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معهد اجمللس الديين

الدرس األول
من أنا ؟
أنا مسلم واإلسالـ ديٍت  ،وأحب اإلسالـ جدا بل أحبو أكثر من حياٌب ومن كل
شئ ألف اإلسالـ ىو الطريق الوحيد للنجاة والسعادة األبدية  ،وادلسلموف كلهم إخوٌب
سواءا كانوا رجاال أـ نساء  ،أطفاال أـ شيوخا  ،ألف دينهم وديٍت واحد وىو اإلسالـ
فهؤالء ادلسلموف كانوا إخوٌب َب اإلسالـ  ،وادلسلموف كلهم أمة واحدة وإف كانوا سلتلفُت َب
جنسياهتم ولااهتم وألوامهم ومواطنهم وقااليدىم  ،فال فرؽ وال ٘تيي بُت
فاراءىم وأغنيائهم بل وال بُت أشرافهم و أدنياءىم إال بتاوى اهلل ع وجل .
وإذا كاف اإلسالـ ديٍت ودين إخوٌب من ادلسلمُت فديننا مجيعا واحد  ،وربنا واحد ،
ورسولنا واحد  ،وقرآننا واحد  ،وقبلتنا َب الصالة واحدة  ،وضلن مجيعا أمة إسالمية  ،وأنا بال
شك ج ء منها .
وأنا عبد من عباد اهلل قعاىل  ،والناس كلهم عباد اهلل قعاىل  ،خلاهم من أب واحد
وىو آدـ عليو الصالة والسالـ ومن أـ واحدة وىي حواء أـ البشر  ،فالناس كلهم إخوة
بشرية ألمهم من أبناء آدـ عليو الصالة والسالـ
ولكن الناس ليسوا مسلمُت كلهم بل أكثرىم اليؤمنوف باهلل واليدينوف بدين اهلل قعاىل
مع أمهم عباداهلل مجيعا  ،فالناس إذا قسماف قسم يؤمنوف باهلل ويدينوف باإلسالـ فهؤالء
إخوٌب َب الدين أحبهم وأرضى عن إؽلامهم وقسم آخر اليؤمنوف باهلل ويكفروف بو فهؤالءىم
الكفار فال أرضى عن كفرىم ولكنهم عباد اهلل قعاىل وإخوٌب َب البشرية فأحسن إليهم
ٔتكارـ األخالؽ بدوف إيذاء وال اعتداء  ،وأدعوىم إىل اإلسالـ باحلكمة وادلوعظة احلسنة
عسى أف يكونوا مسلمُت مثلى يوما ما هبداية اهلل وقوفياو قعاىل
أنا مسلم أكرمٌت اهلل قعاىل بنعمة اإلسالـ وىي نعمة عظمى القساويها أي نعمة ،
واحلمدهلل الذي ىدانا ذلذا الدين وماكنا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل.
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صورة المسلمين الذين يصلون صالة الجماعة
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الدرس الثاني
عائلتي
عائليت كبَتة  ،وأفرادىا كثَتوف يسكنوف ُب بيت واحد حيث يعيشوف فيو معا ،
ويأكلوف الطعاـ الذي كاف مطبوخا من مطبخ واحد  ،وكانت أمي وأخواٌب طبخن وٕته ف
أطعمة متنوعة ُب كل يوـ فطورا وغذاء وعشاء  ،فإذا جاء وقت الطعاـ غللس كل فرد من
أفراد العائلة حوؿ ادلائدة الكبَتة  ،وبعد البسملة يأكلوف قلك األطعمة متلذذين هبا .
وبعد اإلنتهاء من أكل الطعاـ ػلمدوف اهلل قعاىل شاكرين لو  ،وُب عائليت أيب وجدي وأمي
وجدٌب ويل أربع من اإلخوة  ،وأربعة من األخوات  ،وكنت أصارىم سنا وىناؾ عمي
وىو أخو أيب  ،وكاف عمي أكرب أبناء جدي وجدٌب ولكنو أع ب ليس لو زوجة ،
وىناؾ أيضا خاليت وىي أخت أمي الشاياة وكانت امرأة ثيبا قد فارقها زوجها بالوفاة منذ
عدة سنُت و ليس ذلا ابن وال بنت  ،وكاف أيب رئيس العائلة  ،قواما عليها  ،راعيا على
شئومها  ،وكاف يشتال ُب دار احلكومة موظفا ذا منصب رفيع  ،ولو راقب كثَت جدا ُب
كل شهر  ،وقد بٌت للعائلة بيتا واسعا من قلك الرواقب الشهرية الىت ادخرىا طواؿ األعواـ
منذ بداية شالو َب دار احلكومة  ،ولو أيضا سيارة كبَتة اشًتاىا من صدياو ٔتادار رخيص ،
وىذه السيارة مازالت مجيلة وجديدة وىي مركب العائلة قنالها من مكاف إىل مكاف آخر ،
والسيما ُب السفر إىل أماكن السياحة البعيدة أو إىل بيوت أقارىب ل يارهتم وصلة األرحاـ .
كاف أيب زلبوبا لكل فرد من أفراد العائلة ومكرما لديهم  ،ألنو يبذؿ جهده
دائما دلصاحل أفراد العائلة  ،ويتعب إلسعادىم بدوف قذمر وال شكاية  ،بل كاف سعيدا
ومسرورا إذا سعدت العائلة  ،وُب كل يوـ كاف يؤمنا بالصالة مجاعة
وبعد الصالة كاف يتلو علينا الارآف الكرًن ٍب يعلمنا أمور الدين اليت غلب علينا أف نعرفها
ونعمل هبا ُب حياقنا اليومية وكثَتا ما كاف ػلكى لنا قبل النوـ ليال السَتة النبوية وآثارا من
السلف الصاحل كى ناتدي هبم ونتأسي هبم وكاف أيب يعرؼ قلك األمور وػلفظها من الكتب
الدينية والتأليفات اإلسالمية وكاف يارأىا َو يتأمل ٔتا فيها حُت الفراغ من شالو وكلما
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أقيحت لو الفرصة وخاصة ُب أياـ العطلة وأحب أيب وأمي وكل من ُب عائليت ألمهم مجيعا
جعلوين مسلما زلبا للخَت وربوين بًتبية اإلسالـ  ،فج اىم اهلل خَت اجل اء .

صورة العائلة ادلسلمة
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الدرس الثالث
حياتي اليومية
أقوـ من النوـ بعد طلوع الفجر  ،فأمحد اهلل قعاىل وأذكره باألذكار ادلأثورة ٍ ،ب
أرقب وأنظم فراشي وسلدٌب ودثاري قرقيبا منظما  ،وأفتح الشبابيك والنوافذ ليجري اذلواء ُب
غرفة النوـ وألنشق اذلواء الصاُب ُب الصباح الباكر ٍ .ب أدخل احلماـ ألغسل وجهي وفمي
وأنظف أسناين وأقضى حاجيت ٍ ،ب أقوضأ لصالة ركعيت الفجر خفيفتُت اقباعا بسنة رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم حيث قاؿ ُب حديث صحيح  :ركعتا الفجر خَت من الدنيا وما
فيها  .وبعد التسليم من الركعتُت أناـ قليال مضطجعا على شاي األؽلن اقتداء بالسنة النبوية
أيضا ٍ .ب أقوـ ألصلى صالة الصبح مجاعة مع أيب وأمي  ،وإذا انتهينا من الصالة أذكر اهلل
قعاىل باألذكار ادلأثورة عاب الصالة من اإلستافار والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبَت
وقراءة آية الكرسي وادلعوذقُت والصالة والتسليم على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٍب
أدعو اهلل ع وجل باألدعية اليت حفظتها من كتاب األذكار  ،ىكذا بدأت يومي بالعمل
الصاحل .وقبيل شروؽ الشمس أقرأ ما قيسريل من الارآف الكرًن  ،وأحفظ مخس آيات منو
كل صباح  .وأكررقلك اآليات الارآنية حىت قكوف راسخة وثابتة ُب صدري  ،وبعدذلك
أساعد أمي ُب قنظيف البيت وقنظيمو ٍب آكل الفطور الذي جه قو أمي حيث آكل الفطور
بعد االستحماـ وإين الآكل الطعاـ إال بعد اإلستحماـ  ،وقد علمتٍت أمي أف االستحماـ
أو اإلغتساؿ قبل الطعاـ يضر بالصحة واجلهاز اذلضمي بل رٔتا يضعف العال وقوة الذاكرة
أيضا  ،وبعد اف أفطرت إته الكتب الدراسية على حسب جدوؿ التعليم اليومي  ،وقد
اذاكر بعض الكتب الدراسية ٔتا فيها من الدروس مذاكرة مستعدة إذا كاف ىناؾ وقت كاؼ
للمذاكرة ٍ ،ب ألبس لبس ادلدرسة من الاميص األبيض على صدره األؽلن دبوس خاص
بادلدرسة والسرواؿ األزرؽ واحلذاء األسود مع جوربو وألبس فوؽ رأسي كوفية بيضاء أيضا .
ٍب أخرج من البيت بعد أف سلمت على أمي وكاف أيب يوصلٍت بسيارقو اخلاصة إىل ادلدرسة
ُب كل صباح قبل الساعة الثامنة صباحا ومل احضر ادلدرسة متأخرا عن قلك الساعة إال قليال
ألف الشارع م دحم ُب بعض األياـ  .ودلا وصلت إىل ادلدرسة ن لت من السيارة بعد اف
سلمت على أيب وقبلت يده ٍ ،ب أمشي مسرورا إىل فناء ادلدرسة وأحِت كل من لايتو من
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األساقذة وأصدقائي بتحية اإلسالـ وأنا فرحاف جدا بلااء زمالئي األمحاء  ،واألساقذة
األحباء  .وقد أسأؿ بعضهم عن أخبار أياـ العطلة  ،وإذا جاء وقت الدخوؿ ُب الصفوؼ
الصباحية دؽ اجلرس الكهربائي بصوت مرقفع فيدخل كل من التالميذ ُب صفوفهم ٕتاه
عماد العلم الوطٍت ٍب يأمرنا مجيعا األستاذ ادلراقب بتسوية الصفوؼ وقعديل الوقوؼ وكاف
ؼلاطبنا باللاة العربية  ،وبعد أف سوينا الصفوؼ ننشد معا النشيد الوطٍت بصوت مرقفع ،
ٍب نذكر شعار ادلدرسة ذكرا مجاعيا  ،وننصرؼ بعد ذلك دخوال ُب الفصوؿ الدراسية وىي
متعددة لكل فرقة فصل دراسي خاص هبا  ،ويبدأ التعليم من الساعة التاسعة صباحا
وينتهي بعد الساعة الثالثة بعد الظهر وُب خالؿ قلك الساعات فًتة لإلسًتاحة الكربى حيث
نتاذى ُب ادلطعم ونصلى صالة الظهر مجاعة ُب ادلصلى العاـ  ،وكنت دائما ُب الفصل
الدراسي متعلما مؤدبا  ،وقلميذا رلتهدا حيث أكتب وأقرأ وأسأؿ أستاذي بعض السؤاالت
اليت مل أفهمها فهما جيدا  ،فأوضحهايل األستاذ وبينها بيانا واضحا  ،وكاف استاذي مل
يًتؾ قالميذه متحَتين غَت فاعلُت بدوف بياف وإفهاـ  .وُب ادلساء بعد اإلنصراؼ من التعليم
أنتظر أيب كي أرجع معو إىل بيتنا  .ومل يكن أيب متأخرا حىت أنتظره زمنا طويال  ،إال ُب
بعض األياـ  .ودلا وصلت إىل بييت راجعا من ادلدرسة ُب ادلساء أصلى صالة العصر مع أيب
وأمي  .وأغَت مالبسي ألساعد أيب ُب اسااء األشجار وإطعاـ الدواجن  ،وإذا غربت
الشمس نصلى ادلارب ونتعشى بعدىا  ،ونسًتيح قليال ٔتشاىدة األخبار ادلسائية والربامج
التلف يونية ٍ ،ب طلتم يومنا بصالة العشاء فأناـ بعد أف قضيت من
الواجبات ادلن لية وال أسهر الليل ألف السهر يؤثر على الصحة
والبدف  .وقبل أف أناـ أقوضأ وأنظف فمي وأسناين ٍب أغَت مالبسي
بلباس النوـ  ،وأخَتا أناـ على فراشي مضطجعا مستابال جلهة
الابلة ذاكرا بالتسمية وبعض األذكار اليسَتة  .وىكذا قد انتهت
حياٌب اليومية .
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الدرس الرابع
مدرستي الحبيبة
أقعلم اآلف ُب ادلدرسة الدينية  ،وىذه ادلدرسة إمسها اجمللس الديٍت قاع ُب قرية
قدؽلة اليت مساىا الادماء من ادلسلمُت باسم "بانبا" ُب بانكوؾ عاصمة قايالند  .وقعترب
مدرسيت من أقدـ ادلدارس الدينية ُب ىذه ادلنطاة  ،وكاف عمرىا أكثر من أربعُت سنة ،
وقد انشأىا الشيخ عبد الرمحن مادوانج رمحو اهلل قعاىل  ،وكانت ُب بداية األمر مدرسة
صاَتة حيث قعلم فيها أبناء الارية والارى اجملاورة  ،ومازاؿ الشيخ رمحو اهلل قعاىل
مدرسا وحيدا طواؿ عدة سنُت  ،وكاف يعلم أبناء
ادلسلمُت قراءة الارآف الكرًن والعلوـ اإلسالمية من كتب
الًتاث ادلاليوية اليت صنفها العلماء األجالء من ادلاليويُت .
وجدير بالذكرىنا كاف الشيخ عبد الرمحن رمحو اهلل قعاىل من
مريدي العالمة الشيخ عبداهلل بن زلمد بن حسُت األزىري
الشافعي رمحو اهلل قعاىل وىو أوؿ من مسى ىذه ادلدرسة باسم
اجمللس الديٍت منذ أوؿ نشأهتا .

وبعد مرور ال ماف عدة سنُت مازالت مدرسيت
قلعب بدورىا ُب رلاؿ التعليم
ونشر العلوـ اإلسالمية ٖتت رئاسة الشيخ عبد الرمحن
رمحو اهلل قعاىل حىت ْتلوؿ عاـ  4756بوذية
دخلت مدرسيت احلبيبة العهد اجلديد من التطور
والتادـ  ،وذلك ٔتجئ طائفة من األساقذة خرغلي
اجلامعات اإلسالمية ُب الدوؿ العربية  ،وقد انضم
ىؤالء األساقذة األفاضل على ادلدرسة  ،وقشاركوا معا
ُب قرقية ادلستوى الدراسي من ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة الثانوية وبذلوا جهدىم ُب قطوير
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مناىج التدريس ووضع العلوـ اإلسالمية والعربية كما كانت قدرس ُب ادلعاىد اإلسالمية من
الدوؿ العربية وخاصة ُب معهد البعوث اإلسالمية ّتامعة األزىر الشريف  ،وكانت ادلواد
الدراسية اليت قررىا ىؤالء األساقذة أكثرىا قطابق ادلواد ادلاررة للتدريس ُب ادلعهد ادلذكور آنفا
مثل علم التفسَت وأصوؿ التفسَت واحلديث النبوي ومصطلح احلديث والفاو اإلسالمي
وأصولو وقاريخ التشريع  ،والتاريخ العريب وعلم التوحيد  ،وقواعد اللاة العربية من النحو
والصرؼ وعلم البالغة واألدب العريب وغَتىا من ادلواد األساسية  ،وباإلضافة إىل ذلك أف
ىؤالء األساقذة وضعوا للمدرسة نظاما زلكما على قالميذىا ُب قعلمهم حىت يصبحوا خَت
ابناء ادلسلمُت  ،وفائاُت على غَتىم  ،وقدوة حسنة لألجياؿ الاادمة  ،وليكونوا دعاة
الناس إىل الدين احلنيف ُب ادلستابل  ،وكانت مدرسيت احلبيبة
قد قطورت وقادمت شيئا فشيئا على سبيل التدرج  ،وذلا ُب ال من ادلاضي مبٌت واحد ،

ومسكن واحد لتالميذىا ادلايمُت هبا وملعب ضيق ادلساحة أماـ ذاؾ ادلبٌت الادًن وىو
ذوطباُت فاط ٍ .ب أزيل ادلبٌت الادًن من موقعو فنال إىل موقع جديد بعد أف وسعت
مساحتها إىل األراضي اجملاورة للمدرسة وىذه األراضي قد باعها اصحاهبا للمدرسة بأسعار
رخيصة حيث قدفعها ألصحاب األراضى سنويا بالتاسيط ،
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وقد بنيت على قلك ادلساحة عدة عمارات جديدة منها عمارة كربى ذات أربعة طوابق فيها
قاعة اإلجتماع وغرؼ األساقذة والفصوؿ الدراسية الواسعة وىناؾ عمارة معتدلة احلجم ودار
ادلناسبات حيث يسكن فيها التالميذ وادلدرسوف  .وكانت ىذه الدار مدرسة أو مبٌت للدراسة
ومسكنا للتالميذ ُب نفس الوقت قبل قأسيس العمارة الكربى ،
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وىي حاليا دار للسكٌت فاط  .ومل يكن دلدرسيت مسجد خاص الذي يصح فيو
اإلعتكاؼ وإظلا يصلي التالميذ واألساقذة الصلوات ادلكتوبة مجاعة ُب قاعة اإلجتماع للعمارة
الكربى  ،وأما ادلسكن للتلميذات فهوادلسكن الادًن للتالميذ ساباا  .ويتعلم حاليا ُب
مدرسيت أكثر من مائة ومخسُت قلميذا وقلميذة ويدرس فيها أكثر من عشرين مدرسا منهم
أربع مدرسات وفيهم مبعوث من جامعة األزىر الشريف وكاف عربيا مصريا .
وللمدرسة قسماف قسم للبنُت وقسم آخر للبنات ولكل منهما ادلواد ادلاررة
ٗتتص بو ُب التدريس وٕتمع بينهما ُب بعض األحياف كمادة الكشافة واحملادثات العربية
واألنشطة وغَتىا  ،وقدرس ُب كال قسمُت ثالث لاات عربية واصللي ية وماليوية  ،وىذه
األخَتة ( أى ادلاليوية) قناسم إىل اللاة العصرية اليت كانت يتكلم هبا الشعب ادلاليوي ُب
العصر احلاضر وقد قسمى أيضا باللاة الرومية ألمها قكتب باحلروؼ الالقنية واألخرى ىي
اللاة ادلاليوية الادؽلة ْتيث قكتب باحلروؼ العربية والفارسية  ،وقد قسمى أحيانا باللاة
ادلاليوية الكالسيكية وىي اليت صنفت هبا كتب الًتاث العلمية ُب العصر ادلاضي .
والفلسفة الدراسية دلدرسيت ىي العلم النافع والعمل الصاحل وإصالح اجملتمع وىي عبارة وجي ة
عن ادلبادئ الشاملة على مسؤولية ادلدرسة ُب رلاؿ نشر العلوـ النافعة مع العمل هبا شلا يًتقب
على ذلك من إصالح اجملتمع واحلصوؿ على سعادة الدارين .
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الدرس الخامس
وطني الحبيب
أنا قايالندي  ،وادلملكة التايالندية وطٍت  ،ولدقٍت أمي ُب أرضها فهي مساط رأسي
وأرض أمي وأيب  ،بل ىي أرض آبائي أيضا منذ قدًن ال ماف  ،ألف أرض قايالند كانت
ج ءا من شبو اجل يرة ادلاليوية وكاف آبائي وأجدادي من الشعب ادلاليوي أقدـ الااطنُت ُب
ىذه ادلناطق الادؽلة من شبو اجل يرة ادلاليوية  ،وقد قسمى بشبو ج يرة ملاا نسبة إىل شللكة
ملاا اإلسالمية اليت أسسها ادلاليويوف ُب العهد الادًن وىي اآلف مدينة من مدف مالي يا ،
فالشعب ادلاليوي إذا ليسوا
بارباء عن أرض قايالند حاليا
ألمهم أصحاب األرض األصليوف
 ،وذلم قاريخ قدًن الذي قد
يرجع إىل ما قبل ىجرة الشعب
قاي من زماف بعيد ٔتعٌت أف
الشعب قاي قد ىجروا من
أماكنهم األصلية ُب جنوب
الصُت إىل ىذه األرض بعد أف قطن فيها وأقاـ هبا الشعب ادلاليو زمنا بعيدا  .وعلى كل
حاؿ كاف الشعب ادلاليوي يعترب من أقدـ أجناس الشعب التايالندي ادلختلفة  .وذلك ألف
الشعب التايالندي يتكوف من األجناس والشعوب ادلختلفة منهم شعب التاي وادلاليو
والصُت والالوس واخلمَت والراماف وغَتىم ومع ذلك كانو مجيعا شعبا واحدا للمملكة
قايالندية بدوف قفريق .
قاع ادلملكة التايالندية ُب جنوب شرقي آسيا غريب شبو ج يرة اذلند الصينية
ومشايل شبو ج يرة ماليو بُت بورما (مياظلار) والوس وكمبوديا ومالي يا  ،ومساحتها
 706,555كم  ،وعدد سكامها أكثر من ستُت مليوف نسمة  ،وعاصمتها حاليا
بانكوؾ  ،وأما عاصمتها الادؽلة فهي أيوقيا  ،وقبل احلرب العادلية الثانية كانت قسمى
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سياـ ٍب ٖتوؿ امسها إىل " قايالند " ٔتعٌت بالد احلرية أو أرض األحرار وقد عرؼ الشعب
التايالندي منذ زمن بعيد بأنو شعب بساـ  ،زلب للسالـ  ،وكاف يعيش عيشة بسيطة
ومن ادلعروؼ ُب التاريخ العصري أف الشعب التايالندي قادر على حفاظ استاالؿ بالده
باستمرار دوف قعرض الستعمار الدوؿ الاربية مثلما حدث للدوؿ اجملاورة ذلا .

ومنذ قدًن ال ماف كاف الشعب التايالندي يعيش على ال راعة وخاصة زراعة األرز ُب
أخصب ادلناطق وسط البالد  .ومن ٍب زراعة ادلطاط والفواكو ُب ادلناطق الشرقية واجلنوبية
أيضا  .وكما أف عددا غَت قليل من الشعب التايالندي يعمل ُب صناعات حرفية وقربية
األنعاـ وصيد أمساؾ والتجارة  .ومن اىم مدف قايالند حاليا شيانج ماي وىي مدينة سياحة
,وىى أكرب مدينة بعد بانكوؾ العاصمة وبوكيت أشهر ادلدف اجلنوبية سياحة على ْتر
أنداماف  ،وسوخوقاي عاصمة اوؿ شللكة قاي  ،فيها أبنية أثرية وأيوقيا عاصمة سياـ قدؽلا
بعد سوخوقاي  ،قاع مشايل بانكوؾ على ج يرة وسط ملتاى ساعدى ميناـ  ،وظلت
أيوقيا عاصمة سياـ أكثر من أربعة قروف حىت خرهبا البورميوف ُب سنة  0989ميالدية وفيها
أطالؿ قصر وىياكل بوذية رائعة وأصبحت اآلف مرك ا للسياحة ومدينة ذات أعلية كبَتة من
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الناحية التارؼلية  .وأما بانكوؾ عاصمة قايالند حاليا فتاع على ميناـ قرب مصبو ُب خليج
قايالند  .وقد مساىا التايالنديوف ٔتدينة
كرونغ قيب  ،فيها قنوات عديدة  ،ومن كثرة قنواهتا مساىا الاربيوف بالبندقية الشرقية
( أوفينيسياالشرقية ) قشبيها ٔتدينة إيطالية  .وُب بانكوؾ بنايات قدؽلة وقصر ملكي ومئات
اذلياكل البوذية  ،ومطار دويل  ،ومرك ثااُب وديٍت وٕتاري وصناعي .
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الدرس السادس
تاريخ المسلمين في تايالند
كانت سياـ منذ قدًن ال ماف من أىم الطرؽ التجارية سواء أكانت برية أـ ْترية
ألمها مرك ٕتاري بُت شبو ج يرة اذلند الصينية وشبو ج يرة ماليو وبُت ْتر الصُت شرقا
واحمليط اذلندي غربا  .وقد جاء التجار العرب والفرس إىل ىذه ادلناطق منذ عهد قبل نشأة
اإلسالـ ُب شبو اجل يرة العربية  .وقد أكدت الدالئل التارؼلية واآلثار الادؽلة على أف ىؤالء
التجار من العرب الادماء والفرس نالوا بالسفن التجارية بضائعهم من بالدىم إىل ادلوانئ
الادؽلة اليت كانت قاطن على أرض سياـ شرقا وغربابل أقاـ بعضهم ُب سوخوقاي عاصمة
سياـ األوىل وُب بعض ادلدف الساحلية جنويب سياـ مثل فطاين ُب العهد الذي كانت ج ءا
من شللكة النكاشوكا الادؽلة  .ودلا أسلم العرب والفرس وانشر اإلسالـ شرقا وغربا أصبح
ىؤالء التجار دعاة اإلسالـ .
وبالنظر إىل مهارة العرب والفرس ُب ادلالحة ُب احمليط اذلندي ونشاطهم ُب رلاؿ
التجارة اصبحوا سادة التجارة  ،وىذه السيادة التجارية ىي اليت مكنت لتجار ادلسلمُت
ومن جاء معهم من الدعاة من أف يكسبوا لإلسالـ ثاين اقطاره سعة وقعداد سكاف وثروة
وىي بالد جنوب شرؽ آسيا ٔتا فيها سياـ وبالد ادلاليو  .ومن العسَت ٖتديد قاريخ دخوؿ
اإلسالـ أرض سياـ وشبو ج يرة ادلاليو  .وٖتكى ادلراجع اف ٕتار ادلسلمُت أنشأوا ألنفسهم
مراك ٕتارية على السواحل من وقت مبكر رٔتا ُب
أواخر الارف الثاين وأوائل الثاث اذلجريُت  ،الثامن
والتاسع ادليالديُت  .وقد أثبتت البحوث األثرية أف
لتجار ادلسلمُت األوائل عالقات ٕتارية مع سياـ منذ
عصر سوخوقاي حيث عثر الباحثوف كلمة " بازر "
َب احلجر ادلنفوش الذي اخًتعو " األب راـ خامهينج
" ُب عهده وكلمة بازر فارسية األصل ومعناىا السوؽ
الدائم أو ادلتاجر الدائمة شلا دؿ على أف التجار من
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ادلسلمُت قد وصلوا إىل ىذه ادلدينة الادؽلة وأقاموا فيها للتجارة مع أىلها منذ زمن بعيد .
وُب نفس العهد كذلك كاف اإلسالـ قد انتشر ُب شبو ج يرة ادلاليو واستجاب لو الشعب
ادلاليوي خَت اإلستجابة ٍب قامت ُب ىذه الباعة شلالك إسالمية منها شللكة ملاا اإلسالمية
اليت عاصرت شللكة سوخوقاي وُب عصر أيوقيا سيطرت سياـ على اإلقليم الشمايل من شبو
ج يرة ادلاليو  ،وكانت حاضرة اإلقليم مدينة ناخوف سري قاماراج ومن ادلدف التابعة ذلا
سوصلكاال حيث كاف معظم سكامها مسلمُت .

املطالعة اجمللسية

وكانت سوصلكاال ُب أوؿ
عهد ادللك براجاوباسات قوانج مستالة
عن حكم أيوقيا وأصبحت سلطنة
إسالمية ٖتت حكم السلطاف سليماف
شاه طواؿ حياقو  ،وكاف السلطاف من
أبناء داقوءموكوؿ الذي جلأ بأسرقو إىل
أرض سياـ ىربا عن احلرب اليت وقعت
ُب ج يرة من ج ر أندونيسيا ٍب ن ؿ مع
أسرقو ورجالو على شاطئ ْتَتة
سوصلكاال  .فهناؾ اقاموا وبنوا قرية اليت
أصبحت مدينة معمورة ٔترور ال ماف .
ودلا ازداد نفوذ داقوء موكوؿ ورسخت
سيادقو على ىذه ادلدينة وادلناطق اجملاورة
ذلا اعًتؼ ملك أيوقيا سوـ ديج
براجاوسونج قاـ بسيادقو وواله حاكما
على ىذه الباعة من أرض سياـ  .فلما
قوَب داقوءموكوؿ خلفو ابنو سليماف
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حاكما على سوصلكاال باعًتاؼ ملك أيوقيا  .وكانت سوصلكاال م دىرة وقوية ُب حكم
سليماف حيث بٌت ادلوانئ التجارية والاالع ادلتينة للدفاع عن ادلدينة وحفاظها عن األعداء ،
ومازالت بعض الاالع احلصينة موجودة حىت اآلف ٍ .ب قوَب ملك أيوقيا واستوىل على عرشو
أوكياكال ىوـ ماتصبا عرش ادللك السابق من أبناءه ادلستحاُت  .وجلس على العرش أوكيا
ىذا باسم ادللك براجاوباسات قوانج  ،وبسبب اناالب السلطة العليا ُب بالط ملك أيوقيا
خرج على حكم أيوقيا سوصلكاال وادلدف
التابعة ذلا باعالف سليماف استااللو
ووىل نفسو سلطانا عليها وبذلك
اصبحت سوصلكاال وقوابعها من ادلدف
اجملاورة ذلا سلطنة إسالمية اليت قويت
شوكتها وازدىرت وبلات أوج ع هتا ُب
عهد ىذا السلطاف ادلسلم  ،على
الرغم من أف أيوقيا أرسلت جيوشها
دلهامجة حدود السلطنة عدة مرات
ولكنها ردت إىل أرضها ى ؽلة متكررة
بفضل حصانة قالع اليت بناىا
السلطاف سليماف شاه دفاعا عن
سلطنتو  ،وظلت مستالة إىل مابعد
وفاقو من فًتة قصَتة حيث خلفو ابنو األكرب مصطفى بن سليماف وكانت شللكة أيوقيا وقتئذ
ٖتت حكم ادللك اجلديد وىو سوـ ديج باناراي الكبَت  ،وبلات أيوقيا أوج ع هتا ودخلت
عصرا ذىبيا ُب عهد ىذا ادللك  .فال مفر وال مهرب عن احلرب السًتداد إقليم سوصلكاال
إىل شلتلكات أيوقيا بعد أف كاف مستاال عنها طواؿ حكم السلطاف سليماف  ،وقد دارت
احلروب ونشبت ادلعارؾ بُت أيوقيا وسوصلكاال وانتهت هب ؽلة سوصلكاال وزالت السلطنة
اإلسالمية وبعد ساوط سوصلكاال ُب قبضة أيوقيا عامل سوـ ديج باناراي ملك أيوقيا مع
أسرة السلطاف سليماف خَت ادلعاملة ومل يأمر بإعدامهم بل أباى حياهتم جلبا لطاعتهم لو ،
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وخدمة لو منهم حيث وىل ادللك أكرب أبناء السلطاف وىو مصطفى حاكما على مدينة
(جاي يا ) ٔتنصب برايا بيشيت باكدي سري بيجاي سوانج كراـ  .ودلصطفى أخواف
امسهما حسن وحسُت  ,وعلا من ابناء السلطاف سليماف  .وكاف حسن قد قوىل قيادة
الاوة البحرية ُب أيوقيا ٔتنصب برايا راجا بغ ساف  .وأما حسُت واله ادللك وكيال دلدينة
جاي يا ولاب بػ راجامودا وجدير بالذكر ىنا أف عهد ادللك باناراي الكبَت قد اعترب بعصر
ذىيب ُب قاريخ سياـ ,
استوىل على عرش أيوقيا باإلناالب العسكري ُب بالط ملكي  ،وكاف ادلسلموف من
إيراف وادلاليو وجاوه لعبوا دورا كبَتا ُب مساعدة ادللك وقأييده على منازعة عرش أيوقيا من
عمو سوـ ديج براسي سوقاـ راجا وبذلك كانت عالقاقو بادلسلمُت قوية وطيبة ُب أوؿ
حكمو على أيوقيا وقوىل بعض ادلسلمُت من إيراف وزارة داخلية ( ساموىنا يوؾ ) وىؤالء
من أبناء الشيخ امحد الامي الذي دخل أيوقيا قاجرا ُب أوؿ األمر ٍب قوىل عدة مناصب منها
وزارة داخلية ذات لاب جاوبرايا شيخ أمحد راقنا قيبادي ساموىنايوؾ اكرامها سينابادي فاي
نواه وذلك ُب عهد ادللك براجاوسونج قاـ .
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وآخر مناصبو مستشار خاص بادللك ولابو جاوبرايا باووف راجانايوؾ جانغ واغ كروـ
مهادقاي  .وذلك ُب عهد ادللك سوـ ديج براجاو باسات قوانج ودلا قوَب الشيخ أمحد
الامي قوىل ابنو " شوف " وزيرا داخليا ُب أوؿ عهد سوـ ديج باناراي  ،وذلذا الوزير
بنت واحدة امسها " لوأف " وكانت إحدى زوجات ادللك وولدت لو أمَتة امسها براأوغ
جاوسيانغ جاندارا  ،وابن الوزير اآلخر قد خلفو نفس ادلنصب  ،ولابو جاوبرايا شامناف
باكدي (سوـ بوف )  .ومن ٍب كاف مسلم آخر من إيراف واله ادللك على الوزارة ادلالية ولابو
أوؾ براسي مانوراج ٌب كوساقيبادي  ،وامسو آغازلمد  .وقد لعب دورا ىاما ُب وضع
النظاـ ادلايل والتجارة اخلارجية والعالقات الدبلوماسية مع الدوؿ ادلسلمة منها الدولة الصفوية
ُب إيرالف وامرباطورية ماوؿ ُب بالد اذلند اإلسالمية وبفضل ىذا الرجل قوىل كثَت من
ادلسلمُت على ادلدف ذات أعلية من الناحية التجارية واالستَتاقيجية مثل قناواسري ومارد
وبيشابوري وباراف وكوي بوريا وسوبانبوري وبانكوؾ  .شلا يًتقب على ذلك من ازدىار
آيوقيا وقادمها ُب عدة رلاالت  .ومن اآلثار اليت دلت على أف شللكة أيوقيا قأثرت بعلوـ
ادلسلمُت ادلتعددة قأثرا كبَتا صورة ادللك سوـ ديج باناراي الكبَت اليت رمسها بعض الفنانُت
الاربيُت  .وُب قلك الصورة كاف ادللك يلبس لباس ادلسلمُت من العمامة وزينة الرأس وإعفائو
اللحية متشبها بصورة األمرباطور ادلاويل  .والفنوف ادلعمارية ُب بناء الاصر ادللكي وادلعابد
واجلسور والنافورات ُب مدينة لوببوري اليت أمر ببناءىا كعاصمة جديدة لو  .وىنا نرجع إىل
قصة قائد البحرية مرة أخرى  .وىو أوكياراجا بغ
ساف ( حسن ) .
كاف ذلذا الرجل ابن امسو خوف الكسمانا
( بوف يانج )  .وُب عهد سوـ ديج براجاو قاي
سارا ق وج جارية امسها موـ داو فولدت لو إبنا امسو
زلمود وكاف زلمود من حراس ادللك األخَت أليوقيا
ولابو ادللك بلوانح ساؾ ناي وين  .وبعد ساوط
أيوقيا ُب قبضة الربمانيُت انضم زلمود إىل جيوش
براياقاؾ ( جاوبرايا واشَتاباكاف ) ُب حروب ٖترير
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أيوقيا وأرض سياـ من استيالء الربمانيُت  .وحملمود فضل وبطولية ُب قلك احلروب ودلا
جلس براياقاؾ على عرش ادللك باسم سوـ ديج براجاوقاكسُت ونال العاصمة من أيوقيا اليت
خرهبا الربمانيوف إىل مدينة قونبوري ( بانكوؾ الادؽلة ) حيث جعلها عاصمة جديدة حلكمو
 ،وىل ادللك اجلديد زلمودا وزيرا لو ولابو ّتاوبرايا جاكريسري أونج خاراؾ ٌب مسوىنا يوؾ .
وبذلك قوىل زلمود أعلى مناصب رجاؿ ادلملكة اجلديدة  .ولو ابناف أحدعلا زلمد أو جوي
قد قوىل ىذا منصب برايايومراج كاسيًتاقيبادي  .وأما الثاين منهما فامسو واغ الذي قوىل
منصب فراياراج واغ ساف قائد البحرية وذلذا الرجل زوجات منها السيدة " شو " اليت ولدت
لو ثالث بنات األوىل منهن امسها " بينج " اليت كاف زوجها برايانونتابوري سري مها أودياف (
بوف جاف ) فولدت بينج بنتا وحيدة لبوف جاف امسها رًن ( مرًن )  .وذلذه ادلرأة شأف عظيم
ألمها أصبحت من زوجات ادللك الثاين سوـ ديج بابودالوت النباالي من أسرة ملكية
جاكري اليت حكمت أرض سياـ بعد وفاة سوـ ديج براجاوقاكسُت  .وكاف مؤسس األسرة
ادللكية اجلديدة سوـ ديج بابودايودفاجوال لوؾ وىو من قواد ادللك السابق ( قاكسُت ) ٍب
وىل نفسو ملكا جديدا  .وولدت زوجة ادللك الثاين رًن أمَتا امسو كروـ ماموف جيسدابادند
أو بارا أوغ جاو قاب  ،وىذا األمَت ىو ادللك الثالث من أسرة جاكري ادللكية  .قد قوىل
عرش ادللك خلفا ألبيو وامسو سوـ ديج بارانانج كالو جاو يوىوا وبذلك أصبحت رًن أـ
ادللك ومساىا ادللك بسوـ ديج كروـ مباراسري سواليل باراباروـ مراج شوف ناين رفعا دلن لتها .
وأما ابنة براياراج واغ ساف الثانية فامسها " بلونج " كانت مت وجة ْتاكم والية
باقالونج امسو قونج خاو ولابو براياكيوكروب بيشاي وىو من ذرية السلطاف سليماف أيضا
ولكنو ليس ٔتسلم بل ىو بوذي  ،وولدت ذلما ابنة امسها خوف بونج ٍ ،ب ق وجت ىذه
ادلرأة برجل لابو بارااكسوف سومبات ومنهما زوجة ادللك الثالث ألسرة جاكري ادللكية امسو
" ساب " وولدت ىذه ادلرأة أمَتا لابو كروـ ماموف ماقيابيتاؾ
( باراأوغ جاو سَتئ وونغ ) وىذا األمَت والد ادللكة سوـ ديج براقيب سَتين قارابارمراشيٍت
زوجة ادللك الرابع  ،وىي أـ ادللك اخلامس ألسرة جاكري ادللكية  .وأما صارى بنات
براياراج وانغ ساف فهي " راد " كانت مرضعة ادللك الثالث  .وىنا قد عرفنا كيف كانت
عالقات األسرة ادللكية ُب سياـ بادلسلمُت  ،والسيما من جهة األـ رغم أمهم ليسوا
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مسلمُت ُب طباة ادلتأخرين ولكنهم من ذرية آباء ادلسلمُت باألنساب من جهة األـ .
فادلسلموف ج ء من قاريخ أرض سياـ بالشك  .وىذه حاياة قارؼلية مل يستطع احد أف
ينكرىا  ،ومن ظن وزعم أف ادلسلمُت ليست ذلم عالقة قارؼلية بأرض سياـ فاد أخطأ وأىب
 ،واليأىب إال متكرب أو جاىل واهلل قعاىل نسألو أف يهدي ىؤالء ادلتأخرين من ذرية ادلسلمُت
إىل دينو ادلستايم وأف يرجعهم إىل دين آبائهم مرة أخرى وأف غلعل ىذه األرض دار اإلسالـ
ُب ادلستابل ياذا اجلالؿ واإلكراـ .
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الدرس السابع
اإلسالم في تايالند
ُب قايالند مخسة أدياف الرمسية وىي البوذية واإلسالـ وادلسيحية واذلندوسية الرباعلية
والسيخ  ،كل األدياف ادلذكورة أقرهبا رمسيا دستور ادلملكة التايالندية وأيدهتا احلكومة خَت
قأييد  .وقد اعتنق أكثر الشعب التايالندي البوذية  ،وكاف ادللك التايالندي بوذيا أيضا
ولكنو اعًتؼ باألدياف األخرى واعترب نفسو كافال وناصرا لكل األدياف بال فرؽ  ،وللشعب
التايالندي حرية كاملة ُب ادلعتادات وإقامة الطاوس الدينية ونشر التعاليم الدينية وغَتىا ،
ومل يكن ُب قاريخ قايالند اضطهاد وال اعتداء بسبب الدين إال نادرا ُب بعض األحياف ،
والنادر كادلعدوـ ومل يعترببو  ،ذلك ألف الشعب التايالندي زلب للسالـ  ،معًتؼ بالتنوع
واالختالؼ  ،متمي برحب الصدر  .فيعيش أىل األدياف كلها ُب أماف وىدوء  .وذلم
حرية مكفولة مادامت قلك احلرية مل قضر باجملتمع وادلصاحل العامة  .وجاء اإلسالـ ُب
الًتقيب الثاين بعد البوذية من حيث عدد معتنايو  ،فادلسلموف ُب قايالند حاليا عددىم
أكثر من ستة ماليُت نسمة  ،ياطن معظمهم ُب الواليات اجلنوبية من أرض قايالند ،
وىناؾ عدد ليس باليل ُب الواليات الوسطي والشمالية والسيما ُب والية بانكوؾ والواليات
اجملاورة ذلا  .وكثَتا ماصلد مساجد كثَتة قاع على شواطئ قنوات بانكوؾ العاصمة كاناة
سُت سيب وغَتىا وقاع على ماربة من قلك ادلساجد ىياكل بوذية شلا يدؿ على أف بُت
ادلسلمُت والبوذيُت حسن العالقات وخَت ادلعامالت فيما بينهم بل صلد بعض ادلساجد األثرية
ذلا فن معماري ُب البناء والشكل شبو ادلعابد البوذية كمسجد قوف سوف الادًن  ،ومسجد
كودي خاو أو بانج لوانج ُب بانكوؾ ياي مثال قد يظن من رأى من اخلارج أنو معبد بوذي
ولكنو ُب احلاياة مسجد ادلسلمُت الذي بنوه قاليدا بالفنوف ادلعمارية البوذية حىت أصبح من
عجائب بانكوؾ  .وُب قايالند مساجد كثَتة يبلغ عددىا أكثر من ألفُت مسجد  .ولكل
مسجد مدرسة دينية لتعليم الارآف الكرًن وعلوـ الدين اإلبتدائية  ،ويتعلم فيها أبناء الارية
من ادلسلمُت بعد انصرافهم من ادلدرسة احلكومية يوميا  .وُب بعض الارى ادلسلمة قوجد
مدارس إسالمية ُب ادلرحلة اإلعدادية والثانوية أيضا كاريتنا اليت قاع فيها مدرستنا اجمللس
الديٍت قوجد مدارس أخرى فضال عنها .
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وُب سنة 0;69ـ أصدرت احلكومة التايالندية ادلرسوـ ادللكي بشأف مساجد

اإلسالـ وكفالتها ٍ ،ب أصدرت ادلرسوـ ادللكي اآلخر سنة  0;77ـ حيث أسست
اذليئات اإلسالمية العامة ٔتاتضاه ٍ ،ب أصدرت أخَتا َب سنة 0;;9ـ ادلرسوـ ادللكي الذي
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ينص على أف إدارة الشئوف اإلسالمية بتايالند قاوـ عليها ثالث اذليئات اإلسالمية من
اللجنة ادلرك ية اإلسالمية بتايالند ٔتا فيها مكتب شيخ اإلسالـ ( جوال راجشا مونًتي )
واللجنة اإلسالمية باحملافظات واللجنة اإلسالمية بادلساجد .
وأما منصب " جوالراجشامونًتي " فهو ٔتن لة شيخ اإلسالـ أو مفيت الديار ُب
الدوؿ اإلسالمية والعربية  ،ويعترب رئيسا دينيا وأعلى ادلناصب جلماعة ادلسلمُت عامة ُب
قايالند  .ووظيفتو كمستشار احلكومة ُب الشئوف اإلسالمية ورئيس اللجنة ادلرك ية اإلسالمية
بتايالند  ،وُب احلاياة أف منصب جوالراجشامونًتي يرجع قارؼلو إىل عصر دولة أيوقيا ُب
عهد جاللة ادللك سرونج قاـ  ،وأوؿ من قوىل ىذا ادلنصب الشيخ أمحد الامي فارسي
األصل  .وىو قاجر أْتر بسفينتو إىل ايوقيا عاصمة قايالند آنذاؾ ٍب استوطن فيها وق وج
بامرأة قايالندية  ،ؤتهارقو ُب
التجارة وادلالحة أصبح غنيا وأكرب
ٕتار ادلسلمُت ُب آيوقيا  .وبلات
شهرقو إىل البالط ادللكي فعينو
جاللة ادللك كمستشارلو ُب الشئوف
ادلالية والتجارة اخلارجية مع الدوؿ
اإلسالمية والاربية  ،وواله جاللة
ادللك منصب "
أوكياجوالراجشامونًتي ٌب كروماقاه
خاوا " وىو ٔتنصب وزير التجارة حاليا فهذا ادلنصب إذا ذووظيفة حكومية وليست وظيفة
دينية ُب بداية األمر ٍ .ب ٖتولت إىل رئاسة ُب الشئوف اإلسالمية أخَتا وىي منصب شيخ
اإلسالـ  .وأغلب من قوىل منصب جوالراجشامونًتي ُب العصور ادلاضية من عصر أيوقيا
إىل أوؿ عصر راقناكوسُت من ذرية الشيخ أمحد الامي حىت سنة  0;67ـ قوىل ىذا
ادلنصب السيد  /شاـ بروـ جونج وىو مسلم سٍت وليس شيعيا كالساباُت وال من ذرية
الشيخ أمحد الامي  .وكاف السيد  /شاـ رمحو اهلل قعاىل من خرغلي األزىر الشريف وقد
شارؾ ُب اناالب نظاـ احلكم التايالندي سنة  4697بوذية بل ىو أحد أعضاء حركة ٖترير
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قايالند أو سَتي قاي ُب احلرب العادلية الثانية ٍ ،ب قوىل ادلنصب بعده السيد  /قواف
سووانناساس  .وقد ظل ُب ىذا ادلنصب حىت سنة  0;:0ـ وىو صاحب قفسَت الارآف
الكرًن بالًتمجة إىل اللاة التايالندية وذلك بتوصية و٘تويل جاللة ادللك التاسع بوميبوؿ
أدولياديج ٍب قوىل منصب شيخ اإلسالـ فضيلة الشيخ  /براسَتد زلمد  .وكاف الشيخ
رمحو اهلل قعاىل من أشهر علماء ادلسلمُت ُب بانكوؾ وىو مؤسس مدرسة مفتاح العلوـ
الدينية ادلشهورة  ،وأما جوالراجشامونًتي اآلف ىو السيد  /سواد سومالياساؾ .

وأنفات احلكومة التايالندية من مي انيتها على بناء ادلرك اإلدارى للشئوف اإلسالمية ُب
بانكوؾ العاصمة  ،وىذا ادلرك عبارة عن رلموعة البنايات الكبَتة والعمارات اجلميلة الىت
قضم فيها مكاقب اذليئات اإلسالمية وقاعة اإلجتماع وادلصلى ومساكن ادلوظفُت وغَتىا ،
ويستعمل ىذا ادلرك َب إقامة احلفالت الدينية والرمسية كاحتفاؿ بادلولد النبوى الشريف سنويا
 .وادلؤ٘ترات َب ادلناسبات ادلختلفة  ،وياع ىذا ادلرك َب منطاة نونج جوؾ وىى أكثر مناطق
بانكوؾ كثافة بادلسلمُت  .وىناؾ عدة مساجد جوامع َب الواليات اجلنوبية الىت أنفات
احلكومة على بناءىا كمسجد جامع َب َب الواليات فطاىن وجاال وناراقيواس وستوؿ مثال .
وَب سنة 0;:4ـ أصدرت احلكومة الارار باعطاء مبلغ  0977مليوف بات للمساعدة َب
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بناء ادلرك اإلسالمي بتايالند الذى ياع َب قرية خلوج قاف بانكوؾ  ،وىذا ادلرك اإلسالمي لو
قاعة اإلجتماع ادلتسعة وادلكتبة الكبَتة وادلسجد الرائع بالفن ادلعمارى اإلسالمى الذى يعترب
من أمجل ادلساجد َب قايالند
ؤترود ال ماف قد انتشر اإلسالـ َب قايالند انتشارا كبَتا  ،وي داد عدد ادلسلمُت
يوما بعد يوـ  ،ويعيش ادلسلمُت َب كل أضلاء البالد وأقاليمها حىت َب إقليم مشاؿ شرؽ البالد
( إيساف ) ي داد عدد مسلمُت اجلدد ( ادلؤلفة قلوهبم أو حديثى اإلسالـ ) أكثر شلا مضى َب
ال من ادلاضى  ،وبٌت ىؤالء ادلسلموف ىناؾ مساجد كثَتة وخاصة َب الواليات الكربى كوالية
أودوف قاىن  ،وسورين  ،وساكونناخوف وسأكيو وأوبوؿ راجشتاىن وخانكُت مثال وعلى كل
حاؿ من األحوؿ أف اإلسالـ َب قايالند الي اؿ على حالة جيدة وظلو مستمر وللمسلمُت
حرية كاملة َب أداء عباداهتم وإظهار شعائر دينهم وشلارسة أعماذلم واحلفاظ على عاداهتم
وقااليدىم بينما قد صلد أف ادلسلمُت َب بعض البالد ( بل َب البالد اإلسالمية نفسها ) مل
قكن لديهم حرية قامة كما ناذلا ادلسلموف ُب قايالند  ،وذلك فضل اهلل يؤقيو من يشاء من
عباده واهلل على كل شئ قدير .
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الدرس الثامن
جاللة الملك التايالندى

كاف لسياـ َب العصور ادلاضية كثَت من ادللوؾ  ،ذلم السلطة العليا َب حكم البلد ،
انفردوا هبا مستالُت  ،وكاف ذلم وزراء يعينهم ملك العصر ليتولوا شئوف الدولة  ،فيستعُت
برأيهم وقدبَتىم  ،ومل يشًتؾ أحد من رعايا ادللك َب شئوف الدولة إال من عينو ادللك خاصة
 .ودلا قاَت نظاـ احلكم َب عاـ 0;54ـ إىل النظاـ الدؽلاراطى  ،وذلك َب عهد جاللة ادللك
السابع من أسرة جاكرى ادللكية  .أصبح ادللك السيامى ٖتت دستور ادلملكة باعتباره كرم
أعلى وىو عاىل الدولة ورأس احلكم عليها وكاف ادللك يستخدـ السلطة العليا من ثالثة
طرؽ وىى سلطة قشريعية الىت ؽلثلها رللس الشعب أو الربدلاف  .وسلطة قنفيذية الىت ؽلثلها
رللس الوزراء  .وسلطة قضائية الىت ؽلثلها احملاكم الاضائية  .باإلضافة إىل أف ادللك قائد
أعلى للاوات ادلسلحة التايالندية  .وعلى الشعب احًتامو وقعظيمو ال غلوز ألحد أف يعتدى
من لتو  ،وال غلوز إقامة ورفع الشكاوى أو اإلهتاـ ضده أبدا  .وماامو فوؽ اعتبار سياسى أو
أي اضلياز  ،ويباى دائما رمًا أعلى وعاىال للدولة مهما كانت احلكومة أو الربدلاف  .ومع أف
جاللة ادللك التايالندى بوذى بنص الدستور ولكنو قائم بالتكافل على الديانات األخرى
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ادلوجودة َب شللكتو  .وللملك أيضا سلطة اختيارية حسب إرادقو َب قعيُت األشخاص
كمستشارين لو خاصة  .وىكذا الي اؿ ادللك التايالندى حافظا على شخصية ومن لتو الرفيعة
بالنص الدستورى واإلعًتاؼ ٔتاامو العاىل من الشعب التايالندى كلو .
وملوؾ قايالند الذين كانوا َب عصر النظاـ الدؽلاراطى ثالثة وىم جاللة ادللك
السابع سوـ ديج بارابوقكالوجاويوىوا  .وىو ادلعطى دستور احلكم األوؿ َب سنة 0;54ـ
ٍب قنازؿ عن العرش ادللكى َب سنة 0;56ـ وقوَب َب انكلًتا سنة 0;60ـ والثاىن جاللة
ادللك الثامن سوـ ديج بارافورامينًتا مها أناندامهيدوؿ وىو قوىل العرش بعد أف قنازؿ عن
العرش ادللكى جاللة ادللك السابع َب سنة 0;56ـ وقوَب جاللتو وىو ابن قسع عشرة بعد
أف حكم البالد ٔتدة اثنتُت عشرة سنُت ٍ .ب خلفو جاللة ادللك التاسع سوـ ديج
بارافوامينًتامهابوميبوؿ أدولياديج
 .وىو ادللك التايالندى حاليا
 .وىو قوىل العرش ادللكى منذ
سنة 0;68ـ وىو ابن قسع
عشرة  .وأقيم جلاللتو مراسيم
قوىل العرش ادللكية رمسيا َب سنة
0;75ـ
وأوؿ فرماف جاللتو وماالتو ادلشهورة  " :ضلن
ضلكم األرض بالعدؿ لسعادة عامة الشعب السيامى ".
ويعترب جاللة ادللك بوميبوؿ أدولياديج من عظماء ملوؾ
قايالند ومن أطوؿ ملوؾ العامل مدة َب السلطة واحلكم
ويعتد جاللتو أيضا أحب ملوؾ قايالند إىل نفوس
الشعب بعد ما انتهى عهد جاللة ادللك اخلامس سوـ
ديج باراجوالجوـ كالوجاويوىوا .
ومل يكن حلب الشعب التايالندى واحًتامو جلاللة ادللك
بوميبوؿ مثيل وال نظَت  ،ومل صلد ألي ملك من ملوؾ
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العامل اآلف مثلما ناؿ بو جاللة ادللك من رعايو  ،وحىت اجملرمُت وادلخالفُت للاانوف ال يرضوف
ألنفسهم وال لاَتىم أف يفعلوا شيئا ؽلس كرامة ادللك بل يرفعوف من لتو وماامو فوؽ رؤوسهم
دائما  .كثَتا ما صلد َب بيوت التايالنديُت ومساكنهم صورة جلاللة ادللك  ،بل نرى صورقو
الكبَتة قااـ على الااعدة َب كل األماكن من أرض قايالند  ،وقلك الظاىرة من أجل أف
جاللة ادللك لو الفضل الكبَت الذى قدمو لشعبو  ،فهناؾ مشروعات كثَتة أمر بإنشائها
وإقامتها ألجل رفاىية شعبو ورخاؤه ورفع مستوى معيشتو  ،وغالبا ماساىم جاللتو َب قلك
ادلشروعات عن سبيل ٗتصيص مبلغ من مالو اخلاص إلصلازىا .ويتعلق معظم ادلشروعات
بادلياه ونظاـ الري وال راعة والصناعات اليدوية وقربية األنعاـ وحل مشاكل الفيضانات
والاحط وغرس الاابات الساحلية وصنع ادلطر الصناعى والبحث عن الوقود البدلية من
النباقات وغَت ذلك حيث يبلغ عدد ادلشروعات عدة آالؼ مشروع .
وجاللتو صاحب فلسفة
الكفاية اإلقتصادية الىت
هتدؼ إىل رفع مستوى
معيشة شعبو  .وجلاللتو
أيضا ابتكارات
واخًتاعات كثَتة منها
ادلروحة ادلائية وغَتىا .
وَب قصره ادللكى سواف
جًتاالدا م ارع ومشاقل
ومصانع بل وحظائر ادلواشى شلا جعل قصره ادللكى كمعمل كبَت ومرك للبحوث والتجربات ،
ورٔتا يعتد قصره ادللكى من أعجب قصور ملوؾ العامل .وىو قصر وحيد َب العامل الذى ال
مثيل لو ألنو ملياف ٔتا ىو مذكور ٓتالؼ قصور ملوؾ العامل اآلخرين الىت قبٌت من أجل ادللك
وأسرقو فاط ولكن قصر جاللة ادللك التايالندى من أجل شعبو كلو  .وكاف جاللة ادللك
بوميبوؿ يتجوؿ وي ور شعبو َب كل أضلاء البالد  ،وياطع ادلسافات أكثر من أربعمائة ألف
كيلومًتا َب ٕتولو وزيارقو األماكن ادلختلفة مهما كانت وعرة وبعيدة  .وإف ىذا اإلىتماـ اجلاد
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وبذؿ جهده للشعب ورعايتو ادلستمرة لو من أجل رفاىيتو ورخاؤه أوجد َب قلوب الشعب
التايالندى دائما احلب اخلالص واإلحًتاـ الفائق جلاللتو وىو ٔتن لة األب الذى غلتهد ويبذؿ
جهده ألبناءه فعال وأما بالنسبة إىل ادلسلمُت َب قايالند فإف جاللة ادللك بوميبوؿ لو فضل
كبَت عليهم واىتماـ واضح بشئومهم ألمهم من شعبو ورعاياه وخَت دليل على ذلك أف
جاللتو أمر بناء قصره ادللكى ادلسمى بػ قاكسُت راجانيويس َب والية ناراقيواس اجلنوبية .
وقطعة األرض الىت بٌت عليها الاصر ادللكى قد أىداىا إىل جاللة ادللك ادلسلموف من أىاىل
قرية قاف يونج  .وَب شهر أغسطس /سبتمرب كل عاـ ينتال جاللتو أو ملكتو إىل ىذا الاصر
ادللكى ليكوف قريبا من رعاياه ادلسلمُت وغَتىم .
وقد أعطى جاللة ادللك مبلاا من مالو اخلاص َب إنشاء ادلساجد أوقرميمها َب
الواليات ادلختلفة  .وقد أوصى جاللتو إىل شيخ
اإلسالـ األسبق السيد  /قواف سوانناساس رمحو
اهلل بًتمجة الارآف الكرًن معانيو وقفسَته إىل اللاة
التالندية  ،وساىم جاللتو َب ىذا الشأف
العظيم بأف خصص مبلاا من مالو اخلاص أيضا
َب قنفيذه كى يفهم ادلسلموف معاىن الارآف
الكرًن على الوجو األكمل  ،ويستفيدوا منو خَت
اإلستفادة َب قطبيق قعاليمو الثمينة على حياهتم
من شىت اجملاالت  .وىذا ادلصحف الشريف
الذي قرمجو شيخ اإلسالـ األسبق بتوصية جاللة
ادللك معًتؼ بإحكامو َب التفسَت وقفصيلو َب الشرح والبياف ومعتمد َب قرمجة اآليات
الارآنية إىل اللاة التايالندية  ،وىو عدة رللدات  ،وطبع عدة مرات .
وَب كل سنة يرسل جاللتو من ينوب عنو من أسرقو ادللكية كسمو األمَت ويل العهد
للمشاركة كرئيس الشرؼ َب االحتفاؿ بذكرى ادلولد النبوى الشريف الذى أقامو ادلسلموف َب
بانكوؾ العاصمة سنويا  .وكاف جاللتو ػلضر بنفسو ىذا االحتفاؿ َب ادلرات االوىل من
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إقامتو ٍ ،ب يرسل من ينوب عنو َب السنوات األخَتة  .وعلى كل حاؿ ؽلكن أف ناوؿ  :إف
ادلسلمُت َب قايالند ىم سعداء ٔتالديهم ٖتت ظل حكم جاللة ادللك بوميبوؿ ادولياديج
وىم معت وف بكومهم من شعبو ورعاياه.
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الدرس التاسع
المسلمون والحكم التايالندى
يعترب كل من ولد من ادلسلمُت َب قايالند مواطنا قايالنديا  ،لو احلاوؽ والوجبات
طباا للاوانُت التايالندية فضال عن الشريعة اإلسالمية وأحكامها الىت يؤدوف هبا َب حياهتم
عادة ٔ .تعٌت أف ادلسلمُت َب قايالند يستطيعوف أف يطباوا الشريعة اإلسالمية وػلكموىا َب
حياهتم إال َب بعض األحكاـ الىت يتوقف قطبياها على وجود اخلالفة اإلسالمية ونظاـ احلكم
اإلسالمي كأحكاـ احلدود والعاوبات َب الفاو اجلنائى مثال ذلك بأف قايالند ليست من
البالد االسالمية الىت ٖتكم بنظاـ احلكم اإلسالمي .وَب الواقعية مل قوجد دولة اسالمية الىت
قطبق الشريعة االسالمية كاملة وٖتكم بنظاـ احلكم االسالمى حىت اآلف  ،بل كثَتة من قلك
البلداف الىت قسمى بالدولة اإلسالمية ٖتكم بالنظاـ الدؽلاراطى أو اجلمهورى أو ادللكى
اإلستبدادى أو قيوقراطى وضلو ذلك  ،وكثَتاما صلد اف الاوانُت ادلتعددة الىت قطبق َب قلك
البلداف سواء كانت عربية اـ أعجمية مأخوذة ومستمدة من الاوانُت الاربية كإيطالية وفرنسية
وبلجيكية وانكلي ية وغَتىا  .وعالوة على ذلك أف ادلسلمُت َب بعض البالد الىت قسمى بلدة
إسالمية مل يكن لديهم حاوؽ أو حرية َب شلارسة شئومهم كما ينباى مع أمهم يعيشوف َب
بلدة إسالمية  ،فالعربة إذا بادلسميات ال ٔتجرد األمساء  .وبالنظر إىل قطبيق نظاـ احلكم
اإلسالمى فكانت قايالند ليست دولة إسالمية  ،وكانت قلك البلداف الىت ذكرناىا آنفا
كذلك  .وبالنظر إىل قطبيق الشريعة اإلسالمية حكومة وشعبا او رمسيا  ،فكانت قايالند
ليست دولة إسالمية  ،وكانت قلك البلداف كذلك بنفس اإلعتبار وإف مل يكن رمسيا ٔتعٌت أف
ادلسلمُت لديهم حرية قطبيق الشريعة اإلسالمية بأنفسهم َب معظم األحكاـ الشرعية دوف
قدخل أو حظر من قبل احلكومة  .فكانت قايالند دار السالـ أوشبو دولة اسالمية هبذا
اإلعتبار  .أو بعبارة أخرى أف ادلسلمُت َب قايالند يستعملوف الاوانُت الوضعية من ناحية ،
ويطباوف الشريعة اإلسالمية شبو كاملة مستالُت بأنفسهم من ناحية أخرى  ،ذلك من أجل
قايالند من الدوؿ الىت ٖتكم بالدؽلاراطية  .وىذا النظاـ الدؽلاراطى وإف كاف وضعيا ليس
إسالميا ولكنو أقرب إىل نظاـ احلكم اإلسالمى من األنظمة األخرى .
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وكانت بالدنا قايالند ٖتكم بالنظاـ اإلستبدادى ادللكى من عصر أيوقيا حىت عاـ
0;54ـ من عصر راقناكوسُت حيث قاَت نظاـ احلكم إىل النظاـ الدؽلاراطى ادللكى  .وَب
ىذا النظاـ يستطيع الشعب أف يلعب دوره َب احلكم من خالؿ قرشيح مندوبيو َب االنتخاب
العاـ ليمثلوه َب الربدلاف الذى يتكوف من رللس النواب ورللس الشيوخ  .وعن طريق النظاـ
الدؽلارطى يستطيع ادلسلموف التايالنديوف أف يرشحوا شلثليهم شلن رأوىم أصحاب األىلية و
ادلسئولية َب الدفاع عن حاوؽ إخوامهم َب الدين والوطن  ،واحلفاظ على مصاحلهم العامة
ألف ادلسلمُت َب قايالند من األقلية الىت شلي ة بدينها وقااليدىا عن أكثرية الشعب التايالندى
الىت قعتنق البوذية .

وألف الدؽلاراطية ذلا صباة علمانية وىى مذىب سياسى اجتماعى يطالب بفصل
الدين عن الدولة وبعدـ إعطاء دروس الدين َب ادلدارس كما َب الدوؿ الاربية  .ولكن كانت
علمانية معتدلة ال متطرفة َب قايالند  .وعلى كل حاؿ قد يؤدى إصدار بعض الاوانُت من
جهة احلكومة إىل التأثَت السئ بكياف األقلية ادلسلمة َب بعض األحياف شلا غلب على
ادلسلمُت أف يشاركوا ويساعلوا َب الناحية السياسية ونظاـ احلكم حيلولة دوف ذلك التأثَت .
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إذ أف قاليل الشر والظلم أمر مطلوب شرعيا بادر اإلستطاعة  .شلن استطاع أف يالل من
الظلم والشر والعدواف بوسيلة أو بأخرى  .فينباى لو أف يفعل إغاثة للملهوؼ وإعانة
للمظلوـ  ،وقاوية للضعيف  ،وقضيياا لدائرة اإلٍب والعدواف بادر اإلمكاف  .والشك أف
النظاـ الدؽلاراطى من قلك الوسائل الىت أقاحت للمسلمن فرصة لتحيق ذلك  ،فال مانع أف
ين ؿ ادلسلموف على حكم الواقع ويرضوا بادلشاركة مع غَتىم َب النظاـ الذى ػلًتـ مادرات
البشر ويعًتؼ ْتاوؽ األقلية إف كاف من وراء ذلك خَت جلماعة ادلسلمُت ودينهم  .وقد ال
يستطيع اإلنساف رغم طموحو الوصوؿ إىل أىدافو الكبَتة مرة واحدة أو َب فًتة قصَتة ولكنو
قد ؽلكنو الوصوؿ إىل شئ منها بعد شئ وفق قدراقو وظروفو  ،فال يرفض ذلك وال ؽلنعو منو
شرع وال عرؼ وال عال  .فاد اقفق العاالء على أف ماال يدرؾ كلو ال يًتؾ كلو  .وجدير
بالذكر أف النظاـ الدؽلاراطى الذي ٖتكم بو قايالند حاليا قد شارؾ َب بدايتو مجاعة من
ادلسلمُت ،

وذلك َب حادثة كربى الىت قاَت بعدىا نظاـ احلكم َب قايالند من النظاـ االستبدادى إىل
النظاـ الدؽلاراطى ادللكى عاـ 0;54ـ  .حيث كاف اجلناح ادلدىن من العصابة ادلطالبة
إلناالب نظاـ احلكم الىت مسيت بكاناراسدوف منهم السيد  /شاـ باروميونج واإلخوة من
عائلة " سرى جاروف " ىؤالء مسلمو بانكوؾ .
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وحىت اآلف قد فاز كثَت ادلسلمُت
َب االنتخابات العامة  ،وقوىل بعضهم
ادلناصب اذلامة َب الربدلاف واحلكومة
التايالندية كرئيس الربدلاف التايالندى
السابق السيد  /واف زلمد نور ماقا (
وىذا ادلناصب يعترب أعلى منصبا َب
قسم السلطة التشريعية ) ونائب رئيس
الوزراء ووزير الداخلية واخلارجية
وادلواصالت والًتبية وغَتىا وأضف إىل
ذلك أف عددا ليس باليل من ادلسلمُت
التايالنديُت قد اشًتؾ َب رللس النواب
ورللس الشيوخ أيضا من خالؿ
االنتخابات العامة أو على سبيل
التعييُت من قبل جاللة ادللك  .وكما
يوجد اآلف كثَت من ادلسلمُت الذين ؽلارسوف ادلناصب اذلامة َب الوظائف احلكومية والوزرات
ادلختلفة واذليئات واإلدارات العامة  ،وشلا ذكرناه يدؿ على أف للمسلمُت َب قايالند حاا
كامال وحرية مكفولة َب شلارسة الشئوف السياسية وادلشاركة َب نظاـ احلكم مثل اآلخرين
سواء بسواء  ،ومن نتائج ذلك إصدار احلكومة التايالندية ادلراسيم ادللكية ادلختلفة الىت قتعلق
بشئوف ادلسلمُت خاصة كمرسوـ ملكى بشأف قنفيذ الشريعة اإلسالمية َب رلاؿ األحواؿ
الشخصية والفرائض ومرسوـ ملكى بشأف إدارة اذليئات االسالمية  ،ومرسوـ ملكى بشأف
إنشاء البنك اإلسالمي بتايالند  ،وضلوذلك بإلضافة إىل قرارات متعددة بشأف ادلساعدات
ادلالية للدين اإلسالمى وإنشاء الكلية اإلسالمية بتايالند وغَت ذلك  .ومن ٍب أف ادلسلمُت َب
أربع زلافظات جنوبية وىى فطاىن وجاال وناراقيواس وستوؿ ذلم حق َب استعماؿ الشريعة
اإلسالمية ادلتعلاة باألحواؿ الشخصية والفرائض وفاا للموسوـ ادللكى الذى أصدر سنة
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0;68ـ ْتيث عينت احلكومة قاضيا مسلما الذى مسى بداقوء يؤقيتاـ وذلك َب نظر وفصل
الاضايا وحكمها فيما بُت ادلسلمُت خاصة .
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الدرس العاشر
مساجد القرية
إف الارية الىت ياع فيها معهد اجمللس الديٌت مسيت " بانبا " ٔتعٌت دارالاابة ألف ىذه
الارية َب قدًن ال ماف كانت قاطيها غابة كثيفة  ،وقوعرت مساحتها باألشجار والنباقات ،
وَب ىذه الارية آثار قدؽلة مهجورة من ادلعابد البوذية شلا يدؿ على قدمها وعلى أمها كانت
معمورة َب عصر ما من العصور ادلاضية ٍب أصبحت خربة مهجورة وغطتها غابت كثيفة حىت
دخلها الادماء من ادلسلمُت واستوطنوا فيها  ،وقد يكوف ىؤالء ادلسلموف من ادلتثردين أثر
ساوط أيوقيا َب أيدى الربدلانيُت عاـ 0989ـ فهربوا من بطشهم إىل ىذه الارية وأخذوىا
كمأمن وملجإذلم  .ذلك باعتبار قناسب موقعها الذى أحيط بالاابات وبعد عن النهر
الكبَت  ،واقصل بطرؼ ضاحية من ضواحى بانكوؾ آنذاؾ ،والطريق الوحيدة للوصوؿ إىل
ىذه الارية ىى الًتعة ادلتعوجة الضياة مسيت قدؽلا بًتعة الفيل وىذه الًتعة فرع عن قناة
باراخانونج  .وكاف عدد سكاف الارية قليال َب بداية األمر ٍب ق ايد عددىم رويدا والسيما
بعد رلئ ادلهاجرين من فطاىن إىل ىذه الارية  .وىؤالء ادلهاجروف أسارى جيش السياـ الذى
غ ا دولة فطاىن اإلسالمية عدة مرات َب صدر راقناكوسُت  ،وبعد نالهم من اجلنوب إىل
بانكوؾ أن ذلم اجليش على ىذه الباعة واستوطن معظم األسارى ادلسلمُت على ماربة من
ىذة الارية مسيت فيما بعد هبوابا ٔتعٌت رأس الاابة  ،وأما ادلستوطنوف َب قرية بانبا فهم من
أىل كيلنتاف ادلاليو بينما كاف ىؤالء ادلهاجروف اجلدد من أىل فطاىن وادلناطق اجملاورة ذلا .
ومن اآلثار الىت قدؿ على أف مسلمى بانبا من أىل كيلنتاف قرعة الىت قسمى ٓتلونج قاف ،
وىى زلرفة عن كلمة كيلنتاف أو كلنتاف منسوبة إىل أىل ىذه الارية .
ؤترور ال ماف ق ايد عدد سكاف الارية  ،وكثفت بيوهتم وكثرت حاوذلم الىت اقتطعوىا
من مساحة الاابات بعد إزاحتهم وقطعهم األشجار الوعرة وقلبوا أرضها
م ارع األرز وبساقُت الفواكو واألشجار ادلثمرة  ،فلما كاف كذلك قعاوف أىل الارية من
ادلسلمُت على بناء أوؿ مسجد الارية ويرجع قاريخ بناء إىل أكثر من مائتُت سنة  ،ومل يبق لو
أثر اآلف إال ماربة قدؽلة الىت مازالت مسبلة َب دفن موقى ادلسلمُت من أىل الارية حىت اآلف
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وأما عمارة مسجد الارية حاليا
فهى عمارة رابعة  ،كاف يسمى ٔتسجد
نوراإلسالـ بانبا  ،وقد بناه أىل الارية
وعامة مسلمى بانكوؾ بأمواذلم ادلتجمعة
من التربعات مبلاها ستة ماليُت بات
قاريبا وكاف ادلبلغ ادلذكور يعتد من الكمية
الباىظة َب وقتئذ  ،حيث أسس ىذا
ادلسجد الرابع عاـ 0;90ـ  ،واستارؽ
مدة بناؤه ثالثة أعواـ بدوف وقف وقعطل
 .وبعد ٘تاـ بناءه أصبح أفخم وأمجل
مساجد َب قايالند َب فًتة من ال ماف ،
كاف يبٌت من األمسنت وقلصق أعمدقو
وجدرانو بالرخامات  ،لو طابااف  ،أسفلهما للمصلُت من الرجاؿ واألعلى للمصليات ،
فرشت أرضو بالاطع من األخشاب  ،وأحيطت بنايتو بأعمدة كثَتة  ،أعالىا أقواس على
ىيئة عاود منكسرة  .ولو قبة كبَتة  ،سطحها من اخلارج ملصق بالفسيفساء البيضاء  ،على
قمتها ىالؿ مصنوع من معدف أبيض  ،وذلذا ادلسجد منارة أومئذنة طوذلا اثناف وأربعوف مًتا
وطوؿ ادلساحة كارقفاع ادلئذنة .وعرضها أربع وثالنوف مًتا ،وكانت مساحة ادلسجد بطابايو
قسع ثالثة آالؼ من ادلصلُت  ،وَب داخل ادلسجد منرب أبيض واجلدار خلفو أسود اللوف من
صفائح الرخامات السوداء  ،وأعلى اجلدار كتابة اآلية األخَتة من سورة الكهف ٓتط الثلث
ادلذىب  ،وأساس ادلنرب ملصق بالرخامات البيضاء واألحجار الصلبة  ،وعند واجهة ادلنرب آية
قرآنية وىى قولو قعاىل  :وقاؿ ربكم ادعوىن استجب لكم  .كانت مكتوبة ٓتط فارسى
مذىب  ،وأما احملراب الذى كاف األماـ ياوـ أمامو ليؤـ الناس بالصالة فهو من أسفل ادلنرب
داخل جدار أساسو  ،وشكلو كالاوس ادلنكسر ادلتعمق َب اجلدار  ،ولونو أسود وَب وسطو
عبارة " واسجدواهلل " وىى سلطوطة مذىبة على ىيئة الالب ادلالوب الرأس  .وكانت قاعة
ادلسجد ٖتت الابة متسعة جدا ومرقفعة باوائمها األربع  .وَب جهة الابلة داخل ادلسجد
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جدراف من الرخامات احلمراء أوالسمراء .ومجيع الرخامات الىت قستعمل َب بناء ىذا ادلسجد
مستوردة من ايطاليا مباشرة  .ومل ي ؿ مسجد نور اإلسالـ بانبا من أشهر مساجد بانكوؾ

العاصمة حىت يومنا ىذا  .وذلك باعتباره كنسخة أصلية للفنوف ادلعمارية اإلسالمية ادلعاصرة
الىت قلدهتا َب البناء مساجد أخرى وباعتباره كدرة بيضاء َب رلموعة اآلثار الىت أنتجها
ادلهندس ادلعمارى ادلاىر  .وصورة ىذا ادلسجد مطبوعة على غالؼ اجملالت اإلسالمية عدة
مرات  .وَب السنوات ادلاضية حينما كانت قرية بانبا كثيفة باألشجار والنباقات ومازالت
الًتعة صافية ماؤىا  ،ونظيفة قعرىا  .قد زار ىذه الارية ومسجدىا سياح من األفرنج عن
طريق ادلركبات الىت كانت متجهة من قرعة باراخانونج عدة مرات يوميا  ،وكانوا مسافرين من
بالدىم البعيدة لي وروا األماكن السياحية َب بانكوؾ خاصة وَب قايالندعامة ومن قلك
األماكن الىت حدد هتا شركة من شركات السياحة ل يارهتا ىى قناة سُت سيب وخلونج
باراخانونج وخلونج بانبا العجيبة باعوجاجها وشدة وعرة شاطئيها بالاابة طواؿ مسافتها .
وىؤالء السياح معظمهم من األوربيُت وبعضهم من اليابانيُت ومعهم آالت التصوير وكانوا
يصوروف هبا كلما وجدوا ادلنظر الاريب والطيور الىت قارد َب الاابة على شاطئ الًتعة وىم
متعجبوف بتلك ادلناظر كأف ىم َب ادلاامرات  ،وق ايد إعجاب ىؤالء السياح أكثر إذا
أوصلتهم ادلركبات إىل الباعة الىت بٌت عليها مسجد نوراإلسالـ حيث بدا أماـ أعينهم كأنو
عمارة بيضاء كبَتة قاع وسط الاابة  ،فهى مفاجأة كربى  ،كيف يوجد مسجد كبَت وسط
الاابة ؟ ومن بناه ؟ ىل ؽلكن أف يبنيو أىل الارية وىم أىل الاابة ؟ ومن أين قلك الفنوف
ادلعمارية اإلسالمية ؟ وىناؾ عدة قسائالت كانت ٗتطر بباذلم ،
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وَب قرية بانبا مسجداف آخراف وعلا مسجد أنوار األبرار الذى ياع شرقى ىذه الارية  ،وكاف
يبٌت مستاال لبعد مسافتو عن مسجد نوراإلسالـ وكثرة سكاف احلى حوؿ ادلسجد  ،وإماـ
ادلسجد وخطيبو ومؤذنو كلهم من أساقذة معهدنا وأما ادلسجد األخَت الذى كاف يبٌت جديدا
فهو مسجد روضة اجلنة  ،ياع ىذا ادلسجد على ماربة من موقع ادلسجد األوؿ ذلذه الارية ،
وىو ادلاربة الادؽلة دلسجد نور اإلسالـ أوؿ مساجد الارية الثالث  .وكاف مسجد روضة
اجلنة طويل البناية  ،ذا مئذنتُت وقبة مجيلة  ،لو ثالثة طوابق وداخلة الثرايا الكربى وىى معلاة
ٖتت الابة قوؽ قاعة الصالة وأما احملراب وادلنرب فهو مصنوع من األخشاب ذات الناوش
وال خارؼ اجلميلة  ،ونوافذ ادلسجد ال جاجية من داخلو مكتوبة باخلطوط العربية الرائعة ،
وذلذا ادلسجد دار ادلناسبات  ،وفناء واسعة ادلساحة عليها مظلة كبَتة من احلديد  ،وقاع
على جنب ادلسجد مدرسة لتحفيظ الارآف  ،وقبُت لك شلا قادـ من الذكر أف أىاىل قرية
بانباىم ادلسلموف ادلتدينوف باإلسالـ  ،اٗتذوه ذلم دينا  ،و٘تسكوا بتعاليمو  ،وعملواهبا .
ومساجدىم خَت دالئل على أمهم مازالوا مستمدين َب سبيل احلفاظ على شخصيتهم
ادلسلمة  ،ويظهروف شعائر اإلسالـ من بناء ادلساجد وادلدارس اإلسالمية وإقامة الصالة َب
بيوت اهلل وإذاعة صوت األذاف مخس مرات ليال ومهارا مع أمهم يعيشوف بُت األكثرية غَت
ادلسلمُت متمي ين عنهم بالصفات الذاقية  ،سلتلفُت عنهم بالعادات والتااليد اإلسالمية .
ذلك بأف ادلسلمُت َب ىذه البالد أحرار  ،لديهم حرية قامة َب إقامة شعائر دينهم وإظهارىا
أماـ اآلخرين  ،ومادامت قلك احلرية مكفولة دوف قعرض ألى انتهاؾ وال اعتداء وفاا دلا
أقربو دستور احلكم وقوانُت البالد  .فال خوؼ عليهم َب رلاؿ الدعوة ونشر دينهم احلنيفية
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والسمحة وارشاد الناس إىل فهم صحيح ٕتاه اإلسالـ  .وأبواب الدعوة مفتوحة دائما ،
فالبد للمسلمُت َب قايالند أف يتحملوا ىذه ادلسئولية على أعناقهم بادر االستطاعة كلما
أقيحت ذلم الفرصة  ،وقد يظن بعض الناس أف مسئولية ادلسلمُت َب قايالند باعتبارىا
دارالكفر ىى اجلهاد ٔتعٌت احلرب والسالح والعنف بال ىوادة حىت يكوف ىناؾ إقامة الدولة
اإلسالمية أو الشهادة  ،وىذا فكر خطَت بل متطرؼ ألف اجلهاد الذى شرعو اإلسالـ َب
األزماف ادلاضية كاف لو ىدؼ واضح  ،وىو ازالة العوائق ادلادية من طرؽ الدعوة  ،أما اليوـ
 ...فال عوائق أماـ الدعوة  ،وخصوصا َب البالد ادلفتوحة منها قايالند بالريب الىت قابل
التعددية  ،ويستطيع ادلسلموف
َب ىذه البالد أف يبلاوا دعوهتم بالكلمة ادلاروءة والكلمة ادلسموعة  ،والكلمة ادلشاىدة ،
ويستطيعوف باإلذاعات ادلوجهة أف يبلاوا كافة البالد بل العامل كلو بلااهتم ادلختلفة وأف
يتكلموا ويتحدثوا مع كل قوـ بلسامهم ليبينوا ذلم حاياة اإلسالـ وقعاليمو الصحيحة ولكن
ادلسلمُت َب الواقع ماصروف كل التاصَت  ،متعجلوف بدوف استعداد  ،وىم مسئولوف اماـ اهلل
قعاىل عن جهل جَتامهم واخوامهم َب الاومية والبشرية باإلسالـ.
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الدرس الحادى عشر
بانكوك عاصمة تايالند
بانكوؾ أو كرونغ قيب عاصمة قايالند حاليا  ،ىى مدينة كربى قاع على ضفىت ميناـ
جاوبرايا أىم مهر َب قايالند قرب مصبو َب خليج قايالند ٘ .تي ت ىذه ادلدينة بكثرة قنوات
ٗتًتقها وكثافة سكامها  ،وعددىم اآلف أكثر من ستة ماليُت نسمة  .وقضم مساحتها
األرض ادلمتدة من السهوؿ وادلستناعات على ضفىت ميناـ جاوبرايا وىى أرض خصبة ،
مناسبة لل راعة وغرس األشجار
ادلثمرة  .وذلذا كانت بانكوؾ َب
األزماف ادلاضية مليئة ْتاوؿ
األرز و بساقُت الفواكو احمللية
ادلتعددة  ،حىت كانت مشهورة
ٔتدينة الفواكو حيث ؽلكن
ألىلها أف يأكلوىا ويتلذذوا
بطعمها طوؿ السنة  .وكانت
قلك البساقُت قكثر َب ضفة
بانكوؾ الادؽلة وىى منطاة
ناخوف قوف بورى الىت كانت
عاصمة قايالند َب فًتة قصَتة
قبل بناء مدينة بانكوؾ احلالية
على الضفة األخرى من ميناـ
.فبالنظر إىل موقع بانكوؾ
اجلاراَب فهى مدينة قشمل
مساحتها على ضفىت ميناـ
شرقية وغربية ،وأما الضفة الشرقية فهى موقع بانكوؾ العاصمة حاليا وأما الضفة الاربية فهى
موقع بانكوؾ الادؽلة الىت قسمى ناخوف قوف بورى وىى اآلف أصبحت ج ءاً من بانكوؾ
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العاصمة ومن ضواحيها الاربية فيها قناة بانكوؾ الكربى وقناة بانكوؾ الصارى الىت كانت
مهرا قدؽلا َب َب األزماف ادلاضية ٍب أصبحت قناة بعد قاَت رلرى النهر وقيار ادلياه َب الاناة الىت
حفرت َب عهد ملك أيوقيا سوـ ديج باراجاى راجاقَتاد وأصبحت ىذه الاناة احملفورة منذ
عهد أيوقيا ميناـ جاوبرايا فيما بعد ويرجع قاريخ بانكوؾ إىل ما قبل عصر أيوقيا حيث كانت
باعتها َب أقدـ العصور ج ءاً من البحر عند مصب النهر ،

ؤترور ال ماف قراكمت الرواسب الىت محلتها مياه النهر منحدرة إىل البحر وٕتمعت عند مصبو
األقربة وغَتىا من مواد الاشرة األرضية وأصبحت موحال او ْتر األوحاؿ ٍب صَتت أرضا
يابسة  ،وباعة جافة  ،فاد وصل إىل ىذه الباعة الادماء من األصليُت الااطنُت على ماربة
منها  ،وىؤالء الناس من اخلمَت األقدمُت وادلاليو وأىل راماف باإلضافة إىل أىل الصُت
ادلهاجرين من بالد ماوراء البحار وكاف ىؤالء يعيشوف على صيد األمساؾ  ،وبعد استيطامهم
على ىذه الباعة أصبحت قرية صاَتة معمورة بسكامها من صياد األمساؾ .
وأوؿ قوـ الذين سيطر على ىذه الباعة والبااع اجملاورة ذلا ىو الشعب اخلمَت
األقدمُت حيث امتد نفوذىم إىل مناطق حوض ميناـ الوسطى ومن الدالئل التارؼلية الىت
دلت على أف اخلمَت األقدمُت قد وصلو إىل ىذه البااع أمساء بعض األماكن فيها الىت كانت
من لاتهم األصلية مثل باراخانونغ وبارابادينغ وغَتىا  .وىناؾ أف شلن وصل إىل ىذه الباعة
َب قدًن ال ماف الشعب ادلاليوى  ،وقد رأى بعض الباحثُت إىل أف اسم بانكوؾ مأخوذ من
كلمة " بياكوؽ " َب اللاة اجلاوية أو ادلاليوية ومعناىا اعوجاج أو التواء نسبة إىل شكل
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النهر ميناـ وىو أشد اعوجاجا واكثر التواء َب رلاريو  ،وىذا ليس باريب ألف الشعب
ادلاليوى َب عادهتم دلا وصلوا إىل أى باعة من بااع األرض كانوا يسموف قلك الباعة بلاتهم
.
وأما قاريخ بانكوؾ َب عصر أيوقيا فمعلوـ واضح ومسجل َب ادلصادر التارؼلية

فهى ثارة ْترية جهة اجلنوب من ايوقيا العاصمة عندىا دارادلكوس أو مجرؾ للسفن البحرية
الىت كانت قتجو ضلو أيوقيا َب ميناـ  ،وقد ذكرنا ساباا أف ملك أيوقيا سوـ ديج باراجاى
راجاقَتاد أمر ْتفر قناة بانكوؾ قاريبا للمسافة َب الطريق ادلائية ٍب ٖتولت ىذه الاناة احملفورة
مهرا فيما بعد  ،وَب عهد ادللك سوـ ديج باراناراى الكبَت كاف واىل مدينة بانكوؾ مسلما
شيعيا امسو السيد شلىب وىو قركى األصل  ،وقد قيل إنو أوؿ من استعمل الراية احلمراء كعلم
لبالد سياـ  ،وَب نفس العهد حدثت معركة بانكوؾ بُت اجلنود ادلتطوعة من من الفرنساويُت
ادلالزمُت بالعة بانكوؾ وبُت أىل ج يرة مكسر اجلاويُت
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( مكاسن ) الذين جلأوا من ج يرهتم إىل أيوقيا ٍب ٘تردوا وخرجوا على بالط ملكى َب أيوقيا ،
وقد انتهت ادلعركة هب ؽلة أىل مكسر ومخدت نَتامهم بأيدى الفرقة ادلتطوعة الفرنسية عند قلعة
بانكوؾ وىذه الالعة بناىا بأمر ادللك الوزير الداخلى ( ساموىنايوؾ قسطنطُت فلكوف )
الذى قربو ادللك وواله منصب أوكيا ويشايُت وىو يوناىن األصل وإنو صليىب متعصب  ،وقد
لعب دورا كبَتا َب بالط أيوقيا ادللكى وخاصة َب العالقات الدبلوماسية بُت أيوقيا و فرنسا
َب عهد ادللك لويس  "06ادللك ادلعاصر بسوـ ديج باراناراى الكبَت .
وبنيت قلعة بانكوؾ على ىيئة
النجم بالفنوف ادلعمارية احلربية
وكانت قاع على مدخل قناة
بانكوؾ الكربى  ،ورابط َب ىذه
الالعة فرقة اجليش ادلتطوعة من
الفرنساويُت  ،وكاف من قادة
اجليش رجل من ادلسلمُت قوىل
منصب أوكيا سيهاراج ديشوشاى
وامسو جاحب أوقيب  ،وقد بٌت
ىذا الرجل مسجد كودى قوف
سوف على قناة بانكوؾ الكربى ،
بل كاف من فرساف ادللك باراناراى
الكبَت وقادقو وىم ثالثة أشخاص
ىذا الرجل وأبوه أوكيا راجابغ
ساف وآخر أوكيا راـ ديشوشاى
واىل مدينة ناخوف سرى قاماراد ،
كلهم مسلموف من الشعب ادلاليوى  .ودلا ساطت أيوقيا َب أيدى الربمانيُت عاـ 0989ـ
نال العاصمة إىل بانكوؾ ادللك سوـ ديج قاكسُت الكبَت بعد ٖتريره بالد سياـ من احتالؿ
الربمانيُت  .ومسى العاصمة اجلديدة كرونغ قوف بورى سرى مها مسودارا .وكانت بانكوؾ
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الادؽلة َب ذلك العصر ىى مدينة قوف بورى  ،وظلت كعاصمة سياـ حىت قوَب ادللك سوـ
ديج قاكسُت الكبَت ٍ .ب وىل سوـ ديج جاوباريا مهاكساد سوؾ نفسو ملكا على سياـ
وأسس أسرة جاكرى ادللكية  ،نال العاصمة إىل ضفة ميناـ األخرى  ،وىى بانكوؾ العاصمة
حاليا  ،وذلك عاـ 09:5ـ  ،ويسمى ىذا العصر عصر راقناكوسُت نسبة إىل اسم
العاصمة اجلديدة رمسيا وىو كرونج راقناكوسُت ولكن مساىا الشعب التايالندى بانكوؾ
نسبة إىل موقعها الادًن  ،وجدير بالذكر ىنا أف اسم مدينة بانكوؾ رمسيا َب اللاة التايالندية
يعترب أطوؿ أمساء ادلدف َب العامل

ودلا ًب نال العاصمة إىل الضفة الشرقية باعتبار موقعها اجلاراَب واالسًتاقيجى
ادلناسب إلمكاف قوسيع مساحة ادلدينة اجلديدة ضلو ادلناطق من السهوؿ ادلتسعة مستابال ،
ولكوف ميناـ جاوبارايا قاع جهة الارب واجلنوب كخندؽ طبيعى ؽلنع األعداء من اذلجوـ
على ادلدينة أمر جاللة ادللك سوـ ديج بارابوديودفاجواللوؾ بناء الاصر ادللكى على الباعة
الىت سكن فيها الصينيوف حيث أمر بنال بيوهتم إىل مكاف آخر وىو موقع قناة وادساـ بلوـ
شلتداً إىل قناة ساـ بينغ وضمنهم النفاات َب ذلك  ،وكاف بناء العاصمة اجلديدة ٔتا فيها
عدة قصور ملكية والاالع واحلصوف حوؿ ادلدينة واذلياكل البوذية يستارؽ ثالث سنوات .
وأمر جاللة ادللك ْتفر الانوات كخنادؽ حوؿ ادلدينة أيضا  ،منها قناة بانغ المبو وقناة
بادونج كرونغ كاسيم  .وكاف العماؿ الذين حفروا قلك الانوات ىم ادلسلموف من أصل قشاـ
 ،وموطنهم األصلى جنوب فيتناـ واحلدود من بالد كمبوديا شرقيا  ،وكانت ذلم شللكة قشامبا
َب العصور ادلاضية  ،وقعت بينهم وبُت شعب فيتناـ حروب مستمرة حىت امهارت شللكة
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قشامبا وساطت َب أيدى فيتناـ َب األخَتة ،فلجأ شعب قشاـ إىل ادلناطق الداخلية َب أرض
كمبوديا وأصبحوا من شعب كمبوديا فيما بعد  ،ولكن معظمهم مازالوا حافظُت على دينهم
اإلسالـ ولاتهم وقااليدىم متمي ين عن أىل كمبوديا البوذيُت  ،وبامداد سياـ نفوذىا
وسيطرهتا على كمبوديا منذ عصر ايوقيا حىت أوؿ عصر راقناكوسُت نشبت احلروب عدة
مرات وَب كل مرة كاف ػلدث نال أسارى احلرب ادله ومُت إىل سياـ وفيهم ىؤالء ادلسلموف
من أىل قشاـ  ،وذلك منذ عصر أيوقيا  ،وقد ذكرت ادلصادر التارؼلية أف أىل قشاـ كانوا
يعيشوف َب أيوقيا منذ أوؿ عصرىا حيث وجدت قرية أو مدينة قدؽلة كانت قاع خارج أسوار
ادلدينة مسيت مدينة باقاخوقشاـ ٔتعٌت معسكر اىل قشاـ وىى على ماربة من معبد
وادبودقاى سواف شلادؿ على وجودىم َب أيوقيا منذ زمن قدًن  .وىناؾ وجدت فرقة اجليش
ادلتطوعة من أىل قشاـ وادلاليو كانت قسمى كونج آساقشاـ َب اللاة التايالندية ٍب ىاجر
ىؤالء من أيوقيا إىل بانكوؾ
العاصمة اجلديدة لبالد سياـ
وقطنوا َب قرية خاصة ذلم وىى
قرية باف خواٍ ،ب حلق هبم ون ؿ
هبم اخوامهم من أسارى احلروب
الىت وقعت بُت سياـ َب عصر
راقاناكوسُت وبُت بالد كمبوديا
وأناـ ( فيتناـ ) وىؤالء ىم الذى
حفروا الانوات حوؿ بانكوؾ
العاصمة  ،بامر جاللة ادللك األوؿ من أسرة جاكرى ادللكية كما ذكرنا ساباا  .ودلا نشبت
حرب قسعة حيوش بُت سياـ والربما عاـ  454:بوذية قد شارؾ ىؤالء من مسلمى قشاـ
وادلاليو َب قلك ادلعركة وذلم بطوالت ظاىرة  ،ومن أجل ذلك اقتطع ذلم جاللة ادللك قطاعا
خاصة وأعطاىم األرض لبناء مسجد َب قريتهم وىو مسجد باف خوا حاليا اعًتافا بفضلهم
وبطوالهتم َب قلك ادلعركة  .وىكذا قد رأينا كيف كاف ادلسلموف يشاركوف ويساعلوف َب بناء
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بانكوؾ العاصمة بل كانوا يبذلوف دمائهم وأنفسهم َب الدفاع عن وطنهم أيضا فال شك أمهم
ج ء من قاريخ ىذا الوطن فعال.
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الدرس الثانى عشر
قناة سين سيب

عرفنا َب الدرس السابق أف ادلسلمُت من أىل قشاـ وادلاليوىم الذين حفروا الانوات
حوؿ بانكوؾ العاصمة َب ادلنطاة الداخلية الىت وسطها الاصور ادللكية واذلياكل البوذية
الكربى  ،وقد علمنا أيضا أف مدينة بانكوؾ ٗتًتقها قنوات عديدة حىت مساىا الاربيوف
البندقية الشرقية قشبيها ٔتدينة البندقية اإليطالية َب اوروبا  ،ومن قلك الانوات الىت ذلا أعلية
قارؼلية قناة سُت سيب  ،وقعد ىذه الاناة أطوؿ الانوات ادلشاوقة مسافة َب قايالند  ،وطوذلا
أكثر من سبعُت كيلو مًتا قبدأ مسافتها من قناة ماىاناؾ و٘تر ٔتناطق متعددة من قرية باف
خوا وباف ضاف وخلونج قاف
وبانج كابئ وبونج كوـ ولوه
ليو و مُت بورى وسُت سيب
وخوا و جَتاداب ونونج
جوؾ وكراقوـ راى حىت
قنتهى مسافتها ٔتنطاة بانج
ناـ بَتو عند قرية بانج
خاناؾ وقصب مياىها َب
مهر بانج باراكونج َب زلافظة
شاشونج ساو  .وعلى
ضفىت قناة سُت سيب طوؿ
مسافتها قاع قرى ادلسلمُت كثَتة  .وَب قلك الارى مساجد كثَتة ومدراس اسالمية عديدة .
وماابر متعددة  ،ومن ٍب فروع من الًتع الصاَتة الىت قتصل باناة سُت سيب وَب قلك الباعة
وجدت كثَتة من قرى ادلسلُت وشلتلكاهتم من األرضى ادل روعة وخصوصا حاوؿ األرز ادلتسعة
وقعترب قلك الباعة من ضواحى بانكوؾ العاصمة شرقيا .
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وقناة سُت سيب ذلا أمساء سلتلفة الختالؼ األماكن الىت مرت هبا مثل نانج ىونج ،
وقناة ماىاناؾ  ،وقناة بانج كابئ وغَتىا  ،ولكن اسم سُت سيب أكثر أمساءىا شهرة وىناؾ
آراء سلتلفة عن مصدر امسها ودلاذا مسيت ىذه الاناة هبذا اإلسم  .قيل امها مسيت باسم
السهوؿ وادلستناعات الىت ٘ترهبا فاكتسبت امسها  .وقيل إف قلك السهوؿ وادلستناعات كانت
قكثر فيها النواميس قعض الناس و٘تص دماءىم وىم كانوا يطردومها دائما بأيديهم أو ٓترقة
من ثياهبم وىم كانو يتأدلوف هبا شديدا وكلمة " سُت سيب " معناىا األمل الشديد  .ومن ٍب
رأى آخر ياوؿ إف حفار ىذه الاناة ىم أسارى احلروب من شعب فطاىن ادلاليو  ،نال هبم
جيش سياـ إىل بانكوؾ وكانوا مايدين بالايود وشات أعااهبم بأخشاب بامبو حينما أن ذلم
جيش سياـ َب السفن وادلركبات الىت محلتهم كأسارى احلرب ادله ومُت إىل مدينة بانكوؾ ودلا
وصلوا ىذه ادلدينة مل يلبثوا ماهورين ْتفر الانوات بأيديهم الصرفة مع أمهم كانوا مرضى
وجرحى من آثار احلرب  ،وكانوا مصابُت بشدة ادلشاة وأقصى ادلصيبة َب حفر الانوات حىت
مات كثَت منهم والسيما حُت حفروا الاناة الىت ٘تر بتلك الباعة الكثَتة بالنواميس ومن اجل
ذلك مسيت ىذه الاناة بسُت سيب ٔتعٌت شدة األمل والبطش قذكَتا آلالـ ىؤالء احلفار  .وَب
ىذا الرأى مبالاة وإف كاف بعضو حاا  ،ذلك ألف احلاياة َب التاريخ قد ذكرت عن ساوط
شللكة فطاىن َب احلرب الااضية مع سياـ عاـ  4547بوذية َب عهد جاللة ادللك األوؿ من
أسرة جاكرى ادللكية بايادة أخى ادللك سوـ ديج باراأنوشاقَتاد كروـ باراجاوانج باواف
سوراسينج ىاناد حُت سار باجليش إىل ادلدف اجلنوبية من سياـ ليحارب جيش الربما الذي
غ ا وىجم على قلك ادلدف من جهة الارب وبعد أف أحرز نصره على جيش الربما استار
أخو ادللك َب مدينة ناخوف سرى قاماراد فنظر برأيو إىل أف جيشو معد ومار ىناؾ فمن
الالئق أف ينته الفرصة َب الامع والاضاء على ادلدف ادلاليوية الىت ٘تردت وخرجت على سياـ
منذ ساوط أيوقيا لتضم قلك ادلدف إىل شلتلكات سياـ كما سبق  ،فأمر أخو ادللك بارساؿ
الرسالة إىل باراياقاىن سرى سلطاف حاكم فطاىن وباراياساى بورى حاكم ساى بورى او قدح
أف يرسال الوفود مع الشجرة ادلصنوعة من الذىب والفضة كج ية إىل بانكوؾ العاصمة اعًتافا
بسلطة سياـ على فطاىن وساى بورى كما َب العادة الساباة ولكنهما مل يعًتفا بذلك  ،شلا
يضطر أخو ادللك أف يأمر جيشو ليا وعلا  ،فانتهت احلروب هب ؽلة فطاىن واستسالـ ساى
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بورى  ،وأثر احلرب ًب أسر أربعة آالؼ مسلم فطاىن ٍب نالوا إىل بانكوؾ وذلك عاـ
;454بوذية  .فأن ذلم جيش سياـ َب منطاة قريبة من معبد وادجانا سونج كراـ وما بُت قناة
بانج المبو وقناة ماىاناؾ وىذه الباعة قريبة من قصر أخى ادللك ( وانج ناء )  ،ولذا كاف
ىؤالء األسارى يعتدوف من أسارى أخى ادللك بينما كاف األسارى الذين أقاموا َب قناة
ماىاناؾ يعتدوف من أسارى جاللة ادللك ( ونج لوانج )  .وكانت ىذه احلادثة قبل حفر قناة
سُت سيب ب ماف  .ومل يكن ىناؾ دليل صريح على أف ىؤالء األسارى من فطاىن حينئذ
كانوا يشاركوف َب حفر قناة سُت سيب اجلنوبية ألف حفارىا من أىل قشاـ الذين ًب أسرىم
من كمبوديا وكاف عددىم عشرة آالؼ كما ذكرت ادلصادر التارؼلية  ،وشلا غلدر بالذكر أف
أىل قشاـ ليسوا أسارى احلرب كلهم بل ذلم صنفاف من ادلتادمُت وادلتأخرين فأما ادلتادموف
فهم أصبحوا من شعب سياـ األصلى منذ زمن بعيد  ،وكثَت منهم جنود َب الفرقة ادلتطوعة (
كونج آسا قشاـ ماليو ) وأما الصنف اآلخر من ادلتأخرين فهم أسارى احلرب الذين حفروا
قناة سُت سيب اجلنوبية كما ذكرنا  .وادلراد باناة سُت سيب اجلنوبية الانوات احملفورة حوؿ
ادلنطاة الداخلية لبانكوؾ العاصمة قبدأ مسافتها من قناة بانج المبو إىل مصب مياه مهر
ميناـ جاوبارايا من جهة اجلنوب وقناة ماىاناؾ حىت الباعة الاربية من معبد وادساكيد  .وأما
قناة سُت سيب سيب الشمالية الىت قبدأ مسافتها من خلونج قاف وقنتهى عند مصب مهر
بانج باراكونج فهى الىت حفرت َب عاـ  4595بوذية بأمر جاللة ادللك الثالث سوـ ديج
بارانانج كالوجاويوىوا  ،وذلك بتأجَت الصينيُت َب حفرىا ٍب قعطل األمر بسبب ناصاف
ادلي انية لدفع األجور على العماؿ من أىل الصُت فاستمرت متعطلة ومل ينفذ شأمها حىت
حدثت احلرب األخرى بُت سياـ وادلدف ادلاليوية عاـ  4590بوذية  ،ونال أسارى احلرب
دفعة أخرى إىل بانكوؾ العاصمة  ،ولكنهم مل ػلفروا قناة سُت سيب الشمالية مباشرة إثر
وصوذلم إىل بانكوؾ بل أن ذلم جيش سياـ َب قرية باف خوا مسًتػلُت فيها أوؿ وصوذلم .
وذلك بامر جاللة ادللك الثالث حيث أمر قائد البحرية ادلسلم باراياراجابغ ساف ( شيم ) أف
يستابل ىؤالء األسارى ويرعى أمورىم وؽلرض ادلرضى واجلرحى منهم بالطبيب واألدوية
ويطعمهم الطعاـ حىت اليكونوا جوعى وى ىل وادلكاف الذى كاف يسًتيح فيو ىؤالء األسارى
ىو مسجد خلونج نانج ىونج أو مسجد قرية باف خوا ٍب بعد اف ق ايد عدد األسارى نال
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معظمهم إىل ادلنطاة اخلارجة عن بانكوؾ من جهة الشرؽ ليستوطنوا ىناؾ وَب ىذه الفًتة
استنفروا حلفر الاناة الشمالية إكماال وإ٘تاما مسافتها الىت مل قنفذ فيما بعد .
فالاوؿ بأف أسارى احلرب من الشعب
ادلاليو الذى نال إىل بانكوؾ ىم حفار قناة
سُت سيب وىى من آثارىم قوؿ صحيح
من ىذا الوجو ولكن احلكاية الىت قواقرت
شفهيا بأف ىؤالء األسارى مكرىوف ْتفر
الاناة رلرد وصوذلم بانكوؾ أو أمهم حفروىا
بأيديهم الصرفة ىى خرافة وغَت معاوؿ .
وضلن الننكر أف ىؤالء األسارى الذين ىم
آباءنا وأجدادنا قد أصابتهم مجيعا ادلصائب
والشدائد من األح اف واذلموـ لساوط
دولتهم فطاىن وزواؿ غ هتم وكرامتهم باألسر
والتعبيد وقشردىم وفراقهم عن آىاذلم
وعشائرىم ونالهم بعيدا عن وطنهم األصلى
إىل األماكن الىت قناكروىا وضاقت صدورىم
بعد أف رحبت وصَتت أحواذلم من األحرار
إىل أسارى احلرب واألرقاء  .قلك الباليا
واحملن الىت ابتالىم اهلل قعاىل هبا  ،ولكن
بصربىم على قلك ادلصائب وٖتملهم على ادلشاات ادلختلفة إؽلانا بوعد اهلل ع وجل
واحتسابا بثوابو اجل يل ورضا باضاءه فرج اهلل عنهم قلك الكرائب والكوارث وأذىب عنهم
قلك األح اف واذلموـ حيث قاَتت أحواذلم ضلو اخلَت وأصبحوا أحرارا مرة أخرى بل كانوا من
أصحاب قلك األرض الواسعة ادلمتدة طوؿ ضفىت قناة سُت سيب وىى شلا عوضهم اهلل
قعاىل لضياعهم وبدؿ ذلم باألرض اجلديدة عن أرضهم ال ائلة ومادامت قناة سُت سيب خَت
دليل أف آباءنا وأجدادنا قد أثبوقوا قدـ اإلسالـ على قلب سياـ بصربىم وإؽلامهم حىت مل
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يشعر أعداء اهلل أمهم أدخلوا اإلسالـ بأنفسهم إىل عاصمتهم وىم شركاء َب جعل اإلسالـ
منتشرا فيها مع أمهم مكروا وقآمروا على اإلسالـ وادلسلمُت فمكر اهلل واهلل خَت ادلاكرين .
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الدرس الثالث عشر
األصدقاء
ادلرء على دين خليلو كما قيل
إف كاف ادلرء صاحلا فكن خليلو
واعلم أظلا صدياك من صدقك
ومن عرؼ بشئ نسب إليو عادة

فاخًت ٓتَت ياصاح من بو ٗتالل
وانصت وصدؽ إذا قاؿ بالنخائل
المن صدقك ٔتجرد حلو األقواؿ
فأحسن بادلعروؼ دينا إىل من ٗتالل

خَت من باطن احلاد َب اجلالجل
رب عتاب صدؽ شلن انت خليلو
ما باى العتاب باحلق من اخلالئل
وإظلا يباى الودحاا وصادؽ احلب
ألنو مرآة لك َب بياف الدالئل
قابل العتاب رحبا من خليلك
فاعلم أنو شيطاف أخرس َب األمثاؿ
وإف كاف عن احلق والصواب ساكتا
ونعم الصاحب من لك طوائل
بئس الارين صديق سوء فحذار
إف جليس ادلرء مثلو َب اخلصاؿ
ياصاح ٖتر ّتد من جليسك
كبائع العطور أو صاحب التوابل
وإظلا اجلليس الصاحل من الرفااء
قد يعطيك منها أوقشًتى منو بالبديل
ٕتد منو رائحة طيبة فؤوحا
كنافخ الكَت أو احلداد مثال ٔتثل
واجلليس السئ من األصحاب
ٕتد منو كريهة الرائحة دوف قعطل
إف مل يصبك شرر من ادلوقد
حذار حذار ياصاح صداقة األسافل
ادلرء على دين خليلو كما ذكر آنفا
فال قصاحب من األشرار وأىل الرزائل
األخيار َب األصل فاخًت منهم صاحبا
وخالص ادلؤمن وخالق الفاجر بالفضائل
صاحب األكفاء َب اخلَت وداىن األعدا
اللارض سواه وال لعرض من ال وائل
من يكوف حبو لصدياو َب اإللو
إال ظلو كما جاء َب حديث سبعة اخلصاؿ
أظلو اهلل بظل عرشو يوـ ال ظل
وأخربه بأنك ٖتبو وقرضى عنو باجلماؿ
ومن ٖتبو حبا َب اهلل فبشره بالبشرى
حيث أمر أمتو بإخبار احلب فيما بُت األخالؿ
ذاؾ اقباع بسنة حبيب اهلل ادلصطفى
َب االؽلاف باهلل ويوـ اجل اء َب ادلستابل
ومن سره أف يكوف صاحب الكماؿ
وليكره ألخيو ما يكره لنفسو بادلثاؿ غَت إمهاؿ
ليحب ألخيو ما ػلب لنفسو أف ينالو
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الدرس الرابع عشر
األلعاب الرياضية
الرياضة إعماؿ عضالت اجلسم لتاويتها
والرياضة مصحة اى رللبة للصحة أو حافظ ذلا
ومن واظب على الرياضية فهو ذو صحة طيبة  ،سامل من العلل واألسااـ وللرياضة البدنية أنواع
متعددة  ،منها احلركات اخلفيفة َب العمل يوميا  .وادلشى من مكاف إىل بإرادة سريعا كاف أو
بطيئا  ،والشال بعمل البيت من كنس البيت بادلكنسة وقنظيفو وقربيب االثاثات ادلن لية  ،وغرس
األشجار وسايها  ،ومنها اللعب باأللعاب الرياضية وىى عدة أنواع بعضها قلعب َب ادللعب أو
ميداف السباؽ وبعضها قلعب َب الدار ادلظلة  ،والنوع األوؿ ككرة الادـ وكرة السلة وكرة اليد
وسباؽ اخليل ورماية السهم وسباؽ العدو وغَت ذلك وأما النوع الثاىن من األلعاب الرياضية الىت
قلعب َب الدار ادلظلة فكثَتة جدا ضلو ادلالكمة وادلصارعة وفنوف الدفاع عن النفس مثل مواى
قاى وكراقيو وقيكواندو وجودو وووشو وغَتىا باإلضافة إىل ذلك كرة الطاولة والبليار
واجلمناستيك  ،وىناؾ ألواف من األلعاب الرياضية أيضا كرفع األثااؿ وإلااء الارص وسباؽ
الدراجة والسباحة والرقص ٖتت ادلاء  .وَب العصر احلاضر قوجد أنواع جديدة من األلعاب الىت
مل قعرؼ َب األياـ ادلاضية  ،وأكثر األلعاب الرياضية شهرة وانتشارا َب ىذه األياـ لعبة كرة الادـ
حيث كانت مشهورة وزلبوبة َب كل اضلاء العامل حىت َب الارى البعيدة  ،وكثَتا ما صلد العىب كرة
الادـ من الصبياف والناشئُت والشباف وىم يلعبوف كرة الادـ صباحا ومساء بل وليال بعضهم
يلعبوف ىذه اللعبة َب ادللعب اخلاص بينما يلعب األوالد من أبناء الفاراء َب الشوارع واألزقة ،
وقااـ مباريات كرة الادـ َب كل ادلستويات سواء كانت زللية أـ وطنية وحىت ادلستوى العادلى ،
والفريق الفائ َب ادلباراة ػلصل على كأس الشرؼ أو اجلائ ة الكربى ولكل دولة َب العامل فريق
منتخب لكرة الادـ وأكثر أفرقة قومية مهارة وخربة ذلذه اللعبة معظمها َب الدوؿ األروبية
واألمريكية اجلنوبية مثل الربازيل واألرجنتُت من الدوؿ األمريكية اجلنوبية ومثل انكلًتا واسبانيا
وفرنسا وايطاليا وادلانيا وغَتىا من الدوؿ األوربية ادلتادمة وأكرب مباريات عادلية لاللعاب الرياضية
واكثرىا شهرة األلعاب األودلبية الىت يرجع قارؼلها إىل عصر اليوناف الادًن حيث كاف ػلتفل أىل
اليوناف األقدموف قرب مدينة أودلبيا منذ  994قبل ادليالد حىت الارف الرابع ادليالدى وىى اليوـ
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مباريات عادلية قتنافس فيها الدوؿ  .بعثها بياردوكوبرقُت (  ) Coubertinوىو من رواد
الرياضة الفرنسيُت فأقيمت أوال َب أثينا عاـ 0:;8ـ وال ق اؿ ٕترى دوراهتا َب مدف سلتلفة من
العامل مرة كل أربع سنوات .ولكل العب رياضى أمل كبَت َب أف يكوف شلثال لوطنو َب مشاركتو
دلباريات األلعاب األودلبية مرة َب العمر حصوال على ادليدالية الذىبية او احدى ادليداليات َب قلك
األلعاب .
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الدرس الخامس عشر
لماذا أتكلم باللغة العربية
سألٌت ذات يوـ رجل من جَتاىن  ،دلاذا أقعلم َب ادلدرسة الدينية بدال عن أف أقعلم َب
ادلدرسة احلكومية  ،ودلاذا أريد أف أقعلم اللاة العربية مع أمها لاة أجنبية وال يعتٌت هبا التايالنديوف
مثل اعتناءىم باللاة االصللي ية والصينية أو الكورية واليابانية وغَتىا من لاات الدوؿ ادلتادمة الىت
ذلا السلطة االقتصادية والسياسية َب ادلستوى العادلى  .بينما كاف العرب الذين يتكلموف باللاة
العربية ليست ذلم سلطة إقتصادية ونفوذ سياسى بل كانوا من أىل الدوؿ ادلتخلفة الفاَتة فال
فائدة َب التعلم أو التكلم بلاتهم  ،وىناؾ أسئالت أخرى من ىذا الرجل شلا يبدو أنو مل يعرؼ
احلاياة فال عتاب وال لوـ دلن جهل احلاياة ألف الناس أعداء ما جهلوا  .ولكن نصرة احلق شرؼ
 ،واحلق خَت ما يااؿ  ،فأجبت عن سؤالو بأنٌت مسلم  ،وعلى كل مسلم أف يتعلم الارآف الكرًن
وىو كالـ اهلل ع وجل ادلن ؿ رسوؿ على اهلل صلى اهلل عليو وسلم وحيا بلساف عرىب مبُت حىت
يستطيع أف يارأه قراءة جيدة َب أداء الصلوات ادلفروضة مخس مرات يوميا  ،ذلك من شروط
صحة الصالة وأركامها قراءة الارآف الكرًن باللاة العربية دلن قدر عليها وال عذرلو وخصوصا قراؤة
سورة الفاٖتة وىى السبع ادلثاىن وأعظم سور الارآف الكرًن  ،ومل يستطع أحد من ادلسلمُت أف
يارأىا وػلفظها إال بالتعلم وإظلا العلم بالتعلم ال باَته  .وخَت العلم ما حضر صاحبو فلم ػلضره
إال باحلفظ وادلذاكرة لذلك ػلفظ ىذه السورة وغَتىا من الارآف الكرًن كل مسلم منذ صاره
واحلفظ َب الصار كالناش على احلجر فال ينسى ما حفظو أبدا ماداـ مواظبا َب التكرار وادلذاكرة
 ،ومل ياف كثَت من ادلسلمُت عند ىذا احلد  .بل يرقاى كثَت منهم إىل درجة أعلى وىى معرفة
معاىن الارآف الكرًن معرفة جيدة وعلم مااصده وأساليبو من األوامر والنواىى واحلالؿ واحلراـ
ومكارـ األخالؽ عالوة عن قصص األنبياء واألمم ادلاضية  .وال ػلصل على ذلك إال بتعلم اللاة
العربية وعلومها ادلختلفة الىت ىى كثَتة متنوعة وادلمارسة عليها بكد مستمرو جهد طويل حىت
يكوف أىال لاراءة كتب التفاسَت وادلصنفات ادلتعلاة بعلوـ الارآف الكرًن والبحث عن أحكامها
وقفصيلها كى ال ؼلطأ َب فهم معاىن الارآف الكرًن ومااصده  ،فإف اخلطأ َب فهم الارآف أو
قفسَته بدوف علم أمر خطَت جدا  ،بل يعتد ذلك من الكبائر  ،ومن فسر الارآف برأيو وإف
أصاب فاد أخطأ وارقكب معصية كربى  ،فاالعتماد على الكتب العلمية ادلعتربة أمر ضرورى َب
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قفسَت آيات الارآف وبيامها وال سبيل َب الوصوؿ إىل بطوف كتب التفسَت إال بتعلم اللاة العربية
الىت ىى الوسيلة الوحيدة يصل هبا إىل بطوف قلك الكتب وادلصنفات وما فيها من العلوـ الشرعية
ادلتعلاة بالارآف الكرًن بكل دقة وإحكاـ فاللاة العربية إذاً ىى ادلفتاح خل ائن العلوـ ادلتعددة
وسلازف الطريق أى أقرب الطرؽ إىل ما ىو ماصود َب التعلم الديٌت والعمل باألحكاـ الشرعية
على الوجو األكل  ،وأضف إىل ذلك أف من أركاف اإلسالـ أداء احلج دلن استطاع إليو سبيال،
ومناسك احلج ال قؤدى هبا إال َب األرض ادلادسة الىت قاع حاليا َب ادلملكة العربية السعودية ،
وىذه الدولة يتكلم شعبها بالعربية رمسيا  .وَب كل سنة يأقى إليها احلجاج من كل أضلاء العامل
وىم يتكلموف بلااهتم ادلختلفة  ،ومن مااصد احلج التعارؼ فيما بُت األمة اإلسالمية والتبادؿ
فيما بينهم باآلراء واألفكار والتسائل فيما بينهم عن أحواؿ وأوضاع إخوهتم من ادلسلمُت َب كل
دولتهم الىت سافروا منها وقركوا إخوهتم َب الدين وراء ظهورىم  .فما ىى اللاة الىت اٗتذوىا
كواسطة َب قلك األحواؿ ادلذكورة حىت يفهموا فيما بينهم مجيعا .نعم ما ىى إال اللاة العربية
الفصحى َب ادلرقبة األوىل مع أف ىناؾ لاات أخرى من اإلصللي ية والفرنسية وغَتعلا ولكنها َب
ادلرقبة الثانوية  .وأما الدعوى بأف اللاة العربية ال يعتٌت هبا التايالنديوف فهى حق َب الواقعية
الاالبية ولكنها ال قدؿ على أف ىذه اللاة ليست ذلا أعلية أوال طائل َب قعلمها ألف اإلعتناء
بشئ أوعدمو أمر  ،واألعلية لشئ أو عدمها أمر آخر  ،ألنو رٔتا يعتٌت بشئ مع أنو مل قوجد فيو
فائدة قط  .بينما قد يكوف أمرىاـ أو شئ ذو أعلية كربى مًتوكا منسيا ال يهتم بو  .ومن نظر
إىل أحواؿ العامل وأوضاعو اآلف بتأمل وقفكر والسيما َب اجملاؿ االقتصادى واالستثمارى
والتجارى بُت دوؿ العامل غلد أف اللاة العربية ذلا أعلية بالاة َب قلك اجملاالت ألف الدوؿ العربية
أكرب الدوؿ العادلية انتاجا للبًتوؿ والصناعات البًتوكيماوية  ،وأف معظم الدوؿ العربية َب اخلليج
العرىب ذلا ظلو اقتصادى وكثرة االستثمارات من ادلستثمرين األجانب  ،وبينها وبُت دوؿ العامل
عالقات ٕتارية قصديرا واستَتادا باإلضافة إىل العالقات الدبلوماسية  .وذلك شلا ػلتاج إىل التلعم
باللاة العربية والدراسة عادات العرب وقااليدىم ٘تهيد التوثيق العالقات بُت الدولة التايالندية
وبُت الدوؿ العربية وقيسَتا للمفاوضة وادلشاركة بيننا وبينهم َب قلك اجملاالت العديدة  ،فانظر إىل
بالد الصُت مثال  ،ففى ىذه البالد جامعة خاصة لدراسة اللاات واأللسن ادلختلفة نظريا
وقطبيايا  ،وكاف خرغلو ىذه اجلامعة يستطيعوف أف يتكلموا عدة لاات بل ىم غليدومها
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كأصحاب اللاات  ،وذلم مهارة َب قرمجة قلك اللاات إىل اللاة الصينية أو بالعكس  ،ودلا كانت
بالد الصُت كثَتة هبؤالء األشخاص استعانت هبم حكومتها َب االقصاالت بالدوؿ األخرى من
رلاالت شىت حىت قستوىل على األسواؽ العادلية وادلوارد اإلقتصادية وغَتىا  ،ومادامت الصُت
حافظة على كربىا ونفوذىا وىى من أكرب الدوؿ اآلسوية  ،وقصبح أكرب دوؿ العامل اقتصاديا َب
الوقت الاريب  .ذلك بفضل أصحاب ادلهارة واخلربة َب االقصاالت بشعوب العامل عن طريق
استماؿ اللاات وسيلة َب ادلفاوضات واإلقفاقيات وعاد العاود مباشرة بُت شلثلى احلكومة
الصينية الناطاُت بنفس اللاة الىت قكلم هبا شلثلو احلكومة من الدوؿ األخرى
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مناهج تطبيق اللغة العربية
وطرق تدريس المحادثات العربية
لمعهد المجلس الديني
للعام الدراسي 0200 – 0202م
المبادئ األساسية :
()0
()4
()5
()6
()7

جعل اللاة العربية كلاة أساسية َب التكلم
قعريب الشرح والبياف َب ادلواد ادلاررة للتدريس َب ادلرحلة الثانوية
زيادة احلصص الدراسية َب جدوؿ التدريس دلادة احملادثة العربية
وضع األنشطة ادلتعلاة باستعماؿ اللاة العربية نظريا وقطبياا
قعريب اإلعالنات واألوراؽ ادلستندات

 -0المناهج لجعل اللغة العربية كلغة أساسية فى التكلم
( )0على أساقذة ادلعهد أف يتكلموا ويتحدثوا باللاة العربية َب أكثر األحياف وأغلب
األوقات حىت يصبحوا قدوة وأسوة لطالب ادلعهد  ،وأال يتكلموا ويتحدثوا فيما بينهم باللاة
األخرى غَت العربية بدوف ضرورة وذلك بادر اإلمكاف .
( )4على مدرسى ادلواد األساسية ادلاررة َب التدريس لكل مرحلة من ادلراحل
الدراسية والسيما ادلرحلة الثانوية أف يتحدثوا باللاة العربية مع طالب الفصل الدراسى وذلك
باستعماؿ اجلمل العربية اليسَتة ادلتبادرة للفهم من صيغ األوامر والنواىى وضلوىا
( )5قشجيع الطالب على التكلم باللاة العربية فيما بينهم وخاصة َب الفصل
الدراسى وَب رحاب ادلعهد عامة ْتيث يرشدىم األستاذ احلاضر وقتئذ إىل األساليب
الصحيحة الفصيحة ويصحح ذلم فيما أخطأ واوحلنوا
( )6قوقيت يوـ من أياـ الدراسة َب األسبوع كيوـ كالـ عريب ْتيث يلت ـ كل واحد
أف يتكلم بالعربية طواؿ األوقات الدراسية وؽلكن أف ػلدد العااب أو العتاب أو الارامة على
من يتكلم باللاة األخرى غَت العربية ٔتا ىو الئق ومناسب
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 -0المناهج المقترحة لتعريب الشرح والبيان فى المواد المقررة للتدريس
( )0ابتداء التدريس بادلادمة الوجي ة أو ادلختصرة بأسلوب عريب ٘تهيدا قبل الدخوؿ
إىل عنواف ادلادة
( )4إلااء الشرح والبياف دلعاين ادلفردات اللاوية وقرمجة بعض الكلمات العربية إىل
العربية  ،وبذلك ينباي على مدرس ادلادة أف يبحث قلك ادلعاين والًتمجة من بطوف الكتب
اللاوية كالاواميس مثال وأف يكتبها َب حاشية الكتب ادلدروسة وادلشروحة وأف يأمر ىؤالء
الطالب بكتابتها َب كتبهم كضابط وفائدة .
( )5الت اـ البطء والتصريح بدوف سرعة َب إلااء الشرح والبياف مع اإلعادة أو التكرار
حىت يفهموا فهما جيدا .
( )6مراعاة قطبيق الرقم الثاين من ادلناىج األوىل على وجو التحايق بدوف إفراط
وقاصَت .
( )7إعطاء اخلالصة من الدرس أو قلخيص عناوين ادلادة ادلهمة بالعبارات الوجي ة
اليسَتة قبل ختاـ التدريس .
( )8ختاـ التدريس دائما بأسلوب عريب بادر اإلمكاف .
 -3المناهج الهادفة إلى تقوية االمكانيات والكفاءات فى المحادثات العربية
( )0زيادة احلصص الدراسية دلادة احملادثات العربية على جدوؿ التدريس عند ٕتديد
قسويتو قبل حلوؿ العاـ الدراسي اجلديد ( ادلابل )
( )4الوعظ واإلرشاد ( الًتبية الدينية العامة ) باللاة العربية بعد صالة الظهر مرة أو
مرقُت َب األسبوع وذلك بتعيُت الواعظ أو ادلرشد من األساقذة إللااء الوعظ واإلرشاد على
طالب ادلعهد مجيعا .
( )5وضع األنشطة ادلتعلاة باستعماؿ اللاة العربية نظريا وقطبياا كاآلٌب :
 إقامة " ادلنتدى العريب " إقامة " ادلساباات ادلتعلاة باللاة العربية أسبوعيا أو شهريا " -إقامة " ادلخيم العريب "
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 إصدار " اجمللة اجمللسية العربية " أو جريدة احلائط إذاعة برنامج " صباح اخلَت يا رللس " َب الصباح يوميا ٕتهي غرفة كمعمل لاوي دلمارسة احملادثات العربية قطبيايا -4تعريب اإلعالنات واألوراق المستندات
أىم طرؽ التدريس دلادة احملادثات العربية :
(ٖ )0تديد العنواف ادلارر للتدريس
( )4كتابة ادلفردات اللاوية ادلتعلاة بالعنواف احملدد واألساليب اذلامة اليت ٖتتاج
إليها َب احملادثة
( )5قراءة قلك ادلفردات اللاوية َواألساليب العربية معا ٍب قعيُت الاراءة فرداً فرداً
( )6قركيب ادلفردات اللاوية مجال مفيدة ٍب قأليف قلك اجلمل ادلفيدة كعنواف موحد
( )7احملادثة عن العنواف إما على سبيل احلكاية وإما على سبيل السؤاؿ واجلواب عما
يشملو العنواف
( )8إعطاء الواجبة ادلن لية ْتفظ العنواف لعرضو شفهيا أماـ الفصل الدراسي َب
احلصة ادلابلة قبل بداية العنواف اجلديد
العناوين المقررة لمادة المحادثات العربية

 -0التحية عند اللااء
 -4من أنا ؟
 -5عائليت
 -6حياٌب اليومية
 -7مدرسيت احلبيبة
 -8وطٍت احلبيب
 -9مسجد الارية
 -:أصدقائي
; -األلعاب الرياضية
 -05دلاذا أقكلم باللاة العربية
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-00
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-0:
;-0
-45
-40
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-4:
;-4
-55
-50
-54
-55
-56

األشياء ادللونة
الدوؿ العربية واإلسالمية
ادلسجد احلراـ
ادلواصالت العامة
َب الفصل الدراسي
َب ادلكتبة العامة
َب الدكاف أو الباالة
الارآف الكرًن
شهر رمضاف
َب يوـ العيد
السياحة َب أياـ العطلة
ادلسلموف َب قايالند
َب حدياة احليواف
مكادلة قليفونية
ادلأكوالت وادلشروبات
َب سيارة األجرة ( قاكسي )
َب ادلستشفى أو العيادة
َب ادلطار وزلطة الاطار
احلضارة اإلسالمية والعربية
احلوادث التارؼلية
من علماء اإلسالـ
احلكايات ادلتنوعة
عادلنا – كرة األرض
التهنئة َب عدة ادلناسبات
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فهرس
الدرس
 0الدرس األوؿ
 4الدرس الثاىن

ادلوضوع
من أنا ؟

الصفحة
0

عائليت

5

حياٌب اليومية

7

مدرسيت احلبيبة

9

وطٍت احلبيب

00

قاريخ ادلسلمُت ُب التايالند

06

اإلسالـ ُب قايالند

40

جاللة ادللك التايالندي

48

;

الدرس التاسع

ادلسلموف واحلكم التايالندي

50

05

الدرس العاشر

مساجد الارية

58

بانكوؾ عاصمة قايالند

60

قناة سُت سيب

6:

األصدقاء

75

األلعاب الرياضية

76

دلاذا أقكلم باللاة العربية

78
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;7

 5الدرس الثالث
 6الدرس الرابع
 7الدرس اخلامس
 8الدرس السادس
 9الدرس السابع
 :الدرس الثامن

 00الدرس احلادي عشر
 04الدرس الثاىن عشر
 05الدرس الثالث عشر
 06الدرس الرابع عشر
 07الدرس اخلامس عشر
08

