
الفصل الثاين
 مدرسة الزهراء

األسباب املوجبة لتأسيس  مدرسة الزهراء
١- تدين العلوم يف  املدارس الدينية

وخرق  كبري  عصيان  له،  أهالً  ليس  بام  وتشبثه  به،  للقيام  أهل  هو  ملا  املستعد  ترك  «إن 
استعداد  انتشار  الرشيعة:  هذه  شأن  من  إذ  اخللقة).  (رشيعة  الكونية  الرشيعة  لطاعة  فاضح 
اإلنسان ونفوذ قابليته يف الصنعة واحرتام مقاييس الصنعة وحمبتها وامتثال نواميسها والتمثل 

هبا. وخالصة الكالم: أن شأن هذه الرشيعة الفناء يف الصنعة.
وإذ وظيفة اخللقة هي هذه، فإن اإلنسان بمخالفته هذه الرشيعة؛ يغري الصورة الالئقة 
ه صورة الصنعة غري الطبيعية -التي تشبث للقيام هبا- بميله  بالصنعة وخيل بنواميسها. ويشوّ

الكامن للصنعة األخر لعدم االمتزاج بني امليل والصنعة، فيختلط احلابل بالنابل.
ريّة والتفوق عىل  وبناءً عىل هذا:  فإن كثيراً جداً من الناس يميض بميل السيادة واآلمِ
الستبداده  وإكراه  قرس  وسيلة  اللطيف،  الناصح  املرشد  ق  المشوّ العلم  فيجعل  اآلخرين، 
وتفوقه، فبدالً من أن خيدم العلم يستخدمه. وعىل هذا فقد دخلت الوظائف بيد من ليسوا هلا 

أهالً، والسيام الوظائف يف  املدارس الدينية، فآلت إىل االندراس نتيجة هذا األمر.
واحدة،  دائرة  يف  العاملني  حكم  يف  هم  الذين  املدرسني  تنظيم  هلذا:   الوحيد  والعالج 
بسوق  واحدٍ  كل  ليذهب  اختصاصه،  جمال  يف  كلٌ  اجلامعة،  يف  احلال  هو  كام  كثرية  دوائر  يف 
ذ قاعدة تقسيم األعامل بميله الفطري امتثاالً لألمر املعنوي  إنسانيته، وبتوجهه نحو حقه، ينفّ

للحكمة األزلية
كي  السبب  لك  سأوضح  حليتي،  إطالق  عدم  خاطرك  إىل  يرد  ربام   : يوماً األستاذ  يل  آرجيي: «قال  =  ويذكر  حلمي   
تزول شبهتكم: إن سبب عدم عميل هبذه السنة النبوية هو: أن يل أكثر من مليون من الطالب، فإن أطلقت اللحية فهم 
لتُ اتباع هذه السنة النبوية».  يطلقوهنا شيباً وشباباً، وستكون حلية الشباب موضع استهزاء لد أقراهنم، وهلذا أجّ

(Son Şahitler  ٢ ص٢٦٥).
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٥٦٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
إن السبب املهم الذي أدّ إىل تدين علوم  املدارس الدينية، ورصفها عن جمراها الطبيعي 
هو أن العلوم اآللية ملا أدرجت يف عداد العلوم املقصودة، أصاب اإلمهال العلوم العالية، إذ 
سيطر عىل األذهان حلّ العبارة العربية التي لباسها (لفظها) يف حكم معناها، وظل العلم الذي 
العلمي  التحصيل  سلسلة  يف  أصبحت  التي  الكتب  أن  ذلك،  عىل  زد   . تبعياً القصد  أصل  هو 
رسمية، وعباراهتا متداولة إىل حد ما. هذه الكتب حرصت األوقات واألفكار يف نفسها ومل 

تفسح املجال للخروج منها».(١) 
٢- إصالح  الواليات الرشقية

«كنت أملس الوضع الرديء ملا كان يعيشه أهايل  الواليات الرشقية فأدركت أن سعادتنا 
الدنيوية ستحصل -من جهة- بالعلوم احلديثة احلارضة، وأن أحد الروافد غري اآلسنة لتلك 
الدين  علامء  يأنس  كي  الدينية،  حتماً  املدارس  سيكون  اآلخر  واملنبع  العلامء ،  سيكون  العلوم 

بالعلوم احلديثة.
يون بيد علامء الدين، فهذا  وحيث إن زمام األمر يف تلك البقاع التي أغلبيتها الساحقة أُمّ
الشعور هو الذي دفعني إىل املجيء إىل إسطنبول. ظناً مني  أن نلقى السعادة يف  «دار السعادة» 

يف ذلك الوقت.(٢)
يف  الزهراء  إنشاء  مدرسة  لرضورة  اآلتية  العريضة  احلميد  عبد  السلطان  إىل  م  [فقدّ

 الواليات الرشقية:]
عنصراً  يمثلون  الذين  أهايل  كردستان  بأحوال  علم  عىل  احلكومة  أن  من  الرغم  عىل   
مهماً يف  األمة العثامنية، فإين أرجو السامح يل بتقديم بعض املطاليب اخلاصة باخلدمة العلمية 

السامية.
إن يف هذا العامل، عامل الرقيّ واحلضارة، ينظر بعني الشكر والتقدير إىل أوامر احلكومة 
من  تنجزه  ما  وبجنب  اآلخرين  باإلخوة  أسوة  وقراها،  قصبات  كردستان  يف  مدارس  بإنشاء 
خدمات يف مرافق أخر. إالّ أن مد االستفادة من هذه املدارس ينحرص يف الذين يعرفون 

(١) صيقل اإلسالم، املحاكامت.
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٦٣ ا   مــدرســة 

ولعدم  الرتكية  باللغة  معرفتهم  لعدم  واملعارف  العلوم  من  حيرم  األكراد  بينام  الرتكية،  اللغة 
معرفة معلميهم باللغة املحلية، لذا ال جيدون أمامهم سو االنخراط يف  املدارس الدينية طريقاً 
الشبهات  وانتشار  االضطرابات  وحدوث  اجلهل  لتفيش  الغرب  شامتة  يسبب  مما  للمعرفة، 
واألوهام فيام بينهم. وهذا ما يدعو  أهل الغرية واحلمية إىل التأمل حيث  األكراد قد ظلوا يف 

أماكنهم، بينام استفاد من هم أوطأ منهم من كل جهة منذ القدم من توقفهم هذا.
إىل  ه  توجّ عنيفة  لرضبة  د  تمهّ ألهنا  البصرية،  أهل  مضجع  تقض  الثالث  النقاط  فهذه 

 األكراد يف املستقبل.
وعالج هذا النقص هو قيام احلكومة بفتح ثالث مدارس نموذجية للتعليم يف مواقع 

خمتلفة من  كردستان.
إحداها:  يف  «بيت الشباب» التي هي مركز عشائر األرتويش.

ثانيتها:  وسط  «موتقان» و«بلقان» و«ساسون».
ثالثتها:  يف «وان» التي متثل وسط  «حيدران» و«سبكان».

كل  يف  وليكن  الرضورية،  احلديثة  العلوم  مع  الدينية  العلوم  املدارس  هذه  يف  وتدرس 
مدرسة مخسون طالباً يف األقل تتكفل احلكومة بمعاشهم.

ومن األسباب املهمة حلياة  كردستان املادية واملعنوية مستقبَالً هو إحياء بعض املدارس. 
ويتم بإرساء أسس املعارف يف هذه املنطقة، فتتقرر وحدة  األمة عليها، وتسلّم قوهتا العظيمة 
-التي تضيع نتيجة االختالفات الداخلية- إىل احلكومة لتوجيهها ملقاومة األعداء يف اخلارج.

املدنية  لتقبل  واستعدادهم  فطرهتم  جوهر  إلظهار  السبيل  املنطقة  ألهل  يتيرس  وهبذا 
واستحقاقهم العدل».(١) 

٣- املؤامرة اخلبيثة عىل القرآن
إن  وزير  الصحف:  يف  قرأ  أنه  الوالة  من  والٍ  أخربين  عاماً  وستني  مخسة  «قبل(٢) 
أن  نستطيع  ال  : «إننا  قائالً الرشيف  املصحف  من  نسخة  وبيده  خطب  الربيطاين  املستعمرات 

(١) (ب) ١٤٧ عن جريدة الرشق وكردستان ١٩٠٨/١١/١٩ العدد ١.
(٢) رسالة مرفوعة إىل رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء بعد سنة ١٩٥٠م يف عهد عدنان مندرس وجالل بايار.
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٥٦٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
نحكم املسلمني ما دام هذا الكتاب بيدهم، فال مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع 

صلة املسلمني به».
وهكذا دأبت املنظامت املفسدة الرهيبة عىل حتقيق هاتني اخلطتني: إسقاط شأن القرآن 
الكريم من أعني الناس، وفصلهم عنه. فسعوا يف هذا املضامر سعياً حثيثاً لإلرضار هبذه  األمة 

املنكوبة الربيئة املضحية.
من  القوة  مستمداً  اخلطرة  املؤامرات  هذه  أجابه  أن  سنة  وستني  مخس  قبل  قررتُ  وقد 
القرآن العظيم، فأهلمني قلبي طريقاً قصيراً إىل احلقيقة، وإنشاء جامعة ضخمة. فمنذئذ نسعى 

إلنقاذ آخرتنا.
 وإحد ثمراهتا أيضاً إنقاذ حياتنا الدنيوية من االستبداد املطلق، والنجاة من مهالك 

الضاللة. 
وإنامء عالقات األخوة بني األقوام اإلسالمية. وقد وجدنا وسيلتني يف هذه السبيل:

الوسيلة األوىل:  رسائل النور التي تقوي وشائج األخوة اإليامنية بتقوية اإليامن. والدليل 
عىل ذلك تأليفها يف وقت الظلم والقسوة الشديدة، وتأثريها البالغ يف أنحاء  العامل اإلسالمي 
امللحدة،  والفلسفة  بالنظام  المخلّني  عىل  وغلبتها  احلارض-  الوقت  وأمريكا -يف  ويف  أوروبا 
وظهورها عىل املفاهيم اإلحلادية السارية كالفلسفة الطبيعية واملادية مع عدم جرحها من قبل 
أية حمكمة أو جلنة خرباء. وسيتبنى أمثالكم بإذن اهللا ممن كشفوا عن مفتاح األخوة اإلسالمية، 

هذه الرسائل التي متثل نوراً من أنوار القرآن الكريم وينرشها يف  العامل اإلسالمي كله.
باعتباره  اجلامع  األزهر  إىل  الذهاب  أردت  سنة  وستني  مخس  قبل  الثانية:   الوسيلة 
مدرسة  العامل اإلسالمي، ألهنل فيه العلوم. ولكن مل يُكتب يل نصيب فيه، فهداين اهللا إىل فكرة 
يف  آسيا  جامعة  إنشاء  الرضوري  فمن  إفريقيا،  قارة  يف  عامة  مدرسة  اجلامع  األزهر  أن  وهي: 
عىل غراره،(١) بل أوسع منه بنسبة سعة  آسيا عىل إفريقيا. وذلك لئال تُفسد العنرصية األقوامَ 
فهي  الرؤوم،  أمه  إىل  الصغري  الطفل  كحاجة  اجلامع  األزهر،  إىل  ماسة  بحاجة  النور-  الزهراء -لرسائل  إن  مدرسة   (١)
تطلب دوماً أن يسبغ شفقته عليها، إذ هي إحد طالباته، تتلقى الدرس منه، وهي التي اُستهدفت من قبل أعداء 
الدينية  رشسني كثريين. فهذه املدرسة الزهراء شعبة مصغرة من شعب ذلك اجلامع العظيم الذي يرتأس  املدارس 
مجيعها وينور هبا  العامل اإلسالمي. وألجل هذا تنتظر هذه الطالبة الصغرية عون ذلك األستاذ املوقر، وذلك األب 

الرحيم واملرشد الكبري، وترجو أن يمد يده إليها.  «أمريداغ بالرتكية».

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   564009 SIYRAH ZATIYYE.indd   564 م 07:40:02   15/12/2011م 07:40:02   15/12/2011



لــزهــراء                                                                                     ٥٦٥ ا   مــدرســة 

الروح  إنامء  ألجل  وذلك  وكردستان  وتركستان  والقفقاس  وإيران  واهلند  العربية  البلدان  يف 
اإلسالمية التي هي القومية احلقيقية الصائبة السامية الشاملة فتنال رشف االمتثال بالدستور 

القرآنى   ﴿ ¬ ® ¯ ﴾  (احلجرات:١٠).
وكذلك لتتصافح العلوم النابعة من الفلسفة مع الدين. وتتصالح احلضارة األوروبية 
الرشعية  املدارس  مع  وتتعاون  احلديثة  ولتتفق  املدارس  تامة.  مصاحلة  اإلسالم  حقائق  مع 

يف األناضول.
لذا بذلت جهدي كله لتأسيس هذه اجلامعة يف مركز  الواليات الرشقية التي هي وسط 
فهي  الزهراء».  وسميتها  «مدرسة  وتركستان،  والقفقاس  وإيران  العربية  والبالد  بني  اهلند 
هذه  إنشاء  سبيل  يف  جهدي  بذلت  فمثلام  نفسه.  الوقت  يف  رشعية  ومدرسة  حديثة  مدرسة 

اجلامعة بذلته يف سبيل نرش رسائل النور...»(١)
٤- دفعاً للنعرات القومية وإقراراً للسالم يف املنطقة

قت الناس شرّ  «لقد ظهرت أرضار النعرة القومية والعنرصية يف عهد األمويني، كام فرّ
فرقة يف بداية عهد احلرية وإعالن الدستور، حيث تأسست النوادي والتكتالت، كام استغلت 
م  إثارة النعرة القومية مجدداً للتفريق بني اإلخوة  العرب النجباء وبني األتراك  املجاهدين، فعّ

لبت راحة الناس. االضطراب وسُ
علماً أن اإلرضار بالناس بأعامل سلبية هو فطرة القومية والعنرصية التي فطروا عليها. 
عنه.  فصلهم  يمكن  ال  باإلسالم  مزجت  فقوميتهم  كافة  العامل  أنحاء  يف  مسلمون  واألتراك 
. وكذلك  العرب فإن قوميتهم  فالرتكي يعني املسلم. حتى إن غري املسلم منهم ال يكون تركياً
إن  أال  حسبهم.  وهو  اإلسالم  هي  احلقيقية  فقوميتهم  هكذا.  وينبغي  أيضا  باإلسالم  مزجت 

العنرصية ودعو القومية خطر عظيم...(٢)
وقد أجاب  «سعيد القديم» الذين اعرتضوا من  النواب باآليت:

يف  آسيا  أكثر  األنبياء  ظهور  ولكن  ذلك،  إىل  بحاجة  لستم  أنكم  محاالً  فرضاً  لنفرض 
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
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٥٦٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
الرقيّ  إىل  يدفع  آسيا  الذي  أن  عىل  يدل  الغرب  يف  والفالسفة  أكثر  احلكامء  وظهور  والرشق 
الفطري  القانون  هبذا  تأخذوا  مل  فإن  والفلسفة.  العلوم  من  أكثر  الديني  الشعور  هو  احلقيقي 
مضطرون  فأنتم  اإلحلاد،  عىل  الدولة  وأسستم  التغرب  بحجة  اإلسالمية  األعراف  وأمهلتم 
أيضاً إىل االنحياز إىل اإلسالم - لصالح الوطن واألمة - إقراراً للسالم يف  الواليات الرشقية 

.الواقعة بني أربع دول كرب
وأورد لكم مثاالً واحداً من بني ألوف األمثلة: 

األتراكُ  خدم  لقد  الغيورين:  طاليب  األكراد  ألحد  قلت  «وان»  مدينة  يف  كنت  حينام 
ل تركياً مسلماً عىل شقيقي الفاسق، بل أرتبط به  اإلسالمَ كثيراً، فكيف تراهم؟ قال: إين أفضّ

أكثر من ارتباطي بوالدي، خلدمته اإليامن خدمة فعلية. 
يف  احلديثة  المدرسةَ  أرسي-  -أيام  الطالب  ذلك  ودخل  والسنون،  األيام  ومرت 
جراء  من  فيه  حترك  قد  الكردية  القومية  عرق  أنّ  فلمست  عوديت  قابلته  بعد  ثم  إسطنبول. 
الدعو العنرصية الرتكية لد بعض معلميه. فقال يل: إنني أفضل اآلن كردياً فاسقاً مجاهراً 
أن  فاقتنع  اهللا،  بإذن  فأنقذته  جلسات  بضع  معه  جلست  ثم  صالح..  تركي  عىل  ملحداً  بل 

األتراك هم جنود أبطال هلذه  األمة. 
فيا أهيا  النواب السائلون!

إن يف الرشق حوايل مخسة ماليني من  األكراد وحوايل مائة مليون من اإليرانيني واهلنود 
األخوة  تربطهم  جميعاً  فهؤالء  من   القفقاس،  مليوناً  وأربعني  من  العرب  مليوناً  وسبعني 

وحسن اجلوار وحاجة بعضهم إىل البعض اآلخر.
فأنا أسألكم! أيّهام أكثر رضورة: الدرس الذي يتلقاه الطالب يف مدرسة «وان» اجلامعة 
بني الشعوب واألمم، أم الدرس الذي يفرق بني تلك الشعوب وجيعله حيرص تفكريه بقومه 
ة اإلسالم، ويبذل جهده لتعلم العلوم الفلسفية دون اعتبار للعلوم اإلسالمية،  فقط وينكر أخوّ

أال تكون حاله كحالة الطالب الثانية؟
اإلسالمية  األعراف  من  واملتحللون  من  النواب  قام  املتغربون  السؤال  هذا  وعقب 

بتوقيع القرار. وال أر داعياً لذكر أسامئهم.. ساحمهم اهللا، لقد توفوا..
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لــزهــراء                                                                                     ٥٦٧ ا   مــدرســة 

احلصينة  وقلعته  األوسط  الرشق  يف  السالم  إلحالل  األساس  حجر  اجلامعة  هذه  إن 
وستثمر فوائد مجة لصالح هذه البالد والعباد بإذن اهللا.

رة  المدمّ اخلارجية   القو ألن  اجلامعة،  هذه  يف  أساساً  ستكون  اإلسالمية  العلوم  إن 
عظيمة،  معنوية  قوة  إالّ  ة  المدمرّ  القو تلك  جتاه  تقف  وال  املعنويات،  متحو  إحلادية،   قو

تنفلق عىل رأسها كالقنبلة الذرية».(١)
٥- وفاة  املدارس الدينية 

مدرسة  هي  والتي  الصلدة  قلعة «وان»  حتت  هي  التي  خور»  ورْ « خُ مدرسة  بوفاة  «إنه 
وفاهتا،(٢)  عىل  الدال  كافة  األناضول  يف  الرشعية  املدارس  وغلقِ  الزهراء،  ملدرسة  ابتدائية 
بعد  قبلون  المُ أهيا  فيا  العظيم.  لقربها  شاهداً  صارت  وان  قلعة  وكأن  املدارس،  مجيع  توفيت 

ثالثامئة سنة ازرعوا عىل قمة هذه  القلعة زهرة مدرسة  نورية».(٣)
مواقع تأسيسها

اجلامعة.  تتضمن  التي  اجلامع  األزهر-  -شقيقةِ  الزهراء  مدرسة  تأسيس  «نطلب(٤) 
ئِنُوا  ي بتليس . اطمَ نطلب تأسيسها يف  «بتليس» مع رفيقتها يف كل من «وان» و«دياربكر» جناحَ
حياة  من  تنشأ  االجتامعية  حياتنا  أن  يقيناً  نعلم  فنحن  كاآلخرين-  لسنا  أننا -نحن  األكراد - 

األتراك وسعادهتم».(٥)
رشوطها

عنواناً  كونه  ومع  اب،  وجذّ ومأنوس  مألوف  ألنه  «املدرسة»  باسم  التسمية  أوهلا:    »
ا يهيّج األشواق وينبّه الرغبات.  اعتبارياً إالّ أنه يتضمن حقيقة عظيمة ممّ

ثانيها:  مزج العلوم الكونية احلديثة ودرجها مع العلوم الدينية معَ جعل اللغة العربية 
من  (العقلية)  الذهنية  املحاكمة  لتخليص  وذلك  الزمة.  والرتكية  جائزة،  والكردية  واجبة، 

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) وذلك بقانون توحيد التدريسات: العدد  ص ٤٣٠، التاريخ ١٣٤٠/٣/٣ رومي (١٩٢٤/٣/١٦م)، أُلغي بموجبه 

مجيع الدروس الدينية، فأُغلقت مجيع املدارس التي تدرس القرآن الكريم والدين.
(٣) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٤) يف خطاب له إىل  املسؤولني يف حكومة  االحتاد والرتقي.
(٥) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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٥٦٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
املغالطة  وإزالة  الفاسـدة(١)  التمثيلية  األقيسة  من  أنواع  أربعة  من  احلاصلة  السفسطة  ظلامت 

التي تولدها امللكة املتفلسفة عىل التقليد الطفييل.
نعم، «إن ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم احلديثة، فبامتزاجهام 
تتجلّى احلقيقة، فتتربّى مهة الطالب وتعلو بكال اجلناحني، وبافرتاقهام يتولد التعصب يف األوىل 

واحليل والشبهات يف الثانية».
الرشط الثالث:  انتخاب املدرسني فيها، إما من العلامء   األكراد من ذوي اجلناحني (أي 

الموثّقني واملعتمدين من قبل  األكراد واألتراك) أو ممن يعرفون اللغة املحلية ليُستأنس هبم.
وبساطتهم  صباوهتم  وجعل  وقابلياهتم،  باستعداد  األكراد  االستشارة  الرابع:   الرشط 
قد  الصبيان  وتعليم   .أخر عىل  يستقبح  قامة،  عىل  يُستحسن  لباس  من  وكم  العني.  نصب 

يكون بالقرس أو بمداعبة ميوهلم.
الرشط اخلامس:  تطبيق قاعدة «تقسيم األعامل» بحذافريها، حتى يتخرج من كل شعبة 

رة مع أهنا مداخل وخمارج بعضها ببعض.(٢) هَ متخصصون مَ
عىل  الكون  يف  اجلليل -اجلاري  للصانع  والرقي  التكامل  لقانون  والطاعة  االمتثال  إن 
وفق تقسيم األعامل- فرض وواجب، إالّ أن الطاعة إلشارته ورضاه سبحانه الكامنني يف ذلك 
القانون مل يوف حقهام. علماً أن يد عناية احلكمة اإلهلية -التي تقتيض قاعدة تقسيم األعامل- 
، ألداء العلوم والصناعات التي هي يف حكم  قد أودعت يف ماهية البرش استعدادات وميوالً

فرض الكفاية لرشيعة اخللقة «السنن الكونية».
للميل،  الشوق -املمد  ترصفنا  بسوء  أضعنا  ألدائهام،  املعنوي  األمر  هذا  وجود  فمع 
يف  الرغبة  وهبذه  الكاذب،  احلرص  هبذا  جذوته  وأطفأنا  االستعداد-  ذلك  من  املنبعث 
بنا بجهنم اجلهل. ألننا  ذّ التفوق التي هي رأس الرياء! فال شك أن جزاء العايص جهنم. فعُ
أي  املعنويات،  يف  حجة  تقوله  أوروبا  ما  واختاذ  املاديات،  عىل  املعنويات  قياس  الفاسدة:  القياسات  تلك  أمثال  من   (١)
. وثانيتها: رفض أقوال  العلامء -ممن  كام أهنم ماهرون يف املاديات، ويقتد هبم فيها، فهم ماهرون يف العقائد أيضاً
الدين  يف  هبا  واالعتداد  النفس  عىل  االعتامد  ثالثتها:   . أيضاً الدينية  العلوم  يف  احلديثة-  العلوم  بعض  عىل  يطّلعوا  مل 
الغرتار صاحبها بمهارته يف العلوم احلديثة. رابعتها: قياس  السلف عىل اخللف واملايض عىل احلارض، ثم شن اهلجوم 

وتقديم االعرتاضات الباطلة - شقيق املؤلف  عبد املجيد.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٦٩ ا   مــدرســة 

إالّ  العذاب  هذا  من  ينجينا  وما  اخللقة..  قانون  هي  التي  الفطرية  الرشيعة  أوامر  نتمثل  مل 
وفق  عىل  بالعمل  العلوم  جنان  أسالفنا  دخل  فقد  األعامل».  قانون «تقسيم  وفق  عىل  العمل 

األعامل.(١) تقسيم 
الرشط السادس:  إجياد سبيل بعد خترج املداومني وضمانُ تقدمهم واستفاضتهم حتى 
يتساووا مع خرجيي املدارس العليا ويتعامل معهم بنفس املعاملة مع املدارس العليا واملعاهد 

الرسمية، وجعل امتحاناهتا كامتحانات تلك املدارس منتجة، دون تركها عقيمة. 
- ركيزة هلذه املدرسة ودجمها معها، ليرسي  الرشط السابع:  اختاذ دار املعلمني -موقتاً
االنتظام واالستفاضة من العلم من هذه إىل تلك، والفضيلةُ والتدين من تلك إىل هذه، حتى 

يكون كل منها ذا جناحني بالتبادل».(٢)
وارداتـها

« س:  ما وارداهتا؟
ج:  احلمية والغرية..

بالحميّة  ت  اخضرّ فان  طوبى.  شجرة  -بالقوة-  تتضمن  كنواة  املدرسة  هذه  إن  ثم 
والغرية استغنت عنكم وعن خزائنكم املنضوبة، وذلك بجذهبا الطبيعي حلياهتا املادية.

س:  بأية جهة؟
ج:  بجهات عديدة.

سيالة  عيناً  احلوض  هذا  إىل  ألسالَت  حقيقياً،  انتظاماً  انتظمت  لو  األوقاف،  األوىل:  
بتوحيد املدارس.

الثانية:  الزكاة، فنحن شافعيون وأحناف، فإذا أبدت -بعد حني- تلك املدرسة الزهراء 
لنفسها  وحترصها  الزكاة  من  قسم  إليها  يتوجه  أن  ريب  فال  واإلنسانية،  لإلسالم  خدماهتا 

باستحقاق، وحتى لو كانت هلا زكاة الزكاة لكفتها. 
(١) صيقل اإلسالم، املحاكامت.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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٥٧٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
أسمى  العقول  عند  ومتثل  ن  تكوّ املدرسة  هذه  أن  فكام  والصدقات...  النذور  الثالثة:  
«مدرسة» وبنظر القلوب والوجدان أقدس زاوية (تكية) وذلك بام تنرشه من ثمرات وما تعمه 
مدرسة  فهي  دينية  مدرسة  هي  فكام  أي  جليلة.  خدمات  من  لإلسالم  تقدمه  وما  ضياء  من 
مجلة  من  هي  التي  والصدقات  النذور  من  قسم  إليها  يتوجه  وحينها   . أيضاً وتكية  حديثة، 

التكافل االجتامعي يف اإلسالم.
الرابعة:  اإلعارة.. بتوسيع واردات دار املعلمني -بعد الدمج ألجل التبادل املذكور- 
ستردّ  مدة-  -بعد  تستغني  وحينام  موقتاً،  إليها  الواردات  تلك  إعارة  يمكن  نسبياً،  توسيعاً 

العارية».(١) تلك 
فوائدها وثمراتـها

 : « مجمالً
تأمني مستقبل العلامء   األكراد واألتراك

وإقحام املعرفة عن طريق «املدرسة» إىل  كردستان
وإظهار حماسن «املرشوطية» و«احلرية» واالستفادة منها.(٢)

وفوائدها بالتفصيل: 
األوىل:  توحيد  املدارس الدينية وإصالحها...

التي  تلك  املمقوت،  والتعصب  واإلرسائيليات  األساطري  من  اإلسالم  إنقاذ  الثانية:  
أصابت سيف اإلسالم المهنّد بالصدأ.

نعم، إن شأن اإلسالم الصالبة يف الدين وهي املتانة والثبات والتمسك باحلق، وليس 
نظري-  التعصب -يف  أنواع  أخطر  إن  العقلية،  املحاكمة  وعدم  اجلهل  عن  الناشئ  التعصب 
شبهاهتم  عىل  بعناد  ون  يصرّ حني  وملحدهيا،  مقلدي  أوروبا  من  قسم  حيمله  الذي  ذلك  هو 

السطحية، وليس هذا من شأن العلامء  املتمسكني بالربهان. 
(١) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٧١ ا   مــدرســة 

الثالثة:  فتح باب لنرش حماسن املرشوطية. 
نعم، ليس هناك يف  العشائر من فكرٍ جيرح املرشوطية، ولكن إن مل تستحسن يف نظرهم 

فال يستفاد منها. وهذا أشد ضرراً، فال شك أن املريض ال يستعمل دواءً يظنه مشوباً بالسم.
الرابعة:  فتح طريق جلريان العلوم الكونية احلديثة إىل  املدارس الدينية، بفتح نبع صافٍ 
لتلك العلوم بحيث ال ينفر منها  أهل  املدارس الدينية، ولقد قلت مراراً بأن فهماً خطأً وتوهماً 

ين أمام جريان العلوم.(١) دَّ مشؤوماً قد أقاما -حلد اآلن- سَ
وجودَ  باطل،  بخيال  واألجانب-  تومهنا -نحن  هو  النازل  والبالء  املوانع،  أهم  إن  إذ 
املعرفة  جلهود  فمرحى  العلوم.  مسائل  وبعض  اإلسالم  ظواهر  بعض  بني  وتصادم  تناقض 
وشحنتا  احلقائق  حتري  تا  أمدّ اللتني  الغيورة،  العلوم  لعناء  بخٍ  وبخٍ  وانتشارها،  الفياضة 
املوانع،  لدفع  باألعتدة  احلقائق  تلك  فجهزتا  البرشية  يف  اإلنصاف  ميل  وغرستا  اإلنسانية، 

. فقضت وستقيض عليها قضاءً تاماً
نعم، إن أعظم سبب سلب منا الراحة يف الدنيا، وحرم  األجانب من سعادة اآلخرة، 
حلقائق  وخمالفته  اإلسالم  مناقضة  وتوهم  الفهم  سوء  هو  وكسفها  اإلسالم  شمس  وحجب 

العلوم.
فيا للعجب! كيف يكون العبد عدوّ سيده، واخلادم خصم رئيسه، وكيف يعارض االبن 

والده! فاإلسالم سيد العلوم ومرشدها ورئيس العلوم احلقة ووالدها.
ولكن، يا لألسف.. هذا الفهم اخلطأ، هذا الفهم الباطل، قد أجر حكمه إىل الوقت 
احلارض، فألقى بشبهاته يف النفوس، وأوصد أبواب املدنية واملعرفة يف وجه  األكراد وأمثاهلم. 

فذعروا من توهم املنافاة بني ظواهر من الدين ملسائل من العلوم.(٢)
اخلامسة:  أكرر ما قلته مراراً -بل مائة مرة- إن هذه املدرسة تصالح بني أهل املدرسة 
«الدينية» واملدرسة «احلديثة» وأهل الزوايا  (التكايا) وجتعلهم يتحدون -يف األقل- يف املقصد، 

وذلك بام حتدث فيام بينهم من امليل وتبادل األفكار.
(١) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٢) صيقل اإلسالم، املحاكامت.
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٥٧٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

ختالف  فإن  بينهم  فيام  االحتاد  ق  فرّ كام  أفكارهم  تباين  أن  وأسف  بأسى  نشاهد  نعم، 
مشارهبم قد أوقف التقدم والرقي أيضاً، وذلك ألن كالً منهم بحكم املتعصب ملسلكه ونظره 
ذاك  وأفرط  ذاك،  بتضليل  هذا  ط  ففرّ والتفريط،  اإلفراط  إىل  انساق  اآلخر،  ملسلك  السطحي 

بتجهيل هذا. 
م لكان قصراً مشيداً نورانياً ينور األرض ويبهجها فأحد  اخلالصة:  أن اإلسالم لو تجسّ
ورواقه  (تكية)،  زواياه   وإحد دينية»،  «مدرسة  حجراته   وإحد حديثة»،  «مدرسة  منازله 
جممع الكل، وجملس الشور، يكمل البعض نقص اآلخر.. وكام أن املرآة متثل صورة الشمس 
يف  الفخم  اإلهلي  القرص  ذلك  صورة  أيضاً  ومتثل  ستعكس  الزهراء  املدرسة  فهذه  وتعكسها 

البلدان اخلارجية».(١)
احلكومات املتعاقبة تتبنى القضية

«لقد ألقيتُ هذه املباحث حول  «مدرسة الزهراء» يف السنة الثالثة من إعالن احلرية عىل 
صورة خطب لألهايل يف كل من بتليس  ووان ودياربكر وغريها من األماكن، وقابلوين جميعاً 
باملوافقة وبأن هذه املسألة حقيقة، وممكنة، وقابلة للتطبيق، لذا أستطيع أن أقول:إنني مرتجم ملا 

كان يدور بخلدهم يف هذه املسألة.(٢)
ر أمهية إنشاء هذه اجلامعة، فخصص عرشين  فالسلطان « رشاد» رمحه اهللا هو أول من قدّ
ألف لرية ذهبية إلنجاز بنائها فقط. وحينام رجعت من األرس يف احلرب العاملية األوىل وافق 
مائة وثالثة وستون نائباً -من بني مائتني- يف الربملان ووقّعوا عىل ختصيص مائة ومخسني ألف 
- للغرض نفسه. وكان مصطفى  كامل من ضمنهم. وهذا يعنى  لرية -بقيمة اللرية الثمينة آنئذٍ
القرارَ  املتغربون  ذلك  وقّع  بل  آخر.  يشء  أي  من  أكثر  اجلامعة  هذه  إلنشاء  أمهية  أولوا  أهنم 
باألعراف  صلتهم  قطعوا  والذين  بعيد  أو  قريب  من  الدين  أمر  هيمهم  ال  الذين  من  النواب 
اإلسالمية سو اثنني منهم حيث قاال: نحن بحاجة إىل احلضارة الغربية أكثر من حاجتنا إىل 

اجلمع بني العلوم الدينية واحلديثة.(٣)
(١) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٣) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٧٣ ا   مــدرســة 

وهكذا طرحتُ عليهم مرشوع بناء جامعة يف مدينة «وان» باسم  «مدرسة الزهراء» عىل 
اندلعت  إن  ما  ولكن  بنفيس،  األساس  حجرها  وضعت  إنني  حتى  الرشيف..  غرار  األزهر 
األنصار» وتوليت قيادهتم،  واملتطوعني «فرق  طاليب  من  شكلت  حتى  األوىل  العاملية  احلرب 

فخضنا معارك ضارية يف جبهة   القفقاس مع الروس  املعتدين يف  «بتليس»..(١)
وفعالً  احلقيقة،  تلك  يف  إنجاز  وسعيت  أنقرة،  إىل  ذهبتُ  سنوات  ست  حوايل  بعد  ثم 
عرش  مخسة  ختصيص  عىل  عضو  مائتي  بني  من  جملس  األمة  يف  نائباً  وستون  وثالثة  مائة  وافق 
مجيع  املدارس  ت  سدّ مرة-  ألف  -ألف  لألسف  يا  ولكن  مدرستنا،  لبناء  ورقية  لرية  ألف 

 (٢). الدينية، ومل أستطع أن أنسجم معهم فتأخر املرشوع أيضاً
خمساً  دام  الذي   «١٩٥٠ الرهيب «سنة  االستبداد  ة  حدّ انكسار  بعد  حسن  لفأل  وإنه 
عىل  إيلري»  املعارف «توفيق  وزير  قرارُ  الرشعية،  املدارس  حياة  أهنى  والذي  سنة،  وعرشين 
اجلمهورية «جالل  رئيس  واستصوب  الرشق،  جامعة  باسم  يف «وان»  الزهراء  إنشاء  مدرسة 
كان  ما  وهذا  املهمة.  املسائل  قائمة  ضمن  وجعله  الوزير  قرار  حيتسب-  مل  حيث  بايار» -من 
إنشاء  اجلمهورية  رئيس  أدخل  حيث  اهللا.(٣)  بإذن  وسيتحقق  سنة،  أربعني  قبل  سعيد  يتمناه 
لتخصيص  قانون  إصدار  حاول  إنه  حتى  املهمة،  السياسية  املسائل  ضمن  الرشق  يف  اجلامعة 

ستني مليوناً من اللريات إلنشائها..»(٤)
حتققها برسائل النور منهجاً وطالباً

يف  وهويتها  املدرسة  لتلك  املعنوية  اخلصائص  الواسعة  برمحته  أسس  القدير  املوىل  «إن 
إسبارطة فأظهر رسائل النور للوجود. وسيوفق -إن شاء اهللا- طالب النور  إىل تأسيس اجلهة 
إنشاء  مدرسة  دون  حتول  جداً  كثرية  موانع  هناك  كان  ملا  ولكن   (٥). أيضاً احلقيقة  لتلك  املادية 

الزهراء بصورهتا املادية، فهي اآلن الدائرة الشاملة لطالب النور.(٦)

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٢) املالحق، ملحق قسطموين؛ الشعاعات، الثاين عرش؛ اللمعات، اللمعة الثامنة والعرشون.

(٣) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٤) املالحق، أمريداغ ٢.

(٥) املالحق، ملحق  قسطموين.
(٦) املالحق، ملحق أمريداغ (بالرتكية) ١٧٨٣/١.
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٥٧٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
مهمة  يؤدون  فهم  شباب،  «سعيدين»  يمثلون  اجلامعة  يف  النور   طالب  فإن  هنا  ومن 
 مدرسة الزهراء حق األداء، سواءً يف إسطنبول أو يف أنقرة ، وال يدعون  حاجة إىل هذا السعيد 

الضعيف.(١)
اإلخالص  برس  والقلوب  األذهان  وتزود  تتوسع  الزهراء»  أن  «مدرسة  املعلوم  ومن 
احلقيقي والتضحية اجلادة وترك األنانية والتواضع التام وذلك ضمن دائرة النور، وتقوم بنرش 

هذه األمور يف األوساط...(٢)
حمداً هللا وشكراً له بام ال يتناهى من احلمد والشكر، إذ جعل والية  إسبارطة  مدرسة 
الزهراء واجلامع  األزهر والذي كان هدف خيايل منذ مدة. فأقالمكم تغنى رسائل النور عن 

املطبعة ونرشكم بالرونيو هذا العدد الكبري من النسخ املضبوطة.(٣)
حاراً  اهتماماً  النور  برسائل  النساء  اهتامم  الواليات  من  عدد  يف  أشاهد  كنت  وحينام 
خالصاً وعلمت اعتامدهن عىل درويس التي ختص النور بام يفوق حدي بكثري، جئت مرة ثالثة 
إىل  مدرسة الزهراء املعنوية، هذه املدينة املباركة  إسبارطة، فسمعت أن أولئك النساء الطيبات 

املباركات، أخوايت يف اآلخرة، ينتظرن مني أن ألقي عليهن درسا...(٤)
[ويقول أحد أركان  مدرسة الزهراء:] 

لني أستاذنا -بسبب مرضه- بمتابعة شؤون رسائل النور يف املحاكم بأنقرة،  حينام وكّ
منا إىل  النواب األفاضل الرسالة املرفقة أدناه ونقدمها اآلن لكم وحلرضات  النواب األفاضل  قدّ
. والداعي هلذا هو استمرار املسألة نفسها والسيام املحاوالت اجلارية يف الشهور األخرية  مجدداً

إلنشاء اجلامعة اجلديدة يف  الواليات الرشقية.
يف  أو  الداخل  يف  سواء  املاضية،  الثالثني  السنني  يف  النور  لرسائل  الواسع  االنتشار  إن 
اخلارج وتأثريها اجليد يف الناس، والسعي املتواصل إلنشاء  دار الفنون (اجلامعة) يف  الواليات 
الرشقية قبل مخس ومخسني سنة، مسألتان مهمتان متعاقبتان متممتان إحدامها لألخر، ومها 

موضع اهتامم  العامل اإلسالمي.
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٣) املالحق، ملحق  قسطموين.

(٤) اللمعات، اللمعة الرابعة والعرشون، حوار.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٧٥ ا   مــدرســة 

فهذه  األمة والسيام أهل  الواليات الرشقية وأربعامئة مليون من  األمة اإلسالمية وعامل 
اجلليلتني.  واحلادثتني  العظيمتني  النتيجتني  هباتني  هتتم  العاملي  السالم  إىل  املحتاج  النرصانية 

حيث إهنام مصدران واسعان إلعالن اإلسالم ونرش حقائق القرآن.
ولقد بذل أستاذنا املحرتم منذ مخس ومخسني سنة جهوده وهبمة فائقة متوسالً بوسائل 
اجلامع  غرار  عىل  األناضول  يف  رشقي  الزهراء  باسم  مدرسة  إسالمية  جامعة  إلنشاء  شتى 
 األزهر، ودعا للحاجة املاسة إليها. مثلام ورد يف هتنئته لرئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء هبذا 

اخلصوص حيث قال:
موقع  من  به  تتمتع  ما  بفضل  املسلمني  بني  مرموقاً  مقاماً  ستحرز  الرشق  جامعة  إن 
مركزيٍّ يف  العامل اإلسالمي. إذ ستبعث وتتجسم فيها اخلدمات الدينية اجلليلة السامية السابقة 
واخلصال املعنوية اخلالدة أللوف العلامء  والعارفني والشهداء واملحققني من أجدادنا الراقدين 

يف تلك الواليات، فيؤدون وظائفهم اإليامنية يف أوسع ميدان.
رسائل  فهو  الرشق  جلامعة  وبرنامجاً  منهجاً  يكون  بأن  اجلدير  األساس  الدرس  أما 
والدالئل  العقلية  الرباهني  تقيم  والتي  الكريم،  للقرآن  اإليامنية  احلقائق  ر  تفسّ التي  النور 
املنطقية اإليامنية إلثبات مسائل القرآن العظيم. فقمني هبذه الرسائل أن تكون موضع دراسة 
يف اجلامعات واملدارس احلديثة. إن رسائل النور ظهرت بوساطة طالب من طالب أساتذة 
الباعثة  املعنوية  الينابيع  رت  فجّ والتي  كافة  أرجائه  يف  املنترشة  الدينية  ومدارسها  الرشق 

احلياة. عىل 
فنحن نرجو ونتمنى من الرمحة اإلهلية بكل أرواحنا وكياننا أن يتسنم أولئك  األساتذة 
القرآنية  وخدماهتم  الفكرية  أعامهلم  دائرة  من  فيوسعوا  مجدداً  السابقة  وظائفهم  األفاضل 
بالثامر اليانعة املنورة احلالية جلهودهم فتتهيأ الظروف احلياتية الزمانية واملكانية والسالم العام 

لتحقيق أمانينا هذه.
العلم  لنشاط  كلية  عظيمة  ونتيجة  واحدة  ثمرة  هي  التي  النور  رسائل  إن  نعم، 
واملعرفة يف الرشق جديرة بأن تلقى اهتامم العاملني لإلسالم وهذه  األمة والعامل اإلسالمي. 
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٥٧٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
هذا وإن اإلقبال عىل رسائل النور وطلبها يف كل من  أمريكا وأوروبا وانتشارها هناك تبني 

أمهية دعوانا هذه».        
         مصطفى  صونغور.(١)

املدرسة اليوسفية حتقق أهداف الزهراء أيضاً
لت ذلك  السجن الرهيب إىل مدرسة  نورية، فحقاً إن  «لقد أغاثتني العناية الربانية فحوّ
أبطال  «مدرسة  بدأ  حيث  والتوسع  باالنتشار  النور  رسائل  وبدأت  يوسفية،  مدرسة   السجن 

الزهراء» بكتابة تلـك الرسائـل بأقـالمهـم األملاسيـة.(٢)
وستكون املدرسة اليوسفية أيضاً موضع دراسة مباركة ملدرسة الزهراء إن شاء اهللا.(٣)

من  لنوع  وأداءً  اآلخرة،  لثواب  نيالً  النور  بـرسائل  ارتبطتم  قد  كنتم  ملا  إخواين  فيا 
العبادة، فال شك أن كل ساعة من ساعاتكم -حتت هذه الرشوط واألحوال الصعبة- تصبح 
يف حكم عبادة عرشين ساعة، والعرشون ساعة من العمل يف خدمة القرآن واإليامن -ملا فيها 
من جهاد معنوي- تكسب أمهية مائة ساعة، واملائة ساعة التي متيض يف لقاء جماهدين حقيقيني 
معهم،  األخوة  أوارص  وعقد  شخص-  مائة  األمهية  يف  يعادل  منهم  -كل  طيبني  إخوة  من 
وإمدادهم -بالقوة املعنوية- واالستمداد منهم، وتسليتهم والتسيل هبم، واالستمرار معهم يف 
خدمة اإليامن السامية برتابط حقيقي وثبات تام، واالنتفاع بسجاياهم الكريمة، وكسب أهلية 
الطالب يف  مدرسة الزهراء بالدخول يف جملس االمتحان هذا، يف هذه املدرسة اليوسفية، وأخذ 
تستوجب  للثواب..  نيالً  فيها،  له  ر  المقدّ رزقه  وتناوله  راً،  دَ قَ له  املقسومة  قسمته  طالب  كل 
الشكر عىل جميئكم إىل هنا، والتجمل بالصرب وحتمل مجيع املشقات واملضايقات مع التفكر يف 

الفوائد املذكورة.(٤)
حقاً إن رؤية أحباء حقيقيني رمحاء -أرحم عىل اإلنسان من شقيقه- يف هذا الشتاء املادي 
واملعنوي املضاعف، الذي تعطلت فيه األعامل، ويف هذه املدرسة اليوسفية التي هي مدرسة 

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السادس عرش.

(٣) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٤) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٧٧ ا   مــدرســة 

واحدة من مدارس الزهراء، واللقاء بإخوة اآلخرة، وهم بمثابة مرشدين ناصحني، وزيارهتم 
واالستفادة من مزاياهم اخلاصة والتـزود من حسناهتم التي ترسي رسيان النور والنوراين يف 
من  االستمداد  عن  فضالً  قليلة،  وبتكاليف  الرخص  بمنتهى  ذلك  وحصول  الشفافة،  املواد 
اهتم وسلواهنم.. كل ذلك جيعل هذه املصيبة تبدل شكلها وتتحول  معاونتهم املعنوية ومن مسرّ

إىل نوع من مشهد عناية ربانية معنوية».(١)

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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