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ورغم 1001

متـــــــــــــــــــــــــــــــــــهيـــــــــــــــــــــــــــد



كرب ظهر يف أواخر القرن السابع عشر امليالدي أحد أ
و السلطان يف اهلند وهالغزنويةسالطني الدولة اإلسالمية 

كان رمزا الذيعاملكريزيبأورنكالعامل الفقيه العادل 
، 1028، ولد سنة إلحياء الشريعة اإلسالمية يف اهلند

ند كان عاملا تقيا وحاكما عادال وسلطاان قواي حكم اهل
د أمر سنة، كان غيورا على الشريعة اإلسالمية فق50

ثابة دستور جبمع الفتاوى اهلندية يف عصره فجعلها مب
1118للقضاء والسياسة، تويف سنة 

متـــــــــــــــــــــــــــــــــــهيـــــــــــــــــــــــــــد
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نشأة الشاه ولي هللا مولد و
الدهلوي

إلمام شاه ولي هللا الدهلوي ف ت ولد ا ي بَهْل
ت) ي يوم بالهند فبمدينة دهلي( فَْل

ألربعاء  من 2/ ـه1114من شوال 14ا
س  حمد بن عبد 1703مار م، واسمه أ

.يالرحيم وجيه الدين العمري الدهلو
ب الشاه ولي هللا كم ا ذكر هو في ينتهي نس

إلمداد بمـآثر األجداد)رسالته  أمير إلى( ا
ؤمنين عمر بن بالم الخطا
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ن جهة أمه إلى موسى ال.  . كاظموينتهي نسبه ـم
ن صرح الشاه ولي هللا أن أول من قدم الهند م

الث ، جده الثشمس الدينأسالفه هو المفتي 
وّطن بلـدة  زل وـت ك )عشر الذي كان ـن (رهت

ب )الواقعة في إقليم  ي تقع اآلن الشرقية الت( بنجا
ـان قدمها في بداية الف. في الهند تح ولعله ك

المي للهند حين انتقل إلى البالد ال إلس مفتوحة ا
ب واستوطن وكان . وهاعدد كبير من الفاتحين العر

س الدين  لي هللا في كما ذكر عنه الشاه و-المفتي شم
إلمداد ال وعابدا تقيا، وكان أول -ا عالما جلي

ك البلدة، فنشر فيها أنو إلسالم، قرشي نزل تـل ار ا
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حد كان أبوه الشاه عبد الرحيم أ
وا في العلماء الكبار الذين اشترك
مسماة تدوين الموسوعة الفقهية ال

على" الفتاوى العالمكيرية"
ب الحنفي والتي اشته ت المذه ر
تاوى في العالم العربي باسم الف
ف السلط ان الهندية، التي أشر

يب  .  على إخراجهاأورنك ز
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ب ا لعلم وهو ابن بّكر الشاه ولي هللا في طل
خمس، وحفظ القرآن ابن سبع، وأخذ

م، وقرأ العلوم عن والده الشيخ عبد الرحي
صرة بالفارس ية عليه الرسائل المخت
ة والعربية، وشرع في شرح الكافي

ف الجامي وهو ابن عشر سنين ، للعار
رأ وقوتزوج وهو ابن أربع عشرة سنة
س وف رغ من تفسير البيضاوي، وأجيز بالدر

ل وهو في الخامسة عشرة، وتو صي ح في الت





لم أر مثل الوالد في قوة ذاكرتـه، ال"
م أقول إنني لم أسمع بمثله لكنني ل

ه باإلضـافة إلى علومـ-أشاهد، وكـان 
ط عديم النظير في ضب-وفضائله

مواعيده وتنظيم أوقاته، وكان إذا 
جلس مجلسه بعد اإلشراق لم يغير
إلى جلسته وال يحك جسده وال يبصق

الدهلويعبد العزيز ”.الظهر

من الدهلويكان اإلمام شاه ولي هللا 
ا، العلماء الربانيين صوفيا ورع
ه لم جمع بين العلم والسلوك، ولعل
قين يوجد مثله في الصوفية المحق

الذين جمعوا بين علمي الظاهر 
ال والباطن وتكلموا بعلوم جديدة إ

رجال معدودون



صفاته ومؤهالته

تقوى والزهدالالثقة في هللا

حب العلماءالتواضع
العطف على طلبة 

العلم
الجهر بالحق



21املوافق لـ 1179حمرم 29يف دهلييف الدهلويتويف الشاه ويل هللا 
1762أوت 

وفاته وآثاره

:مؤلفاته
فتح الرمحن_ 
املوطاشرحواملصفىاملسوى_
البخاريأبوابتراجم_
داالجتهاأحكاميفاجليدعقد_

والتقليد
االختالفأسبابيفاالنصاف_
البالغةهللاحجة_
ءاخللفاخالفةعناخلفاإزالة_
احلرمنيفيوض_

:أبناؤه وتالميذه
الدهلويعبد العزيز _ 
يالدهلو رفيع الدين _ 
الدهلويعبد القادر _ 
الدهلويعبد الغين _ 

من ابإلضافة إىل العديد
وا التالميذ الذين حافظ
نة على الدين وأحيوا الس

. يف اهلند



ي الدعوة _ ثانيا
 
جهود اإلمام الدهلوي ف

واإلصالح

.بيئه الدعوية ومشكالهتا_ 1
.أهدافه الدعوية_ 2
.وسائله وأساليبه_ 3
.خصائص دعوته_ 4
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بيئته الدعوية
ضعفبمتيزعصريفالدهلويهللاويلشاهاإلمامعاش

وقداهلند،يفسلطاهنموتضعضعقوهتموتراجعاملسلمني،
الضعفلذلكرئيسينيسببنيإىلنفسهالدهلويأشار

العامليفكماحلانتقاليفيتمثلسياسي:أوهلماوالتخلف،
:نيهماواثالعضوض،امللكإىلالراشدةاخلالفةمناإلسالمي
روحوتومالعقولعلىاجلموداستيالءيفيتمثلفكري

.االجتهاد
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لعاداتلوكانأفول،يفاملغوليةالدولةمشسكانتولقد”.."
لدراويشافكانوجولة،صولةاملسلمنييفاجلاهليةوالتقاليد
يفاخيهممشدستعلىمرتبعنياملتصنعونالكاذبونواملشايخ
نباتجوكانتمقابرهم،علىالشموعيوقدونجالسنيرابطهم،
ابلنصوصالتقيدوكانواملنطق،الفلسفةأبصداءترتجاملدارس
ومفت،فقيهكلشعاروالفتاوىالفقهيفاحلريفوااللتزامالفقهية
الدين،حبقربىكجرميةالفقهيةاملسائليفوالبحثالتحقيقوكان
كيماحلالقرآنمبعاينجاهلةالعامةعنفضالاخلاصةوكانت

فقهالوأسراروإرشاداهتا،النبويةاألحاديثوأحكامومطالبه،
هلندايفاإلسالميةالدعوةاتريخالندويسليمان”.ومصاحله
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أهدافه الدعوية

اإلصالح الشامل
بية والتعليم إصالح التر

ن الفقهاء والمت صوفةالتقريب بي 
ي الهن

د إقامة الدولة اإلسالمية فن
مجددا
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وسائله الدعوية

الرسائل والنصائح الدعوية
التأليف
التدريس

صناعة الرجال
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ص دعوته صائ خ

دعوةبهتشفهي:سلفيةتوحيددعوة
جند،الدبيفقامتاليتالوهابعبدبنحممدالشيخ

يقمملنهأغريالتارخيية،الناحيةمنمعهاتزامنتوقد
تجديدوالاإلصالحرائديبنيلقاءعلىشاهدأودليل

.الدعوتنييف
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هللاويلالشاهاعتىن:وعلومهبالقرآنالعناية
وألنسريا،وتفوتفهيماإقراءالقرآنبتدريسالدهلوي

العربيةاللغةيعرفونيكونواملاهلنديفاملسلمنيأكثر
فارسية،الاللغةإىلالكرميالقرآنترمجةإىلعمدفقد
اهلنود،منلكثريهدايةكتابالرمحنفتحكتابهفكان
ارتباطارأكثجعلهممماالكرمي،القرآنمعاينإليهمقرب

.هللابكتاب
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واالهتمامالسنةاتباعإلىالدعوة
ستندر تكادالسنةعلومكانت:علومهابنشر

دريسابلتفأحياها،الدهلوياإلمامجميءقبلابهلند
حفظايدهوأساناحلديثمتونحبفظذلكوقبلوالتأليف
نقليفهاماعامالاحلجازإىلرحلتهكانتوقدعجيبا،
هذايفلميعإشعاعمركزلتصبحاهلندإىلوعلومهاحلديث

اهلامالشرعيالتخصص
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كان:والخرافاتوالبدعالشركيةالعقائدإبطال
لعقائداينكرونفالالعامةسخطيهابونالعلماءأكثر

هللاويلالرابيناإلماملكنواملنكرات،والبدعالشركية
المبغريواملنكراتالبدعيستنكركانالدهلوي
أهنااسللنيبنيوأخذاخلاصة،عتابأوالعامةبسخط
هذاألحاديثشروحهاشتملتوقدللعقيدةمنافية
منلكثرياكاناليتالشركملسائلتوضيحعلىالباب
.فيهايقعونالناس
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:  السعي إلصالح التصوف
طرقها،و ابلصوفيةزمانهيفالناسأعلمالدهلويكان
اإلحسان،رتبةمهباوالبلوغالنفستزكيةاألصليفوأهنا
املتصوفةهافيوقعاليتاالحنرافاتيالحظجعلهماوهذا
عليهموأنكرماحنرافاهتفبنّي زمانه،يفوالعامةاخلاصةمن

:إىلالناسودعا
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فهممعيومكلواحلديثالقرآنمنجزءبقراءةااللتزام-
منذرواحلوالعملالعقيدةيفوإتباعهماوتدبرهاملعىن

.هللاآايتشرحيفاملتصوفةأتويالت
عض الدعوة إىل عدم االخنداع ابلكرامات اليت يدعيها ب-

.اجلّهال من الصوفية ومشايخ الطرق
خالصواإلاإلحسانمنوالسنةالكتابيفوردمبااالكتفاء

املنحرفوفالتصداءمناجملتمعوتطهريوالعملالعقيدةيف
.ومفاسده

القرآنضوءيفوالتزكيةواإلخالصاإلحسانمراتبشرح-
.والسريةواحلديث
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مواجهة الجمود الفقهي والتعصب 

:  المذهبي
أخذأنقهالفيفوآرائهفكرتهانتشارأتثريمنوكان.."

يفالمتغلغكانالذيللمذاهبالتعصبغبارينقشع
ربقةمنتتخلصالعقولوبدأتاهلندية،العلميةاألوساط
عودمس”..الفقهاءأقوالعلىواجلموداألعمىالتقليد
.الندوي



خاتمة

https://classroom.google.com/c/
MTc1MjQ0MjU1MDZa



من أعالم الدعوة

موقظ الشرق: جمال الدين األفغاني

وباعث نهضة العالم اإلسالمي



مالك بن نبي



سيرة حياة حافلة: جمال الدين األفغاني

إلىسمهاقحيثاألفغاني،حياةلسيرةالعراقيينالباحثينأحدتقسيمأعجبني

:مراحلست

سةالمقدالعراقيةالعتباتصحونفيغريبتلميذالحوزة،:األولىالمرحلة

إلىلاسطنبومنالبوسطة،ومقهىالفنوندار:الجديدالمعلم:الثانيةالمرحلة

.القاهرة

دهريينللاألفغانيالدينجمالونقدآبادحيدرالبعيد،المنفى:الثالثةالمرحلة

.والدارويينين



وترجمانمعممانباريس،فيالوثقىالعروة:الرابعةالمرحلة

.رينانوأرنست

.قوالعراإيرانفيمعارضمناضلالعنفوان،:الخامسةالمرحلة

اننيشفيسنواتخمسواالنتهاء،االنكفاء:السادسةالمرحلة

.باسطنبوليلدزقربطاس





مذهب األفغاني

ما:قائالاألفغانيالسيددرسايلقيوكانالسنةعلماءأحدسأل

أنت؟المذاهبأيمن:ثانيةفسألهمسلمأنا:فأجابعقيدتك؟

منيأعظمشخصاالمذاهبأئمةفيأعرفلمإني:السيدفأجاب

أيفكبيرا،ادعيتلقد:الدرسصاحبفقال.طريقتهأسلكحتى

فيمبعضهأوافقإني:السيدفأجاب.عملكيطابقاألربعةالمذاهب

.أمورفيوأخالفهمأمر



شبهة حول أصل األفغاني وانتمائه

ماءانتفيالتشكيكقيمةما:األفغانيالدينجماليكرهلرجلقلت
ستمديفماسودانيا،أوإيرانياأوأفغانياليكنما؟لبلدالدينجمال
راثهوتسيرتهمنعظمتهيستمدإنمافيه،ولدوطنمنشرفهالرجل

..باتسمنفأيقظتهاإلسالميالعالمفيتركهاالتيالبعيدةواألصداء

مبدأ إنه إيراني يستخفي بنحلته الشيعية وراء نسب زائف و: قال
.التقية عند الشيعة يتيح له ذلك

طبه إن أصدقاء جمال الدين وأعداءه نقبوا في أقواله وأفعاله وخ: قلت
وا نبرة وكتبه فلم يروا من تشيع إال لإلسالم والسلف الصالح، ولم ير

...من حماس إال الستعادة الحضارة الغاربة وإنعاش أمتها المسكينة

.1983محمد الغزالي مقال منشور بمجلة الدوحة القطرية 



هناااك مااةامرة وهجمااة حديثااة ضااد الساايد جمااال الاادين، حيااث يقولااون للمساالمين

يارانيين باأن ويقولاون لإلغامضاا ، إيرانياا  السيد كان شايعيا  العرب واألفغان، بأن 

وال وال أفغانيااا  لكاان الساايد الحساايني لاام يكاان إيرانيااا  و؟ ساانيا  الساايد كااان أفغانيااا  

ـا كماا مبوليا  وكابلياا  وإساالمجاهادا  أساد آبادياا  عالماا  بال كاان ..وال عراقيا  مصريا  

ـ ألنه وقف ضد الطغاة في كل مكان، جاء في تواقيعه المتعددة

ي وطالب بإقامة الحكم اإلساالمي والوحادة اإلساالمية، ودعاا لنصارة المسالمين فا

أفغانستان والهند ومصر والسودان، 

يضاااااا  حيااااث واجاااااه االحااااتالل البريطااااااني لمصااااار أوسااااودانيا  وكااااان مصاااااريا  

عرقي كل انتساب قومي أووفي هذا السبيل نسي السيد جمال الدين،..والسودان

ة التااي وثااار علااى التقاليااد الباليااأو نساابي أو أرضااي، ليحقااق امتااداده فااي العااالم،

ي ، لياانغمس كليااا  فاارجاال العلاام الااديني ماان الخااوض فااي غمااار السياسااةمنعاات 

، أحااد الميااادين الرئيسااة التااي يجااب أن يجاهااد فيهااا العلماااءعالمهااا، باعتبارهااا 

« اإلصاااالح»وراح يعلنهاااا بالتاااالي دعاااوة كريماااة، وصااارخة مدوياااة تااادعو إلاااى 
»ةوهما مفهومان يتالحمان في شخصيته وسيرته ودعوته العالمي« الوحدة»و



:خط سير األفغاني في رحالته

(1857)مكة المكرمة للحج 

(1868_ 1862)عاد إلى كابل  وفيها أقام  ثم عاد إلى النجف وكربالء ثم أسد آباد ثم 
طهران ومنها إلى خراسان

(سنوات04)ثم النجف في نفس السنة ( 1849)طهران 

(الهند)كلكتا ( الهند)بومباي 

خط سير األفغاني في رحالته المتعددة

(1848)قزوين  (1838)كابول أفغانستان 



مصر مرة أخرى ثم الترحيل مرة أخرى إلى الهند ومنها إلى أوربا 

حيث 1883ترحيله إلى الهند إلى غاية 
اختار منفاه إلى أوربا

1879-1871رحلته الثانية إلى مصر

إلى مصر فاألستانة

السفر إلى عاصمة الخالفة العثمانية 
(1870 )

رحلة 1870رحلته األولى إلى مصر 
يوما40قصيرة لم تزد عن 

(الحياة العامة)خط رحالت األفغاني المرحلة الثانية 

1869رحلته إلى الهند 



رحلة األفغاني إلى أوربا

ثم االستقرار بباريس لمدة ثالث سنوات1883انجلترا سنة 

منها القسريإيران ثم أوربا مرة أخرى ثم العودة إلى إيران ثم الترحيل 

، ثم الرحيل إلى سان بطرسبرغ (1886)اإلقامة القصيرة بإيران بدعوة من الشاه والعلماء
(1889-1886)ثالث سنواتبهابروسيا واإلقامة 

.  1897إلى غاية وفاته سنة 1892وأخيرا حط الرحال باألستانة 



:صفات األفغاني ومؤهالته الدعوية

صفاته 

:الخلقية

القلبسالمة-

الحلم-

الشجاعة-

الكرم-

االعتمادقوة-

هللاعلى

:صفاته الخلقية

أجدادهصفاتأخذ-

يعربفكأنهالعرب

أهاليمنمحض

الحجاز

بنيتهفيوسط-

همزاجفيعصبي-

الصدررحب-

المنظرجليل-

عندبشهش-

اللقاء

كمالمنهللاوفاه”

علىينطقماخلقه

“خلقهكمال

:صفاته القيادية

ومارسالتهفهم-

وماجهاد،منتتطلب

.أعباءمنتقتضيه

ولم لم يرتبط بأسرة-

.يستعبده مال

ي أعد نفسه للنفي ف-

.كل لحظة

واجه كل المواقف -

بشجاعة وإن غلبت 

عليه حدته في بعض

.األحيان

آمن باإلصالح فأعد-

له جيال من الشباب

المسلم 

مةهالته العلمية

جةوالحالبيانقوي-

ناصيةمنمتمكن-

إلىالعربيةاللغة

الفارسيةجانب

والفرنسية

الثقافةواسع-

يفرحالتهأكسبته

اإلسالميالعالم

ثقافةوأوربا

.متنوعة



أهداف دعوة السيد جمال الدين األفغاني

”

ثشعلقد جمعت ما تفرق من الفكر، ولممت 

التصور، نظرت إلى الشرق وأهله، 

فاستوقفتني أفغاني وهي أول أرض مس

لي، جسمي ترابها، ثم الهند وفيها تثقف عق

فإيران بحكم الجيران والروابط، فجزيرة

من حجاز وهو مهبط الوحي، ومن : العرب

يمن وتبعاتها ونجد، والعراق وبغداد 

ودهاة، والشام ومأمونهاوهارونها

ذا فيها، واألندلس وحمراةها، وهكاألموييين

ودولة من دول اإلسالم وما آل سقعكل 

إليهم أمرهم، فالشرق شرق، فخصصت 

جهاز دماغي لتشخيص دائه، وتحري 

ه أقتل أدوائه داء انقسام أهلدوائه، فوجدت 

وتشتت آرائهم، واختالفهم على االتحاد، 

يد ، فعملت على توحفواتحادهم على االختال

حدق كلمتهم، وتنبيههم إلى الخطر الغربي الم

“بهم

-األفغاني-

ه أما مقصده السياسي، الذي قد وجه إلي”

كل أفكاره وأخذ على نفسه السعي مدة

في حياته، وكلما أصابه من البالء أصابه

فهو إنهاض دولة إسالمية من سبيله، 

ها؛ضعفها، وتنبيهها للقيام على شؤون

لة حتى تلحق األمة باألمم العزيزة، والدو

بالدول القوية، فيعود لإلسالم شأنه،

ا مجده، ويدخل في هذالحنيفيوللدين 

تقليص ظل بريطانيا في األقطار 

“.الشرقية

-محمد عبده-



بث الروح في الشرق حتى ينهض 
بثقافته وعلمه وتربيته وصفاء

، دينه، وتنقية عقيدته من الخرافات
وأخالقه مما تراكم عليها واستعادة 

.عزته ومكانته

مناهضة االحتالل األجنبي؛ حتى 
ها الشرقية إلى استقاللاالقطارتعود 

مرتبطة بروابط الدين على نحو ما 
.بهالتتقي األخطار المحدقة 

“أن ينصح ويصلح”األفغاني إلى سعى 



مةلفات األفغاني

الرد على الدهريين-1

البابية -2

العروة الوثقى-3

تتمة البيان في تاريخ األفغان-4



:تشخيص األفغاني لمشكالت العالم اإلسالمي

مة في أي يعتبر تحديد مشكالت البيئة الدعوية أحد العناصر المه

اته منهج دعوي، وقد شخص األفغاني أدواء العالم اإلسالمي وكرس حي

:لعالجها، وقد حددها في النقاط اآلتية

ألمةاأبناءبينالتفرقة
الواحدة

اموالحكالعلماءتقصير
عنالمسلمينبعد

اإلسالم

العصبيات واإلقليميات



ي معالم المنهج الدعوي عند األفغان

  :
.العودة إلى القرآن والسنة -1

. الدعوة إلى طلب العلم، والحث على التفكير وإعمال العقل-2

.الدعوة إلى فتح باب االجتهاد-3

.ـ نبذ التعصب المذهبي4

الدعوة إلى الجامعة اإلسالمية، وبعث فكرتها لجمع كلمة المسلمين-5

.وتوحيد صفوفهم

.مينمحاربة االستعمار وتعريف الناس بخطره وأثره في تخلف المسل-6



ة العودة إلى القرآن الكريم والسن-أوال

النبوية 
ـ

فيهاويدعصريحةبعناوينخاصةمقاالتاألفغانييكتبلم

كتاباتهيدرسمنولكنوالسنة،الكتابإلىالعودةإلى

ةالدعوفيواضحامنهجاثناياهابينيجدبإمعانوأقواله

بهجاءتممايخالفهماماكلوطرحوالسنةالكتابإلى

المراحلبتتصلالتيالفاسدةوالتأويالتالفرديةاالجتهادات

.فيهاظهرتالتيواالجتماعيةالتاريخيةوالظروف



جتمـع حواليـه القرآن وحده سبب اهلداية والعمدة يف الدعاية، أما مـا تـراكم عليـه و ”
كوحي، من آراء الرجال واستتنباطهم ونظرايهتم فينبغي أال نعول عليها

إليـه، وإرشـاد وإمنا نستأنس هبا كرأي وال حنملهـا علـى أكفنـا مـع القـرآن يف الـدعوة
“.األمم إىل تعاليمه لصعوبة ذلك وتعسره وإضاعة الوقت يف عرضه

ة إىل اليـوم هـي السـنة فالتواتر واإلمجاع وأعمال النيب صلى هللا عليه وسلم املتوارث”
“.الصحيحة اليت تدخل يف مفهوم القرآن وحده

عوهم إىل االعتصـام كان األفغاين يف كـل كتاابتـه خياطـب املسـلمني هبـذا املـنهج ويـد
مـا أصـل العقائـد والشـرائع حببل هللا املتني واتباع سنة نبيه صلى هللا عليه وسـلم ألهن

.وأساس وحدة الشعور والتصرف ال يضل من متسك هبما وال يشقى
“بني األجداد واألحفاد”األعمال الكاملة لألفغاين راجع مقالة : املصدر



ىعلاعتمادهفياألفغانيالدينجمالالسيدركزوقد
،المجالهذافيمنهجهتمثلأمورثالثةعلىالقرآن
:وهي

شريالباالجتماعونظامالخلق،فيتعالىهللاسننبيان-أ
.وضعفهاوقوتها،وتدينها،األممترقىوأسباب،

دةسعابينوجمع،وسلطانسيادةديناإلسالمأنبيان-ب
روحانيدينأنهذلكومقتضىاآلخرة،وسعادةالدنيا،

فيهالحربيةالقوةوانوعسكري،ومدنياجتماعي
،ةالعاموالهدايةالعادلة،الشريعةعلىالمحافظةألجل
.بالقوةالدينعلىاالكراهألجلالة،الملوعزة

الإخوةفهم،دينهمإلاجنسيةلهمليسالمسلمينأن-ج
.حكومةواللغة،والنسب،يفرقهمأنيجوز



الدعوة إلى طلب العلم والحث على إعمال العقل-ثانيا
دةعإلىارتحلحيثوضوح،بكلاألفغانيسيرةفييتجلىوهذا

ىعلوحثهللعقلاحترامهأماللعلمطالبااإلسالميالعالمفيأماكن

هذهتتكررحيثنفسهالكريمللقرآنفهمهمننابعفهوإعماله

يلدلوأبرزالقرآن،نصوصمنكثيرفيالمةمنبهاويطالبالدعوة

يحةالصرودعوتهاالجتهادبابفتحعلىاألفغانيإصرارذلكعلى

النظرياتونبذاالستداللفيالقرآنيةالطريقةإلىالرجوعإلى

رآنالقحقائقعناالناسأبعدتالتيالمعقدةوالكالميةالفلسفية

.الواضحة



إن اإلنسان من أكبر أسرار هذا الكون، ”

في بعقله، ما غمض وخيستجليولسوف 

علم من أسرار الطبيعة، ولسوف يصل بال

وبإطالق سراح العقل إلى تصديق 

تصوراته، فيرى ما كان من التصورات

“.مستحيال قد صار ممكنا

-جمال الدين األفغاني-



فتح باب االجتهاد–ثالثا 

دقيقاا عاش األفغاني حياته وهو يفهم موقف المسلمين في عصره فهما

عميقا، يارك  مهاه مارخ تهلفهام وقهاودهم عماا يياو وا يلوناوا علياه،

وياارك  لااأل  وا وهاام  اااو فااي هااأا ال هلااف والقهااود هااو قااو   هاا  

حا  وماا ي رتاو علياه مان يارك يلعلماء المسلمين  سر  اا  اجت هااد

اط  المساالمين ويحااو   ياايهم و ااين الهاارو  ماان دالاار  ال ااهف وال هاا

.وال اهية



اد، ما معنى باب االجتهاد مسدود؟ وبأي نص سد باب االجته: " يقول األفغاني

؟ أال ينبغي ألحد المسلمين بعدي أن يجتهد ليتفقه بالدين: أو أي إمام قال

هوماه و أن يهتدي بهدي القرآن وصحيح الحديث أو أن يجاد ويجتهاد لتوسايع مف

الزماان منها واالستنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصارية وحاجياات

وأحكامه، وال ينافي جوهر النص؟

وفرت ويحدد األفغاني شروط االجتهاد الذي يجب أن يظل بابه مفتوحاا لكال مان تا

عقلاه والقرآن ماا أنازل إال لايفهم، ولكان يعمال اإلنساان ب"... :فيه الشروط بقوله

:لتدبر معانيه وفهم أحكامه والمراد منها، فمن كان 

،العربيباللسانعالما-

،مجنونغيرعاقالو-

،السلفبسيرةعارفاو-

اإلجماعطرقمنكانماو-

حوصحيالقياسوجهعلىأومباشرةالنصعلىمطبقااألحكاممنكانماو-

،الحديث

منهاماألحكاواستنباطفيهاوالتدقيقوتمعنهاالقرآنأحكامفيالنظرلهجاز

.والقياسالحديثصحيحومن



نبذ التعصب المذهبي-رابعا

من المعلوم لدى الباحثين والمحققين أن التعصب المذهبي كان معدوما في

لقرآن العصور األولى من تاريخ اإلسالم، وإنما كان الفقهاء يتبعون الدليل من ا

والسنة واإلجماع والقياس الصحيح وقد بينوا جميعا أن اجتهاداتهم إنما هي

آراء 

مبنية على األدلة الشرعية، هي راجحة عندهم تتحمل الخطأ

ولم يظهر التعصب للمذهب وعدم الخروج على رأي اإلمام أو المذهب إال في 

وا الحق عصور متأخرة بحيث اكتفى كثير من العلماء بأقوال السابقين واعتقد

.محصورا فيها وحرموا على أنفسهم وعلى غيرهم باب النظر واالجتهاد

.ولذلك فهذه المسألة مرتبطة عند األفغاني بقضية االجتهاد سابقة الذكر



:الدعوة إلى الجامعة اإلسالمية-خامسا

قالتمزمنحالةإلىعشرالتاسعالقرنفيالمسلمونوصللقد
أجزاءعلىاستولتالتياالستعماريةالدولإلىأسلمتهموالتقاطع

تهاوحضاراألمة،شخصيةعلىللقضاءوخططتبالدهم،منكبيرة
.هاوخيراتثرواتهاواستنزافأبنائهاإبادةعنفضالوعقيدتها،

عدمهوعصرهفيالمسلمينتمزقسببأنإلىاألفغانيوينتهي
.كبيرةحضاريةقوةتشكلالتياإلسالميةللرابطةتقديرهم

رجلالوكأنيشعرالوثقىالعروةفياألفغانيمقاالتيقرأوالذي
.اليومنعيشهكمااإلسالميالعالموضعيشخص



تي واعتصموا بحبال الرابطة الدينية، ال”

هي أحكم  رابطة اجتمع فيها التركي 

ي بالعربي، والفارسي بالهندي، والمصر

بالمغربي، وقامت لهم مقام الرابطة 

“  النسبية
-جمال الدين األفغاني-



ر ال ألتمس بقولي هذا أن يكون مالك األم”

في الجميع شخصا واحدا فإن هذا ربما 

يكون عسيرا، ولكني أرجو أن يكون 

سلطان جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم 

الدين، وكل ذي ملك يسعى بجهده لحفظ

اآلخر ما استطاع فإن حياته بحياته، 

اسا وبقائه ببقائه، إال أن هذا بعد كونه أس

بهالضرورة وتحكم بهلدينهم تقضي 

“.الحاجة في هذه األوقات



محاربة االستعمار-سادسا

ان كان األفغاني مناضال عنيدا مدافعا عن أمته، ضد االستعمار الغربي الذي ك

سيطرون يومئذ يسيطر على أجزاء كبيرة من العالم اإلسالمي فقد كان االنجليز ي

ا على الهند ومعظم أطراف الجزيرة العربية والسودان سيطرة مباشرة، وكانو

مييخططون الستعمار أفغانستان وإيران ومصر وأجزاء أخرى من العالم اإلسال

بي وقد كان األفغاني من أكثر العلماء والدعاة الواعين بأخطار االستعمار الغر

واطماعه في العالم اإلسالمي، ولقد عاش االفغاني طول حياته وهو يحرك 

المسلمين ويدفعهم إلى طريق الجهاد وحب الموت في سبيل هللا 

وقد أجمع المةرخون على أن االفغاني كان سببا مهما من أسباب حركة الجهاد

.في العالم اإلسالمي



فقوة كل أمة كامنة في أفرادها ال يظهرها ”

ام إال االتحاد وال يخفيها إال التفرق، فمن ر

من األمم استعادة مجدها والتخلص ممن 

لى أذلها، فليس غير طريق االتحاد ما يوصل إ

ت الغاية وينقذ من البالء، وال غير حب المو

ما ينجي من الموت وينيل المرء إحدى 

الله الراحتين، فإما أن يعيش بحريته واستق

“سعيدا وإما أن يموت دونها بطال شهيدا

-جمال الدين األفغاني-



وسائل األفغاني في تحقيق أهدافه الدعوية

:فيتمثلت

.عامبشكلوالكتابةالصحافة-

يوفالدروسعبراإلصالحيةاألفكارونشربالتدريس،االشتغال-

.والعامةالخاصةالمجالس

ابواألحزالجمعياتخاللمنواالجتماعيالسياسيالنشاطممارسة-

(م1879سنةأوائلالحرالوطنيالحزبإنشاءمنتمكنوقد)

وإقامةالدول،منلعددالكثيرةواألسفارالرحالتمناإلستفادة-

لوصوللأولدعمالنافذة،والسياسيةالعلميةالشخصياتمعالعالقات

..المرجوةاألهدافتحقيقإلى



المصادر والمراجع

األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده

تاريخ األستاذ اإلمام لمحمد رشيد رضا 

خاطرات جمال الدين األفغاني

جمال الدين األفغاني لعبد القادر المغربي

جمال الدين األفغاني لعبد الرحمن الرافعي

جمال الدين األفغاني لمحمد عمارة

جمال الدين األفغاني لمحسن عبد الحميد

جمال الدين األفغاني لعبد الحليم محمود

زعماء اإلصالح ألحمد أمين



"



لسـابقة إىل سـت نقسم حياة اإلمـام كمـا فعلنـا مـع أسـتاذه ورفيقـه األفغـاين يف احملاضـرة ا
: مراحل

طلب العلم؛ بسبب وهي املرحلة اليت متيزت بعزوفه عن.. تكوين صباه: املرحلة األوىل
.املنهج اجلامد الذي كان عليه التعليم ابألزهر

فمنحـه “ خضـردرويـش”التصـوف الـذي اجتذبـه إليـه خـال أبيـه إشراقة: املرحلة الثانية
.الثقة يف إمكانية حتصيل العلم وضرورة التعليم وجدواه

ـــه مـــن درب التصـــوف والنســـك إىل ســـاحة: املرحلـــة الثالثـــة ـــادة األفغـــاين ل الفلســـفة قي
.واحلكمة والعمل السياسي يف سبيل الوطن واإلسالم

اركته يف الثــورة مســؤولية دعــوة اإلصــالح مبصــر بعــد نفــي األفغــاين ومشــ: املرحلــة الرابعــة
.1882العرابية مث السجن والنفي بعد اهلزمية 

.شرقمن الشرق إىل الغرب ومن الغرب إىل الوالرتحالالنفي : املرحلة اخلامسة
.إلسالميالعودة من املنفى وتبؤ الصدارة الفكرية يف العامل ا: املرحلة السادسة
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1905-1849: حممد عبده
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القرية التي ولد بها محمد عبده

إحدىهينصرمحلةقرية•

لمركزالتابعةالقرى

محافظةفيشبراخيت

رمصجمهوريةفيالبحيرة

العربية

القرية التي نشأ بها محمد عبده

قرىإحدىشبشيرحصة•

ةلمحافظالتابعطنطامركز

مصربجمهوريةالغربية

العربية،



عة، مشلـت العـامل البيئة الدعوية اليت عمل فيها اإلمام حممد عبده هي بيئـة واسـ
مــــات اإلســــالمي حكومــــات وشــــعواب، إىل جانــــب العــــامل األور  علــــى مســــتوى احلكو 

:االستعمارية، والنخبة املثقفة، ميكننا تلخيصها يف ما أييت
.مشكلة التخلف يف العامل اإلسالمي-
.ضعف الدولة العثمانية-
.اختالل موازين القوى لصاحل العامل الغر -
الد العــــامل االســــتعمار األور  الــــذي بــــدأ يبســــط نفــــوذه وســــلطانه الفعلــــي علــــى بــــ-

.اإلسالمي
65

الجمود الفكري

االستبداد

السياسي
ضعف اللغة 

العربية وتخلف

ةأساليب الكتاب

االنحراف العقدي



عزيز أبي 

النفس 

حاد المزاج 

حساس 

كريم أكثر عطوف النفس

ماله لإلعانة 

واإلغاثة

ذو شجاعة أدبية

ال يداري وال 

يماري في الحق

مهيب الجناب

وفي للمبادئ

ولألصدقاء

طيب القلب 

سليم الصدر

سمح النفس

شديد الغيرة 

على اإلسالم

متوقد الذهن 

حاد الذكاء



:  اوريرتكز املنهج الدعوي عند اإلمام حممد عبده، على جمموعة من احمل

الدفاع عن اإلسالم  تأسيس العمل الخيري الثورة على الجمود

إصالح التعليم 

والقضاء واألوقاف

الدعوة إلى الجامعة 
اإلسالمية





:الدنيا علما، مث مؤلفاته وهيمألوامن آاثره تالميذه الذين 
.تفسري القرآن الكرمي-
(فتوى1000حنو )جمموعة الفتاوى -
.رسالة الواردات-
(يف العقائد) على العقائد العضدية الدواينحاشية على شرح جالل الدين -
.لألفغاينالدهرينيترمجة كتاب الرد على -
.اهلمداينشرح مقامات بديع الزمان -
.شرح هنج البالغة املنسوب إىل سيدان اإلمام علي رضي هللا عنه-
(يف علم املنطق. )النصرييةشرح البصائر -
(هانوتويف الرد على املستشرق ) اإلسالم والنصرانية بني العلم واملدنية-
.رسالة التوحيد-
...(يف إصالح نظام التعليم ) رسائل وكتاابت خمتلفة -



ميكنناةالدعوياألهدافمنجمموعةالدعويةالبيئةواقعمنانطالقاعبدهحممداإلمامحدد
:مؤلفاتهيفنفسههوحددهاكمارئيسيةأهدافثالثةيفتلخيصها

ظهورلقباألمةسلفطريقةعلىالدينفهمأجلمن:التقليدقيدمنالفكرحترير❖
...األوىلينابيعهاإىلمعارفهكسبيفوالرجوعاخلالف،

املراسالتيفأوةالرمسياملخاطباتيفكانسواءالتحريريفالعربيةاللغةأساليبإصالح❖
.الناسبني

وواجباهتا،قوقهاحبالرعيةتوعيةطريقعنوذلك:والرعيةاحلاكمبنياملثلىالعالقةحتديد❖
.وحقوقهبواجباتهاحلاكموتبصري
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:أهمهاوسائلعدةعبدهمحمداإلماماستخدم

ثمراتوفيالشرق،مرآةوفيالتجارة،وفياألهرام،فيكتبحيث:الصحافة❖
ذلككلمنواألهمالمصرية،الوقائعصحيفةتحريروترأسالمنار،وفيالفنون،
.األفغانيدربهرفيقمعالوثقىالعروةتأسيس

ماليويسمىماأوالخيرياألهليللعملأسسمنأولكانحيث:المدنيةالجمعيات❖
نكوبين،الموإغاثةاأليتاموكفالةالتعليمبمهامتضطلعالتيالمدني،المجتمعمةسسات
كتبمنجملةحققت)العربيةالعلومإحياءجمعيةأسسكماالمحتاجين،علىواإلنفاق
(ونشرتهاوطبعتهاالتراث

.القرآنتفسيردرسمقدمتهافيويأتي:المسجديةالدروس❖

سلطانيةالالمدرسةوفيواإلدارةاأللسنكليةوفيالعلومداروفياألزهرفي:التعليم❖
.ببيروت

فيدهجهوولوالتطويره،علىفعملالقضاءإلىالتعليمعنأبعد:واإلفتاءالقضاء❖
رية،المصالمحاكمكلفياإلسالميةالشريعةمحلالوضعيالقانونلحلالقضاءإصالح

.لمستنيراالمجتهدالفقيهشخصيةعنتبيناأللفتفوقالتيفتاويهفإناالفتاءأما



أرى أن نترك السياسة ونذهب إلى 

من مجاهل األرض ال يعرفنا فيه مجهل

أحد نختار من أهله عشرة غلمان أو 

الفطرة السليميأكثر من األذكياء 

فنربيهم على منهجنا ونوجه وجوههم  

إلى مقصدنا فإذا أتيح لكل واحد منهم

تربية عشرة آخرين ال تمضي بضع

واد سنين أخرى إال ولدينا مئة قائد من ق

الجهاد في سبيل اإلصالح ومن أمثال 

.هةالء يرجى الفالح



عصرلكلصالحاإلسالمأنمسلمةمنعبدهمحمداإلمامانطلق-

.قويةحضارةتصنعالتيالمقوماتيملكوأنه

.العلمانيةضدصلباحائطايبنيأنعبدهمحمداإلمامأراد-

العلمانيةمعالتداخلمنهاالمشكالتمنالكثيرعبدهمحمدأثار-

.والوسيلةالهدفوبينوالمنهجالدعوةبينوالتناقض

الدينلحمايةلإلسالمتجديدياوجهايقدمأنعبدهمحمدأرادلقد-

أنهامرغالعادلالمستبدإليفدعوتهكبيرهتحدياتلهخلقوقدذاته

الرةيةمظاهربعضتكرارإليميالتعكسأنهاإالعابرةدعوة

.اإلسالميللفكرالتقليدية

غيروأنهالألمةالداخليالتخلفلقضيةطرحههوانجازاتهأهممن-

ةالرةيفيالنظرإعادةوكذلكالذاتيالتطويرتحقيقعلىقادرة

ىعلوقدرتهدينهفيالمسلمثقةوإعادةالمعرفةلنظريةالقديمة

.التغريبمواجهه

بعدفعالتحققتفإنهاحياتهخاللتتحققلماإلمامأفكاركانتإذا-




