجللب بللأن أوؤكد أن أريد (ولكني
أسأاس عألى ل البلد في الله شريعة إقامة يتم حتى المة في التفكير

ًا النار بقوة سأيهزم النار بقوة أخذ ما لن القوة لللدينا ليللس بلأنه عألملل
ًا وهللم معنللا ليسللوا القللوة هللذه لهم والذين نيران قوة يريللدون طبعلل

الذاتية). الشخصية أغراضهم لشباع القوة

مللن حللال أي فللي السأللتعجال عأللدم عألللى العألى أبا وافقنا إذا
إلللى دعأللت الجماعأللة نجللد الذاتيللة الشخصللية المللور وأبعدنا الحوال
: أمرين

السألمي. العمل في السرية إلى اللجوء : عأدم الول

الخصم. مواجهة في القوة إلى اللجوء : عأدم الثاني

*     *     *
شللرعأي نللص هنللاك : هللل العألى أبا نسأل الول للمر بالنسبة

وسألللم عأليلله الللله صلى الرسأول دعأوة تكن ألم حديث؟ أو قرآن من
الخريللن عألللى العألللى أبللو ينكر لم إذن فتراتها؟ من فترة في سأرية

عأليلله الللله صلللى الرسأللول فعلهللا الللتي الوسألليلة تلللك إلللى لجللوءهم
لنللا قدمها التي النموذجية الدعأوة صورة إلى القرب ليس أو وسألم؟

فللترة هنللاك تكللون أن سألليرته، فللي وسألللم عأليلله الله صلى الرسأول
التغيير؟ تنشد إسألمية دعأوة أية في سأرية

ًا : نسللأل الثللاني للمللر بالنسللبة العألللى أبللو ينكللر : ألللم أيضلل
أن أريللد ) ل54( المللادي؟ الجهللاد إلى لجوءهم الدعأاة عألى المودودي

! لكللن القيامللة يللوم إلللى مللاض أنلله تقر التي الجهاد نصوص أعأرض
حللتى السألللم دعأللاة والنصللارى والوثنيلون اليهلود سأللالم هللل أسأللأل

تصللرفت : كيللف أدقا بشللكل قللل أو الجهللاد؟ إلللى لجللوئهم نسللتنكر
الشرقية؟ لباكستان الهندي الجتياح أثناء جماعأته

العللدو قللاتلت الللتي ) والبللدر55( الشللمس كتللائب ُتشللكل ألللم
ومشروع. طبيعي ها تصرفهم أن شك الوثني. ل

عألللى العألللى أبللو اسأللتنكره بمللا السألمية الجماعأة قامت إذن
لللم السألللمية الجماعأللة أن هللو واحد فارقا مع الخرين السألم دعأاة
حسللابه للمللر حسللبوا الخريللن الللدعأاة أن حيللن في عأدته للمر تعد

عأدته. له وأعأدوا
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الماضلية، فترتهلا طلوال النهلج هلذا عأللى الجماعأة سأارت وقد
والجهللاد. بللل القللوة إلللى اللجللوء وعأللدم العلنيللة عألللى حللرص ومللن

الوسأيلة. لهذه لجأوا الذين عأمل واسأتنكار

عألللى الحرص هذا ولم المسلك؟؟ هذا كان : لما الن والسؤال
والمسالمة؟ العلنية

عألللى محافظتهللا مللع السألللم نظللام تقيم أن تريد الجماعأة لن
ل الللتي الللديمقراطي الباكسللتاني النظللام في بها المعمول القوانين

هللل المللادي. لكللن العأللداد إلى بلجوئها ول التنظيمات بسرية تسمح
نفسه؟! يهدم ما نظام يشرع أن يعقل

الجماعأللة شللورى مجلللس أدره الللذي النتحللابي البيان في جاء
ًا فيه جاء  م1970 عأام السألمية الجماعأللة فللإن ذلللك لكللل : (ونظر
سألللمية بأسأللاليب باكسللتان فللي الحكللم نظللام إصلح تريد السألمية

ديمقراطيللة دولللة باكسللتان جعللل إلللى وترمللي ديمقراطيللة وطللرقا
أزمة الجماهير إليه تستند من إل يحكمها أن يستطيع ل الكلمة بمعنى
إبعللاد الجماهير أرادت وإذا النتخابات، بواسأطة الحرة بإرادتها الحكم

النتخابللات وبوسأللاطة بشللهولة ذلللك تفعل أن اسأتطاعأت الحكم عأن
)56.((

: يلللي العامة) ما (المبادئ عأنوان تحت ثانية فقرة في جاء ةقد
-

مللتين ديمقراطي نظام باكستان في يقوم أن يمكن ل (وعأندها
بللإخلص الللوطن عأناصللر كافللة يلتللق لللم إذا الجللذور عأميللق الدعأائم
موضللع ووضعها بأهدافها بالتمسك وتتعهد الستة المبادئ عألى وأمانة

التنفيذ).

كللان إذا النتخابللات يدخل أن في الحق حزب لي يمنح ل ومنها
نظللام إقامللة يريللد أو السألمي باكستان بأسأاس يؤمن ل الحزب هذا
كيانهللا وسألللمة باكسللتان وحللدة يحللارب أو الديمقراطي النظام غير

)57.(

عأنللوان  تحللت77 عأللام صدر الذي النتخابي البيان في جاء وقد
حكللم : (إقامللة السألللمية الجماعأللة إليهللا تسللعى الللتي الهللداف

شؤون إدارة من المواطنين جميع يتمكن بحيث البلد في ديمقراطي
الدكتاتوريللة تمحللى حتى الحكومة وإزالة انتخاب من ويتمكنون البلد
).58البد) ( وإلى البلد من

مواقللف حللول معلله مقابلة في المودودي العألى أبو صرح وقد
: وقال  صرح77 آذار انتخابات في وحزبه بوتو اجتياح إثر المعارضة

الكويت. – الجتماعأي الصلح جمعية  إصدار71 ص النتخابي  البيان )(56
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الحكللم إقامللة عألللى اتفقتللم إذا – للمعارضللة أي لهللم (قلنللا
معنللا، فللاتفقوا الللديمقراطي الحكللم وإقامللة البلد هذا في السألمي

).59التسعة) ( الحزاب فاتفق

فللي الللديمقراطي الجللو مللن السألللمية الجماعأللة تسللتفيد أن
الديمقراطيللة تجعللل أن لكللن مقبللول أمللر فهللو السألللم إلى الدعأوة

ًا العجلاب العجلب فهللو الخريلن عألللى وتعرضله عأليه تحافظ لها هدف
ًا يناقض بل فحسب الشرع يناقض ل الذي أبللي مللداد خطلله مللا أيضلل

الديمقراطية). في العألى

ًا الديمقراطية كانت فمتى المسلم؟ إليه ويسعى يدعأو هدف

أبللو عأرضللها كمللا الجمللاهير، : حاكميللة الديمقراطيللة أليسللت
العألى؟

الجماعأللة وقعللت كيف ينتهي يكاد ل عأجاب لعجب إن ثانية مرة
التناقض؟! هذا مثل في

وتدافع تدعأمها ثم للسألم، الديمقراطية مخالفة الجماعأة تقرر
!! لها الخرين وتدعأو عأنها

التناقض؟ هذا تفسر بم

ًا نجد ل أن يمكللن الشللرك نظللام أن التللوهم فللي إل للله تفسير
التوحيد. نظام يفرز

ًا :-     رابع

الحيللاة اسأللتعادة إلللى السألللمي العللالم قللادة العألى أبو يدعأو
: فيقول التجاة عأوامل أحد ويعتبرها النزيهة الديمقراطية

العللالم فللي الحكم أزمة يملكون الذين القادة إلى عأاد إذا (نعم
الحيللاة لسأللتعادة وعأملللوا الوان فللوات قبللل رشللدهم السألللمي

الجماهير إلى الحكم أهل انتخاب أمر ورجع فيه النزيهة الديمقراطية
تحلب وملن تحلب ملن إللى الحكلم مقاليلد وتلغلي تشاء من لتنتخب

والتعليللم والقتصللاد السياسأللة أنظمللة ووضللعت الحللرة، بإرادتهللا
أن يقيللن عألللى فللإني وحضارته، وأهدافه السألم مبادئ مع نمسجمة
بللل العالم، في كبيرة قوة إلى تتحول ما سأرعأان السألمية الشعوب

الكلمللة لهللا وتكللون المميللة المجللالت فللي القللوة ميللزان تمتلللك
).60الحاسأمة) (

بعللد السألللمية العللالم أزمللة مللن المخللرج أن العألللى أبو يذكر
ون يعلود أن (وهيهلات للحكلام الرشلد عأودة الحيلاة باسألتعادة !) يك

مبلادئ تطلبيق ملع النزيهلة النتخلاب وعأمليلة النزيهلة الديمقراطيلة
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غيللر وأخللرى نزيهللة ديمقراطيللة هنللاك هللل الن ! والسللؤال السألم
ذلك. أظن ما نزيهة؟

يمكن وهل الغرب، في وشكلها أصولها عأرفنا ديمقراطية هناك
ًا الجماهير تلك في النتخابات تفرز أن أظلن ملا منهلا؟ أفضلل حكامل

ذلك.

ّلَه إإّن( كونه في الله سأنة لنه ّيُر ل ال َغ ٍم َما ُي ْو َق ّتى إب ّيُروا َح َغ َمللا ُي
إهْم) إس ُف ْن َأ .إب

الجمللاهير تلللك الواقللع هذا مثل في السألم مبادئ تطبيق وهل
المبادئ. تلك سأيشوه ذلك. بل أظن وما ))؟61( مشكلتها سأتحل

وسألوكه بعقيدته النسان هو المبادئ تلك لتطبيق المنطلق لن
ويطلبه. يحتاجه لما مكملة والتعليم والسياسأة المبادئ تأتي ثم

العألللى أبللو يدعأو كيف ينتهي يكاد ل لعجب إنه وثالثة ثانية مرة
الديمقراطية؟! تطبيق إلى المسلمين الحكام

تقيللدت الجماعأللة أن السللابقة الشللواهد مللن الن أمامنللا وضح
ًا إليلله ودعأللت عأليه وحافظت الباكستاني الديمقراطي بالنظام أحيانلل

مرحلللة فللي الللديمقراطي النظللام هاجم المودودي العألى أبا أن مع
ًا واعأتبره سأابقة، للسألم. مخالف

الجماعأة؟ سأير في التناقض هذا جاء أين من

ًا يفللرز أن يمكللن الديمقراطي النظام أن تخيلها من جاء نظاملل
ًا. إسألمي

النظللام وليللس نظللام أي أفللرز : هللل التاريللخ شللهادة لنللر
النظللام أفللرز هللل إرادتلله؟ بمحللض نقيضلله وحللده الللديمقراطي

ًا نظاما الرأسأمالي المعاصرة؟ الحقبة خلل شيوعأي

منهللا القصللد نظام أي يفرزها التي والقوانين السأاليب أليست
خصومه؟ وجه في وتقويته تدعأيمه

ًا يفللرز أن الللديمقراطي النظللام مللن نتوقللع كيللف إذن نظاملل
ًا؟هل يمكن. التوحيد؟! ل. ل نظام شرك نظام يولد أن يمكن إسألمي

أولً. الشرك نظام هدم من توحيد نظام إقامة أجل من بد ل

مقارعأللة تعنللي لنهللا كللثيرة دمللاء تكلف الهدم عأملية أن صحيح
أتباعأه. ومصادمة

الزكللاة كأحكام ليبيا في الشرع مبادئ بعض تطبيق عأن : العألن ذلك عألى مثال  أوضح )(61
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َلْن( التغير في الله سأنة لكنها َد َف إج إت َت ّن إه إلُس ّل ً ال إديل ْب َلْن َت َد َو إجلل َت
ّن إه ةإلُس ّل ً ال إويل ).َتْح

الله. منهج تحقيق أجل من الله سأنة نلتزم أن وعألينا

هذه تنـزيل تم
من المادة
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