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زايرة207 :

مدرسة تضارعها يف ِ
ٍ
مهمة
املدرسة اإلسالمية األوىل ،اليت مل يكن للمسلمني مدرسةٌ قبلها ،ومل ينجحوا يف مجيع أدوار اترخيهم يف أتسيس

تكوين الرجولة ،ويف هتذيب النفس اإلنسانية ،وتوجيهها إىل احلق واخلري – هي هذه البقعة اليت ال تزال موجودةً إىل اليوم يف املسجد النبوي

تشرف ابلقرب احملمدي الطاهر ،وبني موضع منربه  -صلى هللا عليه وسلم  -يف جنوب ذلك
ابملدينة بني منزل أم املؤمنني عائشة ،الذي َّ

البيت ،وتلك البقعة اليت كانت فيها املدرسة اإلسالمية األوىل ،كانت يف الوقت نفسه دار احلكم األوىل يف اإلسالم ،ومركز التعبئة األ َّول
صلوات هللا عليه وسالمه.
لكتائب احلق ،وأول ندوةٍ أعد هللا فيها دعاة املسلمني وقادهتم إلصالح العامل ،بعناية عبده ورسوله
ُ
البحث عن النصوص السياسية ،اليت أبقاها لنا التاريخ دالةً على شي ٍء
ولقد كان من واجبات املشتغلني ابلتاريخ من رجال األمة اإلسالمية
ُ

كون منهم أمثلة الكمال يف الرجولة ،وفضائل
من األساليب والطرق اليت َّ
رَّب هبا اهلادي األعظم  -صلى هللا عليه وسلم  -أصحابَه األولني ،و َّ
النفس ،واالستعداد العجيب ملمارسة احلكم العادل الرحيم.

والذي عرفناه بتتبُّعنا هلذا املوضوع العظيم – الذي يتوقف بعثنا السعيد على معرفته والعمل به – أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان ال
يهتَم حبشد املعلومات الكثرية يف ذاكرة أصحابه؛ وإمنا يهتم بتلقينِهم املبدأ الصحيح بعد املبدأ الصحيح ،واحلقيقة الناصعة بعد احلقيقة
الناصعة ،والفضيلة املصهورة بعد الفضيلة املصهورة ،ويطالبهم أبن يتخلَّقوا بكل خليقة من هذه اخلالئق حىت متازج دماءهم ،وختالط ينابيع

اإلميان من قلوهبم مث ينقلهم إىل غريها ،وكان الكت اب الذي يستمد منه هذه املبادئ واحلقائق والفضائل هو كتاب هللا ،وينتهج يف مترين أرواح
أصحابه عليها منهج التدريج عمالً بسنة هللا يف تنجيم النزول ،فال تنزل اآلية أو اآلايت من وحي هللا حىت يكون أولياء هللا من أصحاب
رسوله ختلقوا ابآلايت اليت نزلت قبلها ،وأصبحت سجيَّةً هلم ،ال يعرفون سجيةً هلم غريها.

وقد التزم هذه الطريقة تالميذه من كبار الصحابة يف نقل العلم احملمدي ،والرسالة اإلسالمية إىل نفوس تالميذهم من كبار التابعني.
أمريي املؤمنني؛ عثمان
نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "رسالة اإلكليل" [ ]1عن أيب عبدالرمحن عبدهللا بن حبيب بن ربيعة السلمي تلميذ َ

وأيب بن كعب ،مث كان شي ًخا لشيوخ أئمة
بن عفان ،وعلي بن أيب طالب وأضراهبما من علماء الصحابة :كعبدهللا بن مسعود ،وزيد بن اثبتِ ،ي

اإلسالم :كعاصم بن أيب النجود ،وعطاء بن السائب ،وأيب إسحاق السبيعي ،وعامر الشعيب ،واحلسن واحلسني ابين علي بن أيب طالب،
وعشرات غريهم من عظماء السلف ،يقول أبو عبدالرمحن السلمي فيما نقله ابن تيمية :حدثنا الذين كانوا يُ ْق ِرئُوننا – عثمان بن عفان
وعبدهللا بن مسعود وغريمها – أهنم كانوا إذا أرادوا تعلموا من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عشر آايت مل جياوزوها حىت يتعلَّموا ما فيها

من العلم والعمل ،قالوا  -أي الصحابة " : -فتعلمنا القرآن والعلم" ،ورأيت مثل هذا النص يف ترمجة أيب عبدالرمحن من طبقات القراء البن
اجلوزي ( – 413 :1التمجة  :) 1755روى محاد بن زيد وغريه عن عطاء بن السائب :أن أاب عبدالرمحن السلمي قال" :أخذت القرآن
عن قوم ،أخربوان :أهنم كانوا إذا تعلموا عشر آايت ،مل جياوزوهن إىل العشر األخر حىت يعملوا ما فيهن ،فكنا نتعلم القرآن والعمل به ،وأنه
قوم ال جياوز تراقيهم ،بل ال جياوز ههنا ،ووضع يده على حلقومه".
سريث القرآن بعدان ٌ
بتناول األجر عليه ،قال عطاء بن السائب" :كان رجل يقرأ على أيب عبدالرمحن السلمي ،فأهدى له
عملهم ابلقرآن أن ال يعصوا هللا ُ
ومن َ

فرسا ،فردها ،وقال :أال كان هذا قبل القراءة".
ً
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عَن بتبية نفوس التالميذ قبل عنايتها حبشد املعلومات يف ذاكرهتم ،وال متلي
ولو أن أزهران ومعاهده ،ومدارسنا وما بعدها من جامعات ،تُ َ

عليهم إال احلق واخلري ،وال جتاوز شيئًا من هذا احلق واخلري إال بعد أن يؤمن به تالميذهم ،ويعاهدوا على العمل به ،وعلى إقامته يف األرض

حىت يكون هو املعمول به ،وهو امل رجوع إليه ،وهو املطلوب يف التعامل والتعاون والتنافس يف كل الظروف واألحوال  -ألنتج هذا املنهج يف
التعليم يف هذا القرن الرابع عشر مثل النتيجة اليت كانت له يف القرن األول للهجرة.
مفهوم اإلسالم:
اإلسالم" :تسليم النفس إىل احلق الذي جاء من عند هللا بلسان مجيع أنبيائه ورسله".
واملسلم" :هو الذي يوطن نفسه على أن تكون منقادةً للحق ،الذي تولَّت رساالت هللا الدعوة إليه ،ورفعت لواءه يف أجيال اإلنسانية من
أقدم عهودها".

بني العلم والثقافة:

قارة من قارات األرض فيكون غريها عالةً عليها فيه،
العلم شيء ،والثقافة شيء آخر؛ فالعلم عاملي ،ال ختتص به َّأمةٌ دون َّأم ٍة ،وال حتتكره َّ
إنه مشاع كاهلواء الذي نتنفسه ،والبحار اليت حتيط ابليابسة ،ومت ُخر فيها ألوف السفن حاملة مئات األعالم.

درجة ارتقاها العلم يف أي عص ٍر من عصوره على يد ٍ
اث إنساينٌّ ،ما من أمَّة إال هلا فيه جها ٌد وجهو ٌد ،وكل ٍ
مث َّ
أمة من األمم يف
إن العلم تر ٌ
درجة أخرى قبلها كان العلم قد وصل إليها يف عصر آخر قبل ذلك العصر ،وعلى يد ٍ
بالد من بالد الناس ،إمنا كان ذلك بفضل ٍ
ٍ
أمة أخرى
من األمم يف ٍ
بلد غري ذلك البلد الذي وصل العلم فيه إىل الدرجة اليت تلي تلك الدرجة.

ولكن ما العلم؟ وما الثقافة؟
وملاذا كانت غريه؟ وكان هو غريها؟
العلم هو جمموعة احلقائق اليت توصل إليها العقل البشري يف مراحل تفكريه وجتاربه ومالحظاته املتسلسلة بتسلسل الزمن ،واحملررة
ابالمتحاانت املتكررة ،فال ختتلف بتفاوت األذواق ،وال تتغري بتطور املصاحل ،إن جدول الضرب من املعارف اإلنسانية العريقة يف القدم،
وسيبقى حاجةً من احلاجات األولية لطالب علم احلساب يف كل وطن ويف كل زمن ،ولوال ما كان معروفًا قبل العرب واملسلمني من علم

توصل العرب واملسلمون إىل إحتاف اإلنسانية ابحلقائق األولية من قواعد علم اجلرب واملقابلة ،ولوال علم اجلرب واملقابلة الذي
احلساب ،ملا َّ
توصل علماؤان إليه قبل مئات السنني ملا تقدمت يف العصور األخرية العلوم الرايضية األخرى ،اليت وصلت هبا األعمال اهلندسية إىل ما

وصلت إليه اآلن من التقدم؛ فالعلوم الرايضية واحلقائق اهلندسية من العلم العاملي املشاع بني البشر ،والذي اشتكت عقول البشر ،يف تقدمه
وارتقائه منذ العصور العريقة يف القدم ،وال غضاضة على أمة يف أن تطلب العلم به حيث جتده ،وكذلك الطب وعلوم الطبيعة وكل ما متس
إليه حاجة األمم يف قوهتا وأسباب عزهتا ،وتوفري حاجات أوطاهنا ،واملسلمون على اخلصوص يوجب عليهم دينهم أن يتعلموا ما تدعو
حاجتهم يف مرافقهم إىل تعلمه من العلوم ،اليت إن مل حيذقوها توالها عنهم األغيار ،وكان جهلهم هبا من أسباب ضعفهم القومي وامللِيي.
هذا النوع من املعارف اإلنسانية هو "العلم" ،وهو واحد يف كل أمة ،وهو اليوم سبيل القوة يف احلرب والسلم ،وهو الذي ينبغي للمسلمني
قوهتم الصناعيَّة واحلربيَّة واالقتصاديَّة
دائما – العدد الكايف من العاملني به ليتولوا مرافق بالدهم أبنفسهم ،وحيققوا أسباب َّ
أن يكون فيهم – ً
أبيديهم ،وإذا مل َّ
تفوقَت به ،فعليهم أن يوالوا إرساهلا ،إىل أن يتوافر عندهم من أبنائهم رجال
يتحقق ذلك إال إبرسال البعثات إىل البالد اليت َّ
الكفاية لس يِد هذه احلاجة على قدرها.
خاص تستمده من مألوفها ،ومن ذوقها ،ومن مواريثها األدبية ،ومن
قومي ٌّ
ولكن هذا العلم ،والثقافة شيء آخر ،الثقافة يف كل أمة هلا لو ٌن ٌّ
ظروفها اجلغرافية ،ومن ضروراهتا اإلقليمية ،وحاجاهتا االجتماع ية؛ ولذلك نرى الثقافة الفرنسية ختتلف عن الثقافة األملانية ،بل نرى الثقافة
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الربيطانية ختتلف عن الثقافة األمريكية ،مع احتاد األمتني يف اللغة واآلداب ،والصينيون يتفقون مع الياابنيني يف الكثري من املقومات ،وكانوا
ٍ
قوي ي ستعينون به ملقاومة االستعمار احمليط هبم من كل جانب ،ومع ذلك فإن اختالف الثقافتني
بني احلربني العامليتني يف حاجة إىل عضد ٍي
أنشب احلرب بني الصني والياابن سنني طويلةً قبل احلرب العاملية الثانية ويف خالهلا ،ولو مل تكن الثقافة من الفوارق اجلوهرية بني األمم ،لكان
من املعقول أن تتعاون الصني والياابن وتتحد وجهتهما ،وكانت تُ َك ِو ُن منهما حينئذ قوةً رهيبة لعلها تكتسح األمم ،وذلك ما كان ِ
ينذر به
ي
إمرباطور أملانيا قبل احلرب العاملية األوىل ،ويسميه "اخلطر األصفر".

اتريخ األمة من عناصر ثقافتها ،آداب األمة من صميم ثقافتها ،أخالق األمة يف كل عصر من عصورها حلقة من سلسلة األخالق القومية
اليت هي من مرياث املاضي ،وقد يكون يف مرياث األمة من أخالق ماضيها الكثري من اخلري والكثري مما ينافيه ،فعليها أن تصلح خبريها
ٍ
ٍ
أجنبية عنها
أبخالق
املتوارث ما ينافيه من األخالق اليت حتتاج إىل إصالح ،فإذا حاولت األمة أن تتنكر للطييِب من تراثها األخالقي بتطعيمه
أضاعت نفسها ،وفقدت أصالتها ،وصارت إىل هجنة تنايف األصالة ،وحيتقرها األصالء من أصحاب تلك األخالق األجنبية ،وأذكر كلمةً
ٍ
مناسبة من
ويل عهد اإلمرباطورية األملانية ،حينما أرسلوه إىل روسيا ليمثِيل أملانيا يف
حكيمةً لبسمارك ،كان قاهلا لغليوم الثاين ،مليا كان ال يزال َّ
ٍ
املناسبات ،فقد قال له بسمارك" :إنك ذاهب إىل ٍ
شرقية ،فإذا رأيت الشرقي املتمسك بزييِه األصيل ،فاعلم أنه ال يزال على مريا ٍ
ث من
بالد
ٌ
فطرة الشرق وأصالته ،وإذا رأيت الشرقي الذي لبس البنطلون تقلي ًدا للغرب ،فاعلم أنه ف َقد مواريثه من الفضائل ،ومل يكتسب أخالق

الغرب وفضائلَه".

لون ،و ِ
عاملي ،والثقافة قوميةٌ وم ِلييةٌ ،والعلم ال لون له ،والثقافة ذات ٍ
ب َّ
أن يف الدنيا
إن القول الفصل بني العلم والثقافة ،هو أن العلم ٌّ
كذ ٌ

تتمسك بثقافتها ،وأن تبعث فيها أسباب احليوية يوصل ما بني ماضيها
ثقافةٌ عامليَّةٌ ،وال ميكن أن تكون فيها ثقافةٌ عامليةٌ ،فعلى كل أمَّة أن َّ
خصوصا حنن املسلمني الذين ال نكون مسلمني ابرتياد اجلامع فقط ،وال بتصحيح العقيدة فقط ،بل إن إسالمنا يتناول البيت كما
وآتيها،
ً
يتناول اجلامع ،ويفرض سننه وأحكامه على اجملتمع كما يفرضه على الفرد ،وسنن اإلسالم وأحكامه مصدر كرمي من مصادر ثقافتنا ،فال

ادا مسلمني يف جمتمع إسالمي؟ وأن نعرف :كيف نكون رعااي مسلمني
يكفي أن نعرف :كيف نصلي ،بل جيب أن نعرف :كيف نكون أفر ً

لدولة إسالمية؟

وبعد؛ فإن لإلسالم – وهو الدين االجتماعي – ثقافةً واسعةً شاملةً يف هذه األمور ،ويف كل األمور ،ولوال أن دانلوب حرم املتعلمني يف مصر
خريا من اآلن ،ولقطعنا شوطًا طويالً يف طريقنا إىل
من أن يتعرفوا إىل ثقافتهم اإلسالمية ،فجرد مدارس الدولة منها ،لكان اجليل القائم اآلن ً

القوة وإىل العزة وإىل السعادة والسالمة والعافية.

األمل عظيم يف وزارة التبية والتعليم – بعد أن جعلت التبية العنصر األول من عناصر رسالتها  -أن تلتمس كل األسباب للتعرف إىل
التبية اإلسالمية وتعريف اجليل هبا؛ ألن التبية من أهم عناصر الثقافة ،وما دمنا يف ٍ
بلد
يٍ
عريب ،فيجب أن تكون ثقافتنا إسالميةً
إسالمي ٍي
عربيةً ،وهذا ال ينايف إرسال البعثات إىل أورواب وإىل أمريكا لتخريج مهندسني يف الطبقة األوىل ،وكيماويني وأطباء يف الذروة العليا ،وعلماء
ٍ
ألوطان غري أوطاننا ،وهلا لو ٌن
وطين
معادن وجيولوجيا من الطراز األول؛ ألن هذه املعارف اليت هلا لون قومي ،ألقوام غري أقوامنا ،وهلا لو ٌن ٌّ

مل ٌّي ٍ
غَن عنه بثقافتنا اليت جيب أن نستمدها من مألوفنا ،ومن ذوقنا ،ومن مواريثنا األدبية،
مللل غري ملتنا ،فذلك ما يسمى ثقافةً ،وحنن يف ً

وظروفنا اجلغرافية ،وضروراتنا اإلقليمية ،وحاجاتنا االجتماعية ،وهلذه الثقافة مثَ ٌل يف اترخينا وتراجم أسالفنا ،فيجب أن نعرفها مبعرفتهم ،وأن

ندرسها بدراسة ترامجهم ،وأن حنييها ابلتخلق أبخالق أهلها واختاذهم قدوة لنا وأسوةً.

حنن يف مرحلة انتقال ،ومن النصح لألمة أن تتعاون على معرفة الطريق الذي نسلكه إىل مرحلتنا اجلديدة ،وعندي أنه الطريق الذي جيمع بني
أغَن
تعلم كل ما عند غريان من العلوم العاملية اليت ال لون هلا ،واالحتفاظ بكل ما حيفظ علينا إسالمنا وعروبتنا ومصريتنا من الثقافة اليت حنن َ
أمم األرض هبا ،ما علينا إال أن نستأنف دراستها وإحياءها والعمل هبا ،ويومئذ تكون العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني.
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اي شباب اجليل:
إن من حق جيلكم على جيلنا أن خي تصر لكم الوقت ،ويطوي لكم من مسافات الطريق ما يسهل لكم بلوغ غاايته ،فتؤدُّون رسالة اجليل
وافيةً انجزةً.
لقد كانت رسالة اجليل الذي قبلكم منحصرة يف مقاومة االستعمار ،فكانت مهمة سلبية تدور حول معَن اهلدم ،وأنتم واقفون اآلن على
مفتق الطرق تتساءلون عن رسالة جيل كم ،وهل هي رسالة مقاومة وهدم كما كان يفعل اجليل الذي تقدمكم؟ وإن كانت رسالة بناء فماذا
نبين؟ وكيف نبين؟ وملاذا نبين؟ وهذا ما رأيت من حقكم على جيلنا أن أحتدَّث به إليكم.
نعم ،كانت رسالةُ جيلنا سلبيةً تدور حول معَن اهلدم ،وأما رسالة جيلكم فإهنا إجيابيةٌ تتمث ل يف مجيع معاين اإلنشاء والبناء والتشييد،
مفتق الطرق معلِيمني كذبةً ،ودعاةً هدامني ،يِ
يسولون لكم االستمرار يف اهلدم ،ويشريون إىل ما أبقى لكم الدهر من تراث
وستجدون على َ
السلف؛ ليوسوس لكم الشيطان ه ْد َمه ،وسيشري عليكم آخرون منهم ابلبناء ،ولكن على أسس غري أسسكم ،وأبذواق غري أذواقكم،
وألغراض غري أغراضكم.

إن مهمة اهلدم انقضت ابنقضاء زمن االستعمار ،وجاء زمن البناء ،ولكن على شرط أن:
نَ ْبنِي َكمَا َكانَ ْ
ت أوَائ ُِلنَا

تَ ْبنِي وَنَ ْف َع ُ
ل ِم ْثلَمَا َف َعلُوا

متصل أبوهلا ،وأن تراث ماضيها من ثروة حاضرها ،وأن أهداف مستقبلها مرسومةٌ يف سنن
حنن أمة امتازت على غريها من األمم أبن آخرها
ٌ
أسالفنا ،وأهنا كل يقوي جديده بقدميه ،وحييي قدميه جبديده ،وميتص قدميه وجديده من ينابيع قوةِ احلق واخلري أبي أشكاهلما ظهرا ،ومن أية
جهة هبت رحيهما.
فالبناء اجلديد الذي من رسالة اجليل اجلديد أن يقوم به ،يدور حول مهمتني اثنتني:
أما أوالمها :فبعث تراثنا القوم ي :من اتريخ ،وأخالق ،وعلوم ،وسنن ،ووصااي ،وتعيني أهداف ،إىل أن نعرف كياننا القومي كما كان يف
املاضي ،وكما جيب أن يكون يف املستقبل ،فنخطط بناءان على أساسه ،وهذا عمل جيب أن يتفرغ له من يعرف قدره ،ويبتهج ابلتعب يف
سبيله ،ويعترب ما يكتشفه من حقائقه أمثن من الك نوز ،وأنه إذا انربى له طائفة من الشباب املؤمن بعروبته ،املعتز إبسالمه ،احلريص على بعث
سجااي قوميته ،فسيجد يف تراث العروبة واإلسالم حيويةً تتكفل ببعث هذه األمة ،وتتكفل بعد ذلك ببعث اإلنسانية كلها على ضوء

هدايتها.

إن هذه النظم األجنبية اليت ألزمنا االستعمار العمل هبا يف عشرات السنني األخرية ،خليط من مبادئ وأحكام واجتاهات اقتبس أقلها من
املعاين األزلية العامة :كالعدل واحلق واخلري ،ووضع أكثرها بتأثري القوي اليت تطور االستعمار حتت سلطاهنا :كالرأمسالية ،وشهوة حتكم األقوى
ابألضعف ،والديكتاتورية ،أو متلق أهواء اجلم اهري ،وعلى كل حال فإهنا أجنبية عنا ،ويف االستمرار على العمل هبا – ابلشكل الذي أراده
االستعمار لنا – إساءة إىل الوعي القومي ،واإلميان امللِيي ،وعزة النفس الوطنيَّة؛ ألهنا توحي إىل نفوس أجيالنا أننا عالةٌ عليها وعلى أهلها،
وحنن نرى :كيف أن املثقفني من شبابنا ورجالنا – بعد أن ألزموا بدراستها – غلب عليهم اإلميان مبحاسنها ،واالقتناع أبهنا املثل األعلى

مليء ابلقواعد واملبادئ والسنن ،اليت ال
للكمال ،وأهنا أحدث ما توصلت إليه مدارك البشر وعقوهلم ،يف حني أن تراثنا الثقايف والتشريعي ٌ
ترجع إال إىل األزلية السامية :من ا لعدل واحلق واخلري وإيثار األصلح ،فإذا تفرغ حمبو التخصص من شبابنا لدراسة هذه الكنوز واستخراج

آللئها ومعادهنا ،كان لنا من ذلك نظام مبتكر يتصل به آخران أبولنا ،ويرتد به إىل قوميتنا لوهنا األول الذي نعرف به أنفسنا ،ونشمخ به على
الدنيا أبنوفنا.

This file was downloaded from QuranicThought.com

مهمةٌ علميةٌ قوميةٌ يوشك – إذا قمنا حبفظها – أن يتخرج حتت جتارهبا وحماوالهتا فطاحل
هذه أوىل املهمتني لشباب اجليل ،وأنت ترى أهنا َّ
العلماء املصلحني ،ومصابيح اإلنسانية من احلكماء واهلداة اخلالدين.

أما املهمة الثانية :فهي مطاردة االستعمار يف نفوس أبناء اجليل ،ويف مرافقهم ،ويف بيوهتم ،ويف عاداهتم وأنظمتهم ،ومعاجلة اخلالص منها ،مث
مطاردة معاين الضعف اليت طرأت على مفهوم الدين يف عقول العامة وأشباه العامة ،مما مل يكن للصحابة والتابعني علم به ،وكانت قوهتم
وعزهتم واستفحال ملكهم من نتائج فهمهم السليم لإلسالم ،على أنه دين القوة واالستقامة والعبودية هلل وحده دون مجيع خلقه ،وأنه دين
احلق واخلري ،والتعاون على إقامتها وتعميم سلطاهنا ،واإلكثار من أهلهما ،حىت يبسط هللا ظلهما على مجيع األرض.
إن هذه املهمة الثانية متممةٌ للمهمة األوىل ،وأهل هذه الفئة هم دعاة اإلصالح الذين يبدؤون أبنفسهم ،مث آبهلم وأصدقائهم وذويهم،
حمل األنظمة االستعمارية ،والسنن امللية
متو ِيخني االستعانةَ مبعارف الفئة األوىل من العاملني على بعث تراثنا القومي؛ إلحالل أنظمتنا األصلية َّ
حمل العادات الطارئة علينا واملزرية بنا ،وأنت ترى أن املهمتني ترتبط
حمل السنن األجنبية عنا ،والعادات الالئقة بنا َّ
والقومية اخلاصة بنا َّ

نبعث أخالق العروبة األوىل يف نفوس اجليل العريب اجلديد فيكون – برجولته ونبله وصالبته يف احلق
إحدامها ابألخرى ،وتتعاون معها ،إىل أن َ
– كأنه حلقة فوالذية من حلقات أصله األصيل ،وبذلك نبعث سنَن اإلسالم الصحيحة السليمة يف جمتمعنا اإلسالمي املعاصر ،فنكون
أبعمالنا ونزعاتنا وتصرفاتنا كأننا معاصرون للهادي األعظم  -صلوات هللا عليه وسالمه  -وألصحابه الغُيِر امليامني.

وأخالق ٍ
ٍ
ٍ
وأهداف،
وعلوم وسن ٍن ووصااي
يخ
فإذا متكن أبناء اجليل املثقفون من بناء جيلهم على هذا األساس ،وبعثوا فيه تراث سلفه من اتر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأدوات ،كنا بسجااي قوميتنا وفضائل ديننا وصناعات
وصناعات ووسائل
أنظمة
وحتلي ذلك كله أبحدث ما وصلت إليه مدارك البشر من
عصران وأنظمته  -خري أمة أُخ ِرجت للناس ،وأشرقَت بذلك ِ
حماسن ديننا يف آفاق األرض فأبصرت األمم مجاله ،ورأت يف هنضتنا آاثر
َ
َ
َ
هدايته ،وبذلك تتم البعثة احملمدية إىل اخللق أمجعني.

اي شباب اجليل:

ٍ
بظروف أانلتكم السيادة ،فإهنا لن تبقى لكم ما دامت آاثر االستعمار
إن ما أنتم عليه اآلن لن تنالوا به السيادة ،وإذا عصفت الرايح

الفكري واالجتماعي مالئةً قلوبكم ،وشائعةً يف نفوسكم ،وإن سيادتكم متوقفةٌ على أن تعودوا إىل أنظمة اإلسالم املعطلة واملنسية ،فتبعثوها

ضا رقي ًقا مجيالً ،وخري ما تعرضوهنا به العمل
من بطون الكتب املدفونة فيها ،وتعرضوها على قلوبكم ،وعلى إخوانكم ،وعلى أبناء جيلكم عر ً
هبا قبل التشدق مبحاسنها ابخلطابة والكتابة ،وإن كان وال بد فابدؤوا ابلعمل وأتبِ ُعوه ابلقول ،إىل أن تتحول األمة عن أنظمة األجانب
وألواهنم ألنظمة العروبة واإلسالم وألواهنما ،ويومئذ يفرح املؤمنون ويستشعرون الدفء واألنس إبمياهنم.

األساس الذي نقيم عليه هنضتنا:

وبعث ٍ
األمم العربية والعامل اإلسالمي على أبواب ٍ
هنضة ٍ
شبااب من شبابنا املثقف يسألين الواحد منهم
جديد ال شك فيهما ،ويف كل يوم ألقى ا

أول ما يسأل:

علي أبن أجعله طريقي يف احلياة؟
ماذا جيب أن أعمل؟ مباذا جيب أن أبدأ؟ ما الطريق الذي تشري َّ
دائما ألمثال هؤالء
كلهم متوثبون ،وكلهم يريدون أن يعملوا ولكنهم يريدون أن جيدوا من يدهلم على طريق العمل ،وعلى نوع العمل وجوايب ً

كثري ،واملهمة اليت تواجه هذا اجليل  -وكان جيب عليه أن يضطلع هبا كاملةً وافيةً  -أعظم من أن يكفي هلا
الشبان األطهار :إن العمل ٌ

قران يف اإلسالم ،جيب علينا دراسته وحتليله ومعرفة مجيع عناصر اخلري والشر
عددان لو أننا تفرغنا كلنا هلا؛ ألن من ورائنا تر ُ
عشر ً
اث أربعةَ َ
اليت فيه ،وسرية الذين عملوا فيه ألخذ املسلمني إىل طريق اإلسالم ،واآلخرين الذين عملوا لتحويل املسلمني عن أهداف اإلسالم ابسم

جزءا من مليون جزء من رجال العلم
اإلسالم ،وأولئك من الكثرة إىل درجة أن الذين نسمع أبمسائهم ونعرف شيئًا عنهم ال يبلغون ً
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واألخالق ،والفضائل واجلهاد يف سبيل احلق واخلري ،واآلخرون الذين أفسدوا يف اإلسالم ابسم اإلسالم قد أنسى هللا املسلمني العدد األعظم
من أمسائهم ،فماتوا وماتت أمساؤهم معهم؛ ألن أكثرهم كان يعمل يف اخلفاء ،وأهل الظهور من منافقيهم تركوا وراءهم ما سيفضحهم إن شاء
هللا يوم يِ
وحنَلِيل التاث ،ومنييز بني ما فيه من خري وحق وما فيه من شر وابطل ،إال أن أهل الشهرة من دعاة الب َدع – وإن كانوا قد
جنرد التكةُ ،

مثواب به كثري من فضائلنا وتقاليدان وحمفوظاتنا.
ابدوا وابدت أمساء أكثرهم – ال يزال كثري من بدعهم ً

قران يف أحشاء املاضي ،ومنه هذه
هذا بعض تراث اإلسالم فينا من أربعة عشر قرًان ،وإن لنا وراءه تر ًااث آخر للعروبة يتوغل أكثر من أربعني ً

اللغة العجيبة الثرية ،الدقيقة ،اجلميلة ،الوارفة الظالل ،األبدية احلياة ،هذه اللغة وما تدل عليه من خطرات نفس ،ومدارك عقل ،وعواطف
وتناسل وتكاث ٍر يف املعاين ،ويف مشتقات األلفاظ الدالَّة على هذه املعاين – كل ذلك حيتاج منا إىل در ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اسات ال آخر هلا،
وتسلسل
قلب،
ويسره هلم ،وللجهاد االقتصادي أهلُه
ويسره هلم ،وللجهاد ابلدعوة أهلُه الذين وجههم هللا إليه َّ
للجهاد ابلسالح أهلُه الذين وجههم هللا إليه ،ي
كذلك ،وما من عمل ظاهر ،ويتصل مبعايش املثقفني؛ إال وله من أبنائنا املثقفني كتائب جمندة لالضطالع به.

ٍ
ٍ
ٍ
أما تراث اإلسالم ،وحتليل ما َّ
وتفرعَت عنها
سليمة ،ومن عناصر
إسالمية
تلقيناه عنه من عناصر
أجنبية طار ٍئة عليه فتولدت منها البدعَّ ،
املذاهب الشاذة ،والطوائف املنابذة لألهداف اإلسالمية األوىل  -فهذا قلَّما ُو ِجد يف شبابنا من تفرغ لدراسته ،ومعرفة مصادر هذه الدراسة،
وكيفية التمييز بني احلقائق وأضدادها ،وامليزان الذي توزن به الفضائل وأهلها.

مجيعا ،وساهم فيه كل واحد منهم من
إن املستشرقني حاولوا هذا بتأليفهم (دائرة املعارف اإلسالمية) ،وهو جمهو ٌد ٌّ
عظيم تضافروا عليه ً
علمي ٌ
اجلهة اليت له فيها يد ،وسبق له يف موضوعها دراسة وختصص ،إال أن للمستشرقني وجهة نظ ٍر إىل التاث اإلسالمي غري الوجهة اليت يتجه
إليها نظر املسلمني أنفسهم ،لو درسوا هذا التاث اإلسالمي كدراسة املستشرقني له.
وعظيم ح اقا – لو بذل املسلمون أنفسهم
وإن مثل هذا اجلهد العظيم الذي بذله املستشرقون يف دائرة املعارف اإلسالمية – وهو جه ٌد جهي ٌد
ٌ

عمل آخر غري هذا العمل؛ ألهنم يدركون من هذه الدراسة ما ال يدركه املستشرقون ،ويشعرون بعداوة األعداء لإلسالم يف
مثله ،جلاء منه ٌ

ماضي املسلمني ،وإبخالص املخلصني منهم له ما ال يشعر به املستشرقون ،ويف احلق أننا أمةٌ حتتاج يف هذا اجليل إىل أن تعرف ما ختلف يف
اإلسالم من عداوة أعدائه وصدق أصدقائه ،ولكن دراسةً كدراسة املستشرقني هلذا التاث حتتاج إىل ٍ
جهود ،ال نرى يف الذين يسألون من

َّمْتها له الدولة يف مدارسها ما يؤهله
شبابنا "ماذا نعمل"؟ من أينس يف نفسه الرضا ببذهلا ،وإذا أنس من نفسه ذلك ال جيد من ثقافته اليت قد َ

لذلك ،ما مل يكن عنده استعداد شخصي يتغلب على هذه الصعوبة ،ومن العجيب أن يستسهل املستشرق األجنيب عن اإلسالم ما
يستصعبه الشاب املسلم الناشئ يف مدارس ٍ
وحتليل
دول تنتسب إىل اإلسالم ،العلم واسع ،وكثري النواحي ،وهو دراسةٌ
وتنظيم جملهود أربعةَ
ٌ
ٌ
قران يف تراث العروبة قبله ،وال بد لبعث هذا التاث وتنظيمه من أن يتخصص يف املثقفني منا مئات يف خمتلف
قران يف اإلسالم ،وأربعني ً
عشر ً
َ
نواحي التاث اإلسالمي واملاضي العريب؛ ليصري فينا نوابغ يف هذه النواحي كالنوابغ من املستشرقني ،الذين نرى أمساءهم يف ذيل املواد

الدقيقة ،اليت تتألف منها أجزاء دائرة املعارف اإلسالمية.
وبعث هذا التاث وتدوينه على هذا الوجه هو األساس الذي تقوم عليه النهضة ،والذي نستطيع أن نبين عليه ثقافتنا املستقبلة.
وجبَرها ،وبدسائس أصحاهبا فيها ،مث يزعمون أهنا من
أما طريقة محلة األقالم اآلن ممن يسرقون جهود املستشرقني ،ويعرضوهنا علينا ُبع َجرها ُ

أتليفهم ،فإن نظرةً واحدةً فيها تدل على أهنم مل تقع أنظارهم على املراجع العربية اليت أخذ عنها املستشرقون وال يعرفون عنها شيئًا ،وما دمنا
يتخرج به النشء ،فسنبقى غرابء عن العلم ،وعالة على األجانب فيه ،وضحااي ألغراضهم اليت
تبعا ألسلوب التعليم الذي َّ
على هذه احلالةً ،

يروجوهنا علينا أبساليب خت َفى على أشباه العلماء ،وتتقطع هلا قلوب العارفني.
تُ َرى :مىت نضع األساس لنهضتنا وثقافتنا ،ببعث تراثنا وحتليله وتنظيمه؟
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املعامل:
املسلم يف اجملتمع اإلنساين أشبه اببْن السبيل اهلائم على وجهه يف بيداء احلياة ،وبيداء احلياة – اليت يهيم فيها املسلم على وجهه منذ ولد إىل

أن يلقى هللا راضيًا عنه أو ساخطًا عليه – هي هذا اجملتمع اإلنساين املختلف األهواء ،املتضارب العقائد ،املتباين املقاصد واملشارب
واألخالق والسجااي.

مسلم مبا يقوم به من الفرائض املكتوبة عليه
مسلما بشهادة امليالد ،فهذه أخس الشهادات للمسلم على إسالمه ،وال هو ٌ
واملسلم ليس ً
وحسب ،فهذا شطر من ِ
وأعمها
إسالم ِه الذي ال يستكمله إال ابستيفاء سائر وجوه اإلسالم ونواحيه؛ ألن اإلسالم أوسع الدايانت دائرةًُّ ،
ْ
ضا ،وأدقها أنظمة ،وأبعدها هدفًا ،وهو أعظم رساالت هللا ،وأمشلها للمعاين اإلنسانية العليا اليت حامت حوهلا أحالم حكماء األرض،
غر ً
وعليها تتوقف السعادة أبكمل ما ترجتى.
ومن األغراض اليت جاء هبا اإلسالم ،بل من الشروط اليت يتوقف عليها حتقيق أغراضه ،أن جيعل من املسلمني يف بيداء احلياء قافلةً ممتازةً
بسجااي ومبادئ ،وصفات ومظاهر وأنظمة خاصة هبم ،وهبا يتحقق اتساع دائرته ومشول غرضه والوصول إىل أهدافه ،وتفقد هذه القافلة
املمتازة صفة امتيازها إذا هي انساقت يف قافلة امللل األخرى ،ولو فيما تظن أنه ال ميس العقيدة أو ينقص من العبادة؛ ألن أهل هذه القافلة
أراد هلم إسالمهم أال ينطبِعوا إال بطابعه ،وأال يصطبِغوا إال ِ
بصبغته ،وأال يسايروا يف بيداء احلياة إال املنتظمني يف نظامهم ،املنخرطني يف
ُ

سلكهم ،املتخلقني خبالئقهم وسجاايهم وليس ذلك أاننيةً منهم ،أو أثرة من نظامهم؛ بل ألن األسس اليت قام عليها نظامهم ،واألغراض اليت
يهدف إليها هي اليت تتم هبا السعادة اإلنسانية.

واإلسالم كل ال يتجزأ ،ففضائلة بغري عقائده انقصةٌ ،وعبادته جمردةٌ من فضائله تلعن صاحبها ،وعقائده جمردةٌ من أنظمته تعيش مريضةً حىت
تقام أنظمته فتحيا هبا عقائده؛ ولذلك كان اإلميان اإلسالمي بضعا وسبعني شعبةً ،وكل ما جاء األمر به يف كتاب هللا ِ
وسنة اهلادي األعظم -
ً
صلى هللا عليه وسلم  -فهو من شعب اإلميان ،وما يتعلق منه بفضائل األخالق وحسن التعامل مع الناس أكرب أجزائه وأكثر ُشعبِه ،وكل ما
ابلتنزه عن
جاء النهي عنه يف كتاب هللا وهدايته املرشد األعظم  -صلى هللا عليه وسلم  -فاالنتهاء عنه من شعب اإلميان ،وما يتعلَّق منه ُّ
شوائن األخالقُّ ،
والتعفف عن معاملة الناس ابلباطل َّ
والشر من أكرب تلك الشعب.
تناولَت كل حق عرفه البشر ،وكل خري خطر على ابل حكمائهم وأذكيائهم وقادة الفكر
هذه األوامر اإلسالمية يف كتاب هللا وسنة رسوله َ

منهم ،وهذه النواهي اإلسالمية يف كتاب هللا وسنة رسوله أحاطَت جبميع معاين الباطل ،وبكل ما يهدف إليه الشر وأهله؛ ولذلك كانت أوامر
اإلسالم ونواهيه مناط السعادة؛ ألهنا مجاع احلق واخلري ،ووقاية هللا من الباطل والشر ،وإن دينًا جعل جمموع هذا من شعب اإلميان به جلدير

أوحت هبا السماء إىل أهل األرض.
مبا وصفنا من أنه هو اإلنسانية العليا اليت َ

وقد نبغ من عظماء دعاة هذه اهل داية اخللفاء الراشدون ،والصحابة العدول اهلادون املهتدون ،والتابعون هلم إبحسان ،ومحلة هذه األماانت
من األئمة والعلماء والصاحلني ،ويف سرية هؤالء تطبيق عملي هلذه اهلداية ،ويف أقواهلم املأثورة تفسري ملا ورد منها جممالً يف كتاب هللا وسنة

رسوله ،وجمموع ذلك تتألق منه يف بيداء احلياة معامل للمسلمني تستدل هبا قوافل أجياهلم على الوجه اليت وجهها اإلسالم إليه.

واملسلمون ذلوا وضعفوا ،وأخطأهم النصر والتوفيق ،وأبطأ عليهم االرتقاء والتقدُّم والتميز على أمم األرض ،منذ جتاهلوا معاملهم ،وسايروا
أهل احلضارات وامللل واألهواء يف طرقهم وأنظمتهم ،وتقاليدهم ومظاهرهم ،وأقواهتم وأساليب تفكريهم ،وسيستشعرون العزة والقوة ،وينالون
الفوز والظفر ،ويقودون حركة التقدم يف األرض ،يوم يعرفون معاملهم فتستشد هبا قوافلهم يف بيداء احلياة.
أيها املسلمون ،إن لكم معامل ،فانتهوا إىل معاملكم.
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