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ديداإلسالمية من جإىل احلضارة 
 

 وفسففاد،ا، الغربية الحضففارة مسففاو   لكشفف  الوقت حان

 جتمعاتالم بها وتأثرت شفففففففففديدا، تأثرا بها الناس تأثر والتي

 عوض هففاب يفتخرون منهم كثير بفف  كبيرا، تففأثرا اإلسفففففففففففففالميففة

 هنهاأل رفضففففففففها  علينا فيجب الخالد، باإلسففففففففالم يفتخروا أن

 ،اآلخرين بالد على بالسفففففففففففففي رة إال تقوم ال مفاديفة حضفففففففففففففارة

رم يخالفها، من ضففففففد بالقوة تؤمن حضففففففارة
َ
 قوي ال فيها ُيحت

 قاءفالب المظلوم، أو المحتاج أو للضففففففففففعي  فيها مكان وال

 على إال تقوم ال والفعفالقفففففففات لفهفم، والسفففففففففففففيف فرة لفققفويفففففففاء

 جانبال تهم  الخبيثة الغربية الحضفففارة فهذه مصفففالحهم،

 من ثيراك مجتمعففاتنففا في نجففد فمثال القيمي، الففدي ي الروحي

 يففة الغرب والجففامعففات المففدارس في تثقفوا الففذين شفففففففففففففبففابنففا

 .اإلنسانية وغير والمالية األخالقية الجرائم يرتكبون 

 

الغرب كلهم يرغبون في الحصفففففففففففففوة على الرفففا،يففة المففاديففة 

والمفالية، و،و م لب حياتهم الوحيد، لهم رغبة شفففففففففففففديدة 

وجفففامحفففة في أن يحصفففففففففففففلوا على األمواة دون أن ينظروا في 

ذ وكي  تم الحصففففففففوة علي ، حضففففففففارة  خت
ُ
مصففففففففدره، وممن أ

تقوم على الرأسمالية واالقتصادية التي تهدف إلى الكسب 

لفنفظفر عن مصفففففففففففففكحفففففففة الجمفففففففاعفففففففة، الفكر الفففردي ضفغف  ا

الغربي في عمومفففف  ال يعترف بففففاآلخر، وال يحترمفففف ، ويرف  

التعففففففايش معفففففف ، ويرف  التعففففففدديففففففة الفكريففففففة والففففففدي يففففففة 

والعرقيفة، لفدمهم رغبفة في سفففففففففففففيادة الحضفففففففففففففارة الغربية على 

العالم فهم يفرضففففون تصففففوراتها وتوجهاتها، كما يفرضففففون 

فية رين بفالعولمفة الثقاعفاداتهم وقيمهم وثقفافمهم على اآلخ

والغزو الفكري، يريففدون اناشفففففففففففففار الليةراليففة والمسفففففففففففففيحيففة 

 وحد،ا، ويسعون للقضاء على اآلخر، مقتنعين بنظرية 

 

تصفففففادم الحضفففففارات فمي في نظر،م نايجة حتمية ال بد أن 

يصففففففففففففففففففف  إلففيفففهفففففففا الففعفففففففالفففم، وال يففقفففتففنفففعففون بفففنففظفففريفففففففة تفففكفففففففامففففففف  

  .الحضارات

يف  المعفففففففادي لفقفففففففد أبفهفر الفغفرب وجفهففففففف  الفعفنصفففففففففففففري الفقفبف

لإلسفففففففالم والمسفففففففلمين، من خالة تصفففففففريحاتهم العدائية في 

مختل  وسفففففففففففففائفف  اإلعالم، فهم معففادون لنهضفففففففففففففة أي دولففة 

رت 
ُ
 
َ
إسفففالمية، خصفففوصفففا ضعد فوز ترمب وتولي  السفففل ة ك

التصففففريحات المعادية لإلسففففالم والمسففففلمين، و،ذا وا فففف  

اآلن لفففدل الجميو، وكفففذلفففا نفهم ،فففذا عنفففدمفففا نرل أهنهم ال 

ذون أي خ وة تجاه "شفففففففففويفففففففففةي" الخبيثة الحائزة على يتخ

جففففففائزة نوبفففففف  التي بففففففأمر،ففففففا وبفففففف رشففففففففففففففففففاد،ففففففا قتفففففف  البو يون 

المسفففففففففففففلمين األبريففففففاء حت  احمرت أرض ميففففففانمففففففار بففففففدمففففففاء 

المسفففففففففففففلمين الففذين ال  نففب لهم إال أهنهم مسفففففففففففففلمون، ونفهم 

أيضففففففا عندما نرل أن الغرب شففففففن الحرب على أفغانسففففففتان 

،اب، مو أن العالم يعترف أن والعراق باسففففففففففم مكافحة اإلر 

،فذين البلفدين برينفان من المهم التي ألصفففففففففففففقففت بهمففا كةراءة 

الفففذئفففب من دم ابن يعقوب. ولكن السفففففففففففففؤاة مفففا ا يريفففدون 

 إ ن؟

يريدون بقاء الدوة اإلسفففففالمية خاضفففففعة ضفففففعيفة محتاجة 

لفلفغفرب. وبفقفففففففاء الفمسفففففففففففففلفمين ضعيفففففففدا عن تحصفففففففففففففيففففففف  القوة 

قاء المسففففففففففلمين الصففففففففففناعية واالقتصففففففففففادية والدفاعية، وإب

مسفففففمهلكين لسفففففلو الغرب، وإضعاد القادة السفففففلمين األقوياء 

عن استالم الحكم في دوة العالم اإلسالمي حت  ال ينهضوا 

بففففاإلسفففففففففففففالم، وإفسفففففففففففففففاد الشفففففففففففففبففففاب بفففف خراج المرأة من بيمهففففا 

وإشفففففففففففففففففففاعفففففففة االنفحفراف الج  فففففففففففففةي حت  يضفففففففففففففع  إيمفففففففاهنهم 

وينحرفوا، وإنشففففففففففففففاء ديكتفففاتوريفففات سفففففففففففففيفففاسفففففففففففففيفففة في العفففالم 
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مي، والقضفففاء على وحدة المسفففلمين، وتدمير أخالق اإلسفففال 

المسفففففففففففففلمين وعقولهم وثقمهم بففاللفف ، القضفففففففففففففاء على القرآن 

ومحوه، والقضفاء على الحكم اإلسففالمي. وال يخفل على من 

ل  إلمام بأوضففففففففففففاع العالم المعاصففففففففففففر بأن مؤامرات الغرب 

ودسففففففففا سفففففففف  ليسففففففففت ب ت اليوم وال وليدة األمس، ب  جرت 

لمحاربات منذ أن بدأ لشفففمس اإلسفففالم أن ،ذه المعاداة وا

ت لو، ولنور الرسفففففففففففففففالفففة المحمفففديفففة أن يسففففففففففففف و، يحفففاربون 

اإلسففففففففففالم مواة حياتهم، ويسففففففففففعون للقضففففففففففاء علي  سفففففففففففعيا 

 ..مسففتمرا. نتعرف على  لا من خالة أقوالهم. حيث قالوا

يقوة لورنس براون: إن اإلسفففففففففففففالم ،و الجفففففدار الوحيفففففد في 

أيضففففففففففففففففا: كفففففان قفففففادتنفففففا  وجفففف  االسفففففففففففففتعمفففففار األوروبي، ويقوة 

يخوفوننففا ضشفففففففففففففعوب مختلفففة، لكننففا ضعففد االختبففار لم نجففد 

 لمثففففففف  تلفففففففا المخفففففففاوف، كفففففففانوا يخوفوننفففففففا بفففففففالخ ر 
 
مفةررا

اليهودي، والخ ر اليففابففاني األصففففففففففففففر، والخ ر البلشففففففففففففففي، 

ولكنفففف  تبين لنففففا أن اليهود ،م أصففففففففففففففففدقففففا نففففا، والبالشففففففففففففففففففة 

 الشفففففففففففففيوعيففففة حلفففففا نفففففا، وأمففففا اليففففابففففانيون ففففف ن ،نففففا  دو 
 
ال

ديمقراميففففففة كبيرة تتكففففففف  بمقففففففاوممهم، لكننففففففا وجففففففدنففففففا أن 

الخ ر الحقيقي علينا موجود في اإلسفففففففففففففالم وفي قدرت  على 

 .الففففففتففففففوسففففففففففففففففففو واإلخضفففففففففففففففففففاع وفففففففي حففففففيففففففويففففففتففففففف  الففففففمفففففففد،شفففففففففففففففففففة

: ما دام   .2 
 
ويقوة غالدسفففتون رئيس وزراء بري انيا سفففابقا

 في أيفففدي المسفففففففففففففلمين فلن  سفففففففففففففت يو 
 
،فففذا القرآن موجودا

 .على الشرق أوروبا السي رة 

ويقوة الحاكم الفرن فةي في الجزائر في  كرل مرور مائة  .3 

سفففففففففففففنفففففففة عفلفى اسفففففففففففففتفعفمفففففففار الفجفزائفر: إنفنفففففففا لن ن تصفففففففففففففر على 

الفجفزائفريفين مفففففففا داموا يقرأون القرآن ويتكلمون العربيفففففففة، 

فففيففجفففففففب أن نففزيففففففف  الففقففرآن الففعففربففي مففن وجففود،ففم، ونففقففتففلففو 

 .اللسان العربي من ألسنمهم

: إن ويقوة بن غوريون رئيس و . 4
 
زراء إسفففففففففففففرائيفف  سففففففففففففففابقفففا

 .أخشفففففففففففففة  مفففففا نخشفففففففففففففففففاه أن يظهر في العفففففالم العربي محمفففففد

يقوة ،انوتو وزير خارجية فرنسفففففففففففا: ال يوجد مكان على  .5

سف   األرض إال واجتاز اإلسالم حدوده واناشر في ، فهو 

الدين الوحيد الذي يمي  الناس إلى اعتناق  ضشففففففففدة تفوق 

قوة عنهم: رغم كففففف  دين آخر، أمفففففا أتبففففففاع ،ففففففذا الففففففدين في

انتصفففففففففففففارنفا على أمفة اإلسفففففففففففففالم وقهر،فا، فف ن الخ ر ال يزاة 

 من انتفففففاض المقهورين الففففذين أ عبمهم النكبففففات 
 
موجودا

 .التي أنزلنا،ا بهم ألن ،ممهم لم تخمد ضعد

ويقوة أشفففففففففففففعيفا بومفان في مقفاة نشفففففففففففففره في مجلة العالم  .6 

 من الخوف يج
 
 بالغربي من اإلسفالمي التششففيرية: إن شففينا

أن يسففففففففي ر على العالم الغربي من اإلسفففففففففالم، لهذا الخوف 

أسفففففففففففباب، منها: أن اإلسفففففففففففالم منذ بهر في مكة لم يضفففففففففففع  

، ب  إن أتباع  يزدادون باستمرار
 
 .عدديا

ويقوة مسفففففففففففففؤوة في وزارة الخففففارجيففففة الفرنسفففففففففففففيففففة عففففام . 7

 على أوروبا، فيما يبدو لي 2591
 
: ليسفففففففت الشفففففففيوعية خ را

  أن الخ ر الحقيقي الفذي
 
 وعنيفففا

 
 مبفاشفففففففففففففرا

 
مهفددنفا تهفديفدا

،و الخ ر اإلسفففففففففففففالمي، فففالمسفففففففففففففلمون عففالم مسفففففففففففففتقفف  كفف  

االسفففففتقالة عن عالمنا الغربي، فهم يملكون ترالهم الروحي 

الخفا  بهم، ويتمتعون بحضفففففففففففففارة تفاريخيفة  ات أصفففففففففففففالة، 

فهم جفففديرون أن يقيموا قواعففد عفففالم جفففديففد دون حفففاجفففة 

في الحضففففففففارة إلى إ ابة شففففففففخصففففففففيمهم الحضففففففففارية والروحية 

الغربيفففة، فففف  ا تهيفففأت لهم أسفففففففففففففبفففاب اإلنتفففاج الصفففففففففففففنفففا ي في 

نفف فففففففاقففففففف  الففواسفففففففففففففو انفف ففلففقففوا فففي الففعفففففففالففم يففحففمففلففون تففرالففهففم 

الحضفففففاري الثمين، واناشفففففروا في األرض يزيلون منها قواعد 

الحضففففففارة الغربية ويقذفون برسففففففالمها إلى متاح  التاري ، 

ئر اوقد حاولنا نحن الفرنسيين خالة حكمنا ال وي  لكجز 

أن نتغلب على شففففخصففففية الشففففعب المسففففلم فكان اإلخفاق 

 .الكام  نايجة مجهوداتنا الكبيرة الضخمة

 

 شعيبحمد م بقلم :
رئيس تحرير المجلة
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 التوجيهات واالشراقات
 

 أبو احلسن علي احلسين الندويالسيد  مساحة الشيخاألص  : 

 حسني حممد نعيم احلقالترجمة : 

وطالب جامعة دار المعارف  .حاليا جامعة قطر،)باحث بمكتب العميد المشارك، بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 (اإلسالمية شيتاونغ، بنغالديش سابقا

انعقد حف  التخرج لخريجي دار العلوم التاضعة لندوة العلماء، وقد بدأ الحف  بتالوة  ،م2591ديسمةر سنة  19)في 

ع رة من التنزي  الحكيم، ثم أبدل ضع  الخريجين ان باتاتهم تجاه الجامعة وأساتذتها ومالبها، وتجاربهم العلمية التي 

نمروا بها، ثم ألقل سماحة الشي  العالمة أبو الحسن علي الحسن الندوي ك  لمت  التوجيهية لكخريجين والحضور، وبيَّ

ه بالخصائص األصيلة والخصاة المهمة التي يجب أن يتحلى بها  لهم معالم ال ريق المقبت  في مستقب  الحياة، كما نوَّ

ملبة العلم الشر ي خاصة، وال لبة عامة، والتي تكون زاد مريقهم وُعّدة سفر،م في صحراء الحياة القاحلة، وقد سجَّ  

 لخريج معين الدين الندوي أ،م ما جاء في تلا المحاضرة القيمة النافعة(.ا

)الحلقة األخيرة( 

 الكلمة الثانية: حماس التضحية

د، واإليثار  الشديو،ذه هي الكلمة الثانية التي أريد أن أقولها لكم، نعم، إهنها التضحية الفائقة، 

ا،  َريَّ
ُّ
َرل إلى ال 

َّ
والعزيمة المتدفقة، وتلا أموٌر لو اجتمعْت في شخص لجعلْت من  عبقري زمان ، وألوَصل  من ال 

 ولو اجتمعْت في أمة أو مؤسسة ف ن الدنيا تض ر أن  عترف ضسيادتها، وتقّر بقيادتها رغم أنفها.

 الكلمة الثالثة: معرقة القيمة الذاتية

عّد من أنج  الوسائ  لرقي  إن
ُ
معرفة القيمة الذاتية والمو،بة الشخصية هي تلا الوسيلة، التي  

م النجاح، في ك  عصر، وفي ك  مكان، فلو تمكنتم من الجمو بين ،ذه 
َّ
اإلنسان في مراقي الفالح، وتقدم  في سل

ر لكم قيدالصفات الثالث، وهي: اإلخال  لل ، وحماس التضحية، ومعرفة جو،ر الذات، ف
َّ
  ن الزمان لن يانك

صاة ف ن  حيثما  ، ومن يفتقد ،ذه الخت
 
 للترحيب بكم وبقدومكم دائما

 
أنملة، ب  يستعّد الزمان والمكان معا

.
 
  ليال

 
 مهينا

 
  ،ب، وعلى أية درجة علمية حصلْت، يكون محتقرا

وا بهذه الخصاة الثالث ف 
ّ
ركم مرة أخرل بأنكم لو است عتم أن تتحل ت

ّ
 ن زمان األمةرامور أورناوأ ك

زيب، ونظام الملا ال وسةي، واإلمام الغزالي، واإلمام الرازي، واإلمام ابن القيم، وشي  اإلسالم ابن تيمية 

 ي تظركم من جديد، ويعيد التاري  نفس  والماضةي  ات  الستقبالكم أنتم فقط، ال غير.
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ن أن يظن أحدنا أن التا راح والخ أ البّيت
 في مقاعد منصة ومن الغلط الصُّ

 
 شاغرا

 
ري  سيتر  ل  مكانا

الشرف والمكرمة دون أن يكّد وُيجّد ويجمهد في الوصوة إلي ، ف ن  لم يحص  في تاري  التاري  أن  انتظر لشخص 

 ما من العلم والشرف دون التفاني في سشيل .
 
 ما  ليشغر مكانا

 ال، لم يحص  ،ذا في الماضةي، ولن يحص   لا في المستقب !

م األصك  على الصال  واألنفو على  ب  إن التاري  قائ  بمقولة البقاء لقصك ! و،و ناقد حساس، يقّدت

النافو دون مجاملة أو مداراة، فلو كانت لديا تلا الجو،رة الذاتية النيرة التي تتمكن من خاللها إثبات  اتا 

 ر،ن إشارتا. ومو،بتا للتاري ، ف ن  مستعّد الستقبالا عند قدوما الميمون، ويغدو

ولهذا ف ن ك رة الشكاية وشدة التزمر من الزمان وأ،ل  والمكان ودوره دون العم  الجاد وال شاط 

 المستمر ليسْت إال محاولة فاشلة إلخفاء الضع  الذا ي والعيب الشخصةي، ب  هي أمارة الشعور بالدون.

ابدة، وإنما  غيرنا نحن، ال غير! أن الدنيا لم تتغير، ونظام الكون لم ي -أمها اإلخوة  –فالخالصة 

ْر،ا لنرل العجائب.  في  واتنا نحن! فلنغّيت
َ

 فالوقت اليوم كما كان في الماضةي، ولكن التبدي  والتغيير حصال

 الكلمة األخيرة

 أن نأخذ بأيدي 
 
لو لم يكن ،ذا التصور أمام أعي نا، و،و الذي شرحت  لكم، ف ن  ال يجوز لنا أبدا

شغلهم بدراسة منهج، ال قيمة ل  في با،ر دنيا الناس، ال سيما في ،ذا العصر الذي مهروة أوالد المسلمين ون

قة. 
َّ

اقة والمفاتن الخال  في  الناس وراء المظا،ر الةرَّ

ولكنَّ الكلمات الثالث المذكورة ودور،ا الدي ي الحضاري التاريخي هي التي جعلْتنا أصحاب الحق 

التاضعة لندوة العلماء، ودار العلوم بديوبند، ومظا،ر العلوم ضسهاربنور  األصي ، وجعلْت بقاَء دار العلوم

ع  ، وتلا هي المؤسسات التعليمية التي توّزت
 
 وتاريخيا

 
 دي يا

 
، ب  واجبا

 
وغير،ا من الجامعات اإلسالمية جائزا

ة والدعوية في ربوع الهند وغير،ا، فبقاء،ا وتقدمها وت ور،ا و   إننفحاتها العلمية والعمليَّ
 
 رقيها واجبا

 
سانيا

.
 
 وحضاريا

وأرجو من اإلخوة الخريجين أن يجعلوا ،ذه الخصاة معالَم حياتهم وأْعالم سير،م، وأن يحاوة ال لبة 

 أخرل، أن يجمهدوا 
 
، الذين يجدون فرصة االساسقاء من ،ذا المنه  الصافي العذب أعوما

 
الموجودون حاليا

كما أرجو من اإلخوة الخريجين أال يق عوا صلمهم بجامعمهم ورسالمها،  أك ر فأك ر لت بيق ،ذه الخصاة الثالث،

 وأن تبقل أواصر الود والمحبة متصلة بينكم وبينها إلى آخر لحظة من لحظات الحياة.

الم.  والسَّ
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،ذه بالدنا ومسففففففففففقط رأسففففففففففنا، وجدنا،ا قب  أك ر من أربعين سففففففففففنة، وجدنا،ا ضعد أن فدينا،ا بماليين  

ا من الدماء والدموع، فك   ّرة من ،ذه األ  سففة أغلى عليالنفوس، و سففكبنا في سففشي  تحرير،ا بحار  نا رض المقدَّ

من حيففاتنففا، و أثمن من أرواحنففا، و أعّز من عرضففففففففففففففنففا و حريمنففا، فهفف  نعلم أهنهففا قففامففت اآلن على شفففففففففففففففير َمهواة 

ا؟ وقعت )شففففيتاغونا( بمحافظاتها الثالث الجبلية ا و تضففففيو فيها ضففففياع  )بانداربان(  -الهال ، و كادت تزلق قدم 

للتنصفففففففففير والتنفير، واناشففففففففففرت الوكاالت التنصففففففففففيرية في تلا المنامق فريسففففففففففة  -و )رانغاما ي( و )خاغراسفففففففففوري(

غري القبففائليين 
ُ
خ   اإليمففان، و  

َ
د الفسففففففففففففففاد، و ت

ّ
ضففففففففففففففرم الثورة، و تولفف

ُ
اناشففففففففففففففار النففار في الهشففففففففففففففيم، فجعلففت ت

ا! 
 
 بالخروج على الحكومة و نبذ ماعمها نبذ

ألقت في حضنها عصا،ا، و استقّر   بها و رغم أّن النصرانية نزحت من الغرب النا ي إلى ،ذه البالد، و  

ن، و جرأة و سل ان، 
ّ
وا،ا، منذ أك ر من أربعة قرون مويلة، إال أهنها لم تظفر ببأس و إقدام، و ممأنينة و تمك

َ
ن

مث  ما بفرت ب  في اآلونة األخيرة، فقد تفّجر عدد المتنصففففففرين الجدد في المنامق الجبلية و فاَق ك َّ تقدير و 

ة في تقرير لهفففا تخمين، كمفففا أفففف أّن في مفففدل ’م 1122أكتوبر ) شففففففففففففففرين األوة(  21ادت جريفففدة )أمفففارديش( اليوميفففّ

َر أل  أسفففففففرة في )شفففففففيتاغونا الجبلية(، و نّيفت الكنا س على منَتين، 
َ

العقدين الماضفففففففيين تم تنصفففففففير اث ي عشففففففف

 1121إلى  2551ذ بينمففا اعتنق النصففففففففففففففرانيففة في خففاغراسففففففففففففففوري وحففد،ففا أربعففة آالف و واحففدة وثالثون أسففففففففففففففرة منفف

 ‘.  للميالد

ر و  
ّ
ة أّن ،ذا التدفق العارم للنصفففففففففففرانية، و،ذا التفّجر العام للتنصفففففففففففير ياسفففففففففففت

ّ
لكن مما يزيد ال ين بل

 
ّ
من مففدار  وسففففففففففففففائفف  اإلعالم، فال يففدري بفف  العبففاد والبالد إال  -بحيفف  مختلفففة -يحتمي بجن  الظالم، و ياسففففففففففففففلفف

، كمففا أبرزت اإلحصففففففففففففففائيففات التي قففد أ
 

م أّن عففدد النصففففففففففففففارل في بنغالديش لم يابففّدة منففذ 1122جريففت عففام قليال

ا، ولم َيْعُرُه خالة ،ذه الفترة غير القليلة أيُّ زيادة أو نقصفففان! فه  لعق  أن يسفففّو  ،ذه 1122إلى  2551
م شففين 

رة لوكالة تنصففيرية ف ت
ّ
ى، وقد شففهدت مذك

ّ
البالد بأّن  يالظا،رة؟ ال شففّا أهنها كذٌب ال يخفل، و افتراٌء يظهر و يتجل

م، ثم زاد ،ذا العدد و وصفففففف  في 2517قرية )خليشفففففا(  بمحافظة )رانغبور( كان يتواجد فيها نصففففففرانّي واحٌد عام 

 م  إلى نحو ألفي نسمة في منَتين و  سعين أسرة! 1119هنهاية عام 

بنففا ،ففا من أين جففا وا إ ن؟ لم يتوافففد ،ففذا العففدد الهففائفف  من النصفففففففففففففففارل من خففارج ،ففذه البالد، وإنمففا أ

 ،
 

 و اسففففففففففففففتفحاال
 

ْجر،فا ،م الفذين تحّولوا إلى النصففففففففففففففرانيفة و زادوا األزمة ،وال ْت الفذين ولفدوا من ب نهفا و درجوا في 

رين في البالد تفّجر الةركان بُحمم ، والقبائليون يخلعون من أعناقهم ربقة دين آبا هم و  يتفّجر عدُد  المتنصفففففففففففففّ

ا على عقٍب، فتحّولت إلى النصرانية أجداد،م فيدخلون في حظيرة النصرانية، وقد  انقلبت ضعُ  القبائ  بهر 



   
 34العدد: 

 

 مـ 1087 أغسطس وسبتمبرهـ /  8341 ذو الحجة -ذو القعدة                                         7

ها و قضففيضففها و عليمها و سففوقمها، قد رانت الثقافة الغربية على حياة القبائليين و خّيمت على مشففاعر،م  بقضففّ

ُبون بثقففافففة آبففا هم و ومنهم  بفف  جعلهم ُيشفففففففففففففيحون بوجو،هم عن جميو
ْ
ْون أو َي   و أحففاسفففففففففففففيسفففففففففففففهم، ممففا جعلهم يانففاسفففففففففففففَ

 ممتلكات دينهم و عقيدتهم، و ُيقبلون على حضارة الغرب إقباال. 

رين على ،ذه البالد و توافد الوكاالت التنصفففففففففيرية على منامقها الجبلية لم  سفففففففففمهدف  ت
ال شفففففففففّا أن تقامر المنصفففففففففّ

’ 
َ
ُو ْجر األسفففففففاس لدولة نصففففففففرانية مسففففففففتقلة ،و غايمها و نصففففففففب عي ينها، تحتّ  ‘ والتششففففففففير‘ ’الدعوة فحسففففففففب  وإنما َوضففففففففْ

 
َ
حم  محافظاتها الثالث حيثّية سفففياسفففّية وجغرافية مكّحة، )شفففيتاغونا الجبلية( مكانة مهّمة في خري ة العالم، ومن ث

َ
مَّ ت

ا لشسففففففففط  ا قوي  ا للغرب، و مركز  ا متين  ن  صففففففففْ  وحت
 
 عسففففففففكرية

 
ُق عليها الغرب أ،ّمّية كةَرل،  وب مكاهنها أن تكون قاعدة ت

ّ
فلذلا يعل

لّد ان يعتةر،ما الغرب من أالنفو  و  عزيز السفففففففففففففل فان على جميو منفامق جنوب آسفففففففففففففيا، بما فيها )الهند( و)الصفففففففففففففين( اللت

احتالة ،ذه المنامق برّممها وامتال  الغرب الدنيا  -في حقيقة األمر -خصفففففففففففففومف  و أعدل أعدائ ، فاحتاللها للغرب يع ي

ى ،فففذه الحقيقفففة من خالة محفففاوالت  -على األقفففّ   -بحفففذافير،فففا، و تفففأمين مسفففففففففففففتقبلففف 
ّ
لبضفففففففففففففعفففة قرون في )آسفففففففففففففيفففا(، و تتجل

في خليج البنغاة،  وإن كانت المسففففا ي لم ‘ األسفففف وة البحري العسففففكرّي السففففاضو’إلنشففففاء  1122)الواليات المتحدة( عام 

ا.  
 
 تتحّقق و أخفقت في هنهاية الم اف إخفاق

، ولم تكن حرب الغرب النصففففففففراني ضففففففففّد اإلسففففففففالم والشففففففففرق ألن تضففففففففو أوزار،ا  ب  الغرب  َت ت
ْ
ولكن المؤامرة لم ت 

ن في ال رق والوسفففففففففففائ ، ولكن  يتوّحد في األحالم واآلماة، االسفففففففففففتعمارّي من شفففففففففففأن  أن يتجّدد في ا
ّ
لحي  والعوام ، و يتفن

ا 2551كانت قب   -دولة نصفففففرانية مسفففففتقلة -فها هي )تيمور الشفففففرقية(  ألندونيسفففففيا المسفففففلمة و جزء 
 
 شفففففاّبة

 
ة  غضفففففّ

 
م والية

ا، ومففّد إليهففا يففَد الجشفففففففففففففو والخيففانففة،  َو فيهففا ممعفف  مت
َ
ا منهففا، ولكن الغرب م  عليهففا، حت  مهمففّ

َ
ق )أنففدونيسفففففففففففففيففا( الحفففا   ت

ُ
فلم ت

جعت بها 
ُ
 لخيانة مد،شففففففففة لقمم  1111مايو )أّيار(  11ف

 
ضعد سففففففففلسففففففففلة الإنمهائية من محاوالت الغرب و مؤامرات ، نايجة

رة، وانفصلت تيمور الشرقّية عن أندونيسيا .   المتحدة، و عصشّية َعْمياء لجميو الدوة الغربية المتنّصت

ة، كانت قب   -كفذلفا -و
ّ
،فذه )السفففففففففففففودان الجنوبيفة( التي برزت اآلن في خري ة العالم كدولة نصفففففففففففففرانية مسفففففففففففففتقل

  في 
ّ
ها، و توغ َ  بخيل  و رجل  في َحَرمت

َّ
ر  سفففففل ت

 من دولة )السفففففودان( المسفففففلمة، ولكن الغرب المنصفففففّ
 

ا جليال سفففففنوات عضفففففو 

ر الناس بوج  عام حت  جاء العام  عروقها و شففففرايينها، واسفففففتغّ  تأخر المسففففلمين وانح امهم ت
م 1122فيها، وأقب  ينصفففففّ

ا غيَره!  شر  ب  إله 
ُ
ا لل  و     عبد عبد 

 
رة ا متنّصت   عبد الل  وحَدُه أرض 

 
ا مسلمة  و أحاة أرض 

َر  
َّ
مففا من أرٍض يسفففففففففففففكنهففا المسفففففففففففففلمون على بهر المعمورة إال وقففد وضفففففففففففففعهففا الغرُب تحففت أنظففاره و أممففاعفف ، و أث

 في قلوب سفففففففففففففكفاهنهففا بمهفابتف  و جال
 
ا عميقفة َرَ  آثفار 

َ
  في كف  أمر من أمور،فا، و ت

ّ
لفف  في حيفاتهففا و حيفاة أبنفا هفا، وحففاوة التفدخفف

َعرات، فف ن كفانفت بقعفة من بقاع األرض تت اوة على أبنا ها و تحرمهم من خيراتها و ثرواتها، و تتركهم  ضشفففففففففففففت  الهتفاف والنَّ

قة ال ي بغي لإلنسففففففان أن يعيشففففففها ا، و ُي لق -حاشففففففا لل  -، ف ن كان الظالمفي حياة ضففففففّيت ا مهتاج  ا ، مهّب الغرب ثائر   مسففففففلم 

ا، وإن كان الظالم غيَر مسفففففففففففففلم ا، حت  مهّز بف  العالم ،ز  ا و وعيفد  و  ُيبادر الغرب -وكان المسفففففففففففففلم ،و المظلوم-عليف  تهفديفد 

 َتُهزُّ ق
ٌ
ْمَعُ ، وال اسففففففتغاثة المس سففففففَ

ُ
 ت
ٌ
ا، فال صففففففرخة لَب ، وقد جّرب  العالم في العقود األخيرة من  لا َيحشففففففو في أ ني  ق ن 

، ومن ،نا ال ندري ما إ ا كانت بنغالديش مو شففففففففففيتاغونا الجبلية  سففففففففففلا مسففففففففففلا أندونيسففففففففففسففففففففففا و 
ّ
مث  ما لم يجّرب  قط

)بقية المقال في                                                            السفففففودان المسفففففلمة! وقد برزْت إر،اصفففففاتها، و انبكجْت بوادر،ا!! 

 (09صفحة : 
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 -حفطه اهلل–األستاذ عفيف فرقان املدني 
ارف المع]صاحب القلم السلساة، والمقاالت البديعة. وأستا  الحديث النبوي واألدب العربي، والدراسات العليا بجامعة دار 

 اإلسالمية، شيتاغونا، بنغالديش.[

 كلمات رقيقة ،ادفة، مثيرة للعوام ، جا بة للقلوب... 

كلمات تتجلى فيها شجون ومآس، وتن بو فيها حقيقة كرمهة المنظر لمقدس من مقدساتنا، فهذا المسجد 

ا من ل أن  قبلتيملي شجون ، ويستر ي اناباه ك  من ير  -صلى الل  علي  وسلم–األقصة  مسرل الرسوة    يوم 

ات مصاب وندبات مكروب، فالقدس 
ّ
أشد يمّر ب –كما ال يخفل علينا –األيام، تلا الكلمات في الحقيقة أن

 أمواره، حت  بدأ يخشة  على نفس ، فيقوة بلهجة الشكول في ثورة واسانجاد، وفي نخوة واسانقا  : 

الل  حول ، أنا قبلتا األولى التي توجهت إليها في "أنا القدس أمها المسلم! أنا المسجد األقصة  الذي بار  

صالتا، أنا قبلة األنشياء السابقين واألمم الغابرة، فكم كنُت أسعد! وكم كانت فرحتي يوم وجدُت الرسوة 

في رحابي، فرحْبُت ل  صدري، ووّسعُت ل  ن اقي، وإن اجتماع األنشياء الذي  -صلى الل  علي  وسلم –الخاتم 

 غرة شرف على جبي ي، ،كذا جرت األيام وقد توالت حولي الحوادث.  -صلى الل  علي  وسلم–ترأس  محمد 

كم كنُت أشقل يوم كنُت أسير القوة العةرية، وكنيسة النصارل والمسيحية، إهنهم انمهكوا حرما ي، وانمهبوا 

خوا عرصا ي بدماء أبنا ي وبنا ي، و،ذه الفترة التي ك
ّ
سوا جوفا ي، ول 

ّ
مسيحية نُت تحت ومأة الثروا ي، ودن

 الصليشية أرا،ا وصمة عار علة  جبي ي، حت  جاء اإلسالم، وأعاد لي مجدي، ورّد إلي شرفي وكرامتي... 

أشكر جنوده المغاوير، سيدي عمر ابن الخ اب وسعد وجيشهما ومن في زمرتهم، فال يسع ي إال أن أشكر،م، 

 ي حنينهم الجام  إلى مقدساتهم. وأعجب من ب ولمهم وفراسمهم اإليمانية، وكم يمتع 

شباب اإلسالم! ورثت أزمة ضعد أزمة، ومأساة إثر مأساة، سياسية ودي ية عةر العصور، وأن تاريخي مضرج 

 بالدماء... 

فكم من دماء ما،رة من نفوس زكية سالت في الحروب الصليشية، وفاضت بها الشوارع، وسق ت فيها جثث 

 ... المجا،دين األبرار خامدة أشالء

 ال أحصةي لكم كم كان عدد الجثث! 

ا أ،ريق!!   وال أدري كم دم 

 إن ،ذه القوة الصليشية خربت جوي بهذه العمليات غير اإلنسانية... 

 إهنها كانت مسرح الموت ومشهد القت  والنهب واالغتياة، فما أضشع ! 

 إهنها مر ى وحوش فما أفزع !! 

 الب   المغوار المستميت، الذي كسر قوة الصليب -رحم  الل –حت  حظيت بالتحرر بيد صالح الدين األيوبي 

 ورفو راية اإلسالم على القبة الذ،بية .. فشكرا ل . 
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و،كذا كنُت تخلّصت من القوة الكافرة الغاشمة، ولفظت نفس السعادة ضعد شقاء مديد، ولكن الزمان سار 

على عجالت ،  ساوره األحداث واألزمات، وترافع  المآسةي والعقبات، ولم أزة تحت الدسا س والمؤامرات 

  لا الورم الخبيث في قلب متجددة حينا ضعد حين، حت  قامت دولة "إسرائي " )!؟( العنصرية الصهيونية ،

العالم اإلسالمي . فأصبحت عرضة السياسة العالمية، فتدور حولي مؤامرات جديدة ك  يوم، وفي ك  دقيقة.. 

 وفي ك  ثانية... 

وقد استكشفوا الهيك  السليماني المزعوم في جوفي، و،م في عم  د وب على ،دمي بحفر حفريات إلقامة 

واد الكيمياوية، وجعلوني أمام مخامر، ويزداد أسفي وياندل جبي ي حياء لما أرل الهيك ، وواصلوا الحريق بالم

رجاة السياسة وعباد المصال  الشخصية وأبناء الجاه والسل ان من ب ي جلد ي ال أرا،م إال وقد خضعوا 

كم عزيزا مللمصال  اليهودية ، فبدأت أخشة  على نف ةي، ،  يمكن لي أن أبقل بهذه الصورة التي وقفتت بها أما

ي ي ويمني ي ما يقوم ب  الشباب المتحمسون للدين والومن الغالي، ،م في 
ّ
شامخا؟ مو ،ذه األخ ار يسل

 انتفاضة متواصلة لتحرير فلس ين، وتخليص حرمي من األيدي البامشة. 

فففففففففففف القدس ففففففففففففففففففففف ، فكم أراقوا دماء و جوا نفوسا!! وجعلوا مصال  الحياة م روحة منبو ة!؟ دعوا،م الوحيدة ففففففففف

لمسلمة!! اونعرتهم الوحيدة ففففففففففففففففففففف فلس ين والقدس ففففففففففففففففففففف، حقا، إنن تضحيمهم ساب ي قن رة إلى نجا ي، فيا لقمة 

 "ليتا تهتم ضشأني! وأنا لا مقدسة.

ا ي!؟
ّ
 تقرع أسماعا ندبا ي وأن

ّ
 و،ال

 نمهضت لمهّمة إنقا  ،ذه المقدسة اإلسالمية!! فيا ليتا ا

 و ا القدس يرجو حياة ضعزة            +         فلس ين  شكو واليهود  شجها

 حينما كان مالبا في جامعة دار المعارف اإلسالمية، "النةراس"في جدارية ،ذه المقالة األثيرة : كتب األستا   )مالحظة

 (عاما. 21قب   شيتاغونا، بنغالديش
 

ُدوع الذي ل   -(Lord Erick Eviburyومن ال أن لورد إريا إبيبوري ) (– التنصــــــير في بنغالديش...–)بقية  
َ
خ
ْ
 لا الدا،ية ال

اٌر لمهديم ك  من أندونيسفففففيا و السفففففودان و توليد دولتين نصفففففرانيتين جديدتين منهما
ّ
ا لف إن  قد عُ  -يٌد بيضفففففاُء و دوٌر أث َن رئيسففففف  ّيت

( التي  عم  على مراقبة الحرّية اإلنسفففانية المزعومة في شففيتاغونا الجبلية و توسفففعة إمار CHT)  "لجنة شففيتاغونا الجبلّية"

 األمن والسالم فيها. 
ال عجففب أن ،ففذا األمر يقرع لنففا نففاقوس الخ ر، و يففدّق لنففا بففاب الهوة والهال ، إن كففان )إريففا( قففد أحرز النصففففففففففففر 

ت  
ّ
ا، و سيحظل بقصب السبق في ،ذه الحلبة، وإن نعرات والغلبة و فاز في خ  السابقة، ف ن  سيفوز في ،ذه المغامرة أيض 

الحّرية و أحالم الغرب البعيدة المدل واآلثار سففففففففوف تتحّقق، فرغم أن الحكومة و أرباب السففففففففل ة في غفلة مذ،لة و مربكة 

إال أن المسففؤولين عن القّوات ومقّر الجيوش قد  -منهاوال ندري بالسففشب الغام  العام  في بوا -عن ،ذه القضففّية الخ يرة

ظٍة 
َ
ٍ  اسفففففففابدَّ بالحكومة وأصفففففففحابها! ويا لها من َيق

ُ
غاف

َ
ا، فيا ل  من   ا و تكرار  روا الحكومة والجما،ير من ،ذ المصفففففففير مرار 

ّ
حذ

تظار،ا!!
ْ
 ماة ان
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 مة األدبترج

 
 حممد منهاج الدينتعريب :      الشاعر احملموداألصل : 

دخلت المسجد الحرام الشري  من باب أم ،انئ 

 -الواسو الكبير، بين نابريي اآلن بيت الل  الحرام

، قد انمهت مناسا الحج واجبات ، -الكعبة المكرمة

الحاجون حول  لل واف األخير قب  الرجوع  فاجتمو

إلى بالد،م، لع  استخدام كلمة "اجتماع" ليس 

بمناسب ،نا  ألن  ال يوجد أحد جلس حوة المسجد 

المبار  دون عم  وسعي واجمهاد، ك  يحاوة ليعّةر 

عّما يجيش في قلب  من لوعة وجول بأسلوب  الخا . 

 
َ
ٌج هت فبع  ي وف حوالي الكعبة سبو مرات وكل  ل

باأل كار واألدعية، وبع  منغمس في الصلوات 

النافلة، وبع  يتوغ  في جمو حاشد وازدحام شديد 

عند "زمزم" ليرتوي منها ويسقي غليلت ، ويحم  

ا من الشربة المباركة ألقاربهم وعيالهم.
 
 قس 

بدأت أمشةي قدما تلو قدم حت  انتم  بي المشةي أمام 

رابات الحجاج "بئر زمزم" ومربت بر ية منابر اض 

ليأخذوا كوبا أو قارورة من ميا،ها، أشا،د صامتا 

اق المتفانين ولوعات عباد الل  
ّ
،يام الُعش

المخصلين من مختل  بقاع األرض ومتنوع األلوان 

 من األبي  واألسود واألسمر.

* * * 

اجرة إمرأة مه - عالى-قب  أربعة آالف عام ابمهلت إلى الل  

محي ة بالجباة الراسيات في ،ذه األرض الفيفاء ال

ورفعت صوتها بالبكاء إلى رّبها الكريم ليحفظ رضيعها من 

أشعة الشمس الحارقة التي  سقط على وج  الصحراء 

الجرداء، ويقي  من الع ش الهائ ، فجاشت رحمة 

 الرحمن، فانفجرت "بئر زمزم" متدفقة ب  ن .

ا عدة دقائق، أتخي  في نف ةي صورة ،اجر  بللت واقف 

  وعلى علي–عها، أسكنهما نبي الل  وخليل  أبرا،يم ورضي

بواٍد غير  ي زرع عند بيت  المحرم، وأتصّور  -نبينا السالم

ت قلبها الفار ، وال زالت 
ّ
تلا المخامر والقلقات التي غش

المدرجات غاّصة بجموع الناس المتصاعدين والهاب ين 

في الموق ، وأنا شاخص البصر، وكأني ال أرل شينا مما 

ت الباصرة 
ّ
يفعلون، عيناي مفتوحتان ولكن  اضمحل

 وفقدت نور،ا.

أراضةي ب حاء ورماة وعساء وجباة جرداء،  ال يظلها 

شجر وال ُيَزّينها خضر، فيها أجمات متنائية ليس فيها 

أوراق تحجبها، ب  فيها قتاد وأشوا ، ت ير من وراء مث  

  ،ذه األجمات نياحة امرأة ملهوفة معها أنة مف  قد ج

ا خفتت أنة ال ف ،  قلب  وبلا الحنجرة، أنة ال ف  وأخير 

 كأن لم تبق ل  قوة للبكاء.

فجأة قامت المرأة ضعد أن أ جعت إبنها على ضساط 

شت لباسها، واماش ت شعثمها بأصاضو يد،ا 
ّ
األرض، ورت

اليم   حسب االست اع، وأرخت عليها الخمار، ولو لم 

الجرس للناقة  يوجد ،نا  حثيث الحيوانات، زال صوت

أو ب  إنسان، لكنها تخّيلت أن رحمة الل  بدأت تتجلى 

عليها، والمالئكة تبصر إليها نظرة السكون، وكذلا ينظر 

 ، وهي تذّب عن-الصفا والمروة–إليها الجبالن الشامخان 

ت 
ّ
قميصها المصري الغبار الذي وقو علي  من قب ، تجل

التي  ء غريبفي حركاتها وتحسين ثيابها جرأة عظيمة وضو

ترل في ضع  األحيان عند األمهات ألوالد،ن، كأنما تفكر 

 ، ألم-علي  السالم–أهنها ،اجر زوج خلي  الل  أبرا،يم 

عهد الل  إلي  أن يبار  في أوالده ونسل ، ويجعلها رجال 

 صلة( )للحديث  ُيد ى بأبي الناس العظيم والنبي الكريم!؟
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 خوامر و كريات

  

 حممد شهاب الدين
  [جامعة دار المعارف اإلسالمية، شيتاغونغ، بنغالديش.وخّريج  .امعة داكا، بنغالديشجطالب الماجستير في ]

 

في  محمد شهاب الدين -والقصصةي الكاتب–لقخ الفاض   البارزين ساتذةاأل  عن جدا جميلة في ن اق وجيز كريات )

 ( وكتب خامرة أخرل  سير لها القلوب في إمار واسو. جامعة دار المعارف اإلسالمية، شيتاغونا، بنغالديش.

 محمد منهاج الدين–
 

 كانت األيام فيها أياما حلوة، كانت الحياة فيها حياة ممتعة، لن أنسا،ا...

كي  أن ة  ،ذه الجامعة؟ منحت ي أغلى ما يكون من ال روات، خير ما يكون من الجوائز.. دخلمها وأنا مف  ال 
يعق ، وال يفهم شينا، ال الشر وال الخير، خالي اليد.. فتربيت فيها و ترعرعت فيها، مشيت في حديقمها، جنيت 

ثم تخرجت وعلى عاتقي مسؤولية عظم ..   ..من ثمار،ا وتناولت من خير،ا، لم تبخ  بما لدمها من كنوز علم
مسؤولية اإلنذار.. وفي قلبي شيئ من القرآن الذي لو أنزة الل  على جب  لرأيت  خاشعا متصدعا من خشية 

   الل ..

ال أزاة أ كر تلا األيام التي قضيمها في حرم جامعة دار المعارف اإلسالمية، شعرت فيها بلمسات الحب تجاه 
ي، ،ذا الحب جعل ي فداء لهم، جعل ي أبذة لهم ك  ما عندي من خير، وأقدم لهم خالص نف ةي من أساتذ 

 الوداد، وأدعو لهم ما دمت حيا... 

، كأني أراه يحمل ي على عاتق  ليعةر بي الجسر الخشبي على الجدوة -رحم  الل –،ا ،و  ا األستا  ع اء الل  
. كأني أراه  ا،با إلى بيانا ليتكلم في شأني أو ليشكر والدي، غرب الجامعة وأنا صغير لم أتجاوز السبو من عمري.

 كان حب  نحو ال لبة خالصا ال ريب في ..

،ا ،و األستا  الحافظ المحفظ عبد الهادي رحم  الل ، أكملت تحت إشراف  حفظ القرآن الكريم، اتخذني 
 تفد من ..لم يترك ي أضيو الوقت أو لم أس ابنا ل ، وبذة لي عنايت  التامة لتحفيظ القرآن الكريم وإتقان تالوت ،

زاد الل  أستا نا الحبيب جسيم الدين الندوي نفعا وإفادة، أفادنا بتوجيهات  القيمة، و شجيع  الخالص لك  
جديد يجلب الخير، يرغبنا في االبتكار واإليجاد.. والفكر والدعوة.. جعلنا نفكر، ونخرج من الضيق إلى سعة 

 .الشريعة اإلسالمية.
،ا ،و  ا األستا  محمد نور األنواري، والل  لن أن ة  فضل  علي وإحسان  إلي، وجدت  منذ باكورة حيا ي العلمية 
كوالد شفوق رحوم، رباني وأدب ي، وضم ي تحت جناح  كما تضم األم أوالد،ا في صدر،ا.. أ كر  لا اليوم الذي 

 ل بي إلى ْجرت  في ال بقة الراضعة من مب   "معهد كدت في  أن أخرج من قاعة االمتحان، فدعاني األستا ، وأ
 حلول بيده..  القرآن الكريم"، فأجلس ي أمام ، ثم رفو إلى فيّ 

كنت أشار  في مسابقات الجامعة، كانت من برامجها إلقاء الخ بة العربية، ولكن ال يمكن لي أن أعد الخ بة، 
تا  بار  الل  في حيات  وسعي ، وأماة بالل  علينا وعلى فيعد،ا األستا ، ثم أنا ألقيها ضعد حفظها.. ،ذا األس

 ملبة الجامعة...
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وأما األستا  عفي  فرقان المدني فما زاة وال يزاة كدوحة وارفة الظالة على رأسةي، و،و يرشدني مذ صغر 
 س ي، رفو إلي القلم، أقام ي أمام الجمهور إللقاء الكلمات، يصك  خ ئي بك  حب وإخال ..

ا حفلة أدبية حوة الشاعر عام الحق المدني، جعلت ل  مكانة مرموقة في ُسويداء نف ةي، األستا  إن انعقدت يوم 
لُت فيها بقصيدة ُمترجمة إلى العربية 

ّ
الوم ي القاضةي نذر اإلسالم في حرم جامعة دار المعارف اإلسالمية، تمث

 تمثيلي، 
َ
 فلما انمهت الحفلة داعاني األستا ، ومس لنفس الشاعر أمام الضيوف األدباء الكبار، راَع األستا 

  رأسةي بالع   والحنان.
 ب ي من ، ال يزاة يذكرني ويبحثأ كر اليوم أستا ي الحبيب مشتاق أحمد الموقر، إ  أن  أخلص لي الحب، وقرّ 

كرتا د  عن حالي بك  ود وشفقة.. قاة لي مرارا: ما من يوم أرفو في  يدي إلى الل  إال دعوت لا دعاء الخير.. وق
 في دعا ي ممسكا ضستار الكعبة...

ا : ،و الشي  األستا  عبد  ا؟ الْرتجلت ُمجيب 
 
را مكحوب

ّ
رت ب  في حياتا الدراسية تأث

ّ
لو سأل ي أحد : من الذي تأث

نا األستا  على أسلوب جديد 
َ
ف السالم الرياضةي، كانت لدي  مادة تفسير في كلية الشريعة، قرأنا،ا علي ، عرَّ

 ر األسلوب الذي عهدت ب  المدراس القومية في بالدنا.للتفسير غي
معصوم، الذي مازاة يع ينا نقودا، ويقوة: كان أسالفنا يع ون تالميذ،م  المفتي كي  أن ة  حب األستا 

 ضع  المصرفات إبهارا لحبهم نحو،م.. والل  لهو أتقل من رأيت  في حيا ي القصيرة..
المدني، إ  بكل نفس  و أبكانا في اليوم الذي تودعنا من جامعة دار  بار  الل  في حياة األستا  نور األمين

المعارف.. وصرح قائال إن  لم يبا ألحد ألج  تخرج  سوانا.. كنا أيضا أحبشناه من شغاف قلوبنا، ولكن لم 
 نست و أن نظهره...

با لدل منذ صغر س ي محبو أللهم ،ذا ،و أستا ي أمين الل  المحترم، أحبنا في الل  وأحبشناه في الل ، وجدت  
 الجميو لمزاح  و كالم  المعسوة..

لعت عليها لتعلمها إال حاولت ألغتنمها، 
ّ
وكانت لي رغبة شديدة في  علم اللغة العربية وآدابها، ما من وسيلة ام

 لرائد"افعرضُت نف ةي على أستا ي الشفوق أبي ما،ر المحمترم، كانت في حيازت  الشخصية جرائد عربية كففف "
و"البعث اإلسالمي" و"المجتمو" و"العالم اإلسالمي" وغير،ا، فجعلت أقرأ ،ذه الجرائد تحت إشراف ، فحص  

ها، وجعلها سهلة ميّسرة. 
ّ
 لي االمالع على مص الحات جديدة كثيرة. وواجهُت صعوباٍت فحل

ا، أخالقا كريمة،  ا واسع  يما نشيلة، وحياء محمودا، ،ا ،و  ا األستا  عالء الدين المحترم، منَح  الل  قلب  شت
استفدنا من أخالق  أك ر ما استفدنا من علوم ، اللهم زد أستا ي ،ذا، وعبد  ،ذا المتواضو عّزا وكرما 

 ومجدا وشرفا.
لما صدرت نايجة االختبار المركزي لدورة الحديث وعلمت أني حصلت على المركز الثاني اتص  بي أستا نا 

محترم ليهنن ي تهننة حارة لفوزي ،ذا.. والل  لكان  لا من أسعد لحظة في حيا ي، الشفوق فرقان الل  الخلي  ال
 إ  تلقيت شكورا من شخصية كبيرة قد خفت من أقترب منها منذ زمن موي  لهيبمها.. 

الشي  العالمة الكبير واألديب الحصي  الشي  محمد سلكان  وق  مديرنا المحترمو أعجب ي ما أبدل لي أستا نا 
إنعام الحق، فدعاني شيخي  محمد من حب عميق تجاه نف ةي، كنت ملبت من  تزكية بواس ة األخ الندوي 

 ا... ينعلوجعل ي قريبا من  ثم كتب لي بخ   الميمون تزكية... اللهم اشف  شفاء عاجال، وأم  بقاءه 
   حرفا واحدا ،ومكان ،ؤالء ومن لم أسم  من أساتذ ي على رأسةي وعي ي، روحي فداء لروحهم... من  علمت من

أستا ي، أحسن إلي.. ،ؤالء أوة عام  وأ،م  لتكوين حيا ي، ،م عرفوني.. من ،و ربي؟ وما ،و دي ي؟ ،م علموني 
 التوحيد، ،م علموني اإلسالم..
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 بحوث ودراسات

 ** حممد هداية اهلل
العلماء ورجاة الدين منذ زمن موي ، وانقرضت ،ذه القرون كان المسلمون يعشون في شب  القارة الهندية بتوجي  

، و،م قدموا في صعيد الهند تجارا، يقيمون المحالت فيشيعون مسلمةالسعيدة باحتالة اإلنجليز على عرش الهند ال

البضا و المستوردة من أوروبا، فربحوا برب  عظيم، ويسرون ما في صدور،م من الضغن والحقد والغ  على 

، حت  سنحت لهم فرصة، وانكشفت صورتهم الششيعة ووجو،هم الش يعة وما في صدور،م، فغلبوا على المسلمين

في ساحة  "بوالسةي"  و،زموا ،م شّر ،زيمة، فنالوا الملا، واستولوا على عرش  2197معسكر سراج الدولة سنة 

حّرمو،م عن حقوقهم، و،ّدموا الهند وما زادوا إال مائتي سنين فاسل وا على الناس، وضربوا ،م ضسوط الجور و 

المساجد والمدارس وأعدموا ألوفا من العلماء، وحلت الثقافة الغربية مح  الثقافة اإلسالمية من مريق اإلقتصاد 

 والسياسة والصحافة ومناهج التعليم والفكرة والمشاعر، فهم غّيروا الحياة من مجارمها. 

راب، فانقادوا لهذا السي  العارم، وخضعوا لهم، فانفصم الدين والملا، وكان الناس في حيرة واض 

وأماعو،م على الرأس والعين. فانعزلوا عن العلماء ورجاة الدين، واشتغلوا عن اإلسالم وشنوهنهم وفقدوا الثقة بمباد  

رجاة و اإلسالم وأموره. فمّست الحاجة الشديدة إلى صياغة القيادة من جديد، وإلى سّد وثيق لسي  عارم. اناب  العلماء 

الفكر والدين، وصّوغوا مريق اإلصالح بصو  جديد مري ، فتوجهوا إلى إقامة ثكنة  عليمة ومعق  دي ي في شت  

األماكن والبالد باختالفها. فالمسلمون عاممهم يلتجنون إليها، فيسترشدون ومهتدون، ويرسلون أبنا هم إليها ليتعلموا 

ية ومنهاج التعليم من جديد يزلزة قوائم الحكم االستعماري، ويدوم على شريعة اإلسالم الخالدة، فصو  اإلصالح والترب

 مر األيام وكر الد،ور.    

ان القا على ،ذه النهضة التعلمية والتربوية  قام مائفة ممن كان لهم دور في النضاة والمقاومة على اإلنجليز ب قامة دار 

 -حم  الل ر -برئاسة العالم الرباني  العالمة قاسم نانوتوي  - و شأن عظيم وأثر دقيق-العلوم بديوبند، وتّم ،ذا األمر 

قلوب بري انيين، وتفزع اإلنجليز وتخفق أفندتهم. فيتركز عليها المسلمون من جديد،  ،ففف، فمي ثورة كةرل تهّز 2111سنة 

 غذمهم غزاء العلم والروح، ويؤمها ال الب من أنحاء البالد واألماكن، فيكون المرء متحمسا بدين  دافعا عن . وقد 

 قة الهند المستقلة، وكانت منتأسست مدارس كثيرة تمسكا بمنهاجها التعليمي في "بنغال ديش" الرا،نة، بجانب 

"بنغلة" لها شأن عظيم في نشر اإلسالم  ودور كبير في بث الدعوة إلى الل  منذ قديم الزمان، وفي قلوب رجالها ونسا ها، 

شبابها وفتياتها حماسة دي ية تحضهم على الخضوع واالنقياد إلى ربهم ب قامة مركز علمي ومعق  دي ي فضال عن الدعاء 

فاستجاب الل  بدعوتهم وأرادت الرحمة اإللهية بهم خيرا وسعادة وحسنا ورشدا، فقد أقيمت مدرسة معين  واإلبمهاة،

يب برئاسة العالم الرباني العالمة حب -على قريب ليس ببعيد من مدينة شيتاغونا من جانب الشماة-اإلسالم ،اتهزاري 

وب من قة "بنغالديش" رجالها ونسا ها أثرا عظيما، حت  ، وقد أثرت ،ذا المعق  الدي   في قل-رحم  الل   عالى-الل  

يؤمها ملبة العلم النبوي من أفاق البالد، ويردون على منه  الحديث ومنبو العلوم، ونبو فيها كثير من الرجاة الذين لهم 

 رسوخ في العلم، ومقام في الورع  وز،د في المعاش. 
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وقد شاعت فيها أمور لم تب  بها الشريعة السمحاء، وقد  و"فتية" التي هي من أعظم مراكز البدع والخرفات،

دعا لهم بالهداية والسعادة عبد من عباد الل  المخلصين الذين آثروا المعاد على المعاش وقضوا حياتهم في سشي  

 بالتوفيق على تأسيس ثكنة علمية، قام
ُ
لعبد ا الدعوة والتعليم. فآجاب الحّنان المّنان بالدعاء، وأفعمت لهم الرحمة

ب قامة المدرسة الضميرية قاسم العلوم، فقصد،ا ال الب من  -رحم  الل -الغيور والعالم النشي  المفتي عزيز الحق 

مختل  الديار والبالد، فمي تمن  األمة رجاال قاموا ضشنون الدعوة والتعليم، ونشروا في أمراف األمصار وأنحاء 

 ف. األق ار، حت  بلا صيمها على قمة العز والشر 

أما الهدف الم شود من إنشاء ،ذه الثكنات التعليمية ومنهاجها تربية مائفة من األمة تربية إسالمية و غذيت  غذاء 

نون النظر في مجرل الحياة  العلم والروح لي يق ل  حم  لواء األمة، فهم يرجعون إلى مسقط ر وسهم دعاة ،داة، ُيمعت

لشريعة اإلسالمية، فهم يعيشون مو الشعب اإلسالمي، ويرشدوهنهم اإلنسانية ومقتضياتها، فيقضوهنها متمسكا با

ما ال يفهم أحد،ما لغة  ومهدوهنهم إلى الخير والسعادة. ولكن يرا ي ما بين ال ائفتين من البعد الباعد وانفصام الرباط لت

افمهم، ومائفة جليز وثقأخي  المثق  مو أهنها من بلد واحد، فالمسلمون بين مائفتين، مائفة آمنت وانقادت بتعليم اإلن

تمسكت بمنهاج السل  التعليمي، ولم يرون ل  بديال، فكال،ما بين الجمود والجحود، فأدر  ،ذا الفرا  الحساس 

رجاة الفكر والدعوة في خالة المنهج التعليمي السائد في شب  القارة الهندية، ولسد ،ذا الفرا  وت وير المنهاج انمه  

الذي أنشأ دار العلوم ندوة العلماء على  -رحم  الل -ُجملمهم األستا  محمد علي المنغيري  كثير من أعالم العلم، ومن

،ذا الهدف الم شود في الهند، وهي تنجب رجاال جمعوا ما بين ال ائفتين من المثقفين بالثقافة المعاصرة والثقافة 

الة تجمو بين األص  نشاء مدرسةوانمه  األستا   محمد سل ان  وق الندوي في بنغالديش قام ب اإلسالمية،

وكان يلفت أنظار المهتمين بقضايا الشعب اإلسالمي بالرسائ  والخ ب والمكتوبات بجانب الدعاء والمعاصرة، 

متمسكا بأفكار ندوة العلماء ب يعاز مربينا الجلي  الداعية الكبير الشي  أبو  -ج  شأن -واالبمهاة والتضرع إلى الل  

التي يتعارفها اآل ان والمسامو باسم دار المعارف اإلسالمية، فمي قدوة عظم  بين الجمود  -الل رحم  -الحسن الندوي 

ثير شعلة اإليمان 
ُ
والجحود، فهذه المراكز الدي ية والمعا،د العلمية لها أثر عظيم في نشر الدين والشريعة، فمي ت

 عامة المسلمين وخاصمهم.وحرارت  وحماست  بين يدي الناس وعاممهم، فلها شأن راسخ في قلوب 

وهي تهدف إلى إنتاج جي  جديد قاموا بتربية الشعب اإلسالمي، وبح  مشكالت العصر الحديث، وتلبية لمقتضيات الحياة 

نمية لواجب على مالبها تفاالششرية على وج  تام، ف ن الناس اليوم في عزلة عن العلماء ورجاة الدين و سا،  في أمور الدين، 

علوم الدين والرسوخ في العلوم المعاصرة بجانب الوقوف على ح  مشكالت األمة اإلسالمية المعاصرة بأتم وج  مهاراتهم في 

وأحسن مريق، فتراب وا وتواصلوا بك  مبقة من الشعب، ويغذمهم بتلا الروح التي يكون المرء بها متحمسا بدين ، مراعيا 

 ضشؤون شريعت .

مية والنهضة العلمية التي احتفظ بها تراثنا العلمي في شب  القارة الهندية وبفض  ،ذه النعمة فهذه ناحية من نواحي التربية اإلسال 

 ما زاة المسلمون يعيشون فيها بتربية إسالمية إلى يومنا ،ذا.

والخير.  ةنسأة الل   عالى أن يجعلنا ُ،داة عالمين، ُدعاة ربانيين ويجع  أمتنا قدوة بين األمم جمعاء في الفض  والشرف والسعاد

  آمين.

ف اإلسالمية شيتاغونغ، بنغالديش.]طالب السنة الرابعة من الجامعية بجامعة دار المعار **
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 زبير حسين

 [، مصر.من بنغالديش طالب جامعة األزهر الشريف]

(١ ) 

يقوة لي : اسمو يا بني!  ،وأتذكر نظرة أبي الحانية و

سألحقا بمدرسة  ،عندما تتم حفظ القرآن الكريم

سنفكر معا في أمر  وبعد إنهاء دراستا بها، عصرية

كنت في الحادية أو الثانية ؟اتفقنا ،دراستا الدينية

في  شوما كبيراقد ق عت  وكنت، عمريعشر من 

لي إال جزء أو جزآن  بقلفلم يكن  ،حفظ القرآن الكريم

لم يكن باست اعة عقلي الصغير أن يعي  أو أق  أوأكثر .

 يستوعب الفرق الكامن بين التعليم العصري أو

 ولكن الل  كان قد قرر عني وقدر.، والتعليم الديني

أن أتابو ،ا   مناكان ك، قلب والدتي ،زَّ شيء ما خفيٌ

وداعية  وأن أصب  عالما كبيرا، ستي الدي يةدرا

أبي علل  بلت تل ُّ إلل مريق الل  تعالل . مخلصا

 فبدأتْ، التعليم الديني تستفي  في وص  محاسنو

إلل أن شرح الل  صدره لما  أبي ،نالفكرة تترس  بذ

إلحاقي ب حدل المدارس الدينية  فقرر، في  الخير

 .يلمتابعة دراست

 أكاد أتذكر يومي األوة بمدرستي الجديدة بك  ( ٢) 

 وكأن  لا قد وقو باألمس القريب . كان، تفاصيل 

 وكان ال لبة يتابعون، األستا  يلقي درس  بتفانٍ

موضوع  وكان، آ ان صاغية شرح  بانتباه كبير وكلهم

كنت قد تأخرت  ". ،االدرس " الجملة االسمية وقواعد

ر المتحان أحضّت ألنني كنتااللتحاق بالمدرسة  في

ر  لا غيَّ ولكن الل  ،بمدرسة عصرية أخرل القبوة 

  ،ووقدر لي ما 

 

 

صلل -حبيب   مريقهني بفضل  وإنعام  إلل فوجّ ،أفض 

 ألتفق  في ديني. -علي  وسلم الل 

 من قب  وأنا ب لم أشعر  غريب  ضشذي وقد شعرت 

اللحظة ،ذه فكانت  ،أتذوق معم لغتنا العربية الرائعة

 وأست يو أن، القرآن الكريمأوة عهد لي بلغة أه  

بلغة  أحنث إ ا أقسمت أنني قد أغرمت أجزم أنني لن

 علل وأحمد الل  وأشكره، األولل لو،لةالضاد منذ ا

 نف ةي.جمي  صنع  وعلل تحبيبها إلل 

 لقد عانيت من صعوبات جمة بعد التحاقي  ( ٣) 

 ص  بعدح خصوصا أن  لا قد، بمدرستي الجديدة

 وكنت أبذة، بداية السنة الدراسية بشهرين كاملين

وكان  ،التحصي  كي أتدار  ما فاتني جهدا مضاعفا في

 فثابرت، االمتحان الدوري األوة علل األبواب

واستعنت  ،واجتهدت كي أفهم وأتعلم ما استعصل علي

، في مسعاي يخذلني بالل  تعالل وكان ثقتي بربي بأن  لن

ال تخ  يا ولد ! ربا سيشرح  - ال :فكنت أكلم نفسي قائ

فال تقنط من رحمت  وال ، لا أمر  لا صدر  وييسر

 تيأس منروح .

علل  وكنت أشعر بعد  لا بهمة وعزم كبيرين يحثاني

الل  بع  اإلخوة  وقد سخر لي بذة المزيد من الجهد .

، يتابعون دراستهم بالص  الثالث الذين كانوا

ما فاتني من  وفهم واستيعاب مراجعة فساعدوني علل

 دروس.
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 حيث حتلو احلياة
 ربيع األحسن

 جامعة دار  المعارف اإلسالمية شيتاغونغ، بنغالديش.[ خّريج. و (ي من رئيسة الوزراءب)الفائز على الوسام الذه طالب جامعة شيتاغونغ]
 ينعكس فيها ك  ا،ا وقعا،وأقو  ،منظرا هاوأروع ها أثرا،وأعمق وألذ،ا ممعا، اسمع   اتكلمال ىأحل من "، كلمةالقرية"

ا إال صوته األ ن سمو   كر،ا وال األلسنةرتد على ومن الحقيقة والكماة. وال ي ما تحوي األرض من الحسن والجماة،

  حيثالة  ات األشجار الشامخة الكثيفةمن الجباة والتت   را عة صور بهجة، و  ات منابر  نابريَا  ويحضر أمام

دائق ومن الح؟ ات المختلفةوالحبّ  ، ات النباتات الحضراء حقوة ومن المزارع والوتتغ   البالب .  تتغرد ال يور 

لتي اومن الفالت واألراضةي العامرة وغير العامرة ، وراق الناعمة المتنوعة والثمرات اللذيذة النافعةوالشساتين  ات األ 

تزي   ،مؤثرة حون تحت بالة األشجار متغنين أغاني ريفيةيوبجانبها الرعاة يستر  ،فيها الدواب والمواشةي ىتر 

 رْ ومن األهنهار والةت ، هم في العم اتوتجدد نشام ،متاعبهم
ُ
عة عات  ات المياه الصافية النقية واألسما  المتنو رْ كات والت

واق ومن األس ،والغلمان يلعب فيها األمفاة  التي ومن المالعب والمنتز،ات اكون،د،ا السّم  ايص الكثيرة التي

بهم على ر لمعابد التي يّتج  إليها المتدينون لعبادة ومن المساجد وا ،للبيو والشراءمو فيها الناس تيج التي والدكاكين

ح . ل  والنت  اختالف المت

ة ليست فيها مكان كريمة عالية،وأخالق   وي مبيعة سا جة، ان ْق كلمة "قرية" بملئ فيا، يتجسد أماما أقواما

باعهم المدنية الحديثة والتقنيات المت ورةلم تؤثر التصّنو والتن و والتكل ،   قوط النملة فيس إال كما يؤثر في مت

يأكلون مما تنشت األرض من األرز  ة سا جة متواضعة  ويؤدون أعماال منتظمة مرتبة،حيايعيشون  ر،البح

من األسما  مازجة صافية خالية من االختالط، مسرورين دون أن يشكوا إلي  بحر والنهروالحضروات ،ومما يلقي ال

 .محامد،مأن ي لبوا دون و  ،مسا،ممهمأغلبهم ب دون أن يشعر هنهاَر  يخدمون األمم ليَ  ، أحد شينا

سليمة،  ها صحيحة قويةال بيعة في نفوسهم فجعلمها صافية سا جة،كما أثرت األمعمة في أجساد،م فجعلمْ  أثرْت 

كما أضعدتهم  الد وب،العم   ىشجعمهم حركة ال يور علو  هم السماوات واألراضةي والبحار السخاوة والجودة،علممْ 

                                                                        غنا ها عن الب الة والتقاعد. 

ثم يحضرون  ،ال يور ماسابقين مو الشمس في ملوعها ةو غريد ،الديا المؤ ن، وصياح يسايقظون مبكرين بصوت

شغاة ل لب األعماة واأل متفرقين في مجتمعين يناشرون في األرض  ثم  وخفية،أمام ربهم سجدا وقياما يدعون  تضرعا 

 .الل  الرزاق متوكلين علىاألرزاق 

شاشة الشوقد بهرت  شهور،قب   زرعو،ا فهذه جماعة العماة يذ،بون إلي الغيط برئاسة محمود يحصدون األرز التي

تلا المتاعب والمشاق التي تحملو،ا في ف سوا  منثمرة كد،م وجد،م،لما يحصلون اليوم   وجو،هم والفرحة على

، مالبهجة والغب ة ما ال يحس  األثرياء في قصور،بو،م اليوم يحسون  ،في يوم من األيام يعرفو،الم  همكأهنلها  سشي

 !يوتهمهم إلي بقعوات ىيحملوهنها عل ،ا،م أوالء ثم ،نقو،ا بأدمهم،وحصدو،ا بأيدمهمو ،ا بأيدمهم، ا بذور بذرو نعم، 
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 بها األسما  في الماء العميق، يص ادون ر،م شبكات و هب ىوعل نهرو،ذا نفر من السماكين يمشون علي شامئ ال

عم   ، نظير ثمن ال يغنيهم عنقد يودي بهم إلى واد الموت أنفسهم في خ ربملقين الحياء وراء بهور،م، تاركين حب 

  يرجعون صفر األيدي محزونين. .قد هنهم ال يرجعون ك  يوم بأسما  ب  إثم  ،الغد وال يريحهم عن عم  الكد

هم الحقائب قبهور،م وعوات ىعل أفواجا، حاملين  كتاتيب والمدارسجماعة ال الب يذ،بون إلي ال و،ذه          

فبعضهم  ،والمحاورة، متبادلين التحايا والمهاني بينهم، ومستغرقين في المحادثة ريسالمملوئة بالكتب والكرا

ون في وضخو،والء ي، لم لوبة العاليةعن حياتهم المستقبلة وأ،دافهم ا يتحدثون يتذاكرون دروسهم وبعضهم 

ضعد ع لة المدرسة فاختلفوا في ، ضعضهم يعرض رأي  في اللعب وبعضهم   الوقتمن بقي المزح والفرح لقضاء ما 

 !الم اآلخريسمو أحد ك يكاد ال  فك رت األقواة ورفعت األصوات حت النهر،في الصيد وبعضهم في السفر إلي شامئ 

من أن يأخذ عليهم األساتذة غيابهم  يذ،بوا إلي المدرسة خوفا  كي اليبكون ويصيحون ل ارا ،م أوالء أوالد صغو،

 !هم يسوقوهنهم إليهامآخذون بأيد وأوليا ،م وآباء،م ،وعدم حفظهم الدروس

م نور هخرج من وجو،وا صالتهم حاضرين في بيت ربهم فيون يمشون إلي بيوتهم ضعد أن أدّ و،والء الشيوخ والمسنّ 

ياهنها عجز عن ب و  ،األعين بهجة ونضارة، تند،ش منهاالهداية والعبادة ما تزيد لحا،م الشائبة وأشعار،م البيضاء 

 .عبادة الخالق المنان لىالي الجنان وإ العصيان ليهتدوا بهم  هكأهنهم مالئكة الرحمان نزلوا إلي عباد ،األلسن

هم ف  ا غشيمهم األحزان وألمت بينقلون المارين من ضفة إلى أخرل،  أصحاب القوارب يقضون الليالي واأليامو،والء 

ة عذبة لها وقع  ها،األشجان يرسلون أغنية مالحية قديمة إلى آفاق السموات وأمواج األهنهار فترجو إلى األسماع أصدا

 !من عالم القيود والسدود ساعة أحرارا ضعيدين  هم، فتتركفي القلوب واألفندة مألوفة

غالب صور القرية! فلو لم تكْن رأيمها سابقا فلتكن مغامرة را عة تكش  بها عن عالم جمي  يتر  بصمات   تلا هي

 على  اكرتا على مر األيام!

 

 احزر مصاحبة اللئيم...
بعد  عن  

ُ
فضت  سيرتا و ت

ُ
ينا لدل الخلق، ت كش  ُحليتا، تذللا أمام الناس، و ُتهت

ُ
د أخالقا و ت فست

ُ
رب، لاصحبة األشرار ت

و أوقاتا ال َضّيت
ُ
م حياتا الوحيدةئياعشو غالية و ت ْز عنها ك  االحتراز، إن كان لا قلٌب الفريدة ، على رأس كلها ُتَهّدت رت

َ
، فاحت

ُعور و 
َ
ُيور...!  روحش

َ
 غ

خذ أحدا من األشرار صو  ّتت
َ
االعزلة أشدُّ خيرا من أن ت  خير، الوحدة خير..... تجد فيها استراح احب 

ُ
ة القلب و ،ناءة لا، الوْحدة

  يا ليت لو فعلت...!! ....نفسال

 

 محمد منهاج الدين 
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 من مسير الحياة إلى مصيرها
 ** أمير حسينمحمد 

إالم نرح ؟ إلى أي شيئ يقربنا إلى أين نحن نريد أن نذ،ب؟ 

القدر؟ فكان الجواب نخ و خ وة إثر خ وة في مسايرة 

الحياة إلى األمام، ونتج  بخ واتنا إلى مصير،ا، فك  يقضةي 

 لحظت  ويق و مريق  حت  يص  إلى منتم  غاية الحياة.

ن فة تافهة أ حت جنينا، وبلت في ضيق مكاهنها أمدا 

ساحة الدنيا الواسعة،  مويال، وأصبحت وليدا، تقدم في

و،و ال يدري كي  يعةر لغيره عما يجد فى نفس  أو يكابده من 

مرارات حيات  الجديدة، إال بكاءه الذي ال يفهم معناه دون 

وميقت ، وال يجيب لدعواه إال سريرت . فهو يقضةي مفولت  

على فراش  مستلقيا، فال يقوم مستقيما وال يمشةي راجال، 

، من  النار، فكأن  في مسمهّ  حيات حت  أصب  شابا فاشب 

يفع  ما يشاء من تصرفات  ويفكر ما يريد من فكرات ، فال 

يبالي أحدا من غيره، فهو كموج ،ائ  نشأ من لجة بحر تفوق 

ك  شةيء بقوة ،ائلة. ف  ا بلا  روة شباب  ارتّد على أثره، حت  

شاخ ،رما، فيبدو علي  اإلعياء، فيأتي  األج  الذي ال 

 ر ساعة وال يستقدم.يستأخ

فالجسد الذي يتحر  وينفع  صار جثة ،امدة، ال يقدر على 

أن ينّحى  بابة عن نفس ، فيستقب  حياة من جديد، 

ويستومن تحت ال رل، الذي داس  برجل  ك  حين. 

فانكشفت العورات واتضحت األمور مث  س وع الشمس 

وسط النهار، حت  يعرف حقيقة الحياة ومصير،ا من لم 

يعرف من قب  معرفة بأكم  معنا،ا، حت  تقوم الساعة، 

ْرُض ﴿ والقرآن يقصُّ علينا منابر،ا الُمفزعة:
َ ْ
تت األ ا ُرجَّ

َ
إ 

ا َباُة َضس  جت
ْ
تت ال ا، َوُبسَّ ا  ﴿، ﴾َرج 

َ
َرْت، َوإت 

َ
 
َ
ف
ْ
َماُء ان سَّ

ْ
ا ال

َ
إ 

َرْت 
َ
َت 
ْ
ُب ان َواكت

َ
فاحاشد الناس بأسر،م، وانتصب . ﴾الك

ْوا  ﴿ا على الصراط، الميزان ومّرو 
ُ
ل ْيَن آَمُنْوا َوَعمت ذت

ْ
ا ال مَّ

َ
ا
َ
ف

ول 
ْ
َما
ْ
اُت ال ُهْم َجنَّ

َ
ل
َ
َحاتت ف الت َسُقْوا ﴿، ﴾الصَّ

َ
ْيَن ف ذت

ْ
ا ال مَّ

َ
َو ا

َمأَواُ،ُم الّنار
َ
فيعيش ك  واحد ضعيشة خالدة، فال تموت . ﴾ف

فيها الحياة، ويموت فيها الممات، فأ،  الجنة يعيشون 

،  النار فهم يعانون بصنوف العذاب عيشة راضية، أما أ

 واأل ل.

،ذه هي الحقيقة في الحياة والممات، فالحياة بأكم  معانيها 

وأجم  مظا،ر،ا هي ضعد الممات، ما ،ذه الحياة التي تف   

ا، فك  حين  جدتها، وتفقد مراوتها، تبلى نعوممها يوما فيوم 

ئ يمن أحياهنها ق عة ثكج تذوب شينا فشينا، حت  ال يبقل ش

من ، فيفيد الناس عند بقاءه، وي تفعون معظم عمل ، أما 

الذي يسهو في  ولم يعبأ ب  فال يغني  شينا. الثكج الذي  اب 

وصار ماء فال يحظل بأن يكون ثكجا، كما أن الحياة التي 

قضا،ا اإلنسان ال يرجو حين من أحياهنها، ف هنها تف ي فال يرتد 

ير،ا يات ، وتأ،ب لمصأبدا. فالذي يعت ي بمهمت  في مسير ح

فهو الذي فاز وأفك ، و،اتيا من ،ذين البيتين إبن الجوزي 

 :  -فس  الل  قةره -

 يا ساكن الدنيا تأ،ب   +   وانتظر يوم فراق

 وأعد زادا للرحي         +    فسوف يمدي بالفراق

 

** طالب السنة الرابعة من الجامعية، بجامعة دار 

 شيتاغونغ، بنغالديش.المعارف اإلسالمية 
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 رسالة احلج

 تكريم حيدر

 جامعة دار المعارف اإلسالمية، شيتاغونا، بنغالديش.[ اكا، وخّريج]مالب مركز الدعوة اإلسالمية بد

ي و يشغ  مكانا ف صتين،وك  ركن من أركان اإلسالم يحم  أ،مية وصفة خا الحج ركن من أركان اإلسالم الخمسة،

ن عم  إ الدين اإلسالمي. تكتم  ب  دعائم ب  إنما ،رو ركن الحج ال تق  أ،ميت  من بين األركان األخ حياة المسلم،

و  حد األحد الصمد،اساسالم التام لإلل  الو ال او  لحب الخالص،ا مظهر عظيم من مظا،رو  الحج ،و عم  فداء،

 -لي  السالمع - ،يمابر إ األبر نبي الل  الجلي  و خليل  و ،األمث  بد المسلماألسوة الكةرل في  لا ،و ما قام ب  الع

بأغلى ما  لتضحيةلتفادي واوقام با أروع مثاة في حيات  كلها، ئ رضاو إ و اإل عان أمام رب   الساسالملفلقد ضرب 

 و ،لةإلى أرض قاحعها رضيزوجت  التي ولدت ل  ابن  الوحيد مو  بحكم الل  حيث نق  ،ونفيس كان عنده من نفس

، األ، فقدان بما يترتب علي  من  -علي  السالم  - لا  على علم من  كان  و ،غير  ي  رع موحش بواد أسكنهما

و ضعد  ،ةالنادر  التضحية هلكن ،مت  اإليمانية و تفاني  في ماعة رب  حمل  على ،ذ ،والحرمان من المآرب الششرية

صار فت  يافعا بحيث أن  كلما رآه  و ،شب و ترعرع و أحواة ،ذه الحياة القاسية،سنوات عندما مر مفل  من خالة 

 صعبأشد و أفكان امتحانا  النشي ، مرا،قذب  ،ذا البو في  لا الحين جاء أمر رب   والده انشرح ب  قلب  و قرت عين ،

يو المنيب د الم مو جا را عا للعبكان ن - علي  السالم - لكن إبرا،يم و م  في صدره قلبا حنونا،حي ليس في وسو أحد

ال را عا و ضرب بذلا مثالم يح  بين  و بين امتثاة أمر رب  حب و ال حنان،  ،األمرفي تنفيذ لساعت   فمضة  ،األواه

 من أروع ما يمكن في تفاني العبد المؤمن في ماعة رب .

،ذا االمتحان األصعب بأحسن ما يكون من نجاح أمر الل  الخلي  و ابن  الذبي  كلفهما  –علي  السالم  –ولما اجتاز إبرا،يم 

 بشناء بيت  العتيق و ت هيره لل وافين والعاكفين و الركو السجود، وأمره باأل ان في الناس حت  يأتوا البيت من ك  فج عميق.

ليد ،ذا التق و أراد الل  أن يستمر عن الجليلة،الفذة سوة ق ل اتباعاتقليدا و امتثاال ألمر الل    عالى و و ليس الحج إال 

كريات التي تحم    ،ذه األمكنة المقدسة ك  عام ججافيزور الح ،إلى يوم الساعةفجعل  عمال متبعا متواصال  واالساسالم،

علي   -ا،يم قام بها سيدنا إبر تلا األعماة التي  يردد وواساسالم  لرب العالمين،  ،ئ فداو   -علي  السالم  –خلي  الل  إبرا،يم 

شدة إلى ،ذه األرض المقدسة افحينما يأ ي موسم الحج من ك  عام تفد جموع مح في ماعة ربهما، حاجر وزوجت  -السالم

 فيولو  -  لتي  شابالظوا،ر اإليمانية اف ن الل   عالى يريد أن يرل من عبده ،ذه  والفدائية، اإليمانية األعماة  ،ذه يلتمث

  رسالة  الحج.هي فاتباع ملة إبرا،يم حنيفا  ، -علي  السالم-أعماة خليل   -ظا،رال

وفي الختام أسأة الل  أن يوفق األمة المسلمة ألداء الحج بحيث يتم من خالل  نف  الروح الدي ي في جسد العالم اإلسالمي من 

 ة.إن  أفض  مأموة و خير مسنو  وبهم و جمو كلممهم،و ائتالف قل وسيلة قوية لتعارف المسلمين و عاوهنهم، لا و يكون  جديد،
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 عابر سبيل

قد بدا لي أن السعادة أمر ال يتذل  لك  واحد من الناس ب  تحص  لك  من أراد الل  ب  الخير، و لمن كتب الل  ل  الفوز في 

سعادة كلمة ال .لزم االجتناب من أو  ،الدارين، لكن كثيرا من الناس يبحثوهنها في غير محلها، يلتمسوهنها فيما نم  الل  عن 

سرا...  ن مو العسر يأيسعى لتحقيقها في حيات ، ويوقن  خفيفة على اللسان، حبيبة إلى قلب اإلنسان، ما من إنسان إال و

م  متنوع األ ل واأللم في مريقها، فكثير من  الناس يحسبون أن السعادة في ك رة ال روة فيبذة قصارل جهوده في نيلها، ويتح

ساب ألحاوفي ك رة األوالد و األحفاد و  الفاخرةالسيارة  المرأة الفار،ة ووالمتاع و في القصور الشامخة و الدور الواسعة، و 

في وقة ل  مكانة مرمأن السعادة في جاه المجتمو، والسعيد من واألنساب، وفي إكرام األغنياء واالنقياد لهم،ومنهم من يعتقد 

للناس فيما يعشقون مذا،ب، إن ،ذه متعة دنيوية زائلة، فمن عاش  ... وأو ل  حظ أوفر من زخرف الدنيا ومتاعها المجتمو

مره الل  غينالها إال من  ال و ،ة ال يص  إليها إال من وفق  الل قيألجلها فليس ل  في اآلخرة من نصيب، لكن السعادة الحقي

 .برحمت  و فضل  وإحسان 

، ملسو هيلع هللا ىلصيم تباع سنة الرسوة الكر افي  هي توجد في جادة اإلسالم المستقيمة، و ن السعادة الحقيقية ،و اإليمان بالل  ورسول ، وإ

  تبعا لما تكون ،والكن ال  ستمتو بها حت   ة الل ،وفتحت أبواب رحم ،ف  ا حصلت على اإليمان و اليقين حظيت بالسعادة

 .من رب   عالى من الهدي والسننملسو هيلع هللا ىلص  الرسوة  جاء

ت بنظر  إلى العصر الذ،بي وإلى أ،ل ، الذين ،م كانوا في مبدأ حياتهم كاألنعام فسعيدا في الدنيا و اآلخرة فالت ل أتريد أن تر 

ضعد أن كانوا مستضعفين فيها، فكي  صاروا أسعد الناس وأفضلهم في ،ذا الكون، و أصبحوا ملو  األرض  ،ب  ،م أض 

هم ما الشةيء الذي جعلوشرفا ،ا ضعد أن كانوا أ الء، أصبحوا أسعد من كان على وج  الشسي ة ضعد أن كانوا أشقياء وبؤساء، 

 .-علي  أفض  الصالة وأتم السالم -سعداء؟ أال و،و اإليمان الجازم، حظوا باإليمان وبصحبة النبي األعظم 

وعدكم آة ياسر! إن م افقاة النبي مششرا لهم : صةر   ، ، فصةروا و احاسبواأشدو نكلوا،م تنكيال ، آ ا،م الكفار ،ا ،و  ا آة ياسر! 

و ،و يقوة  ،ويدفعون  إلى الصشيان يلعبون ب  ،كان الكفار يجعلون في عنق  حبال -ملسو هيلع هللا ىلص  الل  و،ذا  بالة بن رباح  مؤ ن رسوة  الجنة.

ضعون على صدره الصخرة العظيمة وقت الظهيرة في الرمضاء، فينادي : أحد! أحد! ي، و إياه  عذيبهم! ويانوعون في  ! أحد : أحد

 "أحد! أحد!"ويشتدون علي  النكاة فيهت  : 

شترل اآلخرة بالدنيا، وآثر الل  ورسول  على  سوا،ما، اقترح  الكفار حين قدموه إلى ا،ا ،و  ا سعيد بن عامر الجمحي! رج  

: والل  ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أ،لي  وح؟ فأجابهم: بك  صراحة و وضوأنت ناٍج مكانا أن يكون محمد  بحخشبةالصلب : أت

رجون لموا لغرض دنيول ياسف هنهم لم يس  إيماهنهم قوةل تلقاء ثباتهم و ضشوكة، وك  ،ذا األ ل ضاع سد  شا  ي او ولدي و أن محمد

هال، فرأوا ك  شةيء دون  س وأ اقهم حلوت ، ، وفقهم الل  إلدرا  حقيقية اإليمان،ي من دين ،دا،م الل  إل حصول  فيسه  إرجاعهم

ال ما لنا أ لهم من شرف جزي ! ويا لهم من إيمان جازم، و فيا لهم من كرم عظيم! ويا دوهنهم .وتذللت سبلها السعادة  دانت لهمو 

 بنا أن نؤمن كما آمنوا قائال : "  آمنوا كما آمن الناس". نتأسة  بهم ، و نقتفي أثر،م، ون تهج منهجهم في حياتنا وقد أمرنا ر 

 هيو كتب السير و التاري  في   ،او نقر  ونتذاكر حياة أولنا األفذا ، بر،ة عن ،ذه الصور الرا عة، حدثنتبنا ،يا أخي الكريم! 

لسعادة الحقيقية ا حص  علىتنو ، حياتنادروب ناسلى و نتزود في حت  ثرة في القلوب، ؤ حافلة بتلا الوقا و اإليمانية و الصور الم

 إن شاء الل .  التي هي ضغية ك  أحد



   
 34العدد: 

 

 مـ 1087 أغسطس وسبتمبرهـ /  8341 ذو الحجة -ذو القعدة                                         20

محمد عالء الدين

 ]مالب جامعة داكا حاليا، ومالب جامعة دار المعارف اإلسالمية، شيتاغونا، بنغالديش سابقا.[

قت  كان لي قلٌم 
ُ
،وكان فى قلبي أروع المعاني وفى خامري أحّس لكن  َج  ةٌر د وكان في  حت لكن  ف

ّ
كان فى و  العوام ،  

يأل ،ولكن اليوم لم يبقت من ك   لا شيٌئ يجدر بالذكر فؤادي نشاط وحركة، يضميري شوق ورغبة وف
ّ
ا ُت خالي  صر  ن

  من  ضعد انق اع العالقة معا،
َ
 .حراويةجوانبي ص األدبّي فى اإلنح اط و صار جميُو ي ري ت ْم و أخذ ت

 ---أيتخّي  ببالا؟ ا!   حبّ يا من شغفتَ و 
َ
 كان حيوية قلمي تزينا و عامفة قلبي زخرف

 
 ا حرف

 
 و جم ا و كلمة

 
ا و أسلوب   لة

ن وما حةرت أحس خرل،احة ما سررت بها أعظم السرور إال ما يفوق السرور الق   الفوّ ا،و مالما وصلت إلّي أز،ارُ را ع  

ي قلبي من أوة ا فويا حبيبتي! وقو حبُّ  وافتت ت أجذب االفتتان بنفحة أز،ار  و رائحمها، خرل،الحبور إال ما يسبق األ 

  لقاء،
َ
 تيويقظ في نوميمن أحالم حلممها با  ْم فك

َ
  ْم ! و ك

ُ
قة شممُمها! و كم من أعسالها    من أز،ار  العبت
ْ
ا من مقاالت همُ ق

 ت!و أمروحات و قصص و حكايات و قصائد و أشعار ومنتز،ات و رساال 

ري، واه! ف  تظّ   كرا  ماثلة مدل الد،ر فى قلبي ب  فى صميم فؤادي و عميق عزيز ي!! و ،ذا من بنود  كريا ي،يا و 
َ
ك

ا فّتت م ي ولكن !! و يا حبيبتي! لم أتخي  حينا أْن تفوت م ي أو أفوت منا، تتجددليت األيام  عود و ليت الذكريات 

دُت منات   ال و إقتضاء الد،ر و عوائق الحقيقة فراق حياةٍ   و بينا منغصات العيش قت بي يلمدة مويلة، وفرّ  و ضعت

 اففاضت لا عي ي بالدموع أك ر مما كانت تفي  لا لو كنت ميتا معدومة، ألن فراق الحياة أشق مؤلم ،فراق ممات

 من فراق الممات. او أشد مضن  

و  بُّ ول اء يذكرون ي كثيرا ما كان بي نا من عالقة الود و الجالقر   فبين الفرقة ال ويلة ،ذه و المسافة البعيدة كان محت

وكي  أنسا  وأنت  لكن ي لم أست و، و لو يتوسو البعد بي نا تدريجا مذ الس تين ،ذتين والنص  و أكاد أْن أنسا ...

 الضاد وأدبها. لغة كبد قلبي وهنهري المتدفق من العلم وباكورة  علمي

   ...فُعدت
َ
لا مو  ي إنتقصأْن تتقبل ي بقبوة حسن، أيبدو لا أن حبّ   ة، وبرغم  لا أرجوإليا من جديد بثوب مبتذ

 الفرقة ال ويلة؟ كال! ب  زاد الحب رويدا فرويدا ومن اآلن تنم  الصبابة شينا فشينا بمرور األزمنة إن شاء الل .

 أرق على أرق مثلي يأرق 

 وجول يزيد وعةرة تترقرق               
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 معيت الغّراءُعجالة الكلمة عن جا
 )اسم مستعار( فرحان مسعود

ثابر 
ُ
لى بك  منذ أن غرسْت بذرُتها األو –الجامعة التي التحقت بها في مسمه  حيا ي الدراسية جامعة عريقة غّراء، وهي ال تزاة ت

على بناء المستقب  المشرق، وتحقيق أ،دافها حسب مت لبات العصر ومقتضيات  –صدق وإخال  وعلى بركة من الل 

الد،ر، فمي متميزة عن شقيقاتها األخر في ،ذه البالد بمناهجها المت ورةت والجامعةت بين القديم الصال  والجديد النافو، 

لي  هنهار،   فيحاء، تترنم بها ملبة العلوم النبويةحدائقها تزخر بألوان من األز،ار الشذية، وبينمها  ع ر برائحة األدب العربي ال

 فيا ل  من منظر بهيج! ويا ل  من جّو ممتو!!

جامعتي هي منبو العلوم الصافية النقية ومورد عذب للمعارف الشرعية والدي ية، يشرب من لّباهنها ال ّر ال الب العامشون، 

متضلو بالفنون المتنوعة والمواد المختلفة، فهم يساعدون ويغترف منها الدارسون بحظ وافر، أساتذتها البارزون كلهم 

 ال الب لينهلوا عن منا،لها العّسالة في ك  حين من األحيان، وفي ك  ُ،َنينة من األزمان. 

ز 
ّ
ا كلغة القرآن السنة، كما  ع ي بتمرين الثقافة اإلسالمية المت

 
ا بالغ ة عناية نوهي التي تهتم بتعليم اللغة العربية وآدابها ا،تمام 

 أكةر المشهود لها بالخير.

يُت جامعتي وشاعْت شهرتها إلى أقصة  البالد المترامية وأنحاء العالم النائية، وحازت مكانا مرموقا في األوساط  فلقد مار صت

 العلمية واألدبية ضسرعة بارقة، فيمهافت عليها ال الب تهافت الجراد على النور من داخ  البالد وخارجها.

يلها الناشةئ إلى أوج وال ريب أ ن جامعتي هي حركة  عليمية وهنهضة علمية وأدبية وصحوة راشدة ألخذ ناصية مستقب  األمة وجت

 التقدم والت ور، والرقي واالزد،ار.

 يوم حول المدرسة
 

 )طالب الثانوية العليا بالجامعة( بقلم / محمد فهد نياز

قمنا من االستراحة قب  أ ان العصرجع  قلبي يشتمي أن أزور وأتجوة كان اليوم يوم الجمعة، وكان الوقت ضعد العصر، لما  

في الجو المري ، فخرجت  من المدرسة ورافق ي ريحان و،وزميلي والمؤ نون يؤ نون لصالة العصر، وصلينا العصر في مسجد 

نسير متكلمين عن جماة خلق  قريب من المدرسة مو الجماعة، ثم بدأنا نتجوة في ال رق والشوارع والمالعب حوة المدرسة، كنا

الل  حت  ابتعدنا عن قريانا ووصلنا إلى ميدان واسو كبيرجدا يسمي  الناس "بر شا" يلعب في  الصشيان واألمفاة، وبع  الناس 

 يتحدثون جالسين حوة الملعب وير عون ضعضهم ضعضا.

ا زيارتها فبدأنا أن نتقدم إليها ل شا،د،ووقو نظرنا على قرية ضعيدة واقفة في وسط الحقوة الخضراء ، فاشتقنا إلى  

ولنتمتو بجماة خلق الل ، فكنا نمشةي في مريق بين الحقوة الخضراء وكنا نكاد نسقط مرارا عديدة ألن ال ريق كان ضيقا جدا. 

للعبورووقو  ةوواجهنا في ال ريق هنهرا صغيرا لكن  عميق فسق نا في مشكلة العبور ألننا ال نرل جسرا وال زورقا فكنا ن لب وسيل

نظرنا على شةيء ضعيد عنا فاقتربنا من  فوجدنا أهنها شبكة عجيبة جدا صنعت بالقصب والشبا  يصيد السما بها فتفكرنا أننا 

نعةرالنهربها واست عنا العبوربها مو مشقة شديدة  وبلت ثيابنا قليال، ووصلنا إلى القرية الم لوبة وزرنا ،ا  وشا،دنا منابر،ا 

حمرت الشمس وضعفت أشعمها الحمراء وبدأت  غيب في مغربها فأخذنا ال ريق إلى المدرسة وزدنا السرعة فى  المعجبة وقد ا

 المشةي حت  وصلنا المدرسة وقد بقي في قلوبنا شوق إلى زيارة تلا القرية مرة أخرل.


