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 العلماء الربانيني يف مواجهة األزمات   منهج 

  الشامي نصوح د.
 أن يريد عاقل لكل   الكلمات  هذه أكتب

 أعقد  يف احلكماء  العلماء يتصر ف  كيف  يتبني  
  يف  األم ة سفينة يقودون وكيف  وأصعبها، الظ روف

 ليعلم وأكتبها .. األمان بر   إىل ليخرجوها احملن
 يقد ِّم  الذي هو ليس األبطال أعظم أن   الناس
  ذاك  ولكن ه ومبدئه، حق ه سبيل يف ليقتل روحه
  اآلمنة،  السبيل ابلناس  يسلك  أن  يستطيع الذي

 وال أعراضها يف وال فيها يفر ط وال دماءها فيحقن
 الناس  خيرج أن يستطيع الذي ذاك إنه نعم أمنها،

 اخلسائر. أبقل   احلل   مستحيلة شبه املعضالت  من
 الرحيم  الرمحن هللا بسم

ين نهجامل على تعر فلن  بنا تعالوا ين عامل مواقف خالل من ،األزمات  مع التعامل يف الراب    جمد ِّد، جماهد راب 
 سعيد الز مان بديع إن ه النبو ة، معاين به ليبقي للمتأخ رين تعاىل للا  اد خره الصاحل، الس لف بقي ة من زاهد، حمق ِّق

 .1تعاىل  للا  رمحه النورسي
 قدف .. تركيا يف املسلمون شهدها حمنة أعنف عاصرو  فو ظر ال أحلك  يف النورسي األستاذ عاش لقد
 هم ملن الكرمي القرآن تعليم الناس على حظرو  العربية، الكتب تدريس منع كما  العريب، ابحلرف الكتابة منعت
  الرتكية  الرتمجة بقراءة الناس الطغاة   ألزم الصالة حىتو  ابلعربية، األذان من الناس منع بل عشرة، الثانية سن   دون

  وكان ،أنزل كما  وسل م عليه للا صلى حممد سي دان على أنزل الذي القرآن قراءة من ومنعوا فيها، لقرآنا عاينمل
  الظروف  هذه يف .. د  املستب اجلمهوري والنظام احللفاء بني بتحالف تركيا يف اإلسالم على ي قضى نأ خمط طا  
 الكفر. وجه  يف اإلميان  معركة خيوض أن عليه وكان النورسي،  عاش

  الشيخ  ثورة أمه ها كان  ،املظلم والكفر الر هيب االستبداد هذا ضد   الشرقية الوالايت  يف عِّد ة ثورات  اندلعت
 نولك  ،الثورة إلمداد نفوذه استغالل  النورسي   األستاذ من طلب وقد .. للا رمحه )البالوي( بريان سعيد

 

 1 مرشد رابين جليل يعود الفضل إليه ابستمرار الشعلة اإلسالمية يف تركيا وهو رائد النهضة اإلسالمية فيها، يف هذا املقال يتبني منهجه الذي غفل عنه الكثريون 
يعدون أنفسهم من طالب هذا املنهج املبارك. اليوم حىت الذين   
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 وال ،أخيه لقتل األخ  تدفع  ثورة،  من به تقومون  ما إن  :"فيها  جاء  رسالة  يهإل وكتب املشاركة، رفض األستاذ
 املاليني بل األلوف  مئات  دينها سبيل  يف وضح ت اإلسالم راية  رفعت قد الرتكية فاألمة .. نتيجة أية حتق ق

  املضح ية البطلة األم ة أحفاد على الس يف ي ستل   ال لذا األولياء، ماليني تربيتها  عن فضال   الشهداء؛ من
 . "2عليهم أستل ه ال أيضا   وأان ..  لإلسالم
 األانضول شرق والايت  إحدى )وان( منطقة يف ران، يد  ح   عشرية شيخ وهو - ابشا حسني كان

 أبلى بطال ، جماهدا   العلم، ألهل معظ ما   - أخروية  أخوة  عقد النورسي  األستاذ وبني بينه  كان   وقد )ك ردستان( 
اد حكومة رفعتهف فادحة؛ خسائر وكب دهم الر وس  جهاد يف حسنا   بالء ق ي االّت   أمري أي )مرياالي( رتبة ىلإ والرت 
 عميق، مغزى ذو  حوار األستاذ بنيو  ه بين دار و  النورسي، األستاذ  لزايرة  مر ة هذا ابشا  حسني جاء  .. الل ِّواء
 رفض األستاذ ولكن هام، أمر   يف يستشريه  حىت التالميذ  من عنده  من خيرج أن  األستاذ من ابشا  حسني طلب

 عندك. ما قل .. يفارقوين ال كياين،  من جزء   فهؤالء .. ميكن ال له:  وقال إخراجهم،
 .. مستعد ون فنحن بريان( سعيد الشيخ )مع ابلعصيان يل أتذن أن أرجو سي دي، ابشا: حسني له قال
 بل ..  غريمها ذنب  فما  ذنب؛ وعمرو  لزيد  كان   إن  ابلعصيان؟ تقومون مل   قائال : له،  أيذن  أن  األستاذ فرفض
اق   . املسلمني دماء سُتر
نا لقد :فقال املر   اخليار هذا إىل أجلأهتم اليت والض رورة اخلروج، مسو ِّغات  لألستاذ  ابشا حسني قد م   أهلك 
  ديننا  أصبح اآلن ولكن .. أحد ميس ه أن دون م صاان   شرفنا ظل   بينما وذرارينا، أموالنا وأابدوا وقتلوان الر وس

 االستعداد. أ هبة على والفرسان  املشاة فجنودان ابلعصيان،  لنا فأذن   للهتك. ا  معرَّض وشرفنا مهدَّدا ،
  له  وقال رأسه  األستاذ رفع التفكري، يف ومستغرق مطرق واألستاذ  املؤملة،  واحلوادث  األمر أوضح أن وبعد

 م ن أعظم أن ه  يقال للا، رمحه اجلزري أمحد الشيخ هو كبري،  صويف لشاعر الش عر من بيتا   ولني لطف بكل  
  معبد إىل يعود من ومن الكنيسة، طريق من يرجع من )منهم هي: البيت  هذا وترمجة الكردية،  ابلل غة أشعر
 منهم.  وال منكم لست  فأان له:  قال ث    هؤالء(.. من وال هؤالء من فلست أان أم ا فيتهوَّد،  اليهود

ت  فلو مه يت، وضع فت   عزمييت أوهن ت   لقد  ابشا: حسني له قال   الباشا؛ جب  سيقولون،  عشرييت إىل ع د 
 العصيان. عن فتخل ى
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  األستاذ،  الباشا  استودع وعندما ..الد م أراق يقولوا وال وخاف، جب  وليقولوا: نعم. :حبزم األستاذ قال

  ابشا  حسني وعاد الّدم. ترق ال  .. الّدم  ُتِرق   ال ..باشا  يا الدَّم  ُتِرق  ال :مر ات  ثالث  تاذاألس عليه كر ر
 . 3وان" منطقة يف حادثة  أي ة ّتدث  مل لذا  قو اته، وفر ق عشريته إىل

  كان  أيضا   ابشا   حسني  طلب وأن   مشروعا ، جهادا   كانت   بريان سعيد الشيخ  ثورة  أن   يالحظ  •
 أييت:  ملا متحق قة، لخروجل الشرعية الشروط كانت  فقد مشروعا ،

 البواح.  ابلكفر تلب سوا  املقر بة حاشيته  من حوله  نوم   احلاكم أن   – 1
  ..  دنيوي  غرض أي وليس الد ين، على الغرية كان  شاكلتهما على ومن الر جلني عند اخلروج دافع أن   – 2
 شيء  كل    أنساهم - عندهم وأغاله شيء  أمسى هو الذي – دينهم يتهد د الذي اخلطر من رأوه ما ن  أ ذلك 
 العيش. لقمة  حىت بل ، احلرية حىت آخر،
 وحسني سعيد الشيخف وموثوقني، أبعياهنم، معروفني اجلهاد قيادة تبن وا الذين كان  فقد ،القيادة توف ر – 3
 . وصدقهما بصالحهما معروفني كاان  ابشا

ذ فلماذا   صوااب ،  كان   املواقف وأي   الر جلني؟!.. من أاي    يدعم ومل الس ليب، املوقف هذا النورسي األستاذ اّت 
نيا الدين ملصلحة وحمق ِّقا    معا ؟. والد 

اذه أسباب  ملعرفة •  ابلت حليل:  ونتناوهلا  عباراته بعض نقتطع املوقف هذا اّت 
اق  بل .. غريمها ذنب فما ذنب؛  وعمرو لزيد كان إن ابلعصيان؟ تقومون "مل   – 1   دماء  سُتر

 للد ين مبعاداته  جماهرا   مستبد ا   حاكما   أاتتورك كمال  مصطفى كان   إذا هو،  الكالم هذا معىن ".. املسلمني
  فما  والفظائع، اجلرائم يرتكبون وكانوا  الد ين، معاداة يف شاكلته  على هم مم ن حفنة معه وكان ،وأهله وشعائره

م إمرته، ّتت الذي اجليش ذنب  قادهتم يصنعه مبا راضني ليسوا وهم اإللزامية، اخلدمة أداء على جمربون إهن 
  ز ير   ومل الظ لمة، أعوان  اجلنود  هؤالء يسم    مل النورسي  األستاذ أن   الحظ  .. حيلتهم؟! ما ولكن اجملرمون،

 أن  استطاع ولو لسلكه، آمن لفرار  سبيال   وجد لو وهو الظلمة، أعوان من منهم الواحد يكون وكيف .. قتلهم
 حيلة.   جيد مل إن ذنبه  ما ولكن تواىن، ملا سلطاهنم من يتحرَّر
 األستاذ قاله ما هذا "نتيجة أية حتق ق وال ،أخيه لقتل األخ تدفع ثورة، من به  تقومون ما إن   "  - 2

  إميان  ال كفر  معسكر متمايزين،  معسكرين بني  ليست املعركة إن   أجل ..  بريان سعيد الشهيد للشيخ  النورسي
ا  تقاتلوه أن تريدون الذي الن ظامي اجليش ألن   فيه؛ نفاق ال إميان ومعسكر فيه،  وليسوا  وإخواننا، أوالدان هم إّن 
 ؟!. أخاه األخ  يقتل فقد أخرى، بالد من

 
  سرية ذاتية: هامش ص 3208-207
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  الذي النظري الكالم هلذا مطابقا   مصداقا   سورية  يف اليوم وضعنا  أليس  ..  !!نتيجة يةأ حيق ق ال أن ه  كما
 النورسي؟.  األستاذ يقوله

 مل األمر ولكن الدين، أهل على وخباص ة  سوراي، يف الناس  على كبري  تضييق هناك كان   أن ه  ي نكر ال نعم
  أليس .. احلاكم؟ وجه يف قيامنا من جنيناه الذي فما .. التأويل حيتمل ال الذي البواح الكفر درجة إىل يصل
  ..  األطفال مئات  وييت م  النساء، عشرات  وترم ل األمهات، عشرات  وتثكل أسرة،  مائة فيه تنكب  مير   يوم كل  

 – اليوم الناس أكثر حساب  يف يدخل ال وهو – هذا من وأمر   أدهى هو  وما ..  أبيدينا؟! أليس م ن؟، أبيدي
 ال الذين أولئك  يقتلون الذين من العشرات  يوج هو  األبرايء، لقتل تعاىل للا سخط من املزيد ينزل يوم كل    أن ه

 مير   يوم كل  أجل. األليم، العذاب  من هلم أعد   وما وغضبه تعاىل للا  لعنة  ليلقوا ؛جهن م  إىل القتل يستحق ون
 حىت - املسلمني وأبناء  مسلمون وهم – اجليش هذا أفراد ذنب ما  .. جهن م يف أبنائنا  من ألفواج أماكن ّتجز

ا أجل .. هزمية!! أعظم هو فيها نصر   أعظم معركة، خوض إىل نلجئهم   اخلاسرة،  الص عبة اخليارات  معركة إهن 
؛ أحالمها خيارين بني النظامي اجليش أفراد  فيقتلهم الظاملني؛ قادهتم أوامر تنفيذ عن ميتنعوا أن إم ا فهم مر 

 فيقعوا ،املطالبة حبقهم يف احلرية والكرامة أجل من الثائرين املسلمني فيقتلوا ألوامرهم يستجيبوا  أن وإم ا قادهتم،
ت ل   و م ن} تعاىل:  للا  قول طائلة  ّتت نا   ي  ق  الِّدا   ج ه نَّم   ف ج ز آؤ ه   مُّت  ع م ِّدا   م ؤ مِّ  و أ ع دَّ  و ل ع ن ه   ع ل ي هِّ  الل    و غ ضِّب   فِّيه ا  خ 

ااب   ل ه    اخليارين؟!. هذين بني يوضعوا حىت هؤالء ذنب ما ..93النساء { ع ظِّيما   ع ذ 
 أن نعلم أال ولكن ..  ظلمه؟ على الظامل يعينون وملاذا ، الناس يقتلون ملاذا ذنبهم، هذا إن   البعض: سيقول

  وسقينا  اإلميان فيهم  وزرعنا  تعاىل، للا من اخلوف على أوالدان ربينا  لو إن نا السبب، حنن ألسنا ذنبنا،  الذ نب
 من لإلنسان ما ولعلموا اإلنسان، أخيه على اإلنسان يعتدي أن معىن ما لعلموا والتقوى، العلم مباء فيهم بذرته

  - يعني أن على مِّز قا   يقط ع أن منهم الواحد ولفض ل أحد، على أحد  اعتدى ملا  وإذن تعاىل،  للا عند الكرامة
  عليه للا  صلى للا  رسول قول أوالدان مسع  هل بدمه، يده تتلط خ أن  عن فضال   بريء، قتل على - ابلكالم ولو

  رمحة من آيس   عينيه بني مكتوب   القيامة يوم جاء كلمة؛  بشطر ولو مسلم امرئ قتل على أعان "م ن وسل م:
  حق   اقتطع "من وسل م: عليه للا صل ى للا  رسول قول مع أوالدان عاش  هل .. للا رمحة  من ايئس أي  للا"

 دعا إذا معذورا   املعاين  هذه يفهم الذي  أليس  اجلنة" عليه وحر م النار  له  للا  أوجب فقد بيمينه مسلم امرئ
  الناس من أفواج  قدر كان   إذا ..  ؟ت رتكب واليت ارتكبت اليت الفظائع  كل    رغم ؛يتصاحلوا أن  إىل مجيعا   الناس

 فيها. الد خول من وّننعهم  فنرمحهم بعد،  يتور طوا مل من على نشفق أفال جهن م،  انر   يف الفتنة هبم  زج ت  أن
 أانس  بذلك  يفرح .. حلب ويف دمشق داخل يف االشتباكات  بدأت  أايم منذ .. النتيجة؟ ما ث  

  ولكنهم األزمة، خالاي من أفراد قتل بعد خصوصا   القريب، ابالنفراج وحيلمون الن صر، بقرب  ويستبشرون
 دمشق تتحو ل أن – للا مسح ال – املرج ح من بل املمكن، من أليس تقع، أن ميكن اليت املآسي عن يتغافلون
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 أفظع جمازر فيهما يتكر ر وأن درعا، أو الزور دير أو إدلب أو محص أو التلبيسة أو الر سنت إىل أيضا   وحلب
 يذك ر هذا أليس .. البلد من يبقى الذي فما  سقط؛ النظام أن هب .. وغريمها؟ والرتميسة احلولة جمزرة من

 فأتى دك انه الطوفان اجتاح أن كان   ث   وأزعجوه، ببضاعته فعبثوا الفئران  دكانه على تسل ط الذي  التاجر  بذلك 
  للفئران!..  تبق   مل الص ولة تلك  أن لل  احلمد فقال:  دعابة، صاحب ظريفا   كان   أن ه ويبدو  فيها،  ما كل    على
  أثخنته الذي كاجلسد  ويصبح قو ته، وتذهب البلد يدم ر أن بعد ماذا .. عاقل إنسان أي   أو صديقا   يسر   أفهذا

 وعلى – القوم إن   جراحاتنا؟،  نضم ِّد يرتكوننا  هل بل والد ميقراطية؟،  ابحلرية الغربي ون علينا ينعم هل اجلراح،
 وهي ذريعته، خيتلقون هم وها الت دخ ل،  حلظة ينتظرون - حلساهبا اليوم بلدان هندم اليت إسرائيل سي دهتم رأسهم

  تفاداي   تتدخ ل قد الغربية الد ول فإن  ؛سورية على السيطرة فقد إذا النظام إن يقولون تارة ف الكيماوية،  األسلحة
 األسلحة  بنقل يقوم النظام إن  يقولون واترة  إرهابية،  عصاابت  أيدي  يف الكيماوية  األسلحة هذه لوقوع

 إال هي وما  ..  البلدان  هذه وسلم أمن على خطر ذلك  وأن   أخرى،  أماكن إىل  أماكنها  من الكيماوية 
 وقانوين. عقالين بغطاء ولكن االستعمار، ابسم  ليس سيكون، الذي للتدخ ل مقد ِّمات 

 ال ..  الد م  ترر ق   ال ابشا..  ي  الدَّم  ترر ق  ال .. الد م أراق  يقولوا  وال  وخاف، جب وليقولوا: نعم. " – 3
ني ون العلماء حيرص هكذا .الد م ترق   قتال يف املشاركة عن ميتنعوا أن  غرابة فال لذا الد ماء، حقن على الر اب 

  يوج هوا أن يف كذلك   غرابة وال األلوف؟..  بدماء  فكيف بريء، دم ذلك  بسبب سرياق كان   إذا ؛الكافر
ام يبالون وال .. للقتل تقليل فيه  كان  إذا األبرايء؛  يقتل الذي اجلائر للحاكم برفق النصيحة  م هل الناس ابهت 

د   ي  ع ل م   و الل   ":تعاىل  قوله يرد د  حاهلم ولسان النظام، مبساندةو  ابجلب لِّحِّ  مِّن   ال م ف سِّ  ".ال م ص 
  للعصيان املتأه بني قومه إىل رجع  وحني يده،  قب ل النورسي األستاذ ود ع  حني ابشا حسني أن   يالحظ  – 4

  خيو نه ومل رؤوسهم، فوق ووضعوه بقلوهبم، تلقَّوه األستاذ كالم  غهموأبل  الكافر، احلكم ضد   املعركة يف والد خول
  مل أن ه  الناس أولئك  حظ حسن من إن   ..  الظلمة أعوان من أن ه  وال السلطان، فقهاء من أبنه م اهتُِّّ  وال أحد،
 وصارت  واملفسد، واملصلح والكاذب، الصادق فيها يكتب اليت الفيسبوك، صفحات و  اإلنرتنت لديهم يكن
  علمائهم  على يتمر دون  كانوا وال فوضوي ني،  آنذاك  الناس يكن  مل أجل  وتقوده، الشارع  ّتر ك اليت هي

 تعوزهم صغار شباب  أبيدي تكن مل األمور أن كما  حياهتم،  طوال الص ِّدق منهم عرفوا الذين حكمائهمو 
 العواطف. فيهم تتحك مو  ابحلياة،  واخلربة التجربة
  أهنار  النورسي مبوقف حقنت فقد من ا، سبيال   أهدى كانوا  تبعه ومن النورسي األستاذ أن   الواقع أثبت لقد

 غري إىل اجلائرون أعداؤه وذهب طراي  ،  غض ا   تركيا يف اإلسالم بقي اهلادئة العلمية دعوته وبفضل الد ماء، من
 تعاىل.  للا إبذن  رجعة
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أجدى من سبيل اخلروج واملناوأة   -مهما كان وعرا   – وسؤال يفرض نفسه هنا: أمل يكن سبيل املناصحة
...وهل استعصت علينا تلك السبل ؟ ال سيما إذا كانت املناصحة صادرة عن إخالص، وكان الناصحون  

 متفقني على منهجها وسلوك سبيلها بدال  من اخلروج واملناوأة. 
، ولكن أليس هذا هو الطريق الذي  قد يعد  البعض هذا املنهج إطالة يف عمر املخالف ومن نراه ظاملا  

كما قال النيب صلى   –إىل اهلدف. ) ولكنكم تستعجلون  -ولو  مع طول صرب-تصان به دماء األمة ويوصل 
 . للا عليه وسلم (

 ؟ كيف تأّخر سقوط دولة اإلسالم يف اهلند مائيت سنة

ثلث التاريخ اإلسالمي .. فقد فتح   ن  اتريخ املسلمني يف اهلند يشك لإ" : للايقول علي الطنطاوي رمحه 
 . " ه 1247إسالمية إىل سنة ، واستمرت اهلند ه 92سنة  اهلندبالد املسلمون 

فرتة دقيقة وعصيبة جد ا  يف اتريخ اإلسالم واملسلمني يف اهلند؛ فقد أوشكت اهلند   وهذا املقال حيكي قص ة  
أن تنسلخ من دينها، وكان سبب ذلك أن امللك املغويل جالل الد ين أكرب بن مهايون بن اببر مؤسس 

عادى  و  ارتد كان مسلما  ث   -و"أكرب" هذا هو أكرب ملك عرفه اتريخ اهلند  - احلكومة املغولية يف اهلند 
حممد"، وأن ه كانت تثور اثئرته  أن ه كان ال يطيق أن يسمع اسم "  اإلسالم واملسلمني عداء  شديدا ، حىت ي روى 

أصدر أوامره الشديدة أبن  كل من يذبح بقرة  فإن ه ي قتل، وأابح اخلنزير واخلمر، كما إذا مسع هذا االسم الكرمي، 
 هم حممدا  وأمحد.وحر م على رجال بالطه أن يسم وا أوالد

ني ا  عظيما ، يعد  من أعظم رجال هذه الفتنة رجواجهة يف هذه الفرتة الد قيقة قيَّض للا تعاىل مل ال  راب 
أمحد بن عبد األحد الفاروقي الس رهندي  اجلليل ، ذلك الر جل هو اإلمام اإلصالح يف اتريخ أم تنا اإلسالمية

من ، و من كبار أئم ة التصو فين، وهو جم دد األلف الثاين، وهو ه (، املعروف ابإلمام الراب  1034 - 971)
 . الطريقة النقشبنديةسادات سلسلة 

، وعظ م شعائر الكفر والش رك ..  ارت د  امللك "أكرب" عن اإلسالم وجاهر برد ته ومبعاداته لإلسالم أجل لقد
عن جتربة واختبار: إن  الذي يرتد  عن  -أيها اإلخوان  -"أقول لكم  يقول السي د أبو احلسن الندوي رمحه للا:

من الذين ليس هلم عهد ابإلسالم، اإلسالم يكون أكثر عنادا  لإلسالم، وأكثر معارضة لإلسالم واملسلمني 
ومن أتباع كل داينة، مسيحي ني كانوا أو يهودا ، وهذا الذي تشهدونه اليوم يف بعض البالد العربية واإلسالمية،  

بيت مسلم ويف بيئة مسلمة، ث  كرهوا اإلسالم  وأبغضوه لتأثري   و لِّدوا يف اإلسالم ونشؤوا يف حيكمها الذين اليت
 . 4فلسفة، فهم دائما  أشد  عنادا  لإلسالم من اهلنادك واجملوس واملسيحي ني" أجنيب أو بفعل ثقافة أو

 
  من حماضرة للسيد أبو  احلسن الندوي بعنوان" منهج أفضل يف اإلصالح للد عاة والعلماء". 4
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وهكذا أصبحت اهلند اإلسالمية، مهد دة يف وجودها اإلسالمي، فكيف واجه اإلمام الس رهندي رضي للا 
 عنه هذه احملنة؟. 

حيظى ابلقبول عند املسلمني عام ة يف اهلند، اإلمام السرهندي يف مواجهة الفتنة: كان اإلمام الس رهندي 
العلم، وكان مع علمه الغزير من أئم ة التقوى املشهود هلم فقد كان اجلميع يسل ِّمون له برسوخ القدم يف 

نيا، والت حرُّق على اإلسالم واملسلمني .. لقد كانت كلمة واحدة منه كافية ليهب   ابالستقامة والز هد يف الد 
ولكن  خلوض اجلهاد ضد  هذا امللك الذي ارتد  عن اإلسالم وتلب س ابلكفر البواح، ،املاليني من املسلمني

ين ألن  اإلمإلمام مل يشأ أن يزج  املسلمني يف هذه املعركة اخلاسرة، ا وهو ذو القدم الر اسخة يف العلم  -ام الراب 
كان يعلم أن  الشرع أيمران أن نوازن بني املصاحل واملفاسد   -والوالية، والعارف أبسرار التشريع ودقائق األحكام 

فسدة اليت تنجم عن اخلروج ستكون عظيمة جد ا ، وستكون  اليت قد ترتت ب على هذا اخلروج، فرأى أن  امل
، بل رأى أن اخلروج يعين االنتحار، فلم يوافق على أن يعارض امللك واحلكومة ابلسيف؛ ألن  هذه  كارثية

م سيخلفون املسلمني ،  يف حكم اهلند احلكومة إذا ضعفت؛ فمعىن ذلك أن  اهلنادك سيستولون عليها، وأهن 
ة والعسكرية، فاقتصر االحتياط ومن احلكمة وكان من السياسة أال  تضعف شوكة املسلمني املاديفكان من 

 على الد عوة، واقتصر على الر فق واحلكمة.
نعم. لقد هنى اإلمام السرهندي الناس عن القيام يف وجه احلاكم الكافر؛ فانقاد مجيع املسلمني يف اهلند 

يف خضوعهم للر أي الذي أشار به عليهم .. لقد كان   -ولو للحظة  -دوا لرأيه حب ا  وكرامة وثقة، وما ترد  
يتلق ون تعاليمهم من الكتاب العزيز والسنة املطه رة، إذ كاان مها املوج هني ألفكارهم وتطل عاهتم املسلمون آنذاك 

قادهتم كانوا علماءهم وآماهلم، ومل يكن املوج ه الفضائيات، وال نشرات األخبار وّتليالت السياسي ني، كما أن  
ني ني، وليس الفيسبوك  الذي ال تتبني  الصاحل الذي يكتب فيه من الطاحل الذي يبغي وشبابه اجملهول، الراب 

ويتكش ف له من احلقائق  يعلمون أن العامل الراب ين حيسن الفهم عن للا تعاىل،كان املسلمون   نعم لقدالفساد، 
 الَّذِّين   أ ي ُّه ا ايِّ ) وقوله تعاىل: (الل    و ي  ع ل ِّم ك م   الل    و ات َّق وا  ) معىن قوله تعاىل: وكانوا يفهمون ما ال يتكش ف لغريه،

ين ث يزاحم اإلمام الس رهندي يف  (ف  ر ق اان   لَّك م   جي  ع ل الل    ت  ت َّق وا   إ ن آم ن وا   من الذي يؤمن هبذا الكالم الر اب 
 . فما الذي صنعه اإلمام؟..!؟أير  ال

ولكن كان له ات صال برجال البالط واألمراء، يكتب إليهم الر سائل  كان اإلمام منعزال  عن مركز احلكم، 
تعترب من أقوى الرسائل الدعوية واإلصالحية يف البليغة اليت تسيل عذوبة، وتشتعل انرا  يف وقت واحد، واليت 

املكتبة اإلسالمية .. لقد كان يثري فيهم غريهتم اإلميانية، ويلهب فيهم مجرة اإلميان اليت كانت مدفونة ّتت 
اب، فيقول للواحد منهم:  "أنت مسلم، واحلياة عارضة، وامللك ال يعيش دائما ، وهذا  الر ماد، فيزيل عنها الرت 
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هذا كان دأبه على مر  األايم، حىت وات ق للا يف بالدك"  ،أم تك يدوم، ات ق للا يف نفسك، وات ق للا يف  احلكم ال
 استطاع أن جير  إليه عددا  كبريا  من األمراء والوزراء.

من أبيه .. طلب جهانكري اإلمام  ابنه "جهانكري" وكان أحسن حاال  مات "أكرب" وانتهت أايمه، فخلفه 
السرهندي لزايرته فذهب إليه، ومل ا دخل عليه مل أيت ابآلداب والتقاليد اليت كان يلتزم هبا الوافدون على 

إىل أن  اإلمام مل يراع أدب الدخول  السلطانِّ  نظر   -مم ن ال خيافون للا  -السلطان، فلفت بعض أبناء الدنيا 
إن ين مل أزل متقي دا  ابآلداب "عن السبب، فقال:  ومل أيت ابلتحي ة املعتادة للملوك، فسأله السلطان عليه،

، فغضب السلطان "واألحكام اليت دعا إليها للا ورسوله صلى للا عليه وسلم، وال أعرف غري هذه اآلداب 
، فتغي ظ السلطان وزاد " ما سجدت لغري للا قط ، ولن أسجد لغريه أبدا  "!! .. فقال اإلمام: "د  يلاسج  "وقال: 

ىل الثورة على هذا احلاكم؟. ال، ولكن ه صرب  إ.. فما الذي كان؟ هل اثر الشيخ ودعا الناس  غضبه فسجنه
ذ من الس جن ساحة للد عوة، ليس يستسلم ومل ه مل ن  بيد أ ..على هذا االبتالء لغاية أكرب. يسكت، بل اّت 

للا تعاىل، فكان سجنه له خلوة  زادته  للقيام يف وجه احلاكم، بل مل يكن يذكر احلاكم أصال ، ولكن للد عوة إىل 
واالجتهاد والدعوة  نفس ومسو  روح وإشراق ابطن، فشم ر هذا الس جني كسجني مصر عن ساعد اجلد   زكاء  
يب ِّ  اي  )  ، واندى وراء جدران السجن أبعلى صوته:رشاد يف أولئك املسجونني، الذين كانوا معهواإل  ص احِّ

نِّ  ج  ب   الس ِّ د   الل    أ مِّ  خ ري    ق ون  مُّت  ف ر ِّ  أ أ ر اب  ع صداه يف اخلارج،  (ال ق هَّار   ال و احِّ مم ا اهتزت له أركان السجن، ومس 
فرتق وا يف درجات الوالية ..   ،فأسلم على يديه اآلالف من غري املسلمني، وصلح حال اآلالف من املسلمني

وكان من مثرات دعوته هذه أن أتث ر هبا امللك جهانكري نفسه؛ فأزال كثريا  من مفاسد أبيه، فحر م اخلنزير 
واخلمر، وذبح البقر، وقر ب املسلمني وأقصى اهلندوس، وأظهر شعائر اإلسالم .. ث مات امللك، فخلفه من 

حل العابد اخلاشع، وتويف  اإلمام رضي للا عنه، فخلفه يف اإلرشاد والد عوة  بعده ابنه )شاه جهان( الر جل الصا
-1007ابنه النجيب، املتم م لعمله واألمني على دعوته الشيخ حممد معصوم بن أمحد السرهندي )

ه (، وله فضل كبري يف تربية السلطان )عاملكري أورنك زيب( بن شاه جهان، الذي ي  ع د  من أكرب 1079
قانوان    الفتاوى اهلندية" وجعلهاسلمني، ليس يف اهلند فقط، بل يف اتريخ اإلسالم، وهو الذي دو ن "ملوك امل

، وحفظ القرآن الكرمي، ومجع أربعني حديثا  وشرحها،  للدولة، وهو الذي طب ق األحكام الشرعية بدق ة وعناية
ال  عن امللوك والسالطني، هذا الر جل قلب وله عوائد والتزامات ال يقدر عليها كثري من العلماء والع ب اد؛ فض

تي ار احلياة وأرسخ قواعد اإلسالم يف بالد اهلند وربط مصريها ابملسلمني وابلعلم والد ين وأزال خطر زوال 
 . ني، كما وقع يف إسبانيااإلسالم وجالء املسلم

هي، أن  املسلمني ينبغي أن يرجعوا يف امللم ات أنخذها عربة أول درس نقتنصه مم ا سبق وأعظم  إن  
ين؟!   ني ني .. ولعل  قائال  يقول إن  العلماء كثريا  ما خيتلفون، فكيف نعرف العامل الر اب  والد واهي إىل علمائهم الر اب 
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ين، إن  أول معيار  هو  -بعد العلم  -.. وال أظن  أن اإلنسان الذي يصدق مع نفسه خيطئ هذا العامل الر اب 
نيا، فإذا رأيت عاملا  قادرا  على  ويركب السيارات  املزارعوميتلك  لقصورأن جيمع املال ويسكن االز هد يف الد 

ين .. وإذا رأيت هذا العامل الز اهد خمالطا  للسلطان وال  ث، الفارهة يعرض عن ذلك كل ه؛ فاعلم أن ه عامل راب 
ين .. وإ ذا رأيته ينصح احلاكم برفق ولني، وال يثور يف وجهه؛ فال تت همه  ينتفع منه بشيء فاعلم أن ه عامل راب 

مبماألة السلطان؛ ألن  هذه هي طريقة األنبياء مع احلكام الظلمة، أمل يقل للا تعاىل ملوسى وهارون عليهما  
وإن ك تعلم أن فرعون كان يذب ح   (خي  ش ى أ و   ي  ت ذ كَّر   لَّع لَّه   لَّي ِّنا   ق  و ال   ل ه   ف  ق وال  ) السالم حني وج ههما إىل فرعون

وإذا رأيت العامل ال يلتفت إىل مديح الناس له  أبناء بين إسرائيل ويستحيي نساءهم وأن ه كان يد عي الر بوبية .. 
ين .. ث  اع و ال هذا املسلم، أاي   كان  -لم أن  من حق املسلم على املسلم يكرتث بشعبية؛ فاعلم أن ه عامل راب 

ج  بك يف احلرية، فرد  يز  وقفا  أن حيس ن الظن  به .. فإذا رأيت من هذا العامل م -فضال  عن يكون عاملا  زاهدا  
 إتراه من املتشابه  موقفه الذي

 
 م من حاله وصفاته واترخيه الطويل الناصع.ك  ح  ىل امل

أهل البلد الذي  ستفىت، بل ال بد  أن يكون من الد رس الثاين: أن ه ال يكفي أن يكون العامل صاحلا  حىت ي  
، وال يبايل مبن فيها من العلماء؛ فاعلم أن ه   مابلد  شأن أخرب به، فإذا رأيت الذي يتكل م ب هنيستفىت بشأنه؛ أل

ين حق ا  هو الذي يوج هك إىل علماء بلدك الصاحلني ني ني الذين يرجع إليهم، بل العامل الر اب   ليس من هؤالء الر اب 
وضاع يف سورية مر ات؛ فكان جوابه أن   ه األصويل عبد للا بن بيه حفظه للا عن األي.. قد سئل العامل الفق

 وهميتكلمون فيما جيري يف سورية،  متعاملنيهنا .. مع أن ك ترى أانسا  اء سورية هم الذين يتكل مون يف شأعلم
 الشيخ ابن بيه ال علما  وال حاال .  ال يبلغون كعب

ني ني، فما ينبغي أن نلتفت  الد   رس الثالث: أن  الشأن العام جيب أن ال يتكل م فيه غري العلماء احلكماء الر اب 
، وليس لديهم من إىل الشباب ذوي العواطف اهلائجة، وال إىل علماء ال حيرصون على دماء الناس وأعراضهم

ل البلد كلها انرا  على رؤوس الناس، كهؤالء اشتعاإىل احلصافة والفطنة ما يصد هم عن قول الكلمة اليت تؤد ي 
م لو تنب هوا لعلموا أن   التفو ه هبذه الكلمات العلماء الذين يدندنون أحياان  حول كلمة الطائفية وأخواهتا .. إهن 

 .ابلكفريلحق  يكاد يف هذه الظروف
الد رس الرابع: أن ه جيب على الناس أن يتحم لوا املفسدة األدىن لدرء املفسدة األشد، فإ ن اإلمام السرهندي 

ال  تذهب ىل أن يصربوا عليه، ال رضا  به، ولكن من أجل أالبواح، ودعا املسلمني يف اهلند إصرب على الكفر 
دولة اإلسالم يف اهلند مائيت ة العالية أن امتد  عمر فكان مثرة هذه احلكم.. ىل اهلندوسدولة اإلسالم يف اهلند إ

خنجرا  مغروزا  يف خاصرتنا، أال نرى مسؤويل األمن  ة وغريها اعتربان، أليست إسرائيلليتنا حنن يف سوري سنة .. 
 يف يلتقون ويتباحثون بشأن سوريةينشطون فالقومي واالستخبارات والسياسي ني األمريكي ني واإلسرائيلي ني كيف 

أبيدينا .. إن اجليش كان جيش البلد،  ودم ران أنفسنا وبلدان نا جيشنا بل دم رانه .. وحنن أهنك   هذه األايم



 . نصوح الشامي د  جهة األزمات  موامنهج العلماء الرابنيني يف 
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كبري عن مهم ته،    نعم لقد كان جيشنا مع األسف منحرفا  إىل حد  واحلكام ال يدومون ولكن اجليش يبقى، 
، ولكن أحدا  ال يراتب بل كان كثريون من أفراد اجليش ميارسون الكبائر وأكثر منها ،وشاعت فيه معاص  كثرية

ا سو لت هلا نفسها أن ّتاربنا.  ،يف أن  هذا اجليش ما كان ليتخل ف للحظة عن مواجهة إسرائيل  لو أهن 
جللب الصالح، على تغيري رأس اهلرم السلطوي ن يكون تعويلنا كل ه أو جل ه الدرس اخلامس: أنه ما ينبغي أ

من خالل الرتبية اإلسالمية الصاحلة، فقد  ،هو صالح حال الناس يف اجملتمعأكثر إن الذي يعو ل عليه بل 
 - احلاكم، بل توج ه إىل الناس ليهديهم إىل للا تعاىل، ألن ه يتجه ابهتمامه إىلالحظنا أن اإلمام السرهندي مل 

اجملتمعات اإلنسانية تسري مع األكثرية، فإذا صلحت األكثرية صلح كان يعلم أن  سن ة للا يف   - رضي للا عنه
اجملتمع بسائر مرافقه، مبا فيه احلاكم، وإذا كانت األكثرية فاسدة فهيهات هيهات أن يصلح احلال بتغيري 
احلاكم، أمل يقل سي دان رسول للا صلى للا عليه وسلم ألم  سلمة رضي للا عنها حني سألته أهنلك وفينا  

كم كانت نسبة الباعة األمناء يف بالدان، وكم    لنكن صادقني مع أنفسنا .. ..(نعم إذا كثر اخلبث) الصاحلون:
كانت نسبة املوظ فني واملسؤولني الصاحلني، وكم كانت نسبة الذين يؤد ون حق  للا تعاىل يف أمواهلم، وكيف  

ذلك ذنب  كانت صلة الر حم، وكم كان عدد املتخاصمني وكم عدد الد عوات يف حماكمنا؟ سيقول أانس كلُّ 
ن هذا األمر فيه شيء من الص ح ة، ولكن أليس القسط  هب أالناس؟  اسد وهو أفسد  احلاكم، ألنه هو الف

يهم قابلية ال  األكرب من اخلطيئة على هذه اجلماهري الغفرية اليت استجابت له، بل احلق  أن الناس كان ف
مك ن منك فيقتلك ن  العدو قد يت إ"لقد قال عامل كبري من علماء الشام الصادقني يوما :  يستهان هبا للفساد ..

مالك، وجير دك من ثيابك، ولكنه لن يستطيع بشكل من األشكال أن يصل إىل قلبك فيفسد عالقة  يسلب و
بعضنا لبعض ووشاية بعضنا ببعض كان   ما قال هذا العامل اجلليل، فهل غشُّ  .. وحق   " ما بينك وبني أخيك 

 بسبب احلاكم، أم بسببنا حنن؟.
قتنا مع رب نا؛ فلنرجع إىل وبعد، فإذا علمنا أن سبب فساد حالنا هو فساد أنفسنا ورداءة تربيتنا وضعف عال

ل ابلعوارض أوىل من االنشغا ا، فإن  االنشغال هباجمتمعنا، فلنعاجله الألدواء اليت يعاين منه ةاحلقيقي األسباب 
 . االنامجة عنه

أخذان من منهج اإلمام السرهندي ما نستطيع به معاجلة أزمتنا يف بالدان، بدال  من سفك  ننا أبذا لو ح
الدماء وإقامة جدار حيول دون هداية اآلخرين بدافع العصبية وإاثرة مشاعر الكراهية اليت مل جنن منها سوى  

م ة   ي  ؤ ت   و م ن)اخلسائر والرتاجع.  ا   أ ويتِّ   ف  ق د   احل ِّك   .(ك ثِّريا    خ ري 
 نسأل للا أن يلهم األمة رشدها ويصوهنا من مزالق اخلطر الذي يراد هبا إنه مسيع جميب

 
       


