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مقدمة الكتاب
بسم اهلل نبدأ ،وبسم اهلل نقرأ ،وبسم اهلل نكتب ،وعلى اهلل نتوكل...
بس�م اهلل نحي�ا ،وبس�م اهلل نس�عى ،وعل�ى ذك�ر اهلل نم�وت

بإذن اهلل...

بس�م اهلل ال�ذي ال يضر مع اس�مه ش�يء ف�ي األرض وال في

السماء...

ربن�ا ال تجعلن�ا فتنة للذين كف�روا ،واغفر لنا ربن�ا ،إنك أنت

العزيز الحكيم.

صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
اللهم ِّ

أجمعين.

وق�ل فيه الرش�د .فالفتنة
نعي�ش الي�وم زمن� ًا كَ ثُر في�ه الخبث
ّ

أنفس�نا ،بكل
أصبح�ت بي�ن أيدينا ،تس�تهوينا وتغوين�ا ،وتخاطب َ
لتشدنا إليها.
لسان ٍ ولغة ،وبكل شكل ٍ وصوتٍ وصورة،
ّ

نعيش اليوم زمن ًا ،قل فيه الحرص على الحكمة ،ألن الحكمة

تخاط�ب العق�ل والقل�ب ،وكالهما أصبح مش�تت ًا ،لكث�رة القراءة

والكتابة ،فضاع التركيز على المعنى والمغزى والهدف.

نعيش اليوم زمن ًا طغت فيه الحضارة المادية على ما س�واها،

فبغ�ت وس�ادت ،وتراجع�ت القي�م واألخلاق واآلداب ،فنس�ينا
األص�ول والج�ذور التي تغ�ذي الفضائل والس�لوك لتثمر إنس�ان ًا
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فالح ًا وأعماالً صالحة ومجتمع ًا فاضالً.

جمعتني جلسة طيبة مع اثنين من مشايخنا وعلمائنا األفاضل
العاملي�ن ،ف�ي حدي�ث حول عظمة اإلسلام وش�موليته ،ودعوتِه

الراس�خة لبن�اء ش�خصية اإلنس�ان الفاع�ل ف�ي مجتمع�ه وبيئت�ه،
والمشارك في بناء الحضارة اإلنسانية وكل ما يساهم في تطورها،

وتطرقن�ا إلى مقولة
وعم�ارة األرض ،كم�ا أم�ر اهلل تعال�ى بذلك.
ّ

أح�د علم�اء الغرب في القرن التاس�ع عش�ر «أن الدي�ن هو أفيون
عقل وفكر،
الش�عوب» .وقل�ت في هذه الجلس�ة:
ُ
عجبت لمن ل�ه ٌ

المروجين
وس�مع وبص�ر كي�ف يقول ذلك؟ وكيف ينش�ر بع�ض
ٌ
ّ

ثبت فش�لها في بن�اء مجتمع فاضل؟
له�ذه األف�كار ّ
الهدامة ،التي َ

بينم�ا حضارة اإلسلام ،التي بدأت مع نزول الرس�الة الس�ماوية،
على صدر النبي محمد بن عبد اهلل ص ّلى اهلل عليه وسلم ،في القرن
الس�ابع الميلادي ،في ش�به الجزي�رة العربية ،ب�دأت معها مرحلة
جديدة في تاريخ الحضارة اإلنسانية كلها.

فكانت دعوة اإلسلام لطلب العلم تنطلق من المس�جد ،ثم

توس�عت م�ن خالل إقام�ة الكتاتيب التي كانت ملحقة بالمس�جد
ّ
بداي�ة ،ث�م توس�عت في أماك�ن قريبة من المس�جد ،ث�م أصبحت

ف�ي حواني�ت الوراقي�ن ،ث�م أقيم�ت الم�دارس ،والمكتب�ات،

والجامع�ات والمختب�رات العلمية .فكان الع�رب رواد الحضارة

العلمية المنظمة ،التي قصدها طالب العلم من مختلف القارات،
عد جامعة القرويين في مدينة فاس في
لينهلوا العلم من ينابيعه .و ُت ّ
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المغرب أولى الجامعات في العالم ،وقد قصدها سيلفس�تر الثاني
(جربي�ر دوري�اك) الذي ش�غل منصب البابا ف�ي روما من عام 999

إلى 1003م ،ويقال أنه هو الذي أدخل – بعد رجوعه إلى أوروبا –
األع�داد العربي�ة إليها .وال يج�وز أن ُتذكر جامع�ة القرويين ،وأن

ال ُيذك�ر أن الت�ي بنتها امرأة ُتدع�ى فاطمة بنت محمد الفهري عام
تطوع�ت ببنائها وظ ّلت صائمة محتس�بة إلى أن انتهت
859م .فق�د ّ

أعمال البناء ،وص ّلت في المسجد شكر ًا هلل( .عبد الهادي التازي –
أطروحة دكتوراه عن جامعة القرويين) .كما أن موسى بن ميمون،

الطبي�ب والفيلس�وف اليه�ودي ،قضى في جامع�ة القرويين بضع
س�نوات ،قام خاللها بمزاولة مهنة التدريس( .يراجع كتابنا مسيرة
التعلم عند العرب – الفصل الثاني).

لذل�ك يمك�ن الق�ول ب�أن الحضارة اإلسلامية ،التي ش�ارك

فيه�ا كل م�ن دخل في اإلسلام م�ن العرب والعجم من مس�لمين
وكتابيين ،كانت نتاج تشجيع اإلسالم على العلم واحتضانه للعلماء

إضاف ًة إلى تفاعل وتالقح الحضارات األخرى السابقة .فكانت في
قره علماء الغرب.
شموليتها أساس ًا لكل تطور الحق .وهذا ما ُي ّ

تمي�زت بدعوتها
أض�ف إل�ى ذل�ك أن الحضارة اإلسلامية ّ

لإلب�داع العلم�ي بم�ا ينفع الن�اس ،وذلك م�ن خالل دع�اء النبي

علي�ه الصالة والسلام« :اللهم إنا نعوذ ب�ك من علم ال ينفع،»....
ٍ
واآلي�ة الكريم�ة...﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [ ط�ه  ،] 114 :ودعاء
آخر يؤثر عن النبي عليه الصالة والسلام« :اللهم ع ّلمنا ما ينفعنا،
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وانفعن�ا بم�ا علمتنا وزدن�ا علم ًا» ،ف�كان ربط الزيادة ف�ي العلم –

أي االبتكار واالكتش�اف – بالنفع المباش�ر للناس ،ركن ًا أساس ًا في
تطور الحضارة اإلنسانية.

كذلك ال بد من اإلش�ارة إلى أن كتاب اهلل الخاتم الذي أُنزل
على رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وسلم ،محفوظ بوعد اهلل تعالى من
كل تحريف أو تبديل أو تغيير ،حتى يكون في ذلك إعجا ٌز مستمر

ال ينقط�ع ،ه�ذا باإلضافة إلى أن ه�ذا الكتاب «ال تنقضي عجائبه»

فاإلعج�از العلم�ي ،وغي�ره كثي�ر ،ال يزال مس�تمر ًا ،ويهدي اهلل به
قل�وب العلم�اء والحكماء للدخول في اإلسلام ،بما حوته آية أو

بعض آية ،واألمثلة على ذلك كثيرة.

وال ش�ك بأن بناء مجتمع فاضل يبدأ ببناء ش�خصية اإلنسان

الصال�ح ،وه�ذا م�ا ب�دأ به النب�ي المصطف�ى عليه أفض�ل الصالة

والتس�ليم مع أصحابه ،فكانت الدع�وة لإلقرار بوجود اهلل تعالى،

خالق الكون وما فيه ،وخالق اإلنس�ان ،المس�تخلف في األرض،
وفكر وبصيرة ،لم يعطها ألحد ٍ
ٍ
ليعمرها بما آتاه اهلل من عقل ٍ وعلم،

من مخلوقاته غير اإلنسان ،يقول تعالى...﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ  [ ﴾...هود  ،] 61 :أي جعلكم ُع ّم َار هذه األرض.

وال ب�د للخط�وة األولى ،أي اإليمان باهلل خالق� ًا ورب ًا ،أن تتبعها

خط�وات أخ�رى ،تش�كل الضوابط لهذا اإلنس�ان حت�ى ال يطغى وال
يزيغ عن الصراط المستقيم الذي يهدي إلى عمارة األرض في الدنيا

ودخول جنات النعيم في اآلخرة .فكانت العبادات التي تشكّ ل محطات
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تنقي�ة إيماني�ة ،ولها نفعها الش�خصي والمجتمع�ي .وكانت المنهيات

وتضيع هدفه .وكانت القيم
تضر مس�يرة اإلنس�ان ،وتفس�د أداءه
ّ
التي ّ
واألخالق واآلداب التي تشكّ ل في ذاتها ضرورة للنهوض بالمجتمع
وتقدمه وتطوره .وكانت التش�ريعات اإلسلامية ،الضابط األس�اس،
ّ

لقيام العدل واالستقرار واألمن في المجتمع اإلسالمي.
رأي�ت أن أُج�ري مقارن ًة بس�يطة بين
وف�ي خاتم�ة الكت�اب،
ُ

م�ا صدر ع�ن الهيئ�ة العامة لألمم المتح�دة حول أه�داف التنمية
المس�تدامة ،التي هي محور الحضارة والتطور اإلنس�اني ،وتشكّ ل

مفهوم ًا حديث ًا ،وبين ما جاء به اإلسالم الحنيف في القرآن والسنة

منذ أربعة عش�ر قرن ًا .وكيف ال يكون ذلك ،واهلل تعالى خالق كل

ش�يء يق�ول ع�ن ذات�ه العلي�ة﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ﴾ [ الملك  ،] 14 :ويقول أيض ًا عن خاتم األنبياء والمرسلين:

﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ * ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [ النجم ] 4 –3:
عزمت على كتابة مقال ٍ حول
وبعد الجلسة مع علمائنا األفاضل
ُ
هذه الخواطر اإليمانية التي تش�كل عظمة اإلسلام ،الدين الخاتم،

وسرعان ما تطورت الفكرة إلى كتاب،
حرصت على أن يكون قابالً
ُ
في أقس�امه وفصوله للنشر على وس�ائل التواصل االجتماعي ،ألن

ويفضلون ما يصلهم على وس�ائل
معظم الناس ال يقرؤون الكتبُ ،
المطوالت ،مع االس�تعانة بما ه�و متو ّفر على
التواص�ل ،م�ن غي�ر
ّ
الشبكة العنكبوتية من مصادر ومراجع ساعدت في الكتابة.
واهلل من وراء القصد وهو ولي التوفيق.
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