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تقديم

عوجا،  له  يجعل  ومل  الكتاب  عبده  على  اأنزل  الذي  هلل  احلمد 
وال�شالُم على  وال�شالة  اأح�شن عمال،  اأيُّنا  ليبُلَونا  املوت واحلياة  وخلق 
اآله واأ�شحابه وَمن  َم �شالح الأخالق بقوله وفعله، وعلى  َمن ُبعَث ليتمِّ

ين، اأما بعُد: َتِبَعهم باإح�شاٍن اإىل يوم الدِّ
يف  ال�شالُم  عليه  اآدم  بني  ا�شتخلف  اأن  تعاىل  اهلل  �شّنة  من  فاإّن 
بالق�شط،  النا�ص  ليقوَم  ُر�شله؛  اإليهم  واأر�شل  بنعمه،  هم  واأمدَّ الأر�ص، 
�شل �شلواُت اهلل عليهم هم القائمني باأمِر اهلل يف خلقه،  فكان الأنبياُء والرُّ
الّداعني اإىل هداه، فُي�شّل اهلل َمن ي�شاء ويهِدي َمن ي�شاء، وهكذا اأتباُعهم 
باأ�شرِفهم حمّمد �شّلى اهلل  اأنبياَءه  اأن ختم  اإىل  على ديِنهم من بعِدهم، 
عليه و�شّلم، فجاء بها �شريعًة بي�شاء نقّية مرّباأة من كلِّ حتريف، وجعلها 

مهيِمنًة على ما قبلها من ال�ّشرائع.
بناء  ف�شادوا  بعِده،  من  بالأمر  عليهم  اهلل  ر�شواُن  �شحابته  وقام 

الإ�شالم، و�شا�ُشوا النا�ص بالعلم والعدل، واأر�َشْوا معامل دولة الإ�شالم.
مة تلك  وقد �شارْت دوُل الإ�شالم من بعدهم على مرِّ الع�شور مرت�شِّ
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التفريٍط يف  اإىل ما ح�شل من  ه  فاإمنا مردُّ فيها من خلٍل  وقَع  املعامل، وما 
ُلهم يف هذه الأمة - هم ورثُة  اأوِّ ذلك؛ وذلك لأّن العلماَء - وال�شحابة 
الأنبياء، وهم َمن اّت�شفوا بالعلم، واأَعِني بهم هنا العلماَء الربانيِّني، جمع 
فالُعلماء  والتَّدبري،  يا�شِة  بال�شِّ َر  الَب�شَ والفقِه  العلِم  اإىل  رّبايّن، وهو اجلامُع 
واهلل  والدنيا)1(،  الدين  واأمور  والعلم  الفقه  ا�ص يف  النَّ الربانيُّون هم عماُد 
لهم على غرِيهم، فُهم الأ�شوة واأهل احلّل  �شبحانه قد رفعهم درجاٍت وف�شّ
العلماء يف  بُهدى  ا�شتنارتها  بقدر  اأو �شعُفها يكون  ول  الدُّ ة  وقوَّ والعقد، 
الإ�شالح ودرء الف�شاد؛ اأو التفريط يف ذلك، فاإذا كان العلماء هم قدوَتها 
طت فيهم ومل تقتد  �شلح حاُلها وازدادت قّوة كلَّ حني باإذن اهلل، واإن فرَّ
طوا هم برتك ما يوجبه عليهم علُمهم ُتاَهها فاإّن  بهم وت�شدْر عن راأيهم اأو فرَّ

حالها اإىل �شعٍف، و�شعٍة، وت�شتُّت وخذلن، ولن تد ل�شنة اهلل تبديال.
من  مبوجبه  ويعملون  يعلمونه  ملا  غرِيهم  على  العلماُء  ل  ُف�شِّ واإمنا 
ول  هداه  نوا  يبيِّ اأن  ميثاقاً  عليهم  �شبحانه  اأخذ  وقد  تعاىل،  اهلل  ُهدى 
يكتموه، وح�صَّ الربانيني والعلماء على نهي القائلني الإثم عن قولهم، 

ۇ    ڭ  ڭ  ﴿ڭ  فقال:  اأكلهم  عن  ال�شحَت  والآكلني 
)املائدة: 63(، قال   ﴾ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ       ۅ 

الطربي رحمه اهلل: )وكان العلماء يقولون: ما يف القراآن اآية اأ�شّد توبيًخا 
للعلماء من هذه الآية، ول اأخوف عليهم منها(؛ فالواجُب عليهم عظيٌم 

كف�شِلهم.

ــة عام 1388هـ  ــربّي )ت: 310هـ( ط الثالث ــان )327/3(، للط ــر جامع البي انظ  )1(
1968م، �شركة م�شطفى البابي احللبي واأولده، م�شر.
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تقدمي

ها وحر�ٌص على ا�شرتداد جمِدها  فاإذا كان بالأمة هّمٌة للنهو�ص لعزِّ
فاإّن ال�شبيل الذي ل ثاين له هو العنايُة باأمر العلماء الرّبانيني والرجوُع 
اإليهم يف العلم والتعليم، ويف ال�شيا�شة واحلكم، ويف الآداب والأخالق، 
�شوؤون  من  �شاأن  كّل  وال�شلم، ويف  احلرب  والتنمية، ويف  القت�شاد  ويف 

احلياة؛ فاإنه ل قيام لديننا ول دنيانا اإل بذاك.
ول ي�شهل هذا اإل على من �شمت غايته وعلت همته من علماء 
له،  وي�شرها  مهمته  تعاىل  اهلل  �شهل  همته  علت  من  فاإن  وقادتها،  الأمة 

في�شتهل ال�شعاب، ول تقف اأمامه ال�شدائد.
الإ�شالم  علماء  من  اثنني  طريقَة  الكتاب  هذا  يف  عر�شُت  وقد 
م�شرقّي،  والآخر  مغربيٌّ  اأحُدهما  همتهم،  علت  ممن  املن�شِرم  القرن  يف 
كالهما حَمَل هّم النهو�ِص والإ�شالح، راأيت يف الذي قاما به رحمهما 
اهلل تعاىل اأمنوذجاً ُيحتَذى وطريقاً ُي�شَلك ول �شيما مع قرب العهد، فع�َشى 
اأن ُي�شادَف نف�شاً �شاحلة ترى فيه ما يكوُن باإذن اهلل عوناً على الإ�شالح.
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ارتباط العلم باإلميان  من أهم أسس النهضة

يقول اهلل تعاىل: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ )العلق: 1(، فحني ارتبط 
رحمة  وكان  ثماُره،  واأينعت  اأهُله،  وَزكا  َزكا،  تعاىل  باهلل  بالإميان  العلم 
قها، واأزال ف�شادها  وخرًيا و�شعادة لالأمة فَرفع �شاأنَها، ومَلَّ �َشَعَثها وَجَمَع تفرُّ
اأوا ظالَل  َعداء وتفيَّ وحما ظالمها، وق�شى على ُظْلِمها، فتنف�ص النا�ص ال�شُّ
مي�شون  ف�شاروا  والعطاء،  الأْمن  راياُت  عليهم  ورفرفت  والإخاء،  املحبة 
وذهبوا  ال�شماء،  وخالق  خالقها  رزق  من  وياأكلون  الأر�ص  مناكب  يف 

يكت�شفون ما �شخر لهم ربهم، قال اهلل تعاىل: ﴿ يئ جب  حب خب مب 
ىب يب جت   حت خت ﴾ )اجلاثية:31(، وعلموا اأّن اهلل خلق املخلوقات من 
ويوجهون  قدراِتهم،  ُعون  وُيطوِّ طاقاتهم،  ي�شتثمرون  واأ�شبحوا  اأجلهم، 
اإمكاناتهم نحَو العمل والإنتاج املثمر الذي يعود على جميع املخلوقات 

بالراحة والهناء، والرحمة وال�شناء.
العلُم  ل  حتوَّ احلديث  الع�شر  يف  اهلل  ا�شم  عن  العلُم  انف�شل  وملا 
دوا  اإىل �شقاء وعناء، وف�شاد و�شالل! فاأ�شاع اأكرُث النا�ص اأعمارهم، وبدَّ
والف�شاد،  بال�شر  عليهم  يعود  فيما  وطاقاِتهم  تفكرَيهم  روا  و�شخَّ اأموالهم 
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ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة  �شناعة  يف  يت�شابقون  فراُحوا  والهالك،  والوباء 
الأرزاق  بتدمري  القت�شاد  تنمية  يف  نون  ويتفنَّ اجُلْرُثومية،  والأ�شلحة 
وخريات الأر�ص حفاًظا على الأ�شعار، وامُتِهنت املراأة ف�شاع الأطفال، 
َنت الب�شرية  وانت�شرت اأجهزة الف�شاد وال�شالل، وراجت املخدرات، وتفنَّ
وانت�شرت  الفقري،  ع  وُجوِّ ال�شعيف،  ف�ُشِحق  والُغرور!  والقهر  بالظلم 
الأمرا�ص، والإبادات  اجلماعية!، فقّلما اأتى على الب�شرية �شقاٌء وانحراٌف 

. يف تاريخها كهذا النحراف وال�شقاء والظلم املقنَّ
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معامل النهضة لدى العلماء

• ّناُع 	 �شُ وهم  النافع،  العلم  نحو  الأمة  قادة  هم  الربانيون  العلماء 
والنهو�ص،  التقّدم  نحَو  النا�ص  يقودون  الذين  فهم  احلقيقية،  النه�شة 

ر اهلل لهم. ونهم على ا�شتثمار ما �شخَّ وَيُحثُّ
• وَي�ضعون 	 للأحداث،  ال�ضليمة  الروؤيَة  َير�ُضمون  الذين  وهم 

اخلَطط ال�ضاملة للنهو�س، ويبينون للنا�س احل�ضارة الواعية وهي ح�شارة 
ِوّي املحافظ على فطرته واأخالقه، امل�شتثمر لطاقاته وقدراته  الإن�شان ال�شَّ

فيما يعود عليه وعلى الب�شرية بالرخاء وال�شعادة.
• طون له مبا اأوتوا من �َشعة 	 وهم الذين َي�ضت�ضرفون امل�ضتقبَل، وُيخطِّ

الأفق يف فهم هذا الدين العظيم، ومبا امتازوا به من �َشعة ال�شدر يف ا�شتيعاِب 
النا�ص واحتوائهم و�شرِف همِمهم نحَو العلم النافع والعمل اجلاّد املثمر.

• عن 	 بالأمة  يناأَْوَن  بعيدٍة!،  روؤية  اأ�شحاُب  الربانيون  فالعلماء 
�شن  من  يعلمون  مِلا  اجل�شام،  واخلطوب  الأحداث  يف  الهَلَكِة  مواطن 

اهلل تعاىل التي ل تتبدل ول تتغري، قال اهلل تعاىل: ﴿ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
�شفينة  على  الأمة  فيحملون  )فاطر: 34(،  ىئ ﴾  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ 
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تواجه  التي  التحديات  بها الأخطار، لعلمهم بطبيعة  النجاة ويتجاوزون 
الأمة، والآثاِر املرتتبة عليها، قال ابن القيم رحمه اهلل: »ومتى انفتح هذا 
الباب )ال�شن الإلهية( للعبد انتفع مبطالعة تاريخ العامل، واأحوال الأمم، 
وَماَجَريات اخللق، بل انتفع مباَجَريات اأهل زمانه وما ي�شاهده من اأحوال 

النا�ص، وَفِهم حينئذ معنى قول اهلل تعاىل: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې        ې 
ې ې ﴾«)1(. 

• العلماء الربانيون ناجحون، ويعملون على اإجناِح النا�س يف هذه 	
احلياة، في�شنعون التالميذ بالعلم والتزكية ال�شليمة حتى تدوم النه�شة 
بقيادتهم وتوجيههم، وعلى حْفِظ التواُزن لدى النا�ص، فال تختّل الأمور 

مبوت عامل؛ فقد خلف كثرياً من اأمثاله يقودون ال�شفينة من بعده.
• فهم اأعدُل النا�س، واأرحم النا�س بالنا�س، كما اأخرب عنهم ر�شول 	

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بقوله: )يحمل هذا العلم من كل خلف ُعُدوُله، 
َينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتاأويل اجلاهلني()2(.

• وال�ضلح، 	 والعدل  العلم  من  اأُ�ُض�ٍس  على  النا�س  حياة  فَيبُنون 
املفاهيم  عنهم  وَينُفون  وكماله،  الدين  هذا  �ضمولية  النا�س  فون  وُيعرِّ

ــالكني )�ص302(، لبن القيم )ت: 751هـ(، حتقيق عبد العزيز نا�شر  مدارج ال�ش  )1(
اجُلَلـيِّل، ط الأوىل عام 1403هـ، دار طيبة الريا�ص.

ــعيب  ــكل الآثار )16/10(، حتقيق �ش ــاوي )ت: 321هـ( يف م�ش ــه الطح اأخرج  )2(
ــالة، بريوت.و�شححه الألباين  ــة الر�ش الأرناوؤوط، ط الثانية، عام 1427هـ، موؤ�ش�ش
ــب التربيزّي )ت بعد  ــابيح للخطي ــكاة امل�ش )ت: 1420( يف حتقيقه )83/1( مل�ش
737هـ(، حتقيق الألبايّن، الطبعة الثانية عام 1399هـ، املكتب الإ�شالمّي، بريوت.
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لون املفاهيم ال�ضحيحة، ل ي�شدهم عن م�شالح النا�ص  اخلاطئة، ويوؤ�ضِّ
وبيانها خوُف لئٍم ول عذُل عاذل، لأنهم حماة الب�شرية واأطباوؤها فمعهم 
الرتياق ال�شايف من جميع اأمرا�شها، فاجتهدوا يف حتقيق احلق يف اأنف�شهم 

وحتقيقه يف حياة النا�ص من حولهم.
• طريَقها 	 الإ�ضلمية  املجتمعات  على  يحفظون  الذين  وهم 

چ  ﴿ چ  تعاىل:  اهلل  قال  ال�ضبل،  بهم  تت�ضعب  ل  حتى  امل�ضتقيم 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ 
تتلوث  ول  تذوب،  ل  حتى  هويتها  الأمة  على  ويحفظون   ،)351 )الأنعام: 

نورها حتى  لها  ويحفظون  تتبدد،  فال  ثرواِتها  عليها  ويحفظون  اأفكاُرها، 
ل َيخُبو، وِلتبقى الأمة م�شتعدًة للنهو�ص، متوازنًة يف الأعمال والأفكار 

والأخالق والعواطف واملواقف.
• لها 	 وي�شبطون  حَتيد عنه،  العلماء للأمة م�ضارها حتى ل  ُد  يحدِّ

ّل اأو َتزيغ. مفاهيمها حتى ل َت�شِ
• العلماء الربانيُّون ُبناة النه�ضة، َي�ْضحُذون همم النا�س، ويحافظون 	

من�شبط،  اأودية حما�ٍص غري  تتبدد يف  اأن  واأفكارهم من  على عواطفهم 
ُتونهم يف ميادين  فُيبِعدونهم عن ُردود الأفعال غري الواعية وال�شليمة، ُيثبِّ
ال�شراع ومواقع ا�شتخفاف امل�شتخفني بهم، ي�شنعون لهم مواقع املواجهة 

ْلمية ول ُيقادون اإىل ميادين ال�شراع التي �شنعها اأعداوؤهم. ال�شِّ
• اع طريق النه�ضة فيف�ضحون َعَواَر 	 وهم الذين ُيبينون للنا�س ُقطَّ

بذكر  طريقهم،  وف�شاد  اأهدافهم  لهم  ويو�شحون  واملف�ضدين،  املنافقني 
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اأو�شافهم واأعمالهم دون الدخول يف تعيني اأ�شمائهم واألقابهم على وفق 
منهج القراآن الكرمي )ومنهم...ومنهم...(.

• النا�س 	 حياة  �ضبغ  على  جهدهم  بُكّل  الربانيون  العلماء  يعمل 
ڱ  ڱڱ  ﴿ ڱ  تعاىل:  اهلل  بقول  عماًل  وال�ضلح  والتقى  بالإميان 
مالزمَة  لهم  مالزم  فالإميان   ،)831 )البقرة:  ڻ ﴾  ڻ  ں  ں 

بغ �شعار الثوب. ال�شبغة للثوب، حتى ي�شبح الإميان �شعارهم كما اأّن ال�شّ
• برتبية 	 اقتداء  ُيح�ضنه،  فيما  �ضخ�س  كل  فون  ُيوظِّ الذين  وهم 

باحلالل  واأعلمها)1(   ...( لأ�شحابه:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 
بالفرائ�ص  واأعلمها  اأََبّي،  اهلل  لكتاب  واأقروؤها  جبل،  بن  معاذ  واحلرام 
من  �شيف  الوليد  بن  خالد  اهلل  عبد  )ِنْعَم  وقال:  ثابت...()2(،  بن  زيد 
لدى  الروح  اإيقاظ  على  يعمل  َمن  كّل  مع  ويتعاونون  �شيوف اهلل()3(، 

امل�شلمني.
• ر�ضالتهم، 	 باأعباِء  ليقوموا  ا  بع�ضً هم  بع�ضُ ل  يكمِّ العلماُء 

النا�ص  لرتبية  وَينزلون  والّت�ضاّد،  التَّكرار  عن  البعد  على  ون  وَيحِر�ضُ
وتعليمهم، واإيقاظ �شعورهم، ونفخ روح الإميان يف مدار�شهم وم�شاجدهم 

ومنتدياتهم.

اأي هذه الأّمة.   )1(
جزء من حديث اأخرجه اأحمد يف امل�شند )ح 12904( عن اأن�ص ر�شي اهلل عنه.   )2(

اأخرجه الرتمذي )ح 3846( واللفظ له، عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه، واأحمد يف   )3(
امل�شند )ح 43( عن اأبي بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه. 
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• عامة 	 لدى  الدين  بهذا  الثقة  اإعادة  على  يعملون  الذين  وهم 
الب�شرية جميعا  حاجة  و�شّدَة  العاملية  مكانَتهم  لهم  وُيبيِّنون  امل�ضلمني، 
اإىل ما عندهم من الإميان والنور، ويو�شحون اأن بقاء العامل مرهون بوجود 
اإلينا نحن  باأ�شره حُمتاج  العامل  اأّن  ال�شباب  خون لدى  وُير�شِّ امل�شلمني، 
للعاملني  الرحمة  ويزرعون  بدينهم  والثقَة  العزة  لهم  فيعيدون  امل�شلمني، 

يف نفو�شهم. 
• ي�ضُلُك العلماُء يف اإ�ضلح النا�س وقيادتهم نحَو النهو�س جميَع 	

ال�ضبل والو�شائل املوؤثرة واجلذابة واملحّببة لعموم اأفراد الأمة، مما يتوافق 
مع �شرع اهلل تعاىل.

• ُتِهّم 	 التي  الكربى  للأحداث  احللول  ب�ضناعة  العلماء  يقوُم 
امل�شلمني ويعملون على توحيد كلمتهم نَْحَوها، واإحياء روح الأمل يف الأمة 
وزرع الثقة يف نفو�شهم، وير�ُشمون لهم ِخَطط  ا�شتثمار الفر�ص لالإ�شراع يف 

نهو�شهم.
• ي الفقَه يف 	 بُّ عناية العلماء باملناهج التي تبني العقيدَة، وُتَنمِّ تن�ضَ

الدين، وحُتافظ على ِكَيان الأمة وَتُبث احليوية والعزة وال�شموخ يف نفو�ص 
التالميذ.
• ال�ضيا�ضيني 	 من  التاأثري  مراكز  اإىل  الدعوة  باإي�ضال  العلماء  يهتم 

خا�شة،  ال�شا�شة  لدى  التحدي  روح  واإثارِة  والإعلميني،  والكتاب 
منهم،  امل�شلمون  ينتظره  وما  اأجدادهم،  واأجماد  مبا�شيهم  وتذكريهم 
بهم،  املُحِدق  اخلطر  وبيان  �شدورهم،  يف  العزة  اإيقاظ  على  ويعملون 
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واإر�شال  لهم  الزيارات  ويكررون  نفو�شهم،  يف  الغرب  �شاأن  وتهوين 
املخاطبات اإليهم.

• املواقَف 	 لهم  ويتخذون  الفنت،  بامل�ضلمني عن  َيناأون  الذين  وهم 
ال�شرعية عند اإثارة الطائفية يف بلدانهم، مع �شبط الكلمة اأثناء الفنت من 
اأهمية معتقد �شحيح،  اأو تهويٍن من  فا�شد،  بت�شحيح معتقد  النحراف 
اأهمية حكم �شرعي ثابت، مع  التقليل من  اأو  اأو ت�شويٍغ ل�شلوك فا�شد، 
الأحداث  عند  ال�شرورات  ومعرفة حدود  الأمور  وتقدير  النف�ص  �شبط 
بال�شرع هو  ُة عليه، فالتم�شك  الدموية، مهما بلغ احلما�ُص للدين والَغرْيَ

نا وعالمُة �شحة اإ�شالمنا. �ِشَمُتنا و�شبيل ِعزِّ
• التغريب 	 موجات  مواجهة  على  الربانيون  العلماء  يعمل 

ٍة يف طريق النهو�ص بالأمة، وذلك باإن�شاء  والإف�ضاد التي تقف حجر َعرْثَ
وتي�شري  لها،  اجلموع  وح�شِد  والرتبوية  والدعوية  العلمية  املوؤ�ش�شات 

و�شول العلم اإىل جميع النا�ص؛ فاإّن العلم ل َيهِلك حتى يكون �شرا.
• يق�شد 	 التي  الو�ضعية  القوانني  بالوقوف يف طريق  يعتنون  كما 

بها الإ�شراُر بامل�شلمني يف بالد الأقلّيات وغريها، واتخاِذ جميع الو�شائل 
امل�شروعة والنافعة لإلغائها واإبطالها.

هذا احلديُث لي�ص �شربا من اخليال! اأو اأمنية يف النف�ص!، بل هو 
ٌة من علماء الإ�شالم عرب جميع الع�شور، فكانوا  َلُه ِجلَّ واقع ملمو�ص �شجَّ
دين ملا اندر�ص منه يف �شدور النا�ص وواقعهم، كما اأخرب عنهم  هم املجدِّ
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النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )اإّن اهلل يبعث لهذه الأمة على راأ�ص كّل 
د لها دينها()1(. مائة �شنٍة َمن ُيجدِّ

احل�شر؛  َيُفوُقون  الإ�شالم  علماء  من  وامل�شلحون  واملجددون 
ناع احلياة ال�شعيدة للب�شرية. فالعلماء هم �شُ

ــتاين )ت:275هـ( يف ال�شن )ح  ــليمان بن الأ�شعث ال�شج�ش اأخرجه اأبو داود �ش  )1(
ــه، بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،  ــي اهلل عن 4291( عن اأبي هريرة ر�ش

دار اإحياء ال�شنة النبوية. 
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أمثلة من علماء النهضة اإلسالمية

اخرتت هذين الرجلني العظيمني من الع�شر احلديث حتى يكونا 
اأقرَب اإىل القتداء والهتداء بهما لُقْرب العهد وَت�شاُبِه البيئات والظروف 
التي عا�شوا فيها بواقع الأمة اليوم، مِلا يف ذلك من قطع الأعذار، ومنع 
ين!  ِ اخلريِّ بع�ص  نفو�ص  يف  ال�شيطان  ُيلقيه  الذي  والتقاع�ص  التخاذل 
اأّن هذا الواقع ل ميكن تغيريه اإل باأمر كوين! ومل ميّر على  ر لهم  في�شوِّ

الأمة مثله!!. 
الأول منهما يف املغرب، يف بالد العرب وقد عمل على نه�شة بلده 
وقد  العجم  بالد  امل�شرق، يف  يف  والآَخر  فيه،  وعا�ص  ُولد  الذي  وقطره 
عِمل على نه�شة الأمة كلِّها فتعدى حدوَد وطنه!، وقد تعا�شر الرجالن 

ر لهما اأن يلتقيا. ومل ُيقدَّ
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 املثال  األول: 
ابن باديس رائد نهضة اجلزائر

الع�شرين  القرن  َمطِلع  يف  واملغرب  وتوِن�ص  اجلزائر  كانت  لقد 
بكل  عِمل  الذي  الفرن�شي  الحتالل  نرَْيِ  حتت  كلُّها  َترَزح  امليالدي 
جهوده وخ�شو�شا يف اجلزائر على حمو الإ�شالم، واقتالِع جذور العروبة 
من الأ�شا�ص، ون�شر الرذيلة وطم�ص الف�شيلة من البالد، وقد تلت ِخّطة 

ال�شتعمار يف الأمور التالية:
1 - التجهيل ولهم فيه اأ�شاليب عّدة، وقد و�شلت ن�شبة الأمية يف 

الرجال اإىل 95%! ويف الن�شاء اإىل %99)1(.
2 - الفرن�ضة: فاأُلغَي التعامل باللغة العربية يف جميع اأجهزة الدولة 
اأجنبية  لغة  العربية  اللغة  اأن  على  ون�شوا  التعليم،  وقطاعات  امل�شتعمرة 
ت  وُغريِّ الأ�شا�ص،  هذا  على  اإل  وتعليمها  تعلمها  يجوز  ل  اجلزائر  يف 

ــالمية العربية  ــة الإ�ش ــيخ عبد احلميد بن بادي�ص باعث النه�ش انظر كتاب: )ال�ش  )1(
ــتاذ بجامعة اجلزائر وجامعة  ــص 93، تاأليف تركي رابح الأ�ش ــر احلديثة( � يف اجلزائ

الريا�ص، ط الأوىل عام 1403هـ، الريا�ص.
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فرن�شي،  لقائد  ا�شماً  مدينة  فرن�شية، حتمل كل  اأ�شماء  اإىل  املدن  اأ�شماء 
وا�شُتبعدْت درا�شُة التاريخ الإ�شالمي والعربي، واألغيْت درا�شُة جغرافية 

اجلزائر والأقطار العربية والإ�شالمية)1(.
فقد ا�شتولت الدولة على امل�شاجد وَحّولت كثرياً  3 - التن�ضري: 
منها اإىل كنائ�ص!، وجمعت الأطفال اليتامى على الق�شاو�شة لتن�شريهم، 

حتى قالوا: »علينا اأن جنعل الأر�ص اجلزائرية لدولة م�شيحية«)2(.
وَمزارعهم  النا�ص  اأمالك  على  بال�شتيالء  وذلك  الإفقار:   -  4
اأبقتها  التي  وامل�شاكن  الأرا�شي  بقية  على  ال�شرائب  وَفْر�ِص  واأوقافهم، 

يف اأيدي اجلزائريني)3(.
ويخت�شر لنا اأحُد �شا�شة فرن�شا ما و�شل اإليه الأمر يف اجلزائر بقوله 
اأماَم ح�شود من الأمم امل�شاركة يف  يف املهرجان املئوي لحتالل اجلزائر 
�شنة يف  مائة  بلوغنا  اأجل  من  املهرجانات  هذه  اأّن  تظنوا  »ل  املهرجان: 
هذا الوطن، فقد اأقام الرومان قبلنا فيه ثالثَة قرون ومع ذلك خرجوا منه، 
األ فلتعلموا اأّن مغزى هذه املهرجانات هو ت�شييع جنازة الإ�شالم بهذه 

الديار«)4(.

تركي رابح �ص )72، 49، 94(.  )1(
تركي رابح �ص )95(.   )2(
تركي رابح �ص )95(.   )3(

ــي )ت: 1385( 284/5، جمع وتقدمي  ــري الإبراهيم انظر اآثار الإمام حممد الب�ش  )4(
ابنه اأحمد الطالب الإبراهيمي، ط الأوىل عام 1997م، دار الغرب الإ�شالمي.
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ومن هنا نعلم املكر الكّبار والكيد وقوة العدو مع �شعٍف يف الأمة 
وقلٍة يف اإمكاناتها، وت�شتُّت �شمِلها، وانت�شار اجلهل واخلرافة يف عامة القطر 
عليه  بادي�ص  ابن  الإمام  به  قام  الذي  العمل  فتتجلى عظمة  اجلزائري، 

رحمة اهلل. 

من هو ابن باديس؟
هو عبد احلميد بن حممد بن امل�شطفى بن مكي بن بادي�ص، ولد يف 

�شنة 1308هـ، املوافق 1889م يف مدينة ُق�َشنِطيَنة بال�شرق اجلزائري)1(.
لي�شلَي  م  وُقدِّ الكرمي  القراآن  حفظ  واأمت  �شغره،  منذ  العلم  طلب 
بالنا�ص ومل يتجاوز الرابعَة ع�شرة من ُعمره، واأخذ احلديث وعلوَم اللغة 
بلغ  حمدان لوني�ضي، وحني  والنحو وال�شرف على يد �شيخه  والأدب 
جامع  اإىل  بادي�ص  ابن  �شافر  ثم  اأبوه،  جه  زوَّ عمره  من  ع�شرة  اخلام�شة 
علمائها  على  العلم  وتلقى  عمره  من  ع�شرة  التا�شعة  بلغ  حني  الزيتونة 

وعرف باجلد والجتهاد)2(.
ثم عاد اإىل بلده �شنة 1913م، ثم رحل اإىل احلج يف ال�شنة نف�ِشها 
حمدان  �شيخه  ومنهم  علمائها  على  العلم  وتلقى  النبوية،  املدينة  وزار 
لوني�ضي الذي اأ�شار عليه بالهجرة اإىل املدينة وقطع كل عالقة له بالوطن، 

ــة  ــص )ت: 1359هـ( حياته واآثاره( 72/1، جمع ودرا�ش ــر كتاب: )ابن بادي� انظ  )1(
عّمار الّطالبي، ط الثانية عام 1403هـ، دار الغرب الإ�شالمي.

اآثار ابن بادي�ص 74/1.  )2(
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ومنهم �شيخه ح�ضني اأحمد الهندي الذي اأ�شار عليه بالعودة اإىل الوطن 
�ص يف امل�شجد  وخدمة الإ�شالم فيه والعربية بقدر الطاقة، وقد َدَر�ص ودرَّ

النبوي ال�شريف ورجع اإىل بلده يف العام نف�ِشه)1(.

التخطيط لنهضة اجلزائر
ُيقِلقه و�شُع بلده و�شيطرُة الفرن�شيني عليه، ف�شاء  كان ابن بادي�ص 
ْفُه اإل يف املدينة  اهلل اأن يلتقَي رجال ي�شاركه الهمَّ من اأهل بلده، ومل يتعرَّ
�شنة 1913م، وهو حممد الب�شري الإبراهيمي)2( الذي اتخذ من املدينة 

موطنا له باأمر من اأبيه لل�شكن بجانبه.
يقول الإبراهيمي عن هذا اللقاء: )كان من تدابري الأقدار الإلهية 
للجزائر، اأن َيِرد علي اأخي ورفيقي يف اجلهاد بعد ذلك ال�شيخ عبد احلميد 
امل�شجد  يف  ليلة  كل  الآخرة  الع�شاء  فري�شة  نوؤدي  كنا  بادي�ص...  بن 
اإىل  ُمنفردين  بادي�ص  ابن  ال�شيخ  مع  فن�شَمر  اإىل منزيل  ونخرج  النبوي، 
اآخر الليل حني يفتح امل�شجد...اإىل نهاية ثالثة اأ�شهر التي اأقامها ال�شيخ 
ابن بادي�ص يف املدينة، كانت هذه الأ�شماُر املتوا�شلة كلُّها تدبرياً للو�شائل 

تركي رابح �ص26.  )1(
ــع  ــد الإبراهيمي عام 1306هـ وحفظ القراآن ومتون العلم الكبرية وهو ابن ت�ش ول  )2(
ــنني، وهبه اهلل حافظة خارقة وذاكرة عجيبة ت�شدر للتدري�ص وهو ابن اأربع ع�شرة  �ش
ــمنت فنونًا من  ــني األف بيت من الرجز، ت�ش ــتة وثالث ــنة، نظم ملحمة بلغت �ش �ش
املوا�شيع. انظر: اآثاره 289/5 وما بعدها. وتويف رحمه اهلل تعاىل عام 1385هـ اآثاره 

.28/5
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لة لتلك النه�شات ال�شاملة  التي تنه�ص بها اجلزائر، وو�شِع الربامج املف�شَّ
ِحَبها من ح�شن  يَلَتْينا، و�شَ َوراً ذهنية ترتاءى يف َمِ التي كانت كلُّها �شُ
َع َع�ْشَرَة �شنًة، واأُ�شِهد اهلل  النية وتوفيق اهلل ما حققها يف اخلارج بعد ِب�شْ
على اأن تلك الليايل من �شنة 1913م هي التي و�شعت فيها الأ�ش�ص 
الأوىل جلمعية العلماء امل�شلمني اجلزائريني التي مل تربز للوجود اإل يف 

�شنة 1931م()1(. 

عناصر اخلطة
ة على الأمور التالية: وقد اتفقا يف اخِلطَّ

• ر �شامل للحالة الراهنة يف 	 ع ت�شوُّ درا�شة الو�شع القائم يف اجلزائر وَو�شْ
البلد.

• و�شع الأهداف ال�شاملة.	
• و�شع الربامج املف�شلة التي تنه�ص باجلزائر.	
• حتديد الو�شائل ال�شاملة لهذه الربامج)2(. 	

األهداف
على  ترتكز  َتُهم  ِخطَّ وجدَت  وُجهوَدُهم  �شريَتُهم  ا�شتقراأَت  واإذا 

الأهداف التالية: 

انظر اآثار الإبراهيمي 278/5.  )1(

انظر اآثار الإبراهيمي 278/5.  )2(
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• ن�ضِر اللغة العربية؛ ِلعْلمهم اأّن اأكرَب ال�شتعماِر وتبديِل اْلُهوّية هو من 	
جهة اللغة.

• تربيِة النا�س على العقيدِة ال�ضافية.	
• ن�ضِر العلم ال�ّضرعّي يف اأو�ضاط املجتمع.	
• ُرقيِّني وبياِن �ضللهم، وف�ضِح َعمالتهم للفرن�ضيِّني.	 نقِد الطُّ
• يجُب 	 للبلد  مف�ضٌد  واأنه  النا�س،  ُقلوب  يف  امل�ضتعمر  ُمعاداة  زرِع 

اإخراُجه منها.

مميزات اخلطة
ة، وُبْعد النظر، وا�شت�شراف  قَّ ة بالإحكام، والدِّ لقد امتازت هذه اخِلطَّ
عليه،  النا�ص  وتربية  العلم  ن�شر  وهو  الناجح  العالج  ِف  وو�شْ امل�شتقبل، 
ة لن�شف قرن من الزمن، يف وقت ل توجد فيه مراكز  وتعترب هذه اخِلطَّ
النية  و�شدق  العلم  ب�شرية  ولكن  وتقنية،  اتِّ�شال  و�شائُل  ول  اأبحاث 
مراكُز  ُتنِتُجه  مما  اأعَظُم  هو  ما  اإىل  ت  اأدَّ اهلل  توفيق  العمل مع  والهمة يف 

الأبحاث والأجهزة املتطورة.
ة يف تربية الن�صء على اأن ل يتو�شعا له يف العلم  وقد ن�شت اخِلطَّ

واإمنا يربونه على عقيدة �شحيحة، ولو مع علم قليل)1(. 





انظر اآثار الإبراهيمي 280/5.  )1(



- 27 -

ابن باديسس رائد نهضضة اجلزائر

حتديد مكمن الداء
يقول الإبراهيمي: )...كان من نتائج الدرا�شات املتكررة للمجتمع 
البالء  اأّن  املدينة  يف  اجتماعنا  منذ  بادي�ص  ابن  وبني  بيني  اجلزائرّي 
عليه،  متعاونتني  جهتني  من  اآٍت  امل�شكني  ال�شعب  هذا  على  املن�شبَّ 
قان حلمه،  وبعبارة اأو�شَح: من ا�شتعمارين م�شرتكني ميت�شان دَمه، ويتعرَّ
الفرن�شي  ال�شتعمار  هو  مادّي  ا�شتعمار   : ودنياه  دينه  عليه  ويف�شدان 
الطرق  م�شايُخ  ميثله  روحاين  وا�شتعمار  والنار،  احلديد  على  يعتمد 
با�شم  واملتاجرون  اأو�شاطه،  جميع  يف  واملتغلغلون  ال�شعب،  يف  املوؤثرون 
وال�شتعماران  وطواعية...  ر�شى  عن  ال�شتعمار  مع  املتعاونون  الدين 
متعا�شدان يوؤيد اأحدهما الآخر بكل قّوته، ومظهرهما معاً: تهيل الأمة 
لئال تفيق بالعلم فت�شعى يف النفالت، وتفقريها لئال ت�شتعني باملال على 

الثورة...(.

تنفيذ اخِلّطة يف أرض الواقع
الفرن�شيون  ي�شتفزه  فلم  البناء،  وجودة  بالتاأين  ة  اخِلطَّ تنفيذ  متيز 
النتائج، ومل َيحمْلُه حما�ُص ال�شباِب والطالِب  َتُه وي�شتعجَل  َ ِخطَّ فيغريِّ

واندفاُعهم على قفز املراحل والإ�شراع يف التنفيذ. 
فمنذ اأن وطئت اأقدام ابن بادي�ص اأر�ص اجلزائر �شرع يف تنفيذ اخِلّطة 
التي اتفق عليها مع الإبراهيمي ف�شرع يف التعليم يف م�شجده يف ُق�َشْنِطيَنة)1(. 

انظر: اآثار الإبراهيمي 279/5.  )1(
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ة باملراحل التالية: وقد مر تنفيذ اخِلطَّ

املرحلة األوىل من اخلطة : )من سنة 1913-1925م(
غار  ال�شِّ بتعليم  بالغا  اهتماًما  يخ  ال�شَّ من  املرحلُة  هذه  َلِقيْت  وقد 
لل�شعب  وال�شيا�شية  والأخالقية  الدينية  بالرتبية  الهتمام  مع  والكبار، 
اجلزائري، فكانت درو�شه يف التف�شري واحلديث حّيًة وعامرًة تبعث احلياة 
يف اجلماد!، وفتح درو�شا نظامية يف ال�شباح للطالب الذين تقاطروا عليه 
مدينة  قرى  َواِله يف  َتْ اختارهم حني  اأن  �شبق  والوديان ممن  اجلبال  من 
�ضلة  حتى  الفجر  �ضلة  بعد  من  بالتعليم  م�شتِغال  فكان  ُق�َشْنِطينة، 
الع�ضاء)1(. وكان له اهتماٌم عظيم بتعليم الأطفال وتربيتهم فقد ركز على 

تعليم �شغار الكتاتيب القراآنية)2(. 
يف هذه املرحلة رَجع ال�شيُخ الإبراهيمّي اإىل اجلزائر �شنة 1920م 
واإلقاء  والتدري�ص  التعليم  يف  م�شروعه  بادي�ص  ابن  ال�شيخ  مع  َل  فوا�شَ
فالتفَّ  »�َشِطيف«  بلدته  عليها يف  املتفق  ة  اخِلطَّ بتنفيذ  فبداأ  املحا�شرات 
عليه النا�ص وبداأ ن�شاطه التعليمي على منهج ابن بادي�ص من بعد �ضلة 
فيها  فيلقي  للنوادي  يذهب  الع�شاء  وبعد  الع�ضاء،  �ضلة  حتى  الفجر 

املحا�شرات عن التاريخ الإ�شالمي.

تركي رابح �ص 119.   )1(
اآثار ابن بادي�ص 268/3.  )2(
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متابعة اخلطة وتقوميها
اأو كل  اأُ�ْشُبوَعني  وكانا يلتقيان ما بني �شنتي 20ـ1930م يف كل 
�شهر على الأكرث؛ للمتابعة والنظر يف النتائج وو�شع الربامج امل�شتقبلية، 
ال�شنوات:  هذه  طوال  املتعددة  اللقاءات  هذه  عن  الإبراهيمي  يقول 
بالعدل،  ال�شعب  يف  اآثارها  ونزن  بالق�شط  اأعمالنا  فنزن  نتالقى،  »فكنا 
ونبني على ذلك اأمرنا، ون�شع على الورق براجمنا للم�شتقبل مبيزان ل 

يختل اأبدا، وكنا نقراأ للحوادث واملفاجاآت ح�شابها...«)1(.

نتائُج املرحلة األوىل
• تكوين جي�ص عظيم من الطلبة حتى �شاقت بهم املدينة)2(.	
• وال�شعر 	 والأدب  الثقافة  يف  البارزين  الب  الطُّ من  كوكبٍة  تخريج 

ج على َيَدْي هذا  َفُهم الَب�شري بَقوِلِه: »راأيت �ُشّبانًا مِمّن تخرَّ واخلطابة و�شَ
عر العربي بلغة  جل )يعني ابن بادي�ص(، وقد اأ�شبحوا ينظمون ال�شِّ الرَّ
الأمة،  حياة  �شميم  من  منتزعة  ومو�شوعات  بليغة،  ومعاٍن  ف�شيحة، 
وراأيت جماعًة اأخرى منهم وقد اأ�شبحوا ُيحرّبون املقالِت البديعَة يف 
حف واملجالت، واآخرون َيْعَتُلون املنابر فيحا�شرون يف املو�شوعات  ال�شُّ
الدينية والجتماعية، فريتلون القوَل املوؤَثِّر، والو�شَف اجلامع، وي�شفون 

الدواَء ال�شايَف بالقول البليغ... 

اآثار الإبراهيمي 283-280/5.  )1(
اآثار الإبراهيمي 279/5، وتركي رابح �ص74.  )2(
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لها  املباركة  العلمية  احلركة  هذه  اأّن  اليوم  ذلك  من  واعتقدت 
بادي�ص هي حجُر  ابُن  التي خطاها  امل�شددة  واأّن هذه اخُلطوة  ما بعدها، 
من  املجموعة  هذه  واأّن  اجلزائر،  يف  عربية  اإ�شالمية  نه�شة  يف  الأ�شا�ص 

التالميذ التي ُتناِهز الألف هي الكتيبة الأوىل من جند اجلزائر«)1(.

املرحلة الثانية من اخلطة: )من سنة 1925-1931م(
فحني ا�شتيقظ الَوْعُي ال�شعبي، وانت�شر تالميُذ ال�شيخ يف كل مكان 
واملدار�ص،  امل�شاجد  ويبنون  ويعظونهم  النا�ص  ُيعّلمون  وطنه  اأر�ص  من 
تو�شيَع  زميله  مع  بادي�ص  ابُن  راأى  حينئذ  الثقافية،  النوادي  ويوؤ�ش�شون 

نطاق دعوته لت�شمل ال�شعب اجلزائريَّ كلَّه!.
ال�ضحافة،  وهي  ذاك  اآَن  وتاأثريا  انت�ضارا  الو�ضائل  اأكرث  اإىل  فَعَمد 
لها،  احلكومة  لإيقاف  با  حت�شُّ ُحف؛  ال�شُّ من  لعدٍد  تراخي�َص  فا�شت�شدر 
انتقاِد  يف  جريئًة  جريدًة  وكانت  1925م،  �شنة  املُنتِقد  جريدة  فاأ�شدر 
رق ال�شوفية الغالية التي ترفع �شعار »اعَتِقد ول َتنتِقد«، وركزت اأي�شا  الطُّ
على انتقاِد وتعرية ال�شتعمار، وقد �شاق ال�شتعماُر بها َذْرعا فاأوَقَفها بعد 
يف  الأُ�شبوعية  ال�شهاب  جريدة  ال�شيخ  فاأ�شدر  منها،  عددا   18 �شدور 
ال�ّشَنة التي اأوقفت فيها املُنتِقد، وكان �شعاُرها »ل َي�شُلح اآِخُر هذه الأمة 

َلح به اأّوُلها«)2(. اإل مبا �شَ

اآثار الإبراهيمي 279/5، وتركي رابح �ص74.  )1(
تركي رابح �ص75.  )2(
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نتائج املرحلة الثانية من اخلطة
• تاأ�شي�ص املدار�ص واملعاهد العلمية لرتبية الأجيال.	
• تكوين املطابع لإحياء الثقافة العربية والإ�شالمية.	
• اإ�شدار املجالت واجلرائد للتكوين العقدي والفكري وال�شيا�شي.	
• تاأ�شي�ص امل�شاجد والنوادي لرتبية ال�شباب والرجال والن�شاء)1(.	

املرحلة الثالثة: )من سنة 1931م(
وكان من اأبرز الأعمال يف هذه املرحلة:

تكوين مجعية العلماء
وَتْهيئَتها  ال�شابقة  للمرحلة  الباهرة  النتائَج  الإبراهيمّي  ُف  َي�شِ
فكرتنا  يحمل  التالميذ  من  لنا جي�ٌص  »اأ�شبح  فيقول:  التالية  للمرحلة 
الآلف  مئاُت  به  يلتفُّ  وال�شعراء،  والُكّتاب  باخُلطباء  ٌح  م�شلَّ وعقيدتنا، 
وفكرة  واحد،  اإمياٌن  ُهم  كلَّ يجَمُعهم  العقيدة،  وَحَملة  الفكرة  اأن�شار  من 

ج، وغ�شب حاد على ال�شتعمار«)2(. واحدة، وحما�ٌص متاأجِّ
وُهما يف  العلماء  لقيام جمعية  والإبراهيمّي  بادي�ص  ابُن  اأعدَّ  لقد 
املدينة قبل ثمانيَة ع�شر عاما!، وكانت املراحُل ال�شابقة متهيًدا لقيام هذه 
وا�شت�شراَف  البعيدة  والروؤيَة  الر�شيد،  التخطيَط  َيعني  وهذا  اجلمعية، 

تركي رابح �ص 56.  )1(
اآثار الإبراهيمي: 280/5.  )2(
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در و�شعَة الأفق  َ يف التنفيذ، ودّقَة املتابعة، ورحابَة ال�شَّ امل�شتقبل، والتاأينِّ
التي متتع بها الإمامان ابُن بادي�ص والإبراهيمي.

بعد اأن توفر العدد الكبري من اأتباع ابن بادي�ص والإبراهيمّي عِملوا 
العلم  من  قواعَد  على  مبنيٍّ  العلماء  جلمعية  اأ�شا�شي  قانون  حترير  على 
والدين، ل ُتثري �شّكا ول ُتخيف احلكومة الفرن�شية، واأر�شلوا دعوًة با�شم 
اجلميع  اأّن  احلظ  ح�شن  من  وكان  اجلزائر،  وعلماء  فقهاء  جلميع  الأّمة 
الإبراهيمّي،  ول  بادي�ص  ابن  با�شم  تكن  مل  لأنها  للدعوة؛  ا�شتجاب 
فيهم  خطب  الجتماع  هذا  ويف  لها،  املقرر  يومها  يف  اجلميع  واجتمع 
انتخاَب رئي�ٍص للجمعّية ونائٍب له، فاجتمعوا  بادي�ص، وطلب منهم  ابُن 
الفهم والف�شاحة، واختاروا  به من  َبَهَرُهم  ومِلَا  العلمّية  عليه؛ نظرا لقوته 
الإبراهيميَّ نائبا له، على اأن ي�شع لها لئحًة داخلية، و�شدر قانون بها، 

وانُتخب املجل�ص الإدارّي لها من تالميذ ابن بادي�ص وزمالئه.
ومل تتاأخر ال�شلطات الفرن�شية يف منح اجلمعية الرتخي�َص الر�شميَّ 
بعد اأيام من تقدمي طلبها اإثَر انتهاء اجلل�شات التمهيدية، ويف 4 من �شفر 
�شنة 1349هـ / 22 مايو �شنة 1931م ح�شلت على الت�شريح من احلاكم 

العام، وُن�ِشَر يف اجلريدة الر�شمية.

من أسباِب ُسرعة ُخُروج الّتخيص ما يلي
ال�ّشعب . 1 عواطِف  ا�شتفزاِز  من  �شاَحَبُه  وما  املئوّي  الحتفال 

اجلزائرّي.
واملوّظفني . 2 الّزوايا  روؤ�شاء  مثل  اإليهم،  الإ�شالحيِّني  غرِي  ان�شمام 
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اجلمعية  على  ال�شيطرة  اإىل  ا�شرتاُكهم  َي  ُيوؤدِّ اأن  طَمعاً  الدينيني، 
واحتواِء احلركة الإ�شالحية.

ُلون َخَطراً عليها.. 3 رمبا اعتقَدْت فرن�شا اأّن العلماء يف ذلك الوقِت ل ُي�شكِّ

أسس مجعية العلماء وأصوهلا 
خل�ص ال�شيخ عبد احلميد بُن بادي�ص الأ�شول التي اأ�ش�شت عليها 

جمعية العلماء بقوله: 
الإ�شالم هو دين اهلل الذي و�شعه لهداية عباده، واأر�شل به جميع . 1

ل  الذي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  نبيه  يد  على  له  وكمَّ الر�شل، 
به، والقراآن  اإل  الب�شرية الذي ل ت�شعد  نبي بعده، الإ�شالم هو دين 
وبياٌن  تف�شرٌي  ال�شحيحة  والفعلية  القولية  وال�شنة  الإ�شالم،  هو كتاب 

للقراآن.
2 . - التابعني  واأتباع  والتابعني  ال�شحابة   - ال�شالح   ال�شلف  �شلوك 

اأ�شدُق  ال�شالح  ال�شلف  اأئمة  وُفُهوم  تطبيق �شحيح لهدي الإ�شالم، 
الُفُهوم حلقائق الإ�شالم ون�شو�ص الكتاب وال�شنة.

النبي . 3 يثبت عن  اأنه عبادة وقربة ومل  اأُْحِدَث على  ما  البدعة كلُّ 
�شلى اهلل عليه و�شلم فعُلُه، وكلُّ بدعة �شاللة.

امل�شلحة كلُّ ما اقت�شته حاجة النا�ص يف اأْمِر دنياهم ونظاِم معي�شتهم . 4
ُه اأ�شوُل ال�شريعة. ِم ُعْمرانهم مما ُتقرُّ و�شبِط �شوؤونهم وتقدُّ

اأمِتِه بعده . 5 واأف�شل  اخَلْلِق هو حُمّمد �شلى اهلل عليه و�شلم،  اأف�شُل 
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ال�شلُف ال�شالح؛ لكمال اتباعهم له، واأف�شُل املوؤمنني هم الذين اآمنوا 
وكانوا يتقون وهم الأولياء وال�شاحلون، فحظُّ كلِّ موؤمن ِمن ولية اهلل 

ه من تقوى اهلل. على قدر حظِّ
فهو . 6 الفعل  اأو يف  الدين، فكل �شرك يف العتقاد  اأ�شا�ُص  التوحيُد 

به  التوحيد  على  املبنيُّ  ال�شالح  والعمُل  �شاحبه،  على  َمردوٌد  باطل 
ِف اأَحٍد ِمن اخللق مع  وحده النجاُة وال�شعادة عند اهلل، واعتقاُد ت�شرُّ

اهلل يف �شيٍء ما  �شرٌك و�شالل، ومنه اعتقاد الَغوث والديوان.
ُرج عليها والّذبح عندها لأجلها . 7 بناُء الِقباب على القبور وَوْقُد ال�شُّ

لأعَماِل  وم�شاهاٌة  اجلاهلّية،  اأعمال  من  �شالٌل  باأهلها  وال�شتغاثة 
امل�شركني، فمن فعله جهاًل ُيعّلم، ومن اأقره مّمن َينت�شب اإىل اأهل العلم 

فهو �شالٌّ ُم�شل.
الغلوِّ يف . 8 على  وَمبناها  ال�شلف،  َيعِرفها  بدعٌة مل  ُرقّية  الطُّ الأو�شاُع 

هنالك  ما  اإىل  ال�شيخ...  دار  ال�شيخ، وخدمة  لأتباع  والّتحّيز  ال�شيخ، 
من ا�شتغالٍل ومن تميٍد للعقول واإماتٍة للهّم وقتٍل لل�شُعور وغرِي ذلك 

من ال�شرور.
ندعو اإىل ما دعا اإليه الإ�شالُم وما َبّيناه منه من الأحكام بالكتاب . 9

والإح�شان  حمة  الرَّ مَع  الأئمة،  من  ال�شالح  ال�شلف  وهدي  وال�شنة، 
دون عداوة اأو عدوان.

واملُ�شتِغّلون . 10 واملعاندون  بالرحمة،  النا�ص  اأحقُّ  املَغرورون  اجلاهلون 
اأحقُّ النا�ص بكل َم�شروٍع من ال�شدة والق�شوة.
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ق . 11 عند امل�شلحة العامة من م�شالح الأمة يجب تنا�شي كّل خالف ُيفرِّ
م التاآُزر والتَّكاُتف  َدُع الوحدة وُيوِجد لل�شر ثغرة، وَيتحتَّ الكلمة وَي�شْ
حتى َتنفِرَج الأْزَمُة وتزوَل ال�شدة باإذن اهلل، ثم بقّوة احلق واأَدُرِع ال�شرب 

و�شالح العلم والعمل واحلكمة، ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾)1(.

اجلانب التطبيقّي للسَنة األوىل جلمعية العلماء
�ص الإبراهيمي ذلك بقوله: لـخَّ

َعب يف كل مدينة وقرية لتنفيذ مقا�شد اجلمعية.. 1 تكويُن ال�شُّ
الإر�شاد . 2 باأنف�شهم  يبا�شرون  كله  القطر  يف  اجلمعية  اأع�شاء  انت�شاُر 

والوعظ، ويزرعون الوعي، ويراقبون حركة التعليم.
الدين . 3 يف  وال�شالل  واخلرافات  البدع  على  جارفة  حملة  تنظيُم 

امل�شاجد  والإر�شاد يف  الوعظ  ودرو�ص  واملحا�شرات،  اخُلَطب  بوا�شطة 
واملقالت يف  الأ�شواق،  واخلا�شة حتى يف  العامة  والأماكن  والأندية 

جرائدنا اخلا�شة التي اأن�شاأناها خلدمة الفكرة الإ�شالحية.
اأيدينا . 4 اإليه  ال�شروُع عاجاًل يف التعليم العربّي لل�شغار يف ما ت�شل 

من الأماكن، ويف بيوت الآباء؛ ربحاً للوقت قبَل بناء املدار�ص.
ّبان املتخرجني من . 5 تنيُد املئات من تالمذتنا املتخرجني، ودعوُة ال�شُّ

جامع الزيتونة للعمل يف تعليم اأبناء ال�شعب.

اآثار ابن بادي�ص 131/3.  )1(
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ّبان على النمط الذي بداأ . 6 التعليم العربي لل�شُّ العمُل على تعميم 
به ابُن بادي�ص.

ا�شتولت . 7 التي  ومعاهدنا  م�شاجدنا  يدها عن  برفع  احلكومة  مطالبُة 
عليها؛ لن�شتخدَمها يف تعليم الأمة ديَنها، وتعليم اأبنائها ُلغَتهم.

ووزعتها . 8 احتجزتها  التي  الإ�شالم  اأوقاف  بت�شليم  احلكومة  مطالبُة 
َول  الدُّ متِلِف  من  فرن�شا  ا�شتقدمْتُهم  ممن  وهم   - معمريها  على 
 - البلد  خريات  نهب  من  ومكنْتُهم  باجلزائر،  ووّطَنْتهم  الأوربية، 
بحيث  الكرثة  من  وكانت  عليها،  ُوِقفْت  التي  م�شارفها  يف  لُت�شَرَف 

ُت�شاوي ميزانية دولة متو�شطة.
الأحوال . 9 يف  الإ�شالمّي  الق�شاء  با�شتقالل  احلكومة  مطالبُة 

ال�شخ�شية مبدئّيا.
ِلها يف تعيني املوظفني الدينيِّني)1(.. 10 مطالبُة احلكومة بعَدِم تدخُّ

السنة الثانية للجمعية
بنَي  كبرٍي  �شراٍع  دوَن  اجلمعية  حياة  من  الأوىل  ال�شنُة  م�شِت 
موعُد  حلَّ  اإذا  حتى  الر�شميني،  واملوظفني  الطرقيِّني  وبنَي  امل�شِلحنَي 
الجتماع العمومّي يف 17 حمرم 1351هـ، 1932/2/23م لنتخاب 
املجل�ص الإدارّي اجلديد حدثت خالفاٌت كانت نتيجُتها خروَج الطرقيِّني 
من اجلمعية؛ وذلك لف�َشِلهم يف ال�شيطرة على املجل�ص الإدارّي، وهكذا 

اآثار الإبراهيمي: 282/5.  )1(
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خرج الطرقيُّون من اجلمعية ُيوؤّيُدهم بع�ُص علماء الدين املوظفني لدى 
اأ�شَمْوها:  العلماء  جلمعية  مناه�شة  جمعيًة  فاأ�ّش�شوا  الفرن�شية،  الإدارة 

جمعية علماء ال�ضنة. 

العلماء،  جمعية  حماربَة  عاتقها  على  اجلمعيُة  هذه  اأخذْت  وقد 
�شحيفَة  ثم  1351هـ،  �شنة  رجب  يف  الإخال�ص  �شحيفَة  فاأ�شدَرْت 
َهَم جلمعيِة الإ�شالح باأنهم وّهابية،  املعيار بعدها باأيام، واأخَذْت َتكيُل التُّ
واأنهم ُعَمالء لل�شرق، واأخَذْت ُتطالُب ال�شعَب والإدارَة الفرن�شية باإنزال 
اأ�شدِّ العقوبة باجلمعية، وا�شتخَدُموا اأ�شلوَب اإر�شاِل الوفود اإىل امل�شئولني 
باقرتاحه  موا  تقدَّ مما  وكان  العلماء،  �شدَّ جمعية  ل�شتثارتهم  الفرن�شيني 
اإل  امل�شاجد  الكالم يف  اأمراً مبنع  ُي�شِدر  اأن  فرن�شا  الوايل من قبل  على 
القرتاح  هذا  على  اأ�شهر  ثالثُة  مت�ص  ومل  الر�شميني،  الديانة  ملوظفي 
با�شم  املعروفة  املن�شورات  فاأ�شدرت  الفرن�شية،  الإدارة  به  اأخذت  حتى 

من�شورات مي�شال يف 18 �شوال 1351هـ.
وثارت نَْخوُة الأّمة رّدا على منع الحتالل الفرن�شي لعلماء اجلمعية 
من اإلقاء الدرو�ص واملحا�شرات يف امل�شاجد الواقعة يف قب�شته، فاأن�شاأت 

ا يف �شنة واحدة يف اأمهات القرى)1(. مبالها ب�شعة وت�شعني م�شجدا حرًّ
انق�شام  مع  العلماء  وجمعية  الطرقيني  بني  ال�شراع  ا�شتمر  وقد 
ونادًيا  منظمتني  اأن�شوؤوا  وقد  امل�شاألة،  هذه  يف  اأنف�شهم  على  الطرقيني 
ترتكز  والر�شميني  الطرقيني  �شحف  مو�شوعات  كانت  وقد  و�شحيفة، 

اآثار الإبراهيمي: 282/5، 283.  )1(
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على حماربة وجهة نظر جمعية العلماء امل�شلمني حول املراأة والتجن�ص 
باجلن�شية الفرن�شية والعقيدة.

ورغم ذلك كله مل يحظوا بال�شعبية والإقبال اللذين حظيت بهما 
حما�شرات ودرو�ص م�شايخ جمعية العلماء. 

نتائج االجتماع الثاني جلمعية العلماء
ُعِقد الجتماع الثاين جلمعية العلماء واأُبقي على جميع الأع�شاء 

ال�شابقني، وكان من اأبرز ما نتج عن الجتماع:
ان�شماُم اأع�شاء ُجدد للجمعية.. 1
زادت ثقُة الأمة باجلمعية واأع�شائها.. 2
د بع�ص العلماء فان�شموا اإىل اجلمعية.. 3 زال تردُّ
كل . 4 ليكون  الثالث  املقاطعات  عوا�شم  يف  الكبار  العلماء  تعينُي 

املقاطعة  يف  والعلمية  الإ�شالحية  احلركة  على  م�شرًفا  منهم  واحد 
كلها: ال�شيخ ابن بادي�ص يف مدينة ق�شنطينة، وال�شيخ الطيب العقبي 
يف اجلزائر العا�شمة ومقاطعتها، وال�شيخ الإبراهيمي يف مقاطعة وهران 

وعا�شمتها العلمية القدمية تلم�شان.

اجلانب التطبيقي للسنة الثانية للجمعية:
• فاأ�شدرت 	 لالإغالق،  با  حت�شُّ جرائد  لعدة  بالرتخي�ص  اجلمعيُة  قامت 

ّنة، فلما اأغلقت اأ�شدرت �شحيفة ال�شريعة املحمدية، فلما  �شحيفة ال�شُّ
فلما  امل�شتقيم،  ال�شراط  �شحيفة  اجلمعية  اأخرجت  الحتالل  اأوقفها 
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ذاع  التي  اجلمعية  ل�شاَن   الب�شائِر  �شحيفة  اجلمعية  اأ�شدرت  منعت 
يتها، وكانت حتمل التوجيهاِت واخِلطَط لعموم النا�ص بالإ�شافة اإىل  �شِ
املو�شوعات العلمية واحلما�شية، واأقبل عامة ال�شعب على قراءتها)1(. 

• النظام والقوة 	 ُم�شتَهّل حياتها - من  اإدارُة اجلمعية - وهي يف  بَلَغت 
َمبلغاً قوّياً بديعاً؛ حتى اأ�شبح اأع�شاوؤها ل يجدون تعًبا يف اإدارة العمل 
الدرو�ص  واإلقاء  املدن  بني  ل  التنقُّ يف  تعبهم  معظم  فكان  ومتابعته، 
العلمية واللقاءات، اأما احلكومة ال�شتعمارية فبنوا اأمرهم من اأوِل يوٍم 

على ال�شتخفاف بها وبقوانينها. 
باأن القوانني الظاملة ل  اأ�شبوع  وقد كانوا يعلنون يف جرائدهم كّل 
ما  فرن�شا  فلتفعل  اأحرار  واأنتم  الأحرار،  الرجال  من  الحرتام  ت�شتحق 
�شاءت، وكان هذا الكالم ومثله اأنكى عليها من وقع ال�شهام، لأنها مل 
الثانية( تظهر وغيوُمها  نُذُر احلرب )العاملية  تاألف �شماعه، وحنَي بداأت 
را ماذا  تتَلّبد اجتمع ال�شيخ ابن بادي�ص بالإبراهيمي يف داره بِتِلْم�شان، فقرَّ
با  ي�شنعان اإذا قامت احلرب، وقّررا َمن َيخُلُففهما اإذا ُقب�ص عليهما، وَقلَّ
ُوجوه الراأي يف الحتمالت كلِّها، وَقدرا لكلِّ حالة ُحكَمها، وَكتبا كل 

ما اّتفقا عليه يف ن�شخَتني.
وا�شتمرت اجلمعية يف ن�شاطها وقوتها يف ن�شر العلم ومقارعة اأهل 

الباطل َطَواَل حياة ابن بادي�ص عليه رحمة اهلل.
يف يوم 7 ذي احلجة  وقد هاجم ال�ضتعماُر اجلمعية بقرار جديد 

انظر: )جمعية العلماء( مازن املطبقاين �ص 118.  )1(
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1357هـ، 8مار�ص 1938م، اأ�شدره رئي�ُص الوزراء الفرن�شي )�شوطان(، 
�ص فيما ياأتي: ويتلخَّ

قانوين، . 1 غرَي  اأمراً  ُيَعّد  ت�شريٍح  دوَن  خا�شة  مدر�شٍة  اأيِّ  افتتاَح  اأّن 
وي�شتحق ُمرتكُبُه العقوبة.

مراقبة املدار�ص اخلا�شة املوجودة.. 2
يتهم . 3 اإ�شالمية  مدر�شة  اأي  ال�شلطة لإغالق  اجلزائر  اإعطاء حكومة 

مدر�شوها باأن لديهم اأي ميول وطنية.
وكان ردُّ اجلمعية قويًا وقد متثل فيما ياأتي:

املقاومة . 1 على  العزَم  عقدنا  »اإننا  بقوله:  بادي�ص  ابُن  رئي�شها  َح  �شرَّ
نا  امل�شروعة، و�شنم�شي بعون اهلل يف تعليم ديننا ولغتنا رْغم كلِّ ما ي�شدُّ

عن ذلك«.
الرخ�شَة . 2 اأو مدر�شٍة طلبت  اإىل كلِّ معلم،  النداَء  وجهت اجلمعيُة 

من الإدارة ومل ُتَْب، وكّل معّلم قراآن اأو مدر�شٍة ُمنعْت من الّتعليم، 
وكّل معّلم ُنزعت منه رخ�شُتُه اأن يكاتَب اجلمعيَة مبا وقع له، ويعّرف 

بتفا�شيل ذلك؛ لتقوم اجلمعيُة بالدفاع عنه بالطرق امل�شروعة.
�ص لالعتداء . 3 تعرَّ اأّي معلم  للدفاع عن  ا�شتعداَدها  اأبدت اجلمعية 

من ِقَبل ال�شلطات.
تاأ�شي�َص . 4 تنوي  جماعٍة  اأو  جهة  اأيِّ  باإر�شاد  تقوم  �شوف  اجلمعيُة 

الجراءاِت  اإىل  والعربية  الإ�شالم  لتعليم  مدر�شة  فْتَح  اأو  جمعية، 
الالزمة لذلك.
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وما اأن بداأت الإدارُة الفرن�شية بتطبيق قرار )�شوطان( حتى اأغلقت 
الكثرَي من املدار�ص الإ�شالمية واعتقلت عدداً من العلماء.

اهلزة الكربى اليت أصيبت بها مجعية العلماء
يف �شنة 1940م  تويف ال�شيُخ ابن بادي�ص رحمه اهلل مبر�ص ال�ّشَرطان 
يف  التفكري  ِمن  التعليم  يف  انهماُكه  ومنعه  �شنوات!  منذ  اأ�شابه  الذي 

عالجه، وُنفي الإبراهيمي اإىل ال�شحراء.
ثم انُتِخب الإبراهيمّي رئي�ًشا للجمعية وهو يف املنَفى، وما اإن اأُطِلق 
�شراُحه حتى وا�شل الن�شاَط الذي كان عليه ابُن بادي�ص يف احلركة العلمية 
والعملية، فن�ِشطْت حركة اإن�شاء املدار�ص، فاأَن�شاأت الأّمُة من مالها يف �شنة 
واحدٍة ثالًثا و�شبعني مدر�شة يف مدِن وُقرى اجلزائر!، على طراز واحد، ثم 
تناف�ص النا�ص يف بناء املدار�ص حتى زادت على اأربعمائة مدر�شة! وبلغ 
األفاً  معلميها  عدد  وبلغ  وبنات،  بنني  بني  الآلف  مئاِت  تالمذتها  عدد 

وب�شَع مئات، وبلغت ميزانيتها اخلا�شة مائة مليون فرنك وزيادة)1(.

نشر التعليم العربي واإلسالمي بني املقيمني يف فرنسا
اإىل  ن�شاطهم  امتد  بل  اجلزائر،  العلم يف  بن�شر  اجلمعية  تكتف  مل 
اجلزائريني املقيمني يف فرن�شا؛ لربطهم بلغتهم ودينهم الإ�شالمي، فقامت 
وربط  والإر�شاد،  والوعظ  بالتعليم  للقيام  النوادي  بتاأ�شي�ص  اجلمعية 

اجلزائريني بوطنهم.

اآثار الإبراهيمي 285/5، 286.  )1(
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الورتالين،  الف�شيل  اجلمعية:  اأوفدتهم  الذين  العلماء  ومن 
وال�شعيد ال�شايل، وحمزة اأبو كو�شة وغريهم.

وقد حتدث حمزة اأبو كو�شة يف افتتاح نادي التهذيب يف اأولن رون 
عن اأهداف النادي قائاًل:

»اإن جمعية العلماء ل تريد اإهمالكم وترككم �شدى، واإن فارقتم 
اجلزائر فهي حلقتكم اإىل فرن�شا، واأ�ش�شت لكم النوادي التي هي عبارة 
عن م�شجد ملن اأراد ال�شالة، ومدر�شة ملن اأراد التعليم، ونادًيا ملن اأراد اأن 

ي�شمع الوعظ والإر�شاد«))).
وقد كانت حركة الت�شال دائمة بني هذه النوادي واجلمعية الأم 
يف اجلزائر، وقد جاء يف اأحد التقارير الفرن�شية: اأن فروع نوادي التهذيب 
قد عقدوا اجتماًعا يف �شوال عام 1356ه  دي�شمرب 1937م ح�شره ممثلون 

عن خم�شة وثالثني نادًيا.

فرنسا تلجأ إىل القتل والعنف ضد اجلمعية
ها املوؤامرات،  دَّ وقد حاَوَلْت فرن�شا كبَح ِجماح اجلمعية، وحاكت �شِ
بهم،  تليق  ل  بتهم  باتهامهم  النا�ص  لدى  العلماء  َت�شويَه  وحاولت 
واأ�شدرت  دونهم،  امل�شاجد  اأبواب  واأغلقت  م�شروعاتهم،  �شدَّ  ووقفت 
اإل  يزيدهم  ل  هذا  اأن  راأت  فلما  جمالتهم،  تراخي�ص  �شحب  قرارات 
العاملية  احلرب  نهاية  فر�شة  انتهزت  الإ�شالح،  واإ�شرارا على  وثباتا  قوة 

املطبقاين، �ص 110.  )1(
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الثانية فدبَّرت ثورة مفتعلة �شنة 1945م قتلت فيها من ال�ّشْعب �شتني 
ت  وَزجَّ العلماء!  اأتباع جمعية  من  معظمهم  األًفا  �شبعني  و�شجنت  األًفا 
بالإبراهيمي يف ال�شجن الع�شكري قرابَة �شنة، فخرج العلماء بعد هذه 

املذبحة اأ�شلَب عوًدا واأقوى �َشكيمًة واأعظَم هّمة)1(.

آثار حركة العلماء
وكان من اآثار حركة العلماء الذين قادهم ابن بادي�ص رحمه اهلل اإىل 
ن�شر العلم وتعليم النا�ص يف جميع مدن وقرى وبوادي القطر اجلزائري ما 

تلَّى يف الأمور التالية:
- بث الوعي واليَقظة يف ال�ضعب حتى عَرف ما له وما عليه.

- اإحياء تاريخ الإ�ضلم.
- تطهري عقائد الإ�ضلم وعباداته من اأَْو�ضار ال�ضلل والبتداع.

واإيثاِر  النف�ص،  كالعتماد على  اإبراز ف�ضائل الإ�ضلم واأخلقه   -
العزة والكرامة، والنفوِر من الذلة وال�شتكانة وال�شت�شالم، ومنها اأْخُذ 
النف�ص  وبذُل  ال�ّشْعب،  طبقات  العلم يف جميع  ون�شُر  بقوة،  �شيء  كل 
والتم�ّشُك  املجتمع،  اأفراد  بنَي  واملحبة  التاآخي  ون�شُر  الدين،  �شبيل  يف 

باحلقائق ل باخليالت والأوهام.
- اإحياُء الل�ضان العربي، والنَّخوِة العربية. 

فاأْحَيوا ال�ّشْعَب اجلزائري بالعلم والإميان، فعَرف نف�شه، فاندفع اإىل 

انظر اآثار الإبراهيمي 285-283/5.  )1(
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ُم الأغالل، ويطُلب بدمه احلياة ال�شعيدة، والعي�شَة الكرمية،  الثورة ُيحطِّ
فرن�شا  الغابر، حتى خَرَجْت  بتاريخه  تاريخه احلا�شر  اإىل و�شل  وي�شعى 
واأربعني  ت�شع  بعد  عام 1962م)1(  والهزمية  اخليبة  ُذُيوَل  رُّ  َتُ اجلزائر  من 

�شنًة من بداية التخطيط يف املدينة املنورة بني ابن بادي�ص والإبراهيمي.





انظر اآثار الإبراهيمي 288-287/5.  )1(
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كانت الهند - ك�شائِر بالد امل�شلمني يف اأخريات الدولة العثمانية - 
يم والظلم،  حتَت نَرْيِ ال�شتعمار الإجنليزي، وقد نالها ما نال غرَيها من ال�شّ
والنحراف الأخالقي والفكري، مع الفقر والك�شاد القت�شادي، وَثَوراِن 
حتى  ناَرها؛  ُيذُكوَن  الإجنليز  فتئ  ما  التي  والعرقية  الطائفية  الّنَعَرات 
ت�شتغل البالُد عنهم يف َم�صِّ خرياتها، والق�شاِء على قدراتها وطاقاتها، 
فانق�شمت  العرقيات،  ثارت  امل�شتعمر حتى  الهند عن  ا�شتقّلت  اأن  وما 
الهند اإىل ُدَول، كان من اأبرِز اأهدافها اإبقاُء امل�شلمني يف الهند اأقلّيًة بني 

تلك الديانات املتعددة.
فتح الندويُّ عينيه على الأمة وهي تتلقى الهزائَم تلو الهزائم من 
وفوق  خرياتها،  و�شرقة  بالدها  باحتالل  الويالت  اأذاقها  الذي  الغرب 
ذلك كله الغزو الفكري الذي ق�شد به اإف�شاد العقائد والعقول، واإدخاُل 
وبح�شارته  به  النبهار  عقدة  غر�ص  على  والعمل  وال�شكوك،  ال�شبهات 
ُملئت  والعجم  العَرِب  بالد  يف  امل�شلمني  من  جيال  اأنتج  مما  و�شناعته، 
لتهم هزمية نف�شية زرعت يف نفو�شهم  مه، وكبَّ قلوبهم اإعجابا بالغرب وتقدُّ
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الآثار على  وت�شاعفت هذه  الغرب،  اأمام  غار  وال�شَّ بالنق�ص  الإح�شا�ص 
اأذهانهم كما  الدنيا يف  الدين عن  انف�شل  الإ�شالمية حتى  املجتمعات 
كلماٍت  الندوّي  �شمع  ما  وكثريا  املُنحّل.  املادي  الغرب  يف  ال�شاأن  هو 
من املثقفني يف البلدان الإ�شالمية )دع الدين للم�شجد(!. وكان عامة 

ًما بالقومية العربية. العرب اإما ُمعَجًبا باحل�شارة الغربية اأو ُمتيَّ
ِلها اإىل دويالت مفككة تكرث  عا�ص الّنْدوي وقَت متّزق الأمة وحتوُّ
الدويالت  هذه  بني  وبَذر  )امل�شتعمر(،  نعها  �شَ التي  النقالبات  فيها 
اأ�شباَب النزاع والعداوات، واأبعَدُهم عن دينهم وحتكيم �شرع اهلل تعاىل، 

وفر�ص عليهم القوانني الو�شعية.
فاأخذ الندوي منُذ َرْيَعاِن �ضبابه على كاهِلِه اإعادَة الثقة والعزة لالأمة 
اأفرادا وجماعات، حكوماٍت وقيادات، فاأوقف نف�شه على هذا امل�شروع 
ومُمتلكاتهم،  واأعرا�شهم  دمائهم  عن  ذاّبا  امل�شلمني  حقوق  عن  ُمَدافعا 
نافخا يف ُنُفو�شهم احلما�َص والعتزاز بدينهم، غار�شا يف ُعُقولهم ا�شت�شغاَر 
م�شتنه�شا  وقوانينه،  الغرب  ح�شارة  لتعرية  با  منت�شِ �شاأِنِه،  وقلَة  الغرب 
تعاىل  اهلل  لوجه  لإخال�شه  ونظًرا  الإمام،  اإىل  ودفعهم  امل�شلمني  همم 
الأثر  له  فكان  مراده،  حتقيق  اإىل  تعاىل  اهلل  قه  وفَّ لديه  الهدف  وو�شوح 

الكبري يف نه�شة الأمة الإ�شالمية كلِّها.
كاته،  تلك هي اأهداُف الّنْدوّي يف دعوته، وتعليمه، وموؤلفاته، وحترُّ
الندوي وا�شحة بني عينيه مثل  اأهداف  واأ�شفاره، ولقاءاته. حقا كانت 
البو�شلة، فلن تد عمال من اأعماله اأو حما�شرة من حما�شراته تخرج عن 
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هذه الأهداف، فكان رحمه اهلل را�شدا منذ ريعان �شبابه، فلم يتنقل من 
منهج اإىل اآخر ومل يكن مذواقا يتذوق عمال ثم يرتكه اإىل عمل اآخر، فلم 

اأجد اأنه ابتداأ م�شروعا ومل يتمه.

من هو هذا الرجل العظيم؟
العلي  الدين بن عبد  اأبو احل�شن علي بن عبد احلي بن فخر  هو 
، ينتهي ن�شبه اإىل احل�شن بن علي بن اأبي طالب ر�شي  احل�شني الّنْدِويُّ

اهلل عنهما.
 - 1333/1/6هـ  بتاريخ  الهند  يف  َبَرْيِلي  َراي  يف  ولدته  كانت 
1914م)1(. ن�شاأ يف بيت علم واأدب، وُتقًى و�شالح، �شليل اأجماد كرام، 
التي   - العلماء  ندوة  تراأَّ�ص  ممن  العلي  عبد  واأخوه  العلماء،  من  فاأبوه 
ُن�شَب اإليها بعُد و�ُشِهَر بها -، واأمه واأخواته ممن حفظ القراآن الكرمي وقام 
بتعليمه، وللجميع موؤلفاٌت وكتب فيما َيُهم اأْمَر الأمة، تاريُخهم م�شرٌق يف 

ن�شرِة الإ�شالم والنت�شاِر لق�شاياه.

خصائص أسرته وميزاتها
ة يف النقاط التالية: �ص الّنْدوي خ�شائ�َص اأ�شرِتِه اخلريِّ خَلّ

1 - املحافظة على ن�ضبها، وعدم َقبولها امل�شاهرة من غريهم، وقد 

ــدوي )ت: 1420هـ(، ط الأوىل عام  ــرية احلياة )45/1( للن ــر كتاب: يف م�ش انظ  )1(
ــلِّي عليه رحمه اهلل تعاىل �شالة الغائب  ــق. وكان قد �شُ 1407هـ، دار القلم، دم�ش

يف احلرمني ال�شريفني.
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اأفاد ذلك يف احلفاظ على اخل�شائ�ص والتقاليد الإ�شالمية اإىل حدٍّ كبري، 
تتمّكِن  ومل  اجلاّدة،  عن  تنحِرف  مل  ال�شحيحة  العقائد  َبِقيت  حيُث 

ب اإليها. البدع والأعمال ال�شركية من الت�شلل والت�شرُّ
ومن  املطهرة،  ال�ضنة  واتباع  التوحيد  اإىل  الدعوة  �ضعارها  اأن   - 2
من  ون  ُيعدُّ وهم   - الأ�شرة  هذه  لعلماء  يوجد  ل  اأنه  ذلك  على  الأدلة 
عنها  ي�شمع  ومل  قرب،  على  عمارة  اأو  قبة  اأو  �ص  جم�شّ قرب   - الأولياء! 
العمُل  اأو  القبور،  على  الجتماُع  اأو  امليالد،  مبنا�شبات  احتفالٌت 
بالطقو�ص والتقاليد التي راجت يف الهند، ومقابرهم ُت�شِبُه مقربة البقيع 

ل توجد عليها كتابات ول لوحات ول اأي معامل.
الدينية  واحلمّية  الرجولُة  لها  املميِّزة  الأ�ضرة  خ�ضائ�س  من   -  3
وعاطفة اجلهاد، وكان من نتيجة ذلك اأن ظهر يف هذه الأ�شرة قادٌة كبار، 

ورجال اأبطال ِمن اأويل العزم والهمة العالية.
اأن   - الرزاق كاليل  ال�شيد عبد  وهو  الأ�شرة -  اأبناء  باأحد  وَحَدا 
ام الإ�شالم«، حتتوي  ْم�شَ ينظم َمْلَحمًة ُموؤثِّرة مثرية لفتوح ال�شام با�شم »�شَ

على خم�شٍة وع�شرين األف بيت )25000(.
ظلم  عن  بعيدة  النا�س،  مع  والب�ضاطة  الوداعة  توؤثر  اأنها   -  4
الآخرين والتعايل عليهم، ويف�شلون التنازل عن حقوقهم على اأن َيجُنوا 

على غريهم، مع مقدرتهم على اأخذ حقوقهم.
5 - متيزت الأ�ضرة بالعلم ال�ضرعي والعناية التامة باأعمال القلوب 

وتزكية النفو�ص، والت�شال بامل�شايخ)1(.

يف م�شرية احلياة 44-33/1.   )1(
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طلبه للعلم
الأردية  اللغَة  الكتاتيِب  يف  وَدَر�ص  طفولته،  يف  القراآن  ختم 
والفار�شية، ثم تعلَّم العربية �شنة 1924م على يد �شيخه خليل بن حممد 

الأن�شاري اليماين. 
وملا بلغ الرابعَة ع�شرَة من ُعُمره التحق بجامعة لكهنو.

ابن  العالمة  على  والرتمذيِّ  داود  اأبي  و�شَن  ال�شحيحني،  وقراأ 
�شديق ح�شن خان، وقراأ عليه تف�شري البي�شاوي، و�شمع منه عدة درو�ص 
يف املنطق، وقد اأقام عند �شيخه عامني واأ�شبح من خا�شته واأكيَلُه و�شريَبُه.
كانت اللغة الإجنليزية )مو�شة( الع�شر، ولها �شولة وجولة! فاأقبل 

عليها الندوي ب�َشَغٍف زائد! وبداأ يدُر�ُشها على عدد من الأ�شاتذة.
قة تفي�ص اإمياناً  فلّما علمت والدته بهذا كتبت اإليه ر�شائَل رقيقة مرقِّ
ر يف عينه لغة الكفار،  ُم يف قلبه لغة القراآن وت�شغِّ ًة على الدين، تعظِّ وَغرْيَ
ع اإىل اهلل، ف�شعر قلُبُه فجاأًة بال�شاآمة  وا�شتعانت يف ذلك بالدعاء والت�شرُّ
والفتور من املزيد يف درا�شة الإجنليزية، واأرَجَع الكتب التي ا�شتعاَرها اإىل 

له للكتابة بها.  اأ�شحابها، وكان قد اأخذ بن�شيٍب جّيٍد منها اأهَّ
ثم رحل الّنْدوي للدرا�ضة على العالمة ح�شني اأحمد املدين يف 
اإىل  �شافر  ثم  القراآن،  علوم  وبع�ص  احلديث  عليه  در�ص  حيث  ديوبند، 
وكانت  العلماء«،  »�ضف  امل�شمى  النظامية  بالدرا�شة  فالتحق  لهور 
درا�شته جادة و�شعبة جداً حيث ُيكلَّف الطالُب اأن ُيعيد الدر�ص املا�شي 
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بكلماته وعباراته وم�شادره ومراجعه!، وذلك كل مرة!، ودخل الّنْدوي 
المتحان وجنح بتفوق عام 1932م)1(.

مشروع النهضة داخل اهلند
الهزمية  وانت�شاَل  النا�ص  قلوب  يف  العزة  روِح  بثَّ  الّنْدوي  جعل 
النف�شية من نفو�شهم ِمن اأولوياته، فاختار �شخ�شية ال�شهيد اأحمد عرفان 
لقربه من النا�ص وما حققه من انت�شارات رائعة على الكفار، فكتب �شرية 

مطولة لل�شيد اأحمد عرفان تتحدث عن جهاده ومناقبه.
ّمد  �شَ �شخ�شاً  فكاأنَّ  الأوىل  طبعته  و�شدرت  الكتاَب  اأكَمَل  فلما 
جراح الأمة املكلومة، وَفكَّ اإ�شاَرها، فتهافت النا�ُص على الكتاب، وقرئ 
ف الذي قد يئ�ص من حيويِة  يف امل�شاجد واملجامع، وتاأثر به ال�شباب املثقَّ
فقد  والإحلاد،  ال�شيوعية  اأَ�ْشر  يف  ووقعوا  للبقاء!  و�شالحيِتِه  الإ�شالم 

األهَب الكتاُب فيهم روَح الإميان)2(.

االهتمام باملناهج الدراسية
كان من اأولويات علماء التجديد والنه�شة الهتماُم ب�شياغة اأذهان 
التالميذ على املنهج الإ�شالمي الذي يبني روح العزة واحليوية، ويناأى 

بهم عن الهزمية وال�شياع وامليوعة.

يف م�شرية احلياة 102-78/1.  )1(
يف م�شرية احلياة 134-125/1.  )2(
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املناهج املوجودة ل تكفي لرتبية الأجيال  اأّن  الّنْدوي يرى  وكان 
والأئمة  والتابعني  ال�شحابة  روايات  على  الرتكيز  ينبغي  واأنه  املعا�شرة، 
املهديني الذين كانوا يق�شون ويتحدثون ب�شال�شة دون تكلٍف وحماولِة 

اإغراب.
النبيني  »ق�ش�ص  بعده  ومن  الرا�شدة«،  »القراءة  كتابه  فاأخرج 

لالأطفال«)1(.

محاية عقول الناشئة من املناهج املدرسية املنحرفة
البتدائية  الكتب  يف  �شريحة  درو�ٌص  الهند  تق�شيم  بعد  ظهرت 
املقررة عن الديانة الهندوكية وفل�شفتها، وق�ش�ٌص �شركية خرافية، فراأى 
دد اأن يقوم بعملني: اأحدهما �شلبي، والآخر اإيجابي. الّنْدوي يف هذا ال�شَّ
فالعمل ال�شلبي والإداري هو اأن ُيطاِلب احلكومة باأن تكون ـ بكل 
التعليمية...  �شيا�شتها  الدين يف  تتدخل يف  ل  ِعلمانيًة  ـ  واأمانة  �شدق 
كما كانت يف عهد النكليز... وقد اأفلحت حركُة املطالبة للحكومة ِمن 
الّنْدوي  وكان  والربقيات،  واملوؤمترات،  واللقاءات،  املحا�شرات،  خالل 
يجوُب البالَد طول وعر�شاً فاأ�شبح النذيَر الُعرياَن! حتى اأُجرِبت الدولُة 
على اإلغاء تلك املواّد؛ اإذ كانت تلك احلركُة فوَق طاقة احلكومة؛ نظرًا 

لقوتها، و�ضخامتها، وجودة تنظيمها.

التعليم  باأنف�شهم  امل�شلمون  ينظم  اأن  فهو  الإيجابي  العمل  اأما 

يف م�شرية احلياة 144/1.  )1(
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البتدائي لأطفالهم، وفتح امل�شلمون مئات املدار�ص لتعليم اأبنائهم...)1(.

استقطاب املثقفني
�ص مركَز التعليمات الإ�شالمية يف داٍر يف و�شط  يف عام 1943م اأ�شَّ
باأ�شلوب  ال�شريف،  واحلديث  القراآن  تعليَم  منه  الهدُف  وكان  البالد، 
تربوّي معا�شٍر ي�شتقطُب الطبقَة املثقفة، وفعاًل تقاطر املثقفون عليه حتى 

�شاقت عليهم الّدار، فانتقلوا اإىل �شطحها.
بداأ  حتى  للمثقفني،  مفخرًة  الدر�ص  هذا  اإىل  النت�شاُب  وكان 

هم اإذا اأراد اأن ُيرِبز نف�َشه انت�شب اإىل هذا الدر�ص)2(. بع�شُ

االهتمام بوسائل اإلعالم املؤثرة
اإ�شدار  اإىل  ة  ُملحَّ ال�شرورة  اأّن  العلم  اأهل  بع�ص  مع  الّنْدوي  راأى 
عام  »تعمري«  جريدة  فاأ�شدر  دينهم،  يف  امل�شلمني  بتوعية  ُتْعَنى  جريدة 
الفكر  وَت�شتثري  الإميان  روَح  تنُفخ  اجلريدة  مقالُت  وكانت  1948م، 
اإلينا«)3(،  العامل بحاجة  والوجدان، وكان من بني تلك املقالت مقال: 
اأ�شدر قبَل ذلك  اأثَّر كثرًيا يف نفو�ص ال�شباب. وقد كان الّنْدويُّ  الذي 
يف  �شعف  »موا�شُع  بعنوان:  امل�شلمني  اأو�شاَع  ِب�شدٍة  فيه  انتقد  مقاًل 

�شريتنا و�شخ�شيتنا القومية«، نبه فيه اإىل الأمرا�س التالية:

يف م�شرية احلياة 275-273/1.  )1(
يف م�شرية احلياة 180/1.  )2(
يف م�شرية احلياة 181/1.  )3(
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اإيثاِر امل�شالح واملنافع على الأخالق واملبادئ.. 1
الغفلِة عن مواجهة حتديات العدّو العاملي )اأوربا واحل�شارة الغربية(.. 2
قلِة العمل، واجلنب، واخلوف.. 3
الطاعِة العمياء للقيادة القومية العلمانية.. 4
العواطف . 5 واإبداء  واملقالت،  اخلطب  يف  احلادة  والعاطفية  التبّذِل 

واخلالف.
ثم اأخرج كتابه ال�شهري »ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمني«.

�شباب  اإىل  جاء  اإذ  عجيباً؛  َقبوًل  الكتاب  لهذا  تعاىل  اهلل  وكتب 
الإ�شالم يف �شننَي عجاٍف، اأعاد لهم اعتزاَزهم وثقتهم بدينهم، وردَّ عنهم 

�شبهات املبطلني وَحَمالت املُغر�شني.
ثم اأ�شدر جريدة »ندائي ِملَّت« �شنة 1962م، ولقيت َقبول وا�شعا 

يف اأو�شاط امل�شلمني)1(.

الّنْدوي واجلماعات اإلسالمية
انتمى النْدوّي اإىل اجلماعة الإ�شالمية التي اأ�ش�شها املودودي، ثم 

اختلف مع املودودي وانف�شل عن ع�شوية اجلماعة الإ�شالمية. 
لكنه كما قال: »دامت َعالقتي بالأ�شتاذ بعد انف�شايل عن اجلماعة 
كالَعالقة بني �شديقني كرميني قدميني، مل يكن يفرق بينهما اإل اختالُف 

ِوْجهاِت النظر«)2(.

يف م�شرية احلياة 287/1.  )1(
يف م�شرية احلياة 165-162/1.  )2(
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ثم  الإ�شالمية  اجلماعات  من  كثري  اإىل  انت�شب  قد  الّنْدوي  وكان 
انف�شل عنها!؛ وعلل ذلك بقوله:  »كما اأرى من ال�شرورة مبكان لكل 
حركة ودعوة وموؤ�ش�شة - تقوم خلدمة الدين واإعالء كلمة اهلل تعاىل - اأن 
ت�شتِمرَّ يف النمو والرتقاء، وتّطِلَع على ق�شايا احلياة وم�شائلها وحاجاتها، 
وتق�شيها يف حدودها امل�شروعة املطلوبة، وتطّبق بينها وبني احلياة، واإّل فاإّن 
تلك احلركة اأو املوؤ�ش�شة تتعر�ص للحرمان من �شالحية النمو وا�شتمرار 
احلياة، وت�شاب بال�شلل واجلمود، وتنح�شر فائدتها يف حدوٍد �شيقة!«)1(.

استشراُفه املستقبل
الإجنليز  من  البالد  لتطهري  الوطنية  التحرير  بحركة  الّنْدوي  اهتمَّ 
- الذين غ�شبوا الهند من اأيدي امل�شلمني، واأ�شقطوا اخلالفة العثمانية 
- وكان يرى م�شاركة غاندي والوطنيني يف طرد الإجنليز، واأن امل�شلمني 
اإذا جل�شوا متفرِّجني ف�شتكون الدائرُة عليهم، لأنَّ الغرم بالغنم)2(!. ووقع 
ما توّقعه الّنْدوي من �شدوِر قرارات ت�شرُّ بامل�شلمني، فكان اأبرُز ما احتّج 
به على غاندي اأّنهم طردوا امل�شتعمر ب�شراكٍة مع امل�شلمني، واأّن التفاقيَة 

تق�شي باعطاء امل�شلمني جميَع حقوقهم.

اجملمع اإلسالمي العلمي عام 1959م ملقاومة الردة
العامل  ُبلداَن  تتاح  التي  اجلديدة  الردة  بخطورة  الّنْدوي  اأح�صَّ 

يف م�شرية احلياة 193/1.  )1(
يف م�شرية احلياة 170-167/1.  )2(
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الإ�شالمي، وراأى اأّن من الأهمية مبكان اإقامَة جُمّمع علمّي يت�شدى لهذه 
الردة اخلطرية ال�شاملة، فاأ�ّش�ص املُجّمع الإ�شالمي العلمي، وقد بلغ عدُد 
اأّنه لي�ص يف �شبه القارة الهندية  من�شوراته ُقرابَة مائتني!، وذكر الّنْدوي 
موؤ�ش�شة اأخرجت يف اللغة النكليزية - على الأقل - ُكُتباً علمّيًة دعوية 
بهذا العدد ومبثل هذا امل�شتوى العلمي املتقدم حوَل الدين الإ�شالمي 
واخللفاء  وال�شنة  وال�شرية  واحلديث  والعقائد،  الإ�شالمية،  وال�شريعة 

الرا�شدين مثله...)1(.

الندوي يستثمر الطائفيَة وقايًة للمسلمني
من  يثار  وما  الهند،  يف  بامل�شلمني  املحدقَة  الأخطار  الّنْدوي  راأى 
فة ِمن ِقَبل الِهنُدو�ص للق�شاء على امل�شلمني،  ع�شبيات وحركات ُمتطرِّ
نتج عنها جمازر ب�شعة منها جمزرة عام 1964، ومقتلة م�شلى العيد عام 
1980م والذي ق�شي فيه على جميع امل�شلني من رجال ون�شاء واأطفال 
فكانت  امليادين،  تلك  يف  امل�شلمني  بروؤو�ص  يلعبون  الهنادكة  واأ�شبح 

�شدمة عنيفة للندوي.
 فجاء م�شروُعه الهام الذي �شرف فيه كثريا من تفكريه وعمله يف 
الهند وهو »اإحياء ر�ضالة الإن�ضانية«، لتوجيه اأنظار الأغلبية غرِي امل�شلمة 
اإىل قيمة امل�شلمني يف الكفاح الوطني، وفائدة الدور الذي ميثلونه يف اإنقاذ 
البالد... والتو�شِل اإىل قلوبها وعقولها، بطرِح احللول الناجحة للم�شاكل 

املعا�شرة. 

يف م�شرية احلياة 193/1.  )1(
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يقول  الدعوة،  هذه  من  مراده  فهم  عدم  عليه خطورُة  يْخَف  ومل 
ومهارًة،  لباقة  يتطلب  جدا،  دقيقا  كان  العمل  هذا  »ولكّن  الّنْدوي: 
نف�شية املخاَطبني،  واإدراك  اإبداء الآراء،  فائقة على  بالغة، وقدرًة  وحيطة 
يقبلها  التي  الأديان  وحدة  نظرية  اإىل  الطريق  د  مُيهِّ فيه  َمْزَلٍق  اأدنى  واأن 

الذهُن الهندي ب�شهولة، ودعا اإليها كبار زعمائها وقادتها«)1(.
لها احتفالت يف  َقبوًل ورواًجا، وعقدت  وقد لقيت هذه احلركُة 
ال�شاحات العامة يح�شرها مئاُت الآلف من النا�ص!، وكان موؤمتر دلهي 
هذه  تنالها  كانت  التي  وال�شعبية  للقبول  مثال  خري  1990م  عام  يف 

احلركة، وتاأثرِيها على النا�ص)2(.
قامْت موجة  ال�شيخ  اأحد  يد  وعندما قتلت غاندي 1984م على 
والّنْهب، و�شارك يف  الوح�شية  اأنواٌع من  هم  وارُتِكبت �شدَّ الُعنف،  من 
فكّف  عليهم،  النْدوي  نكرُي  فا�شتدَّ  امل�شلمني!،  من  اأفراٌد  ذلك  بع�ص 
امل�شلمون عن ذلك، وردوا ما يف اأيديهم، وت�شامع ال�شيخ به فجاء اأعياُنهم 
رين فقال لهم: »اإن هذا من واجباتي الدينية  اإىل الّنْدوي �شاكرين وُمقدِّ
اأّن  طا م�شاركاً يف الإثم، ومعلوٌم  اأفعل ذلك لكنُت مفرِّ واخللقية، لو مل 
القراآن الكرمي وال�شنة املطهرة قد اأمرا بالق�شط يف النا�ص، قال اهلل تعاىل: 
﴿ ول يجرمنكم �شناآن قوم على اأن ل تعدلوا اعدلوا هو اأقرب للتقوى ﴾ 

)املائدة: 8(«)3(.

يف م�شرية احلياة 251-247/1.  )1(
يف م�شرية احلياة 73/3.  )2(

يف م�شرية احلياة 71-68/2.  )3(
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املسجد البابري
 اأثارْت ق�شّيُة امل�شجد البابري حفيظَة العلماء ومنهم الّنْدوي، فقام 
بَعْقِد عدة اجتماعات مع عدد من ُحّكام الوليات من غري امل�شلمني!، 
له  اأر�شل  الوزراء  برئا�شة  �شكنه(  بي  )وي  فوز  وبعد  1989م  عام  ويف 
الّنْدوي خطابا مف�شال يف الق�شية فقراأه ووعد بالأخذ باأكرث ما ورد فيه)1(.
ثم كتَب الّنْدويُّ ر�شالًة للم�شلمني تثبتهم على احلق، وُتِعيد الثقَة 
اإىل نفو�شهم، وُتبنيِّ لهم كيف َي�شتفيدون من الأحداث؟ ويوظفونها يف 
�شاحلهم؟، وبنيَّ موقَف امل�شلمني من الفنت واملحن التي مَتُّر بهم، وما هي 

و�شائل التعامل معها؟ وقرئت يف امل�شاجد واملحافل)2(.
وقد اأر�شل الّنْدوي وفًدا ملقابلة رئي�ص الوزراء، ويف اليوم التايل يوَم 
به  الجتماع  منه  وطلب  بالّنْدوّي،  الرئي�ص  ات�شل مكتب  الوفد  رجوع 
باَب  يفتح  اأن  الثنائي  اللقاء  الّنْدوي؛ لأنه خ�شي من  فاعتذر  منفردا!، 
الظنون والتكهنات عليه!، ولكنه ات�شل به مرة ثانية وثالثة واأ�شر على 

َم م�شروعه يف حلِّ الق�شية وت�شفيتها...)3(. لقائه، فذهب اإليه، وقدَّ
ومع تلك اجلهود هدم امل�شجد البابري!، فهبت َموجات من العنف 

واملجاِزر الدموية يف )بومباي( و)�شورت( و)اأحمد اآباد( وغرِيها.

يف م�شرية احلياة 59-52/3، 81.  )1(
يف م�شرية احلياة 92-88/3.  )2(

يف م�شرية احلياة 184-181/3.  )3(
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ال�شر�شة،  العنف  للّت�شّدي حلملة  عاّمًة  ْدوي اجتماعاٍت  النَّ فَعَقد 
الرئي�ص  الّنْدوي يف حديث مع  الوزراء، وبنيَّ  مع رئي�ص  وَعَقد اجتماعاً 
َهة ُبركان، ول بّد من التنّبه لهذا، واتخاِذ  وَّ اأّن البالد حترتق!، واأنها على َفُ

اإجراٍء عاجٍل قبل اأن تفوت الفر�شة..)1(.

النَّْدوي أمني عام ندوة العلماء 1961م
اأمينا عاّما لندوة العلماء بعد  اختار املجل�ص ال�شت�شاريُّ الندويَّ 
مالية،  اأزمة  ُتعايِن  ذاك  حني  العلماء  ندوة  وكانت  الأكرب،  اأخيه  وفاة 
وو�شلْت اإليه ر�شالة من بع�ص اأهل الف�شل يف الكويت تطلُب منه زيارة 
ارها لدعم الندوة، فا�شرتط الّنْدوّي عليهم اأنهم هم  الكويت واللقاء بُتجَّ
النا�ص  لون باحلديث عن هذا املو�شوع، واأن ل يرتدد على  الذين يتكفَّ

بنف�شه يف هذا ال�شاأن، واأن تكون زيارُته دعوية فقط)2(.

الندوي: ال نريد أن نعيش عجماوات
بعد تق�شيم الهند اقت�شى احلاُل اأن ُيعَقد احتفاٌل عاملي لدار العلوم 
ديوبند، تظهر به عامليتها وتاأثريها، فدعت اإىل موؤمتر عاملّي ح�شره اأعداد 
كبريٌة من العامل الإ�شالمي، وُح�شود هائلٌة من �شائر الهند، وُدِعَيْت اإليه 
الإ�شالم  لعلماء  فاأحَدَث ح�شوُرها يف جممع  لفتتاحه.  الوزراء  رئي�شُة 

امِتعا�شا كبريا لدى الّنْدوي! وقاَطع ِجل�شة الفتتاح.

يف م�شرية احلياة 225-188/3.  )1(
يف م�شرية احلياة 276/1.  )2(
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�شراحًة  »نعلن  كلمته:  يف  قال  مما  وكان  الثاين  اليوم  يف  وح�شر 
ونريد منكم اأن ُتعلنوا �شراحًة باأننا ل نر�شى اأبًدا اأن نعي�ص كعجماواٍت 
ودواجَن ل حتتاُج اإّل اإىل َعَلٍف ومكان تاأوي اإليه، اإّننا نكفر بهذه احلياة 
بل  و�شالتنا،  باأذاننا  الأر�ص  هذه  على  نعي�ص  �شوف  اإّننا  مرة!،  األف 
الليل ـ ملن وفقه اهلل ـ و�شالة الإ�شراق  اإنا �شوف ل نر�شى برتك قيام 
باأن  نر�شى  ول  نبينا،  �شن  من  �شنة  بكل  متم�شكني  نبقى  والرّتاويح، 
اإننا  نتنازل عن كلمة من كلمات �شرية نبينا واأيِّ حرف من حروفها... 
اإل التياَر الإ�شالمي، فقد ُخلقنا  اإننا ل نعرف  اأيَّ تيار قومي،  ل نعرف 

لالإمامة والقيادة«)1(.

العامل العامل هو الذي يقيم له األعداء وزنا
عام  رئا�شتها  الّنْدوي  توىل  ثم  1972م،  عام  الهيئة  هذه  نت  ُكوِّ
املراأة  باأّن  ال�شتئناف  �شدَر حكم حمكمة  عام 1985م   ويف  1983م 
املطلقة تبقى نفقُتها على زوِجها حتى وفاتها؛ تاأثرا بالعادات الهندوكية.

هت الهيئُة امل�شلمني يف عموم الهند اإىل اأن ير�شلوا الربقياِت  فَوجَّ
بحقيقة  م�شاجدهم  يف  امل�شلمني  فوا  وُيعرِّ الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  اإىل 
�شّد  احتجاٍج  وجل�شاِت  عامة،  احتفالت  عقد  اإىل  وَدَعْت  الأو�شاع، 

احلكم يف كل بقعة من بقاع البالد.
 فاأُْر�ِشَلْت مئاُت الألوف من الربقيات، من جميع املناطق، واأُلِقَيت 

يف م�شرية احلياة 401-399/1.  )1(
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خطٌب يف امل�شاجد،  وُعِقَدت احتفالٌت من اأق�شى البالد اإىل اأق�شاها 
النا�ص، كما قاَمْت جمموعات �شخمة من  رها مئاُت الألوف من  َيح�شُ
فات الدار�شات درا�شًة ع�شرية مبعار�شة كبرية لهذا القانون،  الن�شاء املثقَّ

وتطالب باملحافظة على ال�شريعة الإ�شالمية. 
بعد هذه املعار�شة واملقاومة القوية للقانون جاء ات�شاٌل للّنْدوي من 
وعر�ص  به  فالتقى  الّنْدوي،  بانتظار  غاندي  راجيف  باأن  يخربه  الرئي�ص 
عليه اأهميَة اخت�شار امل�شاألة قبَل اأن َي�شتفِحل الأمر، وبعد اأُ�ْشُبوعني ُرتَِّب 
لقاٌء اآَخر مع الرئي�ص، وبداأ نقا�ص مذّكرة القانون فقرة فقرة، وكان معهم 
ْ هذه...!،  ا�شُطْب هذه...!َغريِّ للوزير:  الرئي�ُص يقول  القانون، وبداأ  وزير 

على �شوء النقا�ص.
ثم فاجاأ الّنْدويَّ دعوٌة ثالثة من رئي�ص الوزراء مع �شفوة من الربملان 
العلماء  ِقَبل  املعدلة من  املذكرُة  َمت  ُقدِّ امل�شلمني ملقابلته... ثم  والقادة 
للربملان وقال غاندي يف الربملان: »اإّن املذكرة التي قدمت للربملان اأو�شُع 
لها  فائدة  واأكرث  املطلقة،  امل�شلمة  املراأِة  واأكرُث حفاظا على حقوق  دائرًة، 
ونفًعا«، ويف مقابلة �شحفية معه قال: »اإّن القانوَن الإ�شالميَّ ُيعطي �شمانًا 

اأكرب من قانوننا الو�شعي حلقوق الن�شاء وم�شاحلهن«.
ى امل�شلمون  مت املذكرُة فيها للربملان َق�شَ ويف تلك الليلة التي ُقدِّ
وُيعلَي  دينه،  ر  ين�شُ باأن  تعاىل  اهلل  اإىل  والت�شرع  عاء  بالدُّ تلك  ليلَتُهم 
كلمته، وقد ا�شتدت املناق�شُة يف الربملان وا�شتغرقت اإحدى ع�شرَة �شاعة 
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الندوي  اأر�شل  ثم  الأكرثية،  عليها  فوافق  الت�شويُت  بداأ  ثم  متوا�شلة!، 
ر�شالَة �شكر اإىل الرئي�ص غاندي)1(.

وقوف الّنْدوي ضد اخلداع الشيعي
قادة  بع�ص  من  اخلميني  ناله  الذي  الإعجاَب  الّنْدوي  ا�شتغرب 
يف  اأ�شالفه  منهج  على  اخلميني  اأّن  مع  ال�شنية،  الإ�شالمية  احلركات 
النحراف والف�شاد العقدي، وكتاباته طافحٌة ب�شّب ال�شحابة، والنيل من 
مقام النبوة، ورفِع اأئمتهم فوق مقام الأنبياء واملر�شلني واملالئكة املقربني 
حتى اأو�شلهم اإىل مرتبة الألوهية، وعدِم اعرتافه بختم النبوة، َيظهر ذلك 
الفقيه«،  ولية  اأو  الإ�شالمية  »احلكومة  كتابيه:  مثل:  كتاباته  يف  ا  جليًّ

وكتاب »ك�شف الأ�شتار«. 
تلك  اأن يكتب عن  راأَى  املُْفِرَط  الإعجاَب  الّنْدوي هذا  راأى  وملا 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأّن  تظهر  التي  ال�شيعية  النحرافات 
اأخفق يف تربيته، فعمل مقارنة �شريحة بني ال�شنة وال�شيعة واأيهما اأوىل 
لعدة  ُترِجم  الذي  مت�شادتان«  »�شورتان  اجلميل:  كتابه  فجاء  باحلق، 
يف  كبرٌي  اأثٌر  له  وكان  البلدان  من  كثري  يف  القبوُل  له  وُكِتب  ُلغات!، 

ت�شحيح املفاهيم)2(.

يف م�شرية احلياة 107-85/2.  )1(
يف م�شرية احلياة 196-187/2.  )2(
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احلفاظ على صفاء العقيدة
َعقد مكتُب رابطة الأدب الإ�شالمي يف الهند ندوًة علمية عاملية 
حْوَل املدائح النبوية،  يف جامعة كا�شف العلوم عام 1988م - 1409هـ 
ط  تورَّ قد  اأنه  على  اأخرًيا  »...ونبهُت  بقوله:  ها  منبِّ الندوي  عليها  وعلق 
الغلوِّ  اإىل  التاه  ب�شبب  املزالِق؛  بع�ص  يف  املدائح  اأ�شحاب  من  عدٌد 
على  املوؤ�ش�شة  ال�شحيحة  العقيدة  حدوَد  ْوا  وتخطَّ ال�شعر،  يف  واملبالغة 
التوحيد اخلال�ص، واأبدى العارفون لُروح الدين والغيارى على الإ�شالم 
النبوي،  املديح  على  طارئًا  دخياًل  �شيًئا  واعتربوه  لذلك،  ا�شتنكاَرُهم 
بع�ص  وعر�شت  النبوي،  املديح  �شعر  يف  اخلال�ص  بالتوحيد  واأ�شادوا 

مناذجه يف ال�شعر الأردي«)1(.
اإليه  وُدِعَي  1991م،  بنار�ص  يف  النبوّية  ال�شرية  موؤمتُر  ُعِقد  ثم 
ابن  الإ�شالم  �شيخ  النبّوة، وعن  عقيدِة خْتِم  فيه عن  َث  وحتدَّ الّنْدوي، 
َ خَطَر النحراف،  ِلية هذا الأمر، وتديِدِه للدين، وبنيَّ تيمية وبروِزِه يف َتْ
والت�شورات  العقيدة  على  َر  اأثَّ وكيف  الُيوناين،  الفكر  عن  تكلََّم  ثم 

الإ�شالمية؟، وكيف �شَرى اإىل �شفات اهلل تعاىل؟)2(.





يف م�شرية احلياة 136-132/2.  )1(
يف م�شرية احلياة 1138-137/3.  )2(
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الندوي ومشروع النهضة خارج اهلند

دعوة إىل إيقاظ العرب
الّنْدوي  الإ�شالم من جديٍد عقَل  اإىل  العرب  َمَلَكْت  دعوُة  وقد 
وقلَبُه وَم�شاِعَرُه؛ ليقوموا بدوِرهم الدعوي والقيادي يف الإن�شانية كلِّها، 

وَي�شتعيدوا مكانَتُهم املفقودة.
الر�شالة التي  ومُيكن تقديُر عاطفِتِه واهتماِمِه وحما�ِشِه من خالل 
يف  ُمقيما  كان  حني  1949م  1368هـ،  يف  الّنْدوي  م�شعود  اإىل  بعثها 
العراق: »... ل تاأُل ُجهداً يف َبْذر بذور الدين يف تلك الأر�ص الطيبة، 
ِق الَقْلَب، واأِذِب اجل�شم،  ِل الليَل بالنهار، وَحرِّ ة اهلل عليهم، و�شِ واأِقْم ُحجَّ
واأَْهِرْق دموع العني ودماَء الكبد، اأهِرْقها �شياًل مدراراً حتى َتبكي دجلُة 
كلِّ  بتالبيب  اأم�شك  ب�شاعتهما!،  وقلة  باعهما  ق�شر  على  والفراُت 
�شخ�ص، وقل له: اأيُّها الغزال ال�شال يف �شحراء العرب، ويا كرامَة العامل 
و�شرَف الأمم، ويا اأََمَل اإبراهيَم وحممد - عليهما ال�شلواُت والت�شليمات 
واإنابِتِه  اخلطاب  بن  عمر  �شيدنا  دعاِء  ح�شيلُة  هي  اأهذه  اأنت؟!  اأين   -
بالأ�شحار؟ ودماِء �شيدنا ُمثنَّى بن حارثة الغزار؟ وَدْو�ِص اأبي عبيد الثقفي 
واجلهاد؟  القتال  رايَة  وقا�ص  اأبي  بن  �شعد  �شيدنا  ورْفِع  عظامه؟  ِم  وحَتطُّ
وُحرقة �شيدنا علي بن اأبي طالب وبكاِئِه ومتلُمِله وِخطابته املثرية وتاأثريه 
البليغ؟ وعَط�ِص �شيد ال�شهداء ِفْلَذِة كبد الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم؟ 
ِلِه؟ وتعذيِب  وتاأمُّ اأبي حنيفَة وفقِهِه  البيت؟ وتفكرِي  اأهِل  وُرْخ�ِص دماء 
لل�ّشّنة  اجلوزّي  ابن  وحمايِة  عليه؟  اخلناق  وت�شييِق  حنبل  بِن  اأحمَد 
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َع لأئّمة  ِ ال�شيخ عبد القادر اجليلي ولوعِتِه؟ اأن تخ�شَ والدفاع عنها؟ وتاأملُّ
اللة ودعاة النحراف؟! ومت�شي يف ركاِبِهم؟! وتكون ذرة تائهة من  ال�شّ
َجَلَبَة  فيها  واأْحِدْث  العراق  َمقربة  يف  ال�شوَر  انُفِخ  طريقهم؟!...  ُغبار 
الأعداء  وَيَقَظِة  وغفلِتِهم،  احَلَرم(  )اأهِل  ياع  ِل�شَ فيا  وزلزلَتها!!  القيامة 

و�َشَهِرِهم«)1(.
بحكامها  والتقى  العربية،  البلدان  زيارة  من  الّنْدوي  اأكرث  ولقد 
ُرهم بِعَظم املهمة  وعلمائها ومثقفيها، ُيخاِطُب كلَّ طبقٍة مبا ُينا�شبها، وُيذكِّ

التي يحملونها على عواتقهم يف اإيقاظ الأمة.
�ُشعوًدا  املَِلَك  والَتَقى  مّرات،  ِعّدَة  ال�شعودية  العربية  اململكة  فزار 
من  �شاهده  وما  الغربية  احل�شارة  عن خطر  معهم  وحتاَور  في�شاًل،  وامللك 
فني بها، وكيف َت�شِري ثقافتها يف البالد، ورا�شَلُهم مّراٍت  اإعجاِب بع�ص املثّقّ
ُقه امل�شلمون على هذه البالد من اآماٍل وتطلُّع، ورا�َشل  كثريًة، وبنيَّ ما ُيعلِّ

امللَك فهًدا يف هذا املو�شوع.
وي�شكرونه،  ين�شُحُهم  امللوك،  وَبنْيَ  بينه  متباَدلًة  الر�شائل  وكانت 
وفاته  حتى  اململكة  يف  واملثّقفني  والعلماء  احُلّكام  مع  ُمتوا�شال  وبقَي 

رحمه اهلل تعاىل.
وقد األقى اأحاديَث يف الإذاعة ال�شعودية، منها: ر�شالٌة من العامل اإىل 
جزيرة العرب، ور�شالة من جزيرة العرب اإىل العامل، وهي ر�شائُل تبَعُث 

على احلما�ص واحلمّية لدين اهلل، وُتثري العّزة والنَّخوَة لدى امل�شلمني.

يف م�شرية احلياة 210-208/1.  )1(
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يف   - اململكة  زار  كّلما   - عديدًة  حما�شراٍت  ُيلِقي  كان  كما 
وترتكز  وغريها،  وامل�شاجد  اجلامعات  يف  املنورة،  واملدينة  وُجّدة،  مكة، 
لديهم،  النَّخوة  واإثارِة  ال�شباب،  قلوب  يف  الثقة  بعث  على  حما�شراُتُه 

وَلِقَيْت حما�شراُته �شدًى كبرًيا يف نفو�شهم)1(.

جائزة امللك فيصل وهمة الندوي العالية
في�شل،  امللك  جائزَة  بنيله  له  ئًة  ُمهنِّ والربقّيات  الر�شائُل  جاءت 
بال�شكر  اجلائزة   جلنة  رئي�ص  على  وَرّد  1980م  عام  للح�شور،  وتدعوه 
اِل اخلدمات الإ�شالمية  وقال: »... لقد كان خرًيا اأن يناَل العاِملوَن يف جَمَ
ُبدٌّ  يبَق يل  ومل  غيابي،  اجلائزة يف  اأُْعِلن عن  وقد  الآخرة،  جائزَتُهم يف 
الآن - احرتاًما للملك في�شل املرحوم رائد الت�شامن الإ�شالمي... - اأن 
الدكتور  فيمثلني  بنف�شي،  اأح�شر  اأن  اأ�شتطيع  ول  اجلائزَة...  هذه  اأقبَل 
دة: فاأما  عبد اهلل عبا�ص الّنْدوّي...، اإّن هذه اجلائزَة حتمُل جوانَب متعدِّ
اجلانُب املعنويُّ فيها... فاأنا اأقبله بتقديٍر و�ُشكر، اأّما اجلانُب الآَخر املايّل 
الذي ُيالزمه فاأنا اأ�شتميُحكم اأن اأَ�شِرفه فيما اأرى من م�شالح اخلدمات 
ثم  الّنْدوي«،  عبا�ص  اهلل  عبد  الأ�شتاذ  عنها  ُيْعِلُن  �شوف  الإ�شالمية، 
للجمعية  وربُعها:  الأفغاين،  للجهاد  ن�شُفها  اأق�شام:  ثالثة  اإىل  مها  ق�شَّ

ْوَلِتية مبكة)2(. اخلريية لتحفيظ القراآن مبكة، وربُعها للمدر�شة ال�شَّ

يف م�شرية احلياة 287،284،202،195/1، 99/3.  )1(
يف م�شرية احلياة 398-396/1.  )2(
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 زيارة مصر والسودان وتوطيد عالقته 
جبميع األطراف، وحثهم على الشموخ

الِت مع جميع  زار م�شَر وَمَكَث فيها �شّتة اأ�شهٍر اإل اأياًما، وَعَقَد ال�شِّ
ِعّدَة  وَعقد  اجلميع،  وزار  والأدبية،  الإ�شالمية  والتاهات  هات  التوجُّ
لقاءاٍت وحما�شرات يف اجلمعيات الإ�شالمية والنوادي الأدبية، والتَقى 
ُمفِتَي ِم�شر، و�شيوَخ الأزهر، وال�شيَخ اأحمَد حمّمد �شاكر، وبع�َص اأُدباء 
ِم�شر، وجماعَة الإخوان امل�شلمني، واأن�شاِر ال�شّنة، و�شباِب حُمّمد، وِم�شَر 

َة مكاِرِم الأخالق. الفتاة، واجلمعّيَة ال�ّشرعّية، وجمعيَّ
َ فيها  اأهمِّ املحا�شرات، َبنيَّ كانت حما�شرُة »ا�شمعي يا م�شر« من 
ياِدّي وماآِثَرَها العظيمة، وَموِقَعها العلمّي، وفتوحاتها الأدبية،  دوَر ِم�شر الرِّ
الّنافعَة  الأ�شياَء  باإحداهما  َفُخذي  َيَدْيِن،  لك  اإّن  م�شر،  »يا  قال:  ثم 
مي اإىل الغرب حَتاِئَف الإميان  وَح واحلياة، وقدِّ املُفيدة، واأَْعِطي بالأخرى الرُّ

والإ�شالم...«.
ورجالها  اأعياِنها  من  كبرية  اأعداداً  والتقى  ال�شودان  اإىل  َرَحَل  ثم 
عليهم  واألقى  تعاىل،  اهلل  دين  َرة  لُن�شْ احلَما�َص  فيهم  واألَهَب  وُدعاتها، 
ُنوا  امل�شوؤولية، وحثَّهم على معرفة قيمِتهم ومكانِتهم وُقدَرِتهم، واأن َيحَت�شِ
ر، وبقي فيها ع�شرة اأيام)1(. ر�شالَة الإ�شالم التي َيحتاج اإليها العامُل املُعا�شِ

يف م�شرية احلياة 236-217/1.  )1(
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زيارة األردن ومقابلة امللك واالهتمام بأمر فلسطني
الّنْدويَّ على  فالتقى  لزيارته،  فطلبه  بالّنْدوّي  امللك عبد اهلل  علم 
مائدة ع�شاء، وحتدث اإليه عن منزلِة اأُ�ْشرته والواجِب عليه، وعن امل�شجد 
اإليه كتاَبه »ماذا  َم  �َشلَّ ُثمَّ  الِفَل�ْشطينيِّني،  اأو�شاِع  واأهميِتِه، وعن  الأق�شى 
خ�شر العامل بانحطاط امل�شلمني«، ثّم التقاه يف �شالِة اجُلمعة، ودعاه اإىل 
تعليقاٍت  عليه  وعلََّق  العامل«،  »ماذا خ�شر  كتابه  قراأ  قد  فَوَجَدُه  الغداء، 
طيبًة، ولَفت الّنْدويُّ نظَر امللك اإىل ِرعاية امل�شجد الأق�شى والعناية به، 
وقدم له ر�شالتني: »بني العامل وجزيرة العرب« و»�شاعر الإ�شالم الدكتور 

حممد اإقبال«)1(.
ثم ُدِعي اإىل موؤمتر موؤ�ش�شة اآل البيت يف الأردن عام 1984م، واألقى 
الق�شية  تعقيَد  وبنيَّ  فل�شطني،  عن  حُما�شرًة  العهد  ويلُّ  ح�شن  الأمرُي 
وت�شاُبَكها، واأو�شح ذلك باخلرائط والإح�شاءاِت الدقيقة، فُدِه�َص النا�ُص 
واأعجبوا به، ثم علق الّنْدوي على املحا�شرة فقال: »وخال�شة احلديث 
وروحه اأن امل�شاألة لي�شت م�شاألَة الإح�شائيات؛ فاإّن الإح�شائياِت تتغري، 
اإّن امل�شاألة احلقيقية هي وجوُد الّرُجل املُختار، الرجل الذي مَيلك عزميًة 
كان  مهما  الو�شع  لتغيري  �شاحلة  قوية  واإرادة  بالدين،  واعتزاًزا  واإميانًا، 

مدّعًما باحلقائق والإح�شائيات، رجل ك�شالح الدين الأيوبي«)2(.

يف م�شرية احلياة 239-238/1.  )1(
يف م�شرية احلياة 13-10/2.  )2(
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 زيارة سوريا وحث العلماء على تربية الناس 
وبيان خطر الردة املعاصرة

فيها  واألقى  �شوريا،  اإىل  ْدوّي  النَّ اته  اهلل  امللك عبد  لقائه مع  بعد 
للنا�ص،  النزول  على  العلم  اأهَل  فيها  َح�ّص  املحا�شرات،  من  عدًدا 
َمن  العلماء  من  تنتظر  ُم�شلَّلة  ال�شعوب  اأّن  وبنّي  وتعليِمهم،  وتربيتهم 
ُيوقظ �ُشعوَرهم الديني، وينُفُخ فيهم ُروَح الإميان، عرَب املدار�ص والكليات 
عات، واأّن عامة ال�شعوب العربية تعي�ص َمرحلة الطفولة  وامل�شاجد والتجمُّ
َغْفوِتها؟،  من  ُيوِقُظها  فَمن  الجتماعية،  واليقظة  ال�شيا�شي  الوْعي  يف 
اأّن الزعماء ل يوؤمنون بالإ�شالم كنظاٍم للحياة!، واأّن اإ�شالَمُهم  واأو�شح 

ل ُيجاوز َتراِقَيهم!.
واألَقى حديثنِي يف الإذاعة ال�شورية، اأحدها كان بعنوان: »ا�شمعي 

رها مبا�شيها العظيم وتاريخها املجيد. يا �شوريا«، ذكَّ
وكان ملحا�شرته التي األقاها يف ِحم�ص �شدًى كبرٌي اأثاَر فيها حما�َص 
النا�ص، وكان مما قاله فيها: » اإّن العامل الإ�شالميَّ اليوم يف حاجة اإىل �شيٍف 
من �شيوف اهلل، ويف اأر�شكم ُدفن هذا ال�شيُف يا اأهَل حم�ص، فهل لُكم 

اأن ُتغيثوا العامَلَ الإ�شالمّي، وُتعرُيوه هذا ال�شيَف املفقود...«)1(.
اأتاتورك  اآثار  و�شاهد  اأ�شبوعني،  بها  واأقام  تركيا،  اإىل  �ضافر  ثم 
العلمانية يف تغيري البالد، ورجع اإىل ِدَم�شق؛ حل�شور املوؤمتر الإ�شالمي، 

يف م�شرية احلياة 242-240/1.  )1(
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الذي  والرتدي  النحطاط  ومدى  اأتاتورك،  عن  قوية  حما�شرة  واألقى 
اأحدثه يف الأمة امل�شلمة.

وكتب الّنْدويُّ يف اأول افتتاحية جملة )امل�شلمون( يف دم�شق مقاًل 
الإ�شالمي،  العامل  تكت�شُح  رّدًة  اأّن  اإىل  فيه  نّبه  جديدة«،  »ردة  بعنوان 
الإ�شالمي،  العامل  على  واحل�شارّي  ال�شيا�شّي  اأوربا  زحف  من  جاءت 
وهي اأعظُم ردة حدثت يف التاريخ الإ�شالمي، وهي انت�شار الالدينية!، 
َبكٍر  اأبا  َبْعُد حتت م�شمى »ردة ول  اأخطارها وَمظاهرها، ثم طبعت  وبنيَّ 

يات �شخمة)1(. لها«!، وُطبعت ع�شراِت املرات، ووزعت بَكمِّ

زيارة الكويت، وخطر بناء معابد غري املسلمني يف جزيرة العرب
َة مرات، والتقى ُدعاَتها  ْدوّي الكويت ِعدَّ النَّ يف عام 1961م زار 
ورجالها، كما األقى اأحاديَث يف اإذاعة الكويت كان منها »ا�شمعي يا زهرة 

ال�شحراء«.
العرب  ُرِقّي  طريق  فيها  �شَرح  الكويت،  اأمري  اإىل  ر�شالة  م  قدَّ ثم 
اإىل  َه  ونبَّ وم�شاكِلهم،  ق�شاياهم  وحلِّ  وقيادتهم،  ووحدتهم  وازدهاِرهم، 
�ص وُتقاُم يف دولة م�شلمة  خطر بناء معابد غرِي امل�شلمني التي بداأت توؤ�شَّ
كالكويت والإمارات العربية، وهي تخالف �شراحًة و�شية الر�شول �شلى 

اهلل عليه و�شلم: »ل يرتك دينان يف جزيرة العرب«)2(.

يف م�شرية احلياة 270-269/1.  )1(

يف م�شرية احلياة 277-276/1.  )2(
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 زيارة املغرب 1976م وبث النَّخوة 
يف نفس امللك وحثه على إنقاذ األمة

اإليه  وُدِعي  املغرب،  يف  الإ�شالمية  اجلامعات  رابطة  جمل�ُص  ُعِقد 
من  عددا  واألقى  واملثقفني،  العلماء  من  عدًدا  التَقى  وقد  ْدوي؛  النَّ
ال�شيوف  كلمَة  واألقى  املغرب،  ملَك  التقوا  ثم  واخلطب،  املحا�شرات 
نا الأعظم،  نبيُّ اإياها  َمنا  ِة التي علَّ بالتحيَّ اأكتفي  اأماَم امللك، فقال: »اإين 
اأعني  اأرواُحنا فداه -  كم الأجّل، حممد �شلى اهلل عليه و�شلم -  وَجدُّ
اأكتفي لكم بالدعاء الذي  ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وكذاك 
يدعوه اخلطباُء يف يوٍم مبارٍك يف �شاعة مباركة وعلى منابر امل�شاجد كلَّ 
عليه  اهلل  �شلى  حُمّمد  ديَن  ر  نَ�شَ َمن  ان�شر  اللُهم  اأعني:  جمعة،  يوِم 
عن  اإليكم  كرمية  ر�شالٍة  بتبليِغ  اأ�شعد  اإنني  منهم...  واجعلنا  و�شلم، 
وهي  عاتقي،  على  وم�شوؤولّيًة  ُعُنقي،  يف  اأمانًة  اأراها  الإ�شالمي،  العامل 
رب  ال�شّ بفاِرغ  ينتظرون  وَمغاربها  الأر�ص  َم�شارق  يف  اليوَم  امل�شلمني  اأّن 
اأن َيطُلَع ِمن اأُفق العامل الإ�شالمي جنٌم جديد، ُيعلِّقون به اآماَلهم، اإنهم 
قائٍد ع�شامّي،  اإىل  فيه  َيحتاجون  ًيا، ع�شيًبا عجيًبا،  يعي�شون و�شًعا مرتدِّ

ِه ويقينه، وَعزِمه الرا�شخ وقلِبِه الواثق..«)1(.  ُموؤمٍن اأملَِعّي، ميتاز باإخال�شِ

زيارة اليمن  والتحذير من امليوعة وبيان مغبة التف والسرف
ْدويُّ اليمَن يف عام 1984م والتقى عدًدا كبرياً من علمائها،  زار النَّ

يف م�شرية احلياة 378-375/1.  )1(
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َة حما�شراٍت يف اجلامعات وامل�شاجد،  كما التقى رجال الدولة، واألقى ِعدَّ
�ص يا�شني  والتجمعات الإ�شالمية، وزار العامِلَ يا�شني عبد العزيز، وتعرَّ
يف حديثه على اجلماعاِت الإ�شالمية قائال: »اإّن هناك طريقني: اأحدهما: 
ل اأهل الإميان وال�شالح اإىل كرا�شي احلكم، اأي اأن ي�شتولوا على  اأن َي�شِ
ل الإميان اإىل تلك الكرا�شي، اأي اأن َيقبل  مقاليد احلكم. والثاين: اأن َي�شِ
اأهُل احلكم وال�شلطان الدعوَة، ويتحّملوا م�شوؤوليَة ن�شِرها وتنفيِذها«، ثم 
قال للندوي: »اإنني قد فهمُت من مطالعة كتاباتك اأنك ترجح الطريَق 

الثاين«، فوافقه الّنْدوي)1(.
ر ح�شره  ثم زار عدًدا من علماء اليمن، واألقى خطابا يف جامع املظفَّ
رف،  ِف وال�شَّ عدٌد من العلماء والأعيان، واأ�شار يف خطابه اإىل خطر الرتَّ
عة والراحة،  اإ�شباع الّرَغبات، والركوِن اإىل الدَّ واملُيوعة وال�شرت�شال يف 
ب�شر مقادير الأمم  اأخربك  اأخي  »تعال  اإقبال:  بيتا من �شعر  و�شرح لهم  
ها وانحطاطها، اإنها تبداأ دورها بال�شيوف والأ�ِشّنة،  وال�شعوب، و�شبِب ُرقيِّ
وتنتهي احلكايُة باملالهي والأغاين، ورّنات املثالِث واملثاين، والّزخارف 

والأماين«)2(. 

 الرحلة إىل بورما والدعوة إىل تقديم اإلسالم لألكثرية 
حفاظا على األقلية

علمائها،  اأحد  من  بدعوٍة  1960م  عام  بورما  اإىل  ْدوي  النَّ رحل 

يف م�شرية احلياة 23/2.  )1(

يف م�شرية احلياة 36/2.  )2(
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فَمَكث يف مدينة )رجنون( اأكرَث من �شهر، واألقى فيها ع�شراِت اخُلَطب، 
الإ�شالم  اإىل  الكفار   من  املواطنني  بدعوة  العناية  اإىل  امل�شلمني  ه  ووجَّ
ول  للم�شلمني،  حفاَظ  فال  هنا  العمُل  هذا  يتحقق  مل  اإذا  »اإنه  وقال: 

�شماَن لتجارتهم، ورخائهم، وعي�شتهم الهنيئة...«)1(.

زيارة بنغالدش عام 1984م وربط البلد باإلسالم
واحلمية  الّديني  ال�شعور  اإيقاظ  اإىل  البلد  حاجَة  الّنْدوي  يرى 
ُته  حميَّ ُيرَفع  واأن  والعقلي،  الفكري  وعُيُه  َط  ُيَن�شَّ واأن  فيه،  الإ�شالمية 
الإ�شالمية التي ت�شري يف �شرايينه اإىل احلركة والعمل والبناِء من جديد)2(.
ُح�شوٌد  ح�شرها  وُخَطب،  وحما�شرات  خطاباٍت  َة  ِعدَّ األقى  وقد 
العلماء وامل�شوؤولني، وكان مما قاله يف يوم اجلمعة يف امل�شجد الذي  من 
ي�شلي فيه رئي�ُص الدولة: »اإّن م�شري هذه البالد مرتبٌط بالإ�شالم ارتباًطا 
لأنا�ص،  اإقطاعاٍت  ُيقِطعون  كانوا  قدميًا  والأمراَء  احلكام  واإّن  وثيًقا...، 
اأراد اأحٌد اأن ي�شطَو عليها كان ذلك  هم، وُتعنيَّ لهم، واإذا  فكانت َتُخ�شُّ
اأّن هذه الأر�َص  اأو الأمري، كذلك فلتعلموا  ّد احلاكم  اإعالنا باحلرب �شِ
فاأيُّ  و�شلم،  عليه  اهلل  ومِلُحمد �شلى  لالإ�شالم  ُمنَحت  بنغالدي�ص  اأر�َص 
تغيرٍي يف هذا الو�شِع واأيُّ اإجراٍء لتقدمي هذه البالد اإىل اأيٍد اأخرى و�شلطٍة 
اأخرى، ون�شُب راياِتها واأعالِمها بها ُخروٌج وَبْغٌي �شدَّ اهلل ور�شوله �شلى 
اأقول على منرب  واإنني  الإ�شالم...  اأثيم �شدَّ  اهلل عليه و�شلم!، وُعدواٌن 

يف م�شرية احلياة 272/1.  )1(
يف م�شرية احلياة 41/2.  )2(
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بالّرفاهية  البالُد  هذه  َتنعم  اأن  اأبدا  ميكن  اإنه ل  ب�شراحة:  امل�شجد  هذا 
ُعفت �شلُتها به...«)1(. والرخاء وَيَقرَّ لها قراٌر اإذا تخلت عن الإ�شالم اأو �شَ

زيارة أوربا وامشئزازه من احلياة األوربية
من  كبرًيا  عدًدا  والتقى  الأوربية،  الدول  من  عدًدا  الّنْدويُّ  زار 
ر على  ال�شباب العرب، وراأى ان�شراَف بع�ِص ال�شباب عن الدين، وحت�شَّ
ر لهم من �شاأن الغرب.  رهم، وبثَّ روح العزِة يف نُفو�ِشهم، و�شغَّ ذلك وذكَّ
وكان يف ُمقامه يف اأوربا يبعُث بر�شائله اإىل اإخوانه وتالميذه ي�شُف 
فيه حياَة اأوربا اخلاوية ال�شائعة، وَمهانة املراأة و�شقوَطها و�شياَعها، ويقول: 
اأنها فَقدت من احل�صِّ  وَيبدو  الغربية،  ياأ�شي وا�شمئزازي من احلياة  زاد 

عور ما ل اأمَل معه يف نه�شتها!)2(. وال�شُّ

 زيارة أمريكا 1977م وبث العزة يف نفوس املسلمني 
للمحافظة على هويتهم

ُدِعي مراراً باإحلاح اإىل زيارة اأمريكا من كثرٍي من املراكز الإ�شالمية 
زار عدًدا كبرًيا من  ثم  ُعقد هناك،  ا  اإ�شالميًّ موؤمتًرا  ر  واأخريا ح�شَ هناك، 
اإىل  اإ�شافًة  اأكرَث من ع�شرين خطابًا،  فيها  واألقى  اأمريكا،  ومدِن  وليات 
ُخَطب اجلمعة، وحُما�شراٍت يف كثري من اجلامعات الأمريكية، واجتمع 
من  رهم  وحذَّ والعرب،  والباك�شتانيني  الُهنود  من  امل�شلمة  باجلاليات 

يف م�شرية احلياة 45-42/2.  )1(
يف م�شرية احلياة 297-289/1.  )2(
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اأمرين: من ذوبان اأبناِئهم يف املجتمع الأمريكي، وقال: »اإن خفتم عليهم 
رهم من الإ�شالم  فال يجوز لكم البقاُء ول �شاعًة يف هذه البالد«، وحذَّ
اإىل جوٍّ خا�ّص، وَطْق�ٍص خا�ّص،  »اإّن الإ�شالم يحتاُج  الأمريكي، وقال: 
العقيدة  بنْي  وقت  يف  يجمع  وهو  والربودة،  احلرارة  من  ٍة  خا�شّ ودرجٍة 
والعمل، والأخالِق واملُعامالت، والعواطف والوْعي وال�شعور، والذوق 

اخلا�ص الذي يحيط بالإن�شان وي�شوغه يف قالب جديد«)1(.

 زيارة أوزبكستان وربط الناس باملعتقد الصحيح 
واالقتداء بسلفهم الصاحل

ُعِقَد موؤمتٌر يف �َشَمْرَقْند؛ اإحياء لذكرى البخاري يف عام 1993م، 
لون من جميع الدول العربية والإ�شالمية، واأُلِقَيْت ِعّدُة  وح�شر املوؤمتَر ممثِّ
ِة  ِجلَّ ذكرياِت  فيها  اأعاد  خطاباٍت،  ِعّدُة  للّنْدويِّ  وكان  وُخَطب،  بحوٍث 
اأثِرهم  عظيَم  وبنيَّ  وغرِيهما،  ِمِذي،  والرتِّ  ، البخاريِّ مثل  الإ�شالم  اأئمة 
على الأمة، واأهميَة القتداء بهم، ثم َلَفَت النتباَه يف اآخِرها اإىل َخَطٍر!، 
وهو اأن ل ُي�شِبح يف مرحلٍة من املراحل قرُب الإماِم البخارّي �شريحا مثل 
ال�شرائح الأخرى، تن�شاأُ حوَلُه نباتات، مثَل ُقبور ال�شاحلني يف الهند،... 
اأنبيائهم  قبور  اتخذوا  والن�شارى  اليهود  اهلل  »لعَن  حديث:  ذكرهم  ثم 

م�شاجد« وحديث: »ل تعلوا قربي عيًدا«)2(.

يف م�شرية احلياة 382-379/1.  )1(

يف م�شرية احلياة 291-281/3.  )2(
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من نتائج جوالت الندوي يف العامل
فزار  الإ�شالمي،  العامل  بلدان  غالب  يف  ْدويُّ  النَّ طوف  وقد  هذا 
واإيراَن،  ماليزيا،  وزار  والإمارات،  وقطراً  واجلزائر،  والعراق،  ِفَل�ْشطني، 

واأفغان�شتان)1(.
اأثار النَّخوَة، وزرع  ْدِويُّ موفًقا يف نه�شته بالأمة؛ فقد  النَّ وقد كان 
العزة بدين اهلل يف قلوب �شباب الأمة، وحّث العلماَء والدعاة وامل�شلحني 
الغرب  هيبَةَ  اإ�شقاط  على  وعمل  واإنقاِذهم،  النا�ص  اإىل  النزول  على 
اأحاديثه املفعمة بالإميان  والإعجاَب به من قلوب م�شتمعيه، من خالل 
ح�شارته  َعوار  وبني  الداخل  من  الغرَب  ونقد  بالإ�شالم،  والعتزاِز 
و�شقوَطها، واهتم بتاأ�شيل املناهج الدرا�شية وبث احليوية فيها والعتزاز 

بالدين، وتخلي�شها من �شوائب ال�شرك والنحراف.
وما  الأمة،  ُتاه  م�شوؤولّيَتهم  رهم  وذكَّ وامللوك،  الروؤ�ضاَء  وخاطب 
ر يف اأَعُيِنهم ُدوَل الغرب وك�َشَف لهم َزْيَف  ينتظُره منهم امل�شلمون، و�شغَّ

ح�شارتهم.
دماُء  ب�شببه  وُحِقنت  واإخل�س،  ب�ضدٍق  الأّمة  ق�ضايا  عن  وداَفَع 
َف  وَعرَّ لهم،  الكفار  عداوة  من  ف  وخفَّ كثرية،  مواطَن  يف  امل�شلمني 
من  امل�شت�شعفني  عن  كبرية  اأخطاًرا  َدَراأ  مما  مهمٍة  مواقَع  يف  بالإ�شالم 

ــداد حممد طارق زبري  ــن الندوي( �ص 19، اإع ــاب: )موؤلفات اأبي احل�ش ــر كت انظ  )1(
الندوي، ط الأوىل، عام 1419هـ مكتبة حراء، لكهنوؤ.
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الأقلّياِت امل�شلمة.
ل الّنْدوي حركَتُه يف الّنه�شة وَبْعِث العامل الإ�شالمّي من  وقد �شجَّ
زاًدا  فاأ�شَبَحْت  بالّتف�شيل،  ِربَتُه  َتْ الكثرية، وفيها حكى  ُكُتبه  جديد يف 
ملَن جاء بعده، واإّن الناظر يف ُكتبه يرى عنايَة الّنْدوي رحمه اهلل مب�شروع 

نه�شة هذه الأمة.
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التي  والعظات  الدرو�ِص  بع�َص  هنا  اأذُكر  اأن  ا�شتح�شنُت  اإيّن  ثّم 
ها من هذه الدرا�شة املوَجزة: ميكن ا�شتخال�شُ

اأّن تديَد اأمر الدين واإحياَءُه ل يكون اإل على اأيدي ورثِة الأنبياء . 1
امل�شلمني يف  العلماء  به جمعيُة  قامت  ما  نظرنا يف  واإذا  العلماء،  وهم 
اجلزائر من اإحياٍء لدين الإ�شالم يف اجلزائر بعد ما عملت فرن�شا عمَلها 
ا النظَر يف ذلك  يف �شلخ اجلزائر من دينها ولغتها لغة القراآن، اإذا اأمعنَّ
وهوؤلء  اأحد،  على  تخفى  ل  نا�شعة  وحقيقًة  عظيماً،  اأمراً  وجدناه 
ال�شلف  لعلماء  نا�شعًة  وراً  �شُ الأذهان  اإىل  ب�شريتهم  اأعادوا  العلماُء 
ثم  والعمل،  العلم  حت�شيِل  املجتهدين يف  الإ�شالم،  لر�شالة  احلاملنَي 

ال�شعِي لن�شِرِه والجتهاد يف تبليغه.
واأنه . 2 والقلوب،  للعقول  نوٌر  وهو  الأمم،  نه�شة  اأ�شا�ُص  هو  العلَم  اأّن 

منه،  اندر�ص  ما  واإحياِء  بالعلم  اإل  تنَه�َص  اأن  الإ�شالم  لأّمة  مُيكن  ل 
فبالعلم حتيا الُقلوب، وبه وحَدُه تنه�ص ال�شعوب، واأعظُم العلوم نفعاً 
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ها اأثراً يف اإحياء النفو�ص وتنويِر العقول والقلوب  علوم ال�شريعة، واأهمُّ
العلُم باهلل، ومعرفُتُه باأ�شمائه و�شفاِته.

تعليُم عامة الأمة �شغاراً وكباراً ما يجب عليهم يف اأمر دينهم، ون�شُر . 3
العلم ال�شرعّي - عقيدة وعبادة - عن طريق الدرو�ص، واملحا�شرات، 
والتاأليف، واملقالت، ويف امل�شاجد، واملدار�ص، والكتب، وال�شحف، 

واملجالت، وغريها...
ودعوية . 4 علمية  تربيًة  وتربيِتهم  النخبة  ل�شطفاء  درو�ص  تخ�شي�ُص 

لهم لأن يكونوا علماء ربانيني. وعملية، توؤهِّ
النبوغ يف العلم والعمل والعقيدة والعبادة ينتج قيادًة على م�شتوى . 5

ال�شيا�شّي،  الوعي  من  عاٍل  وم�شتوى  الأمة،  بواقع  الوعي  من  عاٍل 
امل�شالح  �شراِب  فال تري خلَف  الأمور،  تدبري  واحلكمة يف  نكة  واحْلُ
املوهومة، ول تخدُعها األعيُب ال�شيا�شيني، ول تنجرُّ ملعارك جانبية، بل 
ت�شرُي بخطًى ثابتة نحَو حتقيق اأهدافها املحّددة، َوْفَق برامج معّدة �شلفاً.

يقوموا . 6 اأن  فيجب  اهلل،  بنوِر  ينظرون  الذين  واخلربة هم  العلم  اأهُل 
ِخطٌط  ي�شَحُبها  النا�ص،  لإ�شالح  املدى  بعيدة  ِخَطٍط  و�شع  على 
تتنا�شب  اخِلّطة، وو�شائُل وا�شعٌة موؤثرة  اأهداف تلك  تنفيذية لتحقيق 

مع �شرائِح املجتمع. 
يف . 7 الياأ�ص  ُيدِخَل  اأو  الأعداء،  كرثُة  ُيخيَفُه  اأن  للعامِل  ينبغي  ل 

قلبه �شخامة م�شروعهم، وَيقُتَل يف نف�شه اآماَل الإ�شالح، وَيقُعد دوَن 
ال�شاللة  اأمته من ظلمات  اّتباُعها لإخراج  املمكِن  ال�شبل  تفكري يف 
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والنحراف، بل يجب عليه القياُم مبا يف ُو�شعه، واأن يعمَل يف حدود 
اإمكاناته وقدراته حمت�شباً ذلك على اهلل تعاىل؛ فاإّنه �شبحانه ل ُي�شيع 

اأجر من اأح�شن عماًل: ﴿ ^ک  ک ک گ گ گ 
ں  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ    ہ  ۀ      ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ     ۈ  ۆ  ۆ 

ې ﴾ )التوبة: 121-021(.
اأّن التفكري يف عمٍل ّما ودرا�شَة و�شائِله ال�شرعية وتفا�شيِل ِخَططه ل . 8

َوراً ذهنية ترتاءى يف  يعني ُقْرَب ح�شوله، بل قد تَظّل هذه الربامج �شُ
يلة العامِل، وي�شحُبها ِمن ُح�شن النية وتوفيِق اهلل تعاىل ما يحّقُقها  َمِ
َقها مرهوٌن مب�شيئة اهلل وقدرته اأّول،  يف اخلارج ولو بعد �شنني؛اإذ اإّن حتقُّ
على  قياَمها  وُي�شاندون  يرفعونها  واأُنا�شاً  �شاحلاً،  مكاناً  لها  اهلل  وبتهيئة 

اأر�ِص الواقع.
مَع �شيطرة النحراف والف�شاد وتف�شي البدع والإحلاد ف�شتبقى ِفطُر . 9

كثرٍي من العواّم على �شالمتها غالًبا، تنبعث احلياُة فيها مبجرد التنبيه، 
نظرَة  العواّم  اإىل  ينظَر  ل  اأن  العامِل  على  فيجب  بالتوجيه،  وت�شتيقُظ 

ياأ�ص منهم، اأو ا�شتبعاٍد ل�شالحهم ورجوعهم اإىل احلق. 
وؤهم حلمل هذا الدين، . 10 ُيهيِّ القراآن مما  بلغة  بنائهم  ربُط الأجيال يف 

ون�شره، والذبِّ عن حيا�شه. ومن واجبات العلماء إشعار األمة 
ما  وبذل  الدين  هذا  فهم  يف  وأمهيتها  العربية  اللغة  بعظمة 
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تستحقه من جهد يف تعليمها ونشرها يف األمة وإبراز أمهية 
الكتابة الّرصينة باللغة العربية وآداهبا يف نشر العلوم الشرعية 

والعقيدة الصافية.
اإعالُن احلق، والقوة يف ال�شدع به، قال تعاىل: ﴿ ٿ ٿ ٿ . 11

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

قوله:  ال�ّشعدي: )ويف  قال  )البقرة: 631(،  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ 

ْدع بها، والدعوِة لها؛ اإذ  ﴿ ٿ ﴾ اإ�شارٌة اإىل الإعالن بالعقيدة، وال�شّ
هي اأ�شُل الدين واأ�شا�ُشه(.

من اأهمِّ عنا�شر التهيئة لقياِم حركٍة علمية مناه�شة للتغريب تعليُم . 12
ال�شغار، وتخريُج معّلِمني مرّبني، ون�شُر العلم ال�شرعيِّ بكل الو�شائل 

املتاحة، وتطبيُعه لعاّمة النا�ص.
ينبغي اأن َي�شتغل العلماُء الكبار بالإ�شراف على العملية التعليمية، . 13

وو�شِع اخِلطط والربامج لها، وتفوي�ُص الأعمال الأخرى اإىل طلبة العلم 
ال�شغار، وعدم ال�شتغال باأموٍر تنفيذية ميكن اأن يقوم بها غرُيهم.

املكا�شب واخل�شائر ومعرفِة . 14 املراجعة، وح�شاِب  الهتماُم بجل�شات 
نقاط ال�شعف والقوة، والفر�ص املتاحة مع اإدراك التحديات، وتدارِك 
ال�شلبيات يف اأوانها، ومعرفِة الطاقات والقدرات امل�شتجدة وتوظيِفها يف 

موقعها املنا�شب.
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نكة يف . 15 تاأ�شي�ُص الّنُظم واللوائح على نوٍر من �شرع اهلل القومي، مع احْلُ
الو�شع ودقِة النظر والُبعِد عن الإثارة. 

النا�ص . 16 تربية  اإىل َمن ل يحملون هَدَف  اللوائح  اإ�شناد تف�شرِي  عدُم 
اأهدافها  َتنحِرف عن  اأو�شاطهم؛ حتى ل  العلم يف  ون�شِر  واإ�شالِحهم 

ومقا�شدها. 
ال�شوفية . 17 الطرق  وهو   - وتهيلها  الأمة  تخديِر  �شالح  اإىل  التنّبُه 

واخلرافة - الذي يعمل يف خندق واحٍد مع ال�شتعمار، والعمُل على 
ف�شِحه من جهة، وتعليِم النا�ص اأمَر دينهم من جهة اأخرى.

اأهميُة تفعيل اخلرِي لدى عامة النا�ص، واحت�شانهم و�شغلهم بالنافع . 18
الإ�شالم  ق�شية  باأّن  واإ�شعارهم  ال�شر،  جمالت  عن  وعزلهم  املفيد، 
حمايتها  اإىل  فَيهبُّون  وباأموالهم  اأيديهم  على  قامت  واأّنها  ق�شّيُتهم، 

والدفاع عنها. 
اإىل . 19 وماآُلها  ناق�شة،  �شعيفٌة  ِخطٌة  فهي  بدائَل  اخِلّطُة  حتتِو  مل  اإذا 

ات  التغريُّ كافَة  ح�شابها  يف  تاأُخَذ  اأن  يجب   بل  والّزوال،  النح�شار 
�ٌص فِطٌن،  املتوّقعة، واإعطاُء الظروف واملفاجاآت مكانَها منها؛ فاملوؤمن كيِّ
فهو مع عظم توّكِله على اهلل تعاىل كثرُي الحتياط، ي�شتقرُئ الأحوال 
من  ينا�شُبها  ما  حالة  لكل  ُيِعدُّ  يتوقع،  ما  اأ�شواأ  احل�شبان  يف  وي�شع 

الأعمال والرتتيب.
َماُم الأمان للعمل الإ�شالمّي من النحراف، اأو احلما�ِص . 20 العلماُء �شِ

غري املن�شبط، واأيُّ عمٍل ي�شو�ُشه العلماء فهو حريُّ بالنجاح. 
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دونه  يف ح�ص . 21 ما  الإ�شالم �شُغر  همِّ  وَحْمُل  الهتماُم  كلَّما عُظم 
ّحته  العامِل، حتى ت�شُغر عنده نف�ُشه التي بني جنبيه فُيوؤِثر عمَلُه على �شِ

وراحته.
ال�شدائُد والأزمات، . 22 التنازل عن العقيدة واملبداأ مهما كانت  عدُم 

والبعُد التاّم عن الكلمات واملقالت التي َت�شتجِدي العدوَّ اأو توافُقه 
مهما كانت الظروف.

دعوتهم . 23 اإي�شاُح  ه  كلِّ العامل  يف  وامل�شلحني  الدعاة  على  يجب 
واأهداِفهم للنا�ص، وعدُم التنازل عنها، ما دامت َمبِنّيًة على كتاب اهلل 
اأفكاٍر  اأن يجتمع النا�ص على  اأّما  و�شنة ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم، 
غري وا�شحة، وِنقاٍط حُمتِملة، وبنوٍد حزبّية لغري الكتاب وال�شّنة فهذا 

عالمُة الف�شل من اأول الطريق.
يلفُظه، . 24 اأو  املجتمع  اأحٍد من  يفرط يف  الذي ل  هو  ال�شليم  العمُل 

�شيوٍخ  من  للجميع،  حمتاجٌة  فالأمة  وقدراته؛  طاقاته  كانت  مهما 
و�شباٍب، اأو ن�شاٍء و�شبيان.

ُد الو�شائل من عالمات قوِة الدعوة وجناِحها، فينبغي للعامِل اأن . 25 تعدُّ
ل َيجُمد على حاٍل واحدة، اأو ياأخذ ب�شبٍب اأو و�شيلة واحدة.
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الّربانيني يف  الُعلماء  م�شُروِع  عنا�شُر  الكرمي  للقارئ  �شبق  مبا  تبنيَّ 
والقيادة،  الّتوجيه  قدرَتُهم على  اأو�شحُت  وقد  الإ�شالمية،  الأّمة  نه�شة 

َماُم الأمان و�شفينة النجاة للم�شلمني. واأّنُهم �شِ
لُت مل�شروعهم باملثالني اللذيِن �شربُتهما ِمن املغرب وامل�شرق،  ومثَّ
�شياُق  املهم  ِمن  اأنه  واأرى  العلماء،  اأيدي  على  النه�شُة  حتققِت  وكيف 
�شريِة عدٍد من علماء النهو�ص يف تاريِخ اأُّمتنا املجيد؛ حتى تكوَن ال�شورُة 
مل�شروع العلماء يف النه�شة اأكرَث و�شوحا، وهذا الكتاب ل َيّت�شُع ل�شياِق 
ِقّي  الرُّ اإىل  الأمَة  قادوا  الذين  الأجاّلء  الّربانيني  العلماء  اأولئك  �شرية 

والنهو�ص يف جميع جمالت احلياة.
فيها  َي  اأُق�شِ التي  الأزمنِة  امل�شلمني يف  واقِع  بياُن  اأي�شا  املهمِّ  وِمن 
تاريخهم  يف  فيها  ُوجوُدهم  قلَّ  اأو  الأمة!  توجيه  عن  الربانيون  العلماُء 
و�شقوِط  الأمة،  طاقات  ِد  َتَبدُّ يف  الإق�شاء  هذا  اأثِر  وتو�شيُح  الطويل، 
ظلماِت  يف  ووقوِعها  خرياِتها،  و�شلِبهم  عليها  اأعداِئها  وت�شلُِّط  َهيبتها، 

اجلهل والتخلُِّف والنحَدار!.
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و�شَدَق الر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم حيث قال: »ُيو�ِشُك 
قائل:  فقال  َعِتها  َق�شْ اإىل  الأََكلُة  َتداَعى  كما  عليُكم  َتَداعى  اأن  الأمُم 
كُغثاِء  ُغثاٌء  ولكّنُكم  كثرٌي  يومئٍذ  اأنُتم  بل  قال:  يوَمئٍذ؟  نحُن  ِقّلٍة  وِمن 
وَلَيْقِذَفّن اهلل يف  املهابَة منُكم  كم  اهلُل من �شدوِر عدوِّ وَلَينِزعّن  ال�ّشيِل، 
قلوبكم الَوْهَن، فقال قائٌل: يا ر�شوَل اهلل وما الَوْهُن؟ قاَل: حبُّ الدنيا 
وُتزَرَع  القلوُب  وَتْقَوى  الأمة  الغثائيُة عن  ُترَفَع  ولن  املوِت«)1(،  وَكراِهَيُة 
نيا اإل بالعلماِء الكباِر الذين  فيها ال�شجاعُة وُيعاَلَج الوهن ويزهد يف الدُّ
ُحون لها �ِشرَّ النجاِح والّنجاة، وُيعيدون  َينه�شون بالأمة ِمن َكْبَوِتها، وُيو�شِ
ُهون طاقاِتها، وَي�شتثِمُروَن قدراِتها فيما ُيعيُد لها  ها، وُيوجِّ َدها وِعزَّ لها جَمْ

وؤَدَد باإذن اهلل تعاىل. املجَد وال�شُّ
واهلل ويل التوفيق.





ــند )ح 22397(، عن ثوبان  ــه اأبو داود )ح 4297(، والإمام اأحمد يف امل�ش اأخرج  )1(
ر�شي اهلل عنه.
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