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قلعة ديربنت اشهر قالع العالم

على مشارف حضارة عمرها 5 آالف عام وممر مهم على طريق الحرير

»األنباء« في ديربنت »باب األبواب«:
قبور 40 صحابيًا وقلعة بناها ذو القرنين

ديربنت ـ داغستان ــ أسامة أبو السعود
هنا يقف التاريخ ليتحدث عن نفس����ه طويال، هنا حضارة اكثر من 
5000 سنة وبلد كان معبرا تاريخيا في رحلة االسالم الى الشرق والغرب 

وممرا مهما في طريق احلرير..
370 كم الى اجلنوب الشرقي كانت املسافة بني العاصمة الشيشانية 
غروزني وحتى مدينة ديربنت او باب االبواب التي ذكرها الطبري في 
تاريخه بأنها مدينة تاريخية تضم في رحابها قبور 40 صحابيا من صحابة 
رسول اهلل ژ وقلعة ديربنت الشهيرة فوق قمة جبل يكشف املدينة 
الواقعة مباشرة على بحر قزوين ويروي اهلها ان من بنى تلك القلعة 

هو ذو القرنني وورد ذكرها في القران الكرمي في سورة الكهف.
سلكنا ما يسمى الطريق الفيدرالي وهو الطريق نفسه الذي يسلكه 
حج����اج بيت اهلل احلرام من غروزني الى ديربنت وحتى باكو عاصمة 
اذربيجان ومنها الى ايران وتركيا وسورية واالردن وصوال الى اململكة 
العربية السعودية في رحلة برية تستغرق اكثر من 8 ايام من القيادة 

املتواصلة ذهابا ومثلها ايابا.
مررنا خالل الرحلة مبدينة غودرميس وهي مدينة كبيرة ثاني كبريات 
مدن الشيش����ان بعد غروزني، وقرية بين����و اجلديدة وهي قرية بناها 
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف للعائدين من اجلبال ويطلق عليها 
البعض »غروزني اجلديدة« ثم قرية كوشكيل دي واخيرا قرية غرزيل 
وهي اخر قرية شيشانية باجتاه داغستان وتبعد 80 كم عن العاصمة 
غروزني.. بعد عبورنا نقطة حدودية عادية من دون تفتيش او اسالك 
دخلنا داغستان حيث ال تفصل جمهوريات االحتاد الروسي عن بعضها 
سوى بعض نقاط التفتيش العادية ولكنها مجرد حدود روتينية بني 

كل جمهورية واخرى وحتدد اداريا القرى واملدن التابعة لها.
قرية خس����اويورت هي اول قرية في جمهورية داغستان »ومعنى 
داغس����تان فى اللغة الترکية أرض اجلبال«، التي يعيش بها 33 قومية 
لكل منهم لغة خاصة والروسية لغة ثانية، وهذه القرية هي من القرى 
القليلة التي كانت تقام بها صالة اجلمعة ايام االحتاد السوفييتي وكان 
ابناء الشيش����ان يقطعون تلك املس����افة الطويلة اسبوعيا الداء صالة 

اجلمعة في خساويورت.
مررنا بعدها بعاصمة داغس����تان وهي »محج قلعة« وينطقها اهل 
القوقاز »ماخش����تكاله« وهي مدينة كبيرة جدا تقع بني سلسلة جبال 
خضراء رائعة مناظرها تس����ر الناظرين وتدعون����ا لزيارة تلك البالد 
اجلميلة واالس����تمتاع بجمال مناظرها والطبيعة الساحرة التي تنفرد 

بها القوقاز.
وبع����د ان قطعنا ال� 370 كيلومت����را وصلنا الى بغيتنا وهي مدينة 
ديربنت التاريخية العريقة والتي يشم الزائر فيها عبق التاريخ، فهنا 
دارت اشهر حروب التاريخ وهنا مقبرة 40 صحابيا من صحابة الرسول 
الكرمي ژ ومبجرد وصولنا ديربنت او باب االبواب وجدنا في استقبالنا 
وفدا ارس����لهم كبير علماء ديربنت الشيخ سراج الدين بن خان محمد 
وهو رجل بني الستني والسبعني من العمر ويحظى بتقدير ووقار خاص 

ويقع بيته ومكان دروسه الدينية 
داخل مربع واحد يضم مس����جدا 
وجامعة اس����المية باسم جامعة 
»عبداهلل افندي« وجميعها بنيت 
قبل سنوات عدة ويعملون على 

ترميمها وتوسعتها حاليا.
استقبلنا الرجل بحفاوة بالغة 
وأعد مأدبة عامرة اهم ما مييزها 
كس����ائر بالد القوقاز هو الفواكه 
الطبيعية وحلم اخلراف املشوي 
وهي مأدبة تكاد تكون متشابهة ملا 
يقدم ملن يحل ضيفا على بلدهم، 
ودار حوار طويل عن تاريخ تلك 
املدينة العريقة وأهم معاملها حيث 
ذكر الشيخ سراج الدين ان تاريخ 
املدينة يعود الى 7000 سنة ولديهم 
وثائق يع����ود تاريخها الى 5000 

سنة.
الش����يخ عن ش����كره  وأعرب 
لزيارتنا ديربن����ت وكما يصفها 
اهلها بأنها اراض مباركة. وتابع 
قائال »اجدادكم هم الذين اوصلوا 
االسالم احلقيقي لبالدنا، وباالمس 
كان لدينا وفد من شركة سياحية 
مصرية يخطط لتأسيس شركة 
سياحية في داغستان لنقل احلجاج 
اثناء موس����م احل����ج والعمرة« 
مشيرا الى انه طلب الى الرئيس 

االسالم هو دين هذه البالد.
وهنا في املدينة العديد من االمور التاريخية كمسجد ديربنت القدمي 
والذي بناه ابو مسلم »يقال ان هناك اثنني ابو مسلم احدهما هو ابو مسلم 
اخلراساني« سنة 1323 هجرية، كما بنى 10 مساجد اخرى في املنطقة.

فتح ديربنت

ولكن كيف دخل االسالم الى ديربنت ومتى؟
االسالم دخل ديربنت عام 20 هجرية في عهد الفاروق عمر بن اخلطاب 
ÿ في حملة يقودها سراقة بن 
عمرو، وعندما سمع حاكم ديربنت 
� انذاك � واس����مه خان كاجان بأن 
املسلمني قادمون انسحب بجيشه 
وهم من اخلزر ملس����افة تزيد عن 
45 كيلومترا خارج ديربنت النهم 
س����معوا عن انتصارات املسلمني 

وانهم مالئكة.
وبالفعل قبل دخول املسلمني 
الى وجدوا املدينة خالية رغم ان 
عدد اخلرز كان ضعف عدد املسلمني 
15 مرة، وتسلم املسلمون املدينة 

بدون اي قطرة دماء.
اي����ام وبينما  ولكن بعد عدة 
كان 4 من املسلمني يتوضأون اذا 
بأحد جنود اخلرز جاء الى املدينة 
ليرى احوال املسلمني واستطاع هذا 
اجلندي ان يقتل احد جنود املسلمني 
وهو يتوضأ وجز رأسه واخذها الى 
امللك خان كاجان والقاها بني يديه 
وقال ان املسلمني ليسوا مالئكة بل 

بشر ونستطيع قتالهم.
وبالفعل عاد خان كاجان للدفاع 
عن ديربنت واستمرت احلرب 10 
ايام متواصلة واستشهد في املعركة 
40 صحابيا منهم الربيع بن مسلم 
وأخيه عبدالرحمن بن مسلم وهما 

الداغستاني تسهيل امورهم.
ودار حديث طويل عن املدينة واهلها كانت تفاصيله كالتالي:

بداي��ة حدثنا عن تاريخ تلك املدينة العريق��ة واهم ما مييزها عن غيرها 
من مدن القوقاز؟

تعتبر ديربنت من اقدم مدن التاريخ حيث يعود تاريخ املدينة الى 
7000 س����نة ولدينا ش����خصيا وثائق تعود ل� 5000 سنة وهي ترجع 
لعهد النبي موسى عليه السالم وأتباعه حيث كانوا يعيش هنا اتباع 
سيدنا موسى، وبعد دخول االسالم الى ديربنت اسلم اجلميع واصبح 

أكبر علماء داغستان الشيخ سراج الدين في لقطة تذكارية مع ضيوفه من الكويت والشيشان

نساء من ديربنت يوزعن احللوى والشيكوالته صدقة على الفقراء عند قبور شهداء الصحابة الزميل اسامة ابو السعود مع رئيس اجلامعة االسالمية د. سعيدوف عارف

ديربنت كما تبدو من أعلى قلعتها الشهيرة

داغستان تعني بالتركية »أرض اجلبال« وهي واحة خضراء تكسوها اخلضرة في كل مكان

الفطرة السوية

سيارات بال لوحات

في هذا البلد الطيب كسائر بالد القوقاز أناس مايزالون يعيشون 
على الفطرة السوية، لم تلوثهم آثار العوملة واليزال احترام رجل 
الدين وتوقير الكبير سنة حميدة، وإكرام الضيف حتتاج لصفحات 
خاصة لوصفها، فالشيخ سراج الدين أكبر عالم في املدينة أرسل 
وفدا خاصا يضم نائب املفتي ليكون في استقبالنا وحرص الرجل 
على وداعنا خارج املدينة بحفاوة لم نعد نعهدها في بالدنا العربية، 
كما اتصل بش��رطة املدينة حيث رافقتنا سيارات شرطة لتكون 

دليال لنا داخل املدينة العتيدة وحتى خروجنا منها.

في داغس��تان ومعظم اجلمهوريات الروسية التزال هناك 
سيارات بال لوحات ومساومات مع الشرطة ال حدود لها وهي أمور 
ورثوها منذ االحتاد السوفييتي � كما أخبرنا بذلك أبوعبدامللك 
وداود وهما شيش��انيان رافقانا خالل الرحلة � ورأينا ذلك بأم 
العني، لكنهم أكدوا ان الوضع أصبح أفضل بكثير عن الس��ابق 

وهو في تطور مستمر.

البقية ص17

المسلمون 
في القوقاز

حكاية عمرها 
1400 عام

من باكو الى ديربنت او بـاب االبواب الى غروزني 
حتى موسكو حكاية عمرها 1400 عام هي قصة دخول 
االسالم الى جبال القوقاز ومنها انتشر الى آسيا الوسطى 
وصوال الى الصني شرقا وغربا ارمينيا وجورجيا وحتى 

اوروبا.
قصة رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه وخالفة سيرت 
في مهدها جيوشا فتحت بهم االرض مع انهم كانوا اقل 
عددا وعدة من غيرهم اال ان سـالح اإلميان جمعهم 

حتى دانت لهم االرض.
في هذه الصفحات نفتح ملف االسـالم في القوقاز 
وكيف يعيش املسلمون هناك اليوم وما اهم مالمح 
بالدهم وحضاراتهم القدمية واحلديثة، نعيش ونتعايش 
معهم من خالل تلك الصفحات التي تكشف عن اهم 
االسـرار التي حواها التاريـخ بني جنباتـه من رواته 
احلقيقيني وهم اهل تلك البالد السـاحرة بتاريخها 

االسالمي التليد.
من نار كسرى في باكو عاصمة الثقافة االسالمية الى 
ديربنت وقبور 40 صحابيا من صحابة الرسول الكرمي 
الى القلعة الشهيرة وخامس اقدم مسجد في التاريخ 
االسالمي اليزال شامخا وراصدا لتطور بالد املسلمني 
في القوقاز التي فتحها سراقة بن عمرو في عهد الفاروق 
عمر بن اخلطاب عام 20 هجرية كانت تلك الصفحات 

من تاريخ االمة.

الحلقة )4(

الزميل اسامة ابو السعود امام نصب تذكاري في مدينة خساويورت الداغستانية وتعلو مئذنة مسجد في املدنية
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سراج الدين للدول العربية: متمسكون باإلسالم الحقيقي 
ونناشدكم مساعدتنا في بناء المساجد والمدارس 

والجامعات اإلسالمية ولكن بالطرق الشرعية

األثريني يؤكدون ان قاعدة القلعة بنيت منذ آالف السنني.
وماذا عن مسجد املدينة العتيدة وما قصة بنائه؟

هذا املس����جد بني منذ 1323 سنة وبناه الصحابة في عهد ابو مسلم 
وبني حوله 7 محالت متنوعة وبأسماء اهل البالد الفاحتني حيث كان 
هناك محل باسم العراق وآخر باسم الشام والثالث باسم احلجاز وهكذا.. 

وحول املسجد التزال اشجار عمرها ما بني 500 � 800 سنة.
ننتق��ل الى وضع ديربن��ت اليوم وماذا يطلب اه��ل ديربنت من الدول 

العربية واالسالمية اآلن؟
نحن اهل ديربنت اخوانكم ملتزمون بتعاليم الدين االسالمي احلنيف 
هنا، وامتنى من اخواننا املسلمني في شتى بقاع االرض ان يكونوا متحابني 
مترابطني وان يهتموا بنا قدر االستطاعة ويقدموا لنا يد العون، فنحن 
وبقدر استطاعتنا قمنا ببناء املدارس واجلامعات االسالمية واملساجد 
ونناش����دكم بناء املزيد ألن ابناء املنطقة يحتاجون الى الكثير من تلك 

املدارس واملساجد.
وكما يقول املثل العربي »ادخلوا البيوت من ابوابها« فإننا نطلب 
من اخواننا في املؤسس���ات واجلمعيات اخليرية اذا جاءوا للدعوة 
فليدخلوا البيوت من ابوابها عبر احلكومة الروسية، فروسيا تغيرت 
جذريا اليوم عن الس���ابق وهم ال ميانعون في العمل مع املنظمات 

اخليرية االسالمية.
ونؤكد لكم اننا مواطنون روس ومسلمون نحبكم ولكن علينا جميعا 

احترام قوانني بلدنا، وهذا هو النظام وعلى اجلميع احترامه.
نح����ن نريد تعاونا مبنيا على الش����فافية وليس االمور واالش����ياء 
اخلفية، فالصحابة كانوا يتعاملون بش����فافية ونريد ان نري احلكومة 
الروسية اننا نس����تطيع ان نقوي أطر التواصل مع اخواننا في العالم 

العربي واالسالمي.

وسطية اإلسالم

يعتق��د البع��ض ان بالدك��م التزال تعان��ي من التط��رف وخاصة ممن 
يعيشون في اجلبال، كيف تصححون تلك الصورة للعرب واملسلمني حتى 

يأتوا الى بالدكم التي تتمتع بطبيعة ساحرة؟
نحن نستنكر أي عمل ارهابي او متطرف في أي مكان، ومع االسف 
فان وسائل االعالم اخلارجية تضخم تلك االمور بشكل كبير، فكما ترون 

احلياة هنا هادئة وهلل احلمد.
ونقوم بدورنا هنا في مواجهة التطرف حتى اننا اذا علمنا ان فالنا 
تشدد فإننا نذهب اليه وندعوه للوسطية واالعتدال، فاإلسالم لم يكن 
ابدا دينا يحث ابناءه على التفجير وقتل وترويع اآلمنني، فاملس����لمون 

بريئون من تلك االحداث.
فجمهورية داغستان كانت تتميز دائما بكثرة علماء الدين واالساتذة 
وورثنا تعاليمنا اإلس����المية الس����محة من آبائنا وأجدادنا ونحاول ان 
نكون متعاونني في العمل االسالمي وان جند لغة للتفاهم فيما بيننا، 
فنحن عشنا اكثر من 70 سنة في ظل النظام الشيوعي امللحد املعادي 
جلميع االديان، وبعد التسعينيات 
من القرن املاضي بدأنا احياء التراث 

االسالمي من حتت الصفر.
ففي داغستان اليوم � وبفضل 
اهلل � ال توج����د مدين����ة وال قرية 
اال وبها مس����جد ومدرسة ولدينا 
14 جامعة اس����المية وكلها تلعب 
دورا اساسيا في تعليم وتثقيف 
الش����باب، وهذا كله وصلنا اليه 
بفضل اهلل ث����م باجلهود الذاتية 

من اهل داغستان.
فروسيا دولة علمانية ونحن ال 
نتلقى منها شيئا يخص الدين وكل 
ما نقوم به هو من جهدنا الشخصي 

من تبرعات املسلمني.
وهن����اك دور خ����اص لرئيس 
اجلمهورية محمد سالم محمدوف 
واحملافظني في تس����هيل أمورنا 
قدر املستطاع حيث يقدمون لنا 
االراضي للبناء وانهاء التراخيص 
وغيرها ولك����ن اجلزء االكبر من 
البناء والعمل ه����و من تبرعات 
االخوة املس����لمني، حي����ث نقوم 
باالنف����اق على ط����الب العلم في 
اجلامعة االسالمية ونساعد الشباب 
على الزواج ونبحث لهم عن عمل 
ومنزل مناسب وغيرها من االمور 

املهمة.

إن يأجوج ومأجوج مفس����دون في األرض فهل جنعل لك خرجا على أن 
جتعل بيننا وبينهم س����دا قال ما مكن����ي فيه ربي خير فأعينوني بقوة 
أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر احلديد حتى إذا ساوى بني الصدفني 
قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما اسطاعوا 
أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد 

ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا(.
ونستدل ايضا بان اسوار القلعة كانت متتد 70 كيلومترا داخل اجلبال 
وهي بناء عظيم ال ميكن لبشر بناؤه بهذه السهولة، وكذلك فان العلماء 

من صحابة النبي ژ وتفوق اخلرز على املس����لمني ورفضوا تس����ليم 
ش����هداء املسلمني الى اجليش االسالمي ملدة 6 اشهر حيث بقيت اجساد 
الش����هداء في مكان املعركة ولم تتغي����ر مالمحهم بل كانت تخرج منهم 

رائحة املسك.
وم����ا ان رات جيوش اخل����رز ما يحدث اعلن كثير منهم اس����المهم 
وانضموا الى اجليش االس����المي وكانوا ضمن اجليش االسالمي الذي 
فتح الفتوحات ووصل الى حدود الصني شرقا وغربا العديد من الدول 

باجتاه روسيا وغيرها.
وبعد ان انتهت املعركة واسلم 
اخلرز مت دفن شهداء الصحابة في 
مقبرة واحيطت بسور الى يومنا 
هذا ومازال الناس يعتبرون هذه 

االرض انها االرض املباركة.

قلعة ذي القرنين

وماذا ع��ن القلعة التاريخية وما 
ي��روى عن ان م��ن بناه��ا هو ذو 

القرنني؟
لدينا بعض الروايات عن أن ابي 
مسلم رأى رؤيا بأن جبريل اتاه 
في املنام وقال له ان قلعة ديربنت 
بناها ذو القرنني وهي املذكورة في 

القرآن الكرمي في سورة الكهف.
ونس����تدل على ذلك بان هذه 
القلع����ة م����ن بن����اء ذي القرنني 
وليست سور الصني العظيم الن 
الصينيني يتحدثون لغة واحدة، 
بينما القرآن الكرمي عبر عن اقوام 
ال يفهم بعضهم لغة بعض وهذا 
هو حال اهل داغستان، فهي تضم 
33 قومي����ة ال يفهم اهل قرية لغة 
القرية املجاورة لها كما في قوله 
تعالى: )حتى إذا بلغ بني السدين 
وجد م����ن دونهما قوما ال يكادون 
قلعة ديربنت .. من بناها هو ذو القرننييفقهون ق����وال قالوا يا ذا القرنني 

أقدم 5 مساجد في االسالم ويرجع تاريخها الى 1323 سنة

امرأة داغستانية فتحت بازارا سياحيا امام مسجد املدينة القدمي حيث يرتاده املسلمون 
من كل مكان خريطة توضح موقع داغستان والشيشان والدول املجاورة

شيشانيون وداغستانيون يقرأون الفاحتة على قبور الصحابة 

شهداء الصحابة في دير بنت
حاولنا جاهدين معرفة اسماء الصحابة الذين التزال مقابرهم 
خير شاهد على الفتوحات االسالمية في بالد القوقاز وغيرها 
من بقاع األرض لكننا لم نستدل على قائمة واضحة بأسمائهم، 
وعلمنا ان أبرز قبور هؤالء الصحابة هو قبر الصحابي اجلليل 
حبيب بن مسلمة الفهري ÿ، الذي كان أحد رواة احلديث عن 
النبي ژ، وإضافة الى دوره في رواية األحاديث النبوية الشريفة، 
كان قائدا عسكريا فذا، ويشهد على ذلك توليه قيادة اجليوش 
اإلسالمية التي توجهت إلى آسيا الوسطى والقوقاز، وأّمره عثمان 
بن عفان ÿ على والية قنسرين وأرمينيا، ودخل في معارك 
كثيرة مع الروم، حتى لقب ب� »حبيب الروم«، واستش��هد في 

إحدى املعارك مع الروم، ودفن مبدينة »باب األبواب«.
وحينم��ا زرنا قبر الصحابيني اجلليلني الربيع بن مس��لمة 
وأخيه عبدالرحمن بن مسلمة رضي اهلل عنهما وجدنا القبرين 
طول الواحد منهما أكثر من 2.5 متر ورمبا يقارب األمتار الثالثة، 
وأكد رئيس جامعة عبداهلل أفندي اإلسالمية د.سعيدوف عارف 
بن عفلتدين ان صحابة الرسول ژ الكرام كانوا يتميزون بطول 
فارع وقوة، حيث حباهم اهلل واختصهم بذلك ملا ألقي عليهم من 

أمر عظيم في الفتوحات اإلسالمية.

نقـول للجمعيـات الخيرية 
والدعوية في العالم اإلسـالمي: 
ادخلوا البيوت من أبوابها فروسيا 
يمانعون  وال  اليوم  جذريًا  تغيرت 
لنـا العـون  وتقديـم  عملكـم 

الخـرز تركوا جثث شـهداء 
علـى  أشـهر   6 المسـلمين 
األرض وكانـوا يشـمون رائحـة 
المسـك ممـا دعاهم لإلسـالم 
الصيـن  حتـى  البـالد  وفتحـوا 

علـى  مبنيـًا  تعاونـًا  نريـد 
واألشياء  األمور  وليس  الشفافية 
يتعاملون  كانوا  فالصحابة  الخفية 
الحكومة  ُنري  أن  ونريد  بشفافية 
نقوي  أن  نسـتطيع  أننا  الروسية 
أطـر التواصـل مـع إخواننا في 
العالــم العربــي واإلسـالمي 

 عشـنا أكثـر من 70 سـنة 
الشـيوعي  النظـام  ظـل  فـي 
األديان  لجميع  المعادي  الملحد 
وبعـد 1991 بدأنا إحياء التراث 
الصفـر  تحـت  مـن  اإلسـالمي 
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قبرا الصحابيني اجلليلني الربيع بن مسلمة وأخيه عبدالرحمن بن مسلمة 


