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 ساوية قبل استغاثتهم باملسلمنيبىرما يستنجدون بضمري اإلوالمسلمى 

  !!؟ جديدٍ يف وفىسنا هل مه فتحٍ إسالميٍّ.. بُىرما 

اليت مل حيدث ذلا مثيٌل من  إخواين، أكتب مقاليت ىذه والعامل ديوُج يف فيضاٍن من التناقضاتِ 
 .واإلسالمية قبل يف الدول العربية

ليصل األمر ألن  ...واجتماعية وسياسية عقائدية وفكرية من متاىاتأدخلت أىلها يف نفٍق 
وىذا مؤشر .. صليقتل ادلسلمون بعضهم البعض ربت عناوين غريبة ليس ذلا يف اإلسالِم أي أ

يف حديثُت  أال ليت ادلسلمُت يفقهون قول النيب ... وللمسلمُت خاصة عامَّةخطَت لإلنسانية 
 : اثنُت

شحًا مطاعًا وىوًى متبعًا وإعجاَب كل ذي رأٍي برأيو فعليك خباصة حىت إذا رأيت " -
 .فمن مل يتوقف عند االشتباه كان متبعاً ىواه، ومعجباً برأيو "نفسك

 وسبٌت على اللِ واألمحُق من أَتَبَع نفسُو ىواىا .. الكيُِّس من داَن نفسُو وعمل دلا بعَد ادلوت" -
 ."حاِسبوا أنفسكم قبل أن رباَسبوا": ونصيحُة سيدنا عمر .. "األماين

هبذين احلديثُت فقط يكمن حل بداية اخلروج من ىذه األزمة الكارثية اليت تعصف بالعامل 
 ...والعامل اإلسالمي عصفاً 

 ..إخواين
وما حيصل يف غَتىا من أنواع القمع واالضطهاد اإلنساين والتعذيب " البورما"إنَّ ما حصل يف 

لألقليات ادلسلمة يف العامل ألمٍر مفجع وزلزن، تقشعر منو األبدان،  اجلماعيةوالقتل واإلبادات 
ادلالحظ عندما توجد األقليات ادلسلمة يف مكان ما، جند  وتنفر منو الفطرة اإلنسانية السليمة،

معاناة تلك األقليات من أشكال متنوعة من االضطهاد اإلنساين بشكل عام، وادلسلم بشكل 
ول ىذه األقليات احلصول على جزء من حقوقها ادلدنّية تتحول معركة العدو خاص، فعندما ربا

اإلسالمي إىل إبادة وحشية وتصفية عرقية، وىا ما ينطبق على الشعب البورمي ادلسلم اليوم، 
الذي يعاين منذ فًتة من ظلم واستبداد البوذية، وعندا الح يف األفق نوع من ادلوافقة على منحهم 
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ذبرأ عدد كبَت من الشباب البوذيُت فقتلوا (.. وخاصة اذلوية الشخصية)دنية بعض احلقوق ادل
بعض علماء ادلسلمُت وىم يف طريق العودة من أداء العمرة، بوحشيٍة تتربأ منها الوحوش يف 

فوقعت الفتنة واستفحل القتل إىل إبادة عرقية تبلغ اآلالف واعتداء على النساء  أدغاذلا،
ا زال األمر مستمرًا من ِقَبل البوذيُت على َمشَهٍد ومرأًى من العامل ادلسلمات باآلالف، وم

مرور الكرام على ادلسلمَُت قاطبًة، الذين انشغلوا  فينبغي أن ال دير ىذا احلدث ،اإلسالمي أمجع
ال بل أعداء .. صنعتها ذلم شرَّ صناعة مصانع العدو اللدود لإلسالم وادلسلمُت بتناقضات

رعوا منذ األزل يف التخطيط دبكر وخبث كيفية القضاء على اإلسالم، وال تزال الذين ب اإلنسانية
للمسلمُت عناوين وشعارات براقة خلداعهم وزبديرىم، فينصرفوا  وتصدر تعمل وتعمل على ذلك

 .بغفلة تعيسٍة عن مقصد ىذا العدو البغيض
 .لو اليهود منذ الِقدمفالصهيونية تتابع ما قام بو الصليبيون، والصليبيون يتابعون ما خطط 

وإننا نرى كيف تتقدم الدول االستعمارية ومن ورائها ىذا العدو، فتدخل البالد وتعيث فيها 
الفساد واالضطراب، وتشغل شعبها بأمور تافهة، لتنكفئ لالنقضاض على ثروات البالد وإذالل 

 ...مذل" ربقيق الدديقراطية"عناوين كاذبة مثل  السكان بصور شىت، بعد أن تطرح
إخواين، احلديث يف ذلك يطول وال أريد ىنا اإلطالة فيو، ما يهمنا اليوم أن حناول معًا من 

... لديننا ودنيانا أن نصل إىل ما يهمنا وما ينفعنا" الشعب البورمي ادلسلم"خالل ما تعرَّض لو 
 ...ونتساءل بدايًة حىت نصل إىل ادلقصود من قراءة ىذه األحداث

 يف ىذا العامل الفسيح؟ " البورما"أين تقع 
 وكيف وصل إليها اإلسالم العظيم؟

يها بُت يدي الل ىذه الوقفات ادلشرِّفة اليت يقف ف وعلى يد من سطر لو التاريخ االسالمي
 ورسولو مباىياً؟ 

... ) : وقولو ..َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسولُوُ  َعَمَلُكمْ  الّلوُ  َفَسيَ َرى اْعَمُلواْ  َوُقلِ  :ربت قولو تعاىل
 .(إين مباٍه بكم األمم

ىذا  ، حيث يضمبدايًة نتكلم عن ادلوقع اجلغرايف، تقع البورما ضمن إقليم جنوب شرق آسيا
عادلياً  والتأمل يف موقع ىذا اإلقليم.. اإلقليم إندونيسيا، بنغالدش، فيتنام، الفلبُت، تايلند والبورما
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ىذا اإلقليم ظهر فيو اإلسالم على .. على سواحل احمليطجيد أنو يتمتع باسًتاتيجية ىامة وممتازة 
، عثمان بن عفان  سيدنا الرغم من ادلسافات البعيدة عن مركز انطالق الفتوحات منذ عهد

محالت ، فقد قام ادلسلمون األوائل بسلسلة ادلصادر قبل عهد سيدنا عثمان  ال بل تروي
 .ها يف عهد عمر بن اخلطاب للتعرف على طبيعة تلك ادلنطقة ومجع معلومات عن

وتؤكد ادلصادر أن االسالم دخل ىذا اإلقليم عن طريق التجار والدعاة الناصحُت يف عصر 
ىارون الرشيد، فقد وجدوا عمالت نقدية ربمل امسو، فهؤالء التجار الفاربون الذين أكملوا 

أثَت فيهم عن طريق مسَتة القادة الفاربُت، كانت دعوهتم إىل اإلسالم بالقدوة احلسنة والت
وعندما دخل  (إمنا بعثت ألسبم مكارم األخالق) :األخالق االسالمية، وربقيقًا حلديث النيب 

سكان وشعوب تلك ادلنطقة يف اإلسالم، كان إسالمهم قوياً، وبدا وظهر قوة ىذا التأثَت عندما 
الثامن أو  بدايات القرنتعرضوا لوحشية االستعمار اللدود الذي بدأ بالوصول إىل تلك ادلنطقة يف 

ولقهر واضطهاد الكرامة اإلنسانية، ىذا وقد أخذوا ، التاسع اذلجري؛ طمعًا يف ثرواهتا وموقعها
فقد وقف ولكن رغم ذلك كلو ، يصطحبون معهم منظمات تبشَتية لتعرقل انتشار اإلسالم

 ..دوة احلسنةالذي جاء عن طريق الق متمسكُت بدينهم العظيم ههممسلمو تلك ادلنطقة يف وج
 ..َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ  َقدْ لَ  :وليس عن طريق السيف وادلدفع، لقولو تعاىل

؟ جيب يا ..ما ادلطلوب منا أمام ىذه الوحشية النتنة: وحنن يف خضم ىذا الكالم نعود ونتساءل
 لقد علمنا خوفهم من انتشار اإلسالم فيا ترى دلاذا؟ سبب ذلك،  إخويت أن نفهم

 من ادلؤكد أهنم أيقنوا أن اإلسالم يتمتع بصفات تؤىلو ذلذا االنتشار الواسع بُت شعوب
 .العامل

ىذه الصفات اليت يتخوف  أال يبعُث الفضوُل احلسن واحملمود أن تعلموا ما ىي.. إخواين
 منها أعداء اإلسالم؟

 لِّلنَّاسِ  َكافَّةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما :جدال أن اإلسالم دين عادلي، لقولو تعاىلال ".. العادلية"
 . َوَنِذيراً  َبِشَتاً 

كما يزعم أعداء اإلسالم، إمنا ،  السيف وحدِّ وليس معٌت العادلية ىذه أن يُنشر اإلسالم بالقوة 
 بِاحلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإىِل  ادْعُ  :تعاىل، لقولو باحلكمة وادلوعظة احلسنة كما أمر نيب الرمحة 
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ينِ  يف  ِإْكرَاهَ  الَ  :، وقولواحلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ   َرمْحَةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما :وقولو تعاىل الدِّ
 .لِّْلَعاَلِمُتَ 

ن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاسُ  أَي َُّها يَا :وال شك أن منهم من فقو وفهم قولو تعاىل  َوأُنَثى ذََكرٍ  مِّ
 أَتْ َقاُكمْ  اللَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَ َعاَرُفوا َوقَ َباِئلَ  ُشُعوباً  َوَجَعْلَناُكمْ 

، فاإلسالم ىو أول من "حبقوق اإلنسان"سوف يدفعو ذلك ليمزق كل الشعارات اليت تنادي 
دون النظر إىل العرق والدين  اإلنسانية الكرامةنادى بذلك، جعل الناس مجيعهم متساوين يف 

 ..والتفضيل بينهم دلن خاف الل وهنى النفس عن اذلوى.. واللون
 ، مفاىيم إسالمية نادى هبا الرسول حفظ الكرامة اإلنسانيةمع  الرمحة والتسامحو  العادليةف

 ...ومن بعده من الصحابة الكرام
أال . ادلبادئ اإلسالمية العظيمةإال لتمثل قادهتا ىذه " الفتوحات اإلسالمية"وما سر جناح 

د طاَل بنا، فأسَلَمنا إىل راحٍة مَطْمِئنة وركوٍن مفِجع عقلي وروحي قمىت نصحو من غفلة وسبات 
 أن نصل إىل الوخز الضمَتي اإلنساين اإلسالمي، للفزع مماللمأكل وادلشرب وادللبس، دون 

 .حيدث اليوم من حولنا
ولسوف أستعرض معكم بعضًا من مواقف مشرفة ألمساٍء سطرت يف التاريخ دباٍء من ذىب 

 ..المعة تضيء وتنادي ىل من رليب يتبعنا ويتمثل دبا سبثلناه
ولكن ىنا سأحدثكم عن ُخُلق إسالمي .. لو مواقف كثَتة" سيدنا أبو عبيدة بن اجلراح "

مو وصّوره  لنا وىو يعانق اإلسالم لنشره عادليًا وبرمحة وخلٍق حسن، عندما ردَّ اجلزية رائع قدَّ
 "..دمشق"بعد أن بلغو أن الروم ذبمع اجلموع دلدينة " محص"ألىايل 

إّنكم قد اشطرمت ": أبو عبيدة بن اجلرّاح ملَ رددت علينا أموالنا؟، فأجابَ  ":محص"فقال أىل 
 يلافقال أى. "، فرددنا لكم أموالكمنقدر على ذلك اآلنعلينا أن مننعكم وحنميكم، وإنا ال 

وشاركوه القتال  فأسلموا. دكم أحب إلينا من ظلم وجوِر غَتكملواليتكم وعه": محص" مدينة
أي فتحًا للقلوب " بفتوحات إسالمية"هبذه األخالق مسى اإلسالم . ضد الروم البيزنطيُت

 ...والعقول
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ا  مسو شهرَة الفتوحات يف اجلهة الغربية من العامل، فأكمل ما الذي محل ا" عقبة بن نافع"وأمَّ
اللهم ": يف مصر، توغل حنو الغرب فوصل ادلياه وقال مجلتو الشهَتة" عمرو بن العاص"بدأه 

يف الفتح والرمحة  العادليةىذه  .."اشهد أين قد بلغت اجملهود، ولوال ىذا البحر دلضيت يف البالد
 .والتسامح تشهد لو يف نشر اإلسالم بُت الرببر

 بطالنواليت بسببها كتب ىذا ادلقال، فقد قاَم  اجلهة الشرقيةعن وأما إذا تساءلتم يا إخويت  
 .ه66يف العهد األموي ويف فًتة عبد ادللك بن مروان  رائعان

 .بدأه من قبلهم الفاربون ادلسلمونبالدعوة إىل اإلسالم يف تلك ادلنطقة واستكماالً دلا 
تعرف اليوم بآسيا الوسطى  واليت ما وراء النهريف بالد " قتيبة بن مسلم الباىلي"فقد توغل 

وتضم مخس مجهوريات إسالمية كانت خاضعة لالرباد السوفيييت، مثَّ منَّ الل عليهم، فاستقّلوا 
اإلسالم وخلقو عن طريق ادلعاملة احلسنة والرمحة بتطبيِق " قتيبة بن مسلم الباىلي"بعد اهنياره، إنَّ 

للعباد، قرَّهبم منو وتودَد إليهم زيادًة منو يف اإلحسان، عِهَد إليهم بالوظائف فأحّبوه وأطاعوه 
 .طاعًة عمياء

وجد  (اطلبوا العلم ولو يف الصُت): وىو حيلم بقول رسول الل " الصُت"ووصل إىل حدود 
م، فحاصر الصُت مدة تسعة عشر يوماً، وأقسم لَيطَأنَّ تراهبا، عندما سورىا العظيم الذي فاجأى

مراده فداس على الًتاب " قتيبة"علم الزعيم الصيٍت بقسمو، أرسَل إليو كيسًا بداخلو تراب، فهم 
 .وعاَد أدراجو

 .لُِفَت نظُر الصينيَُت ذلذا الدين العظيم مما دفعهم للسؤال واإلسالم حببٍّ وطواعية.. ىنا
ا البطل الثاين الذي قام بنشر الدعوة اإلسالمية يف أ د بن زل"فهو " الَسَندْ "و " اذلند"مَّ مَّ

انطلق من قلٍب ، ىذا الشاب صاحب العمر الفيت ابن السابعة عشر عاماً، "القاسم الثقفي
موا يف" بٍت ثقيف"يفُض حبًا لل ورسولو، وال خيفي علينا إن سألناه عن   أىل الطائف الذيَن قدَّ

ٍد  أبشَع صورٍة عدائّيٍة لو، عندما أخرجوه من الطائف وىم يشتمونو ويقذفونو  سَتِة سيدنا زلمَّ
 .(..اللهم اىد ثقيفاً ): ؟ رفع يديو وقالباحلجارة، ماذا فعل احلبيب ادلصطفى 

قد ظهرت يف ىذا الفىت الرائع، أال ليتنا نفقو أمهية تعويد اللسان  وىا ىَي بشارة النيب 
 .الدعاء باخلَت ال بالشر وإن كنا يف مأزق وزلنة دنيوية
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ال لتعصب مذىيب فكري،  الذي دخل البالد حببٍّ لل ورسولو" حملمد بن القاسم"عودٌة 
زلمد "عليو لصغر سنو، قبل طلب مبارزتو طمعاً يف التغلب " داىر"وعندما رآه ملك تلك البالد 

" داىر"ولكن من انتصر؟ بعد أن زالت معامل الغبار، كانت ادلفاجأة فقد اهنزم ادللك " بن القاسم
 ؟..فهل أخذتو العزة والفخر بنفسو.. أمامو

ونادى أن لكم .. أبداً، إمنا وبكل تواضٍع وحبٍّ دعاىم إىل اإلسالم، فإن أبوا فعليهم اجلزية
ىذا مع قيامو ببناء ادلساجد، وادلعامل العلمية اليت من  ...أو بناء الكنائس وادلعابد احلرية يف الدين

 :(الباكستان واذلند)ولقد روي عنو قولو ألىل السند  خالذلا يدعو إىل معرفة اإلسالم،
عمروا معابدكم واعبدوا أصنامكم وعاملوا ادلسلمُت يف البيع والشراء واجتهدوا يف إصالحكم "

دكم ومرامسها كما كان آباؤكم يعتمدوهنا وأدوا تربعات الربامهة وتعاىدوا فقراء الربامهة وأقيموا أعيا
 ."اليت تؤدوهنا من قدمي األيام وامسعوا وأطيعوا ألمراءكم ولكم األمان

 :وأذاع منشور يقول جلنوده فيو
أنصفوا الناس من أنفسكم وإذا كانت قسمة فاقسمها بالسوية وراعوا يف فرض اخلراج مقدرة "

 ." زبتلفوا وال تنازعوا فتشقى بكم البالدالناس على أداءه وال
وأحبوه وساعدوه يف الفتح  قاسمال ىذه السياسة أن تعلق أىل السند بابنوقد نتج عن 

وقد رآه بعض سكان ادلنطقة وىو يصلي إماماً، فازدادوا إعجابًا هبذا الدين اإلسالمي  وأخلصوا،
َد صفوفهم على الرغم من انشغاذلم بالفتوح،  ام واألفراد يف فدخل األمراء و الذي وحَّ احلكَّ

أخذ " زلمد بن القاسم"و" قتيبة"اإلسالم، وتروي ادلصادر أنو بفضل الل وفضل ىذين البطلُت 
اإلسالم باالنتشار الواسع إىل ما بعد حدود تلك ادلنطقة عن طريق التجار الدعاة ادلسلمُت، 

لَ  وىجرةوبعد الزحف ادلغويل إىل بغداد،  يف توسيع رقعة  بعض الدعاة إىل تلك ادلنطقة سهَّ
 -االسباين  -اإلسالم، ولكن يبقى العدو االستعماري الذي يتمثل وسبثل سابقًا باذلولندي 

ومن مث األمريكي، ىو من يقف وراء مجيع األحداث ادلؤدلة اليت يتعرض ذلا االنكليزي  -الربتغايل 
 ...أال ىل من يقظة يا مسلمُت.. مسلمو تلك ادلنطقة، أال ىل من صحوة

اليت عن طريقها يتم تصدير " فتٍح إسالمي لألسرة ادلسلمة"من ىذا ادلنرب الكرمي أدعو إىل  وأنا
 ...األفراد ادلسلمُت إىل اجملتمع
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البدَّ من إعادة النظر يف طريقة ومنهج تربيتنا ألوالدنا اليت باتت تقليدية رجعية ال تتعدى 
 .ادلأكل وادلشرب وادللبس وزخرف الدنيا

من  أدعوىم لعقد جلساٍت منظمة مع أبنائهم للتعرف على أخالق النيب الكرمي زلمد 
فالتاريخ "خالل سَتتو العطرة، وجلسات لتبديد اجلهل بثقافتنا اإلسالمية لدى أبنائنا، 

صرٌح كبَت وعظيم حيمل يف داخلو أرقى وأمسى معاين األخالق الفاضلة، البدَّ من  " اإلسالمي
 الذي يقف أمام ادلسلمُت بالعلم والعمل والدعاء، ودبنهج النيب الكرمي كسر ىذا اجلدار 

بالتعنيف والصراخ والتهديد، لقول رسول الل  وصحابتو الكرام، باحلب والود والتسامح، وليس
 :(روا روا وال تنَ فِّ  ...(الكلمة الطيبة صدقة)، (...بشِّ

جنتهد فنكسب أجر ىذا الفتح اإلسالمي ، "العادلية"وبعنوان " احلب"ىيا نعمل ضمن إطار 
 ...وأسرتنا لعقولنا وقلوبنا أواًل، ومن مث ألبنائنا

ومن مجيع من قصرنا  "الشعب البورمي ادلسلم"وبعد ذلك نتقدم بلهجة شديدة االعتذار من 
ذباىهم هبذا احلس الضمَتي اإلنساين ادلسلم، ندعو ذلم بالفرج القريب، ونلتمس من دعاء النيب 

  ًآَل البورما فإن موعدكم اجلنة صربا... 
 

 : املراجع
 سليمان عبد العزيز الراجحي/ ادلوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي
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