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الشيخ الدكتور/

حممد بن موسى الشريف
املُشرف العام على موقع (التاريخ)

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم
مي األمني،
عىل نبينا حممد النبي األُ ِّ
وعىل آله وصحبه أمجعني..
8

عيل األخ يف اهلل تعاىل
أما بعد؛ فقد عرض َّ
واملوفق بإذن اهلل الشيخ سالـم بن حممد القحطاين
كُت ِّيبه اللطيف الذي يتحدث فيه عن (كشمري)،
ٍ
واطلعت عىل
معلومات جديدةً،
قرأت
وأعرتف ِّأن
ُ
ُ
أخبار لـم يكن يل هبا عهدٌ من ُ
قبل ،وبطريقة لطيفـة ورسيعـة..

وهو رجل لطيف وأديب ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل،
خيــا طويـ ًـا جــدًّ ا بكُليـ ٍ
ـات تـ ُّ
ـص فيهــا تار ً
ـدل عــى متكُّنــه
وخلـ َّ
ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل يف بــاب اللغــة..
وهــذا الكتــاب حقيـ ٌـق بالنشـــر ،وجديــر بالذيــوع لـــا فيــه مــن فوائــد،
ولـــا فيــه مــن تعريــف موجــز ورسيــع هبــذه البــاد العزيــزة علينــا مجي ًعا،
والتــي اقتُطعــت مــن األمــة اإلســامية ،واغتصبهــا اهلنادكــة كــا
اغتُصبــت فلســطني..

فأدعــو إخــواين للتعريــف هبــذا الكتــاب
ونشـــره لـــا فيــه مــن إجيــاز ،ونحــن
يف عصـــر اإلجيــاز والســـرعة ،وكثــر
جــدًّ ا مــن الشــباب ال يقــرؤون إذا كان
كبــرا ،فحجــم هــذا الكُت ِّيــب
الكتــاب
ً
ُيســاعدهم عــى القــراءة ،ويســاعد
ِ
انتشــاره.
أيضــا عــى
ً
أسـ ُ
ـأل اهللَ  -تبــارك وتعــاىل  -أن ُيو ِّف َقــه،
ِ
وأن جيعــل مــا َعملــه يف ميــزان حســناته،
ـادر عليــه..
ويل ذلــك والقـ ُ
إ َّنــه ُّ

ِّ
اللهم وس ِّلم عىل نبينا حممد،
وصل
َّ
وعىل آله وصحبه أمجعني،
واحلمد هلل رب العاملني .

كتبه/

حممد ب�ن موىس الرشيف
 ًًّ
وصليا -
حامدا

يف يوم اخلميس ٣٠من ربيع الثاني  ١٤٣٦هـ

9

فضيلة الشيخ الدكتور/

قاضي عبد الرشيد الندوي
الكشمريي
اخلبري واملهتم بشؤون القارة اهلندية
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم
عىل املبعوث رمحة للعاملنيُ ،م َّم ٍد وآله
وصحبه الغ ُِّر امليامني ،ومن تبعهم بإحسان
إىل يوم الدين..

أما بعــــــــد؛

أن تاريخ الشعوب واألمم تربز
فال خالف يف َّ
عىل منصة العالـم ،وتتشكل مالحمها عرب تضحيات
متواصلة ،ومسا ٍع مستميتة ،وجهود مستمرة
ال تعرف ً
خطأ ،وال تقف عند حدٍّ ..
أن تاريخ الســابقني مــن األمم ُيقدِّ م لنا
كام َّ
كذلك سـ ً
ـجل واف ًيــا بال َّز َّلت واألخطاء التي
بتداركهــا وجتاوزها كان مــن املمكن جتنب
الكثــر من أنواع املعاناة واملآيس التي قاســتها
هــذه األمم عرب تارخيهــا ومراحل تطورها..

َ
أن العالـــم
تشــكيل تاريــخٍ
االســامي اليــوم يشــهدُ
ونحــن نــرى َّ
َّ
ٍ
جديــد والــذي يف ظاهــر األمــر ال ُي ِّ
بشـــر بخــر كبــر ،وال ُيبــدي
اســترشا ًفا ملســتقبل زاهـ ٍـر ،وإن ُكنَّــا ال نقــدر أن نتنبــأ بأقــدار وســنن اهلل
يف أرضــه وخلقــه ،ومــا ســيؤول إليــه األمــر يف قــادم األيــام ،ولكــن
احلكــم آين ويف ظاهــر األمــور ،وهــو مــا نحــن مكلفــون بـــه.

َّ
أمــا الدحيـ ث
ـ� عــن واليــة

ـم�ر
اجمــو وكشـ ي

ت
ض
اخلا�عــة �حــت السـ يـ�طرة اهلنديــة؛
فــو دحيـ ث
ـ� ذو شــؤون وشــون..

مــر تارخيهــا ألنــواع مــن الويــات
فقــد تعرضــت هــذه الواليــة عــى ِّ
واملعانــاة والفتــن ،فقــد عبــث هبــا العابثــون يف عــدة عصــور وعــى شــتى
املســتويات ،واســتغلوا بأبشــع الطــرق وأســوء األنــواع بســاطة شــعبها
وســذاجة أهلهــا ،وكان هنــاك العبــون دوليــون وعابثــون حمليــون منــذ
الســذج مــن النــاس يف
عهــد االســتعامر الذيــن ظلــوا ســب ًبا يف توريــط ُّ
العديــد مــن الفتــن والويــات.
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وقــد خ َّلــف اإلنجليز املســتعمرون ِحـ ًـا ً
ثقيل مــن اخلالفات املســتعصية
عــى احلـ ِّـل بــن البلديــن املجاوريــن اهلنــد وباكســتان ،والــذي نتــج عــن
حتـ ُّـول هاتــن الدولتــن اجلارتــن إىل قوتــن نوويتــن نتيجة التوتر الشــديد
الــذي ظـ َّـل يســود املوقــف طــوال ســتني ســنة املاضيــة بعــد االســتقالل
والتقســيم ،وبالتــايل؛ فقــد ُحـ ِّـول كذلــك إىل قنابــل نوويــة قابلــة لالنفجار
والدمــار يف أي وقــت مــن األوقــات.

فــكل هــذه األســباب واخللفيــات بطبيعــة احلــال أدت إىل
ختلــف هــذا الشــعب املســلم األيب عــن ركــب التقــدم والتطور
عــى مجيــع املســتويات ،ويف ســائر املجــاالت ،ســواء كانــت
علميــة ،أو فكريــة ،أو دينيــة ،أو ثقافيــة ،أو دعويــة ،أو
تعليميــة ،أو اقتصاديــة ،وبالتــايل؛ غــرق هــذا الشــعب يف
ظلــات اجلهــل والتخ ُّلــف والفقــر.

ـ� ق� ض
اك �نـ ت
�
ـم�ر
ـ
ش
ك
ـة
ـ
ي
ي

سـ بـ� ًبا ثلالثــة حــروب مــدرمة،
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اجلارت�ــن..
ادلوتل�ــن
هات�ــن
ب�ــن
ي
ي
ي
ي

أن عقود االنتفاضة الثالثة
كام َّ
التي عاشتها هذه الوالية
خلقت مأساة لعلها لن تنتهي
َّإل بانتهاء هذا اجليل اليائس املقهور،
ويأسا
والذي لـم َير َّإل أ ًملا ً

يف احلارض وظلمة يف املستقبل،
ولـم جيد بوادر أمل َّإل أمر عدم اليأس
والقنوط من رمحة اهلل تعاىل
و َل َت ْي َأ ُسوا ِم ْن َر ْوحِ ال َّل ِه..
َ
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وكـــان أصحــاب االنتفاضــة  -يف ظاهر األمــر  -مل يكونوا
دقيقــن يف دراســة نتائجهــا ،ولـــم يفكــروا يف املصــر ،وإىل
مــا ســتؤول إليــه األمــور ،ولـــم يفطنــوا إىل كيــد األطــراف
املحليــة والدوليــة ،ســواء كانــت جمــاورة أو غــر جمــاورة،
حيــث َّإنــا اســتفادت مــن هــذه املعادلــة الصعبــة
دائــا
واخلطــرة ،وكذلــك األيــادي اخلفيــة التــي تعمــل ً
يف مثــل هــذه الظــروف ألجــل حتقيــق مصاحلهــا ،ســواء
كانــت مــن جتــار احلــروب وغريهــم .وكان املتضـــرر األول
واألخــر هــو الشــعب الكشــمريي.

إن املنظــات واجلامعــات التــي نشــطت فيهــا لـــم تفكــر يف
ثــم َّ
مــآالت ومصائــر مغامرهتــا ،وقــد ال نُنكــر بعــض التأثــرات
اإلجيابيــة هلــذه احلركــة ،ولكنَّهــا كانــت ضئيلــة جــدًّ ا مقابــل
حجــم اخلســائر الفادحــة واألرضار التــي حلقــت الشــعب
الكشــمريي عــى مجيــع املســتويات.
ـأن اجلهــاد مـ ٍ
ـاض إىل يــوم القيامــة ،ولكــن جيــب
و ُك ُّلنــا نؤمــن بـ َّ
ـأن لــه رشو ًطــا وظرو ًفــا وإمكانيــات ،ذهــب
التذكــر والتدبــر بـ َّ
العلــاء مذاهــب شــتَّى يف رشح معانيهــا ومفاهيمهــا وبيــان
ظروفهــا وأوقاهتــا.
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أن اجلهــات واألطــراف التــي ارتبطــت هبــذه العمليــة يــا
كــا َّ
ليتهــا انتبهــت إىل توجيــه تلــك اإلمكانيــات يف توعيــة وتعليــم
الشــعب املتخ ِّلــف الفقــر وتنويــره ثقاف ًّيــا وتطويــره اقتصاد ًّيــا
بإنشــاء املــدارس واجلامعــات أو املعاهــد واملراكــز العلميــة،

أو املشــاريع االقتصاديــة والتجاريــة جلــذب االســتثامرت وإنشــاء
املصانــع والشـــركات ،وغريهــا مــن املشــاريع االقتصاديــة والتجاريــة
الربحيــة التــي نفعــت النــاس ،وأخرجتهــم مــن قعــر اليــأس ،ومرتــع
الفقــر ،والتخلــف واجلهــل..
َّ
َّ
ن
ت
�
�
و
لكنم نعدما ركز ا ىلع احلرب واال فاضة:
تركــوا ً
جمــال واســ ًعا ،وســاحة فارغــة للجشــعني احلاقديــن مــن التجــار
الســذج
اهلنــدوس ،والشـــركات اهلنديــة اهلندوســية واألجنبيــة أن تلعــب مع ُّ
والبســطاء ،وتصــب جــام غضبهــا وحقدهــا ضد هذا الشــعب املســلم األيب،
بأن املســلمني متطــورون يف احلــرب واإلرهاب
وكانــت مســـرورة يف داخلهــا َّ
 كــا يســمونه  ،-واإلســام واملســلمون بريئــون منــه إن شــاء اهلل ،ويذوقونأنوا ًعــا منوعــة مــن التعذيــب والقتــل والتشـــريد والســجون ،وكل أنــواع
احلقــد والكراهيــة عــى أيــدي القــوات اهلنديــة اهلندوســية..

ُ
وذقمت
وما احلرب إال ما لعممت

وما وه عهنا ابلدحي ث
املرجم
�
ِ
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َّأما من ناحية اجلمال والسياحة
واملشاهد اخلالبة واملناظر اجلميلة =
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َّ
فإن كشمري جنة اهلل يف أرضه كما
وصفها كثري من كبار السياح
والزوار ُ
ُّ
والك َّتاب واملفكرين الذين
زاروها ،وشهدوا ُحسن مناظرها،
ومشاهدها اخلالبة ،وشالالتها الوارفة،
وحدائقها وبساتينها وحبرياتها،
واجلم��ال الطبيعي املفرط الذي َّ
متع
اهلل  -تبارك وتعاىل  -هذه القطعة
اجلميلة من أرضه ،فقد كتب عنها
ُ
الك َّتاب ،وسطر عنها األدباءَّ ،
وتغنى
بها الشعراء منذ القدم.

وكان إمــام اهلنــد ،وبطــل احلريــة رئيــس
املؤمتــر الشــعبي اهلنــدي ،وأول وزيــر للرتبيــة
والتعليــم يف اهلنــد املســتقلة َّ
العلمــة الشــيخ/
أبــو الــكالم آزاد  -رمحــه اهلل تعــاىل  -يقصــد
كشــمري مــن أجــل جتديــد النشــاط يف حياتــه،
وبـ ِّ
ـث روح الثــورة يف نضالــه ضــد اإلنجليــز
أيامــا يف بيــت
املســتعمرين ،وكان يمكــث ً
(القــارب) عــى بحــرة (دال) لالســتمتاع
اخللبــة ،وشــحن ِ
بمناظــر الطبيعــة َّ
اهل َّمــة،
ومواصلــة كتابــة مذكراتــه.

كــا وصفهــا كذلــك املفكــر اإلســامي الكبــر ،وشــاعر
الشـــرق َّ
بأنــا« :بقعــة
العلمــة /حممــد إقبــال ـ رمحــه اهلل ـ َّ
الــورود والزهــور يف أرض اهلل» ،ويقــول احلكيــم الفــاريس
ـأن كشــمري ُت ِّثــل أنفــة العوالـــم الســبع!
قــديس املشــهدي بـ َّ
وهــذا غيــض مــن فيــض ،وقليــل مــن كثــر ممَّــا كتبــه األدبــاء
والس ـ َّياح حــول مجــال هــذه
وال ُك َّتــاب واملثقفــون
َّ
والرحالــة ُّ
البقعــة مــن أرض اهلل تعــاىل..

ومــا زال األولــوف  -بــل مئــات األولــوف -
والسـ َّياح مــن األوروبــن ِ
وغريهــم
مــن الـ َّ
ـزوار ُّ
مــن شـتَّى بقــاع العالـــم يزوروهنــا ســنو ًّيا ،وإن
كانــت وجهــة الســياح العــرب واملســلمني هــي
الغــرب مــن أمريــكا وأوروبــا!

ٌّ

فكل يي�سـر وراء بمتغاه..
وكان نســيان العــرب واملســلمني هلــذه البلــدة
املســلمة األب َّيــة أمـ ًـرا غايــة مــن األســف ،ولعـ َّـل
إن ســنن
هلل  -تعــاىل  -يف ذلــك حكمــة ،حيــث َّ
اهلل ماضيــة يف خلقــه ،واهلل غالــب عــى أمــره
ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون.
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َّأمــا أخونــا األســتاذ الفاضل الشــيخ /سالـــم القحطاين؛ فقــد زار
كشــمري مرتــن انطال ًقــا مــن مبــدئ األخــوة اإلســامية ،وأصالته
العربيــة اإلســامية ،ورغبــة لســياحة هــذه اجلنــة األرضيــة برؤيتــه
اإلســامية اإليامنيــة ،فقــد ســاح وشــاهد املناطــق الكشــمريية
مهه كان تقصـــي أحــوال وأوضاع
بنظارتــه املؤمنة واملســلمة ،كل ِّ
املســلمني يف هــذه البقعــة القاصيــة الواقعــة بــن أعــاق جبــال
ـح حتى وصل
اهلماليــا ،واملتمتعــة بوفــرة مجال الطبيعة ،ولـــم يرتـ ْ
إىل أصحــاب العقيــدة الصافيــة النقيــة ،رافعــي لــواء التوحيــد،
وحمــاريب البــدع واخلرافــات القائلــن:
18

ََ َ ُ ْ َ َ ُْ
َ َْ ُْ ُ
ُ
ْ
ياق ِماعدوااهللمالك ِم ِإ ٍلغ ي�ره.

وقليــل مــن أهــل العلــم والدعــوة ينتبهــون إىل هــذه األساســية املهمــة يف
جمــال الدعــوة اإلســامية ،أو هيملوهنــا أحيا ًنــا خو ًفــا مــن املواجهــة مــع
عامــة النــاس والذيــن عــادة ما يكونــون حتت تأثــر اخلرافيني واملشــعوذين
الذيــن يســعون جاهديــن إلبقــاء جتارهتــم مســتمرة ومتواصلــة لنشـــر
اجلهــل واخلرافــات وخمادعــة عامــة النــاس..
ومــن هــذا املنطلــق ،وإدراكًا لعمــق هــذه الطامــة :جعــل أخونــا األســتاذ
مهــه الدعــوة واإلصــاح ،وتقصـــي األوضاع
الشــيخ /سالـــم القحطــاين َّ
ـم كتابــة خواطــره ونشـــرها عــر (تويــر) ويف
مــن وراء ســياحته ،ومــن َثـ َّ
ـم النفـ ُـع ،وليعرف العرب واملســلمون عــر أنحاء
صــورة كتــاب ثان ًيــا ليعـ َّ
العالـــم ما يقاســيه املســلمون هناك.
وهــو صاحــب قلــب رحيــم نقــي مؤمــن إن شــاء اهلل ،يتحـ َّـرق أ ًملــا أينــا
عانــى املســلمون ،فخدمــة اإلنســان فضيلــة عنــد اهلل وعنــد النــاس ،فهــو
يرفــع قيمــة اإلنســان ومقامــه يف الداريــن.
فــا يســعنا َّإل أن ندعــو اهلل  -تبــارك وتعــاىل  -أن ُيو ِّفــق أخانــا األســتاذ
الشــيخ /سالـــم القحطــاين للمواصلــة يف هــذا الــدرب املبــارك ،و ُيســدد
خطــاه ،وجيزيــه جــزاء أوىف عــى مســاعيه وجهــوده ،وأن حيشـــره وإ َّيانــا
وح ُســن أولئــك رفي ًقــا،
مــع النبيــن والصدقــن والشــهداء والصاحلــن َ
ويل التوفيـــق .
آمــن ،واهلل ُّ
كتبه بيمينه/

د.اقيضبعد ش
الكشم�ري
ارل� ي�دانلدوي
ي
الدوحــة  -قطــر
٢٠١٥/٢/١٢م
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة
والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،
وعىل آله وصحبه أمجعني..
فإن التطواف والتجوال يف
أما بعد؛ َّ
اآلفاق بح ًثا عن العلم واملعرفة = سن ٌة
ِ
ومن نظر
ماضي ٌة من سري سلفنا الكرامَ ،
يف ترامجهم وجدها مشحونة بالسفر
والرحالت يف مشارق األرض ومغارهبا
يف ٍ
وقت كان السفر فيه كام وصفه صىل
اهلل عليه وسلمِ :
«ق ْط َع ٌة ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب».

والناظــر يف املكتبــة العربيــة جيــد لو ًنــا مــن ألــوان املعرفــة وفنًّــا مــن
فنــون األدب ُيعــرف بـــ«أدب الرحــات» ،حيــث يقــوم فيــه العالـــم
أو األديــب بزيــارة بلــد مــا ،وحيكــي فيــه مــا شــاهده وســمعه بنفســه
مــن شــؤون هــذا البلــد الدينيــة والعلميــة والفكريــة واالجتامعيــة
ونحــو ذلــك ،ولطالـــا اســتفاد الباحثــون واملؤرخــون مــن هــذه
الرحــات التــي ســطرها األوائــل يف توثيــق تاريــخ بلــد مــا ،إذ
تُعــدُّ الرحلــة وثيقــة مهمــة ومــادة ثريــة أشــبه مــا تكــون يف وقتنــا
احلــارض بـ«الفيلــم الوثائقــي»!
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فممــن كتــب يف ذلــك مــن األوائــل ابــن جبــر األندلســـي ،وابــن
َّ
فضــان ،وابــن بطوطــة وغريهــم ،ومــن املتأخريــن :كتــب يف ذلــك
العالمــة /صديــق حســن خــان ،وأمــر البيــان /شــكيب أرســان،
واألديــب الســوري /عــي الطنطــاوي «رحلتــه إىل إندونيســيا» ،وخــر
الديــن الــزركيل يف «رحلتــه مــن دمشــق إىل مكــة» ،والعالمــة شــيخ األزهــر/
حممــد اخلــر حســن كــا يف كتابــه «الرحــــات»..
وقــد نــرت (دار الســويدي للنــر والتوزيــع) بـ(أبــو ظبــي)
مــع (املؤسســة العربيــة للدراســات والنشـــر) قرابــة « »١٠٠كتــاب
يف أدب الرحــات!
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وهــذا الكُتيــب الــذي بــن يديــك حماولــة منــي ألن أضيــف شــيئًا
للمكتبــة اإلســامية والعربيــة؛ لع َّلــه يكــون ناف ًعــا إن شــاء اهلل
لتعريــف عمــوم املســلمني ببلــد إســامي عظيــم قــد بخســناه ح َّقــه
بحيــث جيهلــه كثــر مــن املســلمني ،بــل بعضهــم ال يعــرف مكانــه
عــى اخلارطــة ،والشــكوى هلل!

وقــد أمرنــا اهلل  -عــز وجــل  -بالســر يف األرض والتفكــر
واالعتبــار ،كــا يف قولــهُ  :قـ ْ ِ
ـروا ِف ْالَ ْر ِ
ـم ا ْن ُ
ظــروا
ض ُثـ َّ
ـل سـ ُ
ـف ك َ ِ
َك ْيـ َ
ني.
ـمك َِّذبِ َ
َان َعاق َبـ ُـة ا ْلــ ُ
قال العالمة /حممد اخلرض احلسني ُمع ِّل ًقا عىل اآليـــة:

«ويلحــق بأحــوال األمــم املاضيــة = أحــوال األمــم احلــارضة ،متــى
كان النظــر إليهــا عــرة ينتفــع هبــا يف وجــه مــن وجــوه اإلصــاح».

[«الرحالت له»( :ص.])٨ /

َّ
والتعــرف عــى أحواهلــم
أن زيــارة إخواننــا املســلمني
وال
شــك َّ
ُّ
ـم
ممَّــا رغَّبــت فيــه الشـــريعة ،كــا يشــر لــه قولــه تعــاىلَ :
و َج َع ْلنَا ُكـ ْ
ِ ِ
ُون إِ ْخ َوةٌ..
ـم ْؤ ِمن َ
ُشـ ُعو ًبا َو َق َبائـ َـل ل َت َع َار ُفــوا ،وقال تعــاىل :إِن ََّم ا ْلــ ُ
ُّ
ف
مفــا ظنــك ب� ض�ــل زيــارة األخ ألخيــه؟
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ويف تخام ذهه املقدمة:
أرجــو اهلل  -تعــاىل  -أن أكــون قــد ُو ِّفقــت للتعريــف هبــذا البلــد
املنســـي بشــكل خمتصـــر ،وأطلــب مــن إخــواين الكشــمرييني أن
يعفــوا عنِّــي تقصــري يف الوفــاء بحقهــم ،فهــذه الورقــات  -واهلل
 ليســت َّإل قطــرة يف بحــر ممَّــا ينبغــي أن ُيكتــب عنهــم ،فــاذاأقــول ومــاذا أتــرك؟!
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كــا ال يفوتنــي أن أتقــدَّ م بالشــكر إىل شــيخي الرشيــف الربــاين
الدكتــور /حممــد بن موســى الشـــريف  -حفظــه اهلل  -الذي ح َّثني
ـرا عــى نــر هــذه الرحلــة ،وتكـ َّـرم عــي  -تواض ًعــا منــه ولط ًفــا
كثـ ً
 بــأن قــرأ هــذه الرحلــة ،وأبــدى مالحظاتــه القيمــة ،فجــزاه اهللعنــي خــر اجلــزاء ،ورفــع درجتــه يف عليــن.

ُ
وأثنــي بالشــكر للشــيخ األديــب األريــب الدكتــور /قــايض عبد الرشــيد
الكشــمريي النــدوي  -حفظــه اهلل  -ا ُملح ِّلــل وا ُملهتــم بشــؤون القــارة
اهلنديــة ،الــذي تعــب معــي يف تنقيــح هــذه الرحلــة وإخراجهــا يف
أفضــل صــورة ممكنــة ،حيــث قــرأت عليــه الرحلــة كاملــة ،وأبــدى
مالحظاتــه النافعــة وهــو اخلبــر بشــؤون البلــد ،كيــف ال؟ وأهــل مكــة
أدرى بشــعاهبا ،فشــكر اهلل لــه ،وأحســن اهلل إليــه.
واحلمـد هلل ً
وآخــرا ..
أول
ً
كتبه/

ق
سالـم ب�نحممدال�حطاين
الدوحــة  -قطــر

�ت ن�بيــه:

أصــل الكتــاب :تغريــدات نشـــرهتا عــى حســايب يف موقــع التواصــل
االجتامعــي (تويــر) ،ثــم قمــت بتهذيبــه وترتيبــه؛ ليكــون ً
صاحلــا للنــر.
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األول
الفصل َّ
ٌ
عام ٌةعنكشمري
نبذة َّ
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األول
الفصل َّ
ٌ
عام ٌةعنكشمري
نبذة َّ
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تقــع كشــمري يف موقــع متميــز جــدًّ ا ،فهــي تقــع مــا بــن اهلند وباكســتان
والصــن ،أي :يف شــال رشق آســيا ،وحتدهــا أفغانســتان مــن الشــال
أن كشــمري تتقاســم حدودهــا أربــع دول عظيمة
الغــريب ،ومعنــى هــذا َّ
وهــي( :الصــن  -وحتديــدً ا إقليــم التبــت) ،و(اهلنــد) ،و(باكســتان)،
و(أفغانستان).
وتبلــغ مســاحتها ( ٢٤٢.٠٠٠كــم) ،و عــدد الســكان = ( ١٥مليون)،
نســبة املســلمني منهــم = ( ،)% ٩٠بينــا يشــكل اهلنــدوس = (،)%٨
وأمــا الســيخ فيشــكلون = (.)%٢
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ويف عــام ١٥٨٧م جــاء جــال الديــن أكــر وضــم كشــمري إىل دولتــه
املرتاميــة األطــراف (دولــة املغــول اإلســامية) ،واســتمرت هكــذا إىل
أن جــاء شــياطني األرض اإلنجليــز! ومــا أصــدق مــا قالــه صاحــب
[«وجــاء دور املجــوس»( ،ص ])٢٤٩ /حــن قــال« :اإلنجليــز رأس
كل بــاء يف تاريــخ أمتنــا احلديــث»!
فقــد اســتمر حكــم املســلمني لشــبه القــارة اهلنديــة ـ بــا فيهــا كشــمري ـ
لقرابــة ألــف عــام! إىل أن جــاء اإلنجليــز ســنة ١٨٣٩م واحتلــوا
املنطقــة وعقــدوا صفقــة خمزيــة!
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أن إقليــم (التبــت) الــذي ورد
وعــى ذكــر الصــن؛ فإ َّنــه مــن املؤلـــم َّ
أيضــا يقبــع حتــت االحتــال الصينــي ،ويــذوق فيــه
ذكــره آن ًفــا ،هــو ً
املســلمون الويــات ،ولــه قصــة طويلــة ليــس هــذا حملهــا (انظــر مقـ ً
ـال
يف قصــة اإلســام بعنــوان :قصــة التبــت).
عرفــت كشــمري اإلســام عــن طريــق فتوحــات القائــد الشــهري/
حممــد بــن القاســم الثقفــي ـ ابــن عــم الســفاح احلجــاج ـ ،حيــث وصــل
إليهــا األول يف القــرن اهلجــري األول ،لكــن الــذي نشـــر اإلســام فيها
فعل ًيــا هــو األمــر الكبــر الســيد /عــي اهلمــذاين ،وســيأيت احلديــث
عنــه بالتفصيــل حــن الــكالم عــن زيــاريت ملســجده املنســوب لــه.

كان اإلنجليز قبلها قد احتلوا
عموم اهلند ،بعد حروب طاحنة مع
املسلمني وغريهم استمرت ألكثر
عاما ،ثم خضعت اهلند هلم
من ً ٢٠
وحكموها قرابة  ٢٠٠سنة.

أما كشمري فقد عقد
اإلنجليز اتفاقية مع
اهلندوس ،هي من أغرب
االتفاقيات يف التاريخ،
حيث قاموا ببيع كشمري ملدة
 ١٠٠عام لرجل هندويس
(من أرسة دوغرا)!
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نعــم؛ باعــوا هــذه البــاد العظيمــة كــا تبــاع الشــاة،
بمقابــل  ٧ماليــن روبيــة ـ أي :مليــون ونصــف دوالر
فقــط! ـ واألعجــب هــو تاريــخ انتهــاء العقــد ،حيــث
ينتهــي ١٩٤٦م!
«إن رجال السياســة الربيطانيني
يقــول أبــو األعىل املــودوديَّ :
هــم الذيــن أوجدوا قضية كشــمري».
وهكــذا؛ كــا بــاع اإلنجليــز فلســطني لليهــود = باعــوا
كشــمري للهنــدوس ،وحكمهــا اهلنــدوس  ١٠٠عــام،
وهــي أول مــرة تدخــل أغلبيــة مســلمة حتــت حكــم
الكفــار األقليــة ،وخــال هــذا القــرن ذاق املســلمون فيهــا
الويــات والشــدائد ممَّــا يطــول ذكــره ،ومــن املضحــك
املبكــي :أن ذبــح البقــرة حينهــا كانــت عقوبتــه اإلعــدام!
ثــم ُخفــف هــذا احلكــم ســنة ١٩٣٤م.
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وهبــذا يظهــر للقــارئ التشــابه الكبــر جــدًّ ا بــن قضيتــي كشــمري
وفلســطني ،يظهــر ذلــك بأدنــى تأمــل يف األحــداث وتوارخيهــا،
واهلل املســتعان.
الكارثــة بــدأت حــن أراد اإلنجليــز اخلــروج مــن القــارة ،وتــم االتفــاق
عــى تقســيم القــارة إىل (اهلنــد وباكســتان) ،وأن كل منطقــة تُصنــف
بحســب األغلبيــة الدينيــة.
بمعنــى :أن املنطقــة ذات األغلبيــة اهلندوســية تتبــع اهلنــد ،وذات
أن كشــمري ذات أغلبيــة
األغلبيــة املســلمة تتبــع باكســتان ،ومعلــو ٌم َّ
أبــت!
مســلمة ،لكــن اهلنــد ْ

فلــا انتهــى عقــد البيــع املذكــور آن ًفــا ســنة ١٩٤٦م وتــم تقســيم القــارة
= اجتاحــت اهلنــد كشــمري ،وا َّدعــت َّأنــا متلــك وثيقــة تُثبــت أحقيتهــا
واســتحقاقها لكشــمري ،واتضــح الح ًقــا َّأنــا مــزورة!
أن تاريــخ (١٩٤٨م) هــو نفــس التاريــخ الــذي بــدأت فيــه
وتالحــظ َّ
قضيــة فلســطني.

ف
ح�ن دلخوا؟
مفاذا �عل اهلندوس ي
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هذه بعض األرقام املؤملة:
( )١أكثر من نصف مليون شهيد.
( )٢سبع آالف امرأة مغتصبة!
( )٣ثالثون ألف أرملة.
( )٤مائة ألف يتيم.
وغريهــا مــن اآلالم واملصائــب التــي تشــيب هلــا الولــدان ممَّــا ال تتســع له
هــذه الورقــات .وبعدهــا تدخلــت باكســتان ،وقامــت بــن الدولتــن
عــدة حــروب.

فخ
��الصــة الكــام:

أن اهلنــد تُســيطر حال ًيــا عــى  %٤٨مــن األرض الكشــمريية ،وتســيطر
َّ
باكســتان عــى  %٣٥والباقــي بيــد الصــن.
واجلــزء الــذي ســيطرت عليه باكســتان أطلق عليه اســم (آزاد كشــمري)
أي = كشــمري احلــرة ،إشــار ًة إىل أن كشــمري األخــرى مــا زالــت حمتلة.
ال أريــد أن أخــوض يف تفاصيــل سياســية أكثــر ـ مــع أمهيتهــا ـ
أن هــذه النبــذة كافيــة للتصــور العــام ،ومــن أراد الوقــوف
وأظــن َّ
ُّ
عــى أبعــاد القضيــة وتفاصيلهــا املهمــة ،فهــذا امللــف يكيفيــه ،بعنــوان:
«كشــمري :جــرح ينــزف» عــى موقــع (قصــة اإلســام) .
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الفصلالث ــاين
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الفصلالثاين
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عمومــا ،وحديثــي اآلن عــن
يف الفصــل الســابق حتدثــت عــن كشــمري
ً
كشــمري التــي زرهتــا ،وهــي الواقعــة حتــت الســيطرة اهلنديــة ،فــكل مــا
ســأذكره اآلن هــو عنهــا فقــط ال غــر.
تبلــغ مســاحة كشــمري هــذه ٢٢٨.٠٠٠( :كــم) ،وعــدد ســكاهنا قرابة
( ١٠مليــون) ،وهنــاك (مليــون الجــئ) ،و(ربــع مليــون مغــرب)،
وهلــا عاصمتــان :عاصمــة صيفيــة وهــي (رسينغــر) ،وعاصمــة شــتوية
وهــي (جامــو).
(رسينغــر) ـ وتعنــي :بــاد املحرتمــن! ـ  :هــي حمـ ُّ
ـط األنظــار وتقطنهــا
أغلبيــة مســلمة بخــاف العاصمــة األخــرى (جامــو) ،فأغلبيتهــا
هنــدوس ،ولــكل عاصمــة مطــار خــاص بــه.
ال توجــد طائــرة مبــارشة مــن الدوحــة إىل كشــمري ،فاضطــررت أن أمـ َّـر
بدهــي ـ أو دهلــي كــا حرفهــا اإلنجليــز ـ ،ثــم منهــا إىل (رسينغــر)
عاصمــة كشــمري الصيفيــة.

ملا اقرتبت من كشمري بدأنا نشاهد هذه اجلبال الشاهقة،
فعلمت أنَّنا وصلنا إىل مقصدنا ،حيث أطنب املؤرخون
يف احلديث عن جبال كشمري الشاهقة.
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ظهرا،
وصلت إىل مطار(رسينقر) ٢٠١٣/٦/١م ً
وهــو مطــار صغــر احلجــم ال بــأس بــه مقبــول،
وكانــت اإلجــراءات يســرة جــدًّ ا غــر معقــدة.

أن اهلنــد ال تربطهــا أي عالقــة بكشــمري :ال مــن
واجلديــر بالذكــر َّ
ناحيــة اللغــة وال التاريــخ وال الديــن وال الثقافــة ،فأهــل كشــمري
هلــم لغتهــم اخلاصــة وهــي اللغــة الكشــمريية ،ودينهــم اإلســام،
وتارخيهــم إســامي كذلــك.
بــل وال مــن ناحيــة اخللقــة والعــادات والتقاليــد ،ففــرق كبــر بــن
اهلنــدي والكشــمريي كــا بــن املشـــرق واملغــرب ،فالكشــمريي يشــبه
ـرا.
الرتكــي والشــامي كثـ ً

وقد تك َّلم عن كشمري َّ
العلمة
األديب /ياقوت احلموي
صاحب الكتاب اجلغرايف الشهري
«معجم البلدان» ،وكانت
تُسمى يف كتب سلفنا األوائل
بــ«قشمري» بالقاف.
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وأنقــل لكــم نــص احلمــوي ـ بــدون تعليــق ـ حيــث حتــدَّ ث عــن مجــال
أحســن خلــق اهلل خليقــ ًةُ ،يــرب
كشــمري وأهلهــا فقــال« :فهــم
ُ
بنســائهم املثــل» ،ثــم ذكــر بيــت شــعر يقــول فيــه صاحبــه:
نســبة املســلمني يف كشــمري هــذه ( ،)%٩٠نســبة الشــيعة منهــم تقري ًبــا
( ،)٪٥لكنَّهــم مدعومــون بســخاء مــن إيــران ،والباقــي مــا بــن
هنــدوس وســيخ ونصــارى ال يــكاد ُيذكــرون.

وجــوتل اهلنــود وأرض (بلــخ)

ُ
ً
قش
ـم�را) وأد�ن ت�ــي الكيمــت
و(��ـ ي

ـص تارخيــي مهــم ،لــه قيمتــه ،وقــد وقفــت عليــه
ـص ياقــوت هــذا نـ ٌّ
ونـ ُّ
بواســطة رحلــة العبــودي حفظــه اهلل.
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توجــد يف كشــمري حكومــة حمليــة ،رئيســها مســلم ،وال ُيمكــن أن
تضــع اهلنــد حاكـ ًـا هنودس ـ ًيا ،وحال ًّيــا حاكمهــم هــو عمــر عبــد اهلل
حفيــد الراحــل شــيخ حممــد عبــد اهلل.

ق
�صــة ا�ن ت�شــار اإلســام
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الســيد اهلمــذاين مواليــد ٧١٤هـــ يف مهــذان بإيــران ،حيــث كانــت
مرك ـزًا للعلــم الشـــرعي ،وكان ُملـ ًّـا بعلــوم الفلســفة واملنطــق وذاع
صيتــه يف كل العالـــم اإلســامي.

ودخل للدعوة يف كشمري سنة ٧٧٤هــ ..

الرجل الذي له الفضل بعد اهلل يف نشـر اإلسالم

وكان اهلمــذاين مــن الســادة :أي مــن أهــل البيــت ،وكان مبجـ ًـا عنــد
النــاس لعلمــه ونســبه ،فلــا ضــاق ذر ًعــا مــن مهجيــة التتــار :خــرج منها
وقصــد كشــمري للدعــوة!

املولــود يف إيران ،عندما كانت بال ًدا لإلســام..

فخــرج معــه مــن (الســادة)  ٧٠٠٠شــخص! وذلــك ســنة  ٧٨١هـــ،
فعكفــوا عــى تعلــم اللغــة املحليــة ً
أول ـ انظــر إىل هــذه اهلمــة ـ ثــم
بــدأوا يف نــر اإلســام يف ربــوع كشــمري كلهــا.

ش
م�ــر يلع اهلمــذاين
وه ال�ــيخ سـ يـ�د ي

وهذا الرجل له جهود
عظيمة ،لذلك يبجله أهل
كشمري قاطبة ،وقد زرت
مسجده املنسوب له،
وإليكم خالصة قصة هذا
الرجل الذي ل َّقبه
الشاعر إقبال
بــ(سيد السادات).

أفواجــا ،حتــى
فشــاهد النــاس أخــاق هــؤالء ،ودخلــوا يف ديــن اهلل
ً
الوثنيــون والنســاك املتعصبــون تركــوا دينهــم.

بل حتى سيد اهلندوس (شاهبور)
أسلم عىل يد السيد اهلمذاين،
وهبذا أصبحت كشمري
دولة إسالمية  %١٠٠وهلل احلمد.
وأليب احلســن النــدوي مقــال نافــع بعنــوان« :رجــل أدخــل البــاد
بكاملهــا يف اإلســام» ،وقــد حتــدَّ ث فيــه عــن اهلمــذاين ،بتفاصيــل
أكثــر ،فانظــره غــر مأمــور.
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صـورة ملسجــده..

مسجده هذا قد كان ً
أصل معبــدً ا،
وال ُيسمح اآلن بدخول الكفار فيه .
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الفصل الثالث
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الفصلالثالث

املذهب الفقهي السائد هنــا
50

وه املــذبه احلنــي،

أيضا أهل احلديث
ويليه املذهب الشافعي ،وهناك ً
الذين ال يلتزمون بمذهب معني ،وسيأيت احلديث عنهم
بالتفصيل إن شاء اهلل ،وبني القوم (أعني :أصحاب
املذاهب ،وأهل احلديث) = نزاعات فكرية!

مساجد األحناف

توضع عليها لوحة من اخلارج
توضح َّأنا تابعة هلم،
كام تشاهدونه يف هذه الصورة،
أيضا.
وقد يفعله أهل احلديث ً
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ابنلســبة للــاةل األنميــة:
متاما ،وال توجد أي
فهي مستقرة ً
خصوصا للزائر؛
مشاكل أمنية حال ًّيا،
ً
كثريا من الناس ،ومن
فإنَّه حمرتم هنا ً
أيضا.
احلكومة املحلية ً
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ٍ
إرضاب أمني واســع حصـل:
آخر
ُ
كان سنة ١٩٩٠م ،فكان الناس
ال يستطيعون اخلروج للصالة
وال الشوارع ،ومن بعدها ،وإىل اآلن
واألمور مستقرة إىل حدٍّ كبري.
أمــا اللغــات الرســمية هنــا فهــي :اللغــة الكشــمريية (وهــي خليــط مــن
الفارســية ،واألورديــة ،والعربيــة) ،ثــم اللغــة األورديــة ،واهلنديــة،
واإلنجليزيــة ،وكذلــك العربيــة دارجــة عنــد املشــايخ وطــاب العلــم.
النــاس هنــا متدينــون وحمافظــون إىل حــدٍّ كبــر ،فالفتــن والصـــراعات
جعلتهــم أقــرب إىل اهلل ـ عــز وجــل ـ وإىل التديــن عــى جهــل أحيا ًنــا
بالديــن الصــايف.
والشــعب هنــا ال يــرىض بديـ ًـا عــن العمــل بالشـــريعة ،األمــر الــذي
جعــل األمــم تتكالــب عليهــم وســط ِخــذالن عريــض مــن مســلمي
العالـــم لألســف ،أو قــل :تغييــب عــن القضيــة.

لذلــك؛ تتجنــب احلكومــة أي خطــوة تســتفز الكشــمرييني،
ـدر جدًّ ا أن تشــاهد العلم اهلنــدي مرفو ًعــا ،وأكَّد
لدرجــة أ َّنــك ينـ ُ
يل دليــل الرحلــة ـ حــن ســألته ـ أ َّنــه مقصــود وليــس صدفــة.
وممَّــا ُيفــرح املؤمــن أنَّــه ال توجــد هنــا مخــور وال بــارات وال
مراقــص وال دعــارة ـ أكرمكــم اهلل ـ بــل حتــى (الســينام) ممنوعــة!
صورة لسينام تم إغالقها قبل ( )٢٠سنــة
وإنَّام أغلقتها احلكومة بعد خروج احتجاجات
رفضا ألي يشء خمالف للرشيعة!
من الشعب ً
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اللهم قبـل ثـالث سنـوات فقــط..

وأذنــت فيــه ببيــع اخلمــر
صغــر ا
فتحــت احلكومــة دكا نًــا
ْ
ً
وأمــا عــى وجــه العمــوم
للســياح فقــط ،وعــى نطــاق ضيــقَّ ،
والعلــن ال يوجــد..

ويقصــدون بالســفور جمــرد كشــف الوجــه! حيــث قبلهــا
لـــم تكــن هنــاك مــن تكشــف أبــدً ا ،وســبب كشــف الوجــه
إنَّــا كان حتــت ضغــط اهلنــدوس حيــث طالبــوا بخلعــه
خماف ـ َة أن يكــون رجـ ًـا! (كــذا زعمــوا).

اقمــت اهلنــد

�ظ
ب�عــز ل ذها ا شل�ــعب الع ــم

ً
ً
معومــا واإلســايم �
خصوصــا..
عــن العالــم
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وأمــا اجلــوال؛
حيــث لـــم تســمح بالنــت مثـ ًـا َّإل بعــد عــام ٢٠٠٠م! َّ
فلــم ُيســمح هنــا َّإل منــذ مخــس ســنوات تقري ًبــا! وكذلــك الــدِّ ش
كان ممنو ًعــا إىل ســنة ١٩٩٧م ،حيــث كانــوا يشــاهدون القنــوات
املحليــة فقــط.

أما املرأة الكشمريية..
فهي حمتشمة إىل حدٍّ ال بأس
به ،والنقاب هنا منترش بكثرة،
وقد كان السواد األعظم
يلبسن النقاب إىل ١٩٩٠م،
ثم بدأ السفور.

وعندمــا بــدأ كشــف الوجــه كانــت صدمــة للنــاس،
وحصلــت ردود أفعــال ســيئة مــن بعــض اجلهــال؛
حيــث كانــوا يرشــون مــادة مؤذيــة عــى وجــه أي امــرأة
كاشــفة يف الشــارع! غايــة التــرج عندهــم :أن تكشــف
املــرأة وجههــا ورأســها فقــط!
أمــا التعــري الفاضــح الــذي تــراه عنــد كثــر مــن
العربيــات وغريهــن ولبــس الضيــق ونحــوه؛ فهــو معدوم
متامــا.
عندهــم ً
أن فتيــات صغريات جدًّ ا يلبســن احلجاب،
لفــت انتباهــي َّ
فســألت (الدليــل) الــذي معــي :منــذ متــى تبــدأ البنــت
عندكــم بلبــس احلجــاب؟ فقــال :مــن  ٤إىل  ٥ســنني!
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بل حتى زي املدرسة املوحد:
تلتزم فيه الطالبة بلبس احلجاب،
يف مجيع املراحل.

ـم�ر
اجعم كشـ ي
سأنتقل اآلن للحديث عن أضخم
وأقدم جامع عىل اإلطالق يف
كشمري ،وهو مشهور عندهم بــ

صورة لطالبات صغريات
يف رحلة ترفيهية..

اجعم مســد

عىل طريقة العجم يف اإلضافة كام هو معروف.
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من الغرائب.:
َّأنم يكتبون
عىل دورات مياه
الرجال( :للرجال)
بينام يكتبون عىل
دورات النساء:
(للمستـــورات)!
أي للسيدات.

ُبني هذا اجلامع عام

(٩٧٦هـ ١٣٩٤ -م)
حسب ما هو مكتوب يف

واجهـة املسجــد.
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وقــد بنــاه اإلســكندر شــاه الكشــمريي ،وللجامــع مكانــة ومهابــة
عظيمــة يف نفــوس القــوم ،ولقــد رأيــت اجلهــال يتمســحون بجدرانــه
ويتربكــون بــه هداهــم اهلل.

يف وسط املسجـد:

تشــاهد ســاحة كبــرة عبــارة عــن حديقــة مجيلــة،
ووســط احلديقــة نافــورة ،واملــكان يف احلقيقة يرشح
النفــس جــدًّ ا ،وال يوجــد فيــه رضيــح وهلل احلمــد.

واملسجد مغويل الطراز..

وكثــر مــن مســاجدهم هبــذه الطريقــة ،بســبب
تأثرهــم بدولــة املغــول اإلســامية العظيمــة.
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وال يبعــد تاريــخ بنائــه عــن تاريــخ دخــول اإلســام هنــا ،فهــو مســجد
تارخيــي بحــق ،وقــد كان احــرق ،فأعيــد بنــاؤه.

صورة للمحراب..

وهذا السلطان العظيم
له قصة طويلة ،وتاريخ
عريق جيهله أكثر
املسلمني ،وللكالم عنه
وعن سريته مكان آخر
غري هذا..

أعــود إىل املســجد فأقــول :يصــل عــدد املصلــن يف (مجعــة الــوداع) إىل
 ٢٠٠ألــف! خــارج وداخــل اجلامع و(مجعــة الوداع) عندهــم هي آخر
مجعــة مــن رمضــان ،هلــا مكانة خاصــة عندهم .نظـ ًـرا لتارخيية املســجد؛
فإنم يســمحون بدخول الكفار فيه بخالف مســجد اهلمداين الســابق.
َّ
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يســع هــذا اجلامــع لـــ(ُ )33.333مصـ ٍّـل! وقــد تعجبــت من
هــذا العــدد الدقيــق؟ فعلمــت الح ًقــا احلكمــة مــن ذلــك =
َّأنــم إذا ســجدوا مجي ًعــا وســبحوا ومحــدوا وكــروا ثــاث
مــرات كان جممــوع ذلــك مائــة ألــف!
وبنــاؤه احلــايل قــام بــه امللــك األســد اإلمــام وأحــد عاملقــة اإلســام
الزاهــد العابــد املجاهــد (أورنــك زيــب) ،والــذي ل َّقبــه األديــب
الشــهري /الطنطــاوي بـ«ســادس اخللفــاء الراشــدين»!

تعرفـت عـىل
وقـد َّ

هذا الرجل األمريكي هنا..

هذا األمريكي جاء من بالده
لزيارة كشمري فقط ،حيث سمع
عن مجاهلا وروعتها ،ومعه زوجته
(حمجبة) ،وهي غري مسلمة! 
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الفصل الراب ـ ــع
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الفصلالرابع

64

سأحتدث ً
قليل عن الوجود الشيعي هنا..

أن الشــيعة أقليــة وهلل احلمــد ،فهم مــا بــن ( %٥إىل ،)%١٠
ذكــرت ســاب ًقا َّ
وال يتجاوزوهنــا..
لكني يف احلقيقة ُصدمت عندما
كنت يف الشارع فرأيت صورة

وكذلك رأيت
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صورة اخلميني،

وال أستبعد أن يتغلغل
ذفوذهم يف أوساط السنة
ً
استغالل حلاجة
بأمواهلم
الكشمرييني.

املدعو حسن نرص اهلل!

خربا
وكذلك رأيت ً

فسألت الدليل عن سبب تعليق
هذه الصورة؟
فقال هذا حي شيعي ،فهم هلم
أحياء خاصة هبم.

فيــه صــورة اخلمينــي ،فاســتفهمت
مــن الدليــل؟ فقــال :عندهــم فعاليــات
بمناســبة والدة اخلمينــي.

يف اجلريـدة املحليــة

فقلــت يف نفــي :هــا هــي إيران قــد حرشت أنفهــا يف كل مــكان ،حتى
كشــمري لـــم تســلم منهــا ،وحكومــات الســنة يف طغياهنــم يعمهــون،
ويف ســباهتم نائمــون ،نعــوذ بــاهلل مــن عجــز الثقــة ،وجلــد الفاجــر.
وقــد ارتبــط وجــود الشــيعة هنــا تارخي ًّيــا بحكــم أحــد احلــكام
فطهــر كشــمري منهــم
الشــيعة للمنطقــة ،ثــم جــاء بعــده حاكــم ســني َّ
َّ
وقــل عددهــم.

وهــي عبــارة عــن فصلــن أو ثالثــة وليســت مدرســة بمعنــى الكلمــة،
يوجــد فيهــا حتفيــظ للقــرآن ،ودراســة للعلــوم الشـــرعية والعقليــة،
ومذهبهــم حنفــي ،فيهــا مخســة مدرســن ،و ٣٠طال ًبــا ،واملناهــج
املقــررة عــى الطلبــة هــي :فقــه حنفــي «متــن اإليضــاح» ،و«هدايــة
النحــو» ،و«املرقــاة» يف املنطــق ،وعلــم الصيغــة ،والــرف ..إلــخ.
وكذلــك يدرســون اللغــة الفارســية.

ُ
َّ
زيــارة مدرسـ ٍـة إســايم ٍة
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كنت قد اتفقت مع الدليل أن
يأخذين إىل أشهر املدارس اإلسالمية
عندهم ،فذهبنا إىل هذه املدرسة
املتواضعة جدًّ ا.
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ـح لتعامــل املديــر ،وال الســتقباله؛ لذلك اخترصت
يف احلقيقــة لـــم أرتـ ْ
الزيــارة وخرجــت ..قلــت للدليــل معــي :ليســت هــذه املــدارس التــي
أريدهــا ،فقــال يل هؤالء (نقشــبندية)!

لذلــك فجميــع أعامهلــم الدعويــة هنــا قائمــة عــى زكــوات وصدقــات
أغنيــاء كشــمري ،وقــد رأيــت صناديــق موضوعــة يف أبــرز اجلوامــع،
مكتــوب عليهــا( :تــرع للمســجد).

حينهــا علمــت ملــاذا كان اســتقبال املديــر بــار ًدا ،فقلــت للدليــل:
ـرا..
خــذين إىل مــدارس الذيــن تســموهنم أهــل احلديــث ،فوعــدين خـ ً

ويف نفـس اليـوم زرت مسجـدًّ ا مـن
مساجد املدينة ،ورأيت يف الدور العلوي
أمـرا عج ًبــا!
منـه ً
68

حيــث وجــدت مرك ـزًا للتحفيــظ فيــه جمموعــة مــن األطفــال
(ذكــور وإنــاث) ليــس هــذا العجيــب:
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أن املحف َّظــة واملرشفــة عــى هــؤالء هــي فتــاة ال يتجاوز
العجيــب َّ
عمرهــا ( )١٦ســنة! تقــوم بتحفيظهــم القــرآن وأركان اإليــان
وصفــة الصــاة واألدعيــة واألناشــيد!

ُ
ُ
ع
ابلد واخلراافت

يوما
وهــي متفرغــة هلــذا العمــل حيــث جتلــس يوم ًّيــا معهــم َّإل ً
واحــدً ا للراحــة ،ولـــا أراد املصــور الــذي معي أن يأخــذ صورة
للمــكان رفضــت مــع أهنــا ال يظهــر منهــا ظفر!

بســبب اجلهــل وقلــة قــدوم دعــاة التوحيــد إىل هــذه البــاد:
فإنَّــه تنتــر الكثــر مــن اخلرافــات والشـــركيات ،والبــدع
التــي مــا أنــزل اهلل هبــا مــن ســلطان.

أن القــوم هنــا فيهــم عــزة نفــس وأنفــة واضحــة،
ممَّــا الحظتــه َّ
فمــع شــدة حاجتهــم للــالَّ ،إل َّأنــم ال يأخــذون ً
قرشــا واحــدً ا
ألنــا تشــرط عليهــم تنــازالت معينــة.
مــن احلكومــة؛ َّ

وســأرسد بعــض اخلرافــات املنتشـــرة هنــا ،والتــي قــد يضحــك منهــا
ــراء ،لكــن األمــر كــا قيــل« :رش البليــة مــا يضحــك»،
بعــض ال ُق َّ
فاحلمــد هلل عــى نعمــة التوحيــد والســنة.

عندهــم مســجد مشــهور جــدًّ ا اســمه «حضـــرة بــال» ،حضـــرة كلمــة
عربيــة ،و«بــال» بمعنــى( :شــعرة) أي حضـــرة الشــعرة!! يزعموهنــا
أهنــا للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم.
ولـم تتيسـر يل زيارة املسجد
لضيق الوقت ،فأخذت

هـذه الصــورة

من رحلة العبودي،
وهناك تقارير منشورة يف
النت عن هذه الشعرة!
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أن أبا بكــر الصديــق ـ ريض اهلل عنــه ـ يأيت
وليــس هــذا فقــط ،بــل يزعمــون َّ
مــرة يف كل ســنة لزيــارة هــذه الشــعرة! لــك أن تتخيــل أبا بكر يف كشــمري!
وزيارتــه تكــون يف  ٢٢مجادى!
أمــا عمــر بــن اخلطــاب ـ ريض اهلل عنــه ـ ؛ فإ َّنــه يزور الشــعرة يف كل  ١٨ذي
احلجــة!! وعثــان ـ ريض اهلل عنــه ـ يف  ٢٧ذي احلجــة ،وعــي ـ ريض اهلل عنه
ـ يف  ٢٠مــن رمضــان!! وال حــول وال قــوة إال باهلل.
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وهناك مسجد الشيخ عبد القادر اجليالين..
ـرورا فوجــدت فيــه صيانــة بســبب حريــق أصابه،
وقــد مــررت عليــه مـ ً
والنــاس تتهــم احلكومــة بذلــك ،فــاهلل أعلم.
وكان فيــه ســاب ًقا شــعرة للجيــاين يتربكــون هبــا! وال أدري إذا كانــت
باقيــة أم ال ،فقــد ذكرهــا العبــودي يف رحلتــه قبــل قرابــة  ٣٠ســنة،
واهلل أعلــم.
وهكــذا تنتــر هنــا الكثــر مــن اخلرافــات والرشكيــات بســبب التعصــب
تــارة ،واجلهــل تــارات ،وبســبب تقصرينــا عــن واجــب الدعــوة والتعليــم،
إن التصــوف ضــارب بأطنابــه هنــا.
فخالصــة القــولَّ :

ًّ
ذلكل احلا جــة هنــا ما ســة دج ا

للــدوعة..

فالشعب متعطش جدًّ ا للخري،
وما وقع يف هذه األمور إال ُح ًّبا للخري،
ولكن كم من مريد للخري لـم يصبه
كام قال السلف.
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قــال يل طالــب علمــي كشــمريي مــن أهــل احلديــث :لــو ذهبت
أنــت إىل هــؤالء ودعوهتــم إىل التوحيــد والســنة لقبلوا منك
مبــارشة ،فقــط ألنــك عريب!
لكــن ـ لألســف ـ مــا رأيــت عرب ًيــا واحــدً ا طــوال مكثــي
هنــاك  ٨أيــام مع شــدة حب الكشــمريين للعــرب والعربية،
فحــايل كحــال مــن وصفــه أبــو الطيــب بقولــه:
ّ ف
ولكــن ال�ــى العــريب فهيــا
ُ
ـان
ـ
س
والل
ـد
ـ
يل
وا
اولهج
ـ�
غريـ
ب
ِ
إىل درجــة أين رأيــت العديــد مــن اللوحــات والالفتــات
مكتوبــة باخلــط العــريب الفصيــح.
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وقــد قــال يل الدليــل :نحــن نحــب العــرب ،ولــو أخطــأوا وفعلــوا
مــا فعلــوا!
كــم مــن مــرة يوقفنــي رجــل كشــمريي ويطلــب أن يلتقــط معــي
صــورة؛ ألنَّــه لـــم يشــاهد عرب ًيــا ُّ
قــط يف حياتــه! وإذا شــاهدوين
كأنــم شــاهدوا صحاب ًّيــا!
(بالغــرة والعقــال) َّ
أن العــرب اآلن ـ كأســافهم ـ منشــغلون
أظنُّهــم مــا زالــوا يعتقــدون َّ
بالفتوحــات اإلســامية يف أوروبــا! وال يــدرون بحــال العــرب اآلن،
والشــكوى هلل .

الفصل اخلامس
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75

الفصلاخلامس
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حدثتكــم يف الفصــل الســابق عــن زيــاريت للمدرســة الصوفيــة ،وبعــد
أن خرجــت منهــا أصابنــي إحبــاط ،وشــعرت أن رحلتــي ذهبــت عب ًثــا،
فليــس هــذا الــذي جئــت مــن أجلــه ،وال هــؤالء الذيــن أريدهــم.

فلــا شــاهد الصــورة عرفهــم مبــارشة! وقــال :مكاهنــم ليــس بعيــدً ا
عــن هنــا ،فقلــت لــه :ســأذهب إليهــم ،ولــو كانــوا حيــث كانــوا،
ً
وفعــا ذهبنــا إليهــم.

راســلت شــيخنا املحــدث الرحلــة اجلـ َّـوال يف اآلفــاق صالــح العصيمي
ـ حفظــه اهلل ـ ؛ أل َّنــه قــرأ عىل حمدث كشــمريي ،فأجابني الشــيخ برســالة
خالصتهــا أن( :ابحــث عــن أهــل احلديث ،وأفــد منهم).

وأخــرا؛ وصلنــا إليهــم (مجعيــة أهــل احلديــث) هــذا هــو اســمهم
ً
ِ
ـرا عندمــا شــاهدت املكتــوب عــى املدخــل،
ـ
كث
ـت
ـ
ح
فر
ـمي،
الرسـ
ً
فالرحلــة بــدأت تثمــر.

الدليــل الــذي معــي قــال يل :أهــل احلديــث معروفــون هنــا ،لكنــي
ال أدري أي مدرســة تريــد ،وال أعــرف عنواهنــم ،وهنــا تذكــرت أين
اصطحبــت معــي رحلــة الرحالــة (العبــودي) ،فرجعــت إىل كتابــه،
ووجدتــه تكلــم عــن زيارتــه ملقــر أهــل احلديــث ،ومــن ُحســن ح ِّظــي
أ َّنــه ذكــر عنواهنــم ،وقــام بوضــع صــور هلــم ،فقلــت للدليــل خــذين
إىل هــذا املــكان..
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(مجعية أهل احلديث بوالية جامو وكشمري)
هــي أشــهر مجعيــة ألهــل الســنة واجلامعة يف كشــمري،
وهلــا شــهرة واســعة يف اهلنــد وغريها.

ُســجلت اجلمعيــة لــدى احلكومــة ١٩٥٨م ،وفيهــا عــدة أقســام:
قســم التبليغ والدعوة ،وقســم التعليم ،وقســم النشـــر ،وقسم الصحافة،
وقســم املســاجد ،وقســم اإلعامر وغريها.
مــن أهــداف اجلمعيــة :الدعــوة إىل العقيــدة الصحيحــة وحماربــة
الشـــركيات املنتشـــرة ومجيــع البــدع ،نشـــر العلــوم الشـــرعية ،وتعليــم
الشــعب الكشــمريي ،ودعــوة غــر املســلمني ،وكذلــك العنايــة
باإلغاثــة ،وتقديــم املعونــات إىل املتضـــررين باإلضافــة إىل تأســيس
مــدراس ومعاهــد وكليــات لتحقيــق هــذه األهــداف ،واإلرشاف عــى
مراكــز التحفيــظ.

أمـا إنجـازات اجلمعيــة؛
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وهــي مجعيــة دينيــة دعويــة تعليميــة غــر سياســية ،وهــي امتــداد جلامعــة
أهــل احلديــث يف القــارة اهلنديــة التــي تأسســت قبــل قــرن مــن الزمــان:
عــى يــد مجع مــن كبار العلــاء ،كالعالمــة املحــدث /أنور الكشــمريي،
وشــيخ اإلســام /أيب الوفــاء ثنــاء اهلل وغريهــم..
وهــي تســتمد منهجهــا مــن الكتــاب
والســنة عــى فهــم الســلف ،وال تتقيــد
بمذهــب فقهــي معــن ،لكنَّهــا تســتفيد
مــن مجيــع املذاهــب الفقهيــة ،وقــد قــررت
متنًــا حنف ًيــا لضبــط الفقــه فحســب.

أن أغلــب مــا تــم إنجــازه
فهــي عظيمــة جــدًّ ا مــع َّ
هــو عــن طريــق التربعــات الداخليــة ال اخلارجيــة،
وإليكــم بعضهــا عــى ســبيل املثــال ال احلــر:
عــدد األفــراد املنضمــن إىل هــذه اجلمعيــة هــو
مليــون ونصــف مليــون نســمة! وأنجــزت اجلمعيــة
بنــاء أكثــر مــن  ٧٠٠مســجد ،و ١٢٥مدرســة.
وقــد التحــق هبــذه املــدارس واملعاهــد أكثــر مــن
 ٥٠ألــف طالــب وطالبــة ،وهــي تشـــرف عــى
مؤسســتني :مؤسســة التعليــم اإلســامي الســلفي،
والثانيــة مؤسســة الوقــف.
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كــا أسســت اجلمعيــة :الكليــة الســلفية للبنــن ،والكليــة الســلفية
للبنــات ،وســيأيت احلديــث عنهــا بالتفصيــل.
كــا أصــدرت :جريــدة مســلم األســبوعية منــذ ١٩٤١م ،أي قبــل
االحتــال! وهتتــم اجلريــدة بنــر العقائــد الصحيحــة ،وحماربــة
الــرك والبــدع.
ثم توقفت بسبب
األحداث ،ثم رجعت يف
اخلمسينات من جديد،
وهي تصدر إىل اليوم عىل
80

شكـل جملــة..

وقــد زار هــذه اجلمعيــة العديــد مــن العلــاء واملشــايخ الفضــاء قديـ ًـا،
أذكــر منهــم :معــايل الشــيخ /حممــد بــن عبــد اهلل الســبيل ـ رمحــه اهلل ـ
إمــام احلــرم ،والشــيخ الدكتــور /عبــد الــرزاق بــن عبــد املحســن البدر،
والشــيخ الرحالــة /حممــد العبــودي ،والشــيخ الدكتــور /ربيــع بــن
هــادي املدخــي ،والدكتــور /مانــع اجلهنــي ،لكــن كل هــذه الزيــارات
كانــت قبــل  ٢٠ســنة تقري ًبــا فهــم منقطعــون عــن العالـــم منــذ أحــداث
 ،١٩٩٠وكانــت تأتيهــم بعــض التربعــات مــن اململكــة ،لكنهــا توقفت
منــذ زمــن بعيــد.

كــا زارهــم مــن املشــاهري اهلنــود :الشــيخ /أبــو احلســن النــدوي،
والشــيخ /صفــي الرمحــن املباركفــوري ـ صاحــب الرحيــق املختــوم
ـ وزارهــم الداعيــة الشــهري /ذاكــر نايــك.
ـرا حضـــره أكثــر  ٣٠٠ألــف ،واســتطاع
وعقــدوا لـ(ذاكــر) مؤمتـ ًـرا كبـ ً
اســتقطاب جمموعــة مــن الشــباب املتأثريــن بالنصـــرانية والعلامنيــة
واملاديــة فتــاب عــدد كبــر منهــم..

ومن إنجازاهتم
اجلميلــة:

خمترب صحي يقدم
تسهيالت لكشوفات
وفحوصات طبية
بأسعار رمزية جدًّ ا
تبلغ نصف التكلفة لو
خارجا.
عملها
ً
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واجلميــل َّأنــا عامــة للشــعب الكشمريي(للمســلم والكافــر)،
ومــزودة بأحــدث األجهــزة الطبيــة واألدوات الالزمــة املســتوردة مــن
اخلــارج .وتنــوي اجلمعية مسـ ً
ـتقبل حتويلــه إىل مستشــفى ذات  ٤٠٠رسير،
وهــو مــروع خــري إنســاين لوجــه اهلل ،ال يســتفيدون مــن ورائــه
ربحــا ماد ًّيــا.
ً
ض
إ� ازاهتــم خــال �نصــف قــرن.
ذهه بعــ� ن�ج
ً
ـق�ل ابتلــايل:
وترغــب مسـ ب
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إنشــاء اجلامعــة اإلســامية العامليــة التــي وافــق عليهــا الربملــان
املحــي ،وعندهــم أرض جاهــزة لذلــك.
كذلــك حتتــاج إىل ســيارات للدعــاة وأخــرى لإلســعاف،
وســيارات لنقــل الطــاب والطالبــات ،كــا ترغــب يف إنشــاء
مطبعــة خاصــة باجلمعيــة ،إىل غــر ذلــك..
ـارا جــدًّ ا ،مــع ِّأن جئتهــم فجــأة دون تنســيق ،وكانــوا
كان اســتقباهلم حـ ًّ
فرحــن جــدًّ ا بحلــول ضيــف عليهــم بعــد هــذا االنقطــاع الــذي دام ســنني،
وللعــريب عندهــم مكانــة.

أن هــذا هو املقــر الرئيســـي إلدارة اجلمعية فقــط ،وال يوجد
ـن َّ
كنــت أظـ ُّ
ـأت هبــم خيربوننــي أ َّنــه يف نفــس املــكان توجــد كليــة
يشء آخــر ،فتفاجـ ُ
البنــات! فقلــت كيف؟
فقالــوا :كان هــذا املــكان هــو املقــر اإلدراي للجمعيــة فقــط ،ويوجــد
مبنــى آخــر لكليــة البنــن ـ ليــس بعيــدً ا عــن هنــا ـ ،وكان هــذا وضعنــا
منــذ بــدء العمــل يف اجلمعيــة.
فاعتذرنــا هلــن بعــدم وجــود املــكان ،وعــدم توفــر القــدرة املاليــة
فقلــن لنــا :نريــد أن نتعلــم ولــو بدفــع
أيضــا لفتــح مبنــى جديــد،
ً
َ
األمــوال لكــم!
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ً
أصــا ،فقــال النســاء:
ألن التعليــم يف كليــة البنــن جمــاين
وذلــك َّ
ســندفع لكــم ،ولكــن دعونــا نتعلــم ،فوافقــت اجلمعيــة أمــام هــذا
اإلرصار العجيــب.

وتســكن يف كل غرفــة مــن  ١٠-٥طالبــات ،ولضيــق املــكان ال يوجــد
حتفيــظ للقــرآن ،فاقتــروا عــى العلــم الرشعــي فقــط.

واضطــروا أن يفتحــوا كلية البنات يف نفس مبنــى اإلدارة! وذلك لعدم
توفــر املكان ..وســآخذكم اآلن يف جولة رسيعة داخــل أروقة الكلية..

لضيق املكان وكثرة الطالبات
ُح ِّول هذا املكان الذي هو
عبارة عن (ممر) إىل فصل
درايس ،وذلك بوضع

هــي اســمها (كليــة) لكــن املســمى يشء آخــر ،كليــة البنات عبــارة عن
مبنــى متواضــع مــا زال يف مراحلــه األوىل ،فيــه أربعــة فصــول دراســية.
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وعــدد الطالبــات =  ١٣٠طالبــة ،وفيــه  ١٥غرفــة لســكن الطالبــات،
ودار للمواســاة لتعليــم الطالبــات اخلياطــة ،وذلــك كــي ال تقــع
ضحيــة للفقــر.

هذا سكن الطالبــات..

هذه الستـارة..
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بل َّإنم اضطروا أن يفتحوا ً
فصل يف هذا املكان ،الذي هو عبارة عن

خاص هلن..
مصىل ٍّ

وال يوجد طاوالت وال كرايس هنا حتديدً ا.

ال أخيف لعيمك
ِّأن شعرت بالغصة ،وأنا أشاهد هذه املناظر،
وأقارن حالنا حيث تتوفر لدينا مجيع اإلمكانيات
واألموال ،ومع ذلك أين طالبات العلم؟!
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تعجبــت مــن هــذا احلــرص عــى العلــم َ
واجل َلــد
والصــر عــى الشــدائد ،وهــم حتــت االحتــال،
وضعــف اإلمكانيــات وقلــة املحفــزات ،وكثــرة
املحبطــات ،فعج ًبــا هلــذا الديــن!
مدرســا ـ كلهــم خرجيــو اجلامعــة
عندهــم ()١٢
ً
اإلســامية باملدينــة ـ ،وهنــاك ُمدرســة واحــدة فقــط!
تــأيت مــن بعيــد ،مقابــل ( )١٣٠طالبــة.
ويف العــام املــايض تقدمــت للكليــة ( )١٧٠طالبــة فتــم
قبــول ( )٧٠فقــط ،والباقــي ُرفضــن لعــدم اإلمكانيــات.
ومن الطرائف التي حكاها يل مدرس وأقســم عىل ذلك:
أن طالبــة تــم رفضهــا يف مقابلــة التســجيل ،فلــم تتاملــك
َّ
نفســها ،وســقطت أمامهــم مغشـ ًّيا عليهــا! حز ًنــا وكمدً ا!

أك�ــر املشــكالت
نم ب

ا لــي وتاهج اإل خــوة هنــا:

رواتــب املدرســن ،حيــث ال جيــدون مــا يســد حاجتهــم ،مــع أن راتــب
املدرس الشــهري = ( )٦٠٠ريال فقط! واملدرســة تأخذ ( )٣٥٠تقري ًبا.
تدفــع الطالبــة ( )٢٠٠روبيــة شــهر ًيا ،أي أقــل مــن ( )٢٠ريـ ً
ـال!
وكثــر مــن الطالبــات ال يمنعهــا مــن الدراســة َّإل املــادة ،كــا تدفــع
الطالبــة ( )١٠٠٠روبيــة للســكن والطعــام.
ومجيــع الطالبــات يلتزمــن باللبــاس املحتشــم الــذي ال يظهــر منهــا
قيــد أنملــة وهــذه صــورة إلحــدى الفصــول ،واهلل املســتعان.
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تفاجــأت احلقيقــة مــن مقرارهتــم املنهجيــة ،فهــي قويــة جــدًّ ا،
وشــاملة جلميــع العلــوم الشـــرعية والعربيــة (ويدرســون
أيضــا) ،وكفيلــة بتخريــج عاملة رشعية لــو أتقنت.
اإلنجليزيــة ً
كثــرا :الكتــب واملقــررات فالكتــب التــي
كذلــك ممــا ينقصهــم
ً
عندهــم طبعاهتــا قديمــة جــدًّ ا ،بــل بعــض الكتــب يقومــون بتصويرهــا
وتوزيعهــا؛ ألنــه التوجــد إال نســخة فقــط!
ـح كبــر يف الكتــب ،وهــي مــن أيســـر مــا تكــون عندنــا،
فعندهــم ُشـ ٌّ
وهــذه صــورة لــرح الطحاويــة تبــن مــدى حاجتهــم.

تــدرس الطالبــة يف اليــوم  ١٠حمــارضات ،كل حمــارضة نصــف
ـرا ،يصلــن العصـــر ثــم
ســاعة ،تبــدأ مــن ١٠
ً
صباحــا إىل  ٤عـ ً
ينصـــرفن( .نصــف الطالبــات يرجعــن إىل بيوهتــن).
فإنــا تأخــذ شــهادة تســتطيع هبــا أن تفتح
عندمــا تتخــرج الطالبــةَّ :
مركـزًا لتعليــم العلــوم الرشعيــة ولتحفيظ القــرآن الكريم.
ـرا،
وهاكــم طر ًفــا مــن الكتــب التــي يدرســنها ،وســتتعجبون كثـ ً
ــن عجــم ،فكــم ُيعانــن يف فهــم هــذه الكتــب،
وال تنســوا َّأنُ َّ
ولكــن اهلمــم تتفــاوت.
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واملحزن

أمس
َّ
ـرا من الكتب التــي هم يف ِّ
أن كثـ ً
احلاجــة إليهــا هــي متوافــرة عندنــا
بكثــرة ،ولكــن ال أحد يقــرأ إال النادر.
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ً
أول :متريــن النحــو ،متريــن الصـــرف ،قصــص النبيــن
للنــدوي ،دروس يف التوحيــد ودروس يف احلديــث ،الســرة
النبــوي لعالـــم هنــدي..
ثــم يدرســن :النحــو الواضــح ،أمــن الصيغــة يف الصـــرف،
دروس يف اللغــة العربيــة ،القــراءة ،معلــم اإلنشــاء ،األصــول
الثالثــة ،الرحيــق املختــوم ،تيســر مصطلــح احلديــث.
ثــم :بلــوغ املــرام ،الســر احلثيــث ،ســرة اخللفــاء ،النحــو
الواضــح ،شــذا العــرف ،ثــم تفســر اجلاللــن ،مشــكاة
املصابيــح ،هدايــة النحــو ،رشح كتــاب التوحيــد للعثيمــن.
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الكتــب الســتة (الصحيحــان ،والســنن األربــع) ،نزهــة النظــر
البــن حجــر ،خمتــارات من أدب العــرب ،البالغــة الواضحة،
معلقــة امــرئ القيــس! و(جمموعــة مــن الشــعر للحفــظ).

الفرائــض ،رشح العقيــدة الطحاويــة ،تفســر البيضــاوي! الفــوز
الكبــر يف أصــول التفســر ،رشح العقيــدة الواســطية.
و(بدايــة املجتهــد) البــن رشــد! وفتــح القديــر للشــوكاين ،وتفســر
ابــن كثــر( ،طبعــة هنديــة لفتــح القديــر).
حجــة البالغــة للدهلــوي ،وتســهيل الوصــول إىل علــم األصــول،
وخمتصـــر القــدوري (فقــه حنفــي) ،واإلتقــان للســيوطي! وموطــأ
مالــك وبــس! (فــاريس معــرب).

وأخمت:
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بأهنــم عندهــم أرض جاهــزة ويريــدون

بنــاء مبنــى جديــد مســتقل لكليــة البنــات،

وينتظــرون أيــادي أهــل اخلــر أن متتــد إليهم،

فمــن كان راغ ًبــا فالبــاب مفتــوح.

كــا َّأنــم بحاجــة شــديدة إىل تربعــات أهــل

اخلــر ،وإىل أي كتــاب نافــع ،ســواء مــن

املقــررات أو غريهــا .

الفصلالسادس
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93

الفصلالسادس
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حتدثــت يف الفصــل الســابق عــن زيــاريت للكليــة الســلفية ،للبنــات،
وســأحتدث اآلن عــن زيــاريت لكليــة البنــن ،وأســتطيع أقــول :إنَّــه
أمجــل يــوم قضيتــه هنــاك.

حلظة الوصول إىل الكلية..

صــورة للبوابــة الرئيسيـــة.

تأسســت هــذه الكليــة ســنة (١٣٩٨هـــ ١٩٧٨م) ،عــدد الطــاب
( ،)٢٣٢وعــدد املدرســن ( )٢٠فقــط ،غالبهــم :خرجيــو اجلامعــة
اإلســامية باملدينــة املنــورة ،والكليــة هلــا ( )٥فــروع.
ختــرج يف هــذه الكليــة إىل اآلن قرابــة ( )٢٥دفعــة ،وباملناســبة :خريــج
هــذه الكليــة تُعــادل شــهادته مــع جامعــة اإلمــام بالريــاض وأم القــرى
واجلامعــة اإلســامية.

الكليـــة هلـــا

منشورات ومطبوعات

خاصة هبا ،هذه بعضها.
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عميــد الكليــة حال ًّيــا هــو الشــيخ /غــام حممــد املــدين ،وهــو أول
خريــج كشــمريي مــن اجلامعــة اإلســامية ،والرجــل متواضــع جــدًّ ا.

(.مكتب العميد)..

أذكــر ِّأن دخلــت عــى فصــل وكانــوا يدرســون فيــه (شــذا العــرف)،
أن
فقلــت هلــم :هني ًئــا لكــم دراســة هــذا العلــم ،وذلــك ألهنــم يظنــون َّ
العــرب مــا زالــوا عــى عربيتهــم ،وال يعلمــون أن العجمــة مســتفحلة
فينا ،وأين من يدرس الصـــرف اآلن؟ َّإل من رحم ريب وقليل ما هم.
ودخلــت عــى فصــل آخــر ،وأخــروين َّأنــم يدرســون معلقــة امــرئ
ـرا ،وأردت أن أداعبهــم فقلــت هلــم :كيــف
القيــس! فســـرين ذلــك كثـ ً
تدرســون كالم اجلاهليــن الكفــار؟!
ـي طالــب بجــواب جيــد فقــال :نحــن نتعلــم مــن هــذه املعلقــة
فــرد عـ َّ
أســاليب العــرب الرفيعــة ،واملفــردات اللغويــة ،والقواعــد النحويــة
والصـــرفية ،فقلــت لــه :أحســنت!
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وقــد زارهــم قديـ ًـا ثلــة مــن املشــايخ ،ذكــرت بعضهــم ســاب ًقا ،وممــن زارهــم
أيضــا :الشــيخ /صالــح احلصــن رئيــس شــؤون احلرمــن ،والشــيخ /ســعود
ً
العطيشــان ،وكذلــك :الشــيخ /إبراهيــم القعــود ،والشــيخ /عبــد العزيــز
العتيــق ،والشــيخ /عبــد الرمحــن العقيــل ،مديــر جممــع امللــك فهــد ســاب ًقا،
والشــيخ /عبــد العزيــز الســدحان.
مبنــى الكليــة ال بــأس بــه جيــد ،فهــو أفضل بكثري مــن كليــات البنات،
وقــد جتولــت يف مجيــع مرافقــه ،ومكثــت عندهــم مــن الصبــاح إىل
هنايــة الــدوام تقري ًبــا ،ووثقــت ذلــك كلــه ،كلــا دخلــت عــى فصــل.

احو ر هتــم يف ا ملــادة ا لــي يدر ســوهنا،
ًّ
ً
وفدجت مســتوامه جيــد ا دج ا..
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أن أهــل احلديــث عندهــم حساســية
ذكــرت ســاب ًقا َّ
مــن املذاهــب الفقهيــة ،لكــن القــوم هنــا يدرســون
املذهــب احلنفــي ،دون تعصــب ألحــد..
وقــد ســألت طال ًبــا مداع ًبــا لــه :مــا مذهبــك الفقهــي؟
(وأنــا أعلــم َّأنــم ال يتقيــدون بمذهــب هنــا) ،فقــال يل:
مذهبــي هــو مــا يقولــه حممــد ـ صــى اهلل عليــه وســلم ـ
فقلــت لــه :هــذا جــواب دبلومــايس!

ثــم صلينــا الظهــر يف جامــع الكليــة ،والتقيــت فيهــا بجميــع الطــاب،
وحتــاورت معهــم يف عــدة مواضيــع ،فأذهلــوين بحرصهــم ،وحبهــم
للديــن ،وفقهــم اهلل ،وثبتهــم.

ف
حلق�قــة مهــا وص�ــت:
يف ا ي

98

جولة داخل املكتبة
العامة للكلية ،وكثري من
الطبعات قديمة جدًّ ا،
وبعضهاحديث،وتنقصها
كثري من املراجعً..

صورة
ألحد
الفصول
الدراسية..

فلــن أصــف الســاعات اجلميلــة التــي قضيتهــا معهــم بــن
مشــايخ فضــاء وطــاب علــم نجبــاء ،متعطشــن للعلــم،
وعشــاق للغــة الضــاد.
وقــد صــدق الرحالة العبــودي حــن وصفهم برحابــة الصدر
والظرافــة والدعابــة الواضحــة عليهــم ،خال ًفــا ملا هو مشــهور
عــن أهــل احلديــث مــن صالبــة أو تزمت!
اآلن ســأتخار لــم جمموعــة نم الصــور

ت
لعلهــا �عجبــم..

صورة لفصل آخر،
وتظهر فيه دهشة
الطلبة من هذا الضيف
العريب ولباسه الغريب
عليهم..
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يف اليــوم الــذي بعــده رجعــت مــرة أخــرى إىل كليــة البنــات (وهــو
املقــر الرئيــي للجمعيــة)؛ ألين زرهتــم فجــأة ،ولـــم يكــن اجلميــع
حــارضا ،فقالــوا نريــد أن نجمــع اجلميــع.
ً

األمني العام
للجمعية د .عبد
اللطيف الكندي
ُيطلعني عىل بعض
مقرراهتم..
صورة
خارجية ملبنى
الكلية ،أخذهتا
من منشور
هلم تعريفي..
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جولة داخل (شعبة
التحفيظ) ،ويف الصورة
طالب يقرأ من حفظه عىل
الشيخ:والشعبةعبارةعن
غرفة صغرية جدًّ ا..

فذهبــت إليهــم ،ووجدهتــم أقامــوا نــدوة ،مجعــوا فيهــا مجيــع منســويب
ومســؤويل اجلميعــة (رئيــس اجلميعــة ،ونائبــه ،والطاقــم اإلدراي)،
وهــذا يفعلونــه لــكل ضيــف يزورهــم.
ويســـر اهلل
ألقــى الرئيــس كلمــة ترحيبيــة ،وتبعه بعــد ذلك املســؤولونَّ ،
لكاتــب الســطور أن شــارك بكُليمــة حــول« :مكانــة املــرأة يف اإلســام،
ودورهــا يف املجتمــع».

صـورة أثنـاء النــدوة،

ويظهر أمام املنرب :رئيس اجلمعية ،ويف الوسط:
كاتب السطور.

داخل غرفة
العميد،
وحضور جمموعة
من املدرسني
الفضالء..
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زيــارة معمــر:
قــال يل شــيخ علــم :عندنــا يف كشــمري شــيخ معمــر جــدًّ ا ،ال
بــد أن تــزوره يف بيتــه ،فقلــت لــه :هــذا يرشفنــي ،فرتــب يل
زيــارة عنــده ،وفعـ ًـا ذهبــت إليــه.

الوقت:
قبل الظهر بقليل.

(أثناء دخول
منــزل الشيــخ)،
ويف الصورة حديقة
صغرية ،ومكان
معـد للجلــوس..
103
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حلظـة
الوصـول
إىل
منزل الشيـخ..
وخــرج لنــا ابنــه واســتقبلنا بحفــاوة بالغــة كعــادة أهــل كشــمري،
أن الشــيخ ممــن ُوســع عليــه.
ومــن املنــزل :يبــدو َّ

هذا هو الشيخ،
وهو من عجائب
خلق اهلل،
يشء من
وإليكم ٌ
سريتـــه..
امســه :ا شل�ــيخ /حبــب اهلل اغين،
ف�ظ
ش
ـه�ر ب ـ ــ(عالقـ ــة ب� ن�ـ ــد) ح� ــه اهلل.
ال�ـ ي

عمــره اآلن جتــاوز  ١٠٠ســنة ،فقــد ولــد تقري ًبــا يف حدود ســنة
( ١٩١٦/١/١م) ومعنــى هــذا :أنــه كان عمــره  ٨ســنوات
حــن ســقطت الدولــة العثامنيــة!
عامــا جلمعيــة أهــل احلديــث التــي
كان الشــيخ أمينًــا ً
ً
مســؤول يف اإلذاعــة
تقــدم ذكرهــا آن ًفــا ،وعمــل كذلــك
احلكوميــة بكشــمري ،ولــه قرابــة  ٣٠كتا ًبــا بــاألردو و.EN
كانــت اجللســة مــع الشــيخ ممتعــة جــدًّ ا ،فالشــيخ ـ مــع كــر
ســنه ـ ظريــف جــدًّ ا وصاحــب دعابــة ونكتــة ،رحــب الصــدر،
بشــوش جــدً ا ،أكرمنــي ـ ولســت أهـ ًـا ـ غايــة اإلكــرام.
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لـــم يكرمنــي الشــيخ هــذا اإلكــرام لعلمــي وال ملــايل ،بــل
ألين أتيــت مــن جزيــرة العــرب! وكان يف رفقتــي بعــض
أيضــا ابــن للشــيخ.
املشــايخ للرتمجــة ،ويف املجلــس ً
قــال لنــا الشــيخ :أنــا أمتتــع بذاكــرة جيــدة وهلل احلمــد ،وذهنــي
حــارض ـ فلــم أصــب باخلــرف ـ ومــا زلــت أذكــر حمفوظــي مــن
ـب وأقــرأ بنفــي! مــا شــاء اهلل ال قــوة إال بــاهلل.
القــرآن ،وأكتـ ُ
وأنــا ســلفي املعتقــد وهلل احلمــد ،وقــد نــذرت مــا تبقــى مــن
حيــايت خلدمــة الكتــاب والســنة ،وال هــم يل اآلن ســوى ذلــك،
وال ينقصنــي يشء مــن املــال فعنــدي مــا يكفــي.
الطريــف أن الشــيخ لـــم يســقط لــه ســن واحــد! مــا شــاء
وســع اهلل عليــه،
اهلل وهيتــم بمظهــره ونظافتــه
كثــرا ،فقــد َّ
ً
لذلــك يقــوم بطباعــة مؤلفاتــه عــى نفقتــه اخلاصــة ،ثــم يقــوم
بتوزيعهــا جمانًــا عــى املســلمني!

وملــا قلــت لــه :إين مــن قطــر ..قــال يل :قبــل  ٣٠ســنة جاءنــا رجــل
مــن قطر(مــن ِعليــة القــوم) ،فلــا رأى نســاءنا قــال :زوجــوين ،فقــال
لــه الشــيخ :نحــن أهــل كشــمري يعـ ُز علينــا أن نرســل بناتنــا إىل اخلــارج
(إىل بــاد الغربــة)!
بقل أن أ�نصـرف نم نعد ا شل�يخ قلت هل( :أوصين)..
قــال :أوصيــك بخدمــة الكتــاب والســنة ،وأن تنصـــر أهــل
احلديــث فهــم غربــاء ،والبعــد عــن السياســة فهــي قــذرة!

قــال يل ابنــه :والــدي يطلــب منــك الدعــاء لــه بالصحــة
والعافيــة ،فقلــت :هــو أحــق أن يدعــو يل ،فقــال الشــيخ:
نحــن نحبكــم ألنكــم أحفــاد الصحابــة.

وأنــا أقــول اآلن :لــو لـــم أقابــل يف كشــمري َّإل هــذا الرجــل
لكفــاين ،مــع ِّأن لـــم أجلــس معــه إال نصــف ســاعة تقري ًبــا،
ـرا وحفظه.
لكنهــا كانــت متعة مــن متع الدنيا ،فجــزاه اهلل خـ ً
صورة لبعض

مؤلفات الشيخ
باللغة اإلنجليزية..
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الفصلالساب ـ ـ ـ ــع
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الفصلالسابع
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يف هــذا الفصــل لــن أحتــدث عــن موضــوع حمــدد ،وإ َّنــا ســأحتدث
عــن مواضيــع شــتى خمتلفــة متنوعــة ،وهــي عبــارة عــن مالحظــايت
وانطباعــايت عــن تلــك البــاد.
* وجــدت هــذا يف بعــض مســاجد األحنــاف ألجــل تغطيــة الــرأس
يف الصــاة ،وللفقهــاء كالم حــول مشـــروعية تغطيــة ،وفيــه قصــة
البــن عمــر مــع مــواله.

* كذلــك تيســـرت يل زيــارة حديقــة الشــاعر (حممــد إقبــال) رمحــه اهلل
واملعروف بـ(شــاعر اإلســام) ،والشــهري عنــد العجم بـ(عالمــة إقبال)..
وهــي حديقــة ال بــأس هبــا ،وفيــا يبــدو َّأنــم أقامــوا هــذه احلديقــة
تقديـ ًـرا جلهــوده.
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* مــن الغرائــب التــي استشــنعتها :انتشــار املقابــر وســط األحيــاء
والبيــوت! وحاولــت أن أعــرف ســبب ذلــك ،فــا أجابــوين
بجــواب مقنــع!

* مــن الغرائــب :مررنــا ً
ليــا بمســجد عــى الطريــق،
فالحظــت عــى الســائق نــوع توتــر فقلــت مــا هــذا املســجد؟
فقال:اســمه (مســجد عــي) ال يصيل فيه إال اجلــن واألولياء!
* احلكومــة ال تتدخــل يف شــؤون املســلمني االجتامعيــة،
فأمــور النــكاح والطــاق إلــخ موكلــة إليهــم ،فمــن أراد
الــزواج يذهــب إىل أي خطيــب ويعقــد لــه ،دون توثيــق
رســمي ،العجيــب َّأنــم عندهــم مشــكلة غــاء املهــور،
قــال يل شــيخ :كتبــت بيــدي عقــد نــكاح مهــره ٣ :مليــون
روبيــة! أي قرابــة  ٣٠٠ألــف ر.ق.
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* حاهلــا كحــال بقيــة الــدول فيهــا املــدن والقــرى ،وســكان اجلبــال
والبــدو (الغجر) ،وليســت جمرد غابات وجبــال كام يتومهه بعضهم.

* توقفنــا مــرة عنــد نقطــة تفتيــش ،فــكأن العســكري
أراد (البخشــيش) ،أو نحــو ذلــك ،فقــال لــه الســائق مجلــة
كشــمريية فرتكنــا نذهــب .فســألته مــاذا قلــت لــه؟ فقــال:
قلــت لــه :معــي حــرة اإلمــام!
فالقــوم هنــا حيرتمــون أي شــخص ينتســب للديــن (إمــام،
خطيــب) ،ومثــل هــذا املوقــف تكــرر معــي يف املطــار وقــت
العــودة ،فقــد طلــب منهــم الدليــل أن ييــروا أمــوري ألين
إمــام مســجد!

ويف املدينــة :جتــد كل مــا حتتاجــه = مــن فنــادق وأســواق ووســائل
ـن َّأنــم يف عالـــم آخــر ،بــل
النقــل ..إلــخ ..أقــول هــذا كــي ال تظـ َّ
كل مــا حتتاجــه متوفــر لدهيــم.

* مــن املواقــف كذلــك :جــاءين شــاب كشــمريي وقــد
ً
حامــا (آلــة التصويــر) ،فقــال يل:
املصــور معــي
شــاهد
ّ
أنــت عــريب؟ فقلــت :نعــم ،فقــال :بــا أن العــرب يصــورون
إذن التصويــر حــال!!
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* احليــاة هنــا تتوقــف بعــد غــروب الشــمس ،فتُغلــق أغلــب املحالت
وال يبقــى إال الضـــروري ،وال توجــد (ملهيــات أو مســهرات)،
وال توجــد عندهــم أنديــة رياضيــة! (االحتفــاالت الدينيــة املحدثــة)
كثــرة جــدًّ ا ،وعندهــم إجــازة وعطلــة لــكل مناســبة دينيــة ،وقــد صــادف
وجــودي هنــاك (االحتفــال بيــوم اإلرساء واملعــراج!).
وذلك أين الحظت قلة
الزحام يف الشارع ،فقيل يل:
اليوم إجازة بمناسبة
(اإلرساء واملعراج)! وهذه

أقوامــا افتتحوا
* مــن القصــص الدالــة عــى هيبــة الدين يف قلوهبــم :أن ً
مركـزًا لتعليــم الغنــاء واملوســيقى ،فحدثــت بلبلــة عنــد النــاس ،فأفتى
املفتــي العــام بتحريــم ذلــك ف ُاغلق!
لذلــك يفــرح اإلعــام اهلنــدي بــأي انحــراف يف كشــمري و ُيــرزه
ـرا ،وهلــذا طــار اإلعــام بظهــور فتــاة مغنيــة كشــمريية ،والعجيــب
كثـ ً
أهنــا تُغنــي باحلجــاب!!

حلق�قة:
يف ا ي

.صورة ملظاهر االحتفال..

أهيــب بطــاب العلــم واملشــايخ أن يقومــوا بواجــب الدعــوة
هنــاك ،فالبيئــة خصبــة جــدًّ ا جــدً ا ،والنــاس يف حاجــة شــديدة،
فهــؤالء واهلل هــم رأس املــال.
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وإيلمك اقئمة

ابملناس�ات ادل ن
ي�ية،
ب

نماس�ة إاجزة
ولكل
ب
اخصة:

 املعراج :يوم واحد.
 املولد النبوي :يوم واحد.
 ليلة القدر :يوم واحد.
 ليلة النصف من شعبان :يوم واحد.
 عيد الفطر :يومان.
 عيد األضحى :ثالثة أيام.
 عاشوراء :يوم واحد.

وهــذا فقــط حيصــل يف كشــمري ـ حســب علمــي ـ دون ســائر واليــات
اهلند ،بالإلضافة إىل اإلجازات احلكومية الوطنية ،فهي أكثر وأكثر..

وقــد تأثــرت بموقــف لطالــب علــم زارهــم بعــدي مــن الريــاض،
مكــث عندهــم أســبوعني للتعليــم والدعوة ،ولـــم يتنزه قــط ،ال يعرفه
منــا أحــد ،ولكــن اهلل لــن يضيــع أجــره .وأنــا أقــف إجـ ً
ـال هلــؤالء
ـرا.
ـرا كثـ ً
رسا ،جزاهــم اهلل خـ ً
الذيــن يعملــون لديــن اهلل ً
لكــن أنصــح طالــب العلــم أال يذهب دون تنســيق ،فهــذا أفضل،
ولــو وجــد مــن يســتقبله هنــاك ويرتــب لــه أمــوره فهــو املطلــوب،
َّأمــا مــن أراد الذهــاب ملجــرد الســياحة؛ فاألمــر متيســـر لــه جــدًّ ا،
وقــد قــام وزير الســياحة الكشــمريي بزيارة الســعودية ،وأقــام ثالثة
معــارض ســياحية بجــدة والريــاض والدمام .
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الفصل الثامن

114

115

الفصلالثامن
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كشــمري هــي جنــة اهلل يف األرض وآيــة مــن آيــات اهلل يف اخللــق ،فموقعهــا
اجلغــرايف املتوســط بــن أربــع دول = جعلهــا تأخــذ مــن كل مجال أحســنه
ـت ،ولكــن ســأنقل لكــم
وألطفــه ،ولــن أصفهــا أنــا حتــى ال يقــال بالغـ َ
كالم بعــض املؤرخــن والرحالــة الذيــن زاروهــا قبــي ،مــع وضــع بعــض
الصــور التــي تقــرب الواقــع وال تصفــه.

قــال الكاتــب ســعيد حممــود« :كشــمري مــن أمجــل بــاد العالـــم قاطبـ ًة ،وهــي
بــاد جبليــة ،ذات أهنــار كثــرة جــدًّ ا ،وهــي ال تشــبه اهلنــد»[ .مــن كتــاب:
«كشــمري حماولــة للفهــم»] .وتقــول الدكتــورة صفــاء حممد« :كانت كشــمري
حمــط اهتــام احلــكام منــذ القــدم حيــث اهتــم هبــا املغــول فأقامــوا هبــا أمجــل
احلدائــق ،وال تــزال حتــى اآلن»[ .مــن كتباهــا« :إقليــم جامــو وكشــمري»].
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وقال جواهر الل هنرو« :لكشمري مائة
دائم ،لقد شاهدت
وجه ،وهي متغرية ً
دائم».
هذا املنظر املتغري ً

يقول الرحالة العبودي« :من أمجل األماكن التي
رأيتها يف العالـم ،ذات اجلامل املطبوع ،واهلواء نسيم
ال يعرف السموم»«[ .كشمري»].

ثم يقول« :وأحيانًا يتملكني هذا
اجلامل األخاذ ،وأشعر أنه س ُيغشى
عيل ،وكأنني يف حلم وليس يف علم!».
َّ
[«كشمري»].

أيضا« :احلدائق ذات النافورات موجودة هنا
وقال ً
بكثرة الفتـة للنظر ،حتى إنَّك لتظـن أنـك يف أوروبــا
ولست يف آسيا».

الرحالة األديب حممد العبودي فقد سجل
شهادته يف كشمري يف رحلته ،وهو ممن
طاف الكرة األرضية ،ومع ذلك يقول..
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أن هذه البالد تكاد تكون
وقــال« :والواقع َّ
جمهولة من أكثر العرب ،مع أهنا بلد ســياحي
أنموذجي»«[ .كشمري»].
وقالَّ :
أن الذي يتصـــور السياحـة
«إل َّ
عىل َّأنا هلو ولعب؛ فإنَّه لن جيد بغيتـــه هنـــا
بسهولـــة ،فالقـــوم هنـا مسلمـــون متمسكون
بتقاليدهم».
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ـإن الســائح جيــد فيهــا املناظــر غــر
وقــال« :فـ َّ
املألوفــة لــه ويــرى طبيعــة األرض اجلميلــة
واحلدائــق والــرك واجلبــال اخلــراء».
قومــا مــن
«وســيمتع الســائح أن جيــد فيهــا ً
البســطاء الذيــن حيبــون اإلســام واملســلمني
وال حيملــون ً
غــا لغريهــم».

هــذه احلديقــة
بناها يف قمة جبل:
حاكم مسلم مغويل
وأهداها هدية ألستاذه
الذي علمه الفلك.

هذا مصىل العيد:
122

جامــع مــن اجلوامــع التــي توقفنــا للصــاة فيهــا،
يقــع وســط حديقــة..
تكثر عندهم

القوارباملستأجرة.

مــزارع األرز كثــرية جــدًّ ا.
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ال�رص.
األهنار ىلع مد ب

ن
ا للهــم �ســأكل اجلنــة و مــا قــرب إلهيــا
نم وقل أو معــل.
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مهــا وصفــت ونقلــت لكــم مــن الصــور فلــن أصــف مــا رأيتــه
بالدقــة ،نســأل اهلل أن جيعلنــا ممــن يعتــر ويتفكــر يف خملوقــات.
لضيــق الوقــت لـــم أســتطع زيــارة أماكــن كثــرة ،والــذي لـــم
أشــاهده أمجــل بكثــر ممــا رأيتــم.
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هــا قــد وصلــت إىل اخلتــام ،ووضعــت عصــا الرتحــال،
وقبــل أن أضــع قلمــي أحــب أن أقــول يف ختــام هــذه
الورقــات:
إن كشــمري بــاد عظيمــة عريقــة منســية مظلومــة ،فيها كل
َّ
مــا يتمنــاه اإلنســان ممــا يقيــم بــه دينــه ،ويصلــح بــه دنيــاه،
ولـــم نقدرهــا حــق قــدره ،و(ليــس اخلــر كاملعاينة).
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تف�ــر مــا
يــا با�ــن الكــرام أال تــدون ب

راء كمــن مسعــا!!
دق دحوثك ،مفــا ٍ
كتبه/

ق
سالـم ب�ن حممد ال�حطاين
الدوحــة  -قطــر
للتواصل عرب تويرت:

@salemqq
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