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 اســــــــمعي يا ســــــــــــــــــــورية
 اهلل تعاىلرمحه  فضيلة الشيخ أبو احلسن الندوي الكاتب:

لقد مسع يف  وعاش يف ذكرياتك و أخبارك دهرًا طويالً، أحييك يا سورية حتية من أحبك صغرياً،
ودرس يف  وفتوح الشام فعرف مدنك وقراك كما عرف مدن بالده وقراها، طفولته مالحم اإلسالم،

وتضعني إليه صفحات مشرقة ال يزال املسلمون  واسعاً،شبابه تاريخ االسالم فرآك تشغلني منه مكانًا 
 وال يزال العرب يذكرون هبا العهد الذي كانوا حيكمون فيه نصف املعمورة. يستمدون منها اإلميان،

وكل منها  فكل منها ما يتنافس يف حتيتك، أحييك يا سورية حتية من نفسي وعقيديت وضمريي،
 اإلميان ببطولة من بذل نفسه وأراق دمه على أرضك،فقد غمرت نفسي بالسرور و  يدين لك بالفضل،

وانتصار قوة االميان على قوة السيف  والفضيلة على الرزيلة، وقويت عقيديت يف انتصار الروح على املادة،
وأيقظت ضمريي  وما يوم حليمة بسر، وما الريموك عنك ببعيد، وكثرة األعوان، وقوة األبدان، والسنان،

 وعلو اهلمة يف سبيل اهلل، هي معاين الثقة باهلل، أعذب من ماء بردى،و  لفهم معاين أمسى من السماء،
معان جتلت على أرضك وحواها تارخيك فتحييت لك يا  والعدل بني الناس، والعطف على عباد اهلل،

 سورية حتية النفس والعقيدة والضمري.
ون إليك وحين وأبلغك حتيات ماليني من البشر يسكنون وراء البحار، أحييك يا سورية عن نفسي،

 على بعد الدار.
ووراء جبال مهاليا  فإن على شواطئ البحر اهلندي، ال تستغريب يا سورية العزيزة هذا العدد الضخم،

 وأحبتك شديداً وذكرتك كثرياً. ،قد عرفتك قدمياً  صادقة الوداد، قوية العاطفة، أمة كبرية العدد،
وأشهد أن  اهلل،  إله إالأشهد أن ال" وكلما دوى يف الفضاء صوت ذكرتك كلما أذن املؤذنون،

 ذكروا بالالً  كلما مسعوا األذان ذكروا مؤذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  " حممداً رسول اهلل
 واالسرتاحة إىل يوم القيامة. فذكروا به الشام الذي آثره باإلقامة، احلبشي،

" خالد بن الوليد سيف اهلل"ذكروا به بطل األبطال  ومغامرة مقدام، ذكروك كلما مسعوا ببطولة بطل،
ورمى بنفسه يف كل معركة ظن فيها  الذي تبسم يف وجه املوت وسخر باملخاوف، _رضي اهلل عنه_

ذلك البطل الذي استهان حبياته فعزت، و هانت نفسه عليه  منتصراً، الشهادة فخرج منها ظافراً 
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محص رمز قوة  وال يزال يف هو الذي أذاقك يا سورية اإلميان والعدل والرمحة واملساواة، فكرمت،
 ومفخرة الشام. االسالم،

وكلما رأوا حيفا من احلاكمني وقسوة  وحنوا إىل العدل و األمانة، ذكروك كلما سئموا الظلم واخليانة،
يف الفاحتني ذكروا ذلك الفاتح الرحيم الذي كتب ألهل الشام األمان ورفع احلصار ورد إىل أهل محص 

مشغولون عن نصرهتم والدفع عنهم مبا يستقبلونه من حرب  ما أخذ منهم من اخلراج حبجة أن املسلمني
 حامسة يف الريموك.

وكلما  وفاتح رحيم، وكلما اشتدت احلاجة إىل قوي أمني،" أمني األمة" إهنم ذكروك كلما ذكروا
و الشدة  والسياسة والدين، والبطولة واحلكمة، اشتدت احلاجة إىل قائد جيمع بني الشجاعة والرمحة،

 واللني.
_وما أكثر من يشتغل يف هذه البالد باحلديث  سورية كلما اشتغلوا باحلديث والفقه ذكروك يا

ورواة  وكلما مرت بأمساعهم أمساء حبيبة من صحابة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وقراء القرآن، والفقه_
وأيب  وأيب الدرداء، وسعد بن عبادة، كلما مرت بأمساعهم أمساء معاذ بن جبل، احلديث وفقهاء األمة.

 وحبثوا عن مدافنهم فوجدوها يف ربوعك وأحضانك. بن كعب،
يذكروك كلما وجدوا طرازًا واحدًا من امللوك واألمراء واحلكام والوزراء مهما اختلفت األلقاب 

والعبث بأموال الشعوب والرتف على  واحملاباة، واحملسوبية، وجدوا األنانية واألثرة، وتنوعت األمساء،
 حساب الفقراء.
ت التاريخ وفاجأت االنسانية يف آخر القرن األول أجاشخصية الفريدة الفذة اليت فذكروا تلك ال

فقد عم العدل واجته اجملتمع  واستقبلته اإلنسانية، وملع يف أفقك يا دمشق نور أضاء له العامل، اهلجري،
 وحبث الناس وعمت الرفاهية وفقد الفقر املدقع، ووجد كل أحد ما حيتاج إليه، إىل الدين واألخالق،

تلك الشخصية عمر  وارتدع القساة والظاملون، و خاف العصاة واجملرمون، عمن يقبل الزكاة فما وجدوه،
مل يزل  شخصية كانت كوميض الربق وفلتة الدهر، _سالم اهلل على عمر بن عبد العزيز_ بن عبد العزيز

فلو مل  أفقر وأشد حنيناً،وما من يوم و االنسانية إليها  وال تزال االنسانية تصبوا إليها، التاريخ حين إليها،
لكفاك  تكن لك يا سورية حسنة سوى هذه احلسنة، ولو مل تنجب أرضك يا سورية غري هذا الوليد،

 وشرفاً على البالد. فخراً وكفاك فضالً على االنسانية،
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فكم من مقابرك من  وكم هنالك يا سورية من مناسبات كرمية جتدد ذكرك وتلفت الناس إليك،
 ئمة األعالم كم فيها من احملدثني وعلماء الرجال كابن الصالح والذه ي واملزي،عظماء اإلسالم واأل

 وأئمة كالنووي وابن تيمية وابن القيم، وأيب الفداء، وابن كثري، ومؤرخني كابن خلكان وابن عساكر،
 وحمي الدين بن عريب. سطاميبالوصوفية كابراهيم بن أدهم وأيب يزيد 

كما  وخلع قلب الغرب بشجاعته، مأل الفضاء بزئريه،ويف حجرك يا دمشق ذلك األسد الذي 
وأسوده وأشباله، و أجلب  ذلك الذي زحف إليه الغرب بأفياله وأبطاله، ملكة برمحته و انسانيته الرفيعة،

وحفظ على اإلسالم  كسرة شنيعة مل يقم بعدها،  "حطني"وكسره يف  فناهضه وحده، عليه جنيله ورجله،
فلوال  _سالم اهلل على صالح الدين_ ذلك صالح الدين امته،وعلى الشرق شرفه وكر  حرمه وحرمته،

وعاث وحوش الغرب يف ربوعه يستأثرون خبرياته ويستبدون  هو النتهى العامل االسالمي وحتطم الشرق،
 ويرزأونه يف أخالقه وروحه، ويضطهدونه يف دينه و عقيدته، ويتحكمون يف أمواله وأعراضه، حبكمه،

فلك يا  "اجلزائر"وعشرات " فلسطني" وكان فيه عشرات ة غريبة،وكان العامل اإلسالمي كله مستعمر 
 الشرق العريب يف شخص صالح الدين األيويب، وفضل على سورية الكرمية منة على العامل اإلسالمي،

ويف أرضك  ومنه توىل قيادة اجليوش، وتنبل يف تربية ملكك الصاحل نور الدين، الذي ترعرع على أرضك،
 دفن.

وأنت حتكمني أكرب قطعة  _وكنت تسمني يومئذ الشام_ حني من الدهر، لقد أتى عليك يا سورية
وكانت مملكتك العظيمة مل تكن لتقطع مسافتها يف أقل من مخسة أشهر  من العامل املتمدن املعمور،

ومل يزل سلطانك  ومن األندلس يف الغرب، وكان اخلراج حيىي إليك من اهلند يف الشرق، على أسرع مجل،
واقتنعت هبذا  وحدود مملكتك تقصر وتنزوي حىت انطويت على نفسك، تضيق، ودائرة نفوذك يتقلص،

وما سبيل  وختليت عن القيادة العاملية، فما السر يف ذلك يا سورية العزيزة، "سورية"القطر الذي يسمى 
 الرجوع إىل ذلك املركز العظيم؟

وحلت بغداد  اهلجري، ن العراق هو الذي انتزع مين هذه الزعامة يف القرن الثاينإ ولعلك تقولني:
 وكانت عاصمة االمرباطورية االسالمية العظيمة! حمل دمشق فكانت مركز اخلالفة،

فقد كان مصريه يف منتصف القرن السابع كمصريك يا  ولكين أوجه نفس هذا السؤال إىل العراق،
وره أعمق ا العراق بدهالعظيمة اليت واجهتها أنت وواجه إن سبب هذه النكسة سورية يف القرن الثاين،

 مما ظننته.
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سيادة دامت قرناً   إن سر عظمتك يا سورية وسيادتك على العامل كله، وامسحي يل أن أشرحه،
 هو أنك تزعمت هذه األمة اليت بعثت بعثاً جديداً وكلفت تبليغ رسالة انسانية عاملية. كاماًل،

وتكفلت قيادة  تقدمت أنت بشجاعتك وطموحك ومهة خلفائك الذين كانوا حيكمون يف دمشق،
وينشرون الدين والعلم، ويعلمون  وينشرون االسالم، فكان قادتك العظماء يفتحون البالد،هذه األمة 

و طارق بن زياد يف  كذلك فعل حممد بن القاسم يف اهلند، االنسانية والكرامة،و  األخالق والفضيلة،
فكان الفتح والرسالة مرتافقني وكان قادتك رسل اخلري  وموسى بن النصري يف املغرب، ألندلس،ا

 رجالك رجال االسعاف، وكان وكانت جيوشك جيوش االنقاذ، ومشاعل العلم و االصالح، والفضيلة،
ومن ضيق  ومن جور األديان إىل عدل االسالم، خترج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده،

وتضع عنهم إصرهم و األغالل اليت كانت عليهم وكان الناس يف حاجة إىل هذه  يا إىل سعتها،الدن
وكانوا يف حاجة إىل احلكم العادل حاجة املسجون إىل  الرسالة حاجة األرض اجلدبة إىل االمطار،

 حضانك،وارمتى العامل السليب احلزين يف أ فاستقبلوا رسله ورجاله وتفتحت هلم قلوهبم وبالدهم، احلرية،
وكانت  وتكونت دولة من أعظم دول العامل، كما يرمتى الطفل الصغري املذعور يف أحضان أمه وأبيه،

 لك وصاية على الشعوب واألمم.
ولكنك بدأت _وال مؤاخذة يا سورية احلبيبة_ تعتمدين على قوتك وفتوحك أكثر مما تعتمدين 

وصالح األحوال، وبدأ   بأخالق الرجال،وتعنني جبمع األموال أكثر مما تعنني على قوة هذه الرسالة،
وأصبحوا كسائر احلكام  رجال احلكم وعمال البالد وجباة األموال يتخلفون يف أخالقهم وصفاهتم،

والعمال يف سائر الدول واحلكومات حىت مل ميض قرن على مملكتك العظيمة حىت صار الناس يشعرون 
رّخج وسجستان يد بن عبد امللك ذهبوا إىل فقد حدث التاريخ أن رسل يز  بذلك يف نواحي اململكة،
ما فعل قوم كانوا "هلم ملك هذه البالد وامسه رتبيل تاوة املفروضة عليها ؛فقال لتحصيل اخلراج و اإل

أولئك أوىف منكم عهدًا وأشد  ! قال:انقرضوا قالوا: يأتون مخاص البطون سود الوجوه من الصالة؟
ل أيب مسلم على  يع  أحدًا من عمال بين أمية وال عمامث مل "وإن كنتم أحسن منهم وجوهاً  بأساً،

 تاوة شيئاً.سجستان من تلك اإل
ألنك كنت متثلني ديناً  وقامت عليه وصايتك، فقد خضع لك العامل يا سورية يف القرن األول،

هالة والظلم وحتملني الرسالة الكرمية اليت تنقذ البشرية من اجل جديدًا قضى اهلل بظهوره وانتصاره،
للعامل ولصاحله وخلري بل تعيشني  تعيشني لنفسك وملصاحلك وشهواتك، وال نسان،ستعباد االنسان لإلوا
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فمشى العامل كله يف ركابك وأحبتك االمم املفتوحة، ومىت أحبت االمم املفتوحة  االنسانية مجعاء،
فقد  ك،عن رسالتفاختارت لغتك وثقافتك ودينك وعقيدتك أما وقد اشتغلت بنفسك وختليت  فاحتها؟

 ودولة من الدول. ،وأصبحت قطراً من االقطار انقطعت صلة العامل بك،
وتارخيك  وأمهيتك احلربية، إن موقعك اجلغرايف، ولكن شأنك غري هذا الشأن يا سورية العظيمة،

كل يشري إىل أنك خلقت لغري هذا وأنك تسيئني إىل نفسك  وشعبك السليم املؤمن، املاضي،
 وزهدت يف الزعامة العاملية! بالدون،وتظلمينها لو اقتنعت 

وهنالك بالد أوسع مساحة وأغىن يف  والزعامة ليست باألمر اهلني، ولكن كيف السبيل إىل ذلك،
 الوسائل و االمكانيات وأكثر عدداً وعدة ؟ !

عهدك الزاهر  ول،الرسالة اليت محلتها يف عهدك األ إن السبيل الوحيد إىل ذلك يا سورية أن حتملي
 ول،فتتملكك كما متلكتك يف العهد األ إن تتبين تلك الدعوة اليت تبنيتها يف القرن االولو  الذه ي،

وثيق بإخالصك  ن جتعلي العامل يشعر حباجته إليك،أو  وختلصني هلا اليوم كما اخلصت هلا باألمس،
نني وامحلي إليه رسالة الدين السماوي الذي أكرمك اهلل به منذ ثالثة عشر قرنًا يوم كنت تعا ونفعك،

 وشرور االستعمار. ما يعاين كثري من الشعوب اليوم من الظلم واالستبداد، من ظلم الرومان وحيفهم،
إمنا تسود  وال تسود باملدنيات والقوميات، ال تسود باللغات والثقافات، إن االمم يا سورية،

يات أمسى إمنا تسود بالرساالت والدعوات واألهداف والغا بالرساالت والدعوات واألهداف والغايات،
كانت سيادة هذه  نسانية،حلزبية أو االقليمية وأعرق يف اإلوأبعد عن األغراض الشخصية أو ا وأعلى،

وال تزالني متلكني وتدين هبذه الغايات أعمق وأرسخ وأوسع وأقوى  األمم اليت حتتضن هذه الرساالت،
  وهي الرسالة اليت محلتها إليه غزاة العرب ودعاهتم يف العقد هذه الرسالة،

 وال تزالني تعرفني هذه الغاية السامية اليت خرجوا لتحقيقها من جزيرة العرب. الثاين من القرن األول،
و امحلي راية  واألمر اجلزم، فال أضر على األمم من الرتدد وخذي بالعزم، دعي الرتدد يا سورية،
خالق والتحلل ،وامليل وحاريب فساد األ وراية اإلصالح والرتبية يف الداخل، االميان والدعوة يف اخلارج،

ورخاوة  فال بقاء ألمة وال قوة على عدو باحنالل األخالق، والرخاوة والرتف، الزائد إىل املالهي،
واذكري أن من أسباب انتصار العرب تقشفهم يف احلياة واحتماهلم  والرتف الفاحش، األجسام،
وال تنسي أنك دائماً  دينة،يف امل يفومان تنعمهم يف احلياة وعلومهم ومن أسباب انكسار الر  للمشاق،
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وال متكين الغواة والذين جتارهتم يف  على احلدود فال تصغي السالح وال متيلي إىل الدعة والراحة،
 األخالق و االعراض من إفساد شبابك وإضعاف العقيدة والقوة املعنوية.
نعدل هبا لغة،   وكانت لنا لغة ال لقد كانت لنا قومية نعتز هبا يوم جاء رسلك ودعاتك إىل بالدنا،

فتخلينا عن كل ذلك واندجمنا يف القومية االسالمية العظيمة وعكفنا  كانت لنا عصبية نقاتل يف سبيلها،
ال  فاهلل اهلل يا سورية االسالمية، على دراسة اللغة العربية الكرمية وتركنا العصبية القومية واحلمية اجلاهلية،

 وال تقعي يف احلمأة اليت أخرجتنا منها. لقوميات الضيقة،تتمسكي مبا أبعدتنا منه النزعات اجلاهلية وا
 فأسس يف الغرب دولة وحضارة بقيت مدرسة الغرب مثانية قرون، لقد طار صقر قريش من أرضك،

فأقبلي يا سورية مرة ثانية إىل  وال يزال الغرب يدين هلا يف معرفة مبادئ احلضارة ومبادئ العلم واحلكمة،
ز تستطيعني فيه أن توجهي الغرب يف حضارته وحياته وتكملي بإميانك الغرب برسالتك وأنت يف مرك

ن إ ينقصه من إميان وروح لقد كان الالئق أن تكون االستفادة بينك وبني الغرب متبادلة، وروحك ما
فكان  فإذا أخذت منه مما يفوقك فيه وسبقك إليه من مصنوعات وآالت، يكون التصدير بقدر التوريد،

 يه وهتبينه مما تفوقينه الالزم أن تصدري إل
وإن احلضارة املثلى اليت فيها سعادة  فيه من مبادئ وغايات ومما تفردت به من وحي ورساالت،
وبني فرص العمل وقواه اليت يتمكن هبا  االنسانية هي اليت جتمع بني الغايات الفاضلة والدوافع احلسنة،
وال شك أن هذه احلضارة ال تظهر إىل االنسان من حتقيق هذه الغايات والوصول إىل هذه األهداف 

 الوجود يف هذا العصر مامل يتعاون الشرق والغرب بعضهما مع بعض ومل يسهما يف تكوينها وابرازها،
فاعريف يا سورية ضخامة مسؤوليتك وعظم الدور الذي تستطيعني  ذلك بإميانه وهذا بتنظيمه وعلومه،

 أن متثليه.
وذلك عن طريق حممد بن القاسم الثقفي، الذي  وال يزال، ل،فقد كان لك على بالدنا فض :أما بعد

 يف عهد الوليد ابن عبد امللك اخلليفة األموي، سار إىل اهلند جبيوش اجملاهدين ودعاة االسالم املؤمنني،
 وكان دخوله فيها فاحتة عهد جديد. وذاق كثرياً من أهلها طعم االميان، فأحبته اهلند وخلدت ذكراه،
ولعلي قمت بذلك ببعض  احلديث إال تقدير هذه اليد البيضاء واحلق القدمي،وما دفعين إىل هذا 

 الواجب ووفيت شكر النعمة.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.      
  


