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  اإلهداء
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 رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

 ر نعمتك التي أنعمَت علي وعلى والديرب أوزعني أن أشك 
 من المسلمينمن المسلمين   تبُت إليك وإني يوأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إن             
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 كلمة الشكر

z 
 

 أما بعد، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه أمجعني،
التاريخ حبياة سلفهم الصاحل، وحفظ حياهتم ووقائعهم، وتسجيل خدماهتم  اعتىن املسلمون منذ بداية فقد

وجتارهبم، ومنهج أفكارهم ونظرايهتم، فكل جيل الحق أخذ النور من اجليل السابق، وساَر على منهجه، وذلك 
 ]111يوسف: [  َّخف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱلإلرشاد القرآين حيث قال تعاىل: اتباعا 

سلمة البناالية أن تعت ي بعلمائها وأئمتها، ودعاهتا وقادهتا، وأن تحتفظ لذلك كان جديرا ابألمة امل
، إال أن يف تراجم علماء هذه الدولةبتارخيهم، وتعتّز أبجمادهم، وتستفيد من تراثهم، وقد صدرت عدة كتب 

ون ، والنسخ واللصق، وحشو الصفحات ابلقصص والكرامات، دواملتابعة معظمها ال خترج من إطار التقليد
االهتمام مبواطن الدروس من حياهتم، وأخذ الزاد من مشكاهتم، مث إن هذه الكتب كلها كتبت ابللاة البناالية، 

فلم يكن  يف العامل كلههبذه اللاة، أما املسلمون  وعلى الناطقنيفكانت فوائدها مقتصرة على حدود البناال، 
وكتَب هذا  -حفظه هللا -ميزان هارون املكرم األخمنها، هنا جاء  ال نصيب لالستفادة، و قراءهتاحق يف  مهل

ألمة البناالية فحسب، وإمنا إىل األمة كبرية، وأسدى خدمة جليلة ليست إىل ا  مأل ثارة   وبذلكابلعربية، السفر 
 اإلسالمية بكاملها. 

انفذة وأكرب للتعرف على اإلسالم،  أوسع اببأما بدوران فقد كنا نعرف ونعرتف أبن اللاة العربية هي 
، وإجادهتا إال إبتقان هذه اللاة والرسوخ يف القرآن والسنة ، فال ميكن التضّلع من الشريعةلالطالع على الشريعة

كل نفس لبذل   وخنططكنا حنرص دائما أشد احلرص على نشر اللاة العربية يف الداير البناالديشية،   لذلك
راية  منها دار البيان"، لتكون منصة نقوم عليها، ونرفعاهلدف أنشأان " هذا السبيل، بل وتحقيقا هلذا ونفيس يف

هو بداية مشواران، ومقدمة أحالمنا، وابكورة طباعتنا  -إن شاء هللا -اللاة العربية خقافة، وهذا الكتاب املبارك
 على وصلى هللا نتمىن أن ينال الرتحيب من القراء، ونسأل هللا أن يتقبل منا وينفع هبذا الكتاب الناس، العربية،

  نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
 أبو مرمي           
 دار البيان، داكا        
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 تقديم

 حفظه اهلل -سلطان ذوق الندوي حممد الشيخ العالمة فضيلة

 

b 
 

سالم على سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله الطيبني الطاهرين احلمد هلل رب العاملني، والصالة وال
  ميان وإحسان إىل يوم الدين، وبعد،وصحبه املرضيني، ومن تبعهم إب

فإن ي مل أبق صاحلا ألكتب مضموان مستقال وال نقدا أو تعليقا على كتابة أحد، الحنراف صحيت 
ة يقرتح م ي يّ جو هللا العافية، يف هذه احلالة الصحّ جعلت ي رهني الفراش منذ سنوات، أر وعاللة طبعي اليت 

"رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف  -األخ ميزان هارون كتابة كلمة أو رأي على أتليفه
  فتسلية لقلبه وتشجيعا على عمله أخذت القلم، وابهلل التوفيق. (1)بناالديش"،

كاتب الشاب اجملتهد ومجع تراجم العلماء والدعاة تصفحُت أوراق هذا الكتاب الذي ألّفه هذا ال
إىل هللا يف بناالديش الذين يستحقون أن يكتب ما صنعوا مباء الذهب، فيهم رجال سقوا حقول العلم 
واملعرفة بدعوهتم ودمائهم ونذروا أعمارهم خلدمة اإلسالم والعلم، وهم الذين تركوا لنا ثروة قيمة من علوم 

فقهاء ومفتون وقضاة، وفيهم مصلحون وجمددون، قاموا أبعمال إصالحية  القرآن والسنة، وفيهم
الشرك والبدع، ونشر السنة النبوية، لوال جهدهم وجهادهم المتألت هذه البالد  ضوجتديدية لدح

                                                 
 هو الذي اقرتح هذا العنوان، فوجدانه أحسن العناوين وثبتناه. -حفظه هللا ورعاه -عنوان الكتاب ليس من وضع املؤلف، بل شيخنا املقدم (1)
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باياهب الشرك واخلرافات، فيهم شخصيات عملوا يف ميادين السياسة اإلسالمية كأبطال جماهدين 
 اد، وفيهم فرسان القلم مداد أقالمهم أزكى وأطيب من دم الشهداء. وجنديني يف معارك اجله

فأعجب ي ما قرأُت يف هذا الكتاب من سري هؤالء األعالم، أبسلوب رائع وعبارة شيقة أتخذ أبعنة 
 القلوب. 

جبارة لألسفار إىل مناطق سحيقة ومجع معلومات من خالل  اأرى املؤلف العزيز بذل جهود
والدعاة وتالميذ هؤالء الرجال، واملتصلني هبم، واألسفار يف بناالديش ليست لقاءات مع العلماء 

بسهلة، ستكون هذه املعلومات حلقات لسلسلة العمل اجلليل على نطاق أوسع يف ترتيب التاريخ 
العلمي والدعوي هلذه البالد، اليت أجنبت أفذاذا من العلماء والدعاة واملصلحني، لو كانت مواطنهم يف 

 أو ابكستان أو الدول العربية لكان هلم شأن، وكان مراكزهم غري ما نراها. اهلند 
أدعو هلذا الكاتب اجملتهد أن يتقبل هللا منه هذا اجلهد ويوفقه ملواصلة العمل يف جمال العلم ويبارك 

 يف حياته، إنه ويل التوفيق. 
   

 كتبه خبطّه: حممد سلطان ذوق الندوي
 هـ4/5/9441     

 جامعة دار املعارف اإلسالمية، شيتاغونغ، بنغالديش                                                             
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 تقديم

 حفظه اهلل   -فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور عبد اهلل السهلي

 

q 
 

قال هللا  ، على أنبيائه ورسله مبا آهاهم من العلم، داللة على عظم املنةةامنتالذي احلمد هلل     
 خم حم جم هل ملخل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق ُّٱ :تعاىل
  [111]النساء: َّ مم

 

 ىـــــــعلمت ابلقلم القرون األول  لمــــــك اللهم خـري معــــــــــــــانـحـبـــس
 اـن البتول فعلم اإلجنيلـــــــــــــــــــــــواب  داـــــــــــأرسلت ابلتوراة موسى مرش

 اـاول التنزيلـسقى احلديث ونـــف  مداـجرت ينبوع البيان حمــــــــــــــــــوف
                         

وصلى هللا وسلم وابرك على معلم اخلري نبينا ورسولنا وقدوتنا حممد صلى هللا عليه وعلى آله   
 كثريا  .  وصحبه وسلم تسليما  

 أما بعد :  
سرين كثريا  اجتهاد االبن الفاضل الشيخ ميزان هارون يف طلب العلم، الطالب يف قسم فقد     

الدراسات اإلسالمية جامعة امللك سعود، فهو من الطالب املتميزين الناهبني، ولديه رغبة عظيمة يف 
هبا، إنه الطريق املوصل للجنة ملن سبيل رقي األمم والنهوض هو العلم التزود من العلم الشرعي، و 
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حسنت نيته وصلحت سريرته، كفى ابلعلم فضيلة : أن يدعيه من ليس فيه، ويفرح إذا نسب إليه؛ 
 : أن يتربأ منه من هو فيه، وياضب إذا نسب إليه . وكفى ابجلهل

 :لشاعريف العلم والسهر فيه من املكرمات اليت يتسابق أهل الفضل فيها كما قال اواملسابقة   
 

  سهرا  باري َهوى  وغرِي َسقام  وسهرمُت يف املكرمات وََكْسِبها
 

و الشيخ ميزان وفقه هللا وسدده يقدم اليوم هذا السفر املبارك الذي مساه "رجال صنعوا التاريخ   
بالد وخدموا اإلسالم والعلم يف بنعالدش" ترجم فيه ملائة وثالثة من األعالم، يف هذا البالد الاالية من 

املسلمني، بالد البناال، اليت يعيش فيها أكثر من مائة وستني مليوان، فهو يربز جهود هؤالء الفضالء، 
وقد بذل فيه الكثري من الوقت واجلهد، وحاول أن يتخلص مما يذكر يف بعض الرتاجم من اخلياالت 

 واألوهام، واملبالاات .
لماء املسلمني إىل ما حيبه ويرضاه، من العمل أسأل هللا أن يوفق علماء بالد البناال وكل ع    

دينه ويعلى هبم   مبكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، وأن جيمع كلمتهم على احلق، وأن ينصر هب
كلمته، وأسأله سبحانه أن يوفق الشيخ ميزان، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصاحل، وأن ينفع به 

 . ويسدده، إنه مسيع قريب جميب
 صلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى، و   
 

  أخوكم                                                               
 بن دجني السهلي عبدهللا .أ.د                                                  

 اإلسالميةدراسات بقسم الأستاذ العقيدة                                                       
 الرايض كلية الرتبية ـ جامعة امللك سعود                                                       
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 كلمات بني يدي الكتاب
K  

وعلى آله وصحبه أمجعني،  ا حممداحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، نبين
 أما بعد: ،حسان ودعا بدعوهتم إىل يوم الدينهم إبومن تبع

خرج هذا السفر املبارك إىل  هر مستمر دامت أربع سنوات تقريباوسعي حثيث وس دؤوبعمل بعد ف
البحث نعم الصحة والعافية، والصرب على  مؤلفهالنور، ومل يكن له أن خيرج إال بعد أن أغدق هللا على 

مآثر العلماء ومعاملهم،  ، وزايرةدولة بناالديش وعرضها طولواالستقصاء، واملتابعة واملراقبة، وعلى السري يف 
جتارهبم، وهكذا جاَء و  هارخيهم واللقاء مع ورثتهم ومحلة مرياثهم العلمي والدعوي، واحلديث معهم، وتسجيل

 . لهاكإن مل يكن   بعضها حيكيوللمؤلف حق أن  قصرية،هذا السفر حيمل يف طياته قصصا كثرية، طويلة و 
ملا كان كاتب هذه السطور صاريا مل يتجاوز الربيع السادس عشر من عمره، وكان يف بداية شبابه، 
تعّرف على تلك الشخصية العمالقة اليت كانت اندرة يف هاريخ شبه القارة اهلندية، بل يف هاريخ اإلسالم 

ومنذ اليوم ، السيد أيب احلسن علي احلس ي الندوي  ة اهلند وداعيتهاعالم ، وهي شخصيةكله  املعاصر
الوصول إىل أعماق  أحس يف قلبه بشوق عامر ورغبة جياشة يف عّرف فيه الصيب على الشيخ الندويالذي ت

ومفاتيح  جناحه مقوماتأعماله، فهب يبحث عن وكثرة  ، وانبهر إبجنازاته، ومدى خدماتهحياته وسريته
يسري  حىت صار الصيب طوال حياته، -دون حزب أو مجاعة -ودوافع عمله من أجل اإلسالم واألمةسعادته، 

، وحيب طريقة فكره واسرتاتيجية عمله، ويستعني خبرباته وجتاربه يف ميدان احلياة، وجمال التأليف آاثرهعلى 
 والكتابة، وحقول الدعوة والتجديد. 

وقد  ، وقع يف يده كتاٌب له بعنوان "املسلمون يف اهلند"، الندوي الشيخ أثناء العيش مع مؤلفاتهنا 
"كنُت يف رحليت يف الشرق األوسط أواجه سؤاال كان يتكرر ويوجه يف كل مسجد يف مقدمته:  الشيخ كتبَ 

ويف كل مناسبة: ما عدد املسلمني يف اهلند؟ فأجيب أهنم أربعون مليوان، وهناك يندهش الناس ويندفع بعضهم 
إىل التكذيب أو الشك على  ! أربعون مليوان! فلوال ثقتهم ابلضيف وال اجلد يف اجلواب، لسارعوامقائال: اي سال

...، بل قد كان بعض اإلخوة يسأل: هل يف اهلند مساجد؟ هل فيها مدارس دينية؟ هل عندكم علماء، األقل
لى أن معلومات إخوتنا هل يوجد هناك من حيسن أن يقرأ القرآن؟ هل هناك من يفهم العربية؟ أسئلة تدل ع

العرب عن املسلمني يف اهلند ضئيلة جدا، وتدل كذلك على تقصري علماء اهلند يف القيام هبمة التعريف هبذا 
 ريخ اإلسالم وهاريخ العلم العام...".القطر العظيم، وهبذه األمة اإلسالمية العظيمة اليت مثلت دورا رائعا يف ها

َل إىل أن وص منذ  خصوصا ،اآلخرلكاتب هو لقد وقع ، ف هذا للشيخ العالمة الندوي وقعلو 
ألسئلة نفسها كانت مع جمتمعاهتا، فكأن ا وخيتلطومساجدها ومدارسها،  السعودية، وبدأ يعيش يف جامعتها
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كل يوم: كيف املسلمون يف بناالديش؟ وهل عندكم علماء ودعاة؟ وكيف خدماهتم يف نشر   تتكرر على أذنه
أسئلة أعمق منها: ملاذا  يعرضونلسنة وإماتة البدعة؟ والذين كان هلم إملام هبذه الدولة كانوا التوحيد، وإحياء ا

الدينية  البدع منتشرة يف بناالديش؟ وملاذا احلالة السياسية متدهورة؟ وماذا موقف العلماء من هذه األزمات
يف ميدان السياسة،  أمانتهم هل أدى علماء بناالديش دورهم يف الدعوة واإلصالح؟ وهل أدىو ؟ والسياسية

 ! مئة ومخسني مليوانوقهر الظلم والظاملني، وتحكيم القرآن والسنة يف بقعة يزيد عدد املسلمني فيها على 
يف حله وترحاله، ونومه ويقظته، بل كانت تطيف به يف  احلني كانت هذه األسئلة ال تفارقهمنذ ذلك 

؟ ورجاهلاحول علماء بناالديش  النقاع كلها؟ وملاذا أثريت هذه هذا الاموض كلهملاذا فكان يتساءل :، أحالمه
: وهل قّدم علماء بناالديش أنفسهم إىل إخواهنم العرب؟ وهل هنض مث يستمر سائال هذا اخلمول؟ وأين مصدر

هارخيهم ودورهم يف الدفاع عن الدين ونشر  ويكشف النقاب عنفيهم من يعّرف نفسه وإخوانه ابلعامل العريب، 
 "!الـ"نة يف هذه البقاع؟ وهل سجل أحد هاريخ علماء هذه الدولة ودعاهتا ومصلحيها؟ فكانت اإلجابة بالس

إجنازاهتم وجناحهم  ويقّوموا هاريخ علمائها ودعاهتا، يدرسوالقد كان واجبا على علماء هذه الدولة أن 
يف طريق  وضعتالعقبات اليت  واجليسكما   ويستثمروا جتارهبم، ،وأايمهم سريهم ويرصدوا ،يف الدعوة واإلصالح
اإلميانية والارية ألمة املسلمة البناالديشية، وهنا اثرت يف نفس راقم هذه احلروف احلمية الدعوة والنهوض اب

هاريخ  يزاح الستار عنبد أن  ، فالبال أداءورأى أن تقصريا فادحا قد وقع، وبقي واجب أوجب ، األخوية
تعرض على مث  ،حياهتم وجتارهبم ترسمو هم، فُيختار أعالمهم وأكابرهم،   ماعلماء هذه الدولة ودعاهتا وكثري

بلاتهم، لكي يتم التعارف بني العرب والعجم، وبني اإلخوة املسلمني، و  اإلسالمي، وخصوصا على العرب العامل
الراجل وه، إذ يف امليدان عند خل ونبوة سيفه مع ضعفه وقلة زاده فنزلل طريق التعاون على الرب والتقوى، ويسه

  من املعدوم!! خريأوىل عند غياب الفارس! والقليل 
ت وبدأ السفر واللقاء، واستمرّ  تنقيب،من هنا بدأ السري مع هذا الكتاب وبدأ السهر، والبحث وال

من  صورة مئة رجل وزايدة،بني دفتيه  خيتار، ت، حىت جاَء الكتاب يف هذه احللةقرابة أربع سنوا اجلهود املضنية
والسياسة والدعوة واإلصالح،  وصنعوا هاريخ العلم والتعليم، يف هاريخ األمة البناالية،مضوا  الرجال الذينف آال

إذ ال ميكن اإلحاطة جبميعهم  ويف  دولة بناالديش خصوصا، عموما -شرقها وغرهبا-وع البناال والقيادة، يف رب
بل جاَء هذا الكتاب كمقدمة، وكنقطة  ،ضعهمو وليس هو  ،ثل هذامضيق  يف إطار وتفصيل حياهتم وجهادهم

 وأمشل أبن هناك جماال أوسع للكتاب والباحثني، وكإشارة خضراء ممتدة على قرون االنطالق ملسرية طويلة
ال يزال على كواهل العلماء، وأن مشروعا هارخييا ضخما ال يزال يف للتأليف والتسجيل، وأن عمال موسوعيا 

 ة. انتظار البناء والبنا
من العلماء والدعاة والكتاب واملصلحني  شخصيات هذا الكتاب عن مئة وثالث يتحّدث 
 فيرتجم لتسع ومخسنيمقسما على اإلمجال والتفصيل، و  ،حسب هاريخ الوفياتمرتبا  حديثا ،والسياسيني

التفصيل  ئ أنوال يفهمّن القار ابلشكل اإلمجايل ويف اهلوامش،  أربع وأربعني عن ويتحدثابلشكل التفصيلي، 
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من  ابلضرورة دليل اخلريية واألفضلية على اإلمجال، فليس الذين جاءت حياهتم وسريهم بشكل تفصيلي أفضل
أوهلا أمور،  إىل يرجع اختيار هذا املنهجالذين جاءت حياهتم ابلشكل اإلمجايل ويف اهلوامش، ألن السبب يف 

وهم األكثر،  -الكتابذين مل يرد ذكرهم يف هذا ر املعلومات، مث إن الفعدم تو ، و قلة املصادر واملراجع وأمهها
 إذا قورن بعلماء ورجاالت اإلسالم مجيعا ذا ابل ال يعد شيئامن هاريخ بناالديش  فعدد مئة وثالث شخصيات

وليس أصحاب الكهف أفضل من الرسل الذين ال  ليسوا دون الذين جاء ذكرهم، هم -املباركة يف هذه البقعة
هو العمل يف ميدان الدعوة واإلصالح، ونشر العلم  الشخصيات ن يف اختياركا  األساسيألن املعيار  نعرفهم!

ومن هنا لقد كان هناك علماء  جمال السياسة وتحكيم الشريعة،يف  واحلركات واملعرفة، والتأليف والكتابة، واجلهاد
والعبادة  ،ابنيةوالر  والزهد ،واخللوة اخلمولقضوا حياهتم يف و عن الضوء،  بعيدينطول حياهتم  بقوا رابنيون

فلم  ،داخل حدود مدارسهم وخانقاهاهتمرهم و ، وأدوا دواالستافار ابألسحارويف املناجاة مع هللا  واإلحسان،
يعرفهم  ومل فلم يشتهروا مل يكتبوا شيئا أو كتبوا قليال فضاع، ومل يدخلوا يف السياسة والقيادة،خيرجوا منها، و 

وسّجلت حياهتم وأعماهلم  بكثري، من هؤالءأدىن  بينما ُعرف من هم! ، ومل يسجل هلم التاريخ تسجيالالناس
اشتهروا هبا، هارخيية  ووقفوا مواقفوتركوا مؤلفات ومؤسسات،  ،والنهار عملوا يف النور بتفصيل دقيق، إذ هم

بهم بني مراتومييز  وحيدد أثقاهلم، ذا الكتاب ليس ميزاان يزن الرجالإذن ه وعرفهم التاريخ، فعرفهم الشعب
لة، ومؤشر طويالسلسلة ل، وحلقة أوىل لالطريقمقدمة يضع النور على و  غيض من فيض، هو وإمنا ،ومستوايهتم

 ويعمل فيه.  إىل فراٍغ جيب أن ميأل
والكويت  لبنانو  مصرو  يف السعودية مث عرض املؤلف هذا الكتاب على الناشرين يف العامل العريب،

مل  لألسف لكن العامل، مث ، وخماطبه األول هم العربتاب جاء بلاة عربية، من البلدان العربية، ألن الك وغريها
االستقرار السياسي يف العامل العريب، والتدهور  غياب أمههاألسباب ولعل ذلك  ،املحوظ جتاواب منهم جيد

وخرباته، ية يف مناطق الشرق األوسط مؤخرا، مث عمر املؤلف احلركات العلمية والتأليفعلى  الكبري الذي تسلط
الثالثني، فما قيمة قلم مؤلف يف  يعرب عتبةالذي مل يتجاوز بعد املرحلة اجلامعية، ومل  ومستواه العلمي والعملي

قطع املؤلف أمله من نشره ومن هنا  بلغ الكرب ويرتبع على كرسي املشيخة؟هذا العمر ويف هذه املرحلة، ما مل ي
األزمات  هناك واجه -من حسن الطالع أو سوئه -لكنهبناالديش،  وطنهيف العامل العريب، ووّجه انتباهه إىل 

 مبن فيهم -يف هذه الدولة، وعدم إقبال الناس -العلمية والفكريةوخصوصا  -نفسها، لعدم رواج الكتب العربية
ظم عم والعقلية املؤسفة لدى وضعف اللاة واألدب حىت يف األوساط املثقفة، عليها، -الطالب والعلماء

 واحلرص على مع التيار، والتجاري، األصيلة األعمال الفكرية والبحثية نشر موقفهم السليب منو  الناشرين
  على الكتب التجارية اجلالبة للمنفعة.  والتهاوي الرتمجة،و  النسخ

 
 إمساعيل حسني وجاَء حبيب كرمي، األخ أبو مرمي جاَء أخ غاٍل يف هللا، املظلمة ةاملتأزميف هذه الفرتة 

، ومل يسبق لدارهم نشر كتاب نشر هذا الكتاب على كاهله وتحّمل، ةدعاملسا يد فبسطار البيان"، صاحب "د
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هذا الكتاب ابكورة  حىت صار ،فاض الكؤوس احلب إذا غمر القلب لكن فكان مبثابة جمازفة، عريب وال جتربة،
حقق آماهلم ددهم، وابرك فيهم، و فوفقهم هللا وس وقهروا التحدايت، نشرهم العريب بعد أن ذللوا مجيع العقبات،

هاريخ علماء  وللاة الاربية، ورغبتهم يف تعليمها ورفع لوائها، ونشر تقبل حبهم لإلخوة يف الدينوأحالمهم، و 
 العامل.  وعرضها على هذه الدولة 

ر، تاتدة إليه، وعاملة معه وراء السوأخريا ال ينسى املؤلف بعض األايدي البيضاء اليت كانت دوما مم
 ابشروا اجلهد، نص هنا ابلذكر عددا من اإلخوة الذياملشايخ واألساتذة، وخيإىل  األقارببدءا من األسرة و 

الشيخ املفيت  مبن فيهم يف تحقيق هذا املشروع، لن ينسى ابملصادر واملراجع، ومثلوا دورا وأتعبوا أنفسهم، وزّودوه
 محانية العربية بداكا، حيث فتح للمؤلفئيس اجلامعة الر ، ر جنل شيخ احلديث العالمة عزيز احلق حمفوظ احلق

الشيخ املفيت واجد علي، انئب  الكرمي مث أستاذه ،متتاليةوليايل  أايما امنه دا، واستفالانية ابب مكتبة اجلامعة
موالان طه  األخو  األخ الكبري الدكتور حممد أمني احلق،شكر كما ي  اإلسالمية بداكا، يةرئيس اجلامعة احملمد

احتشام احلق النعماين، واألخ سعيد  واألخ واألخ منظور أمحد، واألخ حممد شعيب أمحد، سني حممد دانش،ح
حسني، واألخ حممد منهاج الدين، واألخ حسني حممد نعيم احلق، واألخ حممد شهادت فيصل، واألخ عبد 

 . وكتب أمساءهم عنده عرفهم إن مل يعرفهم الناس فاهلل وغريهم كثريونالقادر معصوم، 
 لشيخ العالمة حممد سلطان ذوق الندوي لتكرمه بتقدميبالغ الشكر والتقدير إىل ايتقدم بكما 

بكتابة سطوٍر مه اذ الدكتور عبد هللا السهلي لتكر األست الاايل شيخه وإىلالكتاب رغم ضعفه وتدهور صحته، 
 ه ويسقيه ويربّيه.يظلّ  ،مبثابة دوحة كربى للمؤلف -مل يزلو  -وقته، والذي كان وتضايقأعماله  تزاحمرغم قيمة 

أن يرزقه اإلخالص فيما يقول وفيما يكتب، ويتقبل منه هذا العمل قبوال  املؤلف هللا يسألوختاما 
 تنبيه املؤلفكما يطلب من القراء أن ال يرتددوا يف   حسنا، ويكتب له النشر واإلفادة، وينفع به البالد والعباد،

و ب أو موضوع مثل هذا ليس عمل إنسان واحد، وإمنا ه، فكتاالنافعة ملالحظاتاب وتزويدهعن األخطاء 
وصلى هللا وسلم  ،ويؤيت من فضله من يشاء أعلم حيث جيعل رسالته لكن هللا ،عمل جلنة حمكمة ومجاعة كبرية

  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 ميزان هارون                                
 م4/8/2118هـ املوافق 22/11/1419                  
 طالب، جامعة امللك سعود، الرايضسكن ال                 

nadwi9111gmail.com                                                 
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 البنغال سقوط بعد املسلم البنغايل اجملتمع

 

د عاّمة، ويف البناال خاّصة على فّوهة يف مطلع القرن التاسع عشر امليالدي كان املسلمون يف اهلن
بركاٍن حّي على وشك االنفجار، وكانت جذوة الثأر واالنتقام، واملقاومة واجملاهبة ملتهبة  يف قلوهبم، بعد 
أن جثم عليها الارب بكلكله، وجاَء حبضارته وجنوده، لتدمر حضارهتا، وتحلب خرياهتا، وتسلب 

رات، ونداء العلماء ابالنتفاضات، وإعالن القادة ابحلروب ضّد حريتها، فأصبحت البناال ترتّج ابلثو 
األعداء املتحّلني ألرضهم، والناهبني ألمواهلم، واملعتدين على أعراضهم؛ ألن البناال هي اليت كانت 

 احملطة األوىل الحتالل بريطانيا للهند، ونقطة انطالق هذا العار، وبداية االستعمار! 
على املسلمني واهلندوس على حّد سوّي، إال أنه كان للمسلمني أكثر  وإن كان االحتالل قد جاءَ 

أملا، وأفدح خسارة ، وأشّد ذاّل وهواان ابملقارنة مع اهلندوس، فرأوا فيه الفزع األكرب، بينما اهلندوس 
ر تفاءلوا به، أو ظّلوا حمايدين وغري مندفعني له على األقّل، واعتربوه قفزة يف عامل احلضارة واألفكا

وألّد  ا هلم خبري، إال أن أعدى أعدائهمالعالية، ونقلة مهمة إىل اخلري والفالح، ألن اإلجنليز وإن مل أيتو 
قد طُردوا من احلكم، وُحرموا من السلطان، هذا الذي جاَء قرّة ألعينهم، وكفى  -املسلمني -خصومهم

األمس سادة اهلند وقادهتا،  طمأنينة لقلوهبم، وعدّو العدّو صديق، أما املسلمون فقد كانوا إىل
وأصحاب األمر والنهي فيها، حكموا هذه القارة العظيمة عرب مثانية قرون، وشّيدوا حضارة إنسانية راقية 

وأساتذة األرض، إال أهنم نزعوا ثوب اجلهاد، وطووا راية  ألبعاد، وكان علماؤهم منار اهلدىعميقة ا
وأصبح أمراؤهم وقادهتم سكارى ابلشهوات وامللذات، الفتوح، واستكان حكامهم إىل اللهو والدعة، 

 كسلع التجارة يف أيدي حىت خلْت منهم القصور، وامتألت هبم القبور، وأصبحت حكومة املسلمني
تُباع وتشرتى، وأصبحوا مجيعا رعااي للقّوة احملتّلة الاريبة املتطّفلة، بال قّوة وال سلطان، فهانوا  اإلجنليز

ليهم الدنيا، وأصبحوا مفلسني، وأصبحوا ال يقيم هلم اهلندوس وزان، بل يشمتون على الناس، وأتلبت ع
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 41 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

  (1)هبم وينظرون إليهم شزرا! 
ذلك كله إضافة إىل طبيعة هذا الدين الذي جاَء ليظهر على األداين كلها، وعلى الفلسفات 

القيادة والرايدة، واإلرشاد واالجتاهات، واملناهج واملذاهب برّمتها، وبذلك يكّون اإلسالم يف أتباعه روح 
والتوجيه، فاملسلم احلّق يف إسالمه، يقود البشر إىل دينه، وال ينقاد لدينهم، ويوّجه الناس إىل اخلري الذي 
أدركه يف هذا الدين، وال يتوّجه ابجتاهاهتم، لذلك ال نرى املسلمني يف بقعة من بقاع العامل، على امتداد 

تدين، واحتالل الارابء احملتّلني ألراضيهم، وأطماع املستعمرين، وموقف التاريخ، قد رضوا بعدوان املع
األمري اجملاهد عبد القادر اجلزائري أمام االحتالل الفرنسي للجزائر، ودور أسد الصحراء وشيخ الشهداء 

يز عمر املختار يف مقاومة االحتالل اإليطايّل لليبيا، ودور علماء اهلند وعامة مسلميها يف طرد اإلجنل
واجليش الربيطاين خري شاهٍد على ذلك وواقع هارخيّي، فهم الذين محلوا السالح دفاعا عن اهلند، وقّدموا 
صدورهم العارية لسيوف األعداء، وكانوا يف مقدمة اجلند وعلى رأس النفيضة، حينما قبع اهلندوس يف 

 قوقعتهم دفاعا عن أظهرهم.
علماءهم وشيوخهم قذى يف عني االحتالل، وهذه األسباب كّلها جعلت املسلمني وخصوصا 

وأكرب عائق يف نيل مآرهبم، وتحقيق مطامعهم، فاإلجنليز منذ أول يومهم على أرض اهلند، كانوا على بّينة 
أبن العلماء هم أزخر مصدر وأغىن منبع للقّوة الروحية، واحلمية الدينية، واجلذوة اإلميانية للشعب 

سلمني يف كل بقعة بعد نبّيهم، فإهنم ورثته ومحاة لدينه ورسالته، وأدركوا املسلم، وهم العزاء األخري للم
هذه احلقيقة بكل معانيها وصورها بعد سقوط البناال ومن أول وهلة احتالهلم للهند، فرأوا العلماء 
يقومون ملقاومتهم، ويرفعون أصواهَتم ضّد احتالهلم واعتدائهم، وينادون ابلنهضات، ويشعلون الثورات 

اذوهنا، من حني آلخر، حىت تذبذب أمُر اإلجنليز، وأصبحوا يف حرية من املسلمني، وطواهم اليأس، وي
تعمل ما  -وهي غضاب -واستبد هبم القنوط، وانقطع أمُلهم يف التحّكم على اهلند، ألن ألسنة العلماء

 االعتبار، ال تعمل السيوف العضاب، لذلك أخذت احلكومة اإلجنليزية احملتلة هذه احلقيقة بعني
ففكرت وقدرت، ودبرت دسائس لتقليم أظافر املسلمني، والقضاء على معنوايهتم، حىت خيلو هلا اجلّو 

 لتفعل هبم ما تريد، من القتل والنهب، والنفي والتشريد، واإلبعاد عن الوظائف وخريات البالد.
 ورفع كلمته يف شبه القارة إال أن األبواب اجمليدة لتاريخ اجلهاد والفداء والتفاين يف سبيل هللا 

                                                 
  (م1981)كتاب الطائفية يف سياسة شبه القارة اهلندية واملسلمون، أتليف عبد الواحد، مطبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش اقرأ يف   (1)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 41 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل
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اهلندية ويف هذه الفرتة احلرجة الدقيقة اليت ُكتبت على أيدي قادة املدرسة الدهلوية اجلهادية، على 
لا ي رأسهم اإلمام شاه عبد العزيز الدهلوي، واإلمام أمحد بن عرفان الربيلوي، والشيخ إمساعيل بن عبد ا

ملدرسة، على رأسهم موالان حممد قاسم النانوتوي، وموالان وبناة هذه ا الدهلوي، وقادة حركة ديوبند
حسني أمحد املدين، مث خلفاء اإلمام الربيلوي يف البناال، أمثال الشيخ نور حممد النظامبوري، والشيخ 
إمام الدين البناايل، والشيخ كرامت علي اجلونبوري، مث بعض رواد الدعوة واإلصالح واجلهاد ضد 

شريعت هللا يف شرق البناال، والسيد نثار علي تيتومري الشهيد يف غرب البناال،  االحتالل، مثل احلاج
كّلها كانت نتيجة طبيعية لفطرة هذه األمة، وتربية هذا الدين، ومتثيال حّيا واقعيا لدور العلماء املسلمني 

لة تتابعْت كحّبات لسلساملثايل يف هاريخ اإلسالم، وكلها جاءْت يف هذه الفرتة التارخيية املهّمة الدقيقة، و 
م واستمّرت قران كامال لتنتهي يف ثورٍة  1171تبعْت سقوط البناال عام  متينة يف غاية االّتساق، فرتة

 م. 1871كربى عام 
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 اهلل شريعت احلاج

(1871- 1781) 
 الفرائضية احلركة قائد البنغال، يف اإلسالمي النظام رائد املصلح، الداعية

 

م أطبقْت على مسلمي البناال ليلٌة حالكٌة من الظلم والظالم، 1171بعد سقوط البناال عام 
والطايان والعدوان، ليلٌة كلها ظلم وجوٌر، ووقاحة ورقاعة، واعتداٌء على النفوس واألعراض، وامتهان 

ني، واشتدت الكرامات، وهنب املمتلكات واخلريات، واحلرمان عن احلقوق، فتعاظمت بلوى املسلم
 حمنهم، وبلغ منهم االضطهاد واالهنزام كل مبلغ.

كانت اهلند قروان طويلة ترفل يف ظل احلكومة اإلسالمية ابستتباب األمن واالستقرار، والسعادة   
احلقة، والرفاهية والسيادة، واجملد والعزة، وكان املسلمون حىت األمس أصحاب األمر والنهي يف البالد، 

لضرائب من الرعااي املسلمني واهلندوس، فيأخذوهنا بصفاء وإنصاف، وجيمعوهنا يف وكانوا أيخذون ا
خزانة الدولة العامرة، مث يستثمروهنا استثمارا، أما اليوم فقد وُكل إىل اهلندوس إخراج الضرائب واجلباايت 

 من املسلمني، فكانوا طااة ، وكانوا شّر جباٍة. 
ة، ويف القصور احلمراء، وكانت الدنيا حوهلم روضة  من الذين كانوا حىت األمس على عرش السلط

رايض اجلنة، وكانت تلك األايم كلها أعراسا، فلما قّصروا يف جنب رهبم، وجتاه دينهم، وتقاعسوا عن 
مسؤولياهتم حنو الوطن والشعب، وتقاعدوا عن محل الدعوة إىل دينهم، والتضحية يف سبيله، وأعرضوا 

م، وما أغىن عنهم سلطاهنم، وذهب عزهم وجمدهم، وفقدت كرامتهم عن تطبيقه، هلك عنهم ماهل
وسيادهتم، وأصحبوا اليوم مفلسني، هائمني على وجوههم، يتخّبطون يف احلياة خبط عشواء، ويطمع 

 فيهم أراذل األمم.
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 طّفف اإلجنليز الكيل مع املسلمني، وعاملوهم معاملة األذلة الصاغرين، فتجّففت هلم ينابيع احلياة  
الكرمية، وانسّدت دوهنم أبواب الوظائف احلكومية على مصراعيها، وفقدوا حقوقهم الدينية، جاَء مالك 
األرض من اهلندوس املتشددين وأخذوا بناصية احلكم نيابة عن اإلجنليز، حىت قامت الدولة اجلديدة 

حلية املسلمني،  على أكتافهم، وأصبح احلكم فيهم ملكا عضوضا، ففرضوا الضرائب على امللح، وعلى
وحّرموا رفع األذان وذبح البقر يف أحيائهم وأعماهلم، وأمروا املسلمني ابملشاركة املالية يف مناسبات 
اهلندوس وتقدمي املساعدات املادية يف احتفاالهتم من جانب، وأجربوهم على األخذ ابلزّي اهلندوسي، 

جلملة كان كل ذاك عاصفة هوجاء ضربت وبتقصري اللحى وإعفاء الشوارب ابلقّوة من جانب آخر، واب
اجملتمع البناايل املسلم، لتقضي على حضارهتم وثقافتهم عن آخرها، ولتمحو هويتهم الدينية اليت 

واخلرافات البوذية، ومل  طاغية صاخبة من الثقافات الوثنيةاحتفظوا هبا أكثر من ألف عاٍم، وسط جلّة 
يز، تكاتف معهم اهلندوس، لتصفية حساهبم مع املسلمني، ينسوها حملة بصر، فلما جاء اليوم اإلجنل

 حساب ميتّد على قروٍن. 

يف هذا اجلّو املكفهّر، ويف هذه املرحلة التارخيية الدقيقة ملسلمي البناال، ويف عصر احنالل السلطة 
 فريدبوريف منطقة  (1)م 1181اإلسالمية يف اهلند، وتويل اإلجنليز مقاليد أمور الدولة، ُولد طفٌل عام 

ليكون يتيم أبيه وأمه بعد الوالدة  (2) ،(يف بناالديش مداريبورحاليا حمافظة )من شرق البناال 
وينشَأ يف حضن عّمه، ويرتىب تحت ظالله، مث ليكون يتيم دهره، وفريد قرنه! وذاك الطفل  (1)بسنوات،

ؤسس أول حركة دينية وإصالحية واجتماعية وم (4)اليتيم هو شيخنا املصلح اجملاهد، قطب البناال،
ليكون عظيما، وليعيش خالدا يف  اج شريعت هللا، الذي نشَأ يتيمااحل (7)وسياسية يف هذه البقعة،

                                                 
 18علماء بناالديش ومشاخيها اجملاهدون: أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص (1)
 1يسايل، صحياة الشيخ موالان احلاج شريعت هللا، أتليف حممد عبد اللطيف الرب  (2)
إىل أن تنّكروا لوالد الشيخ شريعت هللا، وزعموا أبنه غري معروف النسب! مع أن  -حىت املنتسبني إىل اإلسالم -أدى احلسد والتعّصب لبعض املؤلفني (1)

 British Policy and the Muslimsكان إنساان وجيها شريفا، معروفا بني قومه جباهه ومكانته، انظر مثال   (تعلقدار)ووالده الشيخ عبد اجلليل 
in Bengal 1171-1871, Azizur Rahman Mallick, p. 11  وكذلكIslam in Bangladesh, Razia Akter Banu 

(1992) p. 17   واهتّموا حركة الشيخ شريعت هللا وجهاده للنظام واملساواة واإلصالح أبهنا فوضى وشاب وال تنظيم، وسنرى القضية نفسها يف حياة
  Land of two rivers, Nitish K. Sengupta (2111) , p. 229، انظر مثال تيتومري

 41ص يل، هكذا لّقبه شيخه، موالان أبو طاهر السنبهلي، يُنظر للتفصيل يف حياة الشيخ موالان احلاج شريعت هللا، أتليف حممد عبد اللطيف الربيسا (4)
(7) Islam in Bengal (from thirteenth to nineteenth century) Jagadish Narayan Sarkar, p. 71  
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التاريخ، فالُيتم مل يكن قّط مأساة يف هاريخ األعالم والعظماء، وانهيك ابليتيم حممد عليه الصلوات 
 والسالم، وهو سّيد العظماء.

نشأ شريعت هللا يف قريته وراهَق، وأخذ العلم عن عّمه، مث سافَر إىل كلكتا حاضرة البناال الثقافية 
آنذاك، وقبلة رجال العلم واألدب، ومركز احلضارة، وملتقى املشاهري واألعالم، وذهَب عند الشيخ 

فأعجب به شريعت هللا ومتّسك  بشارت علي الذي كان معروفا بعلمه وصالحه، وكان عاملا تقّيا رابنّيا،
جبواره، وأخذ يستفيد من علومه ومعارفه، وهديه وورعه، كما أدخله الشيخ بشارت علي يف مدرسة 

العون واملساعدة، وهكذا هوغلي، وتحمل مصاريفه الدراسية على كاهله، وتعهّده ابلنصح والرعاية، و 
ابهر، ودور خالد ينتظر يف حياة مسلمي  وملا يربز يف شريعت هللا ما يلّمح إىل مستقبل مضت سنون

 البناال على مّر التاريخ! 

حىت خطر ببال شريعت هللا بيت هللا احلرام، واغتمر قلبه وروحه حبا عامرا  هكذا مضْت أعوامٌ 
ملناسك يف رحابه، وزايرة وحنينا غريبا لشّد الرحال إليه، وأداء ا -زادمها هللا شرفا -رمني الشريفنيللح

، هذا الشعور كان غريبا له، طرَأ عليه بال مقدمات مسجد الرسول، وإلقاء السالم واقفا بني يديه 
وإرهاصات، وهكذا يكون قدر هللا لإلنسان، فاملستقبل الباهر الذي ينتظره كان مناطا هبذه الرحلة 

ان، وليختلط مع املسلمني من بقاع وألوان وأجناس املباركة، ليشهد نقطة حّية ماثلة بني هللا وبني اإلنس
شىت، فيستمع إىل جتارهبم يف الدعوة واإلصالح، وهارخيهم يف احلفاظ على الدين والدفاع عن كيان 

يعيش فرتة  عامرة  يف أطهر بقاع األرض، وليأخذ دروسا حّية حلياة البشر، وأساليب هنضة األمم و األمة، 
اليٌة قلما ُتوجد ، هذه هي دروٌس قيمة مثامليدانوتحقيق انقالب شامل يف والوقوف يف وجه الطواغيت، 

 ورفوف املكتبات.  يف صفحات الكتب

خرَج شريعت هللا ميمما شطر الكعبة مع شيخه بشارت علي، حىت وصَل إىل مكة املكرمة، 
ّدة يدرس ويتعلم، ويستفيد من وكّحل عينيه أبنوار البيت العتيق، وأكمل مناسك احلّج، وقضى فيها م

العلماء، مث حاَن أوان الَوداع، لكن كانت يف نفسه حاجة أراد أن يقضيها، فآثر البقاء يف األرض 
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املقّدسة ويف جوار بيت هللا، ويف مركز اإلشعاع الفكري والروحي، وهذا البقاء استمّر لفرتٍة طويلة تناهز  
واالستفادة من العلماء وقادة احلركات الدعوية واإلصالحية،  فرتة ملؤها العلوم واملعارف، (1)عاما، 21

وزايرة املصلحني، وانتجاع جمالس الشيوخ، وجمالسة أهل العلم واألخذ منهم، كما أقام سنتني يف 
حىت أصبح إنساان غري إنسان عندما خرَج من وطنه  (2)القاهرة، واستفاَد من مكتبة األزهر الشريف،

ه احلياة كثريا، وحّنكته جتارب الدعاة وزعماء اإلصالح والتجديد املعاصرين، وال البناال، إنساٌن عّلمت
حكيم إال ذو جتربة، ومنحته خربة طويلة، فأثرى بكل ذلك مكتبة حياته، ورسَم خطّة صارمة  لتحقيقها 

 يف وطنه ويف أّمته. 

 عندما كان مبكة، والتقى بدعاة احلرم جاَءت نقطة تحّول يف حياة احلاج شريعت هللا 
واملصلحني للدولة اجلديدة القائمة على أساس التوحيد النقي، والدعوة إىل اإلسالم اخلالص من 
الشوائب، الدولة اليت وضَع حجر أساسها الدي ي، والدعوة اليت أرسى دعائمها املصلح الكبري اإلمام 

لألسف أنه ال يزودان التاريخ مبعلومات وافرة عن ، لكن  (1111-1192)حممد بن عبد الوّهاب 
هذه املرحلة من حياة احلاج شريعت هللا، وال يذكر مشاخيه الذين أخذ عنهم منذ وصوله إىل احلرمني 
حىت ماادرته، لكننا نعلم أبنه مل يكن هناك لقاء بني احلاج وبني اإلمام، فقد تويف اإلمام قبل وصول 

لى حني ذكر بعض املؤرخني أن احلاج شريعت هللا لقي ببعض خلفاء اإلمام احلاج إىل بالد احلرمني، ع
وتالمذته الذين تربّوا على يديه وختّرجوا يف مدرسته، فاستفاد منهم، ورسَم خريطة عمله يف ضوء حركة 

 .جذورها إىل الدعوة السلفية وااإلمام اجملدد وجتاربه، حىت أطلقوا على حركته الفرائضية "وهابية" وأعاد
لكننا لسنا على يقني بوجود هذه الصلة املباشرة بني احلركة الفرائضية والدعوة السلفية، فإن   

التاريخ ال يزّودان بشيء يرتقي من درجة الشك إىل درجة اليقني، ولو سّلمنا جدال أبن احلاج شريعت 
ابب التوحيد، أما هللا أتثر ابلدعوة السلفية، فإنه يقتصر على منهج الدعوة واإلصالح وخصوصا يف 

 (1)يف الفقه. الفقه فقد كان الشيخ يصرح بنفسه أبنه على مذهب اإلمام أيب حنيفة 
                                                 

Constructing Bangladesh: Religion, Ethnicity, and Language in an Islamic Nation, Sufia M. 
Uddin 2111) p. 74 (1)   

The Muslim Heritage of Bengal, Mojlum Khan, (Kube Pblishing) p. 82  (2)  
ايل، صاحب ترمجة احلاج شريعت هللا، رّد على كون حركة احلاج شريعت هللا حركة وهابية، وانتقد املؤلفني الذين مّسوها حممد عبد اللطيف الربيس(1) 
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أثناء إقامته ابحلرم التقى شريعت هللا ابلشيخ طاهر بن حممد سعيد السنبهلي، الذي كان فقيه  
مُسي بـ "أيب حنيفة الصاري"، وراسخ القدم يف اللاة حىت  (1)النفس، ومتضّلعا يف املذهب احلنفي،

 (2)واآلداب، وكان صوفيا قادراي، فاستفاد منه احلاّج وأخذ العلوم الظاهرة، مث ابيَعه يف الطريقة القادرية،
وعكَف على تزكية النفس، ورايضة القلب، واالجتهاد يف سبيل احلصول على درجة اإلحسان، والراّبنية 

وهذا إن دّل على شيء، فإنه يدل على رحابة صدر احلاج  (1)ل منه اخلالفة واإلجازة،السليمة، حىت ان
شريعت، وانفتاح قلبه، وسعة أفقه، فكأنه مجع بني املشرقني واملاربني، ووصل بني البحرين بينهما برزٌخ 
                                                                                                                                  

م، وكانت هذه "وهابية"، وصرّح أبن حركة الشيخ شريعت هللا مل تكن حركة وهابية، وإمنا هي فرية اإلجنليز ليجعلوها قذى يف عني الشعب البناايل املسل
 Islam inوانظر كذلك  14 -11لى هنج املذهب احلنفي، انظر حياة الشيخ موالان احلاج شريعت هللا، أتليف عبد اللطيف الربيسايل، صاحلركة ع

Bengal (from thirteenth to nineteenth century) Jagadish Narayan Sarkar, p. 77 وانظر كذلك ،History of 
the freedom movement in India, R.C Majumdar, Vol I, p. 111   

حنفّي! وقد أيدهم الدكتور معني الدين أمحد خان، أكرب مؤرخ للحركة الفرائضية وحياة شريعت هللا، فذكر أن شريعت هللا كان يقول عن نفسه أبنه  
History of the Faraidi Movement, Dr. Muin-ud-din Ahmak khan, (IFB Oct: 1984) p. 17, 77 نعم إنه ،

قليد، وال تتفق مع ا أتثر ابلدعوة السلفية أثناء إقامته يف مكة، إال أن حركته ختتلف عن احلركة السلفية يف معظم األمور، من االعرتاف ابلتصوف حىت الترمب
 وما بعدها  71فية، انظر احلركة السلفية إال يف نقطة الرتكيز على التوحيد، وهذا التأثر أو االتفاق ال جيعل احلركة الفرائضية وليدة احلركة السل

، أما مؤلف History of the Muslims of Bengal Vol II p. 242, 111كذلك األستاذ مهر علي ذكر أبنه أتثر ابلوهابية، انظر 
 (األردية)يات" سلفي هندي موالان حممد يوسف البهيت فقد ذكر أن احلركة الفرائضية بدأها علماء أهل احلديث! انظر "بر صاري مني أهل حديث كي أول

"احلركة ، وهذا ما فعله معظم كّتاب أهل احلديث يف هذه الدولة، بال دليل وبرهان، انظر على سبيل املثال ما كتبه الشيخ مصلح الدين يف رسالته 122ص
، (وما بعدها 19ص )سلفي" يف البناال أبن احلركة الفرائضية هي أول حركة ذات طابع " (هـ1412رسالة املاجستري يف جامعة اإلمام )السلفية يف البناال" 

نفيه ال أييت إال  لكن على أية حال، فإن إثبات هذا التأثر أو عدمه ال يقّدم من أمهية احلركة الفرائضية وال يؤخرها يف شيء، بل اجلدل على إثبات ذلك أو
 ابلضرر على األمة ومصريها.  

 British Policyافعيا، والبعض حنبليا سلفيا، والكثري جعلوه حنفيا صوفيا! انظر مثال اختلف املؤرخون يف معرفته ومذهبه، فجعله البعض ش(1) 
and the Muslims in Bengal 1171-1871, Azizur Rahman  Mallick, p. 11  وكذلكEncyclopedia of 

Islam, Vol II, p. 71  حيث جعله كل منهما شافعيا، وانظرIslam in Bangladesh, Razia Akter Banu (1992, 
Reprinted 2112) p. 71  حيث جعله "وّهابيا"، وانظرPolitical Ideology of Abul Ala Maududi, Dr. Zakirullah 

Firdausi p. 19  ذكره حنفيا، وهذا هو الراجح، وقد مال إىل ذلك الدكتور معني الدين خان يف كتابه، انظرHistory of the Faraidi 
Movement, Dr. Muin-ud-din Ahmak khan, (IFB Oct: 1984) p. 141  . 
History of the Muslims of Bengal, Dr. Mohar Ali Vol II A p. 111 (2) 

 24حياة الشيخ موالان احلاج شريعت هللا، أتليف حممد عبد اللطيف الربيسايل، ص (1)
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تنعٌة على أكثر ال يبايان، فاستفاد من احلنابلة واحلنفية، وربَط بني السلفية والصوفية، وهي جامعٌة مم 
الناس رغم حاجتها وجدارهتا يف األمة اإلسالمية يف املاضي واحلاضر، فاألرض اليت كان للحاج شريعت 

 هللا أن يعمل فيها تتطّلب منه هذا اجلمع الاريب املفيد، ليستمع الناس إىل كالمه وليستجيبوا بدعوته. 

وهي مازالت مظلمة  اج شريعت هللا إىل وطنه البناالاحلعاَد  (م1821أو )م 1818يف عام 
مظلومة، ترزح تحت وطأة اإلجنليز وسطوة اهلندوس، واإلسالم مل يبق منه إال امسه، ومل يبق من الدين إال 
مظاهره ورمسه، ومل يبق يف يد املسلمني إال سّجل املاضي السحيق، وهاريخ اآلابء واألجداد، كانت البدع 

عّمقة اجلذور يف حياة اجملتمع البناايل املسلم، وكانت سوق الشرك والرتهات الصوفية واخلرافات مت
السخيفة انفقة رائجة، وكانت عبادة القبور، والطواف مبقابر أولياء هللا، والسجود يف أضرحة الصاحلني، 

ذبح البقر والانم وسرتها ابألردية، وتقدمي النذور والقرابني للمزارات، ورفع األعالم، وعزف املزامري، و 
فيها، وإيقاد املصابيح والسرج، واملبايعة على أيدي الفسقة، وجتار الدين، واملشاركة يف املناسبات 
اهلندوسية واالحتفاالت الوثنية، كلها كانت على قدم وساق، بل العادات اجلاهلية، والتقاليد اهلندية 

كادت أن تظهر داينة خليطة من اإلسالم   القدمية، هي اليت كانت هلا صولة وجولة يف اجملتمع، حىت
 (1)واهلندوسية.

ابجلملة كانت حياة املسلمني ربيبة اهلندوسية، وهذه العوامل الدينية واخللقية هي اليت جاءْت  
ابإلجنليز ومّهدت هلم طريق االحتالل هلذه البقعة، فاملسلمون ال بّد أن يعيشوا مع دينهم وإبمياهنم، 

، كلما ينحّل هذا العقد أو حيصل اخللل يف هذه الرابطة، يضطرب حبلهم، وعلى عهد دائم برهّبم
ابإلسالم، فمهما نطلب العزة  هللاُ  فأعزةان قومٍ  وتتسّلط عليهم أمم األرض بعتّوها وعدواهنا، "إان كنا أَذلة 

 هللُا".  به أذلةنا هللاُ  أعزةان باري ما

يعت هللا أن احلركة اإلصالحية ال بّد أن تبدأ من اجلذور، واملاء ال بّد أن ُيصّب يف أدرك الشيخ شر 
أصل الشجرة، لتعود إليها خضرهتا ونضارهتا، وحياهُتا وشباهُبا، فتنبت نباها حسنا وتؤيت أكَلها، وعرف 

د هلم أرضهم الشيخ أبن مسلمي البناال إن كانوا حباجة إىل شيء يعيد إليهم عزهم واعتبارهم، ويسرت 
                                                 

  وما بعدها ابلتفصيل 112وما بعدها وكذلك  197، ص2ج  (الرتمجة البناالية)حيم، انظر هاريخ البناال االجتماعي والثقايف، أتليف الدكتور حممد عبد الر  (1)
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وعقارهم، وعروشهم وكراسيهم، ومكانتهم الضائعة، ويقضي على كل مظهر من مظاهر الظلم 
واالستاالل، ويب ي اجملتمع من جديد، فهم أبشد حاجة إىل اإلميان، واإلسالم الصحيح، واحملّجة 

تُبذل يف النهوض ، وما دام ال يتّم ذلك، فمهما كانت اجلهود البيضاء اليت ترَكهم عليها رسول هللا 
هبذه األمة، واسرتجاع جمدها التليد وماضيها العريق، كلها تذهب يف مهاب الرايح، وقد شهَد هلا مثاال 
حّيا أبم عينه خالل حياته يف أرض احلرمني، مثال دولٍة كانت دويالٍت متقطّعة، وإمارات سقيمة هزيلة 

وصلح اإلميان، وقاَم اإلسالم بصورته  متحاربة، فلما جاءت دعوة التوحيد، وجتاوب معها الناس،
األصلية النقية الصافية، استطاعوا أن يقطعوا أشواطا بعيدة واسعة املدى يف التاريخ، فأعاد هللا إليهم 
جمَدهم وهارخيهم، وأعاد لإلسالم هيبته ونفوذه، وأصبحت هلم دولٌة من أعظم الدول تتاىن ابجملد 

 والشرف. 
ت هللا على بدء العمل التجديدي إبحياء اإلميان يف قلوب هنا صّحت عزائم احلاج شريع

املسلمني، وإصالح صلتهم ابلدين، وعالقتهم مع هللا، قبل إصالح أحواهلم االجتماعية والسياسية 
واملادية، فبدأ العمل، لكن الشعب البناايل املسلم كان يف أحّط أدوار الظلمات واجلاهلية، ويف أعماق 

لدعوة املخلصة قبيح املواجهة، وكافؤوا اإلحسان ابإلساءة، فأصاب الشيخ خيبة البحار، حىت واجهوا ا
ومصر، حىت وصَل إىل مّكة  يتوّجه إىل العامل، وحضَر العراق وفلسطنيأمل من وطنه وب ي جلدته، وخرَج 

لتضرّع، عاكفا على الدراسة والعبادة، واالبتهال وا ملرة يف أرض احلرمني قرابة عامنياملكرمة، قضى هذه ا
 وانتشار رسالته.  ، مث أخذ طريَقه عائدا إىل الوطن وهو مؤمن بقبول دعوتهوالدعاء لشعبه

عاَد الشيخ شريعت هللا إىل البناال، وأعلن بصوت جملل على مسامع املسلمني: "أيها الناس! إن 
س، ومهما اشتّد شرّه املسلم ال خياف إال هللا، وال حيّق له أن خياف إنساان مهما كان قواّي وذا بطش وأب

وضرّه، وهذا اخلوف يتجّلى يف القيام أبداء الفرائض على أحسن وجه يقدر عليه، وإن العلماء واألولياء 
ال يزيدون على أن يكونوا معّلمني ومرّبني للمجتمع اإلسالمي، وليسوا وسطاء بني هللا وبني الناس، وال 

والركوع، والعبادة والنذور، بل هذه كلها شرٌك، تبعد شركاء هلل يف قضائه وقدره، فال يستحقون السجود 
اإلنسان عن هللا، وتحول دون الصراط املستقيم،" هكذا رّكز على التوحيد تركيزا ابلاا، ورّكز على البيعة 

 (1)والتوبة، مع التحذير من الشرك والبدع، والتقاليد اجلاهلية، والعادات اهلندوسية.
لدافقة بدأ احلاج شريعت هللا حركته اإلصالحية، ونفخ يف مسلمي البناال هبذه الدعوة احلارّة احلّية ا

                                                 
  91انظر احلركة الوهابية، أتليف عبد املودود، ص (1)
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روحا جديدة من احلماس للدين، واحلنني إىل الشهادة، والارية على اإلسالم، مع التوبة والتقوى،  
َع والعودة واإلانبة، واتباع السّنة، ونبذ االبتداع، والزهد يف احلياة، وتحّمل املشاق يف سبيل هللا، حىت شا 

أمرُه بني الناس وطّبق اآلفاَق، وعّم مناطق البناال شرقها وغرهبا، وبدأ الناس يكّبون على هذه الدعوة 
الفريدة من نوعها، دعوة مل يسمع مبثلها أحٌد منذ فرتٍة طويلٍة، ودعوة تذّكرهم بدعوة اإلسالم األصلية 

هذه الدعوة تتمحور حول فرائض الدين، من أول هلة انطلقْت فيها رحلُتها ورسالُتها، وإذا كانت ركيزة 
وأركان اإلسالم، والتوبة، ونبذ الشرك والبدع، جرى اسم هذا احلركة على ألسنة الناس بـ"احلركة 

 قبل أن تكون حركة النهضة السياسية واالجتماعية تعمل الستعادة اجملد وطرد اإلجنليز.  (1)الفرائضية"،

احلركة، وشّبت عن الطوق، والتّف حوهلا الناس، وكثر هلا األتباع واألمساع، وبدَأ نوُر فلما قويت 
التوحيد وسنا اإلميان تلوح يف أفق البناال من جديد، وهّب املسلمون يتدفّقون على الصالة واجلماعة، 

اسم هللا من  ويُقبلون على عبادة هللا وحَده ال شريك له، وانطلقت املساجد املهجورة منذ عقود ترفع
جديد، ومتأل اجلّو ابألذان الشجّي الساحر، وعّمت هذه الدعوة معظم أرجال البناال، فتَح احلاج 
شريعت هللا جبهة  جديدة  يف احلركة الفرائضية، وجناحا جديدا يف هذه الكتيبة اإلميانية اليت تكّونت يف 

ن الوقوف يف طريقها مادامت احلركة البناال تحت مسع اإلجنليز واهلندوس وبصرهم، لكنهم أحجموا ع
رأوها تقف عند حدود الدين واإلميان، وال تتدّخل يف االجتماع واالقتصاد، والشؤون السياسية اليت قد 
تناهض مصاحلهم وتحول دون مطامعهم، لكن هذه اجلبهة اجلديدة اليت أراد احلاّج املصلح أن يضيفها 

ماامرة جريئة، قد تكّلفه أغلى مثن ميلكه يف احلياة، فلو وقَف إىل احلركة الدينية السلمية كانت مبثابة 
وإقبال، ومتّتع حبياة هادئة مطمئنة، سليمة من املخاطرات حبركته عند هذا احلد لعاش يف سعة من العيش 

والتهديدات، لكن احلاج كان إنساان من الطراز األول، فآثر مصاحل األمة على املآرب الشخصية، 
 قبل الوطن والشعب على حساب مستقبله. واختار بناء مست

كيف وقد رأى أبم عينيه ما حل ابملسلمني يف اهلند من الكوارث والنوازل بعد ذهاب دولتهم، 
هلا، ورأى ما آل إليه الشعب البناايل املسلم من  ومايب مشس حرية اهلند واستقالهلا، واحتالل اإلجنليز

ثقايف، وظلم األقوايء للضعفاء، وتفريق اجملتمع على أساس االحنطاط االجتماعي والسياسي والقيادي وال

                                                 
Islam in Bengal (from thirteenth to nineteenth century) Jagadish Narayan Sarkar, p. 72 (1) 
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كما مل يكن الشيخ مبنأى عن احلركات اإلصالحية والدينية   (1)الطبقة مامل يسبق له نظري يف هارخيه!
م، 1171والسياسية اليت كانت تقوم على أرض اهلند من حني آلخر منذ تسّلط بريطانيا على اهلند عام 

ماء الايارى على الدين والوطن لطرد االحتالل من أرض اهلند، والعودة بسلطان وهنوض األمراء والعل
بقيادة السلطان سراج الدولة، ومرورا  بالسياإلسالم واملسلمني فيها مرّة أخرى، بدءا من معركة 

به، بقيادة الصويف جمنون شاه وأصحا ثورة الفقراءقاسم، و (مري)بقيادة النواب السيد  بوكسارمبعركة 
وجهادمها يف   الدهلويوأخريا ظهور شهيد ابالكوت اإلمام أمحد بن عرفان الربيلوي وإمساعيل 

وادي ابالكوت مث ما حدَث يف ساحة ،انركيل ابراي  للسيد الشهيد تيتومري وأصحابه، وقد وصلت
ر "أبن اهلند مل تعد دار إىل البناال أصداء نداء اإلمام عبد العزيز الدهلوي، وإعالنه املؤمن اجلريء الساف

اإلسالم، وإمنا أصبحت دار احلرب، فأصبح اجلهاد فرضا على كل مسلم، لطرد اإلجنليز احملتلني من 
وساَر على  ء، وشاهد هذه احلوادث كلها، فنهضدولة املسلمني"، مسَع احلاج شريعت هللا هذا الندا

بناال، فسمعه املسلمون، كما مسعه اهلندوس منوال سلفه اجملاهدين، وكّرَر نداَء اجلهاد على مسامع ال
 املستاّلون واإلجنليز احملتّلون.

جاَء نداء اجلهاد على لسان احلاج شريعت هللا، كصاعقٍة على اهلندوس واإلجنليز، فقد كانوا ال 
اجتّثت من قواعدها، يتصّورون أبن مثل هذا النداء اجلريء قد يرتفع من تحت أنقاض حضارٍة ابلية 

وزحزحْت عن مكاهنا، وحرمت من قّوهتا وروحها، ودالْت عليها الدولة، كما جاء هذا اإلعالن كنداء 
مساوي جديد، وكنفخة روحية جديدة يف كيان املسلمني، فقد كانوا يريدون النهوض والقيام، وال جيدون 

ملسلمون إقباال عظيما، وبلغ عدد أتباعه من أيخذ أبيديهم ويهديهم إىل هدفهم املنشود، فأقبل عليه ا
 ومريديه من الكثرة حدا ال حيصرهم العد. 

شاهد مالك األرض اهلندوس واإلقطاعيون يف هذه احلركة قطعا ألملهم، واهنيارا لصرح مستقبلهم، 
ونقضا ألحالمهم، ألهنم أدركوا أن هذه احلركة متلك مقومات هنوض األمة املسلمة البناالية، األمية 
الساذجة، الاارقة يف الافلة واالنطواء والعزلة، وقد جاءت هذه احلركة لُتنّبههم من سكرهتم، وتُعيد إليهم 

                                                 
وما بعدها، وكذلك انظر  147، أتليف العالمة أيب الفتح حممد حيىي ص(البناالية)رخيها وتراثها وعطاؤها انظر تفاصيلها يف كتاب حركة ديوبند: ها (1)

History of the Muslims of Bengal, Vol II A, Muhammad Mohar Ali, (1988) (Imam university)  
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ُرشدهم، وثقتهم إبمياهنم وكرمهم، ومكانتهم يف اجملتمع البناايل، وتذّكرهم أبهنم الذين كانوا حىت األمس  
موا البناال أكثر من مخس مئة قرٍن، خلفاء األرض وملوك اآلفاق، وأن آابءهم وأسالفهم هم الذين حك

وأن هذه احلركة إبمكاهنا أن هتّد أقوى صرح للظلم، وتدّك أكرب بنيان للجور على وجه األرض، وعندما 
يتّم ذلك، ينتهي عصر االستعباد، ويضمحل سلطان اهلندوس، وتنقضي أايُمهم، ويُنتزع منهم زمام 

 د اهلالك. القيادة، وأن الذي زرع الظلم، ال بّد أن حيص
هكذا رأى اإلجنليز واهلندوس يف هذا االنقالب األبيض موها زؤاما هلم، فوقفوا يف طريق هذه احلركة 
حجر عثرة، وحاولوا القضاء عليها من طرق شىت، وصبوا على الشيخ وأتباعه جام الاضب، وأذاقوهم 

نشر االهتامات الباطلة صنوف النكال، من الضرب والطرد، والسجن واالعتقال، والزجر والتهديد، و 
  (1)الكاذبة عنهم، وتشويه صورهتم يف "وسائل اإلعالم".

وال عجب يف كل ذلك على كفار يصّدون عن سبيل هللا، وإن تعجب فعجٌب دور هؤالء  
العلماء، أو ابألصح املتعاملني الذين كانوا حيملون ألقااب ضخمة للعلم واملعرفة، ورجال الصوفية، الذين 

اللة ابهلدى، فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين، والذين كانوا خُيفون رذائَلهم يف جدران اشرتوا الض
الزوااي، وخيدعون الناس يف دينهم، ويّتجرون ابإلميان، وأيكلون أموال الناس ابلباطل، حىت ختم هللا على 

ايَمهم على وشك قلوهبم وعلى مسعهم، وكانت على أبصارهم غشاوة، فهؤالء وأولئك كلهم رأوا أن أ
االنتهاء، وأن أجَلهم قد فقد الصالحية، فصافحوا مع اإلجنليز واهلندوس، ووقفوا جبانبهم يف ّصف واحد 

ن قواعدها! فاستولوا على ضد حركة احلاج شريعت هللا، وكانوا يدا واحدة  للقضاء على هذه احلركة م
ّدسون أوامرهم، ويصدقون كذهبم، ويربرون يسّبحون حبمد احلكام الكفار ويق وارتقوا املنابر ،اإلعالم

 من زن رن ٱُّٱٱ!مواقفهم، وخيشوهنم كخشية هللا أو أشد خشية! وينشرون الفزع يف قلوب اجملاهدين

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب

 ]111-117األعراف: [ َّ مظ حط مض خض حض مصجض خص حص

قضية كون اهلند   بّد أن نقف على قضية حساسة وقفة قصرية، وهيال هناية هذا احلديث هنا يف
رأى احلاج شريعت هللا "أبن اهلند أصبحت دار احلرب،  -أو ابألحرى -فقد أعلن ؟دار احلرب أم ال

                                                 
  Islam in Bengal (from thirteenth to nineteenth century) Jagadish Narayan Sarkar, p. 77وانظر تفاصيلها يف  (1)
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فال تصح للمسلمني فيها صالة اجلمع واألعياد حىت تعود احلكومة اإلسالمية على أرضها، وال جيوز 
ومن هنا  (1)وتعود للمسلمني مكانُتهم"، عن اجلهاد حىت يعود اإلسالم إىل مكانه للمسلمني أن يتوقّفوا

مل يصّل الشيخ شريعت هللا وال أتباعه اجلمع واألعياد حىت هناية عهد اإلجنليز وظهور ابكستان عام 
  (2)م!1941

 كانت دعوة الشيخ شريعت هللا وإصالحه قائمة على مذهب اإلمام أيب حنيفة، وكان بنفسه
لكننا ال ندري من أين أخذ الشيخ هذا الرأي الاريب اخلطري؟ وهل  (1)مقّلدا للمذهب احلنفي يف الفقه،

رأى أحٌد هذا الرأي من الفقهاء الثقات املتقدمني أو املعاصرين؟ فقد أفىت كثري من العلماء األعالم 
الفتوى تلميذه الشيخ أمحد  م، مث تبعه يف هذه1811أمثال الشيخ موالان شاه عبد العزيز الدهلوي عام 

م، مث ساَر على منهجه تلميذه السيد الشهيد تيتومري، وأعلن هؤالء كلهم 1818بن عرفان الربيلوي عام 
إال أننا ال نرى أحدا منهم ينفي اجلمع واألعياد يف  (4)بكون اهلند "دار احلرب" تحت سطوة اإلجنليز،
ثناء لفيف ضئيل من العلماء الذين كانوا يرون هذا الرأي، قرى اهلند وأرايفها، ومدهنا وحواضرها، مع است

بل ابلعكس جند هناك عددا كبريا من العلماء خالفوا الشيخ  (7)ويتوقفون عن أداء اجلمع واألعياد،
لح شريعت هللا يف هذا الرأي، ورفعوا أصواهتم ضّده، ورّدوا عليه ردا كبريا، وعلى رأسهم الشيخ املص

، والشيخ نثار (مؤسس خانقاه فرفرا)علي اجلونبوري، وموالان أبو بكر الصديقي  موالان كرامت العظيم
، والشيخ روح األمني البشريهايت وغريهم، بل كان الشيخ الكبري (مؤسس خانقاه سرسينا)الدين أمحد 

وكلهم ينتمون إىل املذهب احلنفي! حىت ظهرت  (1)املفيت عميم اإلحسان ال يرى اهلند دار احلرب أصال،
هناٌك تّيارات متالطمة، وحصلت بينهم جداٌل ومناظراٌت، وخرجت رسائل ومؤلفات، وبلات هبم احلال 

وقد أثّر  (1)أن بدَأ الشيخ اجلونبوري يسّمي أتباع احلركة الفرائضية "ابخلوارج" ويرّد عليهم يف كل موطن،
                                                 

، وكذلك حركة ديوبند: هارخيها وتراثها وعطاؤها، أتليف العالمة أيب 14حياة الشيخ موالان احلاج شريعت هللا، أتليف حممد عبد اللطيف الربيسايل، ص (1)
  118الفتح حممد حيىي ص

 11عبد هللا، صدور علماء البناال يف السياسة، أتليف الدكتور حممد  (2)
 41حياة الشيخ موالان احلاج شريعت هللا، أتليف حممد عبد اللطيف الربيسايل، ص (1)
 17دور علماء البناال يف السياسة، أتليف الدكتور حممد عبد هللا، ص (4)

 History of the Muslims of Bengal, Dr. Mohar Ali, Vol II, p. 111-114 (7) 
 174م اإلحسان: حياته وعطاؤه، للدكتور أ، ف، م أمني احلق صاملفيت السيد حممد عمي (1)

، هنا خيطئ من يظن من املؤلفني أن احلاج 288أعالمنا الصوفية، تحرير ديوان نور األنوار حسني التشودري، مطبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش ص (1)
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ودورهم يف اجملتمع، حىت  ينية، ويف مكانة أصحاهبا الدذلك سلبيا يف دعوة الشيخ شريعت هللا وانتشارها 
اشتهروا بـ"الالمجعيني"، كما يرى البعض أن اسم هذه احلركة بـ"الفرائضية" مل أيت ألهنم يرّكزون على 

  (1)فقط! )الفرائض( الفرائض، وإمنا ألهنم يرتكون اجلمع واألعياد ويهتمون ابلصلوات اخلمس
ملذهب احلنفي يف شروط اجلمع ولعل تكأهتم يف ذلك كانت على أتويل بعض اجتهادات ا

واألعياد، من كون البلد دار اإلسالم؛ دون دار احلرب، واملصر؛ دون القرى الصارية، ووجود وال مسلم 
ومتسكوا هبا، وعضوا عليها ابلنواجذ، نصا وحرفا، ال فقها  فجعلوها أصال هلم وسندا (2)أو انئبه،

مجودهم عليه، ودفاعهم عنه دفاع من يذب عن وبصرية، ولذلك قد ُيالمون على تزمتهم ملنهجهم، و 
رغم معارضة كبار العلماء املعاصرين وحماربتهم له، لكن ال يالمون على  (1)محى اإلسالم وشعائره،

 اجتهادهم، فلهم أجر ذلك إبذن هللا، وربنا ذو رمحة واسعة. 
كتب للحاج شريعت مع هذه األسباب هناك أسباٌب أخرى ال يسع املقام إسهاهَبا، هلذا كله مل يُ 

هللا أن جي ي مثار دعوته، ويشهد بعينيه نتاج جهده وجهاده، واملراحل األخرية حلركته اليت نذَر هلا حياَته، 
وقضى لنجاحها ليَله وهنارَه، وشبابَه وشيخوخَته، حىت أرسى قواَعدها وجعَل هلا أرضا صلبة  تقوم عليها 

م وانتقَل إىل رفيقه األعلى، إال أهنا بفضل تلك 1841بقّوة وعزمية، فقد جاءه األجل احملتوم عام 
الذخرية الكربى من رجولة العالِـم، وبطولة املؤمن، وصالبة اجملاهد املتمسك حببل هللا، اليت أودعها احلاج 

                                                                                                                                  
الحية دينية واجتماعية، فإن إعالن دولة مسلمة حمتلة "دار احلرب" هو إعالن شريعت هللا مل يعلن اجلهاد على االحتالل، وإمنا كانت حركته حركة إص

 Constructing Bangladesh: Religion, Ethnicity, andاجلهاد يف أوضح معانيه! واستنفار املسلمني للقيام به! انظر 
Language in an Islamic Nation, Sufia M. Uddin 2111) p. 74  

(1)  History of the Muslims of Bengal, Dr. Mohar Ali, Vol II, p. 114 
 History of the Faraidiانظر )وهذان الشرطان األخريان كاان من أبرز ما استدل به الفرائضيون يف تركهم للجمع، دون األول  (2)

Movement, Dr. Muin-ud-din Ahmak khan, (IFB Oct: 1984) p. 211, 217, 241 )الفقهاء  ، وقد اهتّم هبما
، 144ص 1جملد  (الطبعة الكربى األمريية)األحناف ابلغ االهتمام حىت ذكرومها من أوائل شروط صحة اجلمع يف مؤلفاهتم، انظر "الفتاوى العاملكريية 

 . 7ص 1جملد  (دار عامل الكتب)، وانظر كذلك رّد احملتار للعالمة ابن عابدين 114والفتاوى اخلانية على هامشها ص
وهو يعترب إمام  -، ونَص على صحة اجلمع يف البالد اليت أبيدي الكفار، فلو وصَل كالمه14ب رد احملتار ذكر فائدة عظيمة يف صفحة لكن صاح

 لرجَع احلاج شريعت هللا عن منهجه.    -املذهب احلنفي يف عصره، وأعظم ترمجانه
كراهة واستخفاف، ويناصبون هلم العداء، فال يصلون خلفهم، وال يناكحوهنم، حىت ُروي أهنم كانوا ينظرون إىل من يصلون اجلمعة نظرة ملؤها   (1)

رواية فيها وجياهدون للقضاء على هذه العبادة العظيمة جهاد املستميتني للقضاء على منكر عظيم وشر مستطري يف اجملتمع املسلم! وال ندري هل هذه ال
  11ظر سريت موالان كرامت علي اجلونبوري، أتليف موالان عبد الباطن اجلونبوري، ص مبالاة أم ال، خصوصا عندما جاَءت على لسان خصومهم، ان
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شريعت هللا يف دماء أتباعه، ظّلت احلركة الفرائضية قائمة تعمل عمَلها وتؤدي دوَرها وسط أمواج عاتية 
 س واإلجنليز والطابور اخلامس من بيوت املسلمني. من اهلندو 

بعد وفاة القائد املؤسس للحركة الفرائضية، توىّل زماَمها جنله الوحيد اجملاهد حمسن الدين املعروف بـ 
شبابه،  "دودو ميان"، الذي نشَأ وترىّب تحت ظّل أبيه ورعايته املباشرة، وبرزْت فيه عبقرية القيادة منذ

فخاضت احلركة اآلن تحت إشراف الشيخ دودو ميان مع القّوات احملتّلة والظاملة مصادمات ومشازرات 
خوضا مباشرا، وأوىل الشيخ دودو اإلصالح االجتماعي والسياسي أبلغ االهتمام، أكثر من اهتمامه 

ادت قّوة احلركة واّتسع ابإلصالح الدي ي، ودخَل السجن مرارا وتكرارا، فازداد شعبية وقبوال! حىت ز 
نطاقها، وانتشرت يف مناطق ما مل تنتشر فيها أايم مؤسسها! بل أصبح الشيخ دودو أكرب أتثريا وأجّل 

  (1)شأان من والده الشيخ شريعت هللا!
عنّي الشيخ دودو يف كل منطقة خليفة له، وأسند إليهم القيام بشؤوهنا، ونشر العدل واملساواة 

ودعوة غري املسلمني فيها إىل اإلسالم! وقد دخَل على يديه  (2)اع اجلدد من سكاهنا،فيها، وجتنيد األتب
هكذا ازداد عدد أتباعه، وبلغ مثانني ألف فرائضي، وذكرت بعض املصادر  (1)أانس كثري يف اإلسالم،

وظهرت شبه دولة إسالمية ميكن أن  (4)األخرى أن عدد أتباعه وصل إىل ثالث مئة ألف فرائضي!
عليها "الدولة الفرائضية" املمتّدة على معظم مناطق البناال الشرقية وبعض من البناال الاربية!  نطلق

ألن نفوذ رجال احلركة كان فيها أكثر من نفوذ رجال احلكومة! وكانت قوانني احلركة تصادم قوانني 
  (7)الدولة العامة.

ا كانت هذه احلركة يف قّمتها لكن حقا على هللا أن ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه، فلم
وأوجها، جاَء النداء األخري ملؤسسها الثاين الشيخ دودو ميان، فذهب إىل رفيقه األعلى، وبذهابه 
ذهبت أايم احلركة، وذهبت قّوهتا وسلطاهنا، وفرتْت يف روحها ومعنوايهتا، وبدأت مع األايم تفقد 

                                                 
Bangladesh: Past and Present, Salahuddin Ahmed (2114) p. 87  (1) 
 Historical Dictionary of Bangladesh, Syedur Rahman, p. 92  (2) وكذلكThe Bengal Delta: I. Iqbal, p. 11  

History of Modern India, S.N Sen, p. 81  (1) 
The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change, I. Iqbal p. 11  (4) 

Islam in Bengal (from thirteenth to nineteenth century) Jagadish Narayan Sarkar, p. 71-11  (7) 
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وبدأت اخلالفات تتفاقم بينها وبني عامة صفاَءها يف اهلدف، وسلطاهَنا على القلوب والضمري،  
، املسلمني، لفقدها اهلدف الذي جاَءت من أجله، واحنرافها عن الدرب الذي منذ وجودها ساَرت عليه

رأسها ماهلا، بل أصبح بعض قادهتا من  حىت أصبحت الدولة والدميقراطية ال الدين واخلالفة
  (1)اهلندوس!

ن من طرد اإلجنليز، ومن اسرتداد احلكم اإلسالمي للبناال، إال رغم أن احلركة الفرائضية مل تتمكّ 
أهنا مل تكن قّط حركة فاشلة، وإمنا كانت حركة  أّدْت دوَرها إىل حّد كبري، يف عصرها وحميطها، وستبقى 

لكل من يقوم ابلعمل اإلسالمي يف عصر احنطاط املسلمني،  ومنبع قّوة وجتارب قّيمة مفيدة مصدر أملٍ 
ية هو تقدمي مثاٍل واقعّي للعامل أبن إلسالم السياسي، ولعل من أبرز جوانب احلركة الفرائضوتدهور ا

إذا قامت على أساس صلٍب متني، أساس التوحيد النقي، واإلميان اخلالص،  احلركة الدينية اإلصالحية
واإلخالص للشعب، والعمل على صالحهم وصاحلهم، دون مصاحل النفس، تصنع اخلوارق، وأتيت 

 ابلعجائب.
ويف األخري نقول إن هذه احلركة ظهرْت يف صميمها لإلصالح الدي ي، ونشر العقيدة الصحيحة، 

االجتماع والسياسة إال تبعا  وترسيخ التوحيد النقي يف قلوب املسلمني، وحماربة الشرك والبدع، ومل أيت
أكثر على هارخيها  وعند احلاجة، لكن لألسف عندما يتحدث املؤرخون عنها، يكون تركيزهم هلا

 . ، والدعوي واإلصالحياالجتماعي والسياسي العلماين، وليس اإلمياين والعقدي

                                                 
The Bengal Delta, I, Iqbal Khan p. 11  (1) 
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 السيد نثار علي تيتومري الشهيد

(1871- 1781) 
 البنغال يف إسالمية دولة أمري التحرير، حركة قائد اجملدد، املصلح

 

ر بني اإلسالم والسيخية يف وادي ابالكوت بقيادة يف الوقت الذي كانت رحى معركة حامسة تدو 
، ويف الفرتة اليت كانت احلركة الفرائضية تقوم على اإلمام اجملاهد السيد أمحد بن عرفان الربيلوي 

قدم وساق يف البناال الشرقية بقيادة اجملاهد الباسل احلاج شريعت هللا، كانت هناك كتيبة إسالمية اثلثة 
طاعيني، وتواجه سيوَفهم ورماَحهم ونباهَلم واهلندوس اإلق تحارب اإلجنليز احملتلني ربيةيف البناال الا

بصدور عارية، وكان قائدها من أبرز تالمذة اإلمام الشهيد الربيلوي، ومن خرية املتخّرجني يف  ورصاصهم
احد من مدرسته الفكرية واجلهادية والروحانية، وانباة موهوب من ورثة خالد وسعد وأيب عبيدة، وو 

سادة املعارك وعباقرة احلروب، الَبَطل البناايل األكرب السيد نثار علي تيتومري، إنساٌن أمضى حياته 
 جماهدا، وقضى يف ساحة الوغى شهيدا، رمحه هللا تعاىل.

ل الكبري، ومل يوفوه حّقه من اإلنصاف لقد ظلم املؤرخون واألدابء اإلجنليز واهلندوس هذا البط
واالعرتاف، أو على األقل مل حيتفظوا ابألمانة العلمية واملوضوعية املنصفة يف سرد حياته، والبحث عن 
جذوره، وتسجيل أحداث حركته وجهاده، فجاءْت حياتُه حمّرفة الوجوه، ومشّوهة املعامل، اليت توحي إىل 

ملؤلفات، والرواايت واملسرحيات، والصحف واجملالت، كأنه يقرأ القارئ لصفحات حياته يف الكتب وا
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حياة ابن حرامي، أو لّص دينء، وقاطع طريق، أو "إرهايب متطّرف"، يتعطش لدماء غري املسلمني وهدم  
 (1)معابدهم !

وهذا ليس غريبا على املسلمني يف شبه القارة اهلندية عندما ينظرون يف كتب اهلندوس مث اإلجنليز 
تتناول هاريخ اإلسالم واملسلمني يف هذه البقعة، وتصّور حياة قادهتم وسري أعالمهم وتراجم أعياهنم  اليت

ومشاهريهم، فاهلندوس مل يعرتفوا يوما من األايم أبن املسلمني جزٌء من الشعب اهلندي، وأبناء هذا 
املمزوجة من األجناس  الوطن الواسع، بل اعتربوهم غرابء وأجانب، وأمة وافدة دخيلة على أمم اهلند

واأللوان املختلفة، فكأنه كل جنس وكل لون ميكنه أن يكون هنداي ومواطنا صاحلا للهند إال 
دابء ومؤرخون، مث عندما وقعت اهلند تحت سنابك االحتالل، برَز فيهم كّتاب ومؤلفون، وأ (2)املسلمني،

قادهتم وزعمائهم، كتبوا كما أملْت عليهم وهاريخ املسلمني، وسردوا حياة أبطاهلم، و  فكتبوا عن اإلسالم
أهواؤهم وأطماعهم، ال كما تطّلبت منهم أمانة التاريخ، ودقّة العلم واملعرفة، فجاء هاريخ اإلسالم يف 
اهلند هارخيا مشّوها ومزورا، وجاء الشعب املسلم اهلندي شعبا مفلسا مسكينا، كأنه مل ينجب عرب 

ووافرة اخلريات، مل  واسعة املدى ومرتامية اآلفاق ،ون يف هذه البقعةعلى القر مسريته الطويلة املمتّدة 
ينجب بطال أو قائدا يستحّق من هاريخ البشر الشكر والتقدير، والذكر والتكرمي! والعهدة يف ذلك تعود 
قبل اجلميع على كواهل املسلمني الذين قّصروا يف هذا اجلانب تقصريا فادحا، وأمهلوا كتابة هارخيهم 

 ثهم وأجمادهم إمهاال يبلغ حّد اجلناية. وترا

                                                 

، وهو أول كتاب بناايل يتحدث عن حياة تيتومري، بيهاري الل سركارللمؤلف اهلندوسي  انركيل ابراياهلا يف كتاب "تيتومري أو حرب انظر مث (1)
كتاب هيب، مث  لكنه مليء ابالهتامات الكاذبة، وحماولة النيل من شخصية تيتومري وكرامته، والقصص اخلرافية الباطلة، النابعة عن التعصب الفكري واملذ

، فإنه ساَر على منوال سلفه، بل فاقه يف االعتداء على تيتومري! رودرابرهاب تشاتوابدهياايملؤلف هندوسي متعصب  (البناالية)"تيتومري يف صورة جديدة" 
، نعم قد حصل بعض القتل The Muslims of British India, P. Hardy (Cambridge 1912) p. 71وانظر كذلك كتاب 

والنيل من املعبد اهلندوسي، لكن ذلك كان بعد أن هدم اهلندوس مسجدا، وهذه األمور ليست مما ُيستارب أثناء احلرب بني الطائفتني  وسفك الدم
اهلندوس  -واقرأ اعتداء املؤلفني Peasant Labour and Colonial Capital Vol III, Sugata Bose, P. 149املتقاتلتني، انظر 

 راجنيت كمارا مسادرعلى تيتومري بشكل تفصيلي يف كتاب "أثر الثورات احمللية يف األدب البناايل والثقافة البناالية ملؤلفه  -نيواإلجنليز وبعض املسلم
  History of the Muslims of Bengal, Volوما بعدها، مث انظر نقد الدكتور مهر علي لبعض املؤلفني اإلجنليز يف هذه الصدد  212ص

II A p. 241  ا بعدها وم 
  (م2114)انظر نظرة اهلندوس إىل املسلمني منذ القدمي إىل اليوم يف كتاب "العقلية املسلمة واهلندوسية" أتليف أيب األسد  (2)
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بني يف أسرٍة مسلمة شريفة  (1)م،1182من البناال الاربية عام  برغنة  24ُولد تيتومري مبحافظة  
، ساللة السادة احلسينيني، وتنتهي إىل السبط األصار لسيد البشر قومها، تنحدر من سلسلة ذهبية

يل املولد وعريب األرومة، وال بدع ابلدم العريب احلسي ي القّح الذي يتحّدر من وبذلك كان تيتومري بناا
 الدوحة احملمدية  أن أييت ابلعجائب، وخيلق سوانح التاريخ، حىت ولو مضى عليه عشرة قروٍن. 

بدأَ الصيّب تيتومري الدراسة يف عامه الرابع، حسب ما جرت به عادة األسر الشريفة املسلمة آنذاك، 
ظ القرآن يف صاره، شأن أمثاله من ذوي النباهة والصالح، ودرس اللاات والرايضيات، والكالم فحف

والفلسفات، واألدب والفرائض، وتدّرب على الرايضة البدنية، وإدارة األسلحة، وإشهار السيوف، 
د برَز يف والرمي، وإطالق النار، والسباحة واملالكمة، وما إن مضى من عمره مثانية عشر ربيعا إال وق

ميدان احلياة شااّب قواّي، وانضجا نضجا حسنا، وصبيحا وسيما، مشدود األعصاب، ومفتول اجلسم، 
ومكتمل اجلوانب، ومتناسب األعضاء، متضلعا من شىت العلوم واملعارف، ومتقنا لعّدة لااٍت مبا فيها 

، فكل هذه اللاات كانت جتري على اللاة األم، إتقان أبنائها هلا-العربية واألردية والفارسية والبناالية
لسانه بطالقة اندرة، كأنه أحد أبنائها واملتخّصصني فيها! وكان صوتُه ابلقرآن الكرمي رخيما رقيقا، 

مع ذلك كله مل  (2)شجّيا ساحرا، يسحر الناس ويدخل يف القلوب راحة وسرورا، وكان خطيبا مفّوها،
ان يف احلضارة اإلنسانية، ودور يف هاريخ اجلهاد تكن هناك إرهاصات أبن هذا الشاب سيكون له مك

 والسياسة. 

نشَأ تيتومري وتزّوج يف سن ابكرة، وقضى فرتة  كبرية من حياته يف قريته، حىت بلَغ أشّده وبلغ تسعا 
قلبه بشوٍق وثالثني سنة، وهنا حدَث له مثل ما حدَث للشيخ املصلح احلاج شريعت هللا، فشعَر يف 

غريٍب ملتهٍب، ورغبة عامرة غالبة إىل احلج، وإىل زايرة احلرَمني الشريفني، إال أن خطرته هذه جاءت 
يف وقٍت متأّخر ابلنسبة للحاج شريعت هللا، ومن غرائب الصدفة أن احلّج هو الذي كان نقطة تحّول يف 

وزايرة بيت  ام بدوره بعد أداء املناسكريخ وقحياة كال البطََلني، وأن كاّل منهما جاء على مسرح التا
                                                 

 47احلياة السياسية ملشاهري العلماء يف شبه القارة اهلندية، أتليف موالان أيب بكر الصديق، ص (1)
 8ر، أتليف األستاذ أ.ب.م عبد الباري، صتيتومري: أول شهيد يف حركات التحري (2)
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وصّحة  ة املباركة، ولوال كثرة الرواايتهللا، ومل يكن ألحدمها دوٌر، ومل يكن يعرفهما أحٌد قبل هذه الرحل 
الطرق واألسانيد، ولوال الثقة ابلكّتاب واملؤرخني، مل نكد نصّدق هذه الصدفة الاريبة، إال أن الثقة 

ايته، وصالحيته يف إاثرة ومعنو  راسخ الذي ال يتزحزح بقّوة احلجّ لكامل البكتب التاريخ، واإلميان ا
وإنشاء األمم على مّر التاريخ، كل ذلك  الشعوبوصنع الرجال، ودوره يف بناء  ،املواهب وإشعال النبوغ

 جعلنا ال جند إىل إنكار هذه القّصة سبيال. 
صة اللقاء أبجناس وألوان شىت، واالختالط وهذا ال ميتنع على أهم شعرية من شعائر الدين، متنح فر 

مباليني الناس، مبن فيهم احلّكام والسالطني، وقادة الفكر وزعماء اإلصالح، ورجال الدين والسياسة، 
وسواد الناس من مجيع طبقات اجملتمع، فهو موسم ذهيب للقاء مع هللا، ومع اإلخوان املسلمني على وجه 

بعض، من علمه وفكره، وجتارب حياته، مث يطّبقها بعد الرجوع إىل البسيطة، لكي يستفيد بعضهم من ال
يف  الوطن، وهذا الذي حدَث مرّة للحاج شريعت هللا مؤسس احلركة الفرائضية، عندما أخذ العلم والفكر

 ، واستفاد من علماء احلرَمني، وهاهو حيدث مرّة أخرى للمجاهد الشهيد تيتومري، رمحهم هللا مجيعا. مكة
تومري إىل أرض احلرَمني مضطرب البال، ال يهدأ قلبه، وال يقر له قراٌر، فقد عاَش فرتة  وصَل تي

طويلة  وسَط شعبه وب ي قومه، ورأى كيف كانوا غارقني يف طوفان الشرك والوثنية، ومتسكعني يف 
ا على ية، وعكفو ظلمات البدع واخلرافات، وكيف ارتكس مسلمو البناال يف الضالل، وارتدوا إىل اجلاهل

والتقاليد الباطلة، وشعائر الدايانت الوضعية القدمية، من عبادة أهل القبور، وصرف  العادات الكفرية
 ق بني مسلم وهندوسي، ال يف االسمحىت مل يكد يوجد فر  (1)النذور إليهم، واالبتهال واالستااثة هبم،

رأى من جانب آخر سطوة  وال يف اللباس، وال يف العمل والعبادة! رأى هذه كلها من جانب، كما
األجانب احملتلني واجلريان املستالني عليهم، وعاَش معاانة املسلمني اليت توىل كربها مالك األراضي 
اهلندوس بكل أنواعها وألواهنا، كما شاهد الوهن الشديد، والتخاذل الكبري، واجلمود الااشم تنشب 

اجلهل واجلمود، واالحنالل اخللقي، واإلحساس أظافرها يف صفوف العلماء، ويتمّكن من عامة املسلمني 
الداخلي ابهلزمية يف الثقافة، واهلوية واملعنوية، أمام النظرايت البشرية اليت صاغها البشر مبعزل عن هللا 
وعن الوحي، واليت تسّلطت عليهم من كل وجٍه، ورأى كيف أفسد معظمهم ترف احلضارة، وساق 

                                                 
(1) The Muslim Heritage of Bengal, Mojlum Khan, (Kube Pblishing) p. 91   وانظر كذلك يف كتاب تيتومري يف

 وما بعدها  49صورة جديدة، أتليف رودرابرهاب تشادوابدهيااي، ص
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ستسلم أغنياؤهم للرخاء ونعيم القصور، وانامسوا يف لذات احلياة شباهبم إىل اخلمر والقمار، وكيف ا
ونعيمها، حىت أصبحوا املوتى بال إحساس، ميوتون ختمة ورفاهية، بينما كان الفقراء يتجّرعون غصص 
البؤس والشقاء، وميوتون جوعا، فرأى أن انقالاب عظيما شامال ال بد أن حيدث، وأن الشعب البناايل 

 تايري جذرّي عام، تايري يشمل اإلميان واهلوية، والدين واملدنية، والعمل ابلشريعة النقية املسلم حباجة إىل
 الصافية، واجلهاد يف سبيل الدفاع عن الدولة، لكن هل من سبيل إىل ذلك؟ 

شه، ومن سّنة هللا وأقضت مضاجعه، ونّاصت عليه عي ه األسباب هي اليت أقلقت تيتومريهذ
ويعّم الكون، يقرتب الفجر ويشرق النور، وأن األمل كلما يزيد،  عاىل أن الظالم كلما يشتّد وحيلكت

يقرتب املخاض، وأن العسر كلما ينهال، أييت اليسر، وأن اخلطب كلما يدهلم، والنوازل تنزل، أييت 
يام ابحلرم تناهى إليه اخلرب أبن شيخا رابنيا  الفرج، وهذا الذي تّحقق مرّة أخرى لتيتومري، ففي أثناء الق

كبريا، وجماهدا بطال، وعاملا جليال من اهلند، قدم للحرم، مع قافلة كبرية من رفقائه وأتباعه، فهروَل 
تيتومري إليه، وأخربه مبا يعانيه من االضطراب والتذبذب، والقلق والبلبلة، فهّدَأ الشيخ من روعه، ورسَم 

أخذ منه البيعة يف تزكية النفس واجلهاد، وكان ذاكم الشيخ إمام اجملاهدين يف العصور له خريطة العمل، و 
املتأخرة، وأمري دولٍة إسالمية يف اهلند أايم االحنطاط واالحتالل، اجملاهد العظيم، شهيد ابالكوت، السيد 

  .(1)أمحد بن عرفان الربيلوي 

لس تيتومري مع شيخه وعدد من أهل الفضل وقادة اجلهاد ويف رحاب احلرم، ج يف هذا السفر
واحلركات جمالس كثرية، جرى فيها نقاٌش حول رسم خريطة الطريق، وكيفية بدء اإلصالح، وعرض هذه 
الدعوة على الشعب، وجتنيد املسلمني للجهاد، وهنا تحّدث تيتومري يف أحد اجملالس حديثا يشهد على 

العمل اإلصالحي، وعبقريته يف املقاومة واجلهاد، وكذلك مينح هذا احلديث ذكائه ونبوغه، وبعد نظره يف 
للقارئ صورة  حّية وخطوطا عريضة عن سري احلياة يف تلك احلقبة من الزمن، واليت هلا أثر كبرٌي يف حياة 
من يعايشها، وكأنه خالصة مئات من الصفحات، فقال: "إن مسلمي البناال يعيشون اليوم احنطاطا 

                                                 
 77بناالديش ومشاخيها اجملاهدون: أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص، وكذلك علماء 18احلركة الوهابية، أتليف عبد املودود، ص (1)
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ميان واليقني، واحنرافا يف العقائد واألعمال، ما ال يسوّغ دعوهتم إىل املقاومة قبل الدعوة إىل يف اإل 
اإلميان، والعقيدة اإلسالمية اخلالصة، وال يسمح هلم ابلنزول يف ميدان احلرب قبل نزوهلم يف ميدان 

إذا دعوانهم إىل اجلهاد ف (1)العمل واألخالق، وإصالح الظواهر والبواطن، وتزكية النفوس من الشوائب،
قبل دعوهتم إىل اإلميان لكان ذلك كارثة ، ولذلك قبل كل شيء أخذُت على نفسي عهدا بدعوة قومي 
إىل اإلميان، وعقيدة السلف، وإصالح النفوس واجملتمع، فإن جنحُت يف خّطيت فاهلندوس من الطبقات 

االحتالل واإلقطاع، وسيكونون عوان علينا سيتطّوعون حملاربة  -فضال عن املسلمني -الدنيا هم اآلخرون
 يف جهادان ضّد األعداء". 

وهو يتدّفق علما ومعرفة، وقّوة يف الروح،  (2)م،1821مث أخذ تيتومري طريَقه إىل الوطن عام 
ورسوخا يف اإلميان، وثقة ابخلطّة اليت اخّتطها لشعبه ووطنه، النتشاهلم من ظالم وظلم، ظالم الشرك 

 الندفاع إىل الوثنية، والثقافات الدخيلة، وظلم االحتالل واإلقطاع. واخلرافات، وا

كانت الركيزة األوىل لدعوته وأهم جبهات جهاده هي اإلميان ابهلل، والتوحيد النقي الصايف، والقيام 
بة الشرك والبدعة، بشعائر الدين، وأركان اإلسالم، وإصالح املسلمني يف ظواهرهم وبواطنهم، وحمار 

والالدينية، والعادات اجلاهلية، وبث التوحيد والعقيدة الصحيحة، والتمّسك ابلشريعة وأحكامها، كبريها 
 وصاريها، والعودة إىل اإلسالم حىت يف األكل واللباس والتسمية، وقص الشارب وإعفاء اللحية!

هم الطبيعية على مسرح احلياة، ويف فكان يرى أن املدخل إىل هنضة املسلمني، وعودهتم إىل مكانت 
موكب احلضارة واملدنية، والتأثري يف مسري األمم، وتبليغ رسالة هذا الدين إىل العامل، هو اإلميان القوّي 

 العزيز ابهلل، والثقة ابإلسالم، والفهم الصحيح هلذا الدين، ونبذ االبتداع.
للضعفاء، ودفع ظلم اهلندوس للطبقة  مث كانت جبهة إصالح اجملتمع، وإزالة الطبقية الاامشة 

املزارعة، واألخذ منهم حقوق املسلمني الفقراء، ورفع الصوت ضد الطااة، مالك األرض واإلقطاعيني، 

                                                 
عيشها املسلمون لو ذهبنا هنا نفّصل هذه اجلملة اخلالدة اليت قاهلا الشيخ تيتومري يف أرض احلرَمني، ألصبح من ذلك كتاٌب ضخٌم، فاجلاهلية اليت كان ي (1)

ربى، وقد أردان أن نفّصل ذلك يف كتاب مستقّل، سيتحّدث عن هاريخ اإلسالم واملسلمني يف بالد البناال، يف يف البناال وقتئذ، قد ال تقّل عن اجلاهلية الك
 فرتة قريبة إبذن هللا تعاىل. 

 19تيتومري: أول شهيد يف حركات التحرير، أتليف األستاذ أ.ب.م عبد الباري، ص (2)
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والدفاع عن النفوس واألعراق واألموال، فإن تحقق كل هذا أتيت مرحلة اجلهاد ضد اإلجنليز، ورفع 
 ولة املسلمني.الصوت ضّد االحتالل واالستعمار، وطردهم من د

فباجلملة ال ختتلف حركة السيد تيتومري عن حركة احلاج شريعت هللا كثريا، بل من أجل هذا  
ستتكّرر نفس املشاهد اليت مّرت ابلقارئ يف حياة املصلح احلاج شريعت هللا، واحلقيقة أن هذا االتّفاق، 

لتاريخ، وال يسوغ للقارئ أن يبحث وهذا التماثل الاريب ليس من شأنه أن يثري الشبهة حول دقّة هذا ا
عما يدعم استارابه ويوهن احلقائق من كتب اإلجنليز ومؤلفات اهلندوس، وإمنا من شأن هذا االتّفاق أن 
يعطي للقارئ صورة  صادقة  أمينة  لألوضاع الدينية، واخللقية، والسياسية والثقافية، اليت كان يعيشها 

قد ال نبالغ عندما نقول إن العامل اإلسالمي بشكل عام كان يعاين من اجملتمع البناايل املسلم آنذاك، بل 
الضعف يف اإلميان، واإلفالس يف األخالق، والفتور يف العالقة مع هللا، والتفريط يف جنبه، واالحنطاط يف 
ميدان العمل والسياسة، فال غرابة إذا كان العاملون يف ميدان األمة يرمسون خططا لألعمال ُتشبه 

ا بعضا أو تتقارب، وإمنا هي كانت حاجة الوقت، ومن شروط اإلصالح، وأولوايت العصر، إذا  بعضه
كانت مشاكل العامل اإلسالم هي مشاكل متجانسة، فاألعمال اإلصالحية واحلركات اإلحيائية ال بّد 
أن تكون متجانسة ومتشاهبة، إال أن حركة تيتومري كانت حركة جهادية ومسلحة أكثر من احلركة 

 الفرائضية، وخصوصا يف حياة مؤسسها. 

زا لدعوته لتكون مرك ، بىن تيتومري زاوية  يف البناالوافتتاحا للعمل تحقيقا هلذه األهداف النبيلة
تربية علمية وعملية، تربية تؤهلهم حلمل رسالة العلم واجلهاد والدين، وهنا قّدم  وحركته، وتربية أتباعه

ّمة إىل مسلمي وهندوس البناال للحضور يف هذه الزاوية يف يوم من أايم اجلمعة، تيتومري دعوة  عا
ليتحّدث إليهم صرحيا جريئا، وليعّرفهم بدعوته ومهّمته، فاجتمع حشٌد كبرٌي من أتباع الداينَتني، وتحّدث 

 إليهم، يرشدهم، ويوجههم.
، وجيمع الناس، وخياطبهم إبميان وهبذا املشروع دعوةهبذه ال بدأ تيتومري جيوب مناطق البناال مث

وثقة، وجرأة ومحاس، وكان فيما يقول: "أيها اإلخوة! إن اإلسالم دين السالم، وشريعة التسامح 
ال يسمح والتضامن واالستقرار، فال يسمح بعداوة وقتال الناس مبجّرد أهنم ال يدينون ابإلسالم، و 

على أساس الفرق يف الدين ومنهج احلياة، لكن  وبعايش السلمي بني الشعوالت فإفساد العالقة الثنائية
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يشّد بعضهم أزر بعض، وينصر أحدهم اآلخر، ظاملا   لى مسلم، فاملسلمون مجيعهم إخوةٌ لو باى أحٌد ع 
 كان أو مظلوم ا".

، الشيموسوء التعامل مع الناس، وحيّثهم على مكارم  ان حيذرهم من الدانءة يف األخالقكما ك
مور إال معاليها، فاألخالق تنبئ عما ينبع قلب صاحبها من إميان وتقوى وبّر، والبعد عن سفاسف األ

سد، إذا فارقته أصبح جثّة وهتيب هبم إىل العقيدة الصحيحة، فهي ابلنسبة للدين مثل الروح يف اجل
 ال حياة هلا وال حراك. هامدة
، وكم كانوا يتحاربون كذلك كان يدعوهم إىل اجلمع بني الشريعة والطريقة، واحلقيقة واملعرفة  

عليها، ويتفّرقون على أساسها، مث يذّكرهم ابلصالة والصيام، وإعفاء اللحى وقّص الشوارب، وينذرهم 
 بعذاب هللا عند خمالفة الشريعة. 

وابجلملة كانت دعواته يف هذه املرحلة تتلخص يف أن املخلوق ال يوصف بصفات اخلالق، وال 
 تُعبد عبادة إال على أساس القرآن والسنة الصحيحة، والقدر خريه يوصف اخلالق بصفات املخلوق، وال

وشره وحلوه ومره بيد هللا، فنفع اإلنسان أو ضرره ليس بيد اإلنس واجلن واملالئكة والشياطني، واألولياء 
  (1)والصلحاء، وإمنا هو بيد هللا، ومن مث فال توّجه العبادة إال إىل هللا وحَده!

اإلعالن النابع من القلب عظميا يف قلوب املستمعني، فاستيقظ النائم وانتبه  لقد كان أتثري هذا 
الاافل، وجاءت انتفاضة عامة يف اجملتمع البناايل املسلم، وهّب الناس يتوافدون على الشيخ تيتومري، 
وينخرطون يف سلك اجملاهدين، وأصبح صوت الشيخ ميأل الفضاء، وينادي حبقوق املضطَهدين، وهذه  

بداية الدعوة، وهذه كانت هي األسس اليت قامت عليها حركته اإلصالحية، كلها شعاٌع من نور  كانت
اإلميان، وقبسات من ضياء القرآن والسّنة، ودروس اإلسالم وتعاليمه يف التعايش السلمي مع الشعوب 

تباعه، ومل وأتباع األداين األخرى، حىت دخَل عدد كبري من اهلندوس يف اإلسالم واخنرطوا يف سلك أ
تكن الدعوة يف هذه املرحلة تتضّمن األنشطة احلركية ضّد اهلندوس أو اإلجنليز، فلم يكن يُعقل أهنم 

  (2)يقفون يف طريقها، ومل يكن يصّح هلم أن يتدّخلوا يف شؤوهنا.

                                                 
(1) Shaheed Titumir, the Muslim Hero of Bengal, Muin-ud-din Ahmad Khan, p. 1  وانظر تفاصيل حياته

 يف هذا الكتاب. 
 41احلياة السياسية ملشاهري العلماء يف شبه القارة اهلندية، أتليف موالان أيب بكر الصديق، ص (2)
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كل صيحة عليهم، فلما رأوا إال أن اهلندوس كانوا دوما يوجسون خيفة من املسلمني، وحيسبون   
شعبية تيتومري، وطلوع جنمه، ومكانته بني الناس، وانتشار سلطانه، ومتلكه للقلوب، أيقنوا أن هذه 
الدعوة ستأيت هلم ابلذبح واملهالك، وأن هذه احلركة ستتحّول إىل حركة سياسية مسّلحة هتّددهم، 

وهي  (1)ل والثبور، واهّتموا الدعوة ابلوّهابية،وتصادم مآرهبم، وتدك دولتهم، فلذلك اثروا ودعوا ابلوي
يف شبه القارة  -إن صّح التعبري -طّرفا و"إرهااب"لقٌب يف أحلى معانيها كانت تع ي سبا وشتما، وت

ليضربوا هذه الدعوة  ى منصة واحدة، وأصبحوا يدا واحدةاهلندية آنذاك، مث اجتمع قادة اهلندوس عل
                                                 

ومري أبفكار اإلمام؟ وهل ميكن أنه ؟ وهل أتثر تيتهل ترجع بذور دعوة تيتومري اإلصالحية إىل حركة اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوّهاب  (1)
وأئمة الدعوة السلفية قد لقي ببعض خلفاء اإلمام وقادة الدعوة، إابن زايرته للحرمني الشريفني وأايم بقائه يف مكة؟ ذكر كثري من املؤلفني أنه أتثر خبلفاء 

وكذلك  Peasant labour and Colonial Capital Vol III, Sugata Bose, p. 149انظر مثال )أايم إقامته يف مكة واملدينة، 
South Asia’s Modern History, Michael Mann, p. 149 ) لكن هذا ال يعدو أن يكون فرضا وختمينا، فليس أبيدينا ما يثبت ،

ة، ونبذ البدع، اهتمت من أهل ذلك أو ينكره، إال أن التاريخ يُثبت لنا بكل دقة وقوة أن كل حركة إصالحية قامت يف اهلند، ودعْت إىل العقيدة الصحيح
، مث ساَر يف ركاب مرشده اإلمام أمحد البدع ومعسكرات اخلصوم من اهلندوس واإلجنليز بـ"الوهابية"، وقد أتثر تيتومري ابلشيخ اإلمام ويل هللا الدهلوي 

كشف عمالء البدع، وهدم أوكارها! فال غرو أن يدعى وهابيا، ، ورفع لواء العقيدة السلفية النقية، وتصدى حملاربة الشرك والوثنية، و بن عرفان الربيلوي 
  41وتدعى مجاعته وهابية. انظر "أحاسيس ابالكوت" أتليف جيبول أمني دوالل ص

م أمحد اإلمالذلك ال نستطيع إرجاع دعوة تيتومري إىل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، فإن دعوة تيتومري نتيجة دعوة اإلمام أمحد الربيلوي، ودعوة 
يف اهلند، وليس بينها وبني دعوة اإلمام حممد بن  -أو قل الدعوة السلفية -الربيلوي نبعْت من دعوة اإلمام ويل هللا الدهلوي، وهو مؤسس الدعوة التوحيدية

 History of the Faraidi Movement, Dr. Muin-ud-din Ahmakالتفصيل يف  عبد الوهاب تالق وال أخذ ورد.  انظر
khan, (IFB Oct: 1984) p. 42  وانظر كذلك جملة "التحريك" الشهرية، الصادرة من مؤسسة أهل احلديث براجشاهي بناالديش، العدد

  91، وكذلك احلركة الوهابية، أتليف عبد املودود، ص11م ص2111الثالث، العام السابع، ديسمرب، 
ة احملمدية" لإلمام الربيلوي "الوهابية اهلندية"! وجعل علماء أهل احلديث يف الداير اهلندية ولعل هذا التشابه بني الدعوتني دفع املؤرخني يسمون "الطريق 

 Muslim Politics in Bengalوكذلك  17انظر تيتومري يف صورة جديدة ملؤلفه رودرابرهاب تشادوابدهيااي ص)يعدون تيتومري واحدا منهم. 
1877-1911, Jayanti Maitra p. 19وما بعدها،  81للشيخ مصلح الدين، ص (رسالة املاجستري)ركة السلفية يف البناال ، وانظر كذلك احل

 وهذا ما نستحيله.
انظر  أما مساع الشيخ تيتومري عن الدعوة السلفية وهو يف مكة املكرمة وأخذه من أئمة الدعوة أو حىت التأثر هبم فال نستحيلها أو ال ندريها!  

يف  -املتصوفة -، ومن اللطائف أن بعض العلماء241ية يف األدب البناايل والثقافة البناالية" ملؤلفه راجنيت كمارا مسادر صللمزيد كتاب "آاثر الثورات احملل
 The Oxford History of Islam, John L Esposito (Oxfordالبناال خالفوا دعوة الشيخ تيتومري حبجة أهنا دعوة خاطئة وبدعة! 

University press) p. 718مل خيلد تيتومري يف التاريخ ملذهبه الفقهي، ومنهجه الفكري، وإمنا إلميانه  -حنفيا كان أو سلفيا  -كن على أية حال، ل
 ابهلل، وحلبه لدين هللا، والشهادة يف سبيل الدفاع عن الشريعة واألمة. 
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 (2)أت املؤامرات تُحاك ضّد هذه احلركة، وحماوالت وأدها يف مهدها.فبد (1)اجلديدة ضربة رجل واحد، 
مل يرد تيتومري أن ينزل الساحة قبل أن يستعّد، إذ كانت دعوته آنذاك يف طور اإلعداد، فساَر على 
طريق قانوين، ورفَع شكوى إىل احملكمة احمللية ضد اهلندوس، لكن اهلندوس بكربهم وغطرستهم مل يكونوا 

  (1)لمحكمة اعتبارا! وال يزنون للقانون والنظام وزان! بل كانوا يرون أنفسهم فوق القانون!حيملون ل
مث أىن للمحكمة الوثنية أن تقف جبانب اإلسالم وتذود عن حقوق املسلمني! فأصدرت  
قوانني ضد تيتومري وأصحابه، قوانني كلها ظلم واعتداء، تنّم عن الباض الشديد،  -ابلعكس -احملكمة

كراهة الالمتناهية، واحلقد الدفني، اليت كانت تّكنها صدوُر اهلندوس ضّد املسلمني وقادهتم وال
ومصلحيهم، هكذا تكّررت مأساة املسلمني، وكان من تلك القوانني اآلمثة فرض احلظر على إعفاء 

جد، اللحى وقص الشوارب، وفرض غرامة مالية على من خيالفها، كما فُرضت الضرائب على بناء املسا
وعلى تسمية املولود ابألمساء العربية واإلسالمية، فإذا تريد أن تب ي مسجدا يف أراضي املسلمني ال بّد أن 
تدفع الارامة إىل اهلندوس! وإذا تريد أن تعطي أوالدك أغلى األمساء يف دنياك، األمساء العربية 

دوا غرامتها للوثنيني! كما صدر احلكم واإلسالمية، من حممد أو عبد هللا، فإنه يعد خمالفة ال بّد أن تسد
أبن تقطع اليمني ملن يذبح البقرة أمهم ومعبودهتم! حىت لن يتجرأ أحٌد على ذلك أبدا، ومن يؤوي 

  (4)ومصادرة أراضيه وممتلكاته. " يف بيته، يتّم نفيه من البلدتيتومري "الوهايبّ 
لى تيتومري وأصحابه صدور اإلجنليز، مث لعب يف قلوب اهلندوس شرار االعتداء املزيد، وأوغروا ع

ورموهم ابلشكاوى املتتالية، وصّبوا عليهم االهتامات الباطلة، ووشوا إىل اإلجنليز أبن تيتومري يريد أن 
يُطيح هبم عن طريق هذه احلركة اليت بدأَها، فال بّد من تصفية احلساب معه، وال بّد من إغالق ابب 

م اإلجنليز حركة تيتومري كما أسّر يف أذهنم اهلندوس، وأتزمت هذا الشّر قبل أن يستطري، هكذا فه
األمور، وتوّغرت صدورهم، وأصبحوا حراب على هذه احلركة، وهبوا لإلطاحة هبا، واستئصاهلا من 

 شأفتها. 

                                                 
The Muslim Heritage of Bengal, Mojlum Khan, (Kube Pblishing) p. 91 (1)  

 21مري: أول شهيد يف حركات التحرير، أتليف األستاذ أ.ب.م عبد الباري، صتيتو  (2)
The Muslim Heritage of Bengal, Mojlum Khan, (Kube Pblishing) p. 92 (1)        

 22- 21تيتومري: أول شهيد يف حركات التحرير، أتليف األستاذ أ.ب.م عبد الباري، ص (4)
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مل يقف اهلندوس عند هذا احلّد، ملا رأوا اإلجراءات القانونية يف احلكومة قد تؤّخر عملية القبض 
وقد تربّئ ساحته من التهم اليت وّجهوها إليه كذاب وزورا، فلم يلبث أن هنض آالف  على تيتومري،

، وانقضوا كريشناديف راياهلندوس تحت قيادة اإلقطاعي الااشم، احلاقد على اإلسالم واملسلمني، 
ن على علم ، القرية اليت استقّر هبا تيتومري مع أصحابه وأتباعه، وملا مل يكن املسلمو انركيل ابرايعلى 

هبذا اهلجوم، ومل يكونوا على عّدة وأهبة، فوجئوا بضربٍة عنيفة على أيدي اهلندوس، أسفرْت عن قتل 
  (1)عدد منهم، وُجرح الكثري.

بعد ذلك تتابعت غارة اهلندوس على اجملاهدين، ال يُعقل أن كلها كانت على حني غفلة من 
إلجنليزية هي األخرى كانت تريد إطاحة املسلمني، كما  اإلجنليز، بل حنن نتأكّد هنا بيقني أن السلطة ا

لكنها كانت تتمىن أن تتّم هذه املهّمة اآلمثة على أيدي اهلندوس،  (2)كان تيتومري يعرف ذلك بيقني،
حىت تكون ساحتهم نقّية صافية من دماء املسلمني األبرايء، وتبقى رايتهم عالية خّفاقة طاملا أعلنت 

حقوق اإلنسان، ولّقنت البشر العلم واحلضارة واملدنية، فلما اشتّدت اهلجمات،  على مسع العامل وبصره
وبلغ السيل الزىب، أحس تيتومري وأصحابه ابخلطر احملدق بكيان األمة املسلمة البناالية يف هذه املنطقة، 

ن بكل كما أحسوا بضرورة قرار حاسم، يضمن بقاء املسلمني فيها بكل عز واعتبار، وأداء شعائر الدي
حرية وأمن واطمئنان، فشمروا عن ساعد اجلد ألداء ما كان عليهم من واجب اجلهاد واملقاومة، والدفاع 

  (1)عن محى الدين الشريعة، ونزلوا يف الساحة.

لبس ألمته أن إنه "ما كان لنيب إذا  سيد اجملاهدين  لشيخ تيتومري وأصحابه قول نبّيهملقد مسع ا
يضعها حىت حيكم هللا بينه وبني عدّوه"! فعزموا أهنم ما داموا لبسوا ألمتهم ونزلوا يف الساحة، لن 
يتزحزحوا عن امليدان، ولن ينسحبوا عن الساحة إال مكللني ابلنصر املبني، وعملوا على التجنيد، فما 

 مشاكسات  ني املسلمني واهلندوسألوفا مؤلفة، ووقع بهي إال أايم حىت زاد عدد أتباعه وبلاوا 
 ، كان النصر يف معظمها حليفا ألهل اإلسالم! حروبو 

                                                 
 21-21املرجع السابق، ص (1)
  278انظر كتاب أثر الثورات احمللية يف األدب البناايل والثقافة البناالية، لراجنيت كمارا مسادر ص (2)

The Muslim Heritage of Bengal, Mojlum Khan, (Kube Pblishing) p. 91  (1)     
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العامل مرّة أخرى صالحية هذا الدين وأثره يف قلوب  مث عادت معجزة هاريخ اإلسالم، ورأى 
ة املسلمني، ورأى قيام إمارة إسالمية جديدة يف قلب إمرباطورية وثنية كافرة، فقد أعلن الشيخ إقامة إمار 

على غرار ما أجنزه قبله  ،واختار من أصحابه وزراء ،سلطاهناإسالمية مستقلة يف البناال، وأعلن نفسه 
 24و انداي، وقد امتّدت هذه اإلمارة املباركة من منطقة شيخه ومرشده اإلمام الشهيد الربيلوي 

وتحّكم شرع هللا، وتناصب  إمارة تحكم أبمر هللا (1)يف شرقها! فريدبوريف غرب البناال إىل  برغاان
العداء لالحتالل واالعتداء، وبدأت راية الدستور القرآين ترفرف على أرجاء البناال بكل خفقان، وبدأ 

 يعيشون يف حدودها بكل عّز واعتزاز.  -واهلندوس كذلك -املسلمون

على مسلمي البناال مرّة هنا اثرت ثورة االحتالل، وجن جنون اإلجنليز، وتوّغرت صدورهم 
أخرى، وعلى تيتومري وحركته بوجه خاّص، ووجدوا فرصة ذهبية إلغالق هذا الباب لألبد، والقضاء 
على هذه اجلماعة قضاء هنائيا، الذي هو ابلفعل قضاء على آخر معقل اإلسالم يف البناال، وموئل 

ال تقوم هلم قائمة بعدها، فسرّيوا جيشا املسلمني، ومركز دفاعهم وجهادهم، ومنبع قّوهتم وثورهتم، حىت 
للقاء حاسم مع تيتومري وأصحابه، وكما أسلفنا  ستوارتعرمرما مدججا بقيادة املقدم اإلجنليزي اخلبري 

أن تيتومري كانت دعوته منّصبة وموّجهة إىل إصالح املسلمني يف إمياهنم وعقيدهتم، ومقاومة اهلندوس 
لمسلمني، ومل تكن موّجهة إىل حماربة اإلجنليز وقتاهلم يف البداية، إال ورفع الصوت ضّد ظلمهم وجورهم ل

أاثرت خالفا وتوترا بينها وبني تيتومري، وأصبح القتال  احلكومة الكافرة وتحيزها للهندوسأن غطرسة 
 حمتوما. 
خاض تيتومري وأصحابه اجملاهدون حراب غري متكافئة مع  م1811نوفمرب عام  19 يوم السبت يف 

افل اإلجنليز اجلرارة، ألن اجملاهدين مل يكن على أهبة للقاء اإلجنليز يف هذه املرحلة األوىل من جح
الفرار، كما ألن هلم قلواب حالت بينهم وبني  ؛ر مفتوحا أمامهم، لكنهم مل يفرواالدعوة، وكان ابب الفرا
يهم على مصراعيه، لكن أو ابألحرى اخلضوع واالستسالم كان مفتوحا بني أيد أن ابب الصلح والسلم

ويرضوا أبن  ،مث ينكصوا على أعقاهبم هلم أن يدعوا إىل اجلهاد والثباتتيتومري وأصحابه مل يكن ألمثا
يستسلموا لالحتالل، ويتخاذلوا لليأس واخلذالن، ويتحملوا تبعة التهمة الكاذبة بني أيدي اجلُناة، وهم 

                                                 
(1)  South Asia’s Modern History, Michael Mann, p. 149 
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، فاختاروا املوَت على احلياة، وآثروا الشهادة على حيبون املوت يف سبيل هللا كما حيب غريهم احلياة
االستكانة، وهنا وقعت الواقعة، ومحيت ساحة الوغى، واستبسل اجملاهدون ليخوضوا حراب فريدة من 
نوعها، وهنضوا ليواجهوا بسالحهم األبيض جيشا عرمرما، خرَج لإلجهاز عليهم، وليفنيهم عن آخرهم، 

ملعاصر من مبيدات ساحقة، لكنهم كانوا غيورين على الدين والوطن، مدجّبا أبحدث ما أبرزه العلم ا
فوقفوا مواقف املوت، وأبلوا بالء حسنا، حىت خّر تيتومري شهيدا يف ساحة املعركة، وجاد بروحه يف 

 .قلعة اخليزران سبيل العقيدة واملبدأ، يف قلعته اليت ُصنعت ابخليزران واشتهرت يف التاريخ بـ
ن استشهاد أكثر اجملاهدين، وأصيب الكثري جبروح غائرة، وُأِسر اآلخرون، فزّج هبم انتهت احلرب ع

(1)اإلجنليز يف زنزانة العذاب
 من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ 

 ]21األحزاب: [ َّيه ىه مه ينجه ىن

وأخرجْت  رهتا أقالملْت على أيدي االحتالل، مأساة تعاو شهد التاريخ هكذا مأساة أخرى حص
ما ال  إهنا قد توافدت عليهم من املأساة ونزلْت هبم من النوازلف ؛أفالم، وقد ال يضّر املسلمني ذلكفيها 

يُـحصى يف مراحل خمتلفة من التاريخ، ويف النوازل الثقال توزن أقدار الرجال، فرتكت هذه املأساة دروسا 
بعيد الاور يف طريقهم إىل التحرير، ومن هنا رغم أن حركة قّيمة للشعب البناايل املسلم، وتركْت أثرا 

تيتومري كانت منحصرة يف مناطق حمدودة، وأن مساحتها الزمانية وكذا املكانية كانْت ضيقة، إال أن 
آاثرها كانت خالدة تتخّطى حدود الزمان واملكان، قد تعّلم املسلمون منها أن اهلندوس لن يتحّملوا 

عة، وأهنم مازالوا يعّدون املسلمني أجانب وغرابء، وأن املسلمني ما داموا يتخلون وجوَدهم يف هذه البق
من االهتمام ابجلهاد، ويستسلمون للبذخ والرتف، ويبالاون يف الرقي املادي، ونيل احلظوة عند احلكام، 
والسكوت عن جرائمهم، ما دام املسلمون يعيشون عيشة ذل ومهانة كهذه، ال سبيل للخالص من 

حتالل، واإلسالم ال غالب له إال هللا، وعودة املسلمني إىل دينهم الصحيح، واإلميان الراسخ ابهلل، اال
ونبذ العادات اجلاهلية والتقاليد اهلندوسية، والعقائد اخلرافية الشركية، واجلهاد الدؤوب يف سبيل الدين 

وكنوز سعادهتم يف الدنيا واآلخرة، واليقني، هي رؤوس أموال املسلمني، وسفينة جناهتم، وجزيرة آماهلم، 

                                                 
وانظر كذلك للتفصيل يف تيتومري: أول شهيد يف حركات ، 71ص  يف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميتاهدون: أتلعلماء بناالديش ومشاخيها اجمل (1)

 . 11-11ص  التحرير، أتليف األستاذ أ.ب.م عبد الباري
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وكذلك العقيدة النقية الصافية اجملردة من شوائب الشرك والبدع اليت خّلفها تيتومري لشعبه، واستقّرت يف  
نفوس أتباعه، وخالطْت حلومهم ودماءهم، وابعوا يف سبيلها حياهَتم، واجلهاد الذي لّقنه إايهم، مها 

 البناايل املسلم، وتفّوقهم على الشعوب. املفتاحان الرئيسان النتصار الشعب
سرعان ما اشتّد سعريُها وازداد أواُرها،  وقد خلف وراءه بوادر ثورة عارمة هكذا فارق الدنيا، 

م، ومن هنا رغم 1871وتحّولت الشرارة إىل هليب، حىت بلات الذروة يف بضع سنني على وفاته عام 
ويتحّدث، وال يزال مصدر جهاد، ومنبع أمل، ورمز حركة  مرور حنو قرنني كأن بطلنا ال يزال حيا يعيش

وال تسقط أوراقها،  ثل شجرة طيبة مباركة، تؤيت أكلهاوتحرير، وأيقونة حرية واستقالل وغلبة، مثله كم
والعقيدة  ىل التوحيدوكان أول من ألقى دروس التحرير للشعب البناايل املسلم، ومن أوائل من دعا إ

الم يف كل مرحلة من مراحل احلياة، فال يتحّدث متحّدث عن العقيدة، وال يؤرخ الصافية، وتطبيق اإلس
مؤرخ قصة تحرير البناال، إال أييت اسم هذا اجملدد اجملاهد يف املقدمة، ويف طليعة القافلة، جزاه هللا عنا 

 خري اجلزاء.
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 موالنا نور حممد النظامبوري

(1871- 1787) 
 ، خليفة اإلمام الربيلويالداعية املصلح، غازي باالكوت

 

إنه أحد عمالقة هاريخ اإلسالم، ومن أولئك العباقرة الذين حفظوا لنا الشريعة، ونصروا األمة 
املسلمة يف هذه البقعة، والذين لوالهم ملا كان هناك اليوم إسالم، وملا كان للمسلمني عني وال أثر، وملا  

هللا، وال مدارس يقرأ فيها كتاب هللا، فقد عاهدوا هللا وأوفوا  كانت هناك مساجد يذكر فيها اسم
ابلعهد، وحفظوا لنا ديننا حبد سيوفهم، وحرارة قلوهبم، وضراعتهم يف جوف الليل، وضراوهتم يف قيظ 
النهار، وجاهدوا يف وقت واحد يف جبهات خمتلفة، فبذلوا أرواحهم الطاهرة الزكية، وسفكوا دماءهم 

وفرحهم وسعادهتم، يف حقول الدعوة إىل هللا،  ساحة الوغى، وفدوا بعمرهم وماهلميف  الصافية النقية
ورفع رايتها الاالية، وإصالح األمة، ونشر العقيدة الصحيحة، وحمو البدع واجلاهلية، حىت مل جيدوا وقتا 

الساحة، إنه ليتزّوجوا، ولينجبوا األوالد، وليعيشوا عيشا هنيئا رغدا بني أعطاف األسرة، بعيدا عن 
اجملاهد األعظم، واإلمام املصلح، غازي ابالكوت، وخليفة اإلمام الربيلوي، الشيخ الصويف، ومرجع 

  .األولياء، موالان نور حممد النظامبوري الازنوي 

م، يف أسرة دينية شريفة، تتحّدر من ساللة 1191عام  نواخايلولد نور حممد يف حمافظة  
، نواخايلإىل البناال قبل قرون، واستقّر هبم املقام يف  غزنةفقد هاجَر سلُفه من  (1)زنوية،ملكية غ

                                                 
(1) Shane-E Waisi , Ahmadul Islam Chowdhury, (2111) p. 17 
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وظلوا فيها يدعون ويصلحون، ويعملون من أجل الدين، وما أدراك بدم غزنوي ومبا أّدى هذا الدم من  
ذاك الدم، وجرى يف  دوٍر بليغ فريد يف هاريخ اإلسالم واحلضارة الشرقية الدينية، وكان شيخنا قد ورثَ 

 شرايينه، فقام مبا مل يقم به إال العظماء. 
أخذ نور حممد دراسته األوىل من والده الشيخ حممد فناح، مث دخَل يف كتاب قريته وأكمل 
االبتدائية، وكانت البناال الشرقية آنذاك شبه خاوية من املدارس الدينية، واملراكز العلمية، فسافَر إىل 

دخَل يف املدرسة العالية بـكلكتا عاصمة البناال الاربية، وقبلة العلماء والطالب، ومنارة شقها الاريب، و 
مث  ذوي الطموح يف تلك األايم، وظّل يدرس فيها سنوات حىت خترّج، وانل لقب "فخر احملّدثني"،

  (1) يف املدرسة العالية نفسها. -مرحلة التدريس -استأنف مرحلة اثنية من حياته
 

يف طريقه إىل مكة، وأقام فيها  محد بن عرفان الربيلوي إىل كلكتاوصَل اإلمام أ للميالد 1822عام 
ثالثة أشهر يدعو ويصلح، وجيّند جلهاده ضد القوات احملتلة الوافدة، والوثنية اجلبارة الوطنية، وإلقامة 

ة، فهروَل الشيخ النظامبوري إىل اإلمام، ووضَع يدَه يف يده، وابيَعه اخلالفة اإلسالمية يف البقعة اهلندي
  (2)على الطاعة، والتزكية، واجلهاد.

من اليوم الذي ابيَع فيه الشيخ النظامبوري اإلماَم الربيلوي، الزَمه مالزمة الظل لإلنسان،  
ول دعوته وميادين قتاله، فصاحَبه يف حله وترحاله، وفرحه وترحه، وأنسه وبؤسه، وبيته وساحته، وحق

قرابة عشرة أعوام، إىل آخر عهد اإلمام ابلدنيا، فقَد سافَر معه إىل احلرمني، وحَج وزاَر، مث قام ابلدعوة 
واإلصالح يف طول البناال وعرضها، ومن شرقها إىل غرهبا، وملا بدأ اإلمام قتاله ضد االحتالل والسيخ،  

موطن ويف كل موقٍف يقفه، ويف كل ميدان ينزله، يف مناطق كان الشيخ النظامبوري رفيقا له يف كل 
بشوار وبنجاب  م، ذاك اليوم العبوس يف هاريخ اإلسالم يف 1811مايو عام  1وغريمها، حىت جاَء

اهلند يوم ابالكوت، الذي خاض فيه إمام اجملاهدين غمار حرب غري متكافئة ضد السيخ، وأصبَح جزءا 
اإلمام ومعه عدد كبري من أصحابه، وجنا الشيخ النظامبوري مبشيئة هللا مع من التاريخ، فقد استشهد 

  (1)عدد ضئيل ممن جنوا، بعد أن أبلوا بالء حسنا، وأبدوا بسالة اندرة، وجرحوا جروحا ثخينة غائرة.
                                                 

 م 2111مارس،  4اليومية، اجلمعة،  (األفق اجلديد)مقال موالان معني الدين، جريدة "نيا دياانتا"   (1)
Biographical Encyclopedia of Sufis: South Asia, N Hanif (2111), p. 171 (2)     

 127ص  (جملس نشرايت إسالم)، أتليف موالان أيب احلسن علي الندوي (األردية)كاروان إميان وعزميت   (1)
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وة اجليش السيخي بعد أن احنسرت معركة ابالكوت عن شهادة عدد كبري من اجملاهدين، وخن  
وعنجهيته، انسحب اجليش اإلسالمي عن الساحة، والتجأت الفلول إىل اجلبال، وهنا جاَء امتحان 
جديد هلم، وابتالء آخر، فاشتّد عليهم اعتداء االحتالل، وبدأت املراقبة، وخرجت عيون األعداء تبحث 

الشيخ النظامبوري، حىت وصَل إىل  عن الازاة يف كل مكان، فاختفى األبطال عن األنظار واختفى معهم 
كلكتا، وظل يعيش فيها بعيدا عن الضوء وعن املأل، وبعد فرتٍة أخذ طريَقه إىل مسقط رأسه، ووصل 

  (1)إىل قريته وبيته، وخّلف وراَءه صفحة  من حياته خّلدته يف التاريخ!

مرحلة اجلهاد والقتال، اليت كانت أعز مرحلة يف  لقد استشهد إمام اجملاهدين، وانقرضت 
التاريخ اإلسالمي املعاصر، لكن جهاد اجملاهد احلق ال ينتهي، لذلك ملا عاَد الشيخ اجملاهد النظامبوري 
من جهاده ضّد السيخ، رأى يف وطنه ميداان جديدا ينتظره، وساحة جديدة ليستأنف فيها جهاده، 

سائدة يف منطقته، فهب يدعو الناس إىل العقيدة النقية الصافية، ويلقنهم  اجلهاد ضد البدعة والوثنية ال
كتاب هللا وسنة رسوله، وحيذرهم من البدع واخلزعبالت، كما أن القتال مل ختُب مجراته قط يف نفس هذا 
اجملاهد العظيم، فظّل يشجع الناس على التحرير، وقتال اإلجنليز، وجيتهد يف الدعوة ويكدح يف 

، وإعداد اجليل حملاربة اجلهل والظلم يف ذات الوقت، حىت عّمت دعوته املناطق اجملاورة اإلصالح
غراب إىل سواحل خليج البناال شرقا!  في يكلها، وجاءت انتفاضة إميانية شاملة من ختوم   نواخايللـ

ته سيدا وقائد االنتفاضة يصول وجيول، ومل جيد فرصة الزواج وتكوين األسرة، بل عاَش طوال حيا
  (2)م.1778وحصورا، حىت انتقل إىل رفيقه األعلى عام 

كان الشيخ النظامبوري على القمة من الورع والعبادة، والزهد واإلانبة، وكان وليا من أولياء هللا، 
وقطبا من األقطاب، وقد ُجبل على التقوى واخلشية من هللا منذ صاره، تتجلى من خالل التزامه 

زادْت  ملا ابيَع الشيخ اإلمام الربيلويد حدودها، والتعامل مع هللا ومع الناس، مث ابلشريعة والوقوف عن
صحبة اإلمام تقواه وإميانَه، ومحاسه للدين، ورغبته يف اآلخرة، حيث قّدم إىل اإلمام كل ما كان عنده 

                                                 
 م 2111لة الكوثر الشهرية، مايو، انظر يف مقال الشيخ شريف حممد، جم (1)
(2) Shane-E Waisi , Ahmadul Islam Chowdhury, (2111) p. 19 
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م هللا ورسوله"! من الدنيا، صدقة يف سبيل هللا، وملا سأل اإلمام ماذا تركَت ألهلك؟ كأنه قال " تركت هل 
كما كان ال يضيع حلظة من حياته   (1)وكان يف غاية من اإلخالص هلل ولدينه، بعيدا عن الرايء كل البعد،

بدون ذكر هللا، وعاَد القرآن غضا طراي على لسانه، وبرزت وراثة النبوة والرسالة يف مشائله، حيافظ على 
تعّد هلا، حىت إن خيرج يظل قلبه معلقا الصلوات مع اجلماعة، وينتظر من صالة إىل صالة، ويس

 ابملساجد! وكان يعود املريض، ويتبع اجلنازة، ويسأل احلاضر، ويفتقد الاائب. 

لقد عرَف الناس هذا اإلمام وعرفوا مزاايه ومكانته، فأقبلوا عليه إقباال عظيما، ووضعوا فيه الثقة، 
استفادوا منه، حىت التف حوله عدد كبري من األتباع واملريدين، ابيعوه على الطاعة وأصاوا إليه، و 

والتقوى، والسلوك واإلحسان، وقد خترّج على يديه كثري من العلماء الذين أصبحوا فيما بعد عظماء 
شيخ اإلسالم يف هذه البقعة، وأعالم الدعاة، وقادة املصلحني، ومراجع العامة واخلاصة، على رأسهم ال

كما ابيَعه وأتثر به   (2)، وموالان غالم السلماين وغريمها،سوريشوارفتح علي الويسي، مؤسس زاوية 
  (1)، والشيخ محيد هللا خان هبادر.املايز فنداريموالان أمحد هللا 

خليفة الشيخ فتح علي الويسي، مث تفرعت  فرفرامؤسس زاوية  وكان الشيخ أبو بكر الصديقي
خليفة الشيخ الصديقي، وبذلك هذه  على يد الشيخ نثار الدين أمحد سرسينا عنها زاوية
وا إال أفنان تلك الدوحة ليس ت العامة الشاملة للهند والبناال وهؤالء املصلحون العظاماإلصالحا

تحت ظالل اإلمام الربيلوي، وقد أوصى قبل وفاته أبن ال ُتشيد على قربه  نشأت واستقامتالباسقة اليت 
قبة، وال تشّد إليها الرحال، وال يقام عليه احتفال، وال يُتخذ مسجدا، وال يصنع حوله ما خيالف ال

  (4)الشريعة، فكان كذلك يف حياة خلفائه وتالمذته األولني.
واتبعوا الشهوات، وتنكبوا احملجة، فضلوا وأضلوا  َف من بعدهم خلٌف أضاعوا الصلواتلكن خل

 ه وإصالحه يوما محلة لواء الضالل وأئمة النار، يبنون زوااي الشركواء دعوتماليني الناس، وأصبح محلة ل
وأوكار اجلاهلية، ويعبدون القبور، وحيتفلون ابألضرحة واملزارات، ويرّوجون كل بدع يف أسواق األمة، 

                                                 
  141، ص1، أتليف حضرت موالان غالم رسول مهر، ج (األردية)تحريك سيد أمحد شهيد  (1)
  127ص  (مجملس نشرايت إسال)، أتليف موالان أيب احلسن علي الندوي (األردية)كاروان إميان وعزميت  (2)
(1)  Shane-E Waisi , Ahmadul Islam Chowdhury, (2111) p. 111-119 
 م 2111مارس،  4اليومية، اجلمعة،  (األفق اجلديد)مقال موالان معني الدين، جريدة "نيا دياانتا"  (4)
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 وصارت خانقاهاهتم حوانيت اخلمر، ومسارح الرقص والاناء، وخمادع الزانء! 
فلة عجيبة من هذا اإلنسان العظيم الذي هو منهم وهلم، والذي حفَظ هلم بينما ظّل العلماء يف غ

الدين والعلم يف هذه البقعة، واستحق أن يكون مرجعا هلم وإماما، ومصدر قواهتم الروحية والسياسية، 
ومشكاة  يؤخذ منها النور يف أعمال الدعوة واإلصالح، والقتال والقيادة، لكنهم مل يكافئوه، ومل يقدروه 
حق قدره، ومل يشكروا سعيه، بل مل يستفيدوا منه، فظَل هذا اإلنسان مامورا مهجورا يف أوساط 

ة والعربية، هنا جاء دعاة العلماء، ومدفوان تحت أطمار النسيان يف املدارس واحللقات، واملراكز العلمي
 رهم السم الشيخرة تكرالتتعجب من كث ا ابمسه، حبيث إنك لو تسمع إليهمواستالوه، واجترو  الباطل

وانتمائهم له، ورّد أابطيلهم إليه، حىت لتظن الشيخ إمام اجملرمني، وقائد الصوفية امللحدين، بينما هو 
 إمام من أئمة املؤمنني، وقادة الدعاة واملصلحني! 
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 إمام الدين البنغايل احلاجيبوري

(1877- 1787) 
 لويالداعية املصلح، غازي باالكوت، خليفة اإلمام الربي

 

 نواخايلو شيتاغونغاملوكب النوراين الذي خرَج من البناال الشرقية، ومّر يف طريقه بـ 
من اهلند، يدعو إىل هللا ويصلح عقائد  تريبوراو كلكتا، واجلزء الشمايل منها، ومنطقة سلهتو

الكوت، تحت قيادة إمام اجملاهدين أمحد املسلمني، وجيّند للجهاد يف سبيل هللا، حىت وصَل إىل وادي اب
بن عرفان الربيلوي، كان موكبا وحيدا فريدا من نوعه يف هاريخ هذه البقعة، مل خيرج مثله قّط، جيمع بني 
الدعوة واجلهاد مجعا اندرا، كانوا رجاال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، فمنهم من قضى حنبه يف ساحة 

يدعو وينتظر، وكان يف طليعة املوكب، الشيخ الصويف نور حممد  الوغى، ومنهم من عاَد إىل وطنه،
النظامبوري، والشيخ بركت هللا البناايل، والشيخ عنايت هللا البناايل، والشيخ عبد احلكيم الشاتاامي، 
والسيد محزة اآلراكاين، واملنشئ إبراهيم، والشيخ الشهيد عليم الدين، والشهيد شرف الدين، والشيخ 

 ، وإمام القافلة، الشيخ موالان إمام الدين البناايل. ِتشراغ علي

للميالد، ليكون يتيم أبيه يف ربيعه الثالث،  1188عام  نواخايلولد إمام الدين يف حمافظة 
الما، حىت فتزوجت أمه من إنسان ال حيمل له يف قلبه حبا وال رمحة، مث ما زادت األايم إال ظلما وظ

ضاقت عليه األرض مبا رحبت، وتنكد له العيش، فاستأذن الطفل من أمه وخرَج وحيدا من بيته، يف 
طريق ال يكاد يبصر منتهاه، ويبحث عن مستقبل ال يعرفه، حىت وصَل إىل داكا ومكث فيها أايما، مث 
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ومن عاصمة إىل عاصمة وهكذا ظل يتنّقل بني مدن،  (1)خرَج منها متجوال حىت توقف سريه يف كلكتا، 
تنقل اللقيط، يبحث عن مكان يلجأ إليه، وعن مركز علمي يدرس فيه، وهل توّقع هو أم أحد من العامل 
يف ذاك الوقت أن هذا الطفل اليتيم الطريد الشريد سيصبح عما قريب أحد عظماء الدهر، وبطل 

لدين لن ميحى، ما دام يف الدنيا دين األبطال يف هاريخ شبه القارة اهلندية؟ وسيجل امسه يف قائمة اخلا
 جُياَهد يف سبيله، وراية تُرفع يف السماء. 

خرَج إمام الدين من كلكتا حىت وصَل إىل دهلي، وهنا طلعت له أول كوكبة السعادة، فالتقى 
إبمام اهلند، الشيخ عبد العزيز الدهلوي، جنل اإلمام ويل هللا الدهلوي، وتتلمذ عليه، وبعد فرتة عام 

م، جاءت سعادته الكربى، عندما حضر يف جملس من جمالس إمام اجملاهدين أمحد الربيلوي يف 1821
لكناؤوجَد إمام الدين بايته، ورأى منزله، ووضَع يده يف يد اإلمام الربيلوي، وابيعه على اجلهاد  ، وهنا

أكله وعبادته، حىت كافأه والطاعة، والزمه مالزمة الظل، ال يفارقه يف حله وترحاله، وجهاده وراحته، و 
 (2) اإلمام بثقته وإخالصه، وجعله من خاصته، وأقرب الناس إليه، فأصبح من طليعة اجملاهدين.

م ملا 1821فرتة، مث يف عام  راي بريليمكث الشيخ إمام الدين مع مرشده اإلمام الربيلوي يف 
يريد احلّج صاحبه الشيخ، وملا وصَلت القافلة إىل كلكتا، وأقام اإلمام فيها ملدة خرَج اإلمام مع أصحابه 

مث عاَد إىل   (1)ثالثة أشهر، استأذن منه الشيخ وذهَب إىل مسقط رأسه ليزور أمه، بعد قرابة ربع قرن!
ة من مكة م ملا صلت القافلة إىل كلكتا عائد1821كلكتا وخرَج مع املرشد إىل احلرمني، ويف هناية عام 

أجازه اإلمام الربيلوي يف التزكية، وأمره ابخلروج يف سبيل الدعوة إىل هللا، وجتنيد اجملاهدين يف سبيل هللا، 
 تريبوراإىل مناطق  نواخايلو شيتاغونغفخرَج الشيخ وهنض جيوب أقطار البناال الشرقية من 

م، هاجَر إليه الشيخ 1827 امليدان عام اهلندية، وبعد فرتة ملا خرج اإلمام مع جيشه يبدأ جهاده يف
م وحصلْت املعركة 1811إمام الدين وشارَك يف جيشه، وجاهَد معه يف كل موطن، حىت جاَء عام 

الكربى يف وادي ابالكوت، استشهد فيها اإلمام الربيلوي مع عدد كبري من جيشه، وجنا الشيخ إمام 

                                                 
  41، ص7املوسوعة اإلسالمية، مطبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش، ج  (1)
  84ص  (جملس نشرايت إسالم)، أتليف موالان أيب احلسن علي الندوي (األردية)زميت كاروان إميان وع (2)
  118، ص1، أتليف حضرت موالان غالم رسول مهر، ج (األردية)تحريك سيد أمحد شهيد  (1)
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  (1)، وأخذ طريَقه إىل مسقط رأسه شرق البناال.الدين مع من جنا، بينما استشهد أخوه عليم الدين

لو ينظر الباحث بعني فاحصة يف حياة هذا اإلنسان، ليأخذه العجب العجاب، فكيف برجٍل 
نشأ يتيما، ويف بقعة مظلمة متخلفة، بعيدة عن مراكز احلضارة، وحواضر العلم واملعرفة، يف أحط أدوار 

فخرَج منها بال راٍع وويّل، ومربٍّ ومنشئ، وبال زاد ومتاع، مث هو الذي عاَد إليها بعد ربع قرٍن، هارخيها، 
شااب يتدفق حياة ونشاطا، وتتألأل على جبينه درة السعادة والثقة، وحيمل يف يده راية اليقني، ونور 

، وجيّندهم للجهاد يف سبيل العلم، فيدعو الناس إىل هللا، وإىل إصالح العقيدة، وترميم العالقة مع هللا
هللا، ضد االحتالل والوثنية، ويقبل عليه الناس إقباال كبريا، حىت تحصل هنضة إميانية وجهادية كربى يف 

قاعدة  بنجابهاريخ هذه املنطقة، ويصبح هذا اإلنسان أساس هذه النهضة، وحلقة الوصل بني 
 جهاد اإلمام الربيلوي، وبني البناال الشرقية. 

هاد املبارك الذي بدأه اإلمام الربيلوي يف اهلند، مث انتشَر نورُه يف بقاع شبه القارة اهلندية فاجل
أبمجعها، مل يكن ليمتّد إىل أقصى البناال الشرقية، لوال هذا اإلنسان وعدد من إخوته يف الدين، أمثال 

ابن السفينة، وكان أقرب الشيخ النظامبوري وغريه، بل كان الشيخ إمام الدين رئيس هذه القافلة، ور 
الناس إىل اإلمام بني أصحابه البنااليني، حىت ملا كثر اخلونة يف صفوف اجملاهدين، وتسّرب فيهم عدد  
كبري من املنافقني، وخيف على حياة اإلمام، وظهرت ضرورة حراسته ومحايته، اختري الشيخ إمام الدين 

 مكانته من اإلمام، وثقته به.  يف احلراس املقرّبني! وهذا إن دل على شيء، دل على
وملا وضعت معركة ابالكوت أوزارها، وأسفرت عن خسائر فادحة يف جيش اجملاهدين، وقتلهم 
وتشتتهم يف أرجاء اهلند، عاَد الشيخ النظامبوري مع أصحابه إىل مسقط رأسه، جمهودا ومنهوكا، فكان 

ته، لكن مثل هذا التوّقع ال جيوز يف مثل هذا من املتوّقع أن يقبع يف بيته، ويعيش عيشة هادئة بقية حيا
اإلنسان، وأىن له بذلك؟ فإن إميانه ويقينه، ومكانته يف اجلهاد والقيادة، وحظه من رابطة اجلأش وقوة 
الشكيمة، ال تسمح له أن خيتار حياة الرخاء والرفاء، لذلك ما إن رجَع إىل وطنه، وتفرّغ من جهاده 

ف واألسنة، إال وبدَأ جهاده يف جبهة جديدة، ضد الشرك والبدعة، ضد االحتالل والسيخ، ابلسيو 
واخلرافة واجلاهلية، ابللسان واجلنان، وابلدعوة واحملاضرة، ويف الوقت نفسه، كان إنسان آخر مبارك 

                                                 
  41و 41، ص 7املوسوعة اإلسالمية، مطبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش، ج  انظر للتفصيل (1)
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حيمل لواء الدعوة يف أرجاء البناال وآسام، الشيخ الكبري موالان كرامت علي اجلونبوري، فكان بينه وبني  
اجلونبوري عالقة حب وإخاء، وإخالص ووفاء، وتعاون على الرب واخلري والتقوى، كلما كان الشيخ 

، جيلَس معه، ويستفيد منه، وخيّطط يف الدعوة واإلصالح، حىت نواخايلالشيخ اجلونبوري أييت منطقة 
هني يف متاهات جاءْت انتفاضة إميانية كبرية يف هاريخ اإلسالم يف البناال، وعاد كثري من الناس، التائ

  (1)اجلهل والبدعة، إىل شريعة هللا الاراء.

م زاد حنينه إىل بيت هللا، فخرَج مع أهله، وأدى مناسك احلج، ويف طريقه عائدا 1878يف عام 
ففّوضت جثته  م،1878عام  عدنإىل الوطن انتقل إىل رفيقه األعلى، على منت السفينة ابلقرب من 

إىل حضن البحر األمحر، لكن الفصول النرية من هاريخ البطولة واجلهاد يف سبيل هللا اليت سطرها، ومآثره 
هذا الذي  -لألسف -احلية يف الدعوة واإلصالح، مل تكن لتفّوض إىل البحر مع جثته اهلامدة، إال أنه

لذين ورثوا العلم منه ومن تالمذته، فنسيه وقَع، فتاافل عنه اجليل الذي جاَء بعده، ونسيه العلماء ا
الناس، حىت لو سألت اليوم علماء هذا الوطن عن هذا اإلنسان، لتجدن معظمهم مل يسمعوا عنه، 

 فضال عن أن يعرفوا حياته ومآثره. 
كيف جيوز أن ننساه؟ وهل وجدان الدين والعلم إال بدعوة وجهاد هذا اإلنسان وأصحابه؟ إذ 

كل صراحة أن معظم بقاع هذا الوطن كانت مظلمة، غارقة يف حبر الشرك والوثنية إىل أخربان التاريخ ب
القاع، ومل يكن الدين عند أهلها إال شبحا ال حياة فيه وال روح، وال أثر له يف احلياة ويف اجملتمع، ومل 

فظوا لنا الدين، يبق من اإلسالم إال امسه، وال من القرآن إال رمسه، هنا جاَء هذا اإلنسان وأصحابه، وح
وكيان الشريعة واألمة املسلمة، فإذا كنا اليوم مسلمني، فهو حسنة من حسنات هؤالء العباقرة، ومنحة 
من منحهم، وابقياهتم الصاحلات، ومثرة جهودهم وجهادهم، وكان الشيخ أكرم الدين املياجني، جد 

  (2)الشيخ حممد هللا احلافظجي، ممن ترىّب على يده، ونشأ تحت ظالله!
مث كان هذا اإلنسان مثاال اندرا للجمع بني اجلهاد والدعوة، والقتال واإلصالح، والزاوية والساحة، 
والصوفية والبطولة، وما أصعب اجلمع بينها! فهو الذي أثبت قبل حنو قرنني من اليوم أن التزكية واجلهاد 

                                                 
 جهوده يف الدعوة واإلصالح يف كتاب الاازي موالان إمام الدين البناايل، أتليف موالان أ.س.م. أطهر الدين املال األمحدآابدي  انظر تفاصيل (1)
 م 2111مقال الشيخ شريف حممد، جملة الكوثر الشهرية، أبريل  (2)
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أن يبتعد عن معامع القتال، وعنده توأمان، ال بد من كليهما، وال يا ي أحدمها عن اآلخر، إذ كان له 
بيعة وإجازة من اإلمام الربيلوي، أكرب أئمة عصره، ويكتفي ابلدعوة واإلصالح هبدوء وأمان يف أرجاء 
البناال، كما كان له أيضا ملا عاَد إىل وطنه بعد معركة ابالكوت أن يعيش حياة هادنة وادعة يف أحضان 

هاريخ اهلند املعاصر بني اإلسالم والوثنية، لكنه مل يفعل هذا  أسرته، وقد جاهَد، وشهد أكرب معركة يف
وال ذاك، بل ملا تفرّغ من اجلهاد يف جبهة القتال، بدأ جهاَده يف جبهة الدعوة واإلصالح، وأزال كثريا 
من الظالم احمليط بسماء البناال، لذلك الواجب األوجب على األمة املسلمة البناالية أن ال تنسى 

تسّجل هارخيهم مبداد من الذهب والنور، ال سيما يف عصر صار البون شاسعا بني الزاوية  أمثاله، بل
والساحة، وأصبح معظم أهل العلم ال يعنون ابلساحة عشر معشار عنايتهم ابلزاوية، ليكون زادا على 

 وكثر أمثاله.  ادمة، رحم هللا الشيخ إمام الدينطريق األجيال الق
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 ونبوريموالنا كرامت علي اجل

(1711- 1788) 
 املصلح العظيم، هادي آسام والبنغال، خليفة اإلمام الربيلوي

 

حنن اآلن أمام رجٍل عظيم من عظماء الدنيا، ومصلح من أعالم املصلحني، وبطل من أبطال 
العاملني، وإنسان من الطراز األول، ومن النوع الفّذ الفريد، رجٌل أوقَف حياَته على الدعوة واإلصالح، 
فخرج من بيته، وفارق أهله وأقاربه، وخّلف دنياه وراء ظهرانيه، وقضى أايمه يف غري موطنه، وأمضى ليله 
وهنارَه يف القرى واألرايف، واألهنار واألدغال، يدعو اإلنسانية الضالّة عن الصراط إىل رشدها، وُيصلح 

ب أقطار البناال وآسام قطرا قطرا، األمة الضائعة وسط جلج اخلرافات والوثنية، فكان داعية رّحالة، جيو 
ويبّلغ الدعوة الدينية اخلالصة إنساان إنساان، فيستمع إليه الناس، ويستجيبون لدعوته، ويكثر عدد أتباعه 
ومريديه على األايم، حىت أشرقت هذه البقاع بنور اإلسالم، وهّبت عليها نفحة من نفحات اإلميان، 

كانت مطبقة وخمّيمة  على أرجائها، فكان مّنة رابنية جليلة ألهل وانقشعت ظلمات اجلهل واألمية، اليت  
هادي هذه املناطق، جاَء من اخلارج ليصلح الداخل، أال هو املصلح العظيم املعروف يف التاريخ بـ

 . ، موالان كرامت علي اجلونبوريقطب اإلرشادو البناال وآسام

 أترابراديشمن والية  جونبورالتاسع عشر امليالدي مبدينة  ولد كرامت علي يف مستهّل القرن
فكأنه كان إيذاان ببداية عصر جديد، وكأنه جاَء جمّددا  (1)للميالد، 1811يف اهلند، وكان ذلك عام 

لقرن، ُولد يف أسرٍة دينية شريفة، ترجع جذوُرها إىل شجرة عربية قحة، مباركة خالصة، وتنتهي إىل 
                                                 

 11كر الصديق، صاحلياة السياسية ملشاهري العلماء يف شبه القارة اهلندية، أتليف موالان أيب ب (1)
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، فتكّونت ، أعظم العظماء بعد األنبياء سيدان أيب بكر الصديق   خليفة رسول هللا 
  (1)شخصيته وعقليته واجتاهاته يف جّو نوراين من العلم والدين.

نشَأ الشيخ نشأة دينية وعلمية وروحانية، وترعرع يف بيئة العلم واملعرفة، على غري شأن أترابه من 
ريته يف سّن مبكرة، وكانْت أايم طفولته ومراهقته أايما هادئة األطفال؛ حىت تفّتقت قرحيته، واجنلْت عبق

ابرئة، فال اشتال ابأللعاب اليت تكون أبرز مسة األطفال والصبيان، وال صحب ذا هلو، وال ذات مجال، 
وكان حمتفظا ابلصلوات منذ الصار، ومتفّرغا للدراسة، وغارقا يف صفحات الكتب، فكان الناس 

 .فىت شيخا، ويدعونه ُيشريون إليه ابلبنان

أخذ أجبدية العلوم من والده املولوي أيب إبراهيم الشيخ حممد إمام خبش، مث بدَأ التحصيل عند 
املشاهري واملتخّصصني يف جمتمعه، فأخذ الفقه من اإلمام عبد العزيز الدهلوي، واحلديث من أمحد هللا 

لي اجلرايكويت، وعلم التجويد من السيد إبراهيم املدين والقارئ األانمي، والعلوم العقلية من أمحد ع
وحفَظ القرآن كامال وعمره ال يزيد على عشر سنواٍت، وظهَر فيه نبوٌغ  (2)السيد حممد اإلسكندراين،

مبّكر يف هذه العلوم كّلها، حبكم ذكائه املفرط، وقّوة إرادته، وعزميته على العلم والرسوخ، حىت كتَب  
وقد انَل هذا الكتاب قبوال عاما  (1)وهو يف التاسع عشر من عمره، مفتاح اجلّنةشهور اخلالد كتابه امل

مث إىل جانب هذا التحصيل العلمي اهلائل، كان على  (4)لاة ! 18وإقباال عظيما، فرُتجم إىل أكثر من 
جة ملّحة إىل التدريب علم مبا جيري حينئذ بني املسلمني والسيخ على احلدود الاربية للهند، فشعَر حبا

على الرايضة، وإدارة األسلحة، واملناورات احلربية، والرمي واملالكمة، وفرّغ وقتا من حياته للتدريبات 
 العسكرية، ليكون على أهبة دائمة لالستجابة، كلما طرَق مسامَعه أذان اجلهاد يف سبيل هللا. 

ون، وهو ال يزال يف عنفوان شبابه، ومقتبل حياته، ويف الربيع الثامن تشّبع من شىت العلوم والفن
عشر من عمره، لكنه مع ذلك كّله، كان يشعر بفراٍغ كبري يف حياته، وإبفالس يف قلبه، واضطراب يف 

                                                 
  111ص (جملس نشرايت إسالم)، أتليف موالان أيب احلسن علي الندوي (األردية)كاروان إميان وعزميت   (1)
  11، أتليف موالان عبد الباطن اجلونبوري، ص(األردية)سريت موالان كرامت علي جونبوري  (2)
 281طبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش، ص أعالمنا الصوفية، تحرير ديوان نور األنوار حسني التشودري، م (1)
  11، أتليف موالان عبد الباطن اجلونبوري، ص(األردية)سريت موالان كرامت علي جونبوري  (4)
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يف رحلة  راي بريليوصَل إىل  ضمريه، هنا مسَع أن أمري اجملاهدين السيد أمحد بن عرفان الربيلوي 
مع حشد كبري من أصحابه وخلفائه، وارتطمْت أمواج الشوق واللهفة يف قلبه، وجاَء مدٌّ كبري دعوية، 

من الفيوض اإلهلية، والرابنية اخلالصة، وأحس بروحه تحدو وَتطري إىل اإلمام، وأفضى كل ذلك إىل 
 َعَلم هللاية ومضى قدما إىل زاو  جونبوروالده، وقد رّحب الوالد بولده، وأذن له ابلسفر، فخرَج من 

 . راي بريلييف 
منذ اللحظة األوىل من دخوله عليه، بفراسته  هذا الشاّب التقّي الايور عرَف اإلمام الربيلوي 

اإلميانية، ونظرته الروحية القويّة، وبطول جتاربه ابحلياة والناس، وأدرك أن هذا الشاب الذي قد تسّلح 
من املعارف، لو حصلْت له اآلن العلوم الباطنة، والقّوة يف الروح، بشىت العلوم والفنون الظاهرة، وأبلوان 

واإلخالص يف العمل، والرابنية يف األخالق والسلوك، ليكونّن من نوابغ العصر، ومن عظماء التاريخ، 
ومن قادة الدعاة واملصلحني، ولينفعّن األمة والدين نفعا كبريا، فأخذ منه البيعة، وأفاده يف شىت جماالت 

علوم والفنون، ويف غضون ثالثة أسابيع أجاَز له اإلمام ابلرجوع، وابلبدء يف عمل الدعوة واإلصالح، ال
  (1)ومبايعة الناس على تزكية النفوس، وإحياء الشعائر والضمائر.



جديدة، رحلة اإلصالح  هكذا انتهْت رحلٌة مباركٌة هارخيية يف حياته، لتكون نقطة انطالق لرحلة
واإلحياء، والدعوة املستمرّة واحلركة الدؤوبة، رحلٌة كلها خماطرة وجمازفة، وقلب امليزان، فالقرار والطمأنينة 
اليت حصلْت له عند اللقاء مع السيد اإلمام، سرعان ما تارّي وتحّول إىل اضطراب، وقلق فكري كبري، 

أن خطَرت بباله أوضاع املسلمني املأساوية اخلطرية يف  بعد اإلجازة من اإلمام ببدء العمل، وبعد
جونبور .لكنه متالَك نفسَه، ومشّر عن ساعديه، ونزل يف الساحة ، 

، كان اجملتمع املسلم هناك يف أحّط أدوار التاريخ، داينة  جونبورعندما رجَع الشيخ إىل موطنه 
ية، وعلما ومعرفة، فالسجود للشيوخ واألولياء، وإمياان، وورعا وصالحا، وأخالقا وأنظمة، وثقافة ومدن

وعبادة املوتى، والطواف ابلقبور، واحلّج إىل األضرحة، وتقدمي القرابني للمزارات، وإقامة األعراس 
وجمالس السماع والاناء، واملواجيد واملواويل، والطرب والرقص، والعزف على الطبول، واإلتيان بعجائب 

دين والذكر، وابسم الروحانية والتزكية والتصّوف، كانت شائعة عميقة اإلنشاء والقصائد، ابسم ال

                                                 
 11احلياة السياسية ملشاهري العلماء يف شبه القارة اهلندية، أتليف موالان أيب بكر الصديق، ص (1)
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اجلذور، وكانت الثقافة اهلندوسية الوثنية يف قمة طاياهنا وعدواهنا، وكانت احلياة االجتماعية لدى  
املسلمني مصطباة ابلصباة اهلندوسية، بدءا من األكل والشرب، والزي واللباس، حىت العبادة، 

دينية اخلالصة، بل كانوا يتباهون ابالنتماء إليها واالحتفال هبا، وجتاسروا على تعطيل واالحتفاالت ال
مهجورة وموصدة األبواب، وقد تُفتح، ال للصالة  جونبورالشعائر الدينية، فكانت معظم املساجد يف 

ل، وتحّولت واجلماعة، وإمنا إلقامة األعراس، وحمافل املوسيقى والرقص، والعزف على األوهار واألطبا
بعض املساجد إىل اإلصطبل، تربط فيها اخليول واألبقار واحلمري! وتُرك األذان يف النهار، فال يؤّذن إال 

  (1)يف الليل، وال جيتمع الناس يف املساجد إلقامة الصالة مع اجلماعة.
 هذا اجلّو احلالك للمجتمع اهلندي املسلم الذي له هاريخ عظيم، وماض عريق يف الداينة 

والصالح، واجلهاد لنشر الدين وإقامة الشعائر، ينبئنا عن مدى إفالسه، ومدى االحنطاط اإلمياين 
واخللقي الذي حصل له اآلن، ومل يكن يف هذا احمليط الكبري إنساٌن واحٌد، صاحب قلب كبري، غيور 

الشيخ كرامت  على دينه وإميانه، يتجرأ ويرفع الصوت ضد هذا الفساد العريض، ومن هنا تربز عبقرية
 علي، وجرأته وغريته، وروح التفاين والفداء اليت كان ميلكها، للعمل يف سبيل هللا، ويف رفع كلمة هللا. 

، ويدعو الناس إىل دين هللا، ويبحث عن مجاعة جونبورخرَج الشيخ وبدَأ جيوب يف طريق  
قوم عليها الصرُح العظيم من من الرجال، أصحاب القلوب الواعية اجلريئة، ليكونوا أحجار زاوية، ي

الدعوة واإلصالح، وبناء اإلنسان واجملتمع، حىت وجد مخس أرواح مؤمنة قد اجتمعوا حوله، 
فاستصحبهم، ووضَع هبم أوىل خطوة يف طريق اإلصالح، واللبنة األوىل لدولة دعوية قوية، وبدأَ هبم إقامة 

 قَت النهار من جديد، بعد فرتٍة َتطول. الصالة يف املساجد، وهّب األذاُن يرتفع من املساجد و 
هبذا املنظر املهيب الاريب، وكأهنم وجدوا فيه شيئا ضاَع  جونبورفوجئ اجملتمع املسلم يف  

منهم على مّر األايم ويف حني الافلة، وهاهي بضاعتهم الضائعة رّدت إليهم مرّة أخرى، فبكى كثرٌي من 
خلالية املؤسفة الرهيبة، وهنضوا وأقبلوا أميا إقبال، وقد زاَد هذا الناس هيبة ودهشة، وحسرة  على األايم ا

اإلقبال العظيم يف قّوة الدعوة، ويف معنوايت الدعاة، فزادوا سرعة  ونشاطا، وجهدا وجهادا، واستبساال 
، وُعّمرت املساجد ابلصالة والتالوة، وارتفعت األصوات جونبورواستماتة ، وسرعان ما تارّي جّو 

ر والتسبيح، والبكاء والنحيب، وقامت املدارس ودور التعليم والرتبية، اليت ال غىن للمجتمع املسلم ابلذك
                                                 

، وانظر تفاصيلها يف سريت موالان كرامت 281نوار حسني التشودري، مطبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش ص أعالمنا الصوفية، تحرير ديوان نور األ (1)
 وما بعدها  28علي جونبوري، أتليف موالان عبد الباطن اجلونبوري ص
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عنها، واليت هي أكرب وسيلة لنشر الدعوة والتجديد، وأقوم سبيل للدعاة واجملّددين، وعلى رأسها 
املدرسة احلنيفيةليلة للدين والوطن، لن ، اليت أخرجت أّمة كاملة فيها رجاٌل وأعالٌم، وهلم خدمات ج

ينساها التاريخ، واليت ال تزال قائمة تشّع الضوء وتنري العقول بعد زهاء قرنني، وهكذا صلح هذا اجملتمع، 
 وصلح أهله، وعاد إليه هباؤه ورواؤه، وصفاؤه ونقاؤه. 

جلهاد على طواغيت السيخ، يف نداء املؤذن، يؤّذن اب جونبورهنالك طرَق مسامع املسلمني يف 
، ذلك النداء املبارك، وذلك وادي ابالكوت، بقيادة أمري اجملاهدين اإلمام السيد أمحد الربيلوي 

األذان احلّي الدافق الذي طاملا انتظره الشيخ كرامت علي، واستعّد له منذ نعومة أظفاره، وتدّرب ليكون 
ع النداء إال وهروَل إىل حضرة السيد اإلمام، ليحّقق حلمه على رابط دائم، وعلى أهبة هاّمة، فما إن مس

 الذي ظل يضطرم يف صدره، ويرتقب فرصة تحقيقه. 
لكّن املقادير رمست له طريقا آخر، وكأن مشيئة هللا أرادت أن تقّيضه يف جهاد أسبق من هذا 

وله صدى جتلجل وتعلو  اجلهاد، له شأن أميا شأن، وأثر يفوق أثر النار واألسلحة، والرماح واألسنة،
صرير السيوف وصهيل اخليول، وقد تكون األقدام يف ذاك اجلهاد أثقل وأحّد، وأشّد وطأة من سنابك 

 اجلياد، فماذا كان ذاك اجلهاد اي ترى؟ 
إنه جهاد الدعوة واإلصالح، وجماهدة النفس، واحلرب على الشرك والبدع، وجماهبة اجلاهلية، 

ات أهل الضالل، وشطحات أهل الباطل، الذين يلبسون احلق ابلباطل وانتشال املسلمني من خراف
ويكتمون احلق، وأيكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل هللا، ويدعون الناس إىل النار، يف بقعتني  
كبريتني من بقاع شبه القارة اهلندية، آسام والبناال بشرقها وغرهبا، وقد كان هذا االختيار موفّقا، كأنه  

شارة السماء، وإهلام هللا يف روع السيد اإلمام، وشهادة صدق على فراسته اإلميانية، وبعد كان من إ
نظره، وطول جتاربه يف عمل الدعوة واإلصالح واجلهاد، حىت اختار هذا الشبل الناهض هلاتني البقعتني 

افة واملدنية، وأكثرها الكبريتني، اللتني كانتا من أحّط بقاع اهلند داينة وأخالقا، وأشدها إفالسا يف الثق
  (1)غرقا يف الظالم واجلاهلية، وأحوجها إىل نور العلم واليقني.

مقابل  -لذلك منعه السيد اإلمام من الذهاب معه إىل ابالكوت وخوض القتال ضد السيخ، وأمره

                                                 
 .(األردية)انظر لتفاصيل حالة البناال اليئيسة يف تلك الفرتة التارخيية يف كتابه "مكاشفات رمحت"  (1)
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ابلسفر إىل آسام مث البناال، لتكون تلك األرض ساحة جهاده، وجمال عمله، ومقّر حياته يف  -ذلك 
قية األايم، وعندما مسع كرامت علي هذا الكالم من الشيخ املرشد، وهو شاّب غيوٌر، ذو قلب انبض، ب

وحّي دفّاق، حزن ألول وهلة، وانكسر قلُبه، ورأى أنه حرم من نعمة كربى، كم استعد هلا، وكم 
، وجتاربه يف احلياة، انتظرها، لكن مكانة اإلمام أمحد الرايدية والقيادية، ورتبته يف عامل الدعوة واجلهاد

وعالقته ابهلل، وزهده وتقواه، وفراسته اإلميانية، ورفعة شأنه عند قلبه وعند قلوب ماليني املسلمني يف 
اهلند، كل ذلك جاَء بلسما على جرحه الثخني، وبدَأ جيّف ويلتئم، فما كان منه إال ان انقاد ألمر 

  (1)املرشد، وهّب حيّث خطاه إىل شرق اهلند.

هنا فاَت كثريا من الكتاب واملؤلّفني، واملؤرخني حلياته، والعلماء املعاصرين لعصره، السبب احلقيقي 
الذي أبعده عن اخلوض يف ساحة الوغى بوادي ابالكوت مع أصحابه وأقرانه، مث صرفَه عن النزول يف 

مسلم له قلٌب ينبض لإلسالم وملستقبل  معمعة الثورة الكربى، واالكتواء بنارها، وقد شارك فيها كلّ 
املسلمني، فضال عن العلماء الرابنيني، وعن القادة املصلحني واجملّددين، لذلك أخطَأ هنا كثري من 
الناس، وظّنوا هبذا املصلح العظيم ظنوان، واهّتمه البعض ابجلبانة والنذالة، واخلوف من نزول الساحة، 

إال أنه قد جتلى لنا من  (2)مالة لصاحل اإلجنليز، والدفاع عن االحتالل،وإيثار السرير على الشهادة، والع
خالل الدراسة العميقة املطردة حلياة الشيخ اجلونبوري وتضحياته وعطائه، واستعداده للقتال، وإعداد 
نفسه وجسمه، وتدريباته على إدارة األسلحة وركب احلصان، والرمي والسباحة، وابالختصار اتصافه 

ت جيب على جندي مقاتل أن يّتصف هبا، وإظهار رغبة القتال عند شيخه ومرشده اإلمام بكل صفا
أنه  (4)وشهادة األئمة والعلماء على إخالصه للدين، وحنينه الاامر للجهاد وامليدان، (1)أمحد الشهيد،

                                                 
 287أعالمنا الصوفية، تحرير ديوان نور األنوار حسني التشودري، مطبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش ص (1)
شيخ  انظر على سبيل املثال هجوم الشيخ مصلح الدين السلفي على الشيخ اجلونبوري يف رسالته احلركة السلفية يف البناال، حيث كتَب: "وكان ال (2)

ليز وشبه اجلاسوس هلم، وقد أضّر ابحلركة اجلهادية والسلفية بكشف أسرارها لدى اإلجنليز، والطعن يف السلفيني، وإصدار كرامت علي أصبح مداهنا لإلجن
باض على الفتاوى ضد اجلهاد، ونشر العداء، وإاثرة احلقد بني الناس خالف احلركة مبؤلفاته وخطبه، وقد ظهرت فيه شدة التعّصب للمذهب احلنفي وال

 ، ولينتبه القارئ على محاس املؤلف ملنهجه، وكيف أن االنقضاض على الشيخ اجلونبوري جاَء ملوقفه من السلفية أكثر من االحتالل. (119ص) أهل احلديث"
  11، أتليف موالان عبد الباطن اجلونبوري، ص(األردية)انظر سريت موالان كرامت علي جونبوري  (1)
الشيخ كرامت علي كان حيمل يف قلبه رغبة عامرة متدفقة للجهاد ابلسيف، وأبدى رغبته ملرشده اإلمام اجملاهد  فقد ذكر موالان أبو احلسن الندوي أبن (4)

واإلصالح بقلبه السيد أمحد الربيلوي، لكن اإلمام اختاَر له القلم على السيف، واللسان على السنان، فلم يكن منه إال أن مسع ملرشده وخاَض يف الدعوة 
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العظيم،  ال يصلح ملكانة هذا اجملاهد (1)فريٌة وهبتان، أو ظنون ابطلة ما أنزل هللا هبا من سلطان،
واملصلح اجلليل، ومن أبرز خلفاء أمري اجملاهدين اإلمام أمحد الشهيد، نعم إنه مل ُيشارك يف الثورة الكربى 
وال يف حركات النهضة، ومل يسجل نفسه يف قادة اجملاهدين ضد اإلجنليز أمثال تيتومري واحلاج شريعت 

، وقد تكون له أعذار يف ذلك ومربرات، أو هللا وابنه دودو ميان وغريهم، وهذا أمر حمسوم يف التاريخ
تقصري من جانبه وعدم فقه الواقع والعمل به، لكنها ال جتعل منه قائد علماء السالطني، وعمالء 

 االحتالل. 
من أجل ذلك، كانت حياته وحركاته، وجهوده وجهاده، موّجهة كل التوجه إىل الدعوة، وإصالح 

قت إبمياهنا، وعقيدهتا، ودينها، وإسالمها، ومنهاج حياهتا، وتنقيتها بواطن األمة، وإزالة الشوائب اليت عل
عن أغالط وأوهام يتابع فيها الالحق السابق، ابللسان وابلقلم، فلم يدخل يف غمار السياسة، واحلركات 
املسّلحة، اليت كانت قائمة على قدم وساق آنذاك، مثل احلركة الفرائضية يف البناال الشرقية، وحركة 

مري اجلهادية يف البناال الاربية، ومل ينزل يف ساحة القتال والثورات االستقاللية لتحرير اهلند من تيتو 
رجس الكفار واالستعمار، وإمنا ظّل داعية رّحالة، دائم الرتحال، جيوب أقطار آسام والبناال، يدعو 
                                                                                                                                  

ملوالان أيب  (األردية)"اختيارا موفقا، وكرامة من كرامات اإلمام الربيلوي"، انظر كاروان إميان وعزميت  -كما قال موالان الندوي  -ك االختياروقالبه، وكان ذل
، (ديةاألر )، وانظر كذلك شهاد الشيخ رابع احلس ي الندوي يف تقدميه لكتاب تذكره حضرت موالان كرامت علي جونبوري 111و 114احلسن الندوي ص 

، وقد ذكر مؤلفه نقال من كتاب سوانح حيات أمحدي للشيخ جعفر القامسي:" أن الشيخ اجلونبوري شارَك مع شيخه 8أتليف موالان جميب هللا الندوي ص
 . 21يف جهاد ابالكوت، لكن قبل املعركة بقليل، أرسله شيخه إىل جهة الشرق، ليقوم ابلدعوة يف آسام والبناال" ص

اليت أجنبْت العلماء اجملاهدين الذين أّدوا دورا بلياا يف اجلهاد  ((جونبور))ر صادق حسني الالهوري يف كتابه مسلمنا اهلندي: "إن منطقة ذكر الدكتو  (1)
للدفاع عن  هضّد السلطان جالل الدين أكرب، عندما أعلن حربه على اإلسالم، خرج منها يف اآلونة األخرية رجٌل انضوى تحت لواء اإلجنليز، ونذَر حياتَ 

ليف عبد االحتالل، ورّغب املسلمني عن اجلهاد، وحّثهم على عدم خمالفة اإلجنليز!" نقلنا هذه السطور من كتاب حياة موالان احلاج شريعت هللا، أت
لشيخ كرامت علي اجلونبوري ، إال أن الدكتور حممد عبد هللا ذكر يف كتابه دور علماء البناال يف السياسة: "يف البداية كان ا18اللطيف الربيسايل ص

ابألضرار واخلسائر،  شديدا على اإلجنليز ويف طليعة اجملاهدين ضّدهم، إال أنه مع األايم تارّي موقفه من اإلجنليز، وأصبح يرى خمالفتهم تعود على املسلمني
خان، والسيد أمري علي يرى عدم خمالفة اإلجنليز، وميشي  ومل يكن الشيخ وحيدا يف هذا املوقف، فقد كان كّل من النواب عبد اللطيف، والسري السيد أمحد

، وقد ذكر األستاذ أنيس الزمان يف كتابه 11-17على درب املصاحلة واملساملة"، انظر: دور علماء البناال يف السياسة، أتليف الدكتور حممد عبد هللا، ص
 Islamic، وانظر كذلك 28حلرب ضد اإلجنليز صحيحة يف ميزان اإلسالم!" صالعقلية املسلمة واآلداب البناالية: "كان الشيخ كرامت علي ال يرى ا

Revival in British India, Metcalf D. Barbara, p. 11    كما ذُكر عن الشيخ املنشئ مهر هللا أبن كان الشعب املسلم آنذاك
 -، وانظر كذلك كالم الشيخ كرامت أبن اجلهاد يف اهلند217مان صأضعف من أن يواجه االحتالل! انظر العقلية املسلمة واآلداب البناالية، ألنيس الز 

 .The Indian Musalmans, W.W. Hunter, (London 1811), pال يصّح، بل يعّد خروجا على احلاكم!  -دار اإلسالم يف رأيه
219 (Appendix III) 
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دهم يف الدنيا وفيما عند الناس إىل هللا، وُيصلحهم يف إمياهنم وعقيدهتم، ويقّوي صلتهم ابهلل، ويزهّ  
الناس، ويرّغبهم يف اآلخرة وفيما عند هللا، ويدعو غري املسلمني إىل اإلسالم، حىت أسلم على يديه 

  (1)عشرات املاليني منهم، وكان تلميذه اجلليل سرفراز خان حيّذر الناس من التنصري واملنصرين!

متجها إىل بقاع اهلند الشرقية، آسام والبناال  جونبورت علي من مسقط رأسه خرَج الشيخ كرام
بشقيها، وهذه البقاع كانت قد تقّوضت فيها دعائم الدين تقوضا هاما، وانطمست معامل التوحيد، 
وانامس ملوكها وأمراؤها يف امللذات والشهوات، وانتشرت بني عامتها وخاصتها الرذائل واملنكرات، 

ألخالق، وفرتت اهلمم، وقل العلم، وذهب العلماء، أقفرت مساجدها، وعمرت أسواقها، ففسدت ا
وفشت ظلمات اجلاهلية واألمية يف كل شرب من أشبار اجملتمع، هنا جاَء الشيخ اجلونبوري، حيمل يف 

ه ملبني، يده راية فجر جديد، راية التوحيد والسنة، والعقيدة النقية البيضاء، فاستيقظ الناس، وهرعوا إلي
وانضووا تحت رايته، صادقني مقبلني، غري مدبرين، حىت حصلت معجزة، وجاءت ثورة إميانية، ونشأت 
حركة دينية وعقدية، كان هلا أبرز األثر يف جمرى احلياة وأحداث البالد، وال تزال آاثرها ابقية بكل قوهتا 

املضنية املستمرة، بل لوال دفع حياته مثنا وملعاهنا يف هذه املناطق، ولوال جهاده الدائم القائم، وجهوده 
لصاحل هذه األمة، وللدفاع عن إمياهنا وعقيدهتا وكياهنا، لكان هارخيها غري هارخيها اليوم! ومن مث فستظل 

 األمة البناالية مدينة هلذا املصلح اهلندي العظيم، ما دامت الشمس ُتشرق، ومادامت األرض تدور. 
معظم بقاع آسام، جباهلا وكهوفها، ووصَل إىل أركان البناال األربعة، لقد جاب الشيخ اجلونبوري  

وزاَر جل مناطقها، قراها ومدهنا، وأرايفها وعواصمها، وأهنارها وأدغاهلا، حىت مل تكد تبق من البناال 
وقد حيتار القارئ يف هذه النقطة، عندما  (2)قرية إال وصَلت إليها دعوته، وقام فيها من حيبه ويقلده!

خيربه التاريخ أبن هذه األسفار املستمرّة، والرحالت الدؤوبة يف البناال الشرقية، معظمها مّتت على منت 
أسطول من زوارق خشبية، خّصصه الشيخ ألجل هذه املهّمة الشاقّة العويصة الطويلة! أسطول تكّون 

فاؤه، واثلٌث فيه مدرسٌة من عّدة زوارق، كان عامله كّله فيها، زورٌق فيه أسرته، وزورٌق اثن فيه خل
 ومكتبة، ورابٌع فيه الشيخ نفسه وأصدقاؤه املقرّبون وجمالسه العلمية.

هكذا عاَش الشيخ معظم حياته يف الزوارق، وفوق املاء، ويف القنوات واألهنار، أكل فيها وانم،  
                                                 

  18هللا الندوي ص، أتليف موالان جميب (األردية)تذكره حضرت موالان كرامت علي جونبوري  (1)
(2) Islam in Bangladesh, Razia Akter Banu, (1992, reprinted 2112) p. 11 
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وصول هذا وذلك لندرة وسائل النقل آنذاك، وسهولة  (1)وقرأ وكتب، ودعا وصلى، وأجنب األوالد،
األسطول إىل أرجاء آسام، وأدغال البناال وجماهلها! مث إن ُسحب اجلهل املرتاكمة وأغشية الظالم 
املتلبدة على هذه البقاع منذ قرون، مل تكن لتنقشع يف يوم أو يومني، ويف عدة أشهر أو بضع سنني، 

ّقبه بعض املؤرخني حقا فاستمّر يف جهاده الدعوي واإلصالحي طوال أكثر من مخسني عاما، وبذلك ل
، وقد حاَز وحده من الفتح املبني والنجاح احملري، وأجنز بنفسه، ما ال داعية السفينةو نوح الثاينبـ

وهو  (2) تنجزه مجاعة كبرية، وحكومة قوية! حىت أسلم على يديه أكثر من عشرة ماليني غري املسلمني!
معجزة اجلهاد واجلهود، وكرامة السعي وراء اهلدف،  هذي هي (1)ال ينطق لاتهم، وهم ال ينطقون لاته!

  (4)ومثار إعداد اجليش وبناء اجليل، إذا صاحبها اإلخالص، وساعدهتا احلكمة، وحالفها التوفيق.

إىل جانب هذه الرحالت الدعوية الدائمة، واجلوالت املستمرّة، وتعليم الناس، وبناء املساجد 
رس، كانت هناك جبهٌة أخرى حلركته ودعوته، وهي اجلهاد ابلقلم، والكتابة والتأليف، فقد أدرك واملدا

أن هذه الدعوات واملواعظ والنصائح ستذهب بعد وفاته، أما الكتب واملؤلفات فستبقى آالف السنني، 
لدعوات وإىل أجل غري مسّمى، يف املكتبات اإلسالمية، تُفيد القلوب، وتُنري العقول، وجتلب ا

لصاحبها، فلذلك كتَب كثريا، وأّلف ألوف الصفحات، يف نشر السنة، والعقيدة الصحيحة، وتوضيح 
معىن األلوهية، وحمو البدع، وعبادة العباد، والتقاليد اجلاهلية، والعادات الوثنية، وكان حنفي املذهب، 

                                                 
 17احلياة السياسية ملشاهري العلماء يف شبه القارة اهلندية، أتليف موالان أيب بكر الصديق، ص (1)
(2) Biographical Encyclopedia of Sufis: South Asia N. Hanif (2111), p. 189   وانظر كذلك تذكره حضرت موالان

، وقد ذكر موالان أبو احلسن الندوي أنه مسَع النواب هبادراير جنك 11، أتليف موالان جميب هللا الندوي، هامش ص (األردية)كرامت علي جونبوري 
الشرقية، يزيد على عشرين مليوان"! انظر كاروان يقول: "أبن عدد املهتدين على يد الشيخ كرامت علي اجلونبوري من املسلمني وغري املسلمني، يف البناال 

   74، ص1جلد  (مكتبة إسالم)ملوالان أيب احلسن الندوي،  (األردية)زندكي 
  72، أتليف موالان جميب هللا الندوي (األردية)تذكره حضرت موالان كرامت علي جونبوري  (1)
تتفطّر حسرة على ضعفنا وتقصريان يف جنب هللا ويف جنب دين هللا، فقد رأينا كيَف أن  بينما حنن نكتب هذه السطور، فإن قلوبنا تتكّسر وأرواحنا (4)

رة العلماء، عشرة ماليني من غري املسلمني أسلموا على يد داعية واحد، وبفضل حركة إنسان واحد، يف عصر قلة العلم وندرة العلماء، بينما اآلن مع كث
ائال من املسلمني يف بناالديش يرتّدون عن اإلسالم، ويدخلون يف حظرية النصرانية! انظر مقاال بعنوان "االجتياح وتوافر وسائل العلم واملعرفة، نرى عددا ه

نظر كذلك مقال املفيت يوسف ، وا(م22/11/2112)للدكتور مشس احلق صديق، جملة البيان  ديش بني عجز الداخل وصمت اخلارج"التنصريي لبناال
 يف بناالديش وواجب العلماء واملثقفني"، املتوفر يف موقع "دار اإلسالم".  بعنوان "حركة التنصري سلطان
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ثة، ويناقش آراءها، مث أيخذ وصويف الطريقة، ومل متنعه حنفيته أن يفتح قلبه للمذاهب الفقهية الثال 
كما مل تضرّه صوفيته أن جياهد للسنة وحيارب   ،(1)الالمذهبيةأصحها! لكنه كان شديدا على 

حىت أصبحت مؤلفاته تُناهز مخسني كتااب، تشهد على عبقريته، وقدرته على اخللق واإلنشاء،  (2)البدعة!
خلالدين، الناباني الناهبني، ومن أبرز ما كتبه وقّوة قلمه، وحكمته يف الدعوة، وتسّجل أمساَءه يف ا

ترمجة مشائل الرتمذي  ◊ (هو أشهر كتبه، انل قبوال وإقباال اندرا)مفتاح اجلّنة  ◊ابألردية والعربية والفارسية 
البيعة  ◊مقامع املبتدعني  ◊ (يف رد الشرك والبدعة)القول الثابت  ◊ترمجة مشكاة املصابيح  ◊إىل األردية 

الرباهني  ◊ (يف أتييد االحتفال ابملولد واملناسبات)مراد املريدين  ◊ (يف ضرورة البيعة والطريقة) والتوبة
 تنوير القلوب ◊رفيق السالكني  ◊قّوة اإلميان  ◊ (يف التصوف)زاد التقوى  ◊القطعية يف مولد خري الربية 

ت حماولة مجع أعماله الكاملة يف وقد جر  (1)وغريها كثري، (يف الرّد على الفرائضية)احلّجة القاطعة  ◊
 مكان واحد، وتحت عنوان "ذخرية كرامت"، ونشرت يف عدة جملدات. 

مل تكن طريق الدعوة معّبدة ممهدة، مفروشة الورود، بل كانت فيها عثرات وعقبات، وواجهت 
ب اجلو، صيفه وشتائه، حرّه وقره، وتاري من تقل (4)الشيخ اجلونبوري مشاكل وحمن ال تعّد وال تحصى،

الفضاء، وجتذر الفنت يف األعماق، وسورة البدع وانتشارها، ونفاق سوقها، ورواج بضاعتها، وكثرة 
أعواهنا وأنصارها، وكان من أعوص قضااي ذلك العصر مواجهة دعوة الشيخ اجلونبوري بدعوة الشيخ 

ية بقيادة الشيخ عنايت علي والشيخ واليت علي من جانب، وابلدعوة السلف احلاج شريعت هللا 
  من جانب آخر، وجها لوجٍه، وكان سبب ذلك هو اخلالف يف اآلراء واألفكار، والنظرايت

اليت رآها كّل منهم، واملسألة اليت كانت مدار اخلالف هي أن احلاج شريعت هللا يعّد اهلند كّلها مبا فيها 
جلمع واألعياد، أما شيخنا كرامت علي اجلونبوري فقد كان شديدا البناال دار احلرب، فال يرى فيها ا

على هذا الرأي، ويرى فيه منكرا عظيما، ويف أهله الزيغ واالحنراف، وقّلة الفقه، وضحالة النظر يف 

                                                 
(1) History of the Faraidi Movement, Dr. Muin-ud-din Ahmak khan, (IFB Oct: 1984) p. 81 
(2) The Muslim Heritage of Bengal, Mojlum Khan, (Kube Pblishing) p. 98 
ديوان نور األنوار حسني التشودري، مطبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش، وانظر تفاصيل كتبه يف سريت موالان كرامت علي أعالمنا الصوفية، تحرير  (1)

 وما بعدها  147، أتليف موالان عبد الباطن اجلونبوري، ص(األردية)جونبوري 
 .(األردية)انظر نبذة من تلك احملن يف رسالته "اطمينان القلوب"  (4)
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الظروف والشريعة، كما كان بدوره يكره احلركة الفرائضية لعدة خلل اكتشفه يف هذه احلركة 
نقدا جريئا جهريا، ويلقي فيها احملاضرات، وخيوض املناظرات، ويؤلف فينتقدها  (1)وأصحاهبا،
وكان يرى أن اهلند ليست دار احلرب، كما هي ليست دار اإلسالم، وإمنا هي يف منزلٍة بني  (2)املؤلفات،

املنزلتني، قد تسّمى دار األمان، ما دام املسلمون ال يواجهون العقبات يف طريقهم إىل العبادة وإقامة 
شعائر الدينية، وكانت املدرسة السلفية جبانب الشيخ كرامت علي اجلونبوري يف هذه املسألة، لكن يف ال

مسألة التقليد نرى أن امليزان يتقلب رأسا على عقب، فهنا تقف احلركة الفرائضية مع الشيخ كرامت 
 علي، على منصة املذهب احلنفي، بينما تقف املدرسة السلفية يف جانب آخر!

سعنا يف هذا املكان الضيق أن حنلل آراء هذه املدارس كلها، وحنكم على إحدامها ابلصواب وال ي 
أو ابخلطأ، اليت نفع هللا هبا اإلسالم واملسلمني كثريا يف هذه البقاع املرتامية الفسيحة، يف أحلك أدوار 

غري شعب اليوم! وما  التاريخ، وأشدها ظالما واكفهرارا، حىت لوالهم لكان هذا الشعب يف داير البناال
لنا هبا حاجة أصال، فقد غيض املاء، وقضي االمر، واستوت الفلك على اجلودي، وأفضى هؤالء إىل ما 

 قّدموا.
لكننا نكتفي أبن لكل واحد من الطرائق الثالث نصيبا يف احلق والباطل، بينما كان كل فريق  

يب غريه! وهنا كانت املشكلة الكربى، منهم واثقا أبن احلق جبانبه وحده، وأن الباطل كله من نص
واخلطب اجلسيم، ومن أجله توّسع اخلالف على مّر األايم، وزاد الشرخ، وظهر جدل ومشاحة بني هذه 
التيارات الثالثة، وبلغ هبا احلال حىت بدَأ الشيخ اجلونبوري يّتهم الفرائضيني ابخلوارج، ويسمي احلاج 

هجم على السلفيني هجوما ضاراي، ويطلق عليهم شريعت هللا إمام اخلوارج يف عصره، وي
الالمذهبية،(1) ،ويفعل ذلك كل حزب مع خصمه،  (4)وخيرجهم مجيعا من دائرة أهل السنة واجلماعة

هكذا نشأْت مرحلة مؤسفة لتاريخ اإلسالم يف منطقة البناال، وضاعْت جهوٌد جبابرة من هذه 
ومل تقف يوما من األايم معا على منصة الوحدة، ولو  (7)املعسكرات يف املماحكات واملناظرات العقيمة،

                                                 
  11، أتليف موالان عبد الباطن اجلونبوري، ص(األردية)ت موالان كرامت علي جونبوري انظر سري  (1)
 املثال على ذلك كتابه احلجة القاطعة، وتزكية العقائد، والعقائد احلقة وغريها  (2)
(1) History of the Faraidi Movement, Dr. Muin-ud-din Ahmak khan, (IFB Oct: 1984) p. 87 
  84الان كرامت علي صسريت مو  (4)
، وانظر لتفاصيل 291-288ينظر للتفصيل أعالمنا الصوفية، تحرير ديوان نور األنوار حسني التشودري، مطبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش ص (7)

 وما بعدها  12، أتليف موالان عبد الباطن اجلونبوري ص(األردية)املناظرات سريت موالان كرامت علي جونبوري 
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 وقفت لكان هاريخ هذه الدولة غري هارخيها اليوم. 

بعد حياٍة حافلة، متتّد على أكثر من مخس وسبعني سنة، دفع منها زهاء نصف قرن يف غري وطنه، 
وكاتبا حكيما قديرا، انتقل إىل رفيقه األعلى، راضيا وعلى منت املاء، داعيا ومصلحا، ومرشدا ومربيا، 

اليت استقر هبا مقامه يف األايم األخرية،  رانابورللميالد، يف حمافظة  1811ومنيبا، وكان ذلك عام 
فدفَن فيها، ليكون ذلك أروع أمثلة البطولة، والسمو اإلنساين، والتضحية واإليثار، والزهد والعطاء، 

يف سبيل هللا تعاىل ونشر دينه، وقد ويل بعده أستاذية مدرسته، وقيادة سفينته أجناله واهلجرة واجلهاد، 
وبعده  (1)الربرة، أييت يف طليعتهم الشيخ موالان عبد األول اجلونبوري، فكان خري خلف خلري سلٍف،

ق، وال أصاَب هذه الطريقة وهن واحنطاط، وتسرّبت فيها احنرافات، وتوىل قيادهتا أانس ال يعرفون احل
 يهدون السبيل.

                                                 
، وحفَظ القرآن الكرمي صاريا، مث سافَر إىل مكة، ودخَل يف املدرسة الصولتية، ودرَس عند «سنديب»م يف منطقة 1811د عبد األول اجلونبوري عام ول (1)

الكبري العالمة  ، وأخذ منه الفقه واحلديث، واللاة واألدب، كما أخذ من احملدث«إظهار احلق»العالمة، اجملاهد الباسل، الشيخ رمحت هللا اهلندي، صاحب 
ان كاتبا قواي، عبد احلق اإلله آابدي املكي التفسري واإلجازة يف احلديث، مث رجَع إىل وطنه، وعكَف على الدعوة واإلصالح يف أركان البناال وآسام، وك

كتااب ورسالة، معظمها يف الفقه   121على  أديبا أريبا، متقنا لعدة لاات، على رأسها العربية، ومالكا لناصيتها، وكان مؤلفا مكثرا، يزيد عدد ما كتبه
انظر جملة اجلمعية )م يف كلكتا ابهلند، مل يسبق مثله يف اللاة العربية يف هاريخ هذه الدولة. 1921واألحكام الشرعية، وقد تويف هذا اإلنسان العظيم عام 

  (121، ص1981اآلسيوية ببناالديش، اجلزء الرابع، ديسمرب 
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نشئ حممد مِهر اهلل
ُ
 امل

(1781- 1718) 
 داعية اإلسالم، املناظر اجلليل، حمارب التنصري يف البنغال

 

لو ُقّدر هلذا اإلنسان أن يولد يف أسرة غنية، معروفة ابلعلم والطّب، والثروة الطائلة، واملناصب 
ح عينيه يف حسب كرمي، ونسب رفيع، ويف بيت مصمد نبيل، وأن ينشأ يف عاصمة من العليا، وأن يفت

العواصم العلمية الكربى، أو يف مدينة جتارية متقّدمة من مدن شبه القارة اهلندية، ولو أتيح له أن يدرس 
طاحلها، ولو يف مركز من املراكز الدينية الشهرية يف اهلند آنذاك، وأيخذ العلوم الدينية على أعالمها وف

قـُّيضت له مكتبٌة يستفيد منها، وداٌر من دور النشر تطبع رسائله، وتنشر كتَبه بني الناس يف إطار 
موسع، ولو قدره شعبه حق قدره، وعرفوه حق املعرفة، وأوفوه جزءا بسيطا من حّقه، لكان هلذا الرجل 

بال، ولكان العامل يعرفه ويقّدر شأٌن جليل غري شأنه اليوم، ولكان عظيما من العظماء، وجبال من اجل
جهاده، كما عرَف كثريا من زمالئه ومعاصريه، وقّدروا جهودهم تقديرا كبريا، ولواله لرمّبا كان هاريخ 
اإلسالم يف هذه الدولة غري هارخيه اليوم، ولرمبا كانْت هذه الدولة أسبانيا الثانية، أو تيمور الشرقية 

 األخرى!
التنصري اهلندي يف غلوائها وغلياهنا، تحت رعاية االستعمار ويف ظل  يف الوقت الذي كانت حركة

احلكم الربيطاين املباشر، وانتشر املنصرون من أقصى اهلند إىل أقصاها، وتحّمسوا يف الدعوة إىل دينهم 
 بعّز وإابء، ودعوا الناس إىل النصرانية بكل حيل مستندين إىل احلكومة، وكان اإلجنيل يُفّسر على املأل

ويف نور النهار، فاحتار العلماء، وأصيب مجهرة األمة بدهشة، ويف الوقت الذي توقّفت فيه احلركات 
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اإلصالحية والتجديدية اليت محل لواَءها يف فرتة من التاريخ أمثال الشيخ احلاج حممد شريعت هللا،  
اب عبد اللطيف، والشيخ السيد نثار علي تيتومري، والشيخ كرامت علي اجلونبوري من جانب، والنو 

والسيد أمري علي من جانب آخر، وفرتْت احلركات الدينية، وضعف اإلميان يف القلوب، وأخذت 
الشكوك والشبهات واألغالط واألوهام مكانتها يف النفوس، وهابَع فيها كل الحق سابَقه، وتقاعس 

ألرض، برَز إنساٌن يف العلماء عن أداء مهمتهم، وتباطؤوا عن محل راية حضارهتم بعد أن سقطت على ا
 شرق البناال، وجاَء مؤمن خملص، فجاء معه اليقني، وجاءت السكينة.

ويف الوقت الذي كانت رحى املعركة احلامسة تدور بني اجملاهد العظيم، واملناظر البطل، الشيخ 
كٌة اثنية تدور رمحت هللا الكريانوي وبني القساوسة وقادة املنصرين يف اهلند، كانت يف البناال الشرقية معر 

بذلك احلماس وبتلك الصرامة، بني بطل مسلم وقسيس مرتد ومتنّصر، وقد كان بطل هذه املعركة أكرب 
حظّا وأوفر نصيبا؛ فانتصر اإلسالم على النصرانية، واهتدى القسيس، ودخَل يف حظرية اإلسالم من 

ا اإلنسان ومكانته يف الدعوة جديد، ودخل معه كثري من املنّصرين، وميكن أن يدرك القارئ أمهية هذ
واإلصالح أبن املنّصرين يف البناال يعتربونه "لوثر اجملتمع البناايل املسلم"، وكان اهلندوس يرونه 

إنه بطلنا اجلليل، واجملاهد العظيم، وداعية اإلسالم، وحمارب التنصري،  (1)"شنكراجاراي الشعب املسلم"،
 . العالمة املنشئ حممد ِمهر هللا اجلسري 

للميالد، وذلك كان بعد أربعة أعوام  1811عام  جسرمبحافظة  غوشُولد املنشئ مهر هللا يف قرية 
م، وكادت تطيح 1871من حركة التحرير والثورة الكربى، اليت انفجرْت من أقصى اهلند إىل أقصاها عام 

ت يف النهاية ابلفشل، فما إن تربّع اإلجنليز على الكرسي مرة أخرى وبقوّة مزيدة، ابلسلطة احملتلة، إال أهنا عاد
حىت امتّدت أايديهم اآلمثة إىل املواطنني، وخاصة إىل املسلمني، وساموهم سوء العذاب، واضطهدوهم شر 

ا للشعب املسلم اضطهاد، وتفننوا يف تضييق احلياة عليهم، فكانت تلك املرحلة من أحرج مراحل التاريخ وأدّقه
يف شبه القارة اهلندية، ويف مثل هذه الفرتة احلرجة، ُولد املنشئ مهر هللا يف أسرة مسلمة متديّنة، متضعضعة، 
رقيقة احلال، ُولد ليفقد والَده املنشئ حممد وارث الدين يف العام اخلامس، فازدادت حالة األسرة سوءا، 

  (2)ما وحلكة حوله وحول أسرته.وازدادت النار حطبا، وأصبحت احلياة كلها ظال
                                                 

 41: حياته وأعماله، تحرير األستاذ انصر هالل، صاملنشئ مهر هللا (1)
 19املنشئ مهر هللا: عصره ومصره وجمتمعه، أتليف حممد أيب طالب، ص (2)
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وترى دائما النصف املآلن من الكأس، وكان  (1)مع ذلك كله كانت أمه متفائلة إىل درجة عالية،
أملها يف هللا كبريا، فآنست منه رشدا، وأدخلته يف كّتاب قريته، تحقيقا لألحالم اليت كانت ترقبها فيه، 

عوده، سافَر إىل بعض القرى واألرايف املتجاورة، يف  وملا شب الفىت عن الطوق، وقوي ظهره، واشتدّ 
طلب املزيد من العلم واحلكمة، وهنالك قرَأ القرآن الكرمي وجّوده تالوة وترتيال، مث درَس علوم القرآن 

وحفظ الدواوين،  (2)واحلديث، وتعّلم عّدة لااٍت، فأتقن العربية، واألردية، والفارسية، وحىت اإلجنليزية،
يات الفارسية لكبار شعرائها مثل الشيخ السعدي وفريد الدين العطار، جتري على لسانه فكانت األب

 بسالسة مدهشة. 

هكذا انتهْت حياة دراسته وأايُم تحصيله، انتهت الدراسة قبل أن يدخل يف كلية، وأن يضع قدمه 
ك تالمذة عامل مشهور، لكن هذه احلقائق املريرة ال تضع عالمات يف ساحة جامعة، أو ينخرط يف سل

التعجب يف حياة إنسان ُولد يف أسرة رقيقة احلال، وذاَق مرارة اليتم يف الصار، وليست يف األسرة سوى 
أختني وأم، ال جيدون من يعوهلم، وال جيدون ما يسّد رمقهم، ويقيم أوَدهم، وإمنا يثري التعجب ما حدَث 

ة هذا اإلنسان يف أايمه اآلتية، كيف أصبَح يتيم األب هذا يتيم دهره؟ وكيَف أصبح هذا الشاّب يف حيا
الذي مل يدخل يف كلية أو جامعة، ومل يتتلمذ على مرشد أو مرّب كبري، مث أصبح مؤسس مدارس 

رين، وكليات، ومنشئ دور النشر ومكتبات، وأصبح حمّط أنظار الناس، وملتقى الدعاة، وقائد املناظ
وكابوسا حّيا للمنّصرين؟ هذا كله هاريخ جميٌد، وهاريخ لتوطيد القدم، ومواجهة املشاكل، والتّالب على 
الصعاب واملتاعب، وقصص رائعة لبناء النفس، وتكوين الشخصية، والطموحات الالمتناهية، والعزمية 

لدؤوب إىل الااية املنشودة، ينباي الباسلة اليت ال تتزحزح، والبحث املطّرد عن الضالّة، والسعي احلثيث ا
 للعامل أن يكون على عْلم به، ويستفيد منه ويفيد اآلخرين. 

بعد هذا التحصيل العلمي، وهذا الرصيد املنخفض من املعارف، بدأ حياته العملية، ليكون عوان 
، ويف فرتة قريبة جسره، فتعلم اخلياطة، وفتَح حمال يف على أمه وأختيه يف احلياة، وعائال وحيدا ألسرت

                                                 
(1)  Religious controversy in British India, Kenneth W. Jonese (Suny press), p. 111 
(2) International Journal of Advanced research in Management and social Science, Vol II, Feb 2114, p. 111 
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ظهر كخياط مربّز مشهور يف عامل اخلياطة وصناعة املالبس، وأقبل على حمّله انٌس من مجيع الطبقات،  
لكن هذا الشاب الطموح والايور، الدافق حياة وجهادا، مل يكن يرضى أن تنحصر حياته يف دائرة 

املهنة املادية، اليت ُتدافع عن أجساد املسلمني وجتّمل ظواهر األمة، وترتك  اخلياطة الضّيقة، ويف هذه
بواطنها وسرائرها، وإمياهنا وعقائدها، وثقافتها ومعنوايهتا مفتوحة األبواب، معّرضة للمخاطر واملهالك، 

يف كل  ويف أثناء هذا العمل، ويف هذا احملّل، شاهَد املنشئ حركة التنصري تصل إىل كل حمّل، وتقوم
سوق، وتدّق على كل ابب، كما شاهد رّدة هائلة جاست بيوت املسلمني، وكاد هو بنفسه أن يركن 

  (1)إىل النصرانية شيئا كبريا! وظهرت مجيع اإلرهاصات، وانتهْت املقدمات، ومل تبق إال مرحلة التعميد!
ل أن يقع بنفسه يف لكن اإلنسان الذي بعث هللا إلنقاذ األمة املسلمة من النصرانية، يستحي 

 حممد يف األانجيلللشيخ احلافظ نعمت هللا، و أابطيل النصرانيةشراكها، هنا وقَع يف يده كتاب 
حىت أدرك الشيخ أن النصرانية ليسْت إال شبحا من أشباح  (2)للداعية املهتدي املولوي إحسان هللا،

مل يبق منها إال لباٌس فضفاٌض يسدى شريعة قدمية، فقدْت صالحيتها، وضاعْت عصَرها ومكانَتها، و 
على اإلنسان بال شعور منه عن احلقيقة، كما أدرك أن هذه األمواج الطاغية العاتية من التنصري 
والتضليل، لو مل يتم سّد طريقها اآلن، وإغالق ابهبا، والرّد عليها رّدا حامسا قواي، جلرفت أمة اإلسالم 

ها وآاثرها، ولتحولت مساجدها إىل كنائس، ومناراهُتا إىل من هذه البقعة، ولطمست هويتها ومعامل
الصلبان، ولقامت مكان هذه الدولة املسلمة دولٌة صليبيٌة، ولو مل يتم دحر النصرانية وحموها من هذه 
البقعة اليت تعتّز بكثرة املساجد واملدارس، والعلماء والدعاة، لكان وجودهم بال جدوى، بل ولكان بطن 

م من ظهرها! فكر املنشئ يف هذا كله، وتساءل نفسه ماذا فعَل من أجل دينه، والدفاع األرض خريا هل
 (1)عن شعبه؟ فهّب، وقاَم وحَده على املسرح.

يف هذه املرحلة الدقيقة من حياته، ومرحلة االنقالب واالضطراب يف عقله وذهنه، سافَر املنشئ 
ي إذ ذاك مدينة زاهرة، ملتقى احلضارات واملدنيات، ابلبناال الاربية حلاجة، وه دارجيلينغإىل مقاطعة 

وحمطّة العلماء ورجال األداين، فكانت مشيئة هللا أن يبقى فيها املنشئ فرتة ، ليستفيد من علومها 
 ورجاهلا، وليأخذ خطى مهّمة يف طريق الدعوة. 

                                                 
(1) Religious controversy in British India, Kenneth W. Jonese (Suny press), p. 114  
 21املنشئ مهر هللا: عصره ومصره وجمتمعه، أتليف حممد أيب طالب، ص (2)
  99ي، والسيد علي أحسن ص، أتليف حممد عبد احل(العصر املعاصر)هاريخ األدب البناايل  (1)
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ا يف عامل الكتب واملؤلفات، وموغال يف البحث لفرتة، غارق دارجيلينغبقي الشاب مهر هللا بـ 
واملطالعة، ودراسة الكتب املقّدسة يف األداين الثالثة: النصرانية واهلندوسية والبوذية، وقراءة عشرات 
الكتب اليت ال يصل إليها إال من له بصٌر يف التاريخ، وصرٌب على البحث، وابٌع يف اللاة واألدب، فقرأ 

حبروفها وفقراهتا، كما قرَأ مؤلفات العلماء املهتدين، الذين سّجلوا يف   تريبيتاكاو الفيدااإلجنيل و
كتبهم جتارب حياهتم، واملقارنة بني دينهم القدمي ودينهم اجلديد، وبينوا فضل اإلسالم على سائر 

رز األداين، وحددوا األسباب اليت أخرجتهم من حظرية تلك الدايانت إىل رحاب اإلسالم، وكان من أب
ملاذا هذه املؤلفات القيمة اليت كان هلا دوٌر كبري يف حياة هذا اجملاهد كتاابن لسليمان الوارثي: 

ملؤلف مل يعرف امسه، وقد   تحفة املقتدي، وكتاب آخر ابللاة األردية البحث عن احلقّ و أسلمُت؟
، فقد استفاد منها ما مل كانْت رحلته مع هذه الكتب رحلة روحية ممتعة  ال يشعر هبا إال من جرهبا

 يستفد من غريها، وظل طوال حياته مدينا هلا. 

ليس خّياطا، وإمنا رجع عاملا متمّكنا من الشريعة اإلسالمية  جسررجع املنشئ مهر هللا إىل وطنه 
سة، وعارفا بنقائصها ونقائضها، الاراء، ومتضلعا من الدراسات املقارنة للدايانت، وخبريا ابلكتب املقد

واملضامني املخالفة للذوق اإلنساين، والطبيعة البشرية والقانونية املوجودة فيها، رجع وشاهَد اجملتمع 
البناايل املسلم متخّلفا، ورأى املسلمني متوّزعني على معسكرات صارية متنافرة متناحرة، لكل معسكر 

احلركة جار يعتدي على جريانه، ورأى خالفا بني أصحاب  رايته وقائده، ونظرايته وفلسفاته، وكل
، وانعزال العلماء عن ميدان احلياة، مشتالني ابلنزاعات الفرعية الفقهية، احلركة اجلونبوريةو الفرائضية

ليست ذات خطر كبري وأمهية ابلاة، ورأى اضطرااب وتوتّرا بني احلنفية والسلفية، واملقلدين وغري املقلدين، 
أصبحت هذه "احملنة" هي شال العلماء واجملتمع املسلم الشاغل، وحديث النوادي واحملافل، وصار  حىت

أمرهم فوضى، ويف هذا اجلّو املارب دمههم فرسان النصارى، ورأى املنصرين يصطادون يف املاء العكر، 
راكا لسواد األمة، ويعرضون اإلسالم ونبيةه على املسلمني أبسلوب جيايف الواقع واإلنصاف، وينصبون ش

عن طريق اخلدع والطمع، وتحريف النصوص، وتشويه معامل الدين، وصورة نبيه، وشريعته، حىت ارتّد عدد  
كبري من املسلمني عن اإلسالم وتنصروا، كما قام الدعاة اهلندوس ينتقدون اإلسالم نقدا الذعا، 
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ينهم، وأسسوا مجعيات، وطرحوا ويعملون على إاثرة الشكوك يف قلوب املسلمني، وزحزحة ثقتهم بد 
ولوضع عراقيل يف طريق الدعوة اإلسالمية، يف غفلة  (1)حركات ملنع انتشار اإلسالم بني اهلندوس،

رهيبة من العلماء والدعاة الذين كانوا جياهدون، ويبذلون أنفسهم وأمواهلم، ويستنفدون مواهَبهم 
م على آراء اآلخرين، وتحريض العامة على ونبوَغهم، دفاعا عن مذاهبهم ومواقفهم، وتاليب آرائه

خصومهم وخمالفيهم يف الفقه والرأي! هنا قام املنشئ، وانتقد العلماَء نقدا علميا رصينا، فيه عتاب 
عليهم، ونصيحة هلم، وقد كتَب رسالة  يف هذه الفرتة وذكَر فيها: "هل عجزت األوساط العلمية من 

لشخص الذي يشهد أبنه مسلم، مث يصرب على إهانة نيب املسلمني عن إقامة حوار ضد التنصري؟ ا
  (2)اإلسالم، ال يستحق أن ُيسمى مسلما!"

شاهد املنشئ مهر هللا كّل ذلك، فرأى أن اإلميان هو األوّل، وهو الروح للمجتمع املسلم، فإذا  
ف على الفروع واجلزئيات، ولذلك مل كان اإلميان يف خطر، وعرضة هلجوم األعداء، ال يصّح اخلال

يشال ابله ابملسائل اليت كانت رائجة وانفقة يف األسواق، ومل يقّيد نفَسه يف سلك مجاعة أو حزب، بل 
ظّل حرّا طليقا، كسحاب يف السماء، يظل كل مسافر، ويسقي كل مزرع، ويعمل يف كل جبهة، وحيضر 

 فوسا هلدٍف كان يرى أمسى األهداف يف احلياة. يف كل اند وحمفل، ويتعاون مع كل أحد، ويعّد ن
بعد فرتٍة سافَر إىل كلكتا، عاصمة البناال الاربية، وجلس مع مجاعة من أصدقائه وأحبائه جمالس  
كثرية، ويف هناية املطاف دعي جملٌس عاّم يف أحد املساجد يف كلكتا، فاجتمع فيه حشٌد كبرٌي من صفوة 

والعاملني يف جمال الدعوة، ورجال الرتبية، وهنا أحّس اجلميع حباجة إىل اجملتمع اإلسالمي وأهل الفضل، 
هيئة، جتمعهم يف رحاهبا، تحت سقٍف واحد، ولااية مشرتكة، وهبذا ستنّصب اجلهود يف بوتقة واحدة، 

جلنة نشر اإلسالم بعموم وتكون الفائدة أجدى وأنفع وأمشل، فأنشؤوها يف ذلك اجمللس، ومّسوها 
 (1)لقيت مسؤوليُتها يف آسام والبناال على املنشئ مهر هللا.، وأاهلند

                                                 
(1) International Journal of Advanced research in Management and social Science, Vol II, Feb 

2114, p. 114 " أسرار اهلندوسية وفضائح آهلتها" أتليف الشيخ مهر هللا، ومطبوع أكادميية املنشئ حممد مهر هللا  وانظر كذلك مقدمة املؤلف يف كتاب
 بحث، توزيع مكتبة التقوى، داكا لل

(2) Religious controversy in British India, Kenneth W. Jonese (Suny press), p. 91 
 11املنشئ مهر هللا: حياته وأعماله، تحرير األستاذ انصر هالل، ص (1)
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هنا برَزت عبقرية املنشئ مهر هللا كمجاهد عظيم، وكمصلح جليل يف جمال الدعوة، وتعريف غري 
املسلمني برسالة اإلسالم، ودعوهتم إىل اعتناقه، وإصالح عقائد املسلمني، وإنقاذهم من الفنت 

ن، وحماربة التنصري، ومقاومة اهلندوسية، والرّد على أابطيل الدعاة اهلندوس والدعوات املنافية لروح الدي
واخلوض معهم يف املناظرات والردود، وإلقاء اخلطب واحملاضرات، هكذا  (1)واملنصرين يف وقت واحد،

عال صوُت هذا الداعية، وارتفَع امسُُه، وانطلقت شهرتُه متتّد كخطيب مفّوه، وكمناظر مسلم قدير، 
ذت رايته الاالبة الظافرة ختفق على آفاق مرتامية من آسام والبناال، وهب الناس يُقبلون عليه وأخ

ويستجيبون لندائه من كل حدب وصوب، لو كان يف عصر اإلعالم، لكان أشهر من داعية اإلسالم 
 الشيخ أمحد ديدات، والدكتور ذاكر عبد الكرمي انيك. 

الاربية بركان نصراين، عندما ظهر منّصر ابسم يوحنا  للميالد تفجر يف البناال 1881يف عام 
فارتّد عن اإلسالم وتنّصر، وكان قد  ،فيدآيبينوداملكرم ضمري الدين، وكان هذا الرجل ضمري الدين 

، مث درَس يف إله ابدمبدينة  كلية القديس بولس الالهوتية، ودرَس يف مهربوريف  1811ُولد عام 
لكتا، وتعلم عدة لاات، من العربية والعربية والسنسكريتية واليواننية، كما كان متقنا الكلية الالهوتية بك

للبناالية واألردية واإلجنليزية واألردية والفارسية والالتينية، وابخلالصة أصبح هذا اإلنسان يف القمة من 
ية، ورسَخ يف أانجيلها، العلم واملعرفة، واللاات واآلداب، والالهوت والشعر، ومتكن من الداينة النصران

  (2)وبرَز يف امليدان كداعية متحّمس إليها، ومدافع عنها، ومتعّصب شديد التعصب هلا.
بدَأ يوحنا رحلَته الدعوية أول ما بدَأ ابهلجوم على القرآن! فأاثر حوله شبهات، ونشر مقاالت يف 

وهي: "أن القرآن الذي نزل  جملة نصرانية كانت تصدر من البناال، كلها تتلّخص يف نتيجة واحدة،
على الرسول حممد هو ليس املصحف الذي أبيدي املسلمني اآلن، بل النسخة األصيلة لذلك القرآن 

أين القرآن أحرقت يف عصر عثمان أبمر منه"، مث مجع هذه املقاالت ونشرها يف كتاب ابسم 
وال تبديل! حىت انربى له  ؟ وأاثر شبهات حول حجية القرآن، وكونه من هللا، بال تحريفاألصلي

املنشئ مهر هللا ورّد عليه ردودا قويّة مستمرّة أخرسته، وكانت نتيجتها هداية يوحنا وعودته إىل بيته بعد 
 .القرآن األصلي يف كل مكانخروجه منه بثمانية أعوام، ونشر كتاب 

رين يف مناطق شىت، مث تتابعْت جلسات وندوات، ومناظراٌت وخماصمات بينه وبني القساوسة املنصّ 
                                                 

(1) Encyclopedia of Eminent Thinkers, Vol XXI, Dr. Jai Narain Sharma p. 78 
(2) The Muslim Heritage of Bengal, Mojlum Khan, (Kube Pblishing) p. 211 
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من أقصى حدود البناال غراب إىل أقصى حدود آسام شرقا ومشاال، كان املنشئ فيها فارس امليدان،  
وصاحب لواء النصر والظفر، وكان حممد ضمري الدين الذي ارتّد وتنّصر مث اهتدى، من أقرب الناس 

عية وكمؤلف كبري قدير لإلسالم يف هذه إليه، ومبثابة الساعد األمين له يف هذه املناظرات، وقد برَز كدا
كتااب ورسالة يف الرّد على النصرانية، والفضل يف ذلك يرجع قبل اجلميع   118املنطقة، فيقال أنه كتَب 

وعلى  (1)إىل شيخنا املنشئ مهر هللا، فكان من أصفى أصدقائه، وهو الذي هدى له طريَقه إىل هللا،
اخلطبات ، وإلسالم وشهادة أصحاب الدايانتصدق ارأس ما كتبه الشيخ ضمري الدين 

ومن أبرز املناظرات اليت  (2)وغريها، حممد سيد املرسلني وتفنيد شبهات املنصرين، واإلسالمية
م، على رؤوس 1891عام  بريسالخاضها الشيخ مهر هللا يف هذه الفرتة، مناظرته اليت وقعْت يف 

متتالية، مث عاَد الشيخ إىل بيته مكلال ابلنصر املبني، ومرتداي  األشهاد، دامت هذه املناظرة لثالثة أايم
  (1)وسام العز واالنتصار على املنصرين.

 

عن الدين، ودعوة غري املسلمني إليه، كانت للشيخ مهر  جبانب املناظرات مع املنصرين، والدفاع
قيدهتم، وأحوال قلوهبم، وقّوة يقينهم، فأخذ احملافل واجملامع هللا عناية كبرية ابملسلمني، وإبمياهنم وع

الدينية العامة وسيلة لالختالط مع سواد الناس، واحلديث إليهم، ومسع أسقامهم، وبيان الشفاء هلم، ومل 
وكان مبايعا على يد املرشد الكبري الشيخ  (4)أيخذها مطية لكسب الدنيا، وامتصاص دماء الناس،

لكنه كان أبعد الناس عن اخلرافات الصوفية  ،(7)فرفراالصديقي، مؤسس خانقاه  موالان أيب بكر
 وبدعها وضالالهتا. 

مع أن الشيخ مهر هللا أمضى معظم حياته يف إلقاء املواعظ، واإلرشاد والتوجيه، واخلوض مع 
                                                 

  14املنشئ مهر هللا: عصره ومصره وجمتمعه، أتليف حممد أيب طالب، ص  (1)
  111و 112، أتليف حممد عبد احلي، والسيد علي أحسن، ص(العصر املعاصر)هاريخ األدب البناايل  (2)
 Religious controversy in British India, Kenneth W. Joneseواملناظرات األخرى الكثرية  انظر تفاصيل هذه املناظرة (1)

(Suny press), p. 119    وما بعدها 
(4) Religious controversy in British India, Kenneth W. Jonese (Suny press), p 111 
(7) International Journal of Advanced research in Management and social Science, Vol II, Feb 2114, p. 118 
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ب، ونشر مؤلفات قيمة مازال كثريها متداولة املنصرين يف املناظرات، إال أنه تفرّغ لكتابة وأتليف كت
أبيدي الناس، بعد وفاته أبكثر من قرٍن، وهذا خري شاهد على إخالص املؤلف، وسعة علمه، وصفاء 
حسه، ورقّة شعوره، ومجال فّنه، ومتّكنه مما تناوله يف هذه الكتب، وقدرته على التعبري والبيان، وكان 

هبا أميا اهتمام، حينما كانْت مهجورة أو شبه مهجورة يف اجملتمع البناايل حيّب البناالية لاته األم، ويهتم 
املسلم، وحيّث الناس على إتقاهنا، واختاذها وسيلة من وسائل النهضة، ومن أبرز هذه الكتب وأنفعها، 

مهر  ◊ (م1897)الرّد على النصرانية ودليل اإلسالم  ◊ (م1881)أابطيل النصرانية  ◊وأكثرها قيمة: 
 (م1891)أسرار اهلندوسية وفضائح آهلتها  ◊ (م طبعة اثلثة1998)معاانة األرامل  ◊ (م1891)سالم اإل
وقد طُبعت  (1) ،(م طبعة اثنية1919)جواب النصارى  ◊ (م1918)احلوار بني النصراين واملسلم  ◊

  (2)جمموعة هذه املؤلفات يف جمّلدين وُنشرْت.

للشيخ مهر هللا أن يدرس يف املدارس واجلامعات، وحيصل العلم على األساتذة، ولذلك   مل ُيكتب
كان يشعر بضرورة نشر العلم ونور املعرفة يف اجملتمع، وأمهية تثقيف الشعب البناايل املسلم، ومن مث نراه 

جلهل والظالم، يسعى لنشر العلم والثقافة، ويؤسس مدارس دينية ومعاهد علمية، ومراكز ثقافية، لرفع ا
اليت أسسها يف قريته  املدرسة الكرامتيةوالاي والضالل، يف شىت مناطق آسام والبناال، ومن أشهرها 

مانوهربور  على اسم موالان كرامت علي اجلونبوري، بعد معاانة كثرية، وكان  (1)للميالد، 1911عام
ربه على الضيق والعوز! فكان من يتحمل مصاريفها طوال حياته مع رقة حالته، وزهده وتقشفه، وص

 .جممع املنشئ مهر هللابركة ذلك اإلخالص أهنا ما زالت قائمة ابسم 

كان صاحب قلب كبري، رحب الصدر، واسع األفق، حيلم دائما بتوحيد صفوف املسلمني،   
جتمع فيه حّب الواقعية وعدم التعّصب، والتأليف بني قلوهبم، ويكره البون والفرقة كرها شديدا، وقد ا

مع إتقان العلم والتعّمق، وكان له دوٌر كبرٌي يف إزالة النزاع من بني علماء التيارات الشىت، ورفع خالف 

                                                 
  18و 11املنشئ مهر هللا: حياته وأعماله، تحرير انصر هالل، ص (1)
  112و 111، أتليف حممد عبد احلي، والسيد علي أحسن ص(العصر املعاصر)وانظر هاريخ األدب البناايل  (2)
 11حممد أيب طالب، صاملنشئ مهر هللا: عصره ومصره وجمتمعه، أتليف  (1)
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املذاهب املختلفة، واجلمع أو التقريب بني احلنفية والسلفية، وملء الفجوة بني الطوائف اإلسالمية أو  
أو ابألحرى  -كثري من املناسبات، وقد ُدعي أكثر من مرة إىل مناظراتتضييق شقتها على األقل، يف  

فيما بني الطوائف اإلسالمية، لكنه مل يستجب هلا، وإذا استجاب لبعضها، حضرها،  -حروب داخلية
واستاّل الفرصة يف الدعوة إىل وحدة األمة، ومجع شتاهتا، ورفع الفرقة من بينها، والدفاع عن الدين صفا 

  (1)فيما بني املسلمني، واإلسالم على مفرتق الطرق! -مهما كان السبب -كان ال يرى اجلدلواحدا، و 
كما كان مصلحا عظيما من الطراز األول، فمع أنه نذَر حياته كلها للرد على النصرانية 
واهلندوسية، إال أن ذلك مل يكن من ابب اهلجوم عليهم، وإمنا من ابب الدفاع عن كيان اإلسالم 

مني أوال، وإبداء حماسن اإلسالم، ودعوة غري املسلمني إليه اثنيا، وإصالح اجملتمع، ودفع الظلم واملسل
عن املظلوم على اختالف األجناس واألداين اثلثا وأخريا، فلم ينظر إىل عامة اهلندوس أو حىت النصارى 

كثري من اخلرافات االجتماعية   فرفَع صوَته ضد (2)يف اجملتمع أبهنم أعداؤه، وإمنا نظروا إليهم أبهنم بشٌر!
اجلائرة والعادات الالإنسانية املسيطرة على اجملتمع اهلندوسي! ووقَف جبانب املظلومني، وتحّدث عن 
معاانة املرأة بني اهلندوس! وعادة عضل األرامل من الزواج بعد وفاة زوجها! ويف هذا كتَب كتابه الشهري 

معاانة األرامل،(1)  الطبقات السائد يف اجملتمع اهلندوسي إذ ذاك، فكان سببا يف  كما نعى على نظام
 (4)دخول كثري من نساء اهلندوس يف اإلسالم!

وقد كان شاعرا مطبوعا، طيع القرحية، وأديبا قّصاصا، تتلمذ عليه الكثري أو أتثروا به أثرا بلياا،  
برزوا يف ميدان الشعر واألدب وتبّنوا آراءه وانفحوا عنها، ودخلوا يف صراعات أدبية من أجلها، مث 

البناايل وأصبحوا من الشعراء الفحول، ومن األعالم الفطاحل، مبن فيهم الشاعر البناايل الكبري إمساعيل 
حسني السراجي، والشاعر الشيخ حبيب الرمحن، والشيخ فضل الكرمي، والعامل املصلح األديب موالان 

بل وجد فيه منهج حياته بعد أن لقيه وأتثر به، وكان  وكان الشيخ خان معجبا به، (7)حممد أكرم خان،
يقول: "العمل الذي عمله الشيخ مهر هللا، مع أنه مل يدخل يف مدرسة دينية، ومل أيخذ العلم على أيدي 

                                                 
(1) Religious controversy in British India, Kenneth W. Jonese (Suny press), p 111 
 29-28املنشئ مهر هللا: حياته وأعماله، تحرير األستاذ انصر هالل، ص (2)
  211العقلية املسلمة واآلداب البناالية، أتليف أنيس الزمان، ص (1)
أسرار اهلندوسية وفضائح آهلتها، أتليف الشيخ مهر هللا، ومطبوع أكادميية املنشئ حممد مهر هللا للبحث، توزيع ؤلف يف كتاب وانظر كذلك مقدمة امل (4)

 مكتبة التقوى، داكا
 11علماء بناالديش ومشاخيها اجملاهدون: أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص (7)
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العلماء، مل يعمل به مئات العلماء املتخرجني يف املدارس الدينية، ومحلة الشهادات العليا، وهنا تتجلى 
 (1).عبقريته وندرته"

نتيجة هذا اجلهاد املطرد، واجلهود املضنية، واجلوالت املستمرّة، بني أرجاء البناال وأركان آسام، 
ابلدعوة، والنصيحة، وإصالح األمة واجملتمع، ونشر العقيدة الصحيحة، وحمو البدع، وقبل كل شيء 

كان، وعدم عنايته ابجلسم وصّحته، وبعد كل شيء حماربة التنصري واهلندوسية، يف كل حني ويف كل م
وسالمة البدن، بلَغ من هذا اإلنسان اجلهُد، وانل منه النصب، بعد أن ظّل طوال حياته شااب متدفّقا، 
متوثب النفس، ومتوقد الروح، ومتفّجر اهلمة، وموفور الصحة يف عامة األحوال، مث طاى عليه الفتور 

صبح طريح الفراش، وبدْت عليه آاثر األجل احملتوم، وهنشته واإلرهاق، فأصابته العاهة الشديدة، حىت أ
األمراض واألسقام، ورأى املوت ابداي بني عينيه، وجاَء النداء األخري، والتحَق ابلرفيق األعلى عام 

 (2)م، يف عمٍر ال يزيد على مخسة وأربعني عاما!1911

زوَجَته، وستة من البنني والبنات الصاار، وهو العائل الوحيد لقد خلف املنشئ وراءه أّمه احلنني، و  
هلذه األسرة الكبرية، وكان قد كسَب من املال كثريا، لكنه بذل كّله يف سبيل هللا، زاهدا يف الدنيا، وراغبا 

ومل  فيما عند هللا، قانعا ابلكفاف، ومتبّلاا ابليسري، مل يّدخر ماال، ومل حيفظ عقارا، حىت ذهب من الدنيا
يرتك هلم شيئا، فقد علمته احلياة الصمت واحلكمة، وتحمل املشاق، والصرب على شظف احلياة وتعويد 
األسرة عليها، وكانت حياته غاية يف البساطة والسذاجة، صاحب تواضع ظاهر، وأدب جّم، حىت ما  

 ه. كان أحٌد يعرفه من مالمح وجهه ولباسه أبنه عبقّري من عباقرة اإلسالم ويتيم دهر 
وقد تعّرض أهله ملشاكل واضطراابت كثرية بعد وفاته، وضعها جريانه ومعارفه، وُصودرْت عّدة 

وكانت تكأة إلهانتهم وإذالهلم، بل زاد الطني بلة، عندما ُغرموا بارامة  (1)مؤلفاته، ومنعْت من النشر،
                                                 

 111ذ أبو جعفر، صموالان حممد أكرم خان، مجعه وحرره األستا (1)
أسرار اهلندوسية وفضائح آهلتها، ، هكذا جاَء يف كتب كثرية، أما يف مقدمة كتاب 11املنشئ مهر هللا: حياته وأعماله، تحرير األستاذ انصر هالل، ص (2)

 م! 1912أتليف الشيخ مهر هللا، ومطبوع أكادميية املنشئ حممد مهر هللا للبحث، ذُكر أنه تويف يف هناية عام 
م، فكان صاعقة على الشعب اهلندوسي، عوامه وخواصه، حىت 1912أسرار اهلندوسية وفضائح آهلتها نشرَه بعد وفاته جنله األكرب عام فمثال كتابه  (1)

ونشره، وفرضت على  وسّجلوا قضية عليه يف احملكمة، فحكمت احملكمة مبصادرته واملنع من طبعه -وهم كانوا للشيخ ابملرصاد منذ حياته -دهاة اهلندوس
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طويلة عريضة مالية ضخمة، قصمت ظهورهم، وكسحتهم من البيت إىل الشارع، وحوكموا حماكمات  
من أجلها، يف حني كانوا يف أحوج ما يكونون إىل االستفادة منها، ليقيموا هبا صلبهم، ويسدوا هبا 
رمقهم، ومل يؤّد الشعب البناايل املسلم حّق هذا اإلنسان الكبري إىل أهله وأسرته، بل كافؤوا حسناته 

 ن كم فيهم قيس بن امللوح؟ العشاق بيننا كثري، ولك (1)ابلسيئات، وجزوا إحسانه ابإلساءة،
من هنا كان الشيخ ضمري الدين يقول: "أيها الشعب البناايل املسلم! إن هذا اإلنسان بذل كل ما  
كان له يف سبيلكم، وهاهو اآلن قد ترك الدنيا وأهله صفر اليدين، وما بذلتم له شيئا يف حياته، فماذا 

 فاعلون ألهله بعد وفاته!" 
يت خلفها يف حياة مل تطل كثريا، واإلجنازات الضخمة اهلائلة اليت تركها يف لكن املآثر الكربى ال 

هذه األايم املعدودة، قد خّلدته، وحجزْت له مكانة كبرية يف التاريخ، وستحفظ ذكره ومكانته على 
 ألسنة العاملني أبد الدهر إبذن هللا تعاىل، كأن الزمن قد ُطوي له، فأجنز وحده يف سنني معدودة ما ال

 ينجزه اجلماعة الكبرية يف عقود. 

يف الوقت الذي أحاط هبذه الدولة ظالم التنصري من جديد، وخّيمت على هذا الوطن ظلمات 
اهلندوسية والعلمانية والالدينية، وأصبحْت شىت مناطق الدولة تتعّرض يف كل يوم حملاوالت التنصري، 

ميد، ويرتّد كثري من املسلمني، حان الوقت أن يرفع الشعب البناايل وبدأت القبائل تتكالب على التع
املسلم رأسه، وينظر يف عبقرية هذا اإلنسان من جديد، ويوفه حّقه بعد أن كان ماموط احلق يف حياته، 
ويدرس تراثه من جديد، وأيخذ منه نورا ميشي يف ضوئه إىل األمام، ويّتخذه منارة رشد يف طريق اجلهاد 

تنصري، والدفاع عن كيان هذا الدين، وهذا الشعب، ومن أوىل من العلماء يف ذلك كله؟ يف القيام ضّد ال
 الدعوة يف سبيل هللا، وحراسة حدود الشريعة؟ -أبفضل األعمال، وأعظم الطاعات، وأكرب القرابت

                                                                                                                                  
 Encyclopedia of Eminent Thinkers, Vol XXI, Dr. Jai Narain Sharma هاكا آنذاك! 211األسرة غرامة مالية قدرها 

p. 11   .وكذلك مقدمة كتاب أسرار اهلندوسية وفضائح آهلتها، مطبوع أكادميية املنشئ حممد مهر هللا للبحث 
 2جمتمعه، أتليف حممد أيب طالب، صاملنشئ مهر هللا: عصره ومصره و  (1)
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 موالنا القارئ إبراهيم

(1788- 1781) 
 وجانيزاوية أالشيخ الرباني، العامل املصلح، مؤسس 

 

هو مرشد رابين من الطراز األول، ومن طليعة الشيوخ املصلحني يف داير البناال، ومن أبرز خّرجيي 
على أرض اهلند، فبارك هللا يف هذه  املدرسة الرابنية، اليت أسسها موالان رشيد أمحد الكنكوهي 

فى تالمذة موالان املدرسة، ونفع هبا البشر على وجه املعمورة أبسرها، وقد كان شيخنا من أص
الكنكوهي الذي أخذ منه العلَم والعمَل، مث ابيَعه، وترىّب يف كنفه، وتحت رعايته، حىت خرَج من زاويته، 
وهو مستعّد حلمل أعباء الدعوة والتبليغ، وإصالح اجملتمع، وإرشاد الناس إىل طريق اهلدى والصالح، 

س إقباال مل يسمع مبثله، وحصَل انقالٌب روحي شامل، فبدأَ العمل، وما هي إال أايٌم، حىت أقبل عليه النا
 .مل حيصل له شبيه يف هذه البقعة منذ قروٍن! إنه الشيخ احلاج السيد القارئ حممد إبراهيم 

للميالد، يف أسرة مسلمة شريفة، هلا جاه وشهرة  1811عام  نواخايلُولد حممد إبراهيم مبحافظة 
بدَأ الدراسة يف قريته، وتعلم مبادئ العربية والفارسية، وكانت البناال الشرقية آنذاك تعاين يف املنطقة، مث 

من قّلة املدارس الدينية، واملراكز العلمية الشرعية، ومن نضوب العلم واملعرفة، وندرة العلماء الراسخني يف 
اجملتمع، ولذلك كانت املدرسة العلوم اإلسالمية األصيلة، والقادرين على االستفادة منها، ونشرها يف 

العالية بكلكتا حمطة العلماء والطلبة، وملتقى القوافل العلمية، ومصّب الطالب الطموحني، رغم فجوة  
كبرية، وإشكال ضخم هائل، يف جذرها، وسؤال مهّم عظيم، حول هاريخ أتسيسها وبنائها، فسافر 
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 (1).الشيخ إىل كلكتا، واخنرط يف سلك طلبة املدرسة العالية 
لكن قدر هللا كان يُريد منه تعليما أفضل، ومركزا دينيا أعلى وأنفع، وأرضا أطهر وأصلح لتعلم  

القرآن والشريعة، ولذلك بعد فرتة جتريبية يسرية، عندما شاهد الشيخ أن أمله بدأ خييب يف رحاب 
 قرأ عليها سالم الوداع. املدرسة العالية، وأن أحالمه بدأْت تتبّخر يف كنفها، صّمَم على تركها، وأن ي

وهنا واتته السعادة الكربى يف احلياة، وسنحت الفرصة للسفر إىل بيت هللا، فوصَل إىل مّكة، وبدأَ  
يبحث عن عامل أيخذ منه العلم، أو مركز دي ي يدخل فيه ويتفرّغ للحياة العلمية، حىت وقَع اختياره على 

درسة اليت بوركْت يف عمرها، وشهدْت هنضة علمية، وتزّعمت النشاط املعريف، املدرسة الصولتية، تلك امل
وقادت حركات التعليم والرتبية، واليت ال تزال قائمة، وتعتّز بكوهنا أقدم مدرسة ُأسست يف اجلزيرة على 

، والذي املنهج النظامي، الذي أخذ شكله النهائي يف اهلند، مث انتشر فيما جاورها من البالد اإلسالمية
ال يزال مطّبقا تطبيقا حرفّيا يف معظم املدارس الدينية والعربية، وهي املدرسة اليت أسّسها جماهد اهلند 

من هجرة املصطفى، ومنذ  1214العظيم، ومناظر اإلسالم اخلالد، الشيخ رمحت هللا الكريانوي عام 
مني خدمة جليلة، فدخَل الشيخ إبراهيم أتسيسها، ال تزال تنشر العلم، وخترّج العلماء، وتقّدم إىل املسل

فيها، وبدَأ يقرأ القرآن على أعالم القرّاء املعاصرين، ولعّله كان أول طالب من البناال الشرقية يدرس يف 
 (2)هذه املدرسة.

درَس الشيخ إبراهيم يف املدرسة الصولتية فرتة  كبرية ، وتضّلع من علم القراءات على أيدي نوابغ  
علت شهرته، وارتفعت رايته، وشاَع ذكره الطيب يف بطاح مكة وأطراف احلجاز، وكان احلجاز، حىت 

ذلك يف عهد احلسني بن علي اهلامشي، شريف مّكة وملك احلجاز آنذاك، فسمع احلسني قراءة الشيخ 
ا إبراهيم، فأعجب هبا، وأمَر إدارة املدرسة الصولتية لتعيينه مدّرسا هلا، وأصبح الطالب إبراهيم مدرس

 للمدرسة الصولتية، ودّرس فيها عشرة أعوام تقريبا. 

عندما بلَغ من عمره ثالثني عاما، ورأى كثريا من العامل، وامتألت احلياة ابلتجارب، عاَد الشيخ 

                                                 
  1و 7سرية موجزة ملوالان القارئ إبراهيم، أتليف موالان السيد حممد إسحاق، ص (1)
 111حياة الشيخ موالان القارئ إبراهيم، أتليف الشيخ موالان حمبوب إهلي األوجاين، ص (2)
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مه، اليت استعّد إبراهيم إىل وطنه، ليبدأ أهم مرحلة من مراحل احلياة، وليقوم مبهّمة رئيسة بني شعبه وقو 
وأوى يف بيت صديق له ومعه زوجته العربية، اليت تزّوجها  الكشميبورهلا هذه األايم كّلها، فوصَل إىل 

ذهبْت يف  نواخايلأثناء إقامته مبّكة وتدريسه ابملدرسة الصولتية، وقد كانت أرض أبيه وأجداده يف 
، وأخذها مركزا جلهاده وإصالحه، الكشميبورة من حمافظ ماسينبوراألهنار، فلذلك تحّول إىل قرية 

وهنا بىن مسجدا، وأنشأ مدرسة، وعّلم القراءة بلهجات خمتلفة، حىت سرت شهرته بني الناس، وأقبل 
 عليه الطالب من كل حدب وصوب. 

س، كان حيّس بفراغ كبري رغم هذه األعمال اهلائلة، واملسؤوليات الكربى، واإلقبال العظيم من النا
ويقّض مضاجعه، ويضع قلبه على مجرة من غضى، وهنا ألقى  حلياة، ذلك الذي كان يقلقه دائمايف ا

هللا يف روعه اسم مرشد كامل، وشيخ رابين مصلح، قّيض هللا هلداية ماليني البشر، وإلصالح اجملتمع 
وحضَر  كنكوهلكنكوهي، فخرَج الشيخ لـموالان رشيد أمحد ا دي إصالحا شامال، سلطان األولياءاهلن

يف جملس الكنكوهي، ووضَع يده يف يده، وابيعه يف تزكية النفس وتصفية الباطن، والرجوع إىل هللا تعاىل 
ابلقلب السليم، مكَث الشيخ يف زاوية موالان الكنكوهي فرتة  قصرية قد ال تزيد على عشرين يوما، ويف 

وهو علم يقوم على الرتبية والتهذيب، وتزكية النفوس، وختليتها عن  أثناء ذلك أخذ منه علم السلوك،
الرذائل، أكثر مما يقوم على التعليم والتلقني، ولقي دروسا يف حقائق احلياة، وزخارف الدنيا، ومطامعها 
وزينتها، وطرق حماربة الشيطان، وإصالح البشر، ووصَل يف سّلم الرتبية الروحية إىل املدارج العليا، 

نالك أجازه موالان الكنكوهي للقيام بواجب اإلصالح واإلرشاد يف البناال، وأْخذ البيعة من الناس وه
  (1)على التمسك بشريعة هللا والوقوف عند حدودها.

ان، وإحياء السنة، وحمو البدعة، تفرّغ الشيخ القارئ لنشر التوحيد واإلمي كنكوهبعد العودة من 
ونفخ روح اإلخالص واإلانبة، والرابنية اخلالصة يف الضمائر، ولرتبية نفس اإلنسان، وتنمية روحه، 
وغرس الفضائل يف أخالقه، مع التدريس يف املدارس، وإلقاء الدروس واملواعظ يف املساجد واحملافل، 

 م. 1911فأسس اجلامعة اإلسالمية اإلبراهيمية عام 
                                                 

 م 2117مايو انظر مقال الشيخ تفضل احلق احليب غنجي، جملة الكوثر الشهرية،   (1)
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كما أنشأ زاوية كانت مركزا للعلم والعمل يف ذات الوقت، ومنوذجا رائعا للجمع بني التعليم    
والرتبية، والدراسة والعبادة، واملطالعة واإلانبة، حىت خّرجت هذه الزاوية علماء راّبنيني، وعظماء 

والقارئ حبيب هللا، والقارئ املصلحني، وصفوة  خمتارة من القرّاء البارزين، مبن فيهم القارئ بشري هللا، 
الشيخ السيد حممد إسحاق مؤسس زاوية  ان من أصفى تالمذته وأقرب خلفائهسخاوت هللا، وك

تشرمواني بنور اإلميان  رّج على يديه، وأانر بقعة  كاملةووالد الشيخ السيد فضل الكرمي، الذي خت
 واليقني.

قرآن الكرمي، فلقد آمن ابلقرآن منذ طفولته، واستضاء قلبه بسراجه، كان الشيخ شاوفا ولوعا ابل
وقضى شبابه ابلقرآن وعلم القراءات، مث عاَش حياَته كّلها يف رحابه، فكان ياّرد ابلقرآن، ويف أثناء 
الصالة كانت أصداء تالوته جتلجل يف رحاب املسجد، وتعرتيه حاالٌت غريبٌة وجذبة شديدة، وكان 

  (1)بكي وينتحب، ويُبكي املستمعني.بّكاء به، ي

االنقالب اإلصالحي العظيم الذي أحدثه الشيخ القارئ إبراهيم يف هذه الدولة، جعل له مكانة 
مرموقة يف الدين والعلم، ووجاهة عند الناس، وبذلك فقد أصبح الشيخ صاحب راية خّفاقة، وزاوية 

ئلة، ال تزال تتّبع طريقه يف الدعوة اإلصالح، وتقتفي أثره يف تزكية النفوس، بعد وفاته عامرة، ومجاعة ها
بزهاء قرن، فإن قام أحٌد أو بعض من هؤالء املاليني، مبا ميّس الدين يف صميمه، أو يتّعدى احلّد الذي 

ما أراد  حّدده الشارع، العهدة عادت على صاحب ذلك الصنيع، ال على هذا املرشد العظيم، الذي
 من قومه إال أن يهتدوا، ويرجعوا إىل هللا خاشعني منيبني. 

لذلك عندما نسمع أخبار الكشوف والكرامات، اليت قيلْت أن حصلت له، وملن يسري يف منهجه 
يف عامل السلوك والرابنية، وكثريا ما هي، قد ال يثق هبا التاريخ، وقد ال يصّدقها العلم، وال يكون هلا وزٌن 

يف ميزان الشريعة، لعدم ثبوهتا، أو لشّدة ضعف يف روايتها، أو لارابتها وعدم استئناسها يف عامل وقيمة 
اخلوارق واملعجزات، مثل زلزلة األرض حوله أثناء ذكره، وتقّطع أوصاله إراب إراب يف شّدة حاالته 

ذكره، فإن كل ومكاشفات قلبه، وذكر األشجار واألحجار واجلمادات بصوت رفيع ُيسمع متناغما مع 
                                                 

 املرجع السابق  (1)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 11 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

11 

 

واحلقيقة أن هذه  (1)ذلك ال حيّط من شأنه وال ينال من منزلته؛ ألنه مل يثبت منه أنه حاَكها أو اّدعاها،
اخلوارق ال ترفع قيمة اإلنسان عند ربه، وال تزيد شيئا يف ميزان حسناته، وهي ليست دليال على تقوى 

ربّه، بل هو مّنة إهلية يؤتيها هللا من يريد من  الرجل وليست آية على ورعه، وال شرطا لواليته وقربه من
 عباده بفضله ومشيئته. 

بعد حياة عّمرها ابألعمال اجلليلة للدين واألمة قضى الشيخ املصلح إبراهيم حنَبه وانتقل إىل جوار 
يف أوجاين، ساحة م، وهو يف الثمانني من عمره، ويف أوج شهرته وعظمته، وُدفن 1942ربّه عام 

جهاده، ومركز حركته، وخّلف وراءه أحد عشر كوكبا وسبع ثرايت، كلهم من العلماء العاملني، وزّوج 
إحدى بناته ابملصلح العظيم العالمة هاج اإلسالم املعروف بفخر البناال، وزّوج بنته الصارى بكبري 

 .(2)أسد البناالموالان نور هللا املعروف بـ نواخايلعلماء 
وقد توىّل بعد وفاته مهّمة الدعوة واإلصالح، اليت ترَكها، جنله الشيخ مشس احلق، مث جاَء حفيُده 
القارئ مبارك الكرمي، فكان خري خلف خلري سلف، برَز فيه من العلم والعمل، واإلخالص والتفاين يف 

ح واإلانبة، وعادت إىل سبيل الدعوة، والرابنية اخلالصة، ما جعله حمطّة القلوب، ومركزا حيا لإلصال
 م وُدفن جبوار جّده، رمحهم هللا مجيعا.2111الزاوية أايُم اجلّد واجملد، وقد تويّف الشيخ مبارك الكرمي عام 

 

                                                 
 اقرأ بعضها يف سرية موجزة ملوالان القارئ إبراهيم، أتليف موالان السيد حممد إسحاق (1)
يف  ، درسَ نواخايليف حمافظة م تقريبا 1914لد عام ، وُ أديب ديوبندو أسد البناالنواب علي، املعروف بـإنه الشيخ الكبري، موالان نور هللا بن  (2)

م، مث ختّصص يف الفقه واألدب، وخترّج بدرجة االمتياز، 1912جامعة هاهتزاري، مث سافَر إىل اهلند، ودخَل يف جامعة ديوبند، وأكمل مرحلة التكميل عام 
دون استمراره يف م، فكان أول مدّرس بناالديشي يف هاريخ ديوبند! لكن وفاة والده بعد أشهر حالت 1911وُعنّي مدّرسا يف قسم األدب بديوبند عام 

ية شهرية، مبا فيها التدريس بديوبند، وعاَد إىل مسقط رأسه، ظّل الشيخ نور هللا طوال حياته يتنّقل بني مدارس كثرية، ويدّرس احلديث النبوي يف مراكز علم
، وخاَض معامع السياسة منذ فرتة مبكرة من نواخايلبـ واملدرسة العالية بداكا واملدرسة الكرامتية سرسيناودار السنة بـ تشاوموهايناملدرسة اإلسالمية بـ

، وأدار املؤمترات، وأشرف على مؤسسات، وقد ، وقاد املظاهراتنظام اإلسالمحياته، وصاَل وجاَل تحت قيادة العالمة الباسل أطهر علي، وتحت مظلة 
ر الدولة بدعوة التوحيد والعقيدة النقية الصافية، والتحذير من البدع، وكان خطاطا ترَك عدة مؤلفات قيمة ابلعربية والبناالية، وكان وعاظا كبريا، جيوب أقطا

 م.1918عام  ابرعا، وقد تويف 
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 موالنا السيد حبيب اهلل القرشي

(1788- 1788) 
 جامعة هاتهزارياملصلح الكبري، منشئ اجليل، مؤسس 

 
يرجع إليه فضل انقالب شامل يف هاريخ اهلند املعاصر،  ي إذا كان موالان حممد قاسم النانوتو 

وبناء جيل كامٍل، على أساس متني من العلم واملعرفة، والدين والعبادة، والورع والعفة، والزهد والنسك، 
والدعوة واإلصالح، والعّفة، والرتّفع عن النقائص، مع بناء اجملتمع والدولة، وتقدمي منوذج رائع للسياسة 

مية، وحماربة الطايان واالستبداد، من أجل الدين، ولصاحل املؤمنني واملواطنني، فإن الشيخ العالمة اإلسال
يرجع إليه فضل بناء جيل كامل، وانقالب شامل، وفتح أفق جديد،  السيد حبيب هللا القرشي 

بالد البناال، إهنا قّصة للتعليم والرتبية، وإصالح اجملتمع، ونشر العلم السماوي والثقافة النقية املتينة يف 
هارخيية رائعة يف هذه البقعة، وقّصة وضع حجر الزاوية ألول جامعة إسالمية عربية، وأقدم مركز علمي، 
وأكرب معقل دي ي، ال يزال هلا أثر فعال، ودوٌر قيادي، يف حياة الدولة والشعب، إهنا قّصة إنشاء جامعة 

 هاهتزاري. 

م، يف أسرة مسلمة شريفة، تنحدر من سلسلة 1817عام  هاهتزاريلد السيد حبيب هللا يف وُ 
النسب العريب الكرمي الذي ينتهي إىل قبيلة ب ي أمية من قريش، إىل مروان بن احلكم األموي القرشي، 

ن، واختذها ، فقد انتقل جّده األعلى إىل هذه املنطقة قبل قرو القرشيلذلك ُعرف الشيخ حبيب هللا بـ
سكنا، وتوىّل فيها مشيخة اإلسالم، إذن كان شيخنا سليل العرب، فال غرو أن يقوم على يده أكرب 
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  (1)جامعة عربية وأقدمها يف هذه البقعة. 
فقَد أمةه يف طفولته، فكان الوالد مطيع هللا أاب له وأما، رىّب برعاية الوالد، وحنان الوالدة، ودلـةلَـه 

عطف واحلنان، مث أحسن تعلميه، ووضَعه عند القارئ املولوي إمام الدين املياجني، فقرأَ وهذبه، ومنحه ال
عليه القرآن، مث درَس عند الشيخ مسيح هللا األدرية والفارسية، ومبادئ الكتب العربية، ودخَل بعد ذلك 

  (2)وأمضى فيها فرتة  من الزمن. املدرسة احملسنيةيف 
أرايفها، فضال عن املدن والقصبات، وحواضر البالد وعواصم رغم أن اهلند كانت قراها و 

احلكومات، تزخر حينئذ ابلعلماء واملتعلمني، واملدارس اإلسالمية، واملراكز العلمية الشهرية املتدفّقة، مثل 
، ودار العلوم التابعة لندوة العلماء سهارنبوراجلامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند، ومظاهر العلوم بـ

، واملدرسة العالية بكلكتا وغريها، إال أن البناال الشرقية كانت كانبور، وجامع العلوم بـلكناؤـب
متخّلفة للااية، ومفلسفة يف العلوم الدينية والشرعية الصحيحة، والتاريخ العريق لدارسة احلديث النبوي 

وسطى، قبل مثانية قروٍن تقريبا، الشريف يف هذه املنطقة، الذي عّمر هذه البقعة وأانرها يف العصور ال
على أيدي أعالم احملدثني، أمثال الشيخ شرف الدين أبو توامة، وتلميذه الشيخ شرف الدين حيىي 
املنريي، كان قد اندرسْت معامله، وُدفن تحت أنقاض الذاكرة، ومل يبق هلا من هذا العّز العتيق إال بعض 

وهنا، وبعض القصص الاريبة اليت ال تسمن وال تا ي من جوع، اآلاثر احلجرية، يتربّك هبا الناس وال يقرؤ 
 سوى أهنا تثري مكتبات التاريخ ومؤلفات العلم واحلضارة. 

للهجرة إىل اهلند ووصَل إىل دار العلوم ديوبند، وهو يتدّفق ابلطموحات،  1111سافَر الشيخ عام 
أايما، إال أن قدر هللا أراد له سعادة قد ال تعدهلا سعادُة البقاء يف ويبحث عن املزيد، فبقي يف ديوبند 

ديوبند، فاضطربت صّحته، وتدهورت حاله مع األايم، وظهر جّو ديوبند غري صاحل له، فخرَج يف طريقه 
، حيث يقصد َعَلما من أعالم األمة املسلمة، وجمّدد القرن، وحكيم األمة، وسلطان كانبورإىل 

، فكان خري كانبور، وكان يدّرس حينئذ يف جامع العلوم بـموالان أشرف علي التهانوي األولياء، 
 (1)عوٍض عن دار العلوم ديوبند.

                                                 
  111، ص1انظر مشايخ شاتاام، أتليف العالمة شاه أمحد حسن، وتحرير العالمة املفيت احلافظ أمحد هللا، جـ (1)
  112م الدين، صهاريخ دار العلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسي (2)
  21، ص1، مجع وترتيب املفيت حممد إظهار اإلسالم، جـ(ابلفارسية مع الرتمجة األردية)حيات مفيت أعظم  (1)
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استمّرت الدراسة يف جامع العلوم طوال سبع سنواٍت، درَس من خالهلا التفسري واحلديث، واألدب 
ت هناك رحلة دؤوبة مستمرّة، وجهاد والتاريخ، واملنطق والفلسفات، جبانب هذه العلوم الظاهرة، كان

مطّرد يف تزكية النفس، ورايضة القلب، والتفرّغ للزهد والعبادة، حىت تكون النفس مطواعا إلرادة هللا، 
ووقّافا عند حدود الشريعة، وكل ذلك كان تحت رعاية مباشرة حلكيم األّمة، والطبيب الروحي النطاسي، 

بايَعه واستفاد منه طوال هذه الفرتة، حىت انل اإلجازة، وقفل ، فوجمّدد العصر، موالان التهانوي 
  (1)عائدا إىل مسقط رأسه.

عاَد الشيخ إىل وطنه، ليبدأَ مرحلة  اثنية من مراحل حياته، بل أهم مرحلة  من مراحل حياة كل عامل 
لمه، وليبدَأ الصحوة والدعوة، والدفاع عن الدين وإنقاذ وداعية ومصلح وجمّدد، ليبدَأ العمل وفَق ما ع

األمة، من اجلهل والضالل، والشرك والبدع، ومن خمالب أئمة النار وأصحاب الشطحات، واملّتجرين 
ابلدين، فقد كانت البناال عموما، ومنطقة شيتاغونغ خصوصا، أشّد ظالما، وختّلفا، وغرقا يف حميط 

ن، والعبادة لاري هللا، ألسباب يطول بياهنا، أمهها قّلة العلماء الراسخني يف الضالل، واالبتداع يف الدي
الدين، وندرة املراكز العلمية اليت تشّع بني الناس نور اإلميان، وتبّث فيهم العقيدة الصحيحة لإلسالم، 

، لكن وتقرأ عليهم النصوص الدينية، اخلالصة عن العالئق والشوائب، فالعلماء مل يكن عددهم بقليل
أكثرهم كانوا أصحاب البضاعة املزجاة، ويعانون من عدم التمكن من القرآن والسنة، والقدرة على 
استيعاب النصوص، واستخراج احللول للقضااي الطارئة على حياة األمة، من ينابيع أمهات الكتب، 

الشريعة، لكن إضافة إىل ذلك كان ما ُيسمى "حالة الطوارئ لضعاف القلوب"، الذين درسوا العلم و 
الفكر يف املعاش، والضيق يف االقتصاد، أنساهم ما كانوا عليه من الثقة ابلدين واإلميان، واإلحساس 
الصادق بقيمة العلم الشرعي ومكانة العلماء، والتوّكل على اخلالق حّق التوّكل، وإيثار اآلخرة على 

نهم واملطامع، وتنّكبوا عن الدرب، واحنرفوا عن الدنيا، وما عند هللا على ما عند الناس، وتشّبثوا أبذايل ال
اجلاّدة، واشرتوا الدنيا ابآلخرة، والضاللة ابهلدى، ورضوا ابلعاجلة عن اآلجلة، وهلثوا حول كل أجياف، 
حىت ذهب هللا بنورهم، وتركهم يف ظلمات ال يبصرون، وهم الذين اشتهروا يف التاريخ بعلماء السوء، 

ضالل والظالم، لكنهم لبسوا لبوس العلم، وطلوا بطالء احلرص على الدين وخطباء الفتنة، وأئمة ال

                                                 
  9الكواكب الالمعة يف هاريخ دار العلوم هاهتزاري الشهرية، أتليف العالمة جنيد البابوناري، ص (1)
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واألمة، هم الذين جاؤوا ابلويالت على املسلمني، وأنزلوا هبم احملن، وأذاقوا األمة مرارة الزيغ والضالل،  
 يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ ،واستاّلوا شعور الناس ابهلل وبرسوله، وضّللوا البسطاء، وحرّيوا العلماء

  َّزن رن مم ام

بدَأ الشيخ حبيب هللا عمَله واجملتمع املسلم حوله غارٌق يف الشرك والبدع، وعبادة األولياء، 
واالستااثة ابألموات، والسجود للقبور، والنذور لألضرحة واألشجار قائمٌة على قدم وساق، وسوق 

ك على التوحيد، وحّلت البدع حمّل السنة، فهالَه حجم البدع رائجة انفقة إىل حّد اإلغراء، تربّع الشر 
املصائب، ونوع الداء، ومدى القّوة والقدرة، واجلدارة واإلمكانية، اليت يتطلبها إصالح ما فسد، وإعادة 

 بناء اجملتمع. 
بىن الشيخ مسجدا أمام بيته، وبدَأ يصلي ابلناس فيه متطّوعا، ال يتقاضى راتبا، وال يبتاي جزاء 

شكورا، مع ذلك مل يشكره الناس، بل ومل يشكره أحّق الناس عليه وأحبهم إليه وأوالهم به، والده وال 
مطيع هللا املياجني، فقد كان والده، حسب عادات الناس السائدة يف ذلك اجملتمع، حيلم أبن االبن بعد 

مع، وسيحتّل مكان القيادة، أن درَس يف اخلارج، ويف املراكز العلمية الكبرية، سيقوم بدوٍر كبري يف اجملت
واإلمامة للعامة والعلماء، حسب التقاليد املتجّذرة، ووفق العقائد املنتشرة منذ املاضي العريق، لكن أابه 
فوجئ اببنه الذي اثَر على اجملتمع، وخرَج على قوانني األجداد، وأشعل حراب شعواء على العقائد اليت 

هزمية ابنه يف هذه احلرب متحّققة، وأن مجيع أمله قد تبخةَر،  احتفظ هبا الناس أاب عن جّد، ورَأى أن
 فبدأَ خيالف االبن. 

يف وجه خمالفة األب، وعواصف هوجاء من عداوة اجملتمع، وحقد العلماء، وباض أصحاب الزوااي 
 الالمذهبية، وهارة أخرى بـالوهابيةوالطرق، وتحت وطأة شديدة من األكاذيب واالفرتاءات، هارة بـ

، حىت كاد الشيخ أن يرتك أمله، ويرفع الراية البيضاء، لكنه وزَن معاصريه مبن كان قبلهم، السلفيةو
ورأى أهنم قد خفوا يف امليزان، فلم ير ضرورة املباالة هبم، وثبَت يف مهّمته ثبات الرواسي، وظّل يعمل 

 عصاب أمنت من احلديد. ليل هنار بيقني متجّدد، وحبماس مزيد، وإبميان أثبت من اجلبال، وأ
، يطلب منه توجيها يف هذه احلالة العويصة، هنالك كتَب رسالة  إىل مرشده موالان التهانوي 

وضوءا يف طريق العمل للمستقبل، فأمره الشيخ ابعتزال الناس وترك اجملتمع لفرتة، والتفرّغ للعبادة يف 
والتوبة واملراقبة، فاعتزَل الناس وانزوى يف حجرٍة  خلوة، وتوطيد العالقة مع هللا بكثرة الذكر واالستافار،
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صارية جبوار مسجده، وانكّب على العبادة، والبكاء والدعاء، حىت شاَع أمرُه بني الناس، وبرَز فيهم  
 كقطب من األقطاب، وأصبحوا يتدفّقون عليه من كل حدب وصوب، ابهلدااي والقرابني! 

شيخ أن اخلطّة مل تنجح، ومل أتت بثمرهتا املرجّوة، وأن االسرتاتيجية بدت غري موفّقة هلذا أدرك ال
اجملتمع، وحماربة أابطيله وأضاليله، فال بّد من مشروع جديد، ورسم خريطة طريق جمدية، فكتَب إىل 

 ا مبا هو أصلح منها،وحاجة تايريه املرشد التهانوي مرّة أخرى، بنّي فيه نتيجة اخلطّة السابقة وعواقبها،
حىت جاَء رّد الشيخ، أيمر إبنشاء مدرسة، وتربية األمة عن طريق العلم، وبث الثقافة اإلسالمية، ونشر 
الوعي الدي ي يف مجيع طبقاهتا، وقد ثبتت هذه اخلطة موفّقة، وأحدثْت أكرب هنضة علمية مباركة يف 

 زال آاثرها ملموسة ، ماثلة للعيان. هاريخ هذه األمة، مشلت الدولة يف طوهلا وعرضها، ال ت
هنضة ال بّد أن نعرف جذورها، وخنوص يف تفاصيلها، ونسجل مواقفها جبزئياهتا وكلياهتا، وكيف 
جاءْت هذه النهضة اإلميانية والعلمية الصحيحة اخلالصة، يف تلك القرية املتخّلفة املفلسة، والفرتة 

عد القارئ اليوم على تقييم جهود السلف تقييما صحيحا، املظلمة الاارقة يف البدع والشرك، ألنه يسا
ووضعها يف نصاهبا، وتقديرها تقديرا مناسبا، فالطريق مل تكن معّبدة ممّهدة منذ األزل، ألهنم الذين 
مّهدوا الطريق، وفتحوا الباب، مث جاء جيلنا، ووجدوا السبل كلها ممّهدة مفروشة الورود والرايحني، فظّنوا 

 لقْت من أول يومها، وانتظرهتم بفارغ صرٍب، فجاؤوا وأدلوا بدلوهم، وكّللوا ابلنجاح. أهنا هكذا خ

م، كما أمر به مرشده موالان 1891عام  تشارايأنشَأ الشيخ حبيب هللا مدرسة  صارية  يف قرية 
فيها، ويربّيهم حبماس كبري، فاجتمَع مجاعٌة من صاار الطالب، وأقبل يدّرسهم  ،(1)التهانوي 

وحبمّية إميانية اندرة، وإبخالص ال يرتقي إليه شبهة، خصوصا ابلنسبة إىل عصر أصبح فيه من 
املستحيالت أن عاملا كبريا، متمّكنا من العلوم والفنون، ومتخّرجا من املركز العلمي الشهري يف اهلند، 

وسط اجلبال واألهنار، ال أمل هلا يف املستقبل، وال  يكون مدّرسا يف مدرسة صارية يف قرية انئية، انئمة
نور يف األفق، وأصبح ذلك من عامل اخليال، لكن اخليال كان حقيقة متحّققة يف حياة هؤالء األعالم، 
فبارك هللا يف جهودهم، ودانْت هلم الدنيا، وأصبحت تلك القرية املعتزلة املنقطعة اليت بقيت دهرا كامال 

                                                 
  71الدين، صهاريخ دار العلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسيم  (1)
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ا هي أّم القرى، وسرّة الدنيا، وحاضرة املدن، وعاصمة العواصم، اجتهت إليها خاملة ضائعة، فإذ 
 األنظار، وارتحلت إليها أبناء األقطار، يرتشفون من معينها. 

يف حني كان الشيخ حبيب هللا يشتال ابلتدريس والتوجيه، واإلدارة ملدرسته الصارية، كان يف 
ثالثة عقول واعية، وأرواح مستنرية، تتحّسر على نصيب األمة البناالية من الدين وعلومه، شيتاغونغ 

ومتوت حسرة وكمدا على حاضرها األليم، ومستقبلها املظلم، وتفّكر وتدبّر يف إجياد حّل، وفتح طريق، 
األرواح الثالثة  خيّفف عليها وطأة الظالم، وغلواء اجلهل، ويفتح هلا عاملا كله نوٌر وضياء، وكانت هذه

الطيبة تتمّثل يف الشخصيات الثالث البارزة، اخلالدة يف هاريخ هذه األمة، اجملاهد العظيم الشيخ موالان 
 رمحهم هللا مجيعا.  (1)، والشيخ عبد احلميد،(2)، والشيخ عزيز الرمحن املعروف ابلصويفّ (1)عبد الواحد

                                                 
م، يف أسرة مسلمة شريفة، وُعرف منذ الصار ابلذكاء النادر،  1871هو الشيخ الرابين، العالمة اجملاهد، موالان عبد الواحد بن ِجنات علي، ُولد عام  (1)

يوبند، وظل فيها طوال أربعة عشَر عاما، مل يرجْع إىل ، مث سافَر إىل اهلند ودخَل يف دار العلوم داملدرسة احملسنيةوالذاكرة القوية، والعقلية الرفيعة، درَس يف 
مد يعقوب وطنه، ومل يفتح الرسائل اليت كانت تصل إليه من أسرته وأقرابئه، وتشّرف بدراسة احلديث على يد الشيخ حممد قاسم النانوتوي، والشيخ حم

ملشايخ يف عصره، موالان فضل الرمحن الانج مرادآابدي، فبايعه واستفاَد منه طوال النانوتوي، وبعد التخرّج من ديوبند، حضَر يف زاوية العامل الرابين، وشيخ ا
أربعة قامْت جامعة هاهتزاري على  -بل أول -عامني، حىت انَل اخلالفَة، وعاَد إىل وطنه، وكان أبرز مآثره اخلالدة أتسيس جامعة هاهتزاري، فكان اثين

ى مدى أكثر من قرٍن كامل، وكان عاملا متمّكنا، قوّي احلّجة، حاضر البديهة، خاَض مناظرات ضّد أهل البدع أيديهم املباركة، وظّلت تُنري هذه البقعة عل
السنة يف أرجاء شيتاغونغ،   ونشر البدع حماربة يف كبري دورٌ  له كان فقد ،الالمذهبيةو الوهابيةبـوهزَمهم على املأل شر هزمية، حىت اهّتمه أهل البدع 

 م.1917زاهدا، يكثر من االستافار، ويهتّم ابلسنن اهتماما ابلاا، وقد اختاره هللا عام  كما كان عابدا

إىل مرحلة  املدرسة احملسنيةمبحافظة شيتاغونغ، درَس يف  اببونارقرية م يف 1812هو الشيخ الكبري، حمقق العصر، موالان عزيز الرمحن، ُولد عام  (2)
اهلادئة الوديعة، ولني  منذ الصار، لطبيعته (هي كلمة قد تع ي يف اجملتمع البناايل غري ما تعنيه يف اجملتمع العريبو ) الصويفّ ، وُعرف بـ(األوىل)الفضيلة 

ا من األركان جانبه، وتواضعه، وحسن خلقه، تعّرَف على الشيخ عبد الواحد وتوّطدت بينهما صلة احلّب والصداقة، فتعاوان على الرّب والتقوى، وكان ركن
معة ربعة جلامعة هاهتزاري، مث دّرس فيها لفرتٍة طويلة، وقد أنشَأ مؤسسات ومدارس أخرى، من أبرز تالمذته الشيخ موالان أمحد حسن، مؤسس جااأل

 م، رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة . 1921جريي، وقد تويّف عام 
يد بن رستم علي املنشئ، علٌم كبرٌي من أعالم القرنني التاسع عشر والعشرين، هو جماهد امللة، ومناظر اإلسالم، وجمدد األمة، الشيخ موالان عبد احلم (1)

 دينية، مجعية   أنشأَ  كما واملعرفة، العلم ويبثّ  فيها، يدّرس وبدأَ  قريته يف مدرسة   أنشأَ  مث بشيتاغونغ، احملسنية املدرسة يف وخترّجللميالد،  1819ُولد عام 
 نفسه، حساب على واجملامع، احملافل من كثري يف حيضر كبريا، واعظا وكان والبدع، الشرك ونبذ الصحيحة، العقيدة على الناس وتوعية التوحيد، إىل للدعوة
 والكراهة احلياة، أعمال من عمل كل يف ابلسّنة االهتمام مثل الناس، من كثري عنها يافل واليت اليومية، احلياة يف الواقعة ابلقضااي ويهتمّ  احملاضرات، ويلقي
 اجلدال خاضَ  كبريا، مناظرا وكان وغريها، السواك على واملداومة االستنجاء، وطريقة احلاجة، وقضاء والنجاسة، والطهارة للمرأة، احلجاب وأمهية للبدع،

كا ابلسنة يف كل عمل عابدا زاهدا، تقيا، متمسّ  كان كما ،اإلسالم فخربـ لّقب حىت شطحاهتم، على حراب وكان واخلرافات، البدع أهل مع واملناظرات
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ة مؤمنة، قويّة حكيمة، منرية واعية، كان نورا وملا اجتمعْت هذه األرواح الثالث إىل روح رابع 
على نور، ونزول املطر املنهمر يف الفالة بال استسقاء، فجلسوا جمالس، وعقدوا حوارات متتالية، 
يناقشون اخلطّة، ويتناولوهنا ابحلذف والزايدة، حىت صّحت عزميتهم على نقل املدرسة الصارية من قرية 

تشاراي سوق  إىل اجلانب الاريب منهاهتزاري  آنذاك، ووضع حجر أساسها من جديد، وإنشاء
بيٍت جديد، بعوٍن ماّدي ومعنوّي من بعض احملسنني وأصحاب القلوب الكبرية، ذلك البيت الذي كان 
نواة أكرب جامعة إسالمية عربية يف هذه الدولة، وصورة مصّارة ملؤسسة كبرية، واخلطوة األوىل حنو هنضة 

، وإصالح شامل، واالنتقال من جمال ضيق حمدود إىل ميدان واسع كبري، وكان ذلك علمية دينية عامة
  (1)للميالد.1899هناية القرن التاسع عشر عام 

معاانة كثرية،  -النبتة الصارية اليت ما زالت يف طفولتها -مل متض أايٌم إال وقد واجهت املدرسة 
س، حىت اختل البناء، وتوقفت الدراسة، وجاءت فكرة االنتقال مرة أخرى، وخمالفات من بعض النا

اليت تقوم فيها اآلن بكل عّز ومشوخ،  إىل هذه الساحة الكبرية املمتّدةونُقلت القاعدة من ذلك املكان 
وجمد عريق متأصل، تحمل عنوان "اجلامعة األهلية دار العلوم معني اإلسالم"، وكان ذلك يف السنة 

فكأنه كان بشارة  كربى، وإرهاصات قّيمة، تؤذن  (2)للميالد، 1911 من القرن العشرين عام األوىل
عهدا جديدا، ودولة  جديدة للتوحيد والسنة، ونشر اخلري والعلوم الشرعية، ومركزا من مراكز العلم، ومقرا 

 التاريخ. اليت كانت حمرومة من هذا اخلري منذ بداية  العلم والفقه يف هذه املنطقةألئمة 
أن يتوىّل رائسة اجمللس  مث قّدم املؤسسون طلبا إىل الشيخ أشرف علي التهانوي  

االستشاري األعلى، ويزّودهم ابلتوجيهات القيّمة، واإلرشادات املوفّقة يف مسريهم على هذا الدرب، 
اء الشيخ وقد لقي الطلب ابلقبول من الشيخ، وبذلك أصبح أّول مرّب وموّجه هلذه اجلامعة، مث ج

، وخليفة موالان رشيد أمحد الكنكوهي  أبرز تالمذة املدرسة الكنكوهية ،(1)ضمري الدين 
                                                                                                                                  

هاهتزاري مع  من أعماله، وأنَشأ مؤسسات كثرية لنشر العلم وبث العقيدة الصحيحة بني الناس، ولعل أبرز إجنازاته ومثار جهوده وجهاده هو أتسيس جامعة
 م.1921األعالم اآلخرين، وقد ظّل مدرسا فيها إىل آخر حلظات من حياته عام 

  11، ص1، مجع وترتيب املفيت حممد إظهار اإلسالم، جـ(ة مع الرتمجة األرديةابلفارسي)حيات مفيت أعظم  (1)
، مجع وترتيب املفيت (ابلفارسية مع الرتمجة األردية)وانظر كذلك حيات مفيت أعظم  71هاريخ دار العلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسيم الدين، ص (2)

 م، ولذلك هذا الذي يعّد اليوم سنة أتسيس جامعة هاهتزاري. 1911م، اكتمل عام 1999عام ، إذن العمل الذي بدأ 11، ص1حممد إظهار اإلسالم، جـ
 إىل سافرَ م يف حمافظة شيتاغونغ، وذاَق مرارة اليتم يف مراهقته، مث 1818إنه إمام الشريعة والطريقة، العالمة ضمري الدين أمحد اإلسالم آابدي، ُولد عام  (1)
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وتكّرم بتولية رائسة جملس األمناء للجامعة مدى احلياة، مث مضت األايم، واستمّرت رحلة اجلامعة يف  
الصفوف الدراسية  الطالب يف ازدايد قائم، حىت وصلتسّلم التطور والكمال، وظّل عدد املدرسني و 

اليت هي آخر مرحلة للدراسة اجلامعية يف املنهج )إىل مرحلتها األخرية، وافتتحْت مرحلة التكميل 
وبذلك كان أّول حمّدث يف هارخيها يتوىّل تدريس  (1)، واختري الشيخ سعيد أمحد حمّداث للجامعة،(النظامي

وأبسلوب راّبين خالص، قائم على  كتب احلديث بشكل رمسّي، هكذا مّت كّل شيء هبدوء وجناح،
أساس التعاون على الرب والتقوى، واإلخالص والتفاين يف سبيل هللا، إال أن لبنة  مهّمة كانت قد بقيت 
أن توضع يف مكاهنا، بل كانت هي أهّم لبنة ألن يكتمل هبا تشييد هذا الصرح الشامخ املنيف، وهي 

 رائسة اجلامعة وقيادهتا!

هنا حدَث هاريٌخ اندٌر غريٌب، وحقيقٌة قد تفوق اخليال، ونقلٌة هائلة عودة  إىل هاريخ سلف هذه 

                                                                                                                                  

ايناون عاصمة ميامنار، األحالم بعض طريق عن حياته، يف تحّول نقطة جاءتْ  مث الوقت، ذلك يف الناس عادة ذلك وكان العمل، عن بحثي 
وأظهر رغبة البيعة، إال أن الكنكوهي رفَضه وأمَره بطلب العلم قبل العمل،  الكنكوهي، أمحد رشيد موالان زاوية يف وحضرَ  اهلند، إىل فسافرَ  الصادقة،

وك والطريقة، وإصالح الظاهر قبل إصالح الباطن، فدخَل يف رحاب جامعة ديوبند، وظّل فيها سّت سنواٍت، أيخذ العلم على واجلهاد يف سبل السل
وهي وأخذ منه أساطني العلماء، وعلى رأسهم شيخ اهلند موالان حممود حسن الديوبندي، والشيخ املفيت عزيز الرمحن العثماين، مث عاَد إىل موالان الكنك

لب من مكَث يف زاويته طوال ثالث سنواٍت، واجتهد يف الرايضة والرابنية، حىت انَل منه اخلالفة واإلجازة، مث دخَل يف جامعة هاهتزاري، على طالفقه، و 
الوهاب، ومن  بناهتا، وظّل فيها طوال حياته، يدرس ويوّجه، وخيرج العلماء والدعاة، وكان من أبرز تالمذته املفيت األعظم فيض هللا، والشيخ شاه عبد
يخ جامعة فتية أصفى خلفائه الشيخ املفيت عزيز احلق، والشيخ احلاج موالان حممد يونس، كوكبان من كواكب مساء فتية، وبطالن من أبطال هارخيها، بل هار 

ملا زاهدا، وجماهدا مناظرا، وفقيها ال يكتمل بدون هذا اإلنسان، فإنه هو الذي عمَل كأول موّجه وُمشري وخمّطط وداٍع مليالدها وظهورها، كما كان عا
ة كثرية وأشرف متبّحرا، قام ابلدعوة واإلصالح، ونشر العقيدة الصحيحة، والرد على البدعة يف أرجاء البناال وآسام وبورما، وأنشأ مؤسسات علمية ودعوي

صر حاالت قطب عامل حضرت احلاج موالان شاه ضمري م، اقرأ عنه ابلتفصيل يف كتاب مستقل ""تذكره ضمري، خمت1941عليها، وقد اختاره هللا عام 
 ، أتليف املولوي فيض أمحد اإلسالم آابدي. (األردية)الدين أمحد إسالم آابدي" 

ُولد  لسندييب،إنه اجملاهد املصلح، والعامل الرابين، وأول شيخ يتوىّل تدريس احلديث يف أول جامعة عربية يف البناال، الشيخ سعيد أمحد بن نور خبش ا (1)

مبحافظة شيتاغونغ، مث سافَر إىل اهلند ودخَل يف دار العلوم ديوبند، وأخذ العلم على كبار علمائها، كان على رأسهم  سنديب ةم يف منطق1882عام 
ة والسلوك، مث عاَد إىل مسقط شيخ اهلند حممود حسن الديوبندي، مث ابيَعه وانل منه اخلالفة، كما استفاَد من الشيخ موالان رشيد أمحد الكنكوهي يف التزكي

ّل يف رأسه، ودخَل يف جامعة هاهتزاري، وتوىّل فيها تدريس احلديث، فكان أول شيخ احلديث يف البناال، وأول شيخ احلديث يف جامعة هاهتزاري، ظ
ه الدولة، وكان من أبرز تالمذته املفيت األعظم التدريس طوال مخسة وثالثني عاما، خترّج على يده من خالهلا عدٌد هائل من كبار العلماء واحملدثني يف هذ

 حدثتْ م، بعد حادثة 1944أسسها بيده عام  اليت تشاراي مدرسةم، وُدفن جبوار 1977فيض هللا، والشيخ أمحد حسن، تُويف الشيخ سعيد أمحد عام 
 ملنطقة بنور العرفان. العلم واإلميان، وإانرة تلك ا لنشر ،تشارايإىل هجرته منها إىل  وآلت هاهتزاري يف
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األمة، هاريخ اإليثار والفداء، وهاريخ املسابقة يف اخلريات، واملبادرة إىل العمل، والزهد يف املكافآت، 
ني رئيس للجامعة، كان اجلميع ينكّفون عن واالبتعاد عن املناصب والوظائف، فطال احلوار حول تعي

هذه املكانة، شعورا بثقل األمانة، وحجم املسؤولية، واالستجواب بني يدي هللا، حىت وصَل هبم األمُر 
موالان أشرف علي التهانوي، فجاء األمُر السامي  إىل رئيس اجمللس األعلى للجامعة إىل أن كتبوا رسالة  

شي كرئيس للجامعة، والشيخ عبد احلميد كمديرها التنفيذي، واملشرف بتعيني الشيخ حبيب هللا القر 
على إدارة الصندوق، والشيخ موالان عبد الواحد كمدّرس القرآن والتجويد والقراءة، والشيخ الصويف 

 (1)عزيز الرمحن كعميد الشؤون التعليمية وتدريس الكتب الدراسية للجامعة.

، ومّت إنشاء أول معقل علمي رصني يف هذه الدولة، ليستمّر البناء بناء هاهتزاري هكذا اكتمل 
بعدها، وتقوم آالف املدارس واملعاهد الدينية على شاكلتها، وكان من أبرز تالمذهتا وأشهر إجنازاهتا: 

، والشيخ أمحد ألعظم فيض هللاشيخ احلديث جبامعة جريي، واملفيت ا عبد الودود السندييب العالمة
وغريهم كثريون، وقد   بروراشيخ احلديث جبامعة  (2)سس جامعة جريي، والشيخ قرابن عليمؤ   حسن

احلكام  -كان هؤالء من أهم رجاالت اإلسالم يف هذه الدولة، وجنوما وضاءة يهتدي هبا الناس
 يف ظلمات احلياة، وكانوا مباركني.  -واحملكومون

عندما اكتمل البناء، وانتهت املهّمة اليت بعث من أجلها، حان وقت املايب، وتلبية النداء اخلالد، 
عاما يف رائسة جامعة هاهتزاري، مرض الشيخ، وبعد فرتٍة  44للميالد بعد أن ظّل  1941ففي عام 

  (1)سان إال اإلحسان!، وهل جزاء اإلحيسريٍة انتقل إىل الرفيق األعلى، ليوىف أجره من ربّه 

                                                 
  17هاريخ دار العلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسيم الدين، ص (1)
دخَل يف جامعة هاهتزاري  مث ،برورا العلوم داردرَس مخس سنواٍت يف  ،ُكِماّل  حمافظةم يف 1911هو الشيخ قرابن علي بن الشاه حممود، ُولد عام  (2)

اهلند ودخَل يف رحاب ديوبند، ودرَس فيها عّدة سنواٍت على األساتذة الكبار، بعدما عاَد إىل الوطن توىّل منصب شيخ وخترةج يف الفضيلة، مث سافَر إىل 
 واجلور، الظلم على والردّ  واإلصالح، الدعوة، يف كبريٌ  دورٌ  له وكان ابلدنيا، عهده آخر إىل البخاري صحيح يدّرس فيها وظلّ  ،برورا جامعة يف احلديث

الليل وحيافظ على التهّجد، وانَل اخلالفة من احملدث الكبري الشيخ الرابين موالان سعيد أمحد، شيخ  حييي وكان وخارجها، ُكِماّل  داخل واخلرافات، والبدع
ة برورا، بعد وفاته، م، وتوىّل منصب شيخ احلديث يف جامع1911احلديث جبامعة هاهتزاري، وكان على صلة عميقة جبماعة الدعوة والتبليغ، وقد تويّف عام 

 الشيخ الرابين العالمة دالور حسني، خليفة موالان حسني أمحد املدين. رمحة هللا على اجلميع. 
  119هاريخ دار العلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسيم الدين، ص (1)
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 موالنا منري الزمان اإلسالم آبادي

(1788- 1781) 
 قائد حركة التحرير، رائد الصحافة اإلسالمية يف البنغال

 

هذا احلديث عن فرتة ظلم وظالم عاشها الشعب البناايل املسلم حينا من الدهر، ملا كانْت األمية 
ية، واجلهالة فاشية مطبقة، وكانت ليلة دامسة طويلة خميمة على منطقة البناال، ولوال وعد سائدة طاغ

هللا إبمتام نوره لذهب اإلسالم بعيدا، وغاب نوره عن أعني الناس، مبا ُضرب حوله من حجب اجلهل 
ىل الدرب والظالم، واملؤامرات والدسائس، هنا بدأت تباشري الصباح تتجلى، وطالئع النهضة والعودة إ

 تامر األركان األربعة، فنهَض يف ذلك الظالم نوٌر كاد أن ينري هذه البقعة برّمتها. 
لقد كان أّول من فّكر يف أتسيس جامعة عربية إسالمية يف البناال الشرقية، يوم كانْت هذه املنطقة 

راكز العلمية الصارية، وال املدارس الدينية، وامل يخ، وكان أهلها ال يعرف الكتاتيبيف أحّط أدوار التار 
 فضال عن الكليات الشرعية املعاصرة، وفضال عن اجلامعات العربية اإلسالمية. 

و كان أّول من رفَع أذان النهضة األدبية البناالية اإلسالمية يف منطقة البناال، وقام بدوٍر رايدّي يف 
املسلمني، فأصدر اجملاّلت، وحّرر التأليف والتحرير، ويف الصحافة اإلسالمية يف هذه البقعة، من بيوت 

اجلرائد والدوايت، وأشرف على الصحف، ونشر الكتب واملؤلفات، فذّكر املسلمني جبالل ماضيهم، 
ومسّو هارخيهم يف اهلند، وأهنضهم على عّزهم الراحل، ودورهم القيادي يف هذه القارة، وأيقَظهم على أمهّية 

ة العلوم العصرية، ودافَع عن الدين شبهات النصرانية وعالئق احلضارة واملدنية، وضرورة التسّلح أبسلح
اهلندوسية، وكتَب هاريخ املسلمني يف اهلند من أفق جديد، ومن انحية جديدة، كانت فيها عزّة املسلمني 
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وجمدهم، ومكانتهم بني شعوب اهلند، اليت كانت خمفية مطمورة تحت أمواج طاغية من التهم  
 ملؤلفني اهلندوس، واملؤرخني املنصرين. واالفرتاءات، على أيدي ا

كما كان من طليعة القادة البارزين يف حركات التحرير، وفارسا جمّليا من فرسان اجلهاد ضد   
االحتالل، فجاهد جهاد مؤمن صادق اإلميان، ودخَل يف السجن مرة بعد أخرى، حىت ملا أتزمت 

وب احلناجر، أبلى الشيخ فيها بالء حسنا، األمور، وزلزلت األقدام، واضطربت النفوس، وبلات القل
 واستعذب اآلالم، وصدق النية مع هللا تعاىل، وأّدى األمانة.

ويف احلقيقة لقد مجَع هذا اإلنسان شخصيات كثرية يف نفسه، ونذَر حياتَه للدين واألمة منذ  
امت علي اجلونبوري، وشيخ اهلند موالان بدايته، ومحل لواء ذلك اإلصالح الذي رفَعه الشيخ موالان كر 

حممود حسن الديوبندي والشيخ العالمة شبلي النعماين، والعلماء الرابنيون املخلصون من جانب، 
والشيخ السيد أمحد خان، والشيخ موالان مجال الدين األفااين، من جانب آخر، ولذلك نراه يدعو 

إال أنه مع احلذر التام، ومع الوعي الكامل، ومع احلفاظ الشعب إىل الصحافة واللاة، والقراءة والثقافة، 
على اهلوية اإلسالمية، والوقوف عند حدود الدين، ال كما فعله السري السيد أمحد خان وغريه من 

  (1)املعاصرين.
هنا يتمّيز إصالحه عن إصالح السيد أمحد خان، والنواب عبد اللطيف، والسيد أمري علي  

ه كلها من أجل تحقيق ذلك اإلصالح، وكان دائم القلق ومستمر االضطراب وغريهم، وقد قضى حياتَ 
حلال األمة، وحاوَل الدفاع عنها بكل سبيل أُويت، فقد خاَض يف الصحافة مرّة، مث دخَل يف السياسة 
مرّة أخرى، كما أسس مؤسسات لنشر اإلسالم، وأنشَأ مجعيات لتوحيد األمة والعلماء، وإعادة جمد 

انه، وألف مؤلفات لتثقيف الشعب البناايل املسلم، حىت ُخّلد، وُسجل امسه يف هاريخ الدين وسلط
اإلسالم، مبداد من نور وإميان، إنه العامل احلكيم، واألديب البناايل الكبري، والصحفّي البارز الرائد، 

 .  الشيخ موالان منري الزمان اإلسالم آابدي

مبحافظة شيتاغونغ، يف أسرة جليلة  فتيةللميالد يف  1817آابدي عام ُولد موالان اإلسالم 
                                                 

 21ونغ، صموالان اإلسالم آابدي، تحرير السيد مصطفى مجال، مطبوع املركز اإلسالمي الثقايف بشيتاغ (1)
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شريفة، واسعة النفوذ يف اجملتمع، فقد كانت أسرته تتحّدر من ساللة ملكية رفيعة، تصل إىل ملك 
 (1)ابن السلطان عالء الدين حسني شاه، (م1719)البناال املسلم السلطان نصري الدين نصرت شاه 

 خَل يف املدرسة احملسنية الشهريةبتدائية يف كتاب قريته، مث سافَر إىل البناال الاربية، ودبدَأ الدراسة اال
، واليت كانت آنذاك أشهر املدارس يف البناال الاربية، يؤمها هوغلياليت ُعرفت يف التاريخ مبدرسة 

أمثال الشيخ  ألعالمت زمرة غفرية من العلماء االطالب والعلماء من أطراف الدولة وأحنائها، وقد أخرج
 الصويف فتح علي الويسي، والدكتور حممد شهيد هللا وغريمها. 

وهو على عتبة العشرين من عمره،  (2)للميالد، 1897خترّج منري الزمان من املدرسة احملسنية عام 
تقان البناالية، اليت كانت مهجورة  يف ويف أثناء ذلك أتقن العربية واألردية والفارسية واإلجنليزية، مع إ

اجملتمع املسلم، ويف املدارس واملراكز التعليمية اإلسالمية يف ذلك الوقت، رغم كوهنا اللاة األم، وكانت 
األردية والفارسية يف مكاهنما وتتمتع مبكانتهما، فتخّلف اجملتمع البناايل املسلم يف حلبة اللاات 

والتاريخ والثقافة، اليت كانت يوما من األايم مسته وعنوانه، وشعاره وداثره،  واآلداب، والصحافة والكتابة،
بينما أصبح اجملتمع اهلندوسي فارسها املاوار، وقائد املوكب، وراّبن السفينة، وصاحب املائدة، وأصبح 

قدموا لنا، املسلمون متطّفلني عليها، يبتلعون فتات ما يقّدمه اهلندوس، ذاكم الرعاع األوشاب الذين مل ي
 منذ بداية التاريخ إىل يومنا هذا، إال مسّا قاتال، وموها زؤاما. 

كان الشاّب منري الزمان أيب النفس، وصاحب أنفة، وروح متوقدة، ونفس متوثبة، وصرب دائم، 
وإنساان حرّا طليقا، طموحا، يعزف عن الوظائف الرمسية، واالنطواء على الدائرة الضّيقة، وال يتحّمل 

ل أمام رئيس أو مدير، وكذلك مل يكن يرضى بطريقة عيش كثري من علماء البناال الذين رضوا املثو 
ألنفسهم طريقة الكسب واخلمول والقعود، والذين كان بعضهم يّتجرون ابلدين، ويوظّفونه لتحقيق 

 يكن مآرب مادية، ويؤثرون القروش على القلوب، والعملة على العبادة، وأيكلون على فتات الناس، ومل
فيهم إحساس ابلعصر ومطالبه وضرورة الدين والدولة، بل كانوا يف عمى عن أمور الدنيا وسياستها 

                                                 
لزمان إال أنه ذكر بعض املؤرخني أبنه مل يكن من نسل امللك نصرت شاه، وإمنا كان من نسل قائد ابرز من قادة جيوش امللك، انظر موالان منري ا (1)

 11اإلسالم آابدي، أتليف مشس الزمان خان، ص
  11موالان منري الزمان اإلسالم آابدي، أتليف مشرف حسني خان، ص (2)
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ولذلك بعد إهناء الدراسة، ملا عاَد إىل مسقط رأسه،  (1)وقيادهتا، ومل يكونوا يعرفون التاريخ واجلارافيا، 
 ، وأخذ طريقه إىل البناال الاربية! وتوىّل التدريس يف مدرسة دينية، مل يستمّر فيها إال فرتة  يسرية  

ذهب منري الزمان إىل كلكّتا مرّة أخرى، اليت كانت يف ذلك الوقت عاصمة البناال العلمية، 
وحاضرهتا األدبية، وملتقى الكّتاب واملؤلفني، وحمطّة أنظار الصحفيني الطموحني، ومظاهرات 

ني، ونعرات احلركيني، اجملاهدين ضد االحتالل، إال أن الشيخ أثناء إقامته يف شيتاغونغ، وجبانب السياسي
، وقد نشرْت القاهرةو لكناؤ، ودهليتدريسه، كتَب مقاالت كثرية ابألردية والعربية، ونشرها يف 

 يف تلك الفرتة.  له مقاالت كثريٌة يف جملة املنار، للسيد رشيد رضا، وجريدة األهرام املصرية،
للميالد، وبدَأ يصدر جريدة أسبوعية ابسم  1911وصَل اإلسالم آابدي إىل كلكتا عام 

السلطان ،فلقيت رواجا عظيما وقبوال عاما، وبعد فرتٍة تطّورت  (2)ابللاة البناالية السلطان
ف أخرى، مبا فيها ، وبدأ الشيخ يتوىّل التحرير يف جماّلت وصحالسلطان اليوميةإىل  األسبوعية
 .مجعية علماء اإلسالم آبسام والبناال، اليت كانت تصدرها اإلسالمصحيفة 

م، اليت كانْت رائدة يف 1912يف نسختها البناالية عام  احلبل املتنيمث بدَأ التحرير يف صحيفة  
، تلميذ عامل الصحف واجلرائد يف ذلك العصر، وتصدر يف لاات، تحت إشراف آغا معني اإلسالم

، إال أهنا توقّفت بعد فرتة من عوز األمريالسيد مجال الدين األفااين، كما أصدر جريدة يومية ابسم 
مايل، أما الشيخ منري الزمان فلم يتوّقف يوما من األايم، ملا جبله هللا عليه من علّو مهة، وكرب نفس، 

التخّلف يف موكب اللاة واألدب، وإابء ومشم، وصمود ومثابرة، وكل ذلك كان يف عصر االحنطاط و 
والصحافة واإلعالم، الذي كان خمّيما على اجملتمع البناايل املسلم، وكان يقول "مل ميض يف التاريخ شعٌب 
تطوّر وبلَغ قمة اجملد واحلضارة من دون االهتمام ابللاة األم، فهي لاة العلم واملعرفة، واحلضارة والثقافة، 

ر واملدنية، وما دام الشعب البناايل املسلم خال من االهتمام ابللاة البناالية والتجارة واالقتصاد، والفك
  (1)وطوى عنها كشحا، ظل مفلسا يف مجيع جماالت احلياة، ومتخلفا يف ركب التاريخ".

هنا برَز نبوغه، وارتفع جنمه، واشتهر امسه بني أوساط العلماء واملثقفني، والصحفيني، ورجال  
                                                 

 21ان منري الزمان اإلسالم آابدي، أتليف مشس الزمان خان، صموال (1)
 78املرجع السابق، ص (2)
 12موالان منري الزمان اإلسالم آابدي، أتليف مشس الزمان خان، ص (1)
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، وُعرف أبول حمّرر مسلم يف جريدة يومية تصدر ابللاة البناالية، وقام بدور بليغ يف السياسة واإلعالم
 النادي األديب ملسلمي البناالتوعية املسلمني، والدفاع عن الدين، كما كان له دوٌر كبرٌي يف أتسيس 

يف الصحافة م، وكان أمينه العام األول الشيخ الدكتور حممد شهيد هللا، وهبذا ظّل رائدا 1911عام 
 البناالية اإلسالمية، وسيظّل يف مكانته هذه على امتداد التاريخ. 

إذا كانت الصحافة تعّد منذ قدمي طريقا إىل السياسة، وإذا كان رجاهلا ال ميلكون إال أن خيوضوا 
ملسايرة لتطّوراهتا غمار السياسة، عندما جتربهم طبيعة العمل الصحفي على االكتواء بنارها، وا

ومستجّداهتا، واملعرفة التاّمة املستمرّة للحقائق، فقد أصبح ذلك حقا يف حياة الشيخ منري الزمان 
اإلسالم آابدي، مث رأى وطَنه اهلند وقعت يف براثن االستعمار، وأدرك مدى اخلطر الذي بدأت طالئعه 

ا، ومعست ماضيها ومستقلها، بعد هذا  يف البناال، ورأى النكبات اليت حلت ابألمة، فمّزقت جسده
كله مل يكن منه إال أن قام، وخاض غمار السياسة، وشارَك يف احلركات التحريرية، وجاهَد ضّد 

م يف حزب املؤمتر 1911، وشارَك عام مجعية علماء اهلند آبسام والبناالاالحتالل، وكان أمينا عاما لـ
على  حركة اخلالفةويف  ،(1)تقسيم البناال حركات ضّد الوط ي اهلندي، وقاَم بدوٍر قيادّي عظيم يف

حركة و حركة عدم التعاونوسقوط اخلالفة اإلسالمية، كما شارَك يف  االنقالب الكمايل يف تركيا إثر
حىت دخَل يف السجن معه ومع القادة السياسيني،  تحت قيادة غاندي، ضد االحتالل، ديناملعصيان ال

                                                 
(1) البناال تقسيم حركة وإنشاء غرهبا، من البناال شرق بـفصل مطالبني املسلمون قادها حركة هي جديدة مسلمة والية ابلبناال الشرقية  تكّونةم

 للميالد 1917، وقد أصبحت هذه احلركة ثورة عارمة مع األايم، حىت خضع اإلجنليز أمام مطالب الشعب املسلم وأخذوا القرار لتقسيم البناال عام وآسام
ية جديدة للشعب املسلم، وجلؤوا يف ذلك طرقا على أساس الدين، إال أن اهلندوس املتطّرفني اثروا ضّد هذا القرار، ورفضوا تقسيم البناال، وتكوين وال

والشيخ  أسهم الشيخ موالان حممد أكرم خانمسلحة وأساليب إرهابية، هنا شارَكهم يف هذه احلركة عدٌد من املسلمني والعلماء األعالم هم اآلخرون، وعلى ر 
 حركات ضد تقسيم البناال، يف وجه معظم املسلمني والعلماء يف البناال منري الزمان اإلسالم آابدي وغريمها، وقد قام الشيخ إسالم آابدي بدور رايدي يف

مسلمي البناال الشرقية، فكان الشيخ يرى تقسيم البناال أمرا فادحا حلق املسلمني، ألنه يؤدي قطع الصلة بني املسلمني يف شرق البناال وغرهبا، ويزيد 
م يلاي 1911النار احلطب، فنهض وأدىل بدلوه، حىت خضع اإلجنليز، وصدَر مرسوٌم جديد عام  الاربية ضعفا وسوء حالة، وعرضة هلجوم اهلندوس، ويزيد

الذي جاء تحقيقا ملطالب اهلندوس، وإنكارا صرحيا ملطالبهم، إال أن األمر كان  ورفعوا أصواهَتم ضّد هذا املرسومقرار تقسيم البناال، ومن مث اثَر املسلمون، 
بدون جدوى، وقد سّبب هذا املرسوم شابا كبريا بينهم وبني املسلمني، وهكذا وقَف اهلندوس أمام املسلمني يف كل مرحلة  قد ُقضي، وجاءت هذه احلركات

ّرد موقف سياسي، من مراحل التاريخ، وال يزالون يقفون أماَمهم، واملوقف الذي وقفه الشيخ اإلسالم آابدي يف هذا املكان خالفا ملعظم العلماء إمنا هو جم
 11موالان منري الزمان اإلسالم آابدي، أتليف مشس الزمان خان، صيف دينه ونياته، انظر:  االهتامف يف منهج العمل، وال يستحق بذلك وخال
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كتلة التقدم دّب اخلالف بينه وبني حركة غاندي، واتسعت الشقة، فاادَرها إىل  إال أنه بعد فرتةٍ  
تحت قيادة القائد اهلندوسي الكبري سوهباس تشاندرا بوس،  وكان له دوٌر قيادي يف اجليش  اهلندي

 الوط ي اهلندي التابع للكتلة يف تلك الفرتة، حىت أعيد إىل السجن من جديد. 
خري من هذه التارّيات يف طريق اجلهاد، والتقلبات يف املنهج، واملشاركات كان اهلدف األول واأل

يف األحزاب مع القادة اهلندوس، كانت اهلدف يف كل ذلك، هو اإلطاحة ابالحتالل الااشم الذي عرَب 
البالد، وركب البحاَر، حىت وصَل إىل شط احمليط اهلندي، ومّزق اهلند اهلادئة كل ممزق، وأراد الكيد 

سالم، والنيل من روحه وتعاليمه، ودبّر لطمس احلضارة اإلسالمية فيها، وحمو رسالة حممد كلها، ابإل
وإسقاط كل أثر يُعزى إليها، فال بد من مقاومة االحتالل، وتحرير الوطن من طايان االستعمار، والدفاع 

اء السفر، وخماطر عن اإلسالم واملسلمني، مهما كلف ذلك من الثمن، ومّحل من تنائي الداير، ووعث
 الطريق. 

جبانب الصحافة والسياسة، واجلهاد والقيادة، كان كاتبا مرتسال، سيال القلم، ومؤلفا قديرا، 
ومصلحا واعيا، فأسلوبه يتمّيز ابإلشراق البياين، ومجال التعبري وسهولته، دون أن ينزل إىل دركة االبتذال 

الدواة والقلم من أول حياته، ليكون عوان على جهاده وإصالحه، وسالحا علميا والصحفية، وقد محل 
قواّي حيثما ال يعمل سالح احلديد والنحاس، فكان يكتب الكتب وينشر الصحف يف وقت واحد، 

، وهذا الكتاب دليل صدق هاريخ احلضارة اإلسالمية يف اهلندم كتابَه القيم اخلالد 1914وكتَب عام 
هذا اإلنسان، وبعد نظره، واعتزازه ابحلضارة اإلسالمية، وحرارة قلبه لتوعية املسلمني على على عقلية 

  (1)هذا التاريخ، واسرتداد ذلك اجملد التليد، وكذلك على مكانته يف اللاات واآلداب.
مث كتَب سلسلة  طويلة  من األسفار القّيمة، يربز فيها دور املسلمني يف حضارة العامل، وتطوير 

دنية، وكشف العلوم والفنون، والتاريخ واجلارافيا، وعطااي األعالم املسلمني يف تراث البشر اخلالد، امل
 ◊إسهامات املسلمني يف علم الفلك  ◊إجنازات املسلمني يف علم اجلارافيا  ◊ومن أبرز هذه الكتب 

حياة اهلندوس  ◊ (1917)هاريخ دعوة اإلسالم يف اهلند  ◊نساٌء عظيماٌت يف اإلسالم  ◊احلرية والقرآن 
السلطان أورنازيب  ◊ (1912)القسطنطينية  ◊ (1918)سلطاُن تركيا  ◊يف ظالل احلكم اإلسالمي 

                                                 
  111، أتليف حممد عبد احلي، والسيد علي أحسن ص(العصر املعاصر)هاريخ األدب البناايل  (1)
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وغريها، إال أن معظم كتبه مل ُتطبع يف حياته، ومل حيتفظ هبا  (1911)حياة نظام الدين أولياء  ◊عاملاري 
 ضيع عند هللا ثواهُبا. من خلفه بعد وفاته، فضاعْت كثرٌي منها، ونرجو أن ال ي

كتَب يف صفحة أخرية سطورا يُنهي هبا الكتاب،   إجنازات املسلمني يف علم اجلارافيايف كتابه 
احلسرة الشديدة على جتدر أن نذكرها هنا للقارئ، لكي يعرف جرأة قلمه، وجرح قلبه، وأمل فؤاده، و 

جيع على اسرتدادها، كما يعرف سعة أفقه، وجمد املسلمني، والعزّة اليت ضّيعوها، والتش ماضي اإلسالم
ورحابة صدره، وترحيبه بكل شيء خيدم الدين، وينفع املسلمني، فكتب: "أيها القارئ الاايل! أما بكْت 
روحك، ودمعْت عيُنك، عندما مررَت هبذه اإلجنازات، وهبذه اإلسهامات اليت قّدمها أجداُدك األولون 

ن مفلسني فيه، ومتخّلفني عن الركب، وبدْأان خأخذ علوم أجدادان من إىل عامل اجلارافيا؟ وقد أصبحنا اآل
 غريان، ولسان حالنا يقول أسفا: هذه بضاعتنا ُردةْت إلينا". 

ما دام جيلنا املسلم يهمل العلم والصناعة، ويزدري ابلتاريخ واجلارافيا، ويتهاون يف علم مث كتَب "
عنا احلايل، فضال عن الرقّي، وفضال عن الصعود يف سّلم التجارة والزراعة، لن حيصل أي تايري يف وض

 املعايل". 

كان الشيخ اإلسالم آابدي رجال إنسانيا يف صميمه، فلم مينعه ما انل من دنيا عريضة ومكانة 
يدي احملتاجني، والوقوف وزعامة من إخراج وقت كبري يف العمل اإلنساين، وخدمة اخللق، واألخذ أب

جبانب املساكني، فأنشَأ مؤسسات، وفتح مراكز ومجعيات، ملساعدة املكروبني، وإنقاذ املسلمني من 
اليت أدت دورا فريدا يف نشر  Islam Missionالدعوة اإلسالمية النصرانية واهلندوسية، ومن أبزرها 

، وأيضا مجعية خادم اإلنسانرات اهلندوس، واإلسالم يف بقاع البناال، وحماربة دعوات املنصرين ونع
داُر األيتام اإلسالمية  اليت أنشَأها جبوار مسجدقدم مبارك  يف شيتاغونغ، وال تزال قائمة تعمل

كما سافَر إىل بورما يف شيخوخته،   (1)عملها، وتشهد على صالح هذا اإلنسان العظيم وتشكر دورَه،
 وأخذ أبيدي املسلمني املقهورين. 

هكذا عندما رفعه قلمه إىل الذروة، وأحله يراعه مكاان عليا يف العلم واألدب، والفكر والفلسفة، 
                                                 

  111املرجع السابق، ص (1)
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وأكمل مهّمته اليت جاَء من أجلها، وأدى دورَه يف إهناض جمتمعه وإيقاظ أمته، وافاه األجل احملتوم عام  
غنية عامرة، حافلة بنفائس الكتب يف كل  م، وذهب إىل رفيقه األعلى، وقد خلف وراءه مكتبة1971

 علم وفن، وثروات علمية، ومسودات قيمة، جعلت منه واحدا من أكرب املؤلفني يف هاريخ املسلمني. 
إال أن جهوده كانت لألسف لتضيع بني الكسل واإلمهال، والافلة واجلهالة، واخلدعة والدسيسة، 

ومحل أمانته، وأداء رسالته، فلم يدركوا قيمته، ومل يقدروا فورثه أانس ما كانوا صاحلني لتسلُّم مرياثه، 
 مواهبه تقديرا صحيحا، ومل يزنوا عبقريته وزان دقيقا، حىت ضاعْت معظمها، وبقي القليل ليضيع قريبا. 

لقد ترَك الشيخ اإلسالم آابدي مسودات كثرية، مث سّلم صديقه احلكيم ألطاف الرمحن، وهو  
مسودة  منها إىل  14َر حياَته للحفاظ على تراث الشيخ اإلسالم آابدي، اإلنسان الوحيد الذي نذ

جممع اللاة البناالية  م، ليقوم بطبعها ونشرها، لكنه خان األمانة، ومل يقم بواجبه،  1978بداكا عام
وضّيع معظم هذه الثروات العلمية القّيمة، عمدا أو جهال، ومل يطبع منها شيئا، وكانت فيها عدة كتب 

سرية  ◊العالقة العربية واهلندية القدمية  ◊ (ثالثة جملدات)دور املسلمني يف حركة تحرير اهلند  ◊ّيمة، مثل ق
اإلسالم والسياسة وغريها، اي ليت  ◊ (حبوث يف القضااي اهلندوسية) الفيداتو براانعهود  ◊النيب 

، عندما هي أحوج ما تكون إىل أحدا هنَض جبّد ونشاٍط، واجتهد لطبع هذه الكتب ونشرها يف األمة
 مثلها. 

وقد سعى طوال حياته من أجل توحيد األمة، ومجع مشل العلماء املنتسبني إىل مذاهب وتيارات، 
ومدارس الفكر واجتاهات، والوقوف هبم على منصة واحدة، فقد كان املسلمون يف عصره أشتاها، وكان 

غارقني يف حبر اجلدل العقيم واملناظرات الساخنة اليت ال تفرت، بني الديوبندية   -وال يزالون -العلماء
والسلفية، واحلنفية وأهل احلديث، وكثريا ما كانت هذه املناظرات تؤدي إىل رفع األصوات، وانتفاخ 
األوداج، وكادت تفتح ابب شر عظيم، هكذا تبدد مشل ب ي اإلسالم، ومتّزقت كلمتهم، وتفككت 

وأصبح أمرهم شذر مذر، فنهض الشيخ اإلسالم آابدي، ودعا الشيخ حممد أكرم خان الذي   وحدهتم،
كان يناظر علماء املذاهب وخصوصا الشيخ روح األمني البشريهايت احلنفي، كما دعا الشيخ عبد هللا 
الباقي الذي ُعرف يف التاريخ هبجومه الشرس على املذاهب وخصوصا على احلنفية، كما دعا علماء 

حلنفية، دعا اجلميع إىل ترك اجلدال واالختالف على الدين، وحثهم على تفهم الظروف، واختيار ا
وسائل اإلقناع واالقتناع، واملرونة واالنفتاح، وأن يصبحوا مجيعا أمة متجانسة الفكر، موحدة املذهب، 
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ولتحقيق هذا احللم  وصفا واحدا يف وجه األعداء كالبنيان املرصوص، فاملرء قليل بنفسه كثري إبخوانه،
  (1)م، وكان هلذه اجلمعية دوٌر كبرٌي يف جماالت شىت.1911عام  مجعية علماء البناالوضَع أساس 

، يف املناطق اجلبلية بشيتاغونغ، كرانفويلترَك الشيخ مساحة  كبرية  من األرض على شاطئ هنر 
أول جامعة عربية إسالمية يف هذه املنطقة، إال أن حلمه ضاَع بني مطامع احلكومة ودسائس لتقوم عليه 

الكنيسة من جانب، وغفلة العلماء من جانب آخر، فقد مسعنا أن هذه األرض قد أخذها املنصرون، 
ّد التنصري ! بينما جاهَد الرجل طواَل حياته ض(مدينة مرمي) مرمي ناروبنوا فيها مركزا كبريا هلم ابسم 

واملنّصرين، ودعا غري املسلمني إىل اإلسالم، وقام بدور رايدي يف دعوة األقوام اجلبلية وهدايتهم، وأرسَل 
مث ملا  (2)اليت أسسها، الدعوة اإلسالميةدعاة ، وفتح مشاريع لنشر اإلسالم بينهم، تحت راية مجعية 

دراسة وتدريس العلوم العقلية، وكتب  ذهب، ذهب كل شيء بذهابه، وظل أكثر العلماء مكبني على
علم الكالم واملنطق والفلسفة، والتفنن يف شرحها والتنقيب عن حقائقها ولطائفها، وظلت الفروع 
الفقهية واملسائل الضحلة قليلة اجلدوى وأحياان التافهة شالهم الشاغل، حىت وجد املنصرون فرصة 

 ولسان حاهلم يقول: ها قد عدان اي صالح الدين! لالنتقام من هذا االبن األمني لإلسالم، فجاؤوا
إهنا لوصمة عار على جبني األمة املسلمة البناالية يف هارخيها، ودليل على إفالسها، وتدهورها 
واحنطاطها، وأمارة سقوط معنوايهتا، وفقد روحها وضمريها، وغفلتها عن مصريها، وعالمة أن اإلسالم 

بال! مسلم ترك األرض لتقوم فيها جامعة عربية إسالمية، فقامْت فيها  هنا يف إدابر وأن النصرانية يف إق
 كنيسٌة صليبيٌة! ابهلل قولوا يل هل رأيتم شيئا أعجب من هذا يف الدنيا؟ إن هذا لشيء ُعجاب. 

وشكر جهودك وجهادك، ورحم أّمتك العجوز  طبَت حيا وميتا أيها اجملاهد العظيم! رمحك هللا 
 أقرب للموت منها للحياة!  اخلّوارة اليت أصبحت

لقي الشيخ منري الزمان معارضات شديدة من قبل العلماء ورجال الدين يف حياته، عندما جاَء 
بدعوة جديدة، ومبنهج فريد جيمع بني الدين والدنيا، والعلم واملدنية، واألصالة واملعاصرة، وفاتحهم يف 

                                                 
 118السياسة، أتليف الدكتور حممد عبد هللا، ص دور علماء البناال يف (1)
 1موالان اإلسالم آابدي، تحرير السيد مصطفى مجال، مطبوع املركز اإلسالمي الثقايف بشيتاغونغ، ص (2)
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ض والعمل، فلقي التشجيع والقبول حينا، ولقي التثبيط والرفض أكثر ترك الكسل والنوم، ووجوب النهو  
األحيان، لو توّقف عند هذا احلد لكان نعم ما فعل، وما أجدى ما قّدم! لكنه تقّدم، وابلَغ يف 
االنفتاح، ورمبا قد جتاوَز، فتأثر ابلسري السيد أمحد حامل لواء العصرانية، ورائد العقالنية، كما أتثر 

كما -وكان  (1)دين األفااين، وساَر على منهجهم يف الدعوة واإلصالح، والتفكري والتجديد،جبمال ال
فنهض كثري من العلماء واملصلحني،  (2)ومؤمنا جبدارهتا وضرورهتا، القومية اهلنديةحامل لواء  -قيل

ية دور يف وتتابع اهلجوم عليه وعلى منهج دعوته وإصالحه وسياسته، كما كان لصلته ابحلركة السلف
  (1)إحداث البون بينه وبني مجهور علماء هذه الدولة.

كان الشيخ اإلسالم آابدي حنيفا ضامرا، خافت الصوت، ضعيف اجلسد، وركيك العود، ذا قامة 
قد توحي إىل اخلور واالنكسار، إال أن القلب الذي كان حيمله والروح اليت ميتلكها كانت قويّة كقّوة 

واثبتة مستقيمة كثبات الراسيات، ورحيمة بشعبه ووطنه، ولذلك أجنز يف حياته ما عجز عنه  امللك،
، إال أن الشعب البناايل مل يوفه من حّقه رغم شبلي البناالماليني البشر، وقد اشتهَر يف الناس بـ

 (4)ن حّقه.كما وىّف الشعب اهلندي الشيخ شبلي النعماين م  -إن صح التعبري -االعرتاف منا هبناته

                                                 
  12موالان منري الزمان اإلسالم آابدي، أتليف مشرف حسني خان،  (1)

  14د هللا، ص دور علماء البناال يف السياسة، أتليف الدكتور حممد عب (2)

(1) Pakistan Quarterly (1914) , Vol 12-11, p. 129 
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 موالنا شاه نثار الدين أمحد

(1781- 1781) 
 سرسينااملصلح الكبري، اجملاهد القائد، مؤسس زاوية 

 
الدعوة اإلصالحية الواعية احلكيمة اليت قامْت على يد الشيخ اجملاهد احلاج شريعت هللا يف مستهل 

س اهلندوس وجربوهتم، يوم كان القرن التاسع عشر امليالدي، تحت وطأة اإلجنليز وسطوهتم، وتاطر 
الشعب البناايل املسلم من أشد أمم األرض إفالسا يف دينهم، وكذلك إفالسا يف دنياهم، فتقدم هذا 
اجملاهد اجلليل لإلصالح والتجديد، لتدارك أمرهم، ولتاليف ما فاهتم، وإلهناضهم من كبوهتم، وأدى دورا 

دعوته وحركته إىل أرجائها، وبلغ حكمه من القّوة  ال يُنسى يف هاريخ هذه الدولة، وامتّدت آاثر
والسلطان شأوا كبريا، فجاَء انقالٌب عظيم يف دين الناس وعقيدهتم، وجاءْت نقلٌة كبريٌة إىل اخلري 

الذي جيري يف غرب بريسال، املنطقة  سندهياوالصالح، وقد وصَل مّد هذه الدعوة إىل شّط هنر 
اال، حينما كان هذا الداعية املصلح جيوب يف أقطار هذه الدولة، يدعو اجلنوبية القريبة من خليج البن

الناس إىل هللا، ويعّد اجليش للجهاد يف سبيل هللا، ويف تحرير دولة املسلمني من الظاملني واحملتّلني، وهنا 
وبية للبناال حصلْت معجزة، واشتعَل نرباٌس آخر هبذا النرباس املنري، واستمّد من نوره، مث أانر البقعة اجلن

بكاملها وال يزال يُنريها، هو العامل الرابين، واملريّب املصلح، واملرشد اجملاهد، ومن أبرز خلفاء الشيخ 
، شيخ زاوية  موالان أيب بكر الصديقي مؤسس زاوية فرفرا، العالمة الصويف شاه نثار الدين أمحد

سرسينا  .ومؤسسها 

يف بيت مسلم شريف، يوم   (1)للميالد، 1812هناية القرن التاسع عشر عام  ُولد نثار الدين يف
                                                 

 17املرشد نثار الدين أمحد، مجعه الشيخ حممد رفيق هللا النثارآابدي، ص (1)
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كانت بيوت اإلسالم ذات الصالح والتقوى والعّز والكرامة، واحملافظة على روح الدين والثقافة  
 اإلسالمية الارّاء البعيدة من أتثري الثقافة اهلندوسية املستحكمة يف البناال، واملتالالة يف بيوت املسلمني

وحياة الشعب البناايل املسلم، قليلة  تعّد على األصابع، ُولد الشيخ يف تلك الفرتة الدقيقة من التاريخ 
يف أسرة دينية علمية، أسرة تضع الدعوة إىل اإلسالم وإصالح األمة وتزكية النفس والعمل ابلشريعة 

ر الدين، وجلّد داعية نصب عينيها يف مجيع مراحل احلياة، كما ُولد ألب صاحل الشيخ املنشئ صد
ومصلح كبري الشيخ املنشئ ظهري الدين، فقد كان جّده جماهدا من عباقرة اجملاهدين، له مكانة يف 
قلوب الناس وكلمة مسموعة بني الشعب، وكان تلميذا للشيخ احلاج شريعت هللا، عندما وصَل الشيخ 

واملنطقة اجلنوبية لبالد البناال  يسالبر إىل هذه املنطقة يف جوالته الدعوية واإلصالحية الشاملة لـ
، وأّسس احلركة الفرائضيةآنذاك، فلقيه املنشئ وابيَع على اإلصالح واجلهاد، وبدَأ يعمل وفق منهج 

خانقاه ، اشتهرْت يف التاريخ بـ بريسالمن منطقة  سروب كايتيف  سندهيازاوية على شاطئ 
 . سرسينا

ُولد الطفل نثار الدين ونشَأ يف بيت توارث أهله الورع والتقوى والدعوة واإلصالح والعمل يف 
سبيل الدين وخدمة األمة، أاب عن جّد، وكان أّول انفذة ينظر هبا إىل هذه الدنيا، وعرَف القيم الفاضلة، 

اإلميان اليت كانوا يتفانون واملقاييس اخللقية اليت كانت تتحكم يف حياة آابئه وأجداده، كما عرف ثروة 
يف احملافظة عليها والنضال عنها، ومسع أجماد اآلابء ومآثرهم اخلالدة، فكان كل ذلك يف ذاكرته كالنقش 
يف احلجر، وكان هلذه العناصر القوية فضٌل كبرٌي على تكوين عقليته وبناء شخصيته، وتحديد مصريه، بدأَ 

ته تربية دينية خالصة، وعاَش يف حميط روحي، فنشَأ متوّرعا وصاحلا، الدراَسة يف كّتاب قريته، وترىّب يف بي
ولطيفا وديعا منذ طفولته، وحمافظا على الصلوات والعبادات، وبعيدا عن مرح الطفولة وطيشها، وخفتها 

 ورعونتها. 

 بيت هللا ألداء مناسك ملا بلَغ الثاين عشر من عمره أراد والده املنشئ صدر الدين السفر إىل
احلج، يوم كانت الرحلة عويصة، وكانت الطرق حمفوفة  ابألخطار واملهالك واملوبقات، وكان السفر إليها 
شبيها ابجملازفة واملخاطرة، حىت ظهَرت الدعوة إىل إسقاطها عن مسلمي هذه املنطقة، وعدم وجوهبا 

افق، إال أن املسلمني اخلّلص الذين دخَل اإلميان يف عليهم، إىل أن تتمهّد الطرق وتتوفّر املصاحل واملر 
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قلوهبم واختلَط حب احلرمني بلحومهم ودمائهم، كانوا مستعدين لتضحية كل ما ميلكونه من نفس 
ونفيس يف سبيل الدين، وإحياء فريضة من فرائض هللا، وأهم شعرية من شعائر الدين ودعائمه اليت ُب ي 

إال أنه قبل اخلروج زوةَج ابَنه املراهق، وشكَر هللا على إمتام هذه املسؤولية،  اإلسالم عليها، فخرَج والُده،
وخرَج قرير العني ومطمئن البال، وراضيا بقضاء هللا وقدره، خرَج إىل غري عودة، فأّدى مناسك احلّج، 

 وهناك وافاه األجل احملتوم يف احلرم، وانتقل إىل جوار ربّه. 
ّده، واستمّر يف الدراسة، وترَك أّمه وزوجته، وذهَب إىل حمافظة مث نشَأ الشيخ تحت إشراف ج

مداريبور  ودخل يف املدرسة اإلسالمية، ألن حمافظةبريسال  مل تكن فيها مدرسٌة دينية آنذاك، أكمَل
، مث دخَل يف املدرسة احلمادية بداكا العاصمة، وبعد فرتٍة ذهَب إىل البناال مداريبوراملتوّسطة يف 

ربية والتحَق ابملدرسة العالية بكلكتا، إال أنه مل جيد القرار يف رحاب املدرسة العالية، فذهَب إىل الا
  (1)ابلبناال الاربية ودخَل يف مدرسة هوغلي الشهرية، وأكمَل فيها الدراسات العليا. هوغليحمافظة 

ع عن املرشد الكبري الشيخ أيب بكر الصديقي، مؤسس زاوية مس هوغليأثناء دراسته يف مدرسة 
فرفرا يف حمافظة هوغلي ابلبناال الاربية، ومسع عن جهوده يف الدعوة واإلصالح، وجهاده يف التحرير 

للميالد، وبدأَ  1897والسياسة، ومكانته يف التقوى والصالح، فلقيه وابيَعه على التزكية والسلوك عام 
  (2)والعمل حىت انَل منه اخلالفة واإلجازة، واستعّد للنزول يف الساحة.جيتهد يف العلم 

عاَد الشاّب نثار الدين إىل الوطن وقلبه ينبض ابلعلم واملعرفة، ويتحّرق حسرة  وكمدا على أوضاع 
اضع مصنوع من ، ففتَح كّتااب صاريا يف بيت متو سرسينااألمة املسلمة، عاَد إىل مسقط رأسه قرية 

اخلشب، بثالثني طالبا وبثالثة من املعلمني، وهذا الكّتاب الصاري كان نواة جامعة كبرية، ومعقل 
حصني متني للعلم واملعرفة، ونشر ضياء السّنة يف ظالم هذه املنطقة، ومصدر انقالب دي ي شامل، 

زاوية  جيتمع فيها املسلمون،  ، وبىن جبنب الكّتابسرسينابـ دار السّنة العاليةاشتهرْت مبدرسة 
فيعظهم وينصحهم، ويزّودهم ابلعلم واملعرفة واإلميان واليقني، حىت لقيْت دعوته قبوال عاما، وعلْت 

                                                 
  11املرجع السابق، ص (1)
 11املرشد نثار الدين أمحد، مجعه الشيخ حممد رفيق هللا النثارآابدي، ص (2)
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، وبدَأ الناس يقبلون عليها من كل مكان، وزاَد عدد خانقاه سرسيناشهرته، وشاَع بني الناس اسم  
يف السنة، وحّدد هلما أايما، وبه خرجْت دعوته من حدود  أتباعه، حىت جعَل اجتماعا عاّما ينعقد مرّتني

سرسينا وبدَأ الشيخ يتنّقل يف أرجاء املناطق اجلنوبية للبناال الشرقية ينشئ املساجد، ويفتح ،
 الكتاتيب، ويؤسس املدارس، ويدعو ويصلح، وحيّل املشكالت، ويفصل بني الناس. 

املدرسة اليت وضَع قواعدها املرشد العظيم الشيخ نثار الدين أمحد بلاْت مع األايم قّمة جمدها وأوج 
عّزها وكماهلا، فقد أحضر فيها الشيخ كوكبة منرية من املعلمني ورجال الرتبية الذين ختّرجوا من أكرب 

العلوم ديوبند واملدرسة العالية مراكز علمية وجامعات دينية يف شبه القارة اهلندية، مثل جامعة دار 
بكلكتا، على اختالف الفرق بني املنهجني، والربزخ بني البحرين، فإن الشيخ املرشد حبكم بعد نظره 
وسعة أفقه وسالمة صدره مجع بني احلسنيني، ودعا األساتذة من كال الطرفني، فأرسل رسالة  إىل جامعة 

اخلوهاين الرتكستاين، والشيخ احملدث عبد الستار  ديوبند، وجاء الشيخ احملدث حممد نياز خمدوم
 ليكون أول رئيس هلا.  (1)تها إىل الشيخ موالان جتّمل حسنيالبيهاري، وعهَد برائس

تعّد أزهر البناال آنذاك، وخّرجْت جيشا عرمرما من الدعاة  سرسيناكانت مدرسة دار السّنة بـ  
الم يف مناطق جنوب بناالديش بوجه خاص، ويف البلد  واملصلحني واألئمة والقادة، الذين خدموا اإلس

كّله بوجه عام، وقد لعبْت هذه املدرسة دورا فّعاال قياداي بني مدارس هذه البالد، وسط املراحل الدقيقة 
احلرجة لتاريخ شبه القارة اهلندية، عندما كانت حركة ابكستان على قدم وساق، فكانت هي ساحة 

اعة املؤمترات ومعسكر اجملاهدين، مث قامْت آالف املدارس والكتاتيب على اجلهاد وميدان التدريب، وق
وأصبحْت هلا هذه املدرسة منارة اهلدى تستمّد من  (2)مدرسة وكّتااب، 471هنجها قد يبلغ عددها إىل 

نورها وفيوضها، وابجلملة أصبحت "دار السنة" مدرسة فكرية شاملة أكثر من مركز تعليمي يقتصر على 
                                                 

 درسَ  ،فريوزبور حمافظة يفم 1918إنه الشيخ موالان جتمل حسني بن املولوي رمضان علي، أول رئيس ملدرسة دار السّنة بسرسينا، ُولد عام  (1)

 ،الفقهاء ممتازبـ ولّقبم، وانل الوسام الذهيب، 1912عام  الكامل مرحلة يف وخترّجكتا، االبتدائية يف كتاب قريته، مث درَس يف املدرسة العالية بكل

م 1941وابيع على يده، حىت انَل منه اخلالفة، ويف عاَم  ابلشيخ موالان نثار الدين أمحد صلة   أنشأَ  مث ،فرفرا مرشد الصديقي بكر أاب شاه الشيخ ابيع

 جواهر أبرزهارئيسا للمدرسة، فكال أّول رئيسها، كما أخرج وقتا كبريا للتأليف والكتابة، فكتَب كتبا قّيمة كثرية، ومن اختاره الشيخ نثار الدين أمحد 

على يد مرشده الشيخ نثار الدين أمحد،  أتسست اليت هللا حزب مجعية يف ركينا ركنا وكان طويلة، فرتة منذ الدينية املدارس مقّرر يف دخلَ  الذي الفقه
 م. 1919ا له دوٌر كبري يف الدعوة واإلصالح، وكان متواضعا ولنّي اجلانب، وصاحب وجه بشوش دائما، وقد تويّف عام كم
 122أعالمنا الصوفية، تحرير ديوان نور األنوار حسني التشودري، مطبوع املؤسسة اإلسالمية بناالديش ص (2)
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الكتب ونقل بضاعة العلم، كابرا عن كابر وأاب عن جد، ومن جيل إىل جيل، ومن طبقة إىل تدريس 
 طبقة، وهذه كلها تثبت سالمة طبيعتها وخصوبتها، وقدرهتا على إنتاج العبقرايت وصنع الشخصيات. 

تشفيات، وأسس أنشَأ الشيخ نثار الدين تحت مظلتها كثريا من املؤسسات اخلريية، وفتح مس
، مع تلميذه الويف البار حزب هللا مجعية اجملاهدينمجعيات داخل البناال وخارجها، أتيت على رأسها 

العالمة عزيز الرمحن النثارآابدي، قامْت بدوٍر بليغ منذ إنشائها وال تزال تؤّدي دوَرها، وكذلك 
الصندوق اخلريي الوافدين من البناال، و الذي فتحه يف مّكة املكّرمة ملساعدة احلجاج دار الضيافة

إلعادة أتهيل املهتدين  صندوق محاية اإلسالماليت بناها يف املدينة املنورة، كما أنشأَ  النثارية
ومساعدهتم، واألخذ أبيديهم بعد قبوهلم اإلسالم عندما يطردون من بيوهتم وحيرمون من مرياثهم، كما 

الطالب وتوجيههم، وتربيتهم على منهج السلف الصاحل البعيد عن ملساعدة  جملس إحياء السّنةأنشَأ 
  (1)الشوائب، وأنشَأ مراكز للتدريب امله ّي.

وكان له جهٌد كبري مستميت يف إعادة اعتبار صالة اجلمعة يف منطقته، اليت ظّلت مهجورة منذ 
وقد جاهد ضده موالان   أايم احلاج شريعت هللا، حبجة اجتهاده أن اجلمعة ال تصح يف مناطق البناال!

كرامت علي اجلونبوري، مث جاَء الشيخ نثار الدين، وجادَل وجاهَد، وأبلى بالء حسنا، حىت هاب 
  (2)الناس، وأتسست اجلوامع، وهبوا يؤدون اجلمع بكل إميان ومحاٍس.

لى نفسه ويف داخل زاويته، ويعيش مبعزل عن مل يكن الشيخ نثار الدين مرشدا صوفيا ينطوي ع
العامل، يصف للمسلمني دواء  وهو ال يعرف حقيقة دائهم ومصدر عللهم، وكيفية معاجلتها والوصول إىل 
الشفاء العاجل، بل كان فارسا شجاعا من فرسان السياسة، واجلهاد ضد الطواغيت، وتحديد مصري 

اهلّمة وتنوّع الثقافة، ودقّة املالحظة، والتفّكر يف الظروف الشعب املسلم وتقرير مستقبله، نتيجة علو 
واملستجّدات، ومراقبة تطور األحداث يف اجملتمع، من أجل ذلك عندما كان االحتالل الربيطاين للهند 
يف سرير االحتضار وعلى شفا جرف هار، وظهرْت النعرات املتناقضة والدعوات املتنافرة، وهنضت 

                                                 
املرشد نثار الدين أمحد، مجعه الشيخ حممد رفيق هللا النثارآابدي، ، وينظر كذلك يف كتاب 12-1اعيل حسني هاريخ زاوية سرسينا لألستاذ حممد إمسينظر للتفصيل  (1)
 18ص
  41و 42شاه نثار الدين أمحد والشيخ شريف حممد عبد القادر، أتليف حممودة فردوسية القادرية، صترمجة  (2)
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اهلند وتركها على حاهلا، ومعسكراٌت تؤيّد فكرة دولة جديدة للمسلمني يؤدون  معسكراٌت تعتقد بوحدة 
فيها شعائرهم بكل حرية، ويقيمون صالهتم، ويرفعون أصواهَتم ابألذان واإلقامة والذكر والتسبيح، 
ويعبدون رهبم أينما وكيفما يشاؤون، ال يقف يف طريقهم بقٌر وال حجٌر وال خشب، هنا ظهرْت مجاعٌة  

ٌة من الرجال األشداء، ذوي صالبة وعزم، ومضاء وحزم، يُقدمون للعظائم ويصمدون للشدائد، كبري 
والعلماء البارزين ونوابغ املؤلفني، والشيوخ األجالء واملرّبني من أهل القلوب، ورجال الدعوة والفكر 

ا يف تثبيت الدولة واإلصالح، الذين هلم أتباع وآذان صاغية، ورأوا أنه ال ينباي للمسلمني أن يشاركو 
الكافرة وتوطيد أركان حكمها، ودعوا الناس إىل أتييد دولة جديدة، إىل إقامة ابكستان، حىت تكّونت 

مجعية علماء اإلسالم وقد شهد لنا التاريخ أنه لوال هؤالء العلماء واملشايخ، ولوال دعوهتم إىل إقامة ،
ملا كانْت هناك ابكستان، ومن مّث ملا كانْت هناك دولة إسالمية وتوعيتهم للشعب املسلم يف البناال، 

بناالديش يف خريطة العامل، لكن هذا الشعب نّساٌء، فنسوا هذا التاريخ وصّناعه، ونسوا بناة هذه الدولة 
ومستقبلها، بينما عّظموا وخّلدوا من جاؤوا بعَدهم، وتطّفلوا على موائدهم، وأكملوا البناء الذي وضَع 

 أول لبنته.العلماء والشيوخ 

كان الشيخ أبو بكر الصديقي شيخ فرفرا من أشّد الدعاة نشاطا وأتييدا لفكرة إنشاء ابكستان، 
فتبعه أتباعه، وساَر الشيخ نثار الدين أمحد على هنجه، وهو من صفوة تالميذه وأحب الناس أليه، فبدأَ 

كستان والتصويت لصاحلها، واخلروج يف الشوارع جيتهد وجياهد، ويدعو الناس إىل أتييد إنشاء اب
اليت كانت تؤيد فكرة إنشاء ابكستان  مجعية علماء اإلسالموامليادين مطالبني هبا، وتوىل رائسة حركة 

إمعة، ومتذبذبني بني  سلهتحىت عندما رأى عوام الناس يف منطقة  (1)للميالد، 1971عام 
من أتباعه بقيادة جنله األكرب الشيخ أيب جعفر حممد صاحل، لكي  الطرَفني، أرسَل إليهم مجاعة  كبرية

يدعوا الناس إىل أتييد فكرة ابكستان، ويبّينوا هلم حسن مثارها ونتاجها، وحيذروهم من عواقب البقاء مع 
  (2)اهلند.

                                                 
  (1411 -1417مذكرة اجلامعة الرمحانية العربية عام )هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث  (1)
  12هاريخ زاوية سرسينا: أتليف احلاج حممد إمساعيل حسني ص (2)
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يخ نثار الدين فرتة  كبرية من هذا اجلهاد الدؤوب املستمّر يف ميدان السياسة الذي قضى فيه الش 
حياته، واستنفد سنوات قيمة عامرة من عمره، فخاض غمارها واكتوى بنارها وأوارها، مل يكن كل ذلك 
هلدف سياسّي حبت، وحلاجة يف نفس يعقوب يريد قضاَءها، بل الدين هو الذي كان حمرّكه ودافعه، 

وغاايته األخرية، ويتجلى ذلك من خالل رسالٍة واملصاحل الدينية للمسلمني هي اليت كانت هدفه األول 
من املؤسف الشديد أن له أرسلها إىل حممد علي جناح املعروف ابلقائد األعظم، كتَب فيها الشيخ: 

الرابطة املسلمة مل تنجح يف توعية الناس على اإلميان والدين مثل توعيتهم على السياسة والدنيا، 
كثر مما استيقظوا على أساس اآلخرة، ومن أجل ذلك رغم أهنم فاستيقظ الناس على أساس السياسة أ

يكّررون كلمة "ابكستان" على لساهنم ليال وهنارا، إال أهنم ال يستوعبون قيمة هذه الكلمة، ولن 
يستوعبوها أبدا حىت أتتيهم فكرة ابكستان مع الدين واإلميان، ويُعرض عليهم مثارها يف األخالق 

، وقد كان هلذه الرسالة أثٌر كبرٌي يف حممد علي جناح وأخذه السرتاتيجية ضارةواملعنوايت والثقافة واحل
جديدة لعرض فكرة ابكستان على عوام املسلمني، فقد استال إلـهامات هذه الرسالة، واستثمر فحواها 

  (1)دون صاحل األمة.  الرابطةملصاحل 

لتدريس والتأسيس واحلركة والسياسة، أخرَج وقتا كبريا للكتابة، مع التفرّغ للدعوة واإلصالح وا
طريق اإلسالم، يف أربعة عشر جملدا،  ◊وأتليف الكتب والرسائل، فكتب مؤلفات ونشرها، ومن أبرزها 

الذي فّصل فيه املسائل والقضااي اليومية حلياة املسلم، ليكون ذلك نرباسا يف طريقهم إىل هللا، وقد انل 
املرأة  ◊املسائل األربع  ◊تعليم املعرفة  ◊الفتاوى الصديقية  ◊اب قبوال عاما وانتشارا كبريا هذا الكت

 .التبليغكما أصدر دورية إسالمية ابسم   (2)اللحية والتدخني وغريها، ◊واحلجاب 

ت طيلة احلياة فضال كان عاملا رابنيا، وشيخا تقيا، ومصلحا عظيما، حافَظ على السنن واملستحبا
عن الواجبات، وكان يتتبع السنن يف تدريسه وأتليفه، ودعوته وإصالحه، وكلماته ومواعظه، وسلوكه 

                                                 
 11دور العلماء يف حركة التحرير: أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص (1)
 2118إلسالمية بناالديش صأعالمنا الصوفية، تحرير ديوان نور األنوار حسني التشودري، مطبوع املؤسسة ا (2)
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وأخالقه، إال أنه عندما كان يذكر هللا ويؤدي األوراد، تعرتيه حاالت، وهارة يصيح، ويسقط ماشيا  
 (1)عليه!

ية والفداء، والقناعة ابمليسور، وكانت عنده وكانت حياته قّصة غريبة يف الزهد والتقّشف، والتضح 
الدنيا ومن عليها يف جانب هللا أهون من ذرة يف الفضاء، فوقف مجيع ما كان لديه من املال والعقار 

 على املدرسة، وترَك الدنيا وهو ال ميلك منها شيئا. 

ن، وحقيقة مرّة يف حياة البشر وهاريخ احلضارة، فال إال إذا كان التدهور يف سّنة هللا الثابتة يف الكو 
غرو أن تعرتي هذه السّنة على هذه املدرسة الدعوية واإلصالحية والفكرية اليت تركها الشيخ املرشد، 
فعلى مر األايم جاء يف زاوية سرسينا أانس مل يكونوا يف مكانته من العلم واملعرفة، والفقه والدراية، 

فجاؤوا أبشياء كان حيذر  (2)لنصوص والشريعة، والورع والتقوى، والعرفان واإلصالح،واإلملام الكامل اب
منها، واختلقوا سننا وعادات كان يستنكرها، مع أن هلم أيضا دورا يف إحياء السنة وإماتة البدعة، وبّث 

كلمته املشهورة: العلوم الدينية، وبناء األجيال املسلمة املثقفة، دورا مشكورا، وكان الشيخ يكّرر دائما  
"لو قيل إن أحكام الدين هي الشريعة وتطبيقها يسّمى الطريقة، فالطريقة لن تقوم بدون الشريعة، ولن 

 تصلح الثانية إال ابألوىل".

                                                 
  11ترمجة الشاه نثار الدين أمحد والشيخ شريف حممد عبد القادر، أتليف حممودة فردوسية القادرية، ص (1)
م ونشَأ يف ظل أبيه، 1917خلفه بعد وفاته يف زاوية سرسينا جْنله الشيخ شاه أبو جعفر حممد صاحل، فكان خري خلف خلري سلف، وقد ُولد عام  (2)

 العلوم مظاهر جامعة يف ودخلَ  اهلند، إىل سافرَ  سرسينا يف دراسَته أهنى وعندما ،السّنة دار مدرسةعلى يده تربية  روحانية مباشرة ، مث درَس يف 

سهارنبور، لبوري، خليفة الشيخ على أيدي الشيوخ الرابنيني الكبار، أمثال شيخ احلديث زكراي الكاندهلوي، والشيخ عبد الرمحن الكام العلم وأخذ
دين، فاستفاد منه أشرف علي التهانوي، والشيخ العالمة أسد هللا وغريهم، مث قضى فرتة  يسرية  يف رحاب دار العلوم ديوبند، ويف ظل موالان حسني أمحد امل

التزكية، وكان له موقف خاص من حرب تحرير يف العلم والسلوك، والروح للجهاد، مث عاد إىل وطنه وابيع والده الشيخ نثار الدين أمحد، واجتهَد يف 
م، فكان ال يرى االنفصال، ويرى وحدة األمة املسلمة يف ابكستان جبناحيها، إال أن التهم اليت ُوّجهت إليه ال يالئم إنساان عاداي، 1911بناالديش عام 

م  لدوره يف التعليم، وتويف 1981 عام التحرير جائزة لَ ان وقد السجن،فضال عن عامل شرعي ومرشد صويف، ومرب جليل، فعاىن معاانت، ودخَل يف 
 م، وخلفه يف زاوية سرسينا الشيخ شاه حممد حمب هللا. 1991الشيخ عام 
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 حسن أمحد موالنا

(1771- 1788) 
 العامل الرباني، املصلح الكبري، مؤسس جامعة جريي

 
معني يب هللا القرشي وأصحابه يف هاهتزاري، ومّسوه البيت الذي رفَع قواعَده الشيخ املصلح حب 

، ابرك هللا يف هذا البيت وتقّبل منهم قبوال حسنا، وجعله منارة الرشد واهلدى يف هذه البقعة اإلسالم
املظلمة، فأزال هبا الظالَم، ونشَر هبا نور العقيدة الصحيحة، والعلوم الشرعية النافعة، النابعة من معينها 

نضب، وأصلح هبا اجملتمع، ورفَع شأهنا يف الدنيا، ونفَع هبا أّمة كبرية، فجاء إليها الناس الذي ال ي
العطشى من كل مكان، ليأخذوا قبسا من هذه النار، وليستمدوا نورا من هذه املشكاة، حىت انتشر 

ألسطول التارخيي، انتشارا هائال، وكرب هذا املوكب املبارك، وتتابعت هذه السلسلة النورانية، وامتّد هذا ا
وقامت منارات، وأُنشئت بيوٌت ومراكز علمية كثرية يف أرجاء خمتلفة من الدولة، وقد كان بطلنا يف هذه 

مؤسس البيت الثاين،  القّصة، املصلح العظيم، وبركة العصر، وجماهد اإلسالم، الشيخ أمحد حسن 
كز علمي يف هذه البقعة بعد جامعة ، أقدم مر جريياملعروف ابسم اجلامعة العربية اإلسالمية بـ

 هاهتزاري.

التابعة حملافظة شيتاغونغ، يف أسرة مسلمة  جرييللميالد يف قرية  1882ولد أمحن حسن عام 
شريفة، لوالده الشيخ وصي الرمحن الذي كان معروفا بفضله وثروته، وكان ذا جاه ومكانة رفيعة بني 

ن وحيدا ألبيه وأمه، وقطعة  حية من قلبهما، فرتعرَع يف كنفهما، وبني نفحات الناس، ُولد الشيخ ليكو 
إمياهنما، وبدَأ الدراسَة على مرأى ومسمع منهما، يف رحاب البيت، وعلى يد خاله الشيخ رفيق هللا 
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عربية الذي كان جامعا بني الثقافتني، الشرعية واملدنية، وملتقى البحرين، وكان جييد اللاات، من بينها ال 
والفارسية واألردية والبناالية واإلجنليزية، جاَء به والده يف بيته، ليدّرس وحيَده، ولريبّيه تربية شاملة، 
وليثّقفه بثقافاته الثرية، وكان يؤّم الناس يف الصالة، فدرَس الطفل أمحد عنده القرآن، ومبادئ العربية 

ليزية، وقد شّب عن الطوق، وأهنى املراحل األوىل من واألردية والفارسية، ودرَس جزءا من البناالية واإلجن
 الدراسة يف بيته، فكان حباجة أن خيرج إىل العامل، ويتعّدى حدوَد البيت، لكن إىل أين يّتجه؟

كانت البناال الشرقية آنذاك خالية  خاوية ، ومل تكن فيها مدرسة أو معهد، املراكز العلمية اليت   
ن الوسطى، واليت استمّرت تتنّور وتّشع النور، اندرسْت يف عهد اإلجنليز، أانرْت هذه البقاع يف القرو 

املدرسة وانالقْت أبواهبا، واختفْت أنوارها، وكانت جامعة هاهتزاري مل تربز إىل الوجود بعد، فكانت 
اليت ُأسست هي وأخواهتا على يد حامت البناال، احلاج حممد حمسن، ملجأ وحيدا للطالب  احملسنية

  (1)ذكياء أمثاله، وكانت تدّرس فيها العلوم الدينية واملعاصرة، واللاات واآلداب، والرايضيات والفنون.األ

دخَل الفىت يف املدرسة احملسنية، وبه دخَل يف عامل مل يكن على ميعاد منه، يف عامل غري عامله، ويف 
يها، فقد نشَأ على الداينة واإلانبة، والورع والتقوى، والصالة والعبادة، وااللتزام بيئة غري بيئته اليت نشأ ف

بزّي العلماء والصاحلني، والبعد عن الرقص والطبول، والاناء واملعازف، أما اآلن فدخَل يف حميٍط ال يبال 
الرأمساليني، ابلدين والورع، ووسَط زمالء ليس هلم من الدين نصيٌب إال كنصيب الفقراء يف أموال 

 الشحاح املقرتين، فاشتهر بني الزمالء، وكانوا يلقّبونه بـ"الصويف"، وقد ينظرون إليه شزرا. 
ويتربّم منها، ويبحث  املدرسة احملسنيةهكذا مضى ثالثة أعوام، وقد بدأَ الشاب أمحد يكره حميط 

منذ سنة وبدأ نورُها ينتشر للهجرة، وقد قامْت جامعة هاهتزاري  1118عن بديل هلا، وكان ذلك عام 
يف اآلفاق، حىت طرقْت مسامع الشاّب أمحد، فكانت بشارة كربى يف حياته، ورأى فيها تحقيق أحالمه، 
وبناء مستقبله، كان يف شوق زائد إليها، وينتظرها بفارغ الصرب، فسّلم على املدرسة احملسنية سالم 

 الوداع، وأخذ طريَقه إىل هاهتزاري. 
شاّب أمحد بقادة اجملاهدين وكبار املصلحني، الذين رفعوا قواعد أول معقل دي ي هنا التقى ال

وإصالحي يف هذه الداير، فكان نواة املراكز العلمية، ومّقر اجلهاد واإلصالح، وأم املدارس، التقى 
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لشيخ ابلكواكب الدرّية يف الدعوة والرتبية، ويف طليعتهم اجملاهد العظيم الشيخ حبيب هللا القرشي، وا
فأخذ  ،(1)سعيد أمحد، والشيخ عزيز الرمحن الصويف، والشيخ عبد احلميد، والشيخ ضمري الدين 

منهم العلم، واستفاَد منهم الكثري، وأانَر الروح والضمري، وقد كان الشاب أمحد ميلك ذكاء اندرا، وقلبا 
له مكانة رفيعة يف قلوهبم، ومنوذجا زكيا، وصلة قويّة مع هللا، األمر الذي قرّبه إىل هؤالء األعالم، وجعل 

رائعا لطالب العلم املثايل، وقد كان من أصفى تالمذة الشيخ حبيب هللا، وعلى صلة وطيدة معه، يشّق 
 مسافة  كبرية ليصّلي خلفه ويتكلم معه بعد الصالة ويستفيد. 

الستفادة من هؤالء األعالم يف رحاب جامعة هاهتزاري، جاءْت بينما كان الشيخ يتفرّغ للدراسة وا
نقطة تحّول أخرى يف حياته، وحدثت نقلٌة مهّمة إىل عامل الباطن، والرابنية اخلالصة، والقرب من هللا 

 النقلة اليت زادْت من قيمة علمه وقبول جهده، وابركْت يف جهاده، وأفادْت به األمَة يف إطاٍر ،
 ك لقاءه مبوالان أشرف علي التهانوي لقاء كرميا، واالستماع إليه، واملبايعة على يده.واسٍع، وكان ذل

يف يوٍم من األايم تطاير يف رحاب جامعة هاهتزاري نبٌأ عظيم، ومسع اجلميع أن موالان أشرف علي  
ادر التهانوي وصَل إىل داكا ألول مرّة يف حياته، على دعوة وإحلاح من السري السيد سليم هللا هب

املعروف بـ "النواب سليم هللا خان"، فنهض الناس، وهنض الشاّب أمحد، وهرول إىل زايرته يف رفقة  
كوكبة من أعالم جامعة هاهتزاري، وعلى رأسهم الشيخ حبيب هللا، والشيخ ضمري الدين، والشيخ عبد 

 . احلميد 
 التهانوي، ألن الشيخ وكان الشيخ حبيب هللا والشيخ ضمري الدين على صلة وطيدٍة مبوالان 

حبيب هللا درَس يف مدرسته وابيع على يده، فكان له مربّيا ومرشدا، وكذلك كان الشيخ ضمري الدين 
من أبرز خلفاء موالان رشيد أمحد الكنكوهي وأصفى تالمذته، وانهيك مبا كان بني أشرف ورشيد من 

هذه، ومنحهم فرصة سعيدة  للقائه،  حّب عميق شريف وصلة متينة، فهذا الذي قّرهبم إليه يف رحلته
 واالستماع إليه، واالستفادة منه عن كثٍب وعلى خصوٍص. 

هنا استمع الشيخ أمحد إىل أحاديث التهانوي يف جمالس متعددة ومرّات كثرية، وكان يشعر أبنه 
منه،  يستمع إىل شيء جديد مل يسبق له املثال يف حياته، وأاثرت أحاديثه أوهار قلبه، ومألت فراغا

                                                 
  19لوم هاهتزاري الشهرية، أتليف العالمة جنيد البابوناري، صالكواكب الالمعة يف هاريخ دار الع (1)
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وكأنه وجَد ضالّته اليت طاملا حبَث عنها وسعى يف سبيلها، ويف جمالس التهانوي كانت تعرتي على الشيخ  
أمحد حاالٌت غريبٌة ونشوٌة ساحرٌة، وقد تصل به احلال إىل حّد اإلغماء، لكثرة االضطراب النفسي، 

الة الفجر اليت كان الشيخ وشّدة الوطأة واألثر يف الضمري، ولكثرة البكاء والنحيب، خاّصة يف ص
التهانوي يؤّم فيها ابلناس، وهنا جنح قلب الشيخ أمحد إىل الشيخ التهانوي جنوحا كبريا، وتضافرت 
الرغبة، وقويت العزمية على االستفادة منه يف التزكية وتصفية الباطن، فأظهَر أمنّيته عنده، وطلَب منه 

  (1)به وابيَعُه.بايته مع اإلحلاح واإلحلاف، حىت وافَق على طل

هكذا عندما أكمل علوم الظواهر والبواطن، وخرَج من الدراسة اجلامعية عاملا متمّكنا، متضّلعا من 
النصوص وعلوم الشريعة، ومبايعا على أعظم مصلح راّبين يف العصور املتأخرة، جاءْت مرحلة أخرى 

 جديد للجهاد، وكان ذلك مرحلة إنشاء جامعة جريي. لتجّر به إىل ساحة جديدة للعمل، وميدان 
كان الشيخ تقلقه كثريا حالُة األمة، وأيكل قلبه منذ نعومة أظفاره ما خّيم عليها من الشرك 
والبدع، والارق يف الظلمات، لكنه كان عايل اهلمة وسامي األهداف، فلم يتزحزح، ومل يضرب الكف 

عوة واإلصالح واحلديث إىل الناس يف اجملامع واحملافل منذ أايم على الكف آسفا ومتأوال، بل بدَأ ابلد
دراسته، وكان إقبال الناس عليه موضع احلرية لكثري من العلماء والوّعاظ الكبار، والسبب يف ذلك يرجع 
إىل سهولة أسلوبه، وعرض الكلمات على العوام بلاتهم، واحلديث إىل الناس مبا يفهمون، ال غموض 

، وهذه الروح الطّماحة للعمل والنفس القّفازة للدعوة واإلصالح مل تزدد مع األايم إال فيه وال تعقيد
سرعة وحّدة، ولذلك يف األايم األخرية من دراسته يف جامعة هاهتزاري، بعد أن شاهَد أثَرها يف احلياة 

َر إىل بعض إخوانه واجملتمع، ودوَرها يف نشر الدعوة وبناء الرجال، وتايري عادات البشر وتقاليدهم، حاو 
ومعارفه، وفاتَحهم يف حلمه إبنشاء مدرسة يف منطقته، فالتقت اآلراُء، وصّحت العزائم على إنشاء مركز 

، وبعد فرتٍة يسريٍة ومعاانٍة كثريٍة انتقلت كويارامعلمي كبري، حىت بدأت الدراسُة يف حمّل جتارّي بقرية 
ة تحت شجرة البندق، فكانت نواة اجلامعة اإلسالمية ، واستأنفت الدراسجريياملدرسُة إىل قرية 

 للميالد.  1911العربية جريي، وكان ذلك عام 
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املدرسة اليت مل توجد هلا أرٌض تقوم عليها أو داٌر أتوي تحت سقفها، فافتتحْت يف دكان مث تحت  
بعض احملسنني، استمّرت يف رحلتها، وبلاْت  شجرٍة، ومع عدٍد معدوٍد من الطالب، وعلى مساعدة من

مع األايم ذروة اجملد وأوج الكمال، حىت أصبحت من كربى جامعات عربية إسالمية يف هذه الداير، 
وخّرجْت موكبا هائال من العلماء البارزين، والعاملني يف جمال التعليم والرتبية والدعوة والسياسة، وإصالح 

يخ املفيت عزيز احلق مؤسس جامعة فتية، والشيخ حممد نور احلق شيخ اجملتمع والدولة، أمثال الش
، فتية، والشيخ موالان حممد إسحاق الاازي شيخ احلديث جبامعة جريياحلديث ورئيس جامعة 

، شأهنا يف ذلك شأن جامعة علماء ابزاروالشيخ نور اإلسالم شيخ احلديث ابجلامعة احلسينية بـ
شجرة الرّمان مث مألت شبه القارة اهلندية ظالال وضياء، بل هي شأن مجيع  ديوبند اليت بدأْت تحت

االنقالابت وجذور املراكز واجملامع اإلصالحية اليت جنحْت يف الدنيا وأّدت دورها بشكل مدهش، من 
بداية متواضعة إىل هناية مذهلة، وكل ذلك بسبب اإلخالص والرابنية اليت عمل هبا هؤالء العاملون، 

 وا هذه املدرسة على قواعدها، فبارك هللا يف جهودهم، وأصبحْت صفحة  مشرقة  يف التاريخ. وأنشؤ 

كان وّعاظا كبريا، ومرجعا يف البلد، وكثريا ما كان يلقي الكلمات يف ثالثة حمافل يف يوم واحد، 
ائم الفكر ومتواصل األحزان، وخيتار من دون أجر وال جزاء، يؤّمها الناس من أحناء بعيدة، وكان د

لوعظه مكاان أكثر ظالما، وأشّد غرقا يف البدع واجلاهلية، ومن العجائب أن كّل مكان ذهَب فيه وألقى 
الكلمات، أحدث انقالاب، وبىن مسجدا، أو أسس مدرسة، ولذلك ال ُيستارب عندما يسمع القارئ 

ألَفنْي، واملدارس يتخطى عددها ثالثة آالف مدرسٍة بني أن املساجد اليت بناها الشيخ يبلغ عددها زهاء 
صارية وكبرية، وخرّج عددا كبريا من العلماء والدعاة الذين ترتدد أمساؤهم اليوم على كل لسان يف العامل 
اإلسالمي، وعلى رأسهم الشيخ املفيت عزيز احلق مؤسس اجلامعة اإلسالمية بفتية، اثنية كربى جامعة 

بناالديش، وكان للشيخ أمحد دوٌر يف إنشائها، وقد أنشئْت على عينه، وتحت تعّهده عربية دينية يف 
 ابلرعاية والوصاية. 

كان منوذجا رائعا للسلف يف السلوك واألخالق، والصرب والتواضع، والثبات واالستقامة، واجلرأة 
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واجلهاد املستمّر يف نشر الدعوة، واإلقبال على الطاعة  والشجاعة، والتفاين واالستماتة يف سبيل الدين، 
واإلانبة،  وكان سهل األسلوب يف الكالم، ولني اجلانب يف التعامل، وخملصا راّبنيا مّتبعا للسّنة النبوية، 
وحمافظا على دقائقها وجالئلها، وكان ال يستحقر شيئا من املعروف، ينصح احملارَم والنساَء يف البيوت، 

هلن قصصا من حياة الصحابيات والصاحلات، النساء الالئي كّن أساتذة الرجال، له ذوٌق رفيٌع، ويزجي 
حيب الظرافة يف كل شيء، وكثري النكت، وكان حيتفظ ابلصلوات احتفاظا هاما، وحيّب إطالة القراءة يف 

دة، وقد أصبح الصالة، وظّلت العادة على هذه احلالة، حىت كان يستمع إىل عشرة أجزاء يف ليلة واح
شيخا هرما، وقد كان يتهّجد يف أول الليل، خمافة النوم يف آخره، وال يرتك النوافل من الصالة، فضال 
عن السنن الرواتب، وكان جمازا من الشيخ القاضي معظم حسني خان، خليفة موالان رشيد أمحد 

  (1)الكنكوهي.
أكثر القائمني ابحلركات الدينية، والعاملني من اخلصائص اليت أكرمه هللا هبا واليت يندر وجودها يف 

يف امليادين الدعوية واإلصالحية، هي منهجه يف الدعوة واإلصالح، ويف احلديث إىل الناس، وإلقاء 
الكلمات، وطريقه يف الرّد على البدع واملنكرات، فقد كان لني اجلانب، حلو املعشر، لطيفا متواضعا، 

صوم، وكان تواضعه يزداد يف الرّد على املخالفني، ال يقدح وال ورحب الصدر يف االعرتاف بفضل اخل
جيرح، وال ينتقد نقدا هّداما، بل كان شعاره خري مثال لسالمة النقد، والتوّسط واالقتصاد يف اآلراء، 
وإقامة املوازين ابلقسط، وتحّري الدقّة واألمانة يف احلكم، فيعرض احلّق على أهل الباطل بلاٍة تُبكيهم، 

سلوٍب يستهوي القلوب، ويقّرهبا من احلّق، وقد مسَع مرّة واعظا يشتد يف الرّد وحيتد يف النقد، وأب
أبسلوب جارح، فأرسل يدعوه، وقال له: "إن هللا أرسل موسى وهارون إىل فرعون وأمرمها أبن "قوال له 

لو كان فرعون، مع قوال لّينا لعله يتذكر أو خيشى"، وليس أحد من األمة املسلمة أسوأ من فرعون، ف
اّدعائه الربوبية، واستكباره وعلّوه يف األرض، يستحّق اللني من موسى، فما ابلك هبذه األمة، جترحهم 

 وهتددهم خلطيئاهتم!"
وقد عاىن كثريا من أهل السوء، رغم هذا اللني، واألسلوب احلكيم يف الرّد والنقد، لكنه كان اثبتا  

تطّوعا، واحتسااب لألجر من هللا، وهذا هو القلب املؤمن، وهذا هو مستقيما يف دربه، وتحّمل كل ذلك 
من روائع اإلميان، إذا وجدْت حالوته يف القلب، يتحّول أمّر شيء حلوا، وتلوح طرائق األمل يف 

  (2)غياهب اليأس.
                                                 

  219املرجع السابق، ص  (1)
 وما بعدها  249املرجع السابق، ص  (2)
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واألمة، املمتّدة على مثانني  بعد هذا الصيال املرير، والكفاح الدؤوب، واحلركة املطردة للدين والعلم
عاما، دامهه مرض الشلل، وتركه قعيدا بال حراك، وتوّقف اجلسد عن احلركة، أما قلمه القوّي الفّياض، 
وروحه اجلياشة ابلعواطف الصاعقة، والطموحات النبيلة حنو مشكالت وطنه وشعبه، ودينه وأمته، ال 

لى يف ذلك الوقت، وهو يف سرير املرض، وقائمة تزال تتدّفق حياة  ونشاطا، وعمال وإجنازا، فأم
االحتياط، أملى كّل ما شاهَده يف احلياة، من حياة األسالف وقادة املصلحني يف هذه الداير، وقيام 
اجلامعات واملراكز العلمية الكربى على أيديهم، واحلركات الدعوية واإلصالحية اليت بذلوا من أجلها 

كتاٍب جليل يف السري والتاريخ، ذكر فيه تراجم أعيان املسلمني يف   حياهَتم، فكان ذلك مخرية فكرة
شيتاغونغ، ومآثرهم وعطاءهم، ومجيع ما اتصلت به أخبارهم، وانتهى إليه علمه من أعماهلم وإجنازاهتم، 
وأمسائهم وألقاهبم، وس ي ميالدهم وهاريخ وفاهتم، هذا يدّل على قّوة ذاكرته، ونفاذ ذهنه، وبصريته، 

اطالعه، كما يدل على براعة اختياره، فشيتاغونغ دائما هي أرض خصبة معطاء، أجنبت كثريا من وسعة 
األعالم وما زالت تنجب، وهنا تكمن الصعوبة يف االختيار، وأتيت ماامرة وضع البحر يف القارورة، وقد 

كتابه، حىت   واجهتنا الصعوبة نفسها يف إعداد هذا الكتاب الذي بني أيدينا، كان الشيخ يف إعداد
مشايخ توقف قلمه، ومل ينته علمه، وقد ُنشر الكتاب بعد وفاته، وبتحرير الشيخ أمحد هللا، ابسم 

 ، وقد استفدان به كثريا يف إعداد هذه الفصول. (اجمللد األول) شاتاام
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 املفتي عزيز احلق

(1718- 1787) 
 العالمة الكبري، املصلح اجلليل، مؤسس جامعة فتية

 
بعد  علمي عريب وإسالمي يف هذه الدايررسة اليت كانت اثلثة ثالث، وكانت أقدم مركز املد

جامعة هاهتزاري وجامعة جريي، مث امتّدْت جذورها، وعّمت منافعها، حىّت طّبقت اآلفاق، ومألت 
الوعي الدنيا علما ونورا، وقامت بدوٍر ال يستهان بقيمته يف نشر العلم، وإيقاظ الشعور الدي ي، وإجياد 

اإلسالمي، هي اجلامعة اإلسالمية بفتية، وقد كان الشيخ اجلليل، والفقيه العظيم، وعمالق احلق 
مؤسس هذه اجلامعة، ورافع قواعد هذا البيت   واحلقيقة، العارف ابهلل العالمة املفيت عزيز احلق

 املبارك، وبطل هذا التاريخ. 

يف أسرة مسلمة شريفة  (1)للميالد تقريبا، 1917للهجرة املوافق  1121ز احلق عام ُولد عزي
يف حياته، ليكون يتيم أبيه قبل أن حيول على الطفل  شيتاغونغ، ُولد ليتبع سّنة النيب احلبيب  فتيةبـ

ته، حوٌل، وليفقد أّمه وهو يف العام احلادي عشر من عمره، فنهض الطفل يف كنف جّده وتحت رعاي
ليجّرب حرارة احلياة ومرارة اليتم يف الصار، فيجتمع عنده رصيٌد ثرّي من التجارب، للثبات على املبدأ، 
ومحل األذى يف سبيله، والتضحية ابلنفس واملال من أجله، حىت يربز يف ميدان احلياة قواّي مصقوال، 

 مفتوال مشدودا. 
                                                 

للهجرة،  1111خالف يف تحديد سن ميالده، فذكر البعض أبنه ، وقد حصل 29 كتاب تذكره عزيز صندوي يفسلطان ذوق ال حممد ذكره العالمة (1)
املولوي فيض أمحد اإلسالم  ، أتليف(األردية)انظر تذكره ضمري خمتصر حاالت قطب عامل حضرة احلاج موالان الشاه ضمري الدين أمحد إسالم آابدي 

  181ص آابدي
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سة االبتدائية يف قريته، وقد ملس فيه جده املنشئ صورت علي أمارات النبوغ، وفرط أهنى الدرا
الذكاء، وقوة البصرية، ومتيزه من زمالئه، ورأى فيه مستقبال ابهرا، وقلب مصلح عظيم، ومادة خامة 

يف  مهجورة، ميكن أن تبىن به سفينة عمالقة للدين واحلضارة، ملس ذلك بفراسته اإلميانية، وعمق نظره
الناس، وجتاربه يف احلياة، فحلم به حلما كبريا، وأراد أن يضعه يف مكانه، وكان قد نذرَه عقب والدته يف 
سبيل هللا، وخدمة دينه، وتعليم القرآن، ونشر السنة، فرأى أن األوان قد حان، وأحلقه مبدرسة محايت 

 ربيع العاشر من حياته!وملا يكمل الصاري ال وبعد سنٍة انتقل إىل جامعة جريي اإلسالمية،

دخل الفىت عزيز احلق يف رحاب جامعة جريي، تحت إشراف الشيخ أمحد حسن، وكابٍن له وفلذة  
كبد، فقد كان أيكل معه ومن كسبه، وكان بيته منزله الدائم يف البلد، وكان شديد احلب وكثري اإلجالل 

طويال، كما التقى ابلشيخ اجملاهد عبد الودود السندييب، حمدث العصر،  له، وبقي متتلمذا عليه زمنا
وأول شيخ احلديث يف جامعة جريي، والذي له دوٌر كبرٌي يف بناء اجليل، وإنشاء الرجال، فكان ذلك 
فاتحة خري عظيم يف حياته، وأقبل الفىت يستفيد من الشيخ، ويقضي معه ليله وهناره، يف عامل النصوص 

ومؤلفات السلف، واجلمع بني املقّررات اجلامعية، والكتب اخلارجية العامة، وأسفار املتقّدمني، والكتب، 
هكذا استمّرت رحلته يف درب العلم، حىت خترّج يف التكميل من جامعة جريي، فكان هو وزمالؤه أول 

  (1)دفعٍة للمتخرجني يف هارخيها.
عن اجلديد، ويقصد أنقى وأثرى منابع  خترّج وهو شاٌب نشيط طموٌح، يطلب املزيد، ويبحث 

العلوم الشرعية يف شبه القارة اهلندية، جامعة دار العلوم بديوبند، فدخَل فيها وأقام مّدة يسرية، إال أن 
قضاء هللا قد حّدد له مكاان آخر، فتدهورْت صّحته وعاىن نكسة احلالة، وبدا جّو ديوبند غري مناسب 

، وأخذ العلم على أيدي الشيوخ سهارنبورجامعة مظاهر العلوم بـله، فخرَج من ديوبند ودخَل يف 
الكبار واألساتذة البارزين، وعلى رأسهم العالمة الكبري، شيخ احلديث موالان عبد الرمحن الكاملبوري، 
فقد استفاد منه كثريا، وأكمل دراسَته يف مظاهر العلوم، وخترَج منها عاملا متمّكنا، وأديبا ابرزا متضّلعا 
من العربية والفارسية واألردية، واشتهر آنذاك كشاعر مطبوع فحٍل وكمؤّلف قدير يف هذه اللاات 

 الثالث. 
                                                 

 291-291، ص1ف العالمة شاه أمحد حسن، وتحرير العالمة املفيت احلافظ أمحد هللا، جـمشايخ شاتاام، أتلي (1)
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لكن دار العلوم ديوبند ظّلت حمّط نظره وموطن أمله، حىت يف أثناء إقامته ودراسته يف مظاهر 
شاهبة  ومتقاربة، وبدأت العلوم، فجّرب نصيَبه مرّة أخرى وعاَد إىل رحاب ديوبند، لكن النتيجة كانت مت

حالته تتدهور مرّة أخرى، حىت داخل قلبه اليأس، وقطع األمل، إال أنه أصّر، وأقام فيها بضعة أشهر، 
واستفاد خالهَلا من عالمة اهلند، احملدث الكبري، موالان أنور شاه الكشمريي، وكان هلذه األايم مع هذا 

اوية حكيم األمة، موالان أشرف علي التهانوي، وأقام عنده ستة الَعَلم أثٌر كبري يف حياته، مث اجّتَه إىل ز 
شهوٍر، متفّرغا للرايضة والعبادة، واجلهاد ضّد النفس األمارة، وتطويع اهلوى على اإلانبة، مث عاَد إىل 

  (1)للهجرة. 1147وطنه عام 

قضى فيها معظم حياَته، ووضَع فيها حجر األساس  عاَد الشاّب الناهض إىل جامعة جريي، اليت
ملستقبله، عاَد عاملا متمّكنا، راّبنيا خملصا، معّلما مثاليا من الطراز األول، فجلس فيها للتدريس واإلقراء، 
وما هي إال أايٌم حىت علْت مكانته، واشتهر امسُه بني الطاّلب، فأقبلوا عليه إقباال عظيما، وأصبح من 

حىت حان الوقت لبدء عمل أجّل،  (2)جلامعة، واستمّر يف التدريس أربعة عشر عاما متتالية،أهم ركائز ا
والقيام مبهّمة كربى، وتحقيق غاية عظمى يف احلياة، اليت استعّد هلا منذ أّول يومه، ومن هنا تبدأ مرحلٌة 

 جديدٌة يف حياته، ويدخل يف سجّل اخلالدين، وهي مرحلة إنشاء جامعة فتية.
لنا التاريخ واحلق أحّق أن يُقال أبن أول من وضع نواة جلامعة فتية هو الشيخ املفيت عزيز  يشهد

، فهو الذي بذر البذور بيده، بتوجيه من شيخه العالمة ضمري الدين أمحد ودعائه، مث هو احلق 
وأساتذته،  الذي منّاها وسقاها، وتعهّدها ابلرعاية والسقاية، بتعاون من كبار علماء اإلسالم وشيوخه

أمثال الشيخ العالمة أمحد حسن، مؤسس جريي وغريه، فبارك هللا يف جهده، وأنبت النبتة نباها حسنا، 
  (1)حىت آتت أكلها ومثارها يف غضون سنوات عديدة.

                                                 
  181، أتليف املولوي فيض أمحد اإلسالم آابدي، ص(األردية)تذكره ضمري، خمتصر حاالت قطب عامل حضرة احلاج موالان الشاه ضمري الدين أمحد إسالم آابدي  (1)
  221ن ذوق الندوي، صتذكره عزيز، أتليف العالمة سلطا (2)
لقد طاَل الكالم، وكثر القيل والقال فيمن يرجع إليه فضل أتسيس جامعة فتية، فذكَر البعض أن مؤسسها هو مؤسس جريي العالمة أمحد حسن،  (1)

ذكروا أبن املفيت  -درى بشعاهباوأهل مكة أ -سلطان ذوق الندوي وغريه من املؤلفني الثقات حممد بينما ذكر البعض أن هلا أكثر من مؤسس، لكن العالمة
كّل من قطب العامل العالمة ضمري   -توجيها وإرشادا وتعاوان ماداي ومعنواي -عزيز احلق هو الذي يرجع إليه فضل بناء جامعة فتية، نعم قَد ساهَم يف بنائه

، انظر مشايخ شاتاام، أتليف العالمة شاه لى يد املفيت عزيز احلقالدين، والشيخ أمحد حسن وغريمها مسامهة ال ُتستهان، لكن اإلنشاء والتنشئة األوىل كانت ع
  241سلطان ذوق الندوي ص حممد وانظر كذلك تذكره عزيز، أتليف العالمة ،وما بعدها ابلتفصيل 211، ص1أمحد حسن، وتحرير العالمة املفيت احلافظ أمحد هللا، جـ

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 401 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

كان مساحة املفيت حيلم منذ فرتة طويلة أن تقوم يف مديرية فتية صرٌح منيٌف للعلوم الدينية على هنج    
اري وجامعة جريي، لكن بعض األسباب حالْت دون تحقيق ذلك احللم، فكان قد أصبح جامعة هاهتز 

جزءا من جامعة جريي ال يتجزأ منها، وال يهجرها إىل غريها، وقد عاَش فيها معظم حياته، دراسة 
وتدريسا، واستفادة وإفادة، وقراءة وكتابة، مث أوضاع فتية كانت تصرفه عن اإلقدام، فقد كانْت منطقة 

تية آنذاك غارقة يف الظالم، والشرك والبدع، واألابطيل واخلزعبالت، وكانت يف أحط أدوار التاريخ ف
الدي ي والعقدي، فأي مشروع دعوي أو إصالحي فيها كان مبثابة من اجملازفة، قد تكّلف صاحب 

جبامعة جريي، املشروع أهبظ الثمن، فكان يف انتظار فرصة مناسبة، وإشارة مساوية، واستمر يف التدريس 
 لكن القلب كان يف أمل دائم، وفكر مستمّر لتحقيق ذلك احللم.

هنا جاءه توجيٌه رشيٌد من العالمة ضمري الدين أمحد لبناء مركز علمي يف فتية، فكأنه جاَء يف أوانه 
ومكانه، ودليَل صدق على كرامات األولياء، وبردا وسالما على إبراهيم، وجَد فيه ثقته وسنده، وقوي 
عزمه، وبدأ يصول وجيول إلنشاء منارة نور يف بطن الظالم، وبعد جهد جهيد، ومفاوضات ومعاانة، 

املدرسة وبكاء وحنيب مع هللا، وجدْت أرٌض صاريٌة مهجورة، قامت فيها مدرسٌة صاريٌة ابسم 
 رية.للهجرة، وبدأْت مسريهتا خبطى بطيئة، كانت نواة جامعة كب 1171عام  الضمريية قاسم العلوم

لقد كان مساحة املفيت عزيز احلق ال يزال يدّرس يف جامعة جريي، حىت رأى الظروف تتطلبه يف 
 1179فتية، فاستشاَر شيوَخه، وهاَجَر إليها بقلٍب حامل، يطمح إىل املالك األعلى، وكان ذلك عام 

ملدرسة، وقد كانت قبل ذلك بال مدير، تسري تحت للميالد، فتوىّل إدارة ا 1941للهجرة، املوافق لـ 
إشراف جلنة مكونة بعدد من املشايخ، ويف غضون بضع سنوات، وصلْت املدرسة إىل الصّف األخري 

وفق املنهج النظامي الديوبندي السائد يف شبه القارة اهلندية، وهكذا استمّرت مسرية  (صّف التكميل)
مع اإلايم، من مدرسة صارية، إىل جامعٍة تعتّز هبا األمة، وتتاىّن  مدرسة فتية يف درب التاريخ، وتحّولت

 .اجلامعة اإلسالمية فتيةمبجدها، فكان ميالد 

كان الشيخ املفيت عزيز احلق حمبّبا إىل شيوخه وأساتذته، وموضع ثقة واعتماد كبري لديهم، وكان 
إطراء، لكن الذي عرَف الشيخ املفيت، وشاهَد حياَته، ودرَس أدبَه ثناؤهم عليه قد يبدو للقارئ مبالاة  و 
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وورَعه، وتواضعه، وانقياده لشيوخه، وصلته هبم، عرَف حقيقة هذا الثناء، ودقّته وإنصافه، وقد كان 
الشيخ احملّدث عبد الودود السندييب دائما خياطبه بـ"عزيزي"، وكان الشيخ املثل األعلى للتنظيم والرتتيب 

احلياة، وحمافظا على الوقت، مّياال إىل تحصيل اآلداب الرفيعة والعلوم النافعة، وشاوفا ابلكتب يف 
والدراسة إىل حّد اإلدمان، وجاّدا يف كل أعماله، ومتقنا لكل ما درسه يف القدمي واجلديد، وكان يدرس 

ا، معناه : قطعُت األرَض كّلها يف حله وترحاله، وكثريا ما كان يُرى يقرأ وهو ميشي، وكان يرّدد بيتا فارسي
سريا وزايرة ، وأان يف بييت أمام كتايب"، وكان معجبا ابلشيخ احملدث أنور شاه الكشمريي، ويكثر من 

 ذكره وعلمه وفضله وورعه، ليأخذ منه زادا وترغيبا.

يا بلحمه ودمه، وروحه وضمريه، وكان له أسلوٌب فريد يف التدريس، كان الشيخ املفيت رجال علم  
حيوّل املعارف العليا إىل معلومات بسيطة، وأيخذ أصعب املاّدة، فيضعها يف أفواه الطالب لقمة  سائاة ، 
وكان حيّب علم الكالم والفلسفة، ويستخدمها يف اجلدال واملناظرة ضّد أصحاب البدع، وكان شاعرا 

ثري النوادر يف الشعر، وأديبا ابرعا، يكتب يف العربية واألردية والفارسية على حّد سواء، بعيدا مطبوعا، ك
عن الركاكة واملبالاة، والصناعة اللفظية، والكلفة الفضفاضة، والسجع البارد، وآاثر العجمة، وأقرب ما 

اَشه والبيئة اليت نشأ فيها، مع كونه حيّب السجع يف الكتابة، حبكم العصر الذي ع (1)يكون إىل العفوية،
وكان له ذوٌق خاّص يف األدب العريب، وإملاٌم كبري ابألدب اجلاهلي، وشعراء اجلاهلية واملخضرمني، 
وكانت أبياهتم جتري على لسانه بكل سالسة وأسلوب طبيعي تلقائي، جيمع بني قّوة العاطفة وعمق 

ا، وقّوة ابعه فيها، ومن أبرز كتبه العربية "خري الزاد الفكرة، وكتَب مؤلفات ابلعربية، تشهد على إملامه هب
يف سري الضاد" يف النثر، و"عزيز الكالم يف مدح خري األانم" يف النظم، و"نعم العروض يف نظم 
الفروض" يف الفرائض، وقد زاَر مرّة الروضة الشريفة، ومكَث فرتة يف حرم رسول هللا، ويف جوار 

ات خالدة يتجلى من خالهلا ذوقه الرفيع وسليقته األدبية، وحبه وفداؤه املصطفى، فارجتلت قرحيته أببي
  :(2)لصاحب الرسالة 

 

                                                 
  188، أتليف املولوي فيض أمحد اإلسالم آابدي، ص(األردية)الان شاه ضمري الدين أمحد إسالم آابدي تذكره ضمري، خمتصر حاالت قطب عامل حضرة احلاج مو  (1)
  11تذكره عزيز، أتليف العالمة سلطان ذوق الندوي، ص (2)
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 رض األمـــوالكعبة البيت الرشيف طوافها ف  روحي فدى جلزيرة عربية فيها احلــــــرم        

 وأضاءت األطراف واألكناف وانزوت الظلم  أنوارها طلعت عىل اآلفاق وانجلت الدنى

 ولـــروضــة يف مهـدها نـام النبي املحـتـرم  ي فدى ملدينة جمرى ينـابيـع اهلــدى          روح

 بــركات كـل منها هـطالة فــــوق الـــديم   يأتيهام الزوار من كل فّج عميـق شاســع            

 

ن بقااي املتضّلعني يف كما كان له الباع الطويل والقدم الراسخة يف اللاة األردية وآداهبا، وكان م
األدب الفارسي ونقاده، فينظم القصائد العربية والفارسية بسهولٍة وبسرعة مدهشة، وأبسلوب سهل 
ممتنع يثري عجب أبنائهما، وقد نشَأ على يده كوكبٌة من العلماء الشعراء، واملتخصصني يف هذه اللاات 

لو سّجلت أعماهلم وإجنازاهتم، لكانوا يف الثالث، لو قدرت هذه األمة قدَرهم، واحتفظت مبآثرهم، و 
طليعة األدابء، ولكانت هذه البقعة تعّد أرضا خصبا يف هاريخ األدب املعاصر، وكان الشيخ املفيت 
معجبا ابملثنوي للرومي، وحيب أن يقرأ فيه، وجيلس مع الزمالء والطاّلب ويقرأ عليهم بشوق وشاٍف، 

  (1)وأيخذ مبجامع القلوب.

أما تواضعه، فكان أعجوبة ، وكان ساذجا بسيطا، وسّباقا إىل اخلري، وكان حيب الصفح، ومييل إىل 
العفو، ويستيقظ يف آخر الليل مبّكرا، فريّتب أحذية الطالب املوضوعة أمام غرفهم، وينّظف دورات 

راش واألرائك، وكان املياه، تحت جنح الظالم، وكان حيّب العمل، ويكره الكسل واإلخالد على الف
عابدا زاهدا، يقرأ القرآن وجيعله ديدنه وأنيسه، وال يرتك قيام الليل والذكر يف السحور، وكان صاحب 
الكرامات، وعارفا من العارفني، ومن أهل مقام اإلحسان، فاستفاَد من موالان التهانوي وموالان املدين 

 محد اإلسالم آابدي يف شبابه وكهولته، مث ابيع العالمة ضمري الدين أ خليفة موالان رشيد ،
، مث ارتقى يف سّلم السلوك، حىت أصبح من قادة هذا امليدان، ومن أصفى أمحد الكنكوهي 

  (1)فاهتدى به خلٌق كثري، وأصبحت للسنة هيمنة يف بقعة كانت إىل األمس يف زنزانة البدع، (2)خلفائه،
                                                 

  74صفحات من حيايت، أتليف العالمة سلطان ذوق الندوي، ص (1)
  181و 42، أتليف املولوي فيض أمحد اإلسالم آابدي، ص(األردية)الشاه ضمري الدين أمحد إسالم آابدي  تذكره ضمري، خمتصر حاالت قطب عامل حضرة احلاج موالان (2)
 294-211انظر للتفصيل يف تذكره عزيز، أتليف العالمة سلطان ذوق الندوي، ص (1)
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يخ يف السلوك، وتربوا تحت ظالله، وانلوا منه اإلجازة، على كما استفاد منه عدٌد كبري من العلماء واملشا
 .اننوبوررئيس اجلامعة العبيدية اإلسالمية بـ (1)رأسهم الشيخ سلطان أمحد النانوبوري،

، له رأي وفقٌه، ومنهٌج كان حبرا يف الفقه ال تكدره الدالء، ومن أبرز فقهاء هذه األمة يف هارخيها
خاّص يف تناول القضااي الفقهية، مع الوقوف على قواعد املذهب احلنفي وأصوله، ورعاية العرف 
وعادات الناس، واألخذ ابملصاحل املرسلة، مادامت ال تصادم أسس الشريعة، وقد أصبحْت آراؤه مدرسة  

، فكاان كفرسْي رهان، رغم الصلة فقهية تصادمت مع مدرسة فقيه العصر املفيت األعظم فيض هللا
الوطيدة، واملودة الشديدة بينهما، وتقدير املفيت عزيز احلق له، فكان املفيت األعظم ال يذكر القصائد 
واألشعار يف كلماته ومواعظه، على غري عادة العلماء والوعاظني يف هذه الدولة، وال يستحسنها، أما 

وكذلك كان املفيت األعظم يرى الدعاء اجلماعي عقب  شيخنا املفيت عزيز احلق يكثر من ذكرها،
الصلوات أبنه بدعة إذا أخذه الناس عادة يلتزمون هبا، أما الشيخ عزيز احلق فكان يرى جوازَه، مثلما 
يرى مجهور علماء اإلسالم يف هذه البقعة، وكذلك االعتكاف ملّدة أربعني يوما، فكان املفيت األعظم 

له يف الشريعة، أما الشيخ املفيت عزيز احلق يرى جوازه، والتزَم به طواَل حياته، يرى أنه بدعٌة، ال أصل 
وقد كان يعتكف معه آالُف الناس يف مسجد فتية، خالل شهر رمضان، بدون إعالن وإشهار، 
وكذلك كان املفيت األعظم يرى الذكر اجلماعي مع رفع الصوت به بدعة، أما شيخنا عزيز احلق فكان 

وكذلك كان هلما آراء مستقلة متصادمة يف مسائل أخرى، من رؤية اهلالل وشروط قبول يرى جوازه، 
 الشهادة فيه وموانع القبول، وطالق الاضبان وغريمها. 

                                                 
للهجرة يف حمافظة شيتاغونغ، قرأ  1112لد عام وُ  ،هو الشيخ الرابين، والعارف السالك موالان سلطان أمحد بن حممد بذل الرمحن النانوبوري  (1)

سافَر إىل اهلند ودخل يف دار العلوم ديوبند، وأخذ العلم من كبار األساتذة،  فرتة وبعد ،اننوبوربـ اإلسالمالقرآن يف كّتاب قريته، مث درَس يف مدرسة محاية 
ان إعزاز علي، واستفاَد يف السلوك من الشيخ املدين، مث توىّل رائسة اجلامعة اإلسالمية مبن فيهم الشيخ حسني أمحد املدين، والشيخ إبراهيم البلياوي، وموال

ها ووّسعها الشيخ العبيدية املعروفة "جبامعة اننوبور"، وكانت اجلامعة العبيدية امتدادا ملدرسة "محاية اإلسالم" اليت أسسها موالان أمري الدين، مث رابّ 
حىت أصبحْت من طليعة املراكز العربية واجلامات اإلسالمية يف الدولة، فالفضل يف ذلك يرجع إىل هذا الشيخ الرابين، وكان  النانوبوري، وجاهَد يف سبيلها،

 عزيز احلق حراب على أهل البدع واخلرافات، وله مواقف محيدة ضّد أصحاب الضالل، وكان عارفا من العارفني، رجل التقوى والصالح، ابيَع الشيخ املفيت
ضمري  جامعة فتية، وانل منه اخلالفة، بل أصبح من أجل خلفائه، مث استفاد منه كثري من العلماء األعالم يف التزكية والسلوك، مبن فيهم الشيخمؤسس 

يخ للميالد. انظر تفاصيل حياته يف كتاب "الش 1991للهجرة املوافق  1418تويّف الشيخ عام  وقد ،اننوبور جامعةرئيس  الدين النانوبوري 
 سلطان أمحد النانوبوري: حياته وتراثه" أتليف الشيخ املفيت سعيد أمحد. 
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اخلالف الفقهي يف هذه املسائل ويف كثري مما ال يسع اجملال ذكره وإسهابه يف هذا الكتاب، إن دّل  
دى علمه ومعرفته، وقدرته على إدراك املسائل واستخراجها على شيء فيدل على قّوة ابعه، وتفقهه، وم

من نصوص الشرع، لكن هذا اخلالف يف الفقه مل يؤّد قّط إىل الفرقة والتناحر، فقد كان الشيخ املفيت 
عزيز احلق على شهرته الواسعة، ومكانته بني العامة واخلاصة، ومستواه العلمي، وشّدة متّسكه آبرائه، 

ظم وحيمل له تقديرا كبريا، وحيفظ له يف قلبه مكانة رفيعة، وكان يقول يف صدد املسائل حيّب املفيت األع
اخلالفية بينه وبني املفيت األعظم : "إنه إمامنا ومربّينا، ومصلح عظيم لنا، فلواله وأمثاله العتدينا وجتاوزان 

  (1)احلدوَد، فما ابلنا أن نسيئ هبم الظن؟"
ن احنرف الناس بعَدهم عن درهبم، فنشأت اخلالفات، والتهبت هكذا كان هؤالء األعالم الذي

املشاجرات واملماحكات، وحصلت الطاّمات، ونسي الناس أسلوب اخلالف، وطريقة التعايش مع 
 املخالفني. 

، سجلها يف وملا انتهت املهّمة اليت بُعث من أجلها، وحفلت احلياة إبجنازات خالدة ومآثر جليلة
الفرتة القصرية اليت مل تبلغ بعد ستني عاما، جاءه األجل احملتوم، ومضى إىل رمحة هللا تعاىل، وكان ذلك 

 للميالد.  1911للهجرة املوافق لـ  1181يف النصف من شهر رمضان قبل صالة اجلمعة عام 

                                                 
  18-18انظر للتفصيل يف كتاب تذكره عزيز، أتليف العالمة سلطان ذوق الندوي، ص (1)
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 حممد عبد اهلل الكايف القرشيموالنا 

(1711-1781) 
 لداعية املصلح، والعامل القيادي البارزاملؤلف الكبري، وا

 

إنه عبقرّي فّذ، وشخصية إسالمية فريدة، متعّددة األبعاد، ومتنّوعة املناحي، رجٌل مل يرتك اباب من 
أبواب املعرفة يف عصره إال طرقه، وبرَز يف ميادين شىّت، وجاهَد يف جبهات خمتلفة، وألف مؤلفات، 

د الظلم والظلمة، وقضى فرتة  كبرية  من حياته وراء القضبان، وأصدر صحفا وجمالت، ورفَع صوَته ض
حىت أصبح من قادة العلماء البارزين، والدعاة املخلصني، والقياديني اإلسالميني، وكبار اجملاهدين ضّد 
البدع واخلرافات، وصاحب كتب ومؤلفات قيمة، بل أصبح مدرسة فكرية كبرية، هلا األساتذة والطالب، 

واملراكز، واألنظمة والدساتري، وأصبح منهجا يف احلياة، وزادا على الطريق، والدليل اهلادي،  وهلا املباين
واملثل األعلى آلالف البشر يف هذه الدولة، إنه الشيخ الرابين، واخلطيب املفّوه، ورائد الصحافة 

، الشيخ موالان مجعية أهل احلديثاإلسالمية، واألديب البناايل الكبري، والعامل العصامي، ومؤسس 
 . حممد عبد هللا الكايف القرشي

يف أسرة علمية شريفة، ويف  (1)م،1911ابلبناال الاربية عام  ابردامنولد الكايف يف حمافظة 
يطهرها القائمون عليها  ، ويف بيئة نقيةساللة طيبة تتحدر من خليفة رسول هللا أيب بكر الصديق 

اتصل ابهلل حببل من التقوى، صاحب علم  ، ولوالد عامل رابينالنبتة الناميةكل ما يعكر صفو   من

                                                 
ة، لكن الشيخ مصلح الدين ذكر وكذلك املوسوعة البناالي 19أربعٌة من أعالم البناال املسلمني البارزين، أتليف الدكتور سيف الدين التشودري، ص (1)

  111يف كتابه "احلركة السلفية يف البناايل" نقال من جملة "ترمجان احلديث" أبن الشيخ الكايف ُولد يف "ديناجبور"، ص
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رئيس علماء أهل  الشيخ العالمة نذير حسني الدهلويالشيخ موالان عبد اهلادي، تلميذ  واطالع 
هما واجّتاهاهتما احلديث يف اهلند، أجنَب اثنني من األبناء، ونّشأمها يف كنفه وتحت رعايته، وكّون عقليتَ 

يف ضوء علمه وجتاربه، وسلوكه واجتاهه وذوقه، حىت أصبحا من طليعة العلماء اخلالدين يف هاريخ هذه 
 وشيخنا عبد هللا الكايف. (1)الدولة، مها الشيخ عبد هللا الباقي،

الشيخ فقد الطفل الكايف أابه يف السادس من عمره، فنشَأ تحت رعاية أخيه األكرب، ومربّيه األول، 
عبد هللا الباقي، وبدَأ الدراسة يف كتاب قريته، مث دخَل يف املدرسة العالية بكلكتا، واجتاَز املتوّسطة، 

وخترّج يف الثانوية، مث اثرْت   Xavier’s Collegeكلية القديس جيفيارسوبعد ذلك دخَل يف 
سة قبل إكمال البكالوريوس، االنتفاضات ضّد االحتالل، وتتابعت حركات التحرير، فرتَك الشيخ الدرا

لكن اإلنسان العصامي ال يضره أن  (2)ودخَل يف غمار احلركة والسياسة، وأصبح من أبرز فوارسها،
يكون يف احملالت أو يف اجلامعات، أو يف األسواق أو يف الكليات، فهو يظّل يثقف نفسه، ويزّود روحه 

عة، يف أي مكان كان، ويف أية مرحلة من مراحل ابلعلوم واملعارف، ويتسّلح ابألسلحة العلمية املتنوّ 
العمر كانت، وهذا الذي حصَل يف حياة الشيخ عبد هللا الكايف، فرغم أنه ترك الكلية يف منتصف 
الطريق، وخرج من سّكة الدراسة، قبل أن يصل إىل احملطة، لكن ابلعزمية الصارمة، والثقة الكبرية 

أ ويكتب، ويفّكر وخيّطط، وحيقق وحيلل، وجيمع بني التفسري ابلنفس، تاّلب على العقبات، وظّل يقر 
واحلديث، والفقه واألدب، والعلوم والفلسفة، ويتقن اللاات من العربية، واألردية، والفارسية، والبناالية، 
واإلجنليزية، حىت أصبح أستاذ األساتذة، ومريّب العلماء، وقائد القافلة العلمية، ورابن سفينة الدعوة 

 الح. واإلص

                                                 
هاريخ البناال، ُولد عام إنه الشيخ موالان عبد هللا الباقي بن موالان عبد اهلادي، األخ األكرب للشيخ عبد هللا الكايف، ومن زعماء أهل احلديث يف  (1)

 مجعية زعامة توىل ابمتياز، وخترّج كانبوربـ العلوم جامع مدرسة يف درسَ  مث أبيه، عند االبتدائية ودرسَ  الاربية، ابلبناال ابردامن حمافظةم يف 1881
ل ا لشيخ موالان حممد أكرم خان، والشيخ منري الزمان م، مع كبار العلماء أمثا1911عام  البناال علماء مجعية أسس مث أبيه، وفاة بعد احلديث أهل

 حركة يف كبريااإلسالم آابدي، والشيخ الدكتور حممد شهيد هللا، لنشر العقيدة الصحيحة يف اجملتمع، ونفخ روح اجلهاد يف املسلمني، كما لعب دورا  
عضوا يف اجمللس  وأصبح املسلمة الرابطة يفم دخَل 1941، ويف عام مرارا السجن يف ودخل ،التعاون عدم حركة يفم، مث دخَل 1919 عام اخلالفة

 احلديث أهل مجعية مؤسسيالوالئي ابلبناال، إال أن عبقريته وجهاده جاَء معظمها يف مجعية أهل احلديث، وتطويرها، ونشرها يف البناال، وكان من 
 م. 1972عام  ي والعلماء األحناف، وقد توىف وكان شديدا على املذهب احلنف م،1941 عام وآسام البناال لعموم

 وكذلك مقال عبد السالم يف املوسوعة البناالية، عنوان "عبد هللا الكايف". 179دور علماء البناال يف السياسة، أتليف الدكتور حممد عبد هللا، ص (2)
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لعل من أبرز ما قّدمه الشيخ عبد هللا الكايف إىل دينه وقومه، ومما يعّد من مآثره اخلالدة يف التاريخ،  
هو دورُه الرايدي يف اإلعالم والصحافة، ونبوغه املبكر يف العلم والتأليف، والتحرير واإلنشاء، فقد نزَل 

دما كان الوضع مهددا، وكانْت هذه الساحة مهجورة  يف اجملتمع املسلم، فضال عن يف ساحة اإلعالم عن
جمتمع العلماء، وكان امليدان تحت رمحة الوثنيني، ووطأة املنّصرين، يف تلك الفرتة الدقيقة من التاريخ،  

ب القلوب كان النزول يف هذا امليدان أكرب جمازفة ابحلياة، ال يقوى عليه إال صناديد الرجال، وأصحا
 الكبرية، واهلمم العالية الناطحة للسحاب. 

اشتال الشيخ عبد هللا الكايف ابللاة واألدب من أايم دراسته، مث ظّل ينشر املقاالت يف الصحف  
، للشيخ موالان أيب الكالم آزاد، فاتصل البالغو اهلاللواجملالت، كما نشَر كثريا من املقال يف جمّليت 

مث قّدر هللا تعاىل  (1)رب منه، وأتثر به، ومشى يف ركابه، حىت ُعرف بـ"آزاد البناال"،ابلشيخ آزاد، وتق
أن يلتقي ابلعامل العبقري الشيخ موالان حممد أكرم خان، فكان هذا اللقاء لقاء النور ابلنور، وانفتح أمام 

يف اإلصالح الشيخ الكايف أفق جديد من املستقبل الباهر الواعد، وفرص هائلة لتحقيق أحالمه 
، اليت كان يصدرها الشيخ أكرم الزمانوالتجديد، فتوىّل الشيخ منصب التحرير املساعد يف صحيفة 

م أصدَر بنفسه جمّلة أسبوعية، إال أن الظروف االقتصادية حالْت دون 1924خان، ويف عام 
هذه اجمللة يف  ، وقد اشتهرتترمجان احلديثم أصدر جمّلة علمية ابسم 1949استمرارها، ويف عام 

أوساط العلماء، وسدت ثارة علمية ودعوية كبرية يف ذلك الوقت، واستمّرت حىت بعد وفاته، إىل عام 
وال تزال هذه اجملّلة تصدُر وتقوم بدوٍر  (2)م،1971عام  عرفات األسبوعيةم، كما أصدر جمّلة 1911

 جممع اللاة البنااليةلفضل، فأكرمه بليغ يف الدعوة واإلصالح، وقد اعرتَف فضل هذا اإلنسان أولو ا
  (1)جبائزته القيمة، وقّدم له عضويته الشرفية، ونشر كتااب بعد وفاته يف ترمجة حياته. -بداكا

كما برزْت عبقريته يف ميدان الكتابة والتأليف، فقد كان الشيخ عبدهللا الكايف كاتبا قديرا، ومؤلفا 
أصول الدستور اإلسالمي  ◊ن مئة كتاب ورسالة، ومن أبرزها حكيما مكثرا، وكتَب ما يزيد على أكثر م

 (م1911)تحديد النسل  ◊ (1971)الطالق الثالث  ◊املصافحة  ◊ (1948)الكلمة الطيبة  ◊ (1941)
                                                 

  (لبنااليةمطبوع جممع اللاة ا) 14حممد عبد هللا الكايف، أتليف سيف الدين التشودري، ص (1)
  11دور العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص  (2)
  21م، ص1999جملة التحريك الشهرية، يوليو  (1)
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 ◊مبادئ االقتصاد اإلسالمي  ◊اإلسالم والشيوعية  ◊النبّوة احملمدية  ◊حركة أهل احلديث ومزاايها  ◊

اإلسالمي، هذه من أبرز كتبه املطبوعة، إال أنه لألسف أن ما صدَر من كتبه هو  املطالبة بتطبيق النظام
ومن بعض الكتب اليت مل تصدر بعد  (1)أقل قليل مما مل يصدر، وظّلت مسودات كثرية تحت األنقاض!

كتاب اإلميان   ◊تراجم رجال الفرق  ◊منهاج االستقامة  ◊كشف القناع   ◊ (يف أصول الفقه)األحكام  ◊
حركة  ◊ (الصوفية)رد خانقاه  ◊ (االحتفال الصويف)رد العروس  ◊هاريخ اخلوارج  ◊لرباهني احملمدية ا ◊

 أهل احلديث وغريه، ومن الاريب أن من هذه املسودات معظمها ابللاة العربية! 

أنه مل يكن سياسيا يف صميمه، بل  اشتاَل الشيخ الكايف ابلسياسة منذ فرتة مبّكرة يف حياته، إال
م، وكان 1922عام  مجعية علماء اهلنددخَل يف غمارها من أجل الدعوة واإلصالح، فدخل يف 

 احلزب املسلم احلرّ م دخَل يف 1921خيالف فكرة ابكستان، ويؤيد وحدة اهلند وبقاءها، ويف عام 
لفرتة من الزمن،  عية علماء اهلندمجتحت قيادة احلسني الشهيد السهراوردي، وعمل تحت مظلة 

وشارَك يف حركة اخلالفة، كما دخَل يف حركات التحرير ضّد االحتالل، وصاَل وجاَل يف الطرق 
حىت نشأت لديه  (2)والشوارع، وقاد املظاهرات، حىت زّجت به احلكومة يف السجن، وتتابَع دخولُه فيه،

م، وعاَد إىل الوطن إنساان جديدا، واعتزل 1942الكراهية والباض للسياسة، وذهَب إىل احلج عام 
ميدان السياسة، وآثر أن يتزّوى وحيتجب منها، فكرس جهوَده وجهاده على الكتابة والتأليف، والدعوة 

مجعية أهل واإلصالح، وإنشاء املساجد واملدارس، واملراكز العلمية، وإدارة اجلمعيات الدينية، منها 
 .احلديث
قضى معظم حياته يف ميدان السياسة، ويف غمار الصيحات واحلركات، مل  لكن اإلنسان الذي 

 -يكن له أن ينسى أايمه بسهولة، فظّل يكتب ويتحدث عن السياسة، وعن حلمه بنبتة جديدة
رغم خمالفة ميالدها يوما، وإقامة اخلالفة اإلسالمية على أرضها إىل هناية حياته، وكان عندما  -ابكستان

ن، يتحّمس، وينتفض، ويدافع، ويقوم ويقعد، وكان له رأي محيد خبري يف بقاء يتحدث عن ابكستا
 (1)مسلمي آسام والبناال الاربية داخل حدود اهلند وطريقة العيش مع اهلندوس.

                                                 
 (مطبوع جممع اللاة البناالية) 94انظر للتفصيل حممد عبد هللا الكايف، أتليف سيف الدين التشودري، ص (1)
 111-111ياسة، أتليف الدكتور حممد عبد هللا، صدور علماء البناال يف الس (2)
 وما بعدها  99، يف كتاب "تعريف أهل احلديث" من أتليفه، ص1949 عام راجشاهيبـ احلديث أهلانظر حماضرة الشيخ يف مؤمتر  (1)
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ار ألوف من الناس، فوق هذا كّله، الشيء الذي حّدد له مكانة كبرية يف التاريخ، وجعله حمطّة أنظ 
وموضع ثقتهم، والينبوع الصايف حلماسهم وجهادهم، والدليل اهلادي الذي يستمّدون من مشكاته نورا 
يف الطريق، هو أتسيسه جلمعية دينية، وحركة من أكرب احلركات الدينية املعاصرة يف هاريخ هذه الدولة، 

مجعّية أهل احلديث سها مبّدة مديدة، وهي حركٌة ال تزال تعمل عملها، وتؤّدي دوَرها، بعد وفاة مؤس
مث  (1)م،1921عام  مجعية أهل احلديث لعموم اهلند، فقد شارَك الشيخ يف لعموم البناال وآسام

فّكر يف أتسيس مجعية خاّصة للبناال وآسام، مع كبار من علماء أهل احلديث، حىت جتد الدعوة قّوهتا 
بعد مؤمتر  (2)م،1941الوجود، وبدأت اجلمعية مسريهتا عام ونشاطها، وهنا جاءت الفكرة إىل عامل 

، وقد توىّل الشيخ رائسَتها منذ نشوئها، وسافَر من أجلها إىل أرجاء الدولة، وطاَف رانابورانعقد يف 
جبميع املناطق، وجتّوب يف القرى واألرايف، واستحّث الناس على االنضمام هلذه احلركة اجلديدة، وجّند 

رضهم على االنضواء تحت لوائها، وخاض البحوث واملناظرات، ورّد على املناوئني، وكانت الشباب وح
دعوته هذه غاية يف القوة، وغاية يف احلماسة، حىت انتشرْت وحصلْت هلا مكانة يف اجملتمع، ومسعت هلا 

العربية مؤسس اململكة والتقى مع  ، وقد سافَر إىل أرض احلرمني،(1)صدى يف أرجاء البالد وخارجها
 السعودية امللك عبد العزيز آل سعود، ففرح به امللك كثريا، وقّدم له هدااي نفسية.

رغم أنه انتهَج منهجا فريدا وسط األوساط العلمية والدينية يف هذه الدولة، ورسم لنفسه وألتباعه 
، اليت تبدو تضارُب املذاهب مجعية أهل احلديثس طريقا خيتلف عن الطريق املمّهدة فيها، وأس

الفقهية أو ابألحرى املذهب احلنفي السائد يف هذه البقعة من املاضي العريق، إال أن الشيخ كان داعية 
من النوع الفريد، ومصلحا من عظماء املصلحني، ويف قمة التواضع وعظمة اخللق، وسعة األفق، ولذلك 

رات ضد أهل البدع واخلرافات، والقاداينية والقبورية، كما جيادل علماء احلنفية مع أننا نراه خيوض املناظ
يف بعض القضااي الفقهية والعقدية هارة، مع كل ذلك نراه رمزا فريدا يف التسامح والتواضع، وسالمة 

                                                 
 11، ص(مطبوع جممع اللاة البناالية)حممد عبد هللا الكايف، أتليف سيف الدين التشودري  (1)
  187-184حلركة السلفية يف البناال، رسالة الشيخ مصلح الدين، صانظر ا (2)
 8م، العدد اخلاص يف ترمجة الشيخ عبد هللا الكايف، ص 2114يوليو،  12، 47، العام 41-41جملة عرفات األسبوعية، العدد  (1)
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 الذوق، والعفو واحملبة، واإلخالص والرابنية، وصاحب منهج فّذ للجدال ابليت هي أحسن، فكان حيجم 
عن املناظرات قدر املستطاع، وعندما مل جيد مندوحة عنها، كان خيوضها وهو ينوي إظهار احلّق، ال 
إفحام اخلصم، نفورا عن التفاخر والرايء، بعيدا عن اجلدال واملراء، يبحث االعتدال واالقتصاد يف كل 

ه تعلو وتحتد، كردة وأحياان كانت هلجت (1)شيء، فال يصدر كالما غليظا، وال يتطاول على العلماء،
فعل من اخلصوم، حىت تكاد تصبح جارحة، إال أنه سرعان ما كان يسيطر على نفسه، ويسرتد التواضع 

بكل  -وأئمة املذاهب اآلخرين -واملرونة، وروح السماحة واألخوة، وكان يذكر اسم اإلمام أيب حنيفة
مة إقبال، ويسوق أبياته أثناء حديثه، وكان حيب العال (2)تقدير وإجالل وإكبار، ال ينافق وال جيامل،

وكان يقول "إن الصرب والتسامح، والتواضع واإلخالص، تفعل ما ال يفعله العنف واحلّدة، والاضب 
  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱ والثورة"،

، نراه من أجل هذا اإلخالص واالحتساب، والرابنية الصافية املشرقة التابعة لكتاب هللا وسّنة نبيه
ال خيوض املناظرات يف اآلراء الفقهية، ويتجّنب جهَده اجلدال مع أصحاب املذاهب، يف األمور 

يف حني كان حراب على القبوريني وأهل البدع والقاداينية، وكان حيلم دائما  (1)الفرعية، والقضااي اجلزئية،
لم على رصيف التوحيد، والعقيدة بوحدة األمة، وتقريب املذاهب، وتوحيد العلماء، والتقاء الشعب املس

وتحقيقا هلذا اهلدف نراه يعمل يف انتخاب  (4)الصحيحة، ومجع كلمة املسلمني على النقطة السياسية،
م، ويؤيد األحزاب اإلسالمية بنشر الرسائل وامللصقات، يدعو الناس للتصويت يف صاحلها، 1974عام 

، نظام اإلسالمالمي يف هذه الدولة، تحت مظّلة وملا انعقد مؤمتر وط ي يطالب بتطبيق النظام اإلس
وهو حزٌب يقوده علماء مدارس ديوبند، والسادات األحناف، نرى يتوىّل رائسة ذلك املؤمتر، الرجل 

  (7)، الشيخ عبد هللا الكايف!مجعية أهل احلديثالسلفي، ومؤسس 
ركْت فيه معظم األحزاب م دعا الشيخ مؤمترا للجبهة اإلسالمية املّتحدة، شا1971ويف عام 

ألف نسمة تقريبا، بينهم العلماء  71اإلسالمية، وتحّدث الشيخ يف اليوم الثاين من املؤمتر، أمام 
                                                 

  117، ص(مطبوع جممع اللاة البناالية)حممد عبد هللا الكايف، أتليف سيف الدين التشودري  (1)
م، يف كتاب تعريف أهل احلديث، للشيخ حممد عبد هللا الكايف 1941عام  اببنا مبحافظةانظر حماضرة الشيخ الكايف يف مؤمتر أهل احلديث  (2)

 وغريها 12، 11، 12، 9القريشي، ص 
 11يخ عبد هللا الكايف، ص م، العدد اخلاص يف ترمجة الش2114يوليو،  12، 47، العام 41-41جملة عرفات األسبوعية، العدد  (1)
  411حركة أهل احلديث: هارخيها وتطّورها يف جنوب آسيا، للشيخ حممد أسد هللا الاالب ص (4)
 41أربعٌة من أعالم البناال املسلمني البارزين، أتليف الدكتور سيف الدين التشودري، ص (7)
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والسادة، ورّكز على تفادي املشاجرات واخلالفات اجلزئية يف سبيل تحقيق املصاحل الدينية الكربى، ودعا 
 اإلسالم يف هذه الدولة. اجلميع للعمل على منّصة واحدة من أجل تطبيق نظام 

رغم هذه املكانة اليت انهلا بني الشعب املسلم يف هذه الدولة، امتحن الشيخ الكايف يف دينه ومن 
أجل منهجه ومدرسته الفكرية، وتعّرض هلجمات من اخلصوم واملخالفني، فانتقده كثري من الناس يف 

نقد يف معظمه ملوقفه من املذاهب، وخصوصا املذهب احلنفي، فقد كان مواطن كثرية، وقد وّجه إليه ال
الشيخ رجال سلفيا، شديد النكري على التقليد، وداعيا للعمل مباشرة ابحلديث، كما ُشهِّر ابلتحّفظ وضيق 

  (1)الصدر، عندما ذّم اجملتمع املسلم، وانتقد تقاليده وعاداته السائدة.
ب وخيطئ، وليس ملكا مطهرا، وال نبيا معصوما، وقد صارت على أية حال، كان إنساان، يصي

أخطاؤه مامورة يف حميط حسناته وتضحياته، وعطائه للدين واألمة، لكن هناك قضية ال نزال نعيشها، فال 
بد أن ننتبه عليها، وهي أن الدين ال بّد أن يقوم على السّنة، ومنهج صاحب النبّوة، مع أخذ عمل األمة 

فما دامْت األمة يف بقعة من بقاع العامل على أمر هلم فيه حّجة من القرآن أو السّنة، ال  بعني االعتبار،
 ينباي لداعية أن يفاجئهم ويصادم أمَرهم بسّنة أخرى، فالسنة واألّمة شقيقتان ال ختتلفان. 

جليلة، وأضاف م، فاضْت روحه الطاهرة إىل ابرئها، بعد أن أسدى خدمات 1911يف عام 
صفحات جميدة يف هاريخ هذا الدولة الدي ي، فانتقل الشيخ إىل ربّه، ومل خيّلف زوجة وال أسرة، فقد كان 
من أولئك العلماء العزاب الذين آثروا العلم والعمل للدين على الزواج، إال أن املدارس اليت بناها، وعلى 

 ألّفها، واملساجد واملراكز العلمية واملؤسسات الشهرية يف داكا، والكتب اليت مدرسة احلديثرأسها 
الدينية اليت خلفها، كلها ال تزال تؤدي دورها وتشهد على عبقرية هذا اإلنسان، ولسان صدقه يف 

 الدنيا. 
مع أن الذين ورثوه مل يوفوه حّقه، ومل يؤّدوا األمانة اليت تركها الشيخ على كواهلهم، فبقي عدٌد  

القيمة ابللاة البناالية واألردية والعربية واإلجنليزية غري مطبوعة ويف طريق الضياع،  هائل من كتبه ورسائله
ال أدري ما هي األسباب اليت حالْت دون طبعها ونشرها، وكذلك اجلمعية اليت ترَكها الشيخ ألن تكون 
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صالح، تسّببْت رمزا لنشر العقيدة الصحيحة بني الناس، ولتكون منّصة التوحيد، ومنارة الرشد، ومنبع ال 
يف كثرية من اإلشكاليات، واحنرَف كثرٌي من أتباعها عن درب مؤسسها، ومنهجها يف احلياة، والتعامل 

 عند اخلالف مع املخالفني، يف حني أصبح مثله من العلماء ومبثل منهجه قّلة اندرة  يف هذه البقعة. 
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 حممد فيض اهلل املفتي

(1771- 1788) 
 السنة، ماحي البدعةاملفتي األعظم، ناصر 

 
هو إمام من األئمة الفقهاء، وسلطان احملّققني يف هاريخ بناالديش املعاصر، لو قّدر هلذا الرجل أن 
يولد يف ابكستان أو يف اهلند أو يف دولة من الدول العربية لكان له شأن غري شأنه اليوم، وألقبل عليه 

ان القيادة حلركة إصالحية كبرية، وسطر امسه يف العامل، وعكَف على إجنازاته ومآثره، ووضَعه يف مك
طليعة عظماء املسلمني الناباني، وقادة اجملتهدين الناهبني يف هاريخ األمة املسلمة، لكنه ُولد يف أرٍض ال 
تكاد تعرف أبناَءها، وال تعرتف بدورهم، وال هتتم جبهودهم وجهادهم، وال توفيهم حقوَقهم، وبني قوم 

مبوهتم، ويدفن إجنازات األئمة مع أجسادهم تحت الرتاب، فيحرم نفَسه، وحيرم الدنيا  ينسى مآثر الكبار 
 كلها. 

فقد كتَب هذا اإلنسان العظيم ما يُقارب مئة كتاٍب، معظمها يف الفقه، ويف التجديد، والدعوة 
ماء، ويصدرها واإلصالح، ابللاة العربية، وبعضها ابلفارسية واألردية، ومل جيد من ينشرها يف أوساط العل

من العامل العريب، على حني أسواق العامل العريب ومكتباته تعّج بكتب هنرو وغاندي، وأئمة القصص 
اخلرافية، وأحاديث اخليال، والرواايت املاجنة، واآلداب اخلليعة، وال يوجد من يعرف أعيان العامل 

تهد، واملصلح اجملاهد، واملؤّلف القدير، اإلسالمي وعلماءه ونوابغ رجاله إال النادر منهم، إنه الفقيه اجمل
 . والكاتب اجلليل، املفيت األعظم لبناالديش، موالان حممد فيض هللا 

للميالد، مبحافظة شيتاغونغ، يف أسرة  1892للهجرة، املوافق  1111ُولد حممد فيض هللا عام 
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واألمانة والبساطة، وذاَق مرارة الفراق ألّمه احلنون  مسلمة شريفة، ألب مسلم، معروف ابلورع والتقوى، 
بعد الفطام أبايم، لكنها أوصْت قبل الوفاة أن ينشأ فلذة كبده النشأة الدينية، ويدرس الكتاب والسنة، 
فنشَأ يف كنف أبيه، ويف حضن خالته، ويف العام الرابع افتتح حياة العلم والتحصيل، بقراءة القرآن، فقرأَ  

قبل كتب الناس، ودرَس العربية قبل أن يدرس البناالية، هكذا كانت وصية األم الصاحلة  كتاب هللا
  (1)منفذة، وكانت اخلطّة موفّقة، برزْت مثراته يف حياته واضحة جلّية للجميع.

كان ذاك الوقت بداية القرن العشرين، وفجر هاريخ جامعة هاهتزاري، لقد أتسس هذا الصرح 
أكثر من سنتني، فكانت يف عنفواهنا وحّدهتا، وشباهبا وفتّوهتا، وهنا دخَل الصيب العظيم ومل متض عليه 

فيض هللا يف َحَرمها، واخنرَط يف السلسلة النورانية اليت كانت لتنري هذه الدولة بنور العلم واليقني، فقضى 
جلامعة، الشيخ املصلح فيها عشرة أعواٍم، ودرَس على أيدي أعالم العلماء وكبار املرّبني، مبن فيهم رئيس ا

موالان حبيب هللا، وكان الشيخ حبيب هللا أديبا متمّكنا من اللاة الفارسية، فأخذ منه الفىت فيض هللا، 
وأصبح رمزا فريدا يف آداب الفارسية وأشعارها، وال أدّل عليه من قّصة أتليف ديوانه الفارسي الذي ألّفه 

ألمري الشعراء الشيخ السعدي،  غلستانرَس ديوان وهو يف الصّف الثالث يف جامعة هاهتزاري، د
، وهذا اإلتقان للاة الفارسية وأشعارها ودواوينها، مواعظ فيضفكتَب على هنجه هذا الديوان، وأمساه 

جعله تسيل على لسانه األبيات الفارسية واألردية، أثناء حديثه ومواعظه، وكان يكتب األشعار 
ة، وفيض اخلاطر، من دون أن يستعّد هلا، ويربي قلمه، ويعّد ممحاة  ليمحو الفارسية واألردية عفو البديه

ما ينبو ويشّذ، إال أنه تراجَع عن هذا املنهج يف السنوات األخرية من حياته، وبدَأ يكره أن يذكر يف 
يرى أن يكون  املواعظ واخلطب شيئا من كالم الناس، وإمنا هو كتاب هللا، وحديث رسول هللا 

لسيدان كعب بن زهري ابلعربية، ونشرها  بنات سعادكما شرَح قصيدة   (2)خلطب واألحاديث،موضوع ا
 (1)وهو ال يزال طالبا يف هاهتزاري! االقتصاد يف شرح بنات سعادابسم 

أيدي األساتذة الكبار يف  بعَد أن درَس يف جامعة هاهتزاري طوال عشرة أعواٍم، وأخذ العلم على
بلده، حىت إذا استوىف ما عندهم، تحقق عزمه على الرحلة، وكانت نفسه تّواقة إىل مواصلة الدراسة وأخذ 

                                                 

  21، ص1، مجع وترتيب املفيت حممد إظهار اإلسالم، جـ(ة األرديةابلفارسية مع الرتمج)حيات مفيت أعظم  (1)
  117، ص1مشايخ شاتاام، أتليف العالمة شاه أمحد حسن، وتحرير العالمة املفيت احلافظ أمحد هللا، جـ (2)
  18و 7، ص1، مجع وترتيب املفيت حممد إظهار اإلسالم، جـ(ابلفارسية مع الرتمجة األردية)حيات مفيت أعظم  (1)
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دار العلوم ديوبند، وكان شيوخه الكبار يف هاهتزاري هم اآلخرون يريدونه أن  -العلوم من معينها الصايف
حلماس على احلماس، وصّحت العزمية، فسافَر ووصَل إىل ُيسافر إىل اهلند ويدخل يف ديوبند، فزاد ا

ديوبند، والتحق ابجلامعة، وبدَأ يسبح يف حبر العلوم واملعرفة، حيتفظ ابلدقائق والثواين، وكان شديد 
احلرص على الوقت وضنينا به، ومل يكن عنده فرصة التنزّه واالستجمام، وما كان يعرف عطلة وال 

، وله برانمج لكل يوم، وكان املفيت شفيع العثماين املفيت األعظم بـباكستان أعيادا، وال دعة وال راحة
 زميال له يف ديوبند، وما أحسن التقاء النورَين، واجتماَع الكوَكَبني. 

مل ميض على إقامته يف ديوبند ستة أشهر حىت لقي نبأ وفاة والده الذي ترَك ثالثة أبناء أيتاما يف 
 أكرب أسرته، فتطلبت الظروف منه العودة إىل الوطن قبل تحقيق حلمه، إال بيته، وكان الشاب فيض هللا

أنه كان منذ صاره رمزا للثبات، وأيقونة االستقامة، حبيث ال تزحزحه اجلبال، وال تفّت يف عضده، وال 
تنخر يف ثباته الكوارث والطاّمات، مهما كربْت واشتّدت، فبقي الشاب يف حرم اجلامعة، وعاش على 

من اجلمر، وآثر العلم على احلياة، ومل يرجع إال بعد إكمال الدراسة، وشفاء الاّلة، ومجع أصناف أحر 
  (1)العلوم إىل درجة اإلمامة.



كان الشاّب فيض هللا يواصل ليله بنهاره يف الدراسة واملطالعة، والارق يف صفحات الرسائل 
البحوث والدراسات، وأتليف الكتب، وكان مدمن القراءة يومه كّله، من يوم أتقن  واملؤلفات، وإعداد

القراءة، وأكثر ما أولع به الفقه وأصوله، والبحوث يف القضااي الشرعية، وكانت أايم اإلجازة يف دار 
العلوم ديوبند تزّف له بشارة كربى، وأتيت بفرصة ذهبية، يعكف فيها على املطالعة، والتأليف 

عمدة األقوال يف رّد ما يف لتصنيف، فقد كتَب يف إجازة رمضان أثناء دراسته يف ديوبند كتابه الشهري وا
، وقد جاَء هذا الكتاب ردا على كتاب مبتدع يف شيتاغونغ، املولوي ضمري الدين، أحسن األقوال

، حيّبذ فيه شىت أنواع أحسن املقال يف جواز اخلريات املروجة يف ملك البناالعندما نشر كتااب بعنوان 
البدع ويرّوجها يف اجملتمع، وقد راجَع مسودة هذا الكتاب املفيت األعظم لدار العلوم ديوبند آنذاك 
الشيخ عزيز الرمحن، وابرك هذا اجلهد، ودعا له األساتذة الكبار يف ديوبند مبن فيهم موالان أنور شاه 
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  .(1)براهيم البلياوي الكشمريي، والشيخ شبري أمحد العثماين، والشيخ إ 
مث درَس أمهات كتب احلديث ودواوين السنن على األساتذة احملدثني، وأئمة احلديث والرواية، 
وأصحاب املصنفات، يف دار العلوم، فقد جلس عند شيخ اهلند حممود حسن الديوبندي عّدة دروس، 

والان أنور شاه الكشمريي، فدرَس مث سافَر الشيخ إىل احلجاز، وجاَء يف مكانه عاّلمة اهلند الكبري م
عنده البخاري والرتمذي، وقرَأ مسلم على الشيخ شبري أمحد العثماين، وأخذ املوطّأ من الشيخ املفيت 
عزيز الرمحن، واستمّرت إقامته يف ديوبند إىل السنة الثالثة، وازدادت حاجة البيت واإلخوان الصاار إليه 

راع ورحيب الصدر هلم، فأخرب األساتذة، وعاد إىل الوطن بعد أكثر على مّر األايم، وكان واسع الذ
للهجرة والشاّب فيض هللا  1114ثالث سنوات، نزوال عند رغبات اإلخوان وإحلاحهم، وكان ذاك عام 

 يف الرابع والعشرين من عمره. 

يها اآلن مدّرسا، وهيهات خرَج فيض هللا من جامعة هاهتزاري قبل ثالثة أعوام دارسا، وقد عاَد إل
ما قبل هذه األعوام الثالثة وبعدها علما ومعرفة، وإملاما ومتّكنا، وإخالصا وراّبنية، وصفاء يف القلوب، 
ونقاء يف الروح، وثباها على الدرب، وسعيا حثيثا إىل اهلدف، وتوازان يف املنطق والكتابة، واختيارا ملا عند 

إغراءات متعّددة بعد أن عاَد إىل الوطن، وعرضت له املناصب املدرّة  هللا على ما عند الناس، فقد واجه
للخريات، والرواتب الفاخرة املارية، إال أن القلب الذي نشَأ على الزهد والتقّشف، والكفاية ابلقليل، مث 
عاَش مع سيد املرسلني يف كتب السري، وشاهَد حياَته وحياة أصحابه، وسلف هذه األمة، مل تكن لتارت 
وتنخدع هبذه الزخارف الفضفاضة، وُتستمال إبشاراهتا وفتنها، فرفضها إبابء ومشم، ووىّل إليها ظهرا، 
وأكّب على التدريس يف جامعة هاهتزاري براتب بسيط زهيد ال يكاد يُذكر، وظل خيدم العلم وأهله مع 

 زهادة الراتب وضخامة العمل املرهق حسبة  هلل. 

يسرية عال جنمه كمدّرس ابرز، وأستاذ فريد من نوعه، وأقبل عليه الطالب إقباال عظيما  يف فرتة
رغم تواجد الشيوخ الكبار واملؤسسني للجامعة أمثال الشيخ حبيب هللا، والشيخ ضمري الدين، والشيخ 

ىّل اإلفتاء الصويف عزيز الرمحن، والشيخ سعيد أمحد، لتواضعه، وألسلوبه الفريد يف التدريس، وعندما تو 
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بدأ يدّرس ويفيت يف ذات الوقت، وعلى مّر األايم أصبحت غرفته داَر اإلفتاء، وأصبح هو املفيت األعظم 
للجامعة، وبدأ الشيوخ الكبار يف اجلامعة الذين درَس عندهم الشيخ فيض هللا أايم دراسته يستفيدون 

والتفسري، واحلديث والبالغة، واللاة  منه ويسألونه كّلما تشكل عليهم مسألٌة من املسائل، يف الفقه
واألدب، واملنطق والفلسفة، فقد كان جامعا هلذه العلوم كّلها، وشهد له رجاهلا ابلنبوغ والفتوح الكبرية، 

 وكان موسوعة حية. 


رف ابملفيت قضى يف جامعة هاهتزاري زهاء ربع قرٍن من حياته، وقد انتشرْت شهرته بني الناس، وعُ 
األعظم، وأقبل عليه الناس إقباال عظيما، وهنا أحّس الشيخ أبن أمانة كبرية مل يقم أبدائها بعد، وأن حّقا 
من أعظم احلقوق وأثقلها ال يزال على كاهله، وهو حّق أهل قريته عليه، وأمانة تبليغ العلم واملعرفة إىل 

، حيث ميخلع جامعة هاهتزاري وعاَد إىل قريته جريانه، والدعوة واإلصالح بني قومه وجمتمعه، فودّ 
م، أصبحْت مع األايم يف مقّدمة املدارس العربية اإلسالمية يف 1911وضع نبتة  ملدرسة صارية عام 

، قضى املفيت األعظم األايم األخرية من حياته يف رحاهبا، حامي السّنةبناالديش، وهي مدرسة 
 س ويدعو، ويكتب ويؤّلف.يتعهدها ابلرعاية والسقاية، ويدرّ 

هكذا قضى هذا اإلنسان حياته كّلها يف الدراسة والتدريس، ويف عامل الصفحات والكتب، وحبار  
تحت ظّله  ومن أبرز من درَس عليه ونشأَ  (1)العلوم واملعارف، وبىن جيال كامال للعظماء واملصلحني،

هتزاري رئيس جامعة ها عبد الوهابمعة هاهتزاري، والشيخ شيخ احلديث جبا الشيخ العالمة يعقوب
شيخ احلديث جبامعة  طيب األعظم، والعالمة عبد القيوماملعروف ابخل سابقا، والشيخ صّديق أمحد

املفيت األعظم وشيخ احلديث جبامعة هاهتزاري سابقا، والعالمة شاه  والشيخ أمحد احلق (2)هاهتزاري،

                                                 

  11الكواكب الالمعة يف دار العلوم هاهتزاري الشهرية، أتليف العالمة جنيد البابوناري، ص (1)
امعة هاهتزاري، مث دخَل يف م يف حمافظة شيتاغونغ، درَس يف ج1911هو رابع شيوخ احلديث يف جامعة هاهتزاري الشيخ موالان عبد القيوم، ُولد عام  (2)

م البلياوي دار العلوم ديوبند وأخذ احلديث والعلوم األخرى على أيدي العلماء األعالم، على رأسهم الشيخ موالان حسني أمحد املدين، والشيخ إبراهي
م توىّل منصب شيخ 1971لك الوقت، ويف عام م أبمر من الشيخ عبد الوّهاب مدير اجلامعة يف ذ1941وغريمها، وتوىل التدريس يف جامعة هاهتزاري عام 

، (السلهيت)ق احلديث وصدر املدّرسني فيها، ودّرس البخاري طوال مخس وعشرين سنة، ومن أبرز تالمذته خالل هذه املّدة املديدة الشيخ موالان تفضل احل
وغريهم، ابيع الشيخ ضمري الدين  (مدير جامعة فريدآابد)قدوس ، والشيخ عبد ال(مدير مدرسة الل خان ابزار، شيتاغونغ)والشيخ موالان إظهار اإلسالم 

 م.1981وانَل منه اخلالفة، وكان على صلة روحية قويّة مع املفيت األعظم فيض هللا، تويّف هذا العامل اجلليل عام 
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ببناالديش ورئيس جامعة هاهتزاري حاليا، وقائد أكرب  أمحد شفيع، املشرف العاّم لوفاق املدارس العربية 
 .حركة حفاظت إسالمحركة إصالحية وهنضة شاملة يف هاريخ بناالديش 

ابإلضافة إىل التدريس، وإدارة املساجد واملدارس، وإلقاء اخلطب واملواعظ، كانت له جبهٌة مهّمة 
لدعوة، وهي جبهة الكتابة والتأليف، فقد كان فارس ميدان الكتابة، وبطل اإلنشاء، وكان كاتبا أخرى ل

مكثرا، حبرا واسع العطاء، قابضا على نواصي اللاات العربية والفارسية واألردية، مع ذلك اختار العربية 
ّطت من مكاهنا، على غريها لتكون لاة قلمها، ألن الفارسية كادت تايب عن املسرح، واألردية احن

وأصبحت يف غري وطنها، أما العربية فال حظر عليها، وال أفول لنجمها بني األمة اإلسالمية، ومن مث 
جاءت معظم كتبه ابللاة العربية، قد يتعّدى عددها مئة كتاب، معظمها يف الفقه والرّد على البدع، ومن 

الفيصلة اجلليلة  ◊م األحوال واملواجيد القول السديد يف حك ◊فيض الكالم لسيد األانم  ◊أبرزها: 
إظهار االختالل يف  ◊رافع اإلشكاالت على حرمة االستئجار على الطاعات  ◊ألحكام سجدة التحية 

الكالم الفاصل بني  ◊إرشاد األمة إىل التفريق بني البدعة والسنة  ◊رسالة االعتدال يف مسألة اهلالل 
 ◊عمدة األقوال يف رّد ما يف أحسن املقال  ◊على الفرقة الناصرية الرسالة املنظومة  ◊أهل احلق والباطل 

إظهار  ◊احلق الصريح يف املسلك الصريح  ◊تعليم املبتدئ للسان العريب  ◊الفالح فيما يتعّلق ابلنكاح 
  (1)توضيح البيان، وغريها كثري ابللاة العربية والفارسية واألردية. ◊هداية العباد  ◊املنكرات 

جهود هذا اإلنسان العظيم ضاع جزٌء كبرٌي منها، فاألمة اليت قضى حياتَه لصالحها إال أن  
وصاحلها، وألف هذه الكتب لتوجيهها، هي اليت استهانْت هبا، وأضاعت جزءا كبريا منها، وهذه حقيقة 

ختلد هارخيية تصدق على كل أّمة مسكينة شقّية، فقد يربز فيها من يريد إصالَحها وإهناضها، إال أهنا 
إىل األرض وتّتبع اهلوى، لذلك اختفت معظم هذه الكتب القّيمة للمفيت األعظم من مكتبات 
بناالديش، فضال عن مكتبات العامل العريب، فإهنا مل جتد بعد وفاة مؤلفها من حيسن رعايتها، ويوفّيها 

ىل حد ما، والباب ما حّقها من احلفظ واالحتفاظ، وينشرها بني الناس، إال أن الفرصة ما زالت متاحة إ
زال بعضه مفتوحا، اي ليت أحدا ينهض ويتدارك األمر قبل فوات األوان، فيقّدم به خدمة جليلة إىل 

 األمة اإلسالمية. 

                                                 

  112و 111انظر ابلتفصيل هاريخ دار العلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسيم الدين، ص (1)
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ه كان جبال يف العلم، وإماما يف الفقه، برز فيه النبوغ ومواهب الفقه منذ سن ابكرة، وقد مّر بنا أن 
أّلف كتااب ابللاة العربية يف الرد على مبتدع وهو يدُرس يف جامعة ديوبند، وهكذا الرحلة اليت بدأت يف 
أايم دراسته وتحصيله استمّرت طيلة احلياة، حىت أصبح موسوعة فقهية منفردة، وعرف حّقا ابملفيت 

مستندة إىل النصوص، فقد  األعظم لـبناالديش، وكان له منهٌج قومي خاّص يف الفقه، واجتهادات فقهية
من احللقات الضيقة اليت  -عند احلاجة -أّهلته ثقافته املوفورة ودراسته العريضة العميقة على اخلروج

وقف إزاءها معظم علماء هذه الدولة، فنراه خيالف يف بعض فتاواه املذهب احلنفي وهو حنفي املذهب، 
امة، فال يقّلد املذهب تقليدا مطلقا، بل ينهل من وذلك ألنه كان جمتهدا يستويف شروط االجتهاد واإلم

 معني السنة مباشرة، ويستسقي من ينابيع الشريعة ذاهتا.
قد يبدو أنه كان شديد التحفظ يف آرائه حىت مسّاه البعض حنفيا متحنبال، لشّدته يف الرأي،  

اليت نشأ فيها، واحمليط واقرتاب اجتهاداته من املذهب احلنبلي، لكننا نثق أبن ذلك كان حبكم البيئة 
 -الذي عايَشه، واجملتمع الذي قام فيه ابلدعوة واإلصالح واإلفتاء، ألن منطقة شيتاغونغ كانت آنذاك

من أكثر املناطق غرقا يف البدع، وأشدها اكتظاظا أبوكار اخلرافات، وزوااي الصوفية  -وال تزال لألسف
سّلط هللا على املبتدعة وأصحاب األهواء، فاشتّد يف  الضالّة والطرق البدعية، فجاَء هذا اإلنسان كسهم

 الرأي، وأخذ ابألحوط. 
، فقد كان يصرّح أبن العوض أخذ األجرة على الطاعاتنذكر على سبيل املثال رأيه يف مسألة 

الذي يُعطى مقابل القيام بعبادة من العبادات الشرعية ال جيوز أخذه، مع أنه ذكر أن هناك رأاي 
يرى جوازه، وقد فّصل هذه املسألة تفصيال دقيقا، وخّصص له كتااب أمساه "رافع اإلشكاالت للمتأخرين 

على حرمة االستئجار على الطاعات"، كما أنه كان يرى أن رفع الصوت ابلذكر بدعة ، ويستدّل 
كر مع األحاديث األخرى، وكان مينع من الذ  (1) ابحلديث النبوي "إنكم ال تدعون أصّم وال غائبا..."

اجلماعي ابلصوت اجلهوري يف املساجد، وكذلك رأيه يف عدم وقوع الطالق يف حالة الاضب، فقد كان 
يرى أنه من يطّلق يف حالة شّدة الاضب وغيبة الشعور واإلحساس، حىت ال ينتبه إىل ما يقوله أو 

ان يقول اببتداع يفعله، ال يقع طالقه، وهكذا كان يرى أن الدعاء اجلماعي عقب املكتوبة بدعة، كما ك

                                                 

  1121أيب موسى، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، رقم من حديث  (1)
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 (1)االعتكاف ملّدة أربني يوما ابلتحديد. 

رغم شّدته يف الفقه واألخذ ابألحوط، وسياسة اتّباع سّد الذرائع يف العبادات واملعامالت، مل 
رغم جهاده ضّد الصوفية وأهل الزوااي، يهاجر املذهب احلنفي، ومل يدُْع الناس إىل التخلي عن املذهب، و 

وتبديع الطرق الضالّة املضلة، كان على علم وبّينة من هاريخ الراّبنيني واملصلحني يف هذه األمة، وما 
قاموا بدور بليغ يف الدعوة واإلصالح، وما قّدموا من خدمات جليلة يف تزكية النفوس، وختليتها عن 

ة الضمائر، وتوجيه األرواح الضائعة، وتطهري القلوب من زخارف الرذائل، وتحليتها ابلفضائل، وتوعي
املاّدة ومطامع احلياة، فلذلك كان يؤمن ابلراّبنية، وحباجة الناس إىل مرشد يوّجهه، وينري له الطرق، 
وُيساعده على الطاعة، حىت ابيع بنفسه الشيَخ املصلح، احملدث الكبري، العالمة سعيد أمحد، خليفة 

كما   (2)والان حممود حسن الديوبندي، واستفاد منه يف السلوك واملعرفة، حىت انل اإلجازة،شيخ اهلند م
استمّر يف الرّد على املبتدعة الذين اشرتوا آبايت هللا مثنا قليال، وفضح القبوريني، وبيان زيغ أصحاب 

أبرز ما كتَبه يف الرد على  الزوااي الصوفية اخلرافية، والشطحات اليت ال استناد هلا إىل القرآن والسنة، ومن
بني لذة ، واحلق الساري، والطريقة املثلى إىل إصالح النفوس، وإرشاد احلقالصوفية املبتدعة 

وغريها، معظمها ابللاة األردية، وهكذا مجَع بني اإلفراط والتفريط، والالّو  العشق وحالوة اإلميان
 دليل بصرٍي، وهاٍد خريت. واجلفاء، وساَر يف هذا الطريق الشائك مسرية 

بعد أن قّدم منوذجا فريدا للدعوة واإلصالح والتأليف والتدريس يف هاريخ بناالديش، انتقل هذا 
للميالد، بعد أن سّجل  1911املصلح العظيم، واجملاهد الكبري، إىل رفيقه األعلى، وكان ذلك عام 

كون مصدر محاس للعمل، وأسوة  حسنة للحياة املثالية، ألبناء نفسه يف قائمة اخلالدين، ليستمّر أن ي
 املسلمني يف هذه الدولة، ويف العامل أمجع. 

                                                 

 أتليف العالمة سلطان ذوق الندوي انظر يف تذكره عزيز، (1)
 9-8، ص1، مجع وترتيب املفيت حممد إظهار اإلسالم، جـ(ابلفارسية مع الرتمجة األردية)حيات مفيت أعظم  (2)
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 حممد أكرم خانموالنا 

(1787-1787) 
 العامل السياسي العبقرينغالية، رائد النهضة اإلسالمية، أبو الصحافة الب

 

، ومصلحا شرعيا، ومؤلفا وسياسيا فحسب، إمنا كان مدرسة  مل يكن هذا اإلنسان عاملا دينيا
فكرية  كاملة، وعبقراّي من عباقرة األمة املسلمة اهلندية برمّتها، يف عصور التدهور واالحنطاط، وكان منبع 
هنضة كبرية، ونواة حركة واسعة، ومصدر أمل ملستقبل ابهر، ورائد انتفاضة شاملة، وحراب على الرجعية 

والتخّلف والتنّكب، برَز يف عصٍر كان اإلسالم حباجة إىل مثله، وكانت األمة املسلمة البناالية واجلمود، 
يف أحّط أدوار التاريخ، وكانت أشد األمم إفالسا على وجه األرض، خسرت يف نضال احلياة كل 

هذه البقعة يوما شيء، وخفت يف امليزان، وفقدْت إمياهَنا مباضيها اجمليد العريق الذي صنعه أجداُدها يف 
من األايم، وأتخرت يف ميدان السياسة أمام االستاالل واالحتالل، وضّيعت املكانَة اليت كانت هلا بني 
األمم، والقيادة اليت متلك زماَمها أكثر من ألف عام، برَز هذا اإلنسان يف ذلك العصر، فكأنه جاَء يف 

قام مبسؤوليته، وأدىل بدلوه، حىت أصبح من أفذاذ أوانه ومكانه، وأدى األمانة اليت كانت على كاهله، و 
العلماء، ونوادر الزمان، ومن طليعة األعالم اخلالدين يف هاريخ البناال، فاَق األتراب واألقران، واألحزاب 
واالجتاهات، وقيود األزمنة وحدود األمكنة، وبلغ من العلم الازير، والثقافة الواسعة املرتامية األطراف، 

املاضي التليد واحلاضر الطريف مبلاا قلما يبلاه الرجال، وأثبت أنه ابحلق فارسا مقداما يف  واجلمع بني
ميدان احلرب، ال فرق عنده بني السيف على عاتقه، والقلم بني أصابعه، القلم الذي أسقط به عروشا، 

حممد أكرم خان  وبىن به صروحا وحصوان، وأانر به عقوال، ونشر به دعوة  وانتفاضة، إنه الشيخ موالان
 . 
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لقد كان عصر الشيخ أكرم خان يتفّرد مبثلث األخطار اليت كانت هتّدد ابألمة اإلسالمية اهلندية،  
فكان املسلمون يف مؤّخرة القافلة، اقتصاداي وثقافيا، وكانوا الرعااي املفلسة اليت ليس هلا حّق يف القيادة 

خالق، وكانت روح اإلسالم والعقيدة الصحيحة والسياسة، كما كانت األمة مفلسفة  يف الدين واأل
الصافية يف ضياع، والبدع واخلرافات على قدم وساق، واألساطري دون العقائد الصحيحة بضاعة انفقة 
يف األسواق، ال شّك أن بعض العلماء واملصلحني والقادة اهتّموا يف هذه الفرتة ابلشعب املسلم، إال 

وكانت جهودهم تتمحور حول عاصمتها كلكتا، أما الشعب البناايل أهنم كانوا يف البناال الاربية، 
املسلم املنتشر يف أرجاء البناال املرتامية اآلفاق عموما، ويف الشرق خصوصا، فلم يكن هلم نصيٌب من 
هذه العناية، ولذلك هذا احمليط املؤسف هو الذي كان أّول دافع للشيخ أكرم خان على االنطالق، 

ح اجلهاد واإلقدام، والعمل واإلصرار، والسعي الدؤوب، وتحّمل املصاعب، واملضّي ونفَخ يف روعه رو 
 قدما يف سبيل تحقيق األحالم. 

على أسرٍة مسلمة  (1)م1818ابلبناال الاربية عام  برغنة  24فتَح الشيخ عينيه يف حمافظة 
سا غريبا إلعالء كلمة هللا، وإظهار دينه، بعد أن  شريفة، تتدّفق حياة وروحا، وتلتهب محّية وأنفة، ومحا

كانْت قد حرمْت منها عرب القرون، وهاهْت يف الظالم والضياع، فقد كانت هذه األسرة تتحّدر من 
ساللة هندية وثنية، نفس الساللة اليت ينتهي إليها نسب رابندراانت طاغور، إال أن أجداد الشيخ أكرم 

فوا خالق اخللق، ودخلوا يف دين هللا، فأكرمهم هللا يف الدنيا واآلخرة، وقد  خان أدركوا معىن احلياة، وعر 
وتلميذ الشيخ احملدث العالمة  (2)كان والده الشيخ موالان عبد الباري خان جماهدا ابسال، وعاملا سلفيا،

نذير حسني الدهلوي، شارَك يف جهاد الشيخ السيد اإلمام أمحد بن عرفان الربيلوي ضد السيخ 
جنليز، وله نظر وابع يف علوم الدين والدنيا، فكان الشيخ أكرم واراث لوالده، يف روحه وفكره، واإل

  (1)وجهوده وجهاده.

                                                 

 111دية، أتليف الشيخ موالان أبو بكر الصديق، صاحلياة السياسية ملشاهري العلماء يف شبه القارة اهلن (1)
  21م، ص1998، العام الثاين، أكتوبر 1جملة التحريك الشهرية، الصادرة من مؤسسة احلديث براجشاهي، العدد  (2)
 وما بعدها  141انظر للتفاصيل احلركة السلفية يف البناال، رسالة املاجستري للشيخ مصلح الدين، ص (1)
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إال أن الشيخ فقد والَديه يف سن ابكرة من حياته، فقدمها يف يوٍم واحد، إثر طاعوٍن، وهو ابن  
ن جتارب احلياة املرّة يف طفولته وأايم مراهقته، ونشَأ يف أحد عشر عاما، فذاَق مرارة اليتم، وعاىن م

حضن جّده وأخيه األكرب، ومن مث للقارئ حّق أن يظهر الدهشة والعجب، ويتساءل كيف أصبح هذا 
الطفل عبقراي من عباقرة الدهر، وكيف بلَغ ما بلاه من العلم واملعرفة، والرايدة والقيادة، واللاة واألدب، 

وة، واملكانة والعظمة، هنا تربز مرّة أخرى معجزة الصرب والصرامة، وقّوة العزمية واملثابرة، والسياسة والدع
والتفرّغ والتفاين يف سبيل احللم، والثقة اليت ال تزحزحها اجلبال، ابلرب مث ابلنفس، والسعي املطرد إىل 

يف املدرسة العالية بكلكتا الااية العظمى، لذلك نرى الشيخ يدرس االبتدائية يف كتاب قريته، مث يدخل 
م، ويتقن اللاات، 1911م، ويدرس فيها أربع سنوات، ويتخرّج يف مرحلة الفاضل عام 1891عام 

العربية واألردية، والفارسية، والبناالية، والسنسكريتية، واإلجنليزية! ويعّد نفَسه إعدادا كامال قبل أن ينزل 
  (1)يف الساحة.

ياة، جبهات العلم والثقافة، والصحافة واإلعالم، والتأليف جاهد الشيخ يف معظم جبهات احل
والكتابة، والسياسة والقيادة، والدعوة واإلصالح، ونشر العقيدة الصحيحة، وإنقاذ اجملتمع املسلم من 
البدع واخلرافات، ودعم األعمال اإلنسانية، إال أن عبقريته برزْت يف ثالث جبهات على وجه خاص، 

 اسة والدعوة، ولنا أن نتناول هذه اجلبهات الثالث ابلتفصيل يف السطور اآلتية. وهي الصحافة والسي
 

احملّمدي َأ الشيخ أكرم خان ُيصدر صحيفة أسبوعية تحمل عنوان بد (2)م1911يف عام 
لشيخ احلاج حممد ألطاف، مبساعدٍة من هاجر مسلم، ميسور احلال، كرمي يف اإلنفاق، ا األسبوعي

كانْت هذه الصحيفة تحاول إيقاظ األمة املسلمة،   (1)فكانت نقطة انطالق الرحلة، وابكورة الصحافة،
وتوعية اجملتمع على الواقع، وتثقيف املسلمني فيما جيري حوهلم من الطوفان، يف عصر كان اجملتمع 

ة، مع استثناء العدد املعدود منهم من األوساط املثقفة البناايل املسلم جمتمعا أّميا ال يعرف الكتابة والقراء

                                                 

 211د أكرم خان، مجعه وحرره األستاذ أبو جعفر، صموالان حمم (1)
  141م، انظر "احلركة السلفية يف البناال"، أتليف الشيخ مصلح الدين، ص1918وقد ذكر البعض أن هاريخ صدور احملمدي ألول مرة كان  (2)
 صدار.إال أنه مارَس الصحافة كموظف يف بعض الصحف واجملالت، قبل أن يتوىل بنفسه التحرير واإل (1)
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الذين كانوا يهتمون ابإلجنليزية، ويؤثروهنا على اللاة األم، كما كانْت ترفض االحتالل، وتؤيد حركة  
اخلالفة العثمانية، وتدعو إليها، وتبارك هلا، وتقوم بدور رايدّي يف حركة التحرير، والنفخ يف روع 

اد، وروح التحرير من االحتالل ومن ضياع املصري، واالستقالل ونقض القيود ورفع املسلمني روح اجله
نشاٌط دعوّي يف املنطقة البناالية،   -وال يزال-األغالل، والرّد على التنصري واملنّصرين، الذين كان هلم 

هو  احملمديكما كانت هتتّم ابجلدال واملناظرات بني احلنفية والسلفية، ويف احلقيقة أن اسم الصحيفة 
يف ذلك العصر، هنا برز الشيخ  احملمديةاآلخر حيمل أمارة ذلك التيار، فكانت السلفية مشهورة بـ

  (1)يتحدث ابمسها. احملمديخان يف امليدان حيمل لواءها، وبرزت صحيفة 
يف غضون فرتة يسرية انلت الصحيفة القبول واإلقبال من املسلمني، وأصبحْت شوكة  يف طريق 

الحتالل، وقذى يف عني اهلندوس واإلجنليز، فصدر أمُر املصادرة، وتوقّفت عن الظهور، لكن رحلة ا
عام  اإلسالمالشيخ أكرم مل تكن لتتوّقف، ففّكر يف تايري سالحه، وتبديل طريقه، ونشر صحيفة 

العلماء  م لتأييد حركة اخلالفة، وكان يكتب فيها كبارُ 1921عام  اخلادمم، وأنشَأ صحيفة 1917
والقادة أمثال موالان أيب الكالم آزاد، وموالان منري الزمان اإلسالم آابدي، والشيخ موالان عبد هللا الباقي، 

م جمّلة شهرية أخرى ابسم 1922م، كما أصدَر يف عام 1921عام  الزمانونشَر صحية يومية ابسم 
احملّمدي وكتَب فرتة  يف صحيفة ،أهل احلديث  وصحيفةبار حممديأخ. 

م ظّل نقطة  فريدة  يف هاريخ البناال عامة، ويف حياة الشيخ أكرم خان خاّصة، 1911لكن عام  
فكانْت بداية عهد جديد، وقرٍن فريد يف هاريخ الصحافة  ،(2)آزادففي هذا العام بدَأ الشيخ ينشر 

م من كلكتا مث 1921عام  انالسلطاإلسالمية يف البناال، وكانت اثنية اثنتني، صدرْت قبلها جريدة 
وأحدثت ضّجة كبرية يف احلكومة ومعسكر األعداء، كما  آزادمث جاءْت  (1)توقّفت بعد فرتٍة،

أحدثت صدى محيدة بني العلماء والطلبة وعوام املسلمني، وكان ذلك يوما مشهودا يف هاريخ البناال، 
، وتصافحوا وتعانقوا يف إخالص ومحاس، وكان يوم عيد للمسلمني، احتفلوا برغبة عارمة، وشوق زائد

يف  (4)وتبادلوا التهانئ، وأقبل الوفود على الشيخ أكرم خان، ابلرتحيب والتفاؤل، واألزهار واألدعية!
                                                 

 114موالان حممد أكرم خان، مجعه وحرره األستاذ أبو جعفر، ص (1)
(2) History of Indian Journalism, J. Natarajan (1977) 
 14دور موالان حممد أكرم خان يف احلياة الدينية والثقافية البناالية، أتليف الدكتور أيب الكالم حممد عبد هللا، ص (1)
 214، مجعه وحرره األستاذ أبو جعفر، صموالان حممد أكرم خان (4)
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جريدة  وحيدة  تتحّدث ابسم الشعب البناايل املسلم يف اهلند، بينما كان اجملتمع  آزادحني كانت 
ّث السموم والكراهية لإلسالم واملسلمني، وقد قامْت هذه اهلندوسي يعّج ابلصحف واجملالت، تب

اجلريدة بدوٍر رايدّي يف توعية املسلمني، وتثقيفهم، وتنبيههم، ويف الدعوة واإلصالح، وحركات التحرير، 
وانتفاضات ضّد االحتالل، إال أن ركيزهتا األوىل كانْت إنشاء ابكستان، هتتّم هبا غاية االهتمام، وتؤيد 

وجتند هلا الرأي العاّم، حىت جاءْت ابنقالب شامل بني الناس، الصاار والكبار، األطفال فكرهتا، 
والشيوخ، وأصبحْت "ابكستان" شرااب حالال، يريد الناس أن يرتوا به، ويشربوا منه ولو جرعة ! حىت قال 

كستان الشرقية، ، ملا كانْت هناك ابآزادبعض العلماء:" لوال موالان حممد أكرم خان، ولوال صحيفته 
ومن مث ملا كانْت هناك بناالديش"، كما خّرجت هذه اجلريدة كوكبة  منّورة من الصحفيني، والعلماء 
اإلعالميني، ورجال الفكر والقيادة، كان هلم دوٌر بليغ يف الدولة واألمة، وكانوا مدينني يف ذلك للشيخ 

  (1)أكرم خان.
دق حلظات حياته، عندما كان يعاين من لقد نشَر الشيخ بعض هذه الصحف يف أحرج وأ

تحدايت اقتصادية، ويعيش يف ضنك وضيق ذات يد، فلم جيد يف جيبه إال روبيات، مع ذلك هنَض 
يشرتي هبا القرطاس، وحيمله على رأسه إىل مقّر اجمللة لنشرها، بدل سّد الرمق وتقومي العود، وكان 

األقرابء، ال للبطن، وإمنا للمبدأ والرسالة، وكانْت يقرتض أحياان، ويبسط يده السائلة إىل األصدقاء و 
هذه الصحف واجملالت تؤذن حراب ضّد الصحف اهلندوسية، وتضارهبا حينا بعد حني، من أجل هذا  

 .رائد الصحافة اإلسالمية البنااليةكّله لّقب الشيخ بكل جدارة وأمانة 
هلية واألمية من اجملتمع البناايل املسلم، كما لعب دورا كبريا يف نشر العقيدة الصحيحة وإزالة اجلا

 (2)بشراكة مع العلماء الكبار، مبن فيهم الشيخ منري الزمان اإلسالم آابدي، جلنة علماء البناالفأسس 
وكانت هذه اجلمعية من أبرز اجلمعيات الدينية يف ذلك العصر املظلم، ويف تلك البيئة احلالكة، وأسس 

وكالة احملمدي للكتب ر الكتب واملؤلفات، وكان له دوٌر كبري يف لنش النادي األديب ملسلمي
 .البناال

                                                 

  71-72دور العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص  (1)
 178دور موالان حممد أكرم خان يف احلياة الدينية والثقافية البناالية، أتليف الدكتور أيب الكالم حممد عبد هللا، ص (2)
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كانت الصحافة يف احلقيقة عوان له يف السياسة، فقد محل القلم، ونشر املقال، وأصدر الصحف   
ؤمن به، واحلركة اليت كان يتحّرك ويسعى من أجل واجملاّلت، من أجل الدعوة إىل املبدأ الذي كان ي

جناحها، وكان سياسيا كبريا، وقائدا مطبوعا مظفرا، ولذلك دخَل يف السياسة يف وقْت مبّكر، أايم 
حركة عدم و حركة اخلالفةاإلجنليز، وشارك يف حركة تحرير اهلند من براثن االحتالل، كما شارَك يف 

يف الصحف واجملاّلت اليت كانت تصدر بتحريره أو تحت إشرافه، وملا نشَر ، وأيد هذه احلركات التعاون
هنَض اإلجنليز، وصادروا الصحيفة، وزّجوا ابلشيخ يف السجن، وقضى فيه  اخلادممقاال يف صحيفته 

 برهة من الزمن. 
ألايم ملا ، إال أنه مع ااملؤمتر اهلنديقضى الشيخ أكرم خان فرتة  كبرية من حياته ميشي يف ركاب 

كشَف القادة اهلندوس عن وجوههم احلقيقية، اّتسعت الفجوة بينه وبني املؤمتر، وخصوصا يف قضية 
اليت هي عنواٌن على اهلندوسية،  ماترم ےبند أغنية الشاعر اهلندوسي البناايل املتطّرف، بنكيم تشاندرا 

وعلى رأسهم القادة اهلندوس  -يوطالب الشعب اهلندوس (1)وفيها أموٌر تصادم العقيدة اإلسالمية،
أن تكون هذه األغنية النشيد الوط ي للهند، اليت تحتضن  -غانديو والشخصيات الكبرية أمثال طاغور 

الشعب املسلم كما تحتضن اهلندوس، فثار العلماء واملسلمون، واثَر على رأسهم موالان حممد أكرم 
ثقافة عاّمة يف املسلمني، وهي إضافة لقب  خان، واحتجوا عليها احتجاجا كبريا، كما كانْت هناك

 ِْسرِي  ،الذي هو ثقافة وثنية خالصة يف بداية أمسائهم، فثاَر الشيخ على هذه القضية هي األخرى
وهكذا شعَر مع األايم حباجة ماّسة إىل دولة مستقلة للشعب اهلندي املسلم، وأن احلزب اهلندوسي مثل 

املؤمتر م، ودخَل يف 1921 واعدا للمسلمني، فقطَع صلتَه ابملؤمتر عام ال حيمل يف طّيه مستقبال
الرابطة املسلمة.(2)، وبدأَ يرفع صوَته لفكرة ابكستان، فكانت نقلة هارخيية يف حياته  

وظّل جياهد ويعمل من  (1)م اختري موالان رئيس اجمللس الوالئي البناايل للرابطة،1911يف عام 
ل ابكستان استمّر يف جهاده ودفاعه عن اإلسالم، والدعوة إىل تحكيمه أجل تحقيق حلمه، ومنذ انفصا

عاما، لكن ملا رأى  71أكثر من  الرابطةيف شؤون احلياة، وإبراز مسو النظام اإلسالمي، وظّل مع 
                                                 

 األسطورية.  ة اهلندوسيةاإلهل دورغا، ويقصد بـاألم هنا نعبدك اي أّماهأو  حنمدك اي أماهال يع ي مث ابندي ماترموان فالعن (1)
 211موالان حممد أكرم خان، مجعه وحرره األستاذ أبو جعفر، ص  (2)
(1) Historical Dictionary of Bangladesh, Syedur Rahman, p. 11 
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خيبة أمله يف قادهتا قرَأ عليها سالم الوداع، واعتزل ميدان السياسة، وقد شارَك يف أحزاب شىّت يف 
تلفة، إال أنه يف هناية احلياة ترَك السياسة مجلة وتفصيال، وطوى كشحه عن غمارها عام مواطن خم

  (1)م.1912

اجلبهة الثالثة جلهاد الشيخ أكرم خان كانت الدعوة واإلصالح، فكان داعيا ومصلحا يف صميمه، 
رتة مبّكرة، واستخدم اللسان كسالح ماٍض يف سبيل جّرد قلمه وثقافته ومشاعره من أجل الدعوة منذ ف

اإلصالح، وقد كان كاتبا مطبوعا، ميلك سالمة الذوق، وتوقد الفكر والبصرية، واألسلوب الرقيق الرفيع، 
 فكتَب كتبا كثرية، خالدة يف موضوعها، فريدة يف ابهبا.

مخسة )من أعماله اخلالدة تفسري القرآن الكرمي، ومها  ◊سرية املصطفى  ◊ومن أبرز ما كتَبه:  
اإلسالم واخلالص  ◊التاريخ االجتماعي ملسلمي البناال  ◊املشاكل واحللول  ◊تحفة السجن  ◊ (جملدات

 أركان الدستور اإلسالمي، وغريها.  ◊بني اإلجنيل والنصرانية احلالية  ◊
سفران  االالتاريخ االجتماعي ملسلمي البنو سرية املصطفىمن بني هذه املؤلفات كلها  

خالدان يف التاريخ، يشهدان على معرفة كاتبه، ونصاعة أسلوبه، وسعة اطالعه، ورشاقة عرضه، والرتّسل 
يف العبارة، وعلّو كعبه يف األدب، وجودة سبكه، روعة بيانه، وعمق دراسته، وبعد نظره، يف كل سطر 

 وفقرة.
سلوب سهل سلسال، ورسم حياة تحّدث يف األول عن السرية النبوية على صاحبها السالم، أب 

كقدوٍة وحيدة تستحّق أن يقتدي هبا البشر يف كل عصر ومصر، وهذا الكتاب ال يزال يعّد   الرسول 
من طليعة األسفار اخلالدة ابللاة البناالية يف السرية النبوية، وأعجب به العامة واخلاصة، حىت ذكر 

للشيخ شبلي النعماين!  سرية النيبّ ن كتاب حملمد أكرم خان أحسن م سرية املصطفىالبعض أبن 
  (2)وأثىن عليه أسطورة اللاة البناالية األستاذ الدكتور حممد شهيد هللا ثناء ابلاا. 

فقد تحّدث فيه عن هاريخ املسلمني يف  التاريخ االجتماعي ملسلمي البناايلأما كتابه الثاين 
قدمي إىل العصر املعاصر، وذكر الدايانت القدمية السائدة البناال، وأدوار رقيهم وجمدهم، منذ التاريخ ال

                                                 

 418رها يف جنوب آسيا، للشيخ حممد أسد هللا الاالب صحركة أهل احلديث: هارخيها وتطوّ  (1)
  141، أتليف الشيخ أكرم خان، ص2انظر خامتة القرآن الشريف: ترمجة بناالية وتفسري موّسع ج  (2)
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يف هذه املنطقة، من اهلندوسية والبوذية والزرادشتية، مث تحدث عن وصول اإلسالم إليها، ودخول الناس  
إال أنه تحّدث فيه عن التاريخ الدي ي  التاريخ االجتماعي ملسلمي البناالفيه، ومع أنه مّسى الكتاب 

كري مجيعا، فذكَر أمهية التوحيد ومثراته، ومضار البدع واخلرافات وآاثرها السلبية يف والعقدي والف
اجملتمع، ورّد على الصوفية املنحرفة والقبورية، ومل يفته احلديث عن مراحل ضعف املسلمني واحنطاطهم 

لم يف اجملتمع الدي ي والسياسي، وعواملها وأسباهبا، وخّلص تلك األسباب كّلها يف ذوابن اجملتمع املس
اهلندوسي، وفقدان األمة املسلمة عقيدهتا، وهويّتها، وثقافتها، وغفلتها عن هارخيها ومعنوايهتا، واحنرافها 
عن حمجتها البيضاء، وسبق اهلندوس يف ميدان التعليم واالقتصاد والسياسة، وال تزال األمة املسلمة يف 

، فأصيبت بكل ألواٍن من الذل واخلذالن، هذه الدولة رغم أغلبيتها تعاين من املشاكل نفسها
 واالستكانة واالستسالم لدى األقلية اهلندوسية، أما آن لألمة أن تفيق من غفوهتا؟ 

لقد كان حّقا فارسا شجاعا من فرسان ميدان الكتابة والتأليف، ورائد النهضة اإلسالمية يف 
عنها، وحّث املسلمني على استثمارها،  األدب البناايل، اعتىن ابللاات واآلداب منذ طفولته، ودافعَ 

وحسن استخدامها، وإعطائها حّقها الذي تستحّقه، وملا اثرْت يف البناال قضية حمرّية للشعب البناايل 
املسلم، وارتفعت الدعوات إىل أن لاة املسلم البناايل هي األردية وليست البناالية، واحتار املسلمون يف 

ضطراب، واجلامدة غاية اجلمود، هنا حضَر الشيخ أكرم خان يف جممع  تلك الظروف املضطربة غاية اال
كبري، وقال متأّسفا: "أغرُب سؤال واجه ي يف حيايت، وأمسعه ممن حويل، هو سؤاٌل عن لاة املسلمني يف 
البناال، هل مثة سؤال يف العامل أغرب من هذا؟ هل النخلة تُنبت إال الرطَب! فكيف تكون لاة الشعب 

كما    (1)املسلم غري البناالية!" وكان من رّواد حركات اللاة البناالية يف مخسينيات القرن املاضي،البناايل 
جممع اللاة كان يف طليعة من فّكر يف جممع علمي للاة البناالية، وأدى دورا رايداي يف أتسيس 

واده الذين أسسوه ذلك اجملمع الذي نسي اآلن مؤسسه، وكثريا من ر  (2)، وكان أول رئيس له،البناالية
خبالصة حياهتم ودماء أكبادهم، فوقع يف أيدي العلمانيني واملتطفلني، الارابء عن الشعب والدين، 

 وأصبح العلماء أبعد الناس عنه. 
كذلك أعلن مرّة يف جممع كبري بصوته اجمللجل املعروف: "أيها السادة! العلم ابللاة البناالية أعتربه 

ية، ُولدُت يف بيٍت له هاريٌخ عبق فّواح، يتأرّج بعبري العزة واحلرية، واجلهاد والبطولة، علما لدنّيا، ومّنة رابن
                                                 

 81 -82دور موالان حممد أكرم خان يف احلياة الدينية والثقافية البناالية، أتليف الدكتور أيب الكالم حممد عبد هللا، ص (1)
 118املرجع السابق، ص (2)
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وقد أجنَب هذا البيُت كبريا من الفوارس واجملاهدين، الذين محلوا السالح يف سبيل هللا، وخاضوا يف 
، إال أن قدر هللا  ساحة الوغى، فكنُت أحلُم ابجلهاد منذ طفولته، وتدرّبت على الرمي وممارسة القضبان

كان مفعوال، فحملُت القلم بدل السيف، وأخذُت اللاة يف مكان الـُجّنة، ومع أن اللاة ليست هي 
 غاييت، إال أهنا أكرب عوٍن وأمضى سالح يف جهادي". 

هل من إعالن أفضل وأطهر وأنقى من هذا اإلعالن! فقد كان إعالان فريدا يف هارخينا، وتتجّلى 
كثر عندما يؤخذ يف االعتبار احمليط الذي قّدم فيه هذا اإلعالن، والشعب الذي ُعرض قيمته وخطورته أ

عليه، وهذا يكفي ألن يـجّلي عبقرية هذا اإلنسان، وعمق دراسته لألوضاع، وللماضي واملستقبل، 
ر، وفراسته اإلميانية، وبعد نظره، ولذلك رغم تباين املذاهب واملشارب، واالختالف يف اآلراء واألفكا

واملناهج واالجتاهات، مل يعرتض أحٌد على مكانته يف اللاة واألدب، ومل يرتّدد أحٌد يف االعرتاف برايدته 
  (1)يف الصحافة والكتابة!

كما أسلفنا أن الدعوة إىل هللا كانت أهم جبهات حياة هذا اإلنسان الكبري، وهي اليت يدور 
جهوده وجهاده يف جبهات شىّت، فقد شارَك يف السياسة لتحرير الوطن من االحتالل، مث  حوهلا مجيع

لتطبيق النظام اإلسالمي يف دولٍة قامْت على عهود الدستور اإلسالمي، كما شارَك يف الصحافة 
يف  والكتابة، ونذَر حياتَه لإلعالم اإلسالمي، كان الدافع األول هو الدعوة واإلصالح، وكانت الركيزة

هذه األعمال كلها اإلميان ابهلل، والتحكّم إىل كتاب هللا والسّنة الصحيحة، وقد أتثّر ابإلمام ويل هللا 
الدهلوي كثريا، وكان معجبا ابإلمام السيد أمحد بن عرفان الربيلوي، كما أتثر بشيخ اإلسالم ابن تيمية، 

، والسري السيد أمحد خان، والشيخ مجال واإلمام اجملدد أمحد السرهندي، واإلمام حممد بن عبد الوهاب
الدين األفااين، ومن هنا كانت شخصيته شخصية جامعة، فيها مرونٌة وحماولة التوفيق بني الدين 
واملدنية، تعرف ألهل الفضل فضلهم، وال ترى يف حّبهم والصلة هبم واالستفادة منهم نقصا أو تناقضا، 

 إىل مذهب أو مدرسة فكر أو يسّميه ابسم فليسّمه إال أنه كان يقول : لو يريد أحد أن ينسبه
كما أتثر يف بداية حياته ابلشيخ اجملاهد الكبري املنشئ مهر هللا، ووجد نشاطا وطموحا يف ،  (2)"وهابيا"

                                                 

يوسف، جريدة انظر اعرتاف العلماء والقادة واألوساط املثقفة بعبقريته وندرته ومكانته يف هاريخ هذه الدولة السياسي والفكري، يف مقال كتبه حممود  (1)
 م. 2111أغسطس،  18اليومية، يوم اجلمعة،  (الكفاح)"شنارام" 

، إال أن الشيخ حميي الدين خان ذكر يف مقال له عن الشيخ خان: "أنه مل يكن 141ره األستاذ أبو جعفر، صموالان حممد أكرم خان، مجعه وحر  (2)
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ومن مث جاهَد طواَل حياته ضد  (1)العمل للدين بعدما شاهَد أعماله وإجنازاته الدعوية واإلصالحية، 
ر الشعب املسلم من الكفر، ومن احلروب اليت كانت قائمة بني التوحيد والشرك، البدع واخلرافات، وحذّ 

واجلمود واإلصالح، وفقدان اهلويّة، والذوابن يف الثقافات املعادية للدين ولشريعة هللا، وكانت اجمللة 
احملمّدي خري عون له وساعده األمين يف جهاده، كما ساعَده على ذلك تضلعه من اللاات، وشافه 

 ابآلداب، وصلته ابلقلم والكتاب. 
لقد أدى الشيخ خان دورا بلياا يف مقاومة التنصري، وقد بدأ مهمته الدعوية يف أايم دراسته، وزهرة 
شبابه، كطالب املدرسة العالية بكلكتا الطموح الثائر، وشاهد احلركات التنصريية يف إقبال وتقّدم، ورأى 

رايفها، فهنا اثرْت اثئرته، وهاجْت فيه احلمية، وهنض يطوف أبرجاء املنصرين منتشرين يف قرى البناال وأ
 البناال، يدعو وحيذر، وينشط ويعمل، ويكتب املقاالت، وينشر املؤلفات.

إال أن اإلنسان يصيب ويسهو، وأن الرأي الشخصي قد يصيب احلقيقة وقد خيطئها، وهذا من  
نا يؤخذ على موالان حممد أكرم خان أنه كان على خطأ فاحش خطري سّنة هللا تعاىل يف الكون، ومن ه

يف بعض مواقفه من القضااي الشرعية، من القرآن ومن السرية النبوية، ونظرة اإلسالم إىل بعض األمور 
احلساسة، وسريى القارئ أن حمبتنا للشيخ خان ال تلّون نظرتنا إىل هذه األخطاء، إال أن اخلطأ العلمي 

إىل تفسري  سرية املصطفىيبقى خطأ، وال يع ي ضالال، منها أن الشيخ جنح يف كتابه ينباي أن 
تفسريا عقليا، مثال قّصة شق الصدر فّسرها املؤلف تفسريا بعيدا عن جتلية  املعجزات وخوارق النيب 

احل، كما ، تفسريا أقرب إىل املدرسة العقالنية منه إىل مدرسة السلف الصقدرات هللا ومعجزات النيب 
  (2)أّوله الشيخ شبلي النعماين وقال إن معناه شرح صدر النيب للحقائق اإلهلية وإانرته ابلنور السماوي،

ولذلك عندما عرفها موالان مشس احلق الفريدبوري طلب من الشاعر اإلسالمي الكبري غالم مصطفى 
 نيب العاملنيسفره اخلالد ، وقّدم له توجيهات قيمة، حىت جاَء أن يكتب كتااب يف سرية النيب 

                                                                                                                                  
 وكان ؟القرآن أهل نفسه األخر يسمي أن إشكال فما ،احلديث أهل نفَسه أحد يسمي أن يصحّ  لو إنه يقول وكان ،احلديث أهل ُيسمى أن حيب
 واحدبدون تقليد واتباع، ويقول: "احلديث النبوي هو مذهيب، وهذا هو مذهب اإلمام أيب حنيفة، فاألفضل أن يعّرف كل على اتباع احلديث مباشرة،  يرّكز

 118هو طريق أمثل لوحدة املسلمني...." انظر موالان حممد أكرم خان، مجعه وحرره األستاذ أبو جعفر، ص وهذا ،احلديث أهل أو حنفيا وليس ،مسلم أبنه نفسه

 111موالان حممد أكرم خان، مجعه وحرره األستاذ أبو جعفر، ص (1)
  211-214ـ، ص1جـ (األردية)انظر سرية النيب لشبلي النعماين،  (2)
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  .(1)سرية املصطفىواضمحّل أمامه 
أما تفسريه للقرآن الكرمي فقد جاء بطامات، نعم إنه من طليعة من ترمجوا وفّسروا القرآن ابللاة 
البناالية، وترمجته تعّد أعجوبة يف هاريخ األدب والبيان، أما من الناحية الدينية والعلمية ونظرة الشريعة، 

وقعت فيه كثري من اإلشكاليات واالعرتاضات، وجتلت فيه روح عقالنية أببرز مالحمها ومعاملها،  فقد
وفسر القرآن تفسريا بعيدا عن مجهور العلماء املفسرين من األمة، حيث مسّاه البعض جبدارة تحريفا! فقد 

للسري السيد أمحد  لقرآنتفسري اأتثر الشيخ ابلنظرايت العقالنية املعاصرة، خصوصا ال خيفى أتثريه بـ
لرشيد رضا، وهكذا ساَر الشيخ خان على منهج خمالف ألئمة التفاسري من  تفسري املنارخان و

 الصحابة والسلف، ومشى يف ركاب املتأخرين. 
 يكن إنساان جبسمه وحلمه ودمه، بل هو آدم ملمن أبرز ما جاَء به الشيخ يف تفسريه أن قال أبن 

بشري بكامله، وأن الشيطان عبارة عن القوة اخلبيثة، وأن سجدة املالئكة آلدم مل عبارٌة عن اجلنس ال
تكن سجدة حقيقة، وإمنا هي عبارة عن اخلضوع له واإلقرار بفضله عليهم، وأن اجلنة اليت أخرج منها 

وأنه  وأن املسيح عيسى بن مرمي بّلغ رسالته، مث قضى حنَبه، (2)آدم مل تكن إال روضة من روضات الدينا،
كان رؤاي جمردة، ومل يكن ابجلسم ويف اليقظة، وقد أنكره قبله   مل يُرفع إىل السماء حيا، ومعراج النيب 

السيد أمحد خان وقال إنه كان يف الرؤاي، كما أنكر اجلن، وقال إنه من نوع اإلنسان، فاإلنسان نوعان، 
  (1)، فهو جّن.نوٌع معروٌف فهو إنساٌن، ونوٌع جمهوٌل يسكن الكهوف والااابت

وكذلك قّصة  (4)كما اعرتَض على حد السرقة، وأنكر الراب املصرفية املعاصرة، ومسألة نسخ القرآن،
ورؤية هللا يوم القيامة، ووضع امليزان،  (7)نيب هللا موسى وانشقاق البحر له، واستخراج املاء من احلجر،

وعقائد أهل السنة واجلماعة، وكان مقّلدا وحرمة الاناء، فقد تحّدث فيها مبا خيالف مجهور العلماء 
للسري أمحد خان يف معظم هذه القضااي اجلدلية، بل منهجه العقلي ظاهر واضٌح يف ثنااي تفاسريه حبيث 

                                                 

  221ذكرايت العالمة مشس احلق الفريدبوري، تحرير موالان لياقت علي، ص (1)
  11و 79، ص1، أتليف حممد أكرم خان، جـ(يةالبناال)الرتمجة البناالية والتفسري املوسع  :انظر القرآن الشريف (2)
، وانظر كذلك مقال الشيخ حميي 111دور موالان حممد أكرم خان يف احلياة الدينية والثقافية البناالية، أتليف الدكتور أيب الكالم حممد عبد هللا، ص (1)

  21م ص2112، أكتوبر/نوفمرب 214العالمة عزيز احلق، العدد  جملة "الرسالة الرمحانية"، العدد اخلاص مبناسبة وفاة شيخ احلديثالدين خان، يف 
  172، ص1، أتليف حممد أكرم خان، جـ(البناالية)الرتمجة البناالية والتفسري املوسع  :القرآن الشريف (4)
  92و 81و 11املرجع السابق، ص  (7)
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ترمجة العالمة حممد أسد للقرآن  رسالة القرآنال خيفى على قارئ عادي، ولذلك شّبه البعض تفسريه بـ 
وأصدروا رسائل ترّد على هذه العقائد  (2)من العلماء ونقدوه نقدا مريرا،وقد انربى له كثرٌي  (1)الكرمي،

التحريف اخلاطئة، وكان على رأسهم شيخ احلديث العالمة عزيز احلق، فقد نشَر رسالة  صارية  ابسم 
كما كّفره بعض العلماء، وهجموا عليه   (1)على توجيهات موالان الفريدبوري، ابسم التفسري للشيخ خان

  (4)ت متتالية.هجما

بل حيق للتاريخ أن يستارب هنا يف هذه الشخصية، عندما يرى موالان حممد أكرم  من الاريب
يف صورة ازدواجية، فقد رأيناه يف حياته يقود حركة  -أو على األقل يبدو لنا أنه يظهر-خان وهو يظهر 

ماء احلركة، وواحدا من كبار العلماء السلفيني يف هذه الدولة، وقد ُولد ونشأَ أهل احلديث، وكان من زع
وشّب يف أسرة علمية ال تتمذهب مبذهب من املذاهب األربعة، وتتلمذ على أيدي علماء أهل 
احلديث، مث عمل احلياة املهنية مع العلماء األعالم معظمهم يسريون على درب أهل احلديث، مث كيف 

 رسة العقالنية وجاَء يف تفسريه هبذه الطامات!أتثّر ابملد
هنا أييت التاريخ بسجاّلته، ويقّدم لنا خالصة حياة هذا اإلنسان، والتاريات اليت حصلْت يف 
منهجه ومبدئه، وخط سريه، ودرب حياته، وأفكاره وآرائه، وعامله الفكري، فقد ُولد يف بيت سلفي، مث 

املنهج السلفي، يدعو إليه، ويدافع عنه، ويصدر جملة ابسم  نشَأ وقضى فرتة  كبرية من حياته على
احملّمدي وهي الكلمة اليت كانت يومئذ مرتادفة للسلفية وعنواان عليها، هكذا كانْت حياته على ،

املنهج السلفي، حىت بدَأ يتعّمق يف القضااي املعاصرة، ويدرس العصر احلاضر وظواهره، ومشاكله، 
، والايبيات وبعض القضااي الشرعية، كما رأى قلة العلماء ل اإلسالم والنيب والشبهات اليت تثار حو 

العاملني يف هذا امليدان، وقّلة الزاد وعدم كفاءة الدعاة، وهّب يشّمر هلا عن ساق جّده، ويعمل يف هذا 

                                                 

هناك ضرورة سوقها بكاملها، بل يكفي القارئ أن يعرف أبنه ما إن  مأل الشيخ خان تفسريه ابلتأويالت العقلية، حيث يصعب حصرها هنا، وليس (1)
 Selections from Akram Khan’sوجد فرصة  للتأويل العقلي آلية إال وفعله، ولريجع القارئ للتوّسع األكثر إىل تفسريه أو ينظر يف كتاب 

Tafsiurl Qur’an, (BIIT; 2119) Edit. Md. Mahmudul Hasan,  
 111فصيل: دور موالان حممد أكرم خان يف احلياة الدينية والثقافية البناالية، أتليف الدكتور أيب الكالم حممد عبد هللا، صانظر للت (2)
 192التفسري ابللاة البناالية، وتفسري نور القرآن منوذجا، رسالة الدكتوراه يف جامعة داكا، لألستاذ أيب الكالم آزاد ص (1)
 148مجعه وحرره األستاذ أبو جعفر، ص موالان حممد أكرم خان، (4)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 411 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

411 

 

على اجملال، وهنا أدرك أن املنهج السلفي ال جييب على كثري من األسئلة، وأن منهج "إجراء النصوص 
ظواهرها" يفضي إىل شيء من اجلمود والتقّيد على العقل، ويؤدي إىل الضحالة يف الفكر، والسطحية 
يف الدراسة، فأحّس بضعف املنهج، وعجزه عن مقاومة الفنت املعاصرة، ومواجهة تحدايت العصر، وفهم 

عالم املدرسة عالقة اإلسالم ابلعلوم احلديثة فهما صحيحا، وهنا ظهر يف صورة جديدة، وأتثر أب
، كما أتثر ابلسري السيد أمحد خان والسيد العصرانيةو العقالنيةالفكرية املعاصرة، املعروفة ابملدرسة 

أمري علي يف اهلند، والشيخ حممد عبده والشيخ رشيد رضا يف مصر، وكان معجبا بتفسري القرآن للسري 
النقيضني، وبرَز سلفيا عقالنيا  يف ذات أمحد وتفسري املنار للشيخ رشيد رضا، فحاول اجلمع بني 

وجاء هبذه الطامات، وحصل ما حصَل، وهوجم من قبل العلماء على موقفه املضطرب من  (1)الوقت!
الايبيات، والتعامل مع النقل يف وجه العقل، كما تعّرض ألخطاء فادحة يف نظرته إىل الوحي والشريعة، 

  (2)ن مجيعا.وخلود الرسالة احملمدية، وغناها عن األداي
وكان من قادهتا لفرتة كبرية من حياته، وعلى صلة  مجعية أهل احلديثكما أسلفنا أنه شارَك يف   

دائمة وطيدة مع كبار رجاهلا أمثال الشيخ موالان عبد هللا الباقي، والشيخ عبد هللا الكايف وغريمها، حىت 
العالمة الكبري روح األمني البشريهايت يف خاَض مناظرات كثرية ضّد علماء احلنفية، مثل مناظرته ضد 

منهجها خيتلف عن منهج عاّمة  -وال تزال-م، وكانْت هذه اجلمعية 1912عام  سات خرياحمافظة 
علماء البلد، وال تزال مثة جداٌل ومناظرات بني أهل احلديث واحلنفية يف هذه الدولة، مناظراٌت ال تنبت 

ال الباض والشحناء، واهلّوة بني هذين املعسكرين، وضياع األّمة زرعا وال تسقي ضرعا، وهي ال تزيد إ
 بينهما، هكذا نشأْت فجوة بني مجهور العلماء وبني الشيخ موالان أكرم خان. 

والتقى مع اجلمهور على  ،(1)مجعية أهل احلديثإال أنه غرّي موقفه يف مساء عمره، واعتزَل  
خ خان يف مواقف حياته، فكان يؤثر وحدة األمة على رصيف الوحدة والوفاق، وهذا هو ديدن الشي

الطائفية واحلزبية، ولذلك قاَم مع علماء ديوبند، وعامة املشايخ، وأصحاب الطرق والزوااي، يف مواطن  
كثرية، من أجل املصلحة الكربى، وتحقيق الوحدة اإلسالمية، وكان رحب الصدر، ومنفتح القلب، 

ويتحّدث إىل كل مجاعة، بوجه بشوش، ويرّحب بكل طارق، وواسع األفق، جيلس مع كل واحد، 
                                                 

(1) Modernist Islam 1841-1941 A Source Book, Edit, Charles Kurzman (Oxford 2112), p. 114 
 8-1انظر مّقدمة كتاب دور موالان حممد أكرم خان يف احلياة الدينية والثقافية البناالية، أتليف الدكتور أيب الكالم حممد عبد هللا، ص (2)
 418حركة أهل احلديث: هارخيها وتطّورها يف جنوب آسيا، أتليف الشيخ حممد أسد هللا الاالب ص (1)
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ويسّلم على كل واحد، ويضع األمور يف أنصبتها، ويعطي كل ذي حّق حّقه، وكان متوّسطا بني اجلمود  
والتجدد، وبني التقليد ورفض التقليد، فيجلس مع السلفيني، كما جيلس مع الديوبنديني، حىت كان 

نه، وقد كانْت بينه وبني األديب البناايل الكبري شروت تشاندرا ينصف إىل الذين ال يدينون بدي
تشاتوابدهيااي مناوشات ومماحكات، لكن ملا مات شروت أثىن عليه الشيخ ثناء ابلاا، وأوىف حبّقه من 

  (1)الشكر والتقدير، واملكانة اليت كانْت له يف حياته وبعد وفاته يف األدب البناايل املعاصر.

                                                 
 212انظر للتفصيل موالان حممد أكرم خان، مجعه وحرره األستاذ أبو جعفر، ص (1)
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 احلق الفريدبوريموالنا مشس 

(1778- 1787) 
 اجملاهد األعظم، اإلنسان الكامل، صدر العلماء

 

لو يقال إن هذا الرجل هو أعظم إنسان أجنبْته هذه البقعة يف هارخيها الدي ي، والدعوي، 
ن فيه شطٌط وال واإلصالحي، والسياسي، واجلهادي، والقيادي، ومل تلد مثله األمهات، قد ال يكو 

مبالاة، ولو قرَأ القارئ سري عظماء هذه الدولة، لوجد هذا اإلنسان قد مجَع العظمَة من أطرافها، 
واجتمعْت فيه عبقرية داعية حكيم، ومصلح جليل، ومرّب كرمي، ومؤسس كبري، وسياسي عظيم، 

تقّي، ورجل صاحل،  ومؤلف قدير، وقائد بال نظري، وفوق كل ذلك عامل راّبين، ومرشد خملص، وشيخ
وعابد زاهد، فقد كان آية  من آايت هللا يف اإلخالص واالحتساب، وكان عارفا من العارفني، وسلطان 
العلماء، ومرجعهم يف هذه البقعة، تشّد إليه الرحال، وياشاه الرجال من أقاصي البالد وأدانيها، إنه 

جيب الرجال يف هاريخ اإلسالم، موالان مشس الشيخ الكبري، واجملاهد األعظم، وصدر العلماء، وأحد أعا
 احلق الفريدبوري، ذاك أّمة وحَده. 

عندما قلنا إن األمهات البناالية مل يلدن مثله، ما قلناها جزافا، قلناها إبميان راسخ وبيقني أكيد، 
ئمة، ولو جاَء واتباعا ملنهج العلماء الرابنيني، فلو جاَء هذا اإلنسان يف القرن الثاين لكان إماما من األ

يف القرن الثامن اهلجري لكان شيخ اإلسالم يف عصره، ولو جاَء يف العامل العريب لكان له شأن غري شأنه 
اليوم، إال أنه ُولد يف القرون املتأخرة، ويف دولٍة ال تعرف قدر أبنائها، وال تعرتف بعبقرية فلذات كبدها، 

بني شعٍب ميتأل قلبه غال وحسدا، وغرية  غري صحيحة، فال تقدرهم بنفسها، وال تقّدمهم إىل الدنيا، و 
وصّدا لاريه عن سبيل املعايل، مع ذلك كّله فقد انل هذا اإلنسان من العظمة ومن املكانة يف قلوب 
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العلماء والعواّم ما مل ينله كثرٌي من رجال العلم واملعرفة، وزعماء اإلصالح والتجديد، وتفّوَق على  
مالئه، وترّفع عن أقرانه، حىت أصبح أثقل إنسان يف ميزان الدين والدعوة يف معاصريه، وتاّلب على ز 

هاريخ هذه البقعة، وانل جمدا ما ينطح به السماء، وبلغ من العلم واملكانة والرائسة والزعامة ما تتقّطع 
 دونه األعناق. 

: "لقد ترك إعالء السننوحسبك ما قاله عنه بعد وفاته العالمة ظفر أمحد العثماين، صاحب 
اليوم الدنيا أعظم أبنائها، وأكرب علمائها، كان الفقيد من الثبات والعزمية، والزهد والعبادة، واحلب 
لإلنسانية، والتفاين يف سبيل الدين، ما مل يعد له اآلن نظرٌي على ظهر املعمورة، وأين أان منه يف العلم 

صديق أمحد: "مهما أقول عن هذا اإلنسان ال والرابنية"! وما قاله الشيخ الرابين اخلطيب األعظم 
يكفي، وال يفي حبّقه، إال أن ي أؤمن إمياان كامال أبننا لو قّدمناه عند هللا يوم القيامة، نيابة عن أهل هذه 
املنطقة، كنموذج لإلميان ابهلل، واالستسالم له، والتمّسك بكتابه، واتباع نبّيه، والتفاين يف سبيله، فسوف 

 ه قوَمه مجيعا، وسوف يقبل فيهم شفاعته"! يافر هللا ب

غوابل يف حمافظة  (1)للميالد، 1897ُولد هذا اإلنسان العظيم يف هناية القرن التاسع عشر عام 
، فكأن كان ميالده إعالن عصر جديد فريد، واألذان بقدوم جمّدد لقرن (التابعة لفريدبور سابقا) غنج

ُولد يف أسرٍة شريفة تتحّدر من ساللة عربية رفيعة، تتوارث العلم واجلهاد، والصالح والتقوى   جديد،
كابرا عن كابر، وابألمس قام كبري هذه األسرة بدور بليغ يف جيش اإلمام الشهيد أمحد بن عرفان 

ام اإلسالمي فيها، الربيلوي، الذي كان هدفه األول واألخري إجالء اإلجنليز، وتحرير البالد، وتطبيق النظ
وإعالن فضل اإلسالم على اهلندوسية وعلى سائر األداين، كما جاهد صاريها يف موكب الثورة الكربى 
ضد االحتالل، فهذه الدماء اليت ورثَها الطفل مشس احلق كان هلا أثر كبرٌي يف تكوين عقليته الصارمة، 

قفه مع احلكام والرؤساء والوزراء، ورجال وشخصيته اجلريئة الشجاعة، وقد جتّلى ذلك يف كثري من موا
احلكومة، تلك املواقف اليت اتسمت ابلصدق والبسالة، واإلخالص لدين هللا احلنيف، واحلب لألمة 

 والرغبة يف اآلخرة. 
                                                 

 الفريدبوري احلق مشس العالمة ذكرايت يف م، بينما جاءَ 1898اختلف أصحاب ترمجته يف هاريخ ميالده، فذكر الشيخ موالان عبد الرزاق أبنه عام  (1)
م، لكن اجلميع اتفقوا 1897لياقت علي، وكذلك يف "اجملاهد األعظم" مشس احلق الفريدبوري، أتليف موالان نسيم عرفات، أبنه ُولد عام  موالان بتحرير

 م هو األقرب، وهللا أعلم 1897ب، وهبذا يكون  1112فالاون عام  2على اليوم والتقومي البناايل أبنه يوم اجلمعة 
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بدَأ الدراسة بكتاب هللا تعاىل عند أمه احلنون، مث أدخله والده يف كّتاب تحت إشراف معّلم  
ندوسي، ملا أنه مل تكن مثّة مدرسٌة دينيٌة يف منطقته، وهكذا الطفل الذي بدَأ مسريَته العلمية يف ظالم ه

معبد وث ي، كان يف املستقبل مزيل ذلك الظالم، وهكذا تتكّرر يف هذه األمة القّصة اإلبراهيمية، 
ودخل يف  بريسالذهَب إىل وتتجّدد معامل التوحيد، وتتجلى قّوة الدين احلّق، والقدرة اإلهلية، مث 

  (1)مدرسة حكومية، واجتاز الصّف الرابع االبتدائي.

يف هذا املكان وحنن بصدد احلياة العلمية واألايم التحصيلية ملوالان الفريدبوري ال بّد أن نذكر قضّية 
لكنها يف ذات الوقت متلؤه حّبا للعلم  حّساسة من حياته، قد تدهش القارئ وتثري عجبه، وقد تحريه،

واملعرفة، وتفانيا يف سبيل العلم الشرعي، والتعّرف على الكتاب هللا، ورغبة  صادقة  عارمة يف التسّلح 
ابلسالح العلمي، وبذل اجلهود اجلبابرة، واجلهاد الدؤوب املستمّر يف سبيل العلم، وكان ذلك جهادا من 

وع الفريد، معركة تدوُر بني أب وابنه، ووالد وفلذة كبده، فقد كان الشيخ النوع الاريب، ومعركة من الن
عبد هللا والد موالان رجال مثّقفا ومتدينا، حيمل دماء اجملاهدين البواسل، والعلماء الكبار يف شرايينه، 

على  وكان حمافظا على الصلوات، ومتوقّفا عند حدود هللا، إال أن االحتالل الاريب، وتسّلط اإلجنليز
اجملتمع اهلندي والبناايل املسلم، وانتصار احلضارة الاربية والثقافة األوربية على ثقافة املسلمني، وأثرها يف 
احلياة األسرية واالجتماعية واملهنية واالقتصادية، كل ذلك ترك يف قلب الشيخ عبد هللا أثرا كبريا، بعيد 

ضرورة اإلملام ابلعلوم العصرية  -سياسية والثقافيةعلى أساس التطورات ال -الاور واملدى، ورأى الشيخ 
النافعة، وأن العلم الدي ي اجملّرد ال مستقبل للطفل فيه، وال يضمن له معيشة طّيبة، ومن هنا جاء 
التصميم، وعزَم أن يثّقف ابنه ابلثقافة الاربية املعاصرة، أما الطفل مشس احلق فقد ُولد يف رعاية هللا، 

متديّنة حنوٍن، وقد مشلته رمحة هللا منذ حلظة مبّكرة من حياته، فكان شاوفا ابلقرآن ونشَأ يف كنف أّم 
إىل حّد اجلنون، ومولعا ابلسنة النبوية، والعلوم الدينية الشرعية، ومؤمنا خملصا منذ صار سّنه، وكان حيلم 

لشرعية، فيكون عاملا من دائما أن يدخل يف املدرسة الدينية ويتعّلم القرآن، ويتسّلح ابألسلحة العلمية ا
العلماء، وداعية من الدعاة، وكانْت له كراهٌة شديدٌة وباٌض عنيٌف على الارب، وعلى التعليم الاريب، 

                                                 
  81مذكرة اجلامعة اإلسالمية اليونسية مبناسبة مرور مئة عام على أتسيسها، أتليف العالمة املفيت مبارك هللا، واملفيت عبد هللا، ص (1)
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والثقافة الاربية، من هنا اصطدم الفكران، وتصارَع التياران، وأصبح األب واالبن كالبحرين، جيراين جنبا  
رى إصرار أبيه على التعليم املدين، وإصراره على التعليم إىل جنب وبينهما برزٌخ ال يبايان، ولذلك ن

الدي ي، ونرى قراءَته الكتب الدينية خفية  عن أبيه وعن أساتذته، كما نرى صالتَه ومناجاته مع ربّه يف 
 الليايل لكي يرزقه العلم الشرعي، ونرى بكاَءه ابلقرآن يف الااابت. 

هللا كيف بّرر ساحَته، ومن أين وجد مستنده على  ال ندري بيقني أن والد مشس احلق الشيخ عبد
موقفه الصارم من تعليم ابنه، وكيَف ظّل يصّر على ابنه ويرغمه على التعليم املدين، االبن الذي كان 
فريدا يف نوعه، وشاوفا ابلقرآن والسّنة، حيث يستحق أن يعتّز به اآلابء، ويفتخر مبثل هذا الولد أولياء 

على دراسة اإلجنليزية، وهو يريد العربية، وأرغمه على دراسة التاريخ واجلارافيا، وهو األمور، كيف أجربه 
يهوى دراسة كتاب هللا وسّنة نبّيه، هنا أييت الشيخ عبد الرزّاق، خليفة موالان الفريدبوري، ومؤّلف كتاب 

فيبحث الشيخ عبد ، حياة املصلح االجتماعي، العالمة الشيخ مشس احلق الفريدبورييف سريته القيمة 
الرزّاق عن الدوافع اليت دفعْت والَده على هذا املوقف الاريب، ويتلّخص حبثه يف: "أن الشيخ عبد هللا  
كان يريد العلوم املدنية قبل العلوم الشرعية، لكي يعرف االبن الثقافة الاربية، فيعرف مثالَبها ومعايبها، 

ويرّد على الثقافة الاربية، ويشّن عليها غارة  شعواء ال ونقاط الضعف فيها، مث يدرس الدراسة الشرعية، 
هوادة فيها، أما االبن مشس احلق فكان يريد العلوم الشرعية قبل العلوم املدنية، ويريد أن يعرف اإلسالم 
أوال قبل أن يعرف الارب، حىت ال تنبهر العني بلمعانه، وال يندهش العقل، وال يقع يف املزلّة، مث يتثّقف 

افة الاربية قدر احلاجة والضرورة، إذن اجلهاد مل يكن بني العلوم املدنية والشرعية، وبني الارب ابلثق
  (1)واإلسالم، وبني الدنيا والدين، بل اجلهاد كان بني التقدمي والتأخري، واإلقبال واإلدابر".

لدراسة، ابلرتوي ال نوافق الشيخ عبد الرزاق يف هذه النقطة، وال يسمحنا البحث وا-مع األسف-لكننا
والتأين، والتحقيق والتدقيق، ابلقبول أبنه كان جهاد التقدمي والتأخري اجملّرد، وخصوصا عندما نرى بتوّسع يف 
حياته الدراسية، وندّقق أايمه يف املدارس احلكومية، نرى أن البكاء كان حليفا له يف هذه املواطن كلها، فكان 

كي ويتضرّع إىل هللا، يضّم القرآن يف صدره، ويدعو هللا أن يرزقه علم حيب العزلة، ويذهب إىل الااابت، ويب
هذا الكتاب! كما نرى أنه ينشال عن احملاضرات يف الصّف، ويتهاون يف االختبارات، حرصا أن يفشل، 
وابلتايل فيدخله أبوه يف املدارس الدينية! كما نشاهده يدرُس العربية، ويذهُب إىل مدرس عريب على مسافة 

                                                 
م نفسه موالان نسيم عرفات، يف  ، وذكر الكال11-11حياة املصلح االجتماعي العالمة مشس احلق الفريدبوري، أتليف الشيخ موالان عبد الرزاق، ص (1)

 ولعله استفاد من الشيخ عبد الرزاق وخّلص ما قاله بلاته.  14و 11كتابه اجملاهد األعظم العالمة مشس احلق الفريدبوري، ص
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ثة أميال مشيا على األقدام، مث عندما يسمع عنه أبوه، تثور ثورته، وينصحه أبن يرتك العربية ويرّكز على ثال
اإلجنليزية! ويف األخري أثناء دراسته يف املدرسة العالية، عندما التقى ابلشيخ املرشد موالان أشرف علي 

"ملاذا ال تدرس :ليزية، تعّجب منه، وقال له التهانوي، فسألَه التهانوي عن دراسته، وأخربه أبنه يدرس اإلجن
"أان مستعّد منذ طفوليت، لكن الوالد هو الذي ال يسمح يل به"، هنا :الشريعة"؟ فقال وهو يبكي وينتحب 

أتّسف التهانوي أتسفا كبريا، فقال وهو خياطب الناس:"وا أسفاه على العصر الذي نعيشه، يريد االبن علوم 
نها"! وهل بعد ذلك نقول إن التصادم كان يف التقدمي والتأخري، وليس يف الفكر الشريعة، واألب يصّده ع

والثقافة واالجتاهات؟! إال أن والد الشيخ مادام كان متديّنا بدوره، فيمكن لنا أن نقول لعل جذوة التديّن  
 كري. كانت خافية تحت رماد التحّضر الاريب، واالنبهار املدين، والشعور ابإلحباط الثقايف والف

لكن هذا التصادم الفكري مل خيّل بربّه بوالده، وتواضعه له وأدبه معه، وخشوعه بني يديه، ومن مثّ  
رغم الشاف الدي ي، والطموحات إىل العلم الشرعي، ظّل يدرُس يف املدارس احلكومية، ويستمّر يف 

على رغبة والده، وبلغ الااية يف برّه وطاعته، وانل رضاه وأدعيته الوافرة،  التعاليم املدنية، واإلجنليزية، بناء
حىت سافَر إىل كلكتا حاضرة البناال الاربية، ودخَل يف املدرسة العالية هبا، تلك املدرسة اليت جذبت 

نا العلم والعلماء من شىت أقطار األرض، حىت قصدها الناس من شرق الدنيا وغرهبا الرتشاف العلم، وه
يف املدرسة العالية، أثناء دراسته يف الصف العاشر جاء تحّول كبري يف حياته، غرّي دربَه، وحّدد مصريه، 
ومكانته يف التاريخ، وكان ذلك هو اللقاء مع موالان التهانوي والتحّدث معه، الذي ذكرانه قبل قليل، 

له، وأصبح أكثر ولعا، وأشّد طموحا، فرتَك ذلك اللقاء وذلك النور أثرا كبريا يف قلبه، وأانَر يف داخ
 وأعظم عزمية  على العلوم الدينية. 

 (جامعة الرائسة حاليا) كلية الرائسةبعد أن خترّج يف الصف العاشر من املدرسة العالية، دخَل يف 
م انفجر بركان السخط العام على االحتالل اإلجنليزي للهند، وتتابعت 1921بكلكتا، وهنا عام 

ومقاطعة البضائع األجنبية، واملطالبة ابحلكم الذايت،  عدم التعاونرير، كما جاَءت حركة حركات التح
تحت قيادة القائد اهلندوسي الكبري غاندي، فأصبحت الدولة شذر ومذر، وأغلقت املدارس والدواوين، 

ءْت تحمل ، لكنها جاكلية الرائسةوتوقّفت الدراسة يف اجلامعات إىل أجل غري مسّمى، كما أغلقت 
يف طّياهتا أكرب بشارة يف حياة مشس احلق، ألنه ترَك الكلية يف هذه الفرصة، وعاَد إىل مسقط رأسه، 

 ولقي أبّمه خفية، مث خرَج يف سبيله إىل اهلند، يريد اجلامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند. 
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إىل صديق ليوصلها إىل  أثناء طريقه إىل اهلند رأى أن يكتب رسالة  لوالده، فكتبها، وعهَد هبا 
والده، وحنن نذكر هنا تلك الرسالة ألمهيتها يف هاريخ العلم، والتفاين يف سبيله، واهلجرة من أجله، 
وكذلك ألمهيتها يف هاريخ احلّب والكرامة، واإلحسان واالحرتام، والرّب ابلوالدين، فكانت رسالته تنص 

الوالد املكرم! عساكم بصّحة وعافية، أما بعد، فأان اآلن على: "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مساحة 
يف طريقي إىل ديوبند، رجائي منكم كبرٌي، وأملي وطيٌد أبن تدعوا يل دعوة  خالصة  لتحقيق هديف، 
والوصول إىل غاييت، وقد تاضبكم فعليت، ومن مث قد ال ترسلون يل سّكة، وقد تحرمون ي إراث، لكنها ال 

متىّن أن ال تنسوين يف دعواتكم دبر كل صالة، وهذا هو زاٌد على طريقي، ونوٌر أمشي تؤسف ي، إال أن ي أ
يف ضوئه، وأان بدوري لن أعود إليكم إال بعد تحقيق هديف، والسالم عليكم وعلى الوالدة، ورمحة هللا 

 (1)وبركاته".


م، وقد انتهى العام الدراسي، 1922يف شهر رجب عام وصَل مشس احلق إىل دار العلوم ديوبند 
وبدأت اإلجازة السنوية ملّدة شهرين تقريبا، وال تستأنف الدراسة إال يف غرّة شّوال، فوجد فرصة  ساحنة  
ليعيش هذه األايم مع شيخه ومرشده، وكتَب إىل موالان التهانوي رسالة  وأبدى فيها رغبَته، وقد أذن له 

ميال مشيا على  18، وقطَع إليها مسافة هتانه هبونيف النصف من رجب إىل  التهانوي، فخرجَ 
األقدام! ودخَل يف زاوية موالان التهانوي العامرة ابلروحانية والرابنية، وقضى فيها قرابة شهرين، وملاء جاَء 

شد يف الصف السادس، إبشارة من الشيخ املر  سهارنبورشّوال دخَل يف جامعة مظاهر العلوم بـ
 (2)التهانوي، وكان رئيسها آنذاك الشيخ الكبري العالمة خليل أمحد السهارنبوري.

ذهَب إىل دار العلوم ديوبند، وظّل فيها سنتني يدرُس احلديث  الفضيلةبعد أن خترّج يف مرحلة  
بذة والفقه واألصول والطّب، وعلم القراءة، ويرّكز على احلديث وعلومه، وأيخذ الكتب السّتة من جها

العلماء، وكبار احملدثني الذين تنتهي إليهم رائسة احلديث النبوي يف ذلك العصر، وعلى رأسهم موالان 
حسني أمحد املدين، وحمّدث العصر موالان أنور شاه الكشمريي، كما درَس اهلداية عند شيخ األدب 

ذهَب مجيع الطالب، والفقه موالان إعزاز علي، وكان من أصفى تالمذة املدين، حىت قال عنه: "لو 

                                                 
  11-79حياة املصلح االجتماعي العالمة مشس احلق الفريدبوري، أتليف الشيخ موالان عبد الرزاق، ص (1)
  11العالمة مشس احلق الفريدبوري، أتليف نسيم عرفات، صاجملاهد األعظم  (2)
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  (1)وبقي مشس احلق، لبقيت يف اجلامعة وجلسُت لتدريسه".
هكذا ملا امتأَل هذا اإلنسان علما ومعرفة، وسلوكا وعرفاان، وانرا ونورا، ومل يرتك اباب من أبواب 
العلم واملعرفة إال طرقه، وصاَر من نتيجة تلك الدراسة الواسعة اليت أكب عليها منذ شبابه، وظّل 

عتكفا فيها أثناء إقامته يف اهلند، أنه عندما أخذ اخلطى إىل مسقط رأسه، كان بعض الناس يشريون م
 إليه قائلني: "هاهي سفينٌة علميٌة تشق طريقها إىل البناال". 

إىل هنا تّحدثنا عن املراحل الدراسية من حياة هذا اإلنسان، احلافلة ابملآثر واإلجنازات اخلالدة، وإن 
ضّيقة مثل هذا الكتاب، ال تسمح لنا أن نسهب يف هذه الشخصية املوسوعية، ونبحث عن املساحة ال

اجلوانب العبقرية الفريدة فيها، ألن ذلك حيتاج إىل عمل موسوعي، أو كتاٍب ضخم عمالق، ليويف هذا 
اإلنسان حقه يف العرض والتقدمي، ومن أجل ذلك فنحن سنوجز الكالم، ونسجل خالصة حياته 

 ة والتدريسية، والسياسية والقيادية، والدعوية واإلصالحية، يف صفحات هالية. التعليمي

، وما هي برامهن ابرايعاَد مشس احلق إىل الوطن، وتوىّل الصدارة يف التدريس ابجلامعة اليونسية بـ
ه اآلفاق، وبعد أايٍم التقى معه يف هذه إال أايٌم حىت عال جنُمُه، واتسع أفقه، وانتشر امسه، وطّبقت شهرت

الرحلة املباركة يف ساحة اجلامعة اليونسية َعَلمان كبريان من أعالم التاريخ العلمي يف هذه الدولة، الشيخ 
الرابين موالان حممد هللا احلافظجي، والشيخ موالان عبد الوهاب البريجي، وقد كانوا على ميعاد، ألنه 

ق الفريدبوري يف زاوية التهانوي، تعّرف على هذين الشيخني، فنشأْت بينهم عندما كان الشيخ مشس احل
صلة احلّب واملوّدة، وما زادت األايُم إال رسوخا يف احلّب، وقّوة يف الرابطة، حىت صحْت عزميتهم على 
تقدمي اخلدمات املّتحدة، والوقف جنبا إىل جنب على منّصة واحدة، فلما اجتمَع هذان الشيخان مع 

لثهما، والتقْت يف مساء اجلامعة اليونسية هذه الكواكب الثالثة، هبم انقلب الوضع، وتارّيت حالة اث
اجلامعة ظهرا على عقب، وجاَء فيها انقالٌب شامل، وأصبح ذلك العصر من أزهى العصور وأحفلها 

  (2)حّلوا. ابخلدمات، وأجمدها وأعّزها يف هاريخ اجلامعة، ألهنم مشوٌع ُتضيء وسرٌج تنري أينما
بعد فرتٍة ترك الشيخ احلافظجي والبريجي اجلامعة اليونسية، وملا كانوا على ميعاٍد مسبق ترَك الشيخ 

                                                 
  11املرجع السابق، ص (1)
  81مذكرة اجلامعة اإلسالمية اليونسية مبناسبة مرور مئة عام على أتسيسها، أتليف العالمة املفيت مبارك هللا، واملفيت عبد هللا، ص (2)
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، وظّلوا فيها غزاليا، وأّسسوا مدرسة دينية يف خولنامشس احلق هو اآلخر، وخرجوا مجيعا إىل حمافظة  
يط القروّي يعرف قيمة العلم واملعرفة، سنة كاملة، إال أن البيئة مل تكن صاحلة، ومل يكن ذلك احمل

واحلضارة واملدنية، والشريعة والداينة، كما مل يكن يقّدر هذه العباقرة الثالث تقديرا كامال، وظّلت 
جهودهم طوال عام كامل صيحة  يف واد ونفخة يف رماد، واستقّر يف نفوسهم أن حياهتم ستظّل عقيمة  

ثري األرض وال تسقي احلرث، يف هذه القرية املنعزلة عن احلياة وعن ومادة خامة، ومهجورة مهملة ، ال ت
احلضارة، من مثّ كانوا يبحثون عن مكاٍن يصلح للعلم واملدنية، ويقّدر جهوَدهم، ويشكر جهاَدهم، حىت 

 وقَع االختيار على العاصمة داكا، فكان اختيارا موفّقا. 
وبعد جهود وجهاد، وحماوالت وسهر  جاءت العصابة الصارية إىل داكا، ويف غضون فرتة،

، يف بيٍت مهجوٍر لعبد ثري من عباد هللا الصاحلني  براكاترامستمّر، أتسسْت مدرسة أشرف العلوم بـ
كان حيّب العلم والعلماء، ويادق على املشاريع الدينية أمواال جزيلة، حىت وقَع اختياره على هذه الزمرة، 

توىّل الشيخ مشس احلق رائسة املدرسة منذ انطالق رحلتها، وجلَب وجاء صرٌح علمي منيٌف يف الوجود، 
هلا كوكبة درية من العلماء األعالم، ورجال التعليم والرتبية، والبحاثني واملؤلفني، والشيوخ البارزين، أمثال 

ىل الشيخ ظفر أمحد العثماين، والشيخ موالان هدايت هللا، وشيخ احلديث العالمة عزيز احلق، ابإلضافة إ
الشيخ حممد هللا احلافظجي، والشيخ عبد الوهاب البريجي، وهكذا كان ذلك العصر من أزهى وأعّز 

 عصور املدرسة، ويف خالل سنواٍت أصبحْت من طليعة اجلامعات العربية يف الدولة. 
مل تزدد هذه الشخصية مع األايم إال سرعة يف احلركة، وجّدية يف العمل، ونشاطا يف السعي، ورفعة 

م قام الشيخ بتأسيس مدرسة عربية ابسم اجلامعة 1971 املنزلة، وزايدة يف الربكة، فلما جاَء عام يف
داكا، وبعد فرتٍة وضَع حجر زاوية ملدرسة عربية أخرى، فتأسست اجلامعة  الل ابغالقرآنية العربية بـ

اإلسالم يف مسقط رأسه داكا، مث أسس اجلامعة اإلسالمية دار العلوم خادم  فريدآابداإلمدادية بـ
غوابل غنج وهذه املدارس العلمية كلها ال تزال تشهد على عبقرية هذا اإلنسان، وتتاىّن مبجد العلم ،

واملعرفة، وتنشر يف الدولة ضوء العلوم الشرعية، ونور العرفان، أما من خّرجهم من كبار العلماء وراّبهم 
مؤلفة، وانهيك عنهم بشيخ احلديث العالمة عزيز  على يديه من زعماء الدعوة واإلصالح فهم آالف

  (1)احلق، والسيد حممد فضل الكرمي، والشيخ املفيت فضل احلق األمي ي رمحهم هللا مجيعا.

                                                 
 م 2111فرباير،  18اليومية،  (يأمادر شومو )مقال املفيت حممد عرفات، جريدة "وقتنا"  (1)
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ة الناس لقد كان إنساان مباركا، كلما نزل بلدة  ترتّج فرحا به، ويتهافت عليه العلماء والرؤساء وسرا 
هتافت الفراش على النور، وهتافت الظماء على املاء، ويزدحم الناس على اببه، وأيتونه من كل فّج 
عميق، وكلما سافَر إىل مدينة أو قرية أو كّلما مكث فرتة  يف مكان قام فيها كّتاب أو مسجد، أو 

كربى يف العاصمة ترّد فضَل مدرسة علمية دينية ومركز شرعي، ولذلك نرى كثريا من اجلامعات العربية ال
أتسيسها واإلشراف عليها إىل هذا اإلنسان، كما نرى آالفا من الكتاتيب واملدارس العربية يف القرى 
واألرايف تنتمي إليه أو تحمل امسه، إال أن هذه املدارس واملراكز العلمية لوحدها ال تفّسر عبقرية هذا 

التعليم، وإصالح اجملتمع، وال تحّدد مكانَته كإنسان  اإلنسان، وال تشرح عظمته، وال تعكس دوره يف
عظيم يف هاريخ العلم والفكر، والدعوة واإلصالح، ولذلك ال بد لنا إال البحث عن جوهر هذا 

 اإلنسان، ومنبع تفّرده ورايدته. 
القرآن روح اجملتمع املسلم، ومصدر رقيه وصفائه، ومنبع حياته، وهو نوٌر لإلنسان يف طريقه، 

لك دّلت التجارب االجتماعية والتارخيية أنه لو مّت إدخال جزٍء من كتاب هللا أو بعض السور القرآنية ولذ
يف قلب صيب أو انشٍئ، يف مراحل التأسيس والبناء، قام ذلك بدور راّبن لسفينته يف حبر احلياة، وأانر له 

علمانية والالدينية، وعواصف الطريق، واكتسح الظالم، وأخذ بيده، ودافع عن إميانه، وسط أمواج ال
اإلحلاد، وهنا برزْت عبقرية موالان مشس احلق يف التأسيس، ففتَح الكتاتيب القرآنية اليت تتمركز حول 
املساجد، وجاَء هلا مبنهج رايدي جديد، منهج جيمع بني التأسيس والتثقيف، وجيمع بني تعليم القرآن 

إلجنليزية والرايضيات وغريها، املواد اليت حيتاجها الناشئ يف بطريقة جديدة جمدية، وتثقيفهم ابلبناالية وا
للشيخ موالان املقرئ واليت حسني الذي  الطريقة النورانيةمراحل تكوين حياته، ومن هنا جاءت 

لصديقه احلميم الشيخ  اندية القرآنتتلمذ على يده وخترّج من مدرسته الفكرية، كما جاءْت طريقة 
هناك منهٌج اثلث لتعليم القرآن يف الكتاتيب، منهج الشيخ القارئ إبراهيم املعروف عبد الوّهاب، وكان 

، فاستخدم موالان الفريدبوري هذه العبقرايت أحسن استخدام، وأدخلها يف حّيز مرشد أوجاينبـ
 التنفيذ، فكان دورا فريدا يف هاريخ تعليم القرآن. 

أكرب مصدر للفساد الذي تسّلل يف صفوف الشعب البناايل املسلم هو نظام التعليم كما أدرك أن 

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 412 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

السائد يف الكليات واجلامعات احلكومية من جانب، واملدارس الدينية من جانب آخر، حىت بدأَ  
الشعب ميوت بني غلّو وجفاء، وشطط وتقصري، فكان حتما أن يوضع نظام مّتزن شامل للعلوم 

ية، وجامع بني العلوم النظرية والتجريبية وبني حقائق العلم احلديث وحالوة اإلميان اإلسالمية واملهن
واليقني، وال بد من رسم منهاج جديد للطرح العصري للدين، وهنا قام موالان الفريدبوري متحّداث 

ماء، حىت عظيما ابسم إصالح املنهج التعليمي يف املدارس العربية، وبث التفكري احليوي بني الطلبة والعل
اشتهرت عنه مجلة خالدٌة تكتب مباء الذهب، وال تزال تتكّرر على لسان العلماء، فكان يقول دائما 
"التعليم املدين اجملّرد عن الدين، والتعليم الدي ّي املنعزل عن احلياة، كالمها يبوء ابلفشل، ويهدم نظام 

واّد اليت ال غىن عنها للمواطن املسلم، وللعامل احلياة"، ومن هنا كان يرّكز على التعليم املدين، وتدريس امل
الواعي النبيه، والداعية املصلح، يف املدارس الدينية، مع احلفاظ على معامل املنهج الدي ي وأصالته، فجاَء 
إبصالح عظيم يف منهج املدارس اليت كان يؤّسسها ويشرف عليها، رغم املخالفات واملعارضات 

تحّجرة، اجلامدة العقيمة، اخلالدة على األرض، والعاّضة على املاضي الشديدة من قبل العقول امل
 وال تزال تلك املدارس تدين له ابلفضل، وتشهد له ابلتأثري.  (1)املهجور ابلنواجذ،

رجال من أصحابه وصافحه،  وكان يرّدد حديثا نبواي بشكل كبري ويف كل مكان: "لقي النيب  
ما ابل كّفيك، قد أجملت؟ فأجابه الصحايب أثر العمل اي  له فوجد بكفه خشونة غري مألوفة، فسأ

يده، وقال هذه يٌد ال متّسها النار  رسول هللا، أضرب ابملر واملسحاة على نفقات عيايل، فقّبل النيب 
وال ندري لو كان ذلك حّقا يف ذلك العصر، يف مخسينيات القرن املاضي، فماذا سيقول  (2)أبدا"،

اجة مدارسنا اليوم إىل اإلصالح، وتزويد مفردات املدارس مبطالب الدين والدنيا يف العلماء عن مدى ح
ذات الوقت، لكن الصراع ال يزال قائما، وال يزال مثّة من يريد اإلصالح ومن يصّد عن ذلك، وهل من 

 .االتّحاد مع االختالفسبيل إىل 
، تحت مظّلة اجلامعة اإلمدادية عارفمعهد إدارة املكما فتَح معهدا جديدا فريدا يف نوعه، ابسم 

، وكان هذا املعهد يدّرب الطالب املتخّرجني من املدارس العربية على اللاة واإلنشاء، والتأليف فريدآابدبـ

                                                 
 111حياة املصلح االجتماعي العالمة مشس احلق الفريدبوري، أتليف الشيخ موالان عبد الرزاق، ص (1)
، قال اخلطيب جاَء هذا احلديث أبلفاظ خمتلفة يف كتب األئمة، مثل املبسوط للسرخسي، وذكره اخلطيب يف هارخيه، لكّنه ال يصح عن النيب  (2)

من العمل،  ادي ببطالنه، وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات، غري أن ذلك ال مينع قيمة العمل واملهنة يف نظر اإلسالم، وال يارّي موقف النيب الباد
 وهناك أحاديث كثرية صحيحة، تث ي على العمل، وتحّث الناس على كسب اليد، واالعتماد على النفس، وهون التساؤل والتكّفف. 
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والكتابة، وحّل مشكالت العصر، والبحوث الدينية، والدراسات اإلسالمية، والنظرايت املعاصرة، وكان 
ملفّكرون أمثال الشيخ العالمة نور حممد األعظمي والشيخ هارون اإلسالم آابدي األساتذة الكبار والعلماء ا

وغريمها يشرفون على هذا املعهد، إال أنه أغلق أثناء االضطراابت يف سبعينيات القرن املاضي، ومل يعد إىل 
لدولة، وكان يف هذه ا جامعة عربية إسالميةاحلياة حىت يومنا هذا! كما كان له دوٌر رايدّي يف أتسيس 

 عضوا يف اللجنة العلمية املشرفة على اجلامعة، بقيادة وزير التعليم الدكتور السيد معظم حسني. 

أما السياسة فقد برزت يف هذا اإلنسان عبقرية القيادة أكثر من السياسة، ولذلك نراه يقود أكثر 
أكثر من أن خيرج يف الشوارع، ويقود املظاهرات، من أن يسوس، وأيمر ويشاور، وينصح، ويوّجه 

ويدعو إىل اإلضراابت، ويتزّعم األحزاب، ويرتأس املؤمترات، ونراه يرّد على احلكام املستبدين، ويرفع 
الصوَت ضّد القهر والدكتاتورية، ويزجرهم ويهّددهم، ويتوّعدهم، ويصارحهم، ويدلُـّهم على مواطن 

له مواقف هارخيية ضّد الرئيس الباكستاين، القاهر البطّاش اجلنرال أيوب خان، الداء، وانفع الدواء، ونرى 
وال نراه يف طليعة األحزاب السياسية املطردة، وال نراه على كراسي املؤمترات السياسية، إال عندما تحتاج 

كثر من ذلك الدعوة واإلصالح، ومصاحل الدين والشعب، هكذا تتجلى عبقريته القيادية، فكان قياداي أ
  (1)أن يكون سياسيا.

لكن ذلك مل مينع بتاها من أنه كان عبقراي سياسيا عظيما، وقد بدَأ رحلته السياسية منذ أايم    
طلبه، فسّجل امسه يف حركات التحرير يف عشرينيات وثالثينيات القرن املاضي، مث انضوى تحت لواء 

مجعية علماء اإلسالم أمحد العثماين، وجاهَد إلنشاء ابكستان من  تحت قيادة الشيخ العالمة شبري
م، 1947عام  مؤمتر شيمالكما ألقى حماضرة هارخيية يف   (2)م جهادا كبريا،1941م إىل 1941عام 

الرابطة وكانْت له صدى عميقة يف الوزراء وقادة السياسة، وأعجب هبا حممد علي جناح، قائد 
ابطة بعموم البناال، فرفضه، إال أنه أخذ عضوية اجمللس ، حبيث اقرتح عليه أن يكون رئيس الر املسلمة

م، لكن ملا أدرك 1974م، وعمل لصاحلها يف االنتخاب التشريعي عام 1941الربملاين للرابطة عام 
لتحقيق مآرهبم، طّلق الرابطة ثالاث، وهاجَرها  النظام اإلسالميخدعتهم، ومكَرهم، واستاالهلم السم 

                                                 
 م 2111مايو،  12جمال السياسة والقيادة، مقال الشيخ ذي الفقر أمحد القسميت، جريدة "الكفاح" اليومية، اخلميس، دوره يف  (1)
  17دور العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص  (2)
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لفرتة، وكان األمني العام هلا  مجعية علماء اإلسالم بباكستان الشرقيةوىّل رائسة كما ت  (1)إىل غري رجعة، 
عن اهلند ودخوهلا  سلهتآنذاك الشيخ موالان دين حممد خان، وكان له دوٌر كبري يف انفصال منطقة 

  (2)يف ابكستان.

أكثر من معرفته  املصلح االجتماعيو اجملاهد األعظموري بـُعرف موالان مشس احلق الفريدب 
أبوصاف أخرى، ومن هنا تدَرك مكانة هذا اإلنسان يف هاريخ الدعوة واإلصالح، ودوره يف تايري اجملتمع 
للخري والصالح، وإزالة الفساد، وعظمته يف نشر القيم واملفاهيم األخالقية ومعنوايت احلياة، وقد بدأَ 

بكلكتا، فزارها أبو القاسم  كلية الرائسةمنذ فرتة مبّكرة من احلياة، عندما كان طالبا يف اإلصالح 
رئيس الوزراء للبناال آنذاك، على دعوٍة من الكلية، وبدَأ يلقي  أسد البناالفضل احلق املعروف بـ

يتوّقف،  حماضرة  على مأل آالف الناس قبل صالة العصر، حىت أوشكت الشمس على املايب وهو ال
فنشأت اهلمسات حول فوات الصالة، وهنا هنَض الشاّب مشس احلق وقال للرئيس بصوت جملجل على 
املأل: "الصالة تكاد تنقضي، علينا أن نؤدي فريضة هللا"، وصوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة، 

على حمّيا الناس،  فاحتار الرئيس وتوقّف عن احملاضرة مباشرة ، وسكت حمنقا، وقد بدْت بوادر الاضب
وبدؤوا يتشّدقون عليه وينظرون إليه شزرا، وأين هذا اإلنسان من هذه الشزرات واللمزات! وال يسعنا 

 املقام هنا أن نبّسط يف مواقفه الكثرية من الرئيس أيوب خان، فالكالم فيها ذو شجون. 
م، وكانْت هذه 1977وام عام اليت قّررها جملس الوزراء لرابطة الع اللجنة العلميةكما رّد على   

اللجنة قائمة على أساس العلمانية، وجمّردة من املواد الدينية إىل الصّف الثامن املتوّسط يف املدارس 
احلكومية، وصل هذا اخلرب إىل مسمع الفريدبوري، فاستشاط غيظا، وأبدى أملا وحزان، مث مجع الناس 

اللجنة اضطرمت النار يف طول البلد وعرضه ضّد هذه وخرج هبم يف الشوارع، ورفع صوته قبل اجلميع، و 
  (1)املعادية للدين، حىت ألايْت، وألقيْت يف مزبلة التاريخ. العلمية

وهكذا استمّرت الردود واجلهاد ضّد الرؤساء وأصحاب املناصب وأركان الدولة طول حياته، ال 
يفعلون مع إنسان أُويت لساان صادقا، وقلبا جيامل وال يتملق، وال ختور أعصابه للتهديد والوعيد، وماذا س

                                                 
  114 (1411 -1417نية العربية عام مذكرة اجلامعة الرمحا)هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث  (1)
  111و 99اجملاهد األعظم العالمة مشس احلق الفريدبوري، أتليف نسيم عرفات، ص (2)
 111، ص(1411 -1417مذكرة اجلامعة الرمحانية العربية عام )انظر للتفصيل هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث  (1)
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 مؤمنا جريئا، وروحا خفاقة، وأتثريا دفاقا، يعمل ما ال يعمل احلسام.
م قّدم دعوة  عاّمة إىل مجيع أئمة املساجد يف احملافظات اخلمس التابعة حملافظة 1911يف عام 

خولنا وأنشَأ ،مجعية أئمة املساجد ة، ومنّصة موّحدة هلم، ومركزا لتكون مظّلة على رؤوس األئم
ُيشرف عليهم، ويفصل بينهم، وحيّل مشاكلهم، ويقف بعضهم مع البعض تحت رايتها، إن هذه اجلمعية  
كانْت فريدة  يف نوعها، مل يعرف مثلها األئمة من قبل، مث عندما جّتلت مثراهتا وصالحيتها، تتابعْت 

الفضل يف ذلك فال يزال يرجع قبل اجلميع إىل هذا  اجلمعيات، يف معظم احملافظات البناالديشية، أما
 العبقري، الشيخ الفريدبوري. 

مجعية شايستا خان دار السينما تتحول إىل اجلمعية اخلريية: املبىن الذي يقوم فيه اآلن مقّر 
، ُب ي هلدف دار السينما، تحت إشراف حاكم الل ابغعلى قرب من اجلامعة القرآنية بـ اخلريية
ان الشرقية عبد املنعم خان، هنا وقَف اجملاهد األعظم يف طريقه وقال بصوت املؤمن الشجاع : ابكست

"لو جترأ عبد املنعم خان على افتتاح هذه القطعة من النار وأان على قيد احلياة، سأنزع كل لبنة منها 
ملوعود الفتتاح الدار، لكنه "، ووصَل هذا القول إىل احلاكم، فجاَء يف اليوم ابورياانااوأرمي هبا يف هنر 

 .مجعية شايستا خان اخلرييةمل يفتتحها كدار للسينما، بل افتتحها كـ
على قرب مينائها، ومل يكن يف  خولنابـ هيالتوالمسرح يصري جامعا: كان مثة مسرح يف  

رح إىل جامع كبري، املنطقة اجملاورة مسجٌد يصلي فيه املسافرون، فهنا هنض موالان الفريدبوري وحّول املس
ال يزال يصّلي فيه الناس، ويصل األجر إىل ميزان حسنات هذا اإلنسان، كما كان له دوٌر كبرٌي يف بناء 

، فكان صاحب التخطيط، والدفاع عن اجلامع، وقد كان كل عالجه غاية البيت املكّرماجلامع الوط ي 
 يف السداد، وكانت كل خططه الصاحلة مقبولة موفقة. 

كلها غيٌض من فيض ما اضطلع به هذا العبقري من اإلصالح الشامل يف هاريخ هذه   وهذه
الدولة، وكم من مسرحيات حّوهلا إىل املساجد، وكم من مبان مهجورة وأرض خالء حوهّلا إىل املدارس 

وكان ، آابدفريد، واجلامعة اإلمدادية بـبراكاتراواملراكز العلمية، أتيت يف طليعتها مدرسة أشرف العلوم بـ
 حيثما حّل احتشد له الناس، وازدحَم عليه طلبة العلم، وتسابق إىل إكرامه ودعوته األمراء والكرباء. 

يف هذه الدولة، ومتهيد طريق  مجاعة الدعوة والتبليغكما قام بدوٍر رايدّي يف إعداد أرضية لـ
، مؤسس اجلماعة يف اهلند يف طريق عودته إىل الوطن، وهنا تحّدث ملسريهتا، فالتقى مبوالان إلياس 
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معه موالان إلياس، فتفّرس فيه أمارات الذكاء والنبوغ، واإلميان واألمانة، وفّوض إليه تبليغ هذه الرسالة  
 إىل سّكان وطنه، فلما عاَد إىل الوطن تزامحت عليه األشاال الدعوية واإلصالحية، ومل جيد فرصة للقيام

هبذا الواجب بنفسه، فبدأ يبحث عن إنسان يفرّغ وقَته للجماعة، وينذر حياتَه على الدعوة والتبليغ، 
، مث تنّقل مركز خولنامبحافظة  أودايبورحىت التقى مع الشيخ عبد العزيز، وبدأ العمل يف قرية 

، ابلعاصمة داكا، نامنتزه راماجلماعة يف أمكنة كثرية، حىت توقّفت هبم الرحلة يف مسجد جبوار 
، وانتشَر كاكرائيلوأتّسس فيه املركز السادس جلماعة الدعوة والتبليغ، مث ُعرف هذا املسجد ابسم 

نورُه يف طول البالد وعرضها، وأصبح مركزا للنور السماوي، واالنقالب الشامل يف اآلونة األخرية، 
  (1)ووصلْت صدى هذا املركز إىل أرجاء املعمورة!

مع هذه األعمال الشاقة، واملسؤوليات الكربى، واجلوالت الدعوية واإلصالحية، وأتسيس املراكز 
الدينية، واجملامع العلمية، والقيادة والسيادة، برزْت عبقريته يف ميدان اللاة واألدب، والكتابة والتأليف، 

انب اخلطري يف املتجمع اإلنساين، ولذلك أتقن وال غرو فاإلنسان ال يكون عبقراي مع إمهال هذا اجل
اللاات، وتدّرب على األدب واإلنشاء منذ فرتة مبكرة من حياته، على غري ما جرت به العادة إذ ذاك، 

كتاب ورسالة   211وظل يكتب ويؤلف يف كل فرصة تسنح له، حىت أصبح عدد ما كتبه يزيد على 
معظم هذه الكتب موجودة متداولة يف األسواق، تنفع األمة،  ابللاة البناالية يف فنون خمتلفة! ال تزال

وتشهد على عبقرية هذا اإلنسان، وتضّلعه يف العلوم املختلفة، ومتّكنه من اللاة واإلنشاء، وتعّمقه يف 
األدب البناايل، وسالمته من التكلف، وبعده عن الفضول، وبراءته من التعقيد، مع تحليه بشمول 

ظة واملشاهدة، وحسن االبتداع واالختيار، حىت جاءت معظم كتبه ترهاح هلا الفكر، ودقة املالح
 القلوب، وهتتز هلا النفوس.

تفسري جزء عم، ويف  ◊تفسري سورة يس  ◊التفسري احلقاين  ◊من أبرز ما كتبه يف القرآن والتفسري:  
 إىل األمة املسلمة.  يف حّجة الوداع وصااي النيب  ◊أربعون حديثا  ◊مئة حديث  ◊احلديث وعلومه: 

ترمجة قصد  ◊حقيقة التصّوف  ◊من أبرز كتبه يف التزكية والسلوك والرّد على البدع والباطل: 
معرفة املرشد وواجب  ◊معرفة التصّوف  ◊تعليم الدين  ◊إصالح النفس  ◊معرفة هللا  ◊التوبة  ◊السبيل 

                                                 
  127و 124مة مشس احلق الفريدبوري، أتليف نسيم عرفات، صاجملاهد األعظم العال (1)
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العواقب الوخيمة  ◊دعة واالجتهاد الب ◊علماء السوء ومشايخ السوء  ◊إصالح األغالط  ◊املريد 
 ◊فضح املنّصرين، ومما كتبه يف اجلهاد:  ◊أين إجنيل هللا؟  ◊تحريف القرآن الكرمي  ◊لالحتالل الربيطاين 

 ◊واجب املسلمني عند القتال، ومن أبرز كتبه يف الدعوة واإلصالح:  ◊نداء اجلهاد  ◊فضائل اجلهاد 
قانون األحوال الشخصية يف ضوء  ◊احلياة اجلماعية  ◊املسجد  ◊الطريق إىل اخلالص  ◊املسجد احلّي 

 الشريعة 
ملوالان التهانوي، وقد انل هذا الكتاب قبوال  (هبشيت زيور) حلية اجلنةترمجة  ◊ومما كتَبه يف الفقه: 

ض كتاب الفرائ  ◊مسائل احلج  ◊كبريا، ومل يكد يبق بيت من بيوت املسلمني يف البناال إال ودخَل فيه! 
احلالل واحلرام، ومما   ◊االقتصاد اإلسالمي  ◊تحديد النسل  ◊فضائل التجارة  ◊خطبة اجلمعة ابلعربية  ◊

هل  ◊التوجيه الشرعي يف التصويت  ◊مسؤوليات القائد  ◊مسؤوليات املصوِّت  ◊كتبه يف السياسة: 
 (1)النظام اإلسالمي صاحل لعصران؟

خلالدة يف هاريخ حركات التفسري لداير البناال، وهو يزيد من األعمال ا التفسري احلقاينكتابه    
على ستة عشر ألف صفحة! وهو من أبرز أعماله العلمية، نذَر عليه السنوات األخرية القيمة من 
حياته، ومل ُيكتب له أن ينشره بنفسه، فأوصى ملن حوله قبل الوفاة "التفسري الذي كتبته، من عصارة 

وقَع، -مع األسف-ه بعدي كما كتبته، وال تقّصروا فيه"، إال أن التقصريفكري، وخالصة قليب، انشرو 
بكامله، بل صدر جزء منه، وقد  التفسري احلقاينوقد مضى على وفاته زهاء أربعني عاما ومل يصدر 

نسأل هللا أن ييّسر األمور لنشره، حىت يتحّقق حلم  (2)أثىن عليه كثري من العلماء، كما انتقده البعض،
 ان، وينتفع به الناس. موال

أن يعمل يف التدريس، ويف التأليف، وجياهد  مل يكن إلمام وداعية ومصلح مثل الفريدبوري 
جيتاح الدولة  -وال يزال -يف ميدان السياسة، وإصالح اجملتمع، مث ينسى طوفان التنصري الذي كان

لك أوىل موالان عناية ابلاة إىل هذه الساحة، وأنشأ البناالديشية من طوهلا إىل عرضها يف أايمه، لذ
أين إجنيل و حذار من العدوّ ، وألف مؤلفات، على رأسها جلنة تبليغ القرآنمجعيات، على رأسها 

                                                 
  21-27انظر للقائمة املفصلة يف ذكرايت العالمة مشس احلق الفريدبوري، تحرير موالان لياقت علي، ص (1)
  198ص زادالتفسري ابللاة البناالية، وتفسري نور القرآن منوذجا، رسالة الدكتوراه يف جامعة داكا، لألستاذ أيب الكالم آ (2)
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وغريها، كما أرسل بعثات دعوية إىل القرى واألرايف البعيدة عن اجملتمع،  فضح املنّصرينو هللا املنّزل 
 (1)، لرتّد املرتدين عن اإلسالم إىل دينهم، وتدعو غري املسلمني إىل اإلسالم.وإىل أوكار التنصري



لعّل من أبرز مآثر هذا اإلنسان اليت ال تزال تشهد على عبقريته، ومشول إصالحه، وفكره يف احلياة 
تمع، والدفاع عن كيان األمة، وإنقاذها من اإلنسانية الكاملة، وتطبيق الشريعة يف مجيع خالاي اجمل

الذوابن يف الثقافات األخرى، وفوق كل ذلك بناء جمتمع إسالمي كامل، وجيل قرآين، هي أتسيس 
مجاعة خادم اإلسالم اليت هي عبارة عن مجعية خريية، اجتماعية وإنسانية غري سياسية، هلا فروٌع ،

رزٌة يف مستوايت اجملتمع، وال تزال تعمل عمَلها، وتؤدي ومؤسسات، ورجاٌل وأنشطة، وهلا أدواٌر اب
دوَرها، وكانْت هذه اجلمعية وتحقيق األهداف اليت خلقْت من أجلها هي أعظم غاية يف حياته، ومن 

جوهر أجلها أنشَأ مدارَس وجامعات ومسّاها ابمسها، مثل اجلامعة اإلسالمية دار العلوم خادم اإلسالم بـ
، كما فتَح مكتب صندوق الربيد ومسّاه خادم اإلسالم، وكتب مؤلفات كلها تدعو غوابل غنج داناا

الناس إىل اجملتمع املسلم القومي، وإىل احلياة القرآنية، والدولة القائمة على الشريعة، وبذل كل ما وصَل 
ه قرشا! إليه من املال والثروة، من املكتبات ودور النشر، بذهلا يف سبيل اجلمعية، ومل أيخذ لنفس

وأصبحْت دور النشر اليت توّلت طباعة ونشر كتبه ومؤلفاته، أصبحت من أغىن املكتبات، ومن طليعة 
دور النشر، فقد كانت مؤلفاته هي األوىل يف ساحة الطلب والشراء، يف معارض الكتب وعامل املؤلفات 

  (2)اإلسالمية، لكن املؤلف ظّل فقريا طوال حياته، غ ي النفس!
، مثل جلنة الطالب، وجلنة التّجار، خادم اإلسالمزهاء أربعني جلنة  فرعية تحّت مظّلة  كما فتحَ   

وجلنة املزارعني، وجلنة احملامني، وجلنة اخلدمات اإلنسانية، وجلنة تبليغ القرآن وغريها، وهذه اللجنة 
ٍد يف الرّد على التنصري اليت تعمل اآلن ابسم خادم اإلسالم قامْت بدور فري جلنة تبليغ القرآناألخرية 

واإلرساليات التنصريية، يف املناطق القروية املتأخرة، املنعزلة عن احلضارة واملدنية، وخصوصا يف املناطق 
إال أن  (1)وغريها، رانابورو ديناجبور، واحملافظات الشمالية وعلى رأسها مؤمن شاهياجلبلية يف 

يف هذه اجلماعة هي األخرى، ففرْتت يف نشاطها، وضعفْت يف سّنة التدهور واالحنطاط أثبتت وجوَدها 
                                                 

 وما بعدها 281و 71انظر جهود موالان ضد التنصري يف ذكرايت العالمة الفريدبوري، ص (1)
  211ذكرايت العالمة مشس احلق الفريدبوري، تحرير موالان لياقت علي، ص (2)
  11حياة اجملاهد األعظم العالمة مشس احلق الفريدبوري، أتليف الشيخ موالان حممد عبد األول، ص (1)
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 قّوهتا، رغم اإلخالص واجلّدية من الذين تحّملوا هذه املسؤولية الكربى عن الشيخ الفريدبوري بعد وفاته. 
 

العباقرة، إال إذا  لكن حياة هذا العبقري ال يعطيها كماال، وال حيّدد هلا مكانة  يف هاريخ الرجال
وقيمة وأمهية من اجلوانب األخرى، وهو سعيه الدؤوب لوحدة  ذكران جانبا آخر من حياته، ال يقّل ملعاان

األمة، والبحث عن كلمة سواٍء بني األحزاب، والفرق، واملذاهب، واالجتاهات، اليت تنتسب إىل 
ة فارٌق ميّس صميم الدين، وروح اإلميان اإلسالم، مهما كانْت حالة هذا االنتساب، مادام ال يكون مثّ 

واليقني، فكان يكره الفرقة والتحّزب مما يؤدي إىل تفّكك املسلمني وذهاب هيبتهم، ويكره أصحاب 
األلوية والدعاة إليها، وكان يكرر دائما: "إن وحدة األمة من أهّم الفرائض، وال تقّل أمهيتها عن أمهية 

خرتق هذه الوحدة وأحدث فيها فجوة ، فكأنه جىن جناية كربى، الفرائض والواجبات األخرى، ومن ا
 ومحل عبئا ال أثقل منه". 

من هنا كان ال يرّكز على اخلالفات اجلزئية، والقضااي الفرعية، وال يفّرق بني مسلم وأخيه، على 
ألفق، وقاصر أساس الديوبندية، والربيلوية، والتبلياية، واحلنفية، والصوفية، والسلفية، ومل يكن ضّيق ا

النظر، ومتعّصبا متطّرفا، وإمنا كان يقول: "إمنا املؤمنون إخوة، واملسلمون كجسٍد واحٍد، فلماذا نقطع 
حول حكم االحتفال  ُكِماّل هذا اجلسد ونفصله إراب إراب"؟ وذات مرّة بلَاه نبُأ مناظرة كبرية يف حمافظة 

آالُف من العلماء من أرجاء الدولة، ففاَجأهم موالان ، بني املؤيدين واملخالفني، حضَرها مبولد النيب 
الفريدبوري، وحضَر يف املناظرة من دون إشعار سابق، وطلب من اجلميع عشر دقائق ليلقي كلمة  
خمتصرة ، فألقى كلمة  بلياة  وموعظة هارخيية، ومما قاله يف ذلك احلشد الافري: "يف البقعة اليت ال تعرف 

وبني األمة اليت جتهل أركان اإلميان وفرائض الدين، ال جيوز للعلماء أن يتخاصموا اإلسالم حّق املعرفة، 
يف النوافل واملكروهات، ويتناظروا يف مثل هذه األمور، ماذا فعلناه من أجل أمتنا؟ ال أرضا قطعنا وال 

كوا تفاهة ما ظهرا أبقينا، علينا أن نستحيي من هللا، مث من الناس"، وهنا عاد إىل الناس الرشُد، وأدر 
 خولنافعلوا، وتفادوا جداال بني أنفسهم قبل أن يلتهب، وذات مرّة أخرى مسع عن مناظرٍة يف حمافظة 

بني احلنيفة وأهل احلديث، فحضر فيها الفريدبوري، وقال إبخالص وبصوت املؤمن اجلريء: "أيها 
ات خمتلفة يف أشكاهلا وألواهنا، الناس! انظروا إىل هذه الشجرة وهو يشري إىل شجرة املاجنو، نرى مثر 

لكنها متجانسة، وكلها ماجنو، فليأكل كل واحد منا من أي غصٍن يريده، بدون أن نتنازع ونكسر 
األغصان"! فانتبه الناس على خطَأ املوقف، وحسمت مادة اخلالف، وعادوا ساملني غامنني، متآخني 

 ومتحاّبني يف هللا.
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، يف نقد آراء إصالح األغالطكثر انتشارا واألشّد شهرة كتابه من مؤلّفات موالان الفريدبوري األ 
، وما جاَء هذا الكتاب ينتقد نقدا هادما اخلالفة وامللوكيةالسيد أيب األعلى املودودي يف كتابه 

للجماعة، كما ظّنه كثرٌي من الناس، بل جاَء منارة هدى، وذا فائدة كبرية، يسّد فراغا يف املكتبات، كما 
اهدا على قلٍب عزيز، متحاّب يف هللا، ومتباغٍض فيه، وعالمة على إنساٍن ال يريد للسيد جاء ش

ومؤسسها، من حيث  اجلماعة اإلسالميةاملودودي ومجاعته إال خريا، فقد كان الشيخ يف البداية حيّب 
يرى السيد  وأنه ما كان (1)أهنا جتتهد وجتاهد ابجلّدية والتفاين يف سبيل تطبيق النظام اإلسالمي،

املودودي عدوا أو خصما للصحابة، إال أنه كان يرى أن السيد املودودي وقع يف بعض كتبه ورسائله 
من األخطاء ما قد يصّد رسالته وحركته عن هدفها، وحيول دون الوصول إىل غايتها، وقد تسرّبت إليه 

إال أنه مع األسف  ،(2)طإصالح األغالهذه الطامات من مصادر الرافضة، وهنا هنَض وأصدَر كتابه 
مل حيمل أحٌد من الطرَفني هذا الكتاب حممل اجلّد والعمل والعدل واإلنصاف، ومل يفّكر يف منطلقات 
وجوده وأهدافه، فظّن الطرف األول أن الكتاب جاَء ليفضح اجلماعة على املأل، وليحّذر الناس منها، 

ف الثاين أن الكتاب جاَء ليهدَمها، وال ليبنيها فما ازدادوا إىل باضا هلا، وبعدا عنها، وظّن الطر 
  (1)وينصحها، فلم يستفيدوا منه شيئا!.

بينما جتاهل الطرفان أن احلكومة الباكستانية الاامشة ملا أصدرْت حكم اإلعدام على السيد أيب 
، كان اجملاهد األعلى املودودي، لدوره يف الرّد على القاداينية، وموقفه اجلليل من إطفاء انر هذه الفتنة

األعظم الفريدبوري من طليعة من اثَر ضّد هذا القرار، وال خيفى على القارئ ما كان بني هذين 
الَعَلمني، واستنفَر الرأي العاّم ضّده، حىت استسلمت احلكومة، وعادْت إىل أدراجها، وأفرَج عن قادة 

  (4)اجلماعة مبن فيهم مؤسسها.
العميقة، والفراسة اإلميانية، والنظرات إىل الدين واألمة والعامل  هذه الروح اخلالصة، وهذه العقلية

يف القرآن  بعني فاحصة دقيقة، هي اليت تحتاجها األمة املسلمة اليوم، وكان يقول دائما: "أمران هللا 
                                                 

 119حياة املصلح االجتماعي العالمة مشس احلق الفريدبوري، للشيخ عبد الرزاق ص (1)
  124، ص1انظر مشاهد من حيايت، لألستاذ غالم أعظم، ج  (2)
 وما بعدها  141، ص2وما بعدها، وج  17ص 1انظر "مشاهد من حيايت" لألستاذ غالم أعظم، ج  (1)
أنه بدأ يف هناية حياته ميشي على منهج صارم ضد اجلماعة اإلسالمية، بل  -ات الطويلة العميقة حلياة موالانبعد الدراس -لكن بدا لراقم هذه السطور (4)

بعده كل من الشيخ العالمة حممد هللا احلافظجي، وشيخ احلديث موالان عزيز احلق، أخذ مع األايم ينتقد مؤسسها نقدا كبريا، وحيّذر الناس منها، كما فعله 
 هذا هو سّر موقف مجهور علماء هذه الدولة من اجلماعة اإلسالمية. لعل السيد فضل الكرمي، رمحهم هللا مجيعا، و والشيخ املرشد 
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 الكرمي أن نعتصم حببله مجيعا، وال نتفّرق يف دينه، ونتمّسك ابلكليات، وهنمل اخلالف يف اجلزئيات، إال
أننا قلبنا امليزان رأسا على عقب، ونشّتت مشل األمة للقضااي اهلامشية، على حساب األمور احلّساسة، 
فلو خاضت األمة املسلمة يف احلروب الداخلية، من يرابط على الثاور، ومن حيمي حدوَدها وظهوَرها 

األداين السماوية  عن األعداء يف الليل والنهار، ويف القيظ والريح والربد الشديد؟ اتفقت مجيع
والوضعية، ومجيع املذاهب والنظرايت، والتيارات واالجتاهات، على معاداة األمة املسلمة، واستئصال 
شأفتها، وطمس آاثرها عن البسيطة، واألمة املسلمة ال تزال تستهلك قوهَتا، وتستنفد ثرواهتا العقلية 

  (1)ٌب يقتل فيها الوالد ولَده، والشقيق شقيَقه".واإلميانية، واملاّدية واملعنوية، يف حروب داخلية، حرو 

كيَف صنع هذا اإلنسان هارخيا راقيا مهّذاب لن ينساه العامل أبدا؟ هاريخ يفيض ابحلب والنبل، 
يطول والتضحية والبطولة واإلميان، وابملفاخر واملكارم، وكيف أجنز هذا اإلنسان يف عمٍر قصرٍي، قد ال 

سنٍة، ماال تنجزه مجاعٌة كبرية أو أّمة كاملٌة؟ وكيف جعَل لنفسه مكانة  يف أّمته، وترَك  17على أكثر من 
 ثارة  يف كياهنا بعد وفاته قد ال متلؤها آالُف السنني؟ 

لعّل كل ذلك يرجَع إىل شيٍء يتاافل عنه كثرٌي من الناس، ويتهاون فيه كثرٌي من العلماء والدعاة، 
لفني واجملّددين، والقادة والزعماء، وهو عالقته مع ربّه، وصلته بروحه وضمريه، ونظرته إىل ما حييط واملؤ 

به حوله من العامل، وكان من أعبد العّباد، وأزهد الزهاد، وقد اعتىن ابلروح أكثر منه ابجلسد منذ فرتٍة 
م مخس سنني، مث يبكي يف مبّكرة يف حياته، فيكيب على فوات صالة الفجر، وهو ابن مخس سنني! نع

الااابت لكي يرزقه هللا علم الدين، وفهم الشريعة، وقد أنشَأ صلة  متينة مع كبار العلماء، والشيوخ 
الرابنيني، واملصلحني اجملّددين يف ذلك العصر، مبن فيهم الشيخ اجملدد موالان أشرف علي التهانوي، 

هلوي، كما ابيع على يد موالان التهانوي، وانَل منه وموالان حسني أمحد املدين، وموالان إلياس الكاند
إال ومعه كتاب أو رسالة  ديوبندو سهارنبورومل يـَُر أثناء طلبه يف  (2)اإلجازة يف التزكية والسلوك،

 (1)ملوالان التهانوي!
                                                 

  121، أتليف الشيخ موالان عبد الرزاق، صحياة املصلح االجتماعي العالمة مشس احلق الفريدبوري (1)
 411، 411ص الفريدبوري احلق مشس العالمة ذكرايت يف التهانويزة موالان انظر شهادة الشيخ العالمة ظفر أمحد العثماين حبصوله على إجا (2)

  112،  صـ(1411 -1417مذكرة اجلامعة الرمحانية العربية عام )وانظر كذلك هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث 
 وما بعدها  11حلق الفريدبوري، تحرير موالان لياقت علي، صانظر شهادة الشيخ حممد هللا احلافظجي له، يف ذكرايت العالمة مشس ا (1)
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 ودار العلوم ديوبند كان يذهُب يف كل اخلميس إىل سهارنبورأثناء دراسته يف مظاهر العلوم بـ   
ميال مشيا على األقدام، فيبقى يف الزاوية إىل صالة اجلمعة، مث  17زاوية موالان التهانوي، ويقطع زهاء 

يعود إىل املدرسة مشيا على األقدام، ومل يفته أسبوٌع طوال ستة أعوام، وقد حضَر يف زاوية التهانوي 
دام! نعم مشيا على األقدام اي ميال تقريبا مشيا على األق 9172مرّة، وقطَع  112أثناء هذه الفرتة 

فهل من عجب بعد ذلك أن تراه عبقراي يف عصره؟ ويتيم دهره؟ وصانع هاريخ ليس له نظرٌي  (1)ترى!!
 (2)يف دولته؟ وإماما يف التزكية والسلوك؟

لذلك ال يعجب التاريخ عندما يرى هذا اإلنسان يرفض اإلغراءات النادرة من احلكومة، ومن 
لتّجار، واألصدقاء واألحباب واألتباع، ويعيش يف تعّفف وتصّون، ونزاهة عن التزّلف رجال السياسة، وا

إىل امللوك والرؤساء، والوقوف على ابهبم، ويرضى ما يقيم عوده، ويقّوي ظهره، وجَد مبىن كبريا يف 
براكاترا رض يف فأقام فيه مدرسة ، ومل أتخذ لنفسه وألسرته فيال! وملا وجَد مساحة  كبرية من األ فريد

، الل ابغبىن فيها اجلامعة اإلمدادية، ومل يُبق لنفسه شربا! وملا أتسست اجلامعة القرآنية بـ آابد
وقامت املباين الكبرية، وتزّودت غرُف الطالب واملدرسني ابألاثث واألغراض الفاخرة، اختاَر لنفسه غرفة  

 قدمية  ضّيقة جبوار دورات املياه! 
الس العامة، ويتحّدث فيها، وجيد اهلدااي، يودع كل شيء يف حساب املدرسة، كلما حيضر يف اجمل

وكان يشرتي من السوق أرخص مسك، وأدىن شيء قد ال يشرتيه كثري من الناس، وعندما كان يسافر يف 
 احلافلة أو السفينة خيتار أدىن طبقة، وأبعد مكان عن الرتف والبذخ، والرفاهية والكمالية، فزهده مل يكن

مصطنعا، بل كان حقيقة اثبتة، وكان سّيد الزاهدين يف حياته، من رآه أو عاشره عرف أن هلل خلقا 
  َّرب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ :خلقهم لآلخرة، وصّدق قوله 

وهو يتحّدث عن إحدى زايراته لداكا :"مع أشاايل وأعمايل املفيت تقي العثماين يقول عنه  
ية، وحضرت يف غرفته، فإذا يب أمام غرفة صارية شبه مظلمة ال املزدمحة، وصلُت فجأة  إىل اجلامعة القرآن

ينريها إال الضوء اخلافت، والشيخ جالس على احلصري، يتناول الاداء وهو عبارة عن خبز وعدس، 
وشيء من اإلدام مع املرق، وقد التقيُت به أكثر من مرّة يف مكتب رائسة املدرسة، وصالة اللقاء، 

تّبة وموسعة وفاخرة ، وهاهي أّول مرة لقيُته يف غرفته، إنساٌن بىن هذا البيت وغرف الضيوف، فوجدهتا مر 
                                                 

 11حياة املصلح االجتماعي العالمة مشس احلق الفريدبوري، أتليف الشيخ موالان عبد الرزاق، ص  (1)
  11الشيخ فيض الرمحن، يف ذكرايت العالمة الفريدبوري ص انظر دليل إمامته يف السلوك، مقال (2)
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الكبري، وشّيد هذا الصرح املنيف لدين هللا، وأعّد للطالب واملدرسني الارف الفاخرة، مث اختاَر لنفسه 
ا وعدسا! هنا غرفة  ضّيقة مظلمة ! إنساٌن رفَض املاليني على وجه الرؤساء والوزراء، مث اختاَر لنفسه خبز 

كن يف الدنيا كأنك غريٌب أو عابر  :داَرت خبلدي كلمٌة خالدٌة من الصادق املصدوق احلبيب 
  (1)، فقّرت عي ي مبثال حّي فريد، ماثل أماَمي".سبيل

بدنّو األجل، وقرب م، إال أنه قد شعَر يف آخر حياته 1919من يناير عام  21وقد اختاره هللا 
موعد اللقاء بربّه، فجمع أهله وأقاربه، وأصدقاءه وأحباءه، وأساتذة جامعة خادم اإلسالم وطالهبا، 
ونظر إليهم بعينني ملؤمها حب وإخالص، وترك هلم وصااي قّمة يف أمهيتها، وقيمتها يف حياة األمة، وهنا 

 خنتار بعضا منها:
، ويذكر أحَدهم ابلسوء، فإهنم محلة الدين، ومحاة الشريعة، ال تسمع إىل من ينتقد الصحابة  ◊ 

أان أؤمن ابلتقليد، كما أؤمن ابالجتهاد، إال أن التقليد ال يع ي إقفال ابب  ◊فإن ذهبوا ذهب الدين 
االجتهاد وإيثار االتّباع "األعمى" واملضي فيه، واالجنرار وراء أحد بال حّجة وال برهان، وليس يف 

أان أعرتف ابلتصّوف والطريقة، فالتصّوف هو إصالح الظاهر والباطن، وتعمريمها ابهلل  ◊ اإلسالم كهانة
وبذكره واتباع دينه، وهو يريب يف املسلم اإلخالص والتقوى، وليس التصّوف علم الايب، والشطحات 

الية اخلرافية، فالتصوف الذي خيالف الشريعة ال مكان له عند هللا، وليس معىن التصّوف توارث الو 
والعروش بني الساللة والنسل، فيكون ابن املرشد مرشدا بعد وفاته، وخليفة له يف زاويته، فاحذروا من 

أان حنفي، ومقّلد لإلمام أيب حنيفة يف الفقه، إال أن املذاهب واملدارس الفقهية  ◊مثله تحذيرا كامال 
افعية واملالكية واحلنبلية، وحىت األخرى اليت تسري على األدلة، وتعتمد على احلجج الشرعية، من الش

أهل احلديث، جنلهم وتحرتمهم، فإن اجلميع يتّبع الوحي، وال يتّبع اهلوى، وإن هذا االختالف ال يسّبب 
يف الشقاق، وال حيدث الشرخ بني الصفوف، لذلك إن وجد احلنفي حديثا صحيحا وعمل به خالفا 

أقول لإلخوان العلماء! ال تّتخذوا  ◊ تزول عنه حنفيّـُتُه ملذهبه، فإنه ال خيرج بذلك عن دائرة احلنفية، وال
الدين مطّية للدنيا، وال أتخذوه سّلما إىل املال والثروة، وجتارة  راحبة  للاىن والرفاهية، فال جرمية أشّد 

  (2)وأخبث من االجّتار ابلدين، وتوظيفه لتحقيق مآرب الدنيا، وهي جتارٌة تبور ولن تربح!
                                                 

  141و 141املرجع السابق، ص (1)
  (ابختصار) 181-117حياة املصلح االجتماعي العالمة مشس احلق الفريدبوري، أتليف الشيخ موالان عبد الرزاق، ص  (2)
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 مد مشاهد البيومبوريموالنا حم

(1717- 1787) 
 العامل الرباني، املؤلف احلكيم، رجل العلم واإلصالح

 
يستلفت هذا اإلنسان اجلليل أنظار الباحثني، ويستهوي قلوب القرّاء والدارسني، من بني مئات 

ددين، العلماء العاملني، وشيوخ احلديث، والدعاة والقياديني، واألئمة املصلحني، واجملتهدين واجمل
بشخصّية فريدة مميزة، وعمالقة خالدة، يتمّيز هبا بني أقرانه وأترابه، وبني كثري من معاصريه، كلما يزداد 
املرء هبا علما، يزداد هلا إكبارا، وهي شخصّية العلم واإلتقان، والسلوك واإلحسان، والدعوة والتوجيه، 

ية، والزعامة العامة، إنه العامل الرابين، وحمّدث والتأسيس والتأليف، والنبل والسيادة، واالجتماعية القو 
، إنساٌن قضى معظم حياته يف تدريس العصر، وشيخ احلديث، العالمة حممد مشاهد البيومبوري 

احلديث النبوّي، وسبَح ليَله وهناره يف حميط السّنة، يف نشرها وشرحها، وتحليلها وتفسريها، وتنشئة اجليل 
 ة الارّاء السمحة. الصاحل القائم على الشريع

 بيومبورُولد هذا اإلنسان يف قرية  (1)للميالد، 1918يف يوم مبارك من أايم اجلمعة عام 
من بطن أّم صاحلة تقّية، حافظة للقرآن الكرمي، وأديبة مثّقفة، ولوالد صاحل ديّن، إال  سلهتمبحافظة 

م هي اليت توّلت تنشئته وتعليمه، وتربيَته ورعايته، وإليها أن الطفل فقَد والَده يف طفولته، فكانت األ

                                                 

 العالمة كتابه يف الرمحن حمبم، وقد ذكر األستاذ 1911م، كما ذكَر البعض أهنا 1911خالف يف تحديد سنة ميالده، فذكر البعض أهنا صَل ح (1)
م، ولعل من هنا ذكر صاحب 1919أو بداية  1918هـ، وهو ما يقارب هناية 1121ُولد يف حمرم عام  أبنه الفكري ومنهجه حياته: ومبوريالبي مشاهد
 . عندان هو األرجحو م، 1918ُولد عام  أنه الفرقان لكتابه البناالية الرتمجة
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 يرجع فضل نبوغه ونباهته، وصنع حياته.  
بعَد أن تعّلم الصيّب القرآن وأتقن األردية والبناالية يف مدرسة أّمه، دخَل يف املدرسة اإلسالمية 

يايل متتالية ذوات وظّل فيها سبع سنوات، يدرس وحيّصل، ويفّكر ويضطرب، ويسهر ل كنايااتبـ
العدد يف الدراسة والعبادة، واملطالعة واملناجاة، حىت خترةَج منها، وتوىّل التدريس يف مدرسة ابتدائية، إال 
أن الشاّب الطموح مثل مشاهد مل يكن ليقتنع هبذا القدر من العلم، فبدَأ يتقالّه، ويراه بضاعة زهيدة 

قيام ابلدعوة واإلصالح يف األمة، ولذلك بعد فرتٍة يسرية مزجاة، ال تكفي وحدها حلياته، فضال عن ال
 ترك التدريس وسافَر إىل اهلند، يطلب املزيد، ويبحث عن اجلديد. 

، وختصص يف املنطق والكالم، رامبورابهلند ودخَل يف املدرسة العالية بـ أترابراديشذهَب إىل 
لَغ يف ذلك مبلاا قلما يبلاه الرجال، مث ذهَب إىل والعلم والفلسفة، لفرتٍة تزيد على مخسة أعوام، حىت ب

مريوت  وأخذ احلديث من الشيخ احملّدث العالمة مشيت هللا الديوبندي، صاحَبه عامني وكتَب أثناء
إيضاح ، وانتشر هذا الشرح فيما بعد ابسم أستاذه حيمل عنوان كافية ابن احلاجبذلك شرح ا لـ

، وانل قبوال واستحساان، فكان الشيخ مؤلفه احلقيقي، إذا مل يعرفه جباملطالب يف شرح كافية ابن احلا
مث عاَد الشيخ إىل الوطن، وبدَأ التدريس يف املدرسة الرمحانية  (1)الناس فاهلل عرفَه وكتَب أجره،

، وقد أصابه األَرق الشديد، واالضطراب يف الصّحة والنوم، للسهر املستمّر وكثرة النظر يف كنايااتبـ
 لكتب. ا

م ترك التدريس، وسافَر إىل اهلند مرّة أخرى، ألن السفر األول رغم طوله وعرضه، 1911يف عام 
ورغم التفرّغ الطويل املستمّر للدراسة، مل تكن فيها دار العلوم ديوبند، فكان حيّس بفراغ كبري يف ميدان 

ى أيدي العلماء األعالم العلم، ولذلك جاء هذا السفر، ودخَل يف رحاب ديوبند، وأخذ العلوم عل
، أمثال الشيخ حسني أمحد املدين، والشيخ العالمة إبراهيم البلياوي، والشيخ املفيت حممد شفيع 

 وبقي يف رحاب ديوبند زهاء عامني، مث عاَد إىل مسقط رأسه. 

انب العلوم الظاهرة، وحفظ املتون، أثناء إقامته يف احمليط الطاهر الزكي حبرم دار العلوم ديوبند، وجب
والنظر يف صفحات الكتب واملؤلفات، أحّس خبلل كبري يف النفس، وفراغ يف القلب، فنهض لسد 

                                                 

  17اذ موالان حمب الرمحن، صالعالمة مشاهد البيومبوري: حياته ومنهجه الفكري، أتليف األست (1)
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اخللل، ومللء الفراغ، واستفاد من الشيخ أشرف علي التهانوي يف العلوم اليت ال توجد يف صفحات 
السلوك والعرفان، واجلهاد يف التزكية والرابنية، الكتب، وال يف احملاضرات داخل الصفوف، استفاَد منه يف 

كما استفاد من الشيخ املدين، مث ابيع الشيخ يعقوب البدربوري، خليفة الشيخ احلافظ أمحد اجلونبوري، 
 وانَل منه اخلالفة واإلجازة.

ن البال، متشّبع الروح ابلعلم عاَد الشاّب مشاهد إىل الوطن، وهو قرير العني، هادئ القلب، مطمئ
والعرفان، فبدَأ يدّرس احلديث، ويف فرتٍة يسرية سطح نوره، وملح جنمه، فأقبل عليه العلماء والطالب، 

 .سلهتو آساموأخذ يدّرس يف كثري من اجلامعات واملدارس واملراكز العلمية يف 
اخلارقة، وعرضه املعجز، وشرحه  كان يدّرس احلديث، وال تسأل عن روعة أسلوبه، وطريقة تدريسه

الدقيق العميق، فهو ال خيرج الكالم من فمه، وإمنا ينتزعه من قلبه، فكان أيخذ حديثا من أحاديث 
، ويشرحه يف ضوء أقوال األئمة والسلف الصاحل، مث يسهب يف شرحه، مع ربط النصوص النيب 

ودقّتها ابلتاريخ واجلارافيا، وقوانني االقتصاد  ابحلياة اليومية املعاشة، فيستدّل على واقعها وموضوعيتها
واحلضارة واملدنية، وعلم السياسة واالجتماع، فكان حمّداث اقتصاداي، وحمّداث مؤرخا، وحمّداث من كبار 

 علماء االجتماع وقادة السياسة! 
اهلند،  رامبوروكان شيخا للحديث يف عشرات املؤسسات، مبا فيها اجلامعة اإلسالمية بـ

، واجلامعة اإلسالمية دار العلوم سلهت، واملدرسة احلكومية بـآسامبـ مدرسة بدربوبرو
كناياات فأصبح بيتا عامرا من بيوت العلم واملعرفة، وظّل  (1)م،1974، البيت الذي رفَع قواَعده عام

رب، وعقل يديرها ويوّجهها إىل آخر عهده ابلدنيا، كما كان خطيبا مفّوها، وصاحب لسان ابرع ذ
رجيح رزين، وكان مناظرا ال ُيشّق له غباٌر، حيث آهاه هللا من قوى احلجج واملنطق السليم املقنع ما 

شيخ  )حجج اخلصوم، ويفحم املخالفني بسرعة عجيبة، حىت قال عنه الشيخ عبد الكرمي يدمغ به 
كثري من املناظرات، مع لو مُجعت علوم علماء سلهت مجيعا، ملا بلات ركبته"! وقد خاَض يف  ": (كوراي

  (2)مجاعة أهل احلديث ومع الفرق الصوفية املبتدعة.
                                                 

م، مث ظّلت ترتعرع ومتشي يف مسريهتا البطيئة الرتيبة، حىت 1889يف األصل بذرت أول بذرة هذه املؤسسة يف هناية القرن التاسع عشر امليالدي عام  (1)
" جالل آابد املعاصرة: أبطال النهضة اإلسالمية"،  م وأوصلها إىل القمة، انظر1974جاَء الشيخ البيومبوري، ونفخ فيها روحا جديدة، وأعاد بناءها عام 

  711-711أتليف الشيخ هاج اإلسالم، ص
  18العالمة مشاهد البيومبوري: حياته ومنهجه الفكري، أتليف األستاذ موالان حمب الرمحن، ص (2)
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الناظر يف حياته وآاثره يندهش ويرى العجب العجاَب حني يقرأ أن الشيخ مع تدريسه للحديث 
الح، وولعه إبقراء الطلبة وإحياء املعرفة، يف عشرات اجلامعات واملدارس، واشتااله ابلعلم والدعوة واإلص

واإلشراف على احملافل واجملامع، واملناسبات واالحتفاالت، واملشاريع الدينية، وجهاده يف ميدان السياسة 
والقيادة، أخرج وقتا كبريا للكتابة والتأليف، فهو حني يكون بطل جهاد، يكون حليف حمراب، محل 

كتب القّيمة اليت تدل على كثرة علمه، وسعة أفقه، وتفّقهه ابلواقع، القلَم وأّلف عددا كبريا من ال
ومعرفته مبستجدات العصر، ومطالب الزمان واملكان، وانفتاح قلبه، وحسرته على أوضاع األمة الراهنة، 
والبحث الدؤوب عن سبيل اجملد التليد الذي فقدته األمة املسلمة، والنهوض من هذا االحنطاط الذي 

 القرون املتأخرة، إال أنه كان مقتصرا على أتليف الكتب وحده، ومل يكن كبري اهتمام بنشرها أصاهَبا يف
 وإطالع الناس عليها. 
، كتاٌب خالٌد يستحّق أن يكون يف طليعة فتح الكرمي يف سياسة النيب األمنيمن أبرز مؤلفاته 

يف شبه القارة  حجة هللا البالاةالكتب اإلسالمية، حىت قال بعض العلماء أبنه مل ُيكتب مثله بعد 
وهي لاة املؤلف  -ابهلند ابللاة األردية، مث نقله إىل البناالية رامبورطُبع هذا الكتاب من  (1)اهلندية،

الرتاث العالمة أبو سعيد حممد عمر علي، ونشره من املؤسسة اإلسالمية بناالديش ابسم  -األم
فيها املؤلف قّصة اخلالفة، وعالقتها ابلسياسة اإلسالمية، ، حكى السياسي واالقتصادي يف اإلسالم

ورسم معامل "الدولة اإلسالمية" القائمة على دستور السماء، رّد فيه املؤلف مجيع ما تعانيه األمة 
اإلسالمية اليوم من االضطراابت السياسة، واحلروب الداخلية، والبالء العام، والفساد العظيم، يف أنظمة 

جهزة احلكم، ويف أفكار الشعب، والشر املستطري، والتوتّرات والتفرقات، والعالقة بني الرعاة احلياة ويف أ
والرعية، وبني احلكومة واملواطنني، كالعالقة بني النار واملاء، وبني األسود واألرانب، رّد مجيع املشاكل 

ن العامل اإلسالمي منذ فرتٍة السياسية والقيادية إىل غياب اخلالفة، واهنيار صرحها، واندراس معاملها م
 طويلٍة. 

كما ردة فيه على السياسة الراهنة وأساليب االنتخاب املعاصرة، وأفكارها ونظرايهتا وفلسفاهتا، 
البعيدة كل البعد عن اخلالفة اإلسالمية، وكتَب أن السياسة القائمة على الدميقراطية تتصادم مع اخلالفة 

                                                 

  18املرجع السابق ص  (1)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 411 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

411 

 

ساسها احلكومة الراّبنية، واحلكم هلل، وتحكيم الشريعة، ومصدرها اإلسالمية يف صميمها، فاخلالفة أ
الوحي، وركائزها الشورى والتقوى واخلوف من هللا، واحلسبة، أما سياستنا اليوم فال مكان للرابنية فيها، 

قاُء والناس هم الذين يشّرعون ويقّننون، وحيّرمون وحيّللون، والتقوى واخلوف من هللا أمٌر قد طارْت به العن
 يف عامل الدميقراطية. 

هذا الكتاب خري شاهد على دقّة علمه، وسعة اّطالعه، وتفقهه للواقع وظروف األمة، وبعد نظره، 
وعمق تفكريه، كما يفّسر نظرته إىل السياسة الراهنة وموقفه منها، وكان يرى: السياسة عبارٌة عن عهدة 

لٌة تقوم على العدل واإلنصاف، ووضع موازين بني احلاكم واحملكوم، وصلة بني الراعي والرعية، ص
القسط للجميع، وبناء جمتمع مثايّل قائم على احلكم العادل، واملساواة واملواساة، والتعاون على الرّب 
والتقوى، وعدم التعاون على اإلمث والعدوان، فالسياسة هي اإلنصاف، واإلنصاف هو السياسة، مها 

السياسة اجملّردة عن نور الوحي الذي هو مصدر العدل واإلنصاف  صنوان ال يفرتقان، ولذلك كان يرى
هي سياسة قاتلة للوقت، ومضيعة للجهد، ومسببة للشاب، ال طائل تحَتها، وليس هلا معىن ذو ابل، 

 ويظّن البعض أن هذا الكتاب كان جتلية ملوقفه من إنشاء ابكستان، وصفعة  قوية على أنصارها. 
الفرقان بني احلق والباطل يف التصوف حّق أن يذكر هنا للقارئ هو كتابه الكتاب الثاين الذي يست

وجاَء حبّق وجدارة خطّا فاصال بني احلّق  (1)، ُنشر هذا الكتاب من اهلند ابللاة األردية،واإلحسان
على  والباطل، والنور والظلمات، واحلقيقة واخلرافة، والشريعة والشيطانية، فقّد رّد الشيخ يف هذا الكتاب

الصوفّية الضالة الذين يف قلوهبم مرض فزادهم هللا مرضا، وأهل زوااي الفساد وأئمة الضالل الذين اختذوا 
الدين هلوا ولعبا، واخّتذوا سبل السلوك والرابنية قنطرة إىل املاّدة وملء البطون، والتهافت على فتات أهل 

وى والنفس األمارة، والطريق الصحيح إىل املعرفة الاىن والثروة، مث بنّي أمهية التزكية، واجلهاد ضد اهل
 والعرفان. 
يدّل على نباهة مؤلفه، ووعيه مبخاطر العصر احلاضر  سفٌر خالدٌ  نور احلقكذلك كتابه  

وميوله ومطالبه، ودراسته لعقلية اإلنسان العصرّي واجتاهاته دراسة  عميقة، وقراءة موقف اجليل اجلديد 
، والعقائد واإلميان، واملذاهب والفلسفات، كما يدّل على علمه مبقارنة األداين، من الايبيات والدايانت

واّطالعه على العالقات بينها، ومواطن التشابه والتضاّد يف أصوهلا وقواعدها، فقد عرَض فيه املؤلف 

                                                 

 القارئ إليه للحاجة  وقد ترمجه إىل البناالية السيد حممود احلسن ونشره، فلرياجع (1)
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ء ، مث بنّي عالقة اإلسالم ابلعلم، وكيف يتجلى صدقه وأصالته يف ضو مالمح عامة عن سرية النيب  
العلم احلديث، مث بنّي رجاحة كفة اإلسالم يف ميزان األداين، وجدارته يف عامل الدايانت الوضعية 
والشرائع السماوية، كما حكى فيه هاريخ اإلسالم يف شبه القارة اهلندية، لكي يقارن القارئ املسلم بني 

ي اجمليد، والعهد السعيد، ماضيه وحاضره، وبني ما ضاَع منه وما بقي، فيعمل على اسرتداد ذلك املاض
 وذلك العّز الشامخ الذي ضاَع بني الافلة واجلهالة، والوهن واالضمحالل، والتفكك واخلذالن. 

من عامل جليل مثل الشيخ -وهي كثرية-ال غرو إذا ظهَرت هذه الكتب وما كانت على شاكلتها
لذي عندما خترّج من جامعة دار مشاهد البيومبوري الذي كان مسة عّز وفخار لشعبه ولدولته، الشاّب ا

، قال شيخه ومرشده موالان حسني أمحد املدين: سلهتالعلوم ديوبند وخرَج ليعود إىل مسقط رأسه 
 .سلهت"ها أخذ العلم اآلن طريَقه إىل 

، الكتاب الذي الكرمي فتحشاهدان موقف هذا الرجل من السياسة واحلكومة من خالله كتابه 
وضَع فيه عصارة فكره وخالصة موقفه من السياسة، فكان رجل العلم واإلصالح، واخلالفة اإلهلية، دون 
السياسة الراهنة املوسومة ابلدميقراطية، لكن إنساان واعيا مثله مل يكن يصّح له أن يكون بعيدا عن هذا 

شعبه يتخّبط يف هذا الطريق العويص خبط عشواء،  املضمار كل البعد، وغافال عنه غفلة هاّمة، ويدع
مجعية علماء وقد أتثر أبفكار شيخه اجملاهد العظيم موالان حسني أمحد املدين، فشارَك يف حركته 

، وشارك يف نشاطها وأعماهلا منذ نشأهتا، وخالَف فكرة تقسيم اهلند وإنشاء ابكستان، ألنه كان اهلند
لمني على أساس الدولة، فيكون هذا املسلم هنداي، وأخوه املسلم يرى أنه ال ينباي تقسيم املس

ابإلضافة إىل أنه أدرك خطورة هذه  (1)ابكستانيا، فيتشّتت مشُلهم، وتتوزّع قّوهتم، وتذهب رحُيهم،
مل تكن تسحّق أن تقود هذا  الرابطة املسلمةالفكرة، وعرَف أن قيادهتا مل تكن صحيحة سليمة، فـ

العظيم ابسم إقامة دولة إسالمية، ومل يكن قادهتا أهال لقيادة املسلمني، وأن يكونوا  املوكب اإلسالمي
خلفاء هللا يف األرض، فهم مل يكونوا إسالميني يف صميمهم، ومل يكن كثري منهم يقيمون الصالة ويؤتون 

يكونوا مؤمنني الزكاة، وما كانوا يركعون مع الراكعني، فكيف تقوم دولٌة إسالمية على كواهل رجاٍل مل 
إبسالمية الدولة، وبدستورية الشريعة، إال أهنم كانوا جّتارا، يريدون الربح مهما كّلف ذلك من الثمن، 

                                                 

 الل آابدي األزهرياجلم، مقال لألستاذ عبد هللا بن سعيد  2111جملة الكوثر الشهرية، الصادرة من مركز الدعوة اإلسالمية بداكا، فرباير  (1)
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واختيار الطرق والوسائل، صحيحة كانت أو سقيمة، عادلة كانت أو ظاملة، ابلرضاء والقناعة، أو ابلقّوة 
 واإلكراه، وضرب السياط على الظهور! 

 يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱٱٱ

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

ٱ مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زي ري -41البقرة: [َّٱ

44[ 

أن اخلالفة على منهاج النبوة أروع مثال  -كما ينباي أن يراه كل مسلم  -لذلك رغَم أنه كان يرى
يف اخللق، إال  يفة لربّه وأكمل قالب ليتحقق استخالف هللا لإلنسان يف األرض، ويكمل دوره كخل

أن اخلالفة ما دامْت قد اندرسْت معاملها من الوجود، وغابْت عن امليدان، وُقضي عليها ابلزوال، فال بّد 
يشّد أزر املسلمني، ويكون عوان لألمة على الدفاع عن   -وليس كبديل عن اخلالفة -من األخذ بطريق

اظ حبريتهم واستقالهلم، وينقذهم من عدوان املعتدين كياهنم، ودولتهم، وحضارهتم وثقافتهم، واالحتف
وظلم الظاملني، فلذلك خاض غمار السياسة، واكتفى بقدر الضرورة، مضطرا غري متجانف إلمث، حىت 
ابرَك هللا يف جهده املتواضع، حبكم اإلخالص، وعظمة اهلدف الذي يسعى من أجله، وفاَز يف 

تاتور املتاطرس أيوب خان، واختري عضوا يف اجمللس ، يف عهد الدك1911االنتخاب الوط ي عام 
وهكذا فإن هللا صنع للكون  (1)الوط ي الباكستاين، ودخَل يف الربملان، وقاَم ابإلصالح يف داخل الربملان،

واإلنسان سننا، وقّدر لكل شيء سببا، فإذا كان اإلنسان عظيما يف هدفه، وجاّدا يف جهاده، حّقق هللا 
 هاَده ابلنصرة والنجاح. له هدَفه، وكلل ج

كان عاملا عامال، ومصلحا صادقا مع ربه، وصاحلا يف نفسه، عفيفا متعففا، قانعا ابليسري، وزاهدا 
يف الكثري، وطارحا للتكّلف، ومتقشفا يف حياته الشخصية، ومقتصدا يف معيشته، يلبس اخلشَن وينام 

ده، وكان كرمي النفس، طيب األخالق، وإنساان رحيما، متواضعا، ومن مث على اخلشن، ويرضى مبا جي
حمّببا إىل هللا، وحمبّبا إىل خلق هللا، وخاشعا يف الصالة، وكان واعظا انصحا، خصوصا يف رمضان كان 
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يشّد أزره وجيّد جده، فيحي لياليه كّلها ابلصالة والذكر والعبادة، واملواعظ والنصائح، وكان جيلس  
ّسر القرآن، ويشرح احلديث، بدءا من صالة الرتاويح إىل السحور، ويتدّفق الناس على هذه اجملالس ويف

من كل حدب وصوب، فيتحول اجلامع إىل جامعٍة مفتوحٍة خالل هذا الشهر املبارك، وكانت هذه 
 (1)النفوس.اجملالس تذّكر ابهلل، وتبعث يف القلوب احلنان واإلميان، تلني فيها القلوب، وهتتّز هلا 

قضى حياتَه كّلها يف بيٍت مصنوٍع من اخلشب والصفائح، لو أراَد، نعم جمرد اإلرادة، لكان قادرا  
على شراء أرٍض وعقاٍر، وبناء قصر ملكّي منيف، فقد فتحت له الدنيا أبواهبا، إال أنه ركل هبا، واختاَر 

اآلخرة، فأعزه هللا يف الدنيا، ووضَع حّبه يف  ما عند هللا على ما عند الناس، ومل يرد إال وجه هللا والدار
القلوب، ورفَع مكانته يف الناس، حىت اجتمع على حبه مجوع الناس وأشتاهتم، واحتار العلماء يف كشف 

  (2)سّر مملكته يف قلوب الناس، وكان الناس يدعونه "الدرّة السوداء"، لكونه أسوَد البشرة ومنّور السريرة.

للميالد، ليحدث فراغا ال يزال ينتظر  1911وقد اختار هللا هذا اإلنسان يف ليلة من ليايل عام 
من يسّده، وليرتك مسؤولية كبرية وأمانة عظيمة، تنتظر من ينهض ألدائها، وهي عدٌد من املسودات اليت 

تحقيق  ◊ (العربية)مشكالت القرآن واحلديث  ◊ترَكها الشيخ ومل يقدر له أن يطبعها وينشرها، ومن أبرزها 
رسول  حممد  ◊ (العربية)تفسري سورة الفاتحة  ◊ (العربية)القراءة خلف اإلمام  ◊ (العربية)رؤية اهلالل 

، لو طُبعت هذه الكتب وُنشرت يف هذه الدولة، ويف العامل العريب  (أربعة جملدات ابللاة البناالية)العاملني 
يخ اختار العربية لتكون لاة  هلا، وكأنه أراد أن خياطب هبا العجم والعرب، لكان ذلك كذلك، مادام الش

  (1)عمال عظيما، ووفاء  حبّق عظيم ترَكه املؤلف على أصحابه وورثته وشعبه.

                                                 

  11-78العالمة مشاهد البيومبوري: حياته ومنهجه الفكري، أتليف األستاذ موالان حمب الرمحن، ص (1)
  79املرجع السابق  (2)
  19انظر ترمجة كتاب الفرقان بني احلق والباطل يف علم التصوف واإلحسان، للسيد حممود احلسن، ص (1)
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 الدكتور حممد شهيد اهلل

(1778- 1787) 
 عبقري اللغة البنغالية، رائد النهضة، الكاتب احلكيم

 
 إىل هذه الدنيا فال حيس به التاريخ، ومنهم من أييت ال ليسجل التاريخ، وإمنا من الناس من أييت

ليصنع التاريخ بنفسه، إن بطل قصتنا هذه كان من هؤالء الناس، من أعظم املثقفني املعاصرين يف هاريخ 
ينال شهادة هذه الدولة، وأعلم الناس بعلم اللاات وآداهبا، وهارخيها ومراحل تطورها، وأّول مسلم بناايل 

الدكتوراه من فرنسا، وأتقن أكثر من عشرين لاة  إتقان أبنائها هلا، تحّدث فيها، وكتَب هبا، وعاَش يف 
رحاهبا، ودفَع حياته كلها يف دراستها وتدريسها، وتحليل أسرارها والكشف عن معادهنا، وأشرف على 

 قيمة، وألف مؤلفات، هذه كلها مع مراكز لاوية، وأندية أدبية، ودّرس يف جامعات كربى، وكتَب حبواث
التزامه ابلدين احلنيف، والتشبث ابلكتاب والسنة، واحملافظة على الصلوات، والوقوف عند حدود 
الشريعة، فدينه مل مينعه قط من دنياه، ودنياه مل تُحل قط دون آخرته، إنه عبقري اللاة البناالية، 

 .  تور حممد شهيد هللا اجملدديواملوسوعة احلية، الشيخ الصويف، األستاذ الدك

م، يف أسرة مسلمة شريفة يرجع أصلها إىل 1887ُولد حممد شهيد هللا يف غرب البناال عام 
الساللة العربية النقية، فكان هلا أتثري حاسم نفاذ يف مستقبله، بل يف كل مرحلة من مراحل حياته، 

ادن الذهب والفضة، أخذ الدراسة االبتدائية يف قريته، واملتوّسطة يف ، والناس معادن كمعفالعرق دساس
م، وأكمل 1911عام  بكلكتا كلية الرائسةالثانوية من ، مث خترّج يف  (Haora)هاوراحمافظة 

م، وحصَل 1911عام  بكلكتا   (City College)كلية املدينةالسنسكريتية من البكالوريوس يف قسم 
م من جامعة كلكتا، وقد سافَر إىل فرنسا عام 1912ستري يف علم اللاة املقارن عام على شهادة املاج
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  (1)م.1928م، وانَل شهادة الدكتوراه كأول مسلم بناايل من جامعة سوربون عام 1921 

، مث جسريف بدَأ الدكتور شهيد هللا التدريس منذ أايم طلبه، وقبل ختّرجه يف الدكتوراه، فدّرس 
م دخَل يف رحاب جامعة داكا 1921عمل كباحث يف جامعة كلكتا، ومارس احملاماة لفرتة، ويف عام 

حماضرا يف قسم السنسكريتية والبناالية، واستقّر يف شرق البناال واستوطنها، وأصبح ابنا أمينا هلا، ومل 
البناالية فيها، كما عمل يف  م أصبح رئيس قسم1911يرجع إىل مسقط رأسه غرب البناال، ويف عام 

لقسم البناالية، وتقاعَد عنها رئيسا  م، حيث انتقل إىل جامعة راجشاهي1977أقسام خمتلفة إىل عام 
وعمَل فيه لفرتات طويلة، وقد كان له دوٌر ابرٌز يف  جممع اللاة البنااليةم، مث دخَل يف 1978عام 

رمحن وزير التعليم لباكستان وقتذاك إنكارا شديدا، عندما هاريخ حركة اللاة البناالية، وأنكر عل فضل ال
فكرة  -ولو لفرتة وملنطلقات -حاول وضع قانون لكتابة اللاة البناالية ابألحرف العربية، إال أنه أيد

هكذا ظل طوال حياته يشتال ابلدراسة والتدريس،  (2)اختيار العربية كلاة رمسية لدولة ابكستان!
 م. 1919س والكليات واجلامعات، وإدارة اجملامع واملراكز، إىل أن توفاه هللا عام واألستاذية يف املدار 

كيف وصَل طالب متواضع من البناال إىل فرنسا، وحصَل أعلى شهادة جامعية من أكرب وأعرق 
ألم البناالية وعلومها جامعاهتا؟ وكيَف متّلك بناايّل انصية أكثر من عشرين لاة؟ وتبّحر يف لاته ا

 وهارخيها، حىت أصبح أعلم الناس هبا، وعبقراي من عباقرهتا، ُيشار إليه ابلبنان؟ 
إهنا قصة الصرب واملثابرة، واجلهود واجلهاد، والثبات عند احملنة، وتحمل الشدائد يف سبيل تحقيق 

وجشم من املعاانة، إهنا األحالم، والسعي الدؤوب وراء اهلدف، مهما كّلف ذلك من الثمن الباهظ، 
قصة الثقة ابلنفس، وعدم االستسالم لقسوة الظروف، وعدم االخنذال أمام العقبات، إهنا قصة جناح 
الدكتور حممد شهيد هللا ومفتاح سعادته بكل إجياز واختصار، فقد نشأ منذ صاره صابرا مثابرا، واثقا 

البكالوريوس، وجنَح يف اختبار القبول ملرحلة ابلنفس، ومتفائال ابملستقبل، حىت ملا خترّج يف مرحلة 
املاجستري يف قسم السنسكريتية يف جامعة كلكتا، لكن ُمنع من القبول بسبب التناقض بني دينه وبني 

                                                 

  71-77هللا، أتليف أنو حممد، ص العبقري حممد شهيد (1)
  118وكذلك مقال عبد احلق  11انظر مقال السيد علي أحسن، يف ذكرايت الدكتور حممد شهيد هللا، مطبوع جممع اللاة البناالية، ص (2)
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ختصصه، فهو مسلم وختصص السنسكريتية معظمه يدور حول الكتب املقدسة يف اهلندوسية، مع ذلك 
صرية، والتعّصب الدي ي، والنظام الااشم، ورفَع قضية يف مل يكن شهيد هللا ليستسلم أمام هذه العن

احملكمة، حىت اضطرت اجلامعة إىل فتح قسم جديد يتخصص يف "علم اللاة املقارن"، ودرَس فيه شهيد 
  (1)هللا وانَل شهادة املاجستري!

ات  كانت لديه وهو صاري رغبة عارمة يف تعلم اللاات، بل كان ذلك هوايته ومعشوقه، يعشق اللا
كما يعشق الصاار األلعاب! فدرَس مبادئ األردية والفارسية والعربية والبناالية يف بيته، حىت تعلم سبع 

مث ملا ذهَب إىل فرنسا الفاتنة جبماهلا وتقدمها، وروعتها وحضارهتا، وثروهتا  (2)لااٍت قبل جتاوز املتوسطّة!
وراء التيار، وتتماشى مع املد حيث مشى، بل وتراثها، مل يفتنت هبا شهيد هللا، ومل يدْع نفسه تنجرف 

قصَر طرَفه على صفحات الكتب، وحصَر نفسه يف حدود املكتبات، حىت أتقن يف فرنسا لاة الفيدا، 
والسنسكريتية، والتبتية، والفارسية القدمية، مث ذهَب إىل أملانيا، ودخَل يف جامعة فرايبورغ، وتعلم عدة 

هيد هللا يف عواصم أوراب وحواضرها، واستفاَد بعلومها وجامعاهتا، ال لاات هندية قدمية، هكذا تنقل ش
 فتنه اجلمال، وال أغواه املال، وعاَد إىل الوطن ثقيال ابلعلم، مرفوع اهلامة، اندرة من نوادر العصر. 

مث ملا دخَل يف حياته العملية، بقي طواَل حياته يعمل وجيتهد، ويسعى وجياهد، ال ميل وال يكل، 
فرت وال يتكاسل، حىت ملا ثقل به العمر، وأصابه اهلرم، وبلغ به الِكبَـُر كل مبلغ، وضعف جسمه، مل وال ي

يضعف قلبه وروحه، ومل يفرت نشاطه، ومل جيزع ومل يرتاجع! بل استمّر يف سريه، وجرأته ونشاطه، وحرارة 
لك كان الناس حوله قلبه، ومهة نفسه، ومضاء عزمه، وقوة أبسه، شااب متدفقا يف ريع شبابه، ولذ

 يتعجبون منه، ويلقبونه بـ"الشيخ الشاّب"! 
وقد كان منذ أايمه األوىل معنيا عناية فائقة جبسده، وحمافظا على نظام صحي دقيق يف معيشته 
ومأكله ومشربه، وحريصا على اتباع نصائح األطباء قدر جهده، وعارفا أبمهية الصحة للقيام ابألعمال 

مثارها الطيبة طوال احلياة، وعاَش موفور الصحة، وقوي البنية، ومفتول اجلسد، والواجبات، حىت جىن 
ومتني األعصاب، ومل يعاِن من السقم وتدهور الصحة إال قليال واندرا، فاستثمره يف اخلري، وظل مكبا 
على أعماله، ومعتكفا على تحقيق أحالمه، وحمبا لالستزادة من العلم واملعرفة، وإجادة اللاات، 

إلحاطة مبختلف العلوم والفنون، حىت بلَغ ما مل يبلاه إال قليل من الناس، كانت يف بيته مكتبة غنية وا
                                                 

  191و 11و 17العبقري حممد شهيد هللا، أتليف أنو حممد، ص (1)
  11و 17دكتور حممد شهيد هللا، مطبوع جممع اللاة البناالية، صانظر مقال الدكتور حيات حممود، يف ذكرايت ال (2)
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عامرة، تضم مآت الكتب يف عشرات الفنون، مستوردة من العواصم الكربى، بدءا من برلني وابريس  
 (1)حثا"!حىت القاهرة، وكان يقول: "من ال ميلك مكتبة شخصية، ال حيق له أن يكون كاتبا واب

منذ صاره بدأ حممد شهيد هللا يهتّم ابللاات واآلداب، ومحل القلم، والكتابة، حىت شارَك يف أكرب 
مع األدابء  النادي األديب ملسلمي البناالموكب علمي وأديب يف البناال آنذاك بل قاده، وأسس 

ل أمني عام له، مث بفضل دراسته يف اجلامعات األوربية العريقة، م، واختري أو 1911املسلمني الكبار عام 
وتدريسه يف اجلامعات البناالية الكربى، وإشرافه على اجملامع اللاوية واألندية األدبية، كان مهه األكرب 
وشاله الشاغل هو القراءة والكتابة، والبحث والدراسة، والكشف عن أسرار اللاة، وإبراز عجائبها 

، وحل ألااز لاوية معقدة، وفك طالمسها، وترمجة املؤلفات القيمة من لاات شىت، فرتَك حبواث وغرائبها
ودراسات، وكتبا ومؤلفات اندرة، ذات قيمة كبرية يف هاريخ اللاة البناالية وآداهبا، ال تزال تثري عجب 

  العلوم والفنون. الباحث وإعجابه، وتعطي تصورا هاما ملدى عبقرية هذا اإلنسان ونبوغه، وتبّحره يف
قواعد اللاة البناالية  ◊ (م1911)اللاة واألدب  ◊من أبرز ما تركه من البحوث والكتب: 

 ◊ (م1942)ترمجة الشكوى وجواب الشكوى إلقبال  ◊ (م1918)ترمجة ديوان حافظ  ◊ (م1911)
هاريخ  ◊ (م1912م و1971 -جملدان)حديث حول األدب البناايل  ◊ (م1942)ترمجة رابعيات اخليام 

تحرير  ◊ (م1911)ترمجة القرآن الكرمي  ◊ (م1979)هاريخ اللاة البناالية  ◊ (م1971)األدب البناايل 
قاموس اللاة البناالية العامية .وغريها  

 اإلسالمكما توىل تحرير عدد كبري من الصحف واجملالت يف مراحل خمتلفة، من بينها جملة 
الشهرية اإلجنليزية  السالم، وجملة (م1921-1918)ملسلمي البناال ، وجملة النادي األديب (م1927)
، وكان (م1941)نصف الشهرية  التكبريالشهرية، وجملة  (م1911) أرض البناال، وجملة (م1921)

، وجملة (م1912) رسول هللا للناشئنيله اهتمام كبري أبدب األطفال، فكتَب هلم كتبا، من بينها 
العنب (1921م)  لعرض تعاليم القرآن ودروس السنة، وقصص األنبياء  على األطفال املسلمني

أبسلوهبم ولااهتم، وإنقاذ اجليل الناشئ املسلم من خرافات الكتب اهلندوسية وخزعبالت آهلتهم السائدة 

                                                 

  11و 27الدكتور حممد شهيد هللا يف صميمه، أتليف الدكتور غالم ثقلني، ص (1)
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  (1) أول جملة شهرية لألطفال يف أرض البناال. العنبيف البناال آنذاك، فكانت 

وقَع  -لألسف -كان يكرر دائما أن "الوطن الذي ال يقدر الكبري ال ينجب الكبري"، وهذا الذي
يف حياته، وصدَق له بعد وفاته، ومن مث رغم مكانته يف اللاات واآلداب، وال سيما يف اللاة البناالية 

ه ملراكز علمية ولاوية، ومآثره وأدهبا، وعلومها وهارخيها، وتوليه مناصب حساسة وكراسي جامعية، وإدارت
اخلالدة يف التأليف والرتمجة، وعبقريته يف التاريخ والفلسفة، ورايدته للبحوث والدراسات، وقدم سبق يف 
حركة اللاة البناالية، والنهوض ابجملتمع املثقف املسلم، رغم ذلك كله مل يقدره شعبه حق قدره، ومل 

 إذا قورنوائز يف حياته وبعد وفاته، إال أنه ال يعد شيئا يكافئه وطنه، نعم لقد منحه وطنه عدة ج
منحته جوائز قيمة،  مبا فيها اهلند وابكستان وفرنسا مبكانته ومآثره، وال جديد عليه، فإن كثريا من الدول

وخلعْت عليه ألقااب تشريفية، فإنه كان يستحق أن يكون خري منوذج للمثقف البناايل املسلم، وأيقونة 
اضر والقادم، وأسوة للباحثني، والكتاب واملؤلفني، واألساتذة واملربني يف هذا الوطن، إال أنه مل اجليل احل

يكن، بل ابلعكس ظهرْت هناك حماوالت لتهميش هذا اإلنسان الكبري من التاريخ، وطمس معامله، 
يث لو تسأل وإخفاء مآثره، وحمو آايت عبقريته ونبوغه، وإبعاده من الضوء، وقطع صلة الشعب عنه، حب

اليوم اجليل الناشئ عن هذا اإلنسان العمالق، لتجدن عددا كبريا منهم ال يعرفونه، بل مل يسمعوا عنه 
 قط! 

كما ظَل الدكتور مطمورا مامورا يف األوساط الدينية هي األخرى، ويف املدارس واجلامعات العربية، 
األمة، حىت أصبح ال يعرفه كبار العلماء، وحميط العلماء والدعاة، ونتأ برزٌخ بينه وبني مشايخ هذه 

، بل ال يعرفه األكابر واألسالفوالشيوخ والدعاة، وال يُذكر امسه يف احللقات، وال يسجل يف قائمة 
 إال عدد من الناس، وقليل ما هم! 

 ملاذا هذا البخل على ابن من أعز أبناء هذا الوطن؟ وملاذا هذا التجاهل والتاافل عنه يف اجلامعات
 واهليئات ويف األوساط املثقفة؟ وملاذا هذه "الالمباالة" به يف املدارس العربية، ويف حميط الدعاة واملشايخ؟ 
إهنا مشكلة التدين، وطريقة التفكر، ووجهة النظر، وقضية املسلك واملنهج، والتعّصب والتحيز، 

                                                 

جممع اللاة البناالية،  ، وانظر كذلك مقال الدكتور حيات حممود يف ذكرايت الدكتور حممد شهيد هللا، مطبوع14-21العبقري حممد شهيد هللا، أتليف أنو حممد ص (1)
  41ص
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عقيدته، وذلك أنه مل يكن هلؤالء وضيق األفق، فقد جتاهَل الفريق األول حياته وأعماله، وخاَف تدينه و  
أن  -محلة لواء الشيوعية والاربية، والشكاكني، واملعرتضني على الدين، والزاندقة وامللحدين -الناس

يصربوا على مسلم متدين، ويعملوا تحت إنسان يلبس لباس التقوى يف ظاهره وابطنه، ويلتزم ابلطاقية 
ظ على الصلوات، وياض بصره، وحيفظ نفسه من ومالبس العلماء يف منزله ومكان عمله، وحياف

الفواحش، وأيمر ابملعروف وينهى عن املنكر، مث يدير أقسام اجلامعات العلمانية، وُيشرف على مراكز 
وهيئات لاوية وأدبية، فخشوا أن تكسد سوقهم، وتالق أبواب شرهم وفسادهم، ومتعهم ومتاعهم، 

لدين وسخريتهم بشعائره، يف رحاب اجلامعات، ابسم وتالعبهم بعقول الشباب والشاابت، وعبثهم اب
احلرية والتطور، فهبوا ودبوا، وجاهدوا من كل سبيل لوضع حاجز بينه وبني اجليل الناشئ، حىت ال يكون 
له أثر يف أبناء هذا الوطن، فضال أن يكون قدوة هلم، واهتموه أبنه قليل الفراسة، وضحل النظر، 

، وعاجز عن اجلمع بني معرفته وحياته، وعلمه وعمله، عندما مل ومتخلف عقليا، ومضطرب فكراي
يستطيعوا إنكار علمه ومعرفته وعبقريته! فالدين عندهم ال يع ي إال التخلف والاباوة، والتمّسك به يع ي 

  (1)الفشل يف احلياة.
ر حممد شهيد هللا مل بينما جتاهَل الفريق الثاين إميانه وعقيدته، وصلته ابهلل وبدينه، فعرفوا أن الدكتو  

يدخل قط يف مدرسة دينية، ومل يدرس على يد عامٍل أو داٍع، بل درَس منذ صاره يف مدارس وجامعات 
مدنية، وتعلم علوما هندوسية، ولاات بوذية، وثقافات غربية، مث عمَل طوال حياته يف اجلامعات 

، والسنسكريتية -أوساطهم آنذاكاللاة املهجورة يف  -العلمانية، وتوىل رائسة أقسام "البناالية"
اهلندوسية، والبالية البوذية، فال يستحق أن ينال شكرا أو تقديرا منهم، أو عناية يف أوساطهم، ومل يعرفوا 
أن هذا اإلنسان من صميمهم، وأهل بيتهم، وعضوا من أعضاء أسرهتم، مثله يف ذلك مثل األستاذ 

لو قدر العلماء قدرهم، وقدموهم  (2)ي أشرف وغريمها،الدكتور مهر علي، واألستاذ الدكتور السيد عل
                                                 

 17ية، صانظر ما كتبه حيات حممود عنه، مث ما صرّح به الكاتب امللحد أمحد شريف يف ذكرايت الدكتور حممد شهيد هللا، مطبوع جممع اللاة البناال (1)
  119وما ذكره عبد احلق يف ص 11و

 علي أحسن، من العظماء املثقفني يف بالد البناال، أجنز بوحده ما مل ينجزه إال قليل إنه األستاذ الدكتور أبو نصر علي أشرف، شقيق األستاذ الوط ي (2)
م يف بيت مسلم نبيل، وانَل شهادة املاجستري يف اإلجنليزية من جامعة داكا، مث أكمل 1927من الناس يف هارخينا، ُولد السيد يف العاصمة داكا عام 

التابعة جلامعة كمربدج، دّرس األستاذ طوال حياته اللاة اإلجنليزية، وتنقل يف جامعات الدول الشىت، فدّرس يف  لياموي فيتز كلية من اإلجنليزية يفالدكتوراه 
م، ودخَل يف قسم اإلجنليزية جبامعة كراتشي رئيسا له، مث حضَر يف اململكة العربية 1974جامعة داكا، مث يف جامعة راجشاهي، مث ذهَب إىل ابكستان عام 

يف اللاة  وأصبح رئيس قسم اإلجنليزية يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة، مث عمل أستاذا زائرا يف هارفارد وجامعة نيو برونزويك! كان كاتبا قديرا السعودية
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إىل الوطن والعامل، لكانوا ثروة لإلسالم وقوة للمسلمني، وجندا من جنود هللا، وأروع مثال حليوية 
اإلسالم، ومساحة هذا الدين، وقدرته على بناء النوابغ والعظماء، وقد كان اإلسالم أهم عناصر هؤالء 

 الرجال. 

إذن كيف كانت صلته ابهلل؟ إهنا صلة عميقة فريدٌة، فقد درَس الدكتور طوال حياته يف املدارس 
والكليات املدنية، واجلامعات اهلندوسية والنصرانية والالدينية، ودرَس تحت األساتذة الوثنيني وامللحدين، 

مدرسة دينية، ومل يوفق أن أيخذ درسا وعمل يف املراكز العلمانية، ومل يسنح يوما من األايم أن يدخَل يف 
من الكتاب والسنة يف حلقات العلماء والفقهاء وكبار املشايخ، مع ذلك كله كان موفقا حقا، وكان 
معدنه معدان طيبا، فقد ُولد يف بيت شريف نبيل، بيت علم وتقوى، وهاريخ جميد عريق يف الدعوة 

واملصلحني، هجروا وطنهم وأسرهم للدعوة، واإلصالح، كان أسالف ذلك البيت من كبار الدعاة 
وقضوا حياهتم يف بقعة انئية عن العامل العريب، فكان شهيد هللا حامل هذا الدم الزكي، ونشأ نشأة دينية  
كرمية، مث استفاد من الشيخ أيب بكر الصديقي يف التزكية والسلوك، واستفاد من العالمة منري الزمان 

كرم خان وغريمها يف األفكار واالجتاهات، فكان هلم أعمق األثر يف اإلسالم آابدي وموالان حممد أ
الشهرية، األمر الذي يدل  ترمجان احلديثوكان يقرأ ويكتب يف جملة  (1)تكوين حياته، وصنع عقليته،

على صلته بعلماء أهل احلديث، إال أن احلق كان أحب إليه من الرجال، فأنكر على حممد أكرم خان 
سريه الشهري للقرآن الكرمي، ومأله ابآلراء، وخالَف اجلمهور، وساَر على منهج االعتزال عندما وضَع تف

  (2)والعقالنية.
لذلك رغم قضائه معظم حياته يف البيئة املعادية للدين والتدين، سبَح ضد التيار، وحافَظ على 

العواصم األوربية عدة  عقيدته وأعماله حمافظة هامة ال يشوهبا نقٌص أو هتاون، حىت ملا كان يعيش يف
سنوات يف خضم األلوان، والفنت واإلغراء، واالختبار واالبتالء، وموجات الفحشاء العاتية، كان أشد 
صالبة يف دينه، وأكثر عناية بصلواته، وأغض لبصره، وأحفظ لفرجه، حىت خرَج منه بعد أن حقق 
                                                                                                                                  

إجياد منهج تعليمي يقوم  اإلجنليزية، فكتَب ما يزيد على عشرين كتااب، يرّكز يف معظمها على ضرورة التوافق بني العلم والدين، والرتبية والشريعة، وضرورة
  م.1998األصل تطبيقا عمليا ملا كتَبه، ودعاَ إليه، وسعى من أجله طوال حياته، وقد تويف هذا الَعَلم عام  يف اإلحسان دار جامعة إنشاء كانوقد  على دين هللا! 

  12الدليل اهلادي حممد شهيد هللا، أتليف جنله أ. ج. م. تقي هللا، ص (1)
  14يد علي أحسن، يف ذكرايت الدكتور حممد شهيد هللا، مطبوع جممع اللاة البناالية، صمقال الس (2)
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 اهلدف وأخذ العلم والشهادة كما خيرج الشعر من العجني!  
ا عمَل يف جامعات هذه الدولة، ومراكزها العلمية واألدبية، ظل طوال حياته متمسكا بدينه، مث مل

ووقافا عند حدوده، يلبس لبوس العلماء، وحيافظ على الصلوات يف أوقاهتا ويف املسجد مع اجلماعة، 
مل يكن وعلى منت الطائرة، حىت ملا بلغ من الكرب عتيا، وفرتت منه القوى، وثقل اجلسم، مع ذلك 

يصلي يف البيت، بل ميشي إىل املسجد ليصلي مع اجلماعة، وكان قد اختار بيته قريبا من املسجد لئال 
 تفوته اجلماعة! 

كل جواحنه، وأخذ مبجامع لبه، وران على قلبه وقالبه، فأطال شعره   ملَك عليه حب النيب 
كلها، وحيتفل ابملولد، وحيضر يف مثل هذه   وأعفى حليته اقتداء حببيبه، مث كان يتتبع سنن النيب يف أعماله

 (1)املناسبات بكل رغبة ومحاس، وكان دائما على الوضوء، ويصوم تطوعا، ويعيش عيشة الدراويش،
وأيمر أوالده ابلصالة وهم أبناء سبع أو مثاين سنني، وقد ماَل يف شبابه إىل شيء االشرتاكية، إال أنه 

كما كانت له نظرة يف الفوائد املصرفية وال يراها   (2)اب والسنة، سرعان ما اكتشَف خواءها والَذ ابلكت
  (1)راب! إال أنه يف احلياة التطبيقية كان أبعد الناس منها.

كذلك مع كونه يف البيئات اجلامعية العلمانية اليت قليال ما فيها يبايل الناس ابلدين والتدين، 
ى إميانه، مع االنفتاح املسموح واحلكمة يف الدعوة، ودون واحلالل واحلرام، كان متصّلبا يف دينه، اثبتا عل

التحّفظ، أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر، ويكره األغاين والتصوير، واألصنام ابسم التماثيل، وينكر 
على االحتفاالت املخالفة للشريعة واملروءة أشد اإلنكار، وحيذر من الفحشاء، والتربج والسفور، 

   (4)واالختالط واخللوة!
مجعية الدعوة وقد لعَب دورا كبريا يف نشر الدعوة اإلسالمية وحماربة التنصري واهلندوسية تحت راية 

مع الشيخ منري الزمان اإلسالم آابدي، يف عشرينيات القرن املاضي، مث أسس مجعية مستقلة  اإلسالمية
ية اليت أسسها اهلندوسي اهلندوس ُشدهيم، ملقاومة حركة 1921عام  أجنمن إشاعت إسالمابسم 

                                                 

 188و 41و 42العبقري حممد شهيد هللا، أتليف أنو حممد، ص (1)
، وفيما أراَد بقوله "االشرتاكية ، إال أننا لو دققنا النظر يف كالمه17و 14انظر مقدمة كتاب الدليل اهلادي حممد شهيد هللا، أتليف جنله أ.ج.م. تقي هللا، ص (2)

  19-18 اإلسالمية"، لوجدان أنه مل يرد اشرتاكية يف صميمها، وإمنا أراد بذلك النظام االقتصادي يف اإلسالم القائم على العدل واإلنصاف، انظر
  121الدكتور حممد شهيد هللا يف صميمه، أتليف الدكتور غالم ثقلني، ص (1)
  141و 111وما بعد ذلك وكذلك  221هللا، أتليف أنو حممد، صالعبقري حممد شهيد  (4)
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املتعصب شردانندا يف ذلك الوقت لتهنيد املسلمني، فأدت اجلمعية دورا كبريا يف الدفاع عن إميان األمة 
وكان  (1)املسلمة وعقيدهتا، والرد على احلركة اهلندوسية، وقد أسلم على يديه آنذاك عدد من اهلندوس!

يف السلوك والتزكية، فعَرف الشيخ مكانته،  فرفراوية مبايعا للشيخ الكبري أيب بكر الصديقي مؤسس زا
وكفى هبا دليال على إخالصه هلل  اإلجازةوإخالصه هلل ولدينه، ومتسكه ابلشريعة، حىت خلَع عليه 

  (2)والدعوة إىل دين هللا، وعلى واليته وكماله.

                                                 

  41و 42، وكذلك العبقري حممد شهيد هللا، أتليف أنو حممد، ص77ذكرايت الدكتور حممد شهيد هللا، مطبوع جممع اللاة البناالية، ص  (1)
  121و 121و 11و 11و 29الدكتور حممد شهيد هللا يف صميمه: أتليف الدكتور غالم ثقلني، ص (2)
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 موالنا عبد الودود السنديبي

(1778-1781) 
ي الرباني، صانع األ

ّ
 عالم والعباقر،، أول شيخ احلدي  اجامعة جريياملرب

 
بىن هذا الرجل أّمة كاملة من الرجال، وأعّد جيال فريدا من الدعاة واملصلحني، والقادة العباقرة 
للدين، وخرّج مجاعة  كبرية  من العلماء األعالم، وأصحاب الدرس والتخريج، وزعماء الفكر، ورّواد 

لجامعات والكليات، واملبّشرين ابلدين القدمي للعصر اجلديد، احلركات والنهضات، واملؤسسني ل
والشارحني للشريعة اإلسالمية بلاة يفهمها أهل العصر، والذين هلم صولٌة وجولة يف الدعوة واإلصالح، 
والسياسة والقيادة، والذين أصبحوا بعده أعالم الدنيا، وعباقرة اإلنسانية، فهو صانع ابب جميد من 

إلسالم يف هذه الدولة، ومنشئ جيل قرآين، وأّمة نبويّة كاملة، إنه أول شيخ احلديث يف أبواب هاريخ ا
 .  جامعة جريي، الشيخ الرابين، العارف ابهلل، موالان عبد الودود السندييب

مة شريفة، أخذ الدراسة للميالد، يف أسرة مسل 1888ولد عبد الودود يف حمافظة شيتاغونغ عام 
م، وهي يف أايمها األوىل، ويتوىّل 1911االبتدائية يف قريته، مث دخَل يف رحاب دار العلوم هاهتزاري عام 

التدريس فيها مجاعٌة من العلماء األعالم الذين صنعوا هارخيا جديدا يف العلم واملعرفة هلذه الدولة، وعلى 
حبيب هللا القرشي، والعالمة سعيد أمحد السندييب وغريهم، مث رأسهم الشيخ ضمري الدين أمحد، والشيخ 

سافَر إىل اهلند للدراسات العليا، ودخَل يف دار العلوم ديوبند، ظّل فيها مخس سنوات يدرس التفسري 
واحلديث، والفقه والفلسفة، وعلم القراءة، على أيدي األساتذة األعالم، مبن فيهم شيخ اهلند حممود 

وجبانب  (1)وموالان أنور شاه الكشمريي، والشيخ املفيت عزيز الرمحن العثماين وغريهم، حسن الديوبندي،
                                                 

  29شيخ احلديث العالمة عبد الودود السندييب: حياته وعطاؤه، تحرير املفيت كفايت هللا، ص (1)
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العلوم الظاهرة، جاهَد يف سبيل العلوم الباطنة، فذهَب إىل الشيخ أشرف علي التهانوي، وظّل يف زاويته  
  (1)إىل وطنه.ملّدة ستة أشهر، استفاَد أثناَءها من الشيخ التهانوي يف السلوك والتزكية، مث عاَد 

م توىّل التدريس يف جامعة جريي، بعد أتسيسها بفرتة قليلة، ويف غضون سنوات 1919يف عام 
طارت شهرته، وعال جنمه، واشتهر يف األوساط العلمية كمحّدث فريد يف أسلوبه، واندر يف علمه وسعة 

اطروا عليها من اطالعه، حىت تدّفق الطالب املوهوبون على جامعة جريي من كل حدب وصوب، وتق
شىت األقطار، والتقى فيها مجاعة كبرية من األذكياء والعباقرة، ليستفيدوا من غزارة علمه، واتساع معارفه، 
وكان املستقبل يف انتظارهم، فشّمر الشيخ عبد الودود عن ساعده، ونذَر حياَته للعلم واملعرفة، والتعليم 

ي إىل آخر عهده ابلدنيا، كما دّرس البخاري والرتمذي والرتبية، وجاهَد واجتهَد، ودّرس يف جامعة جري 
  (2)أكثر من مخسني عاما، وبّدل مسري التاريخ.

رغم علمه وسعة اطالعه، مل يتفرّغ للتأليف والكتابة، ومل يرتك مسّودات أو مؤلفات منشورة، كما مل 
القرآن واحلديث، والسّنة والتاريخ، ولعل كل ذلك يرجع  يتفرّغ للخطب واحملاضرات، رغم رصيد ثرّي من

إىل سبب واحد حيّل هذا اللاز، وهو أن الرجل أوقَف حياته على التعليم والتدريس، وتربية الطاّلب، 
وإعداد الدعاة، وبذل جهوده وجهاده وحياته كّلها يف سبيل العلم واملعرفة، ومن مث مل يتح له أن يؤلف  

أستاذ الكتاب واملؤلفني، ومل يتح له أن يتحّدث يف احملافل واجملامع كثريا، مع ذلك كتااب، لكنه أصبح 
أصبح معلم اخلطباء، ومدّرب احملاضرين، كما مل ينشئ مدارس ومؤسسات كثرية، لكنه أصبح شيخ 
 املؤسسني، ومرشد الرؤساء والقياديني، وهذا هو أبرز جوانب حياة هذا اإلنسان، وهذا الذي خّلد ذكرَه

يف التاريخ، وجعل له مكانة  سامية يف أوساط العلماء األعالم، وال تزال ألسنة العلماء الكبار تلهج 
ابلثناء عليه، والشكر على جهده، وعطائه وتضحياته يف سبيل إعدادهم، فلو يصّح أن التالمذة 

رشَدهم، واألصحاب هم الذين خيلدون الناس أو يضيعون، كما خّلد أصحاب أيب حنيفة النعمان م
 وكما ضّيع أصحاب ليث بن سعد شيَخهم، فقد جاَء أصحاب الشيخ عبد الودود وخّلدوه يف التاريخ.

وقد تتلمذ هلذه اخلصية، ونشَأ تحت ظالل هذه الدوحة الباسقة، وهنَل من هذا املنهل العذب 

                                                 

  218، ص1انظر مشايخ شاتاام، أتليف العالمة شاه أمحد حسن، وتحرير العالمة املفيت احلافظ أمحد هللا، جـ (1)
  19أتليف العالمة جنيد البابوناري، ص الكواكب الالمعة يف هاريخ دار العلوم هاهتزاري الشهرية، (2)
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عاصروه أو جاؤوا  الصايف النمري، كثرٌي من علماء هذه الدولة، وكان له فضل السبق على كثري من الذين
بعده، وفضل األستاذية على الشيخ املفيت عزيز احلق، مؤسس جامعة فتية ورئيسها، فحسبه ذلك 

املفيت يف مدرسة جريي ورئيسها  ته وأحب أصحابه، والشيخ نور احلقفضال، وكان من خرية تالمذ
والشيخ العالمة إسحاق  (2)رئيس جامعة فتية األسبق، الشيخ العالمة علي أمحد البوالويو  (1)السابق،
شيخ احلديث ابجلامعة دار  وجنله الشيخ العالمة إحسان احلق شيخ احلديث جبامعة فتية، الاازي

 عرض آابدشيخ احلديث ابجلامعة احلسينية  الشيخ رضاء الكرمي اإلسالم آابدياملعارف اإلسالمية، و 
، والشيخ في ي علماء ابزاريث بـشيخ احلد أديب صاحبوالشيخ نور اإلسالم املعروف بـ بداكا،

شيخ  والشيخ العالمة املفيت أمحد هللامفيت جامعة هاهتزاري،  مة املفيت عبد السالم الشاتااميالعال
 .ونوغريهم كثري  (1)يماحلديث جبامعة فتية، واملؤلف الكبري الشيخ املفيت إبراه

                                                 

م يف شيتاغونغ، وأخذ الدراسة االبتدائية يف بيته، مث دخَل يف جامعة جريي 1918إنه الشيخ موالان املفيت نور احلق، رئيس جامعة جريي، ولد عام  (1)
احلديث، واملنطق واألدب، وكان شاعرا مطبوعا، طيع القرحية هـ دخَل يف دار العلوم ديوبند، ودرَس التفسري و 1177وخترّج يف مرحلة التكميل، ويف عام 

أصفى تالمذة ابللاات الثالث، العربية واألدرية والفارسية، وكان ينظم القصائد عفو اخلاطر، وقد كتَب أشعارا كثرية إال أن معظمها ضاعْت، وكان من 
ق لو غالَب احلريري يف نظمه ونثره لالَبه"، توىّل التدريس يف جامعة جري عام الشيخ عبد الودود، الذي كان يقول عن تلميذه الباّر: "عزيزي نور احل

هـ، اسُتندت إىل الشيخ نور احلق 1181هـ توىل منصب املفيت فيها، وملا تويّف الشيخ أمحد حسن الرئيس املؤسس للجامعة عام 1179هـ، ويف عام 1178
نت له صلٌة قويّة ابملشايخ الكبار أمثال الشيخ عبد الودود، والشيخ معظم حسني خان، واخلطيب رائسة اجلامعة، وظّل فيها إىل آخر عهده ابلدنيا، وكا

م، وصلى عليه الشيخ احلاج حممد يونس، 1981هـ املوافق 1418األعظم صديق أمحد، وقد انل اخلالفة يف التزكية من كّل من هؤالء الثالثة، وقد توىّف عام 
 وُدفن يف مقربة اجلامعة. 

م يف حمافظة شيتاغونغ، درَس يف كتاب قريته، مث دخَل يف جامعة 1911و الشيخ الرابين العالمة علي أمحد بن صناعت علي البوالوي، ُولد عام ه (2)
ن واملفيت حس جريي، وخترّج يف مرحلة التكميل، وأخذ احلديث على أيدي األساتذة الكبار، على رأسهم الشيخ عبد الودود السندييب، والشيخ العالمة أمحد

لقد عاىن الشيخ البوالوي معاانت كثرية يف حياته، ومنذ صاره، فقد ذاَق مرارة اليتم يف طفولته، مث تعّرض للضاوط االقتصادية يف  عزيز احلق وغريهم،
لألهداف، ذّلل كل العقبات،  مراهقته وشبابه، حىت أجرب على هجر الدراسة واملدرسة، وممارسة التجارة لفرتة، لكنه بفعل ثباته واستقامته، وإخالصه

سنة، ابيع الشيخ ضمري الدين، وبعد وفاته ابيع الشيخ  11واستمّر الصعود يف سلم املعايل، فقد توىّل التدريس يف جامعة فتية، ودّرس احلديث أكثر من 
م، ومجَع أقواله املختارة املفيت 2114ت، وقد تويّف عام املفيت عزيز احلق، وانَل منه اخلالفة، كان انصحا أمينا رابنيا، وليس واعظا جتاراي، وصاحب كراما

ونشره حممد حبيب هللا، انظر تفاصيل حياته يف كتاب ترمجة الشيخ شاه  ترمجه مث ابألردية، البوالوي ملفوظات كتاب يفالكبري عبد السالم الشاتاامي 
 علي أمحد البوالوي، أتليف العالمة حممد سلطان ذوق الندوي. 

م يف شيتاغونغ، ودرَس يف جامعة جريي، على أيدي 1917، مفيت جامعة فتية، ُولد عام رمحه هللا املؤلف الكبري، العامل البحر، الشيخ إبراهيمإنه  (1)
الشيخ إبراهيم و  األساتذة الكبار، وعلى رأسهم الشيخ العالمة عبد الودود، مث سافَر إىل اهلند ودخَل يف دار العلوم ديوبند، عند الشيخ موالان املدين،

هـ، طوال ثالثة وعشرين 1199هـ توىّل التدريس يف جامعة فتية، وظّل يف منصب املفيت هلا حىت عام 1111البلياوي، والشيخ موالان إعزاز علي، ويف عام 
، ومن أبرز جوانب هذا اإلنسان هو ةكبري  لفرتة العربية املدارس اتّحاد على أشرفعاما، قّدم خالل هذه الفرتة الكبرية أكثر من ستة آالف فتيا، كما 
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، وطرازا اندرا يف العابدين، ومنوذجا صادقا لسرية السلف فوق هذا وذاك، كان عارفا من العارفني
الصاحل، وصورة  أمينة للعامل التقي املتخشع، وغارقا يف حبر العشق اإلهلي، والطاعة له، واخلضوع ألمره، 
والعبادة والتالوة، فكان ال يرتك الصالة مع اجلماعة يف احلل والرتحال، ويف البيت ويف الشوارع، وملا 

الة، كانت تعرتيه حالٌة غريبٌة، وكاد أن ينسى كل شيء حوله، يقول الشيخ العالمة شاه حضرت الص
"بعد أن تولّيت التدريس يف جامعة جريي، ما رأيُته تفوته حىت سّنة :  شاتااممشايخ أمحد حسن يف 

ل الفجر، وما رأيته يصلي منفردا، وعندما ينتهي من صالة الفجر، ميضي قبال إىل حجرته، ويشتا
  (1)ابلذكر والتسبيح، مث يصلي صالة اإلشراق، وبعد ذلك يقرأ جزءا من القرآن".

كان متواضعا إىل حّد يُثري الدهشة، ومن مث فال يصرب على الثناء عليه بني يديه، وكان ياضب 
وتثور اثئرته إذا وقع شيء من املنكر أمامه، وكان يعتّم دائما يف الصالة، ويستاك عند كل وضوء، وال 

 أيكل ذبح اجلزّار يف السوق، كما كان ال حيضر يف مائدة هارك الصالة.
مرّة قّدمت له دعوة مبناسبة العقيقة، ومسع أن الرجل ذبح بقرة ، دون غنم، فما استجاَب له، وقال: 
"إن هذه العبادة سّنة ابلانم، وليس ابلبقرة، فال أدري هل هذه رضا هلل أم رضا للناس"! وكذلك قّدمت 

وٌة مبناسبة احتفال دي ّي يف الثاين عشر من الربيع األول، فسأل الشيخ: "ملاذا حّددوا الثاين عشر له دع
من الربيع األّول، هذا يوٌم تكثر فيه البدع واخلرافات، فيشبه االحتفال بتلك األشياء"، فقيل له أبن فيه 

ن البدعة ال تحمل يف طّيها إال خريا للمدرسة ونشرا هلا بني الناس، فقال الشيخ بكل جرأة املؤمن: "إ
اخلسارة والضياع"! ومل ُيشارك فيه، هكذا كانت حياة هذا الشيخ منوذجا حّيا رائعا للحفاظ على السنن 

يف كل حركات وسكناٍت،  والنوافل، والبعد عن مواطن الشبهات، والسري على درب املصطفى 
 ع. وقد ظل طوال حياته حريصا على االتباع، وانقدا لالبتدا 

كلما كان يسمع صوَت األذان، يتوّقف عن عمله، حىت عن تالوة القرآن، وجييب املؤذن، ومن 
أجل هذا مرّة سأله ابنه الشيخ إحسان احلق عن هذه الفعلة، وبنّي له أن تالوة القرآن ال أبس أن يستمّر 

ن حيثما تشاء، فتحصل فيها القارئ حىت أثناء األذان! فقال له الشيخ: اي ب ّي! ميكنك أن تقرأ القرآ
                                                                                                                                  

على مقررات منهج جهاده يف ميدان التأليف والكتابة، فكان فارسه املاوار، أّلف كتبا كثرية، معظمها ابللاة العربية واألردية، تشمل الشروح والتعليقات 
 هـ. 1411املدارس العربية يف بناالديش، وقد توىّف الشيخ عام 

  211و 212، ص1أتليف العالمة شاه أمحد حسن، وتحرير العالمة املفيت احلافظ أمحد هللا، جـانظر مشايخ شاتاام،  (1)
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 على أجر التالوة، أما أجر الرّد على األذان، فلن جتده إال يف حينه! 
مرّة اصطاد له بعض أبنائه األمساك، ففاهَتم الصالة مع اجلماعة، وملا رجَع الشيخ إىل البيت، ورأى 

جلماعة، أهم الذين األمساك، قال لألسرة: من أين هذا؟ فذُكر اسم أبنائه، قال الشيخ: ما رأيُتهم يف ا
يرتكون اجلماعة ويصطادون األمساك! فلن آكلها أبدا، وملا جاء األبناء بكوا بكاء شديدا، ووعدوا أبال 

على أن تعبدوا هللا  -وهم سبعة أبناء-يعودوا إليه أبدا، فقال هلم الشيخ بكل ثقة واطمئنان: "إين ربّيُتكم
، وقافني عند حدوده، ال على أن آكل من كسبكم، تعاىل وتكونوا له عبادا شكورين، خاضعني ألمره

إين ال أسألكم رزقا، فاهلل ريب، وهو الذي يرزق ي، وإذا كنُتم ال تبالون هبديف وأمنييت، فال حاجة يب إىل 
 األبناء أمثالكم"! 

وكان حيافظ على السنن والرواتب من الصالة، حىت يف السفر، وال تفوته اجلماعة حىت يف املرض،  
ن حييي الليل ابلعبادة والتالوة، وال حيّب رفع الصوت يف املسجد، فإذا حدث أي صوٍت يف كما كا

املسجد كان يقول: "اي عباد هللا، هذا بيُت هللا، وليس بيوتنا، فال حيسن فيها شيء من كالم الناس، 
كان بّكاء يف ورفع الصوت أمام هللا"! وإذا رأى يف املسجد شيئا من القذر، هروَل إىل إزالته بيده، و 

 الصالة، يبكي وينتحب، ويكاد أن يُامى عليه أحياان. 
كان مبايعا للشيخ أشرف علي التهانوي، مث استمّر يف التدريس والرتبية، حىت تويّف الشيخ 
التهانوي، ويف فرتٍة من الفرتات زار الشيخ القاضي معظم حسني خان خليفة الشيخ رشيد أمحد 

َز الشيَخ السندييب بعد أن شاهَد منه ورعه وصالحه، وخشوعه الكنكوهي جامعَة جريي، فأجا
إال أنه مل خيض غمار الطريقة والرايضة كثريا، بل ظّل يف التدريس والرتبية، وأخذ البيعة من  (1)وعبادته،

أكتوبر عام  29عدد قليل من الرجال، فزاُد طريِقه ورأس ماله تالمذتُه، وليس أتباعه، وقد اختاره هللا 
فانتقَل إىل رفيقه األعلى، وخلف جيشا عرمرما من العلماء والدعاة، جّندهم على حساب  (2)،م1918

 .حياته ووقته، وسيكونون له عوان إبذن منه، يوم ال ينفع مال وال بنون، إال من أتى هللا بقلب سليم

  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حتُّٱ

 

                                                 

  211املرجع السابق، ص  (1)
  11شيخ احلديث العالمة عبد الودود السندييب: حياته وعطاؤه، تحرير املفيت كفايت هللا، ص (2)
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 فيض الرمحنموالنا 

(1778-1781) 
 ورجل الدعو، والسياسةالشيخ الرباني، 

 
بعد وفاة الشيخ العبقري العالمة أطهر علي أصبح هذا اإلنسان موضع ثقة وأمانة، واحرتام  

ووجاهة، واعتماد وإميان، ملاليني الناس، وآلالف العلماء والطالب، ومئات املدارس واجلامعات، يف 
مؤمن فكان إماما للجامع الكبري بـ قدميا، مؤمن شاهياملناطق الشمالية، ويف احملافظات التابعة لـ

، إال أن إمامَته مل تكن قاصرة  على اجلامع، وإمنا كان إمام املسلمني يف عصره، وحامل لواء شاهي
اإلصالح تعليما وتشريعا وتنفيذا ومراجعة، فكان إماما هلم يف الصالة والسياسة، والدعوة واإلصالح، 

ظاهرات، وممّثال أمينا يف الربملان، إنه الشيخ الرابين الكبري، العامل وقائدا من أبرع القّواد يف الشوارع وامل
 .  املوسوعي، والسياسي املثايل، موالان السيد فضل الرمحن

ويف  (1)م، يف أسرة مسلمة،1894عام  مؤمن شاهيمبحافظة  فولبورولد فضل الرمحن يف 
العلماء واملراكز العلمية، وكانت يف عمى عن العلوم الشرعية،  وقٍت كانت هذه املنطقة على فرتٍة من

وغارقة يف ظالم البدع واخلرافات إىل القاع، لذلك أخذ الدراسة االبتدائية يف املدارس احلكومية، ودرَس 
شيئا من األردية والعربية والفارسية عند مّلمي كّتاب القرية، مث توىّل تربيته الشيخ موالان عبد اهلادي، 

، فأرسل حفيَده إىل زاويته ، وبقي فيها خال أّمه، الذي كان عاملا رابنيا، ومبايعا للشيخ التهانوي 
فرتة  من الزمن، ودرس بعض الكتب املهّمة يف املنهج النظامي، مث أراَد الدخول يف جامعة ديوبند، إال أن 

                                                 

 172فتح حممد حيىي، صمؤمن شاهي الكربى: علماؤها وأسالفها، تحرير الشيخ أيب ال (1)
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فدخل فيها ودرَس على األساتذة  ،سهارنبورموالان التهانوي أشارَه على الدخول يف مظاهر العلوم بـ 
الكبار، على رأسهم رحيانة اهلند، شيخ احلديث، العالمة زكراي الكاندهلوي، حىت خترَّج يف الدراسات 

  (1)م.1929العليا وعاَد إىل وطنه عام 


ية األمة، وهو يتأسف على ظروفها الدينية، ويتحّسر على أمّ  مؤمن شاهيعاَد إىل مسقط رأسه 
ويتحّرق على انطالق الرحلة يف سبيل الدعوة واإلصالح، فبدَأ جياهد وجيتهد، بال معني وال صاحب، 

ويتضرّع إليه يف هزيع الليايل، وهنا جاَء الفرُج،  وأخذ التدريس يف كتاب قريته، كما ظّل يدعو هللا 
عّرف على بعض العلماء والصاحلني يف ، وتمؤمن شاهي ابلياوانفتح األفق، وذهَب إىل بيت عّمته بـ

تلك القرية، وفاتَحهم يف قضية أتسيس مركز علمي، فوافقوه وسّروا هبذه اخلطوة املباركة، حىت مّت وضع 
م، وهذه املدرسة كانت نواة جلامعة كبرية، وما هي 1928حجر الزاوية ملدرسة دينية يف كوخ صاري عام 

  (2)، وكان بطلها هو الشيخ فضل الرمحن.عربية أشرف العلوم ابليااجلامعة الإال أايم حىت تحّولت إىل 
بعد فرتٍة توىّل الشيخ اخلطابة يف اجلامع الكبري مبؤمن شاهي، وإمامة الناس يف الصالة، فكان هذا 
اجلامع مقّر عمله، وساحة جهاده، ومركز نشاطه، وكانت هذه اإلمامة ألن تتحّول إىل إمامة كربى، 

 حياهتم السياسية واالجتماعية، وقيادهتم يف مصاحلهم املادية واملعنوية يف ذات الوقت، إمامة الناس يف
كما أسس مساجد ومدارس، وأشرف   (1)فظّل يف هذا اجلامع بقية حياته، متتّد على نصف قرٍن كامل،

 على مؤسسات، وفّسر كتاب هللا، ودّرس احلديث النبوي، وكان عضوا يف اجمللس االستشاري األعلى
، واجلامعة تشارابرا، واجلامعة اإلسالمية بـهالتوالملراكز علمية كربى، مثل جامعة خمزن العلوم بـ

 .كشورغنجاإلمدادية بـ

م، بعد اضطراابت ومفاوضات، وسلسلة من 1941انفصلْت ابكستان بشّقيها عن اهلند عام 
مية جديدٌة يف خريطة العامل، واستبشر الناس ابلعهد اجلديد، إال أن األخذ والعطاء، وظهرْت دولٌة إسال

                                                 

 171املرجع السابق، ص (1)
 178املرجع السابق، ص (2)
 م 2111مايو،  27انظر مقال علي إرشاد حسني آزاد، يف جريدة االنقالب اليومية،  (1)
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هذه الدولة قامْت على مواعيد عرقوب منذ أول يومها، فقد تسّلمت زمام السلطة يف ابكستان طبقة 
متفرجنة، كانوا يدعون الناس إىل دولٍة تقوم على اإلسالم، وعلى تحكيم القرآن والسنة، وهم ال ميثّلون 

يف شيء، بل هم أجهل الناس ابلقرآن والسنة، وما هلم من العقيدة الصحيحة، واإلميان  اإلسالم
واليقني، والعلم ابلنصوص والشريعة، واالهتمام إبقامة العدل، ووضع موازين القسط بني الناس، نصيٌب 

، بل هي إال كنصيب املفلس، مع أهنا هي األهداف األساسية اليت جيب أن تلتزم هبا الدولة اإلسالمية
مربّرات وجودها، وسّر متيزها عن غريها من الدول، فكان حلم دولٍة إسالمية يف ابكستان على يد 

حلما أشبه أبضااث األحالم، وملا أفاق الناس من غفوهتم،  الرابطة املسلمةهؤالء الناس املمثلني يف 
  (1)رزاقها.وصحوا من سكرهتم، كان األمر قد ُقضي، ووقعت الواقعة، وطارت الطيور أب

هنالك هنض العلماء يف ابكستان الشرقية، مع من هنضوا يف شقها الاريب، وأفاقوا قبل كل واحد، 
م، بعد االنفصال بفرتة يسرية ال تزيد على ثالث 1971وأدركوا ما وقَع على املسلمني، فاجتمعوا عام 

م مبستقبل الشعب والدولة، سنوات، وهذا يدّل على دقّة حساب العلماء، وسرعة انتباههم، واهتمامه
م، يف بيت 1971ومستقبل الدين على أيدي القيادة الراهنة، فاجتمَع العلماء يف شهر فرباير عام 

، مبناسبة مؤمتر والئي للجمعية، وقد  مجعية علماء اإلسالمالشيخ السيد مصلح الدين، تحت مظّلة 
ذه الدولة، وكان نواة احلركات الدينية، وأول كان هلذا املؤمتر دوٌر كبري يف السياسية اإلسالمية يف ه

خطوة يف طريق العلماء إىل السياسة يف هذه البقعة اجلديدة، وكان الشيخ فضل الرمحن أحد أبطال هذا 
 التاريخ. 

بقيادة الشيخ الرابين العالمة أطهر علي يف انتخاب  نظام اإلسالمم عندما دخل 1974يف عام 
، شارَك الشيخ فضل الرمحن يف هذا االنتخاب من منطقة اجلبهة املّتحدة اجمللس الوالئي، تحت مظّلة

فولبور وحلواغاتكمرّشح لـ ،نظام اإلسالم ففاَز وأصبح عضوا برملانيا، مث شارَك يف انتخاب ،
م، وفاَز يف الواقع، إال أن السلطة حاكت الدسائس، وتطّرقت سبيل الاّش واخلدعة، فاهنَزم 1911عام 
  (2)خ بفارٍق ضئيل، قد ال يزيد على أكثر من عشرين صوها!الشي

                                                 

  11انظر دوليت بناالديش، أتليف األستاذ غالم أعظم، ص (1)
 118الفتح حممد حيىي، ص  مؤمن شاهي الكربى: علماؤها وأسالفها، تحرير الشيخ أيب (2)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 042 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

 

رغم أنه قضى معظم حياته يف ميدان السياسة، مع الشيخ الرابين موالان أطهر علي، تحت ظالل 
نظام اإلسالم م وظهور بناالديش، ملا بدأت احلكومة 1911، إال أنه بعد انفصال ابكستان عام

يدة املستبّدة القهر على العلماء، وظلم رجال الدين والدعوة، وتضييق اخلناق على املراكز العلمية، اجلد
واألحزاب الدينية، وزّجت ابلعلماء يف السجن، زّجت به هو اآلخر يف السجن، وبقي فيه طوال عامني، 

مة، وابتعد عن ميداهنا، بال جرمية وال حماكمة، فلما خرَج من السجن، أنَف هذه السياسة الكريهة الدمي
 (1)وخأى عن حدودها خأاي كليا.

إال أن احلياة اليت صيات يف قالب اجلهاد للدين، وإعالء كلمة هللا، ورفع الصوت ضّد القهر 
واالستبداد، مل تكن لتطمئن إىل الفراش والسّجاد، ولتقتصر على حدود املساجد، وتارق يف صفحات 

يم يف متاهات السياسة، وجماهيل االحتكار واالستبداد، وتتجاهل الكتب واملؤلفات، وترتك األمة هت
األخطار اليت تحدق مبستقبل الدين والوطن، وتكتفي ابآلايت واألحاديث على منابر املساجد، 

هي حالة معظم العلماء، والفقهاء والقراء يف هذه  -وال تزال -ومنصات احملافل واملناسبات، وقد كانت
السبات، والافلة وسقوط اهلمم، اليت جعلت من النسور زرازير، ومن األسود الدولة، حالة الصمت و 

قططا، وهم أوىل هبذه الدولة اليت قامت على أساس الدين، وأحق بزمامها وإدارة دفتها! ولذلك عندما 
برَز الشيخ الرابين العالمة اجملاهد حممد هللا احلافظجي يف عامل السياسة، وجاَء بدعوة جديدة يف أفق 

، وشاَرَك يف االنتخاب الرائسي عام سياسة التوبةسياسي وقيادي هلذه الدولة، ُعرفت يف التاريخ بـ
م، هنَض الشيخ فيض الرمحن، وشارَك حبماس جديد شديد، وقام بدوٍر بليغ يف هذا االنتخاب 1981

 تحت إشراف الشيخ احلافظجي.  حركة اخلالفةلصاحل حزب 

يف العبادة والزهد، والبعد عن زخارف املادة، ومل تالب عليه صفة من صفات عباد  كان قمة
الدنيا، فكان شيخا رابنيا من الطراز األول، اهتّم ابلتزكية والسلوك منذ فرتة مبكرة من احلياة، وأنشأَ 

ن يذهب كل ، مث ابيع على يده، وكاسهارنبورصلة ابلشيخ التهانوي أثناء دراسته يف مظاهر العلوم بـ
أبكثر من ثالثني   سهارنبوراليت تبعد عن  هَتانَه هَبَونيوم اخلميس إىل زاوية موالان التهانوي بـ

                                                 

  221، ص2أعالم علماء بناالديش، أتليف صالح الدين جهاناري، ج  (1)
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كيلومرتا، فيقطع معظم هذه املسافة مشيا على قدميه، حىت أصبحت له مكانٌة كبريٌة عند موالان 
بد الوهاب، رئيس جامعة هاهتزاري التهانوي، وبعد وفاته أنشَأ الصلة خبليفته الشيخ الرابين موالان ع

 األسبق، وانل منه اخلالفة، كما كان الشيخ من أبرز خلفاء الشيخ احلافظجي، رمحة هللا عليهم أمجعني. 

كان مربوع القامة، ومتناسب األعضاء، وصدعا من الرجال، ألقى هللا يف قلوب الناس هيبته، فلما  
يق، بقامته الفارعة، والقّد األبيض الناصع، واللحية الكثّة الكثيفة، يُفيض على احمليط كان ميشي يف الطر 

هالة  من العجب واملهابة، وال يراه أحد إال كان حمّل اإلجالل واإلكرام، ويتمّتع بوجاهة كبرية واحرتام 
قاره ورزانته، كان بشوشا دي ي عاّم، وها هي هيبة العلماء، وورثة األنبياء، إال أنه مع جالله وهيبته، وو 

بساما، وخفيف الروح، ورقيق الشعور، وعذب النكتة، ومتواضعا أمينا، ولني اجلانب، ورحب األفق، 
وكان سليم الفطرة، وحليم الطبع، ال ياضب على أحد، وال يستكرب عن أحد، جليل القدر، وكبري 

 املنزلة، وأثريا عند اجلميع، مقبوال بني الناس.
مؤمن صفات الاالية واملزااي الفريدة، جتمعت حوله القلوب، وأحبه عامة أهل من أجل هذه ال

، وأعجب به علماؤها وطالهبا، على صورة مل تسبق ألحد قبله، فناَل الشيخ أذان صاغية، وقبوال شاهي
 مؤمنعاما، وأصبح موضع الثقة واالعتماد، واملكانة الرفيعة يف األوساط الدينية، وكان سلطان علماء 

يف عصره، وقد ابيع على يده آالٌف من الناس، مبن فيهم طالب املدارس والعلماء، والعامة  شاهي
واخلاصة، فكان هلم ملجأ وموطنا آمنا، وكان هلم حمكمة  تصلح ذات البني، وتفصل يف القضااي 

عشر جزءا واملشاكل، وملا دخَل يف السجن بعد االستقالل، وظّل فيه سنتني، كان يقرأ كل يوٍم مخسة 
من القرآن، ويعظ أصحاب السجن، وينصحهم، وينذرهم ويبشرهم، حىت تحّول السجن إىل مدرسة، 

 وهاب العصاة، وأانب البااة، وغدا الاافلون مصلني، واخلونُة أمناَء.

مة الفّذة، يف م، بعد أن قضى حياة  حافلة  ابإلجنازات واألدوار القيّ 1991وقد اختاره هللا عام 
عصر وبيئة أصبح العلماء فيها أهون الناس على ظهر البسيطة، وأخّفهم وزان يف اجملتمع، فرتك هلم قدوة 

 حّية للسلف الصاحل، وعّرفهم مبكانة العلماء يف اجملتمع والدولة. 
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 موالنا نور حممد األعظمي

(1711-1781) 
 إصالح التعليم املدرسي رائد، مشكا، املصابيحالكاتب القدير، مرتجم 

 
إنه رجٌل عظيٌم، عمَل عمال عظيما، فريدا يف هاريخ اللاة البناالية، خالدا يف هاريخ اإلسالم والعلم 
يف هذه البقعة، ال يضرّه لو مل يعمل بعده، إال أنه عمل أعماال عظاما، وتفّرد بصفات مل يعطها هللا إال 

اء طوال احلياة، عطاء من ال خياف الفقر، وقّدم لبلده وب ي القليل من عباده، واستمّر يف البذل والعط
قومه إجنازاٍت خُتلده يف التاريخ، وترك مكتبة غنية من الكتب واملؤلفات القيمة، تشهد على مواهبه 

 وعبقريته، وجتعل له ألسنة  ستلهج ابلشكر والدعاء، مادام اخللق يقوم، وما دامت عجلة التاريخ تدور. 
ظيم هو الذي ترجَم مشكاة املصابيح إىل اللاة البناالية ألّول مرّة يف التاريخ، فكان هذا الرجل الع

عمال من الطراز النادر، ومن ينظر يف ترمجته للمشكاة، والشروح والتعليقات املختصرة اليت أضاَفها يف 
، بها احلاشية، يعرف مدى معرفته ابحلديث، وسعة اّطالعه على كنوز السنة النبوية، وسرية صاح

وقدر إحاطته بفقه السرية، واحلكم على األحاديث، وأسلوب الرتمجة الذي اختاره، فقد جاءت الرتمجة 
موفّقة، وجاءْت مفيدة انفعة، وجاَء الكتاب قطعة  ذهبية  يف عامل األدب البناايل، ترهاح له القلوب وهتتز 

ه، وجعله إجنازا خالدا يف هاريخ هذه له النفوس، وقد كتب هللا له اخللود واالنتشار ما مل يكتب لاري 
 اللاة، وليس اخلرب كاملعاينة، والشاهد يرى ما ال يرى الاائب. 

وقد ظّل الرجل حياته كلها جُياهد يف نشر العلم والثقافة، والتأليف والكتابة، وبناء اجليل احلاضر، 
ربية صحيحة صاحلة  رابنية، وإصالح التعليم املدرسي، وتطوير مناهجه، وتربية الطالب واملتخّرجني ت

وكان يرى أن اإلنسان ليس جسدا أيكل ويتناسل فقط، بل يعمل ويتحّرك، حىت ابرك هللا يف عطائه 
وجهوده، وأصبح من العلماء األعالم، واملصلحني العظام، ومن رواد الصحافة واإلعالم، والكتابة 
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رابين، واملؤلف املصلح، الشيخ موالان نور حممد واإلنشاء، والدعوة واإلصالح يف هذه الدولة، إنه العامل ال 
 . األعظمي 

وفتح عينيه على الدنيا يف  م،1911هناية عام  في يمبحافظة  نيازبورُولد نور حممد يف قرية 
جّده أسرة صاحلة غنية كرمية، وبدَأ الدراسة يف بيته، وقرَأ القرآن الكرمي على والده الشيخ علي األعظم، و 

املنشئ حامت، وتعلم شيئا من البناالية والفارسية، مث درَس يف عدة مدارس دينية، وأخريا دخَل يف مدرسة 
م، وهبذا انتهت الدراسة، 1927عام  (البكالوريوس)دار العلوم بـشيتاغونغ، واجتاَز مرحلة الفاضل 

احلياة، وهي مرحلة التعليم  وانتهْت مرحلة التحصيل، ليدخل الشاّب نور حممد يف مرحلٍة جديدٍة من
  (1)والتدريس!

نعم! طالب متخرّج يف البكالوريوس، وقد انتهْت الدراسة والتحصيل، ودخَل يف التدريس! فماذا 
يتوّقع القارئ من طالب حيمل شهادة البكالوريوس، أول مرحلة جامعية، ومل يدخل يف الدراسات العليا؟ 

 ملاجستري والدكتوراه!وانتهْت حياته الدراسية قبل أن يعرف ا
هنا حصلت املعجزة، وظهرت الكرامة، وجتّلت قدرة اإلرادة والتصميم، واهلمة العالية، والعزمية  

الصادقة، وقّوة السعي احلثيث وراء الااية، واجلهاد املستمّر يف سبيل تحقيق األحالم، جتّلى ذلك بكل 
ومل يدخل يف الدراسات العليا، أصبح خيرّج  ملعاٍن وضياء، فالرجل الذي مل جيتز عتبة البكالوريوس،

الدكاترة، ويصنع األعالم، ويب ي األجيال، يفتخر الشعب بعلومهم وإجنازاهتم، ويعتّز هبم الدين! الرجل 
الذي مل يتح له أن يكتب رسالة  يف املاجستري، أصبح اآلن تكتب عليه رسائل املاجستري، وأصبحْت 

لدكتوراه، ويف مراكز البحوث والدراسات! ووصل إىل ما مل يصل حياته موضوع البحث يف أطروحات ا
إليه كثري من أصحاب أرقى شهادات الدنيا، ومحلة األلقاب الثقيلة، فكيف كانْت هذه املعجزة؟ وماذا 
حصل يف هاريخ هذ اإلنسان العظيم، وكيف وصَل إىل ما وصل إليه من العلم واملعرفة، واإلجناز واملكانة، 

 الرتمجة واإلنشاء؟ هذه هي موضوع قّصتنا يف الصفحات التالية. واإلمامة يف

كان يطمح إىل أن يدخل يف جامعة أو معهد علمي كبري،   الفاضلبعد أن خترّج يف مرحلة 
                                                 

  117 -114علماء بناالديش ومشاخيها اجملاهدون: أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص (1)
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يدة يف احلياة، ويستمّر يف الدراسة، إال أنه مل يقّدر له ذلك، فأهنى مرحلة الدراسة، وبدَأ مرحلة جد
م، وبعد فرتٍة انتقل إىل 1921مدرسا عام   (Chawmuhani)هاينتشاومو بـ ابلواودخَل يف مدرسة 

 ، وظّل فيها أكثر من عشرة أعوام. في ياملدرسة العالية بـ
هنا برزْت عبقريته، وجتّلت آايُت نبوغه وخلوده، فمع توليه التدريس يف املدرسة، كان متفّرغا 

الدراسة، وغارقا يف القراءة واملطالعة، ومنامسا يف عامل الكتب واملؤلفات، فتعّلم التفسري للبحث و 
واحلديث، والفقه، وأتقن العربية واألردية والفارسية والبناالية واإلجنليزية، والرايضيات، والتاريخ، 

ا بنفسه، وجبهده واجلارافيا، والفلسفة، وازداد كل يوم علما على علم، ومعرفة على معرفة، تعّلمه
، لتبّحره املوسوعة احلية لالستشراقالشخصّي، مث كان معّلمها! وكان موالان حممد أكرم خان يلّقبه بـ

 (1)يف قضية االستشراق ومتّكنه من أخبار املستشرقني.
م سافَر إىل كلكتا، وبقي فيها سنتني، غارقا يف الكتب واملؤلفات، قائما وجالسا يف 1944يف عام 

تبة اإلمرباطوريةاملك  ومكتبة املدرسة العالية، قرَأ التفسري (املكتبة اهلندية الوطنية حاليا)بكلكتا ،
واحلديث، والفقه وأصوله، والقصص، والرواايت، والتاريخ، واملسرحية، كما قرأ للمؤلفني يف الداخل 

نا تعّرف على اإلمام شاه ويل هللا واخلارج، واملسلمني وغري املسلمني، وابلبناالية والعربية واإلجنليزية، وه
، وأتثر بشخصيته وإجنازاته، وجهوده وجهاده، وقرَأ الكتب واملؤلفات اليت تتحدث عنه، الدهلوي

أفضل كتاب عنده بعد كتاب هللا ودواوين  حّجة هللا البالاةحىت أصبح من أشّد املعجبني به، وأصبح 
ت، وعشقه ابلقراءة والدراسة، من خالل ما ذكره يف ، ويتجّلى شافه ابلكتب واملؤلفاسّنة رسوله 

 71م، طوال مثانية عشر عاما، ما قرأُت أقل من 1944م إىل عام 1921سريته الذاتية : "منذ عام 
  (2)صفحة، على معدل يومّي"!

مدرسٍة صارية  بدأَ الشيخ جهاَده ابلقلم واللسان يف ثالثينيات القرن املاضي، عندما كان مدّرسا يف
، ونشَر حبوثَه ومقاالته عن اإلسالم واملسلمني، والدعوة في يخاملة، يف قريٍة انئية متخّلفة مبحافظة 

واإلصالح، وحضارة املسلمني وثقافتهم، وآداهبم ومدنياهتم، يف صحف وجماّلت شهرية يف ذلك العصر، 

                                                 

  241، ص1انظر أعالم علماء البناال، أتليف صالح الدين جهاناري، جـ (1)
  1مد األعظمي، لألستاذ أ.س.م. عزيز احلق األنصاري ص موالان نور حم (2)
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وغريها،  االتّحاد، واإلنصاف، ومنظام اإلسال، واحملمدي، وآزاد، والعهد اجلديدمثل  
حىت أصبَح من رّواد الصحافة اإلسالمية ابللاة البناالية، ومن طليعة العلماء الذين قاموا بدوٍر كبري يف 

أبعد الناس عن اللاة البناالية، لكوهنا  -عوامهم وعلماؤهم -األدب البناايل، عندما كان مسلمو البناال
ة، أبهنا لاٌة هندوسية، ولاٌة ال تتناغم مع الثقافة اإلسالمية وحضارة تحمل على رأسها هتمة  فظيع

اإلسالم واملسلمني، فنهض هذا الرجل مع من هنضوا يف ذلك العصر، وعلى رأسهم الشيخ منري الزمان 
اإلسالم آابدي، والشيخ موالان حممد أكرم خان، والشيخ عبد هللا الكايف، والدكتور حممد شهيد هللا، 

موالان حميي الدين خان وأمثاهلم، فقّدموا خدمة  هارخيية إىل هذه اللاة، وإىل الشعب البناايل والشيخ 
 املسلم، وأصبحوا من اخلالدين يف هاريخ هذه الدولة. 

ترمجة  ◊علوم احلديث وهارخيه  ◊كتَب موالان األعظمي كتبا كثرية، ورسائل مفيدة، من أبرزها 
النظام االجتماعي يف اإلسالم  ◊اخللفاء الراشدون كقدوة  ◊ (لبنااليةا)مشكاة املصابيح وشرحه املختصر 

دور العلماء  ◊بني اإلسالم والارب  ◊النظام العقاري يف اإلسالم  ◊النظام االقتصادي يف اإلسالم  ◊
 هاريخ علم ◊آداب الرتبية  ◊ (األردية)نظام التعليم يف املدارس العربية  ◊السياسي يف القرن التاسع عشر 

 . (العربية)التفسري 
 

علوم احلديث وهارخيه  أعظم ما قاَم به هذا اإلنسان يف مسريته العلمية، ويعّد تحفة  نفيسة يف من
مكتبة علم احلديث، وقد جاَء هذا الكتاب يف أوانه ومكانه، جديد يف طرحه، عندما كان الشعب 

ن احلديث، وجهالة مطبقة ابلسنة النبوية، فكانت آراء الفقهاء وأقوال البناايل املسلم يف عزلة هاّمة ع
العلماء املتأخرين ومذاهب اجملتهدين من جانب، وشطحات أهل البدع واخلرافات من جانب آخر، 
خمّيمة على هذا الشعب، ومتسّلطة على فكره ودينه، ومنهج علمه وحياته، وقد ذكرها املؤلف يف بداية 

اجة الشعب يف ذلك الوقت إىل مثله، حىت جاءت اخلطّة موفّقة، ولقي الكتاب قبوال الكتاب، وبنّي ح
 عاما، وأقبل عليه الناس إقباال اندرا، وهلذا الكتاب قّصة رائعة، حيكيها املؤلف يف مقّدمته. 

يقول املؤلف: "ال ختفى على مسلم مثّقف أمهية احلديث النبوّي، ومكانته يف الشريعة اإلسالمية، 
أنه من األسف الشديد أن الشعب البناايل مل يربز اهتماَمه ابحلديث النبوّي، ومل يقدر قدره، ورغم  إال

كان كتااب سائدا يف هذه الدولة آنذاك، ومتداوال يف أوساط الطالب مشكاة املصابيحأن كتاب 
ي حبّقه، ومل تقض والعلماء، وكانْت بعض الرتمجة هلا طُبعْت ونشرْت من البناال، إال أهنا مل تكن تف

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 041 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

041 

 

احلاجة، لعدم تناوهلا مشكالت احلديث، ولعدم تقدمي الشرح للقضااي العويصة املستصعبة على ذهن 
القارئ، ولعدم استيعاب املادة بشكل كامل، فلذلك فّكرُت كثريا، مث بدأُت مهّمة ترمجة املشكاة إىل 

 م". 1971البناالية عام 
رية ما كنُت أتوقّعها يف بلدان، وشاهدت طوفاان جارفا أييت "إال أن ي فوجئُت بعد أايم حبوادث خط

ويريد القضاء على السنة من قواعدها، طوفان إنكار حّجية السّنة، وإاثرة الشكوك والشبهات يف هاريخ 
تدوينها، فرأيُت أنه ال بّد من الوقوف يف وجه هذا الطوفان، وال مندوحة من وقفه، ألهنا إذا سقطْت 

د الناس، لن تبقى عندهم أية قيمة لألحاديث النبوية وال لرتمجتها، فالواجب أن نعّد حّجية السنة عن
طليعة، ونرسل مقّدمة، تقّدم السنة إىل الناس، وتعّرفها هبم، وتبني هلم هاريخ التدوين، ومدى االهتمام، 

م أنواع األحاديث والثقة، واحلذر، والورع، والوعي، اليت هبا احتفظْت األحاديث النبوية، كما تبنّي هل
النبوية، وأحوال الرواة، ومكانة السّنة يف الشريعة، وأقوال السلف ومذاهب العلماء فيها، كما تتحّدث 
عن أمهات الكتب ودواوين السّنة املهّمة، وتراجم أئمتها، وتسّلط ضوءا على املوضوعات، وكيف 

واحلّفاظ منها، مث تبنّي هلم هاريخ  نشأْت تلك يف اجملتمع اإلسالمي، وأسباب نشأهتا، وموقف األئمة
احلديث النبوي يف شبه القارة اهلندية، وترتجم لبعض العلماء الكبار وشيوخ احلديث يف اهلند والبناال، 

إليهم، يف سلسلة متينة، وثقة هاّمة، ويف حفظ   حىت يعرف الناس كيف وصَل احلديث من النيب 
فُت عن ترمجة مشكاة املصابيح، وبدأُت أكتب يف علوم كامل، ال حيمل شّكا وال ريبة ، ولذلك توقّ 

احلديث، حىت جاء هذا الكتاب وافيا ابهلدف، ورزقه هللا قبوال عاما شامال، ونفع به كثريا من 
  (1)املسلمني".

مث استأنف الشيخ مشروعه القيم مرّة أخرى، وواصَل ترمجة املشكاة إىل البناالية، مع شرح 
تساعد القارئ على فهم ما قد يعصب عليه، وكان السرُي على الدرب وتعليقات تحل الاموض، و 

م، قُبيَل ما يبلغ 1912مستمرّا، إال أنه أثناء ذلك وافاُه األجل احملتوم، وانتقل إىل رفيقه األعلى عام 
اهلدَف، وقد أصبح هذا الكتاب مرجعا للعلماء والطالب، ومفتاحا انفعا لفهم مشكاة املصابيح، بلاة 

 دته. ب ي جل

                                                 

 انظر مقدمة كتاب علوم احلديث وهارخيه، للشيخ األعظمي.  (1)
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كان مصلحا عظيما يف طبيعته وصميمه، ُيصلح التعليم والرتبية، ويعمل يف أوساط العلماء 
واملثّقفني، وطالب املدارس واملراكز الدينية، ألنه كان يرى أن هذه املدارس هي معقل الدين، وحصن 

جنود هذا املعسكر العظيم، فال بّد من الشريعة، وأن الطالب واملدّرسني هم محاة هذا احلصن، و 
إعدادهم على مستوى أفضل، وال بّد من تعليمهم وتربيتهم وتنشئتهم على منهج أصح وأقوم، وكان حيلم 
دائما أن يكون العلماء ومتخرجو املدارس الدينية أكفاء حلمل أعباء الدين والشريعة، واملسؤولية اليت 

خطر عظيم، وواقف يف حرية وضياع، ويف وجه التحّدايت من  أتيت على كواهلهم حنو شعٍب مقبل على
املادية، واحلضارة الاربية، ومتذبذب بني الدين والالدينية، وبني العلم واإلميان، وأن يكونوا قادرين على 

 قيادة شعبهم، وإدارة دفّة دولتهم، ويتفّوقوا على غريهم يف ميدان الدين والشريعة، والعلوم العصرية. 
الشيخ األعظمي للتجديد يف املنهج التعليمي الدي ي، ويف ذلك الوقت كان يف البناال  لقد هنض

عدٌد من كبار العلماء وقادة املصلحني، الذين جياهدون يف سبيل إصالح التعليم املدرسي، وتطوير 
وَقهم، املستوى الدراسي، ومساعدة املدّرسني املتواضعني يف هذه املدارس، الذين مل يستوفهم شعُبهم حق

ومل يعرف منزلتهم، ومل يقدرهم حق قدرهم، وكان من أبرزهم موالان مشس احلق الفريدبوري، والدكتور 
حممد شهيد هللا، واخلطيب العالمة عبيد احلق اجلالل آابدي، فالتقى هبم الشيخ األعظمي، وفّكروا، 

دوٌر كبرٌي يف أتسيسها، وملا وكان له  (1)م،1911عام  مجعية املدّرسنيوأخذوا املشاريع، حىت جاءْت 
، كان الشيخ األعظمي رئيس التحرير هلا، كما أسس التعليمبدأت اجلمعية تصدر جمّلة أسبوعية ابسم 

مجعية طالب العربية وقاد احلركات واملظاهرات يف ستينيات القرن املاضي اليت كانْت تطالب احلكومة ،
 وبذلك أصبح من رّواد املصلحني.  إبنشاء جامعة عربية إسالمية يف هذه الدولة،

مل يكتِف بتأسيس اجلمعيات واإلشراف عليها، بل ظّل يعمل يف داخل اجلمعية وخارجها، ويكتب 
الكتَب، ويلقي الكلمات، ويتواصل مع الرؤساء والوزراء، وقادة السياسية، ورجال التعليم والرتبية، 

ابللاة األردية، وكان هلذا الكتاب صدى مجيلة  نظام التعليم يف املدارس العربيةر فكتَب كتابه املشهو 
يف أوساط املثقفني، وانَل ثناء وإشادة  من أصحاب الفكر، والعلماء واملوّجهني واملرّبني، وهو كتاٌب 

                                                 

 7موالان نور حممد األعظمي، لألستاذ أ.س.م. عزيز احلق األنصاري ص (1)
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يكاد عجيب جليل، غزير املادة يف هذا املوضوع، وخالصة دراسات وخربات طويلة واسعة دقيقة، ال 
 يوجد له نظرٌي يف مشوله وكثرة فوائده. 

م تكّونت جلنٌة تعليمية يف البناال، تحت 1947وقد كان هلذا الكتاب قّصة، وهي أنه يف عام  
رائسة وزير التعليم آنذاك السيد معظم الدين حسني، هتدف إىل اإلصالح يف التعليم املدرسي، فنهَض 

يب عبيد احلق، وقّدما إىل اللجنة االقرتاحات والتوصيات يف الشيخ نور حممد األعظمي، كما هنَض اخلط
لباقة وحكمة، وكتَب الشيخ هذا الكتاَب، وكان هلما دوٌر فعال يف تلك اللجنة، كما كان هلذا الكتاب 
دوٌر يف تقدمي اخلطة املتكاملة ملنهج جديد يف هذه املدارس، حىت جاءْت بعض التوصيات يف حّيز 

ٌح عظيم، ودخلت يف املدارس الدينية العلوم العصرية، مثل األدب والتاريخ، التنفيذ، وجاَء إصال
 واجلارافيا والعلم، والرايضيات واإلجنليزية وغريها. 

إال أن أمواجا طاغية عاتية من اإلصالح، وطوفاان من التايري والتطوير، اليت جرفْت املدارس 
يف اآلونة األخرية، وبعد ذهاب املصلحني،  ايف هذه الدولة، وأتت على مناهجه (العالية)احلكومية 

وغياب احلماة الايورين، حىت طاشْت كّفة العلوم الشرعية، وهي رأس مال هذه املدارس، بل من أجلها 
ُخلقْت، ورجحْت كفة العلوم العصرية، ودخل يف املنهج التعليمي التاريخ واجلارافيا، والكيمياء والفيزايء، 

مل يكن  ، والعلوم الشرعية، حنن على يقني أن الشيخ األعظمي على حساب التفسري واحلديث
يُريد هذا اإلصالح، وما جاهَد هلذه التحريفات ابسم التطّورات، إمنا أراد ذلك اإلصالح الذي كان هو 
بنفسه قدوة  عملية ومثاال حّيا له، وهو اجلمع بني العلم والرابنية، والوعي والورع، والقدمي الصاحل واجلديد 

 لنافع، والفصل بني الاايل واجلايف، واجلامد واجلاحد. ا
إىل هؤالء  -إن كان له فضل -فما حصَل يف هذه املدارس يف األايم األخرية، مل يرجع فضله 

األعالم واملصلحني اخلالدين، أمثال الشيخ نور حممد األعظمي، واخلطيب عبيد احلق، والشيخ موالان 
هو قضاٌء قضى هللا عليها، وغياب رجل غيوٍر على دينه وإميانه  وغريهم، وإمنا حميي الدين خان 

إدارة يف هذه الساحة، حىت جاءت هذه الكارثة، وفعلْت فعلتها، وقد قضى الشيخ أايمه األخرية يف 
اليت كانت تعّد من طليعة مراكز البحوث والدراسات اإلسالمية يف ذلك العصر، واليت نشَأت  املعارف

إبشراف الشيخ الفريدبوري، إال أهنا بعد فرتٍة توّقف عملها،  فريدآابدعة اإلمدادية بـتحت مظّلة اجلام
 وأغلق ابهبا، وبقيت كثري من أحالم الشيخ األعظمي مل تتحّقق بعد. 
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ت له جبهٌة جبانب هذه األشاال الشاقّة، وهذا اجلهاد املستمّر يف سبيل التأليف واإلصالح، كان
أخرى يف احلياة، وهي جبهة العبادة والرايضة، والسلوك والراّبنية، فقد كان الشيخ عاملا عابدا، ُمصلحا 
حُمسنا، ولذلك منذ اللحظة األوىل، ومنذ بداية السري على درب احلياة، أنشَأ عالقة ابلعلماء الرابنيني، 

يع الشيخ ضمري الدين، خليفة موالان رشيد أمحد وراَض نفَسه على الزهد والتقوى، والورع والصالح، واب
الكنكوهي، وملا تويف الشيخ، أنشَأ صلة ابلشيخ القاضي معظم خان النظامبوري، وانَل منه اإلجازة، مث 
استفاد من الشيخ ظفر أمحد العثماين، كما تدّرب على اإلحسان والسلوك تحت ظالل الشيخ حممد هللا 

  (1)احلافظجي.
ا وزاهدا يف الدنيا، حمافظا على الصلوات مع اجلماعة، كما كان يلتزم بقيام الليل، كان الشيخ عابد

حىت يف أايم مرضه األخري الذي مات فيه، وكثريا ما كان مريضا، ضعيفا هزيال، يعيش على الفقر 
غسطس أ 11والفاقة، تزّوج وظّل يف حياته الزوجية سنني، مث ترَكها وعاش وحيدا فريدا، وقد اختاره هللا 

م، ومل يرتك خلفا من نسله ودمه، ومل يرتك عقارا وال أمالكا، إال أنه ترك ترااث علميا كبريا، 1912عام 
ومؤلفات، ومكتبة غنية عامرة، يتوارثها الناس إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، وذكرا حسنا، رحم 

حالمه ويؤّدي أمانته، وأييت بذلك هللا الشيخ األعظمي، وقّيض من ينوب عنه يف هذا امليدان، وحيّقق أ
 اإلصالح النافع الذي أراَده. 

                                                 

 11املرجع السابق، ص (1)
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 السيد حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكتي احلنفي

(1711-1788) 
 معجز، الفقهاءاملفتي األعظم، سلطان العلماء، 

 

اهلندية،  بيهارمن والية  موجنرمبحافظة  ابتشناللميالد، قرية  1911من يناير عام  24يف 
أجنبْت كوكبا عظيما، وإنساان فريدا يف التاريخ، وعبقراي من عباقرة الدهر، وعلما من أعالم الدنيا يف 
القرون املتأخرة، وآية من آايت هللا يف العلم والفقه، والكتابة والتأليف، ومعجزة  من معجزات الساللة 

لرابع عشر اهلجري، بلَغ من العلوم واملعارف شأوا بعيدا، بل أصبح يف بعضها إماما احملمدية يف القرن ا
ومرجعا، وألف مؤلفات لتنوء هبا عصبة من العلماء وصناديد الرجال، وقد ال نبالغ عندما نقول: إنه لو 

ابن تيمية عرفه قومه، لكان له شأٌن ال يقّل عن شأن العلماء األعالم يف التاريخ، أمثال شيخ اإلسالم 
، ولو عرفَه العامل العريب حق املعرفة، ورأى ما كتَبه، لعكَف عليه، ولكان له شأن مثل وابن القيم 

، إال أنه ظّل يف أطمار النسيان، ومنطواي على نفسه، شأن األمري صديق حسن خان القنوجي 
نتظر الضياَع، إنه بطل وظّلت مآثره العلمية اخلالدة على طريق الضياع، بعضها قد ضاعْت، وبعضها ت

قّصتنا يف هذه الصفحات، إنه املفيت األعظم، وصدر املدّرسني، وسلطان العلماء، ومعجزة الفقهاء 
واجملتهدين يف القرن املاضي، الشيخ الرابين، العالمة السيد حممد عميم اإلحسان اجملّددي النقشبندي 

 .(1)الربكيت احلنفي 

                                                 

ولذلك ُعرف بـ"جنيب الطرفني"، وكان يستخدم كلمة "السيد" قبل امسه، مقال  ،فهو غصن من شجرة آل بيت املصطفى ،ينتهي نسبه إىل النيب  (1)
 م.2111أكتوبر،  28حملمد سخاوت حسني، جريدة "االنقالب" اليومية، 
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وماذا وجه الافلة أو اجلهالة، اليت انهلا من قبل قومه؟ هلّم بنا فماذا كانت قّصة هذا اإلنسان؟   
 ننظر يف حياته جبوانبها املتعددة، يف السطور التالية: 

بدأَ عميم اإلحسان دراسته ابلقرآن الكرمي عند والده الشيخ املولوي السيد عبد املنان، وعّمه السيد 
مث تعّلم اللاات، وهي مفتاح العلوم، والنافذة إىل عامل الكتب واملؤلفات، فتعّلم األردية  عبد الداّين،

والفارسية والعربية واإلجنليزية، واستفاَد من عّمه كثريا الذي كان معروفا ابلعلم والثقافة، وقرَأ على الشيخ 
حلديث، والتصّوف، واألدب السيد بركت علي شاه ترمجة القرآن الكرمي، والنحو والصرف، والتفسري وا

الفارسي، وهو ابن عشر سنني، مث أتقن العربية على يد الشيخ عبد اجمليد املرادآابدي، وهكذا قّوم هؤالء 
  (1)لسانه، وأمدوه بثروة لاوية هائلة كانت خري عون له يف دعوته وإصالحه.

لماء، فوصَل إىل كلكتا، مث بدَأ رحلته إىل خارج املدارس الشخصية، وجمالس الشيوخ، وحلقات الع
م، وظّل فيها زهاء سبع سنواٍت، يدرس التفسري واحلديث، 1921ودخَل يف رحاب املدرسة العالية عام 

ويكمل الكتب الستة دراسة وفهما، كما يقرأ الفقه وأصوله، والسري والتاريخ، ويواصل ليله بنهاره، 
بة املدرسة العالية، حىت خترّج منها عام وصباحه مبسائه، ويدرس إىل ساعة متأخرة من الليل يف مكت

، وكان له إملاٌم كبري بعلم الفلك، واحلساب والرايضيات، وعلم ممتاز احملّدثنيم، وانَل لقب 1911
املواقيت، ساعده ذلك على إجناز مهّمة كبرية يف هاريخ وطنه، سنذكرها يف موطنها إبذن هللا، كما أخذ 

  (2)د الكانبوري، وانل منه اإلجازَة.الفقه من الشيخ املفيت مشتاق أمح

بعَد أن أخذ العلم واستكمل الدراسة هّب ينشره ويبثّه، فأقام حلقات علمية يف بيته، وأقبل عليه 
الطاّلب، حىت تحّول البيت إىل مدرسة، ومركز علمي كبري، مث بعد فرتٍة توىّل التدريس يف مدرسة هابعة 

بكلكتا، كما توىّل اإلمامة واخلطابة واإلفتاء يف اجلامع، فبدَأ يدّرس وخيطب، ويلقي  جامع انخداـل
احملاضرات وينصح، ويفيت ويؤلف، ويكتب وجييب على كل مسألة، وحيّل كل عقدة، حىت انبهر الناس 

                                                 
  22-21انظر مقدمة كتاب ميزان األخبار يف مصطلح أهل األثر، ص (1)
تاب والسنة، أتليف السيد حممد صفوان النعماين والسيد حممد نعيم اإلحسان الربكيت انظر عيد ميالد النيب واالحتفال به: حفلة نورانية يف ضوء الك (2)

  181ص (م2112الطبعة الثانية )
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صيته، وطّبقت  بسحر كالمه، وقّوة حججه، وروعة بيانه، وندرة أسلوبه يف اإلفتاء واإلجابة، فطار
شهرته اآلفاق، وتحّول إىل حمطّة الطالب، وملتقى الناس، وجممع اللاات واآلداب، ومركز البحوث 

وقد بلغ عدد الفتاوى اليت أصدرها يف  ،(1)ابملفيت األعظموالدراسات، وجملس الفقه واإلفتاء، ولُّقب 
، وعمل  فقه السنن واآلاثره اخلالدة هذه الفرتة أربعني ألفا! كما أعّد فيها واحدا من أروع مؤلفات

  (2)كداعية لإلسالم بني غري املسلمني، حىت أسلم على يديه أكثر من أربعة آالف.
املدرسة اليت -م، فتوىّل التدريس يف املدرسة العالية1941حىت جاَء عام  انخداظّل يف مقرّه بـ

فجاءها اآلن -ونضجْت عقليتهنشأ الشيخ يف أحضاهنا، ورضع بلباهنا، حىت تكّونت شخصيته، 
م، عندما 1941مدّرسا، يكافئها اإلحسان ابإلحسان، وظّل يدّرس يف املدرسة العالية حىت عام 

توّزعت اهلند، وظهرْت ابكستان بشقيها الشرقي والاريب، وانتقلت املدرسة العالية إىل داكا، عاصمة 
وتوّطن يف هذه الدولة اجلديدة، وعاَش حياتَه   ، فانتقَل معها الشيخ،(بناالديش حاليا)ابكستان الشرقية 
 (1)كّلها يف حضنها.

م، 1977عندما استقال الشيخ موالان ظفر أمحد العثماين من رائسة املدرسة العالية بداكا عام 
توىّل الشيخ السيد عميم اإلحسان رائستها، وظّل يف هذا املنصب أربعة عشر عاما تقريبا، ووزّع وقَته 

رتة الكبرية بني التدريس والتأليف، واخلطابة يف جامع البيت املكرم، املسجد الوط ي أثناء هذه الف
م على طلب ملّح من جملس اإلدارة، وظل يف منصبه إىل عام 1914لبناالديش الذي توىّل خطابته عام 

فكان يدّرس صحيح البخاري يف املدرسة، وخيطب يف اجلامع الوط ي، ويكتب ويؤّلف بقية  (4)م،1914
م، فرتَك الشيخ املدرسَة، ودخَل يف البيت، وأغلق عليه الباب، وتفرّغ 1919األوقات، حىت جاء عام 

 للتأليف والكتابة. 

نعم تفرّغ للكتابة، وقد ُخلَق عليها، وُجبل على العيش مع الكتب، واالستخراج منها، ومجعها 
فوائدها، وقد أتثّر كثريا مبجدد األلف الثاين اإلمام أمحد  وشرحها، والتعليق عليها، واستمداد
                                                 

 انظر ترمجته يف مقدمة كتاب أدب املفيت، بتحقيق وتعليق حممد عادل أيوب (1)
 11-11املفيت السيد حممد عميم اإلحسان: حياته وعطاؤه، للدكتور أ،ف،م أمني احلق ص (2)
  (مطبوع دار الكتب العلمية) 27-24، ص1فقه السنن واآلاثر، جـ (1)
  81ص (2112)، ترمجة الشيخ السيد حممد نعيم اإلحسان الربكيت (البناالية)السراج املنري  (4)
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السرهندي، واإلمام شاه ويل هللا الدهلوي، فساَر على منهجهما يف الدعوة واإلصالح، واستمّر يف  
الرحلة العلمية اليت بدأَها منذ مقتبل عمره إىل آخر عهده ابلدنيا، وكان كاتبا مرتسال، سائل القلم يف 

كتااب، معظمها ابلعربية، اليت مل ينطق هبا   271دية، حىت أصبح عدد كتبه ورسائله يزيد علىالعربية واألر 
أبوه وأّمه، ومل تنطق هبا بيئته اليت عاَش فيها، لكنه أتقنها أحسن من إتقان أبنائها هلا، فكان خيطب يف 

ب هبا عفوا واستطرادا من ابلعربية الفصحى، بعيدا عن ألفاظ السوقة، خيط البيت املكّرماجلامع الوط ي 
دون أن حيفظ ويكتب، وكانت العربية جتري على لسانه وقلمه بكل سالسة وطالقة، تثري دهشة 
املستمعني، وسفراء الدول العربية املقيمني يف داكا، وترتك األلسنة متدحه وتذكره ابإلعجاب واإلكبار، 

ين نباوا يف هذه الدولة، النائية عن الشرق وهو من أولئك الكتاب واملؤلفني املعدودين يف العربية الذ
األوسط، وعواصم العربية وحواضرها، مع ذلك ساَر قلمهم على احملّجة البيضاء من العربية، وجتّرد عن 

 اآلاثر العجمية والسبك اهلندي إىل حّد بعيد. 
ظم إال أنه مع األسف، مع (1)كان يكتب كل يوم مئة صفحة، وال يقّل ذلك عن مخسني صفحة ،

كتَب يف التفسري واحلديث، والفقه   (2)كتااب!  21هذه الكتب مل تطبع، ومل تنشر منها إال ما يقرب من 
وقواعده وأصوله، والتاريخ واجلارافيا، واللاة واألدب، حىت قد ال يسع املكان للكالم فيها وذكر أمسائها 

 ابلتفصيل، إال أننا سنقف عندها وقفات عابرة.
اإلتحاف حباشية  ◊التنوير يف أصول التفسري  ◊ علم التفسري وأصوله: فمن أبرز ما كتَب يف 

اإلحسان الساري بتوضيح تفاسري صحيح البخاري، ومن أبرز كتبه يف احلديث وعلومه  ◊الكّشاف 
األربعني يف مواقيت  ◊األربعني يف الصالة  ◊ (أدلة السادات األحناف)فقه السنن واآلاثر  ◊وأصوله: 
عمدة اجملاين بتخريج أحاديث مكتوابت جمدد  ◊عني يف الصالة على سيد املرسلني األرب ◊الصالة 

كتبه  )ميزان األخبار يف مصطلح أهل األثر  ◊تعليقات الربكيت على مقدمة الدهلوي  ◊األلف الثاين 
حواشي  ◊هاريخ علم احلديث  ◊تحفة األخيار بشرح ميزان األخبار  ◊ (كمقّدمة لفقه السنن واآلاثر

 ◊فهرس أمساء املدلسني واملختلطني  ◊تلخيص مراسيل ابن أيب حامت  ◊دي على مقدمة الدهلوي السع
 فهرست كنز العمال وغريها. 

قواعد الفقه، وهو عبارة عن جمموعة مخس رسائل يف  ◊أما من أبرز كتبه يف الفقه وأصوله فهي: 
                                                 

  429املفيت السيد حممد عميم اإلحسان: حياته وعطاؤه، للدكتور أ،ف،م أمني احلق ص  (1)
 91املرجع السابق، ص (2)
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أصول  (2)ول اإلمام الكرخي أص (1)أصول الفقه، واليت صدرت فيما بعد بشكل مخسة كتب مستقلة: 
ما ال بّد  ◊التنبيه للفقيه  ◊أدب املفيت  (7)التعريفات الفقهية  (4)القواعد الفقهية  (1)املسائل اخلالفية 

لب األصول وغريها،  ◊ (جملدا 21جمّلدا؛ وقد ذكرها بعض املصادر يف  21)الفتاوى الربكتية  ◊للفقيه 
السراج املنري  ◊ (األردية)سرية حبيب اإلله  ◊أنفع السري  ◊السري  أوجز ◊ومن كتبه يف السري والرتاجم: 

 وغريها.  (األردية)
 ◊كما كتَب يف التاريخ، وأبرز امهاَمه ابلتاريخ وسعة اّطالعه عليه، فمن أبرز ما كتبه يف التاريخ: 

 (األردية)يخ علم حديث هار  ◊ (األردية)هاريخ علم فقه  ◊ (األردية)هاريخ إسالم  ◊ (األردية)تواريخ أنبياء 
النفع العميم وغريها، كما كانت له  ◊تعريف الفنون وحاالت املصنفني  ◊احلاوي يف ذكر الطحاوي  ◊

  (1)التشّرف آلداب التصّوف. ◊ (األردية)رساله طريقت  ◊علم التصوف  ◊عدة كتب يف التصّوف، منها 

األوساط العلمية من خالل أن كثريا منها ظهر عليها أثر تتجلى قيمة هذه الكتب ومكانتها يف 
القبول، وقّرر تدريسها يف الكليات واجلامعات احلكومية، واملدارس الدينية، ومراكز العلم، داخل الدولة 

التنوير يف ، وهاريخ علم احلديث، وقواعد الفقه، وفقه السنن واآلاثروخارجها، فكتبه مثال 
من أبرز إجنازات حياته، وكل منها تدّرس  هاريخ علم احلديث، وهاريخ علم الفقه، وأصول التفسري

  (2)يف اجلامعات واملراكز العلمية.
من تلك األعمال اخلالدة يف الفقه احلنفي اليت  فقه السنن واآلاثر أدلة السادات األحنافكتابه 

الشيخ حسني أمحد املدين: "مل أر مثله قبله، إنه  أجنبته العقلية املسلمة يف القرون املتأخرة، حىت قال عنه
وقد عّرفه الشيخ الربكيت بنفسه، فذكر يف املقدمة: "فقه السنن واآلاثر كتاب جامع  (1)سفر بال نظري"،

، مجعت فيه من األدلة احلديثية على أصول الدين وفروع األحكام، والرتغيب يف السنن للنيب املختار 
لرابنية، واألذكار واالستافار وغريها، وهو يشتمل على الكتب والرتهيب، واإلحسان وا

                                                 

  (مطبوع دار الكتب العلمية) 28-24، ص1فقه السنن واآلاثر، ج  (1)
 8املفيت السيد حممد عميم اإلحسان: حياته وعطاؤه، للدكتور أ،ف،م أمني احلق ص (2)
الطبعة )اإلحسان الربكيت عيد ميالد النيب واالحتفال به: حفلة نورانية يف ضوء الكتاب والسنة، أتليف السيد حممد صفوان النعماين والسيد حممد نعيم  (1)

  184ص (م2112الثانية 
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ألحاديث  -ابإلضافة إىل أحاديث الرتغيب والرتهيب -فجاء الكتاب سّجال قيما (1)والفصول..."، 
األحكام اليت ينب ي عليها املذهب احلنفي، حىت ذكر بعض العلماء النقاد أن هذا الكتاب يعّد أفضل  

ثق مرجع إلثبات صلته ابلسنة النبوية، ذكر فيه أدلة الفقه احلنفي من دواوين كتاب للفقه احلنفي، وأو 
يف الفقه  الطحاوي الثاينالسنة املشهورة، مع توثيقها وخترجيها، وذكر أقوال احملدثني فيها، ويعّد بذلك 

ى ذلك احلنفي، إال أن الكتاب اكتفى ببيان املذهب احلنفي، ومل يتحّدث عن املذاهب األخرى، ويتجل
من خالل عنوان الكتاب أيضا، فكلما ذكرا مسألة، أثبتها ابآلاثر على املذهب احلنفي، ومل يذكر 

كما قّدم هذا الكتاَب مبقّدمة قيمة، غزيرة الفائدة، عظيمة   (2)املذاهب األخرى وأدلّتها من السنة النبوية،
املقدمة يف شكل سفر مستقل، ، وقد صدرت هذه ميزان األخبارالنفع، يف أصول احلديث، ومسّاها 

  (1)لازارة مادهتا، وعظيم نفعها.
والذي هو جمموعة مخس رسائل فقهية مفيدة للااية، فقد كتَب عنه  قواعد الفقهأما كتاب 

شيخنا العالمة املفيت تقي العثماين: "إن هذه اجملموعة القيمة من أنفع ما أّلف يف هذا املوضوع، يوجد 
موعة على صعيد واحد ما ال حيصل للطالب إال بعد خنل وغربة وتنقري، وأرى أن فيها من الفوائد اجمل

هذا الكتاب أبن يوضع يف مقررات الفقه اإلسالمي يف املدارس واجلامعات الدينية، ويقتنيه كل من 
وقد طبعت بعض هذه الرسائل يف شكل كتب مستقلة من كراتشي والقاهرة  (4)يشتال ابلفقه واإلفتاء"،

ودمشق، وُنشرت يف العامل العريب والعامل اإلسالمي، األمر الذي يدل داللة واضحة على قيمتها وبريوت 
 ومكانتها عند أهل العلم. 

القارئ حلياة هذا اإلنسان العظيم قد يعرتيه القلق واالضطراب، وتتمّلكه احلرية، عندما يرى كثرة 
ضوعاهتا، وتشّعب طرقها وأساليبها، وتعّدد لااهتا، فقد كتب الشيخ ابلعربية، كما  مؤلفاته، وتنوّع مو 

كتب ابلفارسية واألردية، وكتَب يف أكثر املوضوعات الدينية، وجاهَد يف معظم احللبات العلمية، من 
والتصّوف التفسري واحلديث، والفقه واألصول، والسري والرتاجم، والتاريخ واجلارافيا، واللاات واآلداب، 

                                                 

  (مطبوع دار الكتب العلمية) 11، ص1فقه السنن واآلاثر، ج  (1)
  192-187، كتاب الصالة، ص1انظر مثال يف فقه السنن واآلاثر، ج  (2)
 111املفيت السيد حممد عميم اإلحسان: حياته وعطاؤه، للدكتور أ،ف،م أمني احلق ص (1)
  4-1من مقدمة كتاب التعريفات الفقهية، للشيخ عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، مطبوع دار الكتب العلمية، بريوت، صنقال  (4)
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والفلسفة، حىت أصبح درّة نفيسة يف األمة اإلسالمية، وأسطورة يف هاريخ شبه القارة اهلندية، مث كيف 
جهَله قوُمه أو جتاهَله، ومل يعرفه وطنه، ومل يعثر كثري من الناس على هذه األعجوبة، فضال عن أن يدرك 

 كهوف الضياع، وأطمار النسيان؟   قيمتها، مث يعرضها على العامل! وكيف ظّلت هذه األسطورُة يف
إن احلق أحّق أن يُقال، وهو أنه رغم علمه وإجنازاته، ومواهبه العلمية النادرة، قد غلب عليه  

القناعة والتواضع، وحب اخلمول واالنطواء، فلم ينل حّقه من الشهرة والتقدير، والتعظيم والتعزيز، وقد 
ناايل خصوصا، والشعب اهلندي عموما، هبذا اإلنسان ال يقارن ابلضرورة، عندما يعتّز الشعب الب

العظيم، جبانب الشيخ األمري صّديق حسن خان، وال يضعهما يف كّفيت امليزان ليزن ثقَلهما ووزهنما، إال 
أننا نكاد نكون على يقني أبهنما لو عاشا يف وقٍت واحٍد، ويف دولة واحدة، لكاان كفرسي رهاٍن، ويف 

ا هليٌب، وال يتوّقف فيها صهيٌل، وال يكّل جواٌد، أحدمها يف معسكر أهل حلبة سباٍق ال خيبو هل
 احلديث، واآلخر يف معسكر السادات األحناف. 

ليس بوسعنا يف هذه املكان الضّيق أن نبحث عن األمور اليت كانت سببا يف إنزال هذه الفاجعة 
العلم يف هذه الدولة وخارجها، وأن حنّلل الدوافع اليت كانْت هلا يٌد وراء هذه أبهل اإلسالم وبيوت 

املأساة، إال أنه ال بّد لنا من اإلشارة إليها، وحنن يف صدد بيان هذا اإلنسان العظيم، وتحليل إجنازاته 
علماء بلده، قد ومآثره العلمية اخلالدة، فالسبب األول الذي من أجله جهله وطنه، وجتاهلُه أبناء وطنه و 

يرجع إىل اختالف املواقف واالجتاهات، وتباين املشارب ووجهات النظر، فرغم حنفيته اخلالصة يف 
 -الفقه، واشتااله ابلكتب اليت عليها اعتماد املذهب دراسة وتدريسا، مل يهتّم مجهور علماء هذه الدولة

السبب يف ذلك هو جمّرد تباين املنبع هبذه الدرّة النفيسة، وقد يكون  -وهم يف جبهة املذهب احلنفي
واملنبت، واختالف البيئة اليت نشَأ فيها الشيخ السيد اجملددي، فقد نشَأ ودرَس يف املدرسة العالية 
بكلكتا، مث قضى معظم حياته يف التدريس ورائسة املدرسة العالية بداكا، على حني معظم العلماء 

ون على درب دار العلوم ديوبند، ويقلدون علماَءها فكراي األعالم، وقادة األمة يف هذه الدولة يسري 
وعقداي، وقدوة  حسنة  يف طريقهم إىل الشريعة والدعوة واإلصالح، فأصبح هذا اخلالف يف الفكر والرأي 

 حاجزا بينهم وبني بطلنا، وتوزّع الفريقان يف معسكرين. 
اء ديوبند ما مل حيملوه، فقد رأينا يف إال أن ذلك ال يربّر ساحَته، وال حيّمل العلماء وخصوصا علم

هاريخ هذه األمة مرارا وتكرار أن هذا الفارق الضئيل اضمحل أمام املصاحل الدينية الكربى، وأن العلماء 
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املتخرجني من املدارس العالية أصبحوا من قادة املدارس الديوبندية وأساتذهتا، وأكرب مثال على ذلك  
الل آابدي، والشيخ نور حممد األعظمي، والشيخ فضل الكرمي، خطيب امللة الشيخ عبيد احلق اجل

والشيخ حميي الدين خان وغريهم، وهم كثريون، فالفرق على أساس املدارس واملركز العلمية، العالية 
 والديوبندية، مل يكن سببا رئيسيا يف هذه احلادثة املريرة! إذن ماذا اي ترى؟ 

ض لطبيعة هذا اإلنسان واجلبلة اليت كان عليها، فالشيخ قد حيّل هذا اللاز العويص عندما نتعرّ 
كان إنساان منطواي على نفسه، إذا صّح التعبري، ومل يكن قياداي ورايداّي، وكان   السيد اجملددي 

يتفرّغ يف معظم أوقاته للتأليف والكتابة، ويؤثر البقاء يف بيته على احلضور يف اجملامع واحملافل، واملؤمترات 
، ودائرة البيت املكرم، فكانت دنياه رحاب املدرسة العالية بداكا، وحدود اجلامع الوط ّي والندوات

 بيته. 
، ينطق ابألردية كاللاة األم، وقد بيهارهذا ابإلضافة إىل لاته األم، فكان الشيخ من منطقة 

مؤلفا قديرا، ورئيسا يف ربيع عمره، عندما كان شااّب انهضا، و  (بناالديش)هاجَر إىل ابكستان الشرقية 
حكيما، إال أنه أصبح يف داكا بني قوٍم ينطقون ابلبناالية، وكان خيطب يف جامع البيت املكّرم ابلعربية، 
فكانت خطبته ُترتجم قبل إلقائها إىل البناالية يف كل مجعة، وكان يفهم البناالية فحسب، وال جييد 

وهكذا أصبحت  (1) لو ينطق البناالية ابلطالقة!نطقها، إال أن الشيخ كان يتحّسر على ذلك، ويتمىّن 
اللاة أكرب حاجز بينه وبني أبناء وطنه الثاين، وقد ترك وطَنه األّول، فنسيه ذلك الوطُن هو اآلخُر، 
ولذلك رغم أنه خرّج عددا من العلماء األعالم، وقبس منه بعض أعيان هذه الدولة نور العلم واملعرفة، 

د أمني اإلسالم، والشيخ موالان حممد حميي الدين خان، والشيخ الدكتور حممد أمثال الشيخ موالان حمم
 جميب الرمحن، والشيخ الدكتور مستفيض الرمحن، والشيخ عبد املنان وغريهم، نسيه الناس، ونسيه وطنه. 

مل فلما جهَله قومه، وجتاهله أبناء وطنه، كانت النتيجة الطبيعية أن جيهله العامل، وجيهله العرب، و 
ينل هذا اإلنسان من عناية علماء العرب ما كان يستحّق، وقد حيصل ذلك لبعد الداير، وحيلولة 
البحار وانقطاع األخبار، إال أن مثة أسبااب أخرى قد عملْت عمَلها وأّدت دوَرها، فاحتجبْت مؤلفاته 

يها قوافل العلم والتأليف عن أعني علماء العرب، وظّلت مبعزل عن اجلادة العربية اإلسالمية اليت متّر عل
واحلركات الفكرية، وبقي هذا اإلنسان منطواي على نفسه، ومن أبرزها اختالف املذاهب الفقهية 
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والفكرية والسلوكية، فقد كان الشيخ حنفّيا، يتقّيد ابملذهب حرفا ولفظا، يدافع عنه دراسة وتدريسا، 
 وأتليفا وتصنيفا. 

كما قلنا إن هناك خالفا كبريا بني منهجه السلوكي وبني اجتاهات العلماء العرب، فقد كان الشيخ 
اجملددي صوفّيا، متصلبا يف التصّوف، وعلى هنج طريقة نقشبندية جّمددية، يؤمن أبسرار التصوف، 

عن موقف العلماء وحيتفل ابملناسبات الصوفية اليت قد يبتعد هبا عن مناهج مجهور العلماء، وحدث 
 العرب من التصوف وال حرج. 

مث إنه مل يكن أمريا من األمراء، وال ثراي من األثرايء، فلم متكنه ظروفه من نشر كتبه يف وطنه أو يف  
العامل العريب، وال أُتيح له أن يوزّع مؤلفاته على املدارس واملؤسسات واملكتبات، بينما كان الشيخ األمري 

ب حّظ كبري ونصيب وافر من مجيع النواحي، فكان حرّا ال يتقّيد مبذهب،  صديق حسن خان صاح
كما كان رجال من بيت حاكم، ومنصب كبري، سخرها للعلم والنفع، فكانت عالقات محيمة بينه وبني 
علماء العرب، وكانت له جوالٌت يف احلجاز واليمن، كما كان مرفّه احلال، وصاحب أمالك وعقار، وذا 

وأموال طائلة، ساعدْته على نشر كتبه، وتوزيعها يف مكتبات اهلند والعامل العريب بدون أجرة ثروة هائلة، 
وال مقابٍل، حىت برَز جنُمُه، وعلت شهرتُُه، وشاهد مآثره العامل وشهَد له ابخلري والصالح، بينما ظّلت 

قد كان يستحّق جبدارة أن هذه األعجوبة تحت أطالل النسيان، ال يعبأ هبا أحٌد، وال يُرفع إليها رأس، و 
يقّدم إىل العامل وأن يُفرد له كتاب، وأن يعرفه أهل العلم يف العامل العريب الذين خّص الشيخ لاتهم بتأليفه 

 طوال حياته، وآثرها على لاات بالده، واجلزاء ينباي أن يكون من جنس العمل. 
ن اآلن أواُن جتليته وإظهاره، وقد حا (1)مهما كان السبب، ظّل هذا اإلنسان مطمورا ومامورا،

وعرضه أوال على قومه، وأبناء وطنه، مث على العامل العريب، وهو يستحّق ذلك بكل جدارٍة، وهذا الذي  
كل ما نستطيعه اآلن، بل نراه واجبا حمتوما علينا، وكل أتخري يف أداء هذا الواجب هلو تقصري يف حق 

اته للدين واألمة، والعلم واملعرفة، فقد كان عاملا عابدا، هذا اإلنسان الَعَلم العمالق، الذي وهَب حي
ومؤلفا راّبنيا، وصاحب مكانة كبرية بني األعالم احملسنني، واملشايخ الصاحلني، وخليفة  جُمازا من عمه 

                                                 

عد وفاته، فقد تحّدث عنه العلماء بعد وفاته، وانتشرْت حبوٌث ودراساٌت ال يع ي ذلك أبدا أنه مل ينل شيئا من االعرتاف والتقدير يف حياته أو ب (1)
يناله مثله يف العامل العريب  ومقاالت حول حياته وإجنازاته، ابللاة البناالية واألردية والعربية، كما أُعلنت جوائز يف حقه، إال أن ذلك مل يوفه حّقه، ومل ينل ما

 تقومي والتقدمي. أو األوريّب، من الشكر والتقدير، وال

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 022 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

الشيخ السيد شاه عبد الداين الربكيت، خليفة الشيخ السيد بركت علي شاه، يف التزكية والسلوك، حىت  
وكان حمافظا على الصلوات اخلمس ابجلماعة، ومهتما ابلنوافل، فال يفوته قيام  ،(1)كيتالرب ُعرف بـ

الليل، واألوراد املأثورة عقب الصالة، وتالوة القرآن يوميا، وحّدث وال حرج عن علمه وسعة اطالعه، 
ليف، رحم هللا الشيخ وتضّلعه من العلوم اإلسالمية يف حلباهتا املختلفة، وقدرته النادرة على الكتابة والتأ

السيد اجملددي، وقّيض من يقوم بواجب تعريفه أببناء وطنه، وأبناء املسلمني يف العامل اإلسالمي بوجه 
 عام، ويف العامل العريب بوجه خاّص. 

خلالفة كتب الشيخ عميم اإلحسان التاريخ، هاريخ احلكم والسياسة، وهاريخ السلطة والقيادة، وا
اإلسالمية، وامللوك والسالطني، وشاهَد أبم عينيه االضطراابت السياسية، والتقّلبات يف هاريخ شبه القارة 
اهلندية، وحوادث احملن، ووقائع املصائب، بدءا من عهد اإلجنليز، وحركات التحرير، وظهور ابكستان، 

شاهد كل ذلك بعينيه، إال أنه مل مث انفصال شرقها عن غرهبا، وظهور دولة جديدة ابسم بناالديش، 
خيض غمارها، ومل ينزل يف الساحة، ومل يعمل عمال يف هذا امليدان، مع استثناء بسيط ال يكاد يُذكر، 
فقد روى البعض أن الشيخ أيّد فكرة إنشاء ابكستان، وأصدر الفتاوى لصاحل حممد علي جناح رئيس 

الرابطة املسلمةايت هللا أبنه شيعّي، فال جيوز ألهل السنة االنضمام ، عندما أفىت الشيخ املفيت كف
تحت لوائه، هنا هنض الشيخ عميم اإلحسان ورّد على الشيخ كفايت هللا، وأجاَز قيادة جناح وإطاعته، 

 وملا نشبت احلرب بني ابكستان وبناالديش ظّل حمايدا، وفوق مجيع النقاش واإلاثرات والشبهات.
انزوائه داخل البيت يرجع إىل فطرته، فقد كان رجال هادائ يف لعل سبب انطوائه على النفس و 

طبيعته، وأخذ الكتابة والتأليف وسيلة من وسائل الدعوة واإلصالح، والشهادة واألمانة، فاكتفى به ومل 
يقبل على السياسة، ومل يتحّيز إىل فئة، ومل يتعّصب جلماعة، بل ظل يؤدي األمانة إىل أهلها، وأييت 

ى وجهها، يف صمت وهدوء، وعزلة وانطواء، وقد ساعده ذلك على إنتاجه العلمي، وحبثه ابلشهادة عل
ودراسته، وأعماله الفكرية، إال أنه يف ذات الوقت أحدث خلال كبريا يف هذه الشخصية الكبرية، 
فاإلسالم دين كامل، وشريعة شاملة، فيه عبادة وسياسة، وإحسان وقيادة، وصالة وجهاد، فلم يستفد 

شعبه كثريا يف مشاكله السياسية والقيادية، ومل يستفد من توجيهاته يف الظروف احلرجة، ومن هنا  منه

                                                 

 27انظر مقدمة كتاب ميزان األخبار يف مصطلح أهل األثر، للشيخ عميم اإلحسان اجملددي، ص (1)
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 اقتصرت أكثر خدماته على الكتابة والتأليف، ويف جمال الكفاح العقلي واملعريف، ومل تربز يف عامل الواقع.
املساجد والعلماء  لعل ذلك كان منهجا وخريطة عمل أخذها الشيخ يف حياته، وكان يرى أن أئمة

ينباي هلم أن يكونوا فوق اخلالفات السياسية، والفكرية، واالنتماء إىل املذاهب واملدارس العقالنية، حىت 
مع ذلك أنشأ  (1)يكون عملهم حرّا طليقا، وتكون خدماهتم جتاه شعبهم ودينهم عاّمة مفتوحة،

، جبانب أعماله الكتابية وجهوده مؤسسات، وبىن مساجد ومراكز علمية، وزوااي السلوك واإلحسان
التأليفية، وهذه كلها إن دلت على شيء فهي تدل على عبقرية هذا اإلنسان ودوره التجديدي يف هاريخ 

 اإلسالم عموما، وهاريخ هذه الدولة خصوصا. 

الوضوء، وكان ال يفشي سر من كان قليل الكالم، عابدا وزاهدا، ال يدّرس احلديث إال وهو على 
عاداه، ويعفو ويصفح عمن ظلمه، فال يذّم أحدا وال ياتاب، وال ينتقد نقدا الذعا، وال يذكر أحدا 

وكان له رأي ، َّخي حي  جي يه ىهُّٱ ابلسوء، وكان مثاال حّيا لقول هللا تعاىل
لنبوي، وببعض املناسبات فقهي خاّص به، لعله أتثر فيه بطريقته الصوفية، فكان يرى االحتفال ابملولد ا

اليت اختلف العلماء فيها، ونص الكثري على إنكارها والتحذير منها على أهنا بدع، لكن الشيخ كان 
عن االحتفال ابملولد، يف الكتب واحملاضرات، ويشارك بنفسه يف  -مثال-جييزها، ويدعو إليها، ويدافع

ويلتزم  (2)تكرميا له، وفق طريقة صوفية، مثل هذه االحتفاالت، ويقوم أثناء الصالة على النيّب 
ابلعمامة، وال حيّب الالّو والتنّطع يف الدين، وكانت فطرته السليمة بعيدة عن اإلفراط والتفريط، وقد 
عاَش طيلة حياته على مذاهب السادات الصوفية، ومشارهبم ومصطلحاهتم، وأذواقهم وتعابريهم، مطالعة 

 وممارسة . 
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موعة من الدالئل اليت استدل هبا الشيخ الربكيت على جواز االحتفال ابملولد، وهو جم)، (البناالية)انظر كتابه السراج املنري يف االحتفال مبيالدي النيب (2)

ومقدمة املرتجم له، وهو يتحّدث عن حب الشيخ الربكيت لالحتفال مبولد النيب  (وجمموعة من األبيات والقصائد اليت تُتلى يف احتفاالت املولد، كتبها بنفسه
  .والصالة اجلماعية عليه يف مناسبات شىت 
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 يد خان البهاشانيموالنا عبد احلم

(1778-1788) 
 العامل اجملاهد الباسل، رائد السياسة اإلنسانية

 
"لوال هذا اإلنسان، ملا كانت هذه الدولة، وملا كانْت رايتها خّفاقة ترفرف على أرضها، وتتاىّن 

بطل، مبجد حريتها واستقالهلا يف الدنيا كلها، فلن يكون هاريخ هذه الدولة هارخيا مكّمال بدون هذا ال
فهو جزٌء من هارخيها، بل هو أهّم عناصرها وأركاهنا، و"كان هذا اإلنسان لبناالديش، كما كان املهامتا 

هكذا عّرف املؤرخون هذا اإلنسان العظيم بقراء هذه الدولة، وأبجياهلا الناشئة  -غاندي للهند"
دْت تنقطع صلتها عن جذورها، احلديثة، اليت ال تعرف ماضيها، وال األبطال احلقيقني لتارخيها، حىت كا

، احلزب احلاكم اليوم للدولة، ومريّب قادة رابطة العوامإنه العامل اجملاهد، والسياسي الكبري، ومؤسس 
التحرير، وأعالم احلكم، ورائد السياسة اإلنسانية، واملناضل األسطوري حلركة املزارعني، ومتحّدث ابسم 

القائد لدولة، الشيخ موالان عبد احلميد خان البهاشاين، املعروف بـالفقراء والعواّم، وأّول مؤسس هلذه ا
 .املظلوم

لقد صدق املؤرخون الذين عّرفوا هذا اإلنسان ابجملتمع املعاصر، وعرضوه على الشعب احلاضر 
هبذه اجلرأة الصادقة والتعبري األمني، بال مبالاة وال إجحاف، يف حني كاد أن يضيع هذا اإلنسان بني 

األوساط املثّقفة العلمانية، وإمهال األوساط الدينية، فقد كان هذا الرجل  اتس احلكومة وخدعدسائ
أّول من رفَع صوتَه ضّد ابكستان الاربية، وقرَأ عليها "سالم الوداع" يف مخسينيات القرن املاضي، بعد 

البناالية، وهو الذي   نشوء ابكستان بسنوات، يف شباهبا وعّزها، كما قام بدوٍر رايدّي يف حركة اللاة
كّون أحزااب أّدت دورا كبريا يف تحرير هذا البلد، وهو الذي رىّب أعالم السياسية وقادة الرجال، الذين 

 استالوه وفاقوه فيما بعد يف القّوة واالنتشار، وأصبحوا أهّم عناصر احلرية، واضمحل دوره. 
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يف أسرة زراعية، رقيقة احلال، فقد كان  (1)م1887عام  سراج غنجولد عبد احلميد يف حمافظة  
أبوه مزارعا، فشاهَد حمن املزارعني، ومعاانة الناس، وهم مجهور الشعب الذين يعيشون على حاشية 
احلياة، وعلى هامش اجملتمع، وقد كان هلذه البيئة أثر كبري يف حياته وتكوين عقليته ومستقبله، وتحديد 

  (2)سياسي والقيادي.جمال عمله ومصريه ال

، مث تعّرف سراج غنجفقد والَديه وإخوانه يف طفولته، ونشَأ تحت ظّل عمه، ودخَل يف مدرسة بـ
على الشيخ املرشد انصر الدين شاه البادادي، وقضى معه فرتة  من حياته، ونشَأ على يده وعلمه 

م، وترىّب تحت رعاية أساتذة العلم، 1911يف دار العلوم ديوبند عام  ورابنيته، مث سافَر إىل اهلند، ودخلَ 
وأساطني السياسية والقيادة طوال عامني، وكان على رأسهم شيخ اهلند حممود حسن الديوبندي والشيخ 
حسني أمحد املدين وغريمها، ويف أثناء إقامته يف رحاب ديوبند، مقّر عمل العلماء، وساحة جهادهم، 

عبد احلميد حركات التحرير، واكتوى بنارها، وأحّس حبرارهتا يف قلبه، فكانْت جامعة  شاهد الشابّ 
  (1)ديوبند نقطة انطالقه يف عامل السياسة واحلركة والقيادة.

هاد، بدَأ حياَته ابلتدريس يف بعض املدارس الدينية، إال أن الروح اليت نشَأت على احلركات واجل
وشاهدْت معاانة الناس، مل تكن لتستقّر يف الدائرة املدرسية الضّيقة، ولتطمئّن إىل تدريس بعض 
الطالب، ال تعرف مصريَهم وهدَفهم، مث تتاافل عما جيري حوهلا، وما خيفي هلا مستقبلها، من هنا 

م، كما شارَك يف 1919عام  املؤمتر اهلنديهاجَر هذا امليدان لاريه، ونزَل يف ساحة النزال، فشارك يف 
حركة اخلالفة  م، وكانت اهلند آنذاك هتتّز حبركة اخلالفة، وترفع صوهَتا للدفاع عن اخلالفة 1921عام

                                                 

م، بينما ذكر مؤلف موالان البهاشاين براتيا 1881أن املشهور من هاريخ ميالده هو  17ذكر أ.ن.م. عبد السبحان يف قائد القرن: موالان البهاشاين ص (1)
  9م، وهو على أساس ما سّجل يف جواز سفره، ص1881م، لكن هناك من يذكره 1887جسيم أن معظم الباحثني يرون هاريخ ميالده عام 

 119دور علماء البناال يف السياسة، أتليف الدكتور حممد عبد هللا، ص (2)
، 19، ودور العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص 87حمبويب موالان البهاشاين، أتليف السيد عرفان الباري ص (1)

  11، وكذلك موالان البهاشاين: القائد املظلوم، أتليف أبو جعفر مصطفى صادق، ص119هللا صالبناال يف السياسة، أتليف الدكتور حممد عبد وانظر دور علماء 
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اإلسالمية يف تركيا، وترّد على موقف بريطانيا من اخلالفة، فتعّرف عبد احلميد على الشيخ حمّمد علي، 
، حىت هاجت احلكومة ضد عبد احلميد، وزّجت به مع قائد حركة اخلالفة، وعمَل معه جنبا إىل جنب

  (1)أصحابه يف السجن.
م، أعاَر الشيخ اهتماَمه بعوام الناس يف منطقة آسام والبناال، 1921ملا فرتت حركة اخلالفة منذ 

من خالل مؤمتر هارخيي ملزارعي البناال  حركة املزارعنيم أطلق 1924وأهل الزراعة واملهنة، ويف عام 
م، وبدَأ يوقظ الناس على حقوقهم، ويواسيهم، وينعشهم من جديد، وجيمعهم على رصيف واحد، وآسا

وعلى قاعدة صامدة، ليدافعوا عن كياهنم ضّد االحتالل واالستبداد، وليحافظوا على وجودهم، 
لوث ي وليسرتّدوا حقوَقهم من اإلقطاعيني ومالك األراضي اهلندوس، ومينعهم من أن يتالشوا يف اجملتمع ا

 (2)العنيد، فظّل جيلس معهم، ويتحّدث إليهم، ويدافع عنهم، حىت إىل ظهور ابكستان.


على طلب وإصرار من زعيم  الرابطة املسلمة، ودخَل يف املؤمترم ترك البهاشاين 1911يف عام 
وال أدري أين تكمن عظمته، وقام عبد احلميد  (1)ألعظم،الرابطة حممد علي جناح، املعروف ابلقائد ا

وملا جاء عام  (7)م،1911حىت أصبح رئيس الرابطة يف منطقة آسام عام  (4)بدوري رايدي يف الرابطة،
يف البناال على اضطراب وتذبذب  سلهتْ م وانفصلْت ابكستان بشّقيها عن اهلند، وظّلت 1941

شاين بدور كبري يف تلك الفرتة الدقيقة، ودعا الناس إىل أتييد إنشاء بني احلركات والدعوات، قام البها
ابكستان واالنضواء تحت لوائها، وبنّي هلم فوائد دولة إسالمية مستقّلة، ووعَد هلم بتحقيق مستقبل حامل 
تحت ظّل دولٍة تقوم على الكتاب والسّنة، وعمل َمعه من عمل ِمن العلماء الكبار يف اجلبهة نفسها، 

  (1)عن اهلند. سلهت ذهب الرأي العام إىل ابكستان، وانفصلْت حىت
م اختري البهاشاين عضوا يف اجمللس التشريعي بباكستان الشرقية من منطقة 1948يف عام 

                                                 

  17سرية وسياسة موالان البهاشاين، أتليف أجماد حسني، ص (1)
 وما بعدها  11املرجع السابق، ص (2)
 181دور علماء البناال يف السياسة، أتليف الدكتور حممد عبد هللا، ص (1)
 111ء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص دور العلما (4)
  21موالان البهاشاين، أتليف شاه جهان ساجو، ص (7)
 وما بعدها  71قائد القرن موالان البهاشاين، أتليف أ.ن.م. عبد السبحان، ص (1)
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وبدَأ يعمل ويديل بدلوه تحت مظّلة الرابطة، لكن بعد فرتٍة اكتشف الشيخ أن الرابطة (هاناائيل ،

أخلف من عرقوب، وخانت سّكان البناال اليت انضوْت تحت لوائها  أخلفْت يف عهودها، بل كانت
بصدق وإخالص، وارتضْت لنفسها أن تكون جزءا من دولة جديدة، فتتنّعم بكل ما تنعم به غرهُبا، إال 
أنه انكشف بعد فرتة أن السلطة احلاكمة بدَأت متّد يد الظامل إىل الشرق، وتبخسه حّقه يف العلم 

فة واملدنية، والسياسة والقيادة، واملصاحل العامة ومرافق الدولة، فنهَض الشيخ على خيبة واملعرفة، والثقا
األمل، وقطَع مجيع صلته ابلرابطة، ألن السياسة والكرسي مل تكن هدفه، وإمنا هدفه هو اإلنسان، 

 ووطنه وأبناؤه. 


م جاءْت نقطة تحّول يف هاريخ هذه الدولة السياسي، ففي هذا العام نشَأ على 1949م ملا جاَء عا
يد عامل ديوبندي، وقائد إسالمي، حزٌب قام أببرز دور يف هاريخ هذه الدولة، ويف سبيل تحريرها 
 واستقالهلا، وهي ال تزال أكرب وأقوى حزب سياسي يف بناالديش، وهي اليت بيدها اآلن زمام احلكومة،

 .(1)رابطة العوام املسلمةومقاليد احلكم، وهي قصة ميالد 
إال أن احلزَب احنرَف عن جاّدته، وحاَد عن دربه، على مّر األايم، ويف مراحل خمتلفة من حياته  

وهارخيه، ومن هنا احلزب الذي ُولد على يد عامل دي ي، ومتخرّج من مدرسة ديوبند، ونشَأ تحت ظل قائد 
، رابطة العوامع األايم يفقد ملعانَه وضوَءه، ويقطع اإلسالم من جسمه، حىت أصبح إسالمي، أصبَح م

بال إسالم وال إميان، بل أصبح من ألّد أعداء الدين، واخلصم األول للعلماء، وحجر عثرة يف سبيل 
 اإلسالم واملسلمني، وأصبح عرين العلمانية، وحصنا حصينا لإلحلاد، والشيوعية واالشرتاكية، حىت

وجَدت مجيع املذاهب والتيارات املخالفة لإلسالم، وجدْت يف هذا احلزب أمَنها وأماهَنا، واطمئناهنا 
واستقراَرها، وهذه كلها حصلْت عندما انقطعْت صلتها ابلااية اليت ُخلقت من أجلها، وهي الدفاع عن 

انقطاعا عن أصلها، حقوق املسلمني السياسية يف هذه الدولة، وتلّطخت يف وحل العلمانية، فكان 
ونوعا من العقوق ونكران اجلميل، واجلزاء من جنس األفعال، كما أن الشيخ البهاشاين نفسه وعقليته 

من اسم  اإلسالمهي األخرى مسؤولة عن حذف كلمة  -إن صح التعبري -"العلمانية االشرتاكية"
الرابطة صارْت إليه الرابطة. ، وإسقاط الدين من صميمها، وعن هذا املصري املؤسف الذي 

اليت أّسسها وكان  رابطة العواممث حصل اخلالف بني البهاشاين وقادة الرابطة، فرتَك الشيخ 
                                                 

 Moulana Bhashani Leader of the Toiling Masses, Edit. Anisuzzaman Chowdhury 2112 مقدمةانظر  (1)
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م، لكن ملا 1971عام  احلزب الوط ي لرابطة العوامرئيسها منذ والدهتا، وأنشَأ حزاب جديدا حيمل اسم 
ايل الصني وقائدها الشيخ البهاشاين م، توزّع حزبه الوط ي على جبهتني، جبهة تو 1911جاَء عام 

بنفسه، وجبهة توايل روسيا تحت قيادة مظفر أمحد، وظّل جيتهد وجياهد تحت مظّلة احلزب الوط ي 
 ، حىت توزعت اجلبهتان على جبهات، وذهب قادهتا طرائق قددا.ابجلبهة الصينيةاملعروف 

وراي يف هاريخ شبه القارة اهلندية بعمومها، حىت أصبح رمزا فريدا لقد أّدى هذا اإلنسان دورا أسط
يف احلركات الدينية، والسياسية والثقافية، واجلهاد من أجل سواد األمة، والناس من الطبقات الدنيا، 
وأصحاب احلرف واملهن، الذين أمهلتهم معظم األحزاب والقادة، فكان موضع أمل، ومصدر حلم 

، كما  حضور البهاشاينارعني، ألول مرّة يف التاريخ، وأحّبه الناس، وكانوا يدعونه بـللعوام، وخاصة للمز 
كان منبع اجلهاد من أجل التحرير واالستقالل، خاض غمار حركات التحرير يف عهد االحتالل وهو 
 طالٌب مدرسّي، ودخَل يف السجن، مث شارَك يف املؤمتر اهلندي، وقاد حركاته، ودخَل يف السجن مرة

أخرى، مث بدَأ حركة املزارعني، ورفَع صوَته ضّد اإلقطاعني، حىت تعّرض حملاوالت االغتيال مرارا، ووقَف 
ْيخيف هناية ستينيات القرن املاضي جبانب  جميب الرمحن، وأيّده يف السّر والعالنية، كما قام بدور  الشِّ

جممع اللاة كان له دوٌر كبري يف إنشاء يف حركة اللاة، ودخَل يف السجن ملدة ستة عشر شهرا، و رايدّي 
 . (1)البناالية
كان الشيخ البهاشاين أول من يعلن تحرير بناالديش، قبل الرئيس جميب الرمحن بسنوات   

فكان أّول من قرَأ سالم الوداع على احلكومة الباكستانية الاربية، وأشاَر إىل تحرير بناالديش  (2)طويلة،
مث ملا نشبت حرب  (1)م، أمام قادة العامل،1971التارخيي عام  كاغ مارييف مّدة قريبة، يف مؤمتر 

التحرير، رغم أنه مل حيمل السالم على كتفه، لكرب سّنه، وضعف جسمه، وفتور قّوته، إال أنه قاَم بدوٍر 
رايدي يف تشكيل احلكومة املؤقتة أثناء احلرب، بل كان رئيس اجمللس االستشاري هلا، واتّصل برؤساء 

 (4)الدول الكربى، وراسَل قادهَتا، وجلَب أتييدهم واعرتاَفهم بدولة جديدة.
م، عندما قاَد 1911وال يزال السادس عشر من مايو يذّكران بدور هذا البطل اإلنساين عام  

، دفاعا عن الوطن، ورّدا على العدوان اهلندي على مياهه، وهو فارّكامسرية  هارخيية فريدة  إىل سّد 
                                                 

 وما بعدها  92صفحات من حياة موالان البهاشاين: معلومة وجمهولة، أتليف عبد احلي سيكدار، ص (1)
  41وما بعدها، وكذلك موالان البهاشاين، أتليف براتيا جسيم، ص 21صفحات من حياة موالان البهاشاين: معلومة وجمهولة، أتليف عبد احلي سيكدار، ص (2)

  11الان البهاشاين: القائد املظلوم، أتليف أبو جعفر مصطفى صادق، صمو  (1)
 وما بعدها  17اقرأ تفاصيلها يف البحث عن علماء مقاتلي التحرير، أتليف شاكر حسني الشبلي، ص (4)
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 سّن، ال يكاد جسمه تحمله قدماه. شيٌخ م 
فال غرو أنه لو ُولد هذا اإلنسان يف أمريكا لكان أاب األمريكان، ولو ولد يف تركيا لكان أاب 
األتراك، ولو ُولد يف اهلند لكان غاندي، إال أنه ُولد لسوء حظّه يف البناال، وال تسأل عن طبيعة املنطقة 

مث فلم يعرفه وطنه، ومل يعرتف به أبناء وطنه، اإلنسان الذي وهب  البناالية يف التعامل مع أبنائها، ومن
حياَته خلدمة بالده وأمته، وقضى ليَله وهنارَه كلةها يف سبيل تحرير الوطن واستقالله، وطاَف يف القرى 
واألرايف ليتحّسس أحوال الناس ويصلح شؤوهَنم، وحيل مشكالهتم، ويعيش حياهتم وقضاايهم، ورفَع 

 الطواغيت الظلمة يف مواطن كثرية، ودخَل يف السجن مرارا وتكرارا. صوَته ضد
وهو الذي رىّب قادة هذه البالد، ونّشَأ ساَدهتا، وجعل هلم مكاان يف السيادة والقيادة، ومل ينب 
لنفسه بيتا، ومل يرفع قصرا، بل ظّل طوال حياته يلبس ثواب رقيقا وإزارا رخيصا، ويسافَر هبا إىل أوراب، 

الصني، ويلتقي مع الرؤساء الكبار، كم من الفقري أصبح غنيا مستاال امسه، أما هو فقد ظّل فقريا،  وإىل
ومن هنا من يدرس شخصيته، جيدها منوذجا إنسانيا ساميا، رقيق الشعور، وقوي العاطفة، وعاملا 

 يستويف شروط عامل مثايل، ووارث األنبياء. 

ضافة إىل تفّرغه للسياسة وميدان القيادة، كتَب عدة كتب يف السياسة واالجتماع، وحماربة ابإل
هاريخ من  ◊الفساد والظلم، واحلث على اإلصالح، ونشر دعوته االجتماعية والسياسية، ومن أبرزها: 

 ◊ (م1911)ملاذا اجلامعة اإلسالمية  ◊ (م1911)يف بالد ماو تسي تونغ  ◊ (م1911)األايم اخلالية 
كونوا رابنيني   ◊ (م1914)الرابنية: تعريفها وأهدافها  ◊ (م1912)مثال لنقض رابطة العوام عهودها 

األسبوعية السياسية والدينية واالجتماعية عام  كلمة احلق، كما أصدر صحيفة (م1917)
 (2) .م1949يومية الشهرية على يده عام ال االتفاقوكانت نواة جريدة  (1)م،1912
جاهَد يف اإلصالح ونشر املعرفة والثقافة، فأنشَأ مدارس وكليات، ومؤسسات علمية وإنسانية يف   

                                                 

مرة أخرى يف العصر الباكستاين، فمنعتها  إال أن بدايتها كانت يف مستهل أربعينيات القرن املاضي من منطقة آسام، فمنع نشرها االستعمار، مث ظهرتْ  (1)
)كلمة حكومة أيوب خان، مث استؤنف نشرها بعد استقالل بناالديش، فمنعتها حكومة جميب الرمحن! انظر مقدمة اجملموعة الكاملة لصحيفة حق كوهتا 

 م(2111احلق( األسبوعية، مجع وترتيب أبو سالك )
، وقد ظهرت على يده صحف وجمالت أخرى يف مراحل خمتلفة، انظر 27يف أبو جعفر مصطفى صادق، صموالان البهاشاين: القائد املظلوم، أتل (2)

 11و 11قائمة هلا يف كتاب موالان البهاشاين، أتليف شاه جهان ساجو ص
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كثري من مناطق البناال وآسام، وقد أنشَأ يف آسام زهاء ثالثني مركزا علميا، كما أنشَأ يف منطقته كلية 
وأنشَأ تبعا هلا كثريا من  توشسانبـ اجلامعة اإلسالميةللتعليم امله ي، ودورا لأليتام واألطفال، وأّسس 

جامعة سانتوش للعلوم الكليات واملؤسسات، وقد تحّولت اجلامعة اإلسالمية لألسف إىل 
 ، وكان له اهتمام كبري بتعليم املرأة.والتكنولوجيا

يف هناية احلياة ملا بدأ الشيخ تصفية حسابه، أحس أبن جهوده السياسية عرب مخسني عاما مل تعطه 
وأن تقلباته بني األحزاب، وتايريه للطرق واألسباب، والعناوين واأللوية، مل متنحه شيئا يُذكر، وأن مثارها، 

السياسة الراهنة بكل طرقها العلمانية والدميقراطية واالشرتاكية أو اجلمع بينها كلها، لن تحقق أحالمه، 
وهو العمل من  –تحقيق حلمه  قرأ عليها سالم الوداع، ونفَض يده عن السياسة متاما، وبدأ يفّكر يف

خدمة ) خدائي خدمتاارعن طريق غري سياسي، فكّون مجعية اجتماعية إنسانية ابسم  -أجل العوام
م، وقد جاهَد طوال حياته للناس وخلدمة اخللق، وبعد فرتٍة يسرية اختاره هللا 1911عام  (اخللق للخالق

  (1)تعاىل إليه يف نفس العام.

 يشكره شعبه، ومل يقّدر جهوَده، ومل تبال هبا احلكومات، ومل تعره السلطات اهتماما، ومل تحتفظ مل
حبياته ومآثره، ومل تقّدم عنه شيئا إىل األجيال الناشئة، لكي تعرفه وتعّده من كبار األبطال يف هارخيها، 

لطريق إىل القيادة وعرش ومل يفّكر أصحاب هذه السلطات قّط أن هذا اإلنسان هو الذي مّهد هلم ا
القّوة، ووقَف حياتَه كّلها على مصاحلهم، كما جتاهله رجال السياسة الذين نشؤوا يوما من األايم يف 
حضنه وتحت إشرافه، وتعّلموا السياسة والقيادة على يده، ومن هذا كله ال ترى أبناء هذا الوطن اليوم 

ترى امسَه على لساهنم، بل ترى الدسائس واملكايد  يعرفون هذا اإلنسان إال قليال وضئيال، وال تكاد
يف  البهاشاينتحاك ضّده يف كل ليل وهنار، لكي ميحو من هاريخ هذه البالد، وال يوجد مثة رجٌل امسه 

قائمة البطوالت البناالية، فضال عن أن يكون له شكٌر واعرتاٌف، وفضال عن أن يكون أاب البنااليني، مث 
كومة ورجال السياسة له، ترَكه العلماء وأمهلوه، أو على األقل مل يرفعوا إليه رأسا، ابإلضافة إىل ترك احل

اثٍن ضد  هباشاينٌّ ومل يعريوه عناية وانتباها، ومل يقدروه حق قدره، لئال يثور اثئر ضد فسادهم، وال ينهض 
 (2)طاياهنم واستبدادهم.

                                                 

  91انظر البحث عن علماء مقاتلي التحرير، أتليف شاكر حسني الشبلي، ص (1)
  111عن علماء مقاتلي التحرير أتليف شاكر حسني الشبلي، صانظر هيبته على حكومة عصره يف البحث  (2)
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د أن يضيع بني اجلبهتني املتصادمتني، جبهة تتاىّن مبجد هكذا لقد ضاَع هذا اإلنسان أو كا
العلمانية واإلحلاد، وثنوية احلياة، وأسطورة فصل الدين عن الدولة، فلم ترد هذه اجلبهة يف يوم من األايم 
أن يكون قائدها رجٌل أخذ العلوم الدينية، وترىّب على أيدي العلماء واملشايخ، ونشَأ على االلتزام ابلدين 

را وابطنا، فلم يرد هؤالء الناس الذين ال يهتّمون أبحكام الشريعة والفرائض والشعائر الدينية، وال ظاه
يهّمهم الدين كما يهّمهم الدنيا، وال هتّمهم اآلخرة والنصيحة، وحلقات العلم وجمالس العلماء، كما 

ام، واجلبانة عن املكارم، هتّمم الكراسي واملناصب، وجتذهبم حفالت اللهو وجمالس الطرب، وخمادع الار 
واجلرأة على املعاصي، بل ما كانوا حيرتمون العلماء وجيلون الفقهاء من صميم قلوهبم، وال يتقبلون منهم 
النصح واإلرشاد، واحملاسبة واإلنكار، ومل يرضوا يوما من األايم أن ميشوا خلف رجٍل يتحّلى بزّي 

، كما كان لصراحة البهاشاين، وحماربته للظلم إسالمي كامل، وصاحب حلية كثيفة، وطاقية كبرية
واالستبداد، وفساد احلكام، وخيانة اخلائنني، دوٌر كبري يف عدواهتم له، فعاداه احلكام الذين وصلوا إىل 
عرش احلكومة على كتفه! وعاداه االشرتاكيون أنفسهم الذين تربوا يوما تحت إشرافه، ونشؤوا تحت 

  (1)ظالله!
لماء، واألوساط الدينية والعلمية، بل ضياعه عند العلماء أكثر من ضياعه عند كما ضاَع عند الع

العلمانيني، فقد تحدث هؤالء عنه كثريا، وألفوا مؤلفات، وأقاموا حفالت، أما العلماء فلم يرفعوا إليه 
ين صفحة رأسا، ومل يثريوا له ذكرا، يف جمالسهم وحلقاهتم، دينية كانت أو اجتماعية، كأن الشيخ البهاشا

 مطوية أو حمذوفة من هاريخ علماء هذه الدولة، لكن ملاذا؟ 
ضاَع عند إمهاهلم له، وازدرائهم به، وعدم استطالعهم عليه ورغبتهم فيه، وسوء فهمهم له أحياان،  

فقد شارَك الشيخ يف السياسة وخاض غمارها مع رجاٍل مل يكونوا من الدين يف شيء، كما تحزّبوا 
لمانيني، ووقفوا مع الشيوعيني واالشرتاكيني على منّصة واحدة، فظّن به العلماء ظنوان، وتكاتفوا مع الع

ووقفوا منه موقف الشك والريبة، وزعموا أنه خرَج من دائرة العلم والعلماء، بل من دائرة االتباع لنيب 
العالِـم ية، وأصبح ، الزعيم الشيوعي الصي ي، فرفَع لواء الشيوعماو تسي تونغاإلسالم، وأصبح تبعا لـ

                                                 

على سبيل املثال، وانظر كذلك موالان  412، 112، 119، مجع وتحرير أبو سالك، يف مجيع األعداد، (كلمة احلق)انظر اجملموعة الكاملة حلق كوهتا  (1)
 وما بعدها  11البهاشاين، أتليف شاه جهاد ساجو، ص
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، دون مّكة املكّرمة، ومل يفهموا حالته وظروفه، ومل يقرؤوا بكنيو موسكو، وأصبحْت قبلته األمحر
بيئته وحميطه والصعوبة اليت كانت تواجهه قراءة صحيحة عميقة، وهكذا مل يعرفوا أن هذا اإلنسان من 

وعاىن ما عاىن من الظلم واجلور، ورمبا قد صميمهم، وهاريخ عّزهم وجمدهم، وقد جاهَد من أجلهم، 
جارى التيار وساير املوجة حينا من الدهر، إال أنه يف خامتة املطاف عاَد السيف إىل قرابه، وحّل الليث 

 منيع غابه. 
لكننا ليس لنا هنا أن حنّمل العلماء وحَدهم هذا اخللل الكبري، والبون العظيم الذي حصَل بينهم 

بل ال بّد أن حنّمله مسؤولية هذا الضياع، وهذا املصري املؤسف الذي صاَر إليه  وبني هذا اإلنسان،
اليوم، بل له نصيب األسد يف ذلك، فقد عاَش الشيخ البهاشاين فرتة من الدهر كانت من أشد فرتات 

وحنن نقول هذا -التاريخ اضطرااب سياسيا واقتصاداي وقياداي، وذاَق حرها ومّرها، حىت أصبح الشيخ 
مضطرب احلال، ومتقلب البال، وحصَل فيه تذبذب كبري، ومل يثبت قّط على  -كل جرأة وصراحةب

أساس متني، كما كان نوع من الالمباالة جزءا من فطرته، فلم يباِل بتشهري العدو اخلائن، وال بنصيحة 
 الناصح األمني. 

اول حياته كلها اجلمع بني الدين والدنيا، واإلسالم واالشرتاكية، والصوفية والعلمانية، بل لقد ح
وكان اجّتاهه السياسي وخريطة طريقه اليت سار عليها منذ لعل صوفيته هي اليت أدت به إىل العلمانية، 

اان، ويساراي دائما، م اجتاها شيوعيا حينا، واشرتاكيا أحي1971أتسيس احلزب الوط ي لرابطة العوام عام 
إال أنه أخذ أول درس له ضد الطااة والبااة يف رحاب دار العلوم ديوبند، فلم يكن اشرتاكيا يف 

 ،(2)االشرتاكية اإلسالميةوكان قائد املزارعني أكثر منه قائد االشرتاكيني، نعم كان يقول بـ (1)صميمه،
، وأستاذ مدرسة الزهد يف هاريخ اإلسالم، ، ذاكم الصحايب اجلليلوكان معجبا أبيب ذر الافاري 

، وقّد أثرْت فيه حياة أيب ذر أثرا كبريا، وفعلْت قصص واملؤسس األول هلا، تحت إشراف سيد الزهاد 
حياته ومواقفه من الدنيا فعل السحر، فكان يكّرر امسه دائما، وأيخذه قدوة  حسنة له، وأساسا لزهده 

                                                 

وكذلك   Moulana Bhashani: His Creed and Politics, Edit. Anisuzzaman Chowdhury, p. 11, 14انظر  (1)
وانظر كذلك البحث عن علماء مقاتلي التحرير، شاكر حسني  12مقدمة املؤلف يف سرية وسياسة موالان البهاشاين، أتليف أجماد حسني، وكذلك ص

  11و 12، 11الشبلي، ص
 191ة، أتليف الدكتور حممد عبد هللا، صدور علماء البناال يف السياس (2)
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كلية يف   -مع غريه -التاريخ السياسي هلذه الدولة، وملا أنشأ وتقّشفه الذي مل يسبق له نظري يف 
اجلليل مصدر اشرتاكية فكأنه كانت حياة هذا الصحايب  ،(1)كلية أيب ذر الافاريالعاصمة، مسّاه 

  (2)عبد احلميد، وسياسته مع األحزاب العلمانية والشيوعية واالشرتاكية واليسارية.
ون اشرتاكيا! وأين الصحايب اجلليل أبو ذر الافاري من أن يك لكن أين اإلسالم من االشرتاكية؟

هذا كذب وفرية عظمى، وأغلوطة هارخيية فادحة، وخطٌأ يف فهم اإلسالم، ونظرته حلياة اإلنسان على 
األرض، لعّل الشيخ عبد احلميد أخطَأ يف هذه النقطة، فظّن أن االشرتاكية من اإلسالم، وهيت اليت 

مشاكل العامل املعاصر، إذا كانْت يف قالب اإلسالم، ومن هنا خلَط اإلسالم تصلح أن تحّل معظم 
ابالشرتاكية، ودعا إليه الناس على املأل، ويف رابعة النهار، وأدى به فهم خاطئ إىل حياة كاملة قائمة 

  (1)على اخلطأ!
مة جيشه وقد ظهرْت يساريته بشكل واضح بعد أتسيس احلزب الوط ّي، وكان معظم قادته ومقدّ  

م، توىّل عبد احلميد قيادة جبهٍة موالية للصني، وقد 1911االشرتاكيون، وملا توزّع احلزب الوط ي عام 
سافَر إىل الصني، والتقى مع كبار قادهتا، وأصدَر عن هذه الرحلة كتااب، وملا رجَع من الصني، دعا إىل 

 (4)االشرتاكية اإلسالمية!
كلمة بهاشاين، االشرتاكية اإلسالمية، صحيفته األسبوعية وأفضل مثال ابٍق على اشرتاكية ال 

 ، فقد كانت هذه الصحيفة تدافع عن اإلسالم واالشرتاكية يف ذات الوقت، وتذكر رسول هللا احلق
وملا أصبح مرشدا صوفيا  (7)وأتباعه من جانب آخر، يف صفحة واحدة! ليننيوصحابته من جانب، و

ريدين، كان يدعوهم إىل ذكر هللا، والتمسك ابلشريعة، والرّد على البدعة، وجتمع حوله عدد كبري من امل
والتمّسك ابالشرتاكية، والدفاع عنها يف ذات الوقت! وكان يرى أن االشرتاكية هي الطريقة الوحيدة 

فاملال ملك هلل وحده، وال بّد من تقسيمه على الناس حبد سواء، وبواسطة  (1)الناس!لصالح 
                                                 

(1) Searching for Bhashani Citizen of the World, Dr. Abid Bahar p. 11  وكذلك صفحات من حياة موالان
 البهاشاين: معلومة وجمهولة، أتليف عبد احلي سيكدار، انظر مقدمة الناشر

 وما بعدها  17جماد حسني، صانظر للتفصيل سرية وسياسة موالان البهاشاين، أتليف أ (2)
  11، مجع وتحرير أبو سالك، ص(كلمة احلق)نظر اجملموعة الكاملة حلق كوهتا ا (1)
  71، وكذلك حمبويب موالان البهاشاين، أتليف السيد عرفان الباري، ص41و 11موالان البهاشاين: القائد املظلوم، أتليف أبو جعفر مصطفى صادق، ص (4)
 على سبيل املثال  28، 1، مجع وتحرير أبو سالك، ص(كلمة احلق)الكاملة حلق كوهتا انظر "اجملموعة  (7)
  221قائد القرن موالان البهاشاين، أتليف أ.ن.م. عبد السبحان، ص (1)
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 (1) االشرتاكية.
البهاشاين اجلمع بني النقيضني، ووضع القدم على القاربني، فبينما كان مسلما  هكذا حاوَل الشيخ

هذا اإلنسان عندما   (2)له أتباع، حيتفل مبناسبات دينية، وحيّب السماَع وحيّن إليه،متدينا، مرشدا صوفيا 
يف احملراب، واالشرتاكية يف  كان خيرج يف الساحة السياسية، ينسى "الدينية" متاما! فكان يرى الدين

السياسة، وميسك بكليهما يف ذات الوقت! حىت برَز أغرب إنسان يف التاريخ ال يزال الناس متحرّيين 
  (1)فيه!

، عندما أحس بفشله يف االشرتاكية، ورجَع إىل اإلسالم واملسلمني، وحاول حىت يف هناية حياته
وسعى جلذب العلماء ودعمهم يف تحقيق هدفه، مع االقرتاب من العلماء واملصطلحات اإلسالمية، 

ذلك بقي فيه ميل إىل االشرتاكية والداء املاضي، فجاء مبصطلحات ليست إسالمية خالصة، وليست 
، الربوبيةخارجة من دائرة اإلسالم متاما، بل وضع هلا معاين يف قلبه يعمل يف ضوئها، مثال دعا إىل 

احلكومة لم وامللحد، واملوحد واملشرك مجيعا! كما جاَء مبصطلح وقصد هبا صفة هللا اليت تشمل املس
اليت تشمل اجلميع وتعطي حقوق اجلميع! وقد أصبحت هذه الفكرة غريبة يف عامل األفكار،  الرابنية

وكان  (4)فال هي اشرتاكية، وال هي إسالمية، وانتقدها االشرتاكيون والعلماء املسلمون يف وقت واحد،
أن العلماء مل يفهموه، واحلق أنه أخطَأ فهمه لإلسالم رغم إخالصه لدينه وصدقه مع  البهاشاين يرى

اخلالفة ربه، فقد كان هدفه معصوما، وهو إقامة حكومة إسالمية قائمة على الكتاب والسنة، وهي 
  (7)، إال أنه أراَد ذلك عن طريق االشرتاكية!اإلسالمية

ني العلماء واملشايخ، وقادة السياسة اإلسالمية يف البلد، مث لعّل هذه هي اليت أنشَأت فجوة بينه وب
مل تزدها األايم إال توّسعا وانتشارا، حىت أصبحْت اهلوة بينه وبني العلماء حبيث ال يقوم عليها جسٌر، وال 
يعربها إنساٌن، وأصبح من أبعد الناس عنهم، رغَم كونه درَس يف املدارس الدينية، وأخذ العلم من جامعة 

                                                 

  411و 211و 11و 11، مجع وتحرير أبو سالك ص(كلمة احلق)انظر اجملموعة الكاملة حلق كوهتا  (1)
  19و 17، أتليف السيد عرفان الباري، صحمبويب موالان البهاشاين (2)
 The religious and philosophical basis ofكيف مجَع الشيخ البهاشاين هذه النقائض كلها؟ اقرأ حديثا رائعا يف كتاب  (1)

Bhashanis political leadership, Abid S. Bahar (2111)  
  11صسرية وسياسة موالان البهاشاين، أتليف أجماد حسني،  (4)
 وما بعدها  112انظر للتفصيل حمبويب موالان البهاشاين، أتليف السيد عرفان الباري، ص (7)
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يوبند، ووقَف حياَته كّلها على احلركات واجلهاد من أجل العاّمة، ومن أجل مصاحل الوطن وأبنائه، د 
وهذا هو مصدر إمهال العلماء للشيخ عبد احلميد، أو عدم االعتناء به، وكان الشيخ هو اآلخر، مل يعر 

ينه، وُع ي بظاهر املسلمني بدوره اهتماما كبريا إىل أوساط العلماء، ومل يفّكر يف توطيد الصلة بينهم وب
وخارجهم أكثر بكثري من العناية ابللب واجلوهر، واعتىن ابلرقي املادي، والتحرر السياسي، والعناوين ال 
املضامني، وطوى عن الدعوة واإلصالح وأمور الدين والشريعة كشحا، ومن أجل هذا، جند يف حياته أنه 

السياسة، واهلندوس والعلمانيني، ومل جنده جيلس مع  جلَس مع الرؤساء والوزراء، ومع القادة ورجال
العلماء، ومع أعالم الدعوة، واملصلحني واجملّددين، بل كان ينتقدهم من حني آلخر، وخصوصا كان ال 

والصلة بينه وبني العلماء كانت  (1)، فينتقد العلماء العاملني يف جمال السياسة!السياسة الدينيةيرى 
 اهتمه البعض ابلكفر واإلحلاد، واعرتض اآلخرون على تدينه وعقيدته! وشك عدائية انتقادية، حىت

 (2)البعض يف أنه يصلي أم ال؟ وبذلك يتصّور البعد اهلائل الذي كان بينه وبني العلماء.

من هذا الشيخ الكبري، وعدم االهتمام به، واالستفادة  مع ذلك ال جند مربرا كامال ملوقف العلماء
منه، وعّده واحدا منهم، وعضوا من أعضاء أسرهتم، فقد شاهد الشيخ بعينيه معاانة الناس وحمنهم، 
وخصوصا الناس من الطبقات املخّلفة، كما رأى احلركات العلمية على قدمها وساقها، ورأى هتاون 

قفهم السليب منها مع االستثناء اليسري، ومن هنا رسَم الشيخ لنفسه العلماء يف ميدان السياسة، ومو 
خريطة طريق جديد، وترَك العلم واملؤسسات العلمية والدعوة واإلصالح للعلماء الرابنيني، وأدخل نفَسه 
يف غمار السياسة، وحركات املعدة واملاّدة، وخلَطه مع الرتاب ومع الطبقات السفلى، ونذَر حياَته وماله 

سواد الناس ومجهرة الشعب، ولرقيهم املادي والسياسي، ولوضع األغالل عنهم، وتحريرهم من االستعباد ل
واالستبداد، حىت أصبح الناس يعّدونه أقرب البشر إليهم، وأرمحهم عليهم، وهذا الذي جعَل له مكانة  

املظلومني، واسرتد خالدة يف التاريخ حىت ُعرف ابلقائد املظلوم، لكونه وقَف طوال حياته جبانب 
مظاملهم من الظاملني، وسعى من أجل اإلصالح، وإحداث ثورة اجتماعية سياسية، ومل يطمع قّط يف 
القرش والعرش، ومل يرد أن يرى نفسه رئيس الدولة، ومن هنا كانْت هذه النقطة مصدر دراسة كبرية 

                                                 

 17-14و 41موالان البهاشاين: القائد املظلوم، أتليف أبو جعفر مصطفى صادق، ص (1)
  121حمبويب موالان البهاشاين، أتليف السيد عرفان الباري، ص (2)
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  (1)القلوب.للعلماء، ليعرفوا أن هذه هي الطريقة املثلى لكسب الناس، ولتأليف 
فالداعية ال بّد أن يتكّلم مبا يفهمه الناس، ومبا خياطب قلوهبم قبل أن خياطب عقوهَلم، ويرتك أعمق 
األثر يف الضمائر، وحيّل مشكالت الواقع احلاضر املاثل بني أيديهم، ألن الرجل الذي ال جيد ألسرته 

جيد قطعة  من القماش يسرت هبا عرض أهله،  سقفا يلجَأ إليه، وال جيد لقمة  يضعها يف أفواه أبنائه، وال
فيعيش دائما تحت ضاوط القحط واجملاعة، ال يؤثر يف ذهنه احلديث عن نعيم اجلّنة وفواكهها، وحورها 
وأهنارها، وحريرها وذهبها، وهذا الفقر هو الذي قد يؤّدي ابلناس إىل الفسق والفجور، واجلرائم 

، فال يؤثّر فيه التحذير من النار، ومن عذاب فقر أن يكون كفراكاد الالفادحة، وإىل الكفر أحياان، 
هللا، وال يتصّور منافع اخلالفة اإلسالمية، والنظام القرآين، ومثار احلكومة الشرعية عندما تقوم على هذه 
األرض، فيعّم األمن واألمان طول البسيطة وعرضها، ويزول الفقر والفاقة جبميع أنواعها، وهو ال يزال 

بواطن األمور،  -وهم سواد الناس -ّيما على بيوهتم، ويف تلك األحوال احلرجة الدقيقة ال يدرك العامةخم
وال يفهمون إال لسان املاء والكأل، والبيت والقماش، ومن جيدون عنده هذا احلّل الواقع املباشر للحياة، 

م قبل أن يستنجدوا، يضعونه واالهتمام حباجات املواطنني ومطالبهم قبل أن يصرخوا، والسعي لنجدهت
على الرأس والعني، مث يقبلون منه الاث والسمني، والنور والنار، واخلبيث والطيب، وكل ما يقّدم إليهم 

 من العقائد واإلميان، واملذاهب والنظرايت.
هذا الذي فعَله املنّصرون يف كل عصر ومصر، وسبقوا إليه مجيع األداين واملذاهب، وهذا الذي 

فيه علماء هذه الدولة، وظّلوا يف مؤخرة املوكب، وعظوا الناس مواعظ، وقد عافها الناس لتكرارها، هتاوَن 
ولعبدها عن واقع حياهتم وأحاسيسهم، فلم تثر عجبا، ومل تحّرك ساكنا، ومن أجل هذا، مع إخالص 

خلري هلم، العلماء لشعبهم، وبذل أقصى اجلهد ومنتهاه يف سبيل تعليمهم وتربية أوالدهم، وجلب ا
ونصحهم وإظهار احلّب هلم، مل يؤثروا يف ضمري الشعب العاّم، ومل جيعلوا هلم فيها مكانة  مرموقة يف 
القلوب، حىت نشأت جفوة كبرية بني علماء هذه الدولة وعامّتها، وظّلوا يف عزلة سياسية وقيادية هاّمة، 

ارس العربية واملؤسسات الشرعية، واجملامع رغم احلركات الدعوية واإلصالحية، ومتّوج البالد بكثرة املد
أال واحملافل الدينية، واملؤمترات العلمية، وتُرك مستقبل الوطن والشعب تحت إحسان بعض النساء! 

 .فقال بطون املسلمني أوىل -تكسو الكعبة ابحلرير

                                                 

  91، 89، 81بهاشاين، أتليف ديوان غالم مرتضى، صالفصول اجملهولة من حياة ال (1)
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اء وأكرموهم، وشكروا هلم جهوَدهم، وأثنوا عليهم، إال أهنم مل لذلك مع أن الناس أحّبوا العلم
يضعوا فيهم ثقَتهم، ومل يفّوضوا إليهم مقاليد أمورهم، ومل جيعلوهم يف مكان قيادهتم، وإدارة دفّة حياهتم، 
وكانوا كما يكونون يف كل عصر، قلوهبم مع علماء احلق، ولكن سيوفهم مع أمراء الباطل، ومن مث فلم 

لك السياسات اإلسالمية بثمارها املرجّوة، ومل تصل تلك األحزاب اإلسالمية السياسية، يف أكثر أتت ت
من نصف قرٍن، رغم َعددها وُعددها، وجهودها وجهادها، وإخالصها وتفانيها، إىل ما وصَل إليه هذا 

تهم، وحّل مشاكلهم اإلنسان مبفرده، حّبا يف قلوب العاّمة، وأتثريا يف اخلاّصة، ألنه خاطَب الناس بلا
الواقعة، ورفَع صوهَتم إىل احلّكام، ودخل من أجلهم السجن مرارا وتكرارا، ومل ير قّط احلكمة يف 

 السكوت عن اجلرائم. 

حنن ال ننكر هنا ما أخطأَه الشيخ البهاشاين يف خريطة طريقه، وسياسته مع األحزاب اليسارية،  
وهي يف احلقيقة ليست إال  ،(1)احلريةو االزدواجيةاملستمرّة، اليت عرّب عنها بعض املؤرخون بـ وتنقالته

جتلية قلقه على تحقيق حلمه، وسعيه وراء غايته أبي سبيل كان، وهذا الطموح للعمل هو الذي يفسر 
الصني وروسيا وقادهتا، لنا دعواته السافرة إىل االشرتاكية اإلسالمية، وصلته الوثيقة ابهلند والارب و 

ابلعلماء وقادة الدعوات واحلركات الدينية، إال أنه يكفينا أنه   -أو على األقل غري اهتمامه -وعداوته
كان مؤمنا مسلما، عاملا ابلدين والشريعة، ومتخرّج ديوبند، على يد الشيخ حممود حسن الديوبندي 

مث  (1)الشيخ الصويف نصري الدين البادادي،كما كان مبايعا على يد   (2)والشيخ حسني أمحد املدين،
وكان مصليا وحمافظا على الصلوات حىت يف الشوارع،  (4)أصبح بنفسه مرشدا صوفيا له أتباع ومريدون،

ويكّرر دائما يف جمالسه السياسية احلافلة ابلعلمانيني، والشيوعيني امللحدين، كان يكّرر استسالمه لرّب 
مع منهجه السياسي  –اضعه بني يدي كتابه وسّنة رسوله، وكان يقول العاملني، وخضوعه لدينه، وتو 

                                                 

  12و 11انظر اختالف الناس حوله حىت مسّته بعض الصحف بعد وفاته "أصعب لاز يف التاريخ"، يف كتاب موالان البهاشاين، أتليف شاه جهان ساجو، ص (1)
 The religiousوكذلك    Searching for Bhashani Citizen of the World, Dr. Abid Bahar p. 49انظر للتفصيل  (2)

and philosophical basis of Bhashani’s political leadership, Abid S. Bahar (2111) p. 49  وما بعدها  
  11قائد القرن: موالان البهاشاين، أتليف أ.ن.م عبد السبحان، ص (1)
  21حمبويب موالان البهاشاين، أتليف السيد عرفان الباري، ص (4)
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إن دستور اجلمهورية البناالديشية ال بد أن يكون مؤسسا على الكتاب والسنة! وأن  -االشرتاكي
وأن  (1)احلكومة القائمة على الكتاب والسنة وحدها تضمن الدميقراطية والتطور وحقوق اإلنسان!

  (2)تفقد شيئا كبريا حموراي، وهو اإلميان ابهلل تعاىل! الصني مع تطورها اهلائل
كما كان مهتما بقضااي املسلمني، والدين، والشريعة، والعناية ابملراكز اإلسالمية، واملدارس 

، اليت تعّرضت للدسائس بعد وفاته سانتوشبـ اجلامعة اإلسالميةوأفضل مثال على ذلك  (1)العربية،
أحب الناس إليه، أما إخالصه للوطن،  ،(4)يذّكرك بزهد أيب ذر الافاري وتحّرفت، أما زهده فهو 

بال طمع وال خوف، ونذر احلياة هلم، فلن  (7)والعمل من أجل عوام الناس يف اخلفاء، والبعد عن الضوء،
قبل وفاته بقليل  خدمة اخللقجتد قائدا أفضل منه يف هاريخ هذه الدولة، مث إعالنه عن أتسيس مجعية 

ان يف احلقيقة إعالن توبته، ونفض يده عن احلركات السياسية، العلمانية واالشرتاكية مجيعها، حىت ك
أراَد أن تكون هذه اجلمعية على منهج أهل الصفة، وال يدخل فيها إال املؤمن ابهلل تعاىل! ال اهلندوسي، 

 وال االشرتاكي.
خذوا من حياته درسا سياسيا وقياداي، من هنا كان حيّق ابلعلماء أن يهتّموا هبذا اإلنسان، وأي 

ويقّدموه إىل الوطن وإىل العامل من جديد، حىت يكون الشيخ البهاشاين جسرا بني العلماء والعاّمة، 
وتكون حياته ومآثره رّدا على كثري من األابطيل، حول موقف العلماء من السياسة والقيادة، وحركات 

 سة العباد وقيادة البالد. التحرير وحرب االستقالل، ودورهم يف سيا
 

                                                 

 111املرجع السابق، ص  (1)
:Moulana Bhashani Leader of the Toiling Massesانظر مقدمة احملرر يف كتاب  (2)  Leader of the Toiling 

Masses, Edit. Anisuzzaman Chowdhury 2112 
  718و 711و 189، مجع وتحرير أبو سالك ص(كلمة احلق)انظر اجملموعة الكاملة حلق كوهتا  (1)
  147و 118يب موالان البهاشاين، السيد عرفان الباري، صحمبو  (4)
  17املرجع السابق، ص (7)
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 موالنا تاج اإلسالم

(1778- 1788) 
 القاديانيةفخر البنغال، العامل اجملا

ّ
 هد، رائد احلركات ضد

 
أخرى بعد  ربوة  اثنية  بعد اهلند، أو  قاداين برامهن ابرايلوال هذا اإلنسان لكانْت حمافظة 

اييّن يف هذه الدولة، ولكانت للقياديني مرتعا خصبا، ابكستان، ولكانْت هذه املنطقة أكرب مركز قاد
يدسون فيه دسائسهم، ويقومون فيه خببثهم ومكرهم، وينشرون منه مسوم الكفر والعدوان للمجتمع 
البناايل املسلم، بدل الكهوف والااابت واملناطق اجلبلية، اليت أخذوها اآلن ميداان لعملهم وساحة 

ويف جهل من معظم العلماء واألمة، إال أن هللا ملا تكّفل حبفظ هذا نشاطهم، يف غفلة من احلكومة، 
الدين صافيا انصعا، ونقيا من الشوائب، واضح املعامل، قّيض هذا اإلنسان العظيم ملقاومة ذلك الفساد 
العريض، وسّد الباب أمام ذلك الشر املستطري الذي كان على وشك االنتشار يف هذه الدولة املسلمة، 

ء هذا اإلنسان مبهمة عظيمة، وجاهَد طواَل حياته ضّد هذه الفتنة، حىت كاد أن يستأصل وهكذا جا
جذوَرها من هذه املنطقة، وكفى هللا به األمَة شّرها، إنه الشيخ الرابين الكبري، واملصلح العظيم، ورئيس 

 .بناالفخر الاجلامعة اليونسية األسبق، ومناظر امللة، العالمة هاج اإلسالم، املعروف بـ

، مث سريارم، ودرَس يف مدرسة 1891عام  برامهن ابراي  انصرنارولد هاج اإلسالم يف 
اليت كانْت معروفة  ابلعلم  سلهتعّدة أعوام، مث دخَل يف املدرسة العالية بـ ابهوبلدرَس يف مدرسة 

  (1)م.1919م واملعرفة يف ذلك الوقت، وخترّج منها يف مرحلة الفاضل عا
                                                 

 وما بعدها  21انظر التفصيل يف فخر البناال العالمة هاج اإلسالم، أتليف نسيم عرفات، ص (1)
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مث سافَر إىل اهلند، ودخَل يف رحاب دار العلوم ديوبند، وظّل فيها أربع سنواٍت، يدرس التفسري   
واحلديث، والفقه والعقائد، واللاات واآلداب، والتاريخ والفلسفة، على أيدي جهابذة العلم أعالم 

ة شبري أمحد العثماين، والشيخ احملدثني البارزين، أمثال الشيخ أنور شاه الكشمريي، والشيخ العالم
إبراهيم البلياوي، والشيخ العالمة عزيز الرمحن، وشيخ األدب العالمة إعزاز علي وغريهم، وقد برَز فيه 
نبوغ العلم منذ فرتٍة مبّكرة من حياته عندما كان طالبا مدرسيا يف قريته، فكان سريع البديهة، حاضر 

قيق الشعور، وصاحب ذاكرة فّذة، وشديد اإلقبال على اخلاطر، قوّي املالحظة، مّتقد الذهن، ر 
التحصيل، والشاوف به، وكان حيفظ املقررات الدراسية عن ظهر قلبه، قبل أن أيخذها عند املدرسني 
يف الصف، وما زادْت األايم إال قّوة ومنّوا يف هذه املواهب، فحفظ كتاب اهلداية للشيخ برهان الدين 

األحاديث النبوية اليت كانت جتري على لسانه ماء  سلسبيال، حىت أدرَك فيه املرغيناين، كما حفظ آالف 
األساتذة عبقرية أّمة يف املستقبل، وأعاروا إليه اهتماما خاصا، وكان من أحب تالمذة الشيخ الكشمريي 
وأصفى طالبّه، درَس عنده صحيح البخاري، كما استفاَد من الشيخ حسني أمحد املدين يف التزكية 

  (1)هـ، وعاَد إىل وطنه.1142لوك، وخترّج من دار العلوم عام والس

عاَد الشاب هاج اإلسالم إىل وطنه، وكأن سفينة علمية عادْت، فكان يتدّفق حيوية ونشاطا، 
املثال، تشهد  وعلما ومعرفة، وإتقاان للعلوم الشرعية، واللاة والعربية وآداهبا، وقد كتَب فيها قصائد اندرة

على نبوغه ومواهبه، أحّس بذلك كله أساتذته يف دار العلوم ديوبند، كما أحس به أقرابؤه ومعارفه 
وأساتذته يف الوطن، فجاَء وزير التعليم عبد احلميد، وقّدم إليه منصب صدر املدّرسني يف املدرسة العالية 

ما جاءْت دعوة من املدرسة العالية بكلكتا، إال بداكا، واألستاذية يف قسم اللاة العربية جبامعة داكا، ك
أن الشيخ ثبت على املبدأَ، واهلدف الذي كان يسعى إليه دائما، وهو نشر العلوم الشرعية، وبث نور 
القرآن والسّنة، وبناء جيل دي ي وتقّي قائم على تقوى هللا واتباع سّنة رسوله، يف تلك املراكز العلمية اليت 

واليت نّشَأت وكّونت شخصيته وعقليته يف يوم من األايم، فاختار التدريس يف تضمن ذلك البناء، 
املدارس الديوبندية، على الصدارة واألستاذية يف املدارس العالية أو اجلامعات العلمانية الكربى، وكان 

                                                 
  142ص (1411 -1417مذكرة اجلامعة الرمحانية العربية عام )هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث  (1)
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  (1)ذلك اختيارا موفّقا، آتى مثرَه يف أوانه، وخّلد هذا اإلنسان يف التاريخ.

، ودخَل ُكِماّل بدَأ هاج اإلسالم مرحلة جديدة يف مدرسة بداكا، وبعد فرتة ذهَب إىل حمافظة  
، ودخَل يف اجلامعة اليونسية، برامهن ابراييف مدرسة قاسم العلوم أستاذا، مث جاَء إىل مسقط رأسه 

من طليعة  -وال تزال -على طلٍب ملّح من مؤسسها الشيخ موالان يونس، وكانت يف ذلك الوقت
اجلامعات العربية اإلسالمية، دّرس فيها كوكبة من العلماء اخلالدين يف هاريخ العلم هبذا البلد، وقد 
يتساءل القارئ، كيف التقت يف هذا الفلك هؤالء الكواكب الدرّية يف مساء العلم واملعرفة، ال يف هذه 

بعمومها، فهي اجلامعة اليت كان العالمة مشس احلق الدولة وحَدها، بل يف هاريخ شبه القارة اهلندية 
الفريدبوري يف رائستها، وهي اليت كان يدّرس فيها الشيخ الرابين موالان حمّمد هللا احلافظجي، والشيخ 
موالان عبد الوّهاب البريجي، والشيخ املفسر الكبري العالمة سراج اإلسالم وغريهم، مث ذهَب الشيخ 

، براكاتراخ احلافظجي والشيخ البريجي إىل داكا، وأّسس مدرسة أشرف العلوم الفريدبوري، ومعه الشي
وخال منصب رائسة اجلامعة اليونسية، وهنا برَز العامل الشاّب هاج اإلسالم، ونزَل يف امليدان، وأخذ هذا 

تلبية العبء الثقيل على كاهله، تلبية بدعوة الشيخ املؤسس حممد يونس، فكانت دعوة مباركة ، وكانت 
م، ومل خيرج منها إىل على أكتاف الناس، وظّل 1147موفّقة، ودخَل الشيخ يف اجلامعة اليونسية عام 

فيها يرأس ويوّجه، ويدّرس ويلّقن، ويتخذها مقّر عمله، وساحة جهاده، ويب ي وينّشئ، وخيرّج رجاال 
ة مثل القبورية والقاداينية، أكثر ودعاة، ويرّد على الباطل واملنكر، وأهل البدع واخلرافات، والفرق الضالّ 

  (2)عاما. 42من 

لعّل من أبرز جوانب حياة هذا اإلنسان هو دوره يف السياسة، فكان سياسيا، وفارس ميدان احلركة 
واجلهاد بفطرته، ملس خطورة السياسة والقيادة منذ أايم دراسته وتحصيله، وعندما نشبْت حركة اخلالفة 
يف اهلند، واضطرمت نريان اجلهاد يف طوهلا وعرضها، هنَض الشاّب هاج اإلسالم وشارَك فيها وهو 

                                                 

  42و 41حياة فخر البناال العالمة هاج اإلسالم وأصحابه، أتليف الشيخ احلافظ حممد نور الزمان ص (1)
 111ص املرجع السابق، (2)
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مث الفرتة اليت كان فيها الشيخ يف جامعة ديوبند كانْت  ،(1)سلهتْ طالٌب صاري يف املدرسة العالية بـ 
رأته ورجولته، فقد  من أخطر فرتات حياته وأجلها شأان، وهي فرتة تكوين شخصيته، وعقليته، وبناء ج

كانت اهلند آنذاك على فّوهة بركان اثئر هائج مائج، وكانت جامعة ديوبند يف عنفواهنا وعّزها، وكان 
أساتذهتا قادة اجلهاد وزعماء احلركات، شاهَد الشاّب هاج اإلسالم كل ذلك بعينه، واكتوى بناره، 

والتضحية، واجلهود واجلهاد، والتفاين يف وتلّقى من الشيخ حسني أمحد املدين درسا قّيما يف اإليثار 
  (2)سبيل التحرير واالستقالل، والرّد على الظلم.

، مجعية علماء اهلندلذلك ملا عاَد إىل الوطن، خاَض يف حركات التحرير من جديد تحت مظّلة 
مستقلة، فسارع  مث ملا جرّبته األايم، وحّنكته األعمال والتجارب، غرّي وجهته، وأدرك أمهية دولة إسالمية

، وبدَأ جياهد يف جبهة جديدة، جبهة تحرير البالد من مجعية علماء اإلسالموانضوى تحت لواء 
نظام جانب، وتكوين دولة ابكستان من جانب آخر، مث شارَك مع الشيخ أطهر علي يف أتسيس 

سياسيون الكبار، وزعماء ، واختري انئب الرئيس له، وكان من رفقائه يف ساحة اجلهاد العلماء الاإلسالم
، والشيخ شيخ كورايالدعوة واإلصالح يف هذه الدولة، أمثال الشيخ موالان عبد الكرمي، املعروف بـ

الكبري العالمة أطهر علي، واخلطيب األعظم صّديق أمحد، والشيخ موالان السيد مصلح الدين، والشيخ 
 موالان أشرف علي الدرمنديل. 

ملا قامْت حركة ابكستان على قدم وساٍق، وانضّمت البناال الشرقية إىل صّف ابكستان جبميع 
، ووجدْت نفسها بني تدافع مّد وجزر، وإقدام وإحجام، سلهتمناطقها، استثنيت هنا منطقة 

ليها قامت، هنا وبدأت تتذبذب بني اهلند وابكستان، كلما أضاء هلا األمل مشت فيه، وإذا أظلم ع
هنض العلماء الكبار لتوعية الناس على أمهية دولة إسالمية، وخطر البقاء مع الدولة الوثنية الكربى، كما 
بّينوا للناس فوائد االنضمام إىل ابكستان، والسعادة الكربى اليت تنتظرهم فيها، فنهَض فخر البناال، 

الس واحملافل العامة، حىت أمجع الناس على وتحّدث مع الناس، وألقى خطبا ومواعظ قّيمة يف اجمل
يف تلك الرحلة اجلديدة التارخيية، ولوال دور العلماء يف  سلهتْ التصويت لصاحل ابكستان، وشاركت 

                                                 

  21فخر البناال العالمة هاج اإلسالم، أتليف نسيم عرفات، ص (1)
  99أتسيسها، أتليف العالمة املفيت مبارك هللا، واملفيت عبد هللا، صمذكرة اجلامعة اإلسالمية اليونسية مبناسبة مرور مئة عام على  (2)
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يف تلك الرحلة، لبقيت هذه املنطقة الثرية املباركة، احلافلة ابلعلم  سلهتْ ذلك احلني، ولوال مشاركة 
 العلمية، جزءا  من الدولة الوثنية. والعلماء، والانية ابملراكز 

هذا اجلهاد يف ميدان السياسة مل يكن هواية وال مهنة قّط للشيخ هاج اإلسالم، وألولئك العلماء 
الذين قضوا حياهتم وكّرسوا جهوَدهم وأعماَرهم على السياسة والقيادة، وكان كّلهم يسعون إىل غاايت 

وجياهدون لتحقيق أهداف كربى، وقد جتّلت هذه الااايت على لسان هاج اإلسالم، عندما  عظمى،
، ويف أثناء احلديث قال برامهن ابرايجاَء حسني شهيد السهراوردي، رئيس وزراء ابكستان، إىل 

دارس الرئيس لتاج اإلسالم :"أنتم العلماء واألئمة، ورجال الدين، واجبكم أن تعتكفوا يف املساجد وامل
فتذكروا هللا وتشكروه، فلماذا خترجون منها وتدخلون يف غمار السياسة"؟ ففاجأه الشيخ هاج اإلسالم 
بسرعة انتباهه، وحاضر بديهته، ورّد عليه قائال: "أين سياسُتكم من سياستنا! سياستكم متتّد على 

ين أحّق الناس ابلسياسة، ولستم أما سياستنا، فهي متتّد من الدنيا إىل اآلخرة، فنحن الذ (1)ثالثة أذرع،
 (2)أنتم"!

يف بداية القرن العشرين انتشرت فتنة القاداينية يف البناال انتشار النار يف اهلشيم، وانتشر دعاهتا 
ة من مقدم برامهن ابرايونشطاؤها يف كل قرية من قرى البناال مثل اجلراد املنتشر، وكانت حمافظة 

املناطق اليت تعّرضت هلذا الطوفان، وأصيب هبذا الطاعون، حىت أصبحْت هلا صولٌة وجولة فيها، ويف 
، اجلامعة اليونسيةتلك الفرتة التارخيية الدقيقة هنَض الشيخ الرابين العالمة حممد يونس، ورفَع قواعد 

املسلمة، وطرد القاداينية من اليت ُأّسست على التقوى من أول يومها، وعلى الدفاع عن إميان األمة 
، وتوىّل رائسة اجلامعة اليونسية، وأخذ منها برامهن ابراياجملتمع اإلسالمي، مث ملا جاَء فخر البناال إىل 

مقّر عمله، وساحة جهاده، كان ذلك صدمة عنيفة  على مملكة القاداينية، فقد واجه الشيخ هاج 
ه، ودرَسها عن كثب ال عن كتب، حىت عرَف كنَهها، اإلسالم هذه الفتنة من أايم دراسته وتحصيل

واكتشَف عوارها، وعثر على مواضع ضعفها وزياها، وأدرك وترها احلساّس ليضرب عليه يف حني 
                                                 

 ُيشري إىل الدنيا واملاّدة. (1)
  11حياة فخر البناال العالمة هاج اإلسالم وأصحابه، أتليف الشيخ احلافظ حممد نور الزمان ص (2)
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 الفرصة. 
وقد انزَل مجاعة كبرية من القاداينية يف رحاب دار العلوم ديوبند، عندما كان طالبا يف مرحلة  

، وجَدها أصلح مكان ملثله، فنزَل يف الساحة منذ برامهن ابرايودخَل يف  الفضيلة، مث ملا عاَد إىل الوطن
أول يومه، وظّل يناظر ويرّد على القاداينية إىل هناية حياته، وقد خاَض معهم يف كثري من اجلدال 
 واملناظرات، وأجلم كثريا من الطبول اجلوفاء، ورّد عليهم ردودا علمية مفحمة، كانْت سببا يف عودة كثري

  .(1)منهم إىل اإلسالم، واإلانبة إىل هللا 

كان يرى جهاَده ضّد القاداينية أكرب هدف وأعظم غاية يف احلياة، تتصاغر وتضمحل بني يديه 
مجيع الفروقات الفكرية والتباين يف االجتاهات، ولذلك ملا انفجرت ثورة استنكارية عارمة ضد القاداينية 

، مؤسس اجلماعة اإلسالمية، وتحّولت يف ابكستان الاربية، تحت قيادة السيد أيب األعلى املودودي 
، قامت السلطة الباكستانية لالصطياد يف املاء العكر، واختذهتا مطية الهورالثورة إىل شاب دموّي يف 

ابإلعدام شنقا، هنا هنض  لشفاء غليلها، وإللقاء القبض على السيد والزّج به يف السجن، واحلكم عليه
فخر البناال يف ابكستان الشرقية، ووقَف موقفا ال يقوى عليه إال صناديد الرجال، واثرت اثئرته ضد 
السلطة، وأعلن بكل إميان وإخالص أبنه: "ال شّك أن هناك كثريا من اخلالف يف اآلراء واألفكار، 

ي، إال أن القضية اليت جاهَد من أجلها ونزَل يف وتصادم املواقف واالجتاهات، بيننا وبني الشيخ املودود
الشوارع، حنن جممعون معه على رصيف واحد، وقائمون يف صف واحد، ومن مث فإن ألقت السلطة 
اآلن القبض على الشيخ املودودي، لدوره وملوقفه من القاداينية، وحكمْت عليه ابإلعدام، ال ميكن لنا 

ّرجني! مث هنض الشيخ، والتقى مع الوزراء والقادة، وتحّدث أن جنلس ساكتني، ولن نقف موقف املتف
  (2)معهم يف شأن الشيخ املودودي، وبرّر ساحته من التهم.

هكذا شاهدت أرض البناال قّصة غريبة اندرة  يف هارخيها، وهل أعجب من ذلك يف هذه املنطقة 
قائد اجلماعة اإلسالمية، وال خفاَء اي ترى أن عاملا ديوبنداي يثور وياضب للسيد أيب األعلى املودودي، 

ما بني علماء ديوبند واجلماعة اإلسالمية من شجار ونزاع، وجفوة يف األفكار واالجتاهات، مث يسافَر 
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من أجله إىل ابكستان، ويشفع له عند رئيس الوزراء! وهكذا كان علماؤان وأجدادان أصحاب القلوب 
الفات اجلزئية أمام القواعد الكلية والقضااي الكربى، وهلذا الكبرية، والروح املخلصة، فكانوا ينسون اخل

برامهن اجلهاد املستمّر الفريد ضّد القاداينية، قال كثري من العلماء إنه لوال فخر البناال لكانْت منطقة 
 يف ابكستان، ومها من أكرب املراكز هلذا الشّر العظيم ربوةيف اهلند، أو مدينة  قاداينمدينة  ابراي

على األمة املسلمة، وكان فخر البناال يف البناال على القاداينية، كما كان الشيخ موالان عطاء هللا شاه 
البخاري والشيخ ثناء هللا األمرتسري عليها يف اهلند وابكستان، وما دام على األرض جهاٌد ضّد هذه 

 اجلهاد. الفتنة، سيظّل اسم فخر البناال جزءا خالدا، ومنبع أمل وجناح يف ذاك 


واستمرارا هلذا اجلهاد ضّد الفرق الضالّة، لقد كّرس فخر البناال كثريا من جهوده على الدعوة، 
وإصالح الناس، وإزالة الفساد والفحشاء من اجملتمع، والدفاع عن كيان الثقافة اإلسالمية، واهلوية 

الناس وعقيدهتم، وإحياء تعاليم اإلسالم كما كانت يف أايم الرسول، قبل أن الدينية، والنضال دون إميان 
تشوهبا شائبة، وتعّكر صفَوها أفكار وافدة، ومن هنا جاءْت فكرة إنشاء مجعية إصالحية ودعوية 

يف الوجود ألول مرة يف التاريخ، على الدين  حفاظت إسالمواجتماعية غري سياسية، وجاءْت حركة 
نقي من الشوائب، وعلى أيدي فخر البناال، والشيخ لطف الرمحن الربنوي، وكان هلذه اخلالص، ال

  (1)احلركة دوٌر كبرٌي يف بّث العلم واملعرفة، والفضائل واألخالق الفاضلة يف اجملتمع، وإزالة الرذائل منه،
ية داخل كما أنشَأ الشيخ مآت من الكتاتيب، واملدارس الدينية، واملساجد، واملؤسسات اإلسالم

برامهن ابراي  وخارجها، وأّسساإلدارة التعليمية  لتكون مجعية مشرفة  على تلك املؤسسات، وتعمل
  (2)من أجل تطويرها، ورفع مستواها الدراسي والعلمي والعملي.

ذه اخلدمات على كان رجال إنسانيا يف صميمه، قّدم لقومه خدمات إنسانية جليلة، وكانْت ه
جبهتني، فقد كان يرى الدعوة واإلصالح من أكرب اخلدمات لإلنسان، ولشعبه وجملتمعه، لذلك نذَر 
حياَته على دعوة الناس إىل سبيل اخلري، وإصالح ما فسَد فيهم من الظاهر والباطن، وقد كان جيوب 
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ّدث يف اجملامع الدينية، ويبشّر أقطار البالد، ويطوف ابلقرى واألرايف، ويواصل أايمه بلياليه، ويتح 
الناس، وحيّذرهم من البدع، والقبورية، واالحتفاالت ابسم الدين اليت ال تستند إليه بصلة، وال تعّد من 

 جمالس ذكر وعبادة، وال مقام طاعة وتبّتل.
وكان يرى أن التحذير من البدع واخلرافات عن طريق اخلطب واحملاضرات ال يكفي وحَده أن  

ّدا منيعا يف وجهها، بل ال بّد من اختيار طريٍق فعلّي واقعي للرّد عليها، ومن مث أنشَأ مراكز يكون س
علمية ومدارس دينية، لكي تكون معاقل الدين، وحصون األمة من كل شّر وبدع، وفرٍق ضالّة، وكان 

 أييت بقصص حينما يتحّدث إىل الناس، تعرتيه حالة غريبٌة من شّدة اإلخالص، واخلوف من هللا، وال
وحكاايت خرافية يف حديثه، بل كان كثريا ما يتاىّن ابلقرآن، وكان حسن الصوت، فعندما يتلو القرآن، 

 تفيض أعني السامعني من الدموع! 

ي تقدمي اخلدمات لكنه مل يكن أن يكتفي هبذه اجلبهة عن جبهة أكثر إنسانية، وأكثر جدوى، وه
املاّدية واملباشرة إىل الناس، وأتليف قلوهبم لإلسالم، وللقرآن، وللمؤسسات اإلسالمية، ولكل ما له صلة 
ابلدين واألمة، ومن هنا خدَم الشيخ مجيع الناس، على اختالف مذاهبهم وأدايهنم، وقابله الناس 

خيدم طالب املدارس، ويطعم كثريا منهم يف ابحلسن، حىت بكاه اهلندوس بعد وفاته أمّر بكاء، كما كان 
 بيته، كرمي النفس، يعطي عطاء  بال حدود. 

اليت ال تزال  برامهن ابرايمن أبرز مآثره اإلنسانية هي مبادرته الرايدية يف حفر قناة طويلة يف شرق 
وأّول من محل  ، فكان الشيخ فخر البناال أّول من أخذ املعول حلفر هذه القناة،قناة كرولياتعرف بـ

تراهَبا، مث تدّفق الناس من كل مكان متطّوعني، وشارَك يف حفرها اجلهلة واملثقفون، والعوام واخلواص، 
والتّجار والنّجار، واملعلمون والطالب، واألغنياء والفقراء، حىت مت حفر قناٍة تطول زهاء أربعة أمياٍل، 

ل هذه املنطقة، وتشهد على أصحاب اخلري بدون صرف سكة واحدة، وال تزال هذه القناة ختدم أه
  (1)الذين شاركوا يف حفرها، وكان بطل هذا التاريخ فخر البناال.

هلذه املزااي الدينية الرفيعة الرائعة، والعبقرايت القيادية الفريدة، والروح اإلنسانية اخلالدة، أحّبه 
من الناس ما ال يصل إليه كالم الناس، وجعل له عرشا فاخرا يف سويداء قلوهبم، وكان كالمه يصل 
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امللوك والسالطني، مع أنه مل يكن ملكا، ومل يكن يلبس احلرير، وال تلوح عليه شارات امللك، وال يتألق 
على جبينه التاج، إال أنه كان عبدا هلل متواضعا، فرفع هللا مكانه، وأصبح ملكا بال عرش، وسلطاان بال 

 رة هدى، ال يزال يستمّد الناس نورا من مشكاهتا. ، ومنابرامهن ابرايهاج، عند سّكان 

فوق كل ذلك كان شيخا رابنيا، وعابدا وزاهدا، ومرشدا حقيقيا، اهتّم ابلسلوك والرابنية منذ 
ورغم  (1)مرحلة مبّكرة من حياته، فبايع الشيخ حسني أمحد املدين أثناء دراسته يف دار العلوم ديوبند،

ليات الكربى، واألعباء الثقيلة، واالرتباطات املزدمحة، كان حيافظ على السنن والنوافل، ويلتزم املسؤو 
بصلوات الليل والنهار، وكان ال يفوته القيام يف هناية الليل، إذا كان ظالمه كثيفا، والناس نياما، 

الفجر، كان الناس واملناجاة مع ربّه، والبكاء والنحيب حىت صالة الفجر، وكان عندما حيضر صالة 
 يعرفون ليلَته بعنٍي محراء، دامية دامعة، بكْت بكاء شديدا خوفا من هللا، وخشية له، ومافرة منه.

وكان رطب اللسان بكتاب هللا تعاىل، ومقبال على القرآن مساعا وتالوة، وتفسريا وتدبريا، واقفا  
فتح القلوب، وختشع هلا اجلوارح، عند حدوده عامال مبطالبه، وقد كانت تالوته تسحر األلباب، وت

وكان صاحب كراماْت يطول وصُفها، وليست احلاجة كبرية إىل  (2)ويقصد إليها الناس من بعيد، 
ذكرها، ومتواضعا، بشوشا، ودائم االبتسامة، لكنه كان غيورا على عز دينه، وقيمة إميانه، فيكره التوّسل 

 (1)ن ماء الوجه ابسم تعليم اإلسالم.واالستجداء ألجل املدارس الدينية، ويكره فقدا
بعد هذه احلياة احلافلة ابلسياسة  (4)م،1911لقد اختار هللا تعاىل هذا اإلنسان العظيم عام 

والقيادة، والرائسة والرايدة، والتوجيه والتمكني، وترَك الدنيا وهو مل ينِب لنفسه بيتا، ليجد عند ربّه بيتا 
 بىن له يف اجلّنة إبذن هللا. 

                                                 

 م 2117انظر مقال الشيخ تفضل احلق احليب غنجي، جملة الكوثر الشهرية، مايو،  (1)
  119-111حياة فخر البناال العالمة هاج اإلسالم وأصحابه، أتليف الشيخ احلافظ حممد نور الزمان ص  (2)
  91العالمة هاج اإلسالم، أتليف نسيم عرفات، صفخر البناال  (1)
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 موالنا أطهر علي

(1771- 1788) 
 نظام اإلسالماملؤمن اجملاهد، رائد السياسية اإلسالمية، مؤسس 

 

 ِسْلهتم، ولدْت امرأٌة قروية مامورة يف حمافظة 1891يف هناية القرن الثامن عشر امليالدي عام 
و حمافظتها، بل نساء وطنها، إال بعدد قليل ضئيل يعّد على إنساان عظيما، مل تلد مثله نساُء قريتها أ

األانمل، لقد كان هذا املولود إنساان عظيما منذ طفولته، عظيما يف سلوكه ونشأته، ودراسته وتحصيله، 
وعالقته بربّه وأبساتذته، مث ما زادت األايم إال عظمته ورفعته، حىت أصبح من أعظم الناس يف هاريخ 

اإلطالق، يف هارخيها العلمي والثقايف، والسياسي والقيادي، والدعوي واإلصالحي،  هذه الدولة على
وأصبح موسوعة علمية، ومدرسة  فكرية كاملة، خّرجت آالف الدعاة واملصلحني، ورّبت تحت ظّلها 

حّيا أعالم العلماء وكبار القادة اإلسالميني، وبنت أجياال قرآنية وموكبا دينيا شامال، كما أصبح منوذجا 
ماثال لسلف األمة، وقدوة  حسنة أمينة  للشخصية اإلسالمية اإلنسانية، وصاحب القدح املعلى يف 
اجلمع بني الرابنية والسياسة، والدين والدنيا، واجلهاد ضّد الظلمة واخلونة، والطواغيت واملستبدين، ورفع  

وتضّلع يف العلوم القدمية  كلمة احلق عند سلطان جائر، مع رسوخ يف العقيدة واستقامة يف الدين،
واحلديثة، وسعة آفاق الفكر، وال تزال هذه املنارة تشّع نوَرها، وتبّث عرفاهنا، ومتحو الظالم، وتنري 

أبنه "إنسان مأل الدنيا  -بال جدارة -ما قيل عن املتنيب قدميا -جبدارة -الطريق، ومن مث ينطبق عليه
ورائد السياسة اإلسالمية الرابنية يف هاريخ هذه الدولة، وقائد وشال الناس"، إنه العامل اجملاهد الباسل، 

، ومنشئ أحد كشورغنجالعلماء واملرشدين، وموّجه الدعاة واملصلحني، ومؤسس اجلامعة اإلمدادية بـ
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، الشيخ العارف ابهلل، موالان أطهر نظام اإلسالمأكرب األحزاب السياسية اإلسالمية يف البلد، حزب  
 . علي 

قام هذا العامل اجملاهد بدوٍر فريد يف حركة التحرير اهلندي، ويف إنشاء دولة ابكستان، مث استمّر  لقد
أبدواره يف العصر الباكستاين كله، أما الدور الذي أداه قبل ظهور بناالديش وبعدها، ولوال دوره، ال 

 أبنه لوال هذا اإلنسان ولوال ندري لعل هاريخ العامل كان ميضي قدما يف طريقه، غري أننا نكاد نقول بيقني
دوره، رمبا كان هاريخ هذا البلد غري هارخيه اليوم، إال أن الناس ظلموه، وأجحفوه، ومل يوفوه حّقه، بل 
اهّتموه بتهم شنيعة، وألصقوا به افرتاءات فظيعة، حىت أقاموه ضّد احلرية واالستقالل، وضّد اجملتمع 

نبحث عن حياة هذا اإلنسان، وننظر يف هاريخ تكوينه العقلي  واإلنسانية، وهذا الذي يصّر علينا أن
والدي ي والسياسي، ونشاهد مراحل حياته عن كثب، حىت ميكث يف أرض التاريخ ما ينفع الناس 

 ويرشدهم، وينصف هذا اإلنسان، وأما الزبد فيذهب جفاء . 

عّلم القرآن على والده، مث دخَل يف املدرسة العالية بدأَ الشيخ أطهر علي الدراسة يف كتاب قريته، وت
ودرَس فيها فرتة ، مث سافَر إىل اهلند ودخَل يف اجلامعة القامسية مدرسة شاهي  ،جهينااابريبـ
، رامبور، كما دخَل يف املدرسة العالية بـسهارنبور، مث درَس يف جامعة مظاهر العلوم بـمرادآابدبـ

راكز العلمية الكربى، وأخذ العلوم على أيدي أساطينها، ويف هناية املطاف ألقى عصا وهكذا تنقّل يف امل
الرتحال يف رحاب دار العلوم ديوبند، وهنا وجَد بايَته، وختّصص يف التفسري واحلديث، تحت ظالل 

داخل اهلند العلماء الكبار يف ذلك العصر، املشهود هلم ابلعلم والعمق، والرابنية، والفراسة والقيادة، يف 
وخارجها، مبن فيهم الشيخ أنور شاه الكشمريي، والشيخ شبريأمحد العثماين، والشيخ العالمة إبراهيم 
البلياوي، وشيخ املعقوالت موالان رسول خان، وشيخ األدب موالان إعزاز علي، مث ذهَب الشاّب أطهر 

صر الشيخ أشرف علي التهانوي، ودخَل يف زاوية جمّدد الع  (Thana Bhawan)هتانه بـََهونعلي إىل 
وابيعه، وبدَأ جهاده وجهوَده يف الرتبية الروحية، وتعضيد الصلة ابهلل، طوال ثالث سنوات، حىت أكمل 
الشوط، ووصَل إىل سّلم الكمال، ودرجة األولياء، وامتأَل ابملعرفة والعرفان، فنال من الشيخ اإلجازة، 

  (1)وعاَد إىل مسقط رأسه.

                                                 

 44-42حياة أطهر، أتليف الشيخ موالان شفيق الرمحن جالل آابدي، ص (1)
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بعد أن عاَد إىل الوطن بدَأ مرحلة جديدة يف حياته، وتوىّل التدريس يف عّدة مراكز علمية،  
، لكنه مل يكن ُكِماّل ، ومدرسة قاسم العلوم بـسلهتبـ جهينااابريومدارس دينية، مبا فيها مدرسة 

أخربه عن حاله، فأشاره جيد قرارَه، وكان مضطرب البال طوال تلك الفرتة، مث راسَل شيخه التهانوي و 
الشيخ على اهلجرة إىل حمافظة كشورغنج واالستيطان هبا، وجعلها مكاان لعمله، وساحة جهاده، وميدان 

، وتوىّل اإلمامة يف مسجد قدمٍي، كان يف سرير االحتضار، كشورغنجنشاطه، فجاَء الشاب أطهر إىل 
 وعلى وشك االهنيار! 

املسجد الصاري شبه املهجور، يف قرية منعزلة عن تيار  من كان يظّن يف ذلك الوقت أن هذا
احلضارة، وبعيدة عن حواضر التجارة واملدنية، عما قليل سيكون شاهدا على أروع مرحلة يف هاريخ 
احلضارة واملدنية، وستكون ساحته املثلمة الضّيقة ساحة أكرب جهاد، ومقّر أكرب جماهد، وثكنة األبطال 

الدولة، ومنارة تشّع منها أنوار اإلميان والعقيدة يف أرجائها، وهبذا يكون جزءا اخلالدين يف هاريخ هذه 
 من التاريخ، ويلعب دورا فريدا يف سياسة البالد، وقيادة الشعب واألمة. 



ة على الدستور عملها لصاحل دولة إسالمية مستقّلة قائم مجعية علماء اإلسالمملا بدأْت حركة 
الشرعي، والنظام اإلسالمي، على أيدي العلماء األعالم، والشيوخ الرابنيني، الذين كانت هلم صولة 
وجولة يف ميدان السياسة، والقيادة الروحية، وكلمة مسموعة عند مجاهري الناس ورجال الدولة، وكانوا 

ف علي التهانوي والشيخ شبري أمحد يتمّتعون بثقة وأمانة عند مجيع املواطنني، أمثال العالمة أشر 
العثماين وغريمها، أقبل الناس ويف مقدمتهم العلماء على هذه احلركة إقباال عظيما، ورفعوا أصواهَتم 

 ابكستانلصاحلها، حىت انلت احلركة قبوال واستحساان عاما يف طول اهلند وعرضها، وأصبحْت 
 د قضية األوان! موضع اآلمال، ومنبع األحالم، وأصبح إنشاؤها جمرّ 

وقد نشَأ الشيخ أطهر تحت ظالل هؤالء األعالم نشأة مباشرة ، وترىّب تحت أعينهم، فشاهد حياهَتم 
وجهاَدهم، وإخالَصهم للدين والوطن، وتفانيهم يف سبيل الدفاع عن األمة، شاهَد كّل ذلك أبم عينيه، 

وكب النوراين العظيم، وجنداي يف منذ ذلك احلني أخذ على نفسه عهدا أبن يكون واحدا يف ذلك امل
ذلك اجليش اإلمياين الفريد، ها قد حان اآلن أوانُه، وسنحْت الفرصة، فنهَض الشاّب أطهر، ونزَل يف 
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، وكان ذللك املسجد نقطة انطالق مجعية علماء اإلسالمالساحة، وخاض غمار احلركة تحت مظّلة  
على قدم وساٍق، وأصبحْت بيضة  ة علماء اإلسالممجعيرحلته، مث يف غضون عّدة أايم قامْت حركة 

البلد، كما تحّول ذلك املسجد إىل مقّر هذه احلركة يف شرق البناال، وقاعة املؤمترات، وصالة التخطيط 
جزءا من ابكستان  سلهت، ملا كانت منطقة مجعية علماء اإلسالموالرتتيب، ولواله، ومعه قادة 
  (1)من بناالديش! آنذاك، وملا كانت اليوم جزءا

مجعية علماء هذا اجلهاد الذي بدأَه الشيخ يف هناية أربعينيات القرن املاضي، عندما هّبت 
م، مل تتوّقف طوال حياته، وظّل يف الشارع إىل آخر 1947لعموم اهلند أتخذ مسريهتا عام  اإلسالم

الثبات على املبدْأ، والسعي احلثيث م، إال أن املساَر تارّي، والدرب تبّدل، مع 1911عهده ابلدنيا عام 
املستمّر إىل الااية العظمى، وكانْت هذه الااية هي إقامة دين هللا يف دنياه، وتطبيق الشريعة يف واقع 
احلياة، وتنفيذ نظام اإلسالم يف أرض رب العاملني، حىت يكون الدين هلل، وحىت ال تكون فتنة، يف دولٍة 

، ومل تربز يف خريطة العامل إطالقا، لوال اإلسالم، ولوال هذا الدين، فكان ما كانْت لتأيت يف الوجود أصال
ذلك اجملاهد الباسل، واحلارس لتلك الااية، جياهد لتذكري العواّم واخلواّص، والرعاة والرعااي هبذه احلقيقة، 

ه عن كثري من وهبذه الااية اليت خلقْت هذه الدولة من أجلها، وهنا برزْت عبقرية هذا اإلنسان، ومتّيز 
 معاصريه، وتفّوقه على كثري من قادة الدنيا ورجال السياسة والدميقراطية املزعومة. 

لذلك نرى أن الشيخ جياهد يف النصف الثاين من أربعينيات القرن امليالدي املاضي تحت مظّلة 
مجعية علماء اإلسالم د جّم غفري ، وكان اهلدف األول واألخري لتلك اجلمعية ولذلك اجلهاد، وجهو

، هو إنشاء دولة إسالمية قرآنية ابسم الرابطة املسلمةمن العلماء واملرشدين، وعملهم مع قادة 
وقد جاءْت اجلمعية يف الوجود تحقيقا لتلك الااية، وجتنيد الرأي العام  (2)مجهورية ابكستان اإلسالمية،

هم الواعد يف أرضها، والنعيم املنتظر يف لصاحلها، وتلقني الناس بفوائد دولة مستقلة للمسلمني، ومستقبل
 تلك اجلّنة اخلضراء.

إال أن العلماء واجملاهدين اإلسالميني، واملصلحني الرابنيني، املخلصني يف جهادهم وجهودهم، 

                                                 

  17دور العلماء يف حركات التحرير، أتليف ذي الفقر أمحد القسميت، ص (1)
 مقال أ.ب.م. سيف اإلسالم الصديقي، من املوسوعة البناالية، عنوان "أطهر علي"  (2)
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يدة، اكتشفوا أهنم وقعوا يف سرعان ما بعد االنفصال، وقيام الدولة اجلد مجعية علماء اإلسالموقادة 
أكرب فّخ للخدعة والنفاق، وأن قادة الرابطة املسلمة الذين كان زمام الدولة اجلديدة أبيديهم، كانوا 
أخلف من عرقوب، وكانت مواعيدهم أكذب من مواعيد عرقوب، تُرسل رعدها وال تسيل ودقها، فلم 

احلكم اإلسالمي، بل مل يكونوا مؤمنني بقدرة هذا  يكونوا ممثّلني حقيقيني لإلسالم، وال كانوا يستسياون
الدين وقّوته اخلارقة، وصالحيته للعصر احلاضر ومطالبها، ومل يكونوا على ثقة بفضل الشريعة اإلسالمية 
على النظرايت السياسية اجلديدة والقوانني الوضعية، فكيف هبم يطّبقون الشريعة وجيعلون هذا الدين 

 يكن منهم إال أن أخذوا طريق اخلدعة، وسلكوا سياسة املراوغة والتسويف، دستورا للدولة! لذلك مل
 وحاكوا الدسائس ضد العلماء ومحاة الشريعة. 

هكذا مّتت أكرب خدعة يف هاريخ اإلسالم واملسلمني، لعلها كانت أكرب مساحة، وأبعد أثرا بعد 
ن املسلمني أو املتظاهرين ابإلسالم، اخنداعهم يف األندلس، فاخندع ماليني املسلمني على أيدي لفيف م

، الرابطة املسلمةو مجعية علماء اإلسالموتقطّعت آخر صلة بني العلماء والقادة، وآخر ربطة بني 
وهكذا انتهْت املرحلة األوىل يف هاريخ اجلمعّية، إال أن العلماء والزعماء املسلمني مل يتسّرب إليهم اليأس 

هللا، ومل يرفعوا الراية البيضاء، بل عاودوا مطالبتهم، واستأنفوا جهادهم يف  والقنوط، ومل ييأسوا من روح
جبهة جديدة، جبهة إجبارية وإقدامية، واستخدام القّوة، وكسب الرأي العاّم، وممارسة الضاوط، بدل 

 الطريقة السلمية، واالعتماد على املواعيد السياسية اجلوفاء. 


بدَأ العلماء يف غرب ابكستان وشرقها جهادا جديدا، جهاد تطبيق النظام اإلسالمي يف هذه 
اليت كانت حينذاك  مجعية علماء اإلسالمالبقعة، وكان على رأسهم الشيخ موالان أطهر علي كقائد 

د كانت اجلمعّية ممثلة للعلماء واملسلمني، ومتحّدثة رمسية ابمسهم، ومنّصة وحيدة الجتماعهم عليها، وق
يف شرق ابكستان أقوى منها يف غرهبا، إذ اثر الشيخ أطهر علي، وقاد املظاهرات، وترأةس املؤمترات 
والندوات، وجالس مع الرؤساء والوزراء، وقّدم نصائح ومطالب، وتطّرق معهم سبيل التأليف والتهديد، 

م، 1972م إىل بداية عام 1941ة من عام ورّد على خيانتهم ومظاملهم، وقد امّتد اجلهاد يف هذه اجلبه
وعلى رأسهم الشيخ أطهر علي  مجعية علماء اإلسالموكان من أبزر مثرات اجلهاد يف هذه الفرتة دوُر 

يف الرّد على نفاق حكومة ابكستان اجلديدة، واستنفار الرأي العاّم وثورة اجلماهري على قادهتا، عندما 
م بعد مماطلة شديدة وطويلة، إال أن احلركة ضاعْت قّوهتا 1971م رفضوا تطبيق الدستور اإلسالمي عا
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يف هذه السنني األخرية، وفرتْت حّدهتا، خصوصا يف ابكستان الاربية، وظّل العلماء يف الشرق يعملون  
 على إحيائها وتقويتها، واإلعادة إليها ماء احلياة! 

ْت يف سرير االحتضار، وغلَبها م أدرك الشيخ أطهر علي أن اجلمعية أصبح1972ملا جاء عام 
الفتور من كل جانب، وذهبْت قّوهتا إىل غري رجعة، وال أمل يف مستقبلها، فال بّد من أخذ طريق 
جديد، ورسم خريطة عمل جديدة، وتايري درب، وتحّدث مع العلماء األعالم وزعماء السياسة، ودعا 

، تحت رائسة كشورغنجم يف حمافظة 1972من مارس عام  21، 19، 18مؤمترا وطنيا لثالثة أايم، 
الشيخ القائد موالان اهتشام احلق التهانوي، فاستعرضوا ماضي اجلمعية ومستقبلها، وانقشوا ظروف 
الشعب ومطالب العصر حىت أتخذ احلركة اإلسالمية طورا آخر يف مواجهة االعرتاضات والعقبات، وهنا 

جلمعية علماء اإلسالم يف فكرها ومنهجها،  صّحت العزمية على إنشاء حزب جديد، يكون واراث
، وكان الشيخ أطهر علي رئيسه املؤسس، واختري نظام اإلسالمومنطلقاهتا وغاايهتا، فظهر حزب 

  (1)الشيخ السيد مصلح الدين أمينا عاما له.

قيق غايته اليت ُخلق من أجلها ومُسي يستفرغ كل جهوده لتح نظام اإلسالممن يوم ميالده بدَأ  
هبا! وهي تطبيق نظام اإلسالم، وإقامة حكم القرآن يف أرض ابكستان، فاستعّد الشيخ أطهر علي هلذه 

م رابطة  مع األحزاب 1971الااية الصعبة املنال، وأخذ هلا طرقا ووسائل، ومن أجل تحقيقها كّون عام 
بلوائها العلماء يف يوم من األايم من أجل اإلسالم، وهاهم اآلن  املخالفة للرابطة املسلمة، اليت استظلّ 

يكّونون جبهة مّتحدة ملخالفتها، وينصبون الشراك هلزميتها من أجل اإلسالم هو اآلخر، وكانت من 
تحت قيادة موالان عبد احلميد خان البهاشاين، وحسني شهيد  رابطة العوام املسلمةتلك األحزاب 
تحت قيادة أيب القاسم فضل احلق املعروف أبسد البناال، وهكذا  الرعية املزارعني حزبالسهراوردي، و

 (2)، وكان من أصوهلا "أن ال يكون مثّة قانوٌن خمالف لإلسالم يف هذه الدولة".اجلبهة املّتحدةتكّونت 
ذي ، فاحلزب النظام اإلسالمقد يرد هنا بعض اإلشكاليات لدى القارئ حول هذا املوقف من  

ُولد من أجل تحقيق النظام اإلسالمي كيف يتحالف مع األحزاب العلمانية؟ وهل يقوم أمر املسلمني 

                                                 

  117ص (1411 -1417مذكرة اجلامعة الرمحانية العربية عام )هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث  (1)
  121، 122املرجع السابق، ص (2)
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بتعاون من االشرتاكيني، وبتكوين جبهة متحدة مع امللحدين والوثنيني؟ إال أنه ملا ينظر القارئ يف 
وبراءة الشيخ أطهر علي منطلقات هذه اجلبهة وغاايهتا يدرك أمهيتها، واسرتاتيجيتها، وضرورة وجودها، 

من كل ما ميّس نّيته، ويشوب هدَفه، فاألحزاب اليت كانْت يف هذه اجلبهة كان هدفها األول واألخري 
هو املنافع السياسية، والوصول إىل عرش السلطة، أما الشيخ أطهر فكان ال يستهدف من مثل هذه 

ض، ولنا أن نسأل القارئ أنه هل كان هناك اجلبهة إال نفع األمة، وتطبيق النظام اإلسالمي يف هذه األر 
بديال من ذلك إذا مل تتكّون جبهة مع هذه األحزاب لكوهنا علمانية واشرتاكية؟ وهل ميكن أن يؤتى 
ابالنقالب املسّلح بدل السري على درب الدميقراطية السائدة يف هذه الدولة؟ وإال ما احلّل لألحزاب 

فها يف مرحلة ضعفها، إىل أن يبعث هللا يف األمة من ينهض هبا مرة اإلسالمية أن تبلغ القمة وتحقق أهدا
أخرى، ويسري على درب أمثل شرع لنا، درب اجلهاد والقتال، دون السري يف موكب الدميقراطية الاربية 

 الفاسدة؟ 
مع كل ذلك ال يفوتنا أن نذكر هنا أن الشيخ مشس احلق الفريدبوري خالَف هذه الفكرة، ومل 

هذه اجلبهة، ومل يؤيدها، وكان يرى أنه ال يتحد اإلسالم مع االشرتاكية، كما ال يتحد الزيت يشارك يف 
مع املاء! وأن مستقبل السياسة اإلسالمية ال يُعّلق على أحزاب ال متثل اإلسالم يف شيء، وال تؤمن 

 (1)بصالحيته، وال تثق بقيادته الرشيدة السعيدة.
ريعي العاّم يف عموم ابكستان، فنهض نظام اإلسالم وشارَك م أُعلن االنتخاب التش1974يف عام 

، وجاَء ابلعجب، وسطر جبهاده وإميانه هاريخ السياسة اجلبهة املّتحدةيف االنتخاب تحت مظّلة 
 الرابطة املسلمةاإلسالمية من جديد، انتصرت اجلبهة املّتحدة يف االنتخاب بفارق كبري، وغرقت 

وكان منهم الوزراء  (2)عضوا يف اجمللس الوالئي،  19نظام اإلسالممن  واهنزمت شر هزمية، وأصبح
والقادة، وكان الشيخ أطهر علي من زعماء احلزب احلاكم يف اجمللس الوط ي الباكستاين! إال أن اخلدعة  

مل تكن أفضل  اجلبهةكانت مستمرة، ووقَع ما خافه الشيخ الفريدبوري بفراسته، وثبتت أن أحزاب 

                                                 

  111و 111بوري، أتليف نسيم عرفات، صاجملاهد األعظم العالمة مشس احلق الفريد (1)
 Political Parties in South Asia, Edit. by، وكذلك 141انظر سرية وسياسة موالان البهاشاين، أتليف أجماد حسني، ص (2)

Subrata K. Mitra & Others, (2114) p. 218   جمللس الوالئي مقعدا يف ا 4أما املوسوعة البناالية فقد ذكرت أن النظام اإلسالمي حاَز
ناال مقعدا يف اجمللس الوط ي، انظر مقال أ.ب.م. سيف اإلسالم الصديقي، بعنوان "موالان أطهر علي، املوسوعة البناالية، وانظر كذلك فخر الب 11و

  11العالمة هاج اإلسالم وأصحابه، أتليف احلافظ حممد نور الزمان، ص
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، أما النقطة اليت يتفق عليها الرابطة، وأن قادهتا مل يكونوا أكثر إسالما من قادة رابطة املسلمةالمن  
 (1) اجلميع هي الدنيا، فتوتّرت العالقة، وانشقت العصا.

هكذا ظّل هذا االبن األمني لإلسالم يعمل لصاحل اإلسالم، ويعيش لإلسالم وابإلسالم طوال  
حياته كلها، حلمة  وسدى، ويسعى هلدف وحيد وهو إقامة دولة إسالمية،  حياته، وكأن اإلسالم نسيج

جيد فيها املسلمون األمن والسالم، وتعّمها ريح ورحيانة من العهد اإلسالمي األول، عصر اخلالفة 
الراشدة، أزهر عهد من عهود احلضارة اإلنسانية، والدور الذهيب يف هارخيها، وقد جاهَد من أجلها يف 

ت القرن املاضي حىت ظهرْت ابكستان، فلما ظهرْت ابكستان على جسر من الدماء والدموع، أربعينيا
والصالة والتسبيح، والدعاء واملناجاة يف جوف الليل، واجلهاد واجلهود يف الشوارع والساحات، بدأَ 

، ومنطقة اجلهاَد لتطبيق النظام اإلسالمي يف ابكستان، إال أنه رغم قيام منطقة كبرية يف غرب اهلند
أخرى يف شرقها، ورغم وقوفهما جنبا إىل جنب، والتقائهما على منّصة دين واحد وإميان واحد، وقيمة 
روحية وفكرية موحدة، ومستقبل واحد، وابلتايل ظهورمها كدولة واحدٍة تطري جبناحيها، رغم ذلك كله  

ها وعمقها، وكانت من أكربها هّوة كانْت مثة هّوة كبرية بني هذين الشّقني، هّوة مل تزد اإلايم إال عرض
القومّية، والتعصب اللاوي والثقايف، والشعور ابلفوقّية والتفضل من جانب، واإلحباط والتسّفل والظلم 
واالستبداد من جانب آخر، وهذا الشعور هو الذي ضرَب على الوتر احلّساس، وقطَع آخر صلة 

ية، وارتفعْت النعرات والدعوات إليها، ومحي بينهما، وجاءْت فكرة دولة جديدة يف ابكستان الشرق
 الوطيس. 

ال عجَب أن العلماء الذين بذلوا كل ما كان هلم من النفس والنفيس والاايل والرخيص، لالنفصال 
عن الدولة الوثنية الكربى وإنشاء دولة إسالمية مستقّلة، دولة للمسلمني وحَدهم، ومن مث هنض الناس 

 هاتني املنطقتني، ونسوا اهلّوة القومية واللاوية، والعنصرية العرقية، من أجل الرابطة الدينية الكربى، مث يف
جاهدوا فيها لتحقيق الااية اليت خلقْت من أجلها، وكانوا على وشك النجاح، وعلى مقربة من تحقيق 

ل الشق الشرقّي الذي مل يكن األحالم، هنا جاءْت دعوٌة جديدٌة، دعوة االنفصال مرّة أخرى، انفصا
ليخلق إال بفضل الشق الاريب وعلى كتفه، فجاءْت دعوة االنفصال لعوامل شىّت، وهنا توّزعْت آراء 

                                                 
 .Politics in Bangladesh, A study of Awami League 1949-1978, M Bhaskaran Nair (1991) pانظر ( 1)
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العلماء، وتنّوعت مواقفهم من هذه الدعوة اجلديدة، وتفّرقوا على معسكرات، مثل ما حدَث بعينه عام 
 .مجعية علماء اإلسالمو علماء اهلندمجعية م عند انفصال ابكستان عن اهلند، ابسم 1941

رأى الشيخ أطهر علي أن هذا االنفصال ال حيمل يف طّياته خريا هلذه املنطقة، وال مستقبال واعدا 
فيها للمسلمني، وال حيّل مشكالت البالد، وال يليّب حبوائجها، بل ابلعكس سيجلب هلا خسائر 

لما أشّد وأعنف، وليال أهبَم وأظلَم، وسيرتكها تحت جار فادحة، ويؤّزم أمورها، وحيّملها عبئا أثقل، وظ
ال يريد هلا خريا، وسيتحول هذا االنفصال إىل جناية كربى على مستقبل هذه الدولة، ومستقبل األمة 
املسلمة فيها، فكان من الطبيعي جدا أن ال يريد الشيخ أن يكون أّول من حيمل املعول هلدم بيٍت بناُه 

صارة قلبه، وحبات كبده، فخالَف االنفصال، وخالَفه معه حزبه، إال أهنم مل يقرتفوا يوما من األايم بع
احملرمات، ومل يقرتبوا مما خيالف الشرع، من القتل وسفك الدماء، وخيانة الوطن واألمة، بل كتَب الشيخ 

الناس، أطهر أثناء حرب االنفصال إىل قادة ابكستان رسائل، ينصحهم فيها ابالمتناع عن سفك دماء 
والسري على طريق الُصلح، حلل املشاكل اليت حصلْت بني جناحي الوطن، لكنهم أصاوا إىل نصائحه 

إلنقاذ الناس من غطرسة اجليش  جماهدو اإلسالممبسامع صماء، فأنشأ الشيخ مجعية  ابسم 
ئب من دم الباكستاين واعتدائه، إذن التهم اليت وّجهت إليه وإىل حزبه هم منها براء كرباءة الذ

 (1)يوسف.
لكن األقدار مل تساير هواه وأمله، فظهرْت بناالديش، وجاءت احلكومة العلمانية اليت كان ينذر 

أثناءها  -اجلامعة اإلمدادية -هبا، وزّجت ابلشيخ يف السجن ملدة ثالث سنوات! وتعّرضت جامعته
قيمة، وأحرقْت من الكتب القدمية للنهب واإلفساد، واإلحراق واإلطاحة، وُسرقْت كثري من ممتلكاهتا ال

واملخطوطات النادرة ما أبكى ماليني البشر، وبعد فرتٍة قد ال متتّد على أكثر من عامني، ثبتت براءته يف 
موقفه من احلرب، وخرج من السجن، لكن أثناء ذلك ضاع جزء كبري من الرتاث العلمي الذي كانت 

  (2)وضحالة النظر، ومل يعد هناك سبيل إىل اسرتجاعه.تحمله هذه املؤسسة التارخيية بني ضيق الصدر 

ملا خرج الشيخ من السجن وقد دخَل فيه مرّة أخرى يف العهد الباكستاين، وشاهَد ظروفا بئيسة 

                                                 

  119البحث عن علماء مقاتلي التحرير، أتليف شاكر حسني الشبلي، ص (1)
 288حياة أطهر، أتليف الشيخ موالان شفيق الرمحن جالل آابدي، ص (2)
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وتعاديه يف مواقفه  للدولة اليت بناهَا يوما بيده، ورفَع قواعَدها على أكتافه، مث هي اليت تتنّكر عليه اآلن، 
وآرائه، ومنهجه وخريطة طريقه، أصابه امللل، والشعور ابإلحباط، والتربّم واالستياء، فرتَك مستقبل الدولة 
بيدها، وألقى حبلها على غارهبا، وقرَأ على السياسة سالم الوداَع، وأخلص للعلم، حىت جعل طلَبه 

راسة والتدريس يف دوائر اجلامعات واملدارس العربية، والعيش معه أكرب غاايته، وغاية حياته، وتفرّغ للد
بعد أن قام بدوٍر لن يُنسى يف هاريخ سياسي لشبه القارة اهلندية بعمومها، ومّهد طريقا للعلماء 
واإلسالميني إىل اخلوض يف غمار السياسة، وأداء الواجب يف قيادة الشعب والدولة، ومن مث مع أن 

بشكل كامل، ومل أيت جهاُده طوال احلياة ابنتفاضة إسالمية عارمة،  الشيخ مل ينجح يف تحقيق حلمه
وتطبيق النظام اإلسالمي يف الدولة، إال أنه خلف حقيقة  بّينة، وأثبَت بيقني ال يدع جماال للشك أن 
الدولة اليت ُولدْت على اسم اإلسالم ال تنحّل مشاكلها السياسية إال ابإلسالم، وال بّد هلا أن ترجع إىل 

فال يزال يف امليدان، إال أنه  نظام اإلسالمجذورها من أجل الوصول إىل غاايهتا املرجّوة، أما حزبه 
 ليس له أثٌر ملموس يف السياسة وال يف حياة األمة. 

لقيادة، نذَر رغم هذا اجلهاد الدؤوب، والسعي احلثيث، والقيام بدور الزعامة يف ميدان السياسة وا 
الشيخ أطهر علي وقتا كبريا من حياته على الدعوة، وإصالح الناس واجملتمع، ونشر التعاليم الدينية 
الصحيحة، وتنشئتهم على العقائد السليمة، وختريج جيل قرآين يكون حارس األمة، وحامي الشريعة، 

املراكز العلمية، ويب ي املساجد من أجل ذلك نراه يؤسس اجلامعات العربية، وينشئ املدارس الدينية، و 
والكتاتيب، وكان من أبرز مآثره العلمية والثقافية أتسيس مركز علمي شامل، ال يزال يعّد من طليعة 

م، وقد 1947، أسسها عام كشورغنجاملؤسسات اإلسالمية يف الدولة، اجلامعة اإلمدادية مبحافظة 
ده، وجلب هلا كوكبة  مضيئة من العلماء ورجال منح هذه اجلامعة عصارة قلبه، وخالصة جهوده وجها

بلاْت قّمتها، ووصلْت إىل أوج جمدها، وخرّجت مجاعة من األعالم والدعاة  -يف حياته-الثقافة، حىت 
قّل أن يوجد هلم نظرٌي يف هاريخ هذه الدولة، وعلى رأسهم الشيخ الكبري موالان عطاء الرمحن خان، 

  (1)شيخ أطهر ورئيس اجلامعة اإلمدادية حاليا وغريمها.والشيخ موالان أنور شاه، جنل ال
برزْت عبقرتيه يف الدعوة واإلصالح، وبناء الرجال، إىل حّد يثري العجب، وُعرف بفراسته اإلميانية،  

                                                 

 81املرجع السابق، ص (1)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 011 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

011 

 

وبعد نظره، وسعة اطالعه، وعلّو مهته، حىت اشتهر عنه أبنه كان يلحظ شيئا قبل وجوده خبمسني عاما، 
ستقبل يتحقق بعد نصف قرن، ويعّد للكارثة اليت ستأيت بعد عقود، ولذلك قاَم يف جمال وأنه كان يتنّبأ مب

اإلصالح والتعليم خالل حياته مبا مل يقم به أصحاب املدارس ورجال الرتبية إال بعد مخسني عاما، ومل 
يتدّرب الطالب تربز أمهيته إال يف اآلونة األخرية، ففتَح يف اجلامعة اإلمدادية قسم اللاات واآلداب، ل

على الكتابة والتأليف، والرتمجة واإلنشاء بلاتهم األّم، وهل أعجب من ذلك اي ترى أن مدرسة دينية يف 
مخسينيات القرن املاضي تدّرب طالهَبا على اللاة اآلداب، يف عصر كانت معظم املدارس الدينية تراها 

ابألردية والبناالية، وليس ذلك غريبا على شيئا مهجورا ليس له دوٌر يف احلياة، وأصدر رسائل وجمالت 
  (1)الشيخ أطهر علي، فقد كان من رّواد حركة اللاة البناالية.

كما فتَح قسم الدعوة والتبليغ، وقسم التدريب امله ي، وقسم الطّب، ليتدّرب الطالب على الدعوة   
كما كانت فيها برامج واإلصالح من جانب، وعلى احلياكة واخلياطة والطب األويّل من جانب آخر،  

مبا أن احلاسوب مل يصل إىل تلك )التدريب على مساحة األراضي، والتعامل مع الربقيات، واآللة الكاتبة 
، كما أنشَأ مكتبة كبرية، وأغنْته ابلكتب القدمية، واملخطوطات النادرة، والرسائل القيمة، (املنطقة آنذاك

مبعىن الكلمة، وكان هلا دوٌر مشكوٌر يف نشر  ميةجامعة عربية إسالوهكذا أصبحت هذه املدرسة 
العلم واملعرفة، وختريج رجال كانوا قادة األمة، ومحاة الشريعة، ودعاة اإلميان، وبناة اجملد واحلضارة 

 والعمران. 

دان جهاده، وساحة كتَب الشيخ أطهر علي بعض الكتب والرسائل لتكون سالحا له يف مي
ابكورة أعماله الفكرية، وكان يف الواقع أّول كتاب من  ملاذا نطالب ابلنظام اإلسالميسياسته، فكان 

الطريق إىل و فلسلفة احلياة اإلسالميةو يف ظالل النظام اإلسالميطرازه ابللاة البناالية، مث كتَب 
ة العربية واألردية، إال أهنا آتكلْت ودخلت يف بطون ، كما ترك بعض املسودات القيمة ابللافهم القرآن

، النظام اإلسالميالديدان بدل أن تدخل يف املكتبات، ومل تعد تصلح للطباعة والنشر، وأصدر جملة 
 ، وكان هلما دوٌر كبري يف إعداد الدعاة، وجتنيد الرجال.النجاةوصحيفة 

، وزّودها ابملاء كشورغنجد أتسيس حمافظة كما قاَم بدور إنساين كبري جتاه شعبه، حىت أعا  

                                                 

 م 2111نوفمرب،  2اليومية، السبت،  (الكفاح)شنارام  انظر مقال مششري هارون الرشيد، جريدة (1)
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والكهرابء، والتقنية ووسائل املواصالت احلديثة، واملرافق املدنية العامة، فتنمت الزراعة، وتقّدمت  
حمافظة  زاهرة ومدينة زاهية معاصرة، عاشت  كشورغنجالصناعة، وازدهر العمران، حىت أصبحْت 

 خاء، وشهدت هنضة عمرانية وجتارية وصناعية كبرية. عهَده كله متنّعمة ابستقرار وهدوء ور 

أما يف العبادة والرابنية، والسلوك واإلحسان، والزهد والورع، والصالبة يف احلق، والوقوف عند 
حدود الشرع، فكان الشيخ أطهر على القّمة، وكان حمافظا على النوافل واملستحبات، فضال عن 

اتب والواجبات، ويؤدي الصالة ابجلماعة يف حله وترحاله، وكان الوقت أمثن وأنفس عنده من الرو 
األملاس، فكان ال يضيع منه اثنية إال فيما ينفعه، وقد ابيع الشيخ أشرف علي التهانوي وانل منه 

لسلوك، وقد اخلالفة، بل كان من أبرز خلفائه يف هذه الدولة، مث أخذ البيعة من الناس وساعَدهم على ا
انل منه اخلالفة عدٌد من كبار علماء هذه الدولة، مبن فيهم الشيخ موالان أمحد علي خان، والشيخ 

 القارئ نثار علي السلهيت وغريمها. 

، كشورغنجكانْت أايمه األخرية مسرحا للتحدايت، ومرتعا خصبا للمأسات، فقد هجَر حمافظة 
ادر اجلامعة اإلمدادية، موطن عمله، وساحة جهاده، ومصدر أمله ومركز حلمه، بفعل االضطراابت وغ

السياسية الالمتناهية، واملكائد والدسائس، وأمواج احلقد والطعن، والتهم واالفرتاءات من املخالفني، 
رجع إليه الفضل هكذا انقطَع عن اجلامعة اإلمدادية مؤسسها األول، وصاحب فكرهتا األوىل، والذي ي
 يف نشوئها ونضجها، بعد أن غرسها بيده، وسقاها بدمه، وتعهّدها برعاية قلبه وروحه. 

 

 من ال يساوي غرزة يف نعله  كم عامل متفضـل قـد ســـبه

 

 والدر مطمور بأسفـل رمله  البحر تعلو فوقه جيف الفال

 

مؤمن واستوطن يف حمافظة  جكشورغنم، بعد أن ترك 1911أكتوبر عام  1وقد اختاره هللا 
، وبدَأ يبذل جهوده اجلبارة يف بناء مدرسة دينية فيها، وهذه املدرسة هي اليت اشتهرْت ابجلامعة شاهي

يف التاريخ، وكان عمل اإلنشاء على قدم وساٍق، إذ مت أجل الشيخ قبل أن  مؤمن شاهياإلسالمية بـ
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يف ساحة املدرسة، مث اكتمَل املشروع على أيدي خلفائه،  يتّم املشروع، وذهب إىل رفيقه األعلى، وُدفن
وتحّقق حلمه، وهذه املدرسة ال تزال تعمل عملها وتؤدي دوَرها، وتشهد على عبقرية هذا اإلنسان 
وعظمته، وقد تويّف الشيخ أطهر علي يف اليوم الذي تويّف فيه الشيخ املفيت حممد شفيع العثماين 

فى زمالئه، وأقرب األحباب إليه، وكان كالمها خرّيج دار العلوم ديوبند، الباكستاين، الذي كان من أص
 . هتانه هبونومثرة الدوحة األشرفية بـ 

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 010 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

 

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 012 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

012 

 

 

 

يق أمحد
ّ
 موالنا صد

(1718- 1778) 
 اخلطيب األعظم، العالمة الكبري، املصلح السياسي العظيم

 

اضرات واخلطب النارية يف بناايّل ذهَب من شرق ابكستان إىل غرهبا، وألقى سلسلة من احمل 
الهور وكراتشي وبيشاور وملتان ،تتناول العلم والرتبية، واحلياة والسياسة، والدين واالجتماع ،

واحلكومة واخلالفة من عمقها وصميمها، وتحّللها تحليال علميا رصينا، حىت أحدثت ضجة هائلة، قامت 
 العلمانية هزا عنيفا، وتفاجأ العلماء هبذا العبقري هلا احلكومة الباكستانية وقعدت، واهتزت اخلالاي

البناايل الذي يتقن األردية إتقان أبنائها هلا، بل إتقان املتخصصني فيها، ويتحّدث يف السياسة 
واخلالفة، كأنه من طليعة القادة السياسيني، واألبطال الفاتحني، فقّدروا هذا اخلطيب الناباة، وخلعوا 

  (1) عظم"، فاشتهر هبذا اللقب يف وطنه، وبني أبناء دولته.عليه لقب "اخلطيب األ
رجل مجع بني العلم والعمل، واملعرفة والرابنية، والتدريس والتأليف، واخلطابة والسياسة، والتواضع 
واملناظرة، والتطوّر والتحّفظ، والدراسة والقيادة، والعلوم اإلسالمية والعصرية، وكان رمزا لالتّحاد 

وأمنوذجا رائعا للوحدة والوفاق، وتوحيد صفوف العلماء والتقريب بينهم، ومجع كلمة واالتفاق، 
املسلمني، والعمل يف السياسة من أجل الدين وليس العكس، إنه الشيخ املصلح، املرشد الرابين، 

 . اخلطيب األعظم، موالان صّديق أمحد 

                                                 

  1917حافظة في ي عام إال أن الكاتب املشهور الشيخ نور حممد األعظمي ذكَر أن لقب "اخلطيب األعظم" انله الشيخ يف اجتماع عاّم يف ساحة املدرسة العالية مب (1)
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يف بيت من العلم  ،(2)كوكس ابزارمبحافظة  (1)للميالد 1911وُلد هذا اإلنسان العظيم عام 
والرابنية، معروٍف ابلصالح والتقوى، والشرف واجلاه، فحثّه ذلك على العلم واالستزادة منه، وأثّر يف 
ارتقاء الذهن والعقل، بدأَ الطفل الدراسة يف كّتاب قريته، مث التحَق مبدرسة حكومية، واستمّر جامعا بني 

، ودخَل يف علوم هاهتزاريلعصرية، مث ذهَب إىل اجلامعة اإلسالمية معني اإلسالم بـالعلوم الشرعية وا
 الشريعة من أوسع ابهبا. 

ويستفيد من كبار أساتذهتا، مبن فيهم املفيت  (1)ظّل أربع سنوات يدرُس يف جامعة هاهتزاري، 
لذي كانت اجلامعة يف أايم يف العصر ا (4)األعظم فيض هللا، والشيخ سعيد أمحد، والشيخ عبد الوهاب،

عّزها وازدهارها، وأرقى عصورها وأقواها، وشباهبا وفتّوهتا، وكان من أصفى تالمذة املفيت األعظم فيض 
هللا ومن أحب الناس إليه، يستفيد منه داخل الصّف وخارجه، ويف اخللوة واجللوة، ويف احلل والرتحال، 

وكان يرتدد إىل  (7) الطريق ومها ميشيان إىل البيت.وحىت يف الزورق وهو مييس على صفحة املاء، ويف
 (1)حلقات املفيت األعظم، ويطلع على خزائن كتبه يف بيته.

ملا أهنى مرحلة الفضيلة فاتَح األساتذة الكبار يف حلمه ابلسفر إىل اهلند والدراسة يف دار العلوم  
فات ونوع من االضطراابت، وأن بعض ديوبند، لكنه علم أن جامعة ديوبند قد قام فيها شيٌء من اخلال

األساتذة الكبار أمثال الشيخ الكشمريي والشيخ شبري أمحد العثماين وغريمها قد تركوا اجلامعة، وذهبوا 

                                                 

  118اء شاتاام: حياهتم وأعماهلم، أتليف الدكتور هالل الدين حممد نعمان، صم، انظر علم1917وقد جاَء يف بعض املراجع أنه ُولد عام  (1)
، وقذ ذكر العالمة جنيد البابوناري يف كتابه 11اخلطيب األعظم صديق أمحد: مصدر انقالب شامل، أتليف للدكتور أ.ف.م خالد حسني ص (2)

  24للميالد، انظر ص 1917األعظم ُولد عام  الكواكب الالمعة يف هاريخ دار العلوم هاهتزاري الشهرية أن اخلطيب
 117مشايخ شاتاام ص (1)
للهجرة يف حمافظة شيتاغونغ، درس فرتة  يف جامعة هاهتزاري، مث ذهب  1111هو الشيخ موالان عبد الوهاب مدير جامعة هاهتزاري سابقا، ولد عام  (4)

على أيدي الكبار أمثال الشيخ أنور شاه الكشمريي، والشيخ شري أمحد  العلم وأخذ يوبند،د العلوم ودار ،سهارنبوربـإىل اهلند ودرَس يف مظاهر العلوم 
ي، مث أصبح رئيس العثماين، واستفاَد يف السلوك من الشيخ أشرف علي التهانوي، وانَل منه اخلالفة، مث عاَد إىل الوطن وتوىّل التدريس يف جامعة هاهتزار 

لقرشي، وظّل يف منصب رائسة اجلامعة طوال أربعني عاما، وأدى هذه األمانة الكربى على أحسن وجه، وقد تويّف عام اجلامعة بعد وفاة الشيخ حبيب هللا ا
 للهجرة، رمحة هللا عليه.  1412

 1اخلطيب األعظم صديق أمحد: مصدر انقالب شامل للدكتور أ.ف.م خالد حسني ص  (7)
  191الدين، صـ هاريخ دار العلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسيم (1)
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إىل مراكز علمية أخرى، فاستشار الشيخ الرابين حبيب هللا وهو مستشار مؤمتن، ففرح الشيخ واستبشر 
 .سهارنبورالعلوم بـ به، وأشارَه على الدخول يف جامعة مظاهر

سافَر الشاّب صّديق أمحد إىل اهلند وهو يتدّفق حياة  ونشاطا، ومحاسا شديدا لينهل من مناهل  
العلماء األفذاذ، واألساتذة النوابغ يف مظاهر العلوم، املعروفني يف الشرق والارب بعلمهم يف الكتاب 

وعلى رأسهم رحيانة اهلند، شيخ احلديث العالمة زكراي الكاندهلوي، والسنة، وخدمتهم للدين واألمة، 
فدخَل يف جامعة مظاهر العلوم، وخترّج يف مرحلة التكميل  (1)والشيخ العالمة عبد الرمحن الكاملبوري،

 للميالد.  1921عام 
ىل مث دخَل يف رحاب جامعة ديوبند وقد زالت النزاعات، وتبّخرت اخلالفات، وعادت املياه إ 

جماريها، ونشَأ بني األساتذة تفاهٌم والتقاٌء على غاية النهوض ابجلامعة، فبدَأ ركب العمل يسري حنو 
األمام مرّة أخرى حبماس مزيد، هنا لقي الشيخ ابلعلماء األفذاذ، وأخذ العلم من عباقرة العلم واملعرفة، 

الناباة العالمة املفيت حممد شفيع، أمثال الشيخ القارئ حممد طيب رئيس دار العلوم ديوبند، والفقيه 
كما الزم الشيخ أشرف علي التهانوي لفرتة، وأخذ منه فيوضا   (2)وشيخ األدب موالان إعزاز علي،

  (1)روحية، ودروسا قّيمة يف التزكية والرابنية، كان هلا أثٌر كبرٌي يف حياته.

، وبدَأ مرحلة جديدة يف احلياة تحت ظالل أساتذته، يف رحاب م عاَد إىل الوطن1911يف عام 
مقّر حلمه ودراسته، وبناء شخصيته، جامعة هاهتزاري، حىت عال جنمه، وانتشرت شهرته بني األوساط 
العلمية، والطالب والعلماء، وظّل فيها عّدة سنوات حىت جاءْت دعوة ملحة من اجمللس األعلى جلامعة 

ميذه العالمة احلاج حممد يونس، تطلب منه أن يتكّرم ابلتدريس يف جامعة فتية فتية، وعلى رأسهم تل
ويتقلد منصب شيخ احلديث فيها، فلم يكن من الشيخ إال أن وافَق على هذا الطلب وجاَء إىل جامعة 

م، وظّل فيها بقّية حياته، أشرفت على زهاء ربع قرٍن، حىت وافته املنية، وانتقَل إىل 1911فتية عام 

                                                 

 ذكر البعض امسه "عبد الرمحن الكانبوري"، وما عثْران على ذلك.  (1)
 7اخلطيب األعظم صديق أمحد: مصدر انقالب شامل للدكتور أ.ف.م خالد حسني ص (2)
 م 2117مايو،  21اليومية، اخلميس،  (األفق اجلديد)مقال رحيان آزاد، جريدة "نيا دياانتا"  (1)
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  (1)للميالد. 1981سنة،  عام  87وار ربّه عن عمر يُناهز ج 
أثناء هذه السنوات تدريسا وتوجيها يف جامعتني كبريتني على صعيد الدولة، خرَّج زمرة  خمتارة  من  

أعالم الدعوة والفكر، وكوكبة  نرّية من العلماء الرابنيني، واملصلحني البارزين، وشيوخ احلديث، ورؤساء 
رجال الدين والسياسة، الذين قاموا بدوٍر قيادي يف البالد، وحققوا مشاريعه اليت ترَكها يف اجلامعات، و 

احلياة، كانوا ميشون على األرض، لكنهم كانوا قطعة من السماء، وكان على رأسهم العالمة الشيخ 
زاري، احلاج حممد يونس، رئيس جامعة فتية، والشيخ العالمة عبد القيوم، شيخ احلديث جبامعة هاهت

واحملدث اجلليل الشيخ أبو احلسن، صاحب كتاب "تنظيم األشتات يف شرح املشكاة"، والشيخ أمحد 
احلق، مفيت جامعة هاهتزاري، والشيخ العالمة نور اإلسالم، مدير جامعة فتية، والشيخ عبد العزيز، شيخ 

 ة فتية حاليا. احلديث جبامعة هاهتزاري، والشيخ العالمة عبد احلليم البخاري، رئيس جامع

جبانب التدريس يف اجلامعة، أخذ اخلطيب األعظم الدعوة إىل هللا، واحلديث إىل الناس، وإلقاء 
املواعظ يف اجملامع العاّمة واجملالس اخلاصة، واخلوض يف اجلدال واملناظرات ضّد أهل البدع واخلرافات، 

صومات بني الناس، أخذها جبهة مهّمة يف حياته، فبينما عاد الشيخ إىل مسقط رأسه وفصل اخل
شيتاغونغ، وجدها هي ومعظم مناطق بناالديش غارقة يف الظالم واجلهل واألمية، ووجدها تئّن وترزح 

رة تحت نري الشرك والبدع، وتتوّرط يف شراك الطرق الصوفية البدعية وأهل األهواء، فقد كان الدين حك
على هذه الفئة الضالة من اجملتمع املسلم، وكانت اجملامع واحملافل الدينية العامة تحت سطوهتم ووطأهتم،  
كانوا يرّوجون البدع، وحيّرفون كلمات هللا عن مواضعها، ويشرتون آبايت هللا مثنا قليال، يقيمون حفالت 

إىل الرقص والطبول والفواحش السماع، ويتواجدون ويرقصون، وأيمرون الناس ابلفحشاء، ويدعون 
واملعازف جهارا وهنارا، من دون حياء وال خجل، ويلبسون احلق ابلباطل ويكتمون احلق، ويقّدموهنا إىل 
الناس يف لباس الدين، وابسم احلقيقة واملعرفة، وهي عني وقاحة، وسوء أدب، وليست من الدين يف 

 .شيء، ال يعرفها السلف وال أعالم الصوفية املتقدمني
كان معظم علماء اإلسالم يف عزلة عن هذا امليدان الكبري، وهذه اجلبهة املهّمة، واجملتمع اإلنساين   

احلّي الدافق، أو كان هلم دوٌر خافٌت ضئيل يضمحّل أمام املبطلني، لقّلة معرفتهم ابلواقع، وعدم متّكنهم 

                                                 

  191لعلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسيم الدين، صهاريخ دار ا (1)
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يف دار العلوم ديوبند ومظاهر العلوم  ابللاة األم ولاة املواطنني، فقد كان معظم العلماء واملتخّرجني
يُتقنون اللاة األردية والفارسية أكثر من اللاة البناالية، لتعّودهم عليها، والعيش يف بيئتها،  سهارنبوربـ

ولكوهنا لاة الكتابة والتأليف، والفكر واحلديث، لفرتٍة طويلٍة يف حياهتم، وكان هلذا التيار أثٌر سليّب 
معات هذه الدولة جبانب حماسنها وإجيابياهتا، وكانت لاة التدريس يف جامعات هذه ضخٌم عميٌق يف جمت

الدولة ومدارسها هي غري لاة الوطن واملواطنني، وكذلك غري لاة الدين، وال تزال هذه الظاهرة حّية 
 تُرزق، يف بعض احمليط الدي ي يف بناالديش. 

الشيخ خطورَة هذه الظاهرة الفتاكة، وعواقب هذه العزلة القاتلة، وأدرَك أن هذا التّيار خطأٌ  أدركَ 
يف ظاهره وابطنه، وأن احلالة ال بّد أن تتارّي، وأن الصوَت ال بّد أن يُرفع، فأتقن البناالية حبكمها اللاة 

لتأثري يف األوساط املثّقفة، مث امتطى األم، ولسان املواطنني، مث أتقن اإلجنليزية حبكمها لاة الدعوة، وا
صهوة جواده ونزَل يف امليدان، ووقَف سّدا منيعا أمام الطوفان، وخاَض مناظرات ضّد القبوريني 

رأس البدع، ومجاع اخلرافات، وقرن الشيطان  أسد البناالواملبتدعة، وكان املولوي عزيز احلق املعروف بـ
عظم يف مواطن كثرية، ورّد عليه رّدا بلياا مفحما، وبدَأ الناس يف هذه املنطقة، فبارزه اخلطيب األ

يفتحون أعينهم على احلقيقة، ويعودون إىل دين هللا اخلالص أفواجا وأرساال، وملا رأى العلماء هذا 
النجاح الباهر الذي أحرزه اخلطيب األعظم يف ميدان اخلطب واملناظرات، وأثر كلماته يف احملافل 

عوا وهنضوا، وجاءْت انتفاضة عاّمة يف أوساط املدارس الدينية، ولقيت اللاة األّم فيها واملناسبات، تشجّ 
 رواجا كبريا. 

كان اخلطيب األعظم رجل علم وفكر بلحمه وسداه، ومصلحا يف صميمه، ومؤلفا قديرا، 
كتابة والتأليف قدر ما يستطيع، وصاحب قلم رشيق سّيال، ويراع فّياض، يُريد اإلصالح عن طريق ال

فجمع إىل ثقافته الدينية اخلالصة العميقة الذوَق األديب والتارخيي، والرغبة العارمة يف التأليف واإلنشاء 
والتحرير، وهي اخلصائص اليت تعترب غريبة اندرة عند معظم العلماء املتخّرجني يف املدارس العربية، ويف 

مث نراه مع اشتااله الشاّق يف التدريس، ورحالته الدعوية واإلصالحية،  احمليط الدي ي الذي عاشه، ومن
وسعيه احلثيث، وجهاده املستمّر يف ميدان السياسة، وإلقاء اخلطب واحملاضرات، فرّغ وقتا كبريا للكتابة، 
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 ◊حىت أصبح عدد ما كتبه يزيد على مخسة عشر كتااب! معظمها ابللاة البناالية، ومن أشهرها وأغالها:  
مكانة النبّوة وشأهنا  ◊ختم النبّوة  ◊واجبات العلماء ومسؤولياهتم  ◊تعليم املدارس الدينية وهاريخ تطورها 

 (جمموعة املواعظ والنصائح)مواعظ اخلطيب األعظم  ◊معراج النيب  ◊ (مثانية جملدات، كتَبها يف السجن)
دور العلماء يف احلركة  ◊إىل احلق الدعوة  ◊اللقاء الصحفّي  ◊دحض إشكاالت اللجنة التعليمية  ◊

 الوّهابية، وغريها.  ◊إصالح تعليم املدارس  ◊اإلسالمية 
، مع الشيخ احلاج حممد يونس، هيئة تحّفظ اإلسالمهذا وقد أنشَأ مركزا للبحوث والنشر ابسم  

سياسة اإلسالمية وأصدر هذا املركز كتبا كثرية وحبواث قيمة يف الرّد على الباطل وأهل البدع، وتشجيع ال
 .(1)اخلالفة على منهاج النبّوةيف هذه البقعة، وتكوين احلكومة وفق 

يعّد كتااب فريدا يف  تعليم املدارس الدينية وهاريخ تطورهاالكتاب األول الذي ذكرانه هنا 
تَبه، فقد كان العلماء حينئذ يعيشون احلياة الرتيبة، موضوعه، واندرا يف اببه، خصوصا يف الوقت الذي ك

احململة بابار املاضي ومعايبه ومساويه، وهنا جاَء الكتاب، ونبه صرحيا وجهريا على أمهية االنسجام 
والتناغم بني املناهج اجلامعية واملقررات الدراسية، وبني واقع احلياة ومستجّدات اجملتمع املسلم، ومطالب 

، وانتقد فيه املؤلف عزلة العلماء وأصحاب املدارس الدينية عن اجملتمع وعن ميدان الشعب والوطن
احلياة، وإعراضهم عن جماراة الزمن، ودراسة سري األحداث ومراقبة عقارب الساعة عن كثب، والعيش 
يف صفحات الكتب الصفراء، واملخطوطات املاربة اخللقة، والدنيا خارج حميطهم تزلزل ابلنظرايت 

وهو الذي درَس وساَر على هذا  -ديدة، واألفكار احلديثة، كما انتقد املنهج املدرسي النظامياجل
املنهج، فوصَل إىل لّبه، وخاَض يف كنهه، ورأى ما يقدر عليه هذا املنهج من العطاء، وإعداد اجليل 

قدمي الذي فقد يف  انتقد املنهج ال -الصاحل ملواكبة العصر، والتطّور احلديث، وأهل مّكة أدرى بشعاهبا
كثري من األشياء صالحيته وجدارته، ففقد فعاليته وأثره، وجّدته وقّوته، وحّق بقائه واستمراره، وأصابه 
العقم واجلمود، وظل خيرّج علماء يشكو الناس منهم بدل أن يقتفوا أثرهم ويقتدوا هبداهم، لكن أهل 

وظنوا بصاحبها ظنوان، وآمنوا بعصمة العلماء  املدارس نظروا إىل هذه الفكرة اإلصالحية بنظرة مريبة،
املتأخرين يف منهاج درسهم وترتيبهم للكتب، وظلوا متمّسكني ابلقدمي، وعاضني عليه ابلنواجذ، 
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ومستنكفني عن دعوات اإلصالح والتجديد، ومقيدين مباضيهم املألوف، ورأوا أن هذا املنهج ال بديل 
صالح، أو على األقل تراٌث مقّدس غ ي عن النسخ والتايري له وال حميص عنه، كأنه وحي ال يقبل اإل

 والتحرير، ويرون العدول عنه ضراب من التحريف، ونوعا من االبتداع. 
هكذا كانت األوضاع اليت ُولد فيها ونشَأ، ودرَس وشّب، فكانت خيبة أمل، لكنه مع ذلك مل 

يف اجملتمع، بل غري االسرتاتيجية، وظل  يستسلم لألوضاع، ومل يرفع للظروف الراية البيضاء، ومل يذب
 يعمل عمله. 

ابلفعل لقد كان هذا النقد جرأة  كبرية  تحتاج إىل اإلميان الكامل، واليقني الصادق مبا يقوله الرجل 
يَبهم، وقد برَز وينتقده، وال سيما عندما يكون اإلنسان يف داخل البيت فينتقد أهله ويعّد عليهم معا

موقُفه من املنهج الدراسي السائد يف اجلامعات واملدارس يف وقته، مما كتبه الدكتور حممد رشيد زاهد 
الصادرة من دار العلوم ديوبند، فقد كتب الدكتور  الداعيةأثناء ذكرايته مع اخلطيب األعظم، يف جملة 

لعريب وآدابه مهّدد، وغري مرض؛ لذلك حيتاج إن الوضع احلايل للتعليم اعلى لسان اخلطيب األعظم: "
 إىل تعديل وإصالح وجتديد يف املناهج الدراسية حسب الظروف الراهنة".

ومن أهّم ما قاله اخلطيب األعظم يف هذا الصدد: "إن املنهج املدرسي مسؤول قبل كل شيء عن 
قضى عشر سنوات من  الضعف الذي نراه يف اجليل الناشئ، ويف خرّيـجي املدارس، فالطالب الذي

عمره يف هذه املدارس ال يقدر على اللاة العربية، كما ال يرى لنفسه مكاان يف اجملتمع الذي يعيشه، إال 
اإلمامة يف املساجد والتدريس يف املدارس، فال جيد مكاان يف اجملتمع، وال يف السياسة، بل يعيش على 

ه املدارس، الذي يُزيل من مقرراهتا كتب الفلسفة هامش احلياة، فال بّد من اإلصالح الشامل ملنهج هذ
اليواننية القدمية واملنطق البايل اليت ضعفت احلاجة إليها يف هذا العصر، واملسائل اليت ال عالقة هلا 
ابحلياة إطالقا، مع احلفاظ التام على الروح واجلوهر، والرتكيز الكلي على التفسري واحلديث والفقه، 

العناية، ويوّجه اهتمامه إىل تعليم اللاة العربية كلاة من لاات اجملتمع اإلنساين  ويعطي القرآن حقه من
 (1)املعاصر، وكلاة حّية تكتب وتنطق، ال كلاة أثرية ميتة".

حنن نتعجب حينما نقرأ هذه السطور، كيف تحّدث اخلطيب األعظم قبل أكثر من نصف قرن، ما 
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أو قبل أمس، رغم ذلك مل يلتفت إليه شعبه، ومل يعر إليه ال يزال يصلح لعصران، كأنه تحّدث هبا أمس  
رأسه، ومل يهتّم هبذه النصائح اخلالدة بنو قومه، فظلوا يف ضعفهم، وما زادت األايم إال ضعفا، وال يزالون 

 يقرؤون املنطق والكالم يف عصر العلوم، ويقرؤون القواعد العربية ابلفارسية واألردية! 
ت اليت قدّمها اخلطيب األعظم حول مقررات املدارس العربية الشيخ عطاء وقد كتَب عن االقرتاحا

الرمحن خان، فقال: "االقرتاحات اليت ترَكها العالمة حممد يوسف البنوري، والشيخ العالمة نور حممد 
األعظمي، والشيخ اخلطيب األعظم إلصالح تعليم املدارس العربية، كانت اقرتاحات عظيمة، غري أننا 

ف مل حنّقق آماهَلم، ومل خأت بتلك االقرتاحات يف حّيز التنفيذ، كان هؤالء األعالم أعلم منا مع األس
وأكثر اطالعا على هاريخ علماء ديوبند، وأهدافهم، وغاايهتم من أتسيس مدرسة ديوبند، فلو قمنا مبا 

يت قّدموها، الستفدان  ونّفذان االقرتاحات ال -وهم خنبة علماء هذه البالد وخالصتهم -رآه هؤالء العلماء
كثريا، إال أنه كما يشهد التاريخ ديدن هذا الشعب هو االستخفاف برتاث الكبار، والوقوف من 

 األفكار اجلديدة موقف الشك واإلعراض. 

الرجل الذي ُعرف منذ طفولته ابلوعي والنباهة، وعلّو اهلمة والفراسة، وسعة النظر، ورحابة 
در، واخلطّة طويلة املدى وبعيدة األثر للدعوة واإلصالح، مل يكن جيوز له أن يعيش يف عزلة عن الص

االضطراابت السياسية، واحلركات التحريرية، والدعوات إىل االنتفاضات، واملناوشات بني الشعب 
س، فقد كانت واحلكومة، ومعاانة العلماء على أيدي اإلجنليز، ومأساة املسلمني من قبل طواغيت اهلندو 

اهلند يف فّوهة بركان منذ حركة التحرير الكربى إىل هناية طرد االحتالل، واستقالل اهلند، مث تقسيم 
ابكستان، فلذلك من عاَش تلك الفرتة الدقيقة يف هاريخ شبه القارة اهلندية بقلب انبض، غيوٍر على 

ة، واضطّر بطبيعة احلال على اخلوض يف الدين واألمة، وقلٍق على مستقبلها، اجنّر إىل النزول يف الساح
 غمار السياسة. 

، وعندما حركة اخلالفةدخَل اخلطيب األعظم يف السياسة منذ اللحظة األوىل، وتطوّع العمل يف 
سقطت الدولة العثمانية احملتضنة للخالفة ورمز اجلامعة اإلسالمية، وشعار عز املسلمني وكرامتهم، على 

يا سقوَطها، اثر العلماء يف اهلند، واثر املسلمون معهم، واثر اخلطيب األعظم، يد كمال، وأيّدت بريطان
اليت قادها غاندي، فأيده العلماء وقادة املسلمني لصاحل الدولة  حركة عدم التعاونمث ابشَر العمل يف 

سني أمحد والشعب يف أوسع نطاق، وملا بدأ العلماء وعامة املسلمني حركة سياسية قويّة بقيادة الشيخ ح
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مسريهَتا حنو األمام، أصبح اخلطيب األعظم عضوا نشيطا هلا، وبدأَ  مجعية علماء اهلنداملدين، وبدأت 
  (1)يسعى يف سبيل جناحها وتحقيق أهدافها، وتحرير اهلند من االحتالل.

ظام انفصل العلماء جتاه تحرير اهلند من براثن االحتالل وتوّزعوا على فئتني، وصار لكل منهما ن
إداري مستقل، ومنهاج للعمل منفصل، لتقوم كل واحد منهما ابملسؤوليات اليت أنيطت هبا، فئٌة تؤيّد 
وحدة األرض اهلندية واحلفاظ على كياهنا كما هي موجودة منذ انطالق التاريخ، واستئناف املسرية بعد 

ة للمسلمني وحَدهم، قائمة طرد اإلجنليز كما سارْت من األزل، بينما فئة أخرى تؤيد فكرة دولة جديد
على القرآن والسّنة، والدستور اإلسالمي، حىت يظل اجملتمع اإلسالمي يعيش يف ظل تعاليم السماء، 
ويقوم فيها املسلمون بشعائر هللا، وينّفذون حدود هللا على أرضه، ال خيافون فيها سلطاان جائرا، وال 

متثل الفئة األوىل تحت قيادة الشيخ  لماء اهلندمجعية عحاكما جبارا، وال شعبا مستكربا، فبقيْت 
تحمل لواء الفئة الثانية تحت زعامة الشيخ شبري  مجعية علماء اإلسالمحسني أمحد املدين، وبرزْت 

 أمحد العثماين.
مث برزْت يف الوقت املتأخر حركٌة سياسية اثلثة، انبعة عن مجعية علماء اإلسالم، عندما ضعفْت  

قّوهتا وذهبت رحيها يف ابكستان الشرقية، تحت قيادة العامل السياسي اجملاهد،  وشاخْت، وضاعتْ 
، فانضوى اخلطيب األعظم تحت لوائها، وبعد فرتة حركة نظام اإلسالمالعالمة أطهر علي، ابسم 

 اجلبهةم، مع 1974يسريٍة توىّل رائسَتها، واشرتك يف االنتخاب الربملاين الباكستاين تحت مظلتها عام 
، ففاز يف االنتخاب، وصاَر عضوا يف اجمللس الوالئي لباكستان الشرقية، ودخَل يف الربملان يرفع املتحدة

لواء السياسة اإلسالمية خّفاقة رفرافة، وقام ابإلصالح الكبرية داخل الربملان وخارَجه، وجاهَد إلقامة 
تاافل وتشاغل عنها الرؤساء مث  (2)حكومة إسالمية يف ابكستان بشّقيها اليت خلقْت من أجلها،

ظّل  نظام اإلسالموالقادة، فنسيها العاّمة أو تناسوها، وطوهتا السنون، لكن اخلطيب األعظم حبركته 
 جياهد، ويقاوم، ويصاول، وميثل أمام احملكمة، ويدخل يف السجن لتلك الااية العظمى.

خلطيب يريد أن يهدم م، وانفصلت بناالديش عن ابكستان، ما كان ا1911ملا وقعت حرب 
بيته الذي من أجله سعى طوال حياته، وجاهَد وسهَر منذ شبابه، حىت ظّنت به احلكومة ظنوان، وزّجت 
هبذا االبن األمني للدين والوطن يف السجن! لكن هل مثله يهاب البحر أن خيوضه؟ واألسد أن يروضه؟ 
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 .(1)سالميةالكتلة الدميقراطية اإلفاستمّر يف جهوده وجهاده تحت مظلة  

لقد كانت شخصية اخلطيب األعظم صديق أمحد شخصية جامعة بني الشخصيات املتعّددة، 
واألبعاد املتنّوعة، واملتضاّدة أحياان، فكان رجل الدعوة والتبليغ، والعلم واليقني، والتدريس والتأليف، 

حيد الصفوف، ومجع الكلمة، وتقريب التيارات والسياسة والقيادة، والدعوة امللحة املطردة إىل تو 
واملذاهب، والوقوف هبم على مسرح واحٍد هلدف أكرب، ولااية عظمى، وقد كان حيلم ويتمىّن دائما أن 
تقوم يف ابكستان خالفة إسالمية تحكم وفق شرع هللا، ويف ضوء القرآن والسّنة، وأدرك أن الطريق 

ل العلماء يف غمار السياسة، فقد ظّلت السياسة اإلسالمية الوحيد املناسب حاليا إىل ذلك هو دخو 
واخلالفة على منهاج النبّوة على مّر التاريخ أداة  قويّة انفذة لتمكني الدين، وأتييد كلمته، وتحقيق 

 أهدافه، وإقامة شعائره، ومل أيت الدين للسياسة. 
لعلمانية، وعواصف الالدينية، لكن هذه السياسة لن تعطي مثارها ولن تؤدي دوَرها أمام طوفان ا

ودسائس اخلالاي املعادية لإلسالم، إال إذا توّحدت كلمة املسلمني، وقام العلماء على رصيٍف واحد، 
يعملون عمال موّحدا للهدف املشرتك، إمياان بوحدة الدعوة اإلسالمية ووحدة مصري األمة، ليجعلوا من 

األمة اإلسالمية جمدها وكرامتها، فلذلك ظّل حياَته كلها  الفشل الذي حاق هبم نصرا مبينا، وليعيدوا إىل
يدعو العلماء واملسلمني إىل الوحدة والوفاق، وقد لقيت هذه الدعوة املخلصة جناحا بعد انفصال شرق 
ابكستان عن غرهبا، وبعد ظهور بناالديش كدولة جديدة، وبرزْت كتلٌة متكّونة من ستة أحزاب سياسية 

مجعية ، واجلماعة اإلسالمية، وحركة نظام اإلسالمناالديش آنذاك، مبا فيها إسالمية عاملة يف ب
، وبذلك التأم اجلرُح، وشفي الوجع، الكتلة الدميقراطية اإلسالميةوغريها، تحمل اسم  علماء اإلسالم

 وحصل الوفاق، ومّت الوائم، وهّب ركب العمل يسري حنو الااية املنشودة. 
ث عن هاريخ هذه الكتلة، وأثرها يف جمرى السياسة، ودورها يف توجيه الدولة ليس املهّم أن نبح

والشعب، وإمنا يهّمنا أن نرى اجلهد كيف يتّوج ابلنجاح، وأن اخلطّة كيف أتيت ابلثمرات، وأن الدعوة  
كيف تتلّقى أرواحا تستجيب هلا، وتقوم على رصيف واحٍد، رغم تنوع األفكار واالجتاهات، واخلالف 

املناهج واملشارب، إذا نبعْت من صميم القلب، ومن دافع الدين واإلميان، واإلخالص واالحتساب، يف 

                                                 

  128و 121ص  (1411 -1417مذكرة اجلامعة الرمحانية العربية عام )هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث  (1)
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والعمل هلل وحَده، فالنقطة اليت كانت جتمع بينهم هي االنتماء إىل اإلسالم وحده، مث إهناض املسلمني 
سرى فيها الوهن،  من كبوهتم، ونفخ روح جديدة يف قالب السياسة اإلسالمية واحلركات الدينية اليت

 ودّب إليها اهلرُم. 
وقد شاهَد التاريخ أبم عينيه مناذج حّية هلذا اإلخالص يف حياة هذا البطل السياسي، والعامل  

اجملاهد، عندما ُدعي إىل جملس الوزراء ليكون وزيرا يف احلكومة، فرأى هذه الدعوة ال تّتفق مع حركته 
 (1)وان على تحقيق هدفه، رفضها، ورّد على الرئيس رّد الكرام،وجهاده، وال تنسجم مبنهجه، وال تكون ع

هذه هي السياسة اإلسالمية، وهؤالء هم السياسيون الذين خيوضون معرتكها ألجل الدين، ال ألجل 
 البطن، رحم هللا تعاىل اخلطيَب األعظم، وجزاه عن املسلمني خري اجلزاء. 

صاحل يف عبادته وبذاذته، وزهده وورعه، وتعلق قلبه ابهلل، وحنينه إىل كان منوذجا حيا للسلف ال
اجلنة، وكان على صلة روحية عميقة مع شيخه املفيت األعظم فيض هللا، فكان هلا أثر قوي يف حياته، 

وكان قمة يف التواضع، بال ذل وال استكبار، وآية على السذاجة والبساطة يف  (2)حىت انل منه اخلالفة،
مع الناس، ومل يكن خمتاال فخورا، وكان سخيا كرميا، "وما قال ال قط إال يف تشهده، ولوال صلته 

 (1)التشهد لكانت الؤه نعم"، رحيما خبلق هللا، انفعا هلم، ترَك الدنيا ومل يرتك حسااب مصرفيا وال عقارا،
 وفاته بسهولة. ال تلد النساء أمثاله إال قليال، ولن مُتأل الثارة اليت حصلْت يف اإلسالم ب

                                                 

 جملة الداعية، من مقال الدكتور حممد رشيد زاهد، رئيس قسم القرآن ابجلامعة اإلسالمية العاملية بشيتاغونغ، بناالديش  (1)
  219، ص1، مجع وترتيب املفيت حممد إظهار اإلسالم، جـ(ابلفارسية مع الرتمجة األردية)حيات مفيت أعظم  (2)
  22، ص2هاناري، ج أعالم علماء البناال، أتليف صالح الدين ج (1)
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 موالنا حممد عبد الرحيم

(1717- 1787) 
 العامل الكبري، صاحب مئات املؤلفات، قائد احلركات

 

املدرسة اليت أنشأها شيخ اإلسالم اإلمام تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية الدمشقي، مث 
اإلسالم املعاصر، اإلمام أمحد بن عبد الرحيم ويل هللا سقاها ومنّاها اإلمامان اجملددان يف هاريخ 

الدهلوي، واإلمام حممد بن عبد الوهاب التميمي، ظّلت أكرب مدرسة جتديدية يف هاريخ اإلسالم على 
امتداد القرون، وأّدت دورا لن ينساه البشر يف اإلصالح، والتجديد، وبّث التوحيد، وإحياء السنن، 

لسيف والسنان، واللسان والقلم، وتوجيه األمة يف العواصف والكوارث، وتثبيتها وإماتة البدع، واجلهاد اب
يف البأساء والضراء وحني البأس، واألخذ بيدها إىل احملّجة البيضاء، ليلها كنهارها، وقد كان العبقري 

المي املوهوب، والكاتب العصامي، واألديب األريب، والعامل املصلح، والناقد البصري، واملفكر اإلس
الكبري، والسياسي اخلبري، والكاتب القدير، وواحد من رواد األدب البناايل اإلسالمي يف شبه القارة 
اهلندية، وفارسه املاوار، موالان حممد عبد الرحيم أبرز خرجيي تلك املدرسة يف هذه البقعة، وحامل 

شيخ حلياة، حىت لّقبه البعض بـلوائها، واملدافع عنها بلسانه وقلمه، منذ مقتبل شبابه إىل آخر عهده اب
 لتنّوعه يف جماالت العلم، وجلمعه للعلوم البشرية من مجيع مناحيها.  اإلسالم

املشاعر، ويذكي العواطف، حّقا كان جماهدا حكيما، محل قلما من انر منذ شبابه، وطّوعه ليثري 
وّجه إىل كياهنا سهٌم من السهوم  ويبّث نور التوحيد، ويدافع عن األمة املسلمة، ويقف سّدا منيعا كلما

املسمومة الفكرية، والعقدية، والدينية، واحلضارية، واألدبية، والعلمية، فما كان مؤلفا يكتب هلوايته، أو 
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لتحقيق حلم حيتضنه يف صميم قلبه، أو حلاجة يف نفسه يريد أن يقضيها، أو يرّوج فكرة  يربّيها، بل  
غاايته العظمى، يريد أن يناضل عن حوزته، وينفون عنه تحريف الدين هو الذي كان هدفه الوحيد، و 

الاالني، وانتحال املبطلني، وأتويل اجلاهلني، ويتجّلى ذلك بوضوح ال غبار عليه ويقني ال يدع جماال 
للشك بنظرة عابرة يف مراحل حياته، وطريقة كتابته وأتليفه، كّلما نشأت احلاجة كان أول من ينزل يف 

جّده، ويشّد أزره، وأيخذ قلمه فيكتب، أبسلوب يتسم ابملوضوعية، ومقارعة احلجة  امليدان، وجيدّ 
ابحلجة، وقد كتَب طيلة نصف قرٍن كامل، وكتَب ما يزيد على مئة ومخسني كتااب، ولعلنا سنرى ذلك يف 

 السطور التالية. 

، يف بيٍت من بيوت اإلميان، له جاٌه ريوزبورفللميالد مبحافظة  1918ُولد حممد عبد الرحيم عام 
ومكانة يف القرية، وإرٌث غ ّي ثرّي يف العلم والثقافة، وألب خبري نبيه، متيّقظ جمّرب، احلاج خبري الدين، 
فقد أجنب ستة من األوالد وراّبهم تربية حسنة، حىت أصبحوا من العلماء واملثقفني، والعظماء 

مدرسة الرحيم دراسَته يف كّتاب قريته وتحت رعاية والده، وبعد فرتة دخَل يف واملوجهني، بدأَ الصيب عبد 
  (1)للميالد. 1917، وكان ذلك عام سرسينابـ دار السّنة

، كانت حينذاك يف أايم شباهبا، سرسيناعندما دخَل الشاّب عبد الرحيم يف رحاب مدرسة 
 أوساط العلماء واملثقفني، لكوهنا جتمع بني العلم ومتقبل عمرها، وكانت تعّد أزهر البناال الشرقية يف

واألصالة، وبني الثقافتني الشرعية واملدنية، على الرغم من كل ذلك لاة التعليم والتدريس كانت األردية 
والفارسية، لاة ابكستان الاربية ولاة الديوان والتدوين طول احلكم اإلسالمي يف اهلند، بينما كانت اللاة 

لاة  مهجورة ، مّتهمة ابللاة اهلندوسية والوثنية، ومرتوكة تحت رعاية املؤلفني اهلندوس،  -اليةالبنا-األم 
وهنا برَز نبوغ هذا الشاّب النبيه، وآمله ما كانت عليه لاته األم من ظروف بئيسة، وما كان موقف 

ا، وهتوين يف العلماء واملسلمني بشكل عام من هذه اللاة، موقف غري محيد، موقف ملؤه ازدراٌء هب
شأهنا، وحّط من مكانتها، مع استثناء يسري جلماعة من العلماء الذين كانوا يسبحون عكس التّيار، 

 وجياهدون يف سبيل الدعوة. 

                                                 

  11، صـ1رّواد احلركة اإلسالمية يف بناالديش، أتليف األستاذ مظهر اإلسالم، ج  (1)
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فشّد الشاّب عبد الرحيم أزرَه، وعكَف على تعّلم اللاة البناالية وآداهبا، وقد كان دافعه األول   
مربيه األكرب أخوه عبد الواحد، الذي كان عاملا نبيها، ومتخّرجا من املدرسة العالية بكلكتا، وبتشجيع و 

منه بدَأ يتعلم الكتابة واإلنشاَء، ويبعث هبا إىل اجلرائد واجملالت والدورايت بني فينٍة وأخرى، وقد طُبع 
يف الثاين عشر عمره، وهذا كله كان ، عندما كان الشيخ ابتواخايلأول مقال له يف دورية مدرسية بـ

جبانب اشتااله ابلدراسة، واهتمامه ابملقررات الدراسية، وتفّوقه فيها على أقرانه وزمالئه، وكان من زمالئه 
الشيخ موالان أبو جعفر حممد الصاحل، جنل الشيخ املرحوم نثار الدين أمحد، والشيخ عزيز الرمحن 

النوابغ تزيد يف نشاطه وتنافسه، وحبه للتحصيل وبزوغه يف ، فكانت زمالة هؤالء النثارآابدي 
حلبة العلم واملعرفة، وكان ال حيّب اللعب واللهو، وال يقتل الوقت يف اهلواايت التافهة، إمنا كانت هوايته 

 الوحيدة هي السباحة ضّد التيار، فكانت هواية موفّقة ومناسبة له، وقد سبَح ضّد التّيار حياته كّلها. 
م، مث 1918ابمتياز وتفوق عام  (مرحلة الفاضل)مخس سنوات وأهنى الثانوية  سرسينايف قضى 

طمَح إىل الدراسة يف مركز علمي أكرب، فكانت املدرسة العالية بكلكتا اخليار األول، فسافَر ودخَل 
 م. 1942ك عام ابملرتبة األوىل، ولّقب مبمتاز احملّدثني، وكان ذل الكاملفيها، وخترّج منها يف مرحلة 

أثناء اإلقامة يف رحاب املدرسة العالية قضى معظم أوقاته يف مكتبتها الانّية، اليت كانْت تضم بني 
جدراهنا مصادر العلوم والفنون، وتزخر وتعتّز ابلكتب القدمية، واملخطوطات النادرة، وأمهات املؤلفات 

حيم على هذه املكتبة، وغرَق يف كتبها يف اإلسالم، ويف العرب، ويف الارب، فعكَف الشاّب عبد الر 
ومؤلفاهتا، يدرُس ويبحث يف البناالية واألدرية والعربية واإلجنليزية، فيجمع املعلومات، ويعّد املسودات، 
ويرسم اخلطوط للمستقبل، ويكتب وينشئ، ويرتجم ويؤّلف، ويبعث املقال إىل أشهر اجلرائد واجملالت 

اليومية اليت كانت تصدر بتحرير  كريشوكقبول، فكتَب يف جريدة والدورايت اليت كانت هلا شهرة و 
اليومية ملوالان حممد أكرم خان، كما كان يطوف بشوارع كلكتا،  آزادأيب املنصور أمحد، ويف جريدة 

 ويشرتي الكتب املستخدمة، وكذلك اجلديدة، يف الفنون املختلفة. 
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وحكيم اإلسالم اإلمام ويل هللا  (1)ة تعّرَف على شيخ اإلسالم اإلمام ابن تيميةيف هذه الفرت 
فتعّمَق يف دراسة حياهتم ومآثرهم، ودعوهتم  (2)الدهلوي، واإلمام اجملّدد الشيخ حممد بن عبد الوّهاب،

م حممد وإصالحهم، وتتلمذ على كتبهم، وأتثر هبم إىل حد كبري، ويف الفرتة نفسها عرَف شاعر اإلسال
إقبال، وأتثر بفكرته، واستفاد من فلسفته وخالصة جتاربه حلياة األمة املسلمة واحلياة الاربية، وظهَر أثر 

اليت كان شاعر اإلسالم  احملمديهؤالء الرجال فيه بوضوٍح وجلّي يف األايم الالحقة، فكتَب يف جملة 
مقاال طويال عن ترمجة الشيخ حممد بن عبد م 1941البناايل فّروخ أمحد رئيس تحريرها، كتَب فيها عام 

الوهاب ودوره يف الدعوة واإلصالح، كما قرَأ كتاب تلبيس إبليس لإلمام ابن اجلوزي فراعه، وترمجه إىل 
اللاة البناالية، وكان ذلك ابكورة ترمجته، فكان مرتمجا موفّقا، كما أعّد مسودة كتابه املشهور "الكلمة 

هكذا على مّر األايم ظل بريز نبوُغه، وينتشر امسه، ويُذكر ابلثناء احلسن واخلري الطيبة" يف هذه الفرتة، و 
 (1)يف أوساط الكّتاب واملثّقفني.

كانت اهلند يف تلك الفرتة احلرجة الدقيقة مائجة ابالضطراابت السياسية، وابلتوتّرات العرقية، 
حتالل، كما رأى خالف العلماء جتاه والتحدايت اليت مل يسبق هلا نظري، وحبركات تحرير اهلند من اال

طريقة هذا التحرير، وكيف توزّع العلماء على معسكرين متناقضني، بني أتييد فكرة إنشاء ابكستان وبني 
، ورأى اضطراب العواّم يف هذه مجعية علماء اإلسالمو مجعية علماء اهلندخمالفتها، وتحت مظّلة 

متوّكلني على القضاء والقدر، فكان يشاهد كل ذلك بعمق احلالة الدقيقة، مالوبني على أمورهم، 
وبنظرة فاحصة دقيقة ليوجد هلذه املشاكل حاّل، وليكتشف هلذه األمراض كلها ترايقا، وأدرك أن مصدر 

مجعية علماء املشاكل هو اخلالف يف تحديد الطريق إىل التحرير، وطريقة إقامة احلكومة اإلسالمية، فـ
مة اإلسالمية ميكن أن تقوم مرّة أخرى على أرض اهلند رغم أغلبية اهلندوس، ورغم ترى أن احلكو  اهلند

                                                 

واملدافعني عنه، وكان لشيخ اإلسالم أثر كبري يف حياته وتكوين عقليته، حىت كتَب رسالة  لقد كان من أشد املعجبني بشيخ اإلسالم ابن تيمية  (1)
 هل منطقة البناال. قيمة على حياته وعّرفه أب

ونظرته إىل ظّل الشيخ عبد الرحيم معجبا ابلشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب معظم فرتات حياته، إال أنه يف املراحل األخرية من عمره غرّي منهجه،  (2)
لى رّد الشرك واخلرافات، كيف ظّل صامتا الشيخ ابن عبد الوّهاب، وشّك يف حركاته ومدى جناحه، وأبدى دهشته أبن اإلنسان الذي وقَف حياتَه كلها ع

  41دي، ص وامجا على أمهية احلكومة اإلسالمية، وتطبيق نظام اإلسالم يف أرض هللا، يُنظر موالان عبد الرحيم: حياة حركية، أتليف نور حسني اجملي
 41موالان عبد الرحيم: حياة حركية، أتليف األستاذ نور حسني اجمليدي ص  (1)
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أن اخلصوم يزيدون أبضعاف مضاعفة على املسلمني، كما ظّلت قائمة طوال مثانية قروٍن، على حني  
ترى أنه ال شّك يف موضوعية هذا التاريخ اجمليد وواقعيته، وأنه هاريٌخ  مجعية علماء اإلسالمكانت 

صحيح السند، ومضبوط الرواية، إال أنه هاريخ راحٌل ال يُعتمد عليه، وماٍض عريٌق ال جيوز االقتناع به 
وبناء احللم واملستقبل على أساسه، بل ال بّد من صنع هاريخ جديد، وتسطري جمد طريف، وفتح طريق 

ىل هللا، وإصالح األّمة بديل، وهنا تعّرف على هؤالء األئمة الكبار وجهادهم وإجنازاهتم يف الدعوة إ
وإهناضها، فكان ذلك محّية على محّية، ونشاطا على نشاط، أقلَق قلَبه، وأقّض مضاجعه ليبدأ العمل 

 لإلسالم واملسلمني، ولكن كيف بذلك اي تُرى! 
هنا وقَع يف يد الشيخ حممد عبد الرحيم كتاٌب ابألردية حيمل عنواان "كيف تُقام احلكومة 

السيد أيب األعلى املودودي، ومل يكن هو يعرف املؤلف جّيدا، فقد كان السيد  اإلسالمية" للشيخ
املودودي يكتب ابللاة األردية، ولذلك كانت كتبه ورسائله متداولة يف األوساط األردية، ومل تكن تصل 

ثَر على إىل البناال بشكل كبري، قرأَ الشيخ هذا الكتاب فكان نقطة تحّول يف حياته، وجَد فيه بايَته، وع
ضالّته اليت طاملا كان يبحث عنها، فاشتاق إىل املزيد، وحبث عن حياة املؤلف وأفكاره وجهاده، وتعّرف 
عنه كثريا، فإذا هو صاحب حركة سياسية كبرية، ومؤسس مدرسة فكرية هارخيية، هلا منهٌج خاّص 

 سبيل إيصاهلا إىل غايتها وخريطة طريق، ورسالة ومبدأ، وهلا رجاٌل يستميتون يف تحقيق مشاريعها، ويف
العظمى، كما رأى يف حياة املؤلف السياسية وحركته القيادية وسعيه وجهاده من أجل إقامة الدولة 
اإلسالمية صورة صادقة لفكره، ورأى يف حركته تحقيقا ألهدافه، وهنا لقي ابلسيد املودودي، وشارَك يف 

مث عاَد إىل وطنه حامل لواء هذه احلركة اجلديدة  (1)م،1941اجلماعة اإلسالمية ابهلند على يده عام 
وممثال هلا، ومبّلاا لدعوهتا ورسالتها إىل أهل البناال الشرقية، وكان دعامة أساسية للجماعة اإلسالمية يف 
هذه الدولة، وساهم مسامهة علمية عظيمة يف منو اجلماعة وازدهارها، وألف كتبا كثرية ذات شهرة 

 ة. عاملية، وذات قيمة كبري 

ال شّك أن القارئ حلياة الشيخ موالان حممد عبد الرحيم يقف أمام حياٍة حافلة ابملآثر واإلجنازات 
اخلالدة، ومنوذج رائٍع للشخصية اإلسالمية الكبرية، متعّددة األبعاد، ومتنّوعة النواحي، إال أن هناك 
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زا وملعاان يف حياته، وأوفر حظّا ونصيبا من وقته وفكره وعمله، وأشّد أمهّية يف جهاده، جبهتني أكثر برو  
ومها جبهة الكتابة وجبهة السياسة، وقد جاهَد هذا اإلنسان يف هاتني اجلبهتنَي يف وقٍت واحٍد وبشكل 

، وقاَد مستمّر، فكلما دعْت احلاجة، كتَب ونشَر، وكّلما حان الوقُت، برَز يف الساحة وخاطبَ 
 املظاهرات، وأشعل الدنيا محية ومحاسا. 

م، ركةز الشيخ عبد الرحيم على جهاده الفكري، 1941بعد االنفصال وظهور ابكستان عام 
وتوعية الناس على احلقيقة الواقعة، فالناس كانوا يعرفون أن ابكستان أنشئت ألن تقوم فيها حكومة 

ل الرابطة املسلمة كانت ممثلة هلا؟ وهل قادهتا يستحقون أن إسالمية، وما احلكومة اإلسالمية اي ترى؟ ه
يكونوا خلفاء هللا يف األرض، وقادة الشعب املسلم الباكستاين؟ مل يكن أكثر الناس على بّينة من هذه 
األمور احلّساسة، بل مل يكن أكثرهم يشعرون أبية حاجٍة إىل معرفتها بدقة، فربَز الشيخ عبد الرحيم وبدأَ 

االت، ويصدر كتبا ورسائل، ويرتجم مؤلفات السيد املودودي اليت تتناول قضية احلكومة يكتب مق
 اإلسالمية، وتبني كيفية إقامتها. 

، بنّي فيه التوحيد وأمهّيته، والصراع بني أهل الكلمة الطّيبةم أّلف أول كتاب له 1971يف عام 
ة البشر إىل النبّوة والرسالة، كما تحدث عن وحاج التوحيد وأهل الكفر والشرك، مث بنّي رسالة النيب 

الشرك وجذوره وهارخيه، ووجوده يف اجملتمعات اإلسالمية، وهبذا الكتاب كأنه وضَع أول ركيزة له يف بناء 
 . الدعوة واجلهاد، وبدأَ اإلصالح كما بدأَ به مجيع األنبياء والرسل 

م وضَع الشيخ يف هذا 1972عام  ية ومثارهادور السياسة اإلسالممث نشَر كتااَب آخر قّيما ابسم 
الكتاب خطّا فاصال بني اإلسالم واألداين، وفّصل مزااي اإلسالم عن غريه وفضله على سائر الدايانت 

ليست إال جمموعة من املناسبات واحلفالت، واألساطري  -وكما البوذية –واملذاهب، فاهلندوسية مثال 
ة ويف تحديد املصري وبناء املستقبل، أما اإلسالم فهو دستوٌر للحياة من واخلرافات، ليست هلا أثٌر يف احليا

املهد إىل اللحد، وليس للمسلم غىن عنه يف حلظة من حلظات احلياة، فكيف يستاىن عنه يف أهم 
؟ وكان هلذا الكتاب صدى كبرية يف جماالت احلياة وأدّقها وأحرجها، ويتحّكم إىل الناس دون هللا 

 قفة. األوساط املث
م رأى عاصفة الشيوعية تعصف بباكستان، وتفاجئ أهلها كطوفان جارف، 1974ويف عام 

وسيل عرم، ورأى الشيخ أن الشباب املسلم وقَف من هذا الطوفان موقف املالوب للاالب، والعابد 
يصّح للسيد املطاع، فكان البعض ال يرى الشيوعية خصما لإلسالم، وأهنا نظرية اقتصادية حبتة، إذن ال 
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وضعها يف وجه اإلسالم، فاملسلم ال يضرّه أن يكون مسلما وشيوعيا يف ذات الوقت! كما حدَث يف  
كثري منهم اضطراٌب يف العقيدة، واستخفاٌف ابلدين، واحنالٌل يف األخالق، وخضوٌع زائد هلذه النظرية 

الشيخ سّدا منيعا أمام هذا الوافدة، وبدأ اجليل الناشئ الباكستاين يعيش أزمة فكرية كربى، هنا وَقَف 
، وبني (م1974) حّق األجري يف اجملتمع اإلسالميو (م1974) الشيوعية واإلسالمالطوفان، وكتَب 

أن الشيوعية نزلْت يف امليدان كخصم جديد شديد وكعدّو لدود لإلسالم، وهو أوىل منها وأقوم سبيال، 
لعصر، وغري قادر على حل املشكالت االقتصادية، ألهنا نظرية إحلادية ترى اإلسالم غري صاحل هلذا ا

 -هبذه العقيدة -والتاّلب على التوتّرات االجتماعية، وتوزيع املال والثورة توزيعا عادال منصفا! فالشيوعي
 لن يكون شيوعيا، فال جيتمعان وال يلتقيان.  -بعقيدته -لن يكون مسلما، واملسلم

، فما كان ينكر على املنكر، مث يرتك اجملتمع املسلم كان الشيخ مصلحا حكيما من الطراز األول
بدون بديل وال دليل، لذلك عندما رّد على الشيوعية أبسلوب قوّي ملتهب وهجَم على قواعدها، قّدم 

عام  االقتصاد يف اإلسالمللشباب املسلم املثقف بديال أحسن وأمجل وأفضل، فكتَب كتابه القّيم 
ثر عميق يف نفوس الشباب والنشء اجلديد، وكان أكرب رّد على م، وكان هلذا الكتاب أ 1971

 الشيوعية. 
هكذا استمّر اجلهاد يف ميدان الكتابة والتأليف إىل هناية حياته، هناية بيضاء مضيئة، كلما عانت 
األمة من مشكلة أو نشأت احلاجة إىل قضية، نزل هذا الفارس املاوار يف امليدان، حيّللها ويفّصلها، 

يف بيان  النبّوة والرسالة يف القرآنو الشرك والتوحيد يف ضوء القرآنهلا حلوال ومفاتيح، فكتَب  وأييت
األسرة يف الرّد على املنكرين للحديث، كما كتَب  هاريخ تدوين احلديثالتوحيد وأتييده، وكتَب 

 يف الرّد على أهل السفور والدعاة إىل الفحشاء واملنكر. واحلياة األسرية
كتَب يف مناصرة السّنة والرّد على البدعة، وعلى اإلحلاد وإثبات وجود هللا، عدة كتب قّيمة،   

البحث عن مدّعمة ابملنطق والدالئل العليمة، ومسّلحة ابلواثئق والشواهد والتجارب، منها كتابه 
 .قّصة اخللق والتطّور، واإلسالم ورسوله يف ميزان العلم، واحّلق

للسيد  تفهيم القرآنتأليف ترجَم عددا كبريا من الكتب القيمة، من أبرزها إىل جانب ال 
املودودي يف تسعة عشر جملدا، ابإلضافة إىل عدد كبري من كتبه يف جماالت خمتلفة، وترجم جزءا كبريا 
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ونشَر تحت مظلته   مركز البحوث اإلسالميوأنشَأ  (1)من أحكام القرآن لإلمام أيب بكر اجلصاص، 
ورسائل قيمة، حىت وصَلت جمموعة ما كتَب وترجَم إىل أكثر من مئة ومخسني كتااب! وهذا ماعدا  كتبا

التحرير واإلشراف على عشرات اجملالت والدورايت اإلسالمية، ومئات البحوث واملقاالت اليت كتَبها يف 
النظرايت احلديثة، التفسري، واحلديث، والسياسة، والتاريخ، والرد على البدع، واحلضارات الاربية، و 

والقضااي املعاصرة، وأتييد التوحيد واجلهاد، وحاجة تطبيق النظام اإلسالمي، وتنفيذ احلدود، وتحقيق 
 العدل واإلنصاف يف اجملتمع، هكذا أصبحت مؤلفاته وحده تكّون مكتبة كبرية قائمة بنفسها. 

الكلمة الطيبة  ◊هذا اإلنسان:  وإىل القارئ قائمة صارية من أبرز كتبه، ليتعّرف على مدى عبقرية
حق األجري يف اجملتمع  ◊ (م1974)الشيوعية واإلسالم  ◊ (م1971)اإلمام ابن تيمية  ◊ (م1971)

أفكار  ◊ (م1912)االشرتاكية واإلسالم  ◊ (م1971)االقتصاد يف اإلسالم  ◊ (م1974)اإلسالمي 
هاريخ تدوين  ◊ (م1911)البدعة السنة و  ◊ (م1911)علوم التوحيد  ◊ (م1911)إقبال السياسية 

العدل االقتصادي والرسول حممد  ◊ (م1919)احلضارة الاربية واجملتمع اإلسالمي  ◊ (م1919)احلديث 
البحث عن  ◊ (م1911)اإلسالم ورسوله يف ميزان العلم  ◊ (م1914)اخلالفة الراشدة  ◊ (م1911)

 (م1918)مفهوم اجلهاد وأمهيته  ◊ (م1918)املرأة  ◊ (م1911)قصة اخللق والتطّور  ◊ (م1911)احلق 
النظام االقتصادي بال راب  ◊ (م1981)األسرة واحلياة األسرية  ◊ (م1919)العلم يف ميزان اإلسالم  ◊
دور  ◊ (م1988)الشرك والتوحيد يف القرآن الكرمي  ◊ (م1981)اجلهاد يف اإلسالم  ◊ (م1981)

مصادر الشريعة  ◊ (م1991)يف مكافحة اجلرائم  اإلسالم ◊ (م1989)املساجد يف بناء اجملتمع 
  (2)اإلسالم والرّق وغريها كثري. ◊ (م1994)اإلسالمية 

ابلنسبة للحديث عن اجلبهة الثانية حلياة هذا اإلنسان الكبري، وهي جبهة السياسة واحلركة، 
أسلفنا أن الشيخ تعّرف على السيد املودودي أثناء واجلهاد من أجل إقامة احلكومة اإلسالمية، لقد 

إقامته يف املدرسة العالية بكلكتا، فدخَل يف اجلماعة اإلسالمية، مث رجَع إىل وطنه ممثال هلا وداعيا إليها، 
جاَء إىل العاصمة، وبدَأ يؤسس  1971، ويف عام بريسالومناضال عنها، وأقاَم مّدة يف مسقط رأسه 

                                                 

  17، ص1انظر للتفصيل رّواد احلركة اإلسالمية يف بناالديش، أتليف األستاذ مظهر اإلسالم، ج  (1)
 وما بعدها  11انظر التفاصيل يف املرجع السابق، ص (2)
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م، وبدأَ يرحل 1971هنا اختري األمني العام للجماعة اإلسالمية بباكستان الشرقية عام قاعدة للحركة، و 
وجيوب يف أقطارها وأرجائها، يدعو وجيّند للحركة، وهكذا ظّل يواصل ليله بنهاره وهناره بليله يسعى 

 وجياهد، سنني طواال. 
كتب شيئا إال عندما تشتّد كان داعية وجماهدا خملصا، صادقا مع هللا ومع نفسه، فكما أنه ال ي

إليه احلاجة، وحيني األوان، كذلك ال يسعى وال جياهد يف ميدان السياسة إال عندما أتكد أنه جهاٌد 
وموافق لإلميان واملبدأ، وأن فيه نفعا لألمة وخدمة للدين، ورفعا لكلمة هللا، ومن أجل ذلك نراه ينفر من 

ضى يف نشرها وتقويتها وتطويرها ليله وهنارَه، حىت توىّل إمارهَتا احلركة اليت استنفَد يف سبيلها حياَته، وق
ورائسَتها، وأعلى كرسّي هلا يف هذه البقعة، مث يويّل إليها ظهرا عندما رآها تنحرف عن املبدأ، وتحيد عن 

 احملّجة!

عندما حصٌل  (1)م،1919اإلسالمية عام  استقال الشيخ عبد الرحيم عن منصب األمري للجماعة 
خالف فكري بينه وبني قادة اجلماعة، وهذا اخلالف مل يكن أسباهبا طارئة ، بل كانْت من صميم هذه 
احلركة ومن أركاهنا منذ والدهتا، وهي طريقة تكوين الرجال، واختيار القادة، وانتخاب املوّجهني 

على تنشئة جيل قوّي من النشطاء واألتباع،  -وال تزال-ة للجماعة، فقد كانت اجلماعة اإلسالمية قادر 
إال أهنا مل تكن قادرة على تكوين األئمة والقادة، والزعماء واملوجهني، وذلك ألن نظام الدميقراطية 
يطاى على نظام الشورى يف صميم دستور احلركة، فكانت الركيزة هي األغلبية، وليست رجاحة العقل، 

، والوعي واالجتهاد، وهي يف احلقيقة من تلك املبادئ الرباقة اليت خيدع هبا الارب وقّوة العلم واإلحاطة
األطفال الكبار من الشرقيني، ومن هنا احلركة اليت خرجْت يوما من أجل اإلسالم، أصبح مّهها الوحيد 

دت من  هو السياسة، وأصبحت الدميقراطية على رأس قائمة القضااي اليت هتّمها كجماعة إسالمية، وجترّ 
كثري من مزاايها وحماسنها، وأصبح الرجال املثّقفون ابلثقافة املدنية قادهتا وزعماءها، بينما ختّلفت مكانة 
العلماء واألئمة، وأصبحوا يف مؤخرة السفينة، كما أصبحْت اجلمهورية دون اخلالفة اإلسالمية أهم ركائز 

  (2)جهادها، وقصارى غاايهتا.

                                                 

  111، ص4م، انظر مشاهد من حيايت، لألستاذ غالم أعظم، ج 1911لكن ظل يف نيابة أمري اجلماعة حىت  (1)
 111-99ان عبد الرحيم: حياة حركية، أتليف األستاذ نور حسني اجمليدي صموال (2)
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املاضي ملا اضطرب حبل األمن، وعّم القلق، وطاى يف ابكستان سيل  ويف هناية ستينيات القرن 
اخلالفات السياسية بني شقيها، دّب اخلالُف مرّة أخرى يف صفوف العاملني للجماعة اإلسالمية، بني 
الشيخ موالان حممد عبد الرحيم من جانب، وبني قادة اجلماعة يف ابكستان الاربية والشرقية من جانب 

تالف البيئة والنشأة، فقد سار الشيخ املرحوم هنا ضّد التيار، واحناز للمظلوم ضّد آخر، حبكم اخ
، ابكستانالظامل، ورأى أن األخذ بيد املظلوم يف وجه الظامل أهّم وأوجب من رفع لواء الوحدة لدولة 

ىن ذا قيمة، الكلمة اليت أصبحْت مع األايم جوفاء، ومن كلمات احلماسة الفوارة، ال تحمل يف طياهتا مع
م، ونشبت 1911وال إمياان وال يقينا، بينما كان قادة اجلماعة مصرّين على هذه الوحدة، حىت جاء عام 

احلرب بني جناحي ابكستان على قدم وساق، وهنا هنض الشيخ املرحوم، وأيّد حرب بناالديش 
االهنيار، وبناالديش هي  وتحريَرها يف وجه قادة احلركة مجيعا، وكان يقول هلم :"إن ابكستان على وشك

 دولتنا ومسقط رأسنا، وهي ملجؤان وموطننا، فال بّد أن نقف جبانبها".
هذا املوقف من الشيخ املرحوم أاثر الشكوك والشبهات يف أانس يوما كانوا أقرب الناس إليه،  

احلركة كل  وأشدهم ثقة به، واعتمادا عليه، فتوّسعت هّوة اخلالف مع األايم، وأصبح الشيخ بعيدا عن
وقد استقال عن إمارهتا من قبل، وبدأ اآلن يقطع مجيع صلته مع اجلماعة، كما كان الطرف  (1)البعد،

الثاين حياول للنيل من شأنه، ويّتهمه بضحالة النظر، وقّلة التجربة يف امليدان السياسي، حىت استنكف 
ه، وأصبح يف معزل عن شؤون الشيخ عن اجلماعة، وال خري يف صحبة من ال يرى لك مثل ما ترى ل

وال شّك أن هذا االنتقال والتحّول يف عامل  (2)الدنيا، وبدَأ يعكف على الدعوة وجّرد هلا قلمه ولسانه،
فكره ومنهاج عمله يعّد حداث هارخييا الفتا للنظر ومستوقفا للباحث، يستحّق الدراسة، والتعرف على 

ه احتدم حول هذا اإلنسان اجلدال، وكثر عنه القيل دواعيه ودوافعه، وتحليل أسبابه، فإنه من أجل
والقال، وتعّرض للهجمات العنيفة واالنتقادات املريرة، وإن ذلك مل يتّم بني عشية وضحاها، وإمنا كان 

 مسبوقا إبرهاصات، عّبدت له طريقه ومّهدت سبيله. 

دولة، علماء ديوبند، وقادة السياسيني واملصلحني، ويكّون مث نراه يشرتك مع مجهور علماء هذه ال

                                                 

 م. 2111أكتوبر،  1موالان حممد عبد الرحيم يف السياسة اإلسالمية، مقال حملمد سخاوت حسني، جريدة "االنقالب" اليومية"،  (1)
  171موالان عبد الرحيم: حياة حركية، أتليف األستاذ نور حسني اجمليدي ص  (2)
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معهم كتلة إسالمية مشرتكة، ويشارك يف االنتخاابت الربملانية، ويدخل يف الربملان، ويف املرّة األخرية، قبل 
وفاته بفرتٍة يسرية نراه يقوم مع العلماء على منّصة واحدة، ويعلن تكوين حزب إسالمي جديد ابسم 

تور اإلسالميحركة الدس وال خيفى على القارئ ما بني اجلماعة اإلسالمية وما بني علماء ديوبند من ،
اخلالف يف املوقف، والفكر، والنظرة إىل الدين واإلميان، واألنبياء والصحابة، والعبادة والسياسة، وقد 

لى مسرح واحد، قاد الرجل تلك احلركة طيلة حياته، ودخَل يف السجن، مث اآلن يقف مع املخالفني ع
ويرفع صوته، فهذا كله إن دل على شيء فإنه يدّل على قلب خملص كامل اإلخالص، وفؤاد مؤمن 
راسخ اإلميان، وعقل مستنري بنور العلم والعرفان، يصبو إىل إقامة دين هللا، ورفع كلمة هللا، وحيدو أن ال 

 ق والوسائل. يرى احلكم إال هلل، مهما كّلف ذلك من الثمن، وتطلب تايري الطر 

لكن لألسف الشديد لقد ضاعْت أو كادت تضيع هذه املوهبة اإلنسانية الفّذة املؤمنة واملخلصة 
بني اإلمهال واإلهدار، واحلقد الدفني، والعمى عن احلقيقة، بني معسكرين متضاّدين متناحرين، معسكٌر 

، بعدما احتضنه وأحبه، عندما رأى أنه ال خيدم هدفه، وال يتبع هواه، وال يعطيه تعّمد إمهاَله وإغفاَله
زمامه ليذهب به حيثما يشاء! ومعسكٌر جهَل عن هذا الكنز املكنون أو جتاهل، أو شّك فيه، وظن به 

 ظنوان، فزعم أنه ليس من أهله، وأنه عنٌي عليه من قبل خصومه، بينما هو مهاجٌر إليه.
هذا اإلنسان سبَق عصره ومصره، فظهر يف وقت ويف بيئة ويف قوم مل يصل مستوى واحلق أبن  

عقليتها إىل مستوى عقله وفكره، فلم تعرف لاته، ومل تدرك أسلوبه، ومل تفقه كثريا مما قاله، ومن هنا 
ورزانة فرغم ضخامة إنتاجه العلمي، وكثرة كتبه ومؤلفاته، مث قيمتها العلمية والبحثية، ورصانة أسلوهبا 

منهجها، وأصالة طرحها وعصريتها، مل تلق قبوال عاما شامال، بل ظلت معظمها حمدودة يف إطار ضيق، 
ويف مستوى املعارف العليا، ال تتعدى األوساط املثقفة، وال تدخل يف أذهان العامة، ومن مث فلو جاَء 

 بعد قرن من قرنه، ويف وطن غري وطنه، لكان له شأن غري شأنه اليوم. 

هذا هو السبب الذي نراه من أجله أن العامل العريب عرَف هذا اإلنسان، ووضعه يف ميزانه، فوجَد 
عضوا هلا  رابطة العامل اإلسالميفيه درّة مثينة ، وكنزا مكنوان، وقيادة  رشيدة لألمة اإلسالمية، فاختارته 

منظمة التابع لـ جممع الفقه اإلسالمي الدويلآسيا لـ، كما كان عضوا وحيدا يف منطقة شرق (م1911)
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، وقد ُدعي هذا اإلنسان إىل أحناء العامل وإىل خمتلف القارات يف لقاءات مع العلماء التعاون اإلسالمي 
والدعاة، واحلضور يف املؤمترات الدولية، والندوات العلمية، ويف اجلوالت الدعوية، فسافَر إليها، وزارها، 

  (1)لكلمة، وأّدى األمانة.وألقى ا

لقد سئل مرّة: كيف كتبَت هذا العدد الكبري من الكتب واملؤلفات يف هذه الفرتة القليلة؟ فأجاب 
مساحته: إن الزاد الوحيد يف طريقي ورأس املال يف جتاريت هو الوقت، فقد استثمرتُه على أحسن وجه، 

 فجئُت بذلك كّله. 
يصّح قول اإلمام الشافعي عن اإلمام الليث أبن "الليث أفقه من مالك، إال أن مع ذلك لو 

أصحابه ضّيعوه"، فيكون أصّح من ذلك أن موالان حممد عبد الرحيم كان أفضل وأحكم وأقدر من كثري 
من األدابء واملؤلفني املعاصرين له، إال أن أصحابه وأصدقاءه ضّيعوه، ولذلك رغم أنه كتَب مئات 

، وأنشأ مكتبة  كبرية  مبؤلفاته، وأثرى األدب اإلسالمي ابللاة البناالية، فهم مل ينشروا كتبه الكتب
وأفكاره، بل بعضهم عادوه، وأخفوا مؤلفاته، وضيعوا حصاد حياته، حىت طارْت مبعظمها العنقاء، وبقي 

  منها قليل يف املكتبات، تتزيّن هبا الرفوف، وال يستفيد منها البشر إال قليال.
لو تفرّغ هذا اإلنسان قليال لبناء الرجال، وتربية جيٍل على فكره ومنهجه، وتنشئة مجاعٍة تفكر 
وتكتب، وتصدر وتنشر، ولو قّدر جهد هذا اإلنسان حق التقدير، ولو تُرجم بعض ما كتبه إىل العربية 

ات األمة العربية وقّدم إىل العرب، لكان هلذا الرجل شأن آخر، ولكان ذلك إضافة  نفيسة  إىل مكتب
 اإلسالمية.

إال أنه ظّل مامورا مطمورا، وبقي معظم عطائه مدفوان يف املكتبات، ألسباب قد أشران إليها  
إشارة، ابإلضافة إىل منهجه يف السياسة، ومكانته يف اجلماعة اإلسالمية اليت كان حامل لوائها، 

ناهجهم الفكرية والعقلية والعملية يف هذه وصاحب احلل والعقد فيها، مث ملوقفه من مجهور العلماء وم
الذي تحدث فيه الشيخ عن كثري من القضااي  السنة والبدعةالدولة، وقد يتجّلى ذلك من خالل كتابه 

احلساسة، مل يسبقه إىل احلديث فيها جبرأته وبصراحته إال قليل من العلماء! والسيما عندما تحدث عن 
جَم على نظام الطرق الصوفية جهارا وهنارا، وانتقدها نقدا الذعا التصوف حديثا أطلق له العنان، وه

                                                 

  11، ص 1رّواد احلركة اإلسالمية يف بناالديش، أتليف األستاذ مظهر اإلسالم، ج  (1)
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يف اإلسالم، واحنرافا عن احملجة البيضاء، تحتاج إىل كثري من اإلصالح  بدعةعلى املأل، ومساها 
  (1)والتجديد.

لكنه كان صاحب دين وأمانة، ورجل عقل وحكمة، يرجع عن خطئه إذا استبان له وجه احلق، 
أحد أو تنّبه بنفسه، وقد نّبهه على هذا الكتاب كثرٌي من العلماء، وعلى رأسهم الشيخ موالان سواء نّبهه 

، فوعد ابلرجوع عن كثري من األشياء اليت أودعها هذا تشرموانيحممد فضل الكرمي، مرشد زاوية 
 الكتاب. 

م، عندما كانت احلركة اإلسالمية يف هذه 1981أكتوبر عام  1وقد اختاره هللا إىل جواره يف 
الدولة يف مسيس احلاجة إليه، ومل تزل تلك الثارة اليت حصلْت بوفاته يف كيان األمة البناالية املسلمة 
تنتظر من يسدها، فقد ترك الدنيا قبل ثالثني عاما، ومل يظهر يف اللاة البناالية عامٌل يدانيه يف حجم 

رحم هللا هذا اجملاهد اجلليل، وجيزي عن األمة خري  (2)مة أعماله وإجنازاته،عطائه، وعمق فكره، وقي
 اجلزاء، ويعّوضها عنه من هو خري منه.

                                                 

  111-111انظر كتاب السنة والبدعة، ملوالان حممد عبد الرحيم، ص  (1)
  121انظر أايمي وأفكاري، أتليف الشاه عبد احلنان، ص (2)
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 موالنا لطف الرمحن الربنوي

(1718-1787) 
 الشيخ الرباني، مؤسس املدارس واجلمعيات، اجملاهد الباسل

 
ني أولئك العلماء األعالم، والعظماء حنن اآلن أمام رجل عظيم يف التاريخ، يطّل علينا من ب 

يف  سلهتْ األبطال، وأفذاذ الرجال، وزعماء اإلصالح، ورجال الفكر والدعوة، الذين أجنبْتهم منطقة 
القرن العشرين، رجل مجَع بني العلم والرابنية، والسلوك والسياسة، والتدريس واجلهاد جنبا إىل جنب، 

ليل، ذليال للحق، عزيزا على الباطل، وجماهدا ابسال ضّد الطواغيت، فكان فارسا يف النهار، وراهبا يف ال
وانصحا للحكام، ومصارحا للجبابرة، وقوّي احلمية لإلسالم، ومقّدرا للجهاد، وحريصا على املشاركة 

 .شيخ بروانفيه، إنه العامل الرابين، الشيخ موالان لطف الرمحن الربنوي، املعروف بـ

م، يف بيٍت شريف، ولوالد 1911عام  مولوي ابزارمبحافظة  بروانولد لطف الرمحن يف قرية 
، وبعد غاصباريصاحٍل تقّي، الشيخ حممد محيد هللا، بدَأ الدراسَة على يد والده، مث دخَل يف مدرسة 

سنوات غارقا يف  م، ودخَل يف جامعة ديوبند، وقضى يف رحاهبا ستّ 1911فرتٍة سافَر إىل اهلند عام 
حبار العلم والعرفان، ومنامسا يف صفحات الكتب والسّنة، والتفسري واحلديث، والكالم والفكر 
والفلسفة، تحت ظالل األساتذة الكبار، على رأسهم الشيخ حسني أمحد املدين، درَس عنده البخاري 

داود من الشيخ الصويف السيد  والرتمذي، كما درَس املسلم عند الشيخ إبراهيم البلياوي، وأخذ سنن أيب
أصار حسني، ومشائل الرتمذي من الشيخ العالمة إعزاز علي، مث ابيع الشيخ املدين وانَل منه اإلجازَة يف 

  (1)السلوك والرتبية.
                                                 

  21و 21حياة الربنوي، أتليف دلرواب رمحن احلميدي، ص (1)
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م عاَد الشاّب لطف الرمحن إىل وطنه، وتوىّل التدريس يف اجلامعة اإلسالمية 1941يف عام 
، وظّل فيها عشرة أعواٍم يدّرس ويوّجه، ويرشد وينصح، وهنا أثناء إقامته وتدريسه يف زارمولوي اببـ

اجلامعة اإلسالمية برَزت عبقريته القيادية، ومواهبه الدعوية واإلصالحية، وشهدت هذه الدولة مرحلة 
ساس جلمعية جديدة  يف هاريخ اإلصالح، ومنوذجا رائعا للسلف الصاحل يف اجلهاد، وهو وضع حجر األ

 .أجنمن حفاظت إسالمدعوية وإصالحية واجتماعية ظهرت ابسم 


عندما كان القصر الربيطاين يف اهلند على حافة االهنيار، وكان االحتالل اإلجنليزي يف سرير 
ان اجملتمع اإلسالمي يف البناال هو اآلخر يف ليٍل مظلم مكفهّر االحتضار يف أربعينيات القرن املاضي، ك

من التدهور واالحنطاط، بل كان يف أحّط أدوار التاريخ، وكانت منطقة البناال ساحة واسعة  لطواغيت 
اهلندوس واإلجنليز، ليجرّبوا فيها قّوة سواعدهم، ومدى طاياهنم، وهيبتهم يف القلوب، وأتثري حضارهتم 

وكان اجملتمع املسلم يتخّبط يف خرافة اهلندوسية وأساطريها من جانب، ويئّن تحت سياط  وداينتهم،
اجلالد الوافد، وينبهر حبضارة الارب الرباقة ومدنيته الفضفاضة، ويؤمن ابلعلوم الاربية ابلايب، وبعصمته 

تربطهم  وإمامته يف كل شيء من جانب آخر، وكان املسلمون موّزعني على معسكرات متناحرة، ال
رابطة الدين إال ابالسم واالنتساب، فهم مسلمون ابلقيد الرمسي وابإلحصاء اجلارايف، ومفلسون يف 

 حضارهتم وثقافتهم، ومتطفلون على احلضارة الوثنية ومناسباهتا السفيهة التافهة. 
شاهد الشيخ لطف الرمحن كل ذلك أبم عينيه، ورأى يف قومه احنطاطا يف الدين، وتفسخا يف 

ألخالق، وأانت يف الصدور، واحنالال يف اجملتمع، إذا قورن حاضره مباضيه اجمليد، كما رأى احنراف ا
اجليل املسلم الناشئ عن درهبم، وختّبطهم يف مسرية احلياة خبط عشواء، بعد أن مثلوا دورا قياداي 

ياته، ففكّر ودبّر، وإصالحيا وتوجيهيا فريدا يف املاضي القريب، وهكذا ذاَق الشيخ أمّر جتربة يف ح
وهّب يبحث عن ثارٍة ينبّث منها بصيُص األمل إىل اجملتمع اإلسالمي الاارق يف هذا الظالم الدامس، 
وينقذ اجليل احلاضر من الردة الفكرية، واالحنراف اخللقي، ويستعّد لصبح صادق وفجر مشرق أييت بعد 

تنبض ابإلميان والدين، وتتوقّد فيه شعلٌة خافتٌة هذا الليل املكفهر، حىت انل بايته، ودعا قلواب ال تزال 
أجنمن حفاظت من التاريخ اجمليد هلذه األمة، وأايم عّزها وجمدها، فاجتمَع عدٌد من الناس، وكّون 
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م، قبل ظهور 1941مع الشيخ الكبري، فخر البناال العالمة هاج اإلسالم، وكان ذلك عام  إسالم
  (1)م.1944هذه احلركة فقد ظهرت قبلها بسنوات عام  ابكستان أبقّل من عاٍم، أما نواة

هو احلفاظ على كيان األّمة املسلمة  حفاظت إسالمكان اهلدف األول واألخري من تكوين 
وسط األمواج الطاغية من اهلندوسية واحلضارة الاربية، والدفاع عن اإلسالم، وتنزيه ساحته من الشكوك 

وس واإلجنليز يف قلوب املسلمني البسطاء السذج، من خالل كتبهم والشبهات اليت كانت يُثريها اهلند
ومؤلفاهتم، ومقاهلم وحوارهم، والقيام ابلعمل اإلنساين اجلماعي، وتقدمي املساعدات إىل الفقراء 
واملساكني وأصحاب احلاجة، واألخذ أبيدي املقهورين واملنكوبني على اختالف دينهم، فلم يطلب 

معية السياسَة والقيادة، وال العرش واحلكومة، وإمنا أراَد اإلصالح ما استطاَع، الشيخ من خالل هذه اجل
وقد أّدت دورا كبريا يف الدعوة وإصالح األمة، ورفع معنوايهتا، والكفاح عن حرمها، ومحاية الثقافة 

والصالح،  اإلسالمية، ورّد الثقة إىل املسلمني بدينهم وإمياهنم، وإقامة جمتمع إسالمي قائم على التقوى
ويتقي احملارم، وال تزال هذه اجلمعية قائمة تعمل عملها، وكان هلا أثٌر كبري  وإنشاء جيل خياف هللا 

 يف ظهور مجعيات أخرى، سياسية وغري سياسية، تعمل لدين هللا. 

يت، ورفع الصوت ضّد الظلم واجلور، وشّدة نشَأ على احلب العميق للدين، واجلهاد ضد الطواغ
الارية على لب الدين وعلى صميم شرع هللا، ولذلك عندما أصدَر الرئيس الباكستاين أيوب خان عام 

م مرسوما عن تحديد النسل، اثَر العلماء واملسلمون يف ابكستان ثورة  عارمة ، يف غرهبا وشرقها، 1911
ٌت عاتية من اإلضراابت واالضطراابت، وُدعي يف ساحة وهاجت البالد وماجْت، وانطلقْت موجا

بـَْلنت  ،بداكا اجتماٌع احتجاجّي على هذا القرار املعادي لقرار الدين، وهنَض الشيخ لطف الرمحن
وتوىّل رائسة هذا االجتماع التارخيي يف فرتٍة حرجة دقيقة، ال يعبَأ بتهديدات القتل واالعتقال، وال 

قد صدَر بعد االجتماع مرسوٌم العتقال الشيخ، إال أن الرئيس أيوب خان أحجم احملكمة وال السجن، و 
عن ذلك حبكم شعبّية هذا اإلنسان، وإقبال الناس عليه إقباال اندرا، وخمافة قيام ثورة كربى لو جترّأ على 

 -دهاءمبا أويت من  -اعتقاله، مث جّرب معه طرق اإلغراء واالستمالة، وسلك ُسبل املطامع، لكنه عجز

                                                 

 (الشعب)، وكذلك مقال الشاه نذر اإلسالم، جريدة "جاانها" 8نصائح الشيخ الربنوي ووصاايه، مجع وأتليف الشيخ موالان أبدال حسني خان ص (1)
 م 2111فرباير،  21اليومية، األربعاء، 
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أن جيرّه إىل صفوفه، وأىن له ذلك فقد قضى هذا اإلنسان حياته يف العلم واجلهاد، ونذَر كل ما ميلك  
 على دين هللا، فال غرو أال يارّت ابإلغراءات، وال ينحرف عن املبدأ قيد شعرٍة! 

ت قبل رغم أنه مل يكن رجل السياسة واحلكومة، ومل خيض غمار االضطراابت السياسية اليت استمرّ 
تحرير اهلند وانفصال ابكستان عنها، يف هناية أربعينيات القرن املاضي، وكذلك ما حصَل بعد االنفصال 
وظهور ابكستان، بني شّقيها الشرقي والاريب، حىت أّدت تلك االضطراابت إىل ظهور بناالديش كدولة 

ّو كعبه يف السياسة، وتفّقه مستقلة، رغم أنه مل خيض غمارها، إال كان له موقف سياسّي حكيم يربز عل
 الظروف، وإدراك الواقع، والفراسة والتنبؤ ابملستقبل يف ضوء احلاضر احلاصل.

مع اهلند أم  سلهتْ لذلك عندما حصل خالٌف كبري بني العلماء والعواّم حول بقاء منطقة 
هو البقاء سلهتوال سيما يف  -دخوهلا يف دولة ابكستان اجلديدة، كان رأي أغلبية العلماء

، إال أن عددا قليال من علماء مجعية علماء اهلندمع اهلند، وخمالفة فكرة االنفصال، تحت مظّلة 
 ْسلهت  سبحوا عكس التّيار، وعلى رأسهم الشيخ لطف الرمحن الربنوي، فقد أيّد فكرة دولة ابكستان

 يف هذا املوكب اإلسالمي اجلديد.  سلهتْ اإلسالمية ومشاركة 

م، فكان كثري من العلماء 1911هذا املوقف احلكيم ظهَر مرّة أخرى يف حرب التحرير عام 
ضّدها، وآثروا االحتفاظ بوحدة ابكستان على تقسيم األمة الواحدة إىل معسكرين، إال أن الشيخ 

حلياة، ودراسته واطالعه على التاريخ والشعوب الربنوي بسياسته احلكيمة، وبفراسته اإلميانية، وجتاربه يف ا
عرَف أن حكومة ابكستان ال متّثل اإلسالم واحلكومة اإلسالمية، وهي وقفْت على وشك االهنيار، 
وظهور بناالديش أصبح قضّية الوقت وليس غريه، فوقَف موقفا غريبا يف عامل املواقف وسط العلماء 

ة، وأيد حرب التحرير، وتحّول بيته أثناء احلرب ملجَأ جليش واإلسالميني وكثري من األحزاب اإلسالمي
يودعونه  -وفيهم اهلندوس -التحرير، وموئال للعواّم والنساء واألطفال، وأصبح الشيخ مصرفا، جاَء الناس

أمانَتهم وهم يف حالة احلرب، يف ثقٍة، فكان أمينا من الطراز النادر، وكان يدعو لنصرة جيش التحرير يف 
 (1)وجمامعه، حىت حصل التحرير، وظهرْت بناالديش.حمافله 
كان هلذا املوقف اإلجيايب من الشيخ الربنوي من حرب التحرير قيمة كبرية يف اجملتمع ولدى رجال   

                                                 

  17حياة الربنوي، أتليف دلرواب رمحن احلميدي، ص (1)
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السياسة والقيادة، ودوٌر كبرٌي يف حل بعض املشاكل اليت طرأْت على املدارس الدينية ورجاهلا وسادات 
من املدارس بعد احلرب إىل أجل غري مسمى، ملواقف أصحاهبا اليت وقفوها العلماء، فقد أغلقْت كثرٌي 

من احلرب، وتعّرض العلماء للمطاردة واملالحقة، والشرط والطرد، واالعتقال والسجن، ووقعوا تحت 
املراقبة، ووقعت أمواهلم تحت املصادرة، حىت خارت اهلمم، وأصبح العلماء أجانب يف الوطن، هنا هنض 

ر عن ساق اجلد، وسعى سعيا بلياا لرد االعتبار إىل العلماء، وإزالة سوء التفاهم من بينهم الشيخ ومشّ 
وبني السلطة، وجالَس القادة واألقطاب جمالس كثرية، وحاول تربير ساحتهم، وتحليل موقفهم يف ضوء 

مبا وقف من  الدين والسياسة، وإبراء ذمتهم عن التهم واالفرتاء، وقد أخذوا بكالمه، وصدعوا لرأيه،
موقف كرمي عظيم للدفاع عن قومه وشعبه، حىت فتحت أبواب تلك املدارس مرّة أخرى، كما أسدى 
خدمة  جليلة  إىل العلماء، فقد اعتقل عدد كبرٌي منهم الذين وقفوا ذلك املوقف وخالفوا فكرة بناالديش، 

ة أخرى، وأدى دورا كبريا يف ودخلوا يف السجن، واضُطهدوا، وامُتحنوا، حىت هنض الشيخ الربنوي مرّ 
اإلفراج عنهم، وفّك أسرهم، وكانت الرابطة هي الدين، فكل منهم وقَف ذلك املوقَف من أجل هللا، 

 ومن أجل دينه، ومن أجل رسوله.

، كما جاهَد يف جبهة اللاة، والصحافة واألدب، ونشر الصحف واجملالت، دفاعا عن الدين
وكفاحا عن األمة، ونشر العقيدة الصحيحة، ونفخ روح التوحيد واليقني يف األمة، واحلفاظ على ثقافتها 
وحضارهتا، ومدنيتها واستقالهلا، ألن القلم ال يُقارعه إال القلم، وال يفل احلديد إال احلديد، فأصدَر جمّلة 

ة، والسياسية والثقافية، وكان هلذه اجمللة رغم املعاانة االقتصادية واملطبعي حفاظت إسالمشهرية ابسم 
 . (1)سلهتدوٌر كبرٌي يف الدعوة واإلصالح، وبث العقائد الصحيحة يف منطقة 



لعل من أبرز مآثره اخلالدة اليت ال تزال تؤدي دورها، وتشهد على عبقرية هذا اإلنسان العظيم  
، املدرسة الدينية من نوعها الفريد محيد نارة اللطفية أنوار العلوم بـوخدماته لدينه وأمته، هي اجلامع
وقد ظّل يدّرس يف هذه املدرسة احلديث النبوّي، ويديرها  (2)م،1941اليت أّسسها الشيخ يف قريته عام 

                                                 

  9الشيخ موالان أبدال حسني خان، ص نصائح الشيخ الربنوي ووصاايه، مجع وأتليف (1)
  711هذا ما ذكره املشرفون على املدرسة، وذكره كذلك موالان هاج اإلسالم يف كتابه جالل آابد املعاصرة: أبطال النهضة اإلسالمية، ص (2)
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مث رغم غيابه عن الساحة، وذهابه إىل لقاء  (1)للميالد، 1911ويوجهها إىل آخر عهده ابلدنيا عام  
ه، مازالت هذه املدرسة قائمة ، وتعمل عملها، تحت إشراف جنله الشيخ خليل الرمحن احلميدي، وقد ربّ 

خّرجت هذه املؤسسة مجا غفريا من العلماء العاملني يف خمتلف نواحي اجملتمع، داخل الدولة وخارجها، 
 ميزان مؤسسها وستظل هكذا خترّج وتنشر نور العلم واإلميان على مشيئة هللا، وُتضيف حسناٍت إىل

 وواضع نبتتها. 

وأما صلته بربّه فحّدث عنها وال حرج، كان عاملا رابنيا، وعابدا تقيا، وزاهدا قنوعا، وعفيفا دينا،  
كان يتحّدث يف احملافل بعد نصف الليل وقبيل الفجر، حني كانت الدنيا انئمة  يف نوم عميق، ويف 

واألحاديث النبوية، فيصافح جنبات القلوب وميّس سويداَءها،  ذلك الوقت كان صوته جييش ابآلايت
ويتمّثل يف كالمه هاريخ السلف الصاحل وأئمة املسلمني، هاريخ اجلهاد والفداء، والعبادة والتضرّع، فيعلو 
البكاء والنحيب يف اجملمع، ويبكي الناس أبصوات رفيعٍة توقظ الدنيا النائمة الاافلة، وال تسأل عن عدد 

، فتتحّول مدرسة برواناعه، فهم ال حُيصون، وهم ال يزالون جيتمعون للمؤمتر السنوي يف رحاب أتب
ساحة املدرسة إىل حبٍر هائج مائج، يتدّفق عليها ماليني الناس من داخل الدولة وخارجها، فيكون من 

  (2) اهلاريبوري.أكرب جممع دي ي يف هذه املنطقة، وكان من أبرز خلفائه شيخ احلديث موالان عبد هللا

                                                 

 م 2111 فربار، 19اليومية، اجلمعة،  (بناالديش املضيئة)مقال إحسان بن جماهر، جريدة "ألوكيتو بناالديش"  (1)
، ودرَس يف دار سلهتحمافظة م يف 1917ُولد عام  ،هاريبوراحلديث ورئيس مدرسة هللا اهلاريبوري، شيخ الشيخ عبد هللا بن احلاج بركت هو  (2)

س يف مدارس كثرية، ويف عام الكبار أمثال الشيخ مشاهد البيومبوري، مث توىّل التدري ، على األساتذةكشورغنج، واجلامعة اإلمدادية بـكنايااتالعلوم 
، وظل يدّرس فيها احلديث ويرأسها إىل آخر عهده ابلدنيا، وقد ابيع الشيخ لطف الرمحن الربنوي، وانل منه اخلالفة، هاريبوررسة م أسس مد1981

وكان حيفظ معظم أجزاء صحيح ، اإلسالم مجعية علماءوكان داعية مصلحا، قام أبعمال دينية كبرية يف منطقته، كما دخل يف غمار السياسة تحت مظّلة 
 م، وخلف عددا كبريا من األتباع واملريدين. 1998البخاري، وقد تويّف عام 
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 موالنا عبد الرشيد تركوباغيش

(1711-1778) 
 رائد حركة اللغةلعامل اجملاهد، السياسي الكبري، ا

 
يف اليوم الذي قاَد شاٌب عشري ّي ثورة  عارمة ضّد االحتالل، وتزعم حركة مقاطعة اإلجنليز، 

 الشوارع واألسواق ضّد احلكومة والبضائع األجنبية، وأخرج مخسني ألف شخٍص من بيوهتم، وأقامهم يف
الاامشة، وتفجرت ثورة عظيمة دامية كادت تطيح ابلسلطة، حىت قام اإلجنليز، وصّبوا عليهم جام احملن، 
وانتقموا منهم انتقاما شديدا، وبطشوا هبم بطشة جبار، ال يعرف الرمحة، وال يعرف اإلنسانية، وقتلوا 

ا اآلالف اآلخرين، وهّزت هذه االنتفاضة قّوة االحتالل هزة  منهم عشرة آالف وال بواكي هلم، واعتقلو 
هذا الشاّب العظيم، ورأوا فيه قيادة املستقبل، وزعامة الشعب  اببناكبرية، يف ذلك اليوم عرَف سّكان 

إىل الرقي والصعود، فوضعوا فيه ثقَتهم، ولّبوا بدعوته يف مجيع املواطن، وحلموا به أحالما، وقد جاءت 
تصدق تلك األحالم، وتحّقق تلك األمنيات، فتجعل من ذلك الشاب عاملا جماهدا، وسياسيا  األايم 

 كبريا، وزعيما إنسانيا، وقائدا من أعظم قّواد التاريخ، إنه الشيخ موالان عبد الرشيد تركوابغيش. 
ا على لقد كان الشيخ عبد الرشيد من هؤالء العلماء األفذاذ الذين ترفّعوا على احلدود، وتاّلبو 

الفروق، وتباين املذاهب واآلراء، واألحزاب واالجتاهات، مع الثبات على املبدأ والتمّسك ابجلذور، ومن 
هنا أحّبه الناس يف كل حزب، وأثىن عليه الناس وجّمدوه كإنسان قبل كل شيء، وكان من هؤالء العلماء 

وا العلم من املشايخ واألئمة، مث جعلوا املعدودين الذين نشؤوا يف البيئة الدينية، ودرسوا الشريعة، وأخذ
ألنفسهم مكاان يف قيادة الشعب، وإدارة دفّة البالد، وزعامة ماليني البشر، ورائسة األحزاب 
واالنتفاضات، واملؤمترات والندوات، اليت تّتسم ابلعلمانية واإلحلاد، والشيوعية واالشرتاكية، ومجيع 

عة، والتشّدق حبملتها، إذن كيف نزلوا على إرادهتم؟ وخضعوا النظرايت املعادية للدين، والباض للشري
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لزعامتهم؟ ومثلوا بني أيديهم كتالمذة وأتباع؟ واعرتفوا بقيادهتم؟ وانضووا تحت راايهتم؟ هذه هي قّصة  
الذكاء والنبوغ، وُحسن الفهم، وقّوة اإلدراك، ونفاذ البصرية، والذكاء الشديد، وجتليات الفراسة 

إلحاطة الواسعة، وهاريخ البطولة، واآلراء احلصيفة، ومل تنجب هذه الدولة أمثاهَلم إال قليال، والعبقرية، وا
وكان على رأسهم الشيخ موالان عبد احلميد خان البهاشاين، مث أييت بطل هذه القّصة، موالان عبد 

 الرشيد تركوابغيش. 

م، يف أسرة صوفية تتحّدر من قبيلة عربية 1911عام  سراج غنجولد عبد الرشيد يف حمافظة 
، ودرَس فيها مدرسة اليوبيل األملاسي الثانويةعراقية، أخذ الدراسة االبتدائية يف قريته، مث دخَل يف 

، وزّجت به يف السجن ملّدة ستة أشهر، مث انقالب سالوناافرتة ، وهنا اعتقلته السلطة لزعامته يف 
، مث دخَل يف دار العلوم ديوبند، كما دخَل بعد سهارنبور مظاهر العلوم بـسافَر إىل اهلند، ودخَل يف

، وأخذ العلم من فطاحل العلماء واألساتذة الكبار، إال أن الهوربـ كلية إشاعة اإلسالمذلك يف 
  (1)دراسته مل تستمر طويال، وخاض غمار السياسة والقيادة، وظّل فيها إىل آخر عهده ابلدنيا.

بل عبد الرشيد ونشأ على الصراحة واجلرأة، ورفع الصوت ضد الظلم والطايان منذ فرتة  لقد جُ 
مبكرة من حياته، ونشأ رجال قياداي، وفارسا سياسيا يف صميمه وبطبيعته، وقد برَز فيه نبوغ القيادة منذ 

ية قويّة ضّد م عندما كان عبد الرشيد يف الرابع عشر من عمره، قاَد حركة  دين1914شبابه، ففي عام 
 حركة اخلالفةم شارَك يف 1919الفحشاء واملنكر، وأزاَل بؤرة كبرية  معروفة  للدعارة من حّيه، ويف عام 

بقيادة غاندي وبتأييد العلماء واملسلمني معهم ضّد االحتالل،  حركة عدم التعاونبقيادة العلماء، ويف
 وهو طالب الصف العاشر يف مدرسة قريته! 

، الذي  انقالب سالوناام، قاَد انقالاب كبريا يف هاريخ البناال الشرقية ُعرف بـ1922ملا جاَء عام  
كان جتلية من جتليات الكراهة والباض، والعداوة واالزدراء، ورّدة الفعل البناايل القوّي ضّد االحتالل 

التحرير، إال أهنا كانت حّبة فريدة  يف نوعها، فقد  واالستاالل، وكان حّبة لسلسلة طويلة من حركات
على مقاطعة اإلجنليز، وعدم البيع والشراء معهم، وترك السلع اليت كانْت أتيت  سالونااأمجَع سّكان 
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من بريطانيا، وكان هذا االنقالب بزعامة عبد الرشيد وأصحابه، فألقت الشرطة عليهم القبض، وأجربت 
راء معهم، وهنا هاج الناس وماجوا، وقاموا وقعدوا، وخرَج ألوٌف مؤلفة من العواّم، الناس على البيع والش

يزيدون على مخسني ألفا، واشتبكوا مع الشرطة وقّوات االحتالل، حىت كشف االحتالل عن وجهه 
احلقيقي، وكشر عن أنيابه الكاسرة، وألقى النار على الشعب الثائر، وقتَل أكثر من عشرة آالف 

ن هذه الدماء مل تذهب هدرا، وإمنا تحّولت إىل حبٍر هائج مائج غرَق فيه اإلجنليز وضاَع شخص! لك
  (1)لألبد.

وقَف عبد الرشيد حياَته على السياسة، وأخذها وسيلة  خلدمة الدين واألمة، وصاَل وجاَل يف 
ا سجينا ورهني الظالم على أن يدب يف األرض حم ي ميداهنا إىل آخر عهده ابلدنيا، وآثر أن يظل أسري 

 الرابطة املسلمةم شارَك يف 1911الرأس، وملجم اللسان، ومربوط الفكر، ومكبل االعتقاد، ففي عام 
لكي جياهد ويعمل على إنشاء دولٍة مستقّلة لألمة املسلمة، واختري عضوا يف اجمللس التشريعي البناايل 

اليت أسسها الشيخ الكبري، العامل  رابطة العوام املسلمةبطة املسلمة ودخَل يف م، مث ترَك الرا1911عام 
م اختري عضوا يف اجمللس الوالئي تحت 1974الديوبندي، موالان عبد احلميد خان البهاشاين، ويف عام 

رابطة م اختريا عضوا يف اجمللس الوط ي الباكستاين تحت مظّلة 1971، ويف عام اجلبهة املّتحدةمظّلة 
، مث أنيطت به املسؤولية الكربى للرابطة، وظّل يعمل رئيسا لرابطة العوام يف ابكستان الشرقية العوامّ 

وهل أعجب من ذلك اي ترى أن عاملا ديوبنداي يقود أكرب وأقوى حزب  (2)م،1911حىت عام 
إلحلاد والعلمانية، ابكستاين، ويرأسه زهاء عشرة أعوام، مث يقوم هذا احلزب ضّد العلماء، وحيتضن ا

ويكون ألّد أعداء لإلسالم واملسلمني! ومن ال يدري أن الشيخ تركوابغيش عندما كان رئيس الرابطة،  
ْيخكان   مل خل ٱُّٱ (1)جميب الرمحن يعمل تحته! وكان للشيخ رشيد أثر كبري يف تكوين عقليته!! الشِّ
 ]11اإلسراء: [ َّ يه ىه مه ينجه ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل

تحت مظّلة  اببنام أصبح عبد الرشيد عضوا يف اجمللس الوط ي من منطقة 1911عام يف  
م أصبَح عضوا 1911م ترأَس أوىل دورٍة برملانية يف هاريخ بناالديش، ويف عام 1912الرابطة، ويف عام 

                                                 

 121دور العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص  (1)
 عة البناالية، عنوان "عبد الرشيد تركوابغيش"، مقال روزينا القادر املوسو  (2)
 م 2111أغسطس،  11اليومية،  (كالري كانتو)مقال موالان قاسم شريف، يف جريدة "صوت العصر"  (1)
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ْيخم حصَل خالٌف بينه وبني 1911يف الربملان، ويف عام   جميب الرمحن يف بعض القضااي  الشِّ
ْيخّساسة، وخالَف الشةيخ فكرة احل جميب الرمحن الدكتاتورية، فتوّسع اخلرق بينهما، وترك الرابطة،  الشِّ

  (1)واختري رئيسا له. الرابطة التحريرية العامةوكّون حزاب ابسم 

للقارئ أن الشيخ طوال حياته تنّقل يف مبجّرد النظرة العابرة يف حياة الشيخ عبد الرشيد يتجّلى 
األحزاب السياسية، فتارَك وشارَك، وخرَج ودخَل، حىت أصبح يف أايمه األخرية يكّون بنفسه حزاب 
جديدا، جيتهد ويعمل تحت مظّلته، إال أن القارئ لتلك الفرتة الدقيقة احلرجة يف هاريخ هذه الدولة، 

الباكستانية اليت ال تزال أخطر وأدّق وأشّد اضطرااب وفداحة يف  وتلك املراحل املضطربة وال سيما املراحل
هاريخ هذه البالد، وما نشَأ فيها من األخذ والعطاء، واخلدعة واألمانة، واالبتزاز والتضحية، واملد واجلزر، 
سريى أن الشيخ كان يسري على مبدأ خاّص ال ينحرف عنه، ويستقيم على درٍب وخريطة طريق رمسها 

 ضوء إميانه وعقيدته، وعلمه وجتاربه، ودراسته للحياة واجملتمع، فهو الذي خاض غمار لنفسه يف
احلركات التحريرية ضّد االحتالل، ودفاعا عن وطنه وأّمته، مث ملا رأى السياسة أصبحْت من حاجة 

ليني، الذي األمة، ومطالب العصر، وال خالَص هلذا الشعب إال أن تعود القيادة إىل األمناء والقادة املثا
خيشون رهّبم يف رعيتهم، ورأى أن السياسة هي الطريقة املثلى لتحقيق تلك األحالم، لكن ملا رَأى 
االحنراف يف األحزاب السياسية، مل يكن منه إال أن يارّي طريقه، ويبّدل السالح واآللة لتحقيق الااايت 

حلزب السياسي ليس هدفا وغاية ، وإمنا العظمى، وهذا هو هاريٌخ جميد للعلماء واألئمة، فالسياسة أو ا
 الااية هي تحقيق مصاحل الوطن واألمة والدين على حّد سواء. 

 21من أجل ذلك نراه عندما رمت احلكومة الباكستانية أبطاَل حركة اللاة البناالية ابلرصاص يوم 
ن زعمائها، إال أنه ملا اليت هو زعيٌم م الرابطة املسلمةم، وكان زمام احلكم بيد 1972من فرباير عام 

رأى خمالفة الرابطة يف عهودها، وعدواهنا على حقوق الناس، واملدنيني األبرايء يف ابكستان الشرقية، 
واستمرارها يف الوقاحة والرقاعة، وغلبة طباعها الذئبية على إنسانيتها املصطنعة، وتكّلفها يف احرتام 

ة، آن اليب حنيفة أن ميد رجليه، واثر استياء، وأعلن براءَته فيه ابرع الرابطةوتقدير العلماء اليت كانت 
فرباير، وكذلك بعد ظهور بناالديش عندما شاهَد أبم عينيه ما فعلته السلطة  21من الرابطة يف 
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، هجَرها بعد أن مشى يف ركاهبا معظم حياته، وبلغ هبا إىل مكانتها اآلن، وكّون رابطة العواماحلاكمة 
قيق حلمه، هذا هو املبدأَ، وهذا هو املعىن احلقيقي للسياسة، فالسياسية للناس، وليس حزاب جديدا لتح
 (1)الناس للسياسة.

أما دوره القيادي خارج عامل السياسة، فال يقّل عن دوره يف السياسة، فاللاة البناالية اليت يتحّدث 
مسية هلذه الدولة، هلا هاريخ جميد فريد، هاريخ الدماء هبا مئة وستون مليون نسمة يف بناالديش كلاة ر 

والدموع، والبكاء والنهوض، واملظاهرات واملفاوضات، واحلركات الدؤوبة، هنا تتمّيز اللاة البناالية عن 
مجيع لاات العامل، وهنا يتجّلى نبوغ سّكان هذه الدولة، وقيمة هذه اللاة، إذن اللاة البناالية مل أتت 

واتفاقا، وإمنا جاءت عرب جسٍر من الدماء واألرواح، وهذا التاريخ صنعه سّكان بناالديش  إليهم عفوا
 21م، واعرتَف بتضحياهتم وفدائهم العامل كله، وقّدر جهوَدهم، حىت أصبح 1972فرباير عام  21

ىل هذا العامل فرباير اليوم العاملي للاة األّم، ختليدا لتلك الذكرايت الفريدة، يرجُع فضلها قبل اجلميع إ
الرابطة اجلليل، فهو الذي قاد املظاهرات واحلركات لصاحلها يف ذلك الوقت، وترَك من أجلها حزبَه 

 (2)اليت قضى معها سنني طواال. املسلمة
م ابللاة البناالية، 1974أغسطس عام  12مث هو الذي خطَب يف اجمللس الوط ي الباكستاين  

 21ويف  (1)كذا قّدم إليهم رسالة سّكان ابكستان الشرقية ومطالبهم،ألول مرّة يف هاريخ ابكستان، وه
سبتمرب من العام نفسه طالب من السلطة أن تحّول عاصمة ابكستان من كراتشي إىل داكا، وهو الذي 

عام  البناال الشرقيةهلذه املنطقة، وطالَب أن يكون امسها  ابكستان الشرقيةخالَف اسم 
 (4)م.1971

م، وقد نّدد مواقف بعض العلماء من هذه احلرب 1911وكان له دوٌر كبرٌي يف حرب التحرير عام  

                                                 

  72يق، صحركة اللاة، أتليف أمحد رف (1)
 وما بعدها ابلتفصيل  118انظر دوره وجرأته يف كتاب هاريخ حركة اللاة، أتليف بشري اهلالل، ص (2)
 118دور العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص  (1)
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، فانتقد الشيخ ذلك املوقَف، وقال إنه احلفاظ على وحدة األمةوخمالفتهم هلا، ومناصرهتم ملا يسّمونه  
وطن وأعضاء األسرة، وقام الشيخ ال صلة لذلك املوقف ابإلسالم، وال جيوز محل السالح ضّد أبناء ال

، واستنفر الناس على الدخول يف هذه احلرب، ودعا العلماء لالنضمام حزب العلماءبدوره بتأسيس 
كما كان له دوٌر رايدّي يف   (1)إىل صفوف اجليش البناايل الذي كان يعمل للدفاع عن الوطن واألمة،

 حممد إرشاد يف مثانينيات القرن املاضي.  رفع صوت ضّد احلكم العريف للدكتاتور اجلبار حسني

قّدم الشيخ تركوابغيش خدمات جليلة يف ميدان العلم واملعرفة، والدين واألمة، وكان له دوٌر كبرٌي 
 ،(2)جممع اللاة البناالية، كما قام بدوٍر رايدي يف أتسيس املؤسسة اإلسالمية بناالديشيف أتسيس 

سعيا دؤواب لفتح كثري من املدارس الدينية، واملراكز العلمية، اليت أغلقْت أثناء حرب االستقالل  وسعى
بعد  (العالية) جملس التعليم ملدارس بناالديشوبعدها، وكان رائد اإلصالح املدرسّي، وأول رئيس 

مناهج التعليم، واجلمع وقام إبصالح كبري، وتحّدث يف مواطن كثرية عن ضرورة اإلصالح يف  (1) التحرير،
بني األصالة واملعاصرة، وفضائل الدين والدنيا، وحماسن القدمي واجلديد، وإضافة املواد العلمية واملهنية إىل 
العلوم الشرعية، وإال ال تقوم هذه املؤسسات بدورها، وال تؤيت مثارها املرجّوة، وال جتاري روح العصر، 

 وال تواكب التطّور احلديث. 

م، ورأى  1912كما سافَر الشيخ إىل أرض احلرمني، وجلَس مع الوزراء وكبار رجال الدولة عام 
كثريا من الشكوك والشبهات اليت كانْت خمّيمة على العرب حول بناالديش وحركات تحريرها، وحسرهتم 

عت واهنارت، وصارْت على دولٍة قامْت على السيف وحَده، فلما صدئ السيف والتوى، تصدّ 
أحاديث التاريخ، فأزعم العكوف على إزالة تلك الشكوك، والعمل على نشر صورة صادقة لدولة 

ْيخبناالديش بني العرب، لذلك ملا رجَع إىل الوطن تحّدث مع  جميب الرمحن وأّكد على أمهية  الشِّ

                                                 

، وانظر كذلك البحث عن علماء مقاتلي التحرير، أتليف شاكر حسني 211بناال يف السياسة: أتليف الدكتور حممد عبد هللا صدور علماء ال (1)
 وما بعدها  121الشبلي، ص
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يف إذاعة بناالديش ابللاة العربية، وتوىّل  تقدمي بناالديش إىل العامل العريب بلاتهم، ومن هنا فتَح برانجما
وكان له دوٌر كبرٌي يف تعريف العامل العريب هبذه  (1)تنفيذه الشيخ الكبري موالان عالء الدين األزهري،

م، وعّرف 1914الدولة، وال يزال هذا الربانمج يبّث يف إذاعة بناالديش، وسافَر إىل روسيا عام 
  (2)ّكز على هويتها اإلسالمية.األوساط املثّقفة ببناالديش ور 

مع هذه األشاال واالرتباطات، واجلهاد الدؤوب يف السياسة والقيادة، جتّلت عبقريته يف الكتابة 
والتأليف، واللاة واألدب، فكتب عّدة مؤلفات قيمة يف السرية والتاريخ، والتجارب واألدب، ومن بينها: 

حملات من العصر اإلسالمي  ◊على شاطئ الذكرايت  ◊اعيل حسني السراجي حياة إمس ◊النيب اخلامت  ◊
  (1)نظراٌت يف احلياة املعاصرة. ◊الذهيب 

م، وقد قام 1981بعد هذه احلياة الفخمة احلافلة انتقَل الشيخ عبد الرشيد إىل رفيقه األعلى عام 
ياته بوفاء بعض احلقوق اليت كانت له عليه، فكّرم مكانَته وقّدر وطنه الذي جاهَد من أجله طوال ح

م، كما أتسست عّدة كليات ومدارس 2111بعد الوفاة عام  جائزة عيد االستقاللجهوده مبنحه 
، كلية نور النهار تركوابغيش اجلامعيةومؤسسات علمية وإنسانية تحمل امسه وفاء  بدوره، منها 

مكتبة موالان عبد الرشيد ، ومدرسة موالان عبد الرشيد العالية، وشيد للعلوممدرسة موالان عبد الر و
وغريها، ال شّك إن هذه كلها تعّد ملسة وفاء  مؤسسة موالان عبد الرشيد تركوابغيش ، وتركوابغيش

 للفقيد الاايل من قبل وطنه وشعبه. 
                                                 

م، يف أسرة دينية 1911عام  مداريبورلكبري، واملؤلف القدير الشيخ موالان عالء الدين بن عبد الكرمي األزهري، ُولد يف حمافظة إنه األديب العريب ا (1)
عام  الكامل يف احلديثحىت خترّج منها يف مرحلة  املدرسة العالية العثمانيةودخَل يف  تشاندبوروعلمية شريفة، درَس يف قريته، مث ذهَب إىل 

لقاهرة م، مث سافَر إىل مصر، ودخَل يف قسم أصول الدين جبامعة األزهر، وأكمل البكالوريوس واملاجستري، بعد ذلك دخَل يف اجلامعة األمريكية اب1971
طواَل حياته يدّرس وحياضر،  م، ودخَل يف املدرسة العالية بداكا، وظّل فيها1971وانَل شهادة املاجستري يف اللاة العربية وآداهبا، مث عاَد إىل الدولة عام 

العربية وآداهبا،  ويوّجه ويريب الطالب، كان الشيخ األزهري من عباقرة اللاات واآلداب، حىت أتقن ما يُقال سبع عشرة لاة! وعمَل حياته كلها خلدمة اللاة
صفحة! دخَلت  7111ت كثرية ابللاة العربية ما يزيد على بداكا واشتال به فرتة، كما عمَل يف اإلذاعة، وأّلف مؤلفا جممع اللاة البنااليةفدخَل يف 

 م وُدفن يف داكا. 1918بعضها يف مقررات املدارس واجلامعات، وبعضها ظلت غري مطبوعة، وقد تويف هذا األديب العمالق عام 
 149 -148املرجع السابق، ص  (2)
 171لقسميت ص دور العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد ا (1)
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م، ودوره الرايدي يف السياسة والقيادة، إال أن كل ذلك ال يعّد شيئا إذا قورن هبذا اإلنسان العظي  
وال سيما إذا رأيناه يكاد يضيع مع األايم بني مكائد أعداء اإلسالم وإمهال العلماء، وميحو أثره من 
التاريخ، فقد جاءْت يف سلطة هذه الدولة أحزاٌب هي أقرب إىل اإلحلاد والعلمانية والوثنية منها إىل 

اءت حماوالت لطمس آاثر هذا العبقري من التاريخ، وحمو مجاله ورونقه، اإلميان، وأجياٌل بال جذوٍر، فج
وتصفية قائمة األبطال البناالية من العلماء والدعاة، والشخصيات اإلسالمية، لتكون هذه الدولة 

 وهارخيها تقوم على أساس علماين جمّرد، أو على هامش من الدين والتديّن.
العلماء وجتاهلهم، ومواقفهم غري الكرمية جتاه هذا اإلنسان  كما كاد يضيع هذا اإلنسان يف إمهال  

العظيم، وهو مل يرتكب جرمية  إال أنه ساَس البالد مع العلمانيني، إن كان هذا هو احلّق فاألحق من 
ذلك أن الشيخ ثبَت على املبدأَ، واستقام على املنهج الدي ي القومي، ومل ينس مصدره وغايته للحظة من 

، أال يزكيه ذلك ويربّر ساحَته؟ وجيعله "مقبوال" لدى علمائنا، وقدوة حسنة يف السياسة حلظات حياته
ومن كان على شاكلته يف -يف حميط علماين مثل هذه الدولة؟ إن الشيخ عبد الرشيد تركوابغيش 

الوطن  يستحّق الرتحيب من العلماء قبل التنديد، واالحرتام قبل االزدراء، ملا قّدمه يف هاريخ -هارخينا
واألمة، وخصوصا يف العصر املعاصر، حينما أصبحْت كلمة "اإلسالم" وكّل ما له صلة ابإلسالم قذى 
يف أعني العلمانية واإلحلاد والقوى املعادية لدين هللا احلنيف، واحنصر العلماء يف حدود مراكز التعليم، 

 وزوااي الذكر، وكاد الدين يضيع بني اجلاحدين واجلامدين. 
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 نا حممد اهلل احلافظجيموال

(1778- 1778) 
أمري الشريعةرائد السياسة اإلسالمية، سلطان العارفني ، 

 

م شاهَد العامل قّصة من أغرب القصص يف هاريخ السياسة، وشاهد الناس أن شيخا 1981يف عام 
درسة والزاوية، ويف الدراسة والتدريس، خالَف مسّنا بعد أن بلَغ من الكرب عتيا وقضى معظم حياته يف امل

طبعه خمالفة صرحية، وفاجَأ العامل مفاجأة مدهشة، ونزَل يف معمعة السياسة، وشارَك يف انتخاب 
الرائسة، وهّب يتنقل يف شىت ربوع الدولة، ليوقد جذوة اإلميان واليقني تشتعل يف القلوب، ويدعو الناس 

هللا، وتطبيق اإلسالم يف احلياة ويف الدولة، حىت يكون هو النظام األوحد إىل إقامة شريعة هللا يف أرض 
يف الرقعة اليت يسودها، واليت خلقت وجاءْت يف الوجود من أجله يوما من األايم، فاستطاع بذلك أن 
يبعث أول صيحة مدوية ترّج الدولة يف كافة أرجائها رّجا، وهنا اثرْت ثورة العلمانية، واهتّزت أوكار 

إلحلاد واالشرتاكية، وأصيبْت اخلالاي اليسارية بذهول، ومتلكها اهلزع واهللع، فأحّسوا أبن الدولة تكاد ا
تدول عليهم، وشاهدوا املوت الزؤام ينتظرهم، وهنا هنض اجلميع، واتّحدوا على رصيف واحد، وضربوا 

راك والفخوَخ، حىت َغلبوا على هذه الدعوة ضربة رجٍل واحٍد، وحاكوا ضّدها الدسائس، ونصبوا هلا الش
 على أمرهم، وارتفعْت أصواُت الشياطني، وخفتت أماَمها أصواُت املؤمنني. 

إال أن هللا له رجال، وأن الدين له أنصار، فمع أن الشيخ اهنزم يف ابدئ األمر، لكن االنتصار 
طريق للسياسة  احلقيقي كان حليفا له، فقد صنع هارخيا رايداي لعلماء هذه الدولة، ورسَم خريطة

اإلسالمية من أفق جديد، وقّدم منوذجا حيا ماثال أمامهم للسياسة اإلسالمية اخلالصة، وأثبت للعامل 
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وللعلماء مرّة أخرى أن السياسة حقا من صميم اإلسالم، وأهنا جزٌء ال يتجزّأ من الدين، وأهنا ملسلمي  
اء للسمك، فال قومَة هلم فيها إال على أساس هذه الدولة الرازحة تحت وطأة العلمانية منذ والدهتا كامل

الثورة السياسية اإلسالمية اخلالصة، أو تحويل السياسيني إىل املسلمني املخلصني للدين، إنه ذلكم 
، وأمري حركة اخلالفةالشيخ الرابين، ورائد السياسة اإلسالمية يف هذه الدولة، وقائد اجلهاد، ومؤسس 

 احلافظجي.  الشريعة، موالان حمّمد هللا
هذه الواقعة الفريدة يف هاريخ السياسة اإلسالمية هلذه الدولة اليت وقعْت على يد هذا الشيخ اهلرم، 
والعامل الرابين، الذي وقَف حياَته على التعليم والتدريس، وتربية الطالب، وبناء املساجد واملدارس، 

مل تكن واقعة  غريبة  وغري متوقّعة، ومل تكن  واجلهاد يف السلوك واإلحسان، واجملاهدة يف زاوية املشايخ،
مصادفة الزمان، فالدم الذي يرثه هذا اإلنسان وحيمله يف عروقه وشرايينه هو دم اجملاهدين، واملدارس 
اليت خترّج منها هي حصون الشريعة، ومعاقل الدفاع عن األمة، واألساتذة الذين ترىّب على أيديهم هم 

 اهلندية، فهل بعد ذلك من عجٍب أن ينهض هذا اإلنسان، ويصنع التاريخ! محاة الدين يف شبه القارة 

م، يف أسرة ذات جاه ومكانة، وشرف كبري يف  1897عام  الكشميبورولد حممد هللا يف حمافظة 
ذه األسرة اجملتمع، أسرة تتوارث العلم واجلهاد، والسلوك واإلحسان كابرا عن كابر، وقد كان كبري ه

موالان أكرم الدين املياجني من أصفى تالمذة وأبرز خلفاء الشيخ موالان إمام الدين الاازي البناايل، 
ُولد يف هذا البيت العلمي الصاحل، ونشَأ يف حضن  (1)خليفة اإلمام اجملاهد أمحد بن عرفان الربيلوي،

ى أيدي العلماء العارفني، فكان له أثر كبرٌي األم العابدة الصاحلة، وترىّب يف حجر الدين والعلم، ونشأ عل
 يف تكوين حياته ومستقبله، وبرزْت فيه رغبٌة عارمٌة يف العلم واإلحسان، ونشأَ نشوء كرمي.

أخذ الدراسة االبتدائية يف كتاب قريته، مث تنّقل يف مدارس كثرية، إال أنه مل يكن جيد له قرارا، ومل 
ابهلند، فخرَج الصيّب حممد هللا يف غفلة  ابين بتتحفيظ القرآن يف جيد له باية ، وهنا مسَع عن معهد 

من اجلميع، خمافة أن مينعوه من هذه الرحلة البعيدة النائية عن الوطن وحيدا فريدا، فعاىن معاانة يف 
، ودخَل يف معهد التحفيظ، هنا ابين بتطريقه، وجّرب وعثاء السفر، وضيق احلال، حىت وصَل إىل 

رآن كامال عن ظهر قلبه، مث تدرّج يف مدارج العلوم واملعارف، وحضَر يف مظاهر العلوم حفظ الق

                                                 

 21ذكرايت الشيخ احلافظجي، مطبوع جملس الشيخ احلافظجي، ص (1)
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سهارنبور  م، وظّل فيها سبعة أعوام، يدرُس التفسري واحلديث، والفقه واألصول، واملنطق 1917عام
وأخذ م، 1924والفلسفة، مث دخَل يف رحاب دار العلوم ديوبند، وخترّج منها يف مرحلة التكميل عام 

العلم واحلديث على أيدي أساطني العلماء، وعلى رأسهم موالان أنور شاه الكشمريي، وموالان حسني 
أمحد املدين، والشيخ بدر عامل املريويت، والشيخ موالان رسول خان، والشيخ موالان إعزاز علي وغريهم، مث 

حبته طوال ستة أشهر، يتلو حضَر يف زاوية موالان أشرف علي التهانوي، وابيع على يده، وظّل يف ص
  (1)ويذكر، وجياهد يف التزكية والتاّلب على اهلوى، وعاَد إىل مسقط رأسه.

توىّل التدريس يف اجلامعة اليونسية، وكانت حينئذ من طليعة املدارس العربية يف الدولة، تعتّز بزمرة 
عالم، أمثال اجملاهد األعظم موالان مشس احلق الفريدبوري، خمتارة من العلماء البارزين، واألساتذة األ

والشيخ عبد الوهاب البريجي، وكان هذه الثالثة على عهد أبن ميكثوا يف مكان واحٍد، ويقفوا على 
منّصة واحدة للعمل، وجياهدوا يف سبيل هللا متضامنني متكاتفني، فظّلوا مخس سنواٍت يف اجلامعة 

، وأسسوا فيها ابغرهاتسنون من أعز األايم يف هارخيها، مث ذهبوا إىل حمافظة اليونسية، وكانت تلك ال
، وبعد فرتٍة عرفوا أن العاصمة داكا أصلح بقعٍة يف الدولة، غزاليامدرسة ُعرفْت يف التاريخ مبدرسة 

ابملوارد وهي مدينة تعدل أي مدينة كربى ذات شهرة عاملية يف السعة والنظام، وعامرة ابلسكان، وزاهرة 
والثروة، فتستحّق أن تكون مركز العلم، وحاضرة املعرفة، ومرجع العلماء والطالب، وأن هلا مستقبال يف 
النهضة العلمية، مع مرجعيتها يف التجارة واملدنية، وأمهيتها االسرتاتيجية واإلقليمية الكبرية، فذهبوا إىل 

م، وكان له مشاركة محيدة يف 1911عام  ترابراكاداكا، وأسسوا اجلامعة احلسينية أشرف العلوم بـ
عام  فريدآابدم، واجلامعة العربية إمداد العلوم بـ1971عام  الل ابغأتسيس اجلامعة القرآنية بـ

  (2)م، مع اجملاهد األعظم موالان الفريدبوري.1971
على اسم  آابد أشرف، اليت غرّي امَسها إىل كامراناي تشاركما أسس بوحده املدرسة النورية بـ

، الل ابغبـ جامع شاهيوتوىّل اخلطبة يف  (1)م،1917شيخه موالان أشرف علي التهانوي عام 
واستمّر يف املنصب طوال أكثر من ثالثة وعشرين عاما، وقد دّرس احلديث والتفسري يف مدارس كثرية، 

                                                 

  18و 11أمري الشريعة موالان حممد هللا احلافظجي، أتليف موالان صالح الدين زينل، صـ (1)
  11-11ذكرايت الشيخ احلافظجي، مطبوع جملس الشيخ احلافظجي، ص (2)
  21ظجي، أتليف موالان صالح الدين زينل، صأمري الشريعة موالان حممد هللا احلاف (1)
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كر الدعوة، وقادة السياسة، زهاء سبعني عاما، خرّج من خالهلا آالف العلماء البارزين، ورجال الف 
والكّتاب واملؤلفني، واملشايخ واملرشدين، وعلى رأسهم شيخ احلديث العالمة عزيز احلق، والشيخ السيد 
فضل الكرمي، والشيخ موالان هدايت هللا، والشيخ سراج اإلسالم، واملفيت فضل احلق األمي ي، والشيخ 

 عبد احلي البهاربوري وغريهم. 

اجلهاُد الذي رفَع لواَءه اإلمام شاه ويل هللا بن عبد الرحيم الدهلوي، مث أخذ منه الراية جنله الشيخ 
عبد العزيز الدهلوي، مث ساَر على هذه احملّجة البيضاء من العلم والتعليم، واحلركة واجلهاد، الشيخ 

الشهيد الربيلوي، وأخريا شارَك يف هذا املوكب موالان حممد  إمساعيل الدهلوي، واإلمام أمحد بن عرفان
قاسم النانوتوي، وشيخ اهلند حممود حسن الديوبندي، والعالمة السيد حسني أمحد املدين، حىت جاَء 
التحرير، واستقّلت اهلند عن براثن االحتالل، مل يكن هذا اجلهاُد مصادفة  هارخيية ، أو حلقة من 

ل كان واقع احلياة، وضرورة الدفاع عن الدين، والارية على الشعب والوطن، مسلسالت التاريخ، ب
واالعتزاز ابلتاريخ والرتاث واألجماد مجيعا، وأعّز مرحلة يف هاريخ البشر، ُكتبت ابلدماء والدموع، أكثر مما  

 كتب ابملداد والدواة. 
دولٌة "مسلمة" جديدة على تحّررت اهلند من االحتالل، ومل تتحّرر من االستاالل، كما أنشئْت 

أساس اخلدعة، واخليانة، واملكر، واملطل، وخمالفة العهود والوعود من قبل املنافقني، وتحّقق حلم "مجهورية 
ابكستان اإلسالمية"، ومل يتحّقق "اإلسالم"، فولدْت ابكستان ولكن بال إسالم، وهنالك أفاَق العلماء 

ة والارية من اآلابء واألجداد، وتربّوا على أيديهم، مث ساروا يف الذين محلوا دماء اجلهاد وتوارثوا احلمي
ركاهبم، وبرزوا يف ميدان السياسة، ونزلوا يف معرتك االنتخاب والقيادة، واملظاهرات واحملاضرات، أفاقوا 
على أكرب خدعٍة يف التاريخ، وعرفوا أن هذه املرحلة كانت ملؤها اخلدعة، ومواعيد عرقوب، فقطَعوا 

م ابملنافقني ومن لّف لّفهم ودار يف فلكهم، وهجروهم مجلة  وتفصيال، لكن هل قطع الصلة صلَته
يستدرك ما فاَت؟ وهل هجر اخلصوم يؤّمن اإلنسان من جانبهم؟ ال ندري اإلجابة ابلدقّة، إال أن 

 الواقع هلذه الدولة أثبت لنا أنه مل ينفع اإلسالم، ومل مينح املسلمني شيئا. 

اعتزَل معظم العلماء عن ميدان السياسة، وقرؤوا عليها سالم الوداع، ظّنا منهم أهنا مل تقّدم شيئا  
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لإلسالم واملسلمني، وليس بوسعها أن تقّدم شيئا، وبقي منهم العدد الضئيل جياهد ويقاوم، ويصول 
ويتهّدد ويتوّعد، أضف إليه أن  وجيول، ويقوم ويقعد، ويرتّدد ويتذبذب، ويعلو ويصعد، وينزل ويهبط، 

كل ذلك كان على هامش احلياة، وعلى شاطئ حميط السياسة دون وسطه، وبعيدا كل البعد عن 
موطن القيادة، وإدارة دفّة السفينة، ومتّلك الزمام، فريكب يف هذه السفينة مرّة، مث يرتكها لسفينة أخرى، 

اريّب هارة أخرى، واألمة ال تزال يف عواصفهم ويقف على الشّط الشرقي هارة ، مث يهاجره للشّط ال
وكوارثهم، ومصائبهم وحمنهم، والقادة ال يزالون يف خيانتهم وخدعتهم، واستاالهلم وابتالعهم ملوارد 

 الدولة، وإمهال تطوير األوضاع االقتصادية والصناعية واالجتماعية. 

قرية حممد هللا احلافظجي، وقد محل دم اجلهاد والبطولة من جّده الشيخ أكرم الدين هنا برزْت عب
املياجني، خليفة الشيخ إمام الدين البناايل، كما شاهَد جهاد مرشده موالان أشرف علي التهانوي، 

، والشيخ شبري أمحد العثماين، والشيخ ظفر أمحد العثماين، مث التقى مبوالان مشس احلق الفريدبوري
والشيخ أطهر علي، فكان هلؤالء الناس كلهم أثٌر كبرٌي يف حياة هذا اإلنسان السياسية، وهكذا دخَل يف 
ميدان السياسة من أوسع ابهبا، وفتَح للسياسة اإلسالمية أوسع أفقها، وقّدم لألحزاب السياسية العاملة 

والقيادة فقدْت صالحيتها، وابءت تحت لواء اإلسالم درسا جديدا، أبن الطرق القدمية الرتيبة للسياسة 
ابلفشل يف تحقيق غاايهتا، ورسبْت يف احللبة، فال بّد من تايري الطريقة، ورسم اخلريطة من جديد، وال 
بّد من أخذ االسرتاتيجية اجلديدة، والتعامل معها من انفذة جديدة، وال بّد من أخذ الثأر من الطااة 

الظاملني، وال بّد من التوبة العاّمة عن جرائم املاضي، وعن مجيع  واملتجرّبين، واسرتداد مظامل الناس من
، وكانت سياسة التوبةاخلياانت، والنظرة إىل املستقبل بعدسٍة جديدٍة صحيحٍة سليمٍة، فكان ذلك 

 التوبة هي هجر اخلائنني، واختيار رجال هللا كقادة املسلمني. 
يف حلبتها الكربى من دون أن يكتوي بنارها، نزَل الشيخ احلافظجي يف غمار السياسة، وخاَض 

ويتدّرب على طرقها وأساليبها، وجيرهبا يف مراحلها املختلفة، وأصبح مرّشحا يف انتخاب الرائسة عام 
م، وهكذا خرَج قائد الزاوية يف الشارع، ونزَل املرشد الروحاين يف معمعة السياسة العلمانية، ليقود 1981

د األمة يف متاهات حياهتا، وروحها، وواقعها ومعنوايهتا يف ذات الوقت، وبدأَ الدين والدنيا معا، ولريش
يصول وجيول يف الشوارع، ويلقي الكلمات يف اجملامع واحملافل، ويطوف ابلقرى واملدن، ويتجّول يف 
 أرجاء الدولة، وجيلس مع الناس، ويتحّدث إىل العوام واخلواّص، ويعدهم، وحيّثهم على تايري قيادهتم،
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ومن مث تبديل حّظهم، ووضعه يف أايدي جديدة، وجيعلهم حيلمون مرة أخرى حبياة هادئة أمينة يف  
رحاب الشريعة وتحت ظالل كتاب هللا، بعد العواصف والكوارث اليت ال تزال تعاقبهم منذ ميالد 

 دولتهم. 

رحاب املدرسة النورية، مقّر عمله،  م، دعا جملسا عاما للعلماء يف1981يوليو عام  29يف 
وساحة جهاده، وتحدّث معهم عن األوضاع، وخريطة العمل يف طريق السياسة، وألقى الشيخ بدوره يف 
ذلك اجمللس خطبة  بلياة  تشهد على عبقريته، ودراسته العميقة للواقع، والتاريخ السياسي واحلركي 

 طبة العامة واخلاصة، فقال الشيخ: للدولة، وحسن تصرفه للزمام، وطول ابعه يف خما
"بينما كانْت حركة إنشاء ابكستان بني تذبذٍب، وبينما كان الناس يف أترجح بني القبول والرفض، 
والقيام والقعود، واليمني والشمال، يف تلك الفرتة احلرجة الدقيقة هنَض علماؤان وسلفنا الصاحل، وقاموا 

يدة، فجاءت الدولة، وقامت ابكستان، لكن األحالم مل بدوٍر قيادّي يف إنشاء دولٍة مسلمة جد
تتحقق، واكُتشفْت خدعة احلّكام، وخيانة القادة املستبّدين، فاعتزل العلماء عن السياسة، إال أهنم 

 استمّروا يف اجلهاد والعمل على تطبيق النظام اإلسالمي." 
الستبداد، وبلات املظامل "مث ملا عّم اخلطُب وطّم، وطاى الظلم على العدل، وطفحْت كأس ا

أوَجها، هّبت البناال عن بكرة أبيها يف ثورة صاخبة، وانتفاضة عارمة، وانشقت ابكستان فلقتني، 
وانفصل شرقها عن غرهبا، وجتلت يف خريطة العامل دولة بناالديش، وكانت هذه الدولة رّدا على الظلم، 

للحرية السياسية، واالستقالل الفكري  ورفضا لالستبداد، وجوااب عمليا على العدوان، وتحقيقا
واالقتصادي والثقايف، وعهدا جديدا للشعب البناايل يف دولتهم اجلديدة، لكن هل جاَء االستقالل؟ 
وهل تحّرر شعبنا حقا؟ وهل انتهْت أايم الظلم واالستبداد؟ وهل جاء العهد اجلديد؟ وهل عاد األمن 

 والسالم إىل حياة الناس؟" 
ن ذلك، ومل يتحّقق حلم الشعب، ألن زمامه ال يزال بتلك األايدي السوداء اليت "مل جيئ شيء م

قبضْت على خناق هذه الدولة منذ ميالدها، وال تزال القيادة يف تلك الشرذمة القليلة الذين هم مجاع 
الشرور، ومصدر الظلم واالستبداد، وقادة االستاالل، وهم الذين كتبوا صفحات سوداء يف هارخينا 

دى هلا اجلبني، وهم الذين تقع عليهم التبعة الكربى يف ظهور كل فساد يف هذه الدولة، فما زادت ين
 األايم إال سوءا، وما جاَء يف زّي االستقالل إال االستعباد، وصار الداء عضاال، واملرض مزمنا". 
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ّد أن نقوم بدور " ولذلك ال بّد أن ننهض حنن العلماء مرّة أخرى كما هنض آابؤان وأجدادان، وال ب
محاية الشعب وحراسة الوطن، ودفع ظلم الظاملني واستبداد املستبدين هبم، ابإلضافة إىل ذلك أن اجلهاد 
لتطبيق النظام اإلسالمي هو جهاٌد أبدي سرمدّي، فرض على املسلمني عموما، وعلى علمائهم وقادهتم 

 أتت بثمارها طوال هذه السنني، ومل تثبت خصوصا، واحملاولة املشّتتة واألحزاب اإلسالمية املختلفة مل
صالحيتها، كل هذا وذاك يفرض علينا أن نقف صفا واحدا على منّصة جديدة، ونرسم خريطة العمل 

 املوّحدة، ونعمل على تحرير الشعب واألمة من جديد." 
عملْت هذه الكلمات اليسرية عمل السحر يف النفوس، وأخذت مبجامع القلوب، وقد ألقاها 

شيخ أبسلوب قوّي ملتهب، أسلوب له قيمة يف إيقاظ الشعور، وتحريك النفوس والعقول، ومصاولة ال
مرّكب النقص، وإعادة الثقة ابلدين وصالحيته، وحيوية الشعب واألمة، فأخذت مأخذ اجلّد من 

له العلماء، وضرَبت على الوتر احلّساس من األحزاب اإلسالمية العاملة يف امليدان، حىت جتمعت حو 
القلوب اليت كانت متنافرة، والعقول اليت كانت متصارعة، ووقَف قادة مجيع األحزاب اإلسالمية على 
منصة واحدة مل يسبق له مثال يف التاريخ، وحّبذ العلماء والشيوخ والزعماء هذه احلركة السعيدة، 

جٍل قادر على م، وجرى النقاش حول ترشيح ر 1981وصّمموا على عمل موّحد النتخاب الرائسة عام 
أغسطس عام  28قيادة العلماء والعوام والدين والدولة يف ذات الوقت، حىت جاء يوم اجلمعة، 

"أبن العلماء سيدخلون يف انتخاب الل ابغبـ جامع شاهيم، وجاَء اإلعالن من 1981
ة العلمانية الرائسة كجهاٍد دي ي ووط ي، تحت ظالل اإلسالم وحَده، وال تحت مظلة األحزاب السياسي

الكربى، وسيكون قائد هذا املوكب الفريد وأمري هذا اجلهاد العظيم الشيخ الرابين، موالان حمّمد هللا 
  (1)احلافظجي".

ما إن انتشَر هذا اإلعالن حىت عّم طول الدولة وعرضها، وذاَع على األلسن اسم "الشيخ 
ْت يقظٌة سياسية ما شوهدْت مثلها قّط، احلافظجي"، ونشَأت انتفاضٌة جديدٌة فريدٌة لصاحله، وشوهد

وقامت الدولة وقعدْت، ووصَل مّد هذه االنتفاضة إىل كل مدينة، وإىل كل ريف وقرية، وختّطى حدود 
الدولة إىل العامل اإلسالمي الكبري، وعرف العامل أبن األمة املسلمة البناالية هنضت لتصنع هارخيها، 

 وتسطر أجمادها بيدها! 

                                                 

 111هاريخ العلماء األبطال، من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث، مذكرة اجلامعة الرمحانية العربية، حممدبور داكا، ص (1)
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كانت هذه النهضة الدينية الكبرية، وعودة األمة املسلمة إىل درهبا لطمة  عنيفة أبعداء اإلسالم،   
وخالاي العلمانية والوثنية، فأقّضت مضاجعها، ونّاصت عليها عيشها، وهنا اهتّزت أوكارها، وأصيبْت 

قليل ستدول عليهم، فأطاَر الفزُع ألباهَبم، وصدع معسكرات األعداء بذهوٍل، وخافوا أن دولتهم عما 
الذعُر قلوهَبم، وبدأت املطامع واإلغراءات، مث تلتها التهديدات، ألهنم كانوا يف وجل دائم أن يزامحهم 

 الشيخ على امللك والعرش.
، ليس لنيب إذا لبس ألمته أن يضعها حىت يقاتل :إال أن الشيخ كان بني يديه كالم حبيبه  

 خيشى شّرهم وضّرهم، وال يعبأ بتهديداهتم وإغراءاهتم، ألنه يعرف أن هؤالء الناس يكرهون للعلماء فال
السياسة لكي يستأثروا دوهنم مبتعها، وأن ينفردوا خبرياهتا، فيثبت ثبات الطود الشامخ، ويستقيم على 

مّر يف جوالته، وجلساته مع املبدأ واملنهج استقامة املؤمن القوّي الصادق، ال يضعف وال يتزحزح، ويست
الشعب، ويقود املظاهرات، ويرأس املؤمترات، ويتحّدث يف اجملامع والندوات، ويوقظ الناس بعد سباهتم 
الطويل وغفوهتم العميقة على خسارة فادحة حلقْت هبم حني غفوهتم، وجيعلهم حيلمون بقّوة اإلسالم، 

خلصني، واستيقن الناس هبذا الشيخ املسّن الرابين ومبستقبلهم تحت ظالل القرآن، وقيادة املؤمنني امل
املخلص، طاهر الدين، ونقي األردان، فوضعوا فيه ثقَتهم، وكادْت أحالمهم تتحّقق، وأصبحت احلكومة 
اإلسالمية ألول مرّة يف هاريخ الدولة تحت قيادة عامل دي ي، ومرشد رابين، الشيخ احلافظجي، قضية 

  (1)الوقت، وليس إال.

، تالقى اجليشان، اجليش اإلسالمي تحت قيادة الشيخ احلافظجي من 1981نوفمرب عام  17يف 
جانب، وبقية اجليوش كلها تحت راية العلمانية من جانب آخر، وانتهى التصويُت، وكان العامل كّله مع 

البقعة، ولتقوم أول حكومة إسالمية الشعب البناايل حيبس األنفاس، لريى هارخيا جديدا ينطلق يف هذه 
يف هذه الدولة، بعَد أن ُولدْت على أساسها قبل أكثر من ثالثني عاما، وليكون القرآن أّول مرّة دستور 
دولٍة يؤمن أغلبية أبنائها بدستوريته وصالحيته، حىت جاَء املوعد املنتظر، وظهرْت النتيجة، فما هي اي 

 ترى؟ 
                                                 

  111املرجع السابق، ص (1)
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رب اخلياانت السياسية اليت تتكّرر على مسرح هذه الدولة منذ ميالدها، ُذهل العامل خبيانة من أك
وشاهَد أن العلماء ُغلبوا أمام العلمانيني، وأن السياسة اإلسالمية اهنزمْت أمام العلمانية، فحصل الشيخ 

وعن  حممد هللا احلافظجي على املركز الثالث يف االنتخاب، الذي كان بعيدا كّل البعد عن املركز األول،
االنتصار، إال أن احلقيقة كانْت ختالف هذه النتيجة، وأن الواقع كان يقول غريه، فالتصويت الذي جاَء 
لصاحل الشيخ احلافظجي وهو ما يقارب أربع مئة ألف صوٍت كان جمرد عدد احلاضرين يف بعض 

اخلصوم، وصّدهم  مؤمتراته، واملشاركني يف بعض جوالته، لكن خيانة احلكومة ورجال الشرطة، وأراجيف
الناس عن التصويت يف صاحل الشيخ، وإحياء الثقافة القدمية والصورة املكّررة يف انتخاابت هذه الدولة 
من التزوير والتلفيق، كلها عملت عملها، فكان من طبيعة األمور أن مل يتحقق حلم الشعب، ومل ينتصر 

 هذه الدولة بعد أن كانْت قضية األوان، الشيخ احلافظجي على خصومه، ومل تقم احلكومة اإلسالمية يف
ولوال اخلياانت، وال التزوير يف التصويت واإلحصاء، ولوال ختويف الناس من أتييده، ولوال اإلغراءات 
والتهديدات، وسياسة اجلشع والنهامة، والتكالب املسعور على اجلثّة، لتّم االنتصار للشيخ احلافظجي، 

  (1)دة يف هارخينا، ولكان هلذه الدولة شأٌن غري شأهنا اليوم.م مرحلة  جدي1981ولكان انتخاب 

م، وانكسرت 1981نوفمرب عام  17ملا تضعضع املعسكر اإلسالمي أمام املعسكر العلماين غداة 
وتصميمه، شوكته يف معمعة االنتخاب، مل يعن ذلك قط أن قائد اجليش اإلسالمي تزعزع يف عزميته 

واحنسر اإلسالم وظهر اإلحلاد، وجلَأ الفّل إىل اقتحام اجلبال والتالل، وطاش الدين أمام الدنيا، وابءت 
القّوة اإلسالمية ابلفشل أمام القّوة العلمانية والوثنية، بل ابلعكس إهنا قصة حقيقية عن قوة الضعيف 

مه وآماله، فقد أثبت هذا االنتخاب حقا قّوة الكامنة عندما يسعني ابهلل، وينذر حياته على تحقيق أحال
اإلسالم، وقدرته على إحياء القلوب، وتوعية الضمائر، وصالحيته هلذا العصر، وإميان هذا الشعب 
ابإلسالم، وحّبهم للقرآن، ورغبتهم يف العيش تحت دستور السماء، كما أثبت أثر العلماء ورجال الدين 

وخذالن اجلبابرة أمام الصادعني ابحلق، لو خيرجون من دائرهتم  يف الناس، ومكانتهم يف قلوب الشعب،
الضّيقة، ويرتكون عزلتهم يف الزاوية وحياهتم وراء اجلدران، وينزلون يف الساحة، وخيتلطون مع الناس، 
ويستمعون إىل مشاكلهم، ويشاهدون واقع حياهتم، مث يقّدمون هلم حاّل مباشرا، ويعاجلون مشاكلهم 
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نية، مع عالج القلب والضمري، والعقل والروح، ليكون ذلك أقدر وأجنع، فالروح ال تكون املادية واملد 
 إال يف اجلسم! 

كما أثبت للعامل مرّة أخرى أن العلماء يف هذه الدولة ال يزالون مصدر األمل، ومنبع احللم، 
نتهم وورعهم، وتقواهم وموضع الثقة واإلميان، وأن الشعب ال يزال يؤمن هبم، ويعتمد عليهم، ويعتقد أبما

وإخالصهم، والصدق يف عهودهم ووعودهم، وهذه اهلزمية البادية اليت حلقت هبم ليست بشيء كبري، 
فالظفر ليس مكتواب ألحد دائما، وأن احلرب سجال، يوم هلم ويوم عليهم، لكن االنتصار سوف يكلل 

أيديهم، إذا كانوا صادقني مع  جهوَدهم، وأن القيادة سوف تقّبل رؤوسهم، وأن الزمام سوف يقع يف
هللا، وصادقني مع الشعب، وإذا كانْت الصلة بينهم وبني رهبم متينة ، ومع شعبهم قّوية وثيقة ، وإذا 

 جاءت جهودهم يف أواهنا ومكاهنا، وإذا كانت االسرتاتيجية موفقة. 

، وقّلة التجربة ابلعامل وواقع احلياة، أن خيرج رجٌل من قد يبدو للقارئ أنه كان ملن الارارة والبساطة
دائرة املدرسة، والتعليم والتدريس، وزاوية السلوك والرايضة القلبية، مث يدخُل مباشرة  يف املسابقة السياسية 
الكربى، ويسّجل امسه يف انتخاب الرائسة، وحيلم أن يكون رئيسا للدولة، ومل يدخل قط يف مدرسة 

مل يتدرب يوما على حيلها وأساليبها، وطريقة التعامل مع العوام ومع اخلصوم، ومل يكّون السياسة، و 
مجاعة أو مجعية، ومل ينشئ حزاب سياسيا، ومل يقد املظاهرات، ومل ينشر اإلعالانت، ومل يعَرف أو يشتهر  

رة تفتقد كسياسي حمّنك، وقيادي حكيم، ومل ُيسمع أنه دخَل حرواب، ومحل أسلحة ، لكن هذه النظ
العمق، ودراسة الواقع، وجتارب العصور اليت سبقت ذلك االنتخاب وحلقتها، وحىت كالم الشيخ حممد 
هللا احلافظجي يرفضها، ولذلك عندما وصلت إىل داكا أنباء هزميته، قامت داكا وقعدت، وعم 

ن السياسة عالمات االستياء، واثرت ثورة أتباع الشيخ وحمبيه، وعلت وجوه أصدقائه اجملربني يف ميدا
احلزن واألسف، ومعامل احلسرة، إال أن الشيخ املؤمن يف تلك الفرتة احلرجة الدقيقة كان مثاال حيا للصرب 
واالحتساب، فكان يتحّدث بوجه بشوش دائم، وهبدوٍء كامل، ويَُطْمِئن من كان حوله، ويقول هلم: "مل 

ري هذا القول يف بضعة أشهر، فقد نُزعْت السلطة ننهزم حنن! هم الذين اهنزموا"، وقد شاهد العامل تفس
من احلكومة القائمة على اخليانة، وذهَب زمام األمر إىل اجلهة الثالثة، وجاَء يف الدولة احلكم العريف 

 ألول مرّة يف هارخيها. 
مل ينهض الشيخ احلافظجي بال روية، بعد أن قضى معظم حياته يف املدرسة والزاوية، وعلى املنابر 
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روش التدريس، ومل خيض غمار السياسة ارجتاال، ومل متّسه مّسة من النشوة السياسية، واإلدمان وع
ابلسلطة، فحلم يف النهار أضااث األحالم، ومتىّن أن جي ي من دون أن يزرَع، وحيصد من دون أن حيرث 

نه ومن العلماء ويفلح، وأراد الوصول إىل الااية بدون مقّدمة، مل يكن هذا وذاك قّط، بل كان ذلك م
رأاي موفّقا، وقرارا سليما يف صميمه، ويف أوانه ومكانه، وكان ذلك من فراسته اإلميانية، وبعد االستخارة 
من هللا تعاىل، وقد جتّلى ذلك يف أروع مظاهره من خالل الشعبية العاّمة اليت شوهدْت يف هاريخ هذه 

 .الدولة ملرشح عامٍل، واملّد العارم لصاحل قائد دي ي
كما جتّلى صواب هذه اخلطّة من خالل مواقف اخلصوم، ومن قادة األحزاب السياسية من الشيخ   

اجلليل، ففي ابدئ األمر ظّن هؤالء الناس أبنه قرار شاّذ جاَء من علماء املدارس الدينية، ورجال الدين، 
ميوله، فلم يقيموا له وال حيمل يف طياته شيئا من التجارب والدراسة العميقة للواقع ولضمري الشعب و 

وزان، بل نظروا إليه بعني االزدراء واالحتقار، وأصبح أضحوكة يف هاريخ السياسة، إال أهنا يف غضون 
األايم جتّلت احلقائق عندهم، وشاهدوا أبم أعينهم أن الظروف تقلبت رأسا على عقب لصاحل ذلك 

هم، وهنا هنَض اجلميع، واستخدموا سياسة العامل، وأن الدولة ستدول عليهم، وأن الزمام سيفلت من أيدي
اإلغراءات والتهديدات، وجاءت العهود والوفود، حىت جاَء رئيس الوزراء شاه عزيز الرمحن إىل كوخ 
الشيخ، وقال له: "إنك شيٌخ مسّن، فال حيسن بك أن جتتهد وتتعب نفسَك، وتدخل يف غمار 

أكفاء، ثق بنا، وفوِّْض إلينا األمَر، حنن الذين  السياسة، بل إنه ال حاجة بك إىل كل ذلك وحنن رجالٌ 
نطبّق النظام اإلسالمي يف هذه الدولة، ال حنتاج منك إال الدعاء"! فجلجل الصوُت املؤمن: "لقد طال 
بنا األمُد وحنن نستمع إىل هذه الكلمات املعسولة، ومل نعد نثق هبا، وقد حان اآلن أن نفعل أبنفسنا 

 شيئا". 
يخ أميا فال يقرأ يف املستجدات، ومل يكن ضريرا فال يرى الطوفان الذي جيتاح، مث مل يكن الش

واألمواج اليت تلتحم وتتالطم حول جمتمعه وشعبه، بل كان عاملا خبريا، صاحب فراسة وكرامة، وجتربة 
د طويلة، راقَب التاريخ السياسي لوطنه عن كثب، وهابَع سري األحداث بدقة ومالحظة، فرأى تحرير اهلن

م، وشاهَد أبم 1911م، مث استقالل البناال عن ابكستان عام 1941وانفصال البناال عنها مرّة عام 
عينيه معاانة كثري من العلماء والدعاة، وقادة األحزاب السياسية اإلسالمية، واملدارس الدينية، واملراكز 

م، 1911ب االستقالل عام الشرعية، بعد االستقالل مباشرة، ألسباب أييت يف طليعتها موقفهم من حر 
بينما كان ذيل الشيخ نقيا صافيا، بعيدا عن كل االهتامات، فقد أيّد حرب االستقالل أتييدا، ودعا 
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واملؤمن كيس فطن حذر، ال يلدغ من جحر  (1)لصالح ب ي جلدته، وتفاءل ابملظلوم ضد الظامل خريا، 
إىل األمة املسلمة شيئا، وليحسن إىل األجيال  مرّتني، فرأى أهنا فرصة ساحنة ليفعل للدين فعال، وليقّدم

املسلمة القادمة إحساان، وقد فعل، واحلق أنه لومل ينهض الشيخ احلافظجي يف تلك الفرتة، ولو مل ميّهد 
الطريق أمام العلماء، ومل يقدم مثاال حيا للنهضة اإلسالمية البحتة، لكانت صورة السياسة اإلسالمية يف 

ا اليوم، ولكانت حمبوسة يف بطون التاريخ، ال انشطة فعالة مؤثرة على أرض الواقع هذه الدولة غري صورهت
 املعاش. 

مث إذا قلنا أبن الشيخ احلافظجي نزَل يف ميدان السياسة فجأة ، ال يع ي ذلك أنه مل يكن يعرف 
التهانوي، الذي  السياسة، وليست له سابقة علم وجتربة هبا، فقد ورَث العلم والتزكية والقيادة من موالان

مل خيض قط غمار السياسة جبسده مث أصبَح سيد القادة السياسيني يف شبه القارة اهلندية ومربيهم، وهذا 
  (2)الذي حصَل للشيخ احلافظجي هو اآلخر، فأصبح إمام السياسيني يف هذه الدولة!



إىل بيوهتم، أما رحلة هذا الشيخ م، فانتهى به كل شيء، وعاد اجلميع 1981انتهى انتخاب 
املسّن اليت بدأها يف هناية حياته، مل تنتِه إىل آخر عهده ابلدنيا، ومل يعْد إىل بيته؛ ألنه عرَف هذا اجلهاد 
لن ينتهي ابنتهاء االنتخاب، ولن يتّم هذا املشروع إال ابنتصار اإلسالم يف هذه الدولة املسلمة، فال بّد 

ستمرار يف احلرب، وأن مستقبل هذه الدولة مربوط ابإلسالم، وأن مستقبل من مواصلة اجلهاد، واال
العلماء واملدارس والدين بشكل عام على تحّدايت يف عقر دايرهم، لو يبقى العلماء يف حدودهم 
الضّيقة، والدوائر العلمية، والزوااي الصوفية، فال بّد ممن خيرج ويبقى يف امليدان حىت يتّم النصر أو يكتب 

ه الشهادة، ومن هنا رأى أن االنتفاضة العامة اليت جاءْت لصاحل اإلسالم ال جيوز أن يضّيعها، وخيسر ل
حصادها، بل جيب أن يدخرها وينميها، مث يستخدمها يف املستقبل، ومن هنا مجع العلماء واألتباع، 

أّول يومه: "إن الشعب  وكّون حزاب إسالميا حيمل رسالة الدين واإلميان، ويرفع لواء القرآن، وأعلن يف
يريد اإلسالم، وحيّب العلماء، ولكننا قّصران يف مسؤولياتنا حنَوهم، فال بّد أن ننهض اآلن، ونقوم 

، ترفع لواء حركة اخلالفةبواجبنا، وننسى املشاكل اجلزئية لتحقيق املصاحل الكربى"، فكان ذلك إنشاء 
 .(1)أمري الشريعةو "أال له اخللق واألمر"، وكان الشيخ قائد احلركة

                                                 

  411ي التحرير، أتليف شاكر حسني الشبلي، صالبحث عن علماء مقاتل (1)
  19حركة اخلالفة: تعريفها وأهدافها، مطبوع دار األشرف للنشر، داكا ص (2)
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مث استمّر الشيخ يف جهاده يف حلبات السياسة مع جهاده يف ميدان الدعوة واإلصالح، والتزكية  
والسلوك، والتدريس والتعليم، ورفَع صوَته ضّد الرئيس حسني حممد إرشاد، واهّتمه بعدم شرعية حكمه، 

، وحصَل 1981مترات، واستنفَر الرأي العام، وشارَك يف انتخاب الرائسة عام وقاد املظاهرات، وعقد املؤ 
على املركز الثاين، بعد الرئيس حسني حممد إرشاد، وال خيفى على القارئ حقيقة االنتخاب تحت 
السلطة العسكرية الدكتاتورية، لكن جهاد الشيخ حممد هللا وإخالصه للوطن والشعب، وحلمه ببناء 

م، وهذا هو 1981الذي دخَل به يف االنتخاب، بعَد أن جّرب حقائقه، وذاَق مراراَته عام املستقبل هو 
ديدن سلفنا، فهم ال جياهدون للثمرة العاجلة، والنتيجة احملّققة، بل جهادهم يف سبيل هللا، واإلخالص 

اليت بدأهتا يف هناية لدينه، قد تتأّخر النتيجة، وقد أتيت مثارها بعد قروٍن، وكان يقول "الرحلة السياسية 
حيايت، هي جهاد إلعالء كلمة هللا، وإلعزاز دينه ورفع لوائه، وال جيوز الفرار من الزحف، فلذلك 
سأستمّر يف جهادي هذا ما دمُت حّيا إبذن هللا"، وقد فعله ذلك، وكان يقول : "الدين بال سياسة 

لعلماء يف ميدان السياسة واجبا، جسد مشلول، والسياسة بال دين كفر وإحلاد"، وكان يرى نزول ا
لقيادة العلماء، ودفع الظلم، والرد على الباطل، فيقول: "لو كان التهانوي حيا، حلّث العلماء على 

هكذا أصبح اجلهاد من أجل إقامة اخلالفة اإلسالمية وقيادة العلماء الرشيدة شاله  (1)السياسة"،
 الشاغل، وشعاره وداثره. 

ملا خرَج مرشُد الزاوية إىل ميدان السياسة والقيادة، مل تقتصر عبقريّته السياسية على حدود الوطن 
وحَدها، بل تعّدهتا إىل العامل أبسره، فقد سافَر إىل بلدان شىت من العرب والارب، وخصوصا قاَم بدوٍر  

ني، حرب اخلليج األوىل اليت استمّرت كبرٍي يف إطفاء انر احلرب اليت كانت تدور بني شقيقني مسلم
أكثر من مثانية أعوام، وخّلفت خسائر فادحة  إىل اإلسالم واملسلمني، يتجاوز قتيُلها أكثر من مليون 

، كان على حركة اخلالفةم مع وفد 1982نسمة، وسعى سعيا حثيثا إليقافها، فسافَر إىل إيران عام 
الشيخ املفيت فضل احلق األمي ي، واألستاذ موالان أخرت رأسهم شيخ احلديث العالمة عزيز احلق، و 
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والشيخ حميي الدين خان، والشيخ أبو طاهر املصباح، على دعوة رمسية منها ومبرتبة وزير،  (1)فاروق، 
وجلَس مع القادة الكبار أمثال آية هللا اخلمي ي، وأكرب هامشي رافسنجاين، وحممد رضا مهدوي ك ي، 

املنتظري، وشهاب الدين املرعشي النجفي وغريهم جمالس كثرية، وتحّدث يف  وأمحد جنيت، وحسني علي
اإلذاعة اإليرانية ووسائل إعالمها، مث سافَر إىل السعودية، وقد سافَر إليها قبل ذلك مرارا وتكرارا، وأدى 

 عام مناسك احلّج، مث استضافَه هو والوفد معه الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، مفيت
اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار علمائها آنذاك، فقبل الشيخ الضيافَة، وجلس معه، وانقَش 
قضااي األمة اإلسالمية، مبا خيّص املناوشات بني أهل املذاهب وأهل احلديث يف الدول اإلسالمية، وبنّي 

ركَب الطائرة إىل العراق، وجلَس مع  للشيخ ابن ابز اسرتاتيجيته السياسية، وحركاته يف أرض الوطن، مث
رجال السلطة وعظماء الدولة، وعلى رأسهم الرئيس العراقي صدام حسني، والشيخ عبد هللا فاضل وزير 
شؤون األوقاف، وانقَش مع الرئيس القضااي الثنائية بني العراق وإيران، وركّز على حربه مع إيران، وذّكره 

اإلسالمية للدفاع عن الدين واألمة، مث عاَد إىل وطنه، وكان هلذا  ابألخوة اإلميانية، وضرورة الوحدة
 (2) السفر صدى كبرية بني األوساط الدبلوماسية  على الصعيد العاملي.

كان داعية يف صميمه، قضى معظم حياته قبل الدخول يف ميدان السياسة، قضاها يف رحاب 
يدعو، وينصح ويوّجه، ويتحّدث ويعظ يف احملافل العامة، لكنه مل أيخذ املواعظ مطّية الدعوة، ُيسافر، و 

للدنيا، ومل يكن واعظا حمرتفا وطائرا مومسيا، وقد خالَف كثريا من البدع واملخالفات الشرعية اليت تحصل 
الذي يسّبب يف فوات يف احملافل الدينية، وعلى رأسها استمرارها إىل اجلزء األخري من الليل قبيل الفجر، 

                                                 

، إنساُن مجَع بني العلم الشرعي والعلم املدين، وبني إنه األديب البناايل الكبري، والكاتب القدير، والسياسي الشهري، األستاذ موالان أخرت فاروق  (1)

 دار مدرسة يف ودرسَ  بناالديش، نوبج ابتواخايل حمافظةم يف 1929األصالة والعصرية، وبني الدين والسياسة، وبني الدنيا واآلخرة، ُولد األستاذ عام 
من املدرسة العالية بداكا يف مرحلة الكامل يف الدراسات اإلسالمية، كما حصَل على شهادة املاجستري يف األدب البناايل من  وخترّج ،سرسينابـ السنة

اعا لبنانه، ال يعرف عصياان وال متّردا، فظل طوال حياته يكتب جامعة داكا، مث توىّل التدريس يف كليات ومدارس كثرية، ولقد أُويت قلما سياال رشيقا، مطو 
احليوانية ويؤلف، ويرتجم وحيلل، ويراجع ويصحح، حىت خلف مكتبة عامرة من كتبه ومؤلفاته، ما بني األصل والرتمجة، ويف طليعتها خالد بن الوليد، و 

بعض الكتب القيمة إىل البناالية، منها زاد املعاد، ومنهاج العابدين، وحجة هللا البالاة  والرأمسالية واالشرتاكية، والشيخ احلافظجي يف الشرق األوسط، ونقلَ 
العالمة حممد هللا احلافظجي تحت دَخَل يف غمار السياسة مع الشيخ  1981وغريها، ونشرها من داره  اليت أنشأها ابسم "دار ذي القرنني للنشر"، ويف عام 

   م يف داكا.2111بلياا يف تقوية احلركات اإلسالمية السياسية والدفاع عن كيان األمة املسلمة يف الداير البناالديشية، وقد تويّف عام  راية "حركة اخلالفة"، وأدى دورا
  وما بعدها 114و 11و 41و 18و 28، و12انظر تفاصيل هذه الرحلة يف كتاب الشيخ احلافظجي يف الشرق األوسط، أتليف األستاذ أخرت فاروق ص (2)
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صالة الفجر لكثري من الناس، فرّد على هذه الظاهرة رّدا كبريا، ويثري عجبه من غرابة تديّن اإلنسان،  
 كيف يقضي أول ليله يف املواعظ، مث ينام آخره وال يصلي الفجر! 

رف وقد أسس مدارس كثرية لتعليم العقيدة الصحيحة، وبث نور القرآن والسنة، وحمو البدع، وأش
، فيحلم أن ينشره يف طول الدولة وعرضها، وبدأ على مؤسسات دينية، وكان مولعا بكتاب هللا 

، مث أانط ابلشيخ واليت حسني والشيخ عبد الوهاب هذه املدرسة النوريةهذه املسرية املباركة بتأسيس 
عقار، حىت أصبح هذان املسؤولية الكربى، وأيدمها ابلنصيحة والوصية، والتوجيه واإلرشاد، واملال وال

  (1)العالِـمان َعَلمني يف هاريخ اإلسالم يف هذه الدولة، وانتشر القرآن يف معظم أرجائها.

لو ينظر القارئ يف هذا اإلنسان الكبري، ويف هذا السياسي العبقري، من داخله وصميمه، وينظر 
ويرى مثاال حيا وقدوة  صاحلة للجمع بني الدين والدنيا، يف عبادته وزهده، لريى العجب الُعجاَب، 

والتقوى والقيادة، والزهد والسياسة، واجلهاد واإلحسان، فقد كان رطب اللسان بذكر هللا، حىت اشتهر 
، وقد شهَد عليه كبار العلماء، وقضى معظم عنه أن لسانه كان يتحّرك أثناء نومه كأنه يذكر هللا 

ن عشرة أجزاء يف كل يوم، وملا دخَل يف ميدان السياسة، وتزامحت األشاال، حافَظ حياته يقرأ من القرآ
على تلك العبادة، وقد كانت تفوته بعض األايم، فيتأّسف ويتحّسر، وكان ينام مبّكرا ويستيقظ مبّكرا، 

هللا، ويقوم يف آخر الليل، وقد داوَم عليه منذ صار سّنه، ويركع ويسجد، ويبكي وينتحب، ويتضرع إىل 
وكانْت صالته طويلة، قد يقرأ أكثر من مخسة أجزاء يف ركعة واحدة، وملا جاَء انتخاب الرائسة عام 

م، وبدَأ الشيخ يطوف أبرجاء الدولة على منت سّيارة من نوع ميكروابص، ويقضي يومه وليلَته 1981
ل يف الشوارع، مل يفته قيام يف تلك السيارة، وخياطب يف املؤمترات والندوات، ويتحّدث مع الناس، ويتجوّ 

الليل، فكلما كان ينتصف الليل يقف يف الطريق، ويصّلي التهجد، ويستأنف الرحلة، وكيف ال وقد 
  (2)جعلت قرة عينه يف الصالة!

كان آية من آايت هللا يف التواضع، وغاية  يف البساطة والسذاجة، يف سلوكه وشيمه، ومأكله 
ل مرّة لن يعرف أنه ذلك الشيخ الكبري، والطود الشامخ، وكان مضرب وملبسه، حىت لو يراه أحٌد ألوّ 

املثل يف النزاهة والوداعة، واالهتمام خباصة النفس، والشاف ابلعزلة، حيّب النظافة ويهتّم هبا يف كل 
                                                 

 م 2114أغسطس،  8مقال موالان القارئ حممد عطاء هللا، جنل الشيخ احلافظجي، يف جريدة االتفاق اليومية، اجلمعة،  (1)
 م 2111يونيو،  14انظر جريدة االنقالب اليومية، مقال الشيخ حممد ظفر هللا خان،  (2)
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مكان ويف كل حني، وغاضا للبصر يف مشيه، وكان قليل الكالم، طويل الصمت، وعفيف اللسان،  
يب السفيه ابلصمت عنه، والعامل ابلقبول منه، دائم الفكرة، ومتواصل البحث عن وخمموم القلب، جي

احلقائق، ومل يكن مهذارا وال ثراثرا، وكان ال أيمر أحدا، صاريا كان أو كبريا، بل يطلب بتواضع، وكان 
 ال يرّد موجودا، وال يطلب مفقودا. 

وعسر وضيٌق، رغم كونه من قادة السياسة، وكان بيُته عاملا كّله سذاجة، وكله زهٌد، وكّله تقّشف، 
ومؤسسي املدارس، ومرشد األغنياء واألثرايء، هكذا الرجل حفظ الرأس وما وعى، والبطَن وما حوَى، 

بىن له الناس بيتا من الذهب والفّضة، لكنه مل يكن من عباد املال، وال  -نعم مبجّرد أنه لو أراد -لو أراد
م، ففضل اآلجلة على العاجلة، واآلخرة على الدنيا، وكان يعمل، وحيمل من الذين يبيعون دينهم بدنياه

األمتعة، وميشي يف األسواق، ورمبا يقضي هناره على الطوى، وهكذا لقد دخَل هذا اإلنسان يف الدنيا، 
  (1)وعاشَر أهلها وحكامها، مث خرَج منها وهو زاهد فيها، راغٌب فيما عند هللا.

م، وصلى عليه 1981من مايو عام  1لقد اختار هللا هذا العبد الصاحل، وهذا اجملاهد العظيم، 
، الذي خلفه يف حركته، فكان خري خلف خلري سلف، وكان على جنله الشيخ أمحد هللا أشرف 

ن املساجد واملدارس، وقد خّلف الشيخ وراَءه كثريا م (2)منهج والده يف العبادة والقيادة، والزهد والرابنية،
والطالب والعلماء، والدعاة واملصلحني، واخلدمات االجتماعية والدينية، وأكرب أثر على جهوده وجهاده 

حركة اخلالفة  وقد كانْت أثناء حياته، وتحت ظّله، يف عّزها ونشاطها، وعنفواهنا وقّوهتا، إال أهنا لو ،
ة  يف كل شيء، من دون استثناء، فقد ُأصيبْت هذه احلركة كانْت سّنة هللا حقيقة  واقعة ، وظاهرة  صادق

هي األخرى بتلك السّنة الكونية السرمدية، وضعفْت يف نشاطها، مث تفّرقْت وتشّتتْت، وانفصلْت عنها 
أحزاٌب، وكلما كربْت يف السّن ازدادْت عجزا ووهنا، وال غرو فقد كانوا األطباء، وجاء بعدهم الصيادلة، 

ات الكربى يف اآلونة األخرية، وحصلت املنافساُت بني ورثة الشيخ الرابين الزاهد ومحلة مث بدأت الطامّ 
دمه، رحم هللا الشيخ احلافظجي وجعل اجلّنة مثواه، ووّفق ورثته ملا فيه خرٌي وصالٌح هلم ولدينهم، 

 ولوطنهم، ولشعبهم، وما ذلك عليه بعزيز. 

                                                 

 م 2111، يونيو 14مقال الشيخ حممد ظفر هللا خان، جريدة االنقالب اليومية،  (1)
 م، رمحه هللا تعاىل. 2118فرباير عام  21وقد تويف الشيخ أمحد هللا أشرف  (2)
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 موالنا حممد مشس اهلدى الباتشباغي

(1771- 1777) 
 القائد السياسي احلكيمالعامل اجملاهد الباسل، 

 

كلما تضطرب هذه البقعة، وتئن وترزح تحت سنابك شعٍب وجربوته يعّدون املسلمني غرابء فيها، 
ا وضرعها، فضال واألجانب املتطّفلني على مائدهتا، الذين ال حّق هلم يف ماء هذه الدولة وكلئها، وزرعه

عن قيادهتا، وإدارة دفّة حكمها، فإما أن يعيشوا على فتاهتم وفضالت موائدهم، وعبيدا خاضعني 
متواضعني هلم، ومتطأطئني على عتباهتم، وإما أن ياادروا وطَنهم، وينزحوا إىل الدولة اليت هم يدينون 

 باال! بداينتها، ويعنون بذلك أرض احلرمني، وال أيلون املسلمني إال خ
كّلما تضطرب هذه الدولة هبذا الشعب املتطّرف، املعروف يف هاريخ الظلم واجلور والفحش 

أن يكّرروا قصة األندلس  -حكاما ومدنيني -، وكلما يريد هذا الشعبالشعب اهلندوسيّ والفساد بـ
ناايل معامل وجٍه مع املسلمني يف هذه الدولة، حىت يعودوا فيها أثرا بعد عني، ختطر يف ابل املسلم الب

مشرق منري، وتتكّرر على مسرح الشعب املسلم يف هذه الدولة صورة جماهد ابسل، جاَء إىل التاريخ 
ليضع شارات النور ومعامل اهلدى، ويرتك فيه بصمته، فرفَع صوَته ضد طايان هذا الشعب اجلائر يف فرتٍة 

، وجاهَد ضّده، وقضى حياتَه كلةها مدافعا عن  دقيقٍة حرجٍة من هاريخ البناال وهاريخ شبه القارة اهلندية
كيان األمة املسلمة البناالية ضّد جوره وجربوته، وتاطرسه وخيالئه، هو اجملاهد الباسل، والقائد 
السياسي احلكيم، واملكافح عن حوزة اإلسالم واملسلمني يف البناال الشرقية، الشيخ موالان مشس اهلدى 
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 الباتشباغي.  
 

ى يف فرتٍة هارخيية خطريٍة للمجتمع البناايل املسلم من فرتات هناية القرن السابع ولد مشس اهلد
م، يف بيٍت مسلم شريف، غيوٍر على دينيه وإميانه، وحضارته وثقافته،  1891عشر امليالدي عام 

ر، كابرا عن كابر، ووارث للشجاعة واجلهاد واالستماتة يف سبيل احلرية والكرامة، والرّد على الظلم واجلو 
، ولوالد جماهد ابسٍل ومصلح عظيم، مؤمن شاهي مبحافظة  (Pachbag)ابتشباغقرية من بيوت 

وحرب على البدع واخلرافات، الشيخ موالان رايض الدين أمحد، تلميذ مدرسة موالان رشيد أمحد 
ه، ودوٌر كبري يف تكوين الكنكوهي الفكرية واجلهادية والروحية، فكان هلذا كله أثٌر جليل يف حيات

  (1)شخصيته وعقليته، وكانت نشأته على يد أبيه طالئع حركته وجهاده.

أخَذ مشس اهلدى الدراسة االبتدائية يف كّتاب القرية، مث دخَل يف املدرسة احملسنية بداكا، وأكمل 
، رامبورتحَق ابملدرسة اإلسالمية بـابلدرجة األوىل، مث سافَر إىل اهلند وال (البكالوريوس)مرحلة الفاضل 

وملا أكمل الدراسات اإلسالمية، وتضّلع من العلوم  (2)وخترّج يف الدراسات العليا يف التفسري واحلديث،
الشريعة، طمَح الشاّب مشس اهلدى أن يدرس الارب الذي حارَب اهلند ليحتل بالدها، وميلك أعناقها 

، وبدَأ يدرس الارب الهوراين، فدخَل يف كلية االستشراق بـابسم االستعمار، وابسم التاج الربيط
حبضارته وثقافته، ومدنيته وهارخيه، إال أنه بعد فرتٍة ترَك الكلية، وعاَد إىل مسقط رأسه حزينا منكسف 

 البال، تنازال عن ذوقه عند رغبة والده، وبدأَ التدريس يف مدرسة قريته. 

اإلقطاعيني، واهلندوس املتطّرفني اجلائرين، واإلجنليز الاامشني، الذي رفَع لواَءه اجملاهد  اجلهاد ضدّ 
الباسل احلاج شريعت هللا يف البناال الشرقية، والسيد نثار علي تيتومري يف البناال الاربية، يف بداية القرن 

ليا حلياة وجهود هؤالء التاسع عشر امليالدي، رغم فشل تلك احلركات يف الساحة مل تكن ضياعا ك
األعالم، فقد تركت تلك احلركات دواّي كبريا يف التاريخ، وأثرا عميقا يف قلوب املسلمني يف البناال 

                                                 

 12و 11البطل األسطوري: موالان مشس اهلدى الباتشباغي، أتليف نسيم عرفات، ص (1)
  42املرجع السابق، ص (2)
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بشكل عاّم، حىت برزْت معامل تلك اآلاثر مرّة أخرى بعد قرٍن كامل، يف بداية العشرين امليالدي، 
دوس وجورهم، وكان صاحب لواء هذا اجلهاد وحوهلا أصواٌت ضّد ظلم اهلن مؤمن شاهيوارتفعْت يف 

 الشيخ مشس اهلدى الباتشباغي. 
مظلومني يف  (مع حمافظات متجاورة قبل التقسيم)كان املسلمون يف حمافظة مؤمن شاهي الكربى 

بيوتيهم، ومقهورين يف أسواقهم، وكانت اثئرة اهلندوس عليهم تنتهي دائما ابحلبس أو السب أو الضرب 
احلرّاث واملزارعون من أشّد الناس بؤسا وشقاء، وتعّرضا هلجوم هؤالء املتطّرفني الذين املربح، وكان 

يشرتون منهم سلعهم، مث ال يدفعوهنم القيمة بتاها، أو يبخسوهنم حقوَقهم، وما كان هلم إال أن يصمتوا 
أصحاب أمام هذه كلها صمت القبور، ويدفنوا الصعداء داخل الصدور، فاهلندوس هم الذين كانوا 

األمر والنهي، وأويل احلّل والعقد، وكان اجلميع يف نوع من اإلمجاع السكويت على ظلم املسلمني والنيل 
 منهم حيثما توايت الفرصة، وبقدر املستطاع. 

يف هذه الفرتة الدقيقة للااية برز اجملاهد مشس اهلدى إىل امليدان، ومجَع املسلمني، ونصَحهم، 
يقني، والثقة واالعتماد، وذّكرهم بتارخيهم اجمليد يف اهلند عرب قروٍن، وأبن هلم كان وأيقَظ فيهم اإلميان وال

عهدا يف اهلند، وكانت السلطة والسلطان يف أيديهم، وكانت التجارة واملراكز التجارية تبعا هلم، مث كيف 
عن امليدان، فاجأهم االستعمار الوافد اجلبار، واستوىل األجانب على ممتلكاهتم، وانسحب العلماء 

وانعزلوا يف زواايهم، وآلت إىل ما آلت إليه أحواهلم، وما انتشرت أنباء هذه الدعوة اجلديدة حىت انضوى 
مجهرة كبرية من املسلمني تحت لواء هذا اجملاهد، وبدؤوا أيخذون املظامل من الظامل ويرّدوهنا إىل املظلوم، 

حلامل، وحسبوا هلذه القّوة الناهضة ألف حساب، واضطرب اجملتمع اهلندوسي، واستيقظوا من سباهتم ا
 وانتهْت أايٌم الظلم، وبدأَ املسلمون يقابلوهنم ابملثل، سلما كان أو حراب. 

يف ثالثينيات القرن املاضي أدرك الشيخ أمهية دخول العلماء يف السياسة، واملشاركة يف القّوة 
، ولتكون هلم هيبٌة وعظمٌة ُتساعدهم على تحقيق أهدافهم، ورفع والقيادة، لتكون كلمتهم مسموعة

معنوايت املسلمني، الذين كانوا يف عصر االحنطاط، وقطعوا آماهَلم من مستقبلهم، وسّدوا منافذ 
األمنيات والتفاؤالت، لكنه كان ال يؤمن برجال السياسة والقياديني، ويراهم اخلونة واملستاّلني، واآلكلني 

ناس ابلباطل، مع ذلك مل يكن له بّد من الصلة هبم للدخول يف غمار السياسة، وهو حديث ألموال ال
العهد هبذه الدنيا، فلذلك أنشَأ عالقة  مع القائد السياسي البارز أيب القاسم فضل احلق املعروف أبسد 
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االنتخاب الربملاين البناال، والعامل السياسي احلكيم الشيخ موالان عبد احلميد خان البهاشاين، ودخَل يف  
وفاَز يف  Agriculturalist Tenant Party،(1)حزب الرعية املزارعني مظلة م تحت 1911عام 

االنتخاب لشعبيته الكبرية، والعتماد العوام عليه، وأصبح عضوا يف اجمللس التشريعي لوالية البناال، وقد 
ا بعد فرتة بدأت املناوشات الداخلية، فاز يف انتخاب اجمللس التشريعي ثالث مرات متتالية، إال أهن

واخلالف الشديد بني أعضاء احلزب، فعاَد إليه إميانه ويقينه املاضي، وموقفه من السياسة والسياسيني، 
ورأى أن مثل هذا احلزب ال يناسب سياسيا عاملا رابنيا يدخُل يف السياسة من أجل الدين وصاحل 

 املسلمني، فقرأ عليه سالم الوداع.
، ويرى فيهم أشباح اخلونة واملنافقني، فلذلك سبح ضّد الرابطة املسلمةن ال يثق بزعماء وكا 

حزب التعمري لوالية وأّسس حزاب سياسيا جديدا ابسم  (2)التيار، وخالَف فكرة إنشاء ابكستان،
فكرة ، ورفع لواء دولة مستقلة متكّونة من البناال وآسام، الفكرة اليت جاءْت رّدا على البناال

وهبذا كان قد أعلن تحرير بناالديش قبل غريه بعقود من السنني! وهبذا كانت فكرته فكرة  (1)ابكستان،
غريبة، مل يسبقه إليها إال القليل من العلماء والقادة املسلمني، وقد استمّر يف مطالبته بتحرير البناال 

، متىن أن (البناال الشرقية قدميا)بشقيها مع آسام حىت بعد ظهور ابكستان، وملا انفصلت بناالديش 
مرّة أخرى! وقد دخل السجن مرارا لصراحته، وحماربته للفساد، ورفع  -غرهبا وشرقها -تّتحد البناال

  (4)صوته ضد الظلمة املستبدين.

رس الدينية يف ذلك الوقت، وكانت رغم أن اللاة األردية كانت سائدة  يف اجلامعات العربية واملدا
هي لاة التعليم والتدريس يف املعاهد الشرعية، ولاة التأليف والكتابة يف أوساط العلماء، وابلتايل حدَث 
بذلك فصٌل كبرٌي بني العلماء والعواّم، وأصبحْت هذه املراكز واملدارس يف عزلة عن اجملتمع ومطالب 

علماء كانوا منار نوٍر يف ذللك الوقت، يستمّدون النور من الشريعة مث احلياة، وواقع األمة، إال أن بعض ال
يبثونه بني الشعب بلاتهم وأبسلوهبم، ومبا يفهمون ويعون، وكان الشيخ الباتشباغي من تلك الزمرة 

                                                 

 118دور العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص  (1)
 111املرجع السابق، ص  (2)
، وكذلك دور العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار 111البطل األسطوري: موالان مشس اهلدى الباتشباغي، أتليف نسيم عرفات ص  (1)

 119أمحد القسميت ص 
  111البطل األسطوري: موالان مشس اهلدى الباتشباغي، أتليف نسيم عرفات، ص (4)
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الواعية املختارة، ومن بني أولئك األعالم املميزين من بني أقراهنم ابلصراحة، واجلرأة اإلميانية، وبعد 
 نظر، وصدق الفراسة، وعمق الدراسة للمجتمع، واخلربة ابلرجال. ال

لذلك عندما انفجرت الثورات يف البناال الشرقية، واكتسحت احلركاُت السياسية طول البالد 
وعرضها ضد احلكومة الباكستانية، اليت أرادْت أن تفرض اللاة األردية على أهل ابكستان الشرقية 

كاللاة األم، وارتفعت األصواُت ضد هذه السياسة السفيهة، وهذه الفكرة   الناطقني ابللاة البناالية
الدنيئة املشّتتة لشمل األمة والقضاء على وحدهتا، وُتطالب احلكومة ابلتنازل عن هذه الفكرة يف مثل 
هذا العصر املتذبذب ابالضطراب والقلق، والفوضى من الناحية السياسية واالجتماعية والثقافية، هنا 

وما  مؤمن شاهيالشيخ مشس اهلدى كمجاهد ابسل يف امليدان، وبدَأ جيمع الناس يف حمافظة  برزَ 
وألاى التدريس ابللاة األردية يف  (1)حوهلا وحيّثهم على املشاركة يف احلركات للدفاع عن اللاة األم،
 مدرسته، وأصبحت اللاة البناالية هي لاة التعليم والتدريس فيها.

شيء فيدل على فراسة هذا الرجل املؤمن، وبعد نظره، وجتارب حياته، ومدى  هذا إن دّل على 
إدراكه للمستقبل، وسياسته احلكيمة، واألمر الذي يؤّكد لنا أن هذه احلادثة مل تكن مصادفة  أو مفاجأة  
موفّقة، بل كانت من مثار سياسته احلكيمة، هو الدور الذي قاَم به هذا العامل أثناء حرب تحرير 

االديش ضّد ابكستان، فقد أيَّد فكرة انفصال شرق ابكستان عن غرهبا، وأّدى دورا فّعاال يف حرب بن
  (2)التحرير واجلهاد ضّد اجليوش املعتدية.

رغم اشتااله ابحلركات، واجلهاد ضّد اهلندوس واإلجنليز، مث املشاركة يف السياسة، والدخول يف 
شريعي، وإدارة املساجد واإلشراف على دوٍر لأليتام، ورائسة اجلامعات واملدارس، كان جماهدا اجمللس الت

رائدا يف عامل الصحافة واإلعالم، وعّد العمل يف هذا امليدان يف حني خلّوه عن العلماء والكّتاب 
العربية والفارسية  الرابنيني أكرب جهاد، وأجّل خدمٍة ميكن لرجل أن يقّدمها إىل دينه وقومه، وكان يتقن

 الدين والدنياواألردية والبناالية واإلجنليزية، فأصدَر جمالت، ونشر صحفا ودورايت، فقد أصدر جملة 
عام  حّجة اإلسالم، كما أصدَر جملة عربية ابسم ترمجان الدينم من داكا، وأصدر جمّلة 1929عام 

                                                 

 م 2111سبتمرب،  24اليومية، األحد،  (األفق اجلديد)وكذلك جريدة "نيا دياانتا"  121العلماء يف حركات التحرير، أتليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسميت ص دور  (1)
  174و 171البطل األسطوري: موالان مشس اهلدى الباتشباغي، أتليف نسيم عرفات، ص (2)
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  (1)م من كلكتا.1982 

كان رجال عظيما وإنساان كرميا، كامل الرجولة، طُبع على حّب الناس والرمحة هبم واجلهاد من 
أجلهم، فقد جاهَد حياَته كّلها دفاعا عن حقوق املسلمني، ال سيما أهل القرى واألرايف، ومن أجل 

ات، فقد آثر هذا احلّب وهذه اإلنسانية مل يسكن يف داكا العاصمة رغم توافر الفرص واستمرار الدعو 
العيش يف القرية دون العاصمة لريى حياهَتم أبم عينيه، وليعيش سعادهَتم ومعاانهتم، مث يقف جبانبهم  
كمرشد خبري، اثقب النظر، وذكي الفؤاد وصادق الفراسة، وعظيم اخلربة ابلرجال، وقائد جمّرب حكيم، 

بوابه مفتوحة لكل طارق، ومائدته واسعة وكان بيُتُه دار الضيافة للفقراء واملساكني وأبناء السبيل، وأ
 مبسوطة ليل هنار، وحقا كان إنساان ال ينزل الدهر ِقدره. 

مث حّدث وال حرج عن عبادته وورعه، وزهده يف الدنيا، وصلته ابهلل تعاىل، فكان منذ مقتبل شبابه 
وظّل ينصح وُيصلح  (2)جازَة،مبايعا للشيخ الرابين موالان عنايت هللا الاجرايت الرامبوري، مث انَل منه اإل

طوال حياته، وكان له عدٌد هائل من األتباع واحملبني يف املناطق الشمالية من بناالديش، ومن أبرز من 
نشَأ تحت إشرافه وتتلمذ عليه، وتلقى منه الرتبية الروحية والتزكية، وأتثر بفكره وشخصيته، الشيخ الكبري 

وكان زاهدا من النوع الفريد، أقبلت عليه الدنيا وهو يضرب عنها  (1)موالان برهان الدين املؤمن شاهوي،
 صفحا. 

م، بعد أن قضى حياة  1988سبتمرب عام  24وقد اختار هللا هذا املصلح العظيم والعامل اجملاهد 
حافلة ابخلدمات اجلليلة، واملآثر اخلالدة، تذكر به األّمة، وجتلب له الدعوات الصاحلة املخلصة أبد 

 األبد. 

                                                 

 م 2111، سبتمرب 24جريدة االتفاق اليومية،  (1)
  47البطل األسطوري: موالان مشس اهلدى الباتشباغي، أتليف نسيم عرفات، ص (2)
الشيخ لطف الرمحن الربنوي، وخرّيج مدرسة الشيخ مشس اهلدى الباتشباغي  وخليفة ،شاهي مؤمن حمافظة يفإنه الشيخ برهان الدين، العامل الكبري  (1)

 أمثال الكبار األساتذة على ديوبند العلوم دار يف درسَ  مث الباتشباغي، الشيخ إشراف تحت ابتشباغ درسةمم، ودرَس يف 1911يف السياسية، ولد عام 
 العمارات حزب يف فشارك اإلنسانية، واخلدمات السياسة يف عبقريته جتّلت الالهوري، علي أمحد موالان والشيخ البلياوي، إبراهيم والشيخ املدين، الشيخ
 تحت اخلالفة حركة جاءتْ م عندما 1982يقوم بدور بليغ فيه، ويف عام  وظل ،اإلسالم علماء مجعية يف شاركَ  مث لباتشباغي،ا الشيخ أسسه الذي
حممد هللا احلافظجي يف الوجود، شارَك الشيخ يف حركة اخلالفة وأصبح من طليعة قادهتا، كما أنشَأ مدارس ومساجد كثرية، وأشرف على  الشيخ قيادة

، ويفّسر ا العلمية، وقاد املظاهرات واجلهاد ضّد البدع واخلرافات، والفحش واملنكرات يف قومه، وكان حراب على دور السينما وجمامع الرقص والاناءاملراكز 
 م. 1997لقرآن يف املساجد ويف اجملالس العامة، وقد تويّف الشيخ عام 
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 موالنا عبد الرمحن الفاروقي

(1781- 1777) 
 القائد املؤمن، شهيد األفغان، أمري اجملاهدين يف البنغال

 
يف مثانينيات القرن املاضي، ملا بدأ اجملاهدون األفاان جهاَدهم ضد االحتالل الروسي املتعجرف، 

يف املعركة بالء حسنا، خرَج شاٌب بناالديشي من حدود هذه الدولة ووصَل إىل أفاانستان، وأبلى 
وأظهر فيها من البطولة والبسالة والشجاعة والنخوة ما حري الناس، وأذهل العقول، وجعله قائد 
اجملاهدين، ومرجع األبطال املؤمنني، مث ما زادت األايم إال قوة إميانه، ورابطة جأشه، ومحاسه للجهاد، 

ى االحتالل، وحرَصه على الشهادة، حىت جاء وغريته على الوطن اإلسالمي واألمة املسلمة، وشدته عل
األجل احملتوم، وتفّجر اللاُم، فتطايرت أشالؤه يف اهلواء، وأصبح يف قائمة الشهداء! ما دامت أرض 
األفاان تتاىن مبجد اإلسالم واحلرية، ستظل هي مدينة هلذا االبن البناايل املسلم، ومادامت راية اجلهاد 

 مساء الدنيا، سيظل هذا اإلنسان يف سجل اخلالدين، وكوكبة منرية اإلسالمي ترفرف بعز ومشوخ يف
عصره، ووارث  أسامةهتدي الناس يف الظلمات، وترشدهم إىل احملجة، إنه القائد املؤمن الشهيد، و

 . خالد وصالح الدين، وأمري اجملاهدين يف البناال، موالان عبد الرمحن الفاروقي 

، يف بيت مسلم سرجم ُولد هذا اإلنسان العظيم يف حمافظة 1912أكتوبر عام  11 يف
متواضع، بال جاه وبال مال، وملا وصَل إىل الشهر العاشر من العمر، توفّيت أّمه احلنون، وبدأ الطفل 

 يرتعرع يف حضن عمته، لكن إن هي إال أايم حىت ماتْت عنه عمته وذهبت إىل رفيقها األعلى! 
فرتٍة فكر احلاج شريعت هللا والد عبد الرمحن يف تعليمه وتربيته، وأدخله يف كتاب قريته، فكان بعد 

، ربيع قلبه، ورفيق حياته وموته، مث دخَل يف مدرسة ذلك بداية دراسته، وافتتاح صلته بكتاب هللا 
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غاناوليا بـِخداابرا مث يف مدرسة ،جالبارا .ودرَس فيها فرتة ، 

منذ نعومة أظفاره كان األمري يشعر يف قلبه حبنني كبري ورغبة عامرة جاحمة إىل الدراسة يف اهلند، 
وملا شب عن الطوق، وقوي عوده، واكتملت رجولته، رأى أن الفرصة قد سنحت، وأن األوان قد 

ا، وال يرى فيه صديقا أم حان، فخرَج من مسقط رأسه إىل طريق ال يعرفه، وإىل عامل كبري جيهله متام
قريبا، هكذا خرَج عبد الرمحن من بيته ووصَل إىل اهلند، وحيدا فريدا، وبدأ يتنقل يف املدن اهلندية 

وغريها، يبحث عن ملجأ  إله آابد، وأغرا، ولكناؤالكربى، من غرب البناال إىل مشال اهلند، من 
، ودخَل يف مظاهر العلوم أترابراديشبايته يف يلجأ إليه، ومدرسٍة أيخذ فيها العلم، حىت وجَد 

، ودرَس فيها فرتة وجيزة، مث تركها ودخَل يف رحاب دار العلوم ديوبند، وبه كأن عبد الرمحن سهارنبوربـ
دخَل يف التاريخ من أوسع اببه، وأعلن على املأل بداية فصل جديد من حياته، فهنا طلعت جنمة 

 وتبني الااية بوضوح اليت استعد هلا منذ صاره.  سعادته الكربى، ووجَد ضالته،

م فاجَأ اجليش الروسي اجلبار أرضا آمنة انئمة مطمئنة من أراضي املسلمني يف آسيا 1919عام 
الوسطى، وشن غارة على أفاانستان بقضه وقضيضه، واحتل معظم مناطقها، وارتكب فيها أكرب اجملازر 

ل من الرجال، واغتصب من النساء، وأمات من األجنة واألطفال، ودّمر من البيوت، اإلنسانية، وقت
وخّرب من املساجد واملدارس ما ال حيصيه إال هللا، حىت سّوى دولة عامرة ابألرض، وحّول من جنة 
خضراء إىل بيداء قاحلة، وسرَق من ثرواهتا وخرياهتا حيث وقعت هبا اجملاعة، وهكذا حدثت أكرب مأساة 

 إنسانية يف القرن العشرين على أرض أفاانستان مقابل صمت رهيب من العامل! 
كان عبد الرمحن طوال هذه األايم غارقا يف حبر الكتب واملؤلفات، ومعتكفا على الدراسة والقراءة، 
ال يعبأ مبا يزجمر حوله من الطوفان، حىت جاَء مساء يوم بصباح جديد يف حياته، يف ذاك املساء كان 

الرمحن يف مكتبة دار العلوم يبحث عن مقرر دراسي، وهنا وقعْت يف يده جملة للمجاهدين  عبد
األفاان، ففتَحها وبدأ يقرأ فيها وعيناه تذرفان من الدمع، يبكي بكاء شديدا على مأساة األمة األفاانية 

ل نبيه احلبيب: املسلمة، ويتفّجر محاسا للدفاع عنها، وألخذ الثأر من املعتدين عليها، وقد وعى قو 
 َمَثُل املؤمنني يف تـََوادهم وترامُحهم وتعاطُفهم مثُل اجلسد، ِإذا اشتكى منه عضو َتَداَعى له سائُر اجلسد
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، وهذه كانت نقطة تحول يف حياة عبد الرمحن، وأخذ قرارا صارما للدخول يف أرض ابلسةَهِر واحلُّمى
كل ما كان عنده من األموال واألغراض، وحضَر يف دار   أفاانستان، واالخنراط يف سلك اجملاهدين، فباعَ 

 بباكستان.  كراتشيالعلوم 

مل تكن حياة عبد الرمحن يف ابكستان حياة رغد وهناء، بل عاىن معاانة طويلة، وتحمل مشاق 
من األايم، وفُتحت شديدة، ونفد زاده، وضاقت عليه األرض مبا رحبت، حىت ابتسم قدره يوما 

، وفاتَحه يف أحالمه وأهدافه، ففرح به الشيخ األبواب، والتقى أبمري اجملاهدين الشهيد إرشاد أمحد 
 فرحا كبريا، وبّشره، فكان ذلك يوما أغر يف حياته. 

يف بداية الثمانينيات وصَل عبد الرمحن إىل أفاانستان، وانضم إىل صفوف اجملاهدين، وصَب قلبه 
وروحه، وعقله، ومحاسه ومحيته على اجلهاد، والتدريب، والرايضة، والتمرين، حىت يف غضون فرتٍة  وقالبه،

قصرية برَز بني زمالئه مقاتال فريدا من نوعه، وأبدى من احلكمة، والشجاعة والبسالة، واخلربة واحلنكة، 
كانة كبرية يف قلوب ودقة النظر، والفراسة، والتخطيط الدقيق، والسبق إىل الساحة، ما جعَل له م

اجملاهدين، وذاَع صيته، وانتشر امسه يف الناس، وأصبح قاعدة من قواعد القتال، واختري انئب األمري 
 .حركة اجلهاد اإلسالميلـ

جراءه م ُجرح األمري عبد الرمحن الفاروقي يف إحدى املناوشات جرحا ثخينا، ذهبت 1987عام 
، وملا عاَد إىل ساحة اجلهاد واستأنف القتال إحدى حبيبتيه، فُبعث إىل أملانيا، وُشفي بفضل هللا 

أبدى بسالة أكرب، وبطولة أكثر، وقهَر االحتالل يف كل ساحة، ودحرهم يف كل موطن، وظّل يعمل 
ش، ويعد الزاد، وينصح ليله وهناره لصاحل اجلهاد واجملاهدين، ال يعرف الراحة واإلجازة، جيهز اجلي

ويوجه، وحيث وحيّرض، ويدّرب وخيطط، ويبعث البعثات، ويرسل اإلمدادات، ويستقبل الازاة، ويعود 
املرضى، ويعاجل اجلرحى، ويدفن الشهداء، ويسبق إىل الساحة، وخيرج األلاام وكان خبريها، فينزل يف 

 حقول ألاام األعداء، وينبشها نبش اجملرب احلكيم. 
م، وذهَب األمري عبد الرمحن الفاروقي مع كتيبة من اجملاهدين إىل 1989مايو عام  11 حىت جاءَ 

يف شرق أفاانستان، يبحث عن ألاام األعداء، وهنا تفّجر لام بصوت جملجل،  خوستمنطقة 
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وأصاَب األمري مباشرة، ومّزق جسده الطاهر، وجرَح جرح املوت، وما هي إال حلظات حىت تحرّكت  
مات أخرية، وفاضْت روحه الطيبة إىل ابرئها، لتحّلق يف مساء الفردوس األعلى ويف حدائقها شفتاه بكل

 اخلضراء، مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا. 

ه ُولد يف قرية من قرى لو ذهبنا نسأل أين ُولد األمري عبد الرمحن الفاروقي؟ ليجاُب بسرعة أبن
بناالديش، ولو سألنا فأين استشهد؟ ليجاب ابلسرعة نفسها أبنه استشهد يف صحراء من صحاري 
أفاانستان، لكن لو سألنا هنا كيف وصَل رجل بناالديشي إىل أرض أفاانستان؟ وماذا أخرَج شااب 

نتهاء يف كل حلظة؟ وماذا أجج انر متدفقا يف مقتبل شبابه من حياته اهلادئة الوادعة إىل حياة مهدد ابال
احلماس يف قلب طالٍب معتكف على الكتب، غارق يف حبر العلوم واملعارف يف رحاب دار العلوم 
ديوبند، فهزه هزا عنيفا، ودفع به من الدار إىل الاار، ومن املنزل إىل امليدان، ومن املكتبة إىل املعركة، 

ائف وفوق األلاام، وداخل األوغال واألدغال؟ لو كان األمري ومن اجلامعة إىل الساحة، وتركه تحت القذ
أفاانيا من األفاان لقلنا إنه جاهَد يف سبيل وطنه، وتحرير أمته من براثن االحتالل، ولو كانت احلرب يف 
بناالديش لقلنا إنه قّدم روحه فداء ملسقط رأسه، وأظهَر بسالته كما يظهر ماليني أبطال الدولة 

سل، لكن ملا يذهب إنسان بناايل إىل أرض األفاان، ويرتك بيَته وأسرته، وزوجته املسكينة وجنودها البوا
اليت مل مير على زفافها أكثر من أسبوع! ويؤثر حرارة القتال على حرارة أعطافها، مث يسكب آخر قطرة 

اصر الذي يزن  من قطرات دمه، ويفدي بروحه، لن نستطيع أن نزن هذه القصة مبوازين العامل املادي املع
كل شيء مبيزان الربح واخلسارة، ويظن قصص العقيدة واليقني مثل هذه صفقات يف أسواق التجارة، 
فيجحف ويستخف ويتجاهل، إهنا من معجزات هذا الدين وسوانح األمة املسلمة، وكرامة أبنائها 

 وأبطاهلا، ال يقدر عليها أهل دايانت العامل، وال أصحاب املذاهب والفلسفات. 
فاإلسالم ال يقتصر على حدود، وال ينحصر يف أطر ضيقة، وال يعرتف بشعائر ونعرات جاهلية 
مثل الوطنية والقومية، إذ إنه دين عاملي شامل للبشرية مجيعا، فالعامل كله جماله ووطنه، واملسلمون يف كل 

وأعضاء أسرته، حيث لو بقعة من بقاع العامل على اختالف الدول واألعراق واأللوان أبناؤه وأهل بيته، 
ُأصيب مسلم يف شرق الدنيا لقام املسلمون وقعدوا يف غرهبا، ولو تعرضت مسلمة يف أقصى اهلند 
والصني هلّب جنود هللا يف أقصى العراق والشام، هذا هو اإلسالم، وهذا الذي عرفه هاريخ العامل عرب 

ات أبطال املسلمني، وذهبت رحيهم، ثالثة عشر قران، مث جاَء االحنطاط، وزالت دولة اإلسالم، وم

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 221 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

221 

 

وظهرت احلدود، وبرزت األسوار الشائكة بني دولة وأخرى، وانتشرت القومية والفوارق اجلارافية 
املصطنعة بني األمة املسلمة مثل النار يف اهلشيم، حىت متزقت أمة واحدة إىل أمم كثرية، وصارت مشاتة 

القدمية، وبدأت األفكار الاريبة تتسرب يف قلوهبم: "ملاذا لألعداء، ورانت على قلوب املسلمني اجلاهلية 
هنّب وننهض يف اهلند إذا عذب املسلمون يف الشيشان، ملاذا خيرج الشاميون إىل الساحة إذا قتل 
املسلمون يف كشمري؟ فدولتهم ليست دولتنا، وجنسيتهم ليست جنسيتنا! وليست لنا يف حرهبم انقة وال 

ظهرْت فيه هذه الفكرة الفظيعة يف األمة املسلمة ذهب هارخيها، وزال جمدها،  مجٌل!" ومنذ اليوم الذي
وأصبحت هذه األمة أضعف األمم على ظهر البسيطة، وال أمل يف هنوضها، واالستيقاظ من سباهتا، 
وعودة ماضيها وعزها وسؤددها، إال إذا عاد األمري عبد الرمحن الفاروقي مرة أخرى! وما أحوج أمتنا إىل 

 له!!مث

ذاَق األمري مرارة اليتم منذ صاره، حيث فقد أمه يف الشهر العاشر من عمره! مث ملا بدأ يرتعرع يف 
حضن عمته وتحت ظالهلا ُفَجع هبا، وحرم من احلنان مرة أخرى، مث ملا دخَل يف املدرسة ليدرس فيها 

دي، ومل يسمح له وضع والده أن يستمّر يف دراسته، وأيخذ العلم، مل يستطع االستمرار لضيق اقتصا
فاضطر إىل هجر املدرسة، وهذه كلها ظهرت كعناصر قوية يف تكوين األمري وصياغة عقليته ونفسيته، 
لذلك ملا مسع عن معاانة املسلمني يف أفاانستان، ورأى كيف تاتصب النساء فيها وترمل، وكيف تيّتم 

وعا، ويُطردون من بيوهتم، وقد ذاَق مرارة اليتم وعاىن صنوف املعاانة األطفال، وكيف ميوت املسلمون ج
يف كل مرحلة من مراحل حياته، واملعاانة تصقل الرجال، حىت أدرَك حجم مأساة الشعب األفااين متام 
اإلدراك، وأثر ذلك يف نفسه أثرا كبريا، فلم يكن منه إال أن هّب ودب، وجاهَد وقاَتَل، وفدى حبياته 

 ية لتحرير هذا الشعب املسلم الاايل، والعودة حبريته وأمنه واطمئنانه اليت كان يتمتع هبا منذ قرون! الاال
هل رجَع األمري إىل وطنه بعد أن وصَل إىل الساحة؟ وهل تزوج وأجنب؟ وهل كّون أسرة؟ لقد كان 

د مبثله ال سيما يف األمري عبد الرمحن الفاروقي أسوة حسنة من اجملاهدين األبطال، وهل يسمح اجلها
عصر االحنطاط وخلو امليدان عن األبطال أن يعرف الراحة واإلجازة، والعودة إىل الوطن، وتكوين 
األسرة، والعيش بني أعطاف الزوجة ووسط األوالد؟ والوطن األفااين تحت نري االحتالل الروسي، واألمة 

ال مرتني أو ثالث مرات، ال ليسرتيح وينام املسلمة األفاانية يف جحيم الصليبيني؟ فلم يعد إىل وطنه إ
حاملا ابلبساتني واألزهار يف حضن الزوجة، ويكّون األسرة، وإمنا ليجّند اجلنود يف سبيل هللا، وجيّهز 
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اجليوش، ويصدر اجمللة، ويعقد اجملالس، ويكّون جبهة جديدة للجهاد يف وطنه األثري، وينهض ابلشباب  
كانوا يف نومة أو غفلة عن اجلهاد اإلسالمي، فبعث جبيل من الشباب   البناالديشيني املسلمني الذين

يف أرض  حركة اجلهادالايورين إىل أفاانستان، وأرسل إمدادات للمجاهدين، ووضَع حجر زاوية 
 الوطن، لتنقيتها من شوائب اإلحلاد والعلمانية، وأرجاس الكفر والوثنية، وبراثن الطواغيت! 

م زّوجه بعض أقاربه بفتاة بناالية صاحلة، لكنه مل يعش 1988ب البناال عام نعم أثناء بقائه يف غر 
معها إال أايما معدودة، وكيف مبجاهد أن يبقى مع األسرة أكثر من ذلك والساحة تناديه صباح مساء؟ 

املسكينة تصرب وتحتسب  ماجدةفودّع عليها سالم الوداع، وذهَب شهيدا إىل اجلنة اخلضراء، هاركا 
 و من هللا عوضا خريا. وترج

إن حياة األمري عبد الرمحن الفاروقي خري مثال على صالحية هذا الدين هلذا القرن، وصالحية 
األمة املسلمة للعامل املعاصر، والقوة الكامنة يف صمميها، لو خترج وتربز أتيت ابلعجائب، وإن حياته  

ريخ اإلسالم، ولواله وأصحابه لكان حيق كانت صورة حية من سلفنا الصاحل، واجملاهدين األبطال يف ها
لقارئ التاريخ أن يظن األمة املسلمة البناالية أمة عقيمة، تنجب السياسيني، وتنجب املؤلفني، وتنجب 
الدعاة واملصلحني، وال تنجب اجملاهدين، وهو ذروة سنام اإلسالم وعنوان املسلمني، لكن األمري أثبت 

ع التاريخ لو توايت الفرصة، وتوافق شن طبقا، وأن الشباب املسلمني أن هذه األمة أمة ودود ولود، تصن
يف هذه الدولة ليسوا أمواها، وليسوا جبناء، إال أهنم يف حاجة إىل من ينبههم، ويضع اليد احلارة على 

م صدورهم، وينفخ فيهم روح احلمية والارية، والقتال يف سبيل هللا، وال ينّومهم حببوب الليربالية و"اإلسال
سامل".

ُ
  (1)امل

                                                 

، وكتاب من الهور إىل قندهار، أتليف (البناالية)، وترمجة أيب أسامة (األردية) ع العثماين، أتليف الشيخ املفيت رفي2مستفاٌد من جانباز جماهد ج  (1)
الشهرية، عدد خاص يف ذكرى األمري الفاروقي، سبتمرب،  (هلموا أيها اجملاهدون)السيد مبنو، ومقال الشيخ اجملاهد حممد عبد الا ي يف جملة جاغو جماهد 

 م. 1989
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 حممد يونس
ّ
 احلاج

(1718- 1771) 
 القائد املصلح، حمارب التنصري، رائد األعمال اإلنسانية

 

كما كان يدعوه مساحة الشيخ حممد بن عبد هللا السبيل، إمام   -هو "شيخ العرب والعجم"
اإلنسانية، واجملاهد والرئيس بل املؤسس الثاين جلامعة فتية، ورائد األعمال  -وخطيب احلرم املكي،

، رجٌل أفىن حياتَه يف خدمة العلم، الباسل، وحمارب التنصري، احلاج حممد يونس بن عبد اجلبار 
ونذر نفسه لرتبية الدعاة، وتوىّل رائسة جامعة فتية بعد مؤسسها ورئيسها األول العالمة الشيخ املفيت 

معة فتية يف التاريخ من أوسع ابهبا، عزيز احلق، فجاء بتطويرات هارخيية جذرية، حىت دخلْت جا
وأصبحْت اثنية أكرب جامعات عربية إسالمية داخل الدولة، فاحملاسن واملزااي اليت تتميز هبا جامعة فتية 
عن غريها اليوم، والنجاح الباهر الذي سّجلته يف مسريها، يف إعالء كلمة هللا وبث الدعوة، ونشر نور 

 -بعد مؤسسها -والدعاة، واملصلحني واملؤلفني، يرجع الفضل يف ذلك العلم واملعرفة، وختريج العلماء
إىل "حاجي صاحب"، كما أدى دور الرايدة يف األعمال اإلنسانية، وخدمة اخللق، ومساعدة الفقراء 

 -واملساكني، وإغاثة املنكوبني، وإنقاذ األمة املسلمة املتخلفة الوضيعة، وانتشاهلم من فكي األسد
جانب، والنصرانية من جانب آخر، يف أدغال شيتاغونغ وغاابهتا، وجباهلا وكهوفها، يف القاداينية من 

أحلك فرتات هارخيها، عندما كان هو الصوت اإلسالمي الوحيد يف تلك املنطقة، جيأر ابلدعوة إىل هللا 
ما مل  وسط أمواج التنصري، وكان هو الشّمعة اهلادية وسط ظلمات اجلهل والفقر واألمية، فعمل بوحده

تعمله مجاعات ومجعيات، ومامل تعمله حكومة! حىت جاَز أن يُقال إن الشيخ احلاج حممد يونس كان 
 ألهل شيتاغونغ كما كان الدكتور عبد الرمحن السميط ألهل قارة أفريقيا. 
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ينية للميالد مبحافظة شيتاغونغ، يف أسرة د 1911للهجرة املصادف لعام  1121ولد يونس عام 
، ويف بيت ُعرف ابلنبل والثراء، والشرف واملكانة، جليلة تنحدر من ساللة سيدان أيب بكر الصديق 

فعاش يف حببوحة من العيش وهناءة، وشّب يف دعة وراحة، وترىب يف رغد ودالل، لكن هذه السعادة مل 
لَده الكرمي يف العام الرابع من تطل له فرتة  بعيدة ، ورماه الدهر ابلنكبة، فقد ذاق مرارة اليتم، وفقد وا

عمره، ونشَأ يتيما يف حضن أّمه ويف ظل حناهنا، وملا بلغ الصيب العام اخلامس، أحلقته أّمه يف مدرسة 
  (1)ابتدائية بقريته، ووضعْت عند معّلم يلّقنه القرآن والتجويد.

رعية، والتفّقه يف الدين، بعد إهناء الدراسة االبتدائية احلكومية غلب عليه الشوق إىل الدراسة الش
والتضلع من الكتاب والسّنة، وكان ذلك نقطة تحّول يف حياته، فدخَل يف جامعة هاهتزاري، وهّب أيخذ 
العلم، ويشفي الاليل من منهل العلماء الصايف الزالل، وظّل سنواٍت حىت أكمل املرحلة الثانوية على 

سهم املفيت األعظم فيض هللا، وعالمة الصوفية الشيخ أيدي األساتذة الكبار والشيوخ البارزين، وعلى رأ
ضمري الدين أمحد، والشيخ املؤسس العالمة حبيب هللا القرشي، وابيع على يد الشيخ ضمري الدين 
خليفة الشيخ رشيد أمحد الكنكوهي، واجتهد يف سبيل التزكية والسلوك، ورايضة النفس واجملاهدة، حىت 

معارف الوجدان، وحصل على اإلجازة من شيخه، وهو ال يزال فىت انهضا فتح هللا عليه أسرار الدين، و 
  (2)يدرس يف الصّف الثانوّي.

م، ودخَل يف دار العلوم ديوبند، وظّل فيها مخس سنوات 1912سافَر الشيخ يونس إىل اهلند عام 
ملنطق، لدى أقطاب العلم، وجهابذة الفقه والنظر يدرس احلديث، والتفسري، والفلسفة، وعلم الكالم وا

الذين انتهت إليهم رائسة التدريس يف ذلك العصر، أمثال موالان حسني أمحد املدين، فقد درَس عليه 
البخاري والرتمذي، والشيخ املفيت حممد شفيع، والشيخ العالمة إبراهيم البلياوي، وشيخ األدب موالان 

آن الكرمي عند املقرئ الشيخ عتيق الرمحن، لكن الرحلة يف رحاب القرآن اليت إعزاز علي، وبدأَ حيفظ القر 
بدأها الشيخ يف ديوبند أكملها يف احلرم املّكي عندما سافَر إليها حاّجا، ونزل ضيفا على بيت الرمحن، 

                                                 

  18و 11ملوالان حممد حبيب هللا ص -ب والعجم احلاج حممد يونس، حياته وأعماله وخدماتهقطب الزمان، شيخ العر  (1)
  127املرجع السابق، ص  (2)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 212 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

212 

 

ة وأثناء إقامته يف دار العلوم ذهَب إىل الشيخ أشرف علي التهانوي، ومكَث يف زاويته ويف كنفه مدّ 
يسرية ، حمبا وحمبواب، راضيا ومرضيا، واعتكَف معه أايما، كلها الرتبية واالستفادة والصحبة، والسعي إىل  

  (1)كمال اإلميان، واحلصول على درجة اإلحسان، حىت تشّبع بنور علمه وعرفانه، مث عاَد إىل الوطن.
ة، ومل تكن فيها أشعة وهاجة هنا بدَأ مرحلة  جديدة من احلياة، لكن بدايتها كانت متواضعة خافت

تلّمح إىل مستقبل ابهر مستنري، فقد توىّل التدريس يف مدرسة قريته اليت كان فيها افتتاح دراسته وبداية 
رحلته العلمية، إال أن قلبه كان يف قلق دائم واضطراب قائم، ال يستأنس إىل بيئة، وال يطمئن إىل 

يشعر هبّوة كبرية حدثْت يف قلبه، وجرح غائر ثخني حيتاج وظيفة، وال يرهاح إىل عمل أو مهّمة، كأنه 
 إىل بلسٍم. 

بعد فرتٍة طرق مسامَعه أن شيخه ومرشده العالمة الضمري الدين قد أزعم على السفر إىل أرض 
أحس بفرحٍة احلجاز، ألداء املناسك وزايرة احلبيب، وأحدث هذا النبأ موجة من احلماس يف قلبه، و 

تامره، وتطاير ضمريه حبورا، وجتدد حنينه إىل بيت هللا احلرام، وهنا وجَد بلسما طاملا تفّقده وحبث عنه، 
وأحّس أنه جرحه بدأ يلتئم، وأن داءه أخذ يزول قبل أن يلقى طبيبا وأيخذ دواء ، وهذا هو مرض 

 العارفني، وداء قلوب الرابنيني. 
، وأكمل مناسك احلّج، وزاَر روضة احلبيب، مث بدَأ ميكث يف وصَل الشيخ يونس إىل بيت هللا

البلد الطيب، ويف رحاب الكعبة، يقوم ويصلي، ويتلو ويدعو، ويدرُس ويستفيد، وهنا وقَعت عليه نظرُة 
الشيخ العالمة املفيت عزيز احلق، املدير املؤسس للجامعة اإلسالمية فتية، وكان رفيقا يف هذه القافلة 

لحّجاج، تحت قيادة الشيخ ضمري الدين، ورأى فيه شااّب انهضا، وعاملا ضليعا، وقلبا راّبنيا املباركة ل
عارفا، حاد الذاكرة، مستقيم العقل، ومتقيظ الفكر، فحّبب ذلك إليه هذا اإلنسان، وذهَب إىل مرشده 

فلم يكن الشيخ ضمري الدين، وطلَب منه أن يسمح هلذا الشاّب أن يدخل يف جامعة فتية كمدّرس، 
من الشيخ ضمري الدين إال أن وافَق على هذا الطلب، لكن الشيخ يونس فضل البقاء على مقربة من 

 احلرم ويف ضيافة الرمحن ملّدة مزيدة، ووعَد بوفاء العهد بعد العودة إىل الوطن. 

                                                 

  29الكواكب الالمعة يف هاريخ دار العلوم هاهتزاري الشهرية، أتليف العالمة جنيد البابوناري، ص (1)
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ميان ملدة سنتني، بقي الشاّب يونس يف حضن احلرم، ويف مهبط الوحي واألنوار، ومعقل اإل
وقضاها يف الدرس واالستفادة من فحول العلماء وأساطني الدعاة، وأعيان احملدثني، وتشّرب قلبه 
ابلعبادة والزايرة، وعمرت سرائره ابحلب والعرفان واليقني، مث أخد اخلطى عائدا إىل الوطن، ودخَل يف 

فيه النبوغ منذ أول يوم، ومل يكن يف  للميالد، وقد برزَ  1947للهجرة املوافق  1114جامعة فتية عام 
اجلامعة من سبَق له احلّج يف بيت هللا سوى الشيخ املفيت عزيز احلق نفسه والشاّب يونس، فلّقبه مساحة 

وبدَأ يدعوه به، مث اشتهَر هبذا االسم، وكان موضع ثقة كبرية  (فضيلة احلاجّ )املفيت بـ"حاجي صاحب" 
عزيز احلق، حيّبه ويكرمه، ويضع عليه االعتماد، ويشاوره يف األمور من رئيس اجلامعة الشيخ املفيت 

م، 1978اإلدارية، والقضااي احلساسة اخلطرية اليت تتعلق ابجلامعة، وملا تويّف الشيخ املفيت عزيز احلق عام 
  (1)مل يكن هناك أحد أوىل من احلاّج حبمل هذا العبء الثقيل، فُويّل رائسة اجلامعة.

ما كاد العالمة يونس يضع قدمه يف ساحة فتية رئيسا هلا، حىت بدَأت مرحلٌة جديدٌة يف هارخيها، 
وال تزال تلك املرحلة من أخطر مراحل هذه اجلامعة وأجلها شأان، فقد برَز الشيخ انباة  من نوابغ الدنيا 

لجامعة تطّورات هارخيية، وارتفعت املباين، وقامت يف اإلدارة والقيادة، واإلصالح واملبادرة، وحصلت ل
العمارات، وارتقى املستوى التعليمي، وفُتحت املشروعات، فانتشرت شهرهتا يف اآلفاق، وأصبح امسها 
على كل لسان، وبدأ الطاّلب يتدفّقون عليها كما يتدّفق الَفراش على النار، حىت أصبحت جامعة فتية 

لتقى الطاّلب املتفّوقني، على الصعيدين احمللي والعاملي، يقصده كل من يريد مركز املدّرسني األكفاء، وم
القدمي الصاحل مع اجلديد النافع، وأن جيمع بني التأصيل العلمي والوعي العقلي، من داخل الوطن 
وأقصى العامل اإلسالمي، إذ درس فيها عدٌد كبرٌي من طالب اهلند، وابكستان، وميامنار، وإندونيسيا، 

وهو الذي فتَح للمتخّرجني من جامعة فتية اباَب إىل العامل  (2)يالند، وبعض الدول العربية واإلفريقية،وها
األوسع، وأنشأ عالقة "التبادل الطاليب" بني جامعة فتية وجامعات العامل العريب، مبا فيها كلية الدعوة 

طاّلب جامعة فتية يتمّتعون بثمار جهوده  اإلسالمية بليبيا واجلامعة اإلسالمية ابملدية املنورة، وال يزال
  (1)ويذكرونه يف دعائهم لدوره اخلالد يف جمال التعليم والرتبية.

                                                 

  11الندوي، ص ، أتليف العالمة سلطان ذوق(البناالية)صفحات من حيايت  (1)
  194مئة من عظماء البناال: أشرف علي النظامبوري ص (2)
  212وما بعدها و 111انظر تفاصيل هذا التاريخ يف قطب الزمان شيخ العرب والعجم احلاج حممد يونس: حياته وأعماله وخدماته، أتليف موالان حممد حبيب هللا ص (1)
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كانت دعوات النهضة العلمية واملدنية واالنتفاضة املعرفية آنذاك تقرع أبواب املدارس بعنف وبقوة  
شيخ ليلحق بركبها ويشارك يف موكبها، وبدأ العمل ابفتتاح قسم اللاة يف الداير البناالديشية، فنهض ال

البناالية وآداهبا يف جامعة عربية إسالمية مثل فتية ألول مرّة يف التاريخ، ليتوىّل العلماء قيادة هذه اللاة، 
صولة  ويتّملكوا انصيتها، وليكونوا هم فرسان األدب وفحول البالغة وأمراء البيان، ولتكون هلم فيها

وجولة، على حني كانت اللاة البناالية تعاين من إمهال شديد وازدراء كبري من قبل طالب املدارس 
لاة هندوسية وثنية ال جيوز  -يف نظرهم -الدينية وعلماء املسلمني، وغفلة الدعاة عن العناية هبا، لكوهنا

وة اجلريئة صاعقة عنيفة  وقذيفة االشتاال هبا، بل جيب االبتعاد عنها قدر املستطاع! فجاءت هذه اخلط
قويّة على املراكز العلمية وأوساط العلماء، وواجهت عواصف من االنتقادات واالهتامات، لكن هذه 
احملن كلها مل تثّبطه عن مواصلة سريه ومل تثنه عن طريقه، ومل يكن ملثله أن يعبأ ملثلها، فواصل السري 

طمئن البال، حىت كان له أثر مبارك ال نزال نلحظه يف وأمضى قدما، رابط اجلأش، وهادئ النفس، وم
الصبح ابلبناالية، و املرآةو التوحيديومنا هذا، وقد أصدَر جمالت ودورايت، أتيت يف طليعتها جملة 

  (1)ابلعربية. اجلديد

ة تراثها القدمي، وعاضة عليه ابلنواجذ، كانت معظم املدارس الدينية يف ذاك الوقت متمّسكة بعرو 
حىت اندثرت فيها نزعة اإلصالح والتجديد، وركن علماؤها إىل إيثار التقليد، وكانت جل عنايتهم حبفظ 
املتون القدمية، وشرحها والتأليف فيها، واالسرتسال يف املماحكات اللفظية، والتلذذ ابحلدود املنطقية 

اليت بليت وخلقت ودالْت دولتها، ورأوا يف محاية الرتاث القدمي جناة والتعريفات الكالمية، والعلوم 
لألمة، حىت ظل املنهج الدراسي يف املدارس العربية متااضيا عن متطلبات العصر، وضرورايت الدين، 

 ومقاصد الشريعة. 
، هنا جاَء العالمة حممد يونس ونظر يف املناهج الدراسية من منطلق جديد، ورأى فيها التايري

واستأنس اإلصالح واالنفتاح، وما أراد اإلسالم اجلامد املتمثل آنذاك يف املدارس العربية ورجاهلا، بل 
استحسن أن يكون املنهج جامعة بني األصالة واملعاصرة، وملتقى العلوم الدينية ابلعلوم العصرية، وأن 
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يضيع العلماء يف معارك جديدة  ُتدخل فيه شيء من اإلجنليزية والرايضيات والتاريخ واجلارافيا، لئال 
حامسة وال يضلوا الطريق، مث جاهَد لتحقيق هذا اهلدف، وتحويله من حيز التخطيط إىل حيز التنفيذ، 

م، على حني كان ذلك ضراب من اخليال، وهبذا 1911وقد أصدَر جمّلة دينية شهرية ابللاة البناالية عام 
 ج حممد يونس شخصية فريدة  يف هاريخ علماء هذه الدولة. تحّول اخلياُل إىل الواقع، وبرزت شخصية احلا 

مل يكن الشيخ احلاج حممد يونس أن يطّور اجلامعة اليت يُديرها ويهمل اجلامعات الشقيقات، 
واملدارس العربية، واملراكز العلمية اإلسالمية األخرى، بل كان يرى أن كل مدرسة دينية بيته، وساحة 

بناالديش آنذاك تحتضن آالف املدارس الدينية، واملراكز العلمية،  جهاده، وميدان عمله، وكانت
والكتاتيب القرآنية، إال أهنا كانت مبعثرة  مشّتتة، ال جتمعها جامعة وال تربط بينها رابطة، فكانت جهود 
العلماء موّزعة، وأقل نفعا وأتثريا، هنا غلب على الشيخ حممد يونس شوق اإلصالح، فتقدم وبرز يف 

ان، ودعا العلماء ورؤساء اجلامعات وقادة املدارس أن يقوموا يف صّف واحد، وعلى منّصة واحدة، امليد
وأن تكون جهودهم مّتحدة، لتكون أكثر جدوى وأبعد أثرا، فانشرحت الصدور هلذه الدعوة املباركة، 

وتشكلت جلنة  واستجاب هلا عدٌد كبري من كبار العلماء وجهابذة األساتذة، وقادة املدارس واملراكز،
م، 1918عام  وفاق املدارس العربية ببناالديشعاّمة لتشرف على هذه املؤسسات، وبرزْت ابسم 

وتوىّل الشيخ احلاج حممد يونس إشراَفها، وقد كان لكل من موالان مشس احلق الفريدبوري، والشيخ أطهر 
 .لوفاقاوغريهم دوٌر رايدي يف ظهور  (شيخ كوراي)علي، والشيخ عبد الكرمي 

م وتحت إشراف 1979وكانت هناك جلنٌة أخرى ظهرْت على يد الشيخ احلاج حممد يونس عام  
إال أن تلك ، (هيئة اتحاد املدارس العربية األهلية) أجنمن اتحاد املدارسابسم الشيخ املفيت عزيز احلق 

ىل إنشاء جلنٍة اثنية ومبادرة اللجنة مل تقم بدورها، ومل تؤت أكلها ألسباب يطول بياهُنا، فدعت احلاجة إ
نتيجة تلك احلاجة، وكان من إجنازه اآلخر إنشاء هيئة  الوفاقأخرى لتحقيق الااية نفسها، وكانت 

عاّمة لإلشراف على تحفيظ القرآن ومعاهد التحفيظ، وإرشاد احلّفاظ، والقيام هبم على رصيف واحد، 
، إضافة إىل ذلك أنشأ الشيخ عددا رمي بناالديشمجعية تحفيظ القرآن الكوظهرْت هذه اهليئة ابسم 

هائال من املساجد واملدارس، ذكرت بعض اإلحصائيات أهنا تزيد على أكثر من ألف ومخس مئة 
مسجد ومدرسة، وكان مديرا للجامعات، وظّل عضوا مهّما يف اجمللس االستشاري األعلى جلامعة 

االستشاري للجامعة اإلسالمية قاسم العلوم املعروفة هاهتزاري على مدى احلياة، كما كان رئيس اجمللس 
، واليت هي أكرب جامعة عربية إسالمية يف مشال بناالديش، وهو الذي جاَء ابلشيخ مدرسة مجيلبـ
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  (2)وأانط به رائسَتها، فكان ذلك مرحلة فريدة يف هارخيها. (1)يوسف النظامي إليها،

اة هذا اإلنسان وأروع مسات وشعار هذه الشخصية الكبرية هو العمل للناس، من أبرز جوانب حي
والسعي يف خدمة اخللق، والرايدة يف رعاية الفقراء ومساعدة الضعفاء، وإغاثة املنكوبني، فهذه الدولة 
اليت كثريا ما ُتصيبها األمطار والفيضاانت، وتعرتيها العواصف والكوارث الطبيعية، كانت تحتاج إىل 
إنسان مثله يكون أمسى مثال على إنسانية الثري املسلم، والسخي العامل، العارف ابهلل، املوصول به قلبا 
وروحا، فجاء هو الكرمي الذي قّدم منوذجا فريدا يف املبادرة احملمودة إلغاثة املنكوبني، كلما دامهت أهل 

 هذه الدولة داهية، ونزلت هبا انزلة.
م 1911م و1911م و1911ولة فيضاانٌت وأعاصري متتالية عام ومن مث ملا فاجأت هذه الد 
م، وأصاب الناس الفزع األكرب، واصطكت األسنان، وضاقت األرزاق، وعمت اجملاعات، 1991وأخريا 

هاجر احلاج املدرسة، وترك عروش التدريس، وكراسي احملاضرات، وخرَج من حمراب العلم إىل ميدان 
وبة، ووقَف جبانب اإلنسانية املضطربة امللهوفة، وأطال إليهم أكف العطاء  العمل، وهرع إىل املناطق املنك

 كأقرب الناس إليهم، وأشّدهم شفقة وحناان عليهم، ورمحة  هبم.
املكان الذي كان يتوجه فيه الشيخ حممد يونس سرعان ما يتحّول إىل املكتب اخلريّي للمساعدة،  

واالستئناس به، وعرض احلاجات عليه، وقد أسّس عديدا  أو مركز اإلغاثة، لكثرة ازدحام الناس حوله،
من املستشفيات، وفتح مستوصفات يف مناطق متخّلفة لتقدمي خدمات الرعاية الصحية اجملانية أو 

                                                 

ولد عام   املشهور يف املناطق الشمالية ببناالديش، ومن مقّدمة الدعاة واجملددين وأعالم العارفني، الشيخ موالان يوسف بن منري أمحد النظامي،إنه العامل (1)

 توىّل  مث تكميل،ال مرحلة يف بشيتاغونغ كويارام مدرسة من وخترّج ،مجيل مدرسة يف درسَ م يف شيتاغونغ، درَس االبتدائية يف كتاب قريته، مث 1941
فيها  يوسف الشيخ فدخل ،مجيل مدرسةلـ االستشاري اجمللس رئيس حينئذ وكان يونس، حممد احلاج الشيخ اختيار عليه وقع فرتة وبعد فيها، التدريس

كان رئيسا هلا إىل آخر عهده م، ومنذ ذلك احلني  1911م، وهنا تفتحت قرحيته، وبرَز نبوغه، وجتلت مواهبه، فأنيطت به رائسة اجلامعة عام 1914عام 
 النظامي، يوسف الشيخ إىل ذلك يف الفضل أكرب يرجع بناالديش، مشال يف العربية املدارس طليعة من اآلن تعدّ  اليت ،مجيل مدرسة أن شكّ  الابلدنيا، 

 الدعوة جبماعة وثيقة صلة وعلى كبريا، يةداع الشيخ كان كما ودمائه، ودموعه وجهوده، وتضحياته وفدائه، عطائه على تشهد ذراهتا من ذّرة فكل
 الدينية املدارس تنظيم مؤسسي من وكان كثرية، ومدارس مساجد أنشأ وقد احملتاجني، ويساعد املنكوبني جبانب يقوم إنسانيا رجال وكان والتبليغ،

االديش، وكان موضع ثقة العلماء والطالب يف مناطق كبرية، كما  عن جملس تعليم املدارس العربية األهلية يف املناطق الشمالية بن عبارة هو الذي بناالديش
 م. 2119كان من أبرز خلفاء الشيخ حممد هللا احلافظجي، وقد تويّف عام 

 وما بعدها  222ملوالان حممد حبيب هللا ص -قطب الزمان شيخ العرب والعجم احلاج حممد يونس: حياته وأعماله وخدماته (2)
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بكلفة زهيدة، للفقراء واملساكني وذوي احلاجات، وهكذا استمّرت جهوده من البذل والعطاء يف حياته   
ت مصادر مساعداته اي ترى وهو ليس مليكا أو ابن املليك؟ جزء منها كلها ما ال يصّدق، مث ماذا كان

أييت من جيبه، أما البقية فمن طرق أبواب األثرايء، والرتدد إىل امللوك واألمراء، ال من أجل نفسه، بل 
من أجل اخلالئق! حىت أصبح أسطورة، مل يُنس حيا وال ميتا، وقد كان له دوٌر بليغ يف حل مشكالت 

ما جاَء على  الروهيناا الالجئني يف بناالديش، وبذلك كله كان تطبيقا حيا ألخالق النيب  املسلمني
: كال! وهللا ما خيزيك هللا أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب املعدوم، لسان خدجية 

  (1)وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق.

كة التنصري ونشاط املنصرين يف هذه البقعة ترجع إىل قروٍن، وكانت بدايتها يف فجر القرن حر 
إىل اهلند، وبدأت أكرب حركة  وليام كرييالسابع عشر امليالدي عندما جاَء املنّصر اإلجنليزي الشهري 

ه كلةها يف هذه دعوية ونشاط تنصريي يف هاريخ اإلرساليات للكنيسة الربيطانية، وقد قضى كريي حياتَ 
املنطقة، بعيدا عن رفاهية العيش الربيطاين وكماليات قصور لندن، ومنذ ذلك احلني ونظرا إىل هذه 
التضحية الكبرية، وهذا النموذج الفريد الرايدي يف هذه احلركة، تنّشط املنّصرون يف هذه املنطقة، وظّل 

مرّة مدٌّ وجزٌر، ونشاٌط ومخوٌل يف فرتات خمتلفة يعملون عمَلهم عرب قروٍن، وقد ختّلَل هذه احلركَة املست
وألسباب شىّت، إال أن القرن العشرين شاهد مّدا كبريا وطوفاان جارفا حلركة التنصري يف هذه املنطقة، 
عندما اشتال عنها املسلمون ابالضطراابت السياسية، والضاوط االقتصادية، وران على قلوهبم التعصب 

ا بفروع األمور عن أصوهلا، وصاائر املسائل عن عظائمها، فاستاّل النصارى املذهيب املقيت، وانشالو 
هذه الظروف، واشتّد نشاُطهم وغلواؤهم، ومشّروا عن ساعد اجلّد لالصطياد يف املاء العكر، ولتحقيق 

 غاية عظمى يعملون هلا منذ قروٍن. 
اليات التنصريية، وأكربها وكانت املناطق اجلبلية من أكثر مناطق بناالديش خصوبة وجذاب لإلرس

أمهّية وأشّدها خطورة  عند املنصرين، وذلك ملواقعها االسرتاتيجية، وثرواهتا الطبيعية، وحاالهتا الدميارافية، 
وظروفها االقتصادية والدينية، ألن معظم السّكان يف هذه املناطق ينتمون إىل أعراق غري بناالية، 

                                                 

ملوالان حممد حبيب  -مللة عبد الرمحن بذلك يف كتاب قطب الزمان شيخ العرب والعجم احلاج حممد يونس: حياته وأعماله وخدماتهانظر شهادة فقيه ا (1)
 وما بعدها  297وانظر تفاصيل خدماته اإلنسانية ص 28هللا ص
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ر به أسواق األفكار، وحظائر االعتقاد، يعبدون للشمس والقمر، ويدينون أبداين غري اإلسالم، مما تزخ
والشجر واحلجر، ويعيشون حياة  ساذجة بسيطة  معتزلة تشبه حياة الكهوف والااابت يف العامل البدائي 
القدمي، فأدرك املنّصرون أن عملهم يف هذه املناطق وبني هؤالء األقوام سيكون أبعد أثرا، وأكثر إنتاجا، 

 فعا. وأعّم ن

هنا جاَءت عاصفة هوجاء من التنصري، واجتاحت جبال بناالديش وما جاورها يف الشرق، 
وتنّصر عدٌد هائل من البوذيني والوثنيني، وقامت الكنائس واملدارس التنصريية يف أدغال شيتاغونغ، حىت 

نصرانية، مث هبوا يدعون أهلهم وأقارهبم إليها! شاهد انسلَخ آالف املسلمني من اإلسالم ودخلوا يف ال
احلاج حممد يونس كّل ذلك بعقل واع، وقلب مستنري، وإميان عميق، ودرَس الظروف بعني فاحصة 
دقيقة، وأدرك ببصرية انفذة ماذا ختفي هذه العاصفة وراءها من مآس وطامات، وكوارث وأهوال، كما 

واعتزاهَلم عن اجملتمع، وانقطاعهم إىل زواايهم، واحنصارهم يف شاهد انقباض العلماء عن ذلك كّله، 
حدود املدارس واملساجد، وإمهاهَلم ملا ميوج حوهلم من الطوفان، وما حُياك من الدسائس واملكائد، 
وتقصريَهم يف جنب الدعوة، وضعَفهم يف اإلصالح، وعجَزهم عن مقاومة هذه احلركة القويّة عجزا 

ى كل شيء، فأحس يف قرارة نفسه حباجة ملحة لسّد هذا الباب، ووقف هذا اقتصاداي وفكراي، رأ
 الطوفان قبل أن يعّم ويطّم.

أدرك احلاج يونس أن هذه الكارثة جاءت على حني غفلة من العلماء، وغرور من احلكومة، 
والتعلق ابألثرة، عندما غفَل العلماء عن واجبهم، وسهوا عما كان واناماس من األمة يف حب الذات، 

عليهم من العناية ابلناس، وخمالطة األمة، والعيش بني وسط اجملتمع، وتفقد أحوال الشعب، والتحقق 
من ضرابت قلبه، ونبضات خاطره، وعندما استعبد احلكُم احلكومَة ورجاهَلا، وأسكرهتم مخرة السلطة، 

السيادة، وعندما غرق مجهور املسلمني يف األاننية، واّتكؤوا على زعمائهم وقواد وأخذهتم نشوة 
سياستهم، حىت ذاق اجلميع وابل غفلتهم، وجاءت جحافل النصارى، وغزت األمة املسلمة يف عقر 

 دارها! واقتحمت بيوهَتا وخمادَعها!! 
حلكماء، وال اهتمام سواد من أجل ذلك كله مل ينتظر احلاج يونس هنوض العلماء، وال عناية ا 
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األمة، ورأى أن احلق هو أن يقوم بوحده ويبدأ يف عمله! فقاَم ونزل يف الساحة، ورّكز اهتماَمه على  
املناطق اجلبلية يف شرق بناالديش، وعاَش طيلة حياته مدافعا عنها، ساهرا حول حرميها وحدودها، 

سبيلها جهاد املستميت، حىت فرتت حدة  وصّب عليها عصارة فكره، وسقاها برحيق روحه، وجاهد يف
التنصري، وخّفت وطأة املنصرين، وتحرّكت عجلة الدعوة اإلسالمية يف هذه املناطق من جديد، وحبماس 

  (1)مزيد.

أسس الشيخ يونس يف هذه املنطقة مدارس ومساجد كثرية، وفتح مستشفيات ومستوصفات،  
أنشأ مزارع، ومراكز إعادة التأهيل وإيواء املهتدين، ودعا املسلمني يف العامل اإلسالمي أن وحفر اآلابر، و 

 يشاركوا يف موكبه الدعوي املبارك، وجاَب العامل العريب طوال وعرضا، حىت جاءت استجابة كبرية. 
تابعة ملنطقة ال ُسوخ ِباَلسللميالد أنشَأ الشيخ مركزا للدعوة اإلسالمية يف قرية  1984يف عام  
راناونيا  مبحافظة شيتاغونغ، وكانت هذه املنطقة اجلبلية أرضا غنية خصبة للحركات التنصريية

واألنشطة البوذية، والتيارات املنحرفة املنتمية إىل اإلسالم مثل القاداينية، مل تكن فيها مدرسٌة أو مركٌز 
كانت مهجورة  أو شبه مهجورة منذ فرتٍة   دي ي علمّي، كانت بعض املساجد القدمية قائمة ، إال أهنا

بعيدٍة، وبدَأ الناس خيّطون إىل النصرانية رويدا رويدا، فهرع الشيخ إليها، وأنشأ فيها هذا املركز، ومسّاها 
مركز التعليم والدعوة اإلسالمية وفتَح تبعا هلذ املركز مستشفى، ومركزا لتأهيل املهتدين، ومدرسة ،

ظ القرآن الكرمي على منهج دار العلوم ديوبند، ليكون جممعة إسالمية كاملة، للبنات، ومعهدا لتحفي
وابلفعل كان هلا دوٌر كبرٌي يف إانرة هذه املنطقة، وإنقاذها من شراك التنصري، وتبصريها حبقائق اإلسالم 

  (2)ومعجزات هذا الدين.
، وبىن تحته بندرابنافظة يف حم مركز التعليم والدعوة اإلسالميةأنشَأ الشيخ  1989ويف عام 

                                                 

انبه ابلدعم املادي واملعنوي، وزادوا من قّوته الروحية للسعي وقد عرَف واعرتف جبهوده اجلبارة يف حماربة التنصري كبار علماء العرب والعجم، فوقفوا جب (1)
 111و 99ص 1992، يونيو وراء إجناح مشروعه وتحقيق حلمه، انظر ماذا كتب عنه جملة البعث اإلسالمي الشهرية، الصادرة من ندوة العلماء ابهلند، يف عددها الرابع

دعوية ملّدة عشرة أايم، قبل أعواٍم، فرأى أن مركز الدعوة الذي أنشأه هذا اإلنسان، والذي أانَر هذه وقد زاَر كاتب هذه السطور تلك املنطقة يف رحلة  (2)
ألسباب أمهها أنه املنطقة منذ فرتٍة مديدة، بدأَ يسري اآلن يف طريق االحنطاط، فقّل نشاطه، وضاَق أفقه، وبدأَت املدرسة متشي خبطى ثقيلة، وبطء شديد، 

ىت قيادَته ورعايَته، ويتعّهده بني الفينة واألخرى، ولعّل هذا أبرز مواطن لتقدير قيمة العظماء، فهم عندما ميوتون ال يرثهم األكفاء، ح مل يلق بعده من حيسن
 خفَت فيها صوُت احلّق، وعاَدت حركة التنصري بنشاطها وعنفواهنا، وجيوشها اجلرارة، فهل من يونس جديد ينهض ويقف يف وجهها؟ 
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مسجدا، ومعهدا لتحفيظ القرآن، ومدرسة ، وانداي ثقافيا، ومكتبة  غنية، ودارا لأليتام، ومركزا للتدريب 
امله ي، وفتَح مستشفى، مع هذه األعمال الشاقة اجلليلة كان ال يرى فيها كفاية، حىت كان حيلم يف هناية 

شيتاغونغ حملاربة التنصري ودعوة غري املسلمني، لكن املنية  حياته إبنشاء مركز إسالمي كبري يف قلب
  (1)عاجلته قبل بلوغ األمنية. 

كما أنه كان فارسا شجاعا يف ميدان السياسة ال يشق له غبار، وقاَم بدوٍر كبري يف السياسة 
نفصال وظهور بناالديش، تحت اإلسالمية منذ عهد االحتالل، مث يف عهد ابكستان، حىت بعد اال

، فقد كان يرى أن الدين والسياسة توأمان، ال جيوز الفرُق بينهما، ورأى حركة نظام اإلسالممظّلة 
عواقب اعتزال العلماء عن السياسة واحلكومة أبم عينه، ولذلك كان يشّجع العلماء، ويرّغبهم للخوض 

يها، ويرّدد قوَله املشهور: "لو أردان أن حنمي هذا الدين، يف السياسة، ويريد أن يكون للعلماء دوٌر كبري ف
وحنافظ على هذه املدارس واملراكز العلمية، ال بّد أن تقّدم كل مدرسة مبّلاا جماهدا يف ميدان السياسة، 

 ولتكون رواتبهم على مدارسهم".
د كان املصلح وقد عاَش يف السياسة طواَل حياته جهرة  ومباشرة حينا، ومن بُعٍد أحياان، وق 

والشيخ العظيم العامل السياسي اجملاهد، الشيخ أطهر علي، واخلطيب األعظم موالان صّديق أمحد،
من أبرز أساتذته يف السياسة الذين تشّجع هبم، وتلّقى عنهم، وتبع منهَجهم يف احلياة  (2)مصلح الدين

  (1)السياسية.
وقد قضى مخس سنواٍت من أايم شبابه يف  كيف يبتعد هذا اإلنسان عن السياسة ويعتزل احلركة؟

                                                 

 وما بعدها  241ملوالان حممد حبيب هللا ص -مان شيخ العرب والعجم احلاج حممد يونس: حياته وأعماله وخدماتهقطب الز  (1)

نبوية طاهرة، وساللة  ساللة يف ،ابراي برامهن م يف حمافظة1911ولد عام  ،مسيحتا بشيخ التاريخإنه الشيخ السيد مصلح الدين، املعروف يف  (2)
هذه الدولة عرب القرون، درَس يف اجلامعة اليونسية، مث دخَل يف دار العلوم ديوبند وأخذ العلم على أساطينه أمثال الشيخ الكشمريي، العلماء واملصلحني يف 

 مث الكشمريي، إليها ذهبَ  عندما دابيل مدرسة إىلوموالان شبري أمحد العثماين، والشيخ حفظ الرمحن، وكان من أصفى تالمذة الكشمريي، فذهَب معه 

 يف العربية املدارس طليعة من فكانت ،نار حضرتبـ العلوم أنوار مدرسة أتسيس مآثره أبرز ومن ،انرسيناديبـ العالية املدرسة يف التدريس توىّل 

شاهي مؤمن، سالمية يف هذه الدولة عاما، وكان عاملا سياسيا كبريا، له دوٌر كبري يف السياسة اإل 42املشهور طوال  "ان إماما يف "مصلى سوالكياك وقد
 م. 1981يف مراحلها التارخيية املختلفة، كما كان عاملا رابنيا، ومرشدا عارفا، وقد تويّف الشيخ مصلح الدين عام 

  247ملوالان حممد حبيب هللا ص -قطب الزمان شيخ العرب والعجم احلاج حممد يونس: حياته وأعماله وخدماته (1)
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رحاب دار العلوم ديوبند، يف عصر كانت اهلند فيها على فّوهة بركان، وقامت فيها حركات دينية  
وسياسية أقامت الدولة وأقعدهتا، ودرَس على الشيخ حسني أمحد املدين، وشاهد جهاَده ضّد االحتالل 

وين شخصيته وتوجيه عقليته، وتحديد ميوله واجتاهاته، وكفاحه للتحرير، فكان هلا أكرب األثر يف تك
لطرد االحتالل، ولتحرير  مجعية علماء اهلندوخاض غمار السياسة، واكتوى بنارها، وشارك يف حركة 

مجعية اهلند، وبعد انفصال ابكستان ظّل جياهد إلقامة احلكومة اإلسالمية ولتحكيم الشريعة تحت راية 
، وسافَر عّدة مرات إىل ابكستان، يشارك يف املؤمترات، ويلقي نظام اإلسالمة مث راي علماء اإلسالم

احملاضرات، وكان له دوٌر كبرٌي يف إنشاء جبهة طاّلبية جلمعية علماء اإلسالم يف ابكستان الشرقية، 
 لتجنيد طالب املدارس اإلسالمية كأعضاء أكفاء للسياسة اإلسالمية، ولقيادة الشعب والدولة.

م، وقد قامت اجلامعة بدور  1911يف عهد رائسته جلامعة فتية، نشبت حرب تحرير بناالديش عام 
كبري يف ظهور بناالديش واحلفاظ عليها، حينما كانت هذه الدولة نبتة صارية  مل تتفّتح ومل تقم على 

االديشي السابق إعالان هارخييا عن استقالل ساقها بعد، فلما قرَأ اللواء ضياء الرمحن الرئيس البن
، على اهلواء كالورغاتبناالديش، وبداية حرب التحرير، وهناية نفوذ املعتدين، من حمطّة اإلذاعة بـ

م، هب اجليش الباكستاين ودّب، وبدَأ يبحث عنه لريديه، وهرع ضياء 1911مارس  21مباشرة ، 
ىل كل مكان يلجأ فيه، وكان الشيخ يونس آنذاك يف مكة ألداء الرمحن يف تلك الفرتة الرهيبة الدقيقة إ

احلج، هنا جاَءت جامعته فتية، وجعلت له وألصحابه مأوى يف صدرها، وداخل حدودها، فكان ذلك 
وقد ظل  (1)حفظا الستقالل الدولة، ومحاية مستقبلها، بعد أن دفعت هلا أمثاان ابهظة، وأرواحا طيبة،

كر هذه اليد البيضاء احلنون حىت بعد أن توىّل رائسة الدولة، فجاَء جامعة فتية املرحوم ضياء الرمحن يذ 
ليزورها وليطلب الدعاء من الشيخ احلاج حممد يونس، واغتنم الشيخ هذه الفرصة على عادة السلف، 

 ونصَح الرئيَس، وقّدم له توجيهاٍت بلياة. 

نسان العظيم مل يعرفه وطنه فحسب، بل عرفه العامل، وقّدر أعماله وجهوَده ودورَه يف الدعوة هذا اإل
واإلصالح تقديرا كبريا، فقد كان واسع االطالع على شؤون العامل اإلسالمي، وشديد التعّلق ابلعامل 

                                                 

  271-248لتحرير، أتليف شاكر حسن الشبلي، صالبحث عن علماء مقاتلي ا (1)
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ريخ اإلسالم، العريب، وعميق احلّب للعرب، يسوؤه ذّمهم وانتقاص حقهم، وإنكار فضلهم ودورهم يف ها
فسافَر إىل دول كثرية من العامل العريب، يف جوالت دعوية وفكرية، وشارَك يف الندوات واملؤمترات، وأصبح 
عضوا يف اجلمعيات الدعوية واإلنسانية، واهليئات العاملية العاملة يف جمال الدعوة واإلرشاد، والتوجيه 

عوة، وأعالم الفكر يف العامل العريب، وكان حسن والقيادة، وتعّرف على العلماء والشيوخ، وقادة الد
االعتقاد وشديد اإلجالل هلم، حىت قامْت معهم عالقة طيّبة وصلة قويّة عميقة، فقد كانت صلته 

انئب الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد  (2112 -1924)ابلشيخ حممد بن عبد هللا السبيل 
ال أربعة وأربعني عاما، صلة األخّوة واحملّبة، وكان الشيخ السبيل النبوي، إمام وخطيب احلرم املكّي طو 

حيّب ويبجل احلاج يونس كثريا، ويدعوه "شيخ العرب والعجم"، وكان يقول عنه "لسانه ميت وقلبه 
حي"! وقد سافر الشيخ السيل إىل بناالديش مرّتني على دعوة من الشيخ يونس، وقد ابيَع على يده 

ان عدد من العلماء العرب، مبن فيهم الشيخ بشري صفقة من العني، والشيخ عبد بيعة السلوك واإلحس
وكانت له صلة وطيدة مع الشيخ عبد هللا بن زاحم، إمام  (1)الكرمي طنطا من ديب، رمحهم هللا مجيعا،

وخطيب املسجد النبوي، ورئيس حماكم املدينة املنورة، أما عالقته بشيخنا وموالان أيب احلسن علي 
دوي، فكانت عالقة الشقيق ابلشقيق، واخلليل وابخلليل، يتحاابن يف هللا، ويتواصالن هلل، ويتزاوران الن

، وكان للملك يٌد بيضاء يف تعاون رمحه هللامللك فهد بن عبد العزيز ابلدين هللا، كما كان له تواصٌل 
 الشعب البناالديشي عن طريق احلاج يونس. 

التابعة لرابطة العامل اإلسالمي، وقد حضَر مؤمتر رسالة  درسالة املسجكان عضوا يف جلنة 
م شارَك 1918للميالد، ممّثال لدولته بناالديش، ويف عام  1917املسجد للرابطة، املنعقد يف مّكة عام 

م 1919يف مؤمتر دويل للرابطة يف العاصمة الباكستانية كراتشي، وألقى فيه حماضرة  قّيمة، ويف عام 
السرية النبوية العاملي بقطر، وكان مؤمترا هارخييا، اجتمَع فيه عدٌد كبري من أقطاب العامل  شارَك يف مؤمتر

اإلسالمي، وفحول العلماء واألدابء، وأعالم الدين وأعيان الدعاة واملصلحني، من معظم بقاع العامل 
يخ عبد الفتاح اإلسالمي، أمثال مساحة الشيخ أيب احلسن علي الندوي، والشيخ مصطفى الزرقاء، والش

أيب غدة، والشيخ عبد احملسن العباد، والشيخ سعيد رمضان البوطي، والشيخ موالان سامل القامسي، 
والشيخ العالمة الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ املفيت تقي العثماين وغريهم، فتعّرف علماء اإلسالم 

                                                 

 م 2111أغسطس،  11من حديث الشيخ سلطان ذوق الندوي، يف لقاء خاص أجراه معه موالان سعيد حسني بتاريخ  (1)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 211 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

 على شيخنا، واعرتفوا بفضله ومكانته.  
شيخ يوسف القرضاوي على شيخنا احلاج يونس، وأدرك قيمته وإخالصه، يف هذا املؤمتر تعّرف ال

ودورَه يف الدولة، مث أخذ هذا التعارف البسيط طورا آخر، وتحّول إىل حّب عميق، وصداقة إميانية قويّة 
خالصة، كان مثارها أن الشيخ القرضاوي سافَر إىل بناالديش للمرّة األوىل يف حياته، وحضَر يف احتفال 

جلامعة فتية، وأقاَم فيها عّدة أايم، يدّرس وينصح، ويذّكر وُيصلح، ويلقي املواعظ للعامة،  سنويّ 
والنصائح البلياة للعلماء والطاّلب، وقد ذكر الشيخ القرضاوي هذه الرحلة ابلتفصيل يف اجلزء الرابع من  

 كتابه "ابن القرية والكّتاب".

القته مع هللا، فحّدث مبا تشاء، وقد نشأ على الصالح والورع والعبادة منذ أما عبادته وزهده، وع
صار سنه، حىت أصبح من أويل العزم من األولياء، وعظيما من العظماء، حمفوظا، بعيدا عن مواطن 
الزلة، انطقا ابحلق، ما عصى هللا يف أمر، وكان كثري العبادة، قلبه معلق ابملساجد، وحمافظا على 

ومهتما ابلنوافل، وكانت له أكرب عناية ابلتهّجد، والذكر واالستافار ابألسحار، فلم يكد يفته  الفرائض،
قّط مهما كثرت األشاال، وتزامحت األعمال، ومهما أتخر يف الذهاب إىل الفراش كان يستيقظ 

متينة مبوالان وكان على صلة  (1)للتهّجد يف وقته! فيصلي ويستافر، ويذكر هللا كثريا، ويدعوه كأنه يراه!
التهانوي، ومبايعا على يد الشيخ ضمري الدين أمحد اإلسالم آابدي، خليفة موالان رشيد أمحد 

كما كان له جلٌد كبري على الزهد والتقشف، قد أقبلت عليها الدنيا فزهد بنفسه فيها،   (2)الكنكوهي،
يسرين أن عندي مثل أحد  ووّزعها على الناس، وكان خري مثال لذلك اخللق العظيم الذي قال: " ما

 ذهبا، متضي عليه اثلثة وعندي منه دينار!" 

عندما أّدى دورَه وأهنى مهّمته على أكمل وجه، وأفضل طريق، جاَء اليوم املوعود، فودّع هذا 
ه، وذهَب للقاء ربّه، وكان ذلك عام 

َ
ه مجع حاشٌد من للميالد، وصلى علي 1992اإلنسان العظيم عامل

البشر قّلما ُشوهد يف هاريخ هذه البقعة يف ساحة جامعة فتية، ورثته الصحف واجملالت، وكتبت يف 
                                                 

 املرجع السابق  (1)
  121-119ملوالان حممد حبيب هللا ص -قطب الزمان شيخ العرب والعجم احلاج حممد يونس: حياته وأعماله وخدماته (2)
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 أتبينه مقاالت مؤثرة، واهنالْت على أسرته التعازي من أحناء العامل اإلسالمي. 
جلامعة وإىل القارئ ما كتَب عنه الشاعر السعودي الدكتور عطية بن عتيق الزهراين، أستاذ ا

 اإلسالمية ابملدينة املنورة: 
 

 تـسمو بطـالهبا فـي قــمة اجلبـــل  الشيخ يونس بنى للعلم مـــدرسة      

 

 دستوره الصرب واإلخالص يف العمل  مل تثنه شاهــــقات عـــن مــأربه       

 

 منهاج من هو معصوم عن الـخلــل  دعا إىل هنج رب ال شـريـك لـــه       

 

 عبادة النار واألحـــجار والــــفيـل  أدخل يف الدين من كانت عقيدته      و

 

 يف جهـــده فهـو جهـد غري مفــتعل  يسعى بجهد حثـيث غري مقـتصـد      

 

 وينـفق الـامل ال خيـشى من العـطـل  يرعى اليتامى ويسهر ألجل راحتهم    

 

األمة املسلمة يف بناالديش، ال يزال ينتظر من يسّده، الفراغ الكبري الذي تركْت وفاتُه يف كيان 
فاحلركة التنصريية يف معظم أحناء بناالديش بعموم، ويف املناطق اجلبلية خبصوص اليت قضى الشيخ يونس 
حياته كلها يف مقاومتها، تقوم اآلن على قدم وساق، وها حنن نسجل هذه السطور واباب الفاتيكان 

املنصرين! خيّطط تنصري الدولة بشكل جديد! هل من يونس يقف يف وجه  فرانسيس يف داكا مع آالف
 املنصرين؟ ويرّد كيَدهم على حنورهم؟
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 موالنا أبو احلسن

(1717- 1771) 
 تنظيم األشتات يف شرح املشكا،احملدث الكبري، العامل الشهري، صاحب 

 
عظيما يف التاريخ، وشيخا ضليعا مبحافظة شيتاغونغ رجال  دهورانغم أجنبْت قرية 1918يف عام 

يف التفسري، وَعلما من أعالم احلديث، ومؤلفا جليال لكتاب قيم يف الّسنة، لو قّدر لعلمه أن يتخطى 
حدود وطنه إىل الوطن اإلسالمي الكبري، ولو قّدر لكتابه أن ينتشر بني العامل العريب، لعرف العامل عبقريّة 

نه اليوم، إال أن جهوده احنصرْت يف حدوٍد ضّيقة، وُدفنت إجنازاته هذا اإلنسان، ولكان له شأن غري شأ
تحت أطمار اإلمهال، أو الافلة على األقل، فلم يعرفه وطنه، ومل يعرفه أبناء وطنه، فضال عن العرب، 
وفضال عن العامل، هو شيخ التفسري، واحملّدث الناباة، العالمة احلافظ أبو احلسن، صاحب كتاب 

ت يف حّل عويصات املشكاةتنظيم األشتا. 

ُولد أبو احلسن يف أسرة مسلمة شريفة معروفة ابلصالح والتقوى، إال أنه فقد والديه يف طفولته، 
ونشَأ يف كنف شيخ راّبين، ومدير مدرسة عربية، الشيخ موالان نور أمحد، فدخَل الصيب يف مدرسته، 

شرة من عمره، فكانت هذه النشأة خري عوٍض عن يتمه، وكان هلا واستظهر القرآن وهو مل يبلغ الثانية ع
أثٌر كبرٌي يف حياته، وتكوين شخصيته وعقليته، وبناء مستقبله، وهذا هو سّنة هللا مع الناس، إال أن 
الناس بعقوهلم الضعيفة، ونظراهتم القاصرة، وآفاقهم الضيقة، يعجزون عن إدراكها، وهذا هو القدر، سّر 

 كون. هللا يف ال
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تلّقى الصيب أبو احلسن الدراسة االبتدائية يف مدرسة الشيخ نور أمحد يف قريته، مث ذهَب إىل 
م، ودرَس فيها ملّدة سنة، إال أنه مل جيد فيها قرارَه، وأحس بقلب طموح 1919جامعة هاهتزاري عام 

 روعه شوقا كبريا إىل دار العلوم ديوبند، يطمح إىل ما هو أكرب، وأحسن، وأكمل، وهنا ألقى هللا يف
م، ودخَل يف رحاب جامعة ديوبند، وبذلك انضّم إىل أكرب وأعّز موكب 1941فخرَج إىل اهلند عام 

علمي عرَفه هاريخ اهلند املعاصر خصوصا، وهاريخ العامل عموما، فدرَس فيها سبع سنواٍت، التفسري 
الكالم واملنطق، على أيدي العلماء األفذاذ، واألساتذة  واحلديث، والفقه، واللاات واآلداب، وعلم

البارزين يف عامل العلوم واملعارف، أمثال العالمة حسني أمحد املدين، والشيخ شبري أمحد العثماين، 
  .(1)والعالمة إبراهيم البلياوي، والشيخ إدريس الكاندهلوي، والشيخ إعزاز علي 

حلة جديدة يف احلياة، فتوىل التدريس يف املدرسة اليت كانت عاَد أبو احلسن إىل الوطن، وبدَأ مر 
فيها بداية دراسته، وبعد فرتٍة ذهَب إىل جامعة فتية، وبدَأ العمل كمحّدث على طلب من مؤسسها 
الشيخ املفيت عزيز احلق، وبقي فيها ثالث سنوات، يدّرس التفسري واحلديث والكتب األخرى، وهنا 

لوّهاب رئيس جامعة هاهتزاري، وخليفة موالان أشرف علي التهانوي، وقد كان جاَء الشيخ العالمة عبد ا
من أحب األساتذة إليه، وأرمحهم به، وأقرهبم منه، فدعاُه الشيخ إىل جامعة هاهتزاري، ومل يكن من أيب 
احلسن إال أن ينقاد له، ويستجيب لدعوته، وهكذا اخنرَط يف سلك أعضاء هيئة التدريس جبامعة 

  (2)ي ليضيف أعّز وأفخر ريشة إىل هاجه.هاهتزار 

منذ ذلك احلني ظّل معظم حياته يف جامعة هاهتزاري، يدّرس التفسري، واحلديث، والفقه، واملنطق، 
والفلسفة، واألدب العريب، وكان كل لّذته يف الدراسة والتدريس، واإلنشاء والتأليف، يرى فيها متعة  

كرامة، فكان إنساان علمّي االجتاه بصفته الاالبة، يفضل العمل يف هدوء وصمت، وحيّب األعمال و 
العلمية البّناءة، وقد دّرس الصحيحني، وسنن أيب داود، والنسائي، والتفسري للبيضاوي، واهلداية لعلي 

من األمهات يف  بن أيب بكر املرغيناين سنني طويلة، وقد كانت له دروٌس يف بعض الكتب اليت تعدّ 
                                                 

  191هاريخ دار العلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسيم الدين، ص (1)
  19الكواكب الالمعة يف هاريخ دار العلوم هاهتزاري الشهرية، أتليف العالمة جنيد البابوناري، ص (2)
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املنطق والكالم، مثل سّلم العلوم للعالمة حمب هللا بن عبد الشكور، وشرحه للقاضي مبارك، وشرح محد 
هللا السنديلي وغريها، وظّل من األساتذة املعدودين يف جامعة هاهتزاري، الذين كان هلم أسلوب فريٌد يف 

ن الطاّلب، ومن أبرز تالمذته الذين تربّوا على التدريس، وكانت هلم مكانٌة رفيعة وعليهم إقبال كبري م
يديه وتلّقوا منه، مث قاموا بدوٍر كبري يف الدعوة واإلصالح، وقيادة الشعب والدولة، الشيخ موالان ضمري 

والشيخ املفيت عبد الرمحن املعروف بفقيه  (1)األسبق، اننوبورالدين النانوبوري رئيس اجلامعة العبيدية بـ
يخ العالمة شاه أمحد شفيع رئيس جامعة هاهتزاري، وشيخ احلديث تفضل احلق، واملفيت املّلة، والش

، والشيخ حركة نظام اإلسالمواألمري احلايل لـ الل خان ابزارإظهار اإلسالم الرئيس املؤسس جلامعة 
 م. وغريه الوفاقداكا واألمني العام لـ فريدآابدعبد القّدوس رئيس اجلامعة اإلمدادية بـ

من أهّم مآثر هذا اإلنسان العظيم، وأبرز شاهد على جهاده وجهوده اليت بذهَلا طيلة حياته يف 
الذي  تنظيم األشتات يف شرح املشكاةسبيل الدراسة والكتابة، والتدريس والتأليف، كتابه اخلالد 

ودموع عينيه، كتَبه الشيخ يف ثالثة جملدات ضخمة ابللاة  صّب فيه عصارة فكره، وخالصة قلبه،
األردية، لكوهنا لاة الدراسة والتدريس، ولاة احلديث واحملاضرة، واللاة السائدة يف أوساط العلماء يف 
ذلك العصر، وقد اختاَر اللاة األردية، دون العربية أو البناالية، ليعّم النفع، وليكون أقرب إىل ذهن 

هل عليه فهما وتلّقيا، فالعربية مثال كانت فيها أكثر من شرح، ومن أبرزه كتاب الشيخ املال القارئ وأس
، وكان هذا الكتاب يستا ي القارئ عن غريه، فال مرقاة املفاتيح يف شرح مشكاة املصابيحعلي القاري 

وتوسعه الكبري، مل داعي أن يربز كتاٌب جديد ابللاة العربية، مث هذا الكتاب بلاته وأسلوبه وإحاطته 
يكن يتناسب مع مستوى الطالب، أما البناالية فكانت منحصرة يف مناطق البناال، وكانت الفائدة 

                                                 

غونغ، درَس املراحل االبتدائية يف مدرسة قريته، مث م مبحافظة شيتا1911هو الشيخ الكبري العالمة ضمري الدين بن عبد الافور النانوبوري، ُولد عام  (1)
القيوم، والشيخ دخَل يف دار العلوم هاهتزاري، وخترّج منها يف مرحلة التكميل على أيدي األساتذة الكبار، أمثال املفيت األعظم فيض هللا، والشيخ عبد 

سلطان أمحد النانوبوري، مث توىل  ومرشده شيخه رعاية تحت ،اننوبوربـتوىل التدريس يف اجلامعة العبيدية  1917، ويف عام العالمة أبو احلسن 
م، كان عارفا من العارفني، وعابدا من الطراز األول، وقد ابيع الشيخ سلطان أمحد النانوبوري وانَل منه اخلالفة، وكان 1987رائستها يف حياة شيخه عام 

 ا ملسلمني، وأتسست مدارس دينية كثرية على يده، وتحت إشرافه، وكان منوذجا رائعا يف مكارم داعية كبريا ومصلحا عظيما، وقد اهتدى به كثرٌي من غري
م، وُدفن جبوار مرشده يف 2111األخالق، وغاية يف التواضع، وحمّبا ملرشده إىل حّد اإلعجاب، فكان يكّرر ذكره دائما ويشكره فضله عليه، وتويّف عام 

 مقربة اجلامعة العبيدية. 
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تقتصر على علماء وطاّلب هذه املنطقة، بينما كانت األردية يف طور االنتقال والتطّور، ومل يقّرر مصريها  
 بعد يف األوساط العلمية. 

تحساان، وتلّقى رواجا عظيما، وإعجااب كبريا يف األوساط العلمية وقد انل هذا الكتاب قبوال واس
داخل شبه القارة اهلندية وخارجها، وكان آية يف اإلفادة، فاستمّرت طبعاته، وصدرْت عليه عّدة 

للشيخ غالم النيب القامسي، أستاذ  التعليقات على تنظيم األشتاتتعليقات وحواش، من أمهها 
، وأثىن على الكتاب عدٌد من كبار العلماء يف اهلند وابكستان، مبن (الوقف)وبند احلديث بدار العلوم دي

فيهم الشيخ أنظر شاه الكشمريي، جنل العالمة أنور شاه الكشمريي، والشيخ العالمة سليم هللا خان، 
، والعالمة املفيت حممد تقي العثماين وغريهم، ال شّك أن هذا مفخرٌة عظيمٌة لدولة بناالديش خصوصا

ألن هبذا الكتاب تدخل هذه الدولة وألّول مرّة يف هاريخ جديد، وهو هاريخ خلدمة احلديث النبوّي، 
فاهلند أجنبْت يف هذا اجملال عددا هائال من العظماء الذين كانوا منارا وأعالما يف هاريخ السنة، دراسة 

غ ّي أبمثال هؤالء األعالم، أما وتدريسا، شرحا وترمجة وتعليقا، ومجعا وأتليفا، وهاريخ اهلند زاخٌر و 
بناالديش رغم وجود بعض اإلجنازات، وبذل بعض اجلهود، وتسجيل بعض الفصول، إال أن جهدا هبذا 

 النطاق األوسع وهبذا النوع األروع كان ألول مرّة حيدث يف هارخيها، وكفى به ذلك فخرا واعتزازا.

رض اليت اشتهرْت بعقمها وعقرهتا، وإمهاهلا إلجنازات أبنائها، وإهدارها للجهود الضخمة إال أن األ
العظيمة اليت بذهلا أفالذ كبدها على مسري التاريخ، عاَدت تلك الظاهرة هلذا اإلنسان على شاكلتها 

لقّيم، وجاَء القدمية، فأمهل علماؤها هذا اجلهد العظيم، وأصبحت مكتباهتا تكاد ختلو عن هذا السفر ا
جيٌل من طاّلب املدارس الدينية، واملراكز العلمية الشرعية، ال يعرفون هذا املؤّلف، وال يعرفون كتابَه، بل 
وال يعرفون امسه، وال جيدون من يعّرفهم به، ويعرض عليهم كتابَه، هكذا جاء االحنطاط واالضمحالل، 

نوال، حىت أصبح ال تتكّرر طبعاته، وبقيت بعض وظّل يقّل إقبال الناس، واستمّرت احلالة على هذا امل
الطبعات القدمية والنسخ البالية مبعثرة  خنرة  يف بعض املكتبات، نسجت عليها العنكبوت، وأكل عليها 
الدهر وشرب! وقد كان هذا الكتاب، لو قّدره علماء هذا البلد، واعتنوا به عناية يستحّقها، ولو هنض 

مائر اليقظة الواعية، ومجعوا شتاهَتا، وترمجوا هذا السفر القّيم إىل اللاة العربية، بعض األرواح القويّة، والض
لكان ذلك خدمة  جليلة ، وإجنازا خالدا، وهارخيا عظيما، ال للمؤلف وحَده، بل هلذه الدولة بكاملها، 

 وإبراز دور علمائها يف هاريخ احلديث والسّنة النبوية.
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شيخ العالمة أبو احلسن صاحب قلم سّيال فياض، فقد كتَب جبانب كتابه القيم مؤلفات  كان ال 
تنظيم الدراية  ◊ (البناالية)تفسري سورة الفاتحة  ◊كثرية، بعضها ابألردية، وأخرى ابلبناالية، من أبرزها: 

  (1)وغريها. (األردية)الفتوحات اإلهلية  ◊ (ابالشرتاك)يف شرح اهلداية 

رغم االشتاال ابلتدريس والتأليف، كان رجال روحانيا يف صميمه، وعابدا زاهدا، قانتا هلل، وعارفا 
من العارفني، وقد اعتىن ابلتزكية والسري على درب السلوك منذ أايم دراسته، فبايَع الشيخ ظفر أمحد 

ا تويّف الشيخ ، وعندم، مث ابيَع الشيخ عبد الوّهاب خليفة الشيخ التهانوي  العثماين 
  (2)، وانل منه اإلجازة يف السلوك.جّدد بيعته لدى الشيخ حممد هللا احلافظجي 

للميالد أكمل هذا اإلنسان رحلَته يف الدنيا، وانتقَل إىل رفيقه األعلى، وخّلف  1992يف عام 
من ذريته كثرٌي من أئمة العلم  وراَءه كوكبة  من األبناء واألحفاد هم خري خلف خلري سلف، فقد هنض

واملعرفة، وقادة اجلهاد والدعوة، وزعماء اإلصالح، واألساتذة البارزين، والكّتاب واملؤلفني، ورؤساء 
املدراس، ومؤسسي املراكز العلمية والعربية، وعلى رأسهم العالمة جنيد البابوناري، األمني العامة حلركة 

حفاظت إسالمالد ، كما خلف كتابَه اخلتنظيم األشتات  الذي ينتظر الباحث املخلص الذي حييط
 به، والقلم البليغ الذي يرتمجه وينقحه، والقلب اجلريء الذي يقّدمه إىل العامل العريب. 

                                                 

  111ريخ دار العلوم هاهتزاري، أتليف املفيت جسيم الدين، صها  (1)
  41الكواكب الالمعة يف هاريخ دار العلوم هاهتزاري الشهرية، أتليف العالمة جنيد البابوناري، ص (2)
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 موالنا علي أكرب

(1717-1778) 
 العامل الرباني، والداعية إىل اهلل على بصري،

 
م للميالد، كان بيتا 1921عام  ميواتهلوي يف البيت الذي بناه موالان حممد إلياس الكاند

مباركا، ممتلئا ابلنور واإلميان، والرابنية والنّية الصادقة الصاحلة، فامتّد نورُه إىل معظم بقاع الدنيا، وأانر 
البالد والعباد، وجاَء انقالٌب فريٌد يف اإلخالص واإليثار، وبدأْت مرحلٌة جديدٌة يف هاريخ الدعوة 

م، على يد زمرٍة 1971وقد وصَل شعاٌع من هذا النور وقبٌس من هذه النار إىل داكا عام واإلصالح، 
نورانية من أعالم هذه الدولة، هيأهم هللا ليتحّملوا أعباء هذه التبعة الكربى، واألمانة العظمى، وكان 

وغريمها  (1)عزيزوالشيخ موالان حممد عبد ال ،عظم العالمة مشس احلق الفريدبوريعلى رأسهم اجملاهد األ
 ومن هنا رحلة اإلميان اليت بدأْت قبل أكثر من مثانية وستني عاما وحنن نكتب هذه السطور يف ،

م، ال تزال يف مسريها، وتواصل سريَها، وقد كان واحٌد من ذلك املوكب اإلمياين املبارك، 2118عام 
 . بطل هذه القّصة الشيخ موالان علي أكرب 

حياتَه على الدعوة والتبليغ، وقضى حياتَه يف الطرق والشوارع، والقرى واألرايف، إنساٌن نذَر وقَته و 

                                                 

م 1911غ يف دولة بناالديش، ولد عام هو الشيخ الرابين موالان حممد عبد العزيز بن الشيخ مصاحب الدين، أول من اختري أمريا جلماعة الدعوة والتبلي (1)
م، مث عاَد إىل وطنه 1917يف قريته، مث سافَر إىل اهلند ودخَل يف املدرسة العالية بكلكتا، وخترّج يف مرحلة الكامل عام  االبتدائية ودرسَ  ،خولنا حمافظةيف 

عن كثب، وأعجب هبذا األسلوب  فدرَسها ،والتبليغ الدعوة مجاعة علىف وبدأَ التدريس يف كتاب قريته، مث دّرس يف مدارس أخرى، إال أنه بعد فرتٍة تعرّ 
ري عون له يف هذه الفريد يف هاريخ الدعوة املعاصر، فخاَض غمارها، ووقَف حياتَه كّلها على الدعوة واإلصالح، وكان اجملاهد األعظم موالان الفريدبوري خ

خ عبد العزيز أول أمري هلذه احلركة يف بناالديش، وأدى خدمة جليلة لن تنسى إىل هذه اجلماعة، مث إىل املهّمة، بل كان ينبوع هذا اخلري، وقد اختري الشي
 م، رمحة هللا عليه. 1988الناس أبسرهم، وسافَر إىل بلدان شىت هلذه الدعوة، وبّلغ رسالتها إىل شعوب العامل، وقد توىف عام 

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 211 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

واجلبال والكهوف، ماشيا على األقدام، حافيا جائعا طاواي، منذ ذلك اليوم الذي عرَف فيه الشيخ  
إلياس الكاندهلوي، ورآه وجها لوجٍه، والتقى قلٌب مع قلب، فالشعلة اليت أخذها يف متقبل عمره ظل 
تتوّقد يف روح هذا اإلنسان إمياان وشجاعة، وإصالحا واحتسااب، حىت بذَل حياَته يف هللا، ويف الدعوة 

مجاعة الدعوة إىل هللا، وأصبح من كبار الدعاة يف هاريخ هذه الدولة، ومن قادة املرّبني واملوّجهني يف 
 .والتبليغ

م للميالد، يف أسرة مسلمة 1918عام  برامهن ابرايافظة مبح شام ابريولد علي أكرب يف قرية 
متواضعة، رقيقة احلال، تتخذ من الزراعة مهنة هلا، لكن غنية القلب، حافلة ابإلميان واليقني، والصالح 
والتقوى، فقد كان أبوه الاازي املنشئ إسكندر علي التشودري مزارعا بسيطا، وإماما يف املسجد، لكن  

تينة مع العلماء الكبار، فكان بيته ملتقى األولياء، وروضة الصاحلني، ومل يكن ملهى كانت له أواصر م
 األثرايء ومسرح املرتفني. 

، برورابدَأ الدراسة عند أبيه، مث درَس يف مدارس كثرية، مبا فيها اجلامعة اإلسالمية دار العلوم بـ
ة برورا، كما درَس فرتة  يف اجلامعة يف جامع (1)وكان من أصفى وأبرز تالمذة الشيخ موالان ايسني

، وتزّوج أثناء دراسته وأايم تحصيله، وبدَأ مهّمة الدعوة والتبليغ من برامهن ابراياإلسالمية اليونسية بـ
 بيت هذا القريب اجلديد، وأقام جمالس التعليم والرتبية، فكان أول ساحة جلهاده، ومنطلق حركاته. 

دار العلوم ديوبند مضطرب البال، ومشتت الفكر، ومنهوك القوى، ال مث سافَر إىل اهلند ودخَل يف 
يقّر له قراٌر، يفّكر يف حال األمة، ويبحث عن طريق أمثل للقيام بواجب الدعوة، وإصالح ما فسَد من 
اإلميان والعقائد، حىت حصلت املعجزة، وجاَء الفرج من هللا، واطمأن القلب، واستقّر البال، فقد جاَء 

                                                 

 اإلسالمية املدرسة يف درسَ  ،ُكِماّل بـ برورا م يف1882ُولد عام  ،برورا العلوم دارلـ الرابع الرئيس املياجني، حممدالشيخ موالان ايسني بن دانش  (1)
م، فاجتهَد، وجاهَد، وأصبح موضع الثقة واألمانة 1921يف دار العلوم ديوبند، وبعد التخرج توىّل التدريس يف دار العلوم برورا عام  درسَ  مث ،نواخايلبـ

م، وظّل يف هذا املنصب حىت هناية عهده ابحلياة، وقد خرّج علماء ودعاة  1944حىت أنيطت به األمانة الكربى، وتوىّل رائسة اجلامعة عام  عند اجلميع،
اجملاهد،  لعاملكبارا يف هذه الفرتة الكبرية املمتّدة على أربعني عاما، وكان من أبرزهم الشيخ علي أكرب بطل هذه القصة، والشيخ نور حسني القامسي، ا

، كما كان رجال إنسانيا، وغريمها داكا بريدارابـ املدنية اجلامعةوالسياسي الكبري، واملتخرّج يف مدرسة الشيخ حسني أمحد املدين الفكرية والسياسية، ورئيس 
لة حكومة إسالمية، لكان الشيخ ايسني وكان عبقراي يف القضاء وإصالح ذات البني، حىت كان املفيت األعظم فيض هللا يقول: "لو قامْت يف هذه الدو 

وقد تويف الشيخ عام قاضي القضاة هلا"، وكان مبايعا لدى الشيخ املدين، وبعد وفاة املدين ابيع الشيخ الرابين سلطان أمحد النانوبوري، وانل منه اخلالفة، 
 م. 1918
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األايم ببشارة قدوم العالمة يوسف الكاندهلوي يف رحاب ديوبند، فهرَع إليه الشاب علي أكرب،  يوٌم من
وفاتَحه يف أمر قلقه واضطرابه، فهّدَأ الشيخ من روعه، وصحبه يف أسفاره وجوالته، وخرَج يف سبيل 

فة  طويلة ، وبقاعا ممتّدة ، مساُملتانالدعوة إىل هللا مع هذا الداعية اجملاهد، وسافَر معه من ديوبند إىل 
أايما يقوم ابلدعوة والتبليغ، وبعد فرتة  ملتانواسعة، كان له أثٌر كبرٌي يف حياة أكرب علي، مث بقي يف 

عاَد إىل مسقط رأسه، حافال ابلعلم واإلميان، وانبض القلب ابلدعوة واإلصالح، وعامر الفؤاد ابلرابنية 
 واإلحسان. 

هّب الشيخ علي أكرب يعمل عمله الدعوي، وحيّث الناس على املشاركة يف هذا املوكب املبارك، 
حىت هنض بعض الناس، وفيهم علٌم من األعالم العالمة هاج اإلسالم املعروف بفخر البناال، وتكّونت 

ها قد تتفّوق مجاعٌة صاريٌة، إال أن فئة قليلة يف عددها وقوية يف نظامها ومنهجها ومرصوصة يف صف
الفئات الكبرية، وأتيت ابلعجائب، فكانوا جيتمعون يف اليوم التاسع من كل شهر هجري يف رحاب 
اجلامعة اليونسية، ويتتّبعون مسري الدعوة، ويتناقلون قصص البطولة والتضحية، ويتناقشون املهّمة اليت 

 جياهدون يف سبيل تحقيقها. 
صحابه جياهدون، ويعملون أعماهَلم الدعوية يف حمافظة يف الوقت الذي كان الشيخ علي أكرب وأ

برامهن ابراي يف زمرة صاريٍة متواضعة، كانت مثّة مجاعٌة مؤمنة كبرية تعمل عمَلها وتؤدي دوَرها يف حي ،
كاكرائيل  بداكا العاصمة، تحت رعاية اجملاهد األعظم العالمة مشس احلق الفريدبوري، والداعية الكبري

، فما إن مسَع الشيخ علي أكرب هذه البشارة الكربى إال رابين الشيخ موالان عبد العزيز واملصلح ال
جبانب  برامهن ابرايُسّر هبا، ومتّلكه احلماس للعمل واجلهاد، وأنشأ هبم صلة  وطيدة، وظّل يعمل يف 

 التدريس يف مدرسٍة من مدارسها الدينية. 
التدريس، ونزَل يف ساحة الرتبية الكربى، وتعليم الناس  بعد فرتٍة ترَك املدرسة وقرأ السالم على

، املقر الرئيسي للدعوة والتبليغ يف هذه الدولة، كاكرائيلاإلميان واليقني، فمضى قدما إىل مسجد 
وظّل ميضي أايَمه ويواصل ليله بنهاره يف الدعوة، واإلصالح، والتعليم والرتبية، وترتيب اجلماعات، 

لوفود، حىت فتح هللا على هذا القلب املؤمن، وأصبح مع األايم ركنا من أركان الدعوة وإرسال واستقبال ا
 يف هذه الداير. 
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إن سلسلة من البالء واملصائب الالمتناهية اليت جتّرعها هذا اإلنسان العظيم، واملعاانة اليت ذاق 
حيتاج إىل سفٍر كامل طويل لو يقوم أحٌد بتسجيلها،  مرارهَتا يف سبيل الدعوة واإلصالح طوال حياته،

وليعّد ذلك العمل تحفة  نفيسة يف هاريخ الدعوة، وأدب الرحلة، إال أننا نستطيع يف هذا املكان أن نقّدر 
جزءا من جهوده وجهاده بنظرة عابرة يف أول رحلة دعوية له، لنرى من خالهلا حجم املعاانة وثقل 

، شيتاغونغإىل  برامهن ابراييف تلك الرحلة، فكانت الرحلة من مسقط رأسه  املهّمات اليت جتّشمها
كيلومرت، قطع الشيخ هذه املسافة الطويلة كلها مشيا على األقدام،   211وبينهما مسافٌة تبلغ أكثر من 

يد والرجوع ومل ميّر بقرية إال مكَث فيها، ودعا الناس إىل هللا، وأصلح اإلميان والعقيدة، وبّث نور التوح
هبم إىل الدرب الذي سلكه األولون، وقد مضت عليه عّدة أايم يف هذه الرحلة مل جيد فيها إال ماء ، 
فاكتفى به عن مسألة الناس، ألن الدعوة من عناصرها األساسية وأركاهنا الركينة أن ال تُقابل ابجلزاء 

اختلط معها شيٌء من املاّدة واملقابلة ، فإن الدعوة إذا والشكر، وهذا من سّنة األنبياء واملرسلني 
ختّفف من أثرها، وتحّط من ثقلها وعظمتها، وتوسوس يف قلوب الناس حول إخالصها، واحتساب 
القائمني هبا، لذلك أخذ الشيخ هبذه السّنة السرمدية وهو يعتّز ويتشّرف ابالنتساب إىل هؤالء العظام، 

معاانهتم وحمنهم، وشرفهم وكرامتهم، وقيمتهم عند أهل ويظّن نفسه واراث هلم يف جهادهم وجهودهم، و 
السماء ومكانتهم من هللا، وهكذا انتهت الرحلة الدعوية األوىل هلذا الداعية اجملاهد، فكانت رحلة  

 مباركة  يف هاريخ الدعوة والتبليغ يف هذه البقعة. 

عبادة والزهد، والتقوى والصالح، والتفاين يف سبيل الدعوة، كان الشيخ مثاال حّيا رائعا يف ال
واالستماتة يف إصالح األمة، واختيار ما عند هللا على ما عند الناس، وكان مبايعا عند الشيخ موالان 

يف السلوك والرابنية، مث جدد بيعته على يد الشيخ موالان دالور حسني، خليفة الشيخ  سعيد أمحد 
، وانَل منه اإلجازة، وكان حمافظا على الفرائض مع اجلماعة، ومعتنيا ابلتطوعات حسني أمحد املدين

واملستحّبات، بل ُجعلت الصالة قرة عينه، وكلما يقرع مساَمعه صوُت األذان تعرتيه حالٌة غريبٌة، ينسى  
الناس إليه، وأقرهبم يف جمالسه، وكان يقرأ كل شيء، ويتجاهل ما حوله، حىت ال يكاد يعرف أعرف 

القرآن دائما، غضا طراي، ويذكر هللا كثريا، ال خيتلف ذلك يف حّله وترحاله، وكان يقوم الليل على هنج 
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؛ فال ينام بكامله، بل يوّزعه على الصالة والسبات، يافو ويصحو، ويصلي ويدعو، حىت رسول هللا 
 ال حياته. ينبثق الفجر، وكان ذلك ديدنه طو 

وكان مؤثرا للصمت، وحمتسبا، منصرفا عما ال يعنيه، فال يتحّدث إال فيما يعنيه، ويكتفي بقدر ما 
يعنيه، وعندما كان يتحّدث يصبح حمطة أنظار الناس، وموطن إقباهلم، يستمعون إليه كأن على رؤوسهم 

املوّدة العميقة اجلذور، جييش به الطري، ويكرر "أحبائي! إخواين! أعزائي!" بصوٍت ملؤه احلب اخلالص، و 
صدر املستمعني، وال يكاد يتمالك أحٌد على البكاء والدموع، كما كان دائم الفكر عن اجلماعات 
والبعثات، وأحوال الدعاة ومصاحلهم، ويربز ذلك يف شهر رمضان بوضوح وجالء، فكان يدور وجيوب 

 وينسى نفَسه. يف خميمات الصائمني قبل اإلفطار، ويشرف على حوائجهم، 
ومركز اجلماعة منزل حياته، ومقّر عمله، فكان يسكن يف حجرة  كاكرائيلوقد اخّتذ مسجد 

صارية يف املركز، ويشرف على البعثات الدعوية الصادرة أو العائدة، ويراقب سري العمل، والتطورات، 
ا انتابه املرض الذي ماَت فيه، واملعاانة، وخيّطط، ويدعو هللا لنشر دينه يف طول الدنيا وعرضها، حىت مل

م، حىت جاَءه األجل احملتوم وانتقل إىل رفيقه 1991مل يرتك مركز الدعوة، بل بقي فيه إىل وفاته عام 
 (1)األعلى.

 

                                                 

، وتراجم كبار 291مئة من العلماء واملشايخ، للشيخ موالان حبيب الرمحن، صاستفدان يف إعداد هذه الرتمجة من كتاب الذين ورثناهم: حياة وأعمال   (1)
 244ص 1علماء برامهن ابراي، أتليف موالان جاويد حسني، ج 
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 موالنا أبو احلسن اجلسري

(1717-1778) 
 العامل اجملاهد، املقاوم للطغا،، واملدافع عن األمة

 
هبذا اإلنسان الفريد، وتفتخر مبآثره اخلالدة،  -هلا أن تعتزوحق  -تعتزّ  جسرال تزال أرض 

وخدماته اجلليلة إليها وإىل أهلها، وتتاىن مبجد ابنها النبيل، وعزّه، وكرامته وجاللته، وتشكره على 
جهوده وجهاده، وتضحياته وفدائه، ودموعه ودمائه، اليت صّبها يف سبيل تحريرها وتطويرها، وإصالحها 

عمريها وبنائها، تعمريا عقداي، وبناء دينيا وإميانيا، ولقد عاَش يف عصر يعّد من أدق وإخصاهبا، وت
عصور هذه البالد، وأكثرها اضطرااب فكراي وسياسيا، واجتماعيا، فنشَأ يف هذه الوضعية املضطربة، 

الت وشاهد تقلبات الدهر وتداول األايم بعينيه، إال أنه تاّلب على االضطراابت والصعوابت، ومشك
العصر، واجتاهات اجملتمع، وخرَج يف النهاية فارسا جمليا، هو الشيخ اجلليل، واجملاهد الباسل، العامل 

 . املثايل، حامل تراث الشهيد السيد تيتومري واحلاج شريعت هللا، العالمة أبو احلسن اجلسري 

عام  Jhenaidah( جهينايدهمبحافظة  )Bhabanipur( هَبَونِيبوريف العهد الذي أجنبته قرية 
للميالد، كانْت تئن يف ليلة مكفهرّة من الظلم والطايان، ليلة ال تنتظر الصبح الصادق، وال  1918

الفجر املنري، وكان اجملتمع املسلم يف أحّط أدوار التاريخ، يعيشون تحت سطوة اهلندوس وسياطهم، 
 -يام بشعائر دينهم واالحتفال مبناسباهتم، فكان ذبح البقروأيكلون من فتاهتم، وكانوا ال يستطيعون الق

ممنوعا يف هذه املنطقة، وجناية كربى تكلف اإلنسان مثنا ابهظا، وقد تكلف  -وهي أّم هلؤالء البشر
احلياة! حىت ُولد هذا الطفل، فكان ميالده بشارة  كربى هلم، كأن املؤذن جاَء وبدَأ يؤذن لصبح قريب، 
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نري، وقد ُولد الطفل لوالٍد جماهد غيور على دينه، ومدافع عن عقيدته وشريعته، ومبستقبل مشرق م 
الشيخ مولوي حممد علي، الذي جاهد جهادا كبريا ضّد اهلندوس املتطرفني يف مواطن كثرية، وكانت له 

 فتوارث الطفل هذا الدم احلاّر املتدّفق، وتوارث جرأة جماهد، (1)مكانٌة كبرية يف قلوب املسلمني،
 وشجاعته وبطولته، وكانت األايم تنتظر دورَه. 

بدَأ أبو احلسن الدراسَة عند والده، مث درَس يف كّتاب قريته، وبعد التخرّج من املدرسة االبتدائية 
وقّوة احلكومية دخَل يف مدرسة اثنوية، واجتاَز مرحلة الثانوية بتفّوق وامتياز، وكان معروفا بفرط ذكائه، 

ذاكرته، وسرعة بديهته، ودقة حفظه منذ صار سّنه، فلما كان يف الصف السادس من املتوّسط أتقن 
 .كلية ماغورااإلجنليزية، وكان جييدها كتابة  وتحّداث، مث دخَل يف 

ال ندري الدافع الذي من أجله وضعه والده يف مدرسة حكومية دون مدرسة دينية، رغم علمه 
وجهاده للدين واألمة، فكان من املتوّقع أن يدخل ابَنه يف املدرسة الدينية، ويربّيه على  ورابنيته، وجهوده

القرآن والسّنة، ويعّده للجهاد الذي جاهَده طوال حياته، مع ذلك قدر هللا كان مفعوال، وكان هللا غالبا 
 على أمره، ومت دخول أيب احلسن يف التعليم املدين.



جاءت نقطة تحّول يف حياة أيب احلسن، وفجأة أحّس بشوٍق كبري  كلية ماغوراأثناء الدراسة يف  
إىل العلوم الدينية، والتعّرف على القرآن والسّنة، ويف يوٍم من األايم خرَج من بيته خفية، وبال علم أحد 

يف دهلي، بعد   (Fatehpur)فتح بورطقة من أعضاء أسرته، وسافَر إىل اهلند، ودخَل يف مدرسة مبن
جهود مستمرّة ومعاانة متتالية، ألنه مل يكن يضع قدمه يف رحاب مدرسة دينية يوما من أايم حياته، 
فكان ال جييد األردية وهي لاة التعليم والتدريس يف املدارس الدينية، ويف األخري تبّوأ مكاان يف املدرسة 

إىل دار العلوم ديوبند، وظّل ثالث سنوات يف هذه البيئة املباركة  ودرَس فيها ست سنوات، مث ذهبَ 
اليت تفوح علما وذكرا وتسبيحا، درَس فيها على أيدي األساتذة األعالم، أمثال الشيخ حسني أمحد 
املدين، والشيخ إبراهيم البلياوي، واملفيت حممد شفيع العثماين، والشيخ إعزاز علي، والشيخ حفظ 

خ فخر احلسن، والشيخ السيد ميان أصار حسني، والشيخ عبد احلق احلقاين، والشيخ الرمحن، والشي
                                                 

  14-11العالمة أبو احلسن اجلسري: حياته وأسوته، أتليف املفيت عبد هللا الفاروق، ص  (1)
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، ومكَث تحت رعاية الشيخ املدين مّدة، وابيع على يده، واستفاد من سلوكه القارئ حممد طيب 
 وعرفانه، وصعَد إىل سّلم املعايل. 

ند فإذا به وصلت إىل الشيخ املدين رسالة من بناالديش، كان الشيخ مقيما يف دار العلوم ديوب  
يطلب فيها اجملاهُد األعظم مشس احلق الفريدبوري أستاذا ليتوىل تدريس احلديث يف مدرسة خادم 

اليت أسسها العالمة الفريدبوري بنفسه، ووقع اختيار الشيخ املدين على الشيخ  جوهرداناااإلسالم بـ
، وظّل فيها على منصب شيخ خادم اإلسالموطن، وتوىّل تدريس البخاري يف وعاَد إىل ال (1)اجلسري،

 مدرسة حمطة القطارم، مث ذهَب إىل دار العلوم املدرسة اإلعزازية املعروفة بـ1979احلديث إىل عام 
 ، وظّل يُديرها إىل آخر عهده ابلدنيا. جسربـ

ملدرسة اإلعزازية، فكان مؤسسها األول الشيخ يُعتّد العالمة اجلسري املؤسس الثاين لدار العلوم ا
موالان حممد فاروق، والد الشيخ الكبري حبيب هللا القرشي، أحد مؤسسي جامعة هاهتزاري، إال أن 
املدرسة كانت متشي على الطريق املرسومة التقليدية، وخلت عن الطالب اجلادين، وساءت 

سن كان فتحا ملرحلة جديدة يف هارخيها، فارتفع االمتحاانت، وقل اإلنتاج، فلما جاَء الشيخ أبو احل
املستوى الدراسي، ويف غضون فرتٍة يسرية تقّلبت حاهُلا ظهرا على عقب، ومن سوء إىل خري، حىت 
أصبحت من طليعة املدارس العربية واملراكز العلمية يف هذه الداير، واعترب الشيخ حقا املؤسس الثاين 

 ُصْورها، وهو الذي مّسى هذه املدرسة من جديد ابسم "املدرسة هلا، وجمددها، وحمييها، وانفخ يف
اإلعزازية"، ابسم شيخه وأحب أساتذته يف دار العلوم ديوبند، شيخ األدب والفقه العالمة إعزاز علي! 

 اي ملعجزات احلب!!


 دفّة الدولة، وقيادة األمة، وتوجيه برزْت عبقرية هذا العامل اجملاهد يف ميدان السياسة، وتسيري
الشعب إىل ما فيه خري له وصالح، فكانْت له صلة وّد محيم مع كبار العلماء، والقادة البارزين يف 

شيخ  ميدان السياسة، أمثال الشيخ املرشد حمسن الدين أمحد دودو ميان، والشيخ موالان عبد الكرمي 

                                                 

  41املرجع السابق، ص  (1)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 210 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

الشيخ موالان حميي الدين خان، وموالان القاضي معتصم والشيخ مشس الدين القامسي، و  ،(1)كوراي 
على امتداد فرتٍة كبرية، ويف العهد الباكستاين قام  مجعية علماء اإلسالموتوىّل انئب الرائسة لـ (2)ابهلل،

بدوٍر قيادّي يف مواطن كثرية، حياسب احلكام، وينكر عليهم سوء أفعاهلم، وفساد أقواهلم، ويذكرهم، 
انوا خيافون أبسه ويتحاشونه، وكّلما جاء على اإلسالم هجوٌم من احلكومة أو من رجال وينصحهم، فك

 السياسة الزاندقة أو املالحدة، كان يف طليعة من يبارز يف الساحة، ويصاول الاارة ابلصدور العارية. 

ب البناايل ليفتح اباب لصبح صادق، عندما نشبت املعركة بني شرق ابكستان وغرهبا، وهنَض الشع
وفجر منري، بعد أن طالت عليهم ليلة هبيمة مكفهرة من الظلم والطايان، وصرَب على ذلك أكثر من 
عشرين عاما، حىت طفحت الكأس، وجاَء االنقالب، واندى قادة الشعب بضرورة احلرية ومحاية 

ن االستعباد السياسي واالحتكار امللكي، احلقوق، وإعطاء ابكستان الشرقية حكما ذاتيا، وإنقاذها م
القْت دعوهتم يف صفوف العوام واخلواص ترحيبا وأتييدا، وتلّقاها الناس حبماس وحفاوة، حىت بدأت 
األزمة تتصاعد، وفشلت املفاوضات، واشتعلت احلرب، فكانت هي حرب االستقالل، وحرب التحرير، 

                                                 

، لوالد عامل جماهد، أخذه سلهتحمافظة م يف 1911ُولد عام  ،شيخ كوراياملعروف بـيد عبد الكرمي بن عباس علي، هو الشيخ الرابين الس (1)

، وبعد فرتة دخَل يف رحاب دار العلوم أمروها، مث سافر إىل اهلند، ودخَل يف اجلامعة اإلسالمية مبدينة سلهتالدراسة االبتدائية يف عّدة مدارس بـ
 خذ العلم على أساطينه، على رأسهم الشيخ حسني أمحد املدين، كما استفاَد من الشيخ املدين يف السلوك واإلحسان، حىت انَل منه اإلجازة،ديوبند، وأ

توىّل رائسة ، كما جامعة كورايوكانت بينهما صلٌة ال تفي حبّقها الكلمات، ومن أبرز مآثره العلمية والدعوية هي أتسيس مدرسة إسالمية كبرية معروفة بـ
إدارة التعليم الدي ي احلّرة وهي جملس تعليم املدارس العربية مبنطقة ،سلهت وكان من الكبار السياسيني اإلسالميني يف هاريخ هذه البالد، ومن طليعة ،

عارفا من كبار العارفني، خرّج مجاعة  كبرية  من  ، وقد اختري رئيسا هلا أكثر من مرة، ودخَل يف السجن مرارا، وكان عابدا زاهدا،مجعية علماء اإلسالمقادة 
أشرف علي البيسواانيت وغريمها، وقد  ، وموالانشيخ تَشْوَغريالعلماء السالكني من مدرسته السلوكية، ومن أبرز خلفائه الشيخ رايست علي املعروف بـ

 بعد حياٍة حافلة متتّد على قرٍن كامٍل.  م2111تويّف عام 
هي من مقّدمة اجلامعات  اليت ابغ مايلبـ الشرعية اجلامعة ومدير ،رابين العالمة القاضي معتصم ابهلل، يعّد من طليعة العلماء املعاصرينإنه الشيخ ال (2)

املدين، دار العلوم ديوبند، وترىّب تحت ظالل الشيخ حسني أمحد  يف ودرسَ  ،جهينايده حمافظةم يف 1911العربية اإلسالمية يف بناالديش، ولد عام 
أريبا، توىّل التدريس  وابيع على يده، كان رجال عبقراي، مجع املواهب من أطرافها، وكان عاملا موسوعيا، وسياسيا ابرزا، وقائدا كبريا، ومؤلفا حكيما، وأديبا

م وظّل فيها إىل ما قبل 1991ستها عام يف مدارس كثرية، ويف هناية املطاف توىّل رائسة عّدة جامعات، وكانت اجلامعة الشرعية مسك اخلتام، توىّل رائ
وغريمها، كما ترجَم بعض الكتب القّيمة، وترك بعض  (جملدان) االختالف مع االتحادو ،اإلسالم ضوء يف النسل تحديد كتبه أبرزوفاته، ومن 

إىل قومه، وقد قام بدوٍر بليغ يف حرب االستقالل عام املسودات اليت ال تزال تنتظر من ينقحها وينشرها، وكان رجال إنسانيا، قدم خدمات إنسانية جليلة 
 م. 2111م، وتويّف عام 1911
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اهلند، وال يصّح أن تسّمى احلرب اهلندية والباكستانية وانتفاضة للحرية، ومل تكن حراب بني ابكستان و 
، وإمنا هي حرب غري متكافئة بني القوّي والضعيف، والقاهر واملقهور، والاالب على أمره 1911عام 

واملالوب على أمره، وهي رّد على الظلم، ورفع الصوت ضّد االستبداد، وطلب احلقوق اإلنسانية 
 الالزمة. 

رب كانت بني املسلمني يف دولة واحدٍة، دولة قامْت قبل فرتٍة قريبة على أساس إال أهنا مادامت احل
اإلسالم، فالدين هو قاعدة هذه الدولة وحجر زاويتها، ومصدر فكرة إنشائها، ولوال اإلسالم ملا كانت 

يق جسد مثّة ابكستان، ال شرقها وال غرهبا، فكان العلماء ال يريدون تقسيم دولة مسلمة يف دولتني، ومتز 
واحد إىل قطعتني، قطعة ستقوم بدينها مهددة منهارة، وقطعة ستدخل تحت جناح اإلمرباطورية الوثنية 
العظمى، فكان عدٌد من العلماء واألحزاب اإلسالمية خالف هذه احلرب، أو كانوا حمايدين، كما كان 

 هو موقف العامل العريب أبسره. 
الفرتة اليسرية املمتّدة على عقدين من هاريخ ابكستان  غري أن النظرة الدقيقة املوضوعية يف تلك

يؤكد لنا أن احلرب كانت ال حمالة، فالدولة اليت قامْت على اسم اإلسالم، مل تكن دولة إسالمية يف 
صميمها، ومل يكن حكامها وقادهتا ممثلني لدينهم، ومل يكونوا كما ينباي أن يكون احلكام يف حكومة 

اما صاار النفوس، وكبار املطامع واألهواء، ميتّصون دماء الشعب، ويتخمون مسلمة، إهنم كانوا حكّ 
جبوعهم، فلماذا الصرُب على الظلم والبالء، واحلالة املخزية الشديدة للااية؟ وملاذا تحّمل املشاّق يف سبيل 

لفاصل، ال جدوى فيه، واحللم مبستقبل هوائّي ال وجود له يف عامل احلقيقة؟ فكانت احلرب هي اخلّط ا
واالنتفاضة ال بّد أن أتيت، ولذلك أيّد معظم العلماء حرب االستقالل، ونظروا إليها على أهنا ثورة 
املظلوم على الظامل، ودفع اجلور واالستبداد، وليست حرب املسلمني فيما بينهم، وليست انشقاق جسد 

دا وروحا واحدة قّط، رغم واحد يف شقني، فباكستان الاربية والبناال الشرقية مل تكوان جسدا واح
التقائهما على املنطلقات والااايت، ورغم تكوين دولة حلني من الدهر، فخاضوا فيها، وجاهدوا يف 
سبيل حرية الشعب بكل ما كانوا ميلكون، وضّحوا بكل نفس ونفيس، وغال ورخيص، حىت جاء 

نهب والسرقة والاصب واالغتصاب الفرُج، وانتهت احلرُب، وأسفرت اجملزرة العاّمة والقتل اجلماعي وال
اليت امتّدت على فرتة تسعة أشهر أو تزيد، أسفرْت عن انتصار املظلوم على الظامل، وظهرْت بناالديش 
يف خريطة العامل، فكانت وسام فخر واعتزاز للشعب البناايل، ووصمة عار على جبني اجليش 

 الباكستاين. 
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قام الشيخ العالمة أبو احلسن اجلسري بدوٍر أثناء احلرب ال يزال يعتّز به هاريخ هذه الدولة، وتتاىن 
وأهلها، فكان جماهدا قياداي يف ميدان احلرب، وكانْت مدرسته معقال جليش  جسرمبجده وعزّه أرض 

ملتطّوعني، وكان طاّلب التحرير البناايل، وحصنا حصينا للنساء واألطفال والشيوخ، وثكنة  للجنود ا
، حىت تناهى جسرمدرسته وأساتذهتا شاركوا يف احلرب وأصبحوا جزءا مهما من جيش التحرير يف 

اخلرُب إىل اجليش الباكستاين، وهنا حصلت الكارثة، أكرب كارثة ومأساة إنسانية ال تزال ختز يف الشعب 
 اجلسري. 

ين املسلم على مدرسٍة عربية إسالمية ليفنوا م، انقض اجليش الباكستا1911أبريل عام  4صبيحة 
أهلها عن آخرهم! مدرسة تدرس كتاب هللا، وسّنة رسوله، وتب ي دعاة  ومصلحني، وخترّج محاة اإلسالم، 
وبناة اجملتمع املسلم، فبدؤوا أبعمال القمع واإلرهاب، وفتكوا بكل من وقع يف أيديهم فتكا ذريعا، وقتلوا  

ا، حىت حصلت اجملزرة، وارتكبوا جناية إنسانية كربى ال يزال يبوء هبا اجليش كل من لقيهم قتال مجاعي
رجال، بني األساتذة وطالب  21الباكستاين وعليه وزرها، وكانت املدرسة يف أايم اإلجازة، فُقتل 

احلديث النبوي، واجلنود املتطّوعني للحرب، وُأصيب الشيخ العالمة أبو احلسن برصاص، إال أن قدره  
حليفا له، فاختفى يف دورة املياه، وجنا من املوت، بعد أن جرح جرحا ثخينا، وقد ُدفن هؤالء كان 

الشهداء الواحد والعشرون يف ساحة املدرسة، وال تزال هذه املقربة تشهد على جهاد علماء هذه الدولة 
ارتكَبها اجليش  كما تشهد على مأساة إنسانية  (1)ودور مدارسها الدينية وعلمائها يف حرب االستقالل،

م ضد الشعب البناايل، فقد صّبوا على هذا الشعب جام الاضب، وبطشوا هبم 1911الباكستاين عام 
بطشة جبار ال يعرف الرمحة، وال يعرف العدل، وال يعرف احلدود، وجتاسروا على قتل األبرايء، وهتك 

ون والضراوة، وإهدار الدم اإلنساين، أعراضهم، والفتك ابلشيوخ واألطفال والعجزة، ما ال يعّلل إال ابجلن
وال يليق جبيش مسلم مثّقف ضد شعب مسلم، ولقد قتلوا من الرجال واغتصبوا من احملصنات من 
النساء ما ال حيصيه إال هللا، ودمروا هذه البقعة بكاملها، وحولوا من روضة خضراء إىل بيداء قاحلة، 

املتعفنة، وحطام البيوت، وعويل األحياء، وكانت جمزرة ليست فيها إال روائح األشالء احملرقة، واجلثث 
 هائلة جتّدد ذكرى مذابح هوالكو وجنكيز خان.

                                                 

  111-178انظر تفاصيلها يف البحث عن علماء مقاتلي التحرير، أتليف شاكر حسني الشبلي، ص (1)
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إال أن أعباء هذه اجلرمية الفادحة ال تعود على كاهل الشعب الباكستاين العاّم، فإهنم إخوٌة يف  
قتال السفاك، فال أخّوة معهم، الدين، أما احلكومة املستبّدة املتاطرسة، واجليش الطاغي اجلبار احملتّل، ال

 وال حسن الظّن هبم!

ظّل الشيخ أبو احلسن يستمّر يف جهاده، والدفاع عن الدين وعن الشعب املسلم طوال حياته، ومل 
وجرأة، تصرفه عن ذلك املعاانة واحملن، واالنتقادات والتهديدات، وقد استعد هلا وتحمل انرها جبلد 

وصابر على شدة أبسها إبخالص واحتساب، حىت عندما هنَض الشيخ العالمة حممد هللا احلافظجي 
م، هنَض الشيخ اجلسري وتوىّل منصب 1981وبرَز يف ميدان السياسة، ودخَل يف انتخاب الرائسة عام 

  (1)، وساعَد الشيخ احلافظجي مساعدة  كبرية.حركة اخلالفةانئب األمري لـ
يف اهلند للهجوم، وهدمه اهلندوس املتطّرفون، اثر الشعب املسلم يف   املسجد البابريعّرض ملا ت

كل بقعة من بقاع الدنيا، وأخذهتم عزّة الدين وشعائره، وقيمة بيت من بيوت هللا، فثار الشعب البناايل 
د، برائسة اجملاهد العظيم املسلم بدعوة العلماء وتحت قيادهتم، وخرجت املسرية الطويلة التارخيية إىل اهلن

شيخ احلديث العالمة عزيز احلق، احتجاجا على ما اقرتفه اهلندوس من جرمية كربى، مسرية هّزت اهلند 
هزّا، كما هّزت اهلندوس يف كل مكاٍن، وكان للشيخ العالمة اجلسري دوٌر كبرٌي يف هذه املسرية، يف 

 .كوستياو فريبدبورو خولناو جسرق ترتيبها وقيادهتا، وجتنيد املتطّوعني هلا من مناط

هكذا ظّل هذا العامل يؤّدي دورَه ويبلغ رسالته يف مسرية حياته كلها، وكان قبل كل شيء مصلحا 
عظيما، وجماهدا ابسال مستميتا، كلما تعّرض الدين هلجوم، أو تعّرضت األمة ألزمة، وطعنت من أمام 

ت يف خاصرة وتحت حزام، أو وقعْت عليها مأساة أو نزلت هبا انزلة، كان الشيخ أو خلف، وضرب
اجلسري أول من يبادر إليها وينزل يف امليدان، وكان هذا مبدأه ودستوره يف احلياة، ولذلك عندما نشبْت 

تان، إال حرب األفاان ضّد الروس احملتّلني، شعر يف نفوسه حبنني زائد إىل اجلهاد، وجذبْته ساحة أفاانس
أنه صرفته صوارف عن ذلك، فأرسَل ابنا شااّب له كان سرّا ألبيه، خترّج من دار العلوم ديوبند، وكان 
متدفّقا ابحلياة والنشاط، فبعث به الشيخ إىل ساحة أفاانستان، واستقبل بشارة شهادته بصدٍر رحب، 

 وقلب شاكر حمتسب. 
                                                 

  11-12العالمة أبو احلسن اجلسري: حياته وأسوته، أتليف املفيت عبد هللا الفاروق، ص  (1)
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ث طبيعية سابَق الشيخ اجلسري إىل املصابني، ووقَف جبانب كوار   جسركلما دامهت أهل 
املنكوبني، وكل يوٍم كان الناس أمام اببه، يفاتحه البعض الشكوى، والبعُض الدةين، واآلخرون احلاجة، 
وهو يقوم بسّد حاجتهم قدر املستطاع، ويدير املدرسة، ويشرف على املؤسسات واجلمعيات، وبعد 

واالرتباطات املستمرّة، والصوالت يف املدرسة ويف السياسة، عندما كان يستيقظ هذه األشاال الشاقّة، 
يف النصف األخري من الليل البهيم، ويسجد هلل، ويذكر ويبكي، وينحب ويتضرّع، ال تسأل عن مجال 
ذلك املنظر وروعته، وحسن عبادته وخشوعه، وابتهاله وتضّرعه، والشوق إىل لقاء ربه، لو كنَت يف 

لرأيت أعجب العجب، وخلّيل إليك أنه راهٌب من الرهبان، وعابد من العّباد، وغارٌق يف حبر غرفته 
املعارف واإلحسان، ومنعزل عن الدنيا، وغافل عما جيري حوله! فإذا هو خبرٌي ابلدنيا، وقائٌد يف 

س جامعة السياسة واالجتماع! وكان مبايعا لدى الشيخ املدين، مث لدى الشيخ املفيت عزيز احلق مؤس
 فتية، رمحهم هللا مجيعا.

بعد اجلهاد الدؤوب، والسعي احلثيث للدين واألمة، فرت جسد هذا اجملاهد العظيم وإن مل يفرت قلبه 
للميالد، اليوم الذي فقَد الشعب البناايل املسلم  1991من يوليو عام  8ومهته، حىت جاَء يوم اخلميس 

هاجه، ولبنة  مهّمة يف صرحه، وفجع اببن من أشد أبنائه شجاعة وبسالة، وأقواهم  درّة نفسية يف
شكيمة، وأكثرهم غرية  على كيانه، وأشدهم عناية مبصاحله يف الدنيا واآلخرة، رحم هللا الشيخ اجلسري، 

 وجزاه عن شعبه خريا، وعّوض عنه شعَبه خريا. 
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 موالنا حممد عبد الوهاب

(1718-1778) 
 م املثايل، رجل القرآن، ورائد تعليم النسواناملعل

 
ال يسأل عبٌد عن نفسه إال القرآن، فإن كان حيب القرآن، فإنه حيّب هللا ورسوله مسع هذا ،

اإلعالن اخلالد رجٌل من بناالديش، فآمن به، وأحب القرآن حّبا ما أحّب قيس لياله، وال العباس فوزَه، 
بلحمه ودمه، ونذَر حياَته يف تالوته وترتيله، وتعّلمه وتعليمه، وقضى  فأعطاه قلبه كّله، واختلَط حّبه

أايمه يف بث نوره، ونشر هديه بني أّمته، وأنشأ كتاتيب ومدارس لكتاب هللا، وبىن جيال كامال من 
، ورائد تعليم النسوان يف هذه اندية القرآن بناالديشمعّلميه، حىت ُعرف برجل القرآن، إنه مؤسس 

 . واملصلح العظيم، الشيخ الرابين، العالمة اجملاهد، موالان حممد عبد الوّهاب  الدولة،

م، يف بيت علم 1911عام  برامهن ابرايمبحافظة  هبادوغرُولد الطفل عبد الوّهاب يف قرية 
ع يف العلم والقضااي املعاصرة، وصلة وصالح، ودين وإرشاد، ولوالٍد له جاه ومكانة يف اجملتمع، ونظر واب

قويّة مع العلماء، الشيخ املرحوم ألطاف الدين، وكان حيّب العلماء ويزورهم، وجيّلهم، ويدين جمالسهم، 
وينصب هلم املوائد، هكذا فتَح عبد الوهاب عينيه على بيئٍة دينية، طّيبة نقية مباركة، بيئة كلها علم 

من العلماء، وعباقرة الشعب البناايل اخلالدين، الذين مجعتهم اجلامعة  وفضل وصالح، وتعج بزمرة خمتارةٍ 
اليونسية يف بداية مسريها، وعهودها األوىل، وكان على رأسهم اجملاهد األعظم العالمة مشس احلق 
الفريدبوري، والشيخ حممد هللا احلافظجي، والشيخ عبد الوّهاب البريجي، والشيخ أطهر علي، فأشرق 

القرآن والعلم منذ الصار، مث درَس القرآن عند الشيخ احلافظجي يف بيته، وأخذ مبادئ العلوم  قلبه بنور
 من اجلامعة اليونسية.
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إال أن الطفل ذاَق مرارة اليتم يف صاره، ففقَد أابه وهو ابن أربع سنني، وبدَأ يرتعرع يف حضن أمه  
عّم الولد"، وأُعجب بفرط ذكائه، وخّفة وتحت ظالل حناهنا، حىت جاَء صديٌق لوالده، و"صديق الوالد 

روحه، ورقة شعوره، وسرعة بديهته، ونضجه العقلي مع صار سنه، فوضعه يف مدرسة حكومية، وبعد 
، ودرَس فيها مخس سنوات، مث سافَر إىل اهلند، براكاترافرتٍة ذهب إىل العاصمة داكا، والتحق مبدرسة 

التفسري واحلديث، والفقه واألصول، واملنطق واألدب، حىت  ودخَل يف رحاب دار العلوم ديوبند، ودرسَ 
خترّج من ديوبند وعاَد إىل مسقط رأسه، وبدَأ اجلهاد، وقام ابملهّمة اليت من أجلها أعّد نفَسه هذه 

 األعواَم. 

ه وجهده، هي من أبرز مهاّم هذا اإلنسان اليت قضى فيها معظم حياته، ونذَر هلا كثريا من وقت
أتسيس مجعّية تعت ي بتعليم القرآن الكرمي للصاار واألطفال، وتب ي كتاتيب القرآن يف القرى واألرايف، 
وخترّج املعلمني، وتدّرهبم، وتؤهلهم على تدريس القرآن الكرمي يف أكمل وجه، وجاءْت هذه اجلمعية يف 

كانت مبادرة  فريدة، ومشروعا مل يسبق له ، إن أتسيس النادية  اندية القرآن بناالديشالوجود ابسم 
مثيل يف هذه البقعة، وال غرو فاملدارس الدينية واجلامعات العربية كانْت منتشرة  بعدد كبري يف ذلك 
الوقت، وكانت هذه املدارس تدّرس كتاب هللا، وتعّلم األطفال القرآن، أما مجعيٌة قرآنية تتأسس على 

، وهتتّم به وحَده، وتسعى لتخريج جيٍل قرآين، فهي قّصة فريدٌة يف هارخينا، تعليم القرآن، وجتعله ركيزة هلا
 ، فلنقرأ ذلك بقلمه: تعليم املعّلمنيوقد سّجل الشيخ بنفسه هذا التاريخ يف كتابه 

"نظرا ألمهية تقوية األساس، وعرض طريقة جديدة لتعليم القرآن، دعا الشيخ العالمة املفّسر سراج  
م، 1971اء الكباَر من مجيع مناطق الدولة إىل مؤمتر عاّم مفتوح، يف شهر سبتمرب عام اإلسالم العلم

فنوقشت فيه أساليب التعليم االبتدائي، وموقف األمة من تعلم القرآن، وإفالسها فيه، ودور العلماء يف 
لعربية حّل هذه اإلشكالية، حىت صّحت عزمية احلضور على توحيد املساعي، والتعاون بني املدارس ا

وبني معلمي القرآن، وأتسيس مجعية من أهدافها الرئيسية اإلشراف على تعليم كتاب هللا، ومعّلمي كالم 
، وأُنيطت رائستها وتوجيهها ابلشيخ فخر البناال هاج اندية القرآن الكرميهللا للناس، فأنشئت مجعية 

 هذه اجلهود املتواضعة، وأنبتها نباها اإلسالم، صدر املدرسني ابجلامعة يونسية آنذاك، مث ابرك هللا يف
حسنا، حىت أُنشئْت مساجد وكتاتيب، ومدارس القرآن الكرمي يف كثري من بقاع العامل تحت مظّلتها، 

من بريطانيا، وهبذا امتّدت ساحة  برمناهامو لندنمن ميامنار، انتهاء بـ آراكانو ايناونبدءا من 
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 شاطئ خليج البناال إىل ساحل حبر الظلمات".  هذا اجلهاد وآاثر هذه الربكة من
لو يتعّمق القارئ يف هذه السطور اليت كتَبها الشيخ حممد عبد الوّهاب بقلمه، لريى أن الشيخ رّد 
فضل هذه اجلمعية املباركة وهذه املأثرة اخلالدة إىل العلماء الكبار أمثال العالمة هاج اإلسالم وسراج 

، كأنه كان مبثابة متفرّج سّجل وقائع االنقالب، ومراحل احلرب بدقّة اإلسالم، وأخفى نفَسه منها
وأمانة، ومل ينزل يف الساحة، إال أن الباحث عن احلقيقة وعن جذور هذه اجلمعية يرى العجب 
العجاب، ويرى أن اإلنسان الذي فّكر طوال حياته يف مثل هذه املبادرة القّيمة، وسهَر من أجلها ليايل 

وانقَش مع العلماء، واستشار املفّكرين، والذي كان مصدر هذه الفكرة، وأاب عذرهتا، هو غري حمصورة، 
الذي أخفى نفَسه، وحما امَسه، فهو إن يدّل على شيء فيدّل على إميان هذا الرجل ابهلل، وعالقته مع 

يعرف كثرٌي من هللا، ومكانته من هللا، وقد ُعرف ابلتواضع النادر الفريد عند القريب والبعيد، وإن مل 
الناس هذا التاريخ فقد عرَفه ربّه، وسّجله كراٌم كاتبون، وله األجر عند هللا يوم القيامة، وهكذا هو ديدن 

 ]117التوبة: [  َّمصجض خص حص مس خس حس جس ُّٱ املخلصني يف كل عصر ومصر

لى دوره الرايدي الفريد فيها، ومن مآثره األخرى اليت ال تزال تشهد على فضله عليها، وتشكره ع
هي اهتمامه بتعليم البنات، وتثقيف األمهات، وتوعية النساء على قيمة العلم، وأمهية تسلحهن به 
وحاجتهن إليه، والتنبيه إىل العواقب الوخيمة اليت قد ترتّتب على أمية األمهات، يف عصر كانت النساء 

ويف جمتمع كان يبخس أمهيتها، ودورها يف صنع أسريات اجلهل، وضيق الفكر، واستبداد الرجال، 
احلضارات، وكان يقول كلماته اخلالدة ويكّررها يف مواطن كثرية: "تعتّز األمة املسلمة يف هذه الدولة 
بكثرة املدارس، واملعاهد الدينية، واملراكز العلمية اليت نشأْت وقامْت على أرضها، وأّدت دورا بلياا 

املعرفة، والدعوة واإلصالح، ونشر العقيدة الصحيحة، وتوجيه األمة توجيها وخدمات جليلة يف العلم و 
رشيدا، إال أنه من املؤسف جّدا أن هذه املدراس واملراكز كلها تتمحور حول تعليم األبناء، وتثقيف 
الرجال، وبناء حياهتم، وأتهيلهم ملستقبلهم، أما بنات الشعب البناايل املسلم فقد تُركن رهينة قدرهن 
وحظهن، وُأمهلن يف جمال التعليم والرتبية، ظنا منا أبهنن لسن حباجة إىل التعليم، والدخول يف املدرسة، 
وما ابل النساء أن يتعلمن؟ ومل نرد منهّن إال التطريز واخلياطة، وتساءلنا ماذا سيفعلن ابلثقافة واملدنية، 

واالستكراه واالستخفاف، أن املرأة نصف وقد نسينا وسط هذه األمواج العاتية من اإلمهال واالزدراء، 
اجملتمع البشري، وهي رفيقة للزوج، وأّم لألبناء، وملكة زمام األسرة، ووزير الداخلية، ومربّية األوالد، 

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 212 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

وموجهة هلم، واحبثوا عن املرأة من وراء العظماء! فإذا ضربنا صفحا عن هذا اجلزء من اجملتمع، لن تقوم  
لن يبلغ هدَفه، ولن يقوم اإلسالم يف مكانه، ولن تتّم الدعوة واإلصالح، وإذا قومُته، ولن يصلح شأنه، و 

تركت البنات بال علم وال ثقافة، فسيكون اجليل كّله جيال جاهال، وقد أّدت هذه الظاهرة املأساوية أن 
عني مخسني يف املئة من النساء يف هذا اجملتمع ال يصلني، واخلمسون الالئي يصلني ال تصّح صالة أرب

منهّن، ألهنن ال يعرفن أركان الصالة، وال يقرأن القرآن، وال يعرفن النجاسة والطهارة، وال تعرف كثرٌي 
منهّن شهادة اإلسالم "ال إله إال هللا حممد رسول هللا"! أهكذا تتّم الرسالة؟ ويصلح اجملتمع؟ وإن 

 اإلسالم بريء مما أصاب املرأة". 
، تعليم النسوانخ رسالة  صارية حول أمهية تعليم املرأة، ومساها يف هذا الواقع األليم كتَب الشي

وفصّل فيها منهج هذا التعليم وطريقته، ومقرراته، وقد عرض الشيخ يف هذه الرسالة منوذجا رائعا فريدا 
يف هذا اجملال، فقّدم ثالثة أنواع من املدارس: األول: مدرسة للبنات، ميتّد منهج هذه املدرسة من مخس 

 تسع سنوات، على شكل املدرسة االبتدائية، تدخل فيها الصبية يف صار سّنها، وأتخذ مبادئ إىل
العلوم الشرعية، مث تنتقل إىل ختصصها، والثاين: مدرسة النسوان، وهي منهٌج كامٌل للدراسة النسائية، 

، وُتشارك (اجستريما يعادل امل)فتدرُس فيها النساء كما يدرس الرجال، حىت تتخرّج يف مرحلة التكميل 
يف بناء البيت واجملتمع، والدعوة واإلصالح، والثالث: مدرسة األمهات، وهي منهج استدراكي 
يستهدف النساء الالئي فاهتّن العلم واملعرفة يف احلياة، وقد تقّدمن اآلن يف العمر، ومل يعد مثة سبيٌل إىل 

مرّة أو مرّتني يف األسبوع، ويتعّلمن مبادئ التعليم النظامي واالستزادة منه، فيجتمعن يف مكان واحد 
الشريعة، والفرائض والواجبات، وتكون هذه املدارس مبثابة التدريب امليداين أكثر من التعليم النظري،  
كما اهتّم الشيخ بسالمة املنهج هلذه املدارس، وخطورة تربيتهّن، وتدريبهّن على الشرف والعّفة، والتقوى 

طالبة يف هذه املدارس منوذجا صادقا للمرأة املسلمة، العفيفة الشريفة،  والصالح، وأبن تكون كل
احملتشمة املسترتة، البعيدة عن مواطن الريب ومداعس الزلل واالحنراف، وكان يقول:" العلم الذي ال أييت 

 إال بذهاب الشرف خري منه اجلهل". 
ّبني هذه الفكرة الفريدة، فنالت قبوال كما دعا العلماء الكبار وجالَسهم، وانقَشهم، وقّدم إىل املر   

عاما من العلماء والقادة، وهنض الناس على أثره، وقد قام الشيخ وأسس بنفسه أكثر من عشرين 
وما جياورها، وأقام مشاريع، وفتح خمّيمات لتدريبهن على  برامهن ابرايمدرسة للبنات يف مسقط رأسه 

اة اليومية، وهكذا جاَء انقالٌب شامٌل لتعليم النساء، وبدأْت الصالة والعبادة، واملسائل املتعلقة ابحلي
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مداس للبنات تقوم يف كل منطقة من مناطق هذه الدولة، وتقّلبت املوازين ومواقف الناس من هذا 
التعليم، وشاهَد الشيخ جناح دعوته وتحقيق حلمه أبم عينيه، مث انتقَل إىل ربّه قرير العني ومطمئن البال 

 م.1997عام 

مل متنعه األعمال الشاقّة واملسؤوليات الكربى اليت تحّملها على كاهله من التأليف، والصولة يف 
 (جملدان)تعليم املعّلمني  ◊خمافة هللا  ◊قبل الصراط وبعده  ◊ميدان الكتابة واإلنشاء، ومن أبرز ما كتبه: 

معارف النكاح وغريها، وقد  ◊تعليم النسوان  ◊سوان طهارة الن ◊حقوق العباد  ◊تكميل اإلميان  ◊
تحّدث يف هذه الكتب عن القضااي املتنّوعة، وحاول إصالح ما فسَد يف اجملتمع، وأجاب على كثري من 

 األسئلة، ووّجه الناس توجيها رشيدا.

عظماء املصلحني، ومتواضعا  كان الشيخ حممد عبد الوّهاب رجال داعية يف صميمه، ومصلحا من
إىل حّد يُثري الدهشة، وقد سافَر إىل عدد من بقاع العامل شرقا وغراب، من أجل الدعوة يف الدرجة 
األوىل، وتعليم القرآن يف الدرجة الثانية، فذهَب إىل ميامنار، وبريطانيا، واململكة العربية السعودية، وكان 

، فاستفاد منه طوال والتبليغ الشيخ يوسف الكاندهلوي  سفره إىل احلجاز مع أمري مجاعة الدعوة
الرحلة، كما سافر إىل اهلند، وإىل ابكستان، وقضى يف ابكستان سنة ونصف، يدعو ويصلح، ويعظ 
ويوّجه، ويستفيد من العلماء الكبار، والدعاة الرابنيني، كما سافَر إىل بريطانيا، وأنشَأ فيها مراكز قرآنية 

 .القرآن انديةتحت مظّلة 

قد حيتار القارئ ويندهش من كثرة أعمال هذا اإلنسان اإلصالحية، ومشاريعه الرايدية، وكيف 
سبَق يف هذه األفكار النرّية املباركة أقرانَه وعلماَءه املعاصرين، وكبار املصلحني! إال أن دهشته تزول 

نسان، فمنذ انطالق الرحلة يف درب احلياة، كان الشيخ عندما ينظر بعني فاحصٍة يف مسرية حياة اإل
حممد عبد الوّهاب مع العلماء والصاحلني، وقد فتح عيَنه يف الدنيا وسط العلماء اخلالدين يف هذه 
الدولة، أمثال اجملاهد األعظم الفريدبوري، والشيخ حممد هللا احلافظجي، والشيخ موالان هدايت هللا 

آن على يد الشيخ احلافظجي، كما استفاَد من الشيخ حسني أمحد املدين، وغريهم، وقد درَس القر 
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والشيخ موالان يوسف الكاندهلوي، مث ابيَع الشيخ عبد القادر الرايبوري، وبعَد وفاته ابيَع على يد  
الشيخ حممد هللا احلافظجي، خليفة الشيخ أشرف علي التهانوي، وانل منه اإلجازة، فالرجل الذي مجَع 

ه احملاسن كلها، والتقى على هذا امللتقى العظيم من الصلة مع العلماء واملصلحني، والدعاة بني هذ
والرابنيني، والسالكني والعارفني، ال غرو أن يقوم مبا قام به من املشاريع الفريدة، ويؤّدي دورا رايداّي يف 

  (1)هاريخ الدعوة واإلصالح.

                                                 

وكذلك تراجم مئة من علماء البناال،  291من كتاب الذين ورثناهم: حياة وأعمال مئة من العلماء واملشايخ، للشيخ موالان حبيب الرمحن ص مستفادٌ  (1)
  291ص 1، وكلك تراجم كبار علماء برامهن ابراي، أتليف موالان جاويد حسني، ج 117أتليف موالان أمني اإلسالم 
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 موالنا مشس الدين القامسي

(1718-1778) 
 القاديانية والشيعية اصر احلق، قاهر الباطل، حماربن

 
ظّلت بالد البناال منذ عهد بعيٍد يف التاريخ ساحة حرّة ملمارسة قّوة السواعد للفرق واملذاهب، 
والفلسفات والدايانت، من اهلندوسية والبوذية، واجلينية، والسيخية، والنصرانية، والبهائية، والشيعية، 

 قلما جتد دينا أو فلسفة  إال وهي عاَشت وعملت فرتة من الفرتات يف هذه البالد!  والقاداينية وغريها،
فانطلقت الشيعية مسريهَتا يف شبه القارة اهلندية عموما، ويف بالد البناال خصوصا، يف فرتٍة متقّدمة 

امس عشر من التاريخ، ترجع إىل ما قبل ألف عام من يومنا هذا، ودخلت يف البناال يف هناية القرن اخل
امليالدي، منذ ذلك اليوم توّطن الشيعة يف هذه البقعة، وحكموها، وضربوا السياط على ظهور أبنائها، 
وأقاموا املساجد واملراكز العلمية اليت تدّرس املذهب الشيعي، وجلبوا من بالد الفارس، سفنا ممتلئة  

وشعراء، تاّنوا مبجد اإلسالم الشيعي،  ابلكتب واألسفار اليت ال عالقة هلا ابإلسالم، كما جلبوا علماء
ودعاة  دعوا الناس إليها، تحت ستار احلب للعرتة النبوية الطاهرة، والوالء للدولة احملمدية، حىت اعتنق  
كثري من ملوك البناال ونواهبا هذا املذهب، وانل الشيعة حظوهَتم، فكانوا أصحاب األمر والنهي، وكانوا 

شايستا خان كان شيعيا، وأن  صوبه دارمللوك والسالطني، فال غرو أن أهل احلل والعقد يف قصور ا
النّواب مرشد قويل خان كان شيعيا، أول نّواب ابلبناال، والنّواب علي وردي خان هو اآلخر كان 

  (1)شيعيا.
                                                 

 History of Bengal: Mughal Period. University ofصل يف املوسوعة البناالية، وانظر كذلك انظر ترامجهم ابلشكل املف (1)
Rajshahi, By Abdul Karim  وكذلكMurshid Quli Khan and His Times, By Abdul Karim  وكذلك

Alivardi and His Times, By Kalikinkar Datta  
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كما كانت القاداينية انتشرْت يف هذه املنطقة منذ بداية رحلتها يف اهلند، وأقامت فيها مساجد  
رس، ودخلْت يف احلكومة ومراكز التجارة، حىت أصبح كبار األغنياء واألثرايء وقعوا يف شراكها، ومدا

 وأصبحوا قاداينيني. 
إال أنه قد حيتار القارئ وهو يقرأ هذا التاريخ الطويل للشيعية يف هذه املنطقة، املمتّدة على قروٍن، 

يخ القاداينية اليت سارْت يف الطرق جنبا إىل جنب مع املتمثلة يف امللوك واحلّكام، والنّواب والوزراء، وهار 
الشيعية، مث مل تنتشر إال يف مساحٍة حمدودة منها، ومل تدخْل إال يف عدد قليٍل ضئيٍل من القلوب، فماذا  
 كانت املعجزة؟ ومن الذي قاَم سّدا منيعا يف طريقها؟ ودافعْت عن كيان األمة املسلمة مسومها ومحمها؟ 

ر العلماء ودور الدعاة املصلحني، الذين أظهروا عزة اإلسالم، وأابنوا حقيقة الشريعة هنا أييت دو  
الاراء، الصافية النقية املتينة، ودافعوا عن األمة اإلسالمية البناالية على حساب حياهتم، فضّحوا بكل 

قهروا هذه نفس ونفيس، وجاهدوا يف كل سبيل، وصابروا على كل حمنة، ليدفعوا طوفان هذه الفنت، وي
الفرق الضالة، حىت تكون كلمة هللا هي العليا، ويكون دين هللا هو الظاهر على مجيع األداين، وتكون 

هي الرسالة الوحيدة الصاحلة للعامل، وكان بطل هذه القّصة من هؤالء األعالم،  رسالة النيب 
ان حراب على الشيعية والقاداينية والدعاة املصلحني، واجملاهدين ضّد الفرق الضالة واألفكار املضّلة، وك

 بوجه خصوص، هو الشيخ اجملاهد، العامل الشجاع، موالان مشس الدين القامسي.

للميالد، يف بيت شريف، وأخذ  1921مبحافظة شيتاغونغ عام  سنديبولد مشس الدين يف 
وظّل فيها  هاريشبورية األمحدية العالية بـالدراسة االبتدائية يف كتاب قريته، مث دخَل يف املدرسة البشري 

م سافَر إىل اهلند ودخَل يف دار 1977، ويف عام (بكالوريوس)سنوات، حىت خترّج يف مرحلة الفاضل 
م سافَر إىل ابكستان والتحق ابجلامعة األشرفية 1978العلوم ديوبند، ودرَس فيها سنتني، ويف عام 

يث، هكذا أخذ العلم من مصادَر شىت، ومنابع خمتلفة، ومراكز ، وختّصص يف التفسري واحلدالهوربـ
علمية كربى، وترىّب تربية صاحلة على أيدي األساتذة الكبار، أمثال شيخ التفسري موالان إدريس 

، الكاندهلوي، والشيخ العالمة رسول خان، والشيخ الكبري موالان أمحد علي الالهوري وغريهم 
 م عاَد إىل وطنه. 1911يبلاه الرجال يف العصور املتأخرة، ويف عام  حىت بلغ يف ذلك مبلاا قّلما
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فدّرس فيها فرتة ، مث دخَل  مؤمن شاهيبدَأ الشيخ القامسي مرحلة  جديدة  يف مدرسة مبحافظة  
، فريدآابدوم ، وبعد عامني توىّل التدريس يف مدرسة إمداد العلبراكاترايف مدرسة أشرف العلوم 

م مبرحلة فاصلة يف 1917وهكذا ظّل يتنّقل من مكان إىل مكان، وال جيد القرار، حىت جاء عام 
داكا، وهنا برَز نبوغه، وعملْت مواهبه عمال  مريبور حياته، فتوىّل التدريس يف مدرسة صارية خاملة بـ

امعات العربية يف بناالديش، وهي مميزا، ويف بضع سنني أصبحْت تلك املدرسة اخلاملة من مقدمة اجل
اجلامعة احلسينية عرض آابد وطار صيتها من أقصى الدولة إىل أقصاها، وغدت ملتقى الطالب ،

والعلماء البارزين، وخّرجْت طائفة كبرية من العلماء، يفسرون القرآن، ويكتبون املتون، وهلم دوٌر جليل 
 يف الشعب واجملتمع. 

رز نبوغه يف السياسة، فكان رجال سياسيا يف صميمه، جاهَد طواَل حياته للسياسة كما ب
اإلسالمية، وليشاهد وطَنه حيّكم كتاب هللا وسّنة رسوله، ويقيم حدود هللا على أرضه، فاشرتك يف 

مجعية علماء اإلسالم وظّل جُياهد ويعمل ويصول وجيول، ويوّجه ويتحّدث تحت مظلتها، واختري ،
ثالث مرّات، وقّدم منوذجا رائعا للسياسة اإلسالمية، ووقَف موقفا محيدا من حرب تحرير  اجلمعية أمري

 (1)م.1911بناالديش عام 

ب لعل من أبرز جوانب حياته وأهم إجنازاته كان اجلهاد يف ساحة الرّد على الفرق الضالة، وأصحا
الباطل واخلرافات، فكان حراب على الشيعة والقاداينية، قضى حياتَه كّلها يف الدفاع عن األمة اإلسالمية 
ضد دسائس ومكر هاتني الطائفتني، كان غاية  يف التواضع والرفق، وخّفة الدم والروح، ورقة الشعور، أما 

ا، وأسبقهم نزوال يف الساحة، فهو يف قضية القاداينية والشيعة فكان أشّد الناس أبسا، وأربطهم جأش
الذي كان يف مقدمة من كفروا القاداينية يف هذه الدولة، ورفَع صوَته بشّدة وقّوة ضّدها، صوها مسموعا 

 حركة ختم النبّوةوسط العوام واملثقفني، وكانت له صدى عظيمة يف طول البالد وعرضها، مث أنشَأ 
ومكانته،  دفاعا عن كرامة النيب  لس تحّفظ ختم النبّوةجموتوىّل رائستها، كما جاهَد تحت مظلة 

 شنيعا. ورّدا على أعداء نبّوته واملعتدين على رسالته رّدا 
                                                 

  411-417، أتليف شاكر حسني الشبلي، صاقرأ يف البحث عن علماء مقاتلي التحرير (1)
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أن يشارك يف مؤمتر قادايين، وتناهى   عندما أراد الرئيس البناالديشي األسبق ضياء الرمحن املرحوم 
ن كنَت تذهب اليوم إىل مؤمترهم، حنن نذهُب إىل اخلرب إىل الشيخ القامسي، خرَج إىل الرئيس وقال له: "إ

نيب  -فاسق بنجاب -الشعب، وخنربهم أبن الرئيس ذهَب مع القاداينيني الذين يؤمنون أن غالم أمحد
 احلضور يف املؤمتر. "، حىت توّجس منه الرئيس خيفة، وأحجم عن بعد خامت النبيني 

االث ي عشرية، والعمل على  لرّد على الشيعةكما كان يف طليعة من نذر نفسه وأوقف حياته يف ا
إعالء كلمة هللا، ورفع راية السنة، وجاهَد ضّدهم طوال احلياة ابلقلم واللسان، واملظاهرات 
واالحتجاجات، واملواعظ والنصائح يف مواطن كثرية، وكان له موقٌف كبري يف الرّد على التنصري، والدفاع 

ّد على القبوريني وأصحاب األضرحة والبدع، وجاهَد ضد اإلحلاد عن األمة اإلسالمية املنكوبة، والر 
  (1)والعلمانية، فدخَل يف السجن مرارا وتكرارا.

بني  ◊وقد كتَب يف الدفاع عن الدين والرّد على البدعة والالدينية عدة كتب قيمة، من أبرزها: 
 ◊ني اإلسالم والشيوعية الصراع ب ◊مشكلة الدعوات التنصريية  ◊البيت املقدس واملسجد األقصى 

القاداينية وغريها، كما أصدَر عدة صحف وجمالت لنشر الدعوة والرّد على  ◊الشيعة كفار  ◊العلمانية 
 الشهرية.  رسالة احلقاألسبوعية، وجملة  اجلمعيةالفرق الضالة، منها جملة 

نسان، وخيدم خلق هللا، ويقف جبانب املنكوبني واملصابني كان رجال إنسانيا يعمل من أجل اإل
م عندما أصاَب جنوب منطقة 1912ابلكوارث الطبيعية، على اختالف األداين واملذاهب، ففي عام 

عام  جلنة اإلغاثة املّتحدةداكا إعصاٌر شديد، هرَع إليه الشيخ وقام جبانب املنكوبني، وقد توىّل رائسة 
م عندما داهم شيتاغونغ إعصاٌر استوائّي من أعنف 1991كثرية ، مث يف عام م وعمل أعماال  1988

األعاصري يف التاريخ، فرتَك أكثر من مئة ألف قتيال، وشّرد مليوان، هنض الشيخ مشس الدين القامسي مع 
هم العلماء اآلخرين، مبن فيهم الشيخ موالان حميي الدين خان، وسارَع إىل األراضي املنكوبة، وقّدم إلي

 خدمة  جليلة . 
م يف عاصمة داكا، 1991بعد هذه احلياة احلافلة واإلجنازات اخلالدة، انتقل إىل رفيقه األعلى عام 

  (2)، رمحة هللا عليهم أمجعني.(شيخ كوراي)وصلى عليه إماما الشيخ الرابين احلافظ موالان عبد الكرمي 
                                                 

  114، ص2أعالم علماء البناال، أتليف صالح الدين جهاناري، ج  (1)
، والذين ورثناهم: حياة وأعمال مئة من العلماء واملشايخ، للشيخ موالان 121مستفاد من مئة من عظماء البناال، أتليف أشرف علي النظامبوري ص (2)

 لصحف واجملالت ، وبعض ا111حبيب الرمحن ص
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 عباس علي خان

(1718-1777) 
 الكبري، القائد السياسيالداعية الزاهد، املؤلف 

 
ومنشئها، فالشيخ عباس  اجلماعة اإلسالميةمؤسس  إن كان السيد أبو األعلى املودودي 

مؤسسها الثاين وحمييها يف دولة بناالديش، وهو من رّواد احلركة اإلسالمية يف هذه  علي خان 
ها فرتة  كبرية  منذ ظهور الدولة الذي أنقذ اجلماعَة وأخرجها من تحت األنقاض، بعد أن ظّلت في

بناالديش يف خريطة العامل، وأعاَد إليها حياهَتا، وهيبتها ونفوذها، ونفَخ فيها روح النشاط والعمل، 
والبناء واإلنشاء من جديد، حىت هنضت اجلماعة، وخاضْت غمار السياسة وميدان العمل مرّة أخرى، 

إال أن شخصيته ال تقتصر على حزٍب سياسي  تحت قيادة هذا البطل العظيم العالمة عباس علي خان،
أو يف حدود طائفة حمدودة، وإمنا فاق بشخصيته الفريدة حدود األحزاب واجلماعات، واملذاهب 
واالجّتاهات، حىت أصبح إنساان مباركا ألبناء هذا الوطن مجيعا، ذلك هو شخصيته الكاتبة، فهو 

، أعظم سجل هارخيي هاريخ املسلمني يف البناالالكاتب العبقري، واملؤلف العظيم احلكيم، وصاحب 
ملسلمي البناال، وأكرب أرشيف لتاريخ علمي وفكري وحضاري وثقايف ملسرية الدعوة، ووسائل انتشارها، 
وجناحها ونتاجها، وأدق دليل لتاريخ احلكومة اإلسالمية، واحلكام املسلمني واألمراء، وإنتاج العلماء 

  فيها عرب القرون واألجيال.

يف أسرٍة مسلمة شريفة تتحّدر  (1)م،1914عام  جايبورهاتولد عباس علي خان يف حمافظة 
                                                 

 221احلياة السياسية ملشاهري العلماء يف شبه القارة اهلندية، أتليف موالان أيب بكر الصديق، ص (1)
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من ساللة أفاانية عريقة جريئة، افتتح الدراسَة بكتاب هللا يف بيته، مث درَس يف كتاب قريته، وتعّلم القرآن  
ن خري افتتاح، وكان بداية مباركة، مث درَس يف قبل أن يتعّلم اللاة والتاريخ، والرايضة واجلارافيا، فكا

، كما درَس بعد ذلك راجشاهيوخترّج منها، وبعد ذلك دخَل يف الكلية احلكومية بـ هوغليمدرسة 
م، مث سافَر إىل  1917رانابور، واجتاز مرحلة ما يضاهي البكالوريوس عام بـ كلية كارمايكليف 

ّر على تركها والدخول يف حياة املهنة بسبب حاجة األسرة، وهكذا كلكتا ليواصل الدراسة، إال أنه اضط
بدأْت مرحلة جديدة يف حياته، مرحلة العمل، وانتهْت مرحلة الدراسة والتحصيل، لكن الرجل العصامي 
الذي ُجبل على حب القراءة والدراسة، وتثقيف النفس، وبناء اجليل، مل يكن له أن يعتزل الدراسة، 

  (1)، وينشئ ويرتجم، ويبحث وحيلل طوال احلياة.فظّل يدرس ويكتب

تنّقل األستاذ عباس علي خان يف وظائف كثرية ويف مناطق شىّت، فإنه مل يكن جيد فيها بايته، ومل 
م وتوىّل 1972يطمئّن إليها، وكأنه كان حيّس حباجة يف نفسها مل يكن يتبني حقيقَتها، حىت جاَء عام 

م التقى ابلشيخ 1974، وهنا جاءْت نقطة تحّول يف حياته، ففي عام جايبورهاتالرائسة يف مدرسة بـ
األستاذ غالم أعظم يف جممع عام جاَء إليه ضيفا، واستمع إىل حديث االستاذ عن الكلمة الطّيبة، 

كلية  ّرسا يف وأعجب بعلمه وسعة اطالعه وعمق دراسته، ومحاسه للحركة اإلسالمية، كان األستاذ مد
آنذاك، وكان شااّب يتدّفق حياة  ومحاسا، فالتقى ابألستاذ يف هناية اجملمع، وتناوَل  رانابوربـ كارمايكل

العشاء على مائدة واحدة، وانقَش معه القضااي اإلسالمية الشىت، وهنا مسَعه يتحّدث عن الشيخ السيد 
ومؤلفاته، وأفكاره الدينية والسياسية، فازداد حبا له  أيب األعلى املودودي ويث ي عليه، ويكرب قيمة كتبه

ورغبة فيه، حىت مجع بعض الكتب للشيخ املودودي، وقرأها يف فرتٍة يسرية وبشاٍف اندر املثال، ووجَد 
يف هذه الكتب بايَته، ووجَد فيه خريطة طريقه ومنهج حياته، فدخَل يف اجلماعة اإلسالمية يف منتصف 

  (2)م.1971عام 

م جاَء السيد أبو األعلى املودودي يف زايرته األوىل لباكستان الشرقية، فكان الشيخ 1971يف عام 
                                                 

 وما بعدها  21انظر ابلتفصيل يف كتاب موجة من حبر الذكرايت، أتليف األستاذ عباس علي خان، ص (1)
  12عباس علي خان: حياته وأعماله، تحرير جنم السعادت، ص (2)
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م عاَد السيد املودودي مرّة 1978خان رفيقا له يف حّله وترحاله، وصاحبا له يف مجيع أسفاره، ويف عام 
لسيد املودودي يتحّدث ابللاة األردية، ولاة اثنية إىل شرق ابكستان، وطاَف األقطار الشىت، ومادام ا

املسلمني يف هذه الدولة هي البناالية، فكان الشيخ خان ترمجاان له يف هذه الرحالت، وهنا توّطدْت 
عام  راجشاهيصلته ابلسيد ومع قادة اجلماعة اإلسالمية يف املنطقة، فاختري أمري اجلماعة يف حمافظة 

 (2)م،1911 هناية عهد ابكستان ونشوب حرب االستقالل عام وظّل يف املنصب حىت (1)م،1978
وملا ظهرت اجلماعة اإلسالمية على مسرح بناالديش، الدولة اجلديدة، بعد فرتٍة طويلة من اخلفاء منذ 

م، اختري خان انئب األمري للجماعة، وظل يف نيابتها إىل وفاته، وشارَك يف انتخاابت  1911عام 
م واختري عضوا يف اجمللس التشريعي الوالئي لباكستان، وتوىّل 1912تخاب عام كثرية، كما شارَك يف ان

واحلق أنه كلما كانت اجلماعة بال أمري، بسبب  (1)م،1911منصب وزير التعليم لشرق ابكستان عام 
  (4)وفاة األمري أو كونه داخل السجن أو خارج الدولة، اختري الشيخ خان أمريها ابلنيابة.

يف احلقيقة مل يقف دورُه يف اجلماعة اإلسالمية عند تويل املسؤوليات الكربى وتوىّل منصب اإلمارة 
هلا، وإمنا يستحّق أن يعّد جبدارة مؤسسها الثاين، وحمييها بعد خفائها أو مماهتا يف هذه الدولة، فلما 

احلظر على مجيع األحزاب القائمة على السياسة الدينية، وقد اختذت  فرضت احلكومة العلمانية املستبّدة
موقف تلك األحزاب من حرب االستقالل مستندا على ذلك احلظر ومتكأ، وابلتايل هبذا القرار الااشم 
الظامل اختفْت مجيع األحزاب الدينية عن ميدان العمل، وانطوْت يف البيوت والزوااي، ويف الارف املالقة، 

طوفان العلمانية واإلحلاد واالستبداد ضد األحزاب السياسية اإلسالمية، وقادوا عليها محالت  وجاءَ 
ضارية متتالية، وعلى رأسها اجلماعة اإلسالمية، فصّبوا عليها جام احلقد واحملن، وافرتوا عليها افرتاءات، 

 دون هوادة وال خوف من هللا. 
دوٍر جريء يف تلك الفرتة الدقيقة احلرجة، وسعى فكان األستاذ عباس علي خان هو الذي قاَم ب 

سعيا دؤواب من أجل اسرتداد حقوق العلماء واملسلمني السياسية، وهي من احلقوق اإلنسانية الرئيسية، 
                                                 

  81املرجع السابق، ص (1)
  11الروح اخلالدة: ذكرايت عباس علي خان، تحرير عبد الشهيد نسيم، ص (2)
  217عباس علي خان: حياته وأعماله، تحرير جنم السعادت، ص (1)
  22، 21، ص1رّواد احلركة اإلسالمية يف بناالديش، أتليف األستاذ مظهر اإلسالم، ج  (4)
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فجالَس مع الرؤساء والوزراء ورجال السياسة، وكتَب رسائل ومؤلفات، وتحّدث يف احملافل واجملامع  
وتقّدم اجلماعة للناس يف حّلة جديدة نقية صافية، حىت جاَء الفرج عام أحاديث، ترّد على تلك التهم، 

م، وظهرت اجلماعة اإلسالمية على املسرح من جديد، وعادْت إليها حياهتا ونشاطها، وكان 1919
 (1)األستاذ عباس علي بطل ذلك التاريخ اجمليد.

جهاده الدعوي واإلصالحي، ودوره يف احلركات  لقد عاىن الشيخ خان معاانة كثرية بسبب
اإلسالمية، وأمره ابملعروف وهنيه عن املنكر، ونصحه للملوك وزجره هلم، ورفضه ملنحهم وصربه على 
حمنهم، ودخل يف السجن مرارا، لكن أىب أن يرفع هلم الَعَلم األبيض! مثل جهاده ضد الرئيس املتاطرس 

 الشخصية.، والقرار املخالف للشريعة حول األحوال يد النسلتحدأيوب خان يف الرّد على قرار 
وهو  (2)م بعد حرب االستقالل بفرتة وجيزة، ملوقفه من احلرب،1912عام  وقد دخَل السجنَ 

املوقف نفسه الذي وقَفه منها حزبه اجلماعة اإلسالمية وكثري من العلماء الرابنيني، على اختالف 
جتاهات السياسية، فظّل يف السجن طوال عامني، قضى هذه األايم كّلها مذاهبهم الفقهية والفكرية واال

راكعا ساجدا، يرجو رمحة ربه ويطلب رضوانه، وخياف عذابه، ويارق يف الدراسة واملطالعة، والتأليف 
والكتابة، والدعوة بني العصاة واجملرمني وراء القضبان، ومن أبرز ما كتَب خالل أايمه يف السجن 

، حىت خرج منه وقد أصبح مثل موجة من حبر الذكرايتيب الرائع عن السرية الذاتية ابسم الكتاب األد
(2)الكربيت األمحر،

  َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱُّٱ 

لكن أبرز جوانب هذا اإلنسان بعد السياسة واحلركة كانت جهوده املشكورة يف جمال التأليف  
، فقد كان كاتبا مطبوعا، وأديبا موهواب، ومؤلفا حكيما، ومفّكرا من الطراز األول، وكأنه قد والكتابة

محل القلم خلدمة جهاده وجناح حركته، ومن أجل ذلك ال نراه يكتب ويرتجم إال ما خيدم اجلهاد 
اسن اإلسالمي واحلركات اإلسالمية، وتطبيق النظام السماوي يف هذه البقعة، ويرّغب الناس يف حم

                                                 

  11، 17لي خان يف صفحات الذكرايت، أتليف األستاذ مظهر اإلسالم، صالقائد الشعيب عباس ع (1)
 وما بعدها  218انظر تفاصيلها يف كتاب عباس علي خان: حياته وأعماله، تحرير جنم السعادت، ص (2)

  99و 91عباس علي خان: حياته وأعماله، تحرير جنم السعادت، ص (2)
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القانون الشرعي، ويعّرفهم بتاريخ الشريعة اإلسالمية، والسياسة الشرعية، وفضائل اخلالفة ومصاحلها، 
وتوعية املسلمني على ماضيهم العريق وحاضرهم األليم، كما يرّد التهم املوّجهة إىل احلركات اإلسالمية 

 سدة من اإلحلاد والعلمانية.وال سيما اجلماعة، ويبطل النظرايت الوضعية، وينتقد املذاهب املف
كان جييد لااٍت كثرية، ويكتب العربية واإلجنليزية بكل سالسة، ويبلغ عدد ما كتَبه وترمجه إىل   

 (م1911)موالان املودودي: سريٌة وهاريٌخ وحركٌة  ◊كتااب ورسالة، ومن أبرزها:   17البناالية ما يزيد على 
هاريخ  ◊ (م1991)اع األزيل بني اإلسالم واجلاهلية الصر  ◊ (م1981)هاريخ اجلماعة اإلسالمية  ◊

األمة املسلمة  ◊األجراء واالشرتاكية  ◊ (م2117)ما وراء املوت  ◊ (م1994)املسلمني يف البناال 
 ◊ (م1998)أسباب احنطاط مجاعة إميانية وطرق خالصها  ◊احلركة اإلسالمية وعناصرها  ◊ (اإلجنليزية)

سرية سيد البشر  ◊ (ترمجة)جمالس املساء  ◊ (ترمجة)املصرفية املعاصرة والراب  ◊ (ترمجة)احلجاب واإلسالم 
  (1).(ترمجة)التصّوف والسيد املودودي  ◊ (ترمجة)اإلسالم والعدل االجتماعي  ◊ (ترمجة)

خّلد امَسه يف عامل اللاة واألدب، فإنه  هاريخ املسلمني يف البناالمن هذه الكتب لعل كتابه  
رخييا فحسب، وإمنا هو صورة صادقة وميزان عادل يف معرفة هاريخ اإلسالم واملسلمني ليس كتااب ها

الدي ي واالجتماعي يف منطقة البناال، وسجّل قّيم للحضارة اإلسالمية فيها، حضارٌة أساسها التوحيد 
رة والفضيلة، وماضي املسلمني يف هذه البقعة الذي ضاَع بني ضعفهم وغفلتهم، وذوابهنم يف احلضا

الوثنية اهلندوسية، ولو يقرأ أحٌد هذا الكتاب ويعطيه حّقه من الدراسة الواعية املستوعبة والنظرة العميقة، 
والتفكري والتدبّر يف سطوره وفقراته، يضمن له أن حييي الشعور، ويبعث األمل، ويوّجه الركب، وينفخ 

د الذي ضّيعه، فهو إجنيل احلركة فيه روح البعثة واالنتفاضة، والعمل بشكل دؤوب على اسرتداد اجمل
 اإلسالمية ملسلمي البناال، اي ليَت أحدا ينهض ويرتمجه إىل العربية، فيقّدمه إىل العامل العريب! 

مع هذه األشاال الشاقة واحلركات املستمرة يف ميدان السياسة والكتابة، مل ينَس الشيخ واجَبه جتاه 
رورة تقدمي منوذج حّي رشيد لرتبية أبناء املسلمني، وتثقيفهم، وجتنيدهم للحركات اإلسالمية جمتمعه، وض

يف هذه الدولة، ليكونوا مستقبل األمة، وقادة الشعب املسلم يف جمال الدعوة والسياسة، فأنشأ مدارس، 
، جايبورهاتبـ أكادميية وكلية تعليم اإلسالموأشرف على مراكز علمية، وأدار مكتبات، من بينها 

                                                 

  21و 21رير عبد الشهيد نسيم، ص الروح اخلالدة: ذكرايت عباس علي خان، تح (1)
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وهي أكادميية منوذجية يف عصران الراهن جتمع بني األصالة والعصرية، والعلوم املدنية والشرعية، والذي  
يتخرج منها ال يرى بني الدين واحلياة تناقضا، فال غرو أن يكون مهندسا يصلي يف الصف األول، 

مكتبة شاه ويل  ذات الوقت، وأنشَأ وطبيبا يقوم صالة الليل، وميثل مؤمنا كامال ومواطنا صاحلا يف
 .(1)أكادميية السيد أيب األعلى املودودي للبحث والدراسة، وقد ظل طوال حياته رئيسا لـهللا

عرف العامل هذا اإلنسان الكبري، فقّدر جهاده وجهوَده وأكرمه، وقد سافَر إىل أرجاء العامل مرارا 
م، وزاَر مدن اململكة مبا فيها مّكة واملدينة، 1917إىل أرض احلرمني الشريفني عام  وتكرارا، فوصل

والطائف، والدمام، والرايض، والتقى مع كبار علماء اململكة، وتحّدث يف جمالس كثرية، وسافَر إىل 
 م ليشارك يف املؤمتر اإلسالمي1919م، كما سافَر إىل سناافورة وماليزاي عام 1918الكويت عام 

م على 1984، وسافَر إىل بريطانيا عام (IIFS)الدويل لالتحاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية 
م سافَر إىل اململكة السعودية مرّة أخرى، وشارَك يف املؤمتر 1988، ويف عام (FOSIS)دعوة من منظمة 

ريكا، وكندا، وفرنسا، وشارَك م سافَر إىل الارب، وزاَر أم1989الدويل لرابطة العامل اإلسالمي، ويف عام 
  (2)يف مؤمترات حملية ودولية، وألقى كلمات يف مواطن كثرية.

وقد حكى الشيخ قصص هذه األسفار، وسّجلها ابجلملة والتفصيل، مث نشرها يف شكل كتب 
ورسائل، وضَع فيها جتارب هذه الرحالت، وخالصة ما شاهده من احلضارة والثقافة، والقيم واملثل، 

دات والتقاليد يف تلك البلدان، حىت أصبحت هذه الكتب مناذج رائعة يف أدب الرحالت، مثل  والعا
مخسون ، و(م1997) أايم يف خارج الوطن، و(م1987) واحد وعشرون يوما يف بريطانياكتابه 

 وغريها.  (م1991) يوما يف اخلارج

 احلركات اإلسالمية، وجهوده الدعوية والتأليفية، كان عابدا رغم أشااله الشاقّة وجهاد الدؤوب يف
وزاهدا، رجال معنيا ابلرابنية والسلوك، وتوعية الضمري، والنور والعرفان، فقد أنشَأ عالقة وطيدة  مع 

، جنل الشيخ املرشد الكامل أيب بكر الصديقي فرفراالشيخ الرابين موالان عبد احلي الصديقي مرشد 
                                                 

  111عباس علي خان: حياته وأعماله، تحرير جنم السعادت، ص (1)
  24و 21، صـ1رّواد احلركة اإلسالمية يف بناالديش، أتليف األستاذ مظهر اإلسالم، جـ (2)
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، وابيع على يده منذ صاره، واجتهَد يف السلوك والرايضة وإحياء القلب والعمل،  فرفرا مؤسس زاوية
 17أكثر من  جايبورهاتكما أشرف على مساجد ومدارس، وكان إماما يف أكرب مصّلى يف حمافظة 

عاما، وكان حمافظا على الصلوات مع اجلماعة ويف الصف األول، ويقوم يف الليل ويناجي مع ربّه 
ألسحار، عندما يكون العامل يف السبات العميق، ويتضرّع إليه، وقد واظب على عبادته هذه حىت يف اب

للسيد املودودي ويبكي، فتارورق عيناه  تفهيم القرآنكما كان كثريا ما يقرأ يف   (1)شيخوخته!
 ملكروبني.ابلدموع، وكان رجال إنسانيا له دوٌر كبرٌي يف الوقوف مع احملتاجني، واألخذ أبيدي ا

كان زاهدا متواضعا، إنساان بسيطا ساذجا، ومل يكن فاحشا وال متفحشا، وال صخااب يف 
األسواق، طويل الصمت فال يتكلم إال للحاجة، يهابه من يراه من بعيد، وحيبه من يراه من قريب، ال 

سلها، ويكويها يعبس وال يتكرب، وال أينف أن يتعلم ممن دونه، كان يعمل يف بيته، خييط الثياب ويا
وقد رفض منصب الوزارة أكثر من مرّة يف عهد الرئيس ضياء الرمحن، لكونه حيمل لواء  (2)ويرتبها،

  (1)خيتلف عن لوائه، فشتان ما بني اإلسالم والعلمانية.

تب اجلماعة هكذا ظّل هذا اإلنسان جيتهد وجياهد طواَل حياته كلها، ويقضي ليَله وهنارَه يف مك
اإلسالمية، ويف الشوارع، ويف اجملامع واحملافل، وال جيُد فرصة  للنزهة واالستجمام، وال يعرف إجازة وال 
أعيادا حىت يقضيها مع أهله وأعضاء أسرته، وميتعهم ويسرتيح معهم، بل كان يتعهد بزوجته العليلة 

وهو قائد اجلماعة، وموجه ماليني الناس، املصابة ابلشلل، وطرحية الفراش يف القرية منذ عشرة أعوام، 
فيقضي أايَمه يف العاصمة، ويعود الزوجة يف هناية كل شهٍر مرّة أو مرّتني، يقرأ عليها السالم، ويتفّقد 
حاهلا، ومينحها مودة ورمحة، ويتبادل معها احلّب ابإلشارة والتلميح، مث يكبت هذا الكابوس يف سويداء 

ت أطمار ذاكرته، ويعود إىل العاصمة حيث مقّر عمله، وساحة جهاده، اي قلبه، ويدفن هذه الصوَر تح
م، وفاضْت 1999وظّل هكذا حىت اختاره هللا عام  (4)ترى من عطاء وتضحية، وتحّمل من أجل الدين!

 روحه إىل ابرئها، وبه انتهْت مرحلٌة قصرية من حياته لتبدأَ مرحلة ال هناية هلا! 
                                                 

  412عباس علي خان: حياته وأعماله، تحرير جنم السعادت، ص (1)
  18عباس علي خان، تحرير عبد الشهيد نسيم، ص الروح اخلالدة: ذكرايت (2)
  227عباس علي خان: حياته وأعماله، تحرير جنم السعادت، ص (1)

  48لقائد الشعيب عباس علي خان يف صفحات الذكرايت، أتليف األستاذ مظهر اإلسالم، صا (4)
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 موالنا إدريس السنديبي

(1781-1111) 
 العامل الرباني، رجل العلم والرتبية، والدعو، واإلصالح

 
إنه رجٌل عظيم من أولئك األعالم العظماء الذين أجنبتهم هذه البقعة يف القرن العشرين للميالد، 
إنه رجل العلم والتعليم، والرتبية والتوجيه، والدعوة واإلصالح، أنشَأ من اجلامعات واملدارس الدينية، 

شرَف على املراكز العلمية، وتوىّل رائسة اجملالس العلمية، وقاد من املواكب الدعوية واإلصالحية، وأ
وخرّج من العلماء والدعاة واملصلحني، ما خّلد ذكَره يف عباقرة هاريخ اإلسالم، وجلب له قلوب ماليني 

ورفَع مقامه إىل مقام اخلالدين،  املسلمني، يقّلدونه ويرونه املثل الكامل، وجعله جزءا من التاريخ اجمليد،
إنه الشخصية النموذجية لعلماء عصره ومصره، والعامل األملعي، والشيخ التقي الرابين، واملرشد اجلليل، 

جملس داكا، ومنشئ  مدين نارموالان حممد إدريس السندييب، مؤسس اجلامعة اإلسالمية دار العلوم 
 .ديشالتعليم للمدارس األهلية العربية بناال

 (1)م، يف أسرة مسلمة متواضعة،1911مبحافظة شيتاغونغ عام سنديبُولد حممد إدريس يف 
وفقَد والَديه يف مرحلٍة مبّكرة من العمر، فكانْت أعنف صدمة تكفي أن تقضي على مستقبل إنسان، 

وأقوى من أن تصدعه وأن تقف يف وجهه وتصرفه عن هدفه، إال أن إدريس كان بطال من األبطال، 
الصدمات، وتصرعه الضرابت على األرض، فبدَأ الدراسة يف كتاب قريته، مث درَس يف املدرسة العالية 

، وكانت حياته يف هذه نواخايل، وبعد فرتٍة دخَل يف املدرسة اإلسالمية بـسنديبالبشريية األمحدية بـ
                                                 

  11صمصلح األمة الشيخ إدريس السندييب، تحرير املفيت عمر الفاروق السندييب،  (1)
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، إال أنه بفضل شدة شكيمته وقّوة عزميته تاّلب املدرسة مفروشة ابألشواك، حمفوفة ابألخطار والعوائق 
 على هذه املشاكل، واستمّر يف الدراسة ابحلماس الكامل. 

بعد أن خترّج يف الثانوية سافَر إىل اهلند، وقد ظل ديدن علماء اإلسالم منذ القدمي رحالت 
لبحار، ويتنقلون بني عواصم البالد وحواضرها، حبثا يطوفون هبا البالد، وجيوبون الصحاري، ويركبون ا

عن كنوز العلم ومنابع املعرفة، فساَر إدريس على منهج السلف حىت وصَل إىل اهلند، ودخَل يف دار 
للهجرة، وقضى فيها أربع سنواٍت، وأخذ العلم على أيدي األساتذة الكبار  1111العلوم ديوبند عام 

رأسهم الشيخ حسني أمحد املدين، والشيخ القارئ حممد طيب، والشيخ وحمدثي اهلند وفقهائها، وعلى 
القارئ أصار حسني، والعالمة إبراهيم البلياوي، وشيخ األدب موالان إعزاز علي، والشيخ انصر أمحد 

للهجرة، وكان من أبرز زمالئه يف دار العلوم  1117، وخترّج يف مرحلة التكميل عام البلندشهري 
 ظر شاه الكشمريي، والشيخ هباء احلسن املرادآابدي، والشيخ جماهد اإلسالم القامسي. ديوبند الشيخ أن

أنشَأ الشاب إدريس صلة  وطيدة  ابلشيخ حسني أمحد املدين منذ أايم طلبه، فكان جيلس جمالسه، 
رها، ويراسله ويزوره من حني وحيضر حماضراته العلمية والرتبوية، ويتشاور معه يف كبائر األمور وصاائ

آلخر، وكان من عادة الشيخ املدين أنه ال أيخذ البيعة من الطالب أايم دراساهتم، ومن أجل ذلك 
انتظر الشاّب سنني، حىت ملا خترّج ابيع على يده، ومكَث تحت رعايته يف مسجد طوال عامني، كلها 

والذكر والتالوة، والصيام والقيام، والثبات يف العبادة والزهد، واجلهد واجلهاد، والرايضة واجملاهدة، 
العمل، وتحمل الشدائد، والصرب على املكاره، والقناعة ابلنزر القليل، والزهد والعفة، حىت مّرت به أايٌم 

، فكانت فرتة  مباركة، شعب ب ي املطلبال جيد فيها ما يسّد به رمقه، ويقيم عوده، هكذا انتهْت فرتة 
هـ، مث 1117رة يف حياته، وانَل اخلالفة واإلجازة من الشيخ املدين يف السلوك عام وجاءْت أبكرب بشا

  (1)عاَد إىل وطنه.

، وهبذا بدَأ مرحلة  جديدة يف احلياة، إال كاتاارتوىّل الشيخ إدريس التدريس يف املدرسة العالية بـ
                                                 

  71و 44املرجع السابق، ص (1)
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، وقضى فيها ثالث سنديبالتدريس يف مدرسة دار العلوم بـأن بيئة املدرسة مل تعجبه، فرتَكها وتوىّل 
اليت كانت إذ  سانتوشبورسنوات، وهنا فّكر يف إنشاء مدرسة جديدة، ومركز علمي مثايل يف قريته 

ذاك غارقة يف حبر جلّي من ظلمات الشرك والوثنية، ومرتعا خصبا للبدع، وسوقا انفقة للخرافات، 
ومقارعة الشهوات واألهواء، ووضع حجر زاوية "املدرسة احلسينية قاسم  فتصدى ملقاومة تلك الفنت،

  (1)م، فكانت نواة هنضة علمية دينية كربى يف هذه املنطقة. 1971العلوم" يف هناية عام 

غية من قضى الشيخ إدريس معظم حياته يف هذه املدرسة، وظّل يرأسها ويقودها وسط أمواج طا 
احملن واملعاانة، وعواصف املكر والدسائس من املناوئني، أهل البدع واخلرافات، وظلمات البدع 
واخلزعبالت، وظل يّتخذها مقرّا لدعوته وإصالحه طوال ثالثني عاما، جياهد، وينصح، ويدعو ويصلح، 

غلفا، حىت فتح هللا عليه  وينّبه نفوسا غافلة، وضمائر انئمة، ويفتح آذاان صماء، وعيوان عمياء، وقلواب
 (2)وما جاورها، وهزَم أعداَءه، وفضح خصومه، وجعل كيدهم بينهم عظيما. سنديببقعة 

 إسالم بورلنشر العلم يف مناطق أخرى، فأنشَأ اجلامعة اإلسالمية يف  سنديبمن  مث خرجَ 
رج، وتتخّبط يف الظلماء، م، عندما كانْت هذه املنطقة يف اهلرج وامل1981عام  انرسناديمبحافظة 

وتستهلك قواها يف االغتصاب والسرقة، والصراع الداخلي بني السّكان، حىت ابرك هللا يف هذه 
 املؤسسة، وأنبتها نباها حسنا، وأانر هبا املنطقة كاملها، وال تزال تبّث النور، ومتحو الظالم. 



دَأ يفّكر بقلق واضطراب يف أتسيس مركز علمّي يف هذه مث اجّته الشيخ إدريس إىل داكا، وب
العاصمة الكربى، وهنض يبحث عن أرض صاحلة يقوم عليها الصرح املنيف للدين والعلم، فما هي إال 
أايم حىت اشرتى أرضا خواء يف ضواحي داكا، مبساعدٍة من بعض أحبائه وأصدقائه، حضَر فيها ومّد  

ه ابلدعاء اخلالد "اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال"، فسّهل هللا كف الضراعة إىل هللا، ورفَع صوتَ 
م، وحضَر العلماء والدعاة من داخل 1984ديسمرب عام  11طريَقه، وحّقق حلمه، حىت جاَء يوم 

على يد الشيخ موالان السيد  مدين نارالدولة وخارجها، ووضع حجر األساس للجامعة اإلسالمية بـ
                                                 

  72املرجع السابق، ص (1)
 وما بعدها للتفصيل  14املرجع السابق، انظر ص (2)
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ألكرب ملوالان حسني أمحد املدين، فكان يوما أغّر يف هاريخ هذه الدولة، مث ابرك هللا أسعد املدين، النجل ا 
يف هذه النبتة الصارية اليت ُوضعْت على أيدي مباركة، وعلى دموع من العيون املخلصة الساهرة الباكية، 

البا، أصبحت اآلن حىت تحّولت هذه املدرسة الصارية اليت بدأْت مسريهَتا يف العلم والتاريخ بستة عشر ط
يف طليعة اجلامعات العربية اإلسالمية الكربى يف هذه الدولة، وأصبحْت ملتقى كبار العلماء وآالف 

 الطالب من كل أرجائها. 


ميان يف  م، وقد تحّول هذا اإلنسان إىل منارة هدى رفيعة تبّث أنوار العقيدة واإل1991جاء عام 
كل ظالم، وإىل دوحٍة كبرية يستظل بظلها ماليني الناس، وقد أنشَأ عشرات اجلامعات ومئات املدارس 
والكتاتيب، وقامْت تحت إشرافه مراكز دعوية ومعاهد علمية كثرية منتشرة يف شىت بقاع الدولة، وهنا 

لى رصيف واحد لتشّد بعضها فّكر الشيخ أن يلملم شتاهَتا وجيمعها تحت مظّلة واحدة، ويقوم هبا ع
بعضا، وتتحّقق األحالم ابلرتتيب والتنظيم، وحل املشاكل، وتقدمي الدعم، والتعاون على الرّب والتقوى، 

يف صورة تلك املظّلة، واجتمعْت تحتها  جملس التعليم للمدارس األهلية العربية بناالديشفظهر 
 ه أو نشأْت وترعرعْت يف كنفه. اجلامعات واملدارس واملؤسسات اليت انشئْت على يد

قد يتساءل القارئ عن مدى حاجة ظهور مثل هذا اجمللس التعليمي رغم وجود جملس تعليمي 
، الذي يعّد أقدم وأكرب جمالس التعليم وفاق املدارس العربية بناالديشأكرب وأقوى من ذلك مثل 

إىل إنشائه؟ لعلنا جند إجابة هذا السؤال للمدارس األهلية العربية بناالديش، إذن هل كانْت مثّة حاجة 
عندما نلقي نظرة  عميقة  دقيقة يف حياة هذا اإلنسان، واضطرابه للدعوة واإلصالح، ونشر العلم وبّث 
اإلميان، وقلقه الدائم على املؤسسات اليت أنشَأها أو نشأْت تحت إشرافه، وتطوير تلك املؤسسات، 

ا، وعلى احلفاظ عليها، يوم يرتك الدنيا ويذهب للقاء ربّه، وقد وتحقيق األهداف اليت أنشئْت من أجله
جتّلت هذه العقلية القلقة املهمومة للدين والعلم، واألمة ومستقبل الدعوة، يف مواطن كثرية، وخصوصا 

عندما دامهتها ظّلة من الظالم والامام من قبل احلكومة،  مدين ناريف اجلامعة اإلسالمية دار العلوم 
يب الشيخ بصدمٍة عنيفة كانت سبب وفاته من قريب أو بعيد، وعندما كان يف سرير حىت أص

االحتضار زاَل عن خاطره كل شيء، األهل واملال، واألصدقاء واألوالد، وكانت اجلامعة هي شالها 
 الشاغل، شالت منذ فرتة مبكرة من حياته مساحة  واسعة، وال تزال تشال عند الوفاة. 

ّب الرجل ملدارسه وعنايته مبؤسساته، فال غرو أن ينشئ مظّلة جيمع تحتها إذا كان هذا مدى ح
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مجيع املؤسسات اليت خلَقها بيديه، وراّبها وسقاها من دمه وروحه، وعصري قلبه وضمريه، حىت تكون 
جملس التعليم للمدارس العربية األهلية مرتابطة  متعاونة ، وتتقّوى بعضها ابلبعض، ومن هنا جاء 

مدرسة ، يرّتب هلا االختبارات املركزية، وحيدد  171، واجتمعْت تحت مظّلته أكثر من شبناالدي
مواعيد الدراسة واإلجازة، ويتوىل تعيني املدّرسني واملوظفني، وترقيتهم، وختصيص رواتبهم، ومل يكن سببا 

ن خالل كلمة يف تشتيت مشل العلماء، والفرقة يف صفوف اجلامعات واملدارس العربية، يتجّلى ذلك م
وفاق املدارس العربية الشيخ موالان عبد اجلبار اجلهان آابدي عن الشيخ السندييب، األمني العام لـ

، وما لقينا منه إال خريا، ونصيحة ، الوفاقفقال : "كان غاية  من التعاون واإلخالص لـ بناالديش
ار املركزي ملرحليت تحفيظ القرآن وتعاوان"، وكذا يربز ذلك من خالل دخول هذه املدارس يف االختب

والتكميل تحت "الوفاق"، وال تزال هذه السّنة قائمة، شاهدة على إخالص هذا اإلنسان العظيم ونّيته 
  (1)الصادقة، واعتنائه بوحدة العلماء واألمة.

ّكرة من حياته، بل كانت حياته كّلها جوالت كان داعية مطبوعا، بدَأ عمله الدعوي منذ فرتٍة مب
م عندما 1917وأركاهنا، ويف عام  مجاعة الدعوة والتبليغدعوية، وكان على صلة وطيدة مع قادة 

انعقد االجتماع العاملي يف خمّيمات احلجاج بشيتاغونغ وحضره قادة الدعوة وفحول العلماء، أمثال 
املريب احلاج عبد الوهاب، لقي الشيخ حممد إدريس هبؤالء الشيخ موالان يوسف الكاندهلوي، والشيخ 

م سافَر الشيخ إىل 1911الدعاة، فكان له أثر كبرٌي يف شخصيته الناهضة ونبوغه املبكر، ويف عام 
ابكستان وخرَج يف سبيل الدعوة لستة أشهر، وكان الشيخ موالان يوسف الكاندهلوي رفيقه يف السفر، 

ان، مث سافروا إىل السعودية وقضوا فيها شهرين، أدوا من خالهلا مناسك قضوا أربعة أشهر يف ابكست
احلّج، مث تطّورت الصلة بقادة الدعوة يف بناالديش، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز، أمري الدعوة يف 
هذه الدولة، وقامْت بينهم صلة الصداقة والوّد احلميم، هكذا تبّوأ الشيخ مكانة مرموقة يف قلوب الدعاة 

 الكبار. 
مركٌز للدعوة والتبليغ يف ذلك الوقت، وابإلضافة إىل قّلة  سنديبمل يكن يف مسقط رأسه 

املساجد كان أصحاهبا وأئمتها ختالف هذه الدعوة، ومل تسمح للدعاة ابإلقامة يف املساجد والنوم فيها، 

                                                 

  111و 148انظر مصلح األمة الشيخ إدريس السندييب، تحرير املفيت عمر الفاروق السندييب ص (1)
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صدقائه، واشرتى أرضا ليقوم وهنا هنَض الداعية الشيخ حممد إدريس السندييب، فجمَع خنبة  من أحبائه وأ 
فيها مركز للدعوة والتبليغ، مث شارك الشيخ بنفسه يف أعمال بنائه، فبىن بيتا للدعوة، وبىن مدرسة  جبانبه 

مكان،  ، تدّفق عليه اجلماعات من كلسنديبللعلم وإعداد الدعاة، فكان أّول مركز يف منطقة 
ل الشيخ السيد أسعد املدين، والشيخ موالان املفيت سعيد وانعقدْت مؤمتراٌت حضر فيها قادة الدعاة أمثا

 أمحد البالنبوري وغريمها، وبدأ الناس ينتظمون يف صفوف الدعاة. 
كان من كرامات هذا الداعية الرابين أنه كّلما أنشَأ مدرسة  يف مكان سرعان ما يتحّول ذلك 

وعظماء املصلحني، ومن هذه السلسلة  املكان إىل مركز الدعوة والتبليغ، ويتوافد عليه كبار الدعاة
، أصبحت املدرسة مركزا حّيا للدعوة سانتوشبورالذهبية، عندما أنشَأ الشيخ مدرسة قاسم العلوم بـ

والتبليغ، وكان حيضر يف احتفاهلا السنوّي كبار العلماء واملصلحني، وكذلك عندما أنشَأ مدرسة  يف 
دايكول  مبحافظةكشورغنج ة املدنية، تحّول ذلك املكان إىل مركز علمّي كبري للدعوة،  ابسم اجلامع

 مدرسة دينية .  نيويوركم إىل بريطانيا وكندا والوالايت املتحّدة، وأنشَأ يف 1999كما سافَر عام 

وضعه له يف  لعل أكرب فضل هللا تعاىل على الشيخ حممد إدريس، كان احلّب اخلالص العميق الذي
قلوب العباد، حّب من طراز اندر ما عرفه العشاق، وال ذاقه احملّبون، فنال به قبوال عاما لدى كل قلب، 
وإقباال عظيما من كل إنسان، ومنزلة  رفيعة  يف طول البلد وعرضه، وقد ظهَر أثر ذلك احلّب يف فرتٍة 

نه بعد أن خترّج يف دار العلوم ديوبند وانَل مبّكرة من حياته، ولذلك عندما عاد الشيخ السندييب إىل وط
مريدين له، مث زاد عليه اإلقبال بسرعة  سنديباإلجازة من الشيخ املدين، ابيَعه كثرٌي من الناس يف 

كان حيضر املركز يف كل يوم اخلميس، وكان الناس   سنديبهائلة، وعندما أنشَأ مركزا للدعوة يف 
، فكانت تلك كشورغنجإىل داكا، وقَف يومني يف  سنديبخرَج من ينتظرونه بفارغ الصرب، مث ملا 

، وعندما حضَر الشيخ يف حفلة اجلامعة املدنية بـدايكولالوقفة نواة مدرسٍة دينية ظهرْت ابسم 
 راجشاهيم ملا وصَل الشيخ إىل حمافظة 1919االفتتاح ابيع على يده معظم سّكان املنطقة، ويف عام 

عام  مجال بورالدعوية هلا، ابيَع عليه كثري من املثقفني ورجال اجملتمع، ووصَل إىل يف أول رحلته 
م، فأحيا فيها مدرسة مجال العوم بعد أن كانْت يف سرير االحتضار، وابيع على يده كثرٌي من 1981
 الناس.

منريا، ينري هلم  هكذا ابيعه واتّبعه ماليني الناس يف التزكية والسلوك، وكان هلم منارا وضاء، وسراجا

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 124 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

124 

 

الطريق وسط الظالم، وكان جيتمع يف كل عام مرّة ملّدة يومني مع أتباعه وحمّبيه، مبناسبة اجمللس 
اإلصالحي، فيتدّفق عليه آالف الناس من أقطار خمتلفة يف بناالديش، ينصحهم الشيخ ويوّجههم، 

لتبليغ، بل كانت هذه الكلمات ويصلحهم ويدعوهم، وكان يذّكرهم دائما أبمهية التعليم والتزكية وا
الثالث ركائز دعوته وجهاده، ومل يـَُر يصلي دون الصّف األول قط، وكان إنساان رقيق القلب، نقي 

 السريرة، قريب الدمعة، عذب الروح وعذب احلديث.
جاهَد طوال حياته ضّد أهل البدع واخلرافات، وأهل القبور والشطحات، وخاَض معهم مناظرات 

شهاد فالبهم، وكبح مجاحهم، ودحرهم يف كل موطن، مل تقم هلم قائمة بعدها، ويف على رؤوس األ
مقابل ذلك واجه معاانة كثرية، ولقي صنوف اإلرهاق، وملا واجَه الشدائد وسوء التعامل هو وأهل 

سنديب  م، وحّدث عن اجليش الباكستاين وال حرج، رفَع 1911من جيش التحرير خالل حرب
 مب ُّٱ مجع عددا كبريا منهم يف مكان، فيهم القادة والضّباط، وتال قوله تعاىل:ضّدهم الصوَت، و 

ثم  َّيق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب

نصحهم نصحا بليغا، وحّثهم عىل الوقوف عند حدود اهلل، واجلهاد ضد الطواغيت واالحتالل دون 

حمارم اهلل، وارتكاب الظلم ضد قومه،  املدنيني األبرياء، والشيوخ واألطفال والنساء، كام حّذرهم من

فكان له أثر مجيل يف قلوهبم.
(4)

  

بعد هذه احلياة الكرمية الضخمة، احلافلة ابجلد والكفاح، واملآثر واإلجنازات، مالت الشمس إىل 
يف كل مكان، وكان ذلك  مارهبا، وذهب اإلنسان املبارك الذي كان بني الناس سراجا مشرقا، يضيء

م، فكان يوما عبوسا قمطريرا، وما إن انتشر نبأ وفاته إال كان صاعقة على 2112نوفمرب عام  21يوم 
من كل حدب وصوب،  مدين نارأتباعه وحمبيه، وجن جنوهنم، وتوافدوا على مقر جهاده جامعة 

الشيخ موالان فيض السندييب،  نار مدينوحداان وزرافات، صّلى عليه جنله األكرب وخليفته يف جامعة 
وُدفن يف ساحة اجلامعة وسط أمواج من البشر، ويف جّو من احلزن الشديد الذي ساد طول بناالديش 

 وعرضها.
خّلف الشيخ وراءه أمانة كربى على األمة اإلسالمية بشكل عام، وعلى خلفائه وأتباعه وأحبائه 

                                                 

  87ندييب مصلح األمة الشيخ إدريس السندييب، تحرير املفيت عمر الفاروق الس (1)
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ملدارس واملراكز الدينية اليت أنشَأها الشيخ وتعهدها بشكل خاص، ترَك على كواهلهم احملافظة على ا 
بدموعه ودمائه، وجملس التعليم الذي أنشأَه لإلشراف على تلك املدارس، إال أن سّنة التدهور 
واالحنطاط أطّلت بقروهنا على مآثر الشيخ عقب وفاته، ففرتت كثري من املدارس اليت كانت حية دافقة 

وضاق نطاقه، وقّل أثرُه يف تلك املدارس  تعليم للمدارس األهلية العربيةجملس اليف حياته، كما ضعَف 
اليت كانْت يوما تحت مظّلته، لذلك فإن الرتكة العلمية والدعوية واإلصالحية اهلائلة اليت تركها الشيخ 

ها، حممد إدريس السندييب تنتظر بفارغ الصرب انئبا حّقا عنه، وخليفة له، من يقف جبانبها، وأيخذ بيد
 ويُعيد إليها شباهَبا ورونقها، وسريهَتا األوىل. 
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 موالنا هارون اإلسالم آبادي

(1787- 1118) 
 املفكر اإلسالمي، الداعية الكبري، املؤلف احلكيم

 
هذه قّصة إنسان عظيم، ومصلح من كبار املصلحني واجملّددين لدولة بناالديش، ومن صفوة 

ّز ومكانة، فكان عجبا يف مسّوه ورقيه، وكان آية من آايت هللا يف علمائها البارزين، مسا إىل مساء ع
اللاات واآلداب، وعبقراي من عباقرة الرتمجة، الذين عرفهم العامل العريب إبجنازاهتم ومآثرهم، وأدوارهم 
اخلالدة يف الدعوة واإلصالح، والقيادة والتوجيه، فقّدر جهوَدهم، وشكرهم على جهادهم، إنه املفكر 

المي، العالمة األديب، الشيخ هارون بن إمساعيل اإلسالم آابدي، رئيس اجلامعة اإلسالمية فتية اإلس
 لفرتٍة كبرية، وصانع هاريخ جميد يف صفحات حياهتا. 

مبحافظة شيتاغونغ، يف بيت ورع  (1)للميالد، 1918ُولد العالمة هارون اإلسالم آابدي عام 
ارث العلم واجلاه، والشرف والصالح، فقد كان جّده الشيخ موالان غالم وتقوى، بيت ُعرف بتو 

مصطفى عاملا كبريا متمّكنا، درَس يف املدرسة العالية بكلكتا، وفاَز ابلوسام الذهيب يف الدراسة والتمّيز، 
ا بعده مث توارث أحفاده هذا الشرف وهذه العبقرية، وأصبح هذا اجلّد مدرسة  كبرية  لذرّيته الذين أصبحو 

أعالم الدنيا، وأبطال التاريخ، وقد كان أبوه الشيخ موالان حممد إمساعيل من أهل العلم واألدب 
والفضل، وأجنب ثالثة أبناء، وراّبهم فأحسن تربيَتهم، وكان أكربهم شيخ احلديث العالمة إسحاق 
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، وكان األصار وواسطة وكان أوسطهم املؤلف الكبري البحاثة الشيخ العالمة يوسف اآلشيائي (1)الاازي، 
  .(2)العقد، هو شيخنا العالمة هارون اإلسالم آابدي 

بدَأ الدراسة بكالم هللا، فتعّلم القرآن يف بيته، وتتلمذ أول ما تتلمذ على يد والده العامل الفقيه 
القراءة والكتابة، مث دخَل يف  الفاضل، مث التحق مبدرسة ابتدائية عصرية يف قريته، وتلقى فيها مبادئ

ودرَس فيها لفرتة يسرية، وأخريا دخَل يف اجلامعة اإلسالمية فتية مع أخيه األكرب  إمداد العلوممدرسة 
إسحاق الاازي الذي دخَل فيها مدّرسا، وهناك أثناء دراسته يف جامعة فتية تويّف والده، فتوىّل أخوه 

هه، فكان خري موّجه ومعلم، وخري شقيق، وانصح أمني لشقيقه، الشيخ إسحاق تربيَته ونشأَته، وتوجي
 وصاحب فضل كبري يف حياته وبناء مستقبله.

م، 1911قضى الشيخ اإلسالم آابدي يف جامعة فتية سنواٍت حىت خترّج يف مرحلة التكميل عام 
ية، وكان هلا مث ختّصص يف املنطق والكالم والفلسفات اليت كانت ُتسمى آنذاك بقسم الفنوانت العال

رواٌج كبري يف أوساط املدارس الدينية يف شبه القارة اهلندية، مث أشار عليه الشيخ الاازي للرحلة يف سبيل 
العلم واستمرار الدراسة، فسافَر إىل اهلند ودخَل يف دار العلوم ديوبند، وعكَف على العلم كما يعكف 

أمثال الشيخ إبراهيم البلياوي، والشيخ السيد فخر العابد على العبادة، وأخذ املعرفة من كبار الشيوخ، 

                                                 

عام  بشيتاغونغ فتية يف ُولد آابدي،هو الشيخ موالان حممد إسحاق الاازي، شيخ احلديث جبامعة فتية، والشقيق األكرب للشيخ هارون اإلسالم  (1)
له أبوه يف جامعة جريي ودرَس فيها طوال مثانية أعوام، مث سافَر إىل اهلند ودخل يف رحاب دار العلوم ديوبند، وأخذ م، وبدأَ الدراسة يف بيته، مث أدخ1911

خ الاازي حياَته  العلوم من أساطينه، أمثال الشيخ حسني أمحد املدين، والشيخ إعزاز علي، والشيخ إبراهيم البلياوي وغريهم، مث عاَد إىل وطنه، قضى الشي
 يف سفينته العلم والتدريس، وإعداد العلماء والدعاة، والعمل للشعب واألمة، وتقدمي اخلدمات إىل اجملتمع، فدّرس يف مدارس كثرية، وأخريا أرست كّلها يف

 كان الذي ،اإلسالمي الفقه يف التخّصص قسم على اإلشراف توىّل  من أول إسحاق الشيخ كان ولقد ابلدنيا، عهده آخر إىل فيها وظلّ  ،فتية ميناء
 ابسم خريية مجعية فأنشأَ  قومه، إىل ابرزة إنسانية خدمات قّدم كما تقريبا، يوميّ  بشكل يفيت وكان الدولة، هذه هاريخ يف نوعه من مكثف ختصص أّول
اإلسالم خادم،  َقبورية، وأهل البدع، والصوفية احملتاجني والفقراء واملساكني مساعدات مالية كبرية، وجاهَد طوال حياته ضد القاداينية، وال وساعد

يف اجملتمع، والدفاع عن املسلمني، وحماربة التنصري والرّد على املنّصرين،  الصحيحة العقيدة لبث اإلسالم هداية أجنمن ابسم مؤسسةاخلرافية، كما أنشأ 
النصرانية، والكشف عن عوارها، وفضحها على املأل، مع  وقد كانْت هلم حركات قويّة يف مناطق شيتاغونغ يف ذلك العصر، فأصدَر كتبا كثرية للرد على

م، 2111لشيخ عام أخيه األوسط األديب الكبري، واملؤلف القدير، الشيخ يوسف اآلشيائي، وكانْت هلذه املؤسسة دوٌر محيٌد يف حماربة التنصري، وقد تويّف ا
 يف هذه الدولة، وخاصة يف شيتاغونغ، لكن "ردة وال أاب بكر هلا"!  ودفن يف مقربة جامعة فتية، وال تزال احلركات التنصريية يف عنفواهنا
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الدين، والشيخ السيد فخر احلسن وغريهم، إال أهنا مل تطل إقامته يف ديوبند، فسافَر إىل ابكستان، 
، وانل الشهادة العليا يف الفلسفة، فالداعية ال بّد أن يتزّود بزاد الهورودخَل يف اجلامعة األشرفية بـ

طو بعصا من نور هللا وعرفانه، يتوّكأ عليها، ويهش هبا على غنمه، ولينال هبا علمي شامل، وأن خي
 مآرب أخرى. 

م عاَد إىل الوطن، وتوىّل رائسة مركز للبحوث والدراسات العليا ابسم "إدارة 1911ويف عام 
اليت كانت تصدر من داكا، وهنا األردية  الباسباناملعارف" يف العاصمة داكا، وبدَأ يعمل يف جريدة 

برَزت فيه نبالته ونبوغه يف اللاة والرتمجة، واإلنشاء والتحرير، فانتشرْت شهرته، وعال امسه، ويف ذلك 
الوقت كان رئيس اجلامعة اإلسالمية فتية الشيخ احلاج حممد يونس يفّكر يف إصدار جملة شهرية ابللاة 

ألمة املسلمة والعلماء والطالب، فوقَع اختياره على هذا الناباة، البناالية، للدعوة واإلصالح، ولتوعية ا
  (1)الشهرية، وأانط به التحريَر. التوحيدوأصدَر جمّلة 

للميالد  1917بعد استقالل بناالديش جاءْت مرحلٌة جديدٌة يف حياة هذا اإلنسان، ففي عام 
لثنائية بني بناالديش واإلمارات العربية املّتحدة، وأرسلْت داكا األستاذ مشس العامل إىل قامت العالقة ا

أبو ظيب   كأّول سفري هلا، فاقرتح معايل السفري على الشيخ هارون أن يسافر معه كسكرتري خاّص له
ألمر من وكمرتجم رئيس، ففّكر الشيخ مليا، وتدبّر وترّيث، وطلب مهلة لكي يستخري هللا ويدرس ا

 مجيع النواحي، ويتشاور مع مربييه وأساتذته، وأخريا وافَق على هذا االقرتاح وسافَر إىل اإلمارات. 
لعل الشيخ كان يسعى إىل هدف كبري، وحيدو إىل غاية عظمى، وال غرو أن يكون ذلك إهلاما 

لوماسي، بعد أن قضى مساواّي يف روعه، ولعل هذا الذي جعله أن يعمل سكرتريا خاّصا ومرتمجا لرجل دب
حياَته كلةها يف رحاب املدارس، وعاَش يف صفحات الكتب واملؤلفات، وترىّب على أيدي أئمة األمة 
وأعالم العلماء، فالفرص اليت سوف تسنح له لبناء مستقبله، وللقيام بدوٍر كبري فعال يف الدعوة 

آخر، ولنا أن نتيّقن بوجود هذه واإلصالح، من خالل العمل يف هذا اجملال، قد ال تسنح يف جمال 
الااية العظمى الطاهرة عندما نرى قفزات هذا اإلنسان املستمّرة يف هذه الفرتة، ومراحل حياته املتجّددة 
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املتنّقلة، فما هو إال عاٌم واحد حىت ترك العمل عند السفري، وأصبح سكرتريا للشيخ أمحد بن عبد العزيز  
أبوظيب واملستشار الشرعي لإلمارات، وهذه كانت نقطة تحّول يف املبارك، رئيس القضاء الشرعي يف 

حياة الشيخ اإلسالم آابدي، وبدأت السفينة تتقّدم حنو األمام ومتضي قدما، ومل تلتفت إىل اخللف قّط، 
فكان بعد فرتة أن دخَل الشيخ يف احملكمة الشرعية العليا لإلمارات، وبدَأ يعمل كمحرر ومرتجم للعربية 

يزية، وأصبح موضع الثقة واالعتماد لإلدارة، ومنوذجا رائعا للتفاين واإلخالص يف العمل، حىت واإلجنل
ارتقْت رتبته وانل عضوية يف دائرة اجمللس القضائي لإلمارات، وسافَر إىل ابكستان يف عهد الرئيس 

  (1)املرحوم ضياء احلق مع قاضي القضاة اإلمارايت، يف بعثة شرعية دولية.

كان رجال واعيا وعاملا نبيها، مجع بني األصالة واملعاصرة، والقدمي واحلديث، فكان حيّب كل 
يف ابكورة  الباسبانوسيلة حديثة ختدم الدين، وتنشر الدعوة واإلصالح، ولذلك نراه يعمل يف جريدة 

م، وبدأَ يعمل 1981عام  يبإذاعة أبوظحياته، وقد استمّرت معه هذه العقلية املستنرية حىت دخَل يف 
كمقّدم للربامج الدينية ومدير احلفالت الشرعية، وبعد فرتٍة بدأ يبّث برامج إسالمية ابللاة البناالية ألول 
مرّة من إذاعة أبوظيب، كما توىّل اخلطابة يف اجلمع واألعياد، وأصبح عضوا يف جملس اإلدارة ملصرف 

  (2)مل اإلسالمي، وكان مدير مكتب بناالديش للرابطة.اإلمارات اإلسالمي، وعضوا لرابطة العا

بعد أن بلَغ القّمة يف الشهرة واملكانة، وأنشَأ مملكة كبرية يف قلوب املواطنني لإلمارات العربية 
مث يصل إىل هذه  املّتحدة واملقيمني فيها، وصنَع هارخيا جميدا كأول شخص بناايل أييت من بناالديش،

الدرجة من الرفعة واملكانة، والعّز والكرامة، وإىل هذا الشأو العظيم من القّوة االجتماعية واإلدارية، وانل 
من احلظوة عند العامة واخلاصة ما مل ينله أحٌد قبله يف دولة من دول اخلليج، وكل ذلك كان حبكم 

، وصدقه وإخالصه، وفضل ربه عليه، وما أعانه ذكائه وجدارته، وعبقريته وندرته، وجهاده واجتهاده
على ذلك نسٌب وال حسٌب، وال ماٌل وال نشٌب، إال أنه رغم كل ذلك، عندما رأى حلَمه قد تحّقق، 
وأن احملطّة املنشودة قد حضرها، ترَك حياة اإلمارات، بني التمر والثمر، والقصور والربوج، وعاَد إىل 

                                                 
  117و 114الدرر اخلمس يف األسرة الواحدة، أتليف أرشد يوسف، ص (1)
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حلياة، وهي أهّم مراحلها وأفضلها، وأجلها قدرا، وأهداها سبيال، وأقرهبا الوطن، ليبدَأ مرحلة أخرية يف ا
إىل التحقيق هلدفه األكرب، وغايته العظمى، اليت من أجلها استعّد هذه السنوات الطويلة، وأعّد هلا 

 نفسه، وأخذ العّدة واألهبة، وقضى حياَته بعيدا عن الدار، وعن الوطن واألقرابء. 
الشيخ اإلسالم آابدي إىل بناالديش، عاَد معروفا مشهورا، عرفه العرب عاَد  1991يف عام 

والعامل، ومسع عنه كثريا بنو جلدته وعلماء وطنه، وكان الشيخ احلاج حممد يونس، رئيس جامعة فتية، يف 
هناية حياته، وعلى وشك إلقاء السالم على العامل، وكان يبحث دوما بقلق عن رجٍل يكون انئبا عنه، 

ته بعده يف قيادة هذا املوكب العظيم، واحلفاظ على هذا الصرح املنيف الذي استنفَد حياَته يف وخليف
صنعه وبنائه، ورفع قواعده وقوائمه، رجل يستحّق جبدارة ذلك املنصب اخلطري، فيؤّدي أمانَته، ويوفيه 

ند إليه هذه حَقه، ونظر يف الناس حوله، فوجد الشيخ اإلسالم آابدي خري الناس، وأفضل من ُتس
املسؤولية الكربى، فاصطفاه لنفسه، وجعله وزيرا يف حياته، وما هي إال أايم حىت أصبح مركز نشاط 

للميالد، اجتمعْت هيئة  1992فكري وعلمي يف اجلامعة، مث ملا تويف الشيخ احلاج حممد يونس عام 
 اإلدارة والشورى للجامعة، وفّوضت إليه رائستها وقيادهتا. 

يفة للشيخ احلاج حممد يونس وخري وزير له، وخري حمافظ على التاريخ، الذي صنَعه كان خري خل
الشيخ املرحوم يف رحاب جامعة فتية، فصّب جهوَده وإمكاانته كّلها يف ترقية اجلامعة، وأقبل على رفع 

القدمي شأهنا، واالرتفاع مبستوى الدراسة والتدريس فيها، واجلمع بني األصالة واملعاصرة، وكذلك بني 
الصاحل واجلديد النافع، حىت بدأت اجلامعة اإلسالمية تحّث اخلطى حنو األمام، وجتري بسرعة الربق حنو 

  (1)الكمال، وأصبح هو من الرؤساء اخلالدين يف هاريخ اجلامعة.

اة ، غاية يف اإلتقان، مبا كان آية  من آايت هللا يف اللاات واآلداب، متقنا ألكثر من أربع عشرة ل
فيها البناالية، والعربية، واألردية، والفارسية، واإلجنليزية، والبشتونية، والصينية، والبورمية، والرتكية 
والاوجراتية، وكان يتحّدث فيها بكل سالسة وطالقة، وأبسلوب راٍق متني، جيذب به العامة، ويدهش 

التايالندية، وعندما كان خيطب ابلعربية، مل يكن يفطن أحٌد أنه به اخلاصة، وكان له إملاٌم كبرٌي ابللاة 
ليس عربيا، وقد سافَر إىل بريطانيا، وألقى فيها عّدة حماضرات، غطّاها التلفاز الوط ي، وبّثها على اهلواء، 
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  (1)فكانت هلا ضّجة يف أوساط املشاهدين واملثّقفني. 
لرجَل الذي درَس طوال حياته يف املدارس للقارئ هنا أن يندهش ويستارب، عندما عرَف أن ا

الدينية، وعاَش على صفحات النصوص الشرعية، وغارقا يف املتون والشروح، ومل يتخصص يف اللاات 
واآلداب، وإمنا ختّصص يف الكالم واملنطق، ويف الفلسفة، مث كيف تعّلم هذه اللاات كلها؟ خيربان التاريخ 

طالع عليها، والقراءة فيها، وإتقاهنا، وكانت اللاات هوايتها، أن الشيخ ُجبل على حب اللاات، واال
وموضوعها األثري احلبيب، فلم جيعل هلا جدوال خاصا، ومل حيدد مرحلة عمرية، وإمنا تعلمها يف مراحل 
خمتلفة من حياته، يف حله ويف ترحاله، يف بيته، ويف مكتبه، ومقّر عمله، على ظهر احلافلة وعلى منت 

 بلَغ من تعلم اللاات وإجادهتا منزلة  ال يبلاها إال قليل من الناس، هذا هو التعّلم الذايت، الطائرة، حىت
وهذا هو منهج العباقرة الذين صنعوا التاريخ من دون أن يقرؤوا التاريخ، وأنشأوا اجلامعات واملراكز 

وكانوا أساتذهتا، من  العلمية، من دون أن يدخلوا يف املدارس، وجيلسوا يف الصفوف، وابتكروا علوما،
 دون أن يتعلموها يف الكتب، وعلى أيدي الناس، وأثروا مكتبات ب ي البشر، فتمّيزوا عن غريهم.

كان كاتبا قديرا، ومصّورا ابرعا، يصّور بريشته مشاهداته وانطباعاته، بكل دقة وأمانة، فقد بدأَ  
األردية، إال أن  الباسبانطلع شبابه، عندما توىّل التحرير يف جريدة كتابَته يف مستهل حياته، ويف م

جهوده خالل تلك السنوات تالشْت يف النار، وذهبت يف البخار ومهاّب الرايح، عندما تعّرض مكتب 
 اجلريدة للشاب واحلريق.

 (فضائل الصدقات ◊مع ذلك ال تزال له بعض الكتب مطبوعة ومنتشرة يف األسواق، منها  
أدب  )اقرأ حيايت ◊ (ترمجة )املوطّأ لإلمام مالك  ◊االقتصاد اإلسالمي  ◊األحكام السلطانية  ◊ (الرتمجة
 . (الرحلة

كان مصلحا من عظماء املصلحني، فرغم توليه عبء رائسة جامعة كبرية مثل جامعة فتية، بذل 
صالح، واإلنشاء والبناء، ومل يّدخر وسعا للجهاد واجلالد، وبرزْت جهدا مشكورا يف جمال الدعوة واإل

فيه هذه الروح، وروح العمل، وخدمة اخللق، منذ بداية حياته، ولذلك نراه أثناء إقامته يف اإلمارات 
                                                 

  181وقد جاَء يف بعض املراجع أنه كان يعرف حنو ثالثني لاة ! انظر الدرر اخلمسة يف األسرة، أتليف أرشد يوسف، ص (1)
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اجلمعية العربية املّتحدة، أنشأ مجعيات ومؤسسات خلدمة اجلاليات البناالديشية فيها، ومن أمهها 
، وملا مدرسة الشيخ خليفة البناالديشية أببوظيبو مجعية فالح املسلمني، وبناالديشاإلسالمية 

رجَع إىل الوطن، زاَد ذوقه يف العمل، وشوقه إىل النشاط، وتكّرس اجلهد، وبدَأ يسعى سعيا حثيثا، 
، ويعمل ليال وهنارا يف الدعوة واإلصالح، فأنشأ مدارس دينية ومعاهد علمية، ومؤسسات دعوية

م هلدف 1991الذي أنشأه الشيخ عام  النادي الثقايفومجعيات خريية، وندوات علمية، مبا فيها 
، وجملة الصحوة العربيةابللاة البناالية، وجملة  االنتفاضة األدبيةالتدريب على العربية والبناالية، وجملة 

بالغ الشرق االديش وخارجها، وشارَك فيها العربية اليت انلْت شهرة  كبرية واستحساان داخل بن
كما أسس جملس التعليم لكتاتيب بناالديش، ومؤسسة   (1)ابلكتابة املؤلفون واألدابء الكبار من العرب،

  (2)إلعادة أتهيل املهتدين.
وكان رئيس اجمللس االستشاري ألكثر من أربعني مدرسة إسالمية، وعضو جملس الشورى ملئات 

كبري من اجلمعيات، وجمالس التعليم، وتوىّل رائسة اللجن واهليئات، املؤسسات، كما أشرف على عدد  
وأدار املعاهد واملراكز، وسافَر يف شرق األرض وغرهبا وشارَك يف مؤمترات، وألقى كلمات، وكان أّمة يف 
رجل، وال تزال األّمة املسلمة يف دولة بناالديش تنتظر من يسّد تلك الثارة اليت حصلْت يف كياهنا، يف 

للميالد، عندما امتألْت حياتُه جهدا وجهادا، وسعيا وصربا، وفضال  2111من سبتمرب عام  21ساء م
  (1)وعطاء، وانتقَل إىل جوار ربّه، رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.

                                                 

  197الزمان شيخ العرب والعجم احلاج حممد يونس: حياته وأعماله وخدماته، ملوالان حممد حبيب هللا صانظر قطب  (1)
 وما بعدها  171الدرر اخلمس يف األسرة الواحدة، أتليف أرشد يوسف، ص (2)
  118األعالم العشرة يف هاريخ فتية، أتليف مسعود القدير، ص  (1)
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 موالنا نور الدين اجلوهربوري

(1718-1118) 
اني، واملرشد احلكيم، وقائد العارفني

ّ
 الشيخ الرب

 
ان من أبرز خّرجيي املدرسة الفكرية والسلوكية اليت أنشَأها العالمة السيد حسني يعّد هذا اإلنس

أمحد املدين، مث بىن بنفسه بيتا أصبح هو اآلخر مدرسة  سلوكية كبرية، ومركزا علميا خالدا، دّرس فيه 
احلديث النبوّي أكثر من نصف قرن، وخرّج علماء أعالما، هلم كلمة مسموعة لدى الشعب، وصولة 
وجولة يف الدعوة واإلصالح، وقدح معلى يف ميدان السياسة والقيادة، حىت أصبح هذا اإلنسان حمطّة 
أنظار العلماء، ومراح أرواحهم، وموضع ثقتهم واعتمادهم، وخري مرّب هلم وخري موّجه، اجّتهت إليه 

الثقيلة ما تنوء به  األنظار، ونيطت به اآلمال العريضة، وعهدت إليه من املسؤوليات احلساسة واألعباء
 عصبة من األشداء، وهو حيمله بكل تؤدة وطمأنينة.

كان منارة هدى ملاليني البشر يف دولة عّمها الظالم، فيحمل مصباح النور ونرباس الرشد، وميحو   
الظالم، ويبيد الضالل، يدّرس يف النهار، وُيسري يف الليل، وجيوب يف أرجاء البلد، وحيضر يف احملافل 

ة، وجمالس العوام والعلماء، ويعظ، وينصح، ويوّجه ويدعو، مع أنه مل يكن خطيبا مثريا للجماهري، الديني
ومل يكن صاحب صوٍت شجّي ساحر، لكنه كان صاحب قلب نقّي شّفاف، يتصدع على حال األمة 
وفسادها، ومرض قلبها، ويتحرك ويتحّرق إلصالحها، وكان حديثه خيرج من ذلك القلب، فال يستقّر 
إال يف القلوب، وال يبقى عند حدود ظاهرة من العلم واألذن، فيبكي بنفسه، ويبكي الناس، إنه الشيخ 

 الرابين الكبري، واملرشد احلكيم، وقائد العارفني، شيخ احلديث العالمة نور الدين أمحد اجلوهربوري. 
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، يف أسرة ذات علم وصالح، كان م1924عام  سلهتمبحافظة  ابالغنجُولد نور الدين يف 
أبوه الشيخ موالان ظهور الدين عاملا راّبنيا، فتوارَث عنه العلم والرابنية، وبدَأ الدراسة على يديه، إال أنه 
فقد هذا الظّل الوارف يف صار سّنه، وأصبح يتيم أبيه وهو صيّب مل يشّب عن الطوق، وهنا هنضت أمه، 

، عيسامويت، فأخذت بيد الصيّب، وأحلقته يف املدرسة العربية العالية بـوقد تكون املرأة أرجل من الرجال
وفّوضت إليه أمَره،  ،(1)شيخ ابغاوبعد ذلك بعثْت به إىل الشيخ الرابين الكبري بشري أمحد املعروف بـ

 فكان ذلك نقطة تحّول يف حياته. 

شيخ ابغا، مث سافَر إىل اهلند، ودخَل يف رحاب  فرتة  طويلة  تحت إشراف ابغادرَس يف مدرسة 
دار العلوم ديوبند، وأخذ التفسري واحلديث، والفقه واألدب، على األساتذة الكبار، كان على رأسهم 

م، واحتّل املركز األول يف االختبار السنوّي ملرحلة 1971العالمة حسني أمحد املدين، حىت خترّج عام 
العلوم ديوبند، وكان من زمالئه فيها خطيب امللة الشيخ عبيد احلق اجلالل التكميل بني مجيع طلبة دار 

مث ختّصص يف الفقه واحلديث تحت  ،(2)شيخ قاطعةآابدي، والشيخ موالان أمني الدين املعروف بـ
  (1)م.1972إشراف الشيخ املدين، وعاَد إىل الوطن عام 

                                                 

، درس املراحل االبتدائية يف منطقته، مث سلهتيف حمافظة م 1891عام  ، ُولدشيخ ابغاعلي املعروف بـخورشيد  إنه الشيخ موالان بشري أمحد بن (1) 
، وأخذ احلديث من الشيخ الرابين فخر الدين املرادآابدي، وابيع الشيخ املدين يف السلوك وانل منه اإلجازة، من مرادآابدسافَر إىل اهلند ودخَل يف مدرسة 

كما أنشَأ وأشرف على مدارس ومؤسسات دينية كثرية، وكان عاملا عابدا،   ،مدرسة ابغاثره أتسيس جامعة عربية إسالمية عريقة معروفة ابسم أبرز مآ
وك والرابنية، وقد ، كما ابيع على يده عدٌد كبرٌي من الناس واستفادوا يف السلوشيخا رابنيا، ومربّيا حكيما، رىّب الشيخ نور الدين اجلوهربوري فأحسن تربيته

 م. 1981اختاره هللا عام 

، درَس يف دار العلوم سنام غنجمبحافظة  قاطعةقرية يف م 1918عام  ، ُولدشيخ قاطعةالسلهيت املعروف بـالدين هو الشيخ الكبري أمني  (2)
مسقط رأسه، وأتى ابنقالب كبري يف التعليم والتدريس، فأسس ديوبند على أيدي األساتذة الكبار، وعلى رأسهم العالمة حسني أمحد املدين، مث عاَد إىل 

معاهد لتحفيظ القرآن الكرمي،  أنشأَ  ، كماقاطعةو وليتليمدارس دينية ومراكز علمية كثرية، للبنني والبنات، من أبرزها اجلامعة اإلسالمية دار العلوم بـ
مرة، وكان حراب على البدع واخلرافات، والفواحش واملنكرات، كلما كان يسمع  41من  وقد سافَر إىل احلرمني مرات هائلة، وأدى مناسك احلّج أكثر

للميالد، وصلى  2111بفاحشة تكاد أن تقع، يقف يف وجهها سدا منيعا، فلم تقم دار السينما يف منطقته أايم حياته، وقد تويّف هذا الشيخ العظيم عام 
 ة واسعة . عليه أكثر من مخس مئة ألف مسلم. رمحه هللا رمح

 م 2114مقال الشيخ تفضل احلق احليب غنجي، جملة الكوثر الشهرية، أكتوبر،  (1)
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، وتوىّل بريساليف حمافظة  ابنااشياة التدريس يف املدرسة العالية بـبدَأ الشاب نور الدين مرحل
 ابليافيها منصب شيخ احلديث، فكان ذلك إرهاصة مباركة ملستقبله، وبعد عامني انتقَل إىل مدرسة 

م، فوضع حجر زاوية اجلامعة اإلسالمية احلسينية يف 1971ودّرس فيها ثالث سنوات، حىت جاَء عام 
املدرسة اليت أصبحْت يف مقّدمة املراكز العلمية يف هذه الدولة، وكانْت مقّر  ،(1)جوهربوره مسقط رأس

عمله، وساحة جهاده، وزاوية التزكية والسلوك، ومصنعه الذي كان يصنع فيه الرجال، ويب ي األجيال، 
ىل آخر عهده ابلدنيا، وتوىّل الشيخ اجلوهربوري رائستها منذ أول يومها، وأدارها ووّجهها، ودّرس فيها إ

وخرّج من خالهلا عددا هائال من العلماء العاملني، والدعاة واملصلحني، يعتّز هبم الشعب برّمته، وكان 
 .(2)شيخ ابلياعلى رأس من نشأَ على يديه وترىّب تحت ظالله الشيخ موالان غياث الدين، املعروف بـ

انب السلوك على جانب السياسة، فكان رجل الزاوية أكثر من أن طاى يف الشيخ اجلوهربوري ج
يكون رجل الشوارع، وكان فارس الدعوة واإلصالح قبل أن يكون فارس القيادة واحلكومة، إال عندما 
تلتقي السياسة مع الدين، وختتلط مع الشريعة، ومتّس شااف اإلميان واإلصالح، فتكمن للدين واألمة 

ّدد هبما وتقف يف طريقهما، وهنا كان الشيخ يف طليعة السياسيني، ومقّدمة مصاحل ومنافع، أو هت
                                                 

، وكذلك كتاب جوهربور: مدينة احلديث، 4انظر هاريخ أتسيسها يف كتاب جامعة جوهربور والعالمة اجلوهربوري، أتليف عبد العزيز الاوريبوري، ص (1)
  14أتليف موالان عبد الافور الشاريشبوري، ص

م، 1918عام  ُولد ،شاهي مؤمن حملافظة التابعة قريته إىل انتسااب ،ابليا شيخبـ املعروفهو الشيخ الرابين موالان غياث الدين بن طيب الدين  (2)
 شاهي مؤمن أهل إىل قّدمها اليت والرتبية، والتعليمم بعد حياٍة حافلة ابإلجنازات واملآثر، واخلدمات اجلليلة يف الدعوة واإلصالح، 2111وتويّف عام 

 الكبار، األساتذة إشراف تحت العلم وأخذ ،جوهربور مدرسة يف دخلَ  مث ،ابليابـ العلوم أشرف مدرسة يف درسَ  عاّمة، بناالديش أهل وإىل خاصة،
 ،جوهربور يف التدريس توىّل  مث أسرته، أعضاء من وعضوا ابنه، مثل فكان حسنة، تربية وراّبه حياَته صاغَ  الذي اجلوهربوري الدين نور الشيخ رأسهم وعلى
 الشيخ له فأذن مدرسته، يف كمّحدث الدين غياث يعطيه أن اجلوهربوري الشيخ من ابليا مدرسة رئيس علي دولت موالان الشيخ طلب طويلةٍ  فرتةٍ  وبعد

 ذكائه، بفرط األايم مع تحّول وقد ابلدنيا، عهده آخر حىت ويرأس ويدير وحيّدث، يدّرس، فيها وظلّ  ابليا، إىل الدين غياث الشابّ  وانتقلَ  اجلوهربوري،
 اّتفاق لـجمعية األعلى اجمللس رائسة إليه وفّوضت واملصلحني، الدعاة طليعة ومن ،شاهي مؤمن علماء ثقة موضع وفراسته، وعلمه وصالحه، وورعه

 يف مواطن كبري دورٌ  له وكان اإلسالم علماء مجعية يف شاركَ  وقد ،شاهي مؤمن علماء لوحدة منّصة وأكرب سياسية، غري مجعية وهي ،العلماء
ولة، كما سافَر خمتلفة، كما قاد احلركات واالحتجاجات ضّد اإلحلاد والعلمانية، قضى معظم حياته يف التدريس واإلصالح، واجلوالت الدعوية يف أرجاء الد

ة  صادقة  حّية للشيخ اجلوهربوري، وكان خليفة له يف السلوك، مث ابيع على يده آالف الناس، فكان هلم منارة إىل بقاع شىّت داعيا وانصحا أمينا، وكان صور 
 هدى، ونرباسا يف الطريق، وال يزال الناس يشكرون له، ويذكرونه يف الدعوات. 
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القياديني، يدخل يف غمار السياسة ويكتوي بنارها، ويشارك يف االنتخاابت، وينزل يف الشوارع، ويقود  
 ، ودخَل يف االنتخاب العاممجعية علماء اإلسالماملظاهرات، ويدير املواكب، ومن هنا وضَع ثقَته يف 

م، وكاد أن ينتصر على نظريه لوال أهنا كانت االنتخاابت قد 1911للمجلس الوط ي بباكستان عام 
فسدْت منذ أول يومها، وأصبحْت ساحة  منقلبة املوازين، يتحّدث فيها املال، وتصمت املعنوايت، 

وألقى عليها فتربّم الشيخ من هذه السياسة،  (1)ويعلو فيها صوُت الكذب، ويظّل الصدق وامجا هامدا،
سالم الوداع، بعد أن عاش فيها جزءا كبريا من حياته، وكان من فرساهنا، وسيدا من ساداهتا، لكن 

م، وقامت هنا حكومة جديدة، 1911املعاانة مل تودعه، وملا انفصلت بناالديش عن ابكستان عام 
  (2)زّجت ابلشيخ يف السجن ملوقفه من حرب االستقالل!

لسياسة احلكومية، وتنزّه عن أوضارها، وتنفر من انرها وأوارها، إال أن القيادة رغم أنه طّلق ميدان ا
للموكب البشري، وتوجيه العلماء وتربية األجيال، وإدارة دفّة سفينة األمة املسلمة إىل اخلري والفالح اليت 

قّوة واعتزاز العلماء، قّيضه هللا هلا وأعّده من أجلها، مل يرتكها قط، فظّل حمطة قلوب العوام، وموطن ثقة و 
وكان رجال السياسة البارزون وقادة األحزاب اإلسالمية من العلماء الكبار يتشاورون معه، ويستمّدون 
منه زادا على الطريق، ويستفيدون من جتاربه، فأانطوا به اإلشراف على املدارس وتوجيه املؤسسات 

نبوُغه، وجتّلت عبقريته، حىت اؤتُـمن على أغىن ثروٍة الدينية واملراكز العلمية بعدد يفوق التصور، وهنا برز 
 وفاق املدارس العربية بناالديشهارخيية، وتركة علمية وإميانية لعلماء هذه الدولة، واختري األمني العام لـ

 م، وظّل يف رائسته إىل آخر حلظة من حياته، فكان خري أمني. 1991عام 

دته وإانبته، وتواضعه وورعه، وكرمه وإحسانه، وخشوعه يف الصالة، وتضرعه وابتهاله يف أما عن عبا
الدعاء، وزهده يف زخارف الدنيا، وإيثاره لآلجلة على العاجلة، واحلنني إىل لقاء هللا، فحّدث عنها وال 

 بيئة حيث العلم حرج، وأطلق للسان زماَمه حيّدث مبا يشاء، ويسجّل ما يُريد، فقد ُولد هذا اإلنسان يف
شيخ واألدب، واحلّب واألحباب، مث ترعرَع يف جّو السلوك والروحانية، ونشَأ على عامل راّبين مثل 

، وعندما كان يف دار العلوم ديوبند استفاَد من سلوك الشيخ املدين وعرفانه، كما استفاد من ابغا

                                                 

 111مئة من عظماء البناال: أشرف علي النظامبوري ص (1)
  21ربوري، أتليف عبد العزيز الاوريبوري، صجامعة جوهربور والعالمة اجلوه (2)
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 (1)ويروض نفَسه على العبادة واإلانبة، علمه، مث ابيع على يده، وظّل يف رحاب ديوبند جياهد وجيتهد،
وملا تويّف الشيخ املدين ابيع أبرز خلفائه، وأصفى أحبائه الشيخ موالان حبيب الرمحن الرايبوري، وانَل منه 

  (2)اخلالفة واإلجازَة.

وضامر البدن،  كان قصري القامة، وصاري اجلسم، تعلوه مسرة، وركيك العود، وضعيف اجلسد،
فضال من حلم، فضال من شحم، وزاهدا متقّشفا، وغري متصّنع يف الزي واللباس، وما خّص نفَسه 
بطيب مأكل أو لني ملبس، لكنه كان قوي اإلميان، وكثري الفهم، وقوي الشخصية، وشديد االعتزاز 

فخ روح اإلميان واليقني يف ابلدين، له شهامة وأنفة، وكّل مهّه نشر اإلسالم، وبث العقيدة الصحيحة، ون
القلوب، فوضع هللا له إقباال مطلقا، وقبوال عاما، وحّبا مجّا عميقا يف قلوب الناس، فأحبه ماليني 
البشر، وتوثّقوا به، وانضّموا إىل زاويته، وابيعوا على يده، واخّتذوه دليال هلم إىل الصراط، وزادا على 

 الطريق.
ضر يف احملافل واجملامع، ويرتفع صوتُه بقول هللا وقول رسوله، كان يسهر وُيسري يف الليل، وحي  

فيعلو البكاء، ويطاي العويل على الصمت الواجم املخّيم على ظالم الليل، كما كان الناس ميوجون عليه 
من كل جانب ليستمعوا إىل حديثه، وليصلحوا ما فسَد يف الباطن، وليشاوروه يف أمور الدنيا واآلخرة،  

ّبا وتكرميا من العلماء، وكرامة  من أترابه، واحرتاما من معاصريه، وكان موضع تقديرهم كما انَل ح
وإعجاهبم، ولعّل السّر يف ذلك كان ُخلقه، وطريقة تعامله مع العلماء ومع عاّمة الناس، فكان صاحب 

وسكينة،  مكارم األخالق، وعلى قّمة من املعايل والكرامة وحسن التعامل، وأليفا ودودا، وصاحب عقل
وختّشع وتواضع، مع هيبة ووقار، وعزة نفس، وكان إنساان ذا قلب صاٍف سليم، وصدوق اللسان، 
وخمموم القلب، ال حيسد وال يباض، تقيا نقيا، ويتحّدث مبا يراه حّقا وصوااب، ولني اجلانب، ومتواضعا 

على غريه، وكانت له كشوف مطبوعا، ال يصانع التواضع، وال يتكّلف احلّب والصداقة، وال يسّلط رأيه 
وكرامات، ووقائع غريبة كثرية يطول بذكرها الكتاب، فكافأه العلماء املعاصرون إحساان إبحسان، 

 وأعطوه من احلّب والكرامة ما ال يعطي معاصٌر ملعاصره. 

                                                 

  19انظر حياته يف مذكرة اجلامعة اإلسالمية احلسينية جوهربور، مبناسبة االحتفال مبرور مخسني عاما على أتسيسها، ص (1)
  411الذين ورثناهم: حياة وأعمال مئة من العلماء واملشايخ، للشيخ موالان حبيب الرمحن، ص  (2)
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د لريتفع منه صوهُتم متعاونني لقد سعى طيلة حياته لوحدة األمة، والقيام ابلعلماء على رصيف واح
متكاتفني، فكان موّجه العلماء، وحارس األمة، واملناضل عن شرع هللا، وقد أحس الشعب البناايل، 

م، عندما انتقل الشيخ إىل رفيقه 2117بعلمائه وعواّمه، حبجم الفاجعة اليت فجعْتهم شهر إبريل عام 
 األّمة ال تزال تنتظر من يسّدها. األعلى، وقد أحدثْت وفاته هّوة  كبرية  يف كيان 
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 موالنا إسحاق الفريدي

(1788-1118) 
 الداعية املصلح، رجل العلم والقلم، والصرب يف سبيل اهلل

 
رجٌل مل يعش إال فرتة  حمدودة  من التاريخ، ومل ميتّد عمره على أكثر من مثانية وأربعني عاما، وهل 

ل؟ مع ذلك عندما تقرأ حياته ختاله أسطورة، قّدم إجنازاٍت هو يف حساب الزمن الطويل يعد شيئا ذا اب
عجَز عنها ماليني املعّمرين، وقاَم أبعمال ال تقوم به إال جلنٌة حمكمة أو جممع علمّي كبري، وأسدى 
خدماٍت إىل دينه وشعبه سّجلت امسَه يف قائمة اخلالدين، متثل ذلك يف العطاء السخي، واجملهود 

ومؤلفاته، وجوالته الدعوية يف أرجاء الدولة، فكتَب يف عمره القصري أكثر من العلمي يف حماضراته 
مخسني ألف صفحة، وأداَر مركزا علمّيا كبريا أصبح تحت رعايته يف طليعة اجلامعات العربية اإلسالمية 
يف هذه الدولة، وأشرف على مدارس وجمامع، وتحّمل أعباء ثقاال من املسؤوليات الكربى ما ينوء 

عصبة أويل القّوة، فماذا لو عاش أطول! إنه األغر احملّجل بني العلماء، والكاتب الراّبين، والنموذج ابل
املعاصر للسلف الصاحل، ورجل العلم والقلم، واملؤلف الكبري يف املؤسسة اإلسالمية بناالديش، ورئيس 

 داكا، الشيخ موالان إسحاق الفريدي.  تشودري ابراجامعة 

م، يف أسرة مسلمة شريفة، وكان 1971عام  منشئ غنجمبحافظة  َغزارايولد إسحاق يف 
وحيد أبويه، بدَأ الدراسة يف بيته، مث أدخله أبوه يف مدرسة تحفيظ القرآن، فاستظهره يف صاره، مث درَس 

داكا،  مايل ابغمن اجلامعة الشرعّية بـداكا فرتة ، وخترّج  فريدآابديف اجلامعة العربية إمداد العلوم بـ
 وأهنى مرحلة الدراسة والتحصيل. 
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نعم لقد أهنى الشيخ إسحاق مرحلة التحصيل، لكنه مل جيّرد نفسه عن طلب العلم، ومل خيلع صفَته  
"طالب العلم"، فقذ ظّل يطلب العلم إىل آخر حلظة من حياته، بل زاَد من محاسه للدراسة، والطموح 

يد من املعرفة، والشوق إىل االّطالع على التاريخ والثقافة، واحلضارة العاملية، والتنوّع يف إىل املز 
التحصيل، فجاء التايري يف املراحل وليس يف اهلدف والااية، وتبّدل االسم وحَده بينما املسمى ظّل يف 

مث دّرس يف اجلامعة املدنّية ، ُكِماّل حقيقته وواقعه، وتوىّل التدريس يف اجلامعة العربية قاسم العلو بـ
داكا، عندما دعاُه شيخه األستاذ موالان نور حسني القامسي، وظّل فيها فرتة  يدّرس وجيتهد،  بريدارابـ

 حىت طار صيُته، وعال جنمه. 

ة جديدة،  مدرسٌة ديني تشودري ابرابينما كان الشيخ إسحاق يف اجلامعة املدنية قامْت يف منطقة 
كانْت قد بدأْت مسريهَتا وتبحث عن قائد يقودها إىل املعاىل، هنا جاَء الشيخ إسحاق الفريدي وتوىّل 
رائسة هذه القافلة اجلديدة وقيادهَتا يف طريقها، وهنا برَزت عبقريته، وحكمته يف القيادة والرايدة، 

ظّل يقودها طوال مخسة عشر عاما، وجهاده الدؤوب لصاحلها، والدفاع عنها، وتوجيهها إىل العلى، و 
من طليعة املدارس العربية اإلسالمية يف العاصمة، وخترّج منها يف  ذو نور الدينحىت أصبحت مدرسة 

 هذه الفرتة من العلماء العاملني والكّتاب واملؤلفني والدعاة واملصلحني بعدد يستحيل إحصاؤه. 
العظيم، وهو جهاده الدؤوب وسعيه احلثيث  هنا يربز جانب من أهم جوانب حياة هذا اإلنسان

يف تحقيق اهلدف، وتحّمل املشاّق، وجتّشم املصاعب، واستحالء املرائر، واستحباب املكاره يف سبيل 
العلم واملعرفة، والبذل والفداء، والعطاء والتضحية لرفع كلمة هللا، والدفاع عن حصٍن من حصون الدين، 

ة اجلديدة أايم الراحة والرفاهية، ومل تكن طريُق هذه القافلة اجلديدة فلم تكن أايمه األوىل يف املدرس
مفروشة الورود، تتقاطر عليها التهاين من كل وجه ويف كل حمطّة، بل كانْت حمفوفة  ابألخطاء، مثّبطة 
للثبات واالستقامة، ومزحزحة ألويل العزم من الرجال، وكانت القضية االقتصادية متثل اإلشكالية 

، وأكرب عائق يف طريق هذه املؤسسة اجلديدة، فنزل الشيخ يف امليدان وانربى هلذه املشاكل، الكربى
 وغلَبها واحدة  تلو األخرى. 

أدرَك الشيخ الفريدي أمهية الكتابة والتأليف منذ وقت مبّكر من حياته، فنزل يف ميداهنا، ومشّر  
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ق اجلد، واجتهَد وجاهَد، وسعى سعيا حثيثا، حىت برز عامل اللاة واألدب، والرتمجة واإلنشاء، عن سا
وغدا رمزا فريدا للكاتب اإلسالمي، وصاحب القلم السّيال بعلوم الدين، واالطالع على التاريخ 

ة هي عدد واملدنية، وكتَب يف غضون فرتٍة يسرية ما عجَز عنه معظم الكتاب واملؤلفني، وليست القضي
الصفحات اليت كتَبها أو الكتب اليت نشَرها بوحدمها، وإمنا هي قيمة املوضوع، وعمق البحث، ومدى 

 إحاطته واستقرائه، وبعد بصريته.
، فكان ابكورة إجنازاته ومقّدمة مسريته يف هذا هاريخ األضحية ومسائلهاكتَب يف بداية حياته   

والسر يف  (1)ث، حىت كتَب ما يزيد على سبعني كتااب،الدرب، مث ظل يكتب ويؤلف، ويرتجم ويبح
ذلك أنه كان مؤلفا حاضر البديهة، وعفو القرحية، ال يتصنع كالمه، وال ُيكرِه قلمه، بل يرتكه حرا طليقا 
جيري على فطرته، ويكتب برشاقته، وقد كان يكتب يف كل حني ويف كل مكان، ال تقلقها األصوات، 

وال  (2)تبادل احلديث مع ضيفه أو زائره بلسانه، ويكتب بيده يف ذات الوقت!وال تعرقلها الزايرات، ي
 غرو أنه من كرامات مؤلف مسلم صبور، ومن بركة حياة مؤمن حمافظ على وقته. 

اخلمر  ◊النظام االقتصادي واملصريف يف اإلسالم  ◊هاريخ األضحية ومسائلها  ◊من أبرز ما كتَبه: 
الصراع بني احلّق والباطل  ◊الراب وآاثرها املدمرة يف االقتصاد  ◊اإلسالم  والقمار واليانصيب يف ميزان

بني القاداينية وختم  ◊اخلالفة والسياسة يف اإلسالم  ◊اجلهاد يف صميمه  ◊ (نظرة يف هاريخ الضالل)
 ◊هل اإلجنيل كتاب مساوي  ◊اإلسالم والدولة والسياسة  ◊ (األردية) عصمة األنبياء  ◊النبّوة 

الزواج  ◊املسلمون يف قفص اخلرافات  ◊اإلسالم ودوره يف األمن العاملي  ◊تثليث يف ضوء القرآن ال
اإلحسان  ◊منهج الدعوة وصفات الداعية  ◊تحديد النسل: يف ميزان القرآن والعقل  ◊اإلسالمي 

اإلسالمية  املؤسسةوالتصّوف والتزكية يف ضوء القرآن والسّنة، وكان عضوا مهّما يف قسم الرتمجة بـ
، وقد ساهَم يف ترمجة أمهات الكتب العربية ودواوين السنة والتاريخ إىل اللاة البناالية، مبا بناالديش

فيها صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وتفسري الطربي، والفتاوى اهلندية، وإعالن السنن، واملوسوعة 
 اإلسالمية وغريها. 

                                                 

  114 عنايت هللا، يف ذكرايت العالمة إسحاق الفريدي، صمقال املفيت (1)
  91من حديث الشيخ حفظ الرمحن، يف ذكرايت العالمة إسحاق الفريدي، ص (2)
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ق يف طور الربوز والظهور، ويف عهد االنفتاح والتطّور، أطلق عنان قلمه، لقد كان الشيخ إسحا
فلم يرتعش يف يده يوما من األايم، وبدَأ يعكف على الكتابة والتأليف، ويصدر كتااب تلو اآلخر، وكان 
 حني ميسك القلم تتدّفق عليه املعاين، وتتابع األفكار، وتفيض اخلواطر، وهكذا كاد أن يرتبّع على عرش

األدب البناايل املسلم، ويكتب امسه يف هاريخ الثقافة اإلسالمية يف هذه الدولة، إال أنه هنا فوجئ 
ابألجل، وابدرَه املوُت قبل أن يبادره إىل هدفه، وفجعت به األمة املسلمة يف حادث سّيارة رهيب أودى 

مري الدين النانوبوري م، وهو يف طريقه إىل شيتاغونغ، يذهب إىل مرشده الشيخ ض2117حبياته عام 
، وقد  اإلحسان والتصّوف والتزكية يف ضوء الكتاب والسّنةليشارك يف جملس دي ي، وليهدي إليه كتابه 

 كتَبه أبمر منه، فكان مسك اخلتام! 

الكّتاب قد يتساءل هنا القارئ املعاصر والدارس للحركات العلمية الدينية اليت جاءت مؤخرا أن 
تعج هبم اليوم األسواق، واملكتبات اإلسالمية مليئٌة ابلكتب الدينية، والعلماء أصبحت هلم شوكٌة وصولٌة 
يف ميدان التأليف، ووسائل اإلعالم، إذا كانْت هذه هي صورة صادقة لعلماء هذه الدولة، ومكانتهم يف 

ية وجود كاتب مثل الشيخ الفريدي؟ وأين اللاات واآلداب، ويف جمال الكتابة والرتمجة، فما هو سّر أمه
 تكمن الفداحة يف موته، ويف غيابه عن الساحة؟ 

لقد كان الشيخ الفريدي فريدا يف نوعه، ومنوذجا رائعا اندرا يف اجلمع بني العلم والصالح، واهليبة 
الكعب يف والتواضع، واملكانة واخلضوع، وسعة االطالع ورحابة الصدر، وكانت حياته تتزيّن مع علّو 

العلم واملعرفة بشّدة احلّب للعلماء، والتكرمي لألساتذة، واالحرتام للسلف، والصلة املتينة مبن نشأ على 
يده وترىّب تحت رعايته، فكان حمببا لدى شيوخه وتالمذته، ومقبوال عند اجلميع، وخمموم القلب، ال 

  (1)ف األمة، فوضع هللا له قبوال يف الناس.حيسد وال حيقد، وال حيايب وال يتمّلق، وكان صورة  صادقة لسل
: "لقد كان كتَب عنه العامل اجلليل، واملرشد الرابين الكبري، شاه ضمري الدين النانوبوري 

اب ي  هذا إنساان كامال، جامعا بني ظواهر العلوم وبواطنها، وجماهدا ابسال يف نشر العقيدة الصحيحة
، لو طالت به احلياة وعاَش بعدي، لسّلمُت أمري البيانو ان القلمسلطوحماربة البدع واخلرافة، وكان 

                                                 

  89من كالم موالان أيب صابر عبد هللا، يف ذكرايت العالمة إسحاق الفريدي، ص (1)
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 وكان الشيخ الفريدي قطعة من قلبه، حيبه حب اخلليل خلليله.  (1)إليه أمانة كربى تحملُتها من أساليف"،
كما كتَب عنه خطيب امللة العالمة عبيد احلق اجلالل آابدي إثر وفاته: "إنه كان أصار منا سنّا،   
أكرب منا علما، وأحسن عمال، وأكثر إجنازا"، وكتب عنه شيخ احلديث العالمة عزيز احلق: "كان  لكنه

أصار منا سنا، لكنه أصبح أسطورة يف العلم والسلوك والتأليف! وكان نسيج وحده يف خدماته للدين 
  (2)واألمة، سبق علُمه سنةه، وغلَب عمُله عمَره".

ينه ورسالته، وفصيحا ابلغ الفصاحة، وقوي احلجة، كّرس كل كان الشيخ مؤمنا عميق اإلميان بد
ما أويت من العلم والذكاء واللسان والقلم يف سبيل هللا، ويف الدعوة إىل اإلسالم، وكان حيلم بتأسيس 
جمتمع مثايل على أساس شريعة اإلسالم، وإنشاء دولة تقوم على قاعدة القرآن، لكنه مل يكن ليب ي حلمه 

ليؤسس قصره على املاء، بل كان يؤمن مبا يكتب، ويعمل مبا يقول، ويستحضر ربه يف كل على اهلواء، و 
ما يفعل، وحيتسب فيما أيمر به وينهى عنه، ويكون أول من ينزل يف الساحة بعد إعالن احلرب، وقد 
 نزل يف ميدان السياسة، وشارَك يف احلركات السياسية اإلسالمية، لنشر الدين الصحيح ورفع رايته،

وحماربة اإلحلاد والعلمانية والالدينية، وجاهَد لذلك حق جهاده، ومل يكن قط مثل الذي ميطر بقلمه 
النار، ويرمي القذائف، ويدّك امللوك، ويقيم الدنيا ويقعدها، وهو وراء كواليسه، وعلى كرسيه، ويف 

لبون بني واقع حياته وبني مكتبه، هادئ النفس، مطمئن البال، املتمتع برفاهية احلياة والعيش الرغد، وا
 أرواث قلمه كالبون بني األرض والسماء! 

مث إن الشيخ مل يكن أثراي أاننيا، شحيحا مارورا مبا فضل هللا به عليه من العلم واحلكمة، والذكاء  
والعبقرية، فيباهي به العلماء، ومياري به السفهاء، ويرائي به يف اجملالس، ويصرف به وجوه الناس إليه، 

كان يرى أن هنضة علمية صاحلة وانتفاضة دينية كبرية لن أتيت إال بنهوض اجلميع، واستيقاظ األمة   بل
بكاملها، ومن هنا كان يلح على ضرورة إعداد اجليل، وتربية طالب العلم على تحمل الشدائد، وقبول 

إلصالح، وترك املاامرات، والتضّلع يف الكتاب والسنة، واللاات واآلداب، واالضطالع ابلدعوة وا
مجعية  -وغريه (1)مع زميله العالمة أيب الفتح حممد حيىي -بصمة يف هاريخ األمة والوطن، وقّد أسس

                                                 

 ه، وهللا أعلملعل الشيخ قصد بذلك منجه اإلجازة يف السلوك وقيادة زاويت  (1)
 انظر مقدمة ذكرايت العالمة إسحاق الفريدي، مطبوع مدرسة الشيخ ذي نور الدين دار القرآن مشس العلوم.  (2)
 عام شاهي مؤمن حمافظة يف ُولدالكاتب القدير، وأحد أعالم اإلسالم البارزين يف هذه الدولة، العالمة أبو الفتح حممد حيىي، إنه الشيخ الكبري و  (1)

نياه، وشيخ م، يف بيت علمي نبيل، مث نشأ نشأة دينية وعلمية فريدة، مجَع بني التعاليم الدينية واملدنية، حىت أصبح خري مثال لعامل دي ي خبري بد1974
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وكان يرى أن  (1)للنهوض ابلطالب، وهو ال يزال طالبا! جلنة الطلبة بناالديشطالبية كانت نواة  
ن جتديده، ووضع منهج جامع بني املنهج الدراسي السائد يف املدارس العربية فقد صالحيته، فال بد م

الشريعة واحلياة، والدين والدنيا، كما كان يتمىن أن تكون شهادات املدارس العربية معرتفا هبا رمسيا من 
  (2)احلكومة، ليسهل نشر الدين يف مجيع خالاي اجملتمع والدولة.

التقوى، والقول بكلمة احلق، والصالبة يف ُعرف الشيخ الفريدي منذ بداية حياته ابلعلم والصالح و 
الدين، واحملافظة على حدود الشرع، وشدة احلنني إىل اآلخرة، يعمل هناره ويقوم ليله، خملصا هلل بعيدا 
عن الرايء، وكانت مائدته منصوبة يف السراء والضراء، ال ترفع أطباقها، وال يطوى غطاؤها، يطعم 

امى، ومل يُر أنه رّد سائال قط حىت ولو أصبح بنفسه مدينا، وقد الطعام، ويعني الضعيف، ويرحم اليت
تحّمل تكاليف مئات الطالب الشرعية، حىت أصبحوا علماء ودعاة على حسابه! وكان خري الناس 

 ألهله. 
وكان مظهر الزهد واخلشونة هو املظهر الاالب عليه، يهتم  (1)إن الدنيا قد أقبلت عليه فزهد فيها، 

لقشور، وكان يف قمة من التواضع، ال يؤذي وال يهجر، وال يستخف بكرامة أحد، تعلو ابللباب دون ا
وجهه دائما مالمح البساطة والسذاجة حبيث ال يعرف زائره يف أول وهلة أنه جالٌس بني يدي جبل من 

 جبال العلم، وعمالق من عمالقة اإلسالم! 

                                                                                                                                  
تبحره يف الكتاب مؤمن ضليع من شىت العلوم واملعارف احلديثة، متمكن من اللاات، ومالك لناصية الفلسفة والتاريخ، وعلوم السياسة واالقتصاد، مع 

 هليئة العام األمني انئب منصب يف عمل كما ،ابغ مايلبـ الشرعية اجلامعة يفوالسنة، وعلوم التفسري واحلديث، وقد ظل طوال حياته يدرس احلديث 
بناالديش العربية املدارس وفاق يقرأ حياته معظم بقي فقد خلفها، اليت امرةالع واملكتبة العلمية، أعماله هو التاريخ يف مكانة له خّلد ومما طويلة، لفرتة 

 التطبيقو ،وعطاؤها وتراثها هارخيها: ديوبند حركة وأبرزه أمهه من كتااب، مخسني على يزيد عدده أصبح حىت وينشر، ويؤلف وحيلل، ويرتجم ويكتب،
 تتميز وغريه، اإلسالم ضوء يف واملشيخة الشيخو ،المواإلس املعاصر السياسي العلمو ،احلديث دراسة مبادئو ،اإلسالمي لالقتصاد املعاصر

اليت قليال  املادة ومشوهلا، وجودة التحليل، ودقة التصوير، والرتكيز الكبري على املوضوعات العلمية الدقيقة، وتسليط الضوء على القضااي املعاصرة بعمق كتبه
سعى طواَل حياته إلنشاء جيٍل يسري على دربه، ويعرض اإلسالم على الشعب يف أمجل ما يكتب فيها العلماء، وهذا هو سر جناحه، وموطن متيزه، وقد 

 م. 2111عام  حلته، ويرتك بصمة حلل مشكالت العصر يف أكمل وجهه، وقد تويف 
  121أيب صاحل ص، وكذلك حديث الشيخ موالان حممد 18و 11من حديث الشي أيب الفتح حممد حيىي، يف ذكرايت العالمة إسحاق الفريدي، ص  (1)
  111-117مقال الشيخ املفيت عنايت هللا، ص (2)
  111مقال الشيخ املفيت حممد عبد هللا، ذكرايت العالمة إسحاق الفريدي، ص (1)
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أعالم العلماء وأئمة الدعوة واإلصالح من  -اليت أسلفناها قبل قليل -هذه الشهادات والتزكيات
يف حق هذا اإلنسان، وهذه الصفات النادرة واألخالق احلميدة، واخلطط واملشاريع الفريدة، كلها تدل 
بيقني على عبقريته وندرته، وقبوله، وتفّرده عن غريه، وبرزوه على أقرانه وأترابه، ومعاصريه، بل وعلى كثري 

ول عمرا، ويف هذه كلها تكمن أمهية وجوده، وتحديد مكانته يف التاريخ، ممن كانوا أكرب منه سنا، وأط
وكان يقول دائما "ليس صعبا أن تكون عاملا كبريا أو مقرائ شهريا، وإمنا الصعوبة يف أن تكون إنساان  

 كامال".
خ، لقد انتقل الشيخ إسحاق من احلياة مبّكرا، وذهب إىل لقاء ربه سريعا، يف فرتة دقيقة من التاري

ويف مرحلة كانت أمته يف أحوج ما تكون إىل مثله، لكن إىل روضة الشهداء يف اجلنة إبذن هللا، وقّمة 
 اخللود يف سجّل التاريخ. 
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 موالنا أشرف علي البيسواناتي

(1718-1118) 
 العامل السياسي اجملاهد، املصلح العظيم

 
ب ي جلدته، وما آل إليه أمرهم من الوهن الشاّب الذي شاهَد أبم عينيه معاانة شعبه، ورأى مصري 

واالضمحالل، والتشّتت وفرقة الكلمة، واملذلة واملهانة، ومسَع أانته وآهاته تحت سطوة االحتالل، وأتثر 
أتثرا عميقا ابحملنة اليت حلت بب ي قومه، وجرح هبا قلبه، حىت قام ليتدارك األمر قبل فواته، ويذهب 

خَل يف غمار السياسة وهو يف أايم طلبه ومقتبل عمره، وجاهَد ضّد بوعثاء احملنة قبل شدهتا، ود
االحتالل، وتزّعم املظاهرات، وقاد احلركات، وهو مل يزل يف شرخ شبابه، كان شااّب عظيما، قوي 
الشخصية وقوي اإلرادة، وصاحب عزائم صارمة، فظّل يستمّر يف جهوده وجهاده، ودعوته وإصالحه، 

اهدين، ومقّدمة املصلحني، ورائد اجملددين، وصاحب هاريخ جميد ال يزال يتاىّن حىت أصبح من طليعة اجمل
خبصوص، وأبناء هذا الوطن بعموم، هو اجملاهد الباسل، والعامل السياسي  سلهتمبجده أبناء حمافظة 

الشيخ ، سلهت، ونواة اجلامعة اإلسالمية دار العلوم املدنية بـمجعية علماء اإلسالمالبارز، وقائد 
 موالان أشرف علي البيسواانيت. 

م، عندما كانت شبه القارّة اهلندية على 1921هناية عام  سلهتُولد أشرف علي يف حمافظة 
فّوهة الربكان، وكان الشعب البناايل املسلم ُيشاهد من االضطراابت السياسية ومن احلركات 

سلة طويلة ال هناية هلا، وكانت املواكب السياسية واالنتفاضات ما كانت تتساقط كحّبات سل
واملظاهرات العلنية جتول يف الطرق والشوارع الرئيسية، ُولد يف هذه الفرتة الدقيقة للتاريخ، فخاض 
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غمارها واكتوى بنارها منذ اللحظة املبّكرة من حياته، وعندما جاَء االنتخاب التشريعي اهلندي عام  
بقيادة الشيخ حسني أمحد املدين، خاَض الصيّب أشرف علي  علماء اهلندمجعية م، ودخَل فيه 1911

م، وملا 1944وهو ابن عشر سنني غمار االنتخاابت واملظاهرات، كما شارَك يف حركة التحرير عام 
املؤمتر يف انتخاب اجمللس التشريعي الوالئي ضّد األحزاب الكبرية مثل  مجعية علماء اهلنددخلت 

، كان الشاّب أشرف علي يف طليعة النشطاء، جيول ويصول، ويتحّدث رابطة املسلمةالو الوط ي
ويعلن، وجيتهد وجياهد لصاحل اجلمعّية، وكان كل ذلك إرهاصاٌت تلّمح مبستقبل قيادّي هلذا الشاّب 

 احلصيف الظريف. 
سينية العربية بدَأ الدراسة يف بيته، مث درَس يف كّتاب قريته، وبعد فرتة دخَل يف املدرسة احل

اليت كانْت آنذاك من طليعة املراكز العلمية، وظّل فيها عّدة سنواٍت حىت خترّج يف مرحلة  راانبينغبـ
 (1)،(شيخ تشوغري)الشيخ الرابين العالمة رايست علي  راانبينغالفضيلة، ومن أبرز أساتذته يف مدرسة 

وغريهم، مث  (شيخ فولباراي)تني والشيخ موالان مشس اإلسالم الشريبوري، والشيخ عبد امل (1)،(تشوغري
دخَل يف جامعة هاهتزاري، وأخذ العلم على أساطينه، أمثال الشيخ املفيت األعظم فيض هللا، والشيخ 
موالان أمحد احلق، والشيخ عبد القيوم، وموالان حممد علي، والشيخ عبد العزيز، والشيخ عبد الوّهاب، 

يعقوب، تلميذ العالمة أنور شاه الكشمريي، وخترّج  ودرَس صحيح البخاري على شيخ احلديث موالان
 م، فعاَد إىل قريته. 1949يف التكميل عام 

، (Char Kasimpur)تَشْرقَامِسبوردّرس طوال عشرة أعوام يف مراكز علمية كثرية مبا فيها مدرسة 
ة تكون مقّر عمله، وساحة م، ففّكر الشيخ يف أتسيس مدرس1978، حىت جاء عام بركولومدرسة 

اليت كانْت أقرب إىل  بيسواانتجهاده، وجمال اجتهاده، ففتَح اجلامعة اإلسالمية دار العلوم املدنية يف 
ها، حىت جاَء الشيخ 

ُ
اإلحياء منها إىل اإلنشاء، فقد أُنشئْت منذ قدمي مث اندرسْت، وانطمسْت معامل

                                                 

اليت تعّد من ، شيخ احلديث ورئيس "املدرسة العربية احلسينية بـراانبينغ"، شيخ تشوغريحاضر املعروف بـرايست علي بن حممد إنه الشيخ موالان  (1)
م تقريبا، ودرَس يف جامعة ديوبند، وأخذ احلديث من الشيخ أنور شاه الكشمريي، بعد أن عاَد 1912د عام ول، سلهتطليعة املدارس العربية مبحافظة 

وغارقا يف  -إن صّح التعبري-إىل وطنه أسس مدرسة راانبينغ، وظّل يف رائستها وتوجيهها وتدريس احلديث فيها أكثر من ستني عاما، وكان دود الكتاب 
هـ بعد أن خلف مدرسة كبرية، وآالفا مؤلفة من التالميذ واألتباع واحملّبني 1411حبر املؤلفات، وكان عابدا صاحلا، وداعية مصلحا، وقد اختاره هللا عام 

 املبايعني على يده. 
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وجمدها، ونذَر حياتَه كّلها يف سبيل تطويرها وتحسينها، فبارك  أشرف علي، وأعاد إليها حياهَتا، وشباابَها
هللا يف جهاده، وجعلها من طليعة املراكز الدينية يف هذه الدولة، هلا دوٌر كبري يف نشر العلم، وإعداد 
الدعاة، وإصالح الشعب واجملتمع، وقد مضى عليها أكثر من ستني عاما، وال تزال ترفرف راية العرفان، 

 لنور يف كل مكان.وتبث ا

لقد متّيز عصُر الشيخ أشرف علي بتخّلف املرأة يف ميدان العلم واملعرفة، فكانت يف مؤخرة الركب، 
ويف أذايل قافلة الثقافة، ومل تكن هلا فرصٌة متاحة للتعلم والتعليم، نعم كانت مثة مدارس تظّن أهنا تدّرس 

ٍد، ويف قاعة واحدة، اليت نسّميها "ابالختالط"، إال أن إمثها كان وال يزال الرجال والنساء يف صّف واح
أكرب من نفعها، فلذلك األسرة املسلمة الشريفة مل تكن تسمح لبناهتا ابلدخول يف تلك املؤسسات 
  املختلطة، حىت ظّلت متخّلفة يف العلم واملعرفة، ويف عزلة عن التنوير والثقافة، شاهَد الشيخ أشرف علي

كل ذلك، وأتمّل للحالة، ومل يكن له بّد من أن أييت حبّل هلذه اإلشكالية، بصفته مصلحا وجمّددا، فبدأَ 
، وبعد فرتة ابرك هللا يف جهوده، حىت وجَد اجلامعة املدنيةتعليم البنات يف مبىن مستقّل تحت مظّلة 

 ميدان تعليم النساء، وال تزال تقّدم ، وجاءْت ابنقالب شامل يفاجلامعة املدنية للبناتأرضا وبىن فيها 
 خدمة  جليلة يف تثقيف البنات، وتحليتهم ابلعلم واملعرفة. 

لعل من أبرز مآثره هي دوره اخلالد يف ميدان السياسة، وقد أسلفنا أنه خاض غمار السياسة 
حرارهَتا ومرارهَتا، مث سارت األايم أبشرف  والقيادة وحركات التحرير يف وقٍت مبّكر من احلياة، وذاقَ 

علي، وازداد خربة  وجتربة ، وحكمة  وحنكة ، حىت أصبح من كبار السياسيني! وقد بدَأ حياته السياسية 
بقيادة شيخه ومرشده املدين، فجاهَد جهادا كبريا يف حركات التحرير،  مجعية علماء اهلندتحت مظّلة 

على وجه  -فت اهلند على مفرتق الطرق، وقفْت معها منطقة سلهتْ م، ووق1941مث ملا جاَء عام 
أن تبقى سلهت  مجعية علماء اهلند، لقد شاءت يف أدّق مراحلها منذ أن خلقها هللا  -خاصّ 

ومؤيدوها  الرابطة املسلمةجزءا من اهلند، ومن مث تحافظ على وحدة الوطن واستقالله، بينما شاءت 
داع على اهلند الوثنية، وتشارك يف موكب إسالمي جديد، وُتصبح جزءا مهّما أن تقرأ سلهت سالم الو 

لدولٍة جديدٍة تقيم حدود هللا وتحكم ابلكتاب والسّنة، وال ختاف أحدا إال هللا! يف تلك الفرتة الدقيقة  

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 101 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

كان معظم علماء سلهت يف املعسكر األّول، ورفضوا فكرة االنفصال، ألسباب ال يّتسع النطاق  
ث عنها، ولعل من أبرزها نشوء هؤالء العلماء وتربيُتهم على يد الشيخ املدين، وأثره السياسي للحدي

والفكري يف حياهتم، وكوُن منطقة سلهت على حدوٍد مع اهلند، وقرهبا من هذه الدولة الكبرية، وجماورهتا 
غريهم، فالتقى الشاّب هلا، وكان من أبرزهم الشيخ مشاهد البيومبوري والشيخ اجلوهربوري وشيخ كوراي و 

 أشرف علي معهم على مسرح واحٍد وجاهَد من أجل بقاء سلهت مع اهلند. 
إال أن حركات الرابطة املسلمة كانْت قويّة، مث زاد هذه القّوة ظهوُر العلماء الكبار املؤيدين لفكرة 

ييد الدولة م، اليت ظهرْت لتأ1947عام  مجعية علماء اإلسالمإنشاء ابكستان، ومن هنا هنضت 
اجلديدة وترغيب الناس يف دعمها ودعوهتم إىل الوقوف معها، حىت انتصر املعسكر الثاين على املعسكر 

عن اهلند وأصبحْت جزءا من ابكستان، وكّل ذلك كان على أساس الدين  سلهتْ األول، وانفصلت 
 وال غريه. 

يف هذه املنطقة، وانفصل العلماء  مجعية علماء اهلندمث ملا انفصلْت ابكستان، اختفْت حركات  
املؤيدون هلا عن ميدان السياسة لفرتٍة يسرية، ومادامت الدولُة انفصلت والواقعة وقعت، فال بّد من 
العمل من جديد، لتحقيق احللم الذي ُخلقت من أجله، والوفاء ابلعهود اليت أعطيت للشعب البناايل 

مجعية لماء يف امليدان مرّة أخرى، وبدؤوا العمل تحت مظّلة املسلم من قبل القادة السياسيني، فربَز الع
م 2111، وجاهَد الشيخ البيسواانيت يف ميدان السياسية مع اجلمعية، حىت جاء عام علماء اإلسالم

، وظّل يف رائستها صابرا حمتسبا، مقبال (شيخ كْوراي)وتوىّل رائسة اجلمعية بعد وفاة شيخه عبد الكرمي 
هد، ويتعب، ويعاين ويصرب، ويواجه اإلغراءات، ويتلقى التهديدات، ويدير احلفالت، على عمله، جيا

  (1)م.2117ويقود املظاهرات، ويرأس املؤمترات، حىت جاءه األجل احملتوم، وانتقل إىل رفيقه األعلى عام 

لح الظاهر والباطن، وحيّل مشاكل كان الشيخ أشرف علي مصلحا من عظماء املصلحني، ُيص
الدنيا واآلخرة، وال يوصد اباب إال ويفتح اباب آخر بديال، ويشمل إصالحه احلياة األسرية، والعملية، 
والسياسية، والثقافية، والفكرية كلها، ولذلك اعتىن ابألعمال اإلنسانية وخدمات اجملتمع والشعب منذ 

، وأّدى خدمات حلف الفضولطن، فأنشأ مجعية خريية ابسم فرتة مبّكرة، مع االعتناء إبصالح البا

                                                 

 م2111نوفمرب،  22جريدة "الكفاح" اليومية، مقال حممد روح األمني ناري، االثنني،   (1)
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جليلة تحت مظّلتها، وأنشَأ أسواقا، وفتح حمالت، وأسس مساجد ومدارس، ودورا لأليتام، وحفر 
 اآلابر، ومّهد الطرق والشوارع، وساعَد الفقراء واملساكني، ووقف جبانب املنكوبني.

عة يف التزكية والسلوك، وقد كان مبايعا للشيخ املدين، كما أصلح للناس بواطَنهم، وأخذ منهم البي  
مث انل اإلجازة من العالمة عبد الكرمي شيخ كوراي، وجتّوب يف أحناء بناالديش، وسافَر إىل خارجها، 
ووصل إىل بقاع شىّت للدعوة واإلصالح، فسافر إىل أوراب عشرات املرات، كما سافَر إىل كثري من الدول 

م يف بعثة مكّونة من كبار العلماء، مبن فيهم الشيخ مشس الدين 1981ىل العراق عام العربية، وسافَر إ
آنذاك، والشيخ موالان عطاء الرمحن خان، والشيخ املفيت وقّاص  مجعية علماء اإلسالمالقامسي رئيس 

 كثرية. وغريهم، على طلب من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وجالَس مع العلماء واملمثلني جمالس  

رغم هذه األعمال الشاقّة، واملشاغل الثقيلة، مل يهمل الشيخ البيسواانيت اجلهاد ابلقلم، والعمل يف 
ميدان التأليف واإلنشاء، والدفاع عن اإلسالم، والرّد على أضاليل أئمة الضالل، ومقاومة الثقافة الاربية 

 ◊فسه، وحّرض الطالب والعلماء على الكتابة، ومن أبرز ما كتبه: ابلثقافة اإلسالمية، فكتَب بن
التعريف املوجز جبمعية علماء  ◊مقّررات مدارس البنات  ◊دراساٌت يف تفسري املودودي لإلسالم 

الشهرية ابللاة البناالية  الفرقانالعراق يف مرآة الذكرايت، كما أصدَر جمّلة  ◊صالة املسافر  ◊اإلسالم 
م، وال تزال هذه اجملّلة تستمّر يف رحلتها حنو األمام، رافعة لواء األدب اإلسالمي وسط 1998عام 

 عواصف األدب اخلليع والثقافة املاجنة. 

انتقل الشيخ إىل رمحة هللا ومل يتحّقق كثري من أحالمه، فقد كان حيلم بوحدة العلماء، وأن يقوموا 
البنيان املرصوص يف ميدان السياسة والدفاع عن األمة، مث يقيموا دين هللا على أرض هللا، صّفا واحدا ك

وحيّكموا القرآن على أرض رّب القرآن، إال أن هذه األحالم ما زالت غري متحّققة، بل زد إىل ذلك أنه 
ة اإلسالمية على ليس مثة بصيصا من األمل لتحقيقها، فالعلماء ال يزالون يف فرقة وتشتت، وقيام الدول

  (1)أيدي العلماء ال يزال حلما بعيد املنال.

                                                 

ملشايخ، للشيخ مستفاد من العلماء الذين وجدان العلم بفدائهم، أتليف موالان حمبوب الرمحن النظامي، والذين ورثناهم: حياة وأعمال مئة من العلماء وا (1)
  184، وتراجم مئة من علماء البناال، ملوالان أمني اإلسالم، ص417موالان حبيب الرمحن ص
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 موالنا سراج اإلسالم

(1788-1118) 
 القرآن، الشيخ األكرب عند ماليني البشر

ُ
 رجل

 
رجٌل عاش مامل يعش مثله أحٌد من العلماء املعاصرين، فقد عّمر أكثر من مئة وثالثني عاما، ونذَر 

، رئيس املفّسرينم والدعوة، وتعليم القرآن، وتفسريه للناس، حىت لّقب بـهذا العمر الطويل كّله للعل
حبا من الناس له وتقديرا، كما نذرَه إلصالح الشعب واجملتمع، وإعداد أّمة كبرية من الدعاة واملصلحني، 

ة العلم والقادة واجملّددين، وخدمة اخللق على اختالف األداين واإلميان، حىت أصبح مرجع اخلالئق، ومنار 
عند ماليني  (بورو حضور)والعرفان، وملتقى الوجهات واالجتاهات يف عصره، وأصبح الشيخ األكرب 

الشيخ الرابين، والعامل اجلليل، واملفّسر العظيم، ورئيس أكرب وأقدم مركز علمي عريق يف إنه البشر، 
برامهن ابراي  اجلامعة اليونسية، موالان سراج اإلسالمفعل سراجا منري، وخريتا ماهرا. ، وقد كان ابل 

لعل من أبرز مسات يّتسم هبا هذا اإلنسان هي الصرب، واجلد، املثابرة، والتحّمل، والتجّشم، 
والثبات واالستقامة، والعزمية الصارمة اليت ال تزعزعها اجلبال، والسعي الدؤوب حنو اهلدف، وهذه 

 برامهن ابرايراحل حياته، من والدته إىل وفاته، فقد ُولد الشيخ يونس يف احلقيقة تتجّلى يف مجيع م
يف أسرٍة رقيقة احلاق، ليفقد أّمه قبل الفطام وليفقد أابه بعده، فدخَل بعد وفاة  (1)م، 1811عام 

اف الوالدين يف فرتة قامتة من احلياة، وعاش يف جّو أرّقه، وأقض مضاجعه، وأقلق ابله، مث نشَأ تحت إشر 
جّده، لكنه فقَد جّده يف مراهقته، وحينئذ كان عّمه ولّيه ومربّيه، فهذه الصدمات املتتالية اليت كانت 

                                                 

موالان أنور حسني بن مسلم مؤلف "حياة سراج: ترمجة خمتصرة للعالمة سراج اإلسالم"، وجاَء ذلك يف "مذكرة اجلامعة اإلسالمية  هذا الذي ذكره (1)
 هبواي ، أما كتاب حياة سراج، تحرير موالان حممد أيب الفتح118واملفيت عبد هللا، ص املفيت مبارك هللااليونسية مبناسبة مرور مئة عام على أتسيسها"، أتليف 

 .22م ص1881ذكره أبنه ُولد عام 
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تتساقط عليه كحّبات، وهذه الدواهي اليت رمته هبا احلياة، ونزلت به إىل احلضيض، واليت تدعو أشجع  
ختّر يف مهمه، وتثّبطه يف  الناس إىل اجلنون أو االنتحار، وتكفي أربطهم جأشا وأشدهم أعصااب أن

عزائمه، وتقتله يف قلبه وضمريه، إال أن يونس صرَب على كل ذلك، ومحل ما ال تحتمله اجلبال، وسعى 
 إىل هدفه، ومشى إىل غايته حذرا متمهال، ومضى إىل بناء حياته ومستقبله قدما.

 اجلامعة اليونسية، ودخَل كما تتجّلى هذه احلقيقة يف حياته العملية أيضا، فقد توىّل التدريس يف  
يف رحاهبا مدّرسا يف شبابه لئال خيرَج منها إال على كواهل الناس إثر وفاته، بعد أكثر من مخسة وسبعني 
عاما، مل يارّي مكانه، ومل يبّدل مقرّه، وهَب حياتَه كّلها على اجلامعة اليونسية، وعاَش هلا يف كل حلظة 

أ منها، وامتزَج هارخيه بتارخيها، وأصبح أهّم العناصر يف مسريها من حلظاهتا، حىت أصبح جزءا ال يتجزّ 
 حنو األمام. 

جاهَد الشيخ سراج يف سبيل الدراسة والتحصيل جهادا كبريا، وتنّقل يف أماكن شىّت، فلم يكن يف 
ّد ذلك العصر مدارس منظمة، ومراكز علمية قوية، هلا مقرراٌت وطالب، وإدارٌة واختبارات، إال بعدد يُع

على األانمل، ومن مث ظّل سراج يتنقل يف كثري من القرى واألرايف، وكلما كان يسمع عن أستاذ 
متمّكن من اللاة واألدب أو مدّرس جيلس مع القرآن ويدّرس الطالب، يهرع إليه، ويستفيد منه قدر 

ديوبند، فكأنه دخل  املستطاع، وهكذا أكمل املراحل املتوّسطة، مث سافَر إىل اهلند ودخَل يف دار العلوم
  (1)إىل عامل العلوم واملعارف من أوسع اببه.

قضى الشاب سراج مخس سنوات يف ديوبند، وأخذ العلم من أعالمه وعباقرة دهره، أمثال العالمة  
حسني أمحد املدين، والعالمة إدريس الكاندهلوي، والعالمة إعزاز علي، والشيخ غالم رسول خان، 

ثماين، والعالمة أصار حسني وغريهم، وبعد أن خترّج يف التكميل ختّصص يف واملفيت حممد شفيع الع
 تفسري القرآن الكرمي، فكان له أثٌر ابٍد جلّي يف أعماله وإجنازاته. 

بعد إهناء الدراسة عاَد الشاّب سراج اإلسالم إىل مسقط رأسه، ودخَل يف اجلامعة اليونسية، وتوىّل 
م مل تتوّقف للحظة، بل ظلت تستمر يف مسريها 1911يس فيها، وهذه الرحلة اليت بدأْت عام التدر 

م، دّرس خالهلا التفسري واحلديث، والفقه واألدب، والنحو 2111طوال مخس وسبعني سنة، إىل عام 

                                                 

  119واملفيت عبد هللا، ص املفيت مبارك هللامذكرة اجلامعة اإلسالمية اليونسية مبناسبة مرور مئة عام على أتسيسها، أتليف  (1)
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ىّل الشيخ والصرف، واملنطق والفلسفة، واللاة والبالغة، وملا تويّف الشيخ هاج اإلسالم فخر البناال، تو 
سراج اإلسالم تدريس البخاري، وظّل يدّرسه بكامله أكثر من أربعني عاما، كما توىّل رائسة اجلامعة 

  (1)م، وظّل رئيسا هلا حىت وفاته.1914اليونسية منذ 

واألمانة، ونشر لعل الناظر يف حياته يرى املعجزة، حينما يرى عناية الشيخ سراج اإلسالم ابلعلم 
نور القرآن والسنة، والقيام ابلواجب، وأداء املسؤولية، والدعوة واإلصالح، فكان الشيخ ال يايب عن 
املدرسة أبدا مهما كانت الظروف، ومهما وقفت األمطار والعواصف يف طريقه، وهبذه اجلهود والعطاء 

يعة اجلامعات العربية العريقة بعد هذه والتضحية استمّرت اجلامعة يف مسريهتا إىل العلى، وظّلت من طل
الفرتة املديدة من أتسيسها، وخّرجت عددا هائال من العلماء البارزين الذين أصبحوا من طليعة رجال 
الفكر والدعوة، واإلصالح والتجديد يف هذه الدولة، ومن أبرز من خترّج على يديه وترىّب تحت ظالله 

، وجنله الشيخ مجاعة الدعوة والتبليغخ موالان علي أكرب مريب شيخ احلديث العالمة عزيز احلق، والشي
  (2)وغريهم. اندية القرآنموالان املفيت منري الزمان، والشيخ موالان عبد الوّهاب صاحب 



هللا،  من أبرز مآثر هذا اإلنسان اليت جعلْته خالدا يف ذاكرة الناس هي دوره الرايدي يف نشر كتاب
وتعليم القرآن، وتفسريه للعواّم بلاتهم اليت يفهموهنا، وأبسلوهبم الذي يدركونه، وتدخل رسالة القرآن يف 
صميمهم وقلوهبم، وقد بدأت هذه املسرية قبل أكثر من نصف قرن يف رحاب اجلامعة اليونسية، فكان 

من أتباعه وحمّبيه، وهو جالس  الشيخ سراج اإلسالم يفسر كتاب هللا أمام الطالب واملدّرسني، وعدد
على الكرسي اخلشيب، ويفتح العقول والقلوب على اآلفاق القرآنية الواسعة، فاشتهر هذا اجمللس، 
وأصبح حديث الناس يف كل مكان، حىت غدا يف غضون بضع سنوات أكرب دورة لتفسري القرآن الكرمي، 

ورة على مواعيد خمتلفة، وجعل يفّسر يوما يف وملا أصبح املكان يضيق ابملستمعني، وزّع الشيخ هذه الد
، (حمافل التفسري)مكان، ويوما اثنيا يف مكان آخر، ومن هنا عرَف الناس يف هذه الدولة دورات التفسري 

وانتشَرت يف طول البالد وعرضها، وهنض العلماء واملفسرون، وجاَء انقالٌب شامٌل يف قلوب املسلمني 
                                                 

 48حياة سراج: تحرير موالان حممد أيب الفتح هبواي ص (1)
  112 -91املرجع السابق، ص (2)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 121 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

حبا وتكرميا، وقد ظّل الشيخ  رئيس املفّسرينبطل هذا االنقالب بـ وموقفهم من كتاب هللا، ولّقب 
طوال حياته جيلس ويفّسر القرآن، ويدعو يف هناية الدورة دعاء مجاعيا، والناس يضجون ابلتأمني على 
دعائه، ال تسأل عن روعته وبكاء الناس فيه، وإقباهلم عليه، فقد كان آالف الناس يزحفون من أماكن 

هدوا روعته ويشاركوا يف الدعوات الصاحلة، وعيوهنم تفيض من الدمع حسرة على ما اقرتفْت شاسعة ليش
  (1)أيديهم من الذنوب.

كما خاَض يف كثري من اجلدال واملناظرات ضّد البدع واخلرافات، وأهل الزوااي الضالّة، والقبوريني 
اليونسية على أساس اجلهاد والثورة اإلسالمية ضّد القاداينية، والقاداينيني ، بل كان أتسيس اجلامعة 

، فلما برامهن ابرايورّدة فعل حلركاهتم ودسائسهم يف اجملتمع البناايل املسلم، وكان هلا مركٌز قوّي يف 
قامت اجلامعة اليونسية ظّلت املناظرات تستمّر بني فينة وأخرى، وقد ُيشارك فيها علماؤهم من اخلارج، 

يت من ابكستان الرجال املتمّكنون يف هذه الفرقة، كما قاد احلركات ضّد اإلحلاد والعلمانية وضّد وأي
م 2111القوانني املعادية لإلسالم الصادرة من احملكمة، فلما أصدرت احملكمة العليا البناالديشية عام 

كما اثر الشيخ سراج   قرارا يفرض احلظر على الفتاوى الشرعية، اثر العلماء يف شرق البلد وغربه،
أما يف عام  (2)اإلسالم، وقاد الشعب يف اإلضراابت واملظاهرات، واحلركات ضد هذا القرار الااشم،

م أثناء حرب التحرير، أخذ منهجا متحايدا، فلم ينحز إىل ابكستان، ومل خيض حرب التحرير، 1911
  (1)ب احلق والعدل".وكان يقول: "إن اإلنصاف سيتاّلب، وإن الفوز سيكون حليفا ألصحا

كان خري عون للشيخ فخر البناال هاج اإلسالم وساعده األمين يف دعوته إىل اإلصالح والتقى،   
ويف جهاده ضد الفرق الضالة، ال سيما يف جهاده ضد القاداينية، فاجلهاد ضد القاداينية الذي بدأه 

مث محل لواَءه الشيخ فخر البناال موالان هاج  (4)نسية،الشيخ موالان حممد يونس مؤسس اجلامعة اليو 

                                                 

  29ة خمتصرة للعالمة سراج اإلسالم، أتليف موالان أنور حسني بن مسلم، صحياة سراج: ترمج (1)
  77املرجع السابق ص  (2)
 211حياة سراج: تحرير موالان حممد أيب الفتح هبواي ص (1)

مث هاجَر إىل البناال الشرقية واستقّر  ابهلند، أترابراديشبـ مظفرنار، خليفة موالان املدين، ُولد يف أبو طاهر حممد يونسإنه شيخ الطريقة العالمة  (4)

فتنة القاداينية إىل القاع، ال ميضي يوٌم إال ويعتنق مسلم القاداينية اليت هي  وقتئذ غارقة يف برامهن ابرايوكانت م، 1911م عا برامهن ابراييف حمافظة 
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  (1)اإلسالم، محل تلك األمانة بعده الشيخ املفسر موالان سراج اإلسالم، فكان خري خلف خلري سلف،
 (2)كما أّدى دورا قّيما ضّد أصحاب البدع واخلرافات يف مراحل خمتلفة، وحارَب التنصري واملنصرين.

لقد ترك الشيخ عّدة مؤلفات ورسائل علمية وعقدية قّيمة، أّلف بعَضها بقلمه، وصدر بعضها  
شرح مشكاة  ◊واحملاضرات اليت ألقاها يف مواطن شىت، ومن أبرزها:  امللفوظاتكمجموعة من 

ملفيت مبارك هللا رحلة احلّج، مجع الشيخ ا ◊ (جملدان)جوهر سراج  ◊مكتوابت سراج  ◊ (األردية)املصابيح 
جمالس سراج، مجع الشيخ أنور حسني بن مسلم، وقد  ◊مجع الشيخ إقبال حسني  -املواعظ السراجية ◊

جاءت هذه املؤلفات مفيدة ، حافلة  ابألقوال املفيدة املخلصة، واألضواء الرابنية، والفيوض اإلهلية، 
  (1)واستفاد منها كثري من الناس.

ن الشيخ سراج اإلسالم مرشدا راّبنيا، ومصلحا تقّيا نقيا، وعابدا زاهدا، اهتّم ابلسلوك والرابنية، كا
والعمل مع العلم منذ وقت مبّكر من احلياة، فاستفاد يف التزكية من كثري من األعالم يف داخل الدولة 

لشيخ موالان دالور حسني وخارجها، وابيع الشيخ حسني أمحد املدين واستفاد منه، وبعد وفاته ابيع ا
مث بدَأ يدعو وُيصلح،  (4)وانَل منه اإلجازة، ومحل لواء التزكية واإلحسان، الشيخ الفينوياملعروف بـ

وينصح وينذر، وقد ابيع على يده آالف من البشر، العلماء والعواّم والطالب، وأصبح هلم الشيخ قدوة  
وات ابجلماعة طوال حياته كلها، حىت يف أايم حسنة  يف السلوك واإلحسان، وقد حافظ على الصل

                                                                                                                                  
يف كل موطن، مث رأى أن التاري ال بّد أن أييت يف اسرتاتيجية اجلهاد، عبارة عن االرتداد، فهب الشيخ يونس وخاض ضّدهم اجلدال واملناظرات، وهزمهم 

، ولعبْت دورا خالدا يف مقاومة هذه الفتنة، ظّل الشيخ فرتة  كبرية من حياته يتوىّل م، اليت برزْت حراب على القاداينية1914فأسس "اجلامعة اليونسية" عام 

مجَع زمرة  خمتارة  من العلماء يف اجلامعة اليونسية، رأى أن مهمته قد  األخرية وقد ، ويف أايمهن ابرايبرامهرائسة اجلامعة وينهض ابلدعوة واإلصالح يف 
سالم، وأخذ طريَقه انتهْت، وأن األمانة قد وصلْت إىل أصحاهبا، وأن الرسالة قد تحّققت، فاشتد حنينه إىل الدار، وفّوض رائسة اجلامعة إىل الشيخ هاج اإل

م بعد أن قضى حياته كلها يف أرض غري أرضه، ويف سبيل العلم والدفاع عن الدين، وقدم أروع وأندر مثال لإلخالص، 1977د توىّف عام إىل الوطن، وق
 رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة. 

 184حياة سراج: تحرير موالان حممد أيب الفتح هبواي ص (1)
 وما بعدها  79يف أنور حسني بن مسلم، صحياة سراج: ترمجة خمتصرة للعالمة سراج اإلسالم، أتل (2)
  77، ص1تراجم كبار علماء برامهن ابراي، أتليف جاويد حسني، ج  (1)
 م 2117انظر مقال الشيخ تفضل احلق احليب غنجي، جملة الكوثر الشهرية، مايو،  (4)
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شيخوخته ومراحل ضعفه، فكان حيضر الصلوات مّتكئا على كواهل أحبابه وتالمذته، وكان يهتّم  
كما كان صاحب صوت رخيم يتاىن ابلقرآن، يف جو روحي   (1)ابلسواك عند كل صالة، ويسهر الليايل،

، وعندما كان يناجي ربّه تطرأ عليه حاالت غريبٌة، عبق، ويستال كل فرصة تسنح له بتالوة كتاب هللا
 وكان صاحب كراماٍت.  (2)وجيهش ابلنحيب والبكاء، ويدعو لألمة املسلمة مجيعا،

كان إنساان مباركا، أنشَأ كثريا من املدارس العربية واملؤسسات الدينية يف شرق بناالديش، منها   
جملس اندية ، وأشرف على كثري من املراكز العلمية مبا فيه هبادوغردار العلوم بـاجلامعة السراجية 
للشيخ عبد الوهاب، وبىن مساجد، وقّدم خدمات إنسانية إىل كثري من الناس على  القرآن بناالديش

يرا ، وكانوا يقّدرون له تقدبرامهن ابراياختالف األداين، فقد كان من أحب الناس إىل اهلندوس يف 
سنة،  111م وعمره 2111فريدا، وقد أحّبوه يف حياته، وبكوه بعد وفاته، وملا تويّف الشيخ عام 

وزحفت مجوع املسلمني من كل حدب وصوب لتشهد جنازته وتصلي عليه، كان اهلندوس يقّدمون املاء 
 ذا! للوضوء، ويفسحون الطرق، ويرتكون البيوت لراحة املصلني، وهل من حب وتكرمي أكرب من ه

مل ينل جزاء عمله وإصالحه ودعوته وجهاده طوال أكثر من مخسة وسبعني عاما، شأنه يف ذلك 
والسلف الصاحل، الذين ال يريدون من الناس جزاء وال شكورا، مقابل الدعوة  شأن األنبياء والرسل 

لنفيس، واملال والثروة، والوقت واإلصالح واجلهاد اليت يضّحون يف سبيلها كل ما أوتوا من النفس وا
اللجنة واحلياة، إال أن بعض املؤسسات الدينية قد أدركت بدورها قيمة جهوده ومدى جهاده، فقامت 

م، وقد توىّل 2112، وكان ذلك عام جائزة أكرب شخصية إسالميةومنحته  الوطنية للسرية النبوية
  (1)الدين خان.تسليم اجلائزة العالمة األديب الشيخ موالان حميي 

  

                                                 

 117حياة سراج: تحرير موالان حممد أيب الفتح هبواي ص  (1)
 121املرجع السابق، ص (2)
 212املرجع السابق، ص (1)
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 فضل الكريم حممد السيد

(1788- 1118) 
 ، املصلح العظيم، مرشد زاوية تشرمونايالكامل  الشيخ

 
إنه إنساٌن عظيم يف هاريخ هذه األمة، وعامل شاهق من النوع الفريد، والطراز األول، رجٌل مجع بني 

واإلمارة، والعبادة واجلهاد، واإلصالح العلم والعمل، والشريعة والطريقة، والزاوية والسياسة، والفقه 
واإلحسان، والسلوك والسلطان ما يُثري دهشة القارئ حلياته، وكّون مجاعة فريدة يف هاريخ اإلسالم 
املعاصر، يف عددها وُعددها، وأثرها يف حياة األتباع، ودورها يف اجملتمع والدولة، وروح السمع والطاعة 

ما بني األعضاء، ما يندر نظريه يف هاريخ اجلهاد واحلركات، أال وهو فيهم لألمري، والتعاون والتعاطف 
حركة الدستور ، وزعيم جلنة اجملاهدين بناالديشالشيخ الرابين، واملصلح اجلليل، ومؤسس 

 .زاوية تشرمواني، مرشد ، السيد حممد فضل الكرمي اإلسالمي

للميالد، يف  1917عام  بريسالالتابعة حملافظة  تشرمواني قريبة ُولد حممد فضل الكرمي يف
ولوالٍد عظيم جليل يف اجلاه واملكانة، والعلم واملعرفة،  (1)ساللة تتحّدر من أصل عريّب من أرض العراق،

الذي كان  (2)والدعوة واإلصالح، والسلوك واإلحسان، والرتبية والعرفان، الشيخ السيد حممد إسحاق،
                                                 

 22املرشد الكامل موالان السيد حممد فضل الكرمي، أتليف الشيخ احلافظ موالان حممد عمر، ص (1)
م مبحافظة بريسال، خترةَج يف دار العلوم ديوبند، وأخذ علم القراءة 1917هو الشيخ الرابين العالمة السيد حممد إسحاق بن السيد أجمد علي، ُولد عام  (2)

عوة الد إلطالق تشرمواني خانقاه أنشأَ  مث واخلالفة، اإلجازة منه انل حىت يده، على وابيع ،أوجاين مرشد إبراهيم القارئ الرابين الشيخد عن
ثرية يف التفسري واإلصالح يف جنوب بناالديش، كما أنشَأ جبانب الزاوية املدرسة الرشيدية العالية، لبث نور الوحي ونشر الكتاب والسّنة، وأّلف كتبا ك

ص الاريبة واحلديث، والتزكية، واملعرفة، والسلوك واإلحسان، رغم أن بعض هذه الكتب تتضّمن أشياء من األحاديث الضعيفة، واملوضوعة أحياان، والقص
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عظماء املصلحني وقادة املرشدين يف هاريخ بناالديش، وصاحب أكرب زاوية، ومدرسة سلوكية يف  من 
، فإنه كان مؤسسها، وصاحب لواء اإلصالح واإلحسان يف منطقة زاوية تشرمواني -جنوب الدولة

بريساليوم كانت تلك املنطقة مظلمة غارقة  يف اجلهل والظالم، حىت هنض هذا الشيخ الرابين ، ،
وأخذ العلم من دار العلوم ديوبند على أساطينه، مث تسّلح ابملعرفة والسلوك يف زاوية الشيخ القارئ 

واإلانبة إليه، وأسس املدرسة  إبراهيم، فأانَر هذه املنطقة بنور العلم واليقني، والرجوع إىل هللا 
البقعة األمية ضوَء التعليم  م ، ابسم موالان رشيد أمحد الكنكوهي، ونشَر يف هذه1911الرشيدية عام 

الصحيح والرتبية الرشيدة، وّخرج آالف العلماء، فالناس بال علماء جهال، ختتطفهم شياطني اجلن 
واإلنس، وتعصف هبم األهواء، وقضى حياتَه كلةها يف اجلوالت الدعوية، مرشدا وموّجها، وقائدا سياسيّا 

 (1)م.1911يدية دوٌر لن يُنسى يف حرب التحرير إسالميا، ومؤلفا قديرا، وكان له وللجامعة الرش

ُولد الشيخ هلذا الوالد العظيم، فكانت هلذا الشخصية الفذة املباركة ارتسامات وظالل يف نبوغه  
املبّكر، ألنه هو الذي أجنبه وأدبه، ورعاه ورابه، وكان له مرشدا ومربّيا، وأستاذا وشيخا، وبيته كان له 

رسة، وساحة واسعة للرتبية، وكانت طفولته بني نفحات أبيه وأمه، هكذا درَج الناشئ الصاري يف  أول مد
كنف أبويه الصاحلنَي الكرمَيني، وبدأ الدراسة على يديهما، مث دخَل يف مدرسة قريته وهو مل يزل يف 

يف مرحلة الكامل عام ، وخترةج تشرموانيبـ املدرسة الرشيديةاخلامس من عمره، وبعد فرتٍة التحق بـ
اليت كانت حمطة  م،1971داكا عام  اللباغمث دخَل يف رحاب املدرسة القرآنية بـ (2)م،1971
وملتقى العلماء األفذاذ يف ذلك العصر، وكانت مبثابة القيادة يف التعليم اإلسالمي والرتبية  الطاّلب

فدرَس فيها سنَتني وخترةَج يف مرحلة التكميل، الدينية، وتزخر أبساطني العلم وكبار العلماء يف بناالديش، 
وأخذ التفسري واحلديث على أمثال اجملاهد األعظم مشس احلق الفريدبوري، والشيخ هدايت هللا، 
والعالمة حممد هللا احلافظجي، درَس عنده البخاري والرتمذي وكان من أصفى تالمذته، كما درَس عند 

ملفيت عبد احمليط، وشيخ احلديث العالمة عزيز احلق رمحهم هللا الشيخ عبد اجمليد الداكوي، والشيخ ا
                                                                                                                                  

م، وخلَفه جنله 1911قّيمة، وقد تويّف الشيخ عام الواهية، وشيئا من األقوال السقيمة غري املستقيمة أو غري املفهومة للعواّم، إال أهنا يف اجلملة كتٌب مفيدٌة و 
 الشيخ اجملاهد السيد حممد فضل الكرمي، بطل قّصتنا هذه. رمحة هللا عليهم أمجعني. 

  117-111البحث عن علماء مقاتلي التحرير أتليف شاكر حسني الشبلي، ص (1)
 11فظ موالان حممد عمر، صاملرشد الكامل موالان السيد حممد فضل الكرمي، أتليف الشيخ احلا (2)
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  (1)مجيعا، وقد ظّل طوال حياته مقّدرا لشيوخه، ومتواضعا هلم، وجمال ملكانتهم منه.
إذا كانت الوالدة يف بيت دي ي ويف زاوية روحية كبرية، مث كانت الدراسة يف أغىن مركز علمي، 

ماء األفذاذ، والشيوخ الكبار، وعظماء القادة، الذين هلم صولة وجولة يف وعلى أيدي خنبٍة خمتارٍة من العل
العلم والسياسة، والتوجيه والقيادة، والدعوة واإلصالح، فكان من طبيعة األمور ومن األمل املنشود أن 

 د.ينبت هذا الصيب نباها حسنا، وأن يرتىّب أفضل تربية، ويكون له مستقبل ابرز يف هاريخ البالد والعبا

م دخَل الشاّب فضل الكرمي يف مرحلة جديدة من احلياة، فخاض يف رحاب املدرسة 1971عام 
الرشيدية اليت درَس فيها وقضى سنني طواال من الصبا والشباب، دخَل فيها اآلن مدّرسا وأستاذا 

يدة التفسري واحلديث، والفقه للحديث، واستمّر يف التدريس اثنا عشر عاما، درةَس يف هذه الفرتة املد
واألصول، واللاة واألدب، فكان من أفضل املدّرسني يف املدرسة، وكانت له مكانة كبرية لدى الطالب 
واألساتذة، ومل يكن مصدرها مكانة والده أو أسرته يف املدرسة، وإمنا هي مكانة تنبع من القلوب عن 

، واملعّلم الرابين، واملوّجه الرشيد، والقائد احلكيم، فقد طواعية، لإلنسان الكرمي النبيل، واألستاذ اخلبري
جلَس الشاّب فضل الكرمي مع والده منذ نعومة أظفاره، واستفاد من علمه وتربيته، وجهوده يف التزكية 
والسلوك، مث ابيع على يده، وبَدَأ جهاده يف ميدان العرفان واإلحسان، فكانت نشأته نشأة موفّقة، 

 العلم والعمل، والتدريس والتوجيه، واملعرفة والراّبنية، هذه هي املزااي واحملاسن اليت وأصبح جامعا بني
حّببته إىل األساتذة والطالب يف املدرسة، وجعلته حمل ثقة واعتماد وأمانة لدى والده يف الزاوية، ووضعته 

 موضع القيادة يف ميدان الدعوة واإلصالح. 

رغم هذه املكانة الكبرية، وهذه املنزلة الرفيعة يف العلم والسلوك، والرتبية والتوجيه، مل حيّدد امسَه 
والده الشيخ حممد إسحاق وهو على سرير االحتضار، ومل يعينه انئبا عنه، وخليفة له يف مملكته الدعوية 

ة روحانية وإميانية، وأمانة كربى من هللا، ، ألهنا مملكتشرموانيوالروحية الكبرية اليت أسسةها يف زاوية 
وحّق من حقوق العباد، وليست مملكة من مماليك امللوك والسالطني، وإمرباطورية استااللية لإلمرباطور 
املستبّد أو امللك اجلّبار، جيعلها بقرة فيحلبها ويركبها، ولذلك كّون قبل وفاته جملس الشورى ابث ي عشر 

                                                 

 م2111نوفمرب،  27اليومية، اجلمعة،  (بناالديش املضيئة)مقال س.م. سخاوت حسني، جريدة "ألوكيتو بناالديش  (1)
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صفوة أصفيائه، وعهَد إليهم ابختيار أمري هلم بعد وفاته، على أساس العلم عضوا من خرية تالمذته و  
واملعرفة، والصالح والتقوى، والقدرة على التوجيه والقيادة، فكان السّيد فضل الكرمي سرّا ألبيه، وواسطة 

حىت  العقد، وأكثرهم علما، وأشّدهم تواضعا وصالحا، وبرا بوالده، وإخالصا واحتسااب، وعبادة وورعا،
 مّت ترشيحه عاهال جديدا هلذه اململكة اإلميانية، وكان خلفا خريا لسلف خرٍي. 

للميالد مل تتوّقف لفرتٍة يسرية وال للمحة بصر، بل استمّرت أكثر  1911الرحلة اليت بدأْت عام 
الديش بطوهلا وعرضها، ومشلت كل من ثالثة وثالثني عاما متتالية، وقد عّمت هذه الرحلة أرض بنا

قراها وأرايفها، ومدهنا وعواصمها الكربى، فال تكاد جتد بقعة  يف بناالدش مل يصل إليها هذا الداعية 
الرابين بدعوته وإصالحه، ومل يصل إليها صوتُه الشجّي الرخيم، الفصيح وحلو النامة، صوٌت يعصر 

وهتبط من خشية هللا، وكان من أثر كالمه يف القلوب القلوب، ويشّقق األحجار، فيخرج منها املاء، 
والضمائر أنه عندما يتكلم الشيخ ويعظ، يستمع الناس إليه يف ذهول وكأن على رؤوسهم الطيور، ويبلغ 
هبم افتتاهنم حد اجلنون، حىت حصل االمجاع السكويت على أنه من جلس إليه يف جملس واستمَع إىل 

مل تذرف له عينه، فله أن يشكو صالبة قلبه، وخشونة صدره، وموت حديثه، مث مل يرّق له قلبه، و 
ضمريه، وله أن يعود إىل نفسه فيحاسبها على ما فرطت يف جنب هللا، ويعيد حسابه مع هللا، ويراجع 

 عالقته ابلسماء. 
فما كان الشيخ أييت بكالم من رأسه، أو من صنع هواه أو خيال القصاصني، وإمنا كان يتحدث 

، ويتلو الربهان بعد الربهان، ويكثر من ذكر املوت والقرب، وأن أايم العمر متضي سراعا، وأن يف تؤدة
ضمة القرب بفتنته وسؤاله آتية ال ريب فيها! كما كان يكثر من ذكر احلساب والعذاب، وامليزان 

كّرر بعض والصراط، واجلّنة والنار، وحلظة الوقوف أمام أحكم احلاكمني، وسلطان السالطني، ورمبا ي
األبيات العربية والفارسية واألردية ما خيلق يف دعوته قّوة املاناطيس، يزيد املستمع محاسا، وخياطب 
عواطفهم، وميأل قلوهبم شجى ومحية، ومن أجل هذا كله اقرتَب الناس منه، وزاد اإلقبال والقبول، وتدّفق 

الشخصيات يف عصره، وأغناها يف عليه العلماء والطالب، والعوام واخلواص، حىت أصبح من أقوى 
األنصار واملشايعني واملريدين، وابيعه خلٌق كثرٌي يعّدون ابملاليني داخل الدولة وخارجها، وكلما كان 
حيضر يف مكان ميتلئ الفضاء، وتتحول البيداُء إىل حبٍر زّخار ابلبشر، وتضّج األصوات ابلبكاء والعويل، 

 وذلك من فضل هللا يؤتيه من يشاء. 
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يوما من الشهر يف الشوارع واحملافل،  21كان داعيا بكل ما تحمل هذه الكلمة من املعاين، يقضي  
والقرى واألرايف، واملدن والعواصم، يدعو ويوّجه، ويبّشر وحيّذر، وقد كان بعض أتباعه يطلبون منه أن 

شهر رمضان، فكان يقول: "إن ذلك ينفع ي  يسافَر إىل مّكة، ويعتمر ويعتكف يف احلرم خالل
بوحدي، أما هذا الذي أفعله فينفع ي وينفع الناس، ولو استيقَظ قلٌب انئم، وأفاَق من غفلته ضمرٌي 

 غافٌل ضائٌع بعد أن مسَع كالمي، ورجَع إىل هللا ابلقلب املنيب، فهو أفضل يل من محر النعم"! 
خاص والناس، بل كان مصلحا من عظماء املصلحني، مل يقف هذا اجلهاد العظيم يف حدود األش

يصلح الناس واجملتمع، واألشخاص واألحزاب، واجلمعيات واملؤسسات، وال خيفى على القارئ ما كان 
بني مجهور العلماء يف شبه القارة اهلندية وعلى رأسهم علماء ديوبند وبني اجلماعة اإلسالمية، من 

لقضااي يف الدين واإلميان، قد ال يُقال إهنا من القضااي اجلزئية اخلالف يف الرأي، واملوقف من بعض ا
واملسائل اهلامشية، ولذلك سعى العلماء الكبار حلسم هذا اخلالف منذ نشأة اجلماعة اإلسالمية على 
يد السيد أيب األعلى املودودي، فأوىل السيد فضل الكرمي هذا اجلانب عناية ابلاة، وجلَس مع قادة 

المية جمالس كثرية، ومن أبرزها جمالسه مع األستاذ غالم أعظم أمري اجلماعة اإلسالمية اجلماعة اإلس
ومنذ ذلك احلني قطَع أمله يف إصالحهم والعمل معهم،  (1)حني ذاك، لكنها جاءْت بدون جدوى،

  (2)ورفع ّضدهم لواء املقاومة، واشتّدت حّدته على اجلماعة وكل ما ينتمي إليها!
وعلى رأسهم الشيخ موالان زبري أمحد، وانقش معهم  مجاعة الدعوة والتبليغة كما جلَس مع قاد

املسائل اليت تثري إشكاليات حول هذه اجلماعة، وتحّط من قيمة جهودها وجهادها، وخصوصا عدم 
عنايتها ابلسياسة واحلسبة، مث كانت له جمالس مع الكاتب اإلسالمي الكبري العالمة حممد عبد الرحيم، 

السنة اجلماعة اإلسالمية ومؤسسها يف بناالديش، عندما كتَب الشيخ عبد الرحيم كتابَه قائد 
، وهاجَم فيه على التصّوف والسلوك هجوما عنيفا، وانتقد مواقف العلماء من اجلهاد والبدعة

 واإلصالح واملقاومة، فحاور معه الشيخ وخطّأه أبسلوب مّتزن عليه طابع األخوة والنصيحة، وأقنعه،
حىت وعَد الكاتب ابلرتاجع عما كتب وتصحيحه يف الطبعات الالحقة، كما جلَس مع كبار العلماء، 

                                                 

 44-41السيد حممد فضل الكرمي، حياته ومآثره، ملوالان حممد يوسف علي ص (1)
على سبيل املثال،  11و 11اءات مرشد تشرمواني، تحرير حممد صاري أمحد التشودري، صانظر موقفه من اجلماعة اإلسالمية يف اجملموعة الكاملة للق (2)

 وما بعدها  11م، أتليف األستاذ غالم أعظم، ص2117 -1918هاريخ جهود الوحدة اإلسالمية يف بناالديش: وكذلك يف كتاب 
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وقادة الزوااي الروحية، ورجال السياسة وأركان الدولة، مبن فيهم الرئيس السابق حسني حممد إرشاد،  
  (1)فأصلحهم، ونصحهم على أساس األخّوة، والتعاون على الرّب والتقوى.

كان مصلحا علمّيا يف صميمه، حيّب العلم وينشره، ويراه أول خطوة يف طريق اإلصالح، فال 
دعوة مع اجلهل، وال إصالح مع األمية، وعندما تزول األمية ويربز االعتزاز بكرامة العلم واملعرفة، يكتمل 

من قرى بناالديش تقوم  فيها مدرسة  به نصف البناء ويبقى النصف اآلخر، وكان حيلم أبن كل قرية
دينية واحدة على األقل، وتحقيقا هلذا اهلدف سعى طوال حياته سعيا حثيثا، وجاهَد بكل ما أويت من 
قّوة ماّدية ومعنوية، وعلم ومعرفة، وإقبال ومكانة، ومال وحكمة، فأنشَأ مساجد، ومدارس للبنني 

الس التعليم والرتبية، ودور األيتام، ومراكز إعادة أتهيل والبنات، وجامعات إسالمية، ومعاهد علمية، وجم
 املهتدين، وإغاثة املنكوبني أثناء الكوارث الطبيعية املتكّررة يف هذه الدولة، بعدد يصعب عّده وإحصاؤه. 

زاوية كان الشيخ حممد إسحاق والد الشيخ السيد فضل الكرمي قد أنشَأ مدرسة  جبانب 
، وكانت تلك املدرسة تحت مظّلة احلكومة اليت اشتهرْت يف شبه ة الرشيديةاملدرسابسم  تشرمواني

القارة اهلندية ابملدرسة العالية، وكانت هذه املدارس تحاول اجلمع بني القدمي واحلديث، واألصالة 
، واملعاصرة، والدين والدنيا، وبدأْت بداية مجيلة ، إال أنه مع األايم بدأ االحنطاط يتسّلل يف حميطها

واختّل امليزان، وأمست كّفة الدنيا واملعاصرة ترجح على كّفة الدين واألصالة، كما أصيب أهل هذه 
املدارس ابلتدهور يف األخالق واألعمال، والتهاون يف السلوك واإلحسان، واإليثار والعرفان، والضعف 

هل هذه املدارس اليت قامْت يف التمّسك ابلدين، والتعّلق مع هللا، حبيث أصبح ال يكاد يوجد فرٌق بني أ
على أساس الدين، وبني أهل اجلامعات والكليات احلكومية اليت قامْت على الدنيا وحَدها مع االستثناء 
اليسري، لقد كانت هذه الظاهرة سائدة  وواقعا مرّا يف معظم املدارس من هذا النوع، وال حرج أن تحّدث 

 م زماٌن إال الذي بعده شّر منه، حىت تلقوا رّبكم". عن حاهلا اليوم، "اصربوا فإنه ال أييت عليك
أدرك الشيخ حممد فضل الكرمي خطورة هذا الوضع، فأّسس مدرسة  دينية على منهج دار العلوم 

، لتقوم جنبا إىل جنب املدرسة الرشيدية العالية، فيكتمل البناء، ويتحقق زاوية تشرموانيديوبند يف 
بني الثقافتني، وملتقى البحرين، فقد درَس املراحل األوىل يف املدرسة  املشروع، ألن الشيخ كان جامعا
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العالية، مث درَس أايمه األخرية يف اجلامعة القرآنية الديوبندية، فكان صاحب جتربة حّية وواقعية قلما  
كانت توجد عند إنسان يف ذلك العصر، حىت يسر هللا له تحقيق اخلطّة، وأصبحت ال تزال هاهان 

ان تقفان يف صّف واحد وعلى أرض واحدة، وتتصافحان يف محاس وإخالص، ال يكاد يوجد املدرست
فرٌق بينهما من حيث العلم والعمل، والرايضة والعبادة، والزّي واللباس، وسط الطالب واملّدسني، وهذا 

 منظٌر فريٌد ومنوذٌج اندر يف هذه الدولة. 
ريسه خصوصا من التاريخ الذي صنَعه يف رحاب تتجلى عنايته ابلعلم وشافه ابحلديث النبوي وتد

ليوم  تشرموانياجلامعة الرشيدية، فرغم جوالته الدعوية املستمرّة يف أحناء الدولة كلما كان يرجع إىل 
أو يومني، ال يسرتيح يف البيت، وال يتهافت على السرير، بل يقضي معظم أوقاته يف رحاب اجلامعة، 

لطالب وينصحهم، وكان معجبا جبامع اإلمام الرتمذي، فقد بدأ تدريس يدّرس الكتب الستة، ويوّجه ا
م عندما فُتحت مرحلة التكميل يف اجلامعة، واستمّر يف التدريس طوال عشرة 1991هذا الكتاَب منذ 

م ، وكان له رأي يف طالب العلم، يرى ضرورة مشاركتهم يف عمل 2111أعوام، إىل وفاته عام 
احلركات السياسية، والصلة هبا منذ أايم الطلب! وذلك ليكونوا على علم مبا اإلصالح، واالنتساب إىل 

حوهلم، وعلى بصرية حباجات اجملتمع، ومطالب الشعب، وخماطر التيارات املعادية للدين، ومستجدات 
  (1)السياسة والقيادة يف العامل، فيتخّرجوا ويدخلوا يف ساحة العمل وهم مستعّدون هلا منذ البداية. 

انب اجلامعة الرشيدية يف تشرمواني أنشاَ جامعات ومدارس كثرية يف أحناء الدولة، فكان مديرها جب
داكا، وكان عنده اهتماٌم بتعليم النساء،  رامبورابـ اجلامعة الكرميية العربيةومشرفا عليها، من أبرزها 

مدرسة فضيلة ، ورامبورابـ اجلامعة األهلية للبناتفأنشَأ مدارس كثرية خمصصة للبنات، منها 
 يف الطريق إىل الكعبةونشَر جمالت على رأسها جملة  ، وأنشَأ مكتبات ودورا للنشر،بريسالبـ النساء

 اليومية وغريها، االتصالاألسبوعية، وجريدة  الرياعالشهرية، وجريدة  رسالة اجملاهدالشهرية، وجملة 
لتقوم تحت مظّلته مدارس وكتاتيب قرآنية، وقد ُأسست تحت  جملس تعليم القرآن بناالديشوأنشَأ 

إشراف هذا اجمللس أكثر من ثالثة آالف كّتاب ومدرسة، كما كان عضوا يف اجمللس االستشاري جمللس 
، وقد جاهَد طواَل حياته وفاق املدارس العربيةالتعليم للمدارس العربية يف بناالديش املعروف بـ

 المية مستقّلة تناطح اجلامعات اإلسالمية الدولية، إال أن حلمه مل يتحقق بعد. لتأسيس جامعة عربية إس

                                                 

  22حممد صاري أمحد التشودري، صاجملموعة الكاملة للقاءات مرشد تشرمواني، تحرير  (1)
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منذ اللحظة األوىل أدرك الشيخ أمهية السياسة اإلسالمية، والسري ابألمة على املنهج الصحيح، 
انصر ابسم  تشرموانيسته مبدرسة ووضعها يف يد القيادة الراشدة، فأنشَأ مجعية طالبية يف أايم درا

، وكان يرى أن صالح األمة بصالح قيادهتا، وفسادها بفساد ُرعاهتا، وقد رزئت األمة املسلمة يف املّلة
هذه البقعة منذ قروٍن يف قيادهتا، ورزحْت تحت نري امللوك، وسطوة السالطني، واستبداد الرؤساء والقادة 

سلمني السياسية بعد ظهور بناالديش تدهورا سافرا مرّة أخرى، وهنا السياسيني، مث تدهورت حاالت امل
هنض بعض عظماء املصلحني والعلماء اجملّددين، الذين نزلوا يف امليدان وحاولوا جتديد السياسة اليت 
فسدْت وتعّفنت يف اآلونة األخرية، وكان على رأس هؤالء اجملددين موالان حممد هللا احلافظجي، برَز يف 

، وأقبل عليه العلماء واشرتكوا فيها، مبن فيهم شيخ حركة اخلالفة بناالديشسة تحت مظّلة السيا
احلديث العالمة عزيز احلق، كما انضوى الشيخ فضل الكرمي تحت لوائها حىت أصبح األمري املساعد 

يديرونه عندما كان كبار العلماء يف بناالديش  نظام اإلسالمللحركة، وقد كان قبل ذلك تحت لواء 
ويشرفون عليه، أمثال الشيخ أطهر علي، واخلطيب األعظم صديق أمحد، والشيخ نثار الدين أمحد، 

 والشيخ هاج اإلسالم، ووالده الشيخ حممد إسحاق رمحهم هللا. 
بعد فرتٍة طويلة قضاها جبانب الزاوية يف غمار السياسة، فجّرب حلَوها ومّرها، وشاهَد صالَحها 

لشيخ أن الزاوية مل تعد قلعة  تصون األمة يف مجيع جوانب حياهتا، وال تحمي الشعب وفساَدها، أدرك ا
من العواصف اليت هتيج خارجها، وال تضمن له األمن والسالمة من الاش واخلدعة، عندما خيرج من 

من الزاوية ويدخل يف أسواق احلياة، بل ال بّد من السياسة مع الزاوية تقومان جنبا إىل جنب، وال بّد 
اجلمع بني حمراب العبادة وجملس النيابة، والتقاء حسنات الدنيا مع حسنات اآلخرة، والتصّلب يف 

، لكن حركة اخلالفةاملبادئ والااايت مع التوّسع يف الوسائل واآلالت، وقد كان حينئذ تحت لواء 
ها إىل قدميها بعد احلركة كانت مصابة ابلشلل الفكري، والتصادم الداخلي، واالضطراب العام من رأس

، فقطع أمله من مستقبلها، وجلس مع العلماء الكبار وقادة وفاة مؤسسها الشيخ احلافظجي 
للميالد، لتكون  1981السياسيني اإلسالميني البارزين لتكوين حزب سياسي إسالمي مشرتك عام 

ارس خمتلفة، وكان نقطة انطالق لسياسة إسالمية مشرتكة بني العلماء الكبار من مذاهب ومشارب ومد
العالمة دالور حسني السعيدي انئب األمري للجماعة اإلسالمية صاحب القدح املعلى يف هذه احملاولة 
املباركة للسياسة املّتحدة، ووقوف العلماء على منصة سياسية واحدة، وقد شارَك فيها العلماء الكبار 
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اك، مبن فيهم موالان حممد عبد الرحيم وشيخ واألحزاب السياسة اإلسالمية كلها العاملة يف امليدان آنذ
احلديث العالمة عزيز احلق وغريمها، جاَء اجلميع مع أحزاهبم ودخلوا يف ظل دوحة ابسقة حاملة ابسم 

حركة الدستور اإلسالمي ،فكانت وحدة  فكرية هارخيية مل يسبق مثلها، إال أن االفتتاح كان منحوسا ،
الطابور اخلامس للقضاء على النبتة الصارية ووأدها يف مهدها، فااب وعملت بعض األايدي اخلائنة من 

الشيخ دالور حسني السعيدي عن الدولة، ومتايلت احلركة يف أول خطوهتا وختبطت، وللقارئ ال يزال 
 حّق أن يسأل الشيخ السعيدي عن هذا الاياب. 

إىل  1981ت، من عام ظّلت هذه احلركة املشرتكة تعمل عملها لفرتة متتّد على ثالث سنوا 
للميالد، إال أهنا مع األايم ظهرْت انعكاسات اخلالف يف الفكر والتجربة، واملذهب واملنهج،  1991

وأتثر هبا اجلهاز اإلداري، حىت وقع االنقسام، وأصاب احلركة الشلل، وأصاب زعماَءها الداء العضال 
ف يف الرأي، فاشتعل هليب الفرقة بكل قّوة القدمي، واملرض املزمن لقادة مجيع احلركات، وهو داء اخلال

ونشاط، واستفحل األمُر على مّر األايم، وبدَأ كل واحد يرتك هذه النبتة الصارية اليت وضعوها يوما 
ابحلماس واإلخالص واحلب والدعاء، فكانْت من سوانح الدهر، ومن فلتات الزمان، حىت ذهب اجلميع 

 م األعلى. طرائق قددا، وانتقل البعض إىل رفيقه

رغم هذا التاريخ املؤمل وهذه التجارب املريرة يف مهدها، ورغم املعاانة اليت واجهتها هذه السنوات 
م عندما توىّل الشيخ السيد 1991إىل حياهتا عام  حركة الدستور اإلسالميالثالث املتتالية، عادْت 

هلا الشيخ وصّب فيها جهوَده، وقد كان َجَلدا يف جهاده، وقواي يف جالده، فضل الكرمي رائسَتها، فتفرّغ 
حىت قامت احلركة على ساقها، وعادت إليها قّوهتا ونشاطها، وأايم عّزها وعنفواهنا، ومنذ ذلك احلني 
أّدت هذه احلركة دورا فّعاال أاّثرا يف مراحل خمتلفة من هاريخ هذه الدولة، وشاركْت يف االنتخاابت 
الربملانية، ورفعْت صوهَتا يف قضااي سياسية ودينية حّساسة، وضّحت ابلنفوس والنفائس، وأراقت الدماء 
الطاهرة الزكية على الشوارع، وقادت املظاهرات واحلركات ضّد االستبداد والفساد، والظلم واجلور، 

قلوهبم مرض، فزادهم هللا والعلمانية واإلحلاد، وأصحاب الزيغ والضالل واملّتجرين ابلدين، الذين يف 
، آت رسي، وزوااي ديوان ابغمرضا، مثل القاداينية، والشيعة والبهائية، والصوفّية الضالّة املضّلة من 

وغريها، وكان له دوٌر رايدّي يف مقاومة التنصري والوكاالت التنصريية  عنايت بور، وقطب ابغو
ربة اهلندوسية، وقد جنا من حماوالت االغتيال يف مواطن  ابسم املساعدة، كما لعَب دورا كبريا يف حما
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 (1)كثرية، وفاَز يف االمتحاانت العويصة املارية ابملطامع واملكانة والثروة. 

امتاز الشيخ السيد حممد فضل الكرمي بشخصية عاملية ذات سحر ونفوذ، هلا أثر وأتباٌع ودوٌر 
توى الدويل، فقد تعّدت دعوته حدود الوطن، ومشلت جوالته اإلصالحية أقطارا ملموس على املس

عريضة، وسافَر إىل كثري من الدول اإلسالمية والعربية واألوربية، ووصَل إىل الكويت وابكستان أكثر من 
ثناء احلج مرّة، وترَك عددا كبريا من األتباع واملريدين يف القارات، وألقى كلمة هارخيية يف ميدان عرفة أ

 م، تحت رعاية رابطة العامل اإلسالمي. 1994عام 

كان عابدا يعبد هللا على بصرية، وحيافظ على الصلوات واجلماعات والسنن واملستحبات، رغم 
وطعامه،  األسفار املستمرّة واجلوالت املتالحقة، وقّافا عند حدود هللا، وزاهدا يف الدنيا، وعادال يف لباسه

وطريقة عيشه، وغري طامع يف ملك أو غىن، وعامر القلب ابلرابنية والفيوض اإلهلية، وقد يصل أحياان 
إىل القرى النائية حيثما ال تصل السيارة، فيمشي على قدميه وحيضر يف اجملامع، ينصح الناس ويدعوهم 

تزع األطماع والشحناء، وكان لباسه يف  إىل هللا، ويذكرهم أبايم هللا، ويستأصل من قلوهبم حب الدنيا، وين
كل مكان قميص وإزاٌر، مل يره أحٌد بلباس فضفاض، ومل يلبس شيئا أكثر على ذلك، سواء يف املدارس 
أو اجملامع، أو يف جمالس الوزراء وبني القادة ورجال السياسة، وكان يذكر هللا كثريا، وجيعل لسانه غّضا 

ليله وهناره، وكان بّكاء، يبكي نفَسه ويبكي الناس، وكانت له مكانٌة يف  طراي رطبا، رطّبه بذكر ربّه 
 عظيمة عند العلماء املعاصرين، وقبول عاّم لدى املسلمني. 

بعد حياٍة حافلة، ال يسع وصَفها هذا املكان الضيق، حياة تقوم على أربع ركائز كانت دستورا له 
األركان األربعة اليت جيب على مجيع احلركات الدينية أن تقوم عليها إذا ولدعوته وحركته وأتباعه، وهي 

أرادت أن تنجح يف هدفها، وتؤيت أكلها ومثارها، وتنجز دورها: الدعوة والتعليم والتزكية واجلهاد، وقد  
كان السيد حممد فضل الكرمي جامعا هلا وحميطا هبا قدر املستطاع، ولعل هذا هو مفتاح جناحه وسر 

له، وسبب حب الناس له، واقتداء ماليني البشر هبداه، وبعد حياة كلها الدعوة والعبادة، والنصح قبو 
                                                 

 م 2111نوفمرب،  27جريدة بريسال اليومية،  (1)
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واإلرشاد، والزهد والقناعة، والصرب على نوائب الزمن وأحداث الدهر مع كثرة ما يطرقه من ذلك، 
ن يف بناالديش، وبعد والعالقة مع هللا، والصلة بعباده الصاحلني، والعلماء الرابنيني، واملصلحني البارزي

أن أنشَأ مملكة  كاملة، وحقا أهنا مملكة فيها العبادة والزهد، والتعليم والرتبية، والسياسة والقيادة، وهلا 
اجليوش والقّوات، واجلامعات واملدارس، واملستشفيات واملصارف، والصحف واجلرائد، بعد أن أنشَأ هذه 

للميالد، صلى عليه مئات  2111ار ربّه، وكان ذلك عام اململكة الفريدة يف بناالديش انتقل إىل جو 
 األلوف من الناس، مث واروه الرتاب ابلدعاء والدموع، وكان ذلك يوما مشهودا يف التاريخ. 

الرجل الذي ورث من والده أرضا صارية  وزاوية ضّيقة، مث بىن منها مملكة  إميانية كربى، وإمرباطورية 
وحانية عظمى فريدة يف نوعها، وقضى حياَته كلةها يف تطويرها وتحصينها، وجلَس مع األشخاص ر 

واألحزاب ُيصلح ويوّجه، ويصّوب وينصح، ال غرو أن تنبو بعض اخلطوط الشاذة يف هذه اململكة 
اج العظيمة، وأن تكون بعض اللبنات من هذا الصرح املنيف يف غري مكاهنا، فيحصل بعض اخللل، وحيت

تحيط به هاالٌت من املدح واإلطراء وسط املعجبني  -بعد وفاته -إىل اإلصالح، فهذا اإلنسان ال يزال
به، واملبايعني على يده، وال يزال الناس متوّزعني بني يديه على فريَقني، فريق يتعّصب له تعّصبا كريها، 

خ وأبيه وبني العلماء يف بعض وفريق يتعّصب عليه حقدا وعنادا، ومن هنا فقد وقع اخلالف بني الشي
مواقفه الفقهية والدعوية والسياسية، لكن ذلك ال حيّط من شأن هذا اإلنسان ودعوته، وكيف مبجالس 
الذكر اجلماعي ورفع الصوت بـ"إال هللا" وبعض اهلنات يف كتب أبيه هتدم هذا الصرح العظيم من 

يع مآثر هذا اإلنسان اخلالدة يف الدعوة قواعده، وتطيح هبذه احلركة العظيمة الفريدة، ومتحو مج
 واإلصالح ونشر الكتاب والسنة، اليت قّدمها إىل دينه ودولته وشعبه وإىل العامل طيلة نصف قرٍن؟
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 عبيد احلق القامسي اجلالل آباديموالنا 

(1717-1118) 
 املصلح اجملاهد، خطيب امللة، قائد األمة

 
قد مجَع العظمَة من أطرافها، فكان عظيما يف علمه  قرأُت سري العظماء فوجدُت هذا الرجل

ومعرفته، وعظيما يف توجيهه وتدريسه، وعظيما يف سياسته وقيادته، وعظيما يف جهاده، وعظيما يف 
مراحل حياته كلها، وكان صاحب معجزة كربى يف التاريخ املعاصر هلذه الدولة، وعجبا عجااب للعلماء 

ال تعرتف هبا حكومة هذه الدولة، مث رأس أكرب مدرسة عربية حكومية،  واحلّكام، رجٌل خترّج من مدرسة
وخطب يف جامع وط ي وحيد طوال حياته، وأصبح موطن ثقة العلماء ومرجع رجال السياسة، ورمزا 
ملهابة العلم، وعظمة التقوى واألمانة، وعنوان الصدق، وشعار اجلرأة اإلميانية، إنه الشيخ الرابين والقائد 

وخطيب امللة البناالديشية املسلمة، والعامل العاقل، واملصلح احملتسب العظيم، موالان عبيد احلق  الوط ي،
 .  القامسي اجلالل آابدي

لوالد كبري، وعلم من أعالم عصره، ومن طليعة  سلهتم يف حمافظة 1928ولد عبيد احلق عام 
فأخذ أجبدايت العلم على يد والده،  (1)الشيخ موالان ظهر احلق، العلماء البارزين واملفّكرين اإلسالميني،

مث درَس يف مدارس شىت، وأخريا سافَر إىل اهلند وهو ابن أربعة عشر عاما، ودخَل يف دار العلوم ديوبند، 
                                                 

يف دار العلوم ديوبند،  درسَ  مث ،سهارنبور العلوم مظاهر يف ودرسَ  ،سلهت حمافظة يفم 1889إنه الشيخ ظهر احلق اجلالل آابدي، ُولد عام  (1)
شاه الكشمريي، والعالمة شبري أمحد العثماين وغريمها، كما ابيع الشيخ التهانوي وانل منه اخلالفة،  وأخذ احلديث عن الشيوخ الكبار، أمثال العالمة أنور

رجاء الدولة، توىّل التدريس يف جامعة مظاهر العلوم لفرتة يسرية، مث عاَد إىل مسقط رأسه، ودّرس يف مدارس وجامعات شىت، كما قام جبوالت دعوية يف أ
 م. 1941نيا، له دوٌر كبرٌي يف الدعوة واإلصالح، وقد تويّف الشيخ عام وكان عابدا وزاهدا يف الد
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وظّل فيها سنوات، ودرس التفسري واحلديث، والفقه واألصول، واملنطق والفلسفة على أساطني هذه  
أبرز أساتذته يف دار العلوم ديوبند الشيخ حسني أمحد املدين، والشيخ موالان القارئ  حممد العلوم، ومن 

طيب، والشيخ موالان إدريس الكاندهلوي، والشيخ موالان إعزاز علي األمروهي، والشيخ موالان فخر 
صبحوا فيما بعد احلسن، والشيخ موالان إبراهيم البلياوي وغريهم، وكان من بني زمالئه يف ديوبند الذين أ

خنبة األمة املسلمة اهلندية وأئمتها، وقادهتا وسادهتا، الشيخ العالمة أسعد املدين، والشيخ سامل القامسي 
  (1)رئيس دار العلوم ديوبند، والعالمة األديب موالان وحيد الزمان الكريانوي. 

بداكا، مث تنّقل يف  براكاترايف مدرسة بعد أن عاَد إىل الوطن توىّل تدريس احلديث النبوي 
، يف عهد العالمة املفيت حممد شفيع كراتشيمدارس متعّددة مبا فيها اجلامعة اإلسالمية دار العلوم بـ

العثماين، دّرس فيها فرتة  يسرية ، مث ُقّدمت إليه دعوة التدريس يف املدرسة العالية بداكا اليت كانْت من 
ى يف ذلك الوقت، وكان يدّرس فيها العلماء األعالم أمثال الشيخ الكبري، صاحب املراكز العلمية الكرب 

إعالء السنن، العالمة ظفر أمحد العثماين، والشيخ موالان عبد احلق اخلريآابدي، جنل الشيخ فضل احلق 
  اخلريآابدي، ومشس العلماء موالان نذير حسني الديوبندي، والشيخ عميم اإلحسان اجملددي وغريهم.

فدخَل الشيخ القامسي الديوبندي يف املدرسة العالية وظّل فيها أكثر من ثالثني عاما، يدّرس  
ويوّجه، وخيطط، ويرأس، مث توىّل التدريس يف مدارس عربية ديوبندية، وكان شيخ احلديث يف جامعة 

من الدعاة ، ومن هنا كان أستاذ األساتذة، ومنشئ جيل كبري سلهتفتية، ومدرسة قاسم العلوم بـ
م بعد وفاة اخلطيب الشيخ 1984عام  البيت املكّرمواحملدثني، كما توىّل اخلطابة يف اجلامع الوط ي 

 .(2)املؤسسة اإلسالمية بناالديش، وكان له دوٌر رايدي يف أتسيس عبد املعّز 

نه مل يقد األحزاب السياسية، ومل يباشر أعمال رغم أنه مل يكن رجال من رجال السياسة، ورغم أ
الدولة، إال أنه كان فارسها املاوار، ومربّيا للسياسيني والقياديني، ومرجعا لذوي النفوذ ورجال الدولة، 
وكان حيلم دائما أن تقوم على هذه األرض دولٌة إسالمية، ودولٌة قرآنية، األرض اليت انفصلْت وتحّررت 

                                                 

  14موالان عبيد احلق: حياته وأعماله، أتليف السيد رضوان أمحد، ص  (1)
  111من حديث العالمة حميي الدين خان عن اخلطيب، نقال من كتاب موالان عبيد احلق: حياته وأعماله، للسيد رضوان أمحد، ص  (2)
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 بّد أن ترجع إىل أصلها وتحّكم القرآن والسّنة دستورا هلا، ولتحقيق هذا احللم من أجل اإلسالم، فال
جالَس السياسيني، وتحّدث إىل األحزاب السياسية، بل قد ابشَر السياسة لفرتة، وقد شارَك يف حزب 

نظام اإلسالم  الذي أتسس على يد الشيخ الرابين أطهر علي، مث شارَك مع الشيخ حممد هللا
، إال أن الشيخ مل خيص حزاب سياسيا يرفع لواءه ويدافع عنه، بل كان حركة اخلالفةجي يف احلافظ

يدعم مجيع األحزاب السياسية حسب مطالب الدين واألمة، ومقتضيات الوطن، ويتمىن وحدهتا، 
م 2117 عام مجعية علماء اإلسالمويسعى إلزالة الفرقة من بينها، ولذلك عندما انعقد املؤمتر الوط ي لـ

بداكا، دعا الشيخ عبيد احلق مجيع األحزاب السياسية إىل توحيد صفها، وتحقيق  بلنتيف ساحة 
  (1)التضامن اإلسالمي، وألن تقوم على منّصة واحدة ترفع قضاايه املشرتكة إىل السلطة وإىل األمة.

األمة املسلمة،   أما إذا جاءت السياسة متّس صميم الدين بسوء وتلحق به أذى، أو تعارض مصاحل
كان جيّد جده ويشتّد عوده، ويعلو صوته، وكان أول من ينزل يف الساحة، ويصول وجيول يف الشوارع، 

م عندما 2111ويقود املظاهرات واإلضراابت، ويرّد كيد الكائد يف حنره، ففي أول يوم من يناير عام 
اوى جبميع أشكاهلا وألواهنا، اثرت أصدرت احملكمة العليا البناالديشية مرسوما يفرض حظرا على الفت

ثورة املسلمني، ونّدد العلماء هبذا القرار املشؤوم املخالف لإلسالم يف مجلته وتفصيله، قام الشيخ عبيد 
وهو  البيت املكّرماحلق بدور هارخيي يف تلك الفرتة الدقيقة للااية، فقد اعتلى منرب اجلامع الوط ي 

ساعة  كاملة عن هذا القرار، وعن آاثره السيئة ومثالبه، وقال بصوٍت يناير، وتحّدث  12خطيبه، مجعة 
جملجل أمام آالف املصلني مبن فيهم الوزراء ورجال احلكومة والسياسة، واألوساط املثقفة، قال الشيخ 
إن احلظر على الفتاوى يف احلقيقة حظٌر على اإلسالم، ألن الفتاوى ليست إال بيان أحكام اإلسالم 

ائع هللا يف كل قضية من قضااي احلياة البشرية، إذن هي من صميم اإلسالم، ومادام هذا وتفسري شر 
الدين تدوم الفتاوى، وال خفاء أن اإلسالم دين البشر إىل قيام الساعة، فال يقدر أحٌد أن يفرض احلظر 

ين والشعب ال على الفتاوى، مث قال الشيخ: "إن اللجنة القضائية اليت أصدرت هذا املرسوم املعادي للد
تعرف شيئا عن الدين، وال تحّس أبمهية الفتاوى يف حياة املسلمني، فعليها أن ترتاجع عن هذا القرار يف 

 أسرع وقٍت ممكن". 
شارَك يف املؤمترات احمللية والدولية، وقاد املظاهرات يف مناسبات كثرية، هارة يف الرّد على الاارات 

سلمة، وهارة يف الرّد على الفساد والفوضى اليت تنشرها بعض الفئات اليت يشّنها الارب على األراضي امل
                                                 

  221، 179، 179، ص9شاهد من حيايت، لألستاذ غالم أعظم، ج م (1)
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مجاعة املنتسبة إىل اإلسالم ابسم اجلهاد والقتال وإقامة اخلالفة اإلسالمية، ولذلك عندما اثر حزب  
وأحدث تفجريات مسلسلة يف مجيع احملافظات البناالديشية، اليت أوقعت الدولة  اجملاهدين بناالديش

 حرٍج، وكادت أن تحدث الفوضى العظيمة، وخيرج شّر مستطرٌي، هنض العلماء ينّددون هبذه واألمة يف
العملية اإلرهابية، واحلرب ضّد املدنيني املسلمني، وقتل األبرايء واألطفال والنساء، وتفجري الفوضى يف 

ل هذه األعمال، الدولة األمينة، كما خرَج اخلطيب القامسي وقاد مظاهرات كبرية هارخيية تنّدد مبث
وتّتهمها أبهنا ليست من اإلسالم يف شيء، كما حّذر احلكومة واألمة من التنصري يف مواطن كثرية، 

 وعقد مؤمترا من أكرب املؤمترات التارخيية يف هذه الدولة ضّد القاداينية. 


خ هذه الدولة، وإنه فاَق مجيع من كخطيب للجامع الوط ي كان أحّق الناس هبذا املنصب يف هاري
سبقوه إىل هذا املنصب رغم علمهم ومكانتهم، وجاههم وعظمتهم، بل له فضل األستاذية والقدوة 
احلسنة لكل من خلفه وسيخلفه يف هذا املنصب، وكان يتحّلى مبزااي قلما جتتمع يف إنسان، وكلما 

ئل، وحمطة أنظار الناس، ومرجع العلماء يف جتتمع جتعل من ذلك اإلنسان إنساان كامال، وجممع الفضا
 الرتبية وتزكية النفوس، ومكان احرتام وتقدير رجال السياسة، وموضع ثقة لألوساط املثقفة.

فقد كان جامعا بني الثقافتني املتصادمتني وما أصعب اجلمع بينهما، وملتقى البحرين، وكان  
انب زخارة علمه وتضّلعه يف القرآن والسنة وعلوم متمّكنا من القدمي الصاحل واجلديد النافع، وإىل ج

الشريعة، كان واسع االطالع على شؤون العامل اإلسالمي، وخبريا بتاريخ احلضارة والثقافة، واألداين 
واملذاهب، والنظرايت والفلسفات، وعلوم السياسة واالجتماع، واحلكومة والقيادة، وصالحية اإلسالم 

، وكان من رواد املصرفية اإلسالمية البعيدة عن رجس الراب وخبثه يف هذه يف عصر العلوم والتكنولوجيا
الدولة، وفوق كل ذلك كان إنساان وقورا مسحا، مهيبا بسيطا، هينا لينا، بعيدا عن التكلف والتظاهر، 
يعرف لكل ذي حق حقه، ويعرتف بكل ذي موهبة موهبته، ال حيسد وال حيقد، وال يتعصب وال 

ّطع وال يتعّنت، وكان رمزا لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وكان االحتساب شعاره يتزّمت، وال يتن
وداثر، هذه األشياء هي اليت جعلته أوىل الناس هبذا املكان، وأحقهم هبذه املنصب العظيم الدقيق، فلما 

خلواص، اختري ملكانه احلق واملنصب اخلليق به جاَء ابلعجائب، وجلب إليه القلوب، من العوام وا
وأخضَع أماَمه رقابة احلكومة ورجاهَلا، وليست هي إال القّوة اليت عادت هبا عليه عقيدة التوحيد، 

 واإلميان العميق برسالة اإلسالم، والصدق مع هللا، واإلخالص لدينه. 
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ة، وأروع منوذج لكلمة احلق كان جريئا يف فتواه، وصرحيا يف أجوبته، وصّداعا ابحلق، وعظيم املهاب 
عند السلطان اجلائر، وشديدا يف حماسبته للحكام، وكثري النقد لسوء تصرفاهتم، وقبيح أعماهلم، ال تلني 
له قناة ألحد، ملكا كان مملوكا، راعيا كان أو رعية! كلما يرى شيئا خيالف الدين ويعارض مصاحل 

سلطة أو احلكومة، وال خيجل يف احلق، وال خياف يف هللا األمة، يثور وينهض، ويرفع صوتَه، وال يبايل ابل
وكان لصوته وزن، وللسانه جذب، ولبيانه  (1)لومة الئم، وال خيفي احلقيقة، وال حيايب وال يتحّزب،

سحر، إذا تحدث أيخذ مبجامع القلوب، ويتالعب ابأللباب، وكان يطلق الكالم من فمه كاملدفعّي 
 وأنسب مكانه، فكان له فعل القذائف يف املعارضني!  املاهر اخلبري، يف أحسن وقته

كثري من الناس يتكلمون عن احلركة واجلهاد، وحينما جيد اجلد وأييت األوان، نرى مهتهم تتبخر   
وتتالشى، وقصور الشجاعة تتهاوى، ومل يكن اخلطيب القامسي من أمثاهلم، بل كان بطال شجاعا يف 

ته، ولذلك عندما سئل مرة من اجلريدة اليومية املشهورة: "أيها الشيخ ظاهره وابطنه، ويف برانيته وجواني
القامسي! قد شاع منك أنك دائما تنتقد رابطة عوامي، احلزب احلاكم للدولة"! فقال الشيخ بكل 
اطمئنان: "إين متحّدث ابسم اإلسالم، وترمجان القرآن، أتحّدث يف ضوء الشريعة، فال أدري هل هي 

ة أم تصادمها، ألن البالغ هو واجيب، وكلمة احلق هي إمياين، فال أستطيع أن تتجاوب مع احلكوم
ْيخأحجم عنها، وقد تحّدثت مرّة عن صورة  جميب الرمحن ومبالاة الناس يف إجالهلا وتقديرها اليت  الشِّ

 اميرابطة عو قد تبلغ حّد التقديس واهليام هبا، وهذا ليس من اإلسالم يف شيء"، قاله يف عهد سلطة 
ْيخاليت كان   جميب الرمحن أكرب بطلها، وحمييها وجمددها ومربّيها.  الشِّ

مل يكن من السهولة أن يتحّدث إنساٌن عن هذه القضااي احلّساسة، وينتقد احلكومة ورجال 
السياسة، ومواقف السلطة السلبية من اإلسالم واألمة، مل يكن كل ذاك سهال ميسورا إلنساٍن كان يف 

ن من احلكومة، وخطيبا للجامع الوط ي، ومدّرسا يف املدرسة العالية احلكومية، ولذلك عاىن أخطر مكا
الشيخ يف مسرية حياته معاانة كثرية، هارة من السلطة وهارة من الفرق املنتسبة إىل اإلسالم مثل 

نصبه وحُيال إىل القاداينية، والفرق القبورية، وأصحاب الزوااي واخلرافات، حىت كاد الشيخ أن يُقال من م
التقاعد قسرا، إال أنه كان طودا شاخما، وجبال راسيا أمام هذه املعاانة، فاستقام على املبدأ، وثبت على 

 املنهج الذي رآه سبيل السالم والفالح يف الدنيا واآلخرة.
                                                 

 وما بعدها.  91انظر تفاصيل هذه كلها يف موالان عبيد احلق: حياته وأعماله، للسيد رضوان أمحد، ص (1)
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اإلسالم، وخارج البيت، أما هذه هي صورته الصارمة يف الشريعة ويف حدود هللا، والدفاع عن محى 
داخل بيته فكان من خري الناس ألهله! هادئ الطبع، رقيق الشعور، طويل األانة، رضي اخللق، مسحا  
كرميا، متواضعا يف غري خضوع وال مهانة، وكانت حياته مبنية على البساطة والزهد، وقائمة على 

شديد احلرص على الوقت، ال يضيع حلظة  التقّشف واخلشونة، بعيدة عن التعقيد وزخارف املادة، وكان
منه يف غري فائدة أو يف سهرات وجلسات طويلة، ضحلة النفع، لكنه كان يف حاجة الناس، يطعم 
اجلائع، ويسقي العاطش، وينصر الضعيف، ويكرم الضيف، ويعود املريض، ويفتقد اليتامى واألرامل، 

 القلوب، ودانت له العقول.  وأيخذ للمظلوم، ويسد للمديون، فلم يلبث أن خشعت له

كما سافَر إىل بلدان كثرية يف جوالت دعوية، ويف بعثات حكومية دينية، فذهَب إىل السعودية، 
والعراق، وإيران، ومصر، واملارب، وماليزاي، وإندونيسيا، وسناافورة، واهلند، وابكستان، والكويت، 

ة األمريكية، وجنوب أفريقيا، ميثل دينه وشعبه، ويتحّدث وحياضر، ويقرتح وبريطانيا، والوالايت املتحد
ويوجه، فاخرتقت شهرته حدود الدولة، ووصلت صداه إىل العامل العريب والاريب، وجتاوزت أفكاره حدود 

 الزمان واملكان، وسارت مسري الشمس يف الشرق والارب. 

ة أخرج وقتا كبريا للكتابة والتأليف، لرغبته فيها منذ صاره، وشعوره رغم هذه األعمال الشاقّ 
خبطورهتا الشديدة وفائدهتا العظيمة، وأهنا من الباقيات الصاحلات، فكتب عّدة كتب قيمة خالدة، 

أزهر األزهار يف شرح  ◊نشر الفوائد يف خالصة شرح العقائد  ◊القرآن الكرمي وحياتنا الراهنة  ◊منها: 
هاريخ اإلسالم، مع أن  ◊السقاية يف شرح الوقاية  ◊تسهيل الكافية  ◊سرية املصطفى  ◊نوار نور األ

مؤلفاته قليلة العدد، لكنها عظيمة النفع، وعميقة املادة، وغزيرة الفائدة، حىت قـُّررت معظمها يف منهج 
احلديث النبوي ومراتبه، وكان أمينا يف كتابته، ووثيقا يف فكره، ودقيق النظر يف  (1) املدارس الدينية،

  .(2)وطبقات العلماء ودرجات الرجال، وكثري الروية قبل التصدي لذكر حديث وعزوه إىل النيب 
                                                 

 وما بعدها  87انظر للتفصيل موالان عبيد احلق: حياته وأعماله، أتليف السيد رضوان أمحد، ص (1)
  189د املالك عنه، نقال من كتاب موالان عبيد احلق: حياته وأعماله، للسيد رضوان أمحد، صكالم الشيخ عب (2)
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ابإلضافة إىل هذه كلها كان داعية رابنيا، وعلى جانب كبري من الصالبة الدينية، والورع والتقوى،  
، ونقي الباطن، وكرمي النفس، وصايف الروح، اعتىن عفيف القلب، وعفيف اللسان، طاهر الظاهر

ابلسلوك والتزكية منذ وقت مبّكر من حياته، فقد ابيع الشيخ حسني أمحد املدين، مث ابيع الشيخ أطهر 
علي، مث استفاد من الشيخ حممد هللا احلافظجي وانَل منه اخلالفة، مث ابيع الشيخ أبرار احلق اهلردوي 

وُعرف ابحللم والصالح، واحلرص على اتباع السنة، والوقوف عند حدود  (1)جي،بعد وفاة الشيخ احلافظ
 الشريعة. 



م، فانتقل إىل رفيقه األعلى، وترك ثارة  يف  2111وقد اختار هللا الشيخ عبيد احلق القامسي عام 
جلميع، تنتظر من يسّدها، فقد أسلفنا أن كيان األمة ال تزال ملموسة وماثلة  للعيون وحمسوسة  لدى ا

من بني السابقني والالحقني،  البيت املكّرماخلطيب عبيد احلق كان أحق الناس خبطابة اجلامع الوط ي 
ولذلك كل من خلَفه يف ذلك املنصب الدقيق قد سد مكانَه ومل يسّد مكانته، ومل يؤد األمانة الكربى 

ولن يشعر املسلمون بفراٍغ كبري هائٍل ترَكه الشيخ القامسي يف هذه  اليت تتطلب ممن يقوم ذلك املقام،
األمة أكثر من هذا الوقت احلرج الدقيق الراهن، حني خلفه يف ذلك املكان رجال من املبتدعة، 
متمّلقون للسلطة، ومرهادون لقصور احلكام، ومتمرغون على أعتاهبم،  قاتلهم هللا أىن يؤفكون، اللهم إال 

والعهدة يف ذلك ترجع إىل السلطة، مث ترجع إىل املسلمني يف  (2)لفرتٍة يسرية مث لّّب دعوة ربه،رجل جاَء 
هذه الدولة، فكيف عجزت األمة عن اختيار إماٍم هلم يقودهم يف صالهتم، وتركت حّق االختيار لسلطة 

                                                 

  91موالان عبيد احلق: حياته وأعماله، أتليف السيد رضوان أمحد، ص (1)
 ابغ اللبـ القرآنيةاصرين، خترّج من اجلامعة إنه الشيخ الرابين موالان املفيت حممد نور الدين بن احلافظ موالان باليت حسني، عاملٌ كبري من العلماء املع (2)

 كما الشريف، األزهر يف ودخلَ  مصر إىل ذهبَ  مث والفقه، والتفسري القراءة علم يف وختّصص الفاروقية، اجلامعة يف ودخلَ  ابكستان إىل سافرَ  مث داكا،
صحيح البخاري،  فيها ودرسّ  مداريبوربـ مدرسة يف التدريس توىّل  والدعوة، اللاة على تدريبية دورة يف وشاركَ  املنوّرة، ابملدينة اإلسالمية اجلامعة إىل ذهبَ 

ويّف اخلطيب م توىّل اإلمامة يف اجلامع الوط ي البيت املكّرم، وكان علما ذا مكانة عند العلماء واألوساط املثّقفة، كما كان مؤلفا قديرا، وملا ت1984ويف عام 
ط اجلامع الوط ّي أن حيمل هذا العبء الثقيل جبدارة، فكان خري خلف خلري سلف، تلقاه األمة ابلقبول، وانل أتييدا عبيد احلق كان رجال وحيدا يف حمي

م انطفَأت بذلك آخر املعامل 2119 عام معنواي من العلماء واملشايخ ملا كان على املنهج الصحيح، وكان رجال قياداي، وعاملا رابنيا، وداعية خملصا، وملا تويفّ 
اجلامع جيوش القبوريني وأصحاب  وجاست خاللقيدة الصحيحة اليت طاملا كانْت مسيطرة على اجلامع الوط ي، وهنا جاءت جحافل البدع واخلرافات، للع

 األضرحة واملتجرين ابلدين. 
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وهي الولود  -ة مل تعقمال تؤمن ابهلل إال قليال! لكن احلق أحق أن يقال أبن األمة املسلمة البناالديشي 
عن إجناب رجال ذوي عاطفة سامية، وثقافة واسعة، وعقل كبري، رجال حيبون اإلسالم  -الودود

ويتأملون له، ويعشقون مناهجه ومبادئه، وينزفون الدموع من أجله، ويستحّقون جبدارة أن ينوبوا عن 
واجلرأة، وكلمة حق عند سلطان جائر، الشيخ القامسي يف مجعه بني الثقافات، والعلم والعمل، واإلميان 

واملطالبة حبقوق املسلمني يف هذه الدولة املسلمة، ويف رفع الصوت ضّد باي الوثنيني واستطالتهم على 
املسلمني، رغم أقليتهم ورغم اإلفالس يف هارخيهم وإمياهنم وعقليتهم، ورغم أغلبية املسلمني الساحقة، 

 هلندوس، وعظمة ماضيهم، وهارخيهم اجمليد يف هذه الدولة! وكوهنم يزيدون أضعافا مضاعفة على ا
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 حممد أمني اإلسالمموالنا 

(1781-1118) 
ر الكبري، صاحب تفسري 

ّ
 نور القرآناملفس

 

لقد قام هذا اإلنسان مبا يقوم جممع علمي كبرٌي، أو جلنٌة حمكمة من العلماء اجملتهدين، املتمّكنني 
واحلديث، ومقاصد الشريعة، والبيان والبالغة، والتاريخ واحلضارة، واجلمع  من اللاات واآلداب، والتفسري

بني العلم األصيل والعلوم املعاصرة، والنظرايت البشرية واالجتاهات احلديثة، لكن هذا اإلنسان الشجاع 
اجلهود  وضَع يف نفسه الثقة، وآمن إمياان راسخا بقّوة العلم واملعرفة، والتوّكل على هللا تعاىل، وقيمة

واجلهاد، فاجتهَد، وجاهَد، وتعّرق وجتشّم، وتحمّل املصاعب واملتاعب، ونذَر سبعة عشَر عاما من 
حياته، على مهّمة واحدة، وعلى مشروع واحد، حىت تحّقق حلمه، وأمثر جهده وجهاده، وجاَء أبعجوبة 

ن"، يف ثالثني جمّلدا، يزيد على فريدة يف هاريخ هذه الدولة، غري مسبوقة املثال، وجاَء "تفسري نور القرآ
أحد عشر ألف صفحة، حىت لو يسأل قارٌئ يف أي عصر أو مصر، ما هو أّول تفسري كامل للقرآن 
الكرمي ابللاة البناالية، فسيكون اجلواب أبنه "نور القرآن"، وصانع هذا التاريخ اجمليد، الشيخ الرابين، 

 .  أمني اإلسالم العامل اخلالد يف هاريخ التفسري، موالان حممد

ليس معىن ذلك أنه مل يكتب شيء يف تفسري القرآن الكرمي، إال يف القرون املتأخرة املعاصرة ابللاة 
يسرية، مث البناالية، وال يتصّور ذلك البتة يف منطقة وصلْت إليها رسالة اإلسالم بعد عهد النبّوة بفرتٍة 

ارتفع فيها لواء االنتصار، ورفرفْت راية السلطة اإلسالمية يف بداية القرن الثالث عشر امليالدي، وبرَز 
فيها طائفة كبرية من الكتاب والشعراء، منذ العصور الوسطى، الذين كتبوا عن اإلسالم، ونظموا 
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كتَب الشاعر املسلم شاه حممد   ، وتراجم الصحابة، مثلماالقصائد يف قصص القرآن، وسري األنبياء  
صاري قصديته املشهورة "يوسف وزليخا"، فتعّرض فيها لقّصة النيب يوسف يف القرآن الكرمي، وذكَر 

  (1)تفاسري بعض اآلية من سورة يوسف.
تقصري املسلمني البنااليني، علمائهم ودعاهتم، يف جمال خدمة كتاب  -بشكل عام -نعم ال ينكر

نرى أن الدعاة الكبار، رغم جهادهم وجهودهم يف ميدان الدعوة، وحماربة  هللا عز وجل، ولذلك
النصرانية واهلندوسية، ونشر الدين، وأتليف الكتب، مل يرتجم كتاب هللا، ومل يؤلف شيئا فيه! ولعل 
السبب يف ذلك يعود إىل البيئة السائدة أوال، وبعض املفاهيم والتصورات اخلاطئة اثنيا، فكانت الصولة 

حياة الناس للاتني الفارسية واألردية، ومل ُتشعر حاجة لنقل القرآن إىل البناالية، كما كان معظم  يف
الناس يرون ترمجة القرآن إىل البناالية عمال غري مشروع، فخشي اجلميع من السباحة ضد التيار، ومرت 

  (2)األايم إىل األمام.
ى منهج واضح ابللاة البناالية إال يف القرون لذلك مل تظهر ترمجة القرآن الكرمي بشكل مطّرد وعل

إال يف مطلع القرن التاسع عشر امليالدي! عندما  -ولو بشكل جزئي -املتأخرة، وال نرى ترمجة للقرآن
، وترجَم جزء عم من القرآن إىل البناالية ونشرها رانابورجاء الشيخ أمري الدين ابسنونيا يف حمافظة 

زيد، واملّد الكبري لتاريخ الرتمجة والتفسري القرآين مل أيت إال يف هناية هذا م، لكن احلماس امل1918عام 
القرن، ويف هذا الوقت انشرتت عدة ترمجات القرآن الكرمي، والتعليق على اآلية، ونشر املقال والبحوث 

تش املوجزة حول موضوع معنّي من القرآن، يف الصحف واجملالت، فجاَء الكاتب اهلندوسي املشهور غري
ويف هذا  (1)وترجَم القرآن كامال ألول مرّة يف هاريخ اللاة البناالية، (1911 -1817)تشاندرا سني 

وترجم القرآن، إال أن املنية عاجلته قبل أن  (1918 -1812)الوقت جاَء الشيخ موالان نعيم الدين 
  (4) يكمل مشروعه.

                                                 

، وانظر كذلك كتاب "الكتب 11لكالم آزاد صالتفسري ابللاة البناالية، وتفسري نور القرآن منوذجا، رسالة الدكتوراه يف جامعة داكا، لألستاذ أيب ا (1)
 م، أتليف عبد الرزاق2111-1411اإلسالمية ابلبناالية: 

، وانظر مقّدمة "القرآن الشريف: الرتمجة البناالية والتعليق عليها يف 94دراسة القرآن ابلبناالية: ظهورها وتطّورها، أتليف الدكتور حممد عبد الودود، ص (2)
 رة"، أتليف غريتش تشاندرا سني، مطبوع جهينوك بوستيكا، داكاضوء التفاسري املشهو 

 ك بوستيكا"، داكا انظر مقّدمة "القرآن الشريف: الرتمجة البناالية والتعليق عليها يف ضوء التفاسري املشهورة"، أتليف غرتيش تشاندرا سني، مطبوع "جهينو  (1)
 حمافظةم، يف 1818م وقيل عام 1812رجم القرآن الكرمي إىل اللاة البناالية، ولد نعيم الدين عام إنه الشيخ املولوي حممد نعيم الدين، من أوائل من ت (4)
هاناائيل، مبحافظة مدرسة يف دخلَ  مث قريته كتاب يف درس عراقي، نسل من تتحّدر أسرة يف اببنا، ب، والتزم 1271حضَر يف العاصمة عام  كما
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يف هاريخ الرتمجة والتفسري القرآين، وشارك هنضة  كبرية   -القرن العشرون -ولقد شاهد القرن املاضي
عدٌد كبرٌي من الكتاب واملؤلفني، يف خدمة القرآن الكرمي، ابلرتمجة، والتفسري، والتعليق عليه، ونشر 
البحوث والدراسات حول آية أو سورة معينة، وإصدار كتب ورسائل يف تفسري موضوعّي، فما من  

وقد أسهَم يف خدمة القرآن الكرمي ولو حبّظ قليل يسري،  كاتب إسالمي ابرز يف القرن املاضي، إال
ابتااء السعادة الكربى، واملشاركة يف املوكب القرآين النوراين، ومن أبرزهم الشيخ موالان حممد عباس علي 

، وموالان تسليم الدين أمحد (1941 -1817 )، وأبو الفضل عبد الكرمي (1921 -1879)
 -1887)، والدكتور حممد شهيد هللا (1918 -1818)رم خان ، وموالان حممد أك(1872-1921)

  (1)وغريهم. (1911
هنا حيّق للقارئ أن يعرّب عن دهشته، وعجبه العجاب، كيَف مضى على هذا الشعب املسلم 
الكبري، الشعب البناايل، مع ما مضى فيهم من العلماء الراسخني، والدعاة واملصلحني، والشيوخ 

واملؤلفني، واألعالم البارزين يف التفسري واحلديث، والتمّكن من الشريعة، وأتسيس واجملّددين، والكتاب 
املدارس واجلامعات، رغم كل هذا وذاك، مضى عليهم زهاء ألف عام، ومل ينرب أحٌد منهم لتفسري كتاب 

تفاسري هللا من سورة الفاتحة إىل سورة الناس، ومل يربز فيهم تفسرٌي كامٌل مفّصل للقرآن، اكتفاء ابل
العربية، والفارسية، واألردية، حىت جاَء رجٌل هندوسي وترجَم القرآن الكرمي بكامله! مث جاَء بعض 
املسلمني، وترمجوا القرآن وفسروه، لكنها مل تكن موسعة أو مل تكن منشورة، ومل تكن لتّدعي الكفاية، 

، ووقَف سبعة عشر عاما من وهنا اثرْت محية الشيخ حممد أمني اإلسالم، ومشّر عن ساقيه وساعديه
، فكان ذلك نورا حلياته، وسبب خلوده يف تفسري نور القرآنحياته على خدمة القرآن، حىت جاء 

  (2)التاريخ.
                                                                                                                                  

سنوات يف العربية والفارسية، والتفسري واحلديث، ال يعرف التاريخ عن الشيخ نعيم الدين كثريا، إال أنه اشتهر ابلكتابة  عاملا مثقفا، واستفاد منه طوال مثاين
 كلمةو التفسري، مع عمّ  جزء وترمجة العاملكريية، الفتاوى وترمجة ،املسائل زبدة منها البناالية، إىلوالتأليف، وقد كتب وترجم كثريا من الكتب القيمة 

ن البخاري، إال أن عمله العظيم اخلالد هو ترمجة القرآن الكرمي، كان الشيخ من م جزء وترمجة احلنفية األدلةو ،اليدين رفعو ،اإلنصافو ،الكفر
البخاري مل تكتمل، وقد تويف العلماء البارزين، ومن أبرز علماء احلنيفة يف عصره، وقد كتَب وخاض مناظرات يف الدفاع عن احلنفية، إال أن ترمجته للقرآن و 

أول مرتجم بناايل للقرآن  -انظر للتفصيل: املولوي حممد نعيم الدين)م، ولو طالت به احلياة، لكان من العلماء املعدودين يف هاريخ هذه الدولة. 1918عام 
 (الكرمي، أتليف الشيخ عبد احلليم خان

  91و 91الدكتور حممد عبد الودود، صراسة القرآن ابلبناالية: ظهورها وتطّورها، أتليف  (1)
للقرآن الكرمي، يف  ال بّد أن ُنشري هنا، وحنن يف صدد حركة التفسري ابللاة البناالية، أن الشيخ اجملاهد األعظم مشس احلق الفريدبوري أّلف تفسريا كامال (2)
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م، وبدَأ الدراسة يف كتاب قريته، مث دخَل يف 1912عام  ُكِماّل ولد أمني اإلسالم يف حمافظة 
اليت كانت يف ذلك الوقت من طليعة املدارس العربية يف العاصمة،  براكاترامدرسة أشرف العلوم 

وكانت ملتقى العلماء البارزين اخلالدين يف هاريخ هذه الدولة، أمثال الشيخ ظفر أمحد العثماين، واجملاهد 
هللا  األعظم موالان مشس احلق الفريدبوري، والشيخ موالان عبد الوهاب البريجي، والشيخ موالان حممد

كما درَس املشكاة عند الشيخ العثماين، وكان من   (1)احلافظجي، درَس فيها الشيخ ثالث سنوات،
، تحت إشراف الشيخ ظفر أمحد نواخايلأصفى تالمذته، مث دخَل يف املدرسة اإلسالمية العالية بـ

، ودرَس داكاالية بـالعثماين، وخترّج يف مرحلة الفاضل، مث رجَع إىل العاصمة، ودخَل يف املدرسة الع
البخاري عند العالمة املفيت حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، وخترّج يف مرحلة الكامل عام 

م، مث ختّصص يف احلديث الشريف، طوال عامني، وكان موضوع حبثه "ختريج أحاديث شرح 1977
 معاين اآلاثر للطحاوي" ابللاة العربية، لكنه مل يُطبع. 

س يف مراكز علمية كثرية، ودّرس التفسري واحلديث يف مدارس شىت يف العاصمة، حىت توىّل التدري
م، 1914عام  (املسجد امللكي) شاهي مسجد، املعروف بـالل ابغاستقر يف اجلامع التارخيي بـ

وظّل فيها خيطب، وينصح، ويصلي ابلناس ويوّجه، إىل آخر عهده ابلدنيا، فكان هذا املسجد ساحة 
ميدان جهاده، ومقّر جهوده، بل كان مدرسة  كبرية، ومركزا علميا ابرزا، كان الشيخ يعظ عمله، و 

الناس، قبل خطبة اجلمعة، مث بعد الصالة كان مثّة جملٌس خاّص، حيضر فيه الطالب والعلماء، 
 واألوساط املثّقفة، فيدّرس فيها، ويلقي حماضرات علمية. 

اإلسالم من أبرز الدعاة املعاصرين يف دولة بناالديش، سّخر لسانَه وقلَمه، ونذَر  كان الشيخ أمني
حياَته كلها من أجل الدعوة واإلصالح، ونشر العقيدة واإلميان، ونفخ روح اليقني يف الناس، فقد فّسر 

التفسري  القرآن الكرمي ونشَره يف اإلذاعة منذ مخسينيات القرن املاضي، كما حضَر يف القنوات وقّدم
                                                                                                                                  

كامل، وقد صدَر منه بعض األجزاء ابسم التفسري احلقاين، وهو أكرب عصر الشيخ أمني اإلسالم أو قبله، إال أن هذا التفسري مل يصدر بعُد يف شكله ال
طمار األوراق ومل حجما وأكثر قيمة، وأشّد عمقا ورسوخا، وأعم نفعا من بقية التفاسري ابللاة البناالية، لكنه من املؤسف أنه ظّل هذه العصور كلها تحت أ

 والان مشس احلق الفريدبوري. رمجة ميصدر، ولعل السبب يكثر يف ذلك، وللتفصيل يراجع ت
  21حضرت موالان حممد أمني اإلسالم: حياته وجهوده، أتليف حممد حممود احلسن، ص (1)
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القرآن احلكيم واحلياة م، ابسم 1974القرآين يف مواطن خمتلفة، وقد بدَأ برانجما دينيا يف اإلذاعة منذ 
الربانمج ، كما كان ضيفا ومقدم زاٌد على الطريق، وهذا الربانمج ال يزال مستمرا ابسم البشرية

إىل جنوب أفريقيا، تحّدث يف  خالل رمضان، منذ أكثر من أربعني عاما، وعندما سافرَ  السحوري
 ، فحكى فيها قّصة حياته وحركاته الدعوية ابللاة اإلجنليزية ملدة عشرين دقيقة . نداء اإلسالمإذاعة 

وقد سافَر إىل بلدان شىت، وصَل إليها داعية مصلحا، فخطَب اجلمع، وتحّدث إىل اجملامع العامة 
م 1982املواطنني واألجانب جمالس كثرية، فذهب إىل االتحاد السوفييت عام واخلاّصة، وجالس املسلمني 

، ومكث فيها زهاء شهٍر، وتحّدث مع املسلمني، وتعّرف على اجمللس الدي ي للمسلمنيعلى دعوة من 
ظروفهم الدينية وأحواهلم االجتماعية، وقّدم إليها مجال اإلسالم وروعة الدين، وضرورة التضحية يف سبيل 

م سافَر إىل العراق، وكان معه خطيب 1918حلفاظ على اهلوية الدينية وأجرها يف اآلخرة، ويف عام ا
امللة الشيخ عبيد احلق اجلالل آابدي، والشيخ موالان عبد املّنان، مث سافَر إىل العراق مرّة أخرى عام 

سالمي جبامايكا املركز اإلم سافَر إىل الوالايت املتحدة على دعوة من 1991م، ويف عام 1991
، وألقى يف جمسد جامايكا خطبة  ابللاة البناالية واألردية واإلجنليزية، وكان متقنا هبذه اللاات نيويورك

م سافَر 1992إتقاان كامال، مكَث يف أمريكا قرابة شهر وتحّدث يف أكثر من ثالثني جممعا، ويف عام 
ن يرى جواز االحتفال به، فقد ُدعي للمشاركة يف إىل مصر يف بعثة حكومية مبناسبة املولد النبوي، وكا

املؤمتر الوط ي ابألزهر، ومّت فيه تكرمي الضيوف، مبن فيهم الشيخ أمني اإلسالم، على يد الرئيس حس ي 
م، واململكة املتحدة يف العام 1998م، وجنوب أفريقيا عام 1991مبارك، كما سافَر إىل تركيا عام 

 ، وسافَر إىل احلرمني مرارا وتكرارا. نفسه، وتحّدث يف مواطن كثرية

كان القلم واإلعالم من أبرز جماله الدعوي، وحمور حركاته العلمية واإلصالحية، فقد صّنف وألف، 
منذ وقٍت فأكثر وأجاد، ونشَر وأصَدَر كتبا ورسائل، كما اهتّم ابإلعالم اإلسالمي والصحافة الدينية 

م، ومن أبرز مزااي هذه اجمللة أهنا مل 1981الشهرية عام  البالغمبكر من حياته، ولذلك أصدَر جمّلة 
تتوّقف يف حياته وال بعد وفاته، وابلتايل فتكون من تلك اجملالت الدينية احملظوظة اليت قلما جتدها يف 

ذه الدولة سريى أالف اجملالت والصحف هاريخ هذه الدولة، فالقارئ حلركات العلماء اإلعالمية يف ه
الدينية قد برزْت يف هذه البالد، إال أهنا مل تستمّر منها إال عدٌد يعّد على األانمل، وهذا يرجع قبل كل 

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 110 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

شيء إىل البيئة اليت تصدر فيها، فلم تكن هي بيئة صاحلة ومناسبة، مهّيأة ملثل هذه احلركة العلمية،  
متثل عقلية انشئة ساذجة مل تكّيف على قراءهتا، ومل تعّود على احلياة وكانت عقلية اجملتمع املسلم 

الثقافية مثلها، مث أتيت نوبة االقتصاد، وهم املفلسون فيها، فلم تعش الصحف الدينية وسط طوفان من 
 الصحف العلمانية واإلحلادية، واملوالية للحكومة وللهند وللارب! 

إلسالم، ومهّد جمللته طريقا، وظل يصدرها طوال حياته، رغم كل هذه العقبات هنض الشيخ أمني ا
وال يزال أبناؤه وورثته يصدروهنا، وهذه اجمللة كانْت ابكورة تفسري نور القرآن، فقد نشَر فيها مقّدمته عام 

م 1998م، مث ملا ألفى القبول واإلقبال من الناس استمّر يف أتليفه ونشره، حىت جاَء عام 1981
رَز يف امليدان ابسم تفسري نور القرآن يف ثالثني جملدا، بعد أن كّد وتعّرق، وسهر واكتمل العمل، وب

 الليايل، واستفرغ جهوده وجهاده يف سبيل إجناز هذا العمل، خالل مّدة داَمت سبعة عشر عاما. 
يف كان مؤلفا كبريا، وعبقراي موهواب، وكاتبا عصاميا، ألف كتبا كثرية قد تبلغ مخسني كتااب ورسالة، 

التفسري واحلديث، والتاريخ واحلضارة، والسري والرتاجم، وأدب الرحالت، ابللاة البناالية واألردية، ومن 
م، وتحّدث يف اجمللد األول عن السرية 1977، نشره ابللاة األردية عام (جملدان)هاريخ اإلسالم  ◊أبرزها: 

املنهاج السوي  ◊العصرين األموي والعباسي  النبوية، وسري اخللفاء األربعة، ويف اجمللد الثاين تحّدث عن
يف حل البيضاوي ابللاة األردية، شرح فيه اجلزأين والنصف من التفسري للبيضاوي، وهو مقّرر يف منهج 

دليُل احلاّج، كتاٌب قّيم ملن يُريد  ◊م 1971املدارس العربية يف اهلند وابكستان وبناالديش، ونشرَه عام 
ل فيه املؤلف أداء املناسك من البداية إىل النهاية، وجاَء الكتاُب يف مناسبة حّج بيت هللا احلرام، فصّ 

 ◊م، فكان جهدا مباركا، انفعا لألمة أبمجعها 1971رحلة والد املؤلف إىل احلرمني ضيفا لبيت هللا عام 
ن على فضل القرآ ◊م 1911القرآن واحلياة، فيه بياٌن حلاجة البشرية إىل القرآن الكرمي، نشَره عام 

م، مث تتابعت الطبعات، ووّلد الكتاب صدى كبرية يف األوساط 1919احلضارة العاملية، طبع ألول مرّة 
فضل النيب املصطفى على احلضارة  ◊املثقفة، وانل املؤلف ثالث جوائز وطنية على هذا الكتاب 

 (م1911)رآن عناية الق ◊ (م1918)القرآن يف حل مشكالت العصر  ◊م 1911اإلنسانية، نشره عام 
رابعة البصرية  ◊اإلمام البخاري  ◊حياة األولياء  ◊الرسول القائد  ◊حياة اإلنسان يف مرآة القرآن  ◊
دور العلماء يف حركات  ◊حياة الصحابة  ◊النزول على سطح القمر يف ضوء القرآن  ◊ (العدوية)

  (1)التحرير.

                                                 

 وما بعدها  48حضرت موالان حممد أمني اإلسالم: حياته وجهوده، أتليف حممد حممود احلسن، ص (1)
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لشيخ املفسر موالان أمني اإلسالم يرى أن الشيخ تفّنن يف الكتابة، وتنوّع يف التأليف، الناظر حلياة ا
فكتَب يف فنوٍن شىت ويف موضوعات خمتلفة، إال أن النظرة العميقة الفاحصة يف صفحات حياته ويف 

ور جهاده وجهود جتلي للقارئ أن حياته يف معظم حينها تدور حول كتاب هللا تعاىل، فالقرآن كان حم
حياته، وساحة جهاده، ومن أجل ذلك كان معظم مؤلفاته عن القرآن، وتفسري حياة البشر يف ضوئه، 

، الذي بذَل فيه تفسري نور القرآنواستمداد النور من مشكاته، وأكرب شاهد على ذلك كتابه اخلالد 
اة البناالية، وسبقه يف سبعة عشَر عاما من حياته، وكفى به شهيدا على إمامته يف تفسري كتاب هللا ابلل

 هذه امليدان، وأستاذيته يف هذا اجملال. 
، وملا انل القبول واإلقبال من القراء البالغم، ونشَره يف جملة 1981بدَأ الشيخ تفسريَه عام 

م، وقبل أن يبدأَ يف التفسري 1998استمّر يف مسريته، وساَر طوال سبعة عشَر عاما حىت انتهى منه عام 
ف مقّدمة مبّسطة مفصلة يف مستهّل الكتاب، متتّد على أكثر من مئة ومخسني صفحة، بنّي وضَع املؤل

فيه املؤلف دواعي أتليفه، فقال: "منذ أن نزل كتاُب هللا تعاىل من السماء إىل األرض قبل أكثر من 
يف الوجود  أربعة عشر قران، حفلْت مكتبات العامل بتفسريه يف لااٍت كثرية، إال أنه مع األسف مل يربز

حىت اآلن تفسرٌي قرآين مفّصل ابللاة البناالية، ومن هنا جاءت الفكرة يف وضع تفسري لكتاب هللا، 
تفسري شامل مفّصل، يقّدم للقارئ عصارة جهود األئمة املتقّدمني، وخالصة حبوث ودراسات قّيمة 

  (1) يد القارئ".وصلْت إليها أذهاُن املفّسرين عرب العصور، حىت جاء هذا الكتاب الذي بني
كما تحّدث يف املقّدمة عن مجيع ما يتصل بصلة مع القرآن الكرمي، ففّصل يف هاريخ تدوين القرآن، 

، وأشهر املصنفات يف وفضائله، وطريقة تالوته، وأتويله، ونزول الوحي، وقصص األنبياء والرسل 
غريها، وهذه املقّدمة تتكّرر يف نفس التفسري، ومناهج املفّسرين املتقدمني، ونبوءات القرآن الكرمي و 

الشكل تقريبا يف بداية كل جزء، تذكر خالصة ذلك اجلزء، وأهم عناصره، وفضائله ومسائله، والفوائد 
 اليت يستمّد منه القارئ. 

تفسري القرآن من أبرز الكتب اليت استعان هبا الشيخ على وضع تفسريه واستمّد منها كثريا 
للقرطيب،  اجلامع ألحكام القرآنللطربي، و جامع البيان عن أتويل آي القرآنالبن كثري، و العظيم

                                                 

 انظر مقدمة تفسري نور القرآن  (1)
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للكرماين،  خالصة التفاسريللسيوطي، و الدر املنثور يف التفسري ابملأثورللرازي، و مفاتيح الايبو 
 التفسري احلقاينلعبد املاجد الدرايآابدي، و التفسري املاجديللتهانوي، و بيان القرآنو

حملمد شفيع، لكنه مل يذكر يف هذا الكتاب الضْخم شيئا من  تفسري معارف القرآنللفريدبوري، و
تفهيم القرآن  للسيد املودودي، أويف ظالل القرآن  للسيد قطب، قد يكون السبب يف ذلك البون

 يف املنهج الفكري والنظر يف اجملتمع واحلياة.
أوال ابلسورة وامسها، مع ذكر سبب التسمية، وعدد آايهتا، مث أما طريقته يف التفسري فإنه يعّرف 

يتحّدث عن فضائلها، مث أييت بشيء فريٍد يف التفاسري، وهو "األعمال القرآنية"، يتحّدث فيه عن الرقى 
واألوراد، واألدعية واألذكار املأثورة، والتمائم واحلجب اليت جاءْت يف األحاديث النبوية، مث يبني قصة 

 ، وأخريا يبدأ يف التفسري املفصل.نزوهلا
يف معظم األحيان، فيفسر اآلية  يبدو أن املؤلف اتبع يف تفسريه منهج اإلمام ابن كثري  

ابآلايت القرآنية، مث ابألحاديث النبوية، مث أبقوال السلف من الصحابة والتابعني، وال يكتفي آبرائه 
، وجاءْت هذه مسائل القرآناألحكام تحت عنوان  واجتهاداته، كما يفّصل املسائل الفقهية يف آايت

املسائل يف غالبها على ضوء املذهب احلنفي، حىت جاء الكتاب موسوعة شاملة  للفقه احلنفي يف 
 أحكام القرآن. 

ومل يهمل املؤلف مطالب العصر احلاضر، والعلم احلديث، وعقلية األوساط املثّقفة، فتناوَل كثريا  
املعاصرة اليت تُثري دهشة القارئ املثّقف، مثل سّد ذي القرنني يف ضوء اجلارافيا،  من القضااي العلمية

وحاول اإلجابة على كل سؤاٍل يتوقع أن ينبت من ذهن عقالين، وعلماين، وحىت إحلادي! كما رّد على 
صلتها الشكوك والشبهات اليت تثار من قبل املنّصرين وامللحدين وأعداء الدين، وأوضح سياق اآلايت، و 

مع السابقة والالحقة، وأكثر من ذكر األبيات العربية واألردية والفارسية، إليضاح املعاين، وإليصال 
 (1)الرسالة إىل ذهن القارئ.

رغم قيمة هذا الكتاب يف التفسري البناايل بصفة خاصة، مكانته يف مكتبات عامل التفسري بصفة 
ضعه، وسعة اطالعه، ومتّكنه من علم التفسري، وصلته عامة، وثناء العلماء عليه، وجهود املؤلف يف و 

بكتاب هللا، وجهوده يف تطهري الكتاب من األخطاء، رغم هذا كله فإهنا من سّنة هللا تعاىل السرمدية أن 
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ال ختلو األعمال البشرية من اهلنات واألوهام، واألخطاء واألغالط، بل إن هذه األغالط هي خري 
إنسانية الصانع، وإال لكان كّل فعلة إنسانية تشبه أفعال اخلالق، وُيشبه شاهد على بشرية املؤلف، و 

تفسرُي القرآِن القرآَن، ومن هنا مل يكن هذا الكتاب خلوا من مجيع األخطاء واألوهام، بل دخَل فيه كثرٌي 
دخَل من األحاديث املوضوعة، والقصص اخلرافية، والرواايت املوهومة، وطوفاٌن من اإلسرائيليات، كما 

، مثل التوّسل به، واإلطراء يف مكانته، والتزايد يف إظهار احلّب فيه كثري من املبالاات يف ذات النيب 
ختلو من اخللل واإلشكالية،  أعمال القرآنوكذلك إقامة عنوان يف بداية معظم السورة بـ (1)والتكرمي له،

، والرقى اليت ال تستند إىل الكتاب والسنة فقد ذكر فيه كثريا من الرواايت الوامهة، والقصص األسطورية
الصحيحة، ولعّل السبب يف كل ذلك يرجع إىل منهج فكره، واجتاه املؤلف، وحياته اخلاصة، فقد كان 
يشتال ابلوعظ والرقى، وجييز األوراد واألذكار، واألحزاب الطرقية، وكان على هنج الصوفية، ويؤمن 

فضال ال يُنكر يف  -رغم املآخذ واملثالب -قارئ أن هلذه الطرقبصالحيتها وجدارهتا، وال خيفى على ال
االحتفاظ ابلروح، واالهتمام بداخل اإلنسان أكثر من خارجه، كما كان يف الفقه على مذهب احلنفية، 
 ويف الفكر على منهج علماء ديوبند، والكالم فيما بني الديوبندية والسلفية يف هذه القضااي ذو شجون. 

ب، يف مجلته، اضمحّلت هذه اهلنات أمام حماسنه، ومن هنا جاَء سفر ا فريد ا يف إال أن الكتا
التاريخ، بل جاَء هذا الكتاب ابكورة التفسري البناايل الكامل، وخري شاهد على جهود علماء البناال 

زيد يف خدمة القرآن، وفتَح أفقا جديدا، ومّهد طريقا فريدا لعلماء هذه الدولة، وظّل موضع محاس للم
واجلديد يف فن التفسري ابللاة البناالية، فكل من سيأيت بعده، ويؤلف يف التفسري، سيظّل مدينا هلذا 

 الكتاب القيم، وهلذا املفّسر العبقري الرائد. 
وقد عرفه العامل، وعرف عبقريته، ونبالته ونبوغه، فاعرتف به، وقّدر جهوده وجهاده تقديرا كبريا، 

م خلدمته يف جمال التأليف، كما حاَز 1989عام  اإلسالمية بناالديش جائزة املؤسسةوقد انل 
اجلائزة الرائسية املصرية  م خلدمته إىل الدين، وكان عضو اللجنة احلاكمة لـ1992عام املؤسسة

يف فرتات  جملس التعليم ملدارس بناالديش، وعضو جملس الزكاة، وعضوا يف اإلسالمية بناالديش
 طويلة. 

                                                 

  111-112 صانظر تفاصيلها يف التفسري ابللاة البناالية، وتفسري نور القرآن منوذجا، رسالة الدكتوراه يف جامعة داكا، لألستاذ أيب الكالم آزاد،  (1)
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مل ينس وسط هذه الزمحة، وهذا الطوفان العارم من األشاال واالرتباطات، واملهام اجلليلة، 
واملشاريع الدقيقة، واألعباء الثقيلة، مل ينس العالقة بينه وبني ربّه، والصلة بدينه وروحه وإميانه، فقد نشأَ 

ني، وأقطاب العامل اإلسالمي، ويستفيد منهم تحت ظالل العارفني، وكان على صلة دائمة ابلعلماء الرابني
يف كل مرحلة من مراحل حياته، ابيع على يد الشيخ القارئ حممد طيب، رئيس جامعة ديوبند عام 

مث ابيع على يد الشيخ الرابين، موالان حممد هللا احلافظجي، وجاهَد  ،(1)اجلشتيةم، يف الطريقة 1914
 واإلحسان.  يف سبيل التزكية والرابنية، والسلوك

م، تحّدث يف جملس دي ي أسبوعي، كان ينعقد كل يوم 2111من نوفمرب عام  11يف يوم اجلمعة، 
اجلمعة، بعد املارب يف بيته، وانقَش مع الزمالء واألتباع واألحباء بعض اآلايت واألحاديث، وملا صّلى 

ملرض، وهنا بدأْت رحلُته إىل ربّه العشاء، بدأ حيّس ابإلشكالية يف الصّحة، مث تدهورْت احلال، واشتّد ا
 نوفمرب، فالتقى برفيقه األعلى بعد حياة حافلٍة  19، وبدَأ يقرتب منه رويدا رويدا، حىت جاَء

ابألعمال واملآثر اخلالدة، اليت تستحّق عناية العلماء هبا، ووضعها يف مكاهنا، فقد ترك عدة مؤلفات، مبا 
على سبيل املثال، تستحّق جبدارة أن تنقل إىل لاات العامل،  ةفضل القرآن على احلضارة العامليفيه 

وخاصة إىل العربية واإلجنليزية، وحّدث وال حرج عن سفره اخلالد "تفسري نور القرآن"، فلما كانت 
التفاسري األردية والفارسية، مثل "تفسري املظهري"، ترمجت إىل اللاة العربية، فال مبالاة أن يستحّق هذا 

أن يرتجم إىل العربية ويقّدم إىل العامل العريب، وهنا يكون ذلك عمال فريدا يف موضوعه، وإضافة التفسري 
قّيمة إىل املكتبة العربية الانية، وخدمة جليلة إىل األمة أبسرها، ووفاء  حبّق هذا اإلنسان العبقرّي الذي 

 ُولد يف هذه الدولة، وقليٌل ما يولد مثله هنا. 
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 وت اهللموالنا حممد سخا

(1781-1118) 
 مرتجم الدعا،ترمجان الدعو،،

 
قضى هذا اإلنسان حياتَه كلةها يف سبيل الدعوة والتبليغ، يكتُب ويصنف، وينقل ويرتجم، ويؤلف 
وينشئ، فرتجم سلسلة  من الكتب، وصّب فيها جام إخالصه وإحسانه واحتسابه، حىت تقّبل هللا عمله 

وأصبحت تلك الكتب ركائز هذه الدعوة، وظلت تُقرأ بعد كل صالة،  قبوال كبريا، وأنبته نباها حسنا،
ويف جل املساجد، ويف املدارس الدينية وجمالس العلم، وحلقات العلماء، فكانت آية يف التأثري واإلفادة، 
يستفيد منها ماليني الناس يف داخل هذه الدولة وخارجها، يف كل مكاٍن ينطق فيه الناس ابللاة 

ُيصلون هلل تعاىل ويسجدونه، ويقرؤون يف كتب الدين واإلميان، وكّل سطر من سطورها، البناالية، و 
يكتب له صدقة جارية، وصاحلة ابقية، وُيضيف إىل ميزان حسناته، إنه الشيخ اجلليل، واملؤلف الكبري، 

هللا، موالان  ، الداعية إىلفضائل األعمالوأديب الدعاة، وترمجان املبّلاني ابللاة البناالية، ومرتجم 
 .  سخاوت هللا

م، يف أسرة 1911عام  الكشميبورمبحافظة   (Tumchar)تومتشارولد سخاوت هللا يف قرية 
مسلمة شريفة، تتلمذ على والده وقرأ عليه مبادئ العلم، وتعلم القرآن يف بيته، مث دخَل يف كّتاب قريته 

دائما يف ذلك العمر، حىت زاد هللا علمه،  رّب زدين علماوهو ابن ست سنني، وكان يكّرر دعاء 
وابرك يف ذهنه، وزاد يف قّوة ذاكرته، فأصبح آية من آايت هللا يف العلم واملعرفة، وقد ُعرف منذ الصار 
بتواضعه ورفقه، ولني جانبه، ورقة قلبه، وخّفة دمه، وامليل إىل العبادة والصالح، وكان أعجوبة يف صدقه 

  وأمانته.
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مث دخَل يف املدرسة العالية بداكا، وأكمل الشوط يف مرحلة التكميل ابلدرجة األوىل، واشتال فيها   
، وجاَء تومتشاركباحث مساعد، لفرتٍة يسريٍة، مث توىّل التدريس يف املدرسة اإلسالمية العالية بـ
الطالب العلمي  ابملعجزات، فما هي إال سنواٌت حىت ارتفع املستوى الدراسي للمدرسة، ومستوى

والعملي، وفاَز طالهبا ابلدرجات العليا يف جمالس التعليم ابلبناال، حىت عالْت شهرهتا، وأصبحت من 
طليعة املدارس العربية آنذاك، وكان للشيخ حممد سخاوت هللا، القدح املعلى يف هذا التاريخ اجمليد، لكن 

 هل من أحٍد أن يسجله، أو يستعيد ذكراه! 

منذ اللحظات األوىل من احلياة، كان الشيخ سخاوت هللا مييل إىل العبادة واإلانبة، والدعوة 
واإلصالح، ويتفّجع قلبه أسفا على األمة الواقعة على عتبات االحنطاط، وعلى شفا حفرة من اهلالك، 

 الشباب، حىت هنض ليعمل يف والضياع، واجلهل واألمية، ولذلك ما إن شّب عن الطوق، ودخَل يف
، هّب ينشئ الصلَة ابلدعاة الكبار، تومتشارسبيل هللا، ولرفع كلمته، وملا توىّل التدريس يف مدرسة 

بداكا، وخيرج يف سبيل هللا من حني آلخر، حىت  كاكرائيلواملشايخ العظام يف مركز الدعوة والتبليغ يف 
ابسم "خزانة الدعاء"، وكان ذلك الكتاب نقطة انطالق رحلته م، ونشَر رسالة  صارية 1911جاَء العام 

 الدعوية والعلمية واإلصالحية. 

م مل تتوّقف يف يوٍم من األايم، بل تفرّغ الشيخ للدعوة 1911هذه الرحلة اليت بدأْت عام 
كثر من ذلك، ونقل إىل البناالية سلسلة  من األسفار واإلصالح تفّرغا غريبا، وكتَب كتبا كثرية، وترجَم أ

القيمة واملؤلفات اليت تعّد ركائز هذه الدعوة، واملقررات اإلجبارية يف منهج هذه املدرسة الدعوية 
لشيخ احلديث حممد زكراي الكاندهلوي، الكتاب الذي يشتمل على  فضائل األعمالوالفكرية، فرتجَم 

، الة، وفضائل الذكر، وفضائل رمضان، وفضائل الصالة على النيب فضائل القرآن، وفضائل الص
احنطاط املسلمني وفضائل التبليغ، وحكاايت الصحابة، ويف النهاية رسالة صارية تحمل عنوان 

حياة و منتخب احلديثللشيخ حممد زكراي الكاندهلوي، و فضائل الصدقات، كما ترجَم وعالجه
لشيخ يوسف الكاندهلوي، وأّلف كتبا ورسائل متعّددة، كما أنشَأ دارا ل (مخسة جملدات) الصحابة

 وأصدَر منها كتَبه كلةها، ومثَلها معها.  (تبلياي كتب خانة)للنشر ابسم "مكتبة التبليغ" 
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سخاوت للشيخ زكراي الكاندهلوي وترمجته للشيخ موالان حممد  فضائل األعمالملا ذكران كتاب 
هللا ابلبناالية، جيربان واقع األمة اإلسالمية األليم على أن نتعّرض هلذا الكتاب يف سطوٍر إن مل يكن يف 
فصول، فهذا هو الكتاب التارخيّي الذي توّزعت حوله األمة اإلسالمية يف معسكرين متحاربني، 

ّرم قراءَته على املسلمني، معسكٌر يقاتل هذا الكتاب بكل ما أُويت من علم وقدرة وسالح وسلطان، حي
وأيمر إبخراجه من املكتبات اإلسالمية، وإحراقه ابلنار أو الرمي به يف األهنار، فهو يرى أن هذا 
الكتاب مجاع البدع واخلرافات، ومنبع الشطحات، واثلثة األاثيف، وابٌب مفتوٌح على مصراعيه من أبواب 

ن يُزجر وُيستتاب، كأنه قد أتى ذنبا كبريا، أو صنع الشرك والضالل، ومن يقرأ يف هذا الكتاب فيجب أ
 صنيعا منكرا، وجىن جناية كربى. 

بينما يرى املعسكر الثاين أن هذا الكتاب سفٌر خالٌد فريٌد يف التاريخ، وإن كل ما جاَء به هذا 
نه الكتاب من األحاديث، والتاريخ، والقصص واألقوال، حقيقة اثبتة مقطوع هبا وال تقبل جدال، كأ

، وقد اخّتذه البعض بديال لكتاب هللا، وتحويال وحي نزَل من السماء، أو جاَء به نيبٌّ من األنبياء 
عن سنة رسول هللا، فعكَف على قراءته وحفظه والبحث عن احلكم واملعارف يف سطوره، وترَك كتاب 

ب هللا مرّة واحدة ؟ وقد ال هللا وراء ظهره، وقد خيتم هذا الكتاب مرارا يف حياته بينما ال ينظر يف كتا
يعرف قراءة القرآن البّتة، ولذلك نراه يقرأ يف هذا الكتاب قبل الصالة وبعدها، ويف جمالس التعليم، ويف 
البيوت والشوارع، بينما متضي عليه أاّيٌم أو أشهر، ال ميّس كتاب هللا وال ديواان من دواوين السّنة، وال 

 ت الكربى! يقرأ فيها، فيا للكارثة والطاّما
لألسف الشديد كما يتجّلى للقارئ اخلبري والداعية اجملّرب احلكيم أن كاّل من هذين املعسكَرين قد 
احنرَف عن اجلاّدة، وأجحَف احلّق، وتحاشى العدَل واإلنصاَف، ومل يوف احلقة حقةه، وما جاء احلكم 

س مؤلفه ملكا مقّراب ميشي على صحيحا موفّقا، فإن هذا الكتاب ليس وحيا منّزال من السماء، ولي
األرض، وال نبيا أو رسوال، إمنا هو بشٌر مثل سائر الناس، أيكل ويشرب، وميشي يف األسواق، ويصيب 
وخيطئ، وياضب ويضعف، وتعرتيه حاالٌت، ومل يكن ملكا من املالئكة الذين ال يعصون هللا ما أمرهم 

خ زكراي الكاندهلوي لعله مل يفّكر حني أتليفه ماذا ويفعلون ما يؤمرون، فهذا الكتاب الذي ألّفه الشي
أخفت له األايم يف بطنها، وماذا ينتظره من اإلقبال واالنتشار، ومل يتصور مدى نشره يف العامل، وترمجته 
إىل لااٍت شىّت، فألَّفه كما يؤّلف كّل مؤلف كتابه، ومجَع فيه من األحاديث الصحيحة، والضعيفة، وقد 
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األحاديث املوضوعة، والقصص الواهية، والوقائع الاريبة، قد ال يكون هلا أصٌل وال تسربت فيه بعض  
أساٌس، وال مصدٌر موثوٌق من مصادر التاريخ، وال بدَع فكتاٌب ضخٌم هائل مثله ال ُيستارب أن 
يشتمل على بعض اإلشكاليات مثلها، إما عن جهٍل وغفلٍة، أو عن حكم بيئة نشَأ فيها املؤلف وشّب، 

رَس وكتَب، لكن مهما كان األمر عندما جاَء الكتاب، أصبَح معجزة  من معجزات الدهر، وانَل ود
قبوال مل يكتبه هللا إال لكتابه وسّنة رسوله ولبعض املؤلفني املعدودين السعداء يف هاريخ اإلسالم، وتُرجم 

ذا الكتاب من اإلقبال الكتاب إىل أكثر لاات العامل، فلو عاد املؤلف إىل حياته، وشاهَد ما انل ه
والقبول، واملكانة واملوّدة، لكّذب عيَنه، واهّتم بصرَه أو عقَله، ولعّده حلما من أضااث األحالم، أو 

 قّصة من عامل اخليال! 
يتضّمن بعض األشياء اليت جيمل به أن يكون خاليا عنها،  -مع قيمته ومكانته -إذن هذا الكتاب

يف متناول العلماء والعواّم مجيعا، ويقرأه العامل املثقف، ويستمع إليه  وبريئا منها، وخصوصا عندما يكون
األمي اجلاهل، فال يفّرق بني الصحيح والسقيم، والواقع واخليال، واحلقيقة واألسطورة، فيكون وابال 
عليه، وعوان على الضالل والظالم، وحيدث زلزلة يف إميانه وعقيدته، هنا ينباي لنا أن نعذر املؤلف، 

حنسن به الظّن، ونذكر املزااي واحملاسن، وهاريخ اخلري الذي أحدَث هذا الكتاب، فقد جاَء حركة الدعوة و 
والتبليغ ابنقالٍب شامل فريد يف هاريخ البشر، وكان هذا الكتاب كنرباٍس يف طريقها، يستمّد نورَه من نور 

ري الطريق، ويضع عليه شارات النور، الوحي ومشكاة النبّوة، مث يبّثها يف ظالم اجملتمع اإلنساين، فين
ومعامل اهلدى، وكم أصلح من البشر، وأفاَق من النائم، وأيقظ من الاافل، وذّكر من الناسي والساهي، 
وجاَء إىل املسجد ابلذي مل يطأ عتباته يف حياته يوما من األايم، فوضَع يف قلبه جذوة  من اإلميان، 

القلوَب، وأعد الرجال، ومصابيح الدجى، وأئمة اهلدى،  وشعلة من النور، أحرقت الذنوب، وأانر
فوصلوا يف صميم أوراب، ويف أدغال أفريقيا، ويف ظلمات أسرتاليا والصني وروسيا، وخرجوا إىل الدنيا 
دعاة  وهداة، ال ُقساة  وقضاة ، وأانروا ماليني البشر بنور اإلميان واإلسالم، وكان هذا الكتاب سبب 

كلها، فال غرو أن نعذَر املؤلف يف أخطائه وحاالت غفلته، كما نعذر الكتاَب يف   هداية هذه اخلالئق
إجحافه واحنرافه، واجتنابه للصواب، وحناول ختليته من ظلمه وظلماته، واستنارته بنور الروح واإلميان، 

رض على قوٍم والعرفان واليقني، وعندما يتّم ذلك يكون أكرب خدمٍة تسدى إىل أّمة كبرية، وأغلى تحفة تُع
مسلم، أما النقد الالذع فهو يهدم أكثر من أن يب ي، ويفسد أكثر من أن يصلح، وهنا تعثّرت بعض 
األقدام الفاضلة، طويلة الباع وعالية الكعب، فجرحوا املؤلف والكتاب جرحا فيه إجحاف ومبالاة، 

 ربتهم ابحلقائق جتربة ميدانية. وجمانبة للعدل، العتمادهم الكلّي على املصادر الضعيفة املارضة، وعدم جت
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كما ينباي للمعسكر الثاين أن يعرف أن هذا الكتاب مل يربز يف الوجود ليكون للقرآن بديال، ومل 
يرد مؤلفه ذلك، وإمنا هي ظاهرٌة مؤسفٌة وحالة طارئٌة نزلْت هبم وخّيمْت عليهم، فالقرآن أحّق أن يقرأه 

ن يقرأ يف دواوين السّنة النبوية، ويعرف كالم حبيبه، وأقوال املسلم، ويعرف تالوَته، كما جيب عليه أ
خري واعٍظ، وخري موّجه، وخري انصح، وقد أّدى رسالته، وبّلغ أمانته، واكتمَل دين هللا  رسوله، وهو 

على يده، وأغلق ابب السماء بوفاته، فلم يرتك يف كيان الشريعة ثارة ينسّل منها عضٌو غريٌب فينوب 
مكانَتها، وهذا الكتاب ليس إال مقّررا يف الصّف ومنهجا تعليميا مدرسيا، يتارّي بتايري  عنها، وحيتلّ 

الصفوف واملراحل، وهل يتقّيد الطالب مبقررات االبتدائية يف مراحله اجلامعية! وهل يبقى الدارُس يف 
 صّف واحد، ومع مقّرر واحٍد طواَل حياته كّلها! 

وقد تعّددت  -دخَل الشيخ حممد سخاوت هللا يف التاريخ من أوسع اببه، فقد انلت ترمجته هكذا
قبوال اندرا وإقباال فريدا، واستفاد منه ماليني البشر، وله  -ترمجة هذا الكتاب إىل البناالية قبله وبعده

 لصة . أجٌر كلما يذكر إنساٌن ربّه بعد قراءة هذا الكتاب، أو يسجد له سجدة  مؤمنة  خم
كان داعية من النوع األول، ومل يكن من النوع الثاين، فيتفرّغ للكتابة والتأليف، ويالُق عليه ابب 
بيته، وينامس يف صفحات الكتب، وال يعرف العواصف اليت جتري حول بيته، وال واقع األمة املسلمة 

ير، وليس جماهد ساحة، اليت جترّبه يف كل حلظة، فيكون فارس كتاب، وليس فارس ميدان، وجماهد سر 
ولذلك مل يتوّقف الشيخ عند التأليف والكتابة، ومل يوصد على نفسه األبواَب، وإمنا خرََج إىل الدنيا، 
ونزَل يف الساحة، وجاهَد طوال حياته جهادا كبريا، وجاَب طول البالد وعرضها، وتعّدى حدودها، 

 ميان. ووصَل إىل العامل حيمل رسالة اإلسالم، والدعوة إىل اإل

كان عابدا صاحلا، وتقّيا خملصا، ورجال إنسانيا، كرمي الطبع، وحسن املعاشرة، قّدم خدمات 
إنسانية إىل أهل قريته، وأبناء مسقط رأسه، وبىن فيها مركزا دينيا، ومدرسة لتحفيظ القرآن، وكان لنّي 

ته مع أهله وأسرته ومن كان تحت أمره اجلانب، ودمث األخالق، ومل يكن فظّا أو غليظا، وكانت معامل
م، 2111معاملة بّر وإيناس، وكان التواضع أبرز جوانب هذا اإلنسان العظيم، وقد اختاره هللا عام 

وخّلف وراَءه مكتبة  غنية ثريّة، تُرشد األمة البناالية، وتقوّي فيهم اإلميان، رحم هللا الشيخ سخاوت هللا، 
  (1)وجعَل اجلّنة مثواه.

                                                 

  411انظر حياته يف تراجم مئة من علماء البناال، أتليف موالان أمني اإلسالم، ص (1)
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 األستاذ الدكتور حممد مهر علي

(1781-1118) 
 املؤرخ األمني، أستاذ جامعة اإلمام بالرياض، احلائز على جائز، امللك فيصل العاملية

 

حنن اآلن أمام انباة من نوابغ الدنيا يف عصره، أمام رجٍل مل يعرفه وطنه، فلم يعرفه أبناء وطنه، 
لته، وأمهله علماء بلده، وكتب عنه التاريُخ على هامشه، فظّل مامورا يف حياته، وجتاهله مثّقفو دو 

ومدفوان تحت أنقاض النسيان، وأطالل اإلمهال واإلهدار بعد وفاته، بينما عرَفه العامل شرقا وغراب، وقّدر 
بح يرتّدد جهوَده وجهاَده، وأكرمه العامل العريب على اخلصوص، وأحسن ضيافته، وأكرم مثواه، حىت أص

 امسه عاليا يف غربته، وخافتا يف مسقط رأسه. 
مل يعرفه وطنه وال مثّقفو وطنه، ألنه كان مؤمنا صادقا، ومسلما شجاعا، يؤمن بدينه وهارخيه،  

وعزّه وإابئه، وسلطانه على األداين كلها، كما يؤمن بقيمة الكتاب الذي أنزل هللا على رسوله، ويؤمن 
ه أكثر من نفسه، ويدافع عن عرضه وكرامته، كما يؤمن بعاملية اإلسالم، ، وحيبمبكانة الرسول 

وصالحيته لكل زمان ومكان، ويؤمن أبن املسلمني ليسوا متطّفلني على أية بقعة من بقاع العامل، ومن 
مث فإن مسلمي البناال هم اآلخرون ليسوا غرابء، وليسوا أجانب بني املواطنني اهلندوس يف هذه الدولة، 

ا هم من صميمها، وأبنائها، وفلذات كبدها، وهلم هاريٌخ جميٌد يف هذه البقعة، تشهد عليها الواثئق وإمن
التارخيية املعتمدة، ال كما يصورّهم املؤرخون احلاقدون من االحتالل واالستاالل، اإلجنليز واهلندوس، 

سها، فِلم أمهله علماء وطنه؟ جتاهَله وطنه ومثّقفوه هلذه األسباب، وأحّبه العامل العريب لألسباب نف
والشعب املسلم يف دولته؟ وهو أقرب الناس إليهم، وأرمحهم هبم، وأعّز عزيز هلم، إهنا جناية فادحة، 

 وخطأ فاحش، وإهنا تقصرٌي ال يفيه االستدراك.
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ومن مث رغم أنه ُولد يف بناالديش، ورضع بلباهنا، ونشَأ يف ظالهلا وهوائها، وتحت مسائها وفوق  
ها، إال أن جهوده وأعماله ال تّتجه إىل أّمة بعينها، وال تقتصر على وطن بعينه، بل كانت عاملية أرض

األهداف، إذ كان إنساان عامليا، إنسان للعامل اإلسالمي كله، وللدول العربية برّمتها، إنساٌن صدَق مع 
ياته النتصار إميانه وعقيدته، دينه وربّه، وثبَت على مبدئه، رغم التهديدات واإلغراءات، وجاهَد طيلة ح

وكان ال بّد هلذه الشخصية اإلسالمية الفّذة أن جتد االهتمام واالنتشار، حىت هيأ هللا له أسباب الذيوع، 
ووضع له القبول واإلقبال، وجعل له بلدا غري بلده، وشعبا غري شعبه، وقّيض له قوما حيّبونه، ويكرمونه 

ه مل يكرم مثله، حىت منحوا جوائز ومناصب، وأانطوا به املسؤوليات وجيلونه، لو كان يف بلده وبني شعب
يف هاريخ البناال، إنه مؤرخ بناالديش  جائزة امللك فيصل العامليةالكربى، فكان أول رجل يفوز بـ

األكرب، ومن كبار مؤلفي القرن العشرين امليالدي، والكاتب احلكيم، وفيلسوف اإلسالم املعاصر، 
، هاريخ املسلمني يف البناالالستشراق والتنصري، والناقد األمني البصري، وصاحب كتاب واجملاهد ضّد ا

 . البطل املسلم، األستاذ الدكتور حممد مهر علي 
إنه ملن دواعي األسف الشديد وحنن يف صدد حياة هذا اإلنسان أبننا نقّدمه إىل العامل العريب 

وب ي جلدته ابللاة البناالية األّم، إال أننا مل نرد أن جناري التّيار،  ابللاة العربية، ومل يقدةم بعُد إىل وطنه
فنتوّقف عن تقدمي هذا اإلنسان إىل العامل، كما توّقف مؤلفو شعبه عن تقدميه إىل شعبه، فندفن مآثرَه 

جثثهم، وإجنازاته تحت أطمار التاريخ، وكم من العلماء األعالم أجنبْتهم هذه الدولة، مث دفنت مآثرهم مع 
وقد أصبح هذا هو ديدن هذا الوطن، فهو ال ينجب الكبري، وإن ينجب ال يقدر قدره، وال يستفيد 
منه، ومن أجل ذلك أردان أن نسبح ضّد التّيار ونقّدمه إىل العامل، لكي يرى وطنه أنه إن مل يقّدره فهناك 

 اه. من يقّدره، ويستفيد منه، ويشكره ويكافئه، حىت يكون ذلك درسا لن ينس

فقد واَلده وهو ابن ست سنني،  (1)م،1912عام  ابغرهاتُولد األستاذ مهر علي يف حمافظة 
 هوغليفنشَأ يف حضن أمه، وتحت ظّل خاله، وبدَأ الدراسة يف كتاب قريته، مث درَس يف مدرسة 

عاَد الدكتور إىل وطنه ودخَل يف م، 1941ابلبناال الاربية، وملا انفصلت البناال الشرقية عن اهلند عام 
كلية القاضي نذر اإلسالم مث دخَل يف جامعة داكا، واجتاَز البكالوريوس واملاجستري يف قسم التاريخ ،

                                                 

 م1929نه ُولد عام هكذا جاَء يف ترمجته لدى إدارة جائزة امللك فيصل العاملية، أما األستاذ م، أ، ج بيغ، خريج جامعة كمربدج وصديق األستاذ علي، فذكر أب (1)
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 )م سافَر إىل بريطانيا، ودخَل يف معهد الدراسات الشرقية واألفريقية 1911اإلسالمي، ويف عام 
School of Oriental and African Studies- SOAS) وهي كّلية متخّصصة يف شؤون آسيا ،

والشرق األوسط وأفريقيا هابعة جلامعة لندن، وخترّج يف دكتوراه التاريخ احلديث جلنوب آسيا عام 
عام  (Bar at law)بلندن، وحصَل على إجازة يف القانون  مجعية لنكولن إنم، كما دخَل يف 1911
 م. 1914

الكتاب، ومع التعليم والتدريس، يف عدد من الكليات قضى األستاذ معظم حياته مع القلم و 
، مث دّرس يف (م1977)فدّرس يف الكلية احلكومية بداكا واجلامعات احلكومية داخل الدولة وخارجها، 

م دخَل يف جامعة داكا، وعمل 1978، ويف عام (م1971 -1971)الكلية احلكومية بشيتاغونغ 
حْت له فرصة الدراسة يف بريطانيا، فأكمل الدكتوراه، مث عاَد إىل أستاذا يف قسم التاريخ لفرتٍة، وهنا سن

 جامعة داكا مرّة أخرى. 

م، وسط عواصف وكوارث، ومعاانة 1914ظّل األستاذ مهر علي يف جامعة داكا إىل هناية عام 
ه من املثقفني اإلسالميني، واألساتذة وهتديدات، وسجن ومراقبة، ويف ظروف قاسية حاقت به وأبمثال

اجلامعيني، الايورين على اهلوية الدينية قبل اهلوية القومية، مث سافر إىل بريطانيا، وحضر يف مؤمتر دويل 
أبوراب، وقدم يف املؤمتر حبثا رصينا حول هاريخ املسلمني يف البناال،  اجمللس اإلسالميبلندن أقامه 

ليز والعرب، وذهلوا، وأعجبوا بباحث بناايّل يتحّدث ابإلجنليزية الفصحى اندهش به احلاضرون، اإلجن
بكل سالسة، وحيلل هاريخ املسلمني يف البناال بشكل مدهش، ويرصد احلقائق يف غري مبالاة، ويسرد 
الشواهد يف دقّة وأمانة، هنا جاءْت نقطة تحّول يف حياته، فتحّول هذا اإلنسان من ابحث حمّلي إىل 

ويّل، بكل جدارة واستحقاق، وخرَج من دائرة هاريخ البناال إىل هاريخ اإلسالم واملسلمني، مؤرّخ د
وهاريخ نيب اإلسالم، وهاريخ القرآن، وهاريخ الشعوب واألمم، واحلضارات اإلنسانية، والعالقة بني 

 األداين واملذاهب، وقد نشَر قبل ذلك عّدة كتٍب يف وطنه، كلها ابإلجنليزية. 

كانْت يف املؤمتر بعثة رمسيٌة من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، واقرتحت على   
الباحث أن يعمل كأستاذ يف اجلامعة، وقد كانت مواهب األستاذ مهر علي وطاقاته، ونظراته البعيدة 
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األستاذ أهنا دعوٌة ليست هبّينة، بل هي  الواسعة العميقة، تتطّلب ميداان أوسع، وجماال أفسح، فعرفَ  
م، 1911تحقيق لألحالم، وبشارٌة كربى للحياة، فأجاهبم، وأسرَع إىل اململكة العربية السعودية عام 

وانضّم إىل جامعة اإلمام أستاذا يف قسم التاريخ اإلسالمي، وظّل يف هذا املنصب طوال اث ي عشر عاما، 
ملدينة املنّورة، ودّرس فيها سبعة أعوام يف قسم التاريخ اإلسالمي، مث مث دخَل يف اجلامعة اإلسالمية اب

، وبعد (م1997-1994)عمل كباحث يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف زهاء سنتني 
ذلك عاَد إىل بريطانيا، ومل يعد إىل وطنه، وال ندري اآلن لو عاَد إىل وطنه هل بلَغ مثل ما بلاه اآلن من 

عرفة، واخلدمات العلمية اجلليلة لإلسالم واألمة، وهل انل ما انله من االعرتاف، والشكر العلم وامل
 والتقدير؟

كان األستاذ مهر علي من كبار املؤرخني لتاريخ املسلمني يف اهلند عموما، ويف البناال خصوصا، 
ابلتاريخ، وبرز فيه نبوٌغ مبكر يبّشر مبستقبل واعد يف عامل  فقد قضى حياتَه كّلها مع التاريخ ويف التاريخ

التاريخ والتسجيل، فقد ختّصص يف التاريخ أثناء املراحل الدراسية كلها، بدءا من البكالوريوس حىت 
الدكتوراه، مث عمل أستاذا للتاريخ يف الكليات واجلامعات زهاء أربعني عاما، داخل الوطن وخارجه، 

تاريخ بلحمه ودمه، الذي جعله رجال عصاميا يف التاريخ، وموهبة اندرة من مواهب وهكذا اختلَط ال
القرن املعاصر، قريبة العهد بنا وحبياتنا الدينية والسياسية واالجتماعية، وهَب حياته ومواهبه خلدمة هاريخ 

ع أبعاد اإلسالم وهاريخ دولته، وخّلد الرتاث اإلسالمي العلمي، فكتَب التاريخ من أفق جديد وم
جديدة، واتّبع أسلواب ينأى به عن جفاف السرد التارخيي إىل اجلمع بني صدق التاريخ ومجال األدب، 

 وحّلله تحليال جديدا، ووضَع هاريخ مسلمي البناال يف ميزاٍن جديد، قلما كان العامل يعرفه قبل ذلك. 

يف الكتابة والتأليف، فقد كَتب كتبا كثرية، ونشر مؤلفات قيّمة،  وقد برز هذا النبوغ التارخيي املثايل 
كانْت ركائز جهاده التأليفي يف هذا كله تتمحور قبل كل شيء حول التاريخ، وهاريخ املسلمني يف 
البناال، وهاريخ حمنهم ومعاانهتم تحت سطوة اإلجنليز، ووطأة االحتالل، واإلحساس بشعور مسلمي 

طورية الربيطانية، واحلضارة الاربية، وهذا الشعور الصادق جعله مل أيخذ التاريخ  البناال ضّد اإلمربا
كموضوع علمي جمّرد، بل أخذه كواقع احلياة، وسجّل املاضي اجملّرب، ووزن املستقبل اجملهول مبيزان 
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ب احلاضر املشهود، واستمداد الدروس من العصور الاابرة، ورسم خريطة الطريق يف ضوئها، لتكون أقر 
إىل الصواب، وأجدى يف النتيجة، وقد ُعرف منذ صاره بسعة النظر، وصفاء احلس، وسعة االطالع، 
وسالمة الصدر، والتوازن النادر، فأفرغ هذه املواهب كلها على املكتبة التارخيية العظيمة، وكان مؤرخا 

ول الفصل، ومعرفة دقيقة مثاليا، رمز االقتصاد يف املدح والقدح، والتقريظ والنقد، وتحّري الدقة والق
 للحضارة، وقيم األمم ومثلها.

كما كان قّمة يف اللاة اإلجنليزية وآداهبا، وكان من أولئك العباقرة املعدودين يف هذه الدولة  
الذين نباوا يف اللاة اإلجنليزية، وبرزوا يف ميداهنا، وكتبوا فيها أبسلوب سهل سلسال، من غري تكّلف 

 A brief survey of Muslim Rule in ◊ما كتبه واقفا يف هذا املوقف:  وإجهاد نفس، فمن أبرز
 India ( (1974)التاريخ املوجز للحكم اإلسالمي يف اهلند ◊ Islam in the Modern World 
التاريخ ) Intermediate general history  st and  nd part ◊ (1971)اإلسالم يف العامل املعاصر )

An Outline of Ancient Indo- ◊ (1971) (جملدان) (مقرر الكليات)انوية العاّم للمرحلة الث
Pak History ( (1911)هاريخ شبه القارة اهلندية القدمية ◊ The Bengali Reaction to 

Christian Missionary Activities ( 1811رّدة فعل البناايل حلركة التنصري يف البناال-
سقوط سراج الدولة ) The Fall of Sirajuddaulah ◊ (1911رسالة الدكتوراه عام ) 1871

(1917) ◊ Bengal History of the Muslims of ( أربعة )هاريخ املسلمني يف البناال
 . (1981) (جملدات

هذا التاريخ للمسلمني، وهاريخ معاانة مسلمي البناال تحت سنابك االحتالل الاريب، أرسى 
فدرَس حضارتَه وثقافَته، وعرَف مكره وخدعته، ودسائسه ذات  ابلدكتور مهر علي على ميناء الارب،

األبعاد املتعّددة اليت ال تقتصر على املاّدة، والسلطة واالحتالل، واإلمرباطورية الاامشة، وإمنا تريد أن تب ي 
إمرباطورية معنوية قائمة على التنصري، وإاثرة الشكوك والشبهات حول اإلسالم، وكتاب هللا، وسرية 

ه، وهنا تحّول أفقه التارخيي من إقليمي إىل دويّل، ومن أفق قومّي إىل أفق مّلي شامل ملّلة اإلسالم يف نبي
بقاع األرض مجيعا، وبدَأ يرّد على الارب يف أوسع نطاق وأمشل مسافة، ولّقن الدنيا اسرتاتيجية جديدة  

 ه ودوره العامل اإلسالمي برّمته.للرّد على اإلمرباطورية الاربية الظاملة، ال يزال يتاىّن بعبقريت
سرية النيب ) nabi and the Orientalists-Sirat al ◊من أبرز ما كتبه يف هذا املوضوع: 

 The Qur'an and the Orientalists: An Examination of their◊ (1991)واملستشرقون 
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Main Theories and Assumptions ياهتم ومزاعمهم القرآن واملستشرقون: دراساٌت ألصل فرض

(2114) ◊  A Word for Word Meaning of the Qur'an  ترمجة معاين القرآن الكرمي كلمة
 .(ثالثة جملدات -2111 )فكلمة 



برَز فيه نبوغه التارخيي، وهو الذي عرَضُه على مسرح  هو الذي هاريخ املسلمني يف البناالأن إال 
امل، وجعل من مؤرّخ بناالديشي إىل مؤرخ عاملي، وهو الذي رفَع جنَمه، وجلب له جائزة امللك فيصل الع

وسّجل امسه مبداد الفخر  (1)م، خلدماته يف الدراسات اإلسالمية،2111هـ املوافق لـ 1421العاملية عام 
أثناء  (1981 -1911)واالعتزاز يف سجّل اخلالدين، وقد قضى فيه األستاذ عشرة أعوام من حياته 

أستاذيته يف جامعة اإلمام، جيمع وينقح، ويؤلف ويصّحح، ويكتب ويفحص، ويبحث ويتتبع، ومعه 
قلمه الشالل الذي يتدّفق بقّوة، وينحدر بقّوة، كما ساعدته قدرٌة بيانية، ورافقته ثروة لاوية، حىت جاَء 

ن التكلف، ومصوان من االختالل، الكتاب يف أهبى حّلة، وأكمل وجه، يف أربعة جملدات، بعيدا ع
ترهاح له القلوب، وهتتز له النفوس، وقد تلقاه الناس ابلقبول واالستحسان، وأقبلوا على مطالعته بشوق 

 وشاف، وتواردت عليه رسائل التقريظ والتشجيع. 
، ويبنّي (م1811 -1211)حيكي هذا الكتاب قّصة املسلمني البنااليني عرب زهاء سبع مئة عام 

ة طلوع مشس اإلسالم يف مساء البناال، وقدوم احلّكام املسلمني، واالنتصار اإلسالمي السياسي هلا، قصّ 
ويفّصل هاريخ املسلمني، وحضارهتم، وثقافتهم، وعاداهتم وتقاليدهم، وحياهتم السياسية طوال هذه 

قافة، وعلما ومعرفة، القرون، كما يبنّي كيف أثر اإلسالم يف حياة مواطنيها، دينا وإمياان، وحضارة وث
ومدنية ومعنوية، وكيف جاءت حضارة اإلسالم لتتفاعل مع احلضارة البناالية تفاعال رشيدا، حىت 
أنتجت مرّكبا بنائيا ضخما هائال هو احلضارة اإلسالمية البناالية، مع بقاء هذا الدين عنصرا رئيسيا 

 نشاطا.وعامال وحيدا يف هذه احلضارة، دافقا روحا وحياة ، وقّوة و 
مث حكى املؤلف كيف انقضت أايُم املسلمني ودارت عليهم الدائرة، وعبست هبم األقدار، حىت  

عاشوا جتربة غريبة  يف التاريخ، وواجهتهم سلسلٌة المتناهية من االضطراابت الطائفية، والصراعات العرقية 
دوس، وقّيد يف هذه الرحلة العنيفة، والتفرقة العنصرية، فتناول قصة اضطهاد املسلمني على يد اهلن

                                                 
 م2111هـ/1421عن جائزة امللك فيصل العاملية للدراسات اإلسالمية عام بيان صحفي  (1)
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التارخيية مشاهداته ومالحظاته، ومل يبالغ يف األمور، ومل يتحّيز ومل يتحّزب، بل آثر االقتصاد والدقة 
واألمانة، وامتاز ببعد النظر، وسداد الرأي، حىت جاء الكتاب مرآة وضيئة أمينة، وخري مثال لتسجيل 

والقصور، وال يقتصر على امللوك واألمراء، واألشراف  هاريخ شعب وجمتمع، هاريخ ال يدور حول البالط
والفضالء، واألحداث السياسية، مع توثيق مجيع املعلومات ابملصادر التارخيية املوثوق هبا، والواثئق 
الرمسية، واالستعانة ابجملالت القدمية، ومذّكرات الزوار، وسجالت احلكومة، والنقوش احلجرية، واالنتقاء 

 ربية واإلجنليزية والفارسية والبناالية. من املراجع الع

مل يكن الدكتور علي أّول من تحدث يف هاريخ اإلسالم واملسلمني يف البناال، فقد سبقه عدٌد من 
املؤلفني واملؤرخني، كتبوا يف هذا املوضوع، وصنفوا املصنفات، ونشروا اجمللدات، وعلى رأسهم جادوانت 

 R.C Majumdar ، وراميش تشاندرا مزومدار(م1811- 1978) Jadunath Sarkar سركار
، إال أن املؤرخني اهلندوس أمثاهلما مل يتوّقع منهم اجملتمع البناايل املسلم قط أن (م1888-1981)

ينصفوا إىل هارخيهم، ويعطيه حّقه من العدل واإلنصاف، والصدق والدقّة، واملوضوعية واحلياد، فقد 
ؤرخون املوازين، وحّرفوا الكلم عن مواضعها، وسّودوا األبيض، وبّيضوا األسود، وحّولوا قلب هؤالء امل

املوضوع رأسا على عقب، وملؤوا كتَبهم بكل رطب وايبس، وما يوثق به وما ال يوثق به، ومل أيلوا جهدا 
ة والدينية، كما يف أتريخ اإلسالم واملسلمني بعدسات اهلندوسية، والشماتة هبزميتهم السياسية والثقافي

صّور جادوانت هزمية السلطان سراج الدولة يف ساحة بالسي بـ"أهنا طلوع مشس جديدة يف أفق اهلند، 
مع أهنا كانت كارثة يف هاريخ  (1)وهناية العصور الوسطى، وبداية عهد جديد مل يسبق مثيله يف التاريخ"!

 االحتالل! البناال، وكانت غروب مشس احلرية واالستقالل، وبداية عهد 
هكذا كتبوا هارخينا، هاريخ املسلمني يف البناال، كما اهّتموهم بتهم شنيعة، وصّوروا املسلمني 
أجانب وغرابء على هذه املنطقة، ومل يصّوروهم أّمة هلا ثقافٌة خاّصة، وحضارٌة مستقلة، حضارٌة قبست 

، وهلا حكومٌة وسلطٌة، بل منها أوراب حضارهَتا، ونظام حياة صاحل لكل زمان ومكان، ولكل أّمة
صّوروهم أمة بني أمم البناال، ختتلط معها وتذوب فيها، وتضيع هويتها، كما أنكروا دور العلماء 

                                                 

 وما بعدها  The History of Bengal, Vol: II, Muslim Period, by Jadunath Sarkar, p. 491انظر كالمه يف  (1)
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خصوصا، ودور املسلمني عموما، يف اجلهاد ضّد االحتالل، ويف حركات التحرير، وأمهلوا ذكر احلركات  
لوك اهلندوس، والقصص والوقائع اليت ال قيمة هلا اإلسالمية الكربى، بينما ذكروا كل نقري وقطمري من امل

 (1)يف امليزان، وصّوروهم أبطال التاريخ وأركانه.
أما الدكتور مهر علي فقد صّور للمسلمني هارخيهم اجمليد، وهاريخ عّزهم وكرامتهم، وأن املسلمني   

أو ُعزلوا عن القيادة،  كانوا حّكام هذه املنطقة وسالطينها، وأساتذة العلم واألدب فيها، مث انعزلوا
وانسحبوا من ميدان احلياة، واهنزموا يف السباق، وختلفوا يف الركب، كما أعلن دور العلماء وعامة 
املسلمني يف حركات التحرير بكل شجاعة وصوٍت جملجل، وبنّيَ أن املسلمني هم كانوا قادة حركات 

ضية للحاج شريعت هللا، واحلركة اجلهادية لتيتومري التحرير ورّواد تلك القافلة، ومن مّث فّصل احلركة الفرائ
تفصيال رائعا مستفيضا، هكذا كأنه مجع البحر يف قارورة، ووضع جبال من الرمال يف كّفة اليد، حىت 
جاء الكتاُب تحفة مثينة فريدة ملسلمي البناال يف هارخيهم الطويل، وسجاّل أّوال ووحيدا من نوعه، 

، مل ينجب مثله غري الدكتور مهر علي، وكان ابلفعل جديرا ابلتقليد، وأن ومكتبة غنية أمينة للتاريخ
  (2)ينسج على منواله.

القرآن الكرمي والسّنة النبوية مها أشّد ما تعّرض هلجوم األعداء منذ بداية هاريخ اإلسالم، ومها كاان 
ا إليهما سهاَمهم يف كل عصر ومصر، وحاولوا النيل منهما، حمطّة أنظار املستشرقني واملنّصرين، فصّوبو 

واحلّط من شأهنما، وإاثرة الشكوك والشبهات حول جذورمها، وهاريخ تدوينهما، وإلصاق هتم احلذف 
والزايدة هبما، مث حاولوا تصويب السهام إىل صدر صاحب الرسالة فداه أبيب وأمي، واالفرتاء عليه، 

 على سريته النقية الصافية، وكان على رأس هؤالء املستشرقني ويليام مويروصب جام احلقد والتلفيق 
William Muir (1819- 1917م) يف كتابه The Life of Mahomet (حياة حممد)،  وديفيد

 Mohammedيف كتابه  (م1878- 1941) David Samuel Margoliouthصموئيل مارغوليوث 

and The Rise of Islam (المحممد وظهور اإلس)، وويليام مونتامري واطWilliam 
Montgomery Watt (1919- 2111م)  يف كتابهMuhammad at Mecca  (حممد يف مكة) 

                                                 

  The Sepoy Mutiny and The Revolt of 1871وانظر كذلك كتابه  4و 1هاريخ البناال، أتليف راميش تشاندرا مزومدار، العصور احلديثة، ج  (1)
  111-119، ص1انظر مشاهد من حيايت، لألستاذ غالم أعظم، ج  (2)
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وغريهم، وقد جّرب الدكتور مهر هذه املعاانة يف عصر االحتالل، مث ملا سافَر إىل بريطانيا، مقّر 
سا مسعورا يقوده املستشرقون على االستشراق، وقاعدة اجليش العدواين، شاهَد أبم عينيه هجوما شر 

اإلسالم واملسلمني، وجّرب حرارته ومرارته، ولذلك ملا سافَر إىل اململكة العربية السعودية، ودخل يف 
، مث أّلف كتابه القيم سرية النيب واملستشرقون، أّلف كتابه العظيم اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنّورة

القرآن واملستشرقونهما موقف املستشرقني من اإلسالم عموما، ومن القرآن والسنة والسرية ، ونقد في
النبوية خصوصا، ورّد على كثري من التهم واالفرتاءات اليت جاءْت منهم، ودحضهم ابحلجج الداماة، 

 والرباهني القاطعة. 

، الرابطة املسلمةت السياسية تحت مظلة لقد قضى األستاذ علي فرتة  كبرية  من حياته يف احلركا
مث درَس القانون يف بريطانيا، وعاَد إىل الوطن، وعمَل كمحام يف احملكمة العليا لفرتٍة يسرية، إال أنه 
اكتشف بعد ذلك أنه مل خُيلق من أجل السياسة واحملاماة، بل ُخلق للجهاد يف اجملال الفكري، والقيادة 

ية، وخاَض يف التدريس والتعليم، وتفرّغ للكتابة والتأليف، وكان رجال عظيما، املعنوية، والرايدة العقل
يكتب ما يؤمن ويعتقد، وملا عاَش يف السعودية تعّلم العربية، وال تسأل عن إتقانه لإلجنليزية، فقد عاَش 

يزية، مسلما بنااليا وإجنليزاي يف ذات الوقت، وقضى معظم حياته يف بريطانيا، وكتَب وألف ابإلجنل
 وحاضَر وتحّدث فيها، مث تويّف وُدفن يف أرض اإلجنليز. 

لذلك ملا كان ابحثا يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف ابملدينة املنّورة، نشَأ يف روحه رغبٌة  
عارمٌة لكتاب هللا، وحّب عميق للقرآن الكرمي، وقد جتّلى هذا احلب يف األايم األخرية من حياته، فرتجَم 

، ولعّل إقامته يف ترمجة معاين القرآن الكرميكرمي إىل اللاة اإلجنليزية السهلة، ونشَرها ابسم القرآن ال
اململكة السعودية لفرتة كبرية، وتعّرفه على منهج علماء اجلزيرة، تركت يف تكوين عقليته وذهنه أثرا كبريا، 

مدرسة دينية، ومل أيخذ القرآن وهذا يتجّلى يف ترمجته للقرآن الكرمي، فرغم كونه رجال مل يدرس يف 
وتفسريه على أيدي العلماء واملشايخ، حافَظ على منهج السلف حمافظة هامة، وساَر على درهبم يف 
ترمجة اآلايت، وتفسري الكلمات الاامضة، وتحليل القضااي القرآنية الدقيقة، ومن أجل ذلك تفادى 

ن املسلمني املعاصرين، أمثال الدكتور عبد هللا يوسف األخطاء اليت وقَع فيها كثرٌي من املرتمجني واملفسري
 علي اهلندي، واألستاذ حممد أسد النمساوي وغريمها، رمحهم هللا مجيعا وغفر هلم. 
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م، وهو يؤلف كتااب يف السرية النبوية، يف مدينة 2111لقد اختار هللا هذا املؤلف اجلليل عام 
إسكس  عن وطنه، وُدفن يف أرض غري أرضه، ومل يعرف عنه أحٌد يف وطنه، ومل شرق إجنلرتا، بعيدا

 يُنشر نبأ وفاته يف الصحف البناالديشية! 
وقد يتجلى إمهال هذه الدولة البنها هذا، وإهدار أبناء هذا الوطن للجهود الضخمة العظيمة اليت 

 العامل العريب، وانلْت قبوال عاما يف بذهلا أخوهم هذا، أن عدة كتبه ترمجْت إىل اللاة العربية، وُنشرْت يف
األوساط العلمية والثقافية، بينما ظّلْت كتبه ومؤلفاته ال تزال جمهولة يف هذه الدولة، ومل يرتجم منها 

فيما –شيٌء إىل البناالية! كما أنه كل ما ُكتب عن حياته وأعماله مل يكن جامعا مستوفيا، ومل يفرد أحٌد 
 ا يف ترمجة هذا اإلنسان العظيم.كتااب خاصّ   -وقفُت عليه

ملاذا أمهلوا هذا اإلنسان العظيم؟ وملاذا ظلت هناك حماوالت مستمرة لتهميشه من جمتمعه، وإبعاد 
أعماله العظيمة وإجنازاته اخلالدة عن الضوء؟ بل ملاذا ظهرت حماوالت تشويه صورته، واهتامه بتهم إنه 

 منها براء!؟
واء اإلسالم وسط أمواج العلمانية واالشرتاكية، ومشى سواي على ألنه سبَح ضد التيار، ورفع ل 

صراط مستقيم، بني طرق شائكة وعرة، وبني أانس ميشون مكبني على وجوههم، فثاروا وانتقموا، وصبوا 
عليه جام احلسد واحلقد، وسجلوا امسه يف القائمة السوداء! وجعلوا من مسلم مؤمن جمرما منافقا! مث  

م، وقفه عن إميان ال عن نفاق، 1911وموقف من حرب استقالل بناالديش عام كان له رأي خاص 
فكان ال يرى انشقاق ابكستان، وانفصال شرقها عن غرهبا، وقد أدى به هذا املوقف إىل العداء السافر 

ْيخمع احلكام، وال سيما مع الرئيس  جميب الرمحن، فلما حصل االنفصال، واستقلت الدولة،   الشِّ
حلكومة ابلسجن، ورمته وراء القضبان لعدة سنوات، ومنعته من السفر! حىت جاَء الفرج عام كافأته ا
م، وهاجَر الوطَن إىل غري عودة، ورمبا يكفيه عزاء أنه قد هاجَر مثله كثري من عباقرة هذه الدولة 1914

 عاانته. وشاركوه يف م (1)يف هذه الفرتة املظلمة من هارخيها، مثل األستاذ سجاد حسني وغريه،
                                                 

مي البناال! إنه األستاذ الكبري والباحث العبقري، والكاتب اإلجنليزي القدير الدكتور سجاد حسني، أول حامل شهادة الدكتوراه يف اإلجنليزية من مسل (1)
م، مث بدأ التدريس، ودخَل يف 1942على شهادة املاجستري من جامعة داكا عام  حصلَ  شريفة، مسلمة أسرة يف ماغورا حمافظةيف م 1921ُولد عام 

 جامعة مدير انئب عمل وقد ،نوتناهام جامعة منم سافَر إىل بريطانيا، وحصَل على شهادة الدكتوراه يف اإلجنليزية 1972جامعة داكا حماضرا، ويف عام 
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كما أن علماء هذه الدولة رغم حبهم له، وتفاؤهلم به، وتوقريهم إايه، مل يعرفوا مدى خدماته اليت   
قدمها إليهم، وإىل الشعب البناايل املسلم، وإىل اإلسالم، فلم يفوا حبقهم حىت اليوم، ومل يقدروه حق 

 قدره، بل مل يعرفوه. 
خري اجلزاء، وقّيض من يعرضه على وطنه، ويرتجم كتبه رحم هللا األستاذ علي، وجزاه على جهوده  

  (1)ومؤلفاته، حىت تعّم الفائدة، وينتفع به بنو جلدته، ويعرتف وطُنه بقيمة وعبقرية ابنه!
 

                                                                                                                                  
جشاهيرا داكا لفرتات طويلة، مث أحاطْت به معاانت بعد انفصال بناالديش عن ابكستان، ملوقفه من حرب االستقالل،  جامعة يف نفسه املنصب ويف

كاتبا قديرا يف اللاة   كانولثباته على املبدأ والدفاع عن اهلوية، فهاجر الوطن، ودخَل يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، أستاذا هلا يف قسم اللاة اإلجنليزية،  
و"دليل املسلم الناشئ إىل أداين العامل"  (م1919)اإلجنليزية، أّلف عشرات املؤلفات يف الدين والتعليم واحلضارة، ومن أبرزها "أزمة التعليم اإلسالمي" 

 . م وهو يُِعّد كتااب يف سرية نبينا 1997تويّف األستاذ عام  كما شارَك ابملقاالت يف املوسوعة الربيطانية الشهرية، وقد، (م1994)و"احلضارة واجملتمع"  (م1992)

م يف لندن، ونشره يف موقع "معهد دراسة مسلمي البناال 2111مستفاٌد من لقاء خاص أجراه األستاذ م.أ.ج. بيغ مع األستاذ الدكتور مهر علي عام  (1)
 خصوصا مقال الكاتب فهميد الرمحن يف ترمجة الدكتور مهر علي. ابململكة املتحدة"، إضافة إىل بعض املواقع األخرى على الشبكة، و 
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 موالنا عزيز الرمحن النثارآبادي

(1718- 1117) 
 االحتاد مع االختالفالداعية املصلح، القائد الناصح، مؤذن 

 

املسلمني، ومّل شتاهتم، ونبذ  مشلذي قضى حياتَه كّلها يف توحيد العلماء، ومجع هو اإلنسان ال
اخلالف من بني قادة األمة اإلسالمية وعوامها، والوقوف معهم على منّصة واحدة، يرفع منها أذان 

رمزا الوحدة واملوّدة، ومن أجل هذا السعي الدؤوب، وهذا اجلهاد املستمّر يف ميدان توحيد األمة، أصبَح 
فريدا لالعتصام حببل هللا مجيعا، وأيقونة الحرتام حرية الرأي، والتحرر من االهتام، والتعصب والتحزب، 

، هو املرشد الرابين، واملصلح االتحاد مع االختالفوصاحب لواٍء جديد يف التاريخ حيمل شعار
 شعب هذه الدولة.عند  قائد صاحبالعظيم، العالمة عزيز الرمحن النثارآابدي، املعروف بـ

، يف أسرة مسلمة جهالوكايتمبحافظة  ،(1)نثارآابدم يف قرية 1917ُولد عزيز الرمحن عام 
تتحّدر من ساللة عربية خالصة، معروفة ابلعلم واملعرفة، والتقى والصالح، فقد كان جّده األعلى عربيا، 

، مث توّطن فيها، ومن هذه األرومة العربية جاَء والُده الشيخ هاجَر إىل منطقة البناال يف زمرة  من الدعاة
أحد  (2)مفيض الدين الذي كان معروفا كإنسان صاحل شريف، وكان مبايعا للشيخ املرشد ابدشاه ميان،

 العلماء األعالم واملصلحني العظام يف هاريخ البناال. 
                                                 

م فاخرتانه، انظر حياة وأعمال 1917مل يُعرف هاريخ ميالده ابلضبط، لكن موالان رفيق هللا النثارآابدي ابن اخت الشيخ القائد رّجح يف كتابه أنه عام  (1)
  14و 11الشيخ القائد، أتليف حممد رفيق هللا النثارآابدي، ص

تتحّدر من جماهد ابسل فريد يف هاريخ البناال، الشيخ  سالسة يف ُولد ،ميان ابدشاه بري ابسمإنه أبو خالد رشيد الدين أمحد، املعروف يف التاريخ  (2)
 يف الدراسةَ  بدأَ  ،يبورمدار  حمافظةم يف 1884احلاج شريعت هللا، مؤسس احلركة الفرائضية، فقد كان احلاج شريعت هللا جّده الثالث، ولد ميان عام 

م التحق ابملدرسة احملسنية بداكا، ودرس فيها فرتة  طويلة ، يتجّلى دوُر الشيخ ابدشاه ميان يف 1898البناالية واإلجنليزية، ويف عام  وتعّلم قريته، كّتاب
ه دم اجملاهد البطل احلاج شريعت هللا، ومن مث هنَض جبهتني، جبهة اجلهاد ضد االحتالل، وجبهة الدعوة واإلصالح يف اجملتمع، فقد كان جيري يف عروق

م، وخَل يف السجن أكثر من مّرة، وقبل انفصال ابكستان عندما حدث الشاب بني اهلندوس 1921ضد االحتالل، وشارَك يف حركة اخلالفة عام 

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 111 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

 

فرتة ما  هبوالبتدائية يف قريته، مث درَس يف املدرسة العالية مبحافظة تلقى عزيز الرمحن الدراسة اال
دار م، بعد ذلك دخَل يف رحاب حلمه، ومقّر حياته وقراره، والتحَق مبدرسة 1917-م1911بني 

، وظل فيها طيلة سبع سنوات، أيخذ العلم من األساتذة الكبار، ويسبح يف سرسينابـ السنة العالية
والعرفان، ويقضي الليل والنهار يف الذكر والتالوة، والفكر واملراقبة، تحت ظل املرشد الكبري  حبار السلوك

  (1)الشيخ نثار الدين أمحد يف زاويته، حىت أهنى الدراسة يف هذه املدرسة.
إال أنه كان إنساان شجاعا، طموحا جريئا، ال يشبع من العلم بقليله وال بكثريه، وال يتخّلف عن  

ثقافة واملعرفة، فاستشاَر شيَخه وشّد الرحال إىل اهلند، ودخَل يف املدرسة العالية بكلكتا اليت  موكب ال
كانت حينئذ قبلة الطاّلب، وملتقى العلماء واألساتذة، وأزهر اهلند، دخَل فيها الشاّب عزيز الرمحن 

ري واملؤلف املشهور وختّصص يف احلديث، وكان من زمالئه يف املدرسة العالية املفكر اإلسالمي الكب
 .(1982 -1919)الشيخ موالان حممد عبد الرحيم، وشاه عزيز الرمحن رئيس وزراء بناالديش األسبق 

بعد إكمال الدراسة عاَد إىل مسقط رأسه، وتوىّل التدريس يف املدرسة اليت درس فيها سبع 
السلوك واجلهاد تحت رعاية شيخه نثار الدين أمحد، فكّون سنواٍت، ويف املعسكر الذي تدّرب فيه على 

فيه شخصيته، وبىن فيه مستقبله، وهاهو اآلن عاَد إىل تلك املدرسة، وإىل ذلك املعسكر، ليؤدي دوره، 
وليخرّج علماء راّبنيني، وليعّد جيشا عرمرما من اجملاهدين، الذين سيجاهدون يف سبيل العلم واملعرفة، 

دع واخلرافات، ونشر السّنة يف مكاهنا، وإصالح ما فسد يف السياسة، وقيادة األمة حنو والرّد على الب
 الصالح والفالح. 

                                                                                                                                  
 نظام وحركة اإلسالم علماء مجعية مع السياسةيف ميادين  واملسلمني، كان له دوٌر كبري يف إطفاء انره، وإعادة املياه إىل جماريها، كما صاَل وجالَ 

 على فردّ  اجملتمع، إصالح يف كبريا دورا أدى وكذلك كلها، حياته طوال ابكستان أرض على اإلسالمية احلكومة إلقامة كبريا جهادا جاهدَ  وقد ،اإلسالم
واملعرفة يف اجملتمع، وكان حمافظا على الفرائض  العلم لنشر الشريعتية العالية ملدرسةا وأسس منطقته، يف واحلوانيت الزوااي على وقضى واخلرافات، البدع

لنهار، وراهبا يف والواجبات، وملتزما ابلسنن والتطوعات، ومل يرتك قيام الليل منذ طفولته، فكان عابدا وقائدا يف وقت واحد، وكان كما يُقال فارسا يف ا
 . األرض هذه يف اإلسالمية اخلالفة حلم التحقيق،يزال حلمه ينتظر م، وال 1979الليل، وقد تويّف عام 
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للميالد، واستمّر يف التدريس والتعليم  1942عام  سرسينادخَل الشيخ عزيز الرمحن يف مدرسة  
يدة آالفا مؤلّفة من الطالب، وخرّج كوكبة من واإلدارة والتوجيه ربع قرن كامل، فدّرس يف هذه املّدة املد

العلماء والقادة، والدعاة واملصلحني، والسياسيني واملؤلفني، وأساتذة اجلامعات ورجال اإلعالم، 
فانتشرْت شهرته، وأصبح من العلماء املعدودين يف هذا البلد، ومن أبرز من خترّج على يده مث قام بدوٍر 

ألستاذ املرحوم، املؤلف اإلسالمي الكبري، ورئيس التحرير جلريدة قيادّي يف حياة هذا الشعب، ا
شنارام  اليومية سابقا، الشيخ أخرت فاروق، والشيخ احلاج موالان عبد الرب خان، الذي توىّل الرائسة

فيما بعد هلذه املدرسة، والشيخ الكبري، واملفسر البارز الشهري، وانئب األمري للجماعة اإلسالمية 
، خطيب اإلسالم العالمة دالور حسني السعيدي، والدكتور مستفيض الرمحن، األستاذ يف بناالديش

 جريدة االنقالبوالعامل الصحايف الكبري روح األمني خان، رئيس التحرير التنفيذي لـ (1)جامعة داكا،
 اليومية الصادرة من داكا ابللاة البناالية،.

أجنمن الشيخ النثارآابدي على الدعوة واإلصالح منذ شبابه وأايم طلبه، فأنشأ لقد ُجبل 
وهو طالب املدرسة العالية بكلكتا، مث برَز نبوغه منذ أول حلظة دخَل يف مدرسة سرسينا،  اإلصالح

، ومل يكن يرى بينهما أجنمن اإلصالحفجمَع بني الدراسة والقيادة، والتدريس والتوجيه، تحت مظلة 
تضاّدا أو تناقضا، ومن أجل ذلك رآه الطاّلب يف رحاب سرسينا من أفضل األساتذة وخرية املدّرسني،  
كما رآه الشعب يف ميدان اإلصالح واجلهاد إنساان قياداي ابرزا، ومصلحا عظيما، وجماهدا ابسال، وكان 

ر الدين أمحد، وألجل أّول من اكتشَف فيه تلك الشخصية البارزة القوية هو معلمه ومرشده الشيخ نثا
 ،(2)حزب هللا مجعية اجملاهدينذلك، احلركة اإلصالحية اليت كان الشيخ قد أنشَأها ومسّاها ابسم 

وكانت يف مهدها، أانَط قيادهَتا منذ طفولتها بتلميذه الويّف الباّر الشيخ عزيز الرمحن، وذلك يدل على 
اندجمت احلركتان يف حركة واحدة، وأجنزت إجنازات مدى ثقته به، واعتماده عليه، وتفاؤله مبستقبله، ف

 هائلة. 
                                                 

  24انظر اإلنسان الكامل: ترمجة الشيخ عزيز الرمحن النثارآابدي، مطبوع مؤسسة الشيخ القائد ص (1)
 وأصبح "مجعية حزب هللا". م، 1971وقد تارّي امسها عام  (2)
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وقد قابل شيَخه هذه الثقة، وهذا اإلميان واليقني، أبفضل ما يُقابل به، فوضَع العمل للجمعية   
موضع اجلّد، وبدأَ جيتهد وجياهد، ويتعب ويعرق يف سبيل نشرها وتطويرها، وإصالحها وتنقيتها، والتايري 

ى الناس، وجذب األرواح وجتنيد اجليوش هلا، وكان لسريته العطرة يف التعامل يف أسلوب عرضها عل
واملعاشرة، ونزاهته وعّفته املعروفة، وعلمه الواسع العميق، دوٌر كبرٌي يف إقبال الناس على اجلمعية 
والرتحيب هبا، حىت انتشرْت يف أحناء بناالديش، ووجدْت من الناس جتاواب، وآذاان صاغية، وبدأت  

تائب املتطوعني تتدّفق عليها من كل مكان عن طواعية وترحاب، حىت أصبحت من طليعة اجلمعيات ك
واملؤسسات العاملة على مستوى الدولة، وهنا فرَح الشيخ نثار الدين هبذا اإلجناز القيادي الذي أّداه 

اّلب ذلك على ، حىت اشتهر الشيخ بلقبه، وتالقائدتلميذه الشيخ عزيز الرمحن، فخلَع عليه لقب 
  (1)أكثر مما يعرفون عزيز الرمحن، وحّقا كان قائدا عظيما. قائد صاحبامسه، وصاَر الناس يعرفون 



للميالد، حني كان الشيخ النثارآابدي  1972كان مرشده الشيخ نثار الدين أمحد قد تويّف عام 
سته دار السنة بسرسينا، وعندما تويّف الشيخ وواراه الناس تحت األرض، وخلت الروضة مدّرسا يف مدر 

من أزكى زهرهتا، ومنبع مجاهلا، بدَأ البلبل يقلق ويضطرب، رغم كل ذلك بقي بعد وفاة مرشده سنواٍت 
إىل قريته للميالد، فرتَك الشيخ دار السّنة وعاَد  1911، حىت جاَء عام مجعية حزب هللايدّرس ويقود 

ابشندا. 
، وهو اسم ال قيمة له يف عامل األمساء والصفات، وكلمة ال معىن هلا يف ابشندانعم كان اسم قريته 

القواميس واملعاجم، وكانت هي حالة أكثر أمساء هذه املناطق اليت ختّلفت يف ركب احلضارة، وتشرّبت 
ت قروان يف مدهلم اجلاهلية واألمية، فهنا قام ثقافة اهلندوسية، فظهرْت عليها أعراضها وأمراضها، وظلّ 

 الشيخ بدوره اإلصالحي والقيادّي، وغرّي امسها، ومباذا مسّاها اي ترى؟ 
هنا حدثْت واقعة من روائع الواقعات، وتحّققْت قّصة اندرة من قصص اخليال، قّصة احلّب والوّد 

، وأمنوذج رائع للحّب يف هللا ويف سبيل هللا، النقي الصايف فيما بني ب ي البشر، وقّصة التكرمي والتبجيل
، ينسب إىل أستاذه ومرشده الشيخ (معناه مدينة نثار) نثار آابداسم  ابشندافقد أعطى الشيخ قريته 
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مث  (1)نثار الدين أمحد، تكرميا له، وختليدا لذكراه، وقد انتسَب إليه بنفسه من قبل، فُعرف ابلنثارآابدي،
م، تحمل امسي مرشده وجنل مرشده وخليفته يف الزاوية، وزميله يف الدراسة 1971عام  أنشَأ فيها مدرسة  

اليت كانت نواة جممع إسالمي كبري،  املدرسة النثارية الصاحليةالشيخ أيب جعفر حممد الصاحل، فجاءت 
ية ومركز علمّي، ومقر جهادي وإصالحي، وقد أصبحت اآلن هذه املدرسة يف طليعة املدارس اإلسالم

احلكومية يف بناالديش اليت تحاول اجلمع بني العلوم الشرعية والعصرية، وبني الدين والدنيا، وما أصعَب 
 هذا اجلمَع! ال يقدر عليه إال العظماء، املوفّقون من هللا. 

 

هذه الرحلة املباركة، وقامْت على ساقها، استمّرت  نثارآابدبـ املدرسة الصاحليةأن أتسست بعد 
وامتّدت هذه السلسلة، حىت تحّولت هذه املدرسة إىل جمّمع إسالمي كبري، وقامْت زهاء مخسني مؤسسة 
يف منطقة بريسال تحت إشراف الشيخ، وتحت مظلة هذه املدرسة، ما بني مساجد ومدارس، وكتاتيب، 

ة كانت مبنأى عن النهضة العلمية ومعاهد لتحفيظ القرآن، ودور لأليتام، ومدارس للبنات، يف منطق
احلديثة، وخالية من اجلامعات واملدارس الدينية، واملعاهد الشرعية، رغم توافرها يف مناطق أخرى، كما 
أنشَأ عدة مراكز للتدريب امله ي، ليعّز الناس العمل والعمالة، ولتحيا سّنة البحث عن مورد للرزق، 

حلالل، وكان دائما حيّث الناس على العمل، ومينع ترك والكسب من عمل اليد، والتحّري يف أكل ا
 الدنيا ونصيبها.

حزب هللا دار وكان كاتبا، مياال إىل اللاة واإلنشاء واألدب، والبحث والدراسة، فأنشأ  
، وكتَب كتبا، وأصدر جمالت ودورايت، وكان له دوٌر كبرٌي يف حزب هللا دار األفكار، والتصنيف

 ◊احلياة اإلسالمية  ◊هداية القرآن  ◊وعية العلماء عليه، ومن أبرز ما كتبه الشيخ: األدب اإلسالمي وت
 ◊تعمري األخالق  ◊اإلسالم والسياسة  ◊اإلسالم والتصّوف  ◊احلديث األربعون  ◊حقيقة العلم الدي ي 

  (2) النصيحة والوصية. ◊تعريف أهل السنة واجلماعة وعقائدهم  ◊الدليل اهلادي  ◊زاد الدارين 

كان منوذجا فّذا وأسوة  حسنة  يف العمل اإلنساين، بذَل جهَده وجهاَده، ونذر حياته للدعوة 

                                                 

  11و 17املرجع السابق، ص (1)
 وما بعدها  14حياة وأعمال الشيخ القائد، أتليف حممد رفيق هللا النثارآابدي، ص (2)
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واإلصالح، وقضى عمره كله يف التضحيات والعطاء، ويف سبيل اخلري، ومساعدة اآلخرين، وخدمة  
داين، نعم على اختالف األداين، فقد اخللق، واإلعانة على نوائب احلق، على اختالف األجناس واأل

، وأمّد به عددا كبريا من اخللق، وعلى رأسهم اهلندوس، وهم أكثر صندوق اإلمدادفتَح مشروعا ابسم 
من من غريها، وكان دائم العون، وكالريح املرسلة هلم، وكان يقول:  جهالوكايتعددا يف حمافظة 

عمال اإلنسانية، وتاافلوا عن خدمة اخللق، بينما ال يكمل املؤسف أن معظم املسلمني اليوم تركوا األ
وقد عمل  ،(1)إسالم املرء إال أبداء حقوق هللا وحقوق العباد، واجلمع بني عبادة اخلالق وخدمة املخلوق

مبا قال طوال احلياة، فأصبح أسطورة للخري واإلحسان حىت لدى اهلندوس، وقد قابلوا هذا اإلحسان 
ا له قلوهبم، وأحبوه يف حياته، وبكوه بعد وفاته، والتاريخ يشهد لنا أهنم أشد الناس ابإلحسان، ففتحو 

 عداوة وحراب على املسلمني، وأكثرهم مشاتة  بكوارثهم. 

كل ما استطعنا حىت اآلن هو رسم خطوط عامة ومالمح عريضة هلذه الشخصية العمالقة، إال أنه 
ر جوانب حياة هذا اإلنسان وأكرب إجنازاته كان جهاده الدؤوب، وسعيه املستمّر املطرد يف سبيل من أبز 

مجع كلمة املسلمني، وتوحيد صفوف العلماء وقادة األمة، ورفع النزاع والشقاق من بينهم، ونبذ اخلالف 
الختالف الثانوي لالتّحاد الفقهي املؤدي إىل الفرقة، وصرف أذهاهنم من املهّم إىل ما هو األهم، وإمهال ا

 على األهداف الكربى، والااايت العظمى.
لعّل هذه املزية كانت يف أعماق طبيعة هذا اإلنسان ومن صميم فطرته، ومل تكن مصطنعة  أو  

مكتسبة  لتحقيق حاجة يف نفسه، ولذلك نراه منذ البداية يذهب إىل كل شيخ ومرشد، وينشئ صلة 
لماء وقادة املشايخ، ويذهب إىل املرشدين الكبار يف الطرق املختلفة ويستفيد احلب واملوّدة مع كبار الع

منهم، مهما كانت اخللفية الفكرية، واخلالف يف املذاهب الفقهية، واملشارب السياسية، ولعل كان عنده 
منهج شخصّي يسري يف ضوئه على هذا الطريق العويص، فهو يكّرم الكرمي، ويوقّر الكبري، ويرحم على 

، ومع جونبورالصاري، مهما كان منبته وأصله، وميوله وغايته، فكان على صلة وطيدٍة مع مشايخ 
، ومع الشيخ املرشد السيد فضل الكرمي، مرشد الفرائضيةالشيخ املرشد ابدشاه ميان، شيخ الطريقة 

يكرر دائما: أحب وغريهم، وكان  فرفرا، والشيخ عبد القهار الصديقي، مرشد زاوية تشرموانيزاوية 
  (2)الصاحلني ولسُت منهم ... لعل هللا يرزق ي صالحا 

                                                 

  11و 11لكامل: ترمجة الشيخ عزيز الرمحن النثارآابدي، مطبوع مؤسسة الشيخ القائد صانظر مقال الشيخ خليل الرمحن النثارآابدي يف اإلنسان ا (1)
 11-11حياة وأعمال الشيخ القائد، أتليف حممد رفيق هللا النثارآابدي، ص (2)
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تحقيقا هلذا اهلدف الكبري، وهذا احللم الصعب املنال، جاَء بدعوٍة فريدٍة، وبطريقة جديدة إىل 
، ألن الشيخ يرى دائما أن على العلماء االتّحاد مع االختالفالوحدة، اشتهرْت فيما بعد بدعوة 

لمني أن يتناسوا ويتاافلوا اخلالف اجلزئي والنزاع يف املسائل الفقهية والكالمية، من أجل وقادة املس
احلفاظ على القضااي املشرتكة الدقيقة، وكان يرى كما أن األحزاب املتفّرقة املتناحرة ال تقوم هبا دولة قويّة 

ة على معسكرات ترتّبص صاحلة مستقرة، كذلك ال تقوم دولة اإلسالم على أمة مسلمة متنافرة، موزع
بعضها ابلبعض الدوائر، وتتحني فرص الطعن يف األظهر، من أجل تحقيق الااية العظمى يف حياة األمة 

للميالد، اجتمَع فيه العلماء من أحزاب سياسية  1911عام  جهالوكايتاملسلمة، أقام مؤمترا يف إستاد 
 بيل تحقيقها. ومذاهب فقهية وفكرية خمتلفة، وتحّدثوا عن الوحدة وس

للميالد أرسل دعوة عامة جلميع األحزاب اإلسالمية، العاملة يف بناالديش،  1911ويف عام 
، لتحقيق وحدة إسالمية كربى، ورفع الشقاق جهالوكايتوعلمائها األعالم، ليحضروا مؤمترا يف حمافظة 

وائف متنّوعة، واملنتسبني إىل من بينهم، وقد استجاب لدعوته كثرٌي من العلماء املسلمني، املمثلني لط
مدارس فكرية خمتلفة، فانعقد املؤمتر على مستوى عال من العلم والثقافة والتخطيط والدقّة، يسوده اجلّو 
الروحي واألخوي، مث تكّونت جلنٌة للسعي وراء الااية العظمى اليت هي وحدة العلماء واألمة، كان من 

، والشيخ العالمة دالور حسني السعيدي، تشرموانيرشد بني أعضائها الشيخ السيد فضل الكرمي، م
  (1)انئب األمري للجماعة اإلسالمية.

اآلن قد ال يصعب على القارئ أن يتصّور مدى مشول دعوته ومساحة صدره، وإخالصه لدينه هللا، 
ض، فهو وتضحياته لتحقيق الوحدة اإلسالمية، ومنهجه الصارم يف التقارب والتباعد، والتحابب والتباغ

، مث هو الذي أثىن حقيقة اجلماعة املودوديةالذي كتَب رسالة يف الرد على اجلماعة اإلسالمية، بعنوان 
، مث يف تشرمواني)وهو الذي كتَب رسالة ينتقد فيها زاوية  (2)على السيد املودودي يف عدة مسائل،

يف كثري من أمورها  آت رسياوية النهاية أثىن على دورها يف الدعوة واإلصالح! وهو الذي رّد على ز 
احلساسة، اليت خُترجها من دائرة أهل السنة واجلماعة، ويف النهاية ذكَر أن مرشدها مل أيخذ العلم من 
العلماء، ومل يرتّب على أيدي الفقهاء، ومل يتخرّج من مركز دي ي مشهود له ابخلري واالعتماد، فال غرو 

                                                 

  11و 12م، أتليف األستاذ غالم أعظم ص2117 -1918هاريخ جهود الوحدة اإلسالمية يف بناالديش: انظر  (1)
  118الكامل: ترمجة الشيخ عزيز الرمحن النثارآابدي، مطبوع مؤسسة الشيخ القائد ص  اإلنسان (2)
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وقد كانت له صلة حب وتعاون  !(1)طائه إىل منهج رسول هللا أن خُيطئ، وله بدوره أن يرجع من أخ 
ونقد بناء مع هذه األحزاب كلها كما أسلفنا، وهل رأيت منهجا أقوم وأرشد من هذا؟ وهو عني املنهج 

 1املائدة:  َّ مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت ُّٱ القرآين:

سياسة احلزبية، فيّحب األوىل، ويرى ضرورة كان الشيخ يفّرق بني السياسة اإلسالمية وال 
ال تزيد املسلمني إال فرقة  -يف نظرته-التمسك هبا، والعمل من أجلها، أما السياسة احلزبية فهي 

وشتاها، تشتت مشل األمة، ومتّزق وحدة العلماء، وتثري بينهم الضاينة والشحناء، ومل تكن هذه السياسة 
ل هي وليدة الدميقراطية الاربية، اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان، أما املقيتة يف عصور سلفنا الصاحل، ب

السياسة الشرعية، فهي االعتصام حببل هللا مجيعا، وتعمري األرض على أساس احملبة والتعاون واألخوة، 
ولذلك تفريق األمة ابسم األحزاب السياسية، فال جيوزه دين هللا، كما أنه ما كان حيّب السياسة 

ب يف أايم طلبهم، تلك الظاهرة الفاشية يف مدارس شبه القارة اهلندية ومراكزها العلمية، ويرى أن للطال
  (2)عملهم الوحيد يف أايم الدراسة هو السعي وراء العلم واملعرفة، والتأصل يف الشريعة. 

مع ذلك كله، جالس الشيخ العلماء السياسيني، وحاول الوقوف جبميع األحزاب السياسية   
ملنتسبة إىل اإلسالم على منصة واحدة، وحاوَرها وانقشها، وابدهَلا احلب واإلخالص، والنصائح ا

والوصااي، وتعاون مع كل حكومة يف رشدها وصالحها، وخالَف وزجَر يف غيها وضالهلا، وهذا إن دل 
يف الوحدة  على شيء، فهو يدل على قلبه الكبري، وإخالصه املتني لدينه وألمته، ومدى متّسكه مبنهجه

 واحلسبة اللتني دعا إليهما طيلة احلياة. 


حزب هللا مجعية للميالد  1991استمرارا يف السعي وراء هذا الااية العظمى أنشَأ عام  
مثّلث القوى  ، لتكون ساحة الوحدة، ومنّصة يقوم عليها قادة األمة صفا واحدا، ضدّ املصلحني

املعادية لإلسالم وللناس، كما كان يراه الشيخ، هي وحدة املؤمنني ضّد امللحدين، ووحدة املواطنني ضّد 
احملتلني، ووحدة الناس بشكل عام على اختالف املذاهب واألداين، ضّد الفساد واالستبداد، والفحشاء 

                                                 

  417و 414انظر رسالته "حقيقة اجلماعة املودودية"، و"حقيقة تشرمواني وآت رسي"، نقال من "اإلنسان الكامل"، ص (1)
  411و 411شيخ القائد ص اإلنسان الكامل: ترمجة الشيخ عزيز الرمحن النثارآابدي، مطبوع مؤسسة ال (2)
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مجعية ما الااية العظمى اليت كانت تسعى إليها واملنكرات، واألعمال املعادية للمثل اإلنسانية العليا، أ
فهي تشمل ثالثة ميادين إصالحية، إصالح النفس، وإصالح األمة، وأخريا إصالح  املصلحني

  (1)الدولة.

مل لكن بعد هذا اجلهد املض ي الدؤوب، واإلخالص الكبري النادر، مل تنجح مهمة الشيخ القائد، و 
يقف العلماء على منصة الوحدة، بل ابلعكس إن كثريا منهم جتهمت وجوههم، واكفهرت مالحمهم، 
ومأل الاضب قلوهَبم، فلم يرفعوا إليه رأسا! وقد قال الشيخ الكبري موالان حميي الدين خان أسفا: "إنه 

ن فال نكاد نستشعر سعى وجاهَد طوال حياته من أجل توحيد األمة، مث ذهَب إىل رفيقه األعلى، أما حن
خبطورة املهمة اليت دعا إليها وترَكها على أكتافنا، وهذا الالشعور هو الذي سيؤدي بنا إىل االهنيار 

  (2)عاجال أو آجال".
لو تحقق حلم هذا املصلح العظيم، والناصح األمني لقومه وعلماء أّمته، وتكللت جهوده ابلنجاح، 

اإلسالم واملسلمون يف هذه البقعة، رغم أغلبيتهم الساحقة، لكان هلذه األمة شأن آخر، وملا كان 
أضعف األمم على األرض، أّمة تئن وترزح تحت سطوة شرذمة قليلة من اهلندوس، تويّل من نشاء وتعزل 
من تشاء، حىت أصبح مصري األمة الكبرية بيد تلك الشرذمة، وملا كان علماء هذه األمة رغم عددهم 

املراكز الدينية اليت تعّج هبا هذه الدولة، ليس هلم أثٌر يف حياة الناس السياسية، اهلائل، ورغم املدارس و 
اخلارجة عن دوائر املساجد واملدارس، وليست هلم هيبة يف الشوارع واألسواق، وال كلمة يف الربملان 

ى دوُرهم وجملس الوزراء، كل يوٍم يصدر من احملكمة قانوٌن يصدم اإلسالم يف صميمه، والعلماء ال يتعدّ 
حدود بعض املظاهرات واإلضراابت، ووضع امللصقات على اجلدران، وتوزيع املنشورات أمام املساجد، 
فما دام العلماء يف معسكرات متصارعة، ومادامت جهودهم تنفد يف سبيل التحّزب والتفّرق، وإنشاء 

تقبل لإلسالم واملسلمني يف األحزاب السياسية والفرق الفكرية واملذهبية، ال خري يف هذا كله، وال مس
هذه الدولة، وما دام للهندوس ومن شايعهم ودار يف فلكهم من املسلمني اليد العليا والكلمة النافذة، 

 فال أمل يف عودة املؤمنني إىل مركزهم السياسي واالجتماعي يف هذه البقعة. 

                                                 

  71حياة وأعمال الشيخ القائد، أتليف حممد رفيق هللا النثارآابدي، ص (1)
  119اإلنسان الكامل: ترمجة الشيخ عزيز الرمحن النثارآابدي، مطبوع مؤسسة الشيخ القائد ص  (2)
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خصلة مشتقة من نفسه، ومستمدة من  من أبرز ما ميّيز هذا اإلنسان عن كثري من الناس،
صميمه، وهي إخالصه العميق املتني هلل عز وجل ولدينه، فقد كان أبعد الناس عن الرايء، وأكرههم 
للتكلف والتصّنع، وأباضهم للنفاق، وأطهرهم من رذائل األخالق، وكان صورة حية من السلف، يف 

مل، وميشي إىل املسجد قبل اجلميع، وينصرف ورعه وعبادته، ما إن يسمع األذان إال يتوّقف عن الع
بعد اجلميع، وكان يكرر: املؤمن يف املسجد كالسمك يف املاء، واملنافق يف املسجد كالطري يف 

 (2)وكان حمافظا على الفرائض، مهتما ابلنوافل، يطيل سجوده حبيث يظن الناس أنه قد انَم! (1)القفص!
زهد والقناعة، يتقي الشبهات، فال أيخذ هدية من ال كما كان يف قمة من الصدق واألمانة، وال

يصلي الصلوات اخلمس، يعفو عن الناس، ويتسامح مع ألد األعداء، ويعود املريض، ويشيع اجلنازة، 
 ويعىن حبقوق غري املسلمني أميا عناية. 

بعد هذا اجلهد العظيم، واإلصالح بعد هذه احلياة احلافلة، الثرّة اخلصبة، متنّوعة العطاء، و  
 2118الشامل، واجلهاد املستمّر يف سبيل التوحيد، انتقل الشيخ النثارآابدي إىل جوار ربه عام 

للميالد، ومنذ ذلك احلني أصبحت األمة املسلمة يف هذه الدولة ال تسمع إىل دعوة خملصٍة أمينة، 
سها وعن دينها وسط أمواج متالطمة من العلمانية تدعوها إىل القيام على منّصة الوحدة، وتدافع عن نف

واإلحلاد من انحية، واهلندوسية املتطّرفة من أخرى، رحم هللا الشيخ النثارآابدي، وقّيض لألمة من ينوب 
 عنه، وحيّقق أحالَمه، ويتم رسالته. 

 

 

                                                 

الك بن دينار، فقد نقل املناوي عنه أنه قال املنافقون يف املساجد  لكن ذكر اإلمام العجلوين "مل أعرفه حديثا وإن اشتهر بذلك، ويشبه من كالم م (1)
 . 2189، رقم احلديث 294، ص2كالعصافري يف القفص"، انظر كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، ج 

  744انظر مقال الدكتور حممد أمني احلق، يف اإلنسان الكامل، ص (2)
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 موالنا عطاء الرمحن خان

(1788-1117) 
 صاحب املؤسسات، الداعية االجتماعي، العامل السياسي الكبري

 

إهنا قصة توارث العلم واإلمامة، وقّوة النسل الطاهر والدم الزكّي، وقيمة الساللة الكبرية، وعراقة 
األصل وكرامة احملتد، اليت تحمل العلم واملعرفة، والدعوة واإلصالح، والسياسة والقيادة، والقبول واإلقبال،  

عن جّد، وإهنا قّصة سلسلة فريدة تتألأل حّباهتا بكل هباء وطالوة، ورواء ورونق، كابرا عن كابر، وأاب 
وهاريخ يبهر كل هاريخ ويبّذه، إهنا قّصة جّد وأب وجنل وحفيد، كلهم علماء، وكلهم مصلحون، وكلهم  
ا كبار، وكلهم قياديون، وإذا كان العرق دّساس، وإذا كان الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فإهن

قّصة معدن كرمي، وإهنا قّصة رجل كان من هؤالء العلماء األفذاذ الذين متّيزوا عن ماليني البشر يف 
حياهتم وأعماهلم، ودورهم الفريد يف هاريخ علمي ودي ي هلذه الدولة، والذين تركوا أثرا كبريا يف سياستها 

العضو الربملاين، والنموذج احلّي للجمع وإدارة دفّتها، إهنا قصة العامل السياسي الكبري، وخطيب املّلة، و 
 بني العلم والقيادة، والدعوة والسياسة، الشيخ موالان عطاء الرمحن خان. 

م، يف بيٍت شريف، بيت العلم واملعرفة، ذي 1947عام  كشورغنجولد عطاء الرمحن يف حمافظة 
وما جياورها، وهاريخ عريق يف اجملد والعّز،  كشورغنجاألنفة والعزة واالستعالء، والنفوذ واملنعة يف صعيد 

فقد كان أسالفه من علية القوم ووجوه الناس، جّده العالمة عربت خان كان عاملا كبريا، أما أبوه 
العريقة، موالان أمحد  اجلامعة اإلمداديةفحّدث عنه وال حرج، إنه الشيخ الرابين، والعامل الكبري، ورئيس 
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لد يف هذه األسرة الكبرية ليكون وحيدا لوالديه، وليحمل وحَده هذا العبء الثقيل، وُ  (1)علي خان، 
واألمانة الكربى، اليت توارثها رجاُل هذا البيت منذ قدمي وحافظوا عليها، فتوارثَها الشيخ، وأدى األمانة، 

أجنب أبناء، مؤهلني  وبىن حياَته ومستقبله حبيث يابط عليه كثري من العلماء، ويعتّز به دينه وأمته، مث
حلمل مسؤوليته، وتبليغ رسالته، وتحقيق آماله اليت ترَكها على كواهلهم، وهم خري ممثلني لوالدهم، وخري 
خلف خلري سلف، وخري شاهد على عبقرية هذا اإلنسان، وروحه القيادية، وقدرته على تربية اإلنسان، 

 أُ من البيت، وخريكم خريكم ألهله. وبناء اجملد، وإصالح األمة وتوجيهها، فالعبقرية تبد
بدَأ الدراسة يف بيته، وهو مدرسة علمية كبرية، تحت إشراف والده، مث دخَل يف رحاب اجلامعة 
اإلمدادية اليت ال تزال تعّد من طليعة املراكز العلمية يف الدولة، دخَل فيها الطفل عطاء الرمحن ومل خيرج، 

م، مث ختّصص يف تفسري القرآن الكرمي، وهكذا انتهت املراحل 1911وإمنا خترّج يف مرحلة التكميل عام 
املدرسية واجلامعية، ومل تنته الدراسة، ومل تتوّقف املسرية يف طريق املعرفة، فقد ظّل حريصا على العلم، 
ومتلّهفا عليه، ومتعّلقا به، وغارقا يف الكتب واملؤلفات، وشاوفا ابلبحوث والدراسات، طوال حياته،  

رَس بنفسه اللاة واألدب، والتاريخ والفلسفة، وعلم السياسة، واالقتصاد، والنظرايت، واألفكار كما د
املعاصرة، درَس كّلها خارج مقررات اجلامعة، ليعّد نفَسه للمستقبل، وليدخل يف غمار السياسة 

ي أقوى والقيادة، وهكذا يكون الكبار، فاملدرسة اليت تكون يف صميم أنفسهم، ويف عامل فكرهم، ه
مدرسة يف العامل، وأغناها، وأكثرها إجنازا، وأقدرها على كشف العبقرية الكامنة، وإبراز اإلنسان على 

 مسرح العامل. 

توىّل التدريس يف اجلامعة اليت درَس فيها، مث دّرس يف جامعات ومدارس كثرية يف مراحل خمتلفة من 
، ورائسة اجلامعة اإلمدادية مريبوراكا، كما توىّل رائسة مدرسة دار العلوم ود كشورغنجاحلياة يف 

، ودّرس احلديث النبوّي أكثر من مخسة وأربعني عاما، وأنشَأ مدارس ومراكز علمية كثرية، فريدآابدبـ
                                                 

الدراسة االبتدائية يف كّتاب قريته، مث درَس يف عّدة مدارس حكومية، وأخريا خترّج من  أخذ ،كشورغنجم، يف حمافظة 1914د علي عام ولد أمح (1) 
 إنشاء مركز م، ورغم أنه مل يدرس يف جامعة ديوبند، ومل يدخل يف املدارس العربية التابعة ملنهج ديوبند، إال أنه شارك يف1921املدرسة العالية بكلكتا عام 

يف  وظلّ  ،كشورغنجبـ" اإلمدادية اجلامعةعلمي مع شيخه ومرشده العالمة أطهر علي، أصبح من طليعة املدارس الديوبندية يف هذه الدولة، وهو "
، ومعروفا مبستجاب الدعوة، وقد رائستها طوال أربعني عاما، دّرس من خالهلا آالفا من الطالب، وأعّد عددا كبريا من الدعاة واملصلحني، وكان عابدا زاهدا

 الشيخ عطاء الرمحن خان.  م، وخّلف وحيَده وفلذة كبده1982اختاره هللا عام 
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ملؤسس ، وهو يُعترب ابكشورغنجمن أبرزها اجلامعة املّلية بداكا، واجلامعة الفاروقية يف مسقط رأسه 
 وفاق املدارس العربية بناالديشوحمييها، واختري األمني العام لـ كشورغنجالثاين للجامعة اإلمدادية بـ

مّدة كبرية، فكل    (1)تنظيم املدارس العربيةلفرتة طويلة متتّد على مخسة عشر عاما، كما توىّل رائسة 
يف الرتبية، ومكانته يف األوساط العلمية، والتعليم هذا وذاك يربز عبقرية هذا اإلنسان يف التعليم، ودوره 

 العريب واإلسالمي بشكل عاٍم. 

ذكران مالمح عامة عن حياة هذا اإلنسان وخطوطها العريضة، لكن أبرز مالمح هذا اإلنسان، 
ايدي من السياسة، ودوره الفريد يف والذي خّلده يف هاريخ العلماء، وهاريخ هذه الدولة، هو موقفه الر 

القيادة واحلكومة، فقد كان رجال سياسيا، وممّثال حيا صادقا للسياسية احلكيمة، والسياسة اإلسالمية، 
السياسة اليت تكون من أجل الدين، ورفع كلمات هللا، ولصاحل األمة، وقد ترىّب على يد عامل سياسي 

يخ بالد البناال، الذي كان خري مثال للجمع بني العلم فريد، بل على أكرب شخصية مثالية يف هار 
والسياسة، والدعوة والقيادة، والذي لن ينساه التاريخ أبدا، ما دامت هذه الدولة، ومادامت أمة اإلسالم 
فيها، سيظّل هذا اإلنسان خالدا فريدا، وهو الشيخ الرابين، العالمة أطهر علي، فقد ترك الشيخ أثرا  

طاء الرمحن خان، يف حياته العلمية، والعملية، والفكرية، والدينية والدنيوية، وكان مدينا كبريا يف حياة ع
ولذلك عندما أكمل الدراسة يف اجلامعة  (2)له ابلشكر واالمتنان، يف كل شيء أجنزه يف احلياة،

الان أطهر علي اإلمدادية، أراد أن يرحل إىل اهلند ويدخل يف دار العلوم ديوبند، إال أن شيخه ومربّيه مو 
منَعه عن ذلك، وأمره أن يبدَأ التدريس، فانصاع ألمر الشيخ، وأطاعه بال معارضة، وال نظر وال أتخري، 
فبارك هللا يف هذه اخلطّة وآتت مثارا شاهدهتا الدنيا، وكأن الشيخ الرابين أطهر علي بفراسته اإلميانية 

التثقيف النفسي وبناء احلياة، وكان متأثرا جدا أدرك علّو مهّة الشاب، وقّوته العلمية، وقدرته على 
ابخلطيب األعظم صديق أمحد، مولعا آبرائه، ومعتزّا ابتباعه، كما كان معجبا فكراي ودعواي بشيخ 

  (1) اإلسالم ويل هللا الدهلوي.
مث  وهو ما زاَل يف شبابه، نظام اإلسالمالتابعة حلركة  اللجنة الطالبيةبدَأ حياته السياسية يف 

                                                 

 جاورها وما شاهي مؤمنبـ العربيةهو اجمللس اإلقليمي لتعليم املدارس   (1)
 م 2111أغسطس  18مقال للشيخ فيصل أمحد اجلاليل، جريدة "االنقالب" اليومية،   (2)
 م 2118نظر جملة "الكوثر" الشهرية، مقال الشيخ موالان عبيد الرمحن خان، أكتوبر، ا  (1)
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وجاهَد تحت مظّلته فرتة  كبرية ، مث شارَك يف االنتخاب التشريعي عام  نظام اإلسالمدخَل يف  
م، كمرّشح حّر، يف عهد الرئيس حسني حممد إرشاد، وانتصَر على اخلصوم، إال أن النتيجة 1981

زوال  م، بعد1991أعلنْت عن هزميته، تحت ضاوط احلكومة العسكرية، مث شارَك يف انتخاب عام 
وفاز بفارق كبري، وأصبح عضوا  ،(BNP)احلزب القومي البناالديشيالعهد العسكري، تحت مظّلة 

برملانيا، ودخَل يف الربملان مرفوع اهلامة، ومعتّز القامة، ميّثل العلماء، ويقّدم هلم خري منوذج للسياسة، 
لى عقب، فنشر الدين، والدفاع عن وميّهد هلم الطريَق، وكان يرى أن الدنيا قد تاريت، وتقلبت رأسا ع

العقيدة واألمة، ال ميكن اآلن ابلعلم وحده، بل ال بد للعلماء من اجلمع بني العلم واجلهاد، والدعوة 
 (1)والسياسة، واحملراب وامليدان، والدنيا واآلخرة!

ناسبة لقد عاَش هذا اإلنسان طوال حياته خارج العاصمة، إال أنه كانت له حضرة دائمة فيها، مب 
 يف كل قضية متّس الدين والدولة، واألمة والتعليم املدرسي، وكانت له مكانٌة كربى عند علماء العاصمة. 

كان سياسيا حكيما، يعمل بفراسته اإلميانية، وجتاربه يف احلياة، فكلما خترج حركة ٌ جديدة، أو 
كات، مل يكن ُيشارك فيها عشوائيا، بل كان يتمهل، ويتأىن، ويفّكر تربز دعوٌة، وتطلع مظاهرات وحر 

ويقدر، وحياول أن ينظر يف عمقها، ويتحّسس مستقبلها وآايت املستقبل على بصرية، مث ُيشارك فيها 
أو حيجم عنها، ومن أجل هذا مل يشارك يف التكتالت السياسية، ومل يتنّقل بني األحزاب، ومل يارّي 

ناوين، طوال حياته السياسية كلها، وقد برزْت عبقريته هذه أايم حرب التحرير عام األولوية والع
حزبه نظام اإلسالم، ومجيع قادته، وعلى رأسهم  -أو ابألحرى ظل حمايدا هلا -م، بينما خالَفها1911

شيخه ومربيه موالان أطهر علي، لكن الشيخ أيد احلرب، وخاَض فيها بقلبه وقالبه، وأوى يف بيته 
ملظلومني، من املسلمني واهلندوس! وبذلك قدم منوذجا فريدا يدل على إنسانيته، وعبقريته السياسية، ا

  (2)وفراسته اإلميانية، وبعد نظره يف مصري البالد والعباد.

ىّل لقد جتّلت يف حياة الشيخ عطاء الرمحن عبقرية التوجيه واإلدارة، والرائسة والقيادة، ومن مث تو 

                                                 

 م 2111يوليو،  11، األحد، (البناالية)مقال للدكتور حممد عبد احلق، جريدة "األفق اجلديد" اليومية   (1)
  118البحث عن علماء مقاتلي التحرير، أتليف شاكر حسني الشبلي، ص (2)
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رائسة مؤسسات، وأشرف على جلن ومجعيات، وعمل عضوا يف كثري من املعاهد واجملمعات، واللجن 
واملؤسسات الدينية واحلكومية، فقد كان عضوا يف اللجنة الربملانية الدائمة التابعة لوزارة الشؤون 

البعثة اإلسالمية، وجلنة  اإلسالمية، وعضوا يف جلنة املكتبة املركزية التابعة للمجلس الوط ي، ومنّظما يف
األوقاف بناالديش، وعضوا يف اللجنة الدائمة واهليئة احلاكمة للمؤسسة اإلسالمية بناالديش، كان 

 عضو هيئة رائسة اجمللس الوط ي للشريعة اإلسالمية. 
كما قّدم خدمة  جليلة إنسانية إىل شعبه وأمته، واجملتمع الذي عاَش فيه، فكان انئب الرئيس 

مجعية التعاون للمدرس و مؤسسة العلماء بناالديش، وأنشَأ كشورغنجاهلالل األمحر بـ جلمعية
ملساعدة الطالب، وتطوير األمور االقتصادية للعلماء، كما قاد حركات كثرية للرد على البدع  العربية

اإلسالمي  منّظمة التعليم اجلماهرييواخلرافات، وبّث نور التوحيد، والعقيدة الصحيحة، وأنشَأ 
لنشر العلم والثقافة، وحملو اجلهل واألمية من اجملتمع، ويف الفرتة اليت كان عضوا يف الربملان،  بناالديش

، وساعَدهم يف كل قضية، وسهَر من أجلهم، كشورغنجقّدم خدمة  غري مسبوقة املثال إىل سّكان 
أحبه اهلندوس، وأحبه به كل من كان وجاهَد لتطويرهم وتقدميهم، فأحّبه العلماء، وأحب املسلمون، و 

 يعرفه. 

فوق كل هذا وذاك، لقد كان ا لشيخ عطاء الرمحن إنساان فريدا، أو كاد أن يكون إنساان كامال، 
ا، بدءا من منتصرا متيقظا، وغالبا على أمره، وواعيا عما يقول وما يفعل، ومميزا فذا يف مراحل حياته كّله

األهل واألسرة، حىت الربملان وجملس النّواب، وكان بسيطا يف مظهره، عظيما كل العظمة يف معدنه 
وأعماله، متخّشعا ومتواضعا، وشعبيا يف فكاهته وحديثه، مع هيبته ووفاره، ومل يره أحٌد عابسا ابسرا 

ة اخلنا والفحش، وسلم املسلمون مقطّبا قّط، عفيف اللسان، واليد، والبطن، فما جرْت على لسانه قول
من لسانه ويده، وأمن الناس بوائقه، يرى إيذاء الناس وجتريح شعورهم وعواطفهم من الكبائر، وكان 
مجيل الصورة، ومهيب الطلعة، وقورا، ولني اجلانب، ورقيق القلب، ومتكّرما، ورحيما ابلناس، وال أيمر 

ياسيا جليال، وعضوا برملانيا، بل أنزل الناس وأضعفهم يف أحدا أمرا عسكراي، رغم كونه عاملا كبريا، وس
اجملتمع كان يقرتب منه وجيلس معه بال خوف وال وجل، ويتحّدث إليه حديث اخلليل مع اخلليل، 

 ويبّث له حاجته، وكان اببه ال يالق أمام الناس. 

فلم ُيسمع أنه اغتاب يف حياته أحدا، رغم أنه   كان عابدا مطبوعا، وكان أبعد الناس عن الايبة،  
كثريا ما كان يتعّرض للنقد واحلسد، ونكران اجلميل، يقول عنه الشيخ عبيد الرمحن خان الندوي، 
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الكاتب الكبري وجنله األكرب: "رأيُت أيب طوال مخسة وثالثني عاما، وما رأيُته ياتاب أحدا، فإذا جاَء  
اضرين يف اجمللس بسوء، كان الشيخ ينهض ويذكر شيئا من احلديث عن شخٍص، وذكره بعض احل

فضائله، فكانت الفضائل متالبة على الرذائل، وكان يّتقي احملارم، ويستنكف الشبهات، وهنا عندما فاز 
، لئال الوفاقيف االنتخاب التشريعي، وأصبح عضوا يف الربملان، استقال عن منصب األمني العام لـ

  يكون موضع االهّتام.
أما الزهد فقد كان آية اآلايت فيه، وقد يبلغ زهده درجة اإلنكار، لوال الثقة ابلراوي، واالعتماد 
على ذاكرته وصّحة طريقة الرواية، فعاَش حياته كلها إنساان بسيطا، ومل يعرف القصور الفاخرة، وال 

لعاعة الدنيا، وملا تويّف ُوجد  املوائد احلافلة، وال حياة السرف والرتف، يعّز العلم والتقوى، ويرتّفع عن
، وال ميلك حسااب مصرفيا، فضال عن الودائع (ما يعدل مئة رايل سعودي)عنده ألفان هاكا فقط 

  (1)املصرفية! وهو عضو جملس النّواب!
كان رجل القرآن، يقرأ بنفسه، ويفّسر للناس، ويرغّبهم يف األعمال الصاحلة ويف اجلّنة، وحيّذرهم 

كان يفّسر القرآن للمصاحل السياسية، كما كان رجل السرية النبوية، وشاوفا بصاحبها   من النار، وما
عليه ألف ألف سالم، وكان يتحّدث يف احملافل واجملالس العلمية والدينية عن السرية النبويّة، فكان 

ما ميّر حديثه عن السرية حديثا حّيا، دافقا ابحلياة وروح اإلخالص، يبكي بنفسه، ويبكي الناس، وكل
 ، وهاريخ بذهلم وفدائهم، وتضحياهتم للدين، كان ينتحب انتحااب. حبياة الصحابة 

م، وخّلف وراءه إجنازات عظيمة، وأماانت كبرية، وخلفه من 2118وقد اختاره هللا تعاىل عام 
مسة، ال يزالون ميشون على درب بعده خلٌف راّبهم على اإلسالم، فأحسن تربيتهم، وهم أجناله اخل

أبيهم، وجياهدون لتحقيق أحالمه، رحم هللا الشيخ عطاء الرمحن، وابرك يف جهود من خلفوه، وورثوا عنه 
 علمه وعمله ودعوته وجهاده. 

م، بعد أن جاهَد طوال قرٍن كامل، وبعد حياة حافلة ابملآثر اخلالدة 1918وقد اختاره هللا عام 
لدين واألمة، وخلد وراءه كتبا ومؤلفات قيمة، ال تزال تشهد على عبقريته، وجهاده، واخلدمات اجلليلة ل

 وتضيء الطريق ملاليني الناس، الذين حيلمون العمل من أجل دين هللا، وإعالء كلمته. 

                                                 

 م2118"الكوثر" الشهرية، مقال الشيخ موالان عبيد الرمحن خان، أكتوبر، انظر جملة   (1)
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 موالنا أبو سعيد حممد عمر علي

(1788- 1111) 
 داعية اإلسالم، املؤلف القدير، ترمجان العالمة الندوي

 

ن اآلن بني يدي إنسان عظيم من عظماء هذه الدولة، وداعية حكيم من كبار دعاهتا، حن 
وكاتب قدير من أبرز كّتاهبا، وواحد من رواد احلركة العلمية، إنساٌن فّجر مواهَبه وأبرز نبوَغه املفكر 

وأحسن تربيته، اإلسالمي الكبري وجمّدد القرن املاضي العالمة أبو احلسن علي الندوي، فراّبه يف حضنه، 
وصاَغ عقليته واجتاهه يف قالبه، وصقل عبقرايته، وأنشَأ صلته ابهلل، وقرّبه من هللا، وغرَس فيه غرسة من 
اإلخالص واالحتساب، والتفاين يف سبيل الدعوة واإلصالح، ما غرّي جمرى حياته، وغرّي نظرته إىل الدنيا 

وجعله من هؤالء الدعاة الذين كان مّههم الوحيد يف  واحلياة، وحّول مصريَه، وحّدد مكانته يف التاريخ،
مكافأة  على دعوة غري املسلمني إىل  احلياة، وشالهم الشاغل، هو "محر النعم"، الذي أعلنه النيب 

اإلسالم، إنه الشيخ الرابين، واملؤلف القدير، والعامل املوسوعي، والداعية املخلص، وترمجان العالمة 
دعوة لية، وأول خلفائه يف هذه الدولة وأبرزهم، وصفوة تالميذه، ومؤسس مجعية الندوي ابللاة البناا
 ، موالان أبو سعيد حممد عمر علي. اإلسالم بناالديش

لقد كان إنساان خامال مامورا، وشااّب متواضع احلال، ومضطرب البال، لكنه كان جريء القلب، 
الندوي، فهرول إليه، والتقى به، وهنا وجَد بايته، ومليء احلماس، إذ تعّرف على الشيخ املصلح العالمة 

ووجد اإلنسان الذي طاملا حلم به، فسّلم إليه نفسه، وفّوَض إليه أمَره، واصطبغ بصباته، وانصاَغ يف 
بوتقته، حىت أصبح صورة صادقة من حياة مرشده الشيخ الندوي، ومثاال حّيا له، يف اإلخالص 

ء العني والقلب معا على األمة، واجلهاد يف دعوة غري املسلمني إىل واالحتساب، والبذل والعطاء، وبكا
اإلسالم، والوقوف جبانب املهتدين، والعمل على إبراز حماسن اإلسالم، وصالحيته للعصر احلاضر 
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وللعقل املعاصر، وتقدميه إىل األوساط املثّقفة يف حّلة جديدة مناسبة، وترسيخ مفهوم الشريعة والدين يف  
وهنا يتجّلى فضل اللقاء مع الكبار، والصلة هبم، واجللوس معهم، واالنتفاع بعلومهم وفيوضهم  أذهاهنم،

 وعرفاهنم. 

م، يف أسرٍة 1947أكتوبر من عام  1تشوادانااولد أبو سعيد حممد عمر علي يف حمافظة 
ين والصالح كابرا عن كابر، فقد كان وثرية البال، وغنية الدين والصالح، توارثت الد (1)رقيقة احلال،

، وكان من أبرز تالمذته، كما كان أبوه فرفراجّده مبايعا للشيخ موالان أيب بكر الصديقي، مرشد 
مبايعا للشيخ روح األمري البشريهايت، خليفة الشيخ الصديقي، هكذا ُولد الشيخ عمر علي يف بيٍت 

التقوى واخلوف من هللا، واختيار ما عنده على ما عند يالب عليه الطابع الدي ي بشكل كبري، ويسوده 
الناس، فرتَك ذلك أثرا كبريا يف عقلية الطفل، ونشَأ على التقوى والصالح، والتمّسك ابلشريعة منذ 

 طفولته، وبدأَ يصلي ويصوم منذ الصار. 
مدرسة قّوة اإلسالم  ، مث دخَل يفقابل نارافتتَح الدراسَة يف بيته، مث درَس يف املدرسة العالية بـ 
م، بعد ذلك التحَق ابملدرسة العالية 1917، وخترّج يف مرحلة الفاضل عام كوستيامبحافظة  العالية

م دخَل يف جامعة 1911م، ويف عام 1911، واجتاَز مرحلة الكامل يف احلديث عام اببنامبحافظة 
 م. 1917داكا، ودرس املاجستري يف قسم علوم السياسة، وخترّج عام 

، وبعد املؤسسة اإلسالمية بناالديشم بعد التخرج من جامعة داكا توىل العمل يف 1911عام 
اليت أسسها  سانتوش، وتوىّل التدريس يف اجلامعة اإلسالمية بـهاناائيلفرتٍة بسيطٍة ذهَب إىل حمافظة 

، ودّرس فيها قرابة سنة، وتوىّل التحرير جمللة البهاشايند خان العامل السياسي الكبري موالان عبد احلمي
كلمة احلق  م، وشارَك يف عدد من الندوات الثقافية، منها 1918الشهرية عام جملس التمّدن

، وقد ترك ذلك أثرا كبريا يف تكوين عقليه وتحديد وجهاته، وأخريا عاَد إىل العاصمة ودخَل يف الثقايف
 ية بناالديش مرّة أخرى.املؤسسة اإلسالم

لو ينظر القارئ يف حياة الشيخ حممد عمر علي نظرة فاحصة دقيقة، يرى أنه كان إنساان علميا  
                                                 

  21انظر كالم الشيخ فريد الدين مسعود يف ذكرايت موالان أيب سعيد حممد عمر علي، ص  (1)
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يف صميمه، معّلما ومربّيا طبعا فيه ال تطّبعا، ومدّرسا يف عمقه، ولذلك رغم أننا نراه يقضي معظم 
عاما، إال أنه توىّل التدريس يف  21ر من حياته يف املؤسسة اإلسالمية بناالديش، اليت متتّد على أكث

مقتبل عمره، وملا أحيل إىل التقاعد من املؤسسة اإلسالمية عاَد إىل التدريس مرّة أخرى، وظّل يدّرس يف 
مدارس دينية كثرية إىل آخر عهده ابلدنيا، وكان إذا ملح ابرقة ذكاء وجنابة، وجهود واجتهاد يف أحد من 

ها، وكان يشجع الطالب على التفوق واإلبداع، ويدفعهم إىل املسامهة يف نشر الطلبة، فرَح هبا، وأبرزَ 
الدعوة وحماربة التنصري بشكل جتديدي، أما دخوله يف املؤسسة اإلسالمية فكان هلدٍف عظيم يف حياته، 

ه، ولااية مباركة، وقد حّقق هدَفه، وبلَغ غايته، فجاَءْت حياتُُه يف املؤسسة اإلسالمية بثمراٍت خلدت
وكان عصره فيها أعز العصور وأزهاها يف هارخيها، أضف إىل ذلك أنه مع كونه موظّفا يف املؤسسة 

 اإلسالمية، كان على صلة وطيدٍة مع العلم والعلماء، واملدارس الدينية، واملؤسسات العربية. 
مل وقَف الشيخ معظم حياته يف املؤسسة اإلسالمية على عمل ال يزال يعّد من أهم وأعظم ع

اليت أصدرهتا املؤسسة يف  املوسوعة اإلسالميةعلمي يف هاريخ هذه الدولة ويف هاريخ املؤسسة، وهو 
جملدا، جبهود عدد كبري من العلماء الكبار وتحت إشراف  14يف  موسوعة السرية النبويةجملدا، و27

ؤسسة هابعة للحكومة، هذا اإلنسان العظيم، ومن أجل هذا العمل استنفد جزءا كبريا من حياته يف م
رغم كونه رجل العلم والدعوة، والسلوك واإلحسان، وهلذا عندما تحقق حلمه وبرزت املوسوعتان يف 
الوجود، ترَك املؤسسة وتفرّغ للتدريس والتوعية، والتأليف والدعوة، على أوسع نطاق، ويف أروع صورة، 

، إال أن مشروع املوسوعة هو الذي أجربين وكان يقول: "التعليم هو رأس مايل وهديف األمسى يف احلياة
  (1)على الدخول يف املؤسسة اإلسالمية بناالديش".

ملا كان الشيخ أبو سعيد حممد عمر علي يشتال يف املؤسسة اإلسالمية بناالديش، وقَع يف يده  
ليف الشيخ أيب احلسن الندوي، ومل يكن الشيخ يعرف املؤلف ، أتإذا هّبت ريُح اإلميانكتاٌب بعنوان 

إال هبذا الكتاب، فلما أخذ يقلب صفحاته، كانت كل كلمة صارية ومجلة ضئيلة تعطيه الدليل على 
عظمة مؤلفه وجالله، وعمق فكرته وندرة أسلوبه، ولاته وروحه، وقّوة بيانه، وروعة تعبريه، والقدرة على 

لبعيد املدى، فما كان منه إال أن ترجم الكتاب يف فرتة يسريٍة، ونشَره من املؤسسة جذب القارئ، وأثره ا

                                                 

 17مقال كتبه الدكتور شهيد اإلسالم الفاروقي، ص -موالان أبو سعيد حممد عمر عليه: حياته وأعماله (1)
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، فلما قرأَه أ صيب رجال الفكر والدعوة يف اإلسالماإلسالمية، مث وجَد كتااب آخر للمؤلف وهو  
من روائع  ابلكهرابء، واعرتته حالٌة غريبٌة، وجاءْت هزٌّة كبرية يف عامل فكره وكتابته، من أثر ما شاهدَ 

التاريخ اإلسالمي، وعطاء الدعاة الكبار وبذهلم يف سبيل الدعوة واإلصالح، كما انتشى أبسلوب 
املؤلف، فرتمَجه ونشره من املؤسسة، إال أن الشيخ مل يكن يعرف من هو أبو احلسن علي الندوي، سوى 

 أنه أديٌب من األدابء، وعامل من علماء اهلند. 
ثناء حواره مع زميله يف املؤسسة اإلسالمية ومديرها األسبق، موالان فريد هنا يف يوم من األايم أ

الدين مسعود، أخربه الشيخ فريد أبن مؤلف هذين الكتابني الذي نقلهما الشيخ عمر علي ليس مؤلفا 
أو أديبا فحسب، وإمنا هو شيٌخ من املشايخ الرابنيني، وعارٌف من العارفني، وقّمة يف السلوك 

فضرَب هذا الكالم على الوتر احلساس من الشيخ عمر علي، وترَك فيه أثرا كبريا، وبدأَ  (1)واإلحسان،
م، 1984يفّكر يف أفق جديد من حياته، وهنا بعد فرتة جاَء موالان الندوي يف زايرته لبناالديش عام 

منه، حىت ابيَعه،  فهروَل إليه الشيخ، وأقّر عيَنه، وأثلج صدرَه، ابجللوس معه، واحلديث إليه، واالستفادة
 فكان ذلك بداية مرحلة جديدة يف حياته. 

منذ ذلك العام كان الشيخ أبو سعيد حممد علي يقضي كل رمضان تقريبا يف زاوية الشيخ الندوي، 
يف صحبته وبركته، واالستفادة من علمه وفيضه ونوره، ويعتكف مع مرشده، وجياهد يف التزكية والسلوك، 

وأوفاهم له يف هذه البقعة، وكان الشيخ حيّبه كثريا، وجيّل مقاَمه، ويثق به،  حىت أصبح أجنب تالميذه
ويهتّم مبكانه، ويفتقده يف غيابه، ويقّرب جمالسه يف حضوره، ويوقفه جبواره يف الصالة، ويف الاداء 

لاة والعشاء، وكلما يلتقي معه يصافحه ويضمه يف صدره، وقد أمرَه برتمجة عدد من كتبه القيمة إىل ال
  (2)البناالية، بفضل فراسته اإلميانية، وجتاربه مع الناس واألايم.

وكان الشيخ عمر علي أحق الناس أبداء هذا الواجب، والقيام هبذه األمانة الكربى، فأحسن 
رجال  ◊ (م1982)إذا هّبت ريح اإلميان  ◊قياَمها وأداَءها، وترجَم عددا كبريا من كتبه، ومن أبرزها: 

سرية اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد  ◊ (م1991)السرية النبوية  ◊ (م1981)وة يف اإلسالم الفكر والدع
، وقد قام كثري من الناس برتمجة كتب الشيخ الندوي (م2112)ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني  ◊

                                                 

  11لشيخ إسحاق العبيدي، يف ذكرايت موالان أيب سعيد حممد عمر علي، ص كالم ا  (1)
وكذلك ما كتبه الشيخ ذوالفقار علي الندوي  118انظر كالم الشيخ عبد الرزاق الندوي، يف "ذكرايت موالان أيب سعيد حممد عمر علي، ص (2)
 111-117ص
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أن روح إىل البناالية، بل وتكررت الرتمجات، حىت ترجَم كاتب هذه السطور هو اآلخر بعض كتبه، إال 
املؤلف وإخالصه، وحسن تعبريه وروعة بيانه، وسحر كالمه للقارئ، مل يتجّل يف هبائه وروائه إال يف 
ترمجة خليفته الشيخ أيب سعيد حممد عمر علي، وأين ترمجة غريه من ترمجته! وقد بدَأ ترمجة الكتاب 

ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني  ،فأين جتد ذلك النور يف غريه! وهو يف زاوية مرشده وتحت ظالله
وهو صاحب قلٍم يفيض رقّة وجاذبية  فريدة يف نوعها، وشتان ما بني اجِلمال واجلَمال، وبني الثرى 

 والثراي. 
م، يوٌم سبَق يوم وفاة العالمة أيب احلسن الندوي، كان الشيخ أبو سعيد 1999ديسمرب عام  11

اهلند، فنادى به شيخه، وسأل "إىل مىت الشال"؟  يرايربيلحممد عمر علي يف بيت شيخه ومرشده بـ
وكان الشيخ عمر علي يعمل آنذاك يف املؤسسة اإلسالمية، ففوجئ هبذا السؤال من مرشده، واحتار يف 

 11تحديد مفهومه وهدف شيخه الذي أراده منه، وهنا تويّف الشيخ الندوي يف اليوم الذي تاله، 
بوسا قمطريرا يف هاريخ البشر، وكان أشّد ُعبوسا وأكثر ظالما م، الذي كان يوما عَ 1999ديسمرب عام 

للشيخ أيب سعيد حممد عمر علي، فقد فقَد فيه أستاَذه ومربّيه، وشيَخه ومرشده، وأهّم ركيزة حياته، كما 
بقي السؤال مامورا غامضا، وبقي الشيخ حائرا هائها، وهنا بعد أايم أدرك الشيخ أن السائل أراد منه 

 يما، وقرارا مهما، ومرحلة جديدة  يف حياته ويف هاريخ هذه الدولة. أمرا عظ

لذلك نراه عندما عاَد إىل الوطن، واستأنف العمل يف املؤسسة، بدَأ قلبه يتطّلع إىل أفق جديد، 
ان ينتظر بفارغ الصرب أن يرتك وظيفته ويبدَأ مسريته يف ذلك األفق الذي حّدد له شيخه ومرشده، وك

ذلك األفق، ولذلك كل من عرفه أو اقرتب منه رأى أن الشيخ كان يكّرر دائما قوله "قريبا ما سأفرغ 
من مجيع األعمال، وأتفرّغ لعملي"، وال خفاء على القارئ أن ذلك العمل كان هو التفاين يف سبيل 

لليايل يف املناطق اجلبلية، ودعوة غري املسلمني إىل اإلسالم، وتبليغ رسالة هذا الدعوة، وقضاء األايم وا
الدين إىل الذين مل يبلاهم الدين يف هذا القرن احلادي والعشرين، يف أرجاء بناالديش وأدغاهلا، وجباهلا 

 بعض الدول وقد جرّبنا هذا مرارا وتكرار حىت من العلماء الكبار يف -وقد يتساءل القارئ (1)وكهوفها،
كيف يكون هناك إنساٌن يف هذا القرن وهو مل يسمع عن اإلسالم شيئا؟ ومل يبلاه الدين؟   -العربية

                                                 

  19أيب سعيد حممد عمر علي، تحرير موالان لياقت علي ص اقرأ كالم الشيخ موالان حممد سلمان، يف ذكرايت موالان  (1)
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وكيف يكون هناك مسلم ال يعرف كلمة احلّق؟ وشهادة التوحيد؟ ولألسف هذه هي حال األمة املسلمة  
ال يعرفون من اإلسالم إال  وغري املسلمة يف كثري من بلدان العامل، ويف نواحي األرض وجماهلها، فهم

 القليل الاامض الذي ال يفيد علما، وال ينفي جهال، رغم أن معظم علمائنا ودعاتنا يستحيلوهنا!
كما شاهد بعينيه تالال النصرانية يف بيته، وجهود القسيسني املستميتة لصرف الشعب املسلم عن 

م ونزل يف امليدان، وتفرّغ ملقاومة التنصري، دينهم، وصّدهم عن عقيدهتم وروحهم، فتأمّل هبذا كله، وتقدّ 
وبدَأ جيوب أقطار الدولة ويطوف بقراها وأرايفها، ومناطقها اجلبلية، وبقاعها النائية عن العاصمة وأنوار 
احلضارة، املناطق اليت غرقْت يف الظلمات، ووقعْت يف شراك النصرانية، األمم اليت تنّصرْت أو كادت أن 

احلكومة املسلمة البناالديشية، كما جتاهلها العلماء واألوساط املثّقفة، ولذلك الدعوة تتنّصر، وجتاهلتها 
اليت بدأ هبا السري وليام كريي يف هذه الدولة، مث تبعها املنّصرون والقسيسون، وقام يف وجهها سّدا منيعا 

ا، أصبحت احلركات الدعاة اجملاهدون أمثال الشيخ املنشئ مهر هللا والشيخ احلاج حممد يونس وغريمه
على  -الدعوية، واجلهاد يف هذه اجلبهة املهّمة لإلسالم مهجورة، وانشال معظم العلماء والدعاة

ابلفروع الفقهية عن أصوهلا، وابجلزئيات عن الكليات، وابملختلف فيه  -اختالف املذاهب واملشارب
اضيه اجمليد، فسقطت اهلمم، عن املتفق عليه! وتفّشى يف جمال الدعوة احنطاٌط إذا قورن حاضره مب

وتقاصرت األنظار، وما بقي يف امليدان أحد يقوم هبذا العمل احلّساس، وهنا برَز الشيخ أبو سعيد حممد 
عمر علي، وأصبحت دعوة غري املسلمني وحماربة التنصري شاله الشاغل، وحديثه يف النوادي واحملافل، 

ه، واستمّد نورَه من شيخه ومرشده العالمة أيب وجمال عمله، وموضع دراسته، وحمور جهوده وجهاد
احلسن الندوي، وقد لّقبه "داعية اإلسالم"، كما استمّد الشيخ عمر علي نورَه من داعية آخر، وعبقري 

 فّذ يف هاريخ الدعوة املعاصر أبرض اهلند، الشيخ موالان حممد كليم الصديقي. 
خ أبو سعيد حممد علي من جديد، دعوة غري من أجل هذا كله، الدعوة اليت رَفَع لواَءها الشي

املسلمني إىل اإلسالم ومقاومة التنصري يف هذه الدولة، كان عمال جتديداي فريدا، يضع هذا اإلنسان يف 
قائمة اجملّددين بدون أن يتطّرق إليه شّك، وقد يشك القارئ يف مدى جتديدية العمل يف دعوة غري 

ة العميقة يف هاريخ اإلرساليات، والدراسة من كثٍب ورسوٍخ لتاريخ املسلمني إىل اإلسالم، إال أن النظر 
التنصري، ومراقبة فداء املنّصرين، وجناحهم يف الدعوة، حىت أصبحت النصرانية أكرب داينة العامل اليوم 
حسب تعداد الرؤوس، كلها ترّكز على أمهية هذا العمل، وحاجة األمة املسلمة إليها، بعد أن أصبح 

 مهجورا، وأصبحْت "الدعوة" مقتصرة على اجملتمع املسلم، واشتالت األمة املسلمة ابلدفاع شيئا مهمال
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عن اإلقدام، وابحلفاظ على الكيان عن التجنيد والتقوية، حىت أصبحت األمة الداعية أمة مدعّوة، 
ة يف اآلونة وأصبحت اجملتمعات اإلسالمية تتعّرض للتنصري والدعوة إىل الصليب! وهنا قاَم بعض العباقر 

األخرية، وجاؤوا ابنقالٍب عظيم يف هاريخ الدعوة، أمثال الشيخ عبد الرمحن السميط والشيخ أمحد 
ديدات يف أفريقيا، والشيخ موالان حممد كليم الصديقي والشيخ ذاكر انيك يف اهلند، كما هنض موالان 

، وأعلنوا على املأل بناالديش مجاعة دعوة اإلسالم يفأبو سعيد حممد عمر علي وجنوده حيملون لواء 
أبن التنصري أصبح سيال عارما جيرف ابإلميان والعقيدة، ومسا قاتال للحياة اإلسالمية، وحّرضوا الناس 
على التمّسك أبهداب الدين، والصمود أمام تيار املادية الرعناء واإلغراءات الفاحشة، والتنصري 

ية وحساسية هذا العمل من جديد، وجاء مّد كبرٌي للدعوة اجلارف، حىت انتبه العلماء واملسلمون إىل أمه
 واملقاومة. 

الدعوة اليت بدَأ هبا الشيخ يف هذه الدولة، واجلهاد الذي رفع لواَءه خفاقا، استحّق بذلك أن  
محاة الدين والوطن العظماء يكون رمزا من رموز الدعوة اإلسالمية يف هذا العصر على اإلطالق، ومن 

يف التاريخ، واستحّق كذلك أن يلقى دعما كبريا، وأتييدا كليا من الشعب واحلكومة، فهذا العمل مل 
يكن لصالح الدين واإلسالم فحسب، وإمنا كان لصالح الوطن هو اآلخر، فالتنصري ال يهّدد ابإلسالم 

ّهد السبيل لالحتالل ابسم االستعمار، ويفتح فقط، وإمنا يهدد ابستقاللية الدولة وحرية الشعب، ومي
منافذ جديدة للسلطة الاربية واإلمرباطورية الاامشة، فلذلك مقاومة التنصري واملنصرين يعّد عمال عظيما 
يستحّق املكافأَة من هللا ومن الوطن يف ذات الوقت، إال أن احلكومة اليت جتهل خريها وخري وطنها، 

ن يف صميمها، ال تدرك أمهية هذا اجلهاد وقيمته، وال تكافئ فوارسه إال وخري شعبها، وال تدين بدي
ابإلساءة، ويدور رجاهُلا حول الدين، وال يصلون إىل لّبه، لذلك نرى هذه الدعوة وهذا املشروع املبارك 
بعد وفاة الشيخ عمر علي تعاين من معاانة كثرية، جلها من املنصرين ومن رجال احلكومة، وتعّرض 

اون والدعاة لصنوف من التعذيب، واالضطراابت، والتهديدات من كال الطرفني، فالدولة اليت متّثل املبل
أغلبية ساحقة للمسلمني يدخل فيها رجال الارب بكل كرب وخيالء، وميشون على أرضها بكل عجب 

العامل العريب  ومرح، ويقومون أبنشطتهم التنصريية بكل حرية، بينما يعاين املسلمون والدعاة والعلماء من
معاانة كبرية يف دخول هذه الدولة، ويتّم القبض على الدعاة، ويدخلون يف السجن ابهتام اإلرهاب، 
هذه هي الدولة "املسلمة" بناالديش! ترى فيها أصوات الدعاة املسلمني تتهافت أمام دمدمة املنّصرين، 

بدل اإلسالم، وتبيح الراب، وتحّرض  وترى أصوات الشياطني ترتفع، وتدعو بدعوى الوطنية والعلمانية
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على السفور والفحش، واحلكومة تحابيهم وال تستحيي من هللا وال من الناس، وجتل غاية أملها، ومنارة  
 قلبها حضارة الارب، قاتل هللا هذه القّوة الشيطانية! 

التواضع، رغم ما وّسع هللا عليه يف  كانت حياته يسرية بسيطة كل البساطة، ومتواضعة غاية يف
الرزق، لكنه إىل بساطته وتواضعه كان عزيز النفس، مرفوع اهلامة، صبورا على الشدائد وصروف الدهر، 
وال يريق ماء وجهه يف أشد حاالت العسر، وكان آية اآلايت يف الزهد والقناعة، يزهد يف أكله ولباسه 

املارايت واملطامع، وأكّب على دعوة ربه على حنو ال يقدر وطريقة عيشه، ولقد ألقى وراء ظهره كل 
عليه إال كبار الرجال، فكان يسكن مع أسرته يف ضواحي العاصمة، يف ريف شبه منعزل عنها، يف بيت 

 متواضع، وهو إذ ذاك مدير مؤسسة كبرية مثل املؤسسة اإلسالمية! 
، وال يتكلف األهبة، رضي النفس، مليء كان اهتمامه ابملخرب أكثر منه ابملظهر، ال يتبىن األنفة

الوجه ابلبشر والتفاؤل، هادئ الطبع، كرمي اخللق، عفيف اليد وعفيف اللسان، وكثري االعتذار إىل 
اإلخوان، وكان وطيد الصلة ابلعلماء، وكثري احلب للدعاة، ومقدرا جلهودهم، ومل يكن متكربا، ألن 

س، وإن هللا يباض كل متكرب، ويباض كل جعظري الكرب عظمة النفوس الصارية، وهو كبري النف
وجواظ، فكان التواضع شعاره وداثره، وكان يكرر دائما "إمنا أان ابن مزارع"! ويرّحب أبصار طالبه أحّر 

 ترحيب، وال ينبئك مثل خبري. 
أما عبادته فال تسأل عن روعتها ومجاهلا، وصلته ابلرّب ومناجاته معه فال تسأل عن قّوهتا 

! فقد كان شاوفا ابلقرآن ومشبعا بتالوته، مل متض عليه ليلة يف حياته مل يقرأ فيها شيئا من وعمقها
القرآن قبل نومه! وعندما يتلوه كانت له حاجة عجيبة معه، يستبشر بوعده، ويرتعش بوعيده، ويتناغم 

، سريع ويشهدهم أبم عينيه! وكان رقيق القلب، طّيع الدمع مع قصصه كأنه يعيش مع األنبياء 
البكاء، يستيقظ عند الساعة الثالثة من الليل، فيقوم أمام ربه ويدعوه، فيشتّد بكاؤه، ويعلو حنيبه، حىت 

 (1)يسمع من حوله نشيجه!
النجاح الباهر الذي أحرزه الشيخ يف الدعوة إىل هللا وخصوصا يف دعوة غري املسلمني، يرجع حظ  

ناس، وإحسانه إليهم، وإخالصه هلم، فكان يساعد الفقراء، كبري منه إىل رقة قلبه وإنسانيته، وحّبه لل
ويعني ذوي احلاجة، وينفق على اليتامى، ويفتقد األرامل، وكان مقتصدا يف إنفاقه، لكن إذا جاَءه 

                                                 

  28الشيخ يف ذكرايت موالان أيب سعيد حممد عمر علي، ص  ةانظر كالم زوج  (1)
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بسَط يده كل البسط، وأعطى كل ما كان يف جيبه عطاء من ال  -وخصوصا أحد من املهتدين -أحد
 خياف الفقر! 

م، فوجئت دولة بناالديش، وفجعت ساحة الدعوة هبذا اإلنسان 2111أغسطس عام  14يف 
العظيم، يف وقٍت كانت األمة يف أمس احلاجة إىل مثله، إىل من يقضي ليَله وهنارَه يف جبال شيتاغونغ، 

لية، هي املناطق اليت أكثر ما تتعّرض للفقر، ويف شطّان خليج البناال، ويف قرى وأرايف املناطق الشما
ومن مث للتنصري، وقد حدثت بوفاته هّوة كبرية يف كيان الدعوة اإلسالمية ال تزال تنتظر من ميلؤها، 
فاخلصائص واملقومات اليت تتكفل ابلنجاح يف مثل هذه املهمة، من العلم بكتب األداين األخرى، 

ص واالحتساب، وروح التفاين والبذل والعطاء الالحمدود، كان الشيخ واإلملام هبا إملاما كامال، واإلخال
 عمر علي ميتلك نواصي هذه العوامل كلها.

وقد خّلف بعده مجاعة  نورانية من الدعاة الذين وقفوا حياهتم وأمواهلم وجهوَدهم كلها على سبيل  
محاة الدين والوطن يف ذات  دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم، وحماربة التنصري يف هذه الدولة، هم

الوقت، وقد تضّمنت هذه اجلماعة قلواب طاهرة خملصة ال تزال تعمل عملها بعد وفاة الشيخ عمر علي، 
وعلى رأسهم شيخنا وموالان حممد جنم الدين، والشيخ املفيت زبري أمحد، والشيخ عبد الرزاق الندوي 

ل أمسائهم هنا، فإن سجل هللا أوسع وأمشل وغريهم كثريون، إن مل تسمح لنا مساحة الكتاب بتسجي
ألمسائهم وعطائهم مجيعا، ال ياادر صارية وال كبرية إال حيصيها، وهم ال يزالون يعملون أعماهَلم ويؤّدون 
أمانَتهم رغم أن فقدوا رابن السفينة وأمري القافلة، ورغم املعاانة واحملن اليت تعرتيهم يف كل حني ومكان، 

سلف، ويستحّقون من األمة نصرا مؤزرا، والسيما هم حباجة إىل الدعم املادي فهم خري خلف خلري 
واملعنوي الكبري من املسلمني يف داخل الدولة وخارجها، فالدعوة يف غري املسلمني أكثر صعوبة من 
الدعوة يف املسلمني، ألهنا تحتاج أتليف القلوب، والبذل يف سبيلهم، وأتهيل املهتدين، وتويل تربية 

ائهم، ورعاية أسرهم وأطفاهلم، تحتاج يف احلقيقة مملكة  ترعاهم وهتتّم هبم، ومن أجل هذه كلها فقدت أبن
الدعوة اآلن كثريا من قّوهتا وعنفواهنا، وضيعت من ملعاهنا، فيا ليت األمة املسلمة والعلماء املخلصني 

ون يف هذا املوكب الدعوي يقّدرون جهود هؤالء الدعاة، ويقّدمون إليهم األايدي البيضاء، ويشارك
 النوراين العظيم. 
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 العالمة عزيز احلق

(1717- 1111) 
 شيخ احلدي ، ترمجان البخاري يف البنغال، اجملاهد الباسل

 

إنه من أجّل الناس يف عصره، وأعالهم منزلة ، وأرفعهم مكانة ، وأمجعهم جلميع الصفات احملمودة، 
لعبقرايت اإلنسانية اخلالدة، واملواهب البشرية الفريدة، وإنه يف هيبته وعظمته بني الناس، وجرأته وا

وصراحته مع احلكام، وفضله وعطائه، أّمة كاملة بوحده، وإنه رجٌل عظيٌم غاية يف العظمة، وعلم من 
صادره، وأعجوبة األعالم يف علم احلديث وأنواعه، وآية اآلايت يف حفظه واالطالع على مظانه وم

الدنيا يف الذكاء والعلم، ويف مجع الفضائل من أطرافها، فلم يدع ميداان من ميادين احلياة إال وترَك فيه 
عنانه، وصاَل وجاَل، وخّلف معامل حياته البارزة، لشجاعته وبسالته، وأستاذيته وعبقريته، ونبوغه وندرته، 

انل الصدارة يف كل ميدان وجمال، حىت أصبح مدرسة  واشرتك يف خمتلف احلركات الوطنية والفكرية، و 
 من أعظم املدارس الفكرية والسياسية والروحانية والقيادية واإلصالحية يف هاريخ هذه الدولة. 

إنه رجٌل قلما ينجب الدهر مثله، ورَث كبار عباقرة القرن املاضي، ومجَع يف نفسه فضائل أعالم 
، وزعماء الدعوة واإلصالح، وأساتذة العامل ومحلة لواء احلضارة، العلماء السالكني، والقادة العارفني

وقادة اجلهاد واملقاومة، والسياسة والقيادة، الذين اشرأبت إليهم األعناق مهابة وإجالال، وتقديرا ووالء، 
د مل يرث مثله أحٌد من ب ي جلدته، وأبناء وطنه يف اآلونة األخرية، فاجلهاد الذي بدأَه الشيخ شبري أمح

العثماين، مث رفَع لواَءه الشيخ ظفر أمحد العثماين، ورَث ذلك منهما إراث مباشرا، وورَث القيادة والرابنية، 
واإلخالص والزهد، من شيخه ومرشده، ومربّيه وموّجهه، وصانع حياته، اجملاهد األعظم موالان مشس 
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والدعوة واإلصالح والرتبية يف بلده ويف  احلق الفريدبوري، الذي انتهْت إليه الزعامة يف املعارف الدينية، 
عصره، وكان واسطة العقد وبيت القصيد من بني أساتذته وشيوخه، كما ورَث السياسة اإلسالمية، 
والسعي الدؤوب من أجل الدفاع عن الدين والوطن والشعب واألمة، من الشيخ الرابين العالمة حممد 

اسة والرسوخ، والفراسة والنباهة من هؤالء اجلميع، فكان مجاع هللا احلافظجي، وورَث العلم واملعرفة، والدر 
 خري كله، وكان أغىن وارٍث يف هاريخ شبه القارة اهلندية عرب القرون.

بعدما تفّرعت العلوم، وتشّعبت املعارف، وتوّزعت احلياة على جبهات ومعسكرات، هلا جيوش 
ته، واقفا عند حدوده، ال يهّمه إال الذي درَسه ورجاٌل، وتفّرد واختصاص، أصبح اجملتمع البشري يف دائر 

وختّصص فيه، أو أخذه كميدان عمله وساحة جهاده، ومن هنا تالشت احلياة املوسوعية، وانقطعت 
سلسلة األعالم املوسوعيني والعباقرة املسلمني، الذين كانوا مبثابة دوائر املعارف، فيها العلم واملعرفة، 

ملقاومة، والسياسة والقيادة، والتأليف واإلنشاء، والكتابة والرتمجة، واملدرسة والزهد والصالح، واجلهاد وا
والزاوية، والدين والدنيا، أمثال شيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمية واإلمام ويل هللا الدهلوي وغريمها على 

، إال أهنم  صعيد العامل اإلسالمي، واجملاهد األعظم مشس احلق الفريدبوري وغريه على صعيد هذه الدولة
كانوا أّمة قد خلْت، مث أصاَب اجملتمع اإلسالمي سقم وعقم، فضعَفت وخاَرت، وقلة إنتاجها، 
وتقطّعت تلك السلسلة الذهبية، ولعل الشيخ عزيز احلق كان حّبة أخرية هلا يف وطنه، ومسقط رأسه، 

 يف القرن املاضي. 

م، يف أسرة مسلمة غنية، واسعة النفوذ، وذات 1919عام  نشئ غنجمُولد عزيز احلق يف حمافظة 
جاه ومكانة، وشرف وثروة، وفقَد أّمه يف طفولته، فنشَأ يف حضن جّدته من األم، إال أنه بفضل ثروة 
أبيه وجتارته الواسعة نشَأ مرفّها مدهّلا، أنيق الثياب، وعطر األردان، وكان أبوه حيب العلم وياشى جمالس 

اء، فأراد أن يكون ابنه عاملا، وأحلقه يف كتاب قريته، حىت تعّلم القرآن الكرمي وهو ابن مخس سنني، العلم
مث دخَل يف اجلامعة اليونسية، ودرَس فيها فرتة ، وبعد ذلك دخَل يف املدرسة احلسينية أشرف العلوم 

براكاترا ،مث سافَر إىل اهلند، والتحَق  بداكا العاصمة، ودرَس فيها سنني حىت خترّج يف مرحلة التكميل
، ودرَس فيها مرحلة التكميل مرّة أخرى، وهنا دخَل يف رحاب دابيلابجلامعة اإلسالمية تعليم الدين بـ

 دار العلوم ديوبند، وختّصص يف تفسري القرآن الكرمي، وانتهْت مراحل التحصيل، وعاَد الشيخ إىل وطنه. 
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لعل القارئ حلياة الشيخ عزيز احلق للمرّة األوىل، والناظر يف هذه الوقائع نظرة  عابرة  سريعة  حيتار  
ويضطرب، ويبحث عن مواطن العبقرية يف هذه السطور، وقد يشكو ويتساءل أين العبقرية؟ وأين موطن 

وخترّج من دار العلوم ديوبند وكثرٌي ندرة هذا اإلنسان؟ فقد درَس يف املدارس الدينية كما يدرس املاليني، 
ما هم الذين يتخّرجون منها يف كل عام، ويتشعبون يف كل جمال ويف كل مكان، إال أن الدارس حلياة 
هذا اإلنسان دراسة  عميقة قريبة ، والقارئ لصفحات حياته قراءة  فاحصة  خملصة يرى العبقرية يف كل 

سان، وتُحري العقول من شّدة ندرته، وقّلة وجوده يف التاريخ سطٍر، ويف كّل فقرٍة تتحّدث عن هذا اإلن
املعاصر، وقد ال يسمحنا املقام ابإلسهاب والتوّسع يف سريته الكبرية، بل سننتقي منها صورا، ليس فيها 

 من التفاصيل بقدر ما فيها من إبراز مواطن عبقرية هذا اإلنسان، ومواضع العرب واالستبصار. 
ذا اإلنسان منذ فرتٍة مبّكرة من حياته، واستمّرت معه طوال معظم عهده لقد طلعْت سعادة ه

ابلدنيا، وهي سعادٌة قد ال ينتبه هلا كثري من الناس، وال يستفيدون منها، وال يقدرون هلا قدرا، وال 
يعرفون قيمتها، بينما كانْت هذه السعادة صانعة حياته، ورامسة مستقبله، وركائز هذه العبقرية، وهي 

ادة اللقاء ابلسعداء، والنشوء تحت ظالل الدوحات الباسقة، والرتبية على األايدي القويّة املباركة، سع
وأخذ العلم واملعرفة والرابنية والعرفان يف ذات الوقت من زمرة خمتارة من العلماء األفذاذ، كانوا لباب 

صالح واجلهاد يف وقتهم، وكانوا البشر يف عصرهم، وخالصة العامل اإلنساين، وزعماء الفكر والدعوة واإل
أساتذة األستاذين، وشيوخ املشايخ، وقليٌل ما تكتب مثل هذه السعادات كلها إلنسان واحد، وكان 

 ذلك اإلنسان السعيد هو الشيخ عزيز احلق. 

والثقايف بدخوله يف اجلامعة اليونسية، اليت تبدأ النواة األوىل من تحصيل عزيز احلق وتكوينه العلمي 
أسلمه إليها والده وهو ابن سبع سنني، واليت كانْت آنذاك، وال تزال من طليعة املدارس العربية 
اإلسالمية يف الدولة، وكانْت يف بداية عهدها، وعّزها وعنفواهنا، وتفتخر بزمرٍة خمتارٍة من العلماء 

موالان مشس احلق الفريدبوري، والشيخ موالان حممد هللا احلافظجي، األعالم، أمثال اجملاهد األعظم 
والشيخ العالمة عبد الوهاب البريجي، والشيخ املفّسر موالان سراج اإلسالم وغريهم، لكن والده الشيخ 
احلاج إرشاد علي، فّوض أمَر ابنه إىل موالان الفريدبوري، وهنا انفتح ابب السماء، وابب القلوب 

 ونزلت السعادة، واهتّزت موات األرض ابحلياة. والبصائر، 
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منذ ذلك اليوم الذي سّلمه أبوه إىل موالان الفريدبوري، ظّل ينشَأ تحت ظالله، ويرتىب على يده،  
وميشي يف ركابه، ويقوم وجيلس إبشارة عينه، ويعيش أطوع له من بنانه، طواَل احلياة، فموالان الفريدبوري 

ن شخصيته، ورسم خريطته، وحّدد مصريه، وبىن مستقبله، ومنحه من علمه هو الذي صنَع حياَته، وكوّ 
ومعرفته، وفيضه وعرفانه، وحّبه وإخالصه، مامل مينح أحدا من العاملني، حىت قال يف تلميذه الباّر: "لو 

ت يوم القيامة ماذا فعلَته يف الدنيا؟ وماذا أتيَت به لآلخرة؟ لتقدمت بعزيز احلق وهداي سأل ي هللا 
  (1)هللا إىل ريب، وقلُت هذا الذي أعددتُُه هلذا اليوم"!

عليه أبواب العلم واملعارف، ورفَع شأنه، وابرك فيه، وجعله من العلماء  من هنا ملا فتح هللا 
العاملني، قابل الشيخ عزيز احلق شيَخه وأستاذه ابملثل، وأصبح له قرّة العني، وكافأَه ابلشكر والتقدير، 

، والتكرمي واالحرتام، ما يدهش العقول، االمتنان، واالنقياد واالستسالم، واخلضوع والتواضعواالعرتاف و 
وحيرّي القلوب، حىت ظّل يشكره، ويكّرر امسه، ويسري على منهجه، ويعمل على تحقيق أحالمه، ويدعو 

امعة اإلسالمية دار له، ويبكي على ذكرايته، إىل آخر عهده ابلدنيا، ويف أايمه األخرية سافَر مرّة إىل اجل
، مبناسبة املؤمتر السنوي، املدرسة اليت بناها شيخه ومرشده موالان جوهردانااالعلوم خادم اإلسالم بـ

الفريدبوري، مث ُدفن يف ساحتها، يقول املفيت واجد علي، وهو أحد طالبه املقربني وشاهد القّصة 
ة يف الطريق، فلما وصلنا إىل املدرسة، طلبنا من وراويها: "أصابنا إرهاق شديد من السفر الطويل، والزمح

الشيخ أن أيخذ الراحة، لكنه انفعل غاضبا، وقال زاجرا : "أتريدون م ي أال أكون مؤداب مع شيخي 
وأقوم بواجيب؟ حضرُت عند مرشدي، فكيف آخذ الراحة قبل أن أزوره وأسّلم عليه تسليما"؟ مث هنَض 

اء السفر، وعناء الشيخوخة، وكان حينئذ ال يقدر على املشي، إبجهاد نفسه، منهوك القوى من وعث
فيستخدم العربة، لكنننا فوجئنا ابلواقع، إذ رأينا الشيخ قد هنض من العربة، وخلع نعليه، وخرج بني 
صاحبيه ختّط رجاله األرض، وتقّدم خبطى بطيئة إىل قرب مرشده، وألقى عليه السالم، وظّل يناجي ربّه 

ويدعو لشيخه، وعيناه تذرفان من الدموع، وبعد وقت طويل رجع إىل الارفة، وأخذا ويتضرّع إليه، 
  (2)الراحة، وقد شاهدان هارخيا غريبا يف الصلة بني الطالب وشيخه، والتلميذ وأستاذه"!

                                                 
  وما بدها 11، 12م، ص2112، أكتوبر/نوفمرب 214جملة الرسالة الرمحانية، العدد اخلاص مبناسبة وفاة شيخ احلديث العالمة عزيز احلق، العدد انظر للتفصيل   (1)
 119، مقال املفيت واجد علي، صاملرجع السابق (2)
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، وبعد خولنا بقي العالمة مشس احلق الفريدبوري فرتة  قصرية  يف اجلامعة اليونسية، مث سافَر إىل 
، فجاَء معه تلميذه عزيز احلق، براكاتراذلك حضَر يف العاصمة وأسس اجلامعة احلسينية أشرف العلوم 

ودخَل يف مدرسته، وظّل فيها سنواٍت طواال، يدرس على األساتذة الكبار يف ذلك الوقت، على رأسهم 
إعالء لعثماين، احملدث الكبري وصاحب شيخه ومرشده العالمة الفريدبوري، والشيخ موالان ظفر أمحد ا

، وكان حينئذ يعيش يف ابكستان الشرقية، ويقوم بدوٍر بليغ يف السياسة والقيادة، ويتوىّل السنن
، فدرَس عنده براكاتراالتدريس يف جامعة داكا، ويف املدرسة العالية، ويدّرس يف مدرسة أشرف العلوم 

رَس عند الشيخ الرابين موالان حمّمد هللا احلافظجي، واحملّدث البيضاوي، والرتمذي، والبخاري، كما د
الكبري، الشيخ موالان رفيق أمحد الكشمريي، والشيخ موالان عبد الوّهاب البريجي، حىت خترّج يف مرحلة 

  (1)التكميل.
فتح امللهم بشرح صحيح أثناء الدراسة يف مدرسة أشرف العلوم طالَع عزيز احلق الكتاب اخلالد 

للشيخ شبري أمحد العثماين، واشتاَق إليه، وأراَد أن يدرس عنده البخاري مرّة اثنية، فسافَر  مام مسلماإل
، وقرَأ على الشيخ البخاري من أوله إىل دابيلم، ودخَل يف اجلامعة اإلسالمية بـ1942إىل اهلند عام 

صَل أمٌر هارخيّي لعل الشيخ مل آخره قراءة تدبّر وإتقان، وحّقق حلَمه، وقد تحّقق هنا شيء آخر، وح
حيلم به قّط، ومل يدر خبلد أحٍد أن حيدث مثله يف هذه املرحلة من حياته، سنتحّدث عنه بعد قليٍل يف 

 مكانه. 

ُجبل الشيخ على حّب احلديث النبوّي منذ صاره، فكان علم احلديث هو العلم األثري عنده، 
به دراسة  وقراءة ، وعلما ومعرفة ، وأتليفا وكتابة من صميم فطرته، وكان الصحيح لإلمام  وكان االشتاال

البخاري أحّب كتاب إليه بعد كتاب هللا، قضى معه حياته كّلها، وعاَش يف صفحاته، وحبث عن كنوزه 
لطالب، وثرواته، مث قّدمها لب ي جلدته، فلما جلس يدّرس احلديث النبوي، تقاطر عليه العلماء وا

ومضت سنواٌت، حىت أعّد جيال كامال، وأحدث انقالاب شامال يف احلديث النبوي يف دولته، وُعرف 
يف هذه املنطقة، وال غرو فهذا  خليفة اإلمام البخاري وأمينه، وخباري البناال، وشيخ احلديثبـ

                                                 

 م 2112شيخ احلديث موالان عزيز احلق: جوانب من حياته وخدماته، مقال موالان حممد مأمون احلق، جملة الكوثر الشهرية، ديسمرب،  (1)
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اهلند، وأدخله يف مدرسة  احلّب والشاف ابحلديث النبوّي، وابلتايل ابلبخاري، هو الذي جاَء به إىل 
دابيل وأجلسه أمام الشيخ شبري أمحد العثماين، وقد مكَث شهرا قبل وصوله إىل ،دابيل  يف مظاهر

عند الشيخ موالان أسعد هللا، خليفة الشيخ أشرف علي التهانوي، ودرَس عليه  سهارنبورالعلوم بـ
األحاديث املسلسالت،عد ذلك من عجٍب أن يطلع جنمه يف عامل فهل ب (1)، وانَل منه اإلجازَة

احلديث، ويلعب دورا بلياا يف هاريخ احلديث النبوّي وعلومه يف شبه القارة اهلندية، حىت أصبح تنتهي 
إليه رائسة تدريس احلديث الشريف يف هذه الدولة، لعلّو سنده وغزارة علمه، وسعة اطالعه على كتب 

 بقراي فّذا يف احلديث النبوي، وأوثق مرجع لكالم رسول هللا السنة، فيكتب هللا له اخللود، ويكون ع
 يف طول اهلند وعرضها. 


بينما كان عزيز احلق يدرس البخاري عند الشيخ شبري أمحد العثماين، وما أدراك من هو العثماين  
عزيز احلق يسّجل حماضرته، ويكتبه ابلقلم يف يف عامل احلديث، إنه عبقرّي حّي وانباة عصره، فكان 

دفاتره، قلم ال يكّل وال يفّل، وال ياادر صارية  وال كبرية  إال حيصيها، وقد تطول احملاضرة طوال ثالث أو 
ل يف ذلك العصر، فكانت الذاكرة  أربع ساعات، لكن يد الشيخ ال تفرت وال تتعب، ومل يكن مثة مسجِّ

اليد العاملة النشيطة عوان للشيخ على هذه املهّمة العويصة، حىت انتهت الرحلة، القويّة والعقل النبيه و 
جود الباري يف حل صفحة ، ومساها  1811وبلغ الشيخ غايَته، ومت إعداد مسودة تزيد على 

، فقّدمها إىل الشيخ العثماين، فأعجب هبا إعجااب كبريا، وأمَر الشيخ أبن يصاحبه إىل بيته البخاري
دار العلوم ديوبند، ليعيد النظر يف املسودة، ويتناوهلا ابحلذف واإلضافة اليت ال بّد منها، فذهَب جبوار 

الشيخ عزيز احلق مع أستاذه إىل ديوبند، ووجَد فرصة  للدخول يف جامعتها، والتحق بقسم القرآن 
احب التفسري وختّصص يف التفسري تحت إشراف املفّسر الكبري العالمة حممد إدريس الكاندهلوي، ص

، كما جلَس يف دروس الشيخ حسني أمحد املدين، واستفاَد تفسري معارف القرآناخلالد لكتاب هللا 
 من علومه وفيوضه. 

عاَد الشيخ عزيز احلق إىل مسقط رأسه، وبقيت مسودته لشرح البخاري عند أستاذه األثري الشيخ 
عثماين احلديث النبوي، مث خاض غمار السياسة، العثماين، وكان ذلك السنة األخرية اليت دّرس فيها ال

                                                 
  211ص (1411 -1417رمحانية العربية عام مذكرة اجلامعة ال)هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث  (1) 
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وأصبح قائدا من أعظم قّواد الدنيا، وخري قدوة ملاليني الناس يف دينهم ودنياهم، وقامْت حركة ابكستان 
على قدم وساق، حىت نسي قضية املسودة، وملا انفصلْت ابكستان عن اهلند، هاجَر الشيخ العثماين إىل 

هَد واجتهَد، وهنَض وسعى من أجلها، مث بدأ جهادا يف جبهة جديدة، ضّد الدولة اجلديدة اليت كم جا
، الذين خالفوا عهوَدهم، الرابطة املسلمةالسلطة واحلكام الطااة املتجرّبين املستبّدين اخلائنني من 

وخانوا الشعب، كما خانوا العلماء الذين عصروا دماَءهم ودموَعهم، وبذلوا كل ما كان هلم يف سبيل 
شاء ابكستان، وتعرضوا ألنواع احملن، ولوالهم ملا كانْت هناك ابكستان، وملا كانْت مثة بناالديش! إن

فاستمّر يف جهاده ضد اخلائنني، ومن أجل تطبيق النظام اإلسالمي يف ابكستان حىت وافاه األجل 
ت أطمار احملتوم، ومل جيد فرصة  إلعادة النظر يف تلك املسودة، وهكذا ضاعْت جهود سنواٍت تح

النسيان، والشيخ عزيز احلق قطَع بدوره أمَله عن تلك املسودة، إال أن قضاء هللا كان مفعوال، فاكتشفها 
يف جملدين، مث تويّف قبل نشر اجمللد الثالث، حىت  فضل الباريعامل ابكستاين ونشَر جزءا منها ابسم 

بعد مناقشات ومفاوضات، وجهوٍد جاءْت تلك املسّودة إىل صاحبها من ابكستان إىل بناالديش، 
جبارة، وأمثان ابهظة، وأخوك البكري فال أتمنه، وانتشَر من بناالديش اجمللد الثالث، وهبذا اكتمل 
املشروع، وانَل قبوال وإقباال من العلماء والفضالء، وقد أشاد هبذه اخلدمة العظيمة كبار العلماء واألئمة 

ابلاا، وهم ليسوا ممن يكيل املدح جزافا، والثناء اعتسافا، وكان على يف عبارات قويّة، وأثنوا عليها ثناء 
  .(1)رأسهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 

م عاَد الشيخ إىل وطنه، وتوىّل التدريس يف مدرسة أشرف العلوم أبمر من شيخه 1942يف عام 
دّرس احلديث والتفسري والعلوم األخرى، مث ملا أسس موالان الفريدبوري، وظّل فيها مثاين سنوات، ي

وهاجَر إليها، هاجَر معه الشيخ عزيز احلق، واختريا  الل ابغالشيخ الفريدبوري اجلامعة القرآنية بـ
م، وهنا برزْت عبقريته، ويف غضون فرتة 1972مدّرسا فيها، وبدَأ تدريس صحيح البخاري منذ عام 

هرته اآلفاق، واشتهر يف األوساط العلمية كمحّدث جليل، وهكذا الرحلة وجيزة انتشر امسه، وطّبقت ش
اليت بدأْت يف غرة مخسينيات القرن املاضي، مل تتوقّف للحظٍة، بل ظّلت تستمّر وتسري على درهبا، وما 
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زادت األايم إال سرعة ونشاطا، وجّدية وجدوى، وبركة  ونفعا، حىت اختلط احلديث بلحمه ودمه،  
معّلقا على اجلامع الصحيح للبخاري، بل انتهْت إليه اإلمامة والرائسة يف تدريس  وأصبح امسه

الصحيح يف هذه الدولة، وأصبح أوثق مرجٍع، وأفضل شارح له، ولّقب بـشيخ احلديث حىت كاد ،
على  هذا اللقب أن يكون مرتادفا ابمسه، وحمجوزا يف سجله، بل إنه ميّثل الطبقة األوىل من كبار احملدثني

 املستوى العاملي. 
تدّفق عليه طالب احلديث من كل حدب وصوٍب، وهّبت املدارس العربية الدينية تطلب منه أن  

يتوىّل تدريس البخاري فيها، فدّرس البخاري يف مدارس وجامعات كثرية داخل العاصمة وخارجها، ويف 
فرتٍة وجيزٍة من طليعة اجلامعات م أسس اجلامعة الرمحانية العربية اليت أصبحْت يف غضون 1988عام 

العربية اإلسالمية يف الدولة، وال تزال تؤدي دوَرها، وتتاىّن مبجد العلوم الشرعية، وتشهد على عبقرية 
م مع تدريسها يف املدارس العربية الكربى يف 2111هذا اإلنسان، وظّل يدّرس فيها البخاري إىل عام 

اجلامع الصحيح لإلمام البخاري أكثر من ستني عاما، وخرج  وهكذا دّرس الشيخ (1)مناطق شىّت بداكا،
خالهلا عددا هائال من العلماء ال ميكن حصرهم، ودّرس ثالثة أجيال متتابعة، فجاَء األب ودرَس عند 
الشيخ، مث جاء االبن ودرَس، وأخريا جاَء احلفيد وأخذ من الشيخ نفسه، حىت قلما يوجد أحٌد يف هذه 

مدارس وجامعات العاصمة داكا، يروي احلديث النبوّي، وأحاديث البخاري الدولة، وخصوصا يف 
ابلتحديد، وهو ال ميّر ابلشيخ عزيز احلق يف إسناده، وهكذا أصبح أستاذ األساتذة، وشيخ املشايخ، 

 يف دولة بناالديش.  ترمجان البخاري، وشيخ احلديثولّقب حّقا بـ

 حياة شيخ احلديث العالمة عزيز احلق لرأينا العجب العجاب، ورأينا مواهب مجاعة لو نظران يف
معلما ومدّرسا، ومفسرا وحمّداث، برزْت يف شخصيته، ونوابغ أّمة كاملة التقْت يف هذا اإلنسان، فكان 

جها، ومؤرخا ومؤلفا، وكاتبا وحمررا، وسياسيا وقائدا، ومؤسسا ومنسقا، ومفكرا ومرشدا، ومربيا ومو 
، إال ومنشئ املؤسسات، ورئيس احلركات واألحزاب، ومرجع العلماء والقادة، والوزراء ورجال السياسية

أن املقام ال يسمح لنا أبن نفّصل يف هذه اجلوانب كلها، ولذلك خنّص ابلذكر أبرز جوانب حياته، 
ته يف التدريس والرتبية اليت وميادين أعماله اليت جتّلت فيها عبقريته ونبوغه أكثر من غريها، وهي عبقريّ 

                                                 

 م 2112أغسطس،  9اليومية، اخلميس،  (الكفاح)انظر جريدة "شنارام"   (1)
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أسلفنا ذكَرها، وعبقريته يف التأليف والكتابة، والسياسة والقيادة، ولقد قام وحده رغم اشتااله ابلدراسة 
والتدريس، وقيامه ابجلامعات واملؤسسات، واألعمال اإلنسانية واالجتماعية والسياسية والقيادية، مبا لو 

 الشكر والتقدير. قام به جممع علمي كامل، الستحّق 
برزْت عبقريته الكتابية والتأليفية منذ فرتة مبّكرة من حياته، ومنذ أايم دراسته وتحصيله، حىت قبل 

فضل الباري وقد مّرت بنا قّصة إعداد ،فضل الباري بشرح البخاري وهو طالٌب يف مرحلة ،
العثماين، فقد بدَأ قبله يكتب  ، تحت إشراف الشيخ شبري أمحددابيلالتكميل ابجلامعة اإلسالمية 

شرحا جلامع الرتمذي وهو يف مرحلة الفضيلة مبدرسة أشرف العلوم بداكا، قبل سفره إىل اهلند، وقد  
كتب مخس مئة صفحة، لكنه مل ُيكتب له أن يكتمل، فجاَء السفر إىل اهلند، وتفرّغ إلعداد شرح 

 البخاري. 

كذا أجنز إجنازات قّيمة وهو يف مقتبل عمره، ويف أول الطريق إىل النبوغ يف حياته، لكن أبرز ه
مآثره يف عامل التأليف والكتابة، وأبعدها أثرا، وأكثرها جدوى، وأعّمها نفعا، هي ترمجته لصحيح 

نْت قّصة فريدة  يف البخاري وشرحه، إىل اللاة البناالية، اليت مل تكن عمال عظيما يف حياته وحده، بل كا
هاريخ اللاة البناالية بكاملها، ومرحلة  جديدة يف األدب البناايل، ومفخرة  عظيمة ، وتحفة  مثينة  للشعب 
البناايل املسلم، وإضافة جليلة  إىل الرتاث اإلسالمي يف هذه الدولة، وقد ترجم اجلامع الصحيح قبله 

حبجم عمله، ونصاعة أسلوبه، ورشاقة بيانه، وإذا قيس وبعده عدد من العلماء، لكن الشيخ فاق اجلميع 
هذا العمل اجلليل ابلصعوابت اليت واجهته من مجيع املناحي، من عصر املؤلف وبيئته، واملذهب الفكري 

 السائد فيه وتيار الشعب، جتّلت أمهية عمله التأليفي، وقيمته العلمية والتحقيقية. 
ايل املسلم يف أمّس حاجة إىل مثله، فقد كانت اللاة جاَء الكتاب يف وقٍت كان الشعب البنا

البناالية إىل منتصف القرن العشرين امليالدي مفلسة  يف العلوم اإلسالمية، ونصوص الشريعة األصيلة، 
وركائز الدين واإلميان، ولذلك ابستثناء بعض احلركات واالنتفاضات يف ميدان الصحافة واإلعالم، وقيام 

ماء بتأليف بعض الكتب الدينية وترمجة بعضها، كانت اللاة البناالية يف أحّط أدوار عدد معدوٍد من العل
اإلفالس الدي ي، ومل يكن مثّة تفسرٌي مفّصل للقرآن الكرمي ابللاة البناالية، ومل يرتجم إليها شيٌء من كتب 

مناهج املدارس احلديث ودواوين السّنة، سوى جزء يسري من كتاب مشكاة املصابيح، لكونه مقّررا يف 
، كما هنَض عالمتنا التفسري احلقايناإلسالمية، وهنا هنَض اجملاهد األعظم الفريدبوري، وبدَأ يكتب 
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 شيخ احلديث، وبدأَ يرتجم صحيح البخاري ويشرح، ألّول مرّة يف هاريخ اللاة البناالية.  
وكانت الطريق حمفوفة   لقد كانت الصعوابت ابدية  ظاهرة ، وكانت املعاانة ماثلة أمام العني،

ابألخطاء والعقبات، فإهنا مع كون ضخامة الكتاب، وطول املسافة، وبعد الااية، كانْت مثّة إشكاليات 
أخرى، فقد كانت األوساط العلمية يف ذلك العصر يف معظم مناطق داكا ينطقون ابألردية، ومل تكن 

مبستقبل زاهر ابهر، ومن مث مل تكن مثّة مكتبٌة أو دار اللاة البناالية جتد هلا قرارا بعد فيها، ومل تكن تحلم 
للنشر لتصرف مبلاا ضخما يف طبع هذا الكتاب الضخم الدي ي ونشره، مث مل يكن مثّة عمل آخر 
يستعني به، وأيخذ منه التجربة يف مشواره، من أجل هذا وذاك، كان البدء يف هذا العمل أشبه ابجملازفة 

الذي نشَأ على اجملازفات العلمية منذ صاره، كان أكرب من كل العقبات اليت  واملخاطرة، إال أن اإلنسان
ُوضعت يف طريقه، وكان أقدر الناس على تحمل مثلها، وأملك الناس لزمامها، لذلك بعد أن شاوَر 

 شيَخه ومرشده العالمة الفريدبوري، وبعد أن جاءت املوافقة، عقل وتوّكل على هللا، وبدأَ املسرية. 
لشيخ رحلته العلمية التأليفية اليت مل يكن يقّدر أهنا ستطول إىل هذا الطول، وأهنا ستكون من بدأ ا

االلتواء والصعوبة هبذا املكان، فاستمرت هذه املسرية العلمية الفريدة طوال ستة عشر عاما، ومضى 
ويعّلق الشيخ هذه املّدة املديدة يعتكُف على صفحات البخاري، يبحث ويكتب، ويشرح ويرتجم، 

ويفسر، حىت مت املشروع، وجاَء الكتاب يف حلة قشيبة ويف سبعة جملدات، وبذلك برزت أول ترمجة 
بناالية لصحيح البخاري يف الوجود، بل جاَء أّول شرح موجز هلذا الكتاب، وذلك ألنه مل يكن هذا 

موضع متّيزه عن الكتاب ترمجة البخاري فحسب، بل كان شرحا وتعليقا، وتفسريا وتبسيطا، وهذا هو 
غريه، وتفّوقه على كل ترمجة حلقْته، وهذا هو مزيّة هذا الكتاب الذي ال يوجد يف الرتمجات األخرى له 
ابللاة البناالية، فقد كان الشيخ يعرف أن األحاديث النبوية تتناول أحياان أشياء وقضااي يستصعب 

وال بّد حينئذ من الشرح والتفصيل، وحّل لاز فهُمها على العوام، وتعلو معانيها كثريا عن أفهام الناس، 
الكلمات واجلمل، واملقارنة بني األحاديث، وترمجة األحاديث النبوية مع مراعاة اآلايت القرآنية، ولذلك 
مل ير الشيخ أن يكتفي ابلرتمجة اجملّردة، بل زيّنه ابلشرح والتوضيح، والتاريخ والسرية، وذكر كثريا من 

السنة واجلماعة، دون االختالفات الفقهية اليت متتلئ هبا الرتمجات األردية، ورّد  األمور العقدية ألهل
على اإلشكاليات واالهتامات، وحسم كثريا من األمور اخلالفية، ومجع األحاديث املكّررة يف البخاري يف 

نفسه، موضع واحد، وابجلملة أن املؤلف قد صّب يف هذه املوسوعة مواهبه وسجاايه، فجاَء قطعة من 
ونسخة من روحه، متصال ابألذهان، وملتحما ابلعقول واألفئدة، وجاَء فريدا يف اببه، وخالدا يف 
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التاريخ، ال نقدر على قراءته، فضال عن نسخه، وفضال عن أتليف مثله، وال يزال يعّد أهم مرجع 
ه، وجمازفته ابلوقت لألحاديث النبوية، ويشهد على عبقرية هذا اإلنسان، وفراسته اإلميانية، وبعد نظر 

واحلياة، فكانْت جمازفة  مباركة موفّقة، وكانت قّصة ماامرة كربى، مادامت اللاة البناالية، وما دام هناك 
أحٌد ينطق ابلبناالية، سيظّل هذا الكتاب منارة هدى هتدي يف الظالم، ومعامل واضحة ترشد يف 

  (1)متاهات.

أن تفرغ من اجلهاد العظيم الذي امتّد على بساٍط طويٍل من الزمن، قد يزيد على ستة عشر بعَد 
عاما، وبعد أن انتهى من هذا املشروع الكبري القّيم، وهذا العمل املض ي، أخذ مشروعا جديدا، وعمال 

يح اثنيا، وكان ذلك املشروع هو مجع أحاديث ستة كتب مشهورة بني دّفيت كتاب واحد، فأخذ صح
مسلم أساسا لعمله، وبدأَ جيمع فيه أحاديث السنن األربعة، سنن أيب داوود، والرتمذي، والنسائي، وابن 
ماجه، ابإلضافة إىل مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي، وهو منتشر يف شبه القارة اهلندية انتشارا 

أيخذ حديثا من مسلم، مث  هائال، ومقرر يف معظم املدارس الدينية، واجلامعات العربية، فكان الشيخ
جيمع إليه مجيع األحاديث املكّررة أو املتقاربة يف املوضوع، والشواهد واملتابعات من الكتب اخلمسة، مع 

 1711شرحها والتعليق عليها، إال أنه مع األسف مل يكتمل هذا املشروع، فلما انتهى الشيخ من مجع 
توّقف املشروع يف منتصف الطريق، ولو مّت ذاك لكان حديث تقريبا، أصابه الوهن، ودمهته الشيخوخة، ف

عمال فريدا يف هاريخ السّنة النبوية، واي ليَت أحدا من ورثة الشيخ يف علمه ومعرفته ال يف دمه ابلضرورة 
 ينهض هبذا العمل املبارك، ويوصله إىل نقطة الكمال! 



هواب، وبديعا، وبليغ البيان، وصاحب الرباعة واللسان، ومتقنا للاات كما أن الشيخ كان أديبا مو 
واآلداب، وصاحب أسلوب أديب رفيع، بعيد اإلشارة، قريب العبارة، وأقرب إىل الفهم، وقد أتقن العربية 
إىل حّد العجب، حىت كان العرب يندهشون منه ويعربون عن عجبهم وإعجاهبم، وكان خطيبا مفّوها، 

ء، مع أن أكثر أحاديثه كانت فيض اخلاطر، وعفو الساعة، وكان معروفا بسالسة األسلوب يبّذ اخلطبا

                                                 

، 214جملة الرسالة الرمحانية، العدد اخلاص مبناسبة وفاة شيخ احلديث العالمة عزيز احلق، العدد انظر مقال الدكتور أ.ف.م. خالد حسني، يف   (1)
  11و 12م، ص2112أكتوبر/نوفمرب 
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وجالء الفكرة، وتوقد البصرية، ووضوح الرؤية اإلسالمية، وقد خّلف وراءه دواّي تتناقل أصداَءه العصوُر،  
ب، مع كونه رجال ومآثر وإجنازاٍت يف عامل األدب العريب ال تزال تشهد على نبوغه، وحّبه وشافه ابآلدا

علميا رصينا، ومولعا ابلسّنة النبوية، إال أننا لو نظران يف حياة شيخ احلديث نظرة  عميقة لرأينا أن حّبه 
، وشوقه وإعجابه بنيب اإلسالم، الذي قد يصل إىل حّد اهليام، للحديث النبوّي، وشافه بصاحبه 

ضْت فطرته، وجادْت قرحيته أببيات العشق هو الذي أّدى به إىل اآلداب، والبالغة والبيان، حىت هن
واملوّدة، واحلب واإلخالص، فنظم قصائد كثرية، اندرة املثال، يف مواطن خمتلفة، معظمها يف صفات 

، وإظهار احلّب له، والتفاين يف سبيل عشقه، وقد مجعت هذه القصائد بني دفيت كتاب مع النيب 
 قصائد أخرى، حيمل اسم "ديوان العزيز".

 ىل القارئ أمثلة على بعض األبيات من ديوان العزيز: وإ 
 

 قِفا َنْحَظ من ذكرى حبيب ومنزل
 

 سقْته السواري والغوادي بَسْلَسل

 

 ومـــهال عىل تذكــار آثـار طْيبـة
 

لـمـدينة حمب  ـوب كـريـم مفـــضَّ

 

ـحى  هبا قّبة خرضاء يف رونـق الضُّ
 

تألأل نــورا فـوق بـدر مـكـمـل
(1)

 

   

 فـهذا رسـول اهلل يـأتـي بـشـــفقـة
 

 عـــىل مـن جيـور مـن عدو وقاتـل

 

 ويـدعو لـهم باخليـر حبـــا ورمحة
 

 يسـكن غـضـب اهلل حـني الــــتنزل

 

 معيـن خلــلق اللـه يف كـل غـــمة
 

 شفيـع العـصاة يف شـــديد الـمآزل

 

 وساقي عطاش الناس يف يوم حمرش
 

 ن حليب مــعسلمن احلوض أحىل م

 

  رشابا طهورا من يصب منه جرعـة
ـتزيل جيـد ريــــة تبــــقى ولــم تـ

(2)
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  71املرجع السابق، ص  (2)
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 منعت عــيوين عن دمـوع مـكررا
 

 وراودتـها عـن رنـة كي تصـــربا

 

 وجرعت نفـيس حزنـها وغمومها
 

 وأهليتـهـا عنـهـا لئـال تـفـكـــرا

 

 ولكن دموعــي كـالسيول تدفقت
 

 عـيوين كالعيون تفجرا فصــارت

 وليس هلا حب احلســـان وودهـا
 

 فمـن بعـدها آسـى وأبكي حترسا

 

 ولكن بـي حـب الـمـدينـة طيـبة
 

 فمن بعــدها آسى وأبـكي تذكرا

 

 تذكــرت آثـار الـمدينـــة طيـبة
 

 فصـارت فؤادي نحوها قد تطريا

 

 مديـنة حمـــبوب حيـاة ملـؤمــن
 

 ليـها مســـخــراليـأرز إيمـان إ

 

  يفوح هبــــا ريا الــحبيب كـأهنا
نسـيم الصـبا جاءت عبريا معطرا

(1)
 

 

 

لكن هناك أموٌر أشكلت على بعض القارئ للديوان، وأّزمت املوضوع، فقد جاءْت يف ثنااي 
اب ، وطلب املافرة منه، كما تحتوي على فيٍض من األلقالقصائد أبياٌت توحي إىل التوّسل ابلنيب 

يقضي احلوائج، ويليّب بدعوة  والكىن اجلليلة، واالصطالحات الدقيقة الاامضة اليت قد توهم أن النيب 
الداعي، وأنه يايث ويلجئ، ويافر وينجي، وقد أحدث ذلك ضّجة كبرية بني األوساط الدينية، وتكلم 

 فيها العلماء، ومن تلك األبيات: 
 

 ســـلـام من عــزيز احلـق عبد
 

 بـالـأمـــاين غــري عـــدأتـاك 

 

 أتــاك خائـفـا ذنـبــــا ذنـــوبا
 

 لـريجـو مــــن نــوال مستفاد

 

                                                 

  11-19املرجع السابق، ص  (1)
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 نوالـــك يا رســـول اهلل يبــغي 
 

 فـإنــك فــــائق كـل الــجواد

 

  رجـائــي مـن نـوالــك غري فان
كمثـــل صـــالة ربـي يف مزيد

(1)
 

 

   

 اأتـــيتك موالئــي بلطفك راجي
 

 ولــن حيــرم الراجي بباب حممد

 

 وباب مــحمد ماحـي الـذنــوب
 

 ولــو كانـت تعــادهلـا الـبـحور

 

 غـرقت بـبحر الذنب مـايل عصمة
 

 فخذ بيدي أنت الكريم فخذ يدي

 

  َأتيُتك تائــــبا مــن كـــل ذنـب
رجـــاء للــــشفاعة هـــل ُُتري

(2)
 

 

منذ الطفولة، وشّدة الولع ابلقراءة والسماع لسريته  شافه بسريته وهذا يرجع إىل أسباب، منها 
 وهذا الذي دفع الشاعر بفعل قّوة العاطفة وسالسة اللاة، العطرة، والرغبة العارمة يف احلّب للنيب 

إىل أن أييت ببعض الكلمات الاامضة اليت قد تلّمح إىل اإلشكالية، ولوال الثقة ابلشاعر، والعلم اليقني 
ميانه وعقيدته، ومنهجه، وعلمه وفضله، ومكانته بني علماء السنة، ومتّكنه من احلديث النبوي، لكان إب

بني التيارين، فريى علماء ديوبند أن التوّسل ابألنبياء  الفقهي إىل اخلالف جزء منهمأساة! كما يعود 
  جيوز، وطلب الشفاعة من النيب علماء أهل احلديث  بعد وفاته ال يضّر ابإلميان! بينما يرى

مل هذه االعرتاضات اليت مسّاها ه، على هذا وذاك، جاَء الكتاب يشأنه شرٌك وحمّرم، جيب االبتعاد عن
البعض بـ"الشرك اجللي"، مث جاءت الردود عليها والدفاع عن الشيخ من كبار العلماء البارزين يف الدولة، 

  (1)وال يسعنا املقام أن نفّصل فيها.
هذه األعمال الضخمة اجلليلة الثقيلة، ترك الشيخ األعمال الكتابية األخرى، ومنها  ابإلضافة إىل

                                                 

  81رجع السابق، امل   (1)
  84املرجع السابق، ص  (2)
، وانظر  17و 21انظر هذه االعرتاضات والردود عليها بقلم موالان نعيم احلق بن حممود احلق، ومبراجعة الشيخ عبد املالك، يف ديوان العزيز، ص  (1)

للشيخ  ، وعلماء ديوبند: اجتاههم الدي ي ومزاجهم املذهيبكذلك كتابني جليلني يف هذا املوضوع: املهند على املفند للشيخ خليل أمحد السهارنبوري
 . حممد طيب  القارئ
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ملوالان التهانوي،  املناجات املقبولةترمجة  ◊الرأمسالية واالشرتاكية واإلسالم  ◊فضح ضالل القاداينية  ◊
 (1)مع الشرح والتعليق. للشيخ جالل الدين الرومي املثنويوترمجة  ◊إىل البناالية مع األدعية املأثورة 



هنا قد يتعّجب القارئ ويُعرّب عن دهشته أبن اإلنسان الذي بلَغ هذه القّمة يف العلوم واملعارف 
 الرابنية، واحتل هذه املنزلة الرفيعة يف السّنة النبوية، ونذَر حياتَه على تدريس األحاديث واآلاثر، وقضى

معظم أايمه ولياليه عاكفا على صحيح البخاري، ومثابرا على الدراسة والتحصيل، مدرسا ومرتمجا، 
وابحثا وحمّققا، كيَف مجع إىل هذه كلها كتاب املثنوي، وتحّمل عناء ترمجته وتفسريه ابلبناالية؟ مث قّدمه 

األئمة املتقّدمني من حاجتهم إىل مسلمي هذه الدولة الذين هم أحوج إىل السّنة النبويّة وكتب السلف و 
 .املثنويإىل 

الصراع الدائم القائم بني التّيارين يف  -مثل الذي سبَق يف الديوان -هنا تحدث اإلشكالية، وأييت
اجملتمع املسلم على الصعيد العاملي، وهو التيار السلفّي يف جانب، والتيار الديوبندّي والصويف أو غري 

يتوزّع املسلمون على معسكَرين متصارعني، كّل منهما يهّدد ابآلخر،  السلفّي يف جانب آخر، وهنا
ويرتّبص البعض ابلبعض الدوائر، ويرتاشق ابلتهم واالنتقادات، إال أن نزاعهما نزاع فكري، ميدانه 
املساجد، وحلقات الدرس، والكتب والصحف، واجملالت واملؤلفات، وسالحهما احلجج والرباهني، 

ل أن املثنوي كتاُب البدع واخلرافات، وقد يزيد البعض ويوصله إىل درجة الشرك فريى املعسكر األوّ 
واإلحلاد، بينما يرى املعسكر الثاين أنه من أفضل الكتب بعد كتاب هللا وسّنة رسوله، وأنه من تلك 

ف األعمال العظيمة اخلالدة يف التاريخ اليت عجزت العقول عن خلقها مرّة أخرى، وأنه ممتلئ ابملعار 
الرابنية، والرشد السماوي، والفيوض الروحية، واللطائف النفسية، واإلحسان والعرفان، فيكّفر بعضهم 
بعضا، ويستحّل الواحد دماء اآلخر، على حني مل تكن األمة املسلمة حباجة إىل ذلك، على أساس 

من املمكن لكال الفريقني  اخلالف اجملّرد يف املواقف، والتباين يف اآلراء، والنظر يف العقل والروح، وكان
أن أييت ابحلّل األفضل من هذا كله، فهو كتاب بشري، وليس وحيا منزال من السماء، وإن اإلنسان 

 ابجلسد والروح، وإن اجلسد ال يقوم بال روح، كما أن الروح ال تكون إال يف اجلسد! 

                                                 

 م 2117أغسطس،  8ف الرمحن جسيم، جريدة "بناالديش كل يوم" اليومية، السبت، ير حلديث العالمة عزيز احلق، مقال عذكرى شيخ ا  (1)
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والقيادة، والدفاع عن الدين واألمة، فإهنا تتجّلى فيه عبقريته لتفّرده أما جهاده يف ميدان السياسة 
ابلزعامة، ومحل األمانة من العلماء األجداد، وذلك ملا مضى العلماء األجالء، وزعماء السياسة 
اإلسالمية يف الدولة، أمثال العالمة مشس احلق الفريدبوري، واخلطيب األعظم صديق أمحد، والشيخ 

حلافظجي، والشيخ أطهر علي وغريهم، بعد أن انقضى عصرهم، وانتهى دوُرهم، مل يبَق يف حممد هللا ا
امليدان من عصرهم إال رجٌل واحٌد، جاهَد معهم، وشاهَد جهاَدهم عن كثٍب ال عن كتب، هنا هنض 

ام الشيخ ومحل لواء السياسة وسط العواصف والكوارث، واحملن واملعاانة، وقد كان أشجع الناس يف اقتح
األهوال، وكان األرجح يف امليزان، وبنهوضه هنضت السياسة اإلسالمية مرّة أخرى، وعادْت إليها 
حياهُتا، ونشأت األحزاب، وتكّونت اجلمعيات، وخرجت املظاهرات وانعقدت املؤمترات، وجاءْت 

الرمحة بعد أن مرحلة جديدٌة للسياسة اإلسالمية، وجتّددت اآلمال واألحالم، واسرتاح الناس، وتنّسموا 
عاشوا يف عذاب اهلون سنني طواال، ومن أجل هذا كله، فإن شيخ احلديث تعود إليه مرجعية السياسة 

 اإلسالمية، وأستاذيته للعلماء السياسيني. 
أعاَر الشاّب عزيز احلق انتباَهه إىل السياسة منذ عصر االحتالل، عندما كانت اهلند على فّوهة 

حرير على قدم وساق، مث خاض غمار احلركات، وساَر يف ركاب العلماء بركان، وكانْت حركات الت
األجالء، ورفَع صوتَه معهم إلنشاء ابكستان، ويف مخسينيات القرن املاضي، ملا كان الشيخ أطهر علي 
جيتهد وجياهد لتطبيق النظام اإلسالمي يف ابكستان، ويرّد على الطواغيت املستبّدين، كان الشاّب عزيز 

 عوٍن له يف هذا اجلهاد، وساَر وراءه يف مجيع حركاته، مث ملا هنَض اجملاهد األعظم املصلح احلق خري
اجلليل موالان مشس احلق الفريدبوري جبهاده ضّد احلّكام الظاملني، ويرّد على القرارات املصادمة للقيم 

 ميدان اجلهاد اإلسالمية، وروح الشريعة، هنض الشاّب عزيز احلق مع شيخه ومرشده، وظّل معه يف
 طوال حياته. 

، وظّل يف الرائسة لفرتٍة كبرية، مجعية علماء اإلسالمم اختري عزيز احلق كرئيس 1911ويف عام 
وأّدى دورا بلياا يف تلك الفرتة، وهنا جاءْت فكرة تكوين جملس التعليم للمدارس العربية، فتكّونت جلنة 

وفاق املدارس العربية إلسالم آابدي، وكانت نواة علمية تحت تنسيق الشيخ موالان رضاء الكرمي ا
 ، وكان للشيخ فيها دور البطولة. بناالديش

فلما تويّف اجملاهد األعظم موالان الفريدبوري والشيخ أطهر علي وغريمها، وخال ميدان السياسية 
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ياسة، ورفع اإلسالمية عن الزعامة الكربى، وانتشر الظالم انتشارا ذريعا، واستشرى النفاق يف الس
املنافقون رؤوسهم اليت كان هذان الَبَطالن قد أذاّلها ابلصدق واألمانة، واإلخالص والبذل والفداء، هنا 
بزغت مشٌس جديدة يف شخصية الشيخ الرابين موالان حممد هللا احلافظجي، وبرَزت يف ميدان السياسة 

ض هلا يف الطريق، وهكذا برَز الشيخ عاصفة  كعاصفة يف البيداء، جاءْت فجأة مث ذهبْت بكل ما تعرّ 
احلافظجي يف ميدان السياسة، ودخَل يف السباق األكرب، وانتخاب الرائسة، من دون إشعاٍر سابق، 
وممارسة ومناورة، فوجد الشيخ عزيز احلق يف الشيخ احلافظجي قدوة السلف، ومنوذج الزعيم احلي املثايل، 

ي، فنهض معه، وخاَض يف امليدان مرة أخرى، وكان "الساعد ووجَد فيه شيخه ومرشده موالان الفريدبور 
، وكان رفيقا للشيخ حركة اخلالفةاألمين" للشيخ احلافظجي، وكان متحّداث رمسيا ابمسه وابسم 

احلافظجي يف جوالته الواسعة الدعوية واإلصالحية والقيادية داخل الدولة وخارجها، كما سافَر معه إىل 
  (1)يران والعراق، أثناء حرب اخلليج األوىل بني الدولتني الشقيقتني.الشرق األوسط، وإىل إ

اليت أنشأها الشيخ احلافظجي بعد خروجه من انتخاب الرائسة، تحقيقا  حركة اخلالفةإال أن 
قوق للدين واألمة، ضعفت بعد فرتٍة يسرية، لالستمرار يف اجلهاد ضّد الظلم والظلمة، واسرتداد احل

وسرى فيها الوهن واهلرم، ودّب فيها دبيب اخلالف، ففقدت قّوهتا وروَحها، واستفحل األمر مع األايم، 
ومسعت صدى ذلك يف اجملالس االدارية واللجان، حىت تشّتت مشُلها، ووقع االنقسام إىل معسكرات، 

بدَأ كل حزٍب يفرح مبا لديه ويرى الصواب يف موقفه، مع ذلك مل وذهب العلماء القادة طرائق قددا، و 
ييأس شيخ احلديث عن الوحدة، وجلس مع العلماء والقادة، وبدَأ حيلم من جديد، حىت جاء عام 

، إهنا كانْت يف احلقيقة مجعية إسالمية، وكانت منصة يف حركة الدستور اإلسالميم وتكّونت 1981
ب اإلسالمية املتعددة، لوقوف العلماء عليها يف صّف واحد، وملخاطبة صميمها، تكونت من األحزا

الشعب من فوقها، ومل تكن حزاب سياسيا، والنقطة اهلامة الوحيدة اليت مجعتهم على رصيف واحد كانت 
القلق املشرتك يف نفوسهم على ختّلف املسلمني يف ميدان احلياة، واحنطاطهم يف الدين واالجتماع، 

  (2)األزمة السياسية والقيادية الكربى، وكان شيخ احلديث متحّداث رمسيا ابسم هذه اجلمعية.ووقوعهم يف 
                                                 

، أكتوبر/نوفمرب 214دد اخلاص مبناسبة وفاة شيخ احلديث العالمة عزيز احلق، العدد جملة الرسالة الرمحانية، العانظر مقال حممد مأمون احلق، يف   (1)
  81م، 2112

  211ص (1411 -1417مذكرة اجلامعة الرمحانية العربية عام )هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث   (2)
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ظهرت هذه اجلمعية لتصنع هاريخ اإلسالم يف هذه الدولة من جديد، لكن شتان ما بني صانع  
ة، وزرع التاريخ وحامل صنعه! فبعد فرتة من الزمن، عاد الداء الُعضال مرة أخرى وأصاَب اجلمعية املّتحد

بينها ألاام الفرقة، فتشّتت مشلها، وبدا البون، وظهرْت يف امليدان أحزاب كثرية، واستمّرت الفجوة تّتسع 
بني هذه األحزاب، حىت أصبح من الصعب إقامة القنطرة عليها، فضال عن ملئها أو ردمها، وتبخرت 

 األحالم يف تزامحها. 
م تحت قيادة شيخ احلديث العالمة عزيز 1989 عام جملس اخلالفة بناالديشهنا ظهَر حزب  

م تكّونت جبهٌة مّتحدة لألحزاب اإلسالمية السّتة، وظهرت يف امليدان ابسم 1991احلق، ويف عام 
التحالف اإلسالمي فكان مرحلة جميدة  يف هاريخ السياسة اإلسالمية يف الدولة، ويرجع الفضل يف ،

خلص ، وقد شارَك هذا التحالف يف االنتخاابت، ودخَل العلماء ذلك كّله إىل هذا اإلنسان الرابين امل
يف الربملان تحت مظّلته، وكان هذا التحالف ميدان جهاد الشيخ، وساحة عمله، ومنّصة جهوده 
وحركاته، إىل آخر عهده ابلدنيا، وقد حاوَل من خالل هذا التحالف إحياء السياسة اإلسالمية 

الذي ترَكهم عليه علماؤان األسالف وأجداُدان األجالء، ولوال مرض  اخلالصة، والعودة إىل ذلك الدربَ 
اخلالف وثقافة الفرقة والتحّزب، واألاننية واملطامع، واالحنصار ابحلركة يف دائرة املساجد واملدارس، 

منّصة  التحالف اإلسالميوالطالب واملدّرسني يف املدارس الدينية، والعزلة التامة عن العاّمة، لكان 
فريدة  للسياسة اإلسالمية، ولرفع صوٍت موّحد للعلماء، يطالب تطبيق شريعة هللا يف أرض هللا، وإلقامة 

 اخلالفة اإلسالمية يف هذه الدولة.
وذلك كله ألن الشيخ كان ال يفّرق بني التدريس والسياسة، وال يتمسك أبحدمها على حساب 

  (1)حلفظ العلم، أما السياسة فلحفظ الدين! -أيهيف ر  -اآلخر، بل كان يرى اجلمع بينهما، فالتدريس

لقد جاهد شيخ احلديث خارج اإلطار السياسي احملدود يف ساحٍة واسعة من اجلهاد، للدفاع عن 
األمة والدين، والشعب والوطن، فكلما كانت تصيب اإلسالم مصيبة، أو تحدق ابألمة عاصفة، كان 

من ينهض وينزل يف امليدان، ويرفع صوته ضّد الظلم واالستبداد، ويصول وجيول ليدفع الطوفان، أول 
 وليحّق احلق وليبطل الباطل، ولو كره الكافرون. 

                                                 

  19مع شيخ احلديث يف خاصته، أتليف حممد إحسان احلق، ص  (1)
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من أجل هذا نراه خيرُج يف امليدان تنديدا ابلكاتب الزنديق سلمان رشدي الباكستاين الذي كتَب  
اآلية الشيطانيةيف العامل اإلسالمي، كما نراه يثور ضّد امللحدين والزاندقة يف  ، وأنشأ ضّجة كبرية

الدولة، أمثال أمحد شريف، والشاعر مشس الرمحن، والكاتبة اخلليعة تسليمة نسرين وغريهم، ويقود 
املظاهرات ويرفَع األصوات ضّد القاداينية، ويطالب من احلكومة أن تعلن اعتبارها فئة غري إسالمية، 

 لياا يف الرّد على التنصري واحلركات التنصريية، ويرّد على قرارات احلكومة املصادمة للشريعة. ويؤّدي دورا ب
م، 1991التارخيية إىل حدود اهلند عام  املسريةولعل كان من أبرز مآثره اجلهادية هي قيادته لـ 

ة يف أرجاء العامل، ، وكانْت هلذه املسرية صدى كبري املسجد البابريتنديدا ابلعدوان اهلندوسي على 
انلت الرتحيب والتشجيع من الدول اإلسالمية نيابة عن شعبها وعلمائها، كما كان هلا دوّي كبرٌي يف 
األوساط السياسية والقيادية، وتايري خريطة طريق اهلندوس، وتايري موقفهم العنفّي من مساجد 

  (1)املسلمني.
ة يف بناالديش، وطالَب من احلكومة اإلقرار هلا، لعب شيخ احلديث دورا كبريا لصاحل املدرس العربي

واالعرتاف بشهادهتا مرارا وتكرارا، وملا مل أتت هذه املطالبات جبدوى، ومل تعر احلكومة إليها ابال، اثر 
العلماء، وخرجوا يف الشوارع، ووقفوا يف طرقات العاصمة أايما متتالية بقيادة شيخ احلديث، وقد مكَث 

أايم يف الشارع، وتحت السماء، مع الطالب واألساتذة، وقد كانت هلذه احلركة الشيخ بدوره عّدة 
 (2)صدى كبرية يف السلطة.

وكان الشيخ يرى ضرورة إصالح املدارس، والتايري الالئق يف مناهج تعليمها، وإضافة العلوم  
ته، لكنه علم بعد العصرية إليها اليت تتعلق بواقع احلياة، مع احلفاظ على روح املنهج القدمي وأصال

االختبار والتجربة أن ذلك ال يتّم إال إذا أسس بدوره مدرسة  تكون مثاال عمليا حّيا للمدارس األخرى، 
على مبدأ التايري واإلصالح، اليت أصبحْت مع األايم منوذجا رائعا  جامعة العزيز اإلسالميةفأسس 

  (1)النافع، وأثبتت جدارهَتا. للجمع بني األصالة واملعاصرة، والقدمي الصاحل واجلديد
هكذا ظّل هذا اإلنسان املخلص يسعى وجياهد، وينهض ويثور، ويبذل جهوده اجلبارة، ويعصر 

                                                 

  87املرجع السابق، ص  (1)
أنه شاهَد تلك املشاهد بنفسه، وهابَع حركات الشيخ بعينه، وقضى معه تلك األايم يف شوارع داكا، يستمع إليه،  من سعادة راقم هذه احلروف  (2)

 ويصلى جبنبه، وأيكل معه، ويدافع عنه، فكانت أسعد أايم احلياة. 
 م2112ب من حياته وخدماته، مقال موالان حممد مأمون احلق، جملة الكوثر الشهرية، ديسمرب، شيخ احلديث موالان عزيز احلق: جوان  (1)
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قلَبه، ويسكب دماءه يف ميدان السياسة والقيادة، ويدخل يف السجن مرارا وتكرارا، ويتعّرض للمحن  
إىل آخر عهده ابلدنيا، وقد قاد  (1)نه شيعي،واملعاانة، ويّتهم بتهم، مرة أبنه عميل السياسة، وأخرى أب

املظاهرات، وترأس املؤمترات، وتزعّم األحزاب، من دون أن يدخل يف الربملان، وحيتّل مناصب احلكومة، 
ويستفيد من السلطة، ألنه مل خيض غمار السياسة من أجل السلطة أو اجلاه والقّوة، واملنصب واملكانة، 

ه أسالفه وأساتذته، من الدفاع عن الدين واألمة، والرّد على الظلم وإمنا خاَض ملا خاَض له قبل
واالستبداد، والوقوف جبانب املظلومني، ولذلك ما إن وقَف واقف يف طريق اإلسالم واملسلمني، وما إن 
أصاب كيان األمة والدين شيٌء، إال كان شيخ احلديث أول من خيرج يف الطريق، ويربز يف امليدان، ويرّد 

  (2)بصوٍت مؤمن جملجل، ال يعري اهتماما للتهديدات، وال يلتفت إىل اإلغراءات.عليه 
ولذلك كان مرجع العلماء، ومصدر األمل والعمل، فلما ذهَب شيخ احلديث وانتقل إىل رفيقه  

األعلى، خلت الدولة من آخر أثر ألسالف األمة، واألجداد األجالء، وذهبت املعامل األخرية للجيل 
ىت نزَل يف امليدان اجليل الثاين، وحرمْت السياسة اإلسالمية يف بناالديش من تلك الدوحة األّول، ح

الباسقة اليت كان يستظّل بظلها مجيع الناس، وذهب بذهابه ذلك اإلنسان الذي كان منصة أخرية 
 للوحدة والوفاق. 

ل الدعوة، ودوره يف اإلصالح، فحّدث عنها وال حرج، وهل كانت دراسته أما حياة الشيخ يف جما
وتدريسه، وكتابته وأتليفه، وأتسيسه للمدارس واملساجد، وصولته وجولته يف ميدان السياسة، ويف 
الشوارع والطرق، هل كان شيء منها خارجا عن دائرة الدعوة واإلصالح! إمنا كل فعلة فعلها يف احلياة 

ذها كانت للدعوة واإلصالح، فقد دّرس طوال أكثر من ستني عاما، وخرّج خالهلا من وكل خطوة أخ
 الدعاة واملصلحني، والقادة الرابنني، ماال حيصيهم إال من أحصى رْمل عاجل وحصى البطحاء. 

كما أنشأ مدارس ومراكَز ال تزال تعّد الدعاة، وخترّج الرجال والقادة، وكتَب كتبا، ونشر صحفا 
وترجم البخاري وشرحه، كلها كانْت من أجل الدعوة، وتعليم الناس، وتربية اجليل على القرآن  وجمالت،

                                                 

، 214الرسالة الرمحانية، العدد اخلاص مبناسبة وفاة شيخ احلديث العالمة عزيز احلق، العدد  انظر مقال الشيخ أيب الفتح حممد حيىي يف جملة (1)
 18و 11م، ص 2112أكتوبر/نوفمرب 

حياة شيخ احلديث يف السياسة وجهاده يف ميدان اإلصالح واالحتساب ابلتفصيل يف هاريخ العلماء األبطال: من شيخ اهلند إىل شيخ احلديث  اقرأ  (2)
 وما بعدها  221 (1411 -1417مذكرة اجلامعة الرمحانية العربية عام )

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 124 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

124 

 

والسّنة، مث ملا خاض غمار السياسة، وجاهَد يف امليدان، ورفَع صوَته يف مواطن كثرية، كلها كانْت من 
 لد اجلليل! أجل اإلصالح العظيم الشامل، ونفحة من نفحات هذا الداعية العبقري، واملصلح اخلا

كان الشيخ دائم االشتاال، وكانت أوقاته مضبوطة منّظمة باري إخالل، ال يضيع حلظة  من 
حلظات حياته، ويعمل حسب برانجمه منذ طفولته، بل ظل يستخدم كل اثنية وكل دقيقة من حياته 

آن، أو يذكر هللا بصوف خفّي، وقد أحسن االستخدام، وملا يكون يف السيارة أو يف الشوارع يتلو القر 
ابيع على يد شيخه ومرشده اجملاهد األعظم الفريدبوري، مث جّدد بيعته عند الشيخ حممد هللا 
احلافظجي، كما استفاَد من الشيخ معظم حسني، خليفة موالان رشيد أمحد الكنكوهي، يف السلوك 

  (1)واإلحسان، وانل منه اإلجازة.
ويطوف ابملدن والعواصم، والقرى واألرايف، ينصح الناس، ويوّجههم،  وكان جيوب أقطار األرض،

ويبشرهم وينذرهم، ويرّغبهم وحيذرهم، وخياطب الناس عقوهَلم وقلوهَبم معا، بكل بساطة وسذاجة، 
بلااهتم وبلهجاهتم، فيحيي موات النفوس، وخواء العقول، وكان بعيدا عن التصّنع والتكّلف يف األمور  

معاملته مع الناس معاملة بّر وإيناس وانبساط، ويستجيب لكل من يدعوه إذا سنحت كلها، وكانت 
وغرّا كرميا، اتباعا ملا عرّب عنه لسان النبّوة، يالب عليه اهلدوء والوداعة، الفرصة، وكان إنساان ساذجا، 

 ويصلح ليكون مظلوما أكثر مما يصلح ليكون ظاملا.
بيته قبل أن يكون يف الناس، فقد كان مطيعا للكبار من  مث كان قدوة  حسنة  ومربّيا قديرا يف

أسرته، ومطاعا عند األتراب والصاار، وشفوقا على أهله، يوصي أوالده وذرّيته بصلة األرحام، وإنزال 
الناس يف منازهلم، وأعّد جيال قرآنيا ليمشي على دربه بعده، وحيّقق أحالمه، وقد مُجعْت أحاديثه يف 

الطريق إىل احلياة و اجلهاد يف سبيل احلقواجملامع الدينية، ونشرْت يف كتابني ابسم املناسبات العامة 
 .الناجحة

ولدينه،  كانْت ركائز حياة هذا اإلنسان، وأسرار جناحه، ومفاتيح عبقريته، هي حّبه هلل 
لتشاور معهم، واملشي يف ركاهبم، واقتداء ، وصلته بشيوخه وأساتذته، واحرتامه هلم، واوشافه ابلنيب 

                                                 

  18م، 2112، أكتوبر/نوفمرب 214المة عزيز احلق، العدد جملة الرسالة الرمحانية، العدد اخلاص مبناسبة وفاة شيخ احلديث الع(1) 
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أثرهم، والعكوف على احلديث النبوّي، وافتتانه بصحيح البخاري، وتواضعه للجميع، وبعده عن الايبة   
كل البعد، بل كان ذلك من أبرز كراماته، واستاالله للحياة ولكل الفرص، وفوق كل هذا وذاك كان 

اجلوفاء، والتحاشي من الظهور والشهرة، وإيثار العمل بعيدا عن اإلخالص هلل والبعد عن الرايء واملظاهر 
األضواء، أهم ركائز حياة هذا اإلنسان، ورأس ماله، وزاٌد يف مسريه الذي امتّد على قرابة قرٍن، مث انتقل 

م، وانتهى بذلك هاريخ القرن العشرين امليالدي هلذه الدولة، وذهب آخر 2112إىل رفيقه األعلى عام 
 سرية الدين واألمة يف هذه الفرتة. شاهد مل

تركنا الشيخ ومضى إىل ربّه، وقد ترك على كواهل ورثته من األوالد والتالميذ الذين تربّوا على 
يديه، ونشؤوا تحت إشرافه، مسؤوليات كثرية، وحقوقا جليلة، مل يوفوا هبا بعد، فقد كان هذا اإلنسان 

درس حياته ضمن مقررات املدارس العربية، مع شيوخه يستحّق أن تقوم ابمسه مؤسسات ومكتباٌت، وت
ومرشديه الكبار أمثال اجملاهد األعظم الفريدبوري والعالمة احلافظجي والشيخ أطهر علي وغريهم، هذه 

 هي حقوقهم على من جاؤوا بعدهم، تنتظر من يؤديها. 
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 املفتي فضل احلق األميني

(1788- 1111) 
 بري، حامي الدين واألمةاجملاهد املقدام، السياسي الك

 

 لو يصدق قول أيب بكر الصديق  -"لصوت القعقاع بن عمرو يف اجليش خرٌي من ألف رجٍل"
هذا يف القعقاع بن عمرو التميمي، فإنه يصدق يف هذا اإلنسان الذي حنن اآلن بني يديه، إنسان نزع 

لى كثري من العلماء يف عصره، وقضى حياتَه كّلها يف اجلهاد من قلبه حب السالمة اليت سيطرت ع
واملقاومة، واحلركة الدؤوبة يف الدفاع عن الدين واألمة، وكلما كان اإلسالم واملسلمون تحدق هبم احملن، 
وتحل عليهم النوازل، كان هذا اإلنسان أّول من ينزل يف امليدان، ويقاوم اهلجمات، ويرّد املكائد على 

عداء، وكلما يرى أحدا ميّس صميم الدين، كان يزأر ويزجمر، ويهزّه هزا عنيفا، فكان فارسا جمليا، حنور األ
 وأسدا مزجمرا، وقائدا مظفرا مقداما.

كان آخر حجرة عثر يف طريق اإلحلاد والعلمانية يف هذه الدولة، وكان آخر سفينٍة لألسطول   
لعلماء األجالء، وسط أمواج عاتية وعواصف هوجاء من التارخيي اهلائل الذي أعّده سلفنا وأجدادان، وا

الظلم والطايان، والدميقراطية الفاسدة، والدكتاتورية واالستبداد، فإنه جدد سنة األئمة السلف يف 
احتمال احملن ومواجهة الطوفان، فلما ذهب هذا اإلنسان، غرق الشعب البناايل يف فنت وكوارث ال 

اهلجمات على الدين واألمة، واإلميان والعقيدة، والتعليم والثقافة، كحّبات  نظري هلا يف التاريخ، وتتابعت
من السالسل، ومل يبق يف امليدان من يزجمر اآلن، وياضب لدين هللا، ويرفع راية اجلهاد، ويقف سّدا 
منيعا حلماية الدين والوطن، ويثبت لألعداء أن هذا الشعب ال يزال فيه روٌح وحياة، ويف صدره قلب 
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بض، ويف شرايينه دم متدّفق، كان ذاك اإلنسان هو الشيخ الرابين، والعامل اجملاهد الباسل، والفارس ان 
 . املاوار يف هاريخ اجلهاد واحلركات يف هذه الدولة، الشيخ املفيت فضل احلق األمي ي 

ريخ البشر، ومل يكن سياسيا يقضى حياته  مل يكن املفيت األمي ي قائدا من كبار قادة احلروب يف ها 
كّلها يف ميدان السياسة، ويكتوي بنارها، وجيّرب حرارهتا ومرارهتا، مث ميوت يف غمار السياسة ويدخل 
يف القرب كقائد سياسي، بل بدَأ حياته يف كل سذاجة وبساطة، وقضى عنفوان شبابه يف دائرة املدارس، 

يف صفحات الكتب، وينزوي يف املكتبات، ويعيش يف املؤلفات، يدرس ويدّرس، ويقرأ ويطالع، ويارق 
ال يعرف من السياسة شيئا وال يهتّم هبا، إال أنه من مفاجأة التاريخ أن هذا اإلنسان البسيط يف غضون 
بضع سنوات أصبح من كبار السياسيني، وقادة احلركة واجلهاد يف هذه الدولة، ورمزا للنهضة اإلسالمية، 

ع والذّب عن حوزة الدين واألمة، فقاد املظاهرات وأقام املؤمترات، ودخَل يف الربملان، وشعارا للدفا 
وأصبح إنساان قواّي على مستوى الوطن والعامل، فماذا كان الدافع يف ذلك؟ وماذا سّر هذا التحويل 

 الاريب املبارك، وهذا االنقالب العظيم؟ 
صحبة، وكرامة اإلعداد والبناء، فقد نشَأ تحت ظالل إنه سّر الرتبية والتنشئة، ومعجزة التأثري وال

زمرة من العلماء كانْت زمرة أخرية من نوعها يف هاريخ هذه الدولة، وآخر شاهدة على عبقرية علماء 
اإلسالم يف شبه القارة اهلندية بعمومها، وآخر ممثلة هلم، ومنوذج من أعماهلم وإجنازاهتم، وكان على رأس 

اجملاهد األعظم موالان مشس احلق الفريدبوري، والعالمة حممد هللا احلافظجي، والشيخ  تلك الزمرة املباركة
املفيت دين حمّمد خان، والشيخ احملدث موالان هدايت هللا، وشيخ احلديث العالمة عزيز احلق، فقد درَس 

وهجٍة من  األمي ي على أيديهم، وترىّب بني أحضاهنم، ونشأ تحت إشرافهم، فكان خري ممثل هلم، وآخر
نورهم وعرفاهنم، وهذا الذي جعل من الطالب البسيط قائدا فريدا، وجعل من املدرّس املتواضع جماهدا 

 مقداما مهيبا.

م، يف بيت كرمي وجمد 1947عام  برامهن ابرايالتابعة حملافظة  أمني بورُولد فضل احلق يف 
كانة، ودين وصالح، وملا فتح عينيه مل يقع بصره إال على شيخ من كبار ابذخ، ويف أسرة ذات جاه وم

أسرته، عاكفا على التالوة والدراسة، وعلى مجاعة تحيط به كهالة القمر، فقد كان والده احلاج واعظ 
الدين على صلة متينة ابلشيخ الرابين العالمة عبد الوهاب البريجي، وكان مبايعا له، وكان بيته دار 
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ة، وحمطّة االسرتاحة للعلماء الكبار، وملتقى الشيوخ الرابنيني البارزين، وروضة الصاحلني، ينزل الضياف
اخلطيب )عليها الشيخ حسني أمحد املدين، والشيخ أبو طاهر حممد يونس، والشيخ موالان صديق أمحد 

ضيوفا، وإذا كانت ، والشيخ حممد هللا احلافظجي وغريهم (فخر البناال)، والشيخ هاج اإلسالم (األعظم
النزعات النفسية أكثرها تكون وليدة األسرة والبيئة فقد ُولد الشيخ األمي ي يف أسرة دينية كاملة، وطالع 
فجر احلياة يف حميط العلم والعلماء، وتفتّحت عيناه على تلك اجملالس النقية اخلالصة اليت كان يقيمها  

ة هي اليت وضعت التصميم األول لشخصيته الفذة كبار العلماء يف بيت والده، ومن هنا هذه البيئ
 الفريدة، ورمست هلا خريطة احلياة. 

بدَأ الدراسة يف كتاب قريته، مث دخل يف اجلامعة اليونسية اليت كانْت آنذاك معهدا إسالميا معروفا 
، وسّلمه إىل اجملاهد الل ابغامعة القرآنية بـم أدخله أبوه يف اجل1911على الصعيد الوط ي، ويف عام 

 (1)، وفّوضت أمره إليك"،األعظم موالان الفريدبوري، وقال له: "أوقفُت اب ي هذا على دين هللا 
فكان تفويضا خالصا، وكان أول خطوة جليلة مباركة على درب العلم احلقيقي، مما كان له أكرب األثر 

قابل األايم، فظّل يف اجلامعة القرآنية سنني طواال، وأظهر تفّوقا واضحا يف يف رقيه درجات العز واجملد يف 
م، مث سافَر إىل ابكستان، دون اهلند، على 1918علمه وعمله، حىت خترّج منها يف مرحلة التكميل عام 

، كراتشيبـ جامعة العلوم اإلسالمية عالمة بنوري هاونإشارة من الشيخ الفريدبوري، ودخَل يف 
ّصص يف الفقه واإلفتاء، وهو من أشرف العلوم، ولّب الدين، تحت إشراف املفيت، وحمّدث العصر، وخت

 موالان يوسف البنوري، مث عاَد إىل وطنه. 
عاَد فضل احلق األمي ي إىل وطنه وقد تويّف شيخه ومرشده الشيخ الفريدبوري، فذهَب إىل املريب 

التدريس يف مدرسته، وحفَظ القرآن يف تسعة أشهر وهو يف  الثاين موالان حممد هللا احلافظجي، وتوىّل 
م اختري مدرسا 1917مرحلة التدريس وليس التحصيل، كما تزّوج اببنة الشيخ احلافظجي، ويف عام 

م، توىّل رائسة 1981، وملا تويّف الشيخ احلافظجي يف عام الل ابغوانئب املفيت يف اجلامعة القرآنية بـ
م، وابإلضافة إىل ذلك أسس 2111عام  براكاترارائسة مدرسة أشرف العلوم اجلامعة، كما توىّل 

  (2)مدارس كثرية، وأشرف على مراكز علمية ومؤسسات دينية ما ال حُيصى.

                                                 

  11مقال املفيت سيف اإلسالم يف كتاب املفيت فضل احلق األمي ي: حياته وجهاده، ص  (1)
  17و 14املفيت األمي ي يف أوراق الذكرايت، أتليف وتحرير موالان جاويد حسني، ص  (2)
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هذه كلها خدماته العلمية واحلياة الثقافية واملعرفية اليت كانت من صميمه، فقد ُجبل الشيخ األمي ي 
ى حب املعرفة، واهليام بقراءة الكتب، والعيش يف حمراب العلم، والعكوف على املطالعة، واالستمتاع عل

ابلقراءة، وكان حيب العلم لذات العلم، وكم جلس مع الكتاب بعد صالة العشاء، فانتهى الليل وأّذن 
يه، يصل ليله بنهاره، هكذا كان الكتاب رفيقا أمينا يف حياته، يطمئّن إل (1)الفجر، وهو ال يشعر به،

وال يكاد يفارقه الكتاب إال لضرورة، حىت كلما كان يصيبه اهلّم وينتابه املرض، يسلم نفسه إىل القراءة، 
 فيجد فيها القرار، وسكينة النفس، وختّف عليه وطأة املرض.

لوم مع أن الشيخ األمي ي كان رحب الصدر يف العلم والدراسة، ومتتّبعا للحديث األحدث من الع
والتجارب، ويصاي للفوائد، إال أنه كان يتخري الكتب، فيحب كتب السرية النبوية، وسري الصحابة، 
وتراجم السلف الصاحل، وكانت هوايته هاريخ علماء ديوبند، فكثريا ما كان يقرأ يف كتبهم، ويهّش 

ينصح طالبه ابإلكثار  ملواعظهم، ويشاهد مواقفهم اخلالدة، ومآثرهم املاجدة، فإذا عيناه تذرفان، وكان
من مطالعة تراجم السلف، مع االهتمام ابملضامني ال العناوين، واملبادئ ال األشخاص، حىت عندما  

لشيخ  حكاية الصحابةكان يف السفر، ويف السيارة والطائرة، حيمل معه شيئا من كتب السلف، مثل 
ا، وملا خاض غمار السياسة، وأصبح وغريمه ملفوظات الشيخ التهانوياحلديث زكراي الكاندهلوي، و

من القادة الكبار، ودخَل كعضو يف الربملان، ودخَل أيضا يف السجن، مل ينَس فطرَته، وظّل ولوعا 
ابلقراءة، وصبورا على املطالعة، يدرس ويدّرس، ويقرأ الكتب والرسائل، فيبكي ويبكي الناس، ويف أايمه 

اء العرب، ويكّرر اسم الشيخ سعيد رمضان البوطي على األخرية، كان كثريا ما يقرأ يف كتب العلم
 (2)طالبه.

كما أحدث هذا احلّب للكتب والعكوف على الدراسة والقراءة واملثابرة على التحصيل من آاثر   
، وأّلف بعيدة املدى يف حياته، فقد برزت فيه عبقرية الكتابة واإلنشاء، وبلَغ من عدة لاات حد اإلجادة

 ◊ (العربية)القانون اإلسالمي دامٌغ للقانون الوضعي  ◊بضعة كتب قيمة، ومن بني ما كتبه الشيخ: 
                                                 

  111ق األمي ي: حياته وجهاده، صموالان أهل هللا واصل يف املفيت فضل احل  (1)
  99انظر كالم املفيت فيض هللا يف املفيت فضل احلق األمي ي: حياته وجهاده، ص  (2)
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معارف املعراج واإلسراء  ◊ (األردية)طريقة مطالعة السلف  ◊ (العربية)دروس البخاري لسلفنا الصاحل 
دروٌس من كربالء  ◊ (ات، ابلبنااليةجمموعة فتاواه، يف سبعة جملد)فتاوى اجلامعة  ◊ (األردية والبناالية)
معارف  ◊اخلالفة والسياسة املثالية  ◊ (البناالية)الطالب املثايل  ◊ (البناالية)يف سبيل هللا  ◊ (البناالية)

  (1)الدعاء واملناجات وغريها. ◊علماء السوء وأئمة الضالل  ◊الدين اإلهلي  ◊تالوة القرآن  ◊السري 

إال أن هذا النبوغ العلمي واملآثر اخلالدة يف ميدان الكتابة، يضمحّل كل ذلك أمام عبقرايته 
السياسية، وحركاته وجهاده، وتضحياته وإنكاره للذات، وصوالته وجوالته، وهديره ووعيده، وزجمرته 

خذ السياسة أبهنا مطّية إىل ودمدمته، ولعل كل ذلك يرجُع إىل إخالص هذا اإلنسان واحتسابه، فلم أي
املاّدة والدنيا، وأبهنا طريقٌة مثلى للحصول على السلطة والقّوة، واجلاه واملكانة، واملهابة والعظمة، وسّلم 
إىل الاىن والثروة، وإمنا أخذها واجبا على كاهل املؤمن التقي الصادق مع هللا ومع إميانه، وأخذا حلّق 

كربى جتاه الدين واألمة، ودفاعا عن حرم الوطن، وال غرو فقد رأى يف أايم املظلوم من الظامل، ومسؤولية  
طفولته ودراسته اجلهاد واحلركات املستمرة اليت كان يقودها شيخه ومرشده موالان الفريدبوري، مث دخَل 
يف مدرسة السياسة تحت إشراف شيخه العالمة حممد هللا احلافظي، ودرَس السياسة والقيادة منه، وما 

 لك ابحلافظجي وإخالصه، وأهدافه يف السياسة! اب
هكذا بدَأ حياته السياسية تحت ظالل العالمة احلافظجي، وملا شارَك الشيخ يف انتخاب الرائسة، 

م، فأّدى دورا بلياا 1981، اختاَر تلميَذه األمي ي أمينا عاّما للحركة عام حركة اخلالفةوأنشَأ حزب 
نه ملا تويّف الشيخ احلافظجي وانتقل إىل رفيقه األعلى، انتقل معه كّل شيء، يف حركاته وانتخاابته، إال أ

، وأصاهبا الداء القدمي العضال، داء اخلالف والفرقة، فتمّزقت  حركة اخلالفةوذهبت الركيزة من 
 كلمتها، وتشّتت مشلها، وانكسر الزجاج، وذهب الناس طرائق قددا. 

ملا اثرت الدولة يف قضّية الكاتبة امللحدة تسليمة نسرين وكتاابهتا ضّد اإلسالم وشعائر الدين، 
مع الشيخ الكاتب املشهور موالان  جبهة حماربة األنشطة ضّد اإلسالمهنض الشيخ األمي ي، وكّون 

اجلبهة غري السياسية إىل حميي الدين خان، ونزَل يف امليدان تحت مظّلة هذه اجلبهة، ومع األايم تحّولت 
                                                 

  11انظر مقال املفيت سيف اإلسالم يف كتاب املفيت فضل احلق األمي ي: حياته وجهاده، ص   (1)
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م شارَك يف 1991من جديد، ويف عام  اخلالفة اإلسالميةاحلزب السياسي، وجاَء يف امليدان ابسم  
التحالف اإلسالمي   كأمني عام له، مث أّدى دورا ابرزا يف تكوين التحالف مع احلزب القومي

، ودخَل يف االنتخاب التشريعي عام م1999تحت قيادة رئيسة الوزراء خالدة ضياء عام  البناالديشي
التحالف وأصبح عضوا يف الربملان، وتوىل رائسة  تحالف األحزاب األربعةم تحت مظّلة 2111

  (1)م.2114عام  اإلسالمي
لكن لو ينظر الباحث يف حياة الشيخ فضل احلق األمي ي من انفذة األحزاب والراايت، واملناصب 

صيته الكبرية، وال يدرك مدى نبوغه السياسي والقيادي، وال يتصور والنعرات، ال يكتشف معامل شخ
عبقريته يف اجلهاد واملقاومة، وال حيّدد مكانته بني القادة، ومكانه يف التاريخ، لكي نقّدر هذا اإلنسان 
حّق تقدير، ولكي نرسم مالمح شخصيته، واخلطوط العريضة من حياته، ونفي حبّقه من االعرتاف 

 ضعه يف مكانه، ال بّد أن نتحّدث عنه من أفق أوسع ومن ابب أكرب.واإلنصاف، ون

من هنا نقول رغم أنه خاض غمار السياسة، وقاد املظاهرات، وتزّعم األحزاب والعصاابت، إال  
يلة لتحقيق األمر أنه مل يكن سياسيا يف االصطالح املعاصر، بل كان جماهدا مؤمنا، أخذ السياسية وس

ابملعروف والنهي عن املنكر، وجهادا إلقامة اخلالفة على منهاج النبّوة، فاستخَدَم قّوته وصوَته كسالح 
له، واستخدم مكانته السياسية كمكان القيادة يف ساحة املعركة، وكان يرى أن السياسة من صميم 

حياة، وأن اعتزال السياسة، واالبتعاد عن ميدان الدين وقوام األمة، وأهنا أمر الزم للعلماء لزوم املاء لل
  -اجلهاد، واالنطواء يف املدارس والزوااي، كارثة ملستقبل الدين، وهتديد كبري مبستقبل العلماء، فإن الناس

 (2)على دين ملوكهم، مىت صلح الرأس صلحت اجلوارح. -كما يقولون

أكرب الشخصيات اإلسالمية يف التاريخ املعاصر، العالمة مشس وقد أتثّر بثالث شخصيات هم من 
فجمَع  (1)احلق الفريدبوري، والشيخ موالان حممد هللا احلافظجي، والشيخ املفيت العالمة يوسف البنوري،

                                                 

 م 2111ديسمرب،  11مان هللا، السبت، اليومية، مقال حممد أ (األفق اجلديد)جريدة "نيا دياانتا"   (1)
  119مقال موالان أهل هللا واصل يف املفيت فضل احلق األمي ي: حياته وجهاده، ص  (2)
 م 2111مقال موالان شريف حممد، جملة الكوثر الشهرية، يناير،   (1)
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والدنيا، بني العلم والرابنية، والدعوة والرتبية، والتعليم واجلهاد، واملقاومة والقيادة، واملاّدة واملعنوية، والدين 
مجعا يندر نظريه يف القرون األخرية، وشاهَد جهاد العباقرة املسلمني أمثال جماهد اإلسالم وبطل معركة 
حطني، وفاتح القدس السلطان صالح الدين األيويب، وامللك العادل السلطان نور الدين حممود زنكي 

 الدهلوي والشيخ املدين عن  وغريمها، من خالل عامل الصفحات، كما قرَأ حياة اإلمام شاه ويل هللا
كثٍب، وكان شاوفا بتاريخ العلماء املسلمني، واألئمة اجملتهدين، وقصص العلماء املتأّخرين، وخصوص 
علماء ديوبند، فاستمّد من كل إنسان أبرز معامله، مث أدرجه يف جدوله وخريطة طريقه، وهذا هو سّر 

لته وشجاعته، والدوافع لتجّشم املشاّق، وتحّمل إميانه وإخالصه، ومصدر قّوته وقدرته، ومنبع بسا
 املصاعب، والرتحيب ابحملن واملعاانة، بكل سرور واطمئناٍن، وبوجه طلق بشوش. 

هكذا نظَر هذا اإلنسان يف السلطة والسياسة، ورأى أهنا للدفاع عن الدين واألمة قبل كل شيء، 
لك من الثمن، وأنه سيسأل عن دينه وشعبه يوم وحماربة الفنت والفساد، والشر واملنكرات، مهما كّلف ذ

القيامة، يسأل عما أّدى إليهم من واجباته وما قام به من دوره، وهذا هو معىن السياسة، وهذه هي 
السياسة اليت خاَضها السلف الصاحل، ومن هنا جاَء الشيخ األمي ي إنساان مثاليا يف التاريخ املعاصر، 

رائعة يف اجلهاد على منهج املتقّدمني، ومثاال حيا للجهاد من أجل الدين  وجماهدا عبقراي فريدا، وأيقونة  
ومن أجل الوطن، ومن أجل اإلنسانية، فكلما أصاَب اإلسالَم واملسلمني شيء، كان أول من ينزل يف 
امليدان، ويقف يف وجهه، وياضب ويثور، ويزأر ويزجمر، ال يبايل مبن ينزل معه ويسري وراَءه، وماذا خيفي 
له مستقبله، فيعمل على اجلهاد أكثر مما يعمل على السياسة، ويدافع عن بيضة الدين، وحيمي محى 

 الوطن، أكثر مما يدافع عن احلزب، والذي هو ديدن السياسة جبميع أنواعها. 

مة عزيز احلق عام من هنا نراه يتقّدم يف املسرية الطويلة التارخيية اليت قاَدها شيخ احلديث العال
يف اهلند، فساَر الشيخ األمي ي يف ركاب  املسجد البابريم، إثر العدوان اهلندوسي على 1991

م ملا هامجت الكاتبة 1994أستاذه، وأّدى دورا بلياا يف هذه املسرية، وهّز العامل اهلندوسي هزّا، ويف عام 
ونقدته نقدا جيايف احلقيقة والواقع، وطالبت  امللحدة تسليمة نسرين على القرآن الكرمي هجوما مسعورا،

من احلكومة بتايريه وتحريفه، نرى املفيت األمي ي يثور، وينزل يف الساحة، ويستنفر الثورة العامة، ويقود 
املظاهرات واإلضراابت، ويهّدد هبا ويتوّعد، حىت تسّللْت تسليمة من بناالديش ومل تعد إليها حىت 

ا أصدرت احملكمة العليا البناالديشية قرارا يفرض احلظر بدوره على الفتاوى م مل2111اليوم، ويف عام 
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الشرعية جبميع أنواعها، اثَر الشيخ األمي ي قبل اجلميع وكاد أن يتفّجر، وأعلن جبرأة املؤمن الشجاع: "إن  
لذين الفتاوى هو بيان حكم القرآن والسّنة، ومن مث فاحلظر عليه هو احلظر على القرآن والسنة، فا

أصدروا هذا القرار املصادم للشريعة صراحة وجهارا ارتّدوا عن اإلسالم، وخرجوا من دائر الدين مجلة 
جلنة تنفيذ القانون واحدة"، مث استنفر الرأي العام، ومجع العلماء والناس، وكّون مجعية ابسم 

م عندما 2111يدان عام ، وكانْت هذه اجلمعية ساحة جهاده طوال احلياة، كما نزَل يف املاإلسالمي
اليت كانْت تتضّمن املساواة  م2111السياسة الوطنية لتنمية املرأة عام أعلنت احلكومة البناالديشية 

بني الذكر واألنثى يف الرتكة، على أساس أن الناس سواسية كأسنان املشط، وَكَطفِّ الصاع لن متأله، 
اليت كانْت تتضمن  السياسة الوطنية للتعليمت ومن مث تصادم القرآن الكرمي مصادمة صرحية، وأعلن

كما سافَر   (1)املواد العلمانية واإلحلادية، اثَر الشيخ األمي ي، وقاد املظاهرات، ومجع الناس، وعاىن معاانة،
إىل خارج الدولة مرارا وتكرارا، ومن أبرزها رحلته مع شيخه احلافظجي إىل إيران والعراق أثناء حرب 

  (2)اخلليج األوىل.
هكذا ظّل هذا اإلنسان ينهض يف كل موقف حيتاجه قبل اجلميع، وينزل يف ساحة الوغى كلما 
تصيب اإلسالم واألمة مصيبة وتحل هبا نكبة، ويعاين احملن واملعاانة، ويدخل يف السجن، ويتخطف منه 

ث مع الناس ولده وفلذة كبده، ويقيم يف البيت إقامة جربية، مُينع من التدريس واإلفتاء، واحلدي
وخماطبتهم، ويواجه اإلغراءات والتهديدات، ويتلقى بصدره اهلجمات، يف شجاعة وصرب، وإابء ومشم، 
ويواجه سنوات عجافا قاسية، دون أن تلني قناته وتكّل مهته، وتتثّبط عزميته، وقد عاَش أايمه األخرية يف 

كلماته، وتسجيل حركاته وتصرفاته، ألنه   احلبس املنزيل، وتحت مراقبة العيون واجلواسيس ليل هنار، لرصد
أىب أن جياري احلكام يف أهوائهم، ويسكت عن خياانهتم وجرائمهم، ويستجيب لطلباهتم، حىت لقي هللا 
وهو يف احملجة البيضاء، ومن هنا يعرف أن حياته كّلها ساحة جهاد، ومعمعة قتال، وحبر هائج مائج 

 تتذبذب وال تارق، وال متيل وال تضل، بل تثبت على ابلعواصف والكوارث، مع كل ذلك سفينته ال
 درهبا، ومتخر العباب حنو األمام. 

                                                 

  19املفيت األمي ي يف أوراق الذكرايت، أتليف وتحرير موالان جاويد حسني، ص  (1)
 انظر تفاصيل هذه الرحلة يف الشيخ احلافظجي يف الشرق األوسط، أتليف األستاذ أخرت فاروق (2)
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بينما حنن نعتّز بدوره اخلالد يف هاريخ هذه الدولة، قد يدور خبلد قارئ واٍع نبيه موضوٌع آخر،  
اصمة الفكرية، والدراسة العميقة، موضوٌع غاية يف األمهية، حيتاج إىل البحث والتدقيق، واملناقشة واملخ

وهو موضوع األثر البعيد املدى هلذا اجلهاد، ونتائجه العاّمة، ومثاره املستمرّة، ولذلك نرى أنه ملا تويّف 
هذا اإلنسان، خال ميدان القيادة اإلسالمية واجلهاد ضّد اإلحلاد والعلمانية، وأصبحت الطرق معّبدة 

ين ومّس األمة، ومل يبق يف الساحة من يرفع صوَته ضّد ظلم احلكام ممهدة لكل من يريد النيل من الد
وفساد النظام، ويدعو الناس إىل نور القرآن وضياء اإلسالم، وجيمعهم على منّصة واحدة للرد اجلماعي 
القوي، وهكذا كأن اجلهاد ضّد الظلم واجلور يف السنوات األخرية أصبح يعتمد عليه مجلة وتفصيال، 

 ته وأساسه، وحمرّكه ومفتاحه، فلما ذهَب، ذهَب معه كل شيء، واهنار البنيان. وكان هو عمد
هنا قد يتساءل القارئ ماذا قيمة هذا اجلهاد الذي ينتهي بنهاية قائده، وماذا قيمة هذا االنقالب  

الذي ميوت مبوت رائده، فهل أعّد الشيخ األمي ي لذلك عّدة؟ وهل فّكر فيمن يقوم بعده مقامه؟ من 
هتنا نقول إن الشيخ األمي ي أعّد جيال ليخلف خل فه، وحيمل أمانَته، وحيّقق أحالمه بعده، إال أن ج

ذلك اجليل مل يكن يف مكانته من اإلميان والبسالة، ومكانته يف قلوب الشعب، فلم يقم بنصيبه ودوره، 
د على شخٍص معنّي دون ومل تتحّقق أحالمه، وهذا الذي أثبت للتاريخ مرّة أخرى أن احلركة اليت تعتم

مجاعة، وتتمحور حول إنسان واحٍد دون مشاركة قيادية، وروح فريق العمل، ال تعيش طويال، وال ترتك 
 أثرا خالدا بعيد املدى. 

كما يتساءل عن اسرتاتيجية هذا اجلهاد الدفاعي ومزااي هذه احلركة اليت تعتمد على رّدة الفعل، 
ابلدفاع دون أن ترسم لنفسها خريطة طريق بعد دراسة عميقة لألوضاع واملقابلة ابملثل، وتكتفي دائما 

واحمليط، واملاضي واملستقبل، ودون أن أتخذ لنفسها مشروعا طويل املدى، يستمّر يف البناء واإلنتاج، 
ويتجاوز حّد الدفاع إىل اإلقدام، ولذلك بعد أن ذهب الشيخ نرى صولة اإلحلاد وجولة العلمانية، 

تتالية على الشريعة، وتصويب الرماح والسهام إىل العلماء وإىل املدارس الدينية واملراكز واهلجمات امل
الشرعية، وتضييق اخلناق على كل ما له صلة ابإلسالم، نرى كل ذلك وال نرى أحدا يف امليدان، وال 

الشيخ مع  نرى أحدا يرفع صوَته، وجيمع الناس، مع استثناء بسيط ال يكاد يُذكر، فهذا يدّل على أن
عبقريته يف جهاده وحركته وكفاحه ودفاعه، لو أعّد جيال بعده كما أعّد شيوخه وأساتذته، أمثال الشيخ 
الفريدبوري والشيخ حممد هللا احلافظجي وغريمها، ولو تنوّع يف عمله، لكان ذللك جهادا أكثر جدوى 

ومنهجا جديدا يف اجلهاد والدفاع، وأبعد أثرا، مع ذلك كان الشيخ فضل احلق األمي ي مدرسة  فكرية ، 
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لو استخدمه العلماء بعده استخداما حسنا، لكان له أثر كبري حىت بعد وفاته، لكن "لقد أمسعَت لو  
 ولكن ال حياة ملن تنادي".  -انديت حيا

تباع السنة النبوية، أما عبقريته يف الزهد والعبادة، والتمسك بتعاليم اإلسالم واالعتزاز هبا، وا
واخلشية والتواضع، والرابنية والسلوك، فقد كان مثاال حّيا للسلف الصاحل، وأثرا ابقيا للعلماء املتقّدمني 
الذين عرفوا كفرسان يف هنارهم، ورهبان يف ليلهم، إال أن الذي ال يعرفه، وال يعرف الفضل إال ذووه، 

، أما الشيخ األمي ي من الداينة واألمانة، وخشية هللا  رمبا يظّنه سياسيا عاداي، وأين سياسة اليوم
فكان يف منزلة رفيعة، وقّمة من السلوك واإلحسان، ابيع الشيخ حممد هللا احلافظجي وانل منه اإلجازة، 
وكان دائما يقرأ حياة العلماء، وتراجم الصاحلني، وخصوصا تراجم أعيان علماء ديوبند، مث ميشي يف 

 (1)اَته بزينتها، ويسري على درب األسالف.نورها، ويزّين حي
انهيك بشافه ابلسرية النبوية واحلديث الشريف، فقد دّرس البخاري إىل آخر عهده ابلدنيا رغم 
جهاده وحركته، واألعمال الشاقة، واالرتباطات املزدمحة وأحياان املتناقضة، وكان يسهر الليايل، وال ينام 

والتدريس، والصالة والذكر، وقد حافَظ على صالة التهّجد طوال حياته، فيها إال قليال، حييها ابلدراسة 
وُيسمع من غرفته صوُت البكاء والنحيب احملبوس يف هناية الليل، وكان بّكاء، يبكي كثريا يف دعائه 
ومناجاته، ويُبكي الناس، ويستدّر الدمع من أخبل العيون ابلدمع، وكانْت أنوار العبادة تتألأل على 

  (2)يراها كل قريٍب وبعيد. جبينه،

لقد بذل نفسه ونفسيه وكل ما كان له يف سبيل اجلهاد واحلركة، والدفاع عن الدين واألمة، وترَك  
الدنيا وهو ال ميلك منها شيئا، ومل يرتك حسااب يف املصرف، وال خزانة يف البيت، وال عقارا وال أمالكا، 

إال القدوة، والذكر احلسن، وملا أصبح عضوا يف الربملان، زاَد يف البيت فقرا وضيقا، ومل خيلف ألهله 
  (1)وعاشت األسرة طوال ثالثة أشهر على األرز والعدس!

                                                 

 املفيت األمي ي يف أوراق الذكرايت، أتليف وتحرير موالان جاويد حسني، صـ  (1)
  141انظر كالم جنله أيب احلسنات األمي ي يف املفيت فضل احلق األمي ي: حياته وجهاده، ص  (2)
 144السابق، ص املرجع (1)
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كان جيوب يف الدولة، ويطوف ابلقرى واألرايف، وحيضر يف اجملامع واملناسبات، ويتحّدث ويلقي 
ضاهي أجرة السيارة، وتكاليف الطريق! وقد حضَر الرئيس الكلمات، مث ال أيخذ من اهلدااي إال ما ي

حسني حممد إرشاد يف بيته مرّة، فلما دخَل يف بيته وهو أشبه ما يكون بكوٍخ، أاثَر عجَبه، وقال له: 
أرسلُت لك مبلاا ضْخما من املال، وأنَت تسكن يف هذا الكوخ، فأين ذهب كّل ذلك؟ ففاَجأَه الشيخ 

  (1) ي شيئا، ومل ترسْل لبناء بييت مبلاا، وإمنا أعطيَت للمدارس وللحركات".هبدوء كامل: "مل تْعطِ 

لقد حدثْت كثري من اخلالفات السياسية بينه وبني كبار العلماء أمثال شيخ احلديث العالمة عزيز 
ومل يذكر هلم كلمة سوء، بل كان  احلق والشيخ أمحد هللا أشرف وغريمها، إال أنه مل يكن ياتاب أحدا،

حيّبهم وجيّلهم، وحيفظ هلم مكانة يف قلبه، وكلما يلتقي هبم يرحب بوجه بشوش، كأن مل يكن بينهما 
ويكره التناحر بني  (2)شيٌء، وكان حيلم بوحدة األمة، ووقوف العلماء أبمجعهم على منّصة واحدة،

لعقيدة الصحيحة الاراء، ويرى التعاون فيما بني األحزاب والفرق اليت تنتمي إىل اإلسالم وتحمل ا
املسلمني، إال أنه كان يرى السياسة مع الصلة ابملدرسة واملؤسسات الدينية، وال قطع بينهما، فقطع 

يبعد اإلنسان عن دربه، وأييت ابلتايري والتحريف يف  -يف رأيه -العالقة مع املدارس والتفرّغ للسياسة
 هدفه. 

وردْت بعض اإلشكاليات من العلماء والعواّم عليه وعلى منهجه السياسي، بعد أن شارَك يف 
السياسة العامة القائمة على الدميقراطية، وكّون تحالفا مع األحزاب القومية واليسارية أحياان، وفوق كل 

وٌم وّلوا أمرهم امرأة "، وقد مسَع الشيخ وقال "لن يفلح ق ذلك تحت قيادة امرأٍة، وقد حّرمها الرسول 
هذه اإلشكاالت وأجاَب عليها إجابة  شافية  كافية، تتلّخص يف أهنا للضرورة، والضرورة تبيح احملظورات، 
فقيام اخلالفة اإلسالمية أو تطبيق النظام اإلسالمي يف مثل هذه الدولة لن ميكن إال بعد متكني العلماء 

مل يعد إىل ذلك التمكني طريٌق إال التعامل مع الدميقراطية قدر احلاجة، أما والدين من هذه األرض، و 
االنقالب املسلح وتحقيق اهلدف هبذه الطريقة فهو أشبه ابحملال يف العصر املعاصر، وكذلك قضية تولية 

                                                 

  11مقال املفيت سيف اإلسالم، يف كتاب املفيت فضل احلق األمي ي: حياته وجهاده، ص   (1)
  71انظر شهادة الشيخ العالمة شاه أمحد هللا أشرف يف كتاب املفيت فضل احلق األمي ي: حياته وجهاده ص  (2)
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تحت املرأة، فالتحالف والتولية بينهما فرٌق كبري، وتحالف العلماء مع األحزاب السياسية األخرى حىت  
قيادة املرأة ال يعىن توليتهم إايها أمورهم، ومنحهم إايها زمامهم، وال الدخول يف صميم الدميقراطية 
واستحالل القومية، واإلميان بدستورها وعقائدها، وليس هذا التحالف عبارة عن تحالف القيم واملثل، 

 خلبيث، ونزع الشوكة ابلشوكة. واملبادئ واملفاهيم، وإمنا هو االسرتاتيجية السياسية، لدفع األخبث اب

م، بعد حياة قضاها يف اجلهاد ويف امليدان، والدفاع عن 2112ديسمرب عام  12لقد اختاره هللا 
الدين واألمة، وبذلك انطوت صفحة من أجل وأعظم صفحات التاريخ السياسي والدي ي، وقد تركْت 

ان األمة املسلمة يف هذه الدولة، فالرجل الذي توىّل قيادة اجلهاد والدفاع يف مجيع وفاته هّوة كبرية يف كي
املواطن، ويف مجيع ميادين األمة، ورّد على األعداء رّدا قواي، ووقَف سّدا منيعا أمام كل طوفاٍن وكل 

هنارا، وليس سهاٍم تتوّجه إىل األمة، أصبحْت بعد وفاته تتعّرض للهجوم والسهام صباح مساء، وليال و 
يف امليدان إال بعض األصوات املرجتفة من اخلوف، واملرتعشة من الوجل، اخلافتة اليت ال تزيل الوحشة، 

 وال تكسر اهلدوء، وال هتّدد اخلصوَم! 
كما استمّر اخلالف والفرقة يف احلزب الذي ترَكه يف امليدان، وذهب خلفاُؤه وأصحابُُه، كلٌّ يف 

جمرّد حزب دون أن يكون  التحالف اإلسالمين األتباع، حىت أصبح طريقه مع شرذمة قليلة م
"تحالفا"، وأصبح حزبه السياسي يف سرير االحتضار ويف قائمة االنتظار، وقد ترك الشيخ أحالما كثرية 
على أكتاف العلماء مل تتحّقق يف حياته، فكان يكّرر أمهية اإلعالم اإلسالمي، ودور العلماء يف 

ر يف فتح مشروع إعالمي، كما كان يرّكز على املصرفية اإلسالمية يف العصر احلاضر، الصحافة، ويفكّ 
 .مصرف األمني اإلسالميويرسم خريطة طريق لفتح 

رحم هللا الشيخ األمي ي، ورزق هذه األمة من يقوم مقامه، وحيّقق أحالَمه، ومن ياضب هلل  
 ! ولدينه، وقد أثبت يف حياته أن هلل رجاال ياضبون له
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 األستاذ غالم أعظم

(1711- 1118) 
 اجلماعة اإلسالميةاملؤلف الكبري، الزعيم السياسي، أمري 

 
ال يعّد هذا اإلنسان من أبرز زعماء السياسة اإلسالمية يف هذه الدولة وحَدها، وإمنا يعّد من 

هم العامل اإلسالمي طليعة القادة اإلسالميني ومن أشهر السياسيني يف شبه القارة اهلندية الذين عرفَ 
برّمته، له مسعة طّيبة، وشهرة محيدة، ومكانة كبرية يف قلوب علماء اإلسالم، وخصوصا عند علماء 
العرب، قاَد أكرب حزب دي ي وسياسي يف بلده، وكتَب مؤلفات قّيمة، ترك هبا أثرا خالدا يف قلوب 

حّسس أثرها آالف الناس، إنه الزعيم ماليني البشر، فكان مدرسة  فكرية وسياسية كبرية، ال يزاَل يت
م، وأمري اجلماعة 1972السياسي، والكاتب الكبري، واألديب األريب، وقائد حركة اللاة البناالية عام 

 . اإلسالمية األسبق، الشيخ األستاذ غالم أعظم 
يف قبل أن نتحّدث عن هذا اإلنسان وجنول معه يف أودية املعرفة، ال بد أن نعرف يف البداية و 

ملسات يسرية أن هذا اإلنسان قد صّبت عليه السلطة البناالديشية هتمة خيانة كربى يف هاريخ هذه 
الدولة، خيانة مع وطنه وأبناء وطنه، وقتل ب ي قومه، وغصب بنات أّمه حواء، حىت أصبح عندها وعند 

ة اخلونة، وذيول قادقائدا من عدد كبرٍي من أبناء هذا الوطن زعيما من زعماء الطابور اخلامس، و 
األعداء، وأمراء القتلة واملاتصبني، وأذانب اجليش الباكستاين الااشم، فحكمت عليه احملكمة العليا 
ابلسجن السرمدي، وقضى األستاذ أايَمه األخرية وراء القضبان، ومل خيرج منه إال على أكتاف الرجال، 

ال بّد أن يكون على حذٍر وانتباه،  لذلك عندما يريد أن يتحّدث عنه متحدث أو يكتب فيه كاتٌب،
ويتشبث مبحايدة وأمانة علمية ودينية، وال يسمح أبن تشّذ عنه كلماٌت توقع املرتِجَم يف ضيق، أو 

 جتحف املرتَجم له، وتبخسه يف حّقه. 

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 111 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

 

مة إىل السيد عبد م، يف أسرة مسلمة شريفة تنتهي من جهة األ1922ُولد األستاذ يف داكا عام 
القادر اجليالين، هلا مكانٌة يف اجملتمع، وشهرٌة يف العلم واملعرفة، وكانت هذه األسرة منوذجا رائعا ومثاال 
حّيا للجمع بني الثقافتني الدينية والعاّمة، وبني حماسن القدمي واجلديد، وفضائل الدين والدنيا، فكان 

ء يف عصره، ومتخرّج املدرسة احملسنية يف العاصمة ومدّرسها، جّده موالان عبد السبحان من كبار العلما
، مث دخَل يف جامعة داكا واجتاَز املاجستري يف علوم ُكِماّل بدَأ الدراسَة يف كتاب قريته مبحافظة 

مبحافظة  كلية كارمايكلم، مث بدَأ مرحلة  جديدة  من حياته بتويّل التدريس يف 1971السياسة عام 
رانابور (1)م.1971اية عام هن  

، فكان حيضر يف مساجد مجاعة الدعوة والتبليغكما بدَأ معه الدعوة واإلصالح، وشارَك يف 
وجمالس عامة، ويتحّدث إىل الناس حديث اإلميان واليقني، ويذّكرهم أبايمهم ومسؤولياهتم، حىت اختري 

س هذه إال مخس سنوات، كما مل تستمّر ، ومل تدم مهنة التدريرانابورأمري جامعة الدعوة والتبليغ يف 
متدن ابسم  رانابورجهوده يف الدعوة والتبليغ إال سنتني، مث شارَك يف حركة إصالحية اجتماعية يف 

، إال أنه مل جيد بايته يف هذه كلها ومل يطمئّن هلا، حىت جاءْت يف حياته نقطة تحّول كبري، جعله جملس
ن درب إىل درب، ونقله من عامله إىل عامل اثٍن، وأصبح من جبهٍة إىل من واد إىل واد آخر، وذهَب به م

 جبهٍة بينهما صراٌع مستمّر قدمي، ضارٌب يف التاريخ. 

ال شّك أن ركيزة شخصية األستاذ غالم أعظم هي السياسة، فهي اليت جعلت له مكانة يف العامل، 
من مدّرِس كلية موّجَه شعب كبري، وزعيم حركة سياسية كربى، وقائد  وخّلدته يف التاريخ، وجعلتْ 

ماليني الناس، وقّدمته إىل العامل العريب بشكٍل رائع، وكان األستاذ سياسيا مطبوعا، كأنه قد ُولد 
الندوة الطالبية سياسيا، ولذلك كان له دوٌر قيادي حىت يف أايم دراسته وتحصيله، فكان األمني العام لـ

م بعد أن توارت لفرتٍة 1974م، وقد برزْت هذه املوهبة السياسية عام 1949جلامعة داكا عام  ركزيةامل
اجلماعة مؤسس  كبريٍة، عندما تعّرف األستاذ على الشيخ السيد أيب األعلى املودودي 

 النظام اإلسالمي، ، فدرَس حياَته ومنهجه، وقرَأ كتَبه وحبوثَه، وأفكارَه يف السياسة، وآراَءه يفاإلسالمية
                                                 

 م 2114أكتوبر،  24معة، اليومية، مقال مشس العارفني، اجل (الكفاح)جريدة "شنارام"   (1)
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وطريقة تطبيقها، حىت أعجب ابلسيد املودودي إعجااب كبريا، وانَل فيه بايته وطمأنينته، وانضّم تحت 
  (1)لواء اجلماعة اإلسالمية.



ن وضَع األستاذ غالم أعظم ثقَته وإميانه ويقينه يف اجلماعة اإلسالمية، فنهض جيتهد وجياهد م
أجلها، ونشرها يف اجملتمع، وتبليغ رسالتها إىل الشعب، والتجنيد ملستقبلها، وترغيب الناس يف االنضواء 

م، ومن غريب 1977تحت رايتها، حىت فوجئ ابحملنة قبل إكمال سنة، ودخَل يف السجن عام 
استمّرت معه طول  املصادفة أن هذه احملنة اليت بدأْت يف السنة األوىل من حياته السياسية واجلهادية،

حياته، وأحاطْت به من كل جانب، فكان السجن عامله الذي عاَش فيه طويال، حىت كانْت وفاتُه يف 
 السجن! 

من أجل هذا اإلخالص واالحتساب، واجلهاد واالجتهاد، والبذل والعطاء، أعجب به القادة 
لكبرية، وتوجيه هذا املوكب العظيم الفريد، والعاّمة، وقابلوه ابلثقة العظمى، وأانطوا به قيادة هذه القافلة ا

م، مثا ملا ظهرت اجلماعة على مسرح 1919فاختري أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان الشرقية عام 
الدولة اجلديدة بعد أن اختبأت عن ميدان السياسة لفرتٍة كبرية، إابن حرب التحرير وظهور بناالديش، 

ل يف منصبه عشرة أعوام، حىت اعتذَر عن هذه املسؤولية الثقيلة م، وظ1991اختري األستاذ أمريها عام 
م لسبب طول جهاده، وفتور جسمه دون فتور الروح والضمري، لكن بقي يوّجه ويقود، 2111عام 

 وينصح ويدير، وحيتّل مكاان فوق مكان الرائسة واإلمارة يف قلوب الناس. 
وقضى معظم حياته يف الشارع والساحة، أيمر وقَف األستاذ أعظم حياَته على السياسة والقيادة، 

ابملعروف وينهى عن املنكر، ويرّد على الطواغيت الظلمة، ويدافع عن السياسة اإلسالمية، وجياهد من 
أجل تحقيق احللم الذي على أساسه نشأْت ابكستان وجاءت يف الوجود، وهنا تتجلى عبقريته ونبوغه 

راه يقف مع العلماء على اختالف املشارب واملناهج، يف السياسة وإخالصه يف العمل، عندما ن
واألفكار واآلراء، يقف معهم يف مواطن كثرية وعلى رصيف واحد من أجل تحقيق املصاحل العظمى، 

الذي كان يقوده  نظام اإلسالمم جيلس مع األحزاب السياسية الكربى، مبا فيها 1914فهذا يف عام 
هو اآلخر، واألحزاب  نظام اإلسالم، و(ة علماء اإلسالممجعيعلماء ديوبند، وهذا جيلس مع 

                                                 

 وما بعدها  111، 11، 71، ص2مشاهد من حيايت، لألستاذ غالم أعظم، ج    (1)
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م، للجهاد صفا واحدا ضد طواغيت ابكستان، كما استمّر يف هذا الدور 1919السياسة األخرى عام  
 القيادي بعد االنفصال وبعد ظهور بناالديش. 

إهنا مل تكن حياة األستاذ غالم أعظم إال  أما احملن واملعاانة فحّدث عنها وال حرج، حىت لو قيل
قّصة طويلة  من املعاانة، ومسرحية حّية من البالء والعناء، واحملن واالمتحاانت، ال تكون فيها أميا 

شهيدا مبتسما إبذن هللا، فاملعاانة  مبالاة، لكن املهم أنه خرج منها كلها ظافرا ظاهرا، حىت لقي ربه 
رة من العمر دامْت معه ما دامْت حياته، فدخَل يف السجن ألول مّرة عام اليت بدأْت يف فرتٍة مبكّ 

م، ويف الفرتة اليت بينهما دخَل يف السجن مرارا وتكرارا، وقضى 2112م، وتويّف يف السجن عام 1977
ْيخم تحت رائسة 1911فيه أشهرا وأعواما، وحرم من جنسّيته، فقد ألات احلكومة جنسيّته عام   الشِّ

لرمحن بعد استقالل بناالديش بفرتة يسرية، على أساس دوره يف حرب التحرير، ومل يسرتجعها جميب ا
عاما، كما نُفي عن وطنه والتجَأ إىل ابكستان، مث إىل بريطانيا وعاش  21األستاذ إال بعد أكثر من 

 ب يف بيته! فيها فرتة  كبرية ، مث عاَد إىل وطنه، وعاَش فرتة  كبرية  كزائٍر يف مسقط رأسه، وغري

عندما نشبت املعركة بني شّقي ابكستان الشرقي والاريب، أو قل بني بناالديش وابكستان، توزّع 
علماء بناالديش على ثالثة معسكرات يف موقفهم من هذه احلرب، التقى معظم العلماء مع مجهور 

يف الساحة، ومحلوا السالح ضّد اجليوش الظاملة الطاغية، ودافعوا عن الناس على رصيف واحد، فنزلوا 
الوطن وعن األمة اعتداء املعتدين وظلم الظاملني، غري هيابني لسلطة احلكام، وال قوة الدولة وصولة 
اجليش! كما هنَض بعض العلماء املرتزقة وهم أقّل قليل الذين مل يفهموا طبيعة املوقف، ومل يقرؤوا الواقع 
قراءة صحيحة، فالتقوا مع الطابور اخلامس، ولو اكتفوا بذلك ملا كان يف أعماهلم ضرٌر كثري، لكنهم 
خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا، ومحلوا السالح ضّد إخواهنم، وخانوا ب ي قومهم، وساعدوا اجليش 

دون السيوف الباكستاين على اعتدائهم، وظّنوا أهنم حيسنون صنعا ويدافعون عن وحدة الوطن، وجيرّ 
للقضاء على العصيان والتمّرد، بينما يشهد التاريخ والتجارب على أهنم كانوا يف خطأ فاحش، وغلط 
مبني، وحفروا فخا ألنفسهم، وكان أكثرهم ممن ينتسبون إىل الرابطة املسلمة، مث إىل اجلماعة 

  (1)اإلسالمية.
                                                 

  711و 499و 491و 411و 111و 294، و11، 12، 11البحث عن علماء مقاتلي التحرير، أتليف شاكر حسني الشبلي، ص  (1)
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ادة السياسيني واملشايخ العارفني، وكانوا بينما كان هناك معسكٌر اثلث من العلماء الرابنيني والق 
يرون هذه احلرب تقسيما يف اجملتمع اإلسالمي، ونشوب حرب العداوة بني اإلخوان املؤمنني، ووقوعا يف 
شراك االشرتاكية والعلمانية والوثنية، وليس تحريرهم من أغالل االستبداد واالستعباد، وأخذ حقوقهم من 

، ومن اجلمهورية دهليإىل عبودية  راولبندي، وجمّرد التنقل من عبودية الظامل، بل هي عني االستعباد
اإلسالمية إىل اجلمهورية القائمة على العلمانية، وكانوا يروهنا حراب أهليا يف بيوت املسلمني، أشعلها 

 إال أهنم مل (1)اجلار اخلائن، وهو الذي سيكسب رحبها يف هناية املطاف، وسيشمت خبسائر املسلمني،
حيملوا أسلحة، ومل يتحزّبوا أحزااب، بل ظّلوا حمايدين يف مواقفهم، ال هؤالء وال هؤالء، كان كثري من 

كما   -والسبب (2)علماء وقادة اجلماعة اإلسالمية يف املعسكر الثالث، وكان معهم األستاذ غالم أعظم،
العلمانية يف تقويض دولة هو الدفاع عن وحدة األمة، واالبتعاد عن مساعدة االشرتاكية و  -أوضحنا

  (1)إسالمية وأتسيس دولة الدينية يف مكاهنا.
من هنا يتجّلى موقف علماء بناالديش من حرب تحريرها، وهذه هي احلقيقة اليت ال غبار عليها، 
ويشهد هبا هاريخ احلرب والشهادات الصادقة من اجملاهدين الذين نزلوا يف الساحة متكاتفني مع 

أبم أعينهم مواقف العلماء الصلبة جتاه تحرير وطنهم، وجرأهتم وشجاعتهم، ودفاعهم  العلماء، فشاهدوا
عن أرواح إخواهنم، وأعراض أخواهتم، وبيوهتم وأمواهلم، ال كما متلي احلكومة على املؤلفني املتطّفلني 

إىل املنافقني، الذين ينظرون إىل حرب االستقالل بعدساهتم، ويؤرخوهنا وفق أهوائهم، فيحّولون اجملاهدين 
وجيعلون املؤمنني كاجملرمني، وجيعلون من األعداِء األبطاَل، ومن اخلونِة القادَة، ويرمسون العلماء ومن كل 
من يدين ابإلسالم يف صميمه ألد أعداء االستقالل، وأقرب الناس إىل اجليش الباكستاين االحتاليل، مث 

ى حرية االعتقاد، وعدم احلجر على التفكري احلّر، ينعقون ابإلحلاد والعلمانية يف كل واد، تحت دعو 
 ويّتهمون الدين ابلرجعية واجلمود، ويفصلونه عن السياسة، ويتاّنون مبجد اهليمنة الوثنية.

من أجل هذا السوار من الاموض واإلهبام، وهذه اهلاالت من الظلم والظالم والدسائس واملكائد، 
الله، ومن أجل مساعي كل حزٍب جلّر النار إىل فرنه، حول مواقف أبناء هذا الوطن من حرب استق

عندما نرى احلكومة البناالديشية تقبض على قادة احلركة اإلسالمية، وتّتهمهم ابرتكاب جرائم فادحة 
                                                 

 بعدها وما  11، 11دوليت بناالديش، أتليف األستاذ غالم أعظم، ص  (1)
  18و 11"، أتليف ابن غالم الصمد، ص11إىل  72وما بعدها، وانظر كذلك كتاب "من  171، 141، 117، ص1انظر مشاهد من حيايت، لألستاذ غالم أعظم، ج  (2)
  48و 41و 41و 41دوليت بناالديش، أتليف األستاذ غالم أعظم، ص  (1)
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، )الدولية(أثناء احلرب، وتكيل عليهم التهم الشنيعة، مث متثلهم أمام احملكمة اليت ُتسّمى )ضّد اإلنسانية (

إلعدام دائما، وابلسجن املؤبّد أحياان، كما نفذ حكم اإلعدام شنقا ابلشيخ مطيع لتحكم عليهم اب
والشيخ عبد القادر املال، والشيخ قمر الزمان، ونفذ السجن املؤبد على األستاذ  (1)الرمحن النظامي،

غالم أعظم، والشيخ عباس علي خان، والسيد دالور حسني السعيدي، وال يزال هؤالء وأصحاهبم يف 
ناالديش قائمني على مفرتق الطرق، وعلى اخلطر املقبل، تطاردهم احلكومة، وتصادر أمالكهم، ب

وتحاكم أهلهم وذريتهم حماكمات طويلة وعريضة، هكذا دفعوا أهبظ مثن وأغاله هلذا املوقف يف التاريخ، 
عن هذه ال يتخّلون عن تبعاته جيال بعد جيل، حىت ظل الناس يعتقدون أهنم هم املسؤولون حقا 

الكارثة اليت وقعْت يف هاريخ حرب االستقالل، وهم الذين جاؤوا ابجليش الوافد اجلبار، وفتحوا على 
 أهلهم وب ي جلدهتم أبواب املأساة، فباؤوا إبمثها، وحصدوا شرها!

يف وسائل اإلعالم ويف احملافل  -علماؤهم وعامتهم -عندما نرى هذه كلها، ويراها الناس 
هنا عندهم مكتوبة يف الكتب واجملالت، مث ال يرون من يفندها بقوة، ويرفع صوته واجملالس، وجيدو 

ضدها، هنا ال جيد الناس مستندا قواي على تربير ساحاهتم من تلك التهم، وال يطيقون أن يعلنوا إايهم 
 وذيوهلم نقّية صافية، فقدْت ثبتت معارضتهم يف التاريخ، كما ثبتت معارضة حزهبم.

التهم كّلها من القتل واالغتصاب، واالعتداء على النفوس الربيئة، واجملزرة اجلماعية إال أن هذه  
للمسلمني، والسرقة والنهب، وقطع الطرق، وهتك األعراض، وإحراق البيوت واألموال والناس، هذه 
 التهم اليت ُصّبت على رؤوس هؤالء األعالم املسلمني، والقادة السياسيني، وزعماء حزب إسالمي له

 جمٌد وله هاريٌخ، هذه كلها تفوق حّد اخليال، وال يؤمن هبا أحٌد إال إميانَه بشيٍء طارْت به العنقاء! 
الرجل الذي ُولد يف أسرة مسلمة شريفة، وافتتح دراسَته بكتاب هللا وسّنة رسوله، مث درَس يف 

                                                 

 حمافظة يفم 1941، ُولد عام مري اجلماعة اإلسالمية األسبق ببناالديش، موالان مطيع الرمحن النظامي إنه الزعيم الكبري، العامل السياسي اخلبري، أ  (1)
اببنا، عالية دينية شريفة، نشأ وترىّب تحت ظالل القرآن ويف حميط اإلسالم، وأخذ الدراسة االبتدائية والثانوية يف حمافظته، مث دخَل يف املدرسة ال أسرة يف

 التابعة الطالبية اجلمعية يفم، شارَك 1911م، كما حصَل على شهادة املاجستري من جامعة داكا عام 1911يف مرحلة الكامل عام بداكا وخترّج 
منذ أايم طلبه، وبذَل جهده، وأبرز جدارته وقيادته، وواصَل سريه إىل القمة، وظّل يف املناصب احلساسة للجماعة، حىت أصبح أمريها  اإلسالمية للجماعة

ناس م، كما دخَل يف االنتخاابت الوطنية ودخَل يف الربملان أكثر من مرّة، وأصبح وزير الزراعة والصناعة! وهو يدل على شعبيته لدى عامة ال2111عام 
مناسبات شىت، وكان  وقبوله، ُعرف الشيخ النظامي جبهوده الدعوية واحلركية والسياسية منذ صاره، فأسس اجلمعيات، وأدار احلركات، وقاد املظاهرات، يف

شنقا عام  حراب على الظلم، وصرحيا جريئا يف خمالفته للحكومة املستبّدة، حىت أصبح قذى يف عينها، فاهتمته بتهم كثرية، ويف هناية املطاف أعدمته
 م، وسط تنديدات دولية كبرية. 2111
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قوق الذّميني، وأحكام املدرسة الدينية، وتعّمق يف القرآن وعلم الشريعة، ودرَس حقوق املسلمني وح
اإلسالم يف احلرب، وحقوق النساء واألطفال واملدنيني خالل القتال درسا وافيا، مث توىّل إمارة أكرب 
وأقوى حزب إسالمي يف عموم الدولة، وتوىّل تربية وتنشئة وتوجيه ماليني البشر، وأودع لديه ثروة هائلة 

اإلنسان يف احلرب ويشهر السيف، ويعمله يف رقاب من أمانة الناس وأمانة احلزب، مث كيف يقوم هذا 
إخوانه، ويقتل ب ي جلدته قتال مجاعيا، ويعيث يف األرض فسادا، ويهتك أعراض أمهاته وخاالته، 
وياتصب بناته وأخواته! وينهب ويسرق أموال الناس! هذه األشياء كلها ال تصّدقها النفوس، وال تقبلها 

د، بل تشهد بعض املصادر التارخيية أن دور األستاذ غالم أعظم يف حمكمة العقل، وال تؤيدها الشواه
األايم األوىل من حرب التحرير كان يقتصر على مناصرة فكرة وحدة ابكستان، ومعاصاة فكرة انفصال 
شرق ابكستان عن غرهبا، لكن ملا شاهَد غطرسة اجليش الباكستاين وعدوانَه على أبناء هذا الوطن، 

 طلب من احلكومة الباكستانية أن تتوّقف عن هذه احلرب!أحجَم عن موقفه، و 
إال أن باض السياسة وحقدها، وحّب القّوة، والتعلق ابملادة والطمع يف املناصب والوظائف،  

والتكالب على السلطة، واهنيار املبادئ، هي اليت تعمي البصائر واألبصار عن رؤية احلق الواضح، وهي 
ف، والصدق واألمانة، وهي اليت تسود وجه التاريخ، وتكتب مبداد العار اليت تحول دون العدل واإلنصا

مأساة الظلم واالستبداد، والطايان والعدوان، مع ذلك كله، هذا يبقى من انحية حسن ظننا هبؤالء 
الرجال، مث الدالئل التارخيية وشهادات الثقة هبم، وليس العلم اليقني، فالعلم عند هللا، وهو ال ختفى عليه 

 افية، ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور. خ

م ألقي القبض على األستاذ غالم أعظم وهو شيٌخ تقّدمت به السّن، وعجَز عن 2111يف عام 
الوقوف على قدمه واملشي بشكل كامل، وفرَت جسمه، وضعفْت قّوته، وعمره يزيد على تسعني عاما، 

لك احلالة الدقيقة بتهمة ارتكاب اجلرائم ضّد اإلنسانية، وعمليات التخريب أثناء اعتقلته احلكومة يف ت
حرب التحرير، اختلقتها األجهزة اخلبيثة اللئيمة، فتكررت مأساة احملاكمة الصورية، حىت حكمْت عليه 

ة خّفف احملكمة ابإلعدام شنقا، ورفض الشيخ التماس العفو إبابء العلماء، ومشم األولياء، مث بعد فرت 
احلكم إىل السجن مدى احلياة، فظّل يف السجن زهاء سنة، حىت وافاه األجل احملتوم وانتقل إىل رفيقه 

م، فكان ذلك براءته من التهم، وخالصه من احملن، وقد أبت نفسه األبية الكرمية 2114األعلى عام 
 فتاهتا! ذات املعدن الطيب أن تارّت ابلدنيا، وتُارى بعرضها، وُتسيل لعابه على 
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كانت حياته موزعة بني واجبات كثرية تكاد تكون متناقضة، إال أنه بفضل نشأته الفريدة اجلامعة 
بني القدمي واجلديد، والتعليم الشرعي واملدين، والعريب واإلجنليزي، والدين والدنيا، أجنز رسالته حبيث 

ياسي عامل، وسياسي مثّقف يف غاية من الثقافة، وسياسي كاتب، فهو س (1)ينجزه قليل من الناس!
وسياسي أديب، وسياسي فيلسوف، ولذلك نرى أنه رغم املسؤوليات الكربى واألشاال الشاقّة يف 
جماالت شىّت، برزْت عبقريته يف الكتابة واإلنشاء، والتأليف والرتمجة، وقد شارَك يف حركة اللاة البناالية 

قرن املاضي، وكان له دوٌر رايدّي يف تحديد مكانة البناالية كاللاة األم ألبناء هذه يف مخسينيات ال
الدولة، عندما أرادت احلكومة الباكستانية أن تفرض عليهم األردية كاللاة األّم، وتسلب من أفواههم 

 (2)لاة أّمهم!
دة من هاريخ هذه قضى األستاذ أعظم معظم حياته يف احلركات واملعاانة، يف فرتات دقيقة مهدّ 

الدولة، فرتات ما كانت الطبائع متيل فيها إىل عمل إجيايب هادئ بّناء، الضطراب حبل األمن، وتوتّر 
األعصاب، وغليان مرجل احلياة السياسية والقيادية، مع ذلك لو ينظر القارئ يف حياة هذا اإلنسان 

عمال الفكرية، وما حّرر من ومسريه العلمي، أيخذه العجب والدهشة، من كثرة ما أجنز من األ
الصحف ونشر من اجملالت، وكان كاتبا موهواب مطبوعا، ميلك سالمة الذوق، وحسن الرتسل، 
واألسلوب السهل الرقيق، فكتب كتبا كثرية، كتب يف التفسري واحلديث، والسرية والتاريخ، والسياسة 

ه مئة كتاب تقريبا، ال تزال تشهد على واحلركة، والفكر والفلسفة، والثقافة واالجتماع، وقد يبلغ عدد
نبوغه وعبقريته، وسعة اطالعه، وعمق فكره وبعد نظره، واضطالعه من اللاات واآلداب، والبالغة 
والبيان، ونزاهته من االختالل والتكلف، وسالمته من الفضول وبراءته من التعقيد، وجيعل القارئ 

 يتساءل كيف تفرّغ هلا هذا اإلنسان ومىت؟ 
احلركة اإلسالمية:  ◊اإلسالم والعلم  ◊اإلسالم والفلسفة  ◊صلة اإلنسان ابهلل  ◊هّم ما كتبه: من أ

ترمجة معاين القرآن  ◊إىل طريق الوحدة اإلسالمية  ◊معامل النظام التعليمي اإلسالمي  ◊النجاح والفشل 
                                                 

 ألستاذ غالم أعظم، اجمللد األولانظر تقدمي األستاذ الوط ي السيد علي أحسن لكتاب مشاهد من حيايت، ل  (1)
 (م1981فرباير )" أتليف مصطفى كمال 72إىل  41، وكذلك "حركة اللاة: من 14" أتليف ابن غالم الصمد، ص11إىل  72انظر كتاب "من   (2)
اليومية،  (الكفاح)"شنارام" ، وانظر كذلك شهادة الدكتور القاضي دين حممد، يف مقدمة كتاب مشاهد من حيايت اجمللد األول، وكذلك جريدة 141ص

 م.2114أكتوبر،  24مقال مشس العارفني، اجلمعة، 
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، وتعد من أعظم مثانية جملدات، وهي ذكرايت حياته)مشاهد من حيايت  ◊ (ثالثة جملدات)الكرمي 
بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة الاربية  ◊من ساحة بالسي إىل بناالديش  ◊ (أعماله األدبية والتارخيية

 ◊بني إقامة الدين وخدمة الدين  ◊اإلسالم والدميقراطية  ◊السياسة يف حياة املصطفى  ◊سجن املؤمن  ◊
 Political thoughts of Abul A’la ◊ة الصالة احلي ◊اإلسالم يف العامل املعاصر ◊العلمانية 

Mawdudi ◊  Address of Allah وغريها كثري، وقد ترمجت عدة كتبه إىل اإلجنليزية واألردية والتاميلية
  (1.)واآلسامية

غم أنه كان إنسان عظيما، واسع الصدر، بعيد النظر، ومقّدرا لصاحب الفضل فضله، لذلك ر   
انتهَج منهجا خاّصا يف اإلصالح والسياسة، منهج خيتلف عن منهج مجهور علماء هذه الدولة، إال أنه 
حاوَل طواَل حياته للحفاظ على وحدة األمة، وتوحيد كلمة املسلمني، ومجع مشلهم، والوقوف ابجلميع 

ونية املؤمن أبلغ من عمله، صّفا واحدا، من أجل تحقيق املصاحل املشرتكة الكربى، والااايت العظمى، 
م، ويلقي ضوءا 1918عام  الوحدة اإلسالمية واحلركة اإلسالميةولذلك نراه ينشر رسالة صارية ابسم 

على طريق الوحدة ومجع الكلمة، ويرسل ممثّلني إىل قادة علماء ديوبند، وأمراء الدعوة والتبليغ، 
مجعية  -مع العلماء اآلخرين -صوف، حىت أنشأوأصحاب املراكز الدينية الكربى، ومشايخ الطرق والت

اتحاد االمة  م، وكانت مبثابة منّصة يقوم عليها معظم كبار علماء بناالديش على اختالف 1981عام
مناهجهم ومشارهبم، حبيث قل نظريها يف التاريخ، لكن هذه احملاوالت مل تنجح يف النهاية، يف وجه 

، مث ألسباب لى رأسهم الشيخ املرشد حممد هللا احلافظجي خمالفة بعض كبار العلماء هلا، كان ع
لكنه مل يقطع أمله قط من الوحدة، وظل حيلم هبا مؤمنا خملصا إىل  (2)ليس هذا الكتاب موضع بياهنا، 

هاريخ جهود الوحدة اإلسالمية يف بناالديش: آخر أايمه يف الدنيا، وأفضل دليل على ذلك كتابه 
 قبل وفاته بسنوات معدودة.  الذي صدرَ  م2117 -1918
وقد كان لصلته املتينة بكبار العلماء، وأتثره ابلدعاة الرابنيني يف بداية حياته وشبابه دور كبري يف  

تكوين عقليته السمحة هذه، وكان على صلة قوية ابلعالمة مشس احلق الفريدبوري، صلة يعتّز هبا، وقد 

                                                 
  94، ص1انظر قائمة كاملة لكتبه يف رّواد احلركة اإلسالمية يف بناالديش، أتليف األستاذ مظهر اإلسالم، ج   (1)
 ما بعدها  48، ص1وانظر كذلك ج  279، وكذلك 211، ص7مشاهد من حيايت، لألستاذ غالم أعظم، ج   (2)
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ألستاذ يف كتبه، كما كان على صلة ابلشيخ العالمة نور حممد ترك الفريدبوري أثرا كبريا فيه صرّح به ا 
األعظمي، والشيخ موالان فضل الكرمي، والشيخ موالان حممد أكرم خان، وأتثر ابلشيخ موالان عبد العزيز 
أمري الدعوة والتبليغ، والشيخ موالان أطهر علي، رمحهم هللا مجيعا، كما كان جلماعة الدعوة والتبليغ أثر 

  (1) حياته الدعوية.عميق يف

إن كان وطنه مل يعرف هذا اإلنسان الكبري، بفعل السياسة احلاقدة الكريهة، وثقافة الباض 
واحلسد، واخلالف على القضااي الفرعية واملسائل اجلزئية، إال أن العامل قد عرفه حّق املعرفة، فقّدر 

سافَر األستاذ إىل بلدان شىّت من الشرق والارب، يلقي الكلمات، ويدير جهوَده، وكّرم مثواه، وقد 
املؤمترات، وخيوض مع العلماء والقادة احلوارات، ويناقش القضااي الدينية، واملسائل املشرتكة، فشارَك يف 

م، وشارَك يف مؤمتر الشباب اإلسالمي 1912املؤمتر الدويل للندوة العاملية للشباب اإلسالمي عام 
م، كما شارَك يف مؤمتر منّظمة 1914م، ويف مؤمتر الرابطة العاملية مبكة عام 1911عام  طرابلسـب

م، وشارَك يف مؤمتر االتحاد العاملي للمنظمات 1911يف بريطانيا، وزار تركيا عام  (FOSIS)فوسيس 
مي ابلياابن، وشارَك م على دعوة من املركز اإلسال1999الطالبية، وتحّدث فيه، وسافَر إىل الياابن عام 

وزاَر اململكة  (2)يف مؤمتره السنوّي، وقد سافَر إىل الوالايت املّتحدة واململكة املّتحدة مرارا وتكرارا،
السعودية، وحّج واعتمر، وجلَس مع امللك فيصل بن عبد العزيز أكثر من مرّة، كما جلَس بعده مع 

  (1)والسياسية والدولية. امللك خالد بن عبد العزيز، وانقَش األمور الدينية

الرجل الذي عرَفه العامل أبسره، وعرَف مكانته علماء العامل العريب، ورؤساء الدول اإلسالمية، 
فشكروه وكافؤوه، مل يعرفه وطنه، وال أبناء وطنه، بل مل يعرفه حزبه حّق املعرفة، أو عرَفه ومل يقّدر قدرَه، 

واالعرتاف، والعرض والتقدمي، والتشريف والتكرمي، فلو يسأل اليوم أحٌد وغمطه حّقه من اإلنصاف 

                                                 

ان انظر تقدمي الدكتور القاضي دين حممد لكتاب مشاهد من حياته، لألستاذ أعظم، اجمللد األول، مث انظر اعرتاف األستاذ بنفسه بتأثري موال  (1)
 وغريها  281 221، 188، 98، 92، 91الفريدبوري ومجاعة الدعوة والتبليغ يف حياته ص

 وما بعدها   91، ص1رّواد احلركة اإلسالمية يف بناالديش، أتليف األستاذ مظهر اإلسالم، ج  انظر تفاصيل أسفاره اخلارجية يف (2)
  11ص 7، ج 111، ص4مشاهد من حيايت، لألستاذ غالم أعظم، ج   (1)
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حزبَه واجليل الذي نشَأ تحت ظّله، ماذا قّدموا هلذا اإلنسان يف حياته، وماذا قّدموا له بعد وفاته؟ ال 
ندري ماذا سيكون جواهبم، التهم اليت من أجلها قضى األستاذ املسّن أايَمه األخرية يف السجن، هل 
فعلوا شيئا يربّر ساحَته عنها ولو بعد وفاته؟ وهل كتبوا ترمجَته بقلم اإلنصاف؟ وهل قّدموا كتَبه إىل 
العرب، وإىل العامل؟ وهل بّينوا للقوم حقيقة موقفه من احلرب، وأايَمه وأنشطته أثناء احلرب، وقد يتساءل 

، ووقعت الواقعة؟ لكن التاريخ يقول القارئ ما الفائدة يف تسجيل تلك احلقائق بعد ما انتهت املسرحية
لنا إن إبراز تلك احلقائق بعد وفاته أكثر حاجة وأشد ضرورة منه يف حياته، ألن ذلك الذي سوف يقّرر 
مصريه يف التاريخ، وسوف حيّدد مكانته يف مستقبل األمة، فإما أن يراه العامل يف سجّل اخلالدين، وإما 

 أن يراه يف قائمة املنافقني!
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 ملفتي عبد الرمحنا

(1711- 1118) 
 فقيه امللة، منشئ املدارس واملراكز الدينية، مرجع العلماء

 
إنه فقيه امللة، لقب يتشّرف حبامله وليس حلامله أن يتشرف ابللقب، فإنه أعرف من أن يُعرف، 

ام وأشهر من انر على علم، لو ذهبَت إىل مشال بناالديش ولقيَت مسلما مثقفا أو عاميا، أو إم
مسجد، أو طالب مدرسة، وسألَت عن هذا اإلنسان، لرأيت العجب العجاَب، مع أنه مل يولد يف هذه 
املنطقة، ومل يعش فيها إال بضع سنوات، لكنه أجنَز فيها إجنازا خّلده يف التاريخ، وانهيك به عن مكانته 

، ويف العاصمة العلمية يف املناطق األخرى داخل الدولة وخارجها، يف شيتاغونغ، ويف العاصمة داكا
اهلندية ديوبند، اذهب حيثما تشاء، كلها ال تزال تحمل بصمات تركها هذا اإلنسان يف حياته، إنه 
الشيخ الكبري، ومنشئ اجليل، ومؤسس عدد هائل من املدارس واملراكز العلمية، ومرجع العلماء، وخليفة 

 . ن الشيخ أبرار احلق اهلردوي، فقيه امللة املفيت عبد الرمح

م، يف بيت متواضع مل يكن ألحد أن يتكهن 1921ُولد عبد الرمحن يف حمافظة شيتاغونغ عام
مبستقبل هذا الصيب الذي ُولد فيه، لكن قدر هللا كان انفذا فيه، وكان التاريخ يف انتظاره، فدرَس 

، مث التحق انظرهات اإلسالم بـ االبتدائية يف كتاب قريته، بعد ذلك درَس يف اجلامعة العربية نصري
جبامعة هاهتزاري ودرَس فيها فرتة، وأخريا سافَر إىل اهلند، ودخَل يف رحاب دار العلوم ديوبند، وخترّج يف 

م، مث دخَل يف قسم التخصص يف اإلفتاء الذي فُتح ألول مرة يف هاريخ 1971مرحلة التكميل عام 
فكان أول طالب بناالديشي حيمل لقب "املفيت" من قسم م، وخترّج فيه ابمتياز، 1971ديوبند عام 
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  (1)اإلفتاء يف ديوبند. 

عاَد عبد الرمحن شااب متدفقا إىل وطنه، حيمل من العلم والفقه ماال حيمله إال قليل من الناس،  
اك َمن عزيز احلق، وقد أدرك ذلك الشيخ الكبري املفيت عزيز احلق املدير املؤسس جلامعة فتية، وما أدر 

املعروف بفراسته وتبّصره، وبعد نظره، وخربته ابلناس، وانتقائه للرجال، وقسطاسه املستقيم، يزن الناس  
كما يزن الصرييف داننريه، فدعَا عبد الرمحن للدخول يف جامعة فتية، ومل يكن منه إال أن يستجيب 

 يدة من احلياة. لدعوته، ودخَل يف رحاب جامعة فتية ليفتح فيها مرحلة جد

بقي املفيت عبد الرمحن عدة أعوام يف فتية، يتوىل تدريس التفسري، واحلديث، والفقه، والكالم، هنا 
حصلْت له قصة غريبة، وجاءت نقطة التحول اليت حّولته من أفق ضيق إىل أفق واسع فسيح، وجعلت 

ومن مفيت جامعٍة فقيَه ملة، وصانع أمة كبرية، ومنشئ جيٍل كامل،  من مدرٍس متواضع مصلحا عظيما،
 ومؤسس مدارس ومراكز علمية كثرية. 

كانت عامرة   -وال سيما العاصمة وما جاورها -مع أن منطقة شيتاغونغ ومناطق البناال األخرى
اين، غري أن املناطق ابملساجد واملدارس منذ عهد االستعمار، مث كثر عددها كثرة هائلة يف العهد الباكست

الشمالية يف هذه البقعة ظلت متخلفة منذ بداية التاريخ، وقابعة يف قوقعتها، فكان التعليم املدين املدعوم 
من احلكومة يف نطاق ضيق، ولطبقات حمدودة من اجملتمع، ال يقدر عليه إال أصحاب املال والثروة، أما 

تحت نري الضيق االقتصادي، كيف يثقف أوالَده،  اإلنسان الذي ال يكاد حيتمل عبء أسرته، ويرزح
ويضحي بيومه احلاضر يف أمل الاد اجملهول؟ أما العلوم الدينية فكانت شبه مهجورة، وكانت هذه 
املنطقة خاوية من املدارس الدينية، واملراكز العلمية، كما كان معظم الناس يف الظالم واجلهل واألمية، 

نت تبث بصيصها يف هذه الليلة البهيمة املكفهرة، ووسط عواصف الفنت اللهم إال عدة مدارس دينية كا
 العمياء، ال يكاد يقطع الظالم، فضال عن أن ينري الطريق، وجيلب الفجر املنري. 

هنا قامت بعض القلوب املستنرية من مشال بناالديش، وطلبوا من الشيخ املفيت عزيز احلق أن 
يف نشر العلوم الدينية، والعقيدة الصحيحة، وميحو ظالم األمية يبعث إليهم مبن ينهض هبم، ويساعدهم 

                                                 

  11م، ص2111مقال املفيت كفايت هللا شفيق، جملة األبرار الشهرية، أكتوبر،   (1)
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من هذه املنطقة، ومل أيخذ الشيخ وقتا طويال الختيار ذاك اإلنسان الذي سيسند إليه هذه املهمة 
احلساسة، وينيط به هذه املسؤولية الثقيلة الدقيقة، ألن االختيار كان قد مّت مسبقا، والبطل كان جاهزا 

 جّرد اإلشارة من الشيخ خرَج عبد الرمحن ليحث خطاه إىل الشمال. مستعدا، فبم
م، قضى فقيه امللة عبد الرمحن ست سنوات يف مشال 1918م إىل عام 1911منذ عام 

بناالديش، واصَل فيها هناره بليله وليله بنهاره إلدراك غايته، وحرم نفسه لذة النوم والراحة إلكمال 
كل حينه، وأخلص هلل ولدينه العمل، حىت ابرك هللا يف وقته، ويف حجم خطته، وجاهَد جهادا دؤواب يف  

آاثره، حىت أجنز يف غضون مثاين سنوات أعمال مثانني سنة! وقامت مراكز دينية كربى يف الشمال، 
وأنشئت مساجد وكتاتيب ومدارس بعدد هائل، وجاءْت هنضة إميانية ودينية وعلمية شاملة، كانت 

، أكرب جامعة إسالمية يف املناطق الشمالية ببناالديش  بوغرامعة قاسم العلوم بـقاعدة هذه النهضة جا
، وكانت مرحلة بقاء فقيه امللة فيها وتوليه إدارهتا وقيادهتا أعز مراحل هارخيها، مدرسة اجلميلاملعروفة بـ

  (1)وال تزال تعمل عملها، وتقوم بدوٍر فعال لنشر العلم يف هذه املنطقة.

هنا ال تتوّقف عبقرية فقيه امللة يف نشر العلم والعقيدة، وهنا ال تنتهي مهمته، وليست هذه وحدها 
دليل نبوغه، وإمنا هي غيض من فيض، وقطرة من حبر، إذ نذَر الرجل حياته كلها على خدمة اإلسالم 

تعليم أبناء الوطن علما دينيا، وتربية اجليل الناشئ على أساس واملسلمني، ونشر الكتاب والسنة، و 
اإلسالم، واخلشية من هللا، وبناء الصاحلني واملصلحني، حىت قامْت تحت إشرافه عدد كبري من املدارس 
الدينية، واملراكز العلمية، ومعاهد تحفيظ القرآن، يف أرجاء الدولة البناالديشية، أتيت يف طليعتها ساحة 

داكا، اليت أسسها عام  بشوندراومقر عمله يف األايم األخرية، "مركز الفكر اإلسالمي" بـ جهاده
، بشوندرام، و"مدرسة مدينة العلوم" بـ2114داكا عام  كريانيانجم، و"جامعة األبرار" بـ1991

احل خمتلفة، كما  ، وكان له دوٌر رايدي فريد يف تطوير جامعة فتية يف مر غازيبورو"املدرسة األشرفية" بـ
، وال تنظيم املدارس الدينيةكان رئيس هيئة املدارس اإلسالمية يف املناطق الشمالية اليت ُعرفت ابسم 

  (2)خيفى على القارئ دور هذا التنظيم يف تطوير املؤسسات الدينية العلمية يف هذه املنطقة.

                                                 

  14م، ص2111جملة األبرار الشهرية، أكتوبر، مقال املفيت كفايت هللا شفيق،   (1)
  11م، ص2111انظر مقال الشيخ املفيت منصور احلق، جملة األبرار الشهرية، فرباير،   (2)
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الشيخ من طليعة علماء هذه الدولة وفقهائها الذين قاموا بدور فعال يف التقارب بني لقد كان 
االقتصاد اإلسالمي والنظام املصريف املعاصر، وتحقيق فعالية قانون التمويل اإلسالمي يف الواقع املعاش، 

امللة دوٌر رايدي يف إلنقاذ األمة املسلمة من قفص الراب السائد يف العامل اإلسالمي برمته، بل كان لفقيه 
ظهور عدة مصارف وبنوك يف هذه الدولة، تعتمد على قواعد الشريعة اإلسالمية، وتستمد من نورها، 

 وتلتزم أبحكامها.
منذ فرتة مبكرة كتَب فقيه امللة حبواث ومقاالت علمية يف جمال االقتصاد، وفقه املعامالت،  

مويل املعاصر، والتحدايت والعقبات، وطرق تذليلها، وإمكانية تطبيق الشريعة اإلسالمية يف أنظمة الت
وقضااي التأمني اإلسالمي املعاصرة، وأحكام العشر واخلراج يف الداير اهلندية، وأحكام العملة الورقية 
وغريها، وانقَش أصحاب البنوك، وجالس خرباء االقتصاد وكبار التجار واملستثمرين جمالس كثرية، حىت 

ومت إنشاء "اجمللس الشرعي"، لعدة مصارف ومؤسسات مالية، وقد توىل  حصلْت استجابة محيدة،
، وظل طوال حياته يف رائسة اجمللس البنك اإلسالمي بناالديشالشيخ عضوية اجمللس الشرعي لـ

 .(1)مصرف شاه جالل اإلسالمي، ومصرف العرفة اإلسالمي الشرعي يف
، وهو معهد مستقل متخصص بشوندرايف م أنشأ "مركز االقتصاد اإلسالمي" 2119يف عام 

يف االقتصاد اإلسالمي، وفقه املعامالت املالية املعاصرة، والدراسات املصرفية، فريٌد يف نوعه، كما سافَر 
إىل العامل العريب وإىل اهلند وابكستان عدة مرات، يشارك يف املؤمترات العاملية، حياضر فيها، ويلقي 

العامل اإلسالمي، ويتبادل اآلراء واألفكار، والتجارب، كما عقد بنفسه الكلمات، ويتناقش مع فقهاء 
عدة مؤمترات اقتصادية يف وطنه، ونظم ورشات العمل، والدورات املكثفة، لتوعية العلماء على خطورة 
االقتصاد اإلسالمي، وضرورة االجتهاد والعمل لتطبيقه، وتدريب املتخرجني يف ختصص الفقه واإلفتاء 

ا ترَك عدة مؤلفات يف الفقه، وحل القضااي االقتصادية املعاصرة، والدعوة واإلصالح، أتيت يف عليه، كم
، وأصدر جملة (اثنا عشر جملدا، طُبع منها حىت اآلن مخسة جملدات) فتاوى فقيه امللةقمة اهلرم: 

األبرار  .الشهرية الدعوية الثقافية، وال تزال هذه اجمللة تستمر يف صدورها 
كلها إن دلت على شيء فهي تدل على اهتمام فقيه امللة عبد الرمحن هبذا اجملال، فقه هذه  

                                                 

  18م، ص2111من مقال الشيخ عبيد الرمحن خان الندوي، جملة األبرار الشهرية، فرباير   (1)
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االقتصاد اإلسالمي، وصدارته فيه، وجهوده من أجل تنفيذه يف واقع اجملتمع املسلم، لكن قد يتساءل 
رمبا هنا القارئ مدى جناح جهاده، ومدى تطبيق الشريعة اإلسالمية يف البنوك واملصارف، فيجاب أبنه 

يكون اخللل فيه كبريا، ورمبا يكون اهلدف ال يزال بعيدا، إال أنه ال يشك أحد يف أن أعماله الرايدية 
تركْت آاثرا عميقة، وصدى بعيدة املدى يف هذا اجملال، حىت قامت عدة مصارف تحاول أو تدعو إىل 

ة يف مناطق شىت، وهاهي تطبيق الشريعة، وأصبحت بعض البنوك الربوية الصرفة تفتح الفروع اإلسالمي
 نقطة جناحه، وموطن عبقريته. 

منذ عنفوان شبابه أوىل فقيه امللة عناية ابلاة بتزكية النفس، وتزويدها ابلعلم، وتقويتها ابلعمل، 
واجلمع بني الظاهر والباطن، فاستفاد من الشيخ املفيت عزيز احلق رئيس جامعة فتية أثناء بقائه يف 

اب اجلامعة، مث بعد وفاته وّطد صلته بشيخ احلديث العالمة زكراي الكاندهلوي، الصلة اليت نشأت رح
أثناء دراسته يف ديوبند، فاستفاَد منه يف السلوك واإلحسان، وملا تويف الشيخ الكاندهلوي، ابيَع الشيخ 

ته، حىت انَل منه إجازة الكبري أبرار احلق اهلردوي، خليفة الشيخ التهانوي، وظل ينتفع به طوال حيا
اخلانقاه اإلمدادية األشرفية التزكية واإلحسان، وأسس رابطا داخل رحاب جامعة بشوندرا ابسم 

من هذه الزاوية، وانتشر نورها يف أرجاء  -العلماء والعوام-، وقد استفاد عدد هائل من الناساألبرارية
ديش، وحيضر يف اجملامع واحملافل، يعظ وينصح، الدولة، كما كان فقيه امللة يتجول يف شىت مناطق بناال

 ويبشر، وينذر، وينبه الناس على السنن املهجورة واملنسية، وأيمر ابملعروف وينهى عن املنكر. 
رغم األعمال الشاقة يف جمال الدعوة واإلصالح، وإدارة كثري من املساجد واملدارس، مل ينَس الشيخ 

، وقام بدور مؤسسة فقيه امللةحظها، فأنشأ مجعية خريية ابسم  واجبه جتاب اإلنسانية املالوبة على
بطويل تحت مظلتها، يف جماالت صحية وتعليمية واجتماعية، ال سيما الربامج اإلغاثية اليت قّدمها إىل 
املتضررين يف املناطق الساحلية أثناء العواصف والكوارث الطبيعية، كما منح عناية كبرية مبسلمي 

  (1) البناالديشية. كوكس ابزارملهاجرين من أراكان إىل منطقة الروهيناا، ا
كان زاهدا يف الدنيا، خملصا هلل ولدينه ولعباده، ومتوكال عليه، وصادقا أمينا، بل كان يف قمة من 
األمانة، بيده زمام مئات املدارس واملساجد، وكثري من اهليئات واجلمعيات الدينية، واملؤسسات اخلريية، 

                                                 

  18م، ص 2111شفيق، جملة األبرار الشهرية، أكتوبر، انظر بعض تفاصيله يف مقال املفيت كفايت هللا   (1)
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هتا املصرفية، وآالف الطالب ومصاريفهم اليت تعد مبليارات، فأدى كل شيء بكل صدق وحسااب 
وأمانة، ووضَع كل وديعة يف مكاهنا، ال يكذب وال خيون، وال ياتاب، يكرم الضيف، ويعني احملتاج، 

 (1)ويعود املريض، ويتكفل بتكاليف عدد كبري من طالب العلم.
د كانت الصالة قرة عينه، وجيد راحته يف أداء النوافل، أما عبادته فحدث عنها كما تشاء، فق 

وحيافظ على السنن النبوية، وخصوصا السنن املنسية أو شبه املهجورة، وحيث الناس عليها، وحين إىل 
 زايرة احلرمني، واإلقامة فيها، فزارها مرارا وتكرارا، ودّرس يف املسجد النبوي أثناء رمضان أكثر من مرة. 

بعد  -جريئا، ال خيشى لوما، وال يهاب الئما، يقول ما يراه حقا، ويفيت مبا يراهوكان صرحيا  
صوااب، مهما خالَف ذلك آراء اآلخرين، وكان متصلبا يف األمر ابملعروف، وشديدا  -دراسته واجتهاده

يف النهي عن املنكر، ولذلك ُعرف عنه القيل والقال، واعرتض عليه بعض الناس أسلوبه ومنهجه، 
فتاواه ومواقفه، مثل إنكاره الشديد على األعمال اإلرهابية ابسم اإلسالم، حيث قد ميس هذا  وبعض

اإلنكار صميم احلركات اجلهادية احلقة يف أوساط املدارس الدينية، ويقضي على شعور العلماء وحنينهم 
لشديد لداعية إىل اجلهاد، ويعطي صورة سلبية للمجاهدين! وكذلك خمالفته للدعوة السلفية، ونقده ا

اإلسالم الدكتور ذاكر انيك وغريه، لكن ذلك من فطرة هللا اليت فطر الناس عليها، ولكل زهرة عبريها 
وأشواكها، وقد وقف تلك املواقف حلكمة رآها، وأراد هبا نفعا للدين واألمة، فإنه كان يف صميمه 

 يب، وعاَش معه فرتة من فرتات. إنساان كبريا، ومؤمنا خملصا، وشفيقا رحيما، عرف كل من رآه من قر 

                                                 

  41م، ص2111انظر مقال املفيت شريف األعظم، جملة األبرار الشهرية، أبريل،   (1)
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 موالنا حميي الدين خان

(1788- 1118) 
 رابطة العامل اإلسالمي، عضو املدينةاألديب العمالق، منشئ جملة 

 

م، فقدت دولة بناالديش ابنا عظيما هلا، وفقدت األوساط 2111يونيو عام  27يف يوم السبت 
دب والفكر البناايل فارسها اجمللي، وفقدت األمة املسلمة العلمية مربّيها وموّجهها، وفقدت ساحة األ

حاميها واملدافع عنها، وفقد العامل اإلسالمي برّمته علما شاخما من أعالم املسلمني، وكاتبا من الكّتاب 
البارزين، ورائدا من رواد األدب اإلسالمي، وداعية من أعيان الدعاة، ومصلحا من عظماء املصلحني، 

دابء اإلسالميني اخلالدين الذين نذروا حياهَتم إلعالء كلمة هللا، وجّردوا أقالمهم ومشاعرهم وأديبا من األ
احلّية الدفاقة من أجل الدعوة، والدفاع عن حوزة الدين عقيدة وشريعة ومنهاج حياة كامل، وقّدموا إىل 

وأصبحوا مراجع األمة،  األمة اإلسالمية خدمات علمية وثقافية جليلة، حىت ملؤوا الدنيا وشالوا الناس،
ومصادر اآلمال واألحالم، وقادة النهضات واالنتفاضات، مث فارقوا الدنيا وهم ال ميلكون من حطامها 
شيئا، ألهنم جاهدوا هلل ويف هللا، وللحياة السرمدية، ومن هنا فقد كانت حياته تصويرا صادقا جتّلت فيه 

ب انقد، ومفكر حّر ديناميكي، جيمع بني القدمي مالمح شيخ رابين، وعامل مصلح، ومؤلف قدير، وأدي
واحلديث، والصمود واالنفعال، ويفقه متطلبات العصر ومقتضياته، وتحدايته وهتديداته، فيمّثل عصره 
حبياته وشخصيته، وميثل ماضيه وهارخيه مبؤلفاته، وال يدع ميداان إال يصول فيه وجيول، ويسهم ويربّز، إنه 

مي من الطراز األول، وصاحب مدرسة خاّصة وأسلوب خاّص يف األسلوب األديب البناايل اإلسال
إىل البناالية، ورائد دراسات السرية النبوية يف هذه الدولة  تفسري معارف القرآنواإلنشاء، ومرتجم 

الشهرية ورئيس  املدينةبلاتها، وعضو رابطة العامل اإلسالمي وممثلها يف دولة بناالديش، ومنشئ جمّلة 
 . يرها، موالان حميي الدين خان تحر 
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لقد جاَء هذا اإلنسان على مسرح احلياة يف فرتٍة دقيقٍة حرجة من هاريخ هذه الدولة، ويف عهد 
هلا مظلم من عهودها السود، تحّررت الدولة من براثن االحتالل، ووجدت األمة حريتها السياسية واستقال

واملعنوي، والتدهور االجتماعي، كلها كانْت خمّيمة  اجلارايف، إال أن االستعباد الثقايف، واالحنطاط العلمي
على األمة، ومضّيقة خلناقها، كان اجملتمع البناايل املسلم يف مؤخرة السفينة، وخلف القافلة، وكان 

طاط السياسي واالقتصادي، حىت املسلمون قد تركوا رسالتهم ووصلوا إىل الدرك األسفل من االحن
أصبحوا يف حرية من مستقبلهم ومصريهم، وانتقلوا من منصب القيادة إىل درك التبعية، وكانت الثقافة 
اإلسالمية ترزح تحت وطأة الثقافة اهلندية الوثنية، وكانت األسلحة أبيدي اهلندوس، فهم كانوا كتّااب 

راايت يف ميدان اللاة واألدب والثقافة العامة، وكان  ومؤلفني، وصحفيني وإعالميني، وكانوا أصحاب
اجملتمع املسلم مفلسا يف لاته األم، ومتخّلفا يف املوكب، فيقرأ كل ما يكتبه اهلندوس، ويعتقد بكل ما 
يصدر من أقالمهم، وأيكل على مائدهتم، فيتأثر بثقافتهم، ويؤمن بعظمتهم وجدارهتم، ويتملص من 

 يقة. الثقافة اإلسالمية العر 
يف مثل هذه الفرتة الدقيقة برَز الشيخ حميي الدين خان يف امليدان، وخاَض يف الصراع الثقايف، ونزَل 
يف حلبة اللاات واآلداب، ورفَع لواء الدين واالستقالل الثقايف يف أوساط العلم، خفاقا ابلنصر املبني، 

الطويلة، فكتب، وألف، وترجم، ونشَر،  وجاهَد من أجل توعية اجملتمع املسلم، وإيقاظ األمة من غفوهتا
وأّدى دورا رايداي يف الصحافة اإلسالمية، وتكوين اجلبهة األدبية اإلسالمية يف وجه اجلبهة اهلندوسية، 
فاستطاَع أن ينتج بسعيه الفردي ما تقوم به اجملامع العلمية الكربى واللجان املنظمة يف عامة األحوال، 

أفاق اجملتمع املسلم، وتفتحت اآلذان والعيون، وجاَء انقالٌب شامل يف اللاة يف حياة مل تطل كثريا، حىت 
واألدب، والثقافة واملعرفة، كان الشيخ خان قائد هذا االنقالب، وبطل هذا التاريخ، وبدَأ يصدر جمّلة 

املدينةفكان بداية مرحلة جديدة يف هاريخ هذه الدولة، وكان فاتحة ألزهى عصور العلم واألدب ، 
، وكان الشيخ العصر املدينالدي ي والدعوة واإلصالح يف هاريخ اللاة البناالية وآداهبا، الذي ُعرف بـ

خان خليفة ذلك العصر، وأعّد مملكة  كاملة لألدب اإلسالمي البناايل، هلا جيوش وجنوٌد، وسلطٌة 
البناالية اإلسالمية، وهنا تربز وأتباع، ومنهج ودستور، وقّوة وتقدير، وهم الذين يتزّعمون اليوم الصحافة 

عبقرية هذا اإلنسان، وانفراده عن غريه، ومتّيزه عن آالف الكتاب واملؤلفني يف وقته وحميطه، بل كل من 
 جاَء بعده من العلماء واإلسالميني، وألف املؤلفات، وأصدر الصحف واجملالت، كان عياال عليه. 
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م، يف أسرة ذات شرف وصالح، 1917عام  مؤمن شاهييف حمافظة ُولد حميي الدين خان  
أسرة تتوارث العلم واملعرفة، والتقوى والصالح، وكان املثل األعلى الذي يسيطر على أذواقها واجتاهاهتا 
هو الروحانية والسلوك، والتمّسك ابلشريعة، واالهتمام ابلرابنية، وُعرف آابؤها وأجداُدها ابلصرب وسعة 

وقّوة االحتمال وشّدة املراس، جتري يف عروقهم دماء العزّة واألنفة، وتتمثل فيهم الرجولة أبمسى  الصدر،
معانيها، كابرا عن كابر، وأاب عن جد، فقد كان جّده األكرب مبايعا للشيخ موالان كرامت علي 

جهاد الشيخ  اجلونبوري ومن أصفى تالمذته، وكان أبوه جماهدا ابسال يف حركات التحرير، ورفيقا يف
موالان مشس اهلدى الباتشباغي ضّد الظلم واجلور، والدفاع عن حقوق الشعب، ومبايعا للشيخ أيب بكر 

 .(1)زاوية فرفراالصديقي مرشد 

سة بدَأ الدراسة تحت إشراف والده، فأحسن تربيَته، وعّلمه النطق السليم القومي، مث دخَل يف املدر 
، ونشأ فيها بني أحضان الطبيعة وتحت ظالل احلياة الريفية، وكان لذلك ابتشباغاإلسالمية العالية بـ

أثر كبري يف صقل شخصيته، وتكوين عقليته، ورسم معامل دعوته وإصالحه فيما بعد، حىت اجتاز مرحلة 
الفاضل  م مع مرتبة الشرف، مث حضَر يف العاصمة داكا ودخَل يف 1971عاماملدرسة العالية ،

وكانْت آنذاك من طليعة املراكز العلمية، وحمطّة العلماء الكبار يف ابكستان الشرقية، تعّج بكبار 
األساتذة وزعماء الدعوة واإلصالح والسياسة، فدرَس على أيدي أساطني العلم واملعرفة، أمثال الشيخ 

ميم اإلحسان اجملددي الربكيت، وهنا تعّرف على ظفر أمحد العثماين، والفقيه الكبري الشيخ املفيت حممد ع
الشيخ اجلليل العالمة عبد الرمحن الكاشاري، فاكتشف العالمة الكاشاري مواهب واّثبة يف داخل هذا 
الطالب املتواضع، الذي خرَج من قريته وجاَء إىل العاصمة للدراسة، فأعطاه من عصارة نبوغه، وبذل 

، وهنا جاءْت نقطة تحويل يف حياته، وهنا بدأْت قّصة حياة حميي فيه من جهوده قلما يوجد له مثال
ومن أشّد املعجبني به،  (2)الدين أتخذ مسارا جديدا، فأصبح من أصفى تالمذة الشيخ الكاشاري،

                                                 

  19و 12م، ص2111انظر جملة املدينة الشهرية، العدد اخلاص بذكرى الشيخ حميي الدين خان، أغسطس،  (1)
، أحد من عظماء املربني يف هاريخ هذه الدولة، لكنه تركي األرومة وبناايل موالان عبد الرمحن الكاشاري  إنه الشيخ الكبري، واألديب العظيم، (2)

 فقريا غريبا ونشأ روسيا، يف الشيوعية الثورة بعد اهلند إىل شبابه يف هاجر ،(حاليا الصينية احملتّلة) الشرقية تركستان يف كاشاربـ 1912املواطنة، ُولد عام 

 وبدأ سعادته، طالئع برزت وهكذا اإلتقان، يف غاية العربية وأتقن واحلديث، التفسري فيها ودرسَ  اهلند، لكناؤبـ العلماء لندوة التابعة العلوم دار حميط يف
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وأتقن العربية واألردية تحت إشرافه، كما كان على صلة متينة ابلعالمة مشس احلق الفريدبوري، يستشريه  
مع التخّصص يف احلديث عام  الكاملحىت خترّج يف مرحة  (1)شي يف ضوء توجيهاته،ويستفيد منه ومي

  (2)م، وانتهْت مراحل الدراسة والتحصيل.1971م، مث ختّصص يف الفقه عام 1977

والشاف ابلصحف  منذ سن ابكرة من حياته نشَأ هذا اإلنسان على حب القراءة واملطالعة،
واجملالت، واجلرائد والدورايت، يقرأ كل ما تصل إليه يده، وكان لبيته ولوالديه دوٌر كبرٌي يف هذه النشأة 
العلمية والثقافية املباركة، فلم تكن أسرته ذات ثراء ورخاء، وأمالك وعقار، وإمنا كان زادها ورأس ماهلا 

ن الكتب العلمية القدمية واجلديدة، واجملالت والدورايت،  والكنز الذي تتوارثه مكتبة غنية ثرية، تتضمّ 
، فاستفاَد منها الشيخ خان منذ لكناؤومن  دهليكما كان والده رجال علميا، أتتيه اجملالت من 

الشهرية،  احملمديطفولته، وأقبل على الصحف اجملالت الصادرة من البناال بشكل عام، وقرَأ جملة 
وهو  حديث البناال، واشرتَك يف جملة النعمت، وجملة اإلسالمبوعية، وجملة األس احملمديوجملة 

 .ابتشباغطالب الصف اخلامس االبتدائي يف مدرسة 
وملا كانْت أّمه يف سرير االحتضار وهو يف الثاين عشر من عمره دعْت به يوما، وكانْت صاحلة  

لإلمام الازايل، وكانْت  كيمياء السعادةالتهانوي، و ملوالان حلية اجلّنةمتعّلمة، وقارئة للكتب مثل 
امرأة كاملة األنوثة، وكانت بديعة، وابلاة البيان، تبّذ اخلطباء، وكانت معّلمة لنساء قريتها، والعرق 
دساس، فلما حضر الطفل حثّته على العلم واملعرفة، وأوصْته إبصدار جملٍة إسالمية على غرار جملة 

النعمت  اليت كانْت حينئذ من اجملالت اإلسالمية الشهرية يف البناال، ليخدم هبا اإلسالم الشهرية
واملسلمني، هكذا كانت األم احلنون هي أول من رعت هذا العبقري ملا كان نبتة ضعيفة ، وماتت قبل 

 أن تشهد كيف صارت هذه النبتة دوحة  ابسقة . 

                                                                                                                                  

اهلند وهاجر إىل املدرسة البناال عن اهلند ترك الشيخ الكاشاري  انفصال بعد مث ،كلكتابـ العالية املدرسة يف مدّرسا فاختري قدما، األمام إىل ميضي
واوينه، على رأسها العالية بداكا، حىت أصبح "أستاذ األساتذة"، وقد ُعرف بتضّلعه يف اللاة العربية وأدهبا، ومتكنه من الشعر العريب، تدل عليها كتبه ود

اسية، والشيخ الكاشاري مل يتزّوج قط، لكنه ترَك عددا  ديوان الزهرات، وديوان احلديقة، وقاموس "املفيد"، وقد دخلت كثري من مؤلفاته يف املقررات الدر 
اقرأ عنه " يف مسرح احلياة" ملوالان حميي )م يف داكا ودفن فيها 1911كبريا من أبنائه الطالب الذين أصبحوا بعده كبار علماء هذه الدولة، وقد تويف عام 

  (م2117سبتمرب،  11، وكذلك جريدة االتفاق اليومية، 121م، ص 1981رابع، ديسمرب اجلزء الالدين خان، وكذلك انظر جملة اجلمعية اآلسيوية ببناالديش، 
  247انظر شهادة الشيخ حميي الدين خان بذلك، يف ذكرايت العالمة مشس احلق الفريدبوري تحرير موالان لياقت علي، ص (1)
 م 2111يونيو،  29اليومية، األربعاء،  (األفق اجلديد)تا" يف ذكر موالان حميي الدين خان، مقال مسعود مزومدار، جريدة "نيا دياان  (2)
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ة، وجد هنا أرضا خصبة للصحافة والكتابة، مث ملا حضَر يف العاصمة، ودخَل يف املدرسة العالي
وممارسة األدب واإلنشاء، كما وجَد أساتذة أجالء، وعلى رأسهم الشيخ الكاشاري، وبدَأ يكتب يف 

ملوالان حممد  آزاد، وجريدة اإلنصاف، ونظام اإلسالم، والقافلةاألسبوعية، و التعليمصحيفة 
وهكذا تعّرَف على عامل الصحافة واإلعالم، وهو ال يزال طالبا يف  الشهرية، املّلةأكرم خان، وجريدة 

املدرسة العالية بداكا، وظل جيلس مع الصحفيني، وحيضر يف الندوات األدبية واإلعالمية، وينشئ صلة  
بكبار الكتاب واملؤلفني، أمثال الشيخ املنشئ حممد مهر هللا، والشيخ موالان حممد أكرم خان، والدكتور 

شهيد هللا، واخلطيب األعظم صديق أمحد، وشاعر النهضة اإلسالمية فروخ أمحد وغريهم، فيتعّلم حممد 
منهم، ويستفيد من جتارهبم، فكان كل ذلك إرهاصات تبّشر مبستقبل ابهر له، وتنبئ عن مكانته يف 

  (1)هاريخ اللاة واآلداب والصحافة.
فولته بني الكتب دون اللهو واللعب، الرجل الذي فتَح عينيه على الصحف واجملالت، وقضى ط

يكتُب ، ومع املداد والقلم، وسرية رسول هللا  وعاَش أايم مراهقته وعنفوان شبابه مع هاريخ اإلسالم،
وينشئ، ويرسل املقال إىل الصحف، وجيلس مع الكتاب ورجال اإلعالم، فال غرو أن يتخذ الصحافة 

 الكاملاته، ولذلك نراه بعد ما خترّج يف مرحلة والكتابة جمال عمله، وساحة جهاده، ومنهج حي
م، مل يدخل يف مدرسة وال كلية، ومل يدخل يف دائرة حكومية أو وظيفة 1971وأكمل دراسته عام 

رمسية، بل تفرّغ للعمل على الصحافة واإلعالم، فبدَأ العمل كمرتجم من البناالية إىل األردية يف جريدة 
ابسبان م، وكان ذلك بداية مرحلة جديدة من حياته، مث توىّل 1971داكا عام  األردية الصادرة من

اليت كانْت تصدر تحت مظّلة  الدليلاألسبوعية يف العام نفسه، كما حّرر جملة  اليومتحرير صحيفة 
نظام اإلسالم  وكمتحّدثة ابمسه، وهكذا يف غضون سنواٍت ملح جنمه، وسار امسه، وانتشر صيُتُه، حىت

رجعا من مراجع اللاات واآلداب، واحلركات العلمية والثقافية، فأكثر من جاَء بعده وكتَب يف أصبح م
 األدب اإلسالمي، اعتمد عليه، واقتبس منه، واستفاد بكتبه ومؤلفاته. 



يتدّفق حياة  ونشاطا، وعمال وجهادا، ويدبر يف  م كان الشاّب حميي الدين خان1911يف عام 
إصدار جمّلة إسالمية بنفسه، وقد عمل يف جرائد وجمالت، كمرتجم هارة، وحمرر هارة أخرى، وحيلم اآلن 

                                                 

م وكذلك جملة املدينة الشهرية، العدد اخلاص بذكرى الشيخ حميي 2111يونيو،  21مقال حممد خالد سيف هللا الصديقي، جريدة االنقالب اليومية،   (1)
  21م، ص2111الدين خان، أغسطس، 
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ببدء مشروع رايدي جديد، وظّل يفكر، وأيخذ اخلطة، ويرسم خريطة الطريق، وجيلس مع األصدقاء،  
دابء والشعراء اإلسالميني، حىت حل املوعد املنتظر، وبدأْت جمّلة ويناقش مع العلماء والوجهاء، واأل

، بدأْت مسريهَتا جمّلة املدينة الشهريةإسالمية جديدة مسريَته، يف مارس من ذلك العام، تحمل عنوان 
من غرفٍة متواضعة منهارة، ويف بيئة متضعضعة، إال أنه حضَر يف حفلة افتتاحها كوكبٌة درّية يف مساء 

ات واآلداب، من الكتاب والشعراء اخلالدين يف هاريخ هذه الدولة، أمثال الشيخ الدكتور حممد اللا
شهيد هللا، والشاعر غالم مصطفى، والرئيس إبراهيم خان، والكاتب الكبري مشرف حسني، والشاعر 

كما كان تعليم حسني وغريهم، فأومل هلم وليمة، وكان احتفاال هارخييا، لبَث عمرا وهو حديث الناس،  
  (1)افتتاحا مباركا، وبداية عهد جديد يف هاريخ ثقايف ودي ي هلذه الدولة.

مسريهَتا، وهكذا بدأ الركب اإلسالمي الصاري، وكانت نواة حركة واسعة،  املدينةبدَأت جمّلة 
ووقَف الشيخ خان حياَته على جناحها وتطويرها، وبذل جهودا متضافرة لتحقيق األهداف اليت ُخلقْت 
من أجلها، فظّل جيتهد وجياهد، ويعاين ويقاوم، يف سبيل نشرها واستمرارها، وقد واجهته يف البداية 
عواصف هوجاء من النقد اهلدام واالستهزاء، والكراهية واالزدراء، واهلمز واللمز، مبا أن عاملا مدرسيا 

تكن مثّة حماولٌة جديرٌة ابلذكر يصدر جمّلة! ألن العلماء يف ذلك العصر كانوا بعزلة عن هذه الدنيا، ومل 
، يف صورة جديدة غريبة املدينةوالشكر، ومل تكن هلم الصدى يف األوساط األدبية، فلما صدرت 

فريدة، جتمع بني العلوم الشرعية والعلوم احلديثة، والتاريخ واجلارافيا، واحلضارة والثقافة، واللاة واألدب، 
واملسلمني، والرّد على الظلم واالستبداد، والدكتاتورية والتاطرس،  وحّل اإلشكاليات املثارة حول اإلسالم

واإلجابة عن األسئلة املتعلقة ابحلياة والواقع، أصبحْت قذى يف عني األعداء، وبدأت الدسائس تُحاك 
 املدينةضّدها، فتوقّفْت أكثر من مرّة يف فرتات خمتلفة، إال أن الشيخ حميي الدين خان كان قد وضَع 

عينيه، وجعلها شاله الشاغل، واهلدف األمسى يف احلياة، فتحّمل مجيع املصاعب، وجتّشم  نصب
اجملازفات والتهديدات، وتاّلب على العقبات، وحّطم القيود، وسحق كل ما كان أماَمه، حىت يف غضون 

تتعّدى حدود  أوثق مرجع للدين، وألول مرّة يف التاريخ بدأْت جملة دينيةٌ  املدينةعّدة سنواٍت أصبحت 
يف  املدينةالعلماء واإلسالميني، وتُقرأ يف نطاٍق واسٍع بني األوساط العلمانية واملثقفة، وهكذا استمّرت 

طريقها، وتلقت إقباال اندرا، وحظيْت بشعبية مل تحَظ هبا جمّلة إسالمية قبلها وال بعدها، وال تزال تستمّر 
 (2)يف مسريها وتنشر نوَرها.

                                                 

الكبري املنشئ حممد مهر هللا ضّم الشيخ خاَن إىل صدره، وقبله يف جبينه، حبا له وتقديرا جلهوده، وفرحا إبجنازه، انظر وملا رأى اجمللة جماهُد البناال   (1)
 وما بعدها  271على مسرح احلياة، للشيخ حميي الدين خان، ص

 على مسرح احلياة. ابلتفصيل يف كتاب الشيخ خان  الشهرية املدينة جملةانظر قصة ميالد   (2)
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قد يتساءل القارئ: ماذا ابتكر الشيخ خان؟ وماذا أضاف إىل األدب البناايل اإلسالمي؟ وماذا  
قّدم إىل الصحافة اإلسالمية يف هذه الدولة؟ وأين تكمن عبقريته ورايدته يف جمال األدب واإلنشاء؟ ومبا 

بوا دور ا كبريا ورايداي يف ميدان اللاة واألدب، أن هناك كانت مجاعة خمتارة من العلماء البارزين الذي لع
والصحافة واإلعالم، والكتابة والرتمجة، أمثال الشيخ منري الزمان اإلسالم آابدي والشيخ موالان حممد 
أكرم خان وغريمها، وقد سبق عصُرهم عصَر شيخنا خان، وأصدروا صحفا وجمالت، وكتبوا مؤلفات، 

، بل كان لبعضهم فضل األستاذية على الشيخ خان، وكان هو مبثابة وأدوا دورا بلياا يف نطاق واسع
طالب متواضع هلم، فكيف يصّح أن ترّد إىل الشيخ رايدة الصحافة اإلسالمية؟ وأنه رائد األدب البناايل 

 اإلسالمي!؟ 
ا لكن لو نظران يف حياة الشيخ حميي الدين بعمق ودقّة، وحبثنا عن مواطن عبقريته وانفراده، لرأين

العبقرية يف مكان آخر، ولرأينا الرايدة من النوع اجلديد الفريد، فلم يكن الشيخ خان رائد الصحافة 
البناالية اإلسالمية حبيث كان أول من حّرر الصحف وأصدر اجملالت، وقد حرر وأصدر قبله الكثري، ومل 

الية، وقد كتب قبله مئاُت يكن رائد األدب البناايل اإلسالمي أبنه أّول من كتَب عن اإلسالم ابلبنا
رائدة اجملالت اإلسالمية أبهنا كانت أول جملة إسالمية تصدر ابلبناالية،  املدينةالعلماء، ومل تكن جّملة 

وقد سبقتها عشراُت الصحف واجملالت، بل إن عبقرية حميي الدين خان تربز يف طريقة عمله، ويف 
ه كثرٌي من العلماء يف امليدان، وعملوا أعماال جليلة، إال منهج حياته، ومنطلقاته وأهدافه، فقد نزَل قبل

أّن كال منهم نزَل بوحده، وعمَل بوحده، فلم يعّد أحدا ينزل معه، ومل يهّيئ أحدا يعمل معه، فلما 
 ذهب، ذهَب كّل شيء معه، ذهبت اجملالت والصحف، وذهب اإلنشاء واألدب.

كنه طهّر امليدان، ونّظف الساحة، ومّهد الطريق، مث أما الشيخ خان فقد نزَل يف امليدان وحَده، ل 
أنزل معه مجاعة  كبرية ، وفتَح املصنع بوحده، لكنه صنع فيه جيال كبريا، دّرهبم على الصحافة واإلعالم، 
وعّلمهم اللاة، وعّرفهم ابألدب واإلنشاء، وأخذ أبيديهم مثل األطفال، وعّلمهم كيف ميشون يف 

م، ومل يضّن بعلمه وأدبه واسرتاتيجية جهاده على أحٍد خمافة أن يسبقه أو حيتّل طريقهم، ويبنون مستقبله
  (1)مكانه!

لذلك لو ينظر أحد اآلن يف ميدان الصحافة اإلسالمية، ويف احلركات اإلنشائية والكتابية اليت 
، أو تربّوا يقودها العلماء والكّتاب اإلسالميون، جيد أن معظمهم نشؤوا تحت ظالل هذه الدوحة الكبرية

                                                 

  1م، ص2111انظر شهادة الشاعر البناايل الكبري احملمود يف جملة املدينة الشهرية، العدد اخلاص بذكرى الشيخ حميي الدين خان، أغسطس،   (1)
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على يد هذا العصامي، أو استمّدوا على األقل من مشكاته، وهنا تفّرد الشيخ خان عن مجيع  
الصحافيني واإلعالميني، وعن مجيع الكتاب واملؤلفني الذين سبقوه، فلم يكن صحافيا فحسب، ومل 

فريدا، ومؤسسة قوية،  يكن كاتبا إسالميا وحَده، وإمنا كان مدرسة  كبرية ، ومكتبة  غنية، ومصنعا حّيا
  (1)وهل من رايدة فوق هذا؟

مل تقتصر عبقريته على الصحافة واإلعالم، وإصدار الصحف واجملالت، كما حدَث لكثري ممن 
نشاء سبقه أو عاصره من العلماء األجالء، وإمنا جتّلت عبقريته اللاوية واألدبية يف الكتابة والتأليف، واإل

والرتمجة، فبدَأ يسمع ابألذن، ويكتب ابلقلم، وخيطب ابللسان، وحيرر وينشئ، ويؤلف ويرتجم طوال 
حياته، حىت أصبح ما كتَبه وترمجه أكثر من مئة كتاب، كتَب يف التفسري واحلديث، والسرية والتاريخ، 

ابية، وأديبا مطبوعا موهواب، واحلضارة والرتاجم، والثقافة واألدب، وكان آية يف النبوغ والسليقة الكت
صاحب أسلوب اندر جيمع بني الرشاقة واالسرتسال، وروعة العاطفة وقّوة احلماس، وبذلك امتزجت  
كتبه برباعة األسلوب، وروعة األداء، ومجال اللاة، وشرف املعاين، مع حسن االنتقاء، ودقة املالحظة، 

 ◊ (ترمجة)الفاروق للشيخ شبلي النعماين  ◊كتبه: ومشول الفكر، بعيدة عن امللل واالختالل، ومن أبرز  
حركات  ◊ (ترمجة)رسائل اإلمام الازايل  ◊ (ترمجة -مخسة جملدات)إحياء علوم الدين لإلمام الازايل 

اإلنسانية يف سرير االحتضار ملوالان أيب  ◊ (ترمجة)م للشيخ فضل احلق اخلريآابدي 1871 -التحرير
حياة  ◊نور اإلميان  ◊تعريف القرآن  ◊ (ترمجة)اإليرانية للشيخ منظور النعماين  الثورة ◊ (ترمجة)الكالم آزاد 

 .(السرية الذاتية)على مسرح احلياة  ◊ الكوثرمعجم  ◊الشيخ موالان إلياس 


اله يف حياته، وأجّل من األردية إىل البناالية أهّم أعم تفسري معارف القرآنلقد كانت ترمجة 
إجنازاته اليت ال تزال تشهد على أملعية هذا اإلنسان ومواهبه، وإخالصه واحتسابه، وحّبه للقرآن الكرمي، 
ولب ي جلدته، وتفانيه يف سبيل الدعوة ونشر رسالة القرآن، ومتّكنه من اللاة البناالية وآداهبا، فرتمجة مثل 

جملدات مل تكن مهّمة سهلة، وكان من حّقها أن تقوم هبا جلنٌة  هذا الكتاب الضّخم الذي طبع يف مثانية
علمية كبريٌة، إال أن الشيخ ربط جأشه، وعزم وتوكل على هللا، مث بدَأ يف العمل، وقام بنفسه ما يقوم به 

                                                 

  11انظر مقدمة ترمجة إجنيل براناب ابللاة البناالية، ألفضل التشودري، ص  (1)

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



  

 114 سالم والعلم يف بنغالديش رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإل

 

114 

 

جممع علمي كبري، وقد لقي هذا التفسري قبوال اندرا يف األوساط العامة واخلاّصة، وجاَءت هذه الرتمجة 
 حيا على عبقرية املرتجم بعد املؤلف، ومكانته يف اللاات واآلداب، فجاَء بلاٍة سهلٍة ممتنعٍة، مثاال

وبعبارة بلياة، وأسلوٍب أديّب رفيع، بعيد عن التكّلف واإلغراق واملبالاة، ال ميّله القارئ وال يستثقله، وال 
مسري عزيٌز، وندمي فكٌه، فيساعده على جيد خشونة العبارة، وال وعورة املصطلحات، وإمنا خيّيل إليه أنه 

 التعّمق، والدخول يف صميم كالم هللا، والتمّتع به، واالطمئنان إليه. 

هذا الكتاب هو الذي لفَت إىل الشيخ األنظار، وشّد إليه القلوب، ومجع حوله من يوافقه  
عريب، وأخرجه من حدود دولته، حىت اختاره جممع امللك فهد وخيالفه، وهو الذي عّرف به العامل ال

لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة، وطبعه يف صورٍة موجزٍة جامعٍة شاملة، يف حلة قشيبة أنيقة، 
 فعرفه العامل، وأصبح يف اخلالدين.

 - اجملّمع، لكونهتستمّر طبعاته يفمل  -خمتصر معارف القرآن -إال أن ترمجته لتفسري معارف القرآن 
تضّمن بعض األخطاء املنهجية، وكثريا من االحنرافات العقدية اليت ال تتجاوب مع ي" -على حد تعبريه 

عقائد أهل السنة واجلماعة، ومن أمثلتها حشو التفسري ابلرواايت اإلسرائيلية، واألحاديث الواهية، 
ويل، واخلطأ يف بيان املسائل املتعلقة برسول والتذبذب يف التعامل مع آايت الصفات، بني التفويض والتأ

 (1)، خصوصا مبا يتعلق حبياة النيب الربزخية."هللا 
لو ذهبنا بدوران نسأل أبهنا كيف تسربت هذه "الطامات الكربى" يف تفسري خرج على يد عامل   

شرقها وغرهبا؟ مث مع يف الداير الباكستانية، يف  املفيت العامكبري، ومفّسر جليل، وفقيه عظيم، ُعرف بـ
 وجودها كيف انَل هذا التفسري قبوال عاما شامال يف القارة اهلندية ما مل ينله غريه، وانتشر هذا االنتشار؟ 
إهنا قضية املسلك، وطريقة التفكري، ومنهج االجتهاد قبل كل شيء، فاملسائل العقدية اليت ذكرت 

يدية، وابلتايل على مذهب علماء ديوبند يف العقيدة، يف هذا التفسري جاءْت على منهج األشاعرة واملاتر 
السائد يف شبه القارة اهلندية، وصاحب التفسري الشيخ العالمة املفيت حممد شفيع العثماين كان من كبار 

يف -تالمذة موالان التهانوي ومن طليعة علماء ديوبند، وال خفاء أن علماء ديوبند يّتبعون يف العقائد 

                                                 

 -بهحممد زكراي، الذي كان حينذاك طالبا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية، وأانَط  ستفدان يف هذه املعلومات من كالم الدكتور أيب بكرا  (1)
 إليه، وقد فعلوا حىت توّقفت طباعته!  يل املالحظات، وتسليمهادراسة هذا التفسري، وتسجاجملّمع  -وبزمالئه
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تشهد هبا،  -يف التفسري واحلديث والفقه -وكتبهم (1)مع بني املاتريدية واألشعرية،منهجا جي -معظمها 
بل تنشرها وتدافع عنها، فلما جاَء هذا التفسري حيمل يف طياته ما حيمل، مل حيّرك ساكنا، ومل يُِقم 

وحّدث الناس قاعدا، ومل يثر سؤاال أو إشكاال، بل كأنه جاَء يف أوانه ومكانه، ويف احللة املناسبة له، 
بلااهتم ومبا يفهمون، فافتنت الناس جبماله، واشتالوا بدرره وآللئه، ومل يفّكروا أصال أن هذا التفسري 
يعلمهم أشياء من شأهنا "أن تضر إبمياهنم، وهتددهم يف دينهم"، لكن ملا وصَل هذا الكتاب إىل أرض 

هجه، حصَل الصراع بني املنهجني، احلرمني، ويف بلد غري بلده، وأصحاب فكر ومنهج غري فكره ومن
 ونتأ الربزخ بني البحرين، وقام الناس وقعدوا، وأصبح ما كان أصار من حبة أكرب من قبة! 

ولنا أن نسأل مرة أخرى: هل هذه هي األسباب الوحيدة اليت من أجلها ُمنع هذا التفسري من 
يف العمق ونراقب األشياء بدقة الطباعة والتوزيع من اململكة أم هناك أسباب أخرى؟ عندما ندخل 

وعناية، نشعر أبن هناك أسبااب أخرى عملت عملها تحت جنح الظالم، وخصوصا عندما نعرف أن قد 
للشيخ العالمة شبري أمحد العثماين ابألردية، الذي طبعه اجملّمع  تفسري العثماينحصَل املصري نفسه لـ

 مؤلفه هو اآلخر ديوبندي!!ونشره يف ابكستان، مث مَنَع طباعته ونشره! وأن 
إذن هي نتيجة الصراع بني الديوبندية والسلفية، واملذهبية والالمذهبية، وإهنا عاقبة احلروب األهلية 
بني فئتني من املؤمنني، ومجاعتني من أهل السنة واجلماعة، احلرب اليت نشبت يف شبه القارة اهلندية منذ 

وكم خسرت األمة املسلمة يف اهلند وابكستان وبناالديش من قرون، وما زادت األايم إال حّرها وشرها، 
أجلها، فاإلشكاالت اليت أثريت حول هذين التفسريين ال يكاد خيلو منها تفسري قدميا وحديثا، وقد 
تحّدث عنها الشيخ املفيت تقي العثماين بكل تفصيل يف رسالته إىل الشيخ عبد هللا عمر نصيف، األمني 

وقد أفادين بعض الثقات الذين كانوا طالب اجلامعة اإلسالمية  (2)اإلسالمي آنذاك، العام لرابطة العامل
آنذاك، وشهدوا الواقعة أبم أعينهم، وهابعوا سريَها بكل دقة، أن الذين أُنيط هبم النظر يف هذه املسائل 

ية على نفقة والتحقيق من صحتها كانوا حراب على املذهب احلنفي، فما أرادوا أن تنشر التفاسري احلنف
 اململكة، واستبدلوا هبا التفاسري السلفية وانتهى. 

على كل حال لقد خسرت األمة البناالية بوقف طباعة وتوزيع هذا التفسري من اململكة خسارة 
فادحة، وحرمت نعمة كبرية، ألن البدائل اليت جاء هبا اجملمع ال تداين هذا التفسري يف شيء، ال يف 

                                                 

  11و 29، ص(األردية والعربية) (م1984)سالميات انظر املهّند على املفند، أتليف الشيخ خليل أمحد السهارنبوري، إداره إ (1)
 وما بعدها  29، 1العثماين، ج  تقي حممد للشيخ ،العثماين مقاالت إىللرياجع القارئ   (2)
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ري، وال يف اللاة واألسلوب، وحرارة القلب والروح، فضال عن أن تفوقه، وتسّد الرتمجة وال يف التفس
 ثارته، وتحل حمله، عشاق لبىن كثريون، لكن من منهم قيس بن ذريح؟ 

 

 االً ــــولبنى ال تقرُّ هلم ِوص  نىـــكلٌّ يّدعي وصاًل بلب

 

 لشّقْت صدَرها وأتْت وباال  ولو َعلِمْت بام حيكيِه عنها

 

كان أحب ميدان إليه بعد القرآن السرية النبوية على صاحبها ألف ألف تحّية وسالم، فقد كتَب   
وترجَم يف السرية النبوية وسري الصحابة واألئمة اجملتهدين كتبا كثرية، بل هو الذي فتَح هذا الباب، وقّدم 

حّلة جديدة، وكّون مكتبة  غنية حافلة ابلسرية، يف  يف إىل الشعب البناايل املسلم سرية رسول هللا 
حني مل تكن توجد يف هذه البقعة إال كتٌب معدودٌة يف السرية، هنا هنض الشيخ خان واألمل معقود 

، وشافه بسريته، وشوقه إىل عليه، وحق أن يعقد األمل على اإلنسان الذي مأل قَلبه حبُّه لرسول هللا 
يخ رجل الساعة، وأّلف  عدة كتب يف السرية، وترجم أفضل ما ُكتب فيها مدينته وروضته، فكان الش

من العربية واألردية إىل البناالية، وعقد مؤمترات وأقام حفالت حول السرية النبوية، وأتحَف ب ي جلدته 
  (1)أغىن مكتبة فيها.

د سليمان الندوي سرية النيب، للشيخ شبلي النعماين والسي ◊من أبرز ما كتبه وترمجه يف السرية: 
احلياة  ◊ (ترمجة)الرسول كأسوٍة، للشيخ عبد احلي  ◊ (ترمجة)شواهد النبوة، لعبد الرمحن اجلامي  ◊ (ترمجة)

الطريق إىل املدينة، للشيخ عبد احلق  ◊ (ترمجة)األسرية للرسول، لشيخ احلديث زكراي الكاندهلوي 
سراج حممد، للشيخ  ◊ (ترمجة يف جملدين)وطي اخلصائص الكربى، جلالل الدين السي ◊ (ترمجة)الدهلوي 

رسول هللا يف عامل األحالم وغريها، ومن مث يعّد الشيخ خان حبق  ◊هاريخ الروضة الشريفة  ◊زاهد احلسي ي
وجدارة رائد السرية النبوية ابلبناالية، ومن أجل هذا احلّب العميق للسرية أّسس مجعية علمية ابسم 

نبويةاللجنة الوطنية للسرية ال  ،اليت أّدت دورا رايداي يف دراسة السرية من جديد، وأصدرْت مطبوعات
ونّظمت مؤمترات يف السرية النبوية اليت كانت هلا صدى مباركة، وقد ظّل الشيخ خان يف رائسة اللجنة 

                                                 
 م 2111يوليو،  22"موالان حميي الدين خان وجملته املدينة"، مقال موالان س.م أنوار الكرمي، جريدة االتفاق اليومية،    (1)
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 طوال حياته.  
مل  ، يف عصرٍ دار املدينة للنشرم، أسس الشيخ 1979يف هناية مخسينيات القرن املاضي عام 

يكن يصّور أحٌد أن عاملا دينيا يؤسس مثل هذه الدار، مث يصدر منها الكتب واملؤلفات، إال أن الشيخ 
أقبل على هذه اخلطوة اجلريئة جبرأة املؤمن املخلص، ويف غضون عّدة سنواٍت جاءت الدار بثمرة طيبة 

عام  ي الصحايف مؤمن شاهيالناد زكية، وأّدت دورا بلياا يف نشر العلم والثقافة، وهو الذي أسس 
األسبوعية، وكان حيلم أبن جيعلها صحيفة يومية، إال  العامل اإلسالميم، وقد أصدر صحيفة 1979

حلمه مل يتحّقق يف حياته، فنسأل هللا أن حيّققه بعد وفاته، وخصوصا يف عصر أصبح العلماء حباجة إىل 
 صحيفة يومية كحاجة السمك إىل املاء. 

مل يكن الشيخ حميي الدين خان كاتبا يكتُب ويؤلف، ويعتكف على صفحات الكتب واملؤلفات، 
ويف اجلرائد واجملالت، فيخرب الناس عن العامل، وحيدو هبم إىل النهضة واالنتفاضة، بينما هو يبقى وراء 

لساحة، وال يطّبق بنفسه ما يكتبه أو الكواليس، ويصيح صيحة مدوية مث ال يتبعها العمل، وال ينزل يف ا
يصيح به، وإمنا كان كاتبا مؤمنا، ومؤلفا حمتسبا، وخملصا لربه ودينه، ووطنه وشعبه، فكان أّول من ينفذ 

 ما يقوله أو يكتبه قبل تنفيذ الناس له.
لذلك مل يقتصر جهاده على الصحف واجملالت، والكتب واملؤلفات، ويف دائرة مكتب عمله، أو  

نشره، بل نزل يف الساحة منذ فرتة مبكرة من حياته، وظّل جيتهد وجياهد يف سبيل السياسة  دار
والقيادة، وتطبيق النظام اإلسالمي يف هذه البقعة، ويدافع عن الدين واألمة، وقد أتثر حبركات اخلالفة 

فة اإلسالمية يف يف مقتبل عمره، وشارَك يف مؤمتر العامل اإلسالمي الذي أُنشئ رّدا على سقوط اخلال
 تركيا، وقد أّدى دورا كبريا يف املؤمتر كممثل رئيس له يف هذه الدولة. 

مث شاهَد يف بداية حياته حركات العلماء من أجل اخلالفة اإلسالمية يف هذه الدولة، ورأى الشيخ 
يني األعالم، موالان أطهر علي والشيخ موالان نور حممد األعظمي وغريمها من كثٍب، وأتثر هبؤالء السياس

يف ستينيات القرن املاضي، ومن هنا ظّل يعمل وجياهد، ويدخل  مجعية علماء اإلسالمحىت دخَل يف 
، ويزيّن مناصبها املهّمة، ويتحّمل مسؤولياهتا الكربى، وملا نشبت اجلمعيةيف االنتخاابت تحت مظّلة 

، وشارَك فيها بنفسه ة علماء اإلسالممجعيم، أيّد احلرَب، وأيدها معه حزبه 1911حرب التحرير عام 
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  (1)م.1972وماله، وأظهر البطولة، كما ترك بصمة قبل ذلك يف حركات اللاة عام 
إال أن دورَه يف السياسة والقيادة ال يصح أن نزنه مبيزان األحزاب الدميقراطية، وننظُر إليه بعدسة  

نه كان جياهد للدين، ويصول وجيول يف غمار السياسة الراهنة، ونقيسه مبقياس االنتخاابت املزورة، أل
السياسة العلمانية من أجل القيادة السماوية، وليس للحزب أو لألهداف احلزبية الضيقة، ولذلك عمل 
للجميع، ووقَف مع اجلميع على منّصة واحدة، وكلما دعاُه أحٌد للوحدة والوفاق كان أول من يليّب 

، ويعمل معه جنبا إىل جنٍب، ونزَل يف امليدان ضّد كل هجوٍم بدعوته، وجييب بطلبه، وحيضر يف بيته
على اإلسالم واملسلمني، ورفَع صوَته يف كل موطن كلما أريد ابإلسالم سوٌء! وقاد املظاهرات، وترأس 

ردا على العدوان  تيباميوخإىل سّد  املسرية الطويلةاملؤمترات للدفاع عن األمة والوطن، كما قاَد 
 ، وكانت هلا صدى كبرية يف داخل الدولة وخارجها. 2117مياه بناالديش عام  اهلندي على

 

كما قام بدور بليغ يف الدعوة وإصالح اجملتمع، فقد أنشَأ مدارس دينية، ومراكز علمية كثرية، 
يف ستينيات  إلسالميدار العلوم املعهد اوهو الذي قام بتأسيس  ودورا لأليتام، ومكتبات إسالمية،

، وقد قام املعهد أبعمال جليلة خالل فرتٍة البيت املكّرمالقرن املاضي، داخل حدود اجلامع الوط ي 
قصرية، مث أمةـمته احلكومة األيوبية فهدمه، ونزعه من مزاايه، فرتكه الشيخ خان بيد القدر، وبعد أن 

، وهنض عدٌد من العلماء اإلسالمية بناالديش املؤسسةظهَرت بناالديش ظهر هذا املعهد ومحل اسم 
الكبار من أهل السنة واجلماعة، وجاهدوا يف سبيل تطويرها وتحقيق أهدافها، حىت أصبحت املؤسسة 
مركز دينيا كبريا، ومرجعا للناس، ونشرت كتبا قّيمة، وأّدت دورا بلياا يف الدعوة واإلصالح، ونشر 

الحنطاط يف اآلونة األخرية، وتسّلط عليها املرتزقون واملخرةفون ممن الثقافة الشرعية، إال أهنا أصيبت اب
من الطرق الصوفية البدعية، وطوائف الفقراء، فكثر عدد  جتار الدينو علماء السوءُيسّمون 

 األدعياء واجلهالء، وضّيعت كثريا مما كانت تعتّز به يف املاضي، وفقدْت ملعاهنا وجمَدها. 

كان الشيخ خان رجال إنسانيا يف صميمه، وقد أخذ األعمال اإلنسانية سالحا من أسلحة 
مؤمن يف مسقط رأسه  جمّمع أنصار ناردعوته، لتأليف قلوب الناس وترغيبهم يف اآلخرة، فأنشأ 

                                                 

  411-479يف البحث عن علماء مقاتلي التحرير، أتليف شاكر حسني الشبلي، ص اقرأ  (1)
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أليتام، ومدرسة  عصرية جتمع بني ، وفتح تحت مظّلته مدرسة للبنني، ومدرسة للبنات، ودارا لشاهي 
التعليم الدي ي والتعليم املدين، ومجعية خريية، ومستشفى، ومكتبة ، كما أعار اهتماما كبريا بدعوة غري 

 املسلمني إىل اإلسالم، والرّد على التنصري.
وال خيفى على القارئ أن املناطق اجلبلية يف بناالديش تتعّرض أكثر من غريها للهجمات  
ريية، وقد تنّصر آالُف الناس يف هذه املنطقة، فما كان من هذا اإلنسان املخلص والداعية املصلح التنص

رسالة أن يكون بافلٍة من هذه القضية اخلطرية، فنهَض وجاهد جهادا كبريا، وفتح مجعية خريية ابسم 
اد أتهيل هؤالء املهتدين، اجلبلية، وقد أسلم على يده كثرٌي من الناس، فأع بندرابنيف حمافظة  التوحيد

 (1)وساعَدهم على حياهتم وتعليمهم، وتربية أبنائهم، وكان يزورهم، ويقف عليهم واحدا واحدا.
هنا تتجلى عبقرية الداعية املسلم، اإلنسان الذي نذَر حياَته للصحافة والكتابة، واجلهاد ابلقلم  

األرض وغرهبا، رغم هذه األعمال الشاقة  واللسان، وتوىّل مسؤوليات قيادية ثقيلة، وسافَر إىل شرق
واالرتباطات املتشابكة كلها مل ينس أهل بيته، وأعضاء أسرته، وب ي جلدته، ومل يرتكهم للوقوع يف شراك 

 املنّصرين.
إال أن معظم تلك اجلهود الدعوية ذهبْت يف اآلونة األخرية، بوفاة الدعاة املخلصني أمثال الشيخ  

يخ أيب سعيد حممد عمر علي وغريمها، فأثر ذلك يف الدعوة واإلصالح، وقلب حميي الدين خان، والش
مسري الدعوة يف غري املسلمني ومقاومة التنصري قلبا، وضّيق مساحتها، وحّوهلا من دعوة متدفّقة إىل عزلٍة 

 وانطواء على نفسها! 

رات وإللقاء الكلمات إىل دول كثرية، فحضر يف وقد سافَر من أجل الدعوة واملشاركة يف املؤمت
السعودية واإلمارات والعراق ومصر مرارا، كما ذهب إىل السودان والصومال والنيجر، وقربص، وتركيا، 
واململكة املّتحدة، وإيران، وابكستان وأفاانستان، وأندونيسيا، وماليزاي يف فرتاٍت خمتلفة، وقد أصبح 

م، وحضر يف كثري من مؤمتراهتا وجلساهتا، وتشّرف 1988سالمي عام عضوا يف رابطة العامل اإل
 ابلدخول يف الكعبة املشّرفة، كما كان عضوا يف كل من رابطة األدب اإلسالمي ومؤمتر العامل اإلسالمي.  

                                                 
 م2111يونيو،  29اليومية، األربعاء،  (األفق اجلديد)يف ذكر موالان حميي الدين خان، مقال مسعود مزومدار، جريدة "نيا دياانتا"   (1)
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ن خلقه، فقد كان يف اخلتام حيق بنا أن نقول: لعل من أبرز جوانب هذا اإلنسان وأكرب كراماته كا 
على خلق عظيم، وصاحب مكارم األخالق والفضائل اإلنسانية، من التواضع واخلضوع، واحرتام 
الناس، والبساطة والسذاجة، والبعد عن الدهاء والشطارة، وحّدة الذكاء اليت ُتستخدم يف تحقيق مآرب 

سفاسفها، هذه هي اليت ألقت  شخصية، ونيل املنصب واجلاه، وكان مائال إىل معايل األمور، وزاهدا يف
عليه احملبة واملهابة، وجعلته ملتقى العلماء، وحمطّة العوام واخلواص، ومرجع مجيع التيارات واألجيال 
الناشئة، وكان كرمي الصحبة، ولطيف العشرة، وليس أّدل على ذلك من أن الشيخ خان نشَأ ودرَس يف 

وبندية يف املنهج الدراسي والفكري والسياسي اختالفا  اليت ختتلف عن املدارس الدي العاليةاملدارس 
كبريا، مع ذلك نراه يقضي معظم حياته يف املدارس الديوبندية، وجياهد يف الساحة مع علماء ديوبند 

 .مجعية علماء اإلسالمتحت مظلة 
دة كان حيّب املدارس الديوبندية، ويرى رأاي خاّصا يف صلتها ابحلكومة، فكان ال يريد الشها  

الرمسية هلذه املدارس، ويرى أهنا ستؤّدي هبا إىل احلضيض كما أّدت ابملدارس العالية بعد أتميمها، 
وجالَس مع علماء التيارات األخرى من السلفية والطرق الصوفية، ووقَف معهم صّفا واحدا، مادام ال 

، وتحقيقا هلذا اهلدف النبيل تكون مثّة خمالفة صرحية للشريعة، ونقٌض مباشر لعقيدة أهل السنة واجلماعة
 وجعلها منّصة للوحدة.  هيئة كبار علماء بناالديشأنشَأ 
كما كان أول من يليّب بدعوة الوحدة والوفاق كلما يسمعها، وكان صدوق اللسان، وسليم القلب   

 للعباد من الال واحلسد، فال حيمل يف طياته باضا وال حقدا للعلماء العاملني يف ميدان الدعوة
واإلصالح، والدفاع عن الدين، وخدمة الوطن واألمة، مهما اختلفت املشارب، وتباينت االجتاهات 
واملذاهب، وهذا اإلخالص جعله ُيشرك الناس يف مشاريعه، ويريّب ويوجه، وينصح ويعّلم، حىت أخرج 

ذا اجليل العالمة أبو جيال كامال للدعاة واملصلحني والعلماء العاملني يف ميادين شىّت، وممن يقود اليوم ه
طاهر املصباح، وموالان عبيد الرمحن خان الندوي، والدكتور خالد حسني، وموالان لياقت علي، وموالان 
زين العابدين، وموالان شريف حممد وغريهم، ومن أجل هذا ملا سئل الشيخ خان يف أايمه األخرية: "هل 

الشهرية، وجاهدَت يف سبيلها طيلة حياتك"؟  املدينةتحققت األهداف اليت من أجلها أنشأت جمّلة 
أجاب الشيخ بشجاعة املؤمن وثقته: "ليس من الضروري أن تتحّقق مجيع األهداف يف حيايت وأمام 
عي ي، وإمنا هي غرسٌة غرسُتها يف األرض للجيل الناشئ، فإما أن حيفظها أو يهدمها، وحيّدد مصريَه يف 
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ان اليت دخَل هبا يف هاريخ اخلالدين من أوسع اببه، وهذا اجليل ضوئها"، وهذا هو أكرب عبقرية الشيخ خ 
 هو الذي سيظّل شاهد خلوده يف هارخينا، أبد اآلبدين إبذن هللا تعاىل. 

ولكل ما له صلة به كان له دوٌر يف تكوين شخصيته النرية، وقبوله  مث إن شدة حبه للنيب 
مبلغ، قلما يوجد له نظري، لذلك ملا أنشَأ جملة  الكبري الشامل لدى قومه، وقد بلغ به هذا احلب كل

شهرية مساها "املدينة"، وملا أنشأ دارا للنشر مساها "املدينة"، وملا أحس بضرورة البيعة على يد شيخ يف 
التزكية والسلوك، اختاَر الشيخ السيد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت وهو من الساللة النبوية الطاهرة 

، اللجنة الوطنية للسرية النبويةمث هو الذي أسس  (1)، حىت انَل منه اإلجازة، ومن دوحة املصطفى
وهو الذي ترَك أغىن مكتبة يف السرية النبوية ابللاة البناالية، فكتَب بوحده يف السرية ما مل يكتبه مجاعة 

 بوَل. من املؤلفني! ومل يكن هلذا كله أن يذهَب سدى، حىت رفَع هللا مكانته، ووضَع له الق

                                                 

  17م، ص2111خان، أغسطس، جملة املدينة الشهرية، العدد اخلاص بذكرى الشيخ حميي الدين   (1)
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 الدكتور خوندكار عبد اهلل جهانغري

(1787- 1118) 
 الداعية املصلح، حامل لواء السنة والوسطية، حمارب التنصري

 

لقد بعث هللا هذا اإلنسان على املسرح يف عصٍر كان وطنه يف أمس احلاجة إليه، وكانت األمة 
بدع واخلرافات على كثري من الناس، وصار التصوف املسلمة البناالديشية يف انتظاره، عندما خيمت ال

مرتعا خصبا لرتويج األفكار املنافية للتوحيد، وممزوجا ابلدايانت اهلندية، والفلسفات اليواننية، 
واملعتقدات الفارسية القدمية، حىت صارت الشريعة حكرة على تلك الزوااي الصوفية، تستبد هبا، وتصدر 

الناس إىل متاهات الضالل ابسم التزكية، هنا جاَء هذا اإلنسان حيمل  صكوك الرشد واهلداية، وتقود
 لواء إحياء السنة وإماتة البدعة، والرجوع ابألمة إىل احملجة البيضاء ليلها كنهارها، اليت ترَك النيب 

زق، أمته عليها؛ كما كانت الفرقة والنزاعات الدينية تبطش ابألوساط العلمية بطشة جبار، ومتزقها شر مم
وتستبد بعقول املسلمني نزعة العداوة والشحناء، وكان العلماء متوزعني على معسكرات، كل معسكر 
يرفع لواءه، ويدافع عنه، ويدعو إليه، ويصد ويرد على غريه، هكذا كانت إمكانيات األمة املسلمة تضيع 

أصول الدين وأركاهنا؛ يف منافسات ومناظرات عقيمة، وحلت القضااي الثانوية واملسائل التافهة حمل 
فاشتالوا ابلفروع عن األصول، حىت جاَء هذا اإلنسان املبارك كحلقة الوصل بني القوات املتنافرة، 
واملعسكرات املتالمحة، يرفع لواء الوحدة اإلسالمية املباركة، ويدعو إىل األخذ ابألهم قبل املهم، وأصول 

ار، ومسائل اإلميان قبل مسائل العمل، واجلمع بني الدين قبل فروعه، والفقه األكرب قبل الفقه األص
السنة واألمة؛ كما كانت احلركات التنصريية على قدم وساق، يف جهل من األمة ويف غفلة من العلماء 
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أو تقصريهم، وكان كثري من املسلمني يرتدون عن اإلسالم ويدخلون يف النصرانية، وهنا جاَء هذا  
العلماء، وهي فريضة الرّد على التنصري واملنصرين، والذود عن حياض اإلنسان حييي فريضة مهجورة بني 

وروحها، وبرتكها أصبحت  املسلمني، ودعوة غري املسلمني إىل اإلسالم اليت هي لب دعوة األنبياء 
 األمة الداعية أمة مدعوة!

قصرية ما ال هكذا أصبَح هذا اإلنسان بطال مسلما فريدا يف هاريخ هذه الدولة، وعمَل يف حياته ال
يعمله مجاعة كبرية من املعمرين يف فرتات طويلة مديدة، ولو عاَش لكان مرجع األمة، ومعجزة الدعاة، 
وعظيما من العظماء، ومصلحا من املصلحني األعالم، إنه العامل الكبري، والداعية احلكيم، واملؤلف 

االية، األستاذ الدكتور خوندكار أبو القدير اخلبري، وحمارب التنصري، ومنشئ اجليل، وحمسن األمة البن
 . نصر حممد عبد هللا جهاناري

م، يف بيت مسلم نبيل، 1978عام    (Jhenaidah)جهينايدهُولد عبد هللا جهاناري يف حمافظة 
ية العالية، وبيئة علمية، وأسرة صاحلة، فدرَس االبتدائية يف كتاب قريته، مث درَس يف املدرسة الصديق

م خترّج يف مرحلة الكامل من املدرسة العالية 1919م، ويف عام 1911وخترّج يف مرحلة الفاضل عام 
بداكا، بدرجة االمتياز، وكان من مشاخيه فيها اخلطيب موالان عبيد احلق اجلالل آابدي، وموالان عبد 

ه من هذا كله، بل دفعه هيامه ابلعلم الباري السلهيت، وموالان ميان حممد القامسي وغريهم، ومل يرِو ظمأ
واملعرفة إىل اجلمع بني التعليم الدي ي والتعليم املدين، فدخل يف املدارس احلكومية، حىت انَل شهادة 

، ابملرتبة األوىل يف عموم اجمللس التعليمي مبنطقة ماغوراالثانوية من كلية حسني شهيد السهراوردي بـ
جسر. 

ام الشاب عبد هللا جهاناري انفذة جديدة، كانت يف احلقيقة انفذة إىل م فُتحت أم1981يف عام 
العامل، ونقطة تحول نقلته من األفق الضيق إىل األفق الواسع الفسيح، حيث وصلته منحة خارجية من 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، فهَب الشاب الطموح ووصَل إىل اململكة، ودخَل يف 

اإلمام، وظَل غارقا يف هذا البحر العلمي الزاخر طواَل مثانية عشر عاما، يدرس ويقرأ،  رحاب جامعة
ويبحث ويكتب، وحيضر حلقات املشايخ، وأيخذ العلم على أئمة اإلسالم واملصلحني، والفقهاء 
واحملدثني، على رأسهم الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، والشيخ أبو عبد هللا حممد بن صاحل 
العثيمني، والشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين، والشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ 
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صاحل بن فوزان بن الفوزان وغريهم، يستفيد منهم ليل هنار، ويصعد يف سالليم العلوم واملعارف، وقد 
 م يف النحو1998، والدكتوراه عام م1992م، واملاجستري عام 1981انَل شهادة البكالوريوس عام 

، أمري الرايض امللك سلمان بن عبد العزيزمبرتبة الشرف األوىل، وتشّرف جبائزة التقدير والتكرمي على يد 
 آنذاك. 

م عاَد عبد هللا جهاناري إىل مسقط رأسه، ودخَل يف جامعة دار اإلحسان، لكنه مل 1998عام 
حماضرا، يف قسم احلديث  كوستيايف اجلامعة اإلسالمية بـ يستمّر فيها إال عدة أشهر، حىت دخلَ 

م، وظّل يعمل فيها إىل آخر عهده ابلدنيا،  2119والدراسات اإلسالمية، وترقى إىل رتبة األستاذ عام 
داكا، ويف املدرسة التابعة ملؤسسة السنة، مقر  مريبوركما كان يدّرس البخاري يف مدرسة دار السالم بـ

 أمله، ومراح روحه، وساحة جهاده، طوال حياته كلها. عمله، ومنبع 

إنه أحد عمالقة اإلسالم، وعبقري الدعوة اإلسالمية، وقد برزت إرهاصات دعوته منذ وقت مبكر 
من حياته، وأايم طلبه، فقد عمَل يف املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد بشمال الرايض أثناء دراسته يف 

امعة اإلمام، كما عمَل مرتمجا يف قاعدة عسكرية أمريكية ابلرايض، وقيل إنه إابن العمل الدعوي يف ج
 الرايض أسلم على يده حنو ثالث مئة شخص! 

مث ملا خترّج يف الدكتوراه ُعرضت عليه مناصب دعوية كثرية يف اململكة، وُقدم له طلٌب وإحلاح، 
ملها، لكن كيف لعبقري من عباقرة اإلسالم، صاحب منهج وكانت اإلغراءات جبميع أنواعها تعمل ع

قومي، واثبت على املبدأ، أن يركن إليها، ويستجيب هلا، ويضحي ابملستقبل للحاضر العاجل، وكان 
يعرف أن الرسل يُبعثون إىل أقوامهم، وأن الدعوة ال تنجح وال تصل إىل غايتها، وال تعطي مثرهتا املرجوة 

عمل يف قومه، وبني ب ي جلدته، وأبناء وطنه ولاته وثقافته الذين نشأ فيهم، وعاَش إال إذا كان الداعي ي
معهم يف فرحهم وترحهم، ووزن عقليتهم ونفسيتهم، فيخاطبهم بلاتهم، وحيدث إليهم مبا يفهمون، فجّل 

 على كل اإلغراءات والوساوس، وأخذ خطاه احلثيثة إىل مسقط رأسه. 
الدعاة الذين يؤثرون العمل يف العاصمة أو يف ضواحيها، لبعض ابلعكس من كثري من العلماء و 

، جهينايدهاملصاحل الدينية والدنيوية، رّكز الشيخ عبد هللا عنايته على القرى وخصوصا على حمافظة 
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املنطقة اليت ُولد فيها ونشأ، وعلى املناطق املتامخة هلا، فقد كانت هذه املنطقة حىت قبل عقود يف أحط  
رخيها الدي ي والعلمي، وكانت أسواق البدعة واخلرافات رائجة انفقة فيها، بينما كان نور التوحيد أدوار ها

منطفئا، فرأى أن هذه املنطقة هي أرٌض خصبة لدعوته، وأن العمل فيها يكون زكاة لعلمه، وأداء حلق 
تاتيب لتعليم القرآن، إميانه ومعرفته، فأخذها قاعدة جلهاده، وتفرّغ للدعوة، وظل يعمل عمله، ويب ي ك

أكادميية الفاروق ويفتح املراكز العلمية، واملدارس الدينية العربية لتخريج العلماء والدعاة، على رأسها 
م، وحيضر يف اجملالس 2111م، واملدارس التابعة ملؤسسة السنة عام 1998اليت أسسها عام  اإلسالمية

قش، وخيطب يف اجلمع واألعياد، واملناسبات الدينية، واحملافل الدينية، ويلقي الكلمات، وحياضر وينا
ويظهر يف القنوات، ويتحدث وجييب على األسئلة، ويعقد جمالس، وينظم دورات، حىت ازدهرت النهضة 
اإلميانية يف هذه املنطقة، ونشأ جيٌل كامٌل جبميع فئات اجملتمع من الشيوخ والشباب، والعلماء 

نه، ويصاون له، ويتشاورونه، وأيخذونه قدوة  يف طريقهم إىل الرشد والطالب، والعامة واخلاصة، حيبو 
 من كثري من الشوائب العقدية والعملية.  فرفراوالصالح، وكان له دوٌر كبري يف تنقية زاوية 

ر، وحّدة الشعور، منذ صاره متّيز الشيخ عبد هللا جهاناري بفرط الذكاء، وتوقد الذهن، وبعد النظ
ودقة املالحظة، وجتلى ذلك يف مراحل حياته كلها، مث ملا شّب عن الطوق أحس بضرورة إتقان الكتابة، 
وإجادة اللاات واآلداب، لعمل الدعوة يف سبيل هللا، حىت أتقن عدة لاات: البناالية والعربية 

 واإلجنليزية، ليقرأ فيها ويكتب، ويستفيد من علوم اآلخرين. 
يكن الشيخ من هؤالء الكتاب واملؤلفني الذين يكتبون وراء الكواليس، ويطلقون انرا ورصاصا مل 

على األوراق، فيحث الناس على العمل والنزول يف الساحة، وهو قابع يف مكتبه، وقاعد على كرسيه، 
 صميمه، ال يتحرك إال قلمه، فيأمر وال أيمتر، وينهى وال ينتهي، ويدعو وال يعمل، بل كان داعية يف

ومصلحا متنقال يف الطرق والشوارع، ومتجوال يف كافة البالد، ولذلك مل ُيكتب للشيخ أن يتفرغ 
للكتابة، بل ابألحرى أنه مل ير التفرّغ هلا، وإمنا رّكز على بناء املدارس، وإنشاء املراكز، والتدريس يف 

افل، واجللوس مع العامة واحلديث اجلامعات واملدارس، واخلطابة يف اجلوامع، وإلقاء الكلمات يف احمل
إليهم، ودعوهتم إىل هللا، مث إذا سنحت له فرصة، أو ابألجدر أنه خلق فرصة على حساب الراحة، يف 
احلل والرتحال، ويف البيت ويف السيارة، وعلى منت السفينة والطائرة، محل القلم، وكتَب، وألف، وترجَم، 

ورسائله يزيد على ثالثني! وليس من انحية العدد فقط؛ ونشر، وحبث، وحلل، حىت أصبح عدد كتبه 
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بل كل من ينظر فيها يدرك مكانة الشيخ يف العلم واملعرفة، ودقة نظره، وعمق فقهه، وسعة اطالعه، 
وإحاطته ابلعلوم العصرية، واملناهج الفقهية، واملدارس الفكرية، واجلمع بني القدمي الصاحل واجلديد 

نية، والشرق والارب، والدين والدنيا، وهذا ليس إال كرامة من كرامات هذا العامل النافع، والشريعة واملد
 املؤمن. 

زكاة الزروع والثمار  ◊ (م2112)الطريق إىل والية هللا واألذكار النبوية  ◊من أبرز ما كتبه الشيخ: 
وة إىل هللا الدع ◊ (م2111)أركان اإلسالم واألذكار املسنونة  ◊ (م2111)وتطبيقها يف بناالديش 

اإلرهاب ابسم اإلسالم  ◊ (م2117)الوضع يف احلديث واألحاديث املوضوعة املشتهرة  ◊ (م2114)
إحياء السنن: التمسك ابلسنة  ◊ (م2111)العقيدة اإلسالمية يف ضوء القرآن والسنة  ◊ (م2111)

قرآن والسنة املالبس واحلجاب والتجّمل يف ضوء ال ◊ (الطبعة اخلامسة 2111)واجتناب البدعة 
ليلة النصف  ◊ (م2118) (خطب اجلمع والعيدين من الكتاب والسنة)خطبات اإلسالم ◊ (م2111)

 (م2111)تعيني الذبيح وبيان تحريفات الكتاب املقدس  ◊ (م2119)من شعبان يف ضوء القرآن والسنة 
: دراسة حديثية وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة ◊ (م2111)الكتاب املقدس: تعريفه وتحليله  ◊

ترمجة إظهار احلق لرمحت  ◊ (م2114)ترمجة وشرح الفقه األكرب لإلمام أيب حنيفة  ◊ (م2114)نقدية 
 ترمجة فقه السنن واآلاثر للشيخ عميم اإلحسان اجملددي وغريها.  ◊هللا الكريانوي 

م حوهلا، وأثري النقاش الطويل هنا ال بد أن نقف مع بعض كتبه وقفات قصرية، ملا كثر الكال
والعريض عليها، وُوّجهت إليها اعرتاضات، وُكتبت فيها حبوٌث، أييت يف طليعتها كتابه "العقيدة 
اإلسالمية يف ضوء القرآن والسنة"، وضَع الشيخ هذا الكتاب لبيان عقيدة اإلسالم على أساس الكتاب 

من املتكلمني واملعتزلة واألشاعرة واملاتريدية،  والسنة، ومن نصوص السلف، ونبذ أتويالت املتأخرين
وإنقاذ األمة املسلمة من الشرك والوثنية ابسم الصوفية املنحرفة الضالة، وتحقيقا هلذا اهلدف حاوَل 
اإلكثار من ذكر رواايت أئمة احلنفية يف العقيدة واالستدالل بكالمهم، بدءا من املتقدمني أمثال اإلمام 

واإلمام أيب يوسف، واإلمام الطحاوي، حىت املتأخرين، أمثال اإلمام املال علي األعظم أيب حنيفة، 
القاري، واإلمام شاه ويل هللا الدهلوي وغريهم، وذلك حلكم سيادة املذهب احلنفي وقيادته يف هذه 

  (1)الدولة.
                                                 

 11، وانظر رّد اإلمام أيب يوسف على أهل الكالم ص27انظر يف كتابه العقيدة اإلسالمية تعريَفه لإلميان واالستدالل بقول اإلمام أيب حنيفة يف ص  (1)
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إلميان واإلرجاء أما املسائل اليسرية اليت فيها خالٌف بني أئمة احلنفية وبني العلماء السلفيني، مثل ا 
خمافة أهنا ختّل هبدفه، وتحول الوصول إىل غايته،   (1)وغريمها، تحاشى الشيخ اخلوض فيها واالستقصاء هلا،

كأنه حاوَل أن يقول أبنه ليس هناك خالٌف يف أصول الدين بني أئمة املذهب احلنفي املتقدمني وبني 
كاد تذكر، فصادف الكتاب إعجااب عاما، وهذا العلماء السلفيني، إال بعض املسائل البسيطة اليت ال ت

إن دل على شيء فهو يدل على عبقريته وفراسته، وندرته ومتيزه، وحكمته يف الدعوة، وخماطبة القوم 
بلاتهم، وقد ساَر على هذا املنهج طوال حياته، وهذا املنهج هو املثل األعلى يف الدعوة واإلصالح، 

 جيب أن يُقتدى. 
شيخ عبد هللا جهاناري لألمة املسلمة البناالية هو ترمجته لكتاب "الفقه األكرب" من أهم ما قّدم ال

املنسوب إىل اإلمام األعظم أيب حنيفة، وشرحه ابلبناالية، ومع أنه قد كثر الكالم يف نسبة هذا الكتاب 
هذا إىل اإلمام، إال أن الشيخ رأى أن هذه النسبة صحيحة، أو على األقل العقائد اليت جاءت يف 

الكتاب هي من عقائد اإلمام، جاءت من إمالئه على تالمذته أو نقل كالمه، فال أبس أن ينسب ما 
وقد قّسم الكتاب على اببني، وخصص الباب األول  (2)جاء فيه من العقائد أبهنا عقيدة اإلمام،

ه األكرب وشرحه للحديث عن اإلمام أيب حنيفة، وسريته، وعقيدته، وكتبه، حديثا مفصال، أما ترمجة الفق
والتعليق على كثري من مسائله، فذكرها يف الباب الثاين، لكن األمر الذي جيدر أن يلفت نظر الباحث 
هو أن املؤلف رغم ميله إىل السلفية ميال كبريا، وأخذه العلوم من أساطني الشيوخ احلنابلة، نزَل هنا يف 

على االعرتاضات اليت ُوجهت إىل اإلمام قدميا الساحة يدافع عن اإلمام أيب حنيفة دفاعا قواي، ويرّد 
وحديثا، ويثبت براءته منها، ومن مث يستحق هذا الباب أن يُنشر يف شكل كتاب مستقل، لريى القارئ 
مكانة اإلمام يف الفقه واحلديث، ودوره يف هاريخ اإلسالم، ولريى مساحة مؤلف مؤمن يسع صدره 

اء الكتاب والسنة، مهما اختلفت املناهج واملشارب، وهدفه الرحب لكل من ينتمي إىل احلق، ويرفع لو 
                                                                                                                                  

، وملا قّسم التوحيد قسمه مستندا 71لوي ص، وكالم اإلمام شاه ويل هللا الده71، وانظر كذلك مكانة احلديث عند اإلمام أيب حنيفة وأصحابه ص12و
، 721، وانظر كذلك كالم اإلمام أيب حنيفة واملال علي القاري يف التكفري وأصوله ص81إىل كتاب العقيدة الطحاوية، وشرحه لإلمام أيب العز احلنفي ص

  781وكالمهم يف أمساء هللا وصفاته ص
، وملا تحّدث عن 27كالمه يف تعريف اإلميان، فلم يفّصل اخلالف بني األئمة احلنفية والسلفية يف ص  انظر يف العقيدة اإلسالمية على سبيل املثال  (1)

، وملا تحّدث عن الفرق تحّدث عن اخلوارج واملعتزلة والقدرية واجلربية وغريها، لكنه مل يتحدث عن األشاعرة 124املرجئة جتّنب الكالم يف مرجئة الفقهاء ص
 ذلك التذبذب بني صفوف املسلمني وابلتايل خيّل هبدفه.  واملاتريدية، ملا يثري

 وما بعدها  141و 111ترمجة الفقه األكرب وشرحه، ص  (2)
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  -يف ذلك هو أتليف قلوب أتباع اإلمام يف مذهبه الفقهي، والعودة هبم إىل حمجته وأصول عقيدته، اليت
"تعّرضت لكثري من االحنرافات بعده، وأصبح مجهور احلنفية يقلدون اإلمام يف فقهه  -كما يراها املؤلف

وقد برز ذلك جليا عند حديثه عن األشاعرة واملاتريدية، وقد تكلم يف بعض مسائل  (1)دون عقيدته،"
هذا الكتاب الشيخ موالان عبد املالك، تلميذ الشيخ عبد الفتاح أيب غدة، وأمني التعليم يف مركز الدعوة 

  (2)اإلسالمية بداكا، ورأى أنه ينباي إعادة النظر فيها وتصحيحها.
الشبهات حول منهج الشيخ يف اجلهاد، وموقفه من القتال، واجلانب أكثر ما أاثر الشكوك و 

احلركي من الدين، هو كتابه "اإلرهاب ابسم اإلسالم"، الذي أحدث ضجة كبرية بني األوساط العلمية 
يف هذه الدولة، فقد حاول الشيخ يف هذا الكتاب الدفاع عن اإلسالم، واملسلمني، والعلماء، أبهنم برآء 

وال صلة بني اإلسالم واإلرهاب، واملسلمني واإلرهابيني، والذين يقتلون الناس األبرايء،  من اإلرهاب،
ويسفكون الدماء بال سلطان، وابسم اإلسالم، وصمهم العلماء ابخلوارج، وليس هلم من اإلسالم 

 نصيب.
لكن هنض بعض العلماء والطالب حبماس، وتكلموا يف الكتاب أبسلوب غليظ، ونسبوا الشيخ  

ىل نوع من اإلرجاء، وذكروا أبنه يف هذا الكتاب حاول إنكار صالبة الدين وعزميته، وشّدته على إ
 األعداء واملنافقني، وعرَض اإلسالم يف صورة متساملة على غرار الليرباليني! 

وال خيفى أن الكالم فيه ذو شجون ليس هذا الكتاب مكانه، إال أننا نكتفي ابلقول أبن تصوير 
ئما يف صورة سلمية، وأبنه دين ال يعرف القتل وال سفك الدم، وال محل السيف إطالقا، اإلسالم دا

وأبن اإلسالم عبارة عن السالم، والرمحة الشاملة جلميع الناس، مؤمنا كان أو منافقا، زنديقا كان أو 
 هو ليس ملحدا، ليس تصويرا دقيقا هلذا الدين، بل من شأنه أن يرتك أثرا سلبيا غائرا يف األمة، مث

تصوير دين حممد، وإمنا هو تصوير داينة بوذا، أما منهج الشيخ يف هذا الكتاب فنقول أبنه رمبا رأى 
هذا املنهج صحيحا، صاحلا لألمة املسلمة يف مرحلة ضعفها إىل أن تدخر القوى وتنهض، لكن الشعور 

فقد اجتهَد، واجملتهد يصيب وخيطئ  ابهلزمية أسوأ اهلزائم، واملوت قبل األجل، والفرار قبل اللقاء، وهبذا
 بال مالمة. 

                                                 

  7انظر مقدمة الكتاب ترمجة الفقه األكرب وشرحه، ص  (1)
 م 2111مقدمة كتَبها الشيخ عبد املالك، ملقال زكراي بن عبد الوهاب، يف جملة الكوثر الشهرية، سبتمرب   (2)
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حبكم فراسته اإلميانية، وبعد نظره، وفرط ذكائه، وجتاربه يف ميدان الدعوة، أدَرك الشيخ خطورة 
تؤخذ، التنصري القائم على قدم وساق يف شىت مناطق بناالديش، ورأى أن اإلجراءات الالزمة ال بد أن 

وال بّد أن يوضع السد أمام هذا الطوفان قبل أن يعم ويطم، فأسس مؤسسات اجتماعية وخريية 
ودعوية، وأدار حوارات، وألقى حماضرات، وألف مؤلفات، لتوعية املسلمني وعلى رأسهم العلماء 

من حدة والدعاة على هذه الكارثة اليت تنتظر أن تفتك ابملسلمني، ولتحقيق هذا اهلدف، والتخفيف 
التنصري، وإنقاذ األمة املسلمة من قفصهم، أخذ سنة "أتليف القلوب"، وقدم مساعدات كبرية إىل 

واملناطق اجملاورة هلا، حىت نشأ وعي   جهينايدهالفقراء واملساكني، واليتامى واألرامل، يف مسقط رأسه 
 نصري واملنصرين. كبري يف األوساط الدينية والعلمية، وتنبه الناس، وجاءْت هنضة ضد الت

النجاح الباهر الذي حصَل عليه هذا اإلنسان يف حياته الدعوية ومهمته اإلصالحية، والقبول 
النادر الذي انله، واإلجنازات الضخمة العمالقة اليت قدمها يف حياته القصرية، لو ذهبنا أن حندد 

وماذا كانت عوامل جناحه وقبوله، وأين مواطن عبقريته؟ أسباهبا، وننبش عن أسرارها، كيف جندها؟ 
 ومفاتيح سعادته؟

لإلجابة على هذه األسئلة احلساسة ال بد أن ندخل يف عمق هذا اإلنسان وصميمه لنرى عن  
كثب إخالصه لدين هللا وعباد هللا، ومدى تضحياته يف سبيل الدعوة، وجهوده لنشر العقيدة الصحيحة 

نة وإماتة البدعة، وسهره على تربية الناشئة املسلمة، وتثقيف النساء، وتوعية النقية، وإلحياء الس
الشباب، وتنبيه الشيوخ، وحماربته للتنصري، وتقدمي املساعدات اإلنسانية إىل ذوي احلاجات، ولو دققنا 

قليل  يف أخالقه ومسلك حياته، ومنهج دعوته ووسائل أعماله، واهتمامه ابجلوانب اليت ال يهتم هبا إال
من الناس، وسريه يف طرق قلما يسري فيها العلماء والدعاة، لو نظران يف هذه النواحي كلها ألخذان 
العجب العجاب، واكتشفنا أن الرجل كان إنساان كامال، وعبقراي من عباقرة اإلسالم، حراي أن يكون 

على منهجه، وأيخذ أبسبابه  قدوة للدعاة، وجديرا أبن يُقّدر، ويُنشر خربه، ويقتفى أثره، وكل من يسري
 ووسائله، ويستفيد من جتاربه، ينجح، وينجز، وينفع الدين واألمة نفعا كبريا.

من أهم ما ميّيز هذا اإلنسان من كثري من الناس هو إخالصه النادر لدين هللا وخلقه، ومحاسه 
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تلئ حبا لألمة املسلمة للدعوة ونشر التوحيد، وطمس معامل الشرك والبدعة واجلاهلية، فقد كان قلبه مي
ورمحة هبا، ويتفجر أسى على احنطاط املسلمني، وختلفهم يف ركب احلضارة والثقافة، والتعليم والرتبية، 
وضعفهم يف العقيدة، وتقصريهم يف واجبهم جتاه الدين، من أجل هذا كله مل يستطع أن ينام يوما أو ليلة 

لقلق، ومستمر الفكر واالضطراب، يواصل ليله بنهاره، قرير العني هانيها، بل أمضى حياته كلها دائم ا
وهناره بليله، ال يعرف الراحة وال اإلجازة، دائم السعي، وقائم احلركة، ورحالة ال يهدأ، يتنقل من منطقة 
إىل منطقة، من الشرق إىل الارب، ومن الشمال إىل اجلنوب، يدعو وحياضر، يكتب وخياطب، يفكر 

 وخيطط. 
الدقيق للدعوة، ورسم خريطة العمل بكل وضوح وجالء، فلم يكن ميارس العشوائية مث أييت ختطيطه 

واجملازفة، والبدء يف العمل ابلصدفة، بل كان خيطط كل أعماله ختطيطا دقيقا، ويسري على منهج واضح 
جلي، مشرق العقل، ومستنري الذهن، ولذلك نرى أنه استفاد من كل دقيقته، بل من كل حلظة من 

وكلما خطا خطوة جاَء بنجاح ابهر، ومثار أكثر يف أقل وقت ممكن، ومن مث ملا أكمل الدراسة حلظاته، 
وعاَد إىل الوطن، مل يدخل يف املدارس العربية واإلسالمية، ومل حيصر نفسه يف حدود مساجد، أو 

وته مؤسسات دعوية وخريية، بل دخَل مباشرة يف رحاب اجلامعة احلكومية الواسعة، ليوّسع جمال دع
وساحة عمله، وليكثر من عدد مستمعيه، وليؤثر يف األوساط املثقفة والطبقات العليا من اجملتمع، اليت 
ال تعطي آذاهنا عادة إىل العلماء والدعاة، وأصحاب املدارس، وال تسمع إال ألساتذة اجلامعة والدكاترة، 

ته األوساط الدينية، وتركت أثرا  ومحلة الشهادات اجلامعية، وقد حقق هللا حلمه، فتجاوَزت آاثر دعو 
 كبريا يف األوساط املثقفة من املهندسني واألطباء، والتجار ورجال األعمال، ورجال السياسة والدولة. 

لكن ملا كانت املدارس الدينية واملراكز العلمية الشرعية معقل هذا الدين، وحصنه احلصني، وموئل 
دعاة، وتنشئ األجيال الرابنية، وتذب عن حياض الدين اإلسالم، وهي اليت تريب العلماء، وخترج ال

والشريعة، واليت هي مبثابة الروح للجسم، واملاء للسمك، وقد أحس الشيخ بفراسته اإلميانية ودراسته 
لتاريخ الدعوة واإلصالح بضرورة بناء املدارس، فوضَع حجر زاوية "مؤسسة السنة" لتكون مقر عمله، 

ومنبع أمله، وقد كان ما متىن، فأصبحت هذه املؤسسة منبع خري  وساحة جهاده، ومصدر قوته،
وهدى، ونور ميشي يف ضوئه عدد كبري من الناس، وأصبحْت خترّج العلماء، وتنشئ اجليل املسلم على 
أساس الكتاب والسنة، وهذه املؤسسة يف احلقيقة مؤسسة فريدة، تستحق أن يُبىن على منواهلا، وتكثر 

 أمثاهلا. 

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 111 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

هللا تقفها عميقا يف الشريعة، مع احلكمة النادرة يف الدعوة واإلصالح، وقد استالها بدوره  لقد آهاه 
أحسن االستاالل، فجىن أكلها ومثارها، إذ مل يكن الشيخ فقيها جامدا، خملدا على القدمي، ومقيدا به 

تفّتح، واالستفادة من رأسا وعقال، ومقلدا ملا تركه األسالف تقليدا مطلقا، بل كان مييل إىل التوّسع وال
اجلديد ومن مساحة الشريعة، مع الوقوف عند حدود هللا، والبعد عن تتبع الرخص واتباع اهلوى، فكان 
الشيخ حريصا أشد احلرص على استخدام الوسائل اجلديدة يف الدعوة، واستاالل أحدث ما يوجد يف 

القنوات التلفزيونية، يف حني ظل كثري  عامل االكتشافات إليصال صوته إىل الناس، ومن مث نراه خيرج يف
من الدعاة والعلماء حيرموهنا أو على األقل يتجّنبوهنا، وكان يربز يف أكثر من قناة، يناقش، وينصح، 
وجييب على أسئلة املشاهدين، وقد انلت براجمه شهرة واسعة يف املسلمني، وخصوصا يف األوساط 

 أثر محيد يف اجملتمع. املثقفة، ملنهجه املعتدل األثري، فكان له 
ويف األخري نتحدث عن أهم مسة هذا اإلنسان العظيم، وأكرب سبب جناحه وقبوله، وانتشاره 
وشعبيته، أال هو أخالقه! نعم أبخالقه كسَب الناس وفتح القلوب، وقهر امللوك، ودحَر اخلصوم، واحتّل 

هلا األعناق، وتتطاول إليها األعني! يف السمو اإلنساين والعلو اخللقي مكانة تناطح السحاب، وتشرئب 
فقد كان جبال من التواضع، وحبرا من الرمحة، وآية من آايت هللا يف الكرم والتسامح، والعفو والصفح، 
والنصح للناس، وتقدمي اآلخرين على النفس، والثناء على ألد اخلصوم، وكان سباقا إىل الرب، ومفتاحا 

، بل دفَع حياته  السلف الصاحل، كان خلقه سنة رسول هللا  للخري، وماالقا للشر، وصورة  حية من
كلها يف السنة وللسنة ومع السنة، حىت أصبحت السنة شعاره وداثره، وحلمته وسداه، ولذلك مع كونه 

والنحو، إال أنه توىل التدريس اجلامعي يف قسم السنة، مث ملا أنشأ مقّر  (العربية)قد ختّصص يف اللاة 
سة السنة"، وملا أسس دارا للنشر مساها "دار السنة للنشر"، وكتَب مؤلفات كثرية يف عمله أمساه "مؤس

 إحياء السنة، وإماتة البدعة. 
أما يف حياته العملية هي األخرى فكان منوذجا حيا للسنة النبوية، يتتّبعها يف كل أعماله وعباداته، 

، إال أنه سعى طوال حياته للعمل يف ضوء ويف تعامله مع هللا ومع الناس، وكان حنفي املذهب يف الفقه
السنة، واحلديث الذي يرجح عنده، فال يهمه أن وافق املذهب أم خالفه، ولذلك يف كثري من املسائل 

 خالَف املذهب وعمَل بنص احلديث الصحيح الصريح. 
يمة  مث عندما نتحدث عن تعامله مع الناس، نقول بدون مبالاة أبن هذا اإلنسان يف أخالقه العظ

كاد أن يكون ملكا! فقد كان دائم االبتسامة، فاره القامة، رحب اهليكل، يتبسم يف وجه كل من يلقاه، 
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صديقا كان أو عدوا، مسلما كان أو غري مسلم، صاريا كان أو كبريا، ابتسَم طوال حياته، ومل يُر قط أن 
وخياصم، ويرتفع  يعبس يف وجه أحد، ويزجر أحدا وينهر، فضال عن أن يسب وياتاب، ويشاحن

ويتعجرف، فقد كان ُيشيد خبصومه، ويذكر ابخلري من يذكره ابلسوء! وقد أبصر ذلك عيناي، ومسعه 
أذاني، ووعاه قليب، وال ينبئك مثل خبري، والذي يرغب أن يعرف خلقه ابلتفصيل فلرياجع كتابه 

الكتاب من ِحكم الدعوة،  م، فإن كل ما ذكرَه الشيخ يف هذا2114"الدعوة إىل هللا" الذي نشره عام 
وواجبات الداعي وصفاته، طّبقها يف حياته قبل أن يقدمها للقارئ، حىت كأن جاَء هذا الكتاب صورة 

 مصّارة من حياته، وجاءت حياته تطبيقا عمليا لكتابه.
عامَل مع اجلميع معاملة نبوية، وتعّلى عن التحزب والتعصب، واندى اجلميع إىل اجلماعة،  

لى منصة واحدة لصاحل اإلسالم واألمة املسلمة، على اختالف املذاهب واملسالك، واملناهج والوقوف ع
الفكرية والسياسية، ولذلك رغم أنه مل يدرس قط يف املدارس الديوبندية ومل يعش معهم، ومل أيخذ العلم 

علماء الديوبنديني منهم، إال أنه ملا بدأ عمله أنشأ هبم صلة  وطيدة وثيقة، صلة الشقيق بشقيقه، ألن ال
هم سواد األمة يف هذه الدولة، فإلجناح أية مهمة وأداء أية رسالة، وإحداث هنضة دينية وإميانية كربى، 
ال بد من التعامل معهم، والتعاون على اخلري، واالستفادة منهم، وتبادل النفع بني مدارس اإلسالم 

بهم بلذة وشوق وشاف، ويستفيد منهم ويث ي املختلفة، فكان حيب العلماء الديوبنديني، ويقرأ يف كت
قد  (احلكومية(عليهم، وينشئ املدارس على غرار مدارسهم؛ لذلك بعد أن رأى أن املدراس العالية 

ضعفْت يف روحها وإنتاجها، وكادت أن تفقد صالحيتها، وقد درَس بنفسه فيها، إال أنه ملا أنشأ 
لكونه يعرف دورها يف اجملتمع، وأثرها يف التعليم،  مدرسة  أنشأها على غرار املدارس الديوبندية،

 وصالحيتها للبالد والعباد.
كان كثريا ما حيب ويكرر على لسانه أمساء الشيخ عبد احلي اللكهنوي، وعبد الفتاح أيب غدة، 
والشيخ املفيت تقي العثماين، أما اإلمام شاه ويل هللا الدهلوي فكان له أثر كبري يف تكوين عقليته 

اغة منهجه، بل كان منهجه يف الفقه والدعوة والبحث والدراسة أقرب من منهج الدهلوي، أما وصي
شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد كان معجبا بعلمه إىل درجة ال تصدق، ومتتلمذا على كتبه ورسائله، 

هاريخ وهكذا كان الشيخ جهاناري ملتقى البحرين، وذا النورين، وجامعا بني املدرستني الكبريتني يف 
 اإلسالم، مدرسة شيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمية احلراين، وشيخ اإلسالم اإلمام شاه ويل هللا الدهلوي. 

كان يريد انتصار دين هللا وليس انتصار نفسه، وإعالء كلمة هللا وليس إعالء كلمته هو، ونشر 
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قصب السبق دون غريه، العقيدة الصحيحة وليس نظرايته الشخصية، ولذلك مل يرد قط أن حيرز بنفسه  
ويفعل أعمال اإلسالم كلها بوحده ليستبد ابلشرف، بل كان يريد أن يتم نور هللا، وال يهمه أن يتم 
ذلك على يده أو يد غريه؛ لذلك كان يقدم غريه على نفسه، ويستمع إىل اآلخرين أكثر من أن 

ال يتباغض، وال يتجسس ُيسمعهم! وكل من يعمل من أجل الدين فهو أخوه وصديقه، ال يتحاسد و 
وال يتحسس، وال يتحّنف وال يتسّلف، وال يتحّزب وال يتعصب، وال حيايب وال يتملق، ويسمح 
ابالختالف دون االفرتاق، وكان ابطنه مثل ظاهره، هكذا ملا أصلح جوانيه أصلح هللا برانيه، وملا أصلح 

القبول يف القلوب، وأحبه الناس حبا مل يكد ما بينه وبني هللا، كفاه هللا ما بينه وبني الناس، ووضع له 
 حيَظى مبثله أحٌد قبله يف هاريخ هذه الدولة. 

بينما كان الشيخ عبد هللا جهاناري يف العقد السادس من عمره، وكان جنمه يف طلوع وبروز، ويف 
واملدارس الفكرية برمتها تعّلق عليه آماال، وختطط صعود إىل السمو، وكانت األحزاب اإلسالمية كلها 

معه خمططات، وكانت األمة املسلمة البناالية تحلم به أحالما، وكانت النهضة الدينية والوحدة اإلسالمية 
تدور حول هذا اإلنسان يف هذه الفرتة احلرجة الدقيقة، ويف هذه املرحلة احلساسة، إذ ُفجعْت دولة 

الطاهرة الزكية، وفوجئت األمة املسلمة بوفاة هذا اإلنسان، فتويّف الشيخ على إثر بناالديش هبذه النفس 
إىل  جهينايدهم، وهو يف الطريق من بيته 2111حادث مروري رهيب ذهب حبياته وسَط الشارع عام 

 العاصمة داكا، فخسر اإلسالم ابنا أمينا له، وخسر املسلمون يف هذه الدولة خسارة  فادحة ال تعّوض،
 لكن هللا يفعل ما يشاء حلكمة ولااية هو أعلم هبا. 

كيف جنده لو ذهبنا اآلن حندد مكان هذا اإلنسان يف هاريخ دعوة اإلسالم واإلصالح يف هذه 
ه حظَي الدولة، ومكانته بني الدعاة واملصلحني؟ وقد قلنا إن هللا وضَع له قبوال عاما يف قلوب العباد، وإن

مبكانة اندرة عند مجيع املدارس الفكرية، واملذاهب الفقهية، حبيث ما مل حيَظ به أحد قبله، لكن هل 
معىن ذلك أنه مل خيالفه أحد ومل خياصمه؟ ومل ير أحٌد غري ما رآه؟ وأن كل ما فعله انل موافقة هامة من 

 ك قط، وال ميكن أن حيصل البتة. مجيع العلماء والدعاة، بال معارضة وال اعرتاض؟ ال، مل حيصل ذل
لذلك مع أن الشيخ انل قبوال عاما عند مجهور الشعب وعامة األمة املسلمة يف هذه الدولة 
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وخارجها، إال أن هناك معسكرات خالفته، وعارضته، وتعرقلت يف سبيله، وهذا الذي حصَل من بعض 
ق البدع، ملا جاَء الشيخ وحارَب بدعهم، حىت  الزوااي الصوفية املنحرفة، واملتجرين ابلدين، واملروجني لسو 

 كسدت بضاعتهم، وخربت حوانيتهم، فاهتموا الشيخ بتهم، وخالفوه يف كل موطن!
لكن لألسف خالفه وانصَبه العداء بعض من ينتسبون إىل السلفية، وكثري ممن ينتسبون إىل  

يتكلم بلساهنم ولااهتم، والسبب يف ذلك احلنفية، ملا رأوه ال ميشي يف ركاهبم، وال يا ي على ليالهم، وال 
أن الشيخ كان حبرا عريضا عميقا، حيتضن كل سفينة تنزل فيه وتسبح على صدره، ال يباري وال مياري، 
يتعاون مع كل أحد يعمل للدين واألمة، ويريد أن يكون للجميع ومع اجلميع، ومن مث ظّنه السلفيون 

نفية أبنه حنفي، مث رأوه خيالفهم! بل صرّح الشيخ أبنه ليس أبنه سلفي، مث رأوه خيالفهم! كما ظنه احل
، هكذا ملا أراد أن يكون صديقا للطرفني، حنفيا وال سلفيا، وإمنا هو مؤمن، ومتبع لشريعة حممد 

أصبح عدوا للطرفني، ووقَع يف فكي األسد، وهذه هي ظاهرة مسيطرة على األمة املسلمة املمزقة يف 
 العامل كله. 

املاء قلتني مل حيمل اخلبث، فكيف ببحٍر ال ساحل له؟ من أجل ذلك مع بعض  إذا كان
املالحظات يف حياته ومنهجه، علم هللا عبده هذا، وعلم صدقه، وإخالصه النادر لدينه وإلعالء كلمته، 
وإميانه مبنهج التعاون على الرب والتقوى والدعوة واإلصالح، فأيده وآزره، وجزى إحسانه ابإلحسان، 

ّلده يف التاريخ مع قصر حياته، وأىب أن جيعل منه إنساان فقط، ليجعل منه فكرة  ومنهجا، ومدرسة  وخ
 (1)إميانية ودعوية وإصالحية، وكوكبة منرية تستنري يف مساء البناال إىل أبد اآلبدين.

 
 

 

 

                                                 
م، ومن مسودة غري مطبوعة بعنوان العامل الذي سبَق عصرَه، من 2111مستفاٌد من مقال زكراي بن عبد الوهاب يف جملة الكوثر الشهرية، سبتمرب   (1)

 . إعداد األخ تنوير حسن بن عبد الرفيق، ومن عدة كتب الشيخ 
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 :াষযাি রাষাষাওাদسالم)، تأليف الشيخ تاج اإل"جالل آباد املعارصة: أبطال النهضة اإلسالمية .36

ইবষাযব কিেিবাোঁ  অিন্য  াোঁিা) 

 (তাদবেবি শতি গতিপিিجوهربور: مدينة احلديث، تأليف موالنا عبد الغفور الشاريشبوري ) .37

 )?ভ(ক ষাফহ আেন্দাষি  ব ব ক িحركة اخلالفة: تعريفها وأهدافها، مطبوع دار األرشف للنرش .38

 (ালাভআেন্দাষিভবাহাীল্লশভকেে ভওা ান্ন ) تأليف مصطفى كامل "10إىل  11حركة اللغة: من  .39

 (ালা আেন্দাষেিি ইীহতাব حركة اللغة، تأليف أمحد رفيق ) .41

 (ব াতাওব আেন্দাষিاحلركة الوهابية، تأليف عبد املودود ) .41

আতেষতাদবছভحركة أهل احلديث: تارخيها وتطّورها يف جنوب آسيا، للشيخ حممد أسد اهلل الغالب  ) .42

আেন্দাষি, উৎপীিভবভক্রযভীও াশ, দীক্ষনভএীশ ািভকৃীক্ষহভবত) 

 কদবওন্দحركة ديوبند: تارخيها وتراثها وعطاؤها )البنغالية(، تأليف العالمة أيب الفتح حممد حييى  ) .43

আেন্দাষি- ইীহতাব ঐীহহ্য অওদাি) 
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 ত িহ যবষািাحرضت موالنا حممد أمني اإلسالم: حياته وجهوده، تأليف حممد حممود احلسن ) .44

কযাতাম্মদ আীযনুষ ইবষায রবওি ব বাধিা) 

 (তা ােহ আহতািحياة أطهر، تأليف الشيخ موالنا شفيق الرمحن جالل آبادي ) .45

 (তা ােহ ওিম বحياة الربنوي، تأليف دلروبا رمحن احلميدي ) .46

উপযতােদেশিভاحلياة السياسية ملشاهري العلامء يف شبه القارة اهلندية، تأليف موالنا أيب بكر الصديق  ) .47

ৃ মাহভআীষযেদিভিারনিীহ ভরবওি) 

 (তারবভশিব াহিল্লাতحياة الشيخ موالنا احلاج رشيعت اهلل، تأليف حممد عبد اللطيف الربيسايل ) .48

 যাবষািা  ািবحياة الشيخ موالنا القارئ إبراهيم، تأليف الشيخ موالنا حمبوب إهلي األوجاين ) .49

ইওিাতবয বােতেওি রবওিব)  

يدبوري، تأليف الشيخ موالنا حممد عبد األول حياة املجاهد األعظم العالمة شمس احلق الفر .51

(যিরাীতেদ আরয আল্লাযা শাযছিষ ত  ফীিদপিিবি রবওিব) 

 বযার)    حياة املصلح االجتامعي العالمة شمس احلق الفريدبوري، تأليف الشيخ موالنا عبد الرزاق .51

বাভাি  আল্লাযা শাযছিষ ত  ফীিদপিিবি রবওিব( 

 (তা ােহ ীবিারمد أيب الفتح هبويا  )حياة رساج: حترير الشيخ موالنا حم .52

আল্লাযাভحياة رساج: ترمجة خمترصة للعالمة رساج اإلسالم، تأليف موالنا أنور حسني بن مسلم  ) .53

ীবিারিষভইবষাযভি.ভএিভবাীক্ষপ্তভরবওিব:ভতা ােহভীবিার) 

ফ েিভ حياة فخر البنغال العالمة تاج اإلسالم وأصحابه، تأليف الشيخ احلافظ حممد نور الزمان ) .54

ওাঙ্গাষভআল্লাযাভহারিষভইবষাযভবভবােবওগম) 

 (ত িহ  াে দ ছােতও হুরিি রবওিভবভ যমحياة وأعامل الشيخ القائد، تأليف حممد رفيق اهلل النثارآبادي ) .55

ীহেওভ اخلطيب األعظم صديق أمحد: مصدر انقالب شامل، تأليف للدكتور أ.ف.م خالد حسني ) .56

আরযভযাবষািাভীছীদ্দ ভআতযদঃভএ ীটভ িগ-ীওপ্লওভউৎব) 

ওাাষাভ ালা ভহাফববিভدراسة القرآن بالبنغالية: ظهورها وتطّورها، تأليف الدكتور حممد عبد الودود ) .57

াামাভউৎপীিভবভক্রযীও াশ) 

 (পঞ্চিত্ন পীিরিالدرر اخلمس يف األرسة الواحدة، تأليف أرشد يوسف  ) .58

 (অন্তিঙ্গ আেষাে  ডক্টি যিতম্মদ শতবদুল্লাতالدكتور حممد شهيد اهلل يف صميمه، تأليف الدكتور غالم ثقلني ) .59
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 (যিীিি ীদশািব যিতম্মদ শতবদুল্লাত) الدليل اهلادي حممد شهيد اهلل، تأليف نجله أ. ج. م. تقي اهلل .61

আ াদবভআেন্দাষেিভআেষযভدور العلامء يف حركات التحرير، تأليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسمتي ) .61

বযােরিভ ূীয া) 

 (িারিবীহেহভওঙ্গব ভউষাযািভ ূীয া السياسة، تأليف الدكتور حممد عبد اهلل   دور علامء البنغال يف .62

دور موالنا حممد أكرم خان يف احلياة الدينية والثقافية البنغالية، تأليف الدكتور أيب الكالم حممد عبد اهلل  .63

(ওাঙাষবভধযমব ভবভবাাভপ্রীহ ভরবওেিভযবষািাভআ িযভ াোঁিভৃ াও) 

 (আযািভওাাষােদশف األستاذ غالم أعظم)دولتي بنغالديش، تألي .64

 (ডক্টিভযিতম্মদভশতবদুল্লাতذكريات الدكتور حممد شهيد اهلل، مطبوع جممع اللغة البنغالية ) .65

 (তােফজ্জব হুরিি স্মাি গ্রন্ে) ذكريات الشيخ احلافظجي، مطبوع جملس الشيخ احلافظجي .66

 (আল্লাযা ইবতা  ফীিদব স্মাি গ্রন্ে )  دينذكريات العالمة إسحاق الفريدي، مطبوع مدرسة الشيخ ذي نور ال .67

 )আল্লাযা শাযসুষ ত  ফীিদপিিব স্মাি গ্রন্েذكريات العالمة شمس احلق الفريدبوري، حترير موالنا لياقت عيل ) .68

 (আল্লাযা শাযছিষ ত  ফীিদপিিব স্মাি গ্রন্েذكريات العالمة شمس احلق الفريدبوري، حترير موالنا لياقت عيل ) .69

 যাবষািা আওি বাঈদ যিতাম্মদأيب سعيد حممد عمر عيل، من حترير موالنا لياقت عيل ) ذكريات موالنا .71

বযি আষব স্মাি গ্রন্ে) 

 (আযিা  ােদি উিিবিূবالذين ورثناهم: حياة وأعامل مئة من العلامء واملشايخ، للشيخ موالنا حبيب الرمحن ) .71

، 021لعالمة عزيز احلق، العدد ، العدد اخلاص بمناسبة وفاة شيخ احلديث ا"الرسالة الرمحانية .72

 (যাীব  িাতযািব প গায م )0240أكتوبر/نوفمرب 

 ওাাষােদেশ ইবষাযব আেন্দাষেিرّواد احلركة اإلسالمية يف بنغالديش، تأليف األستاذ مظهر اإلسالم ) .73

অগ্রপীে   ািা) 

যالروح اخلالدة: ذكريات عباس عيل خان، حترير عبد الشهيد نسيم ) .74 প্রহিমতবি ৃান: আব্বাব আষব  াি 

স্মাি গ্রন্ে) 

 (ীবিারাযভযিিবিাالرساج املنري )البنغالية(، ترمجة الشيخ السيد حممد نعيم اإلحسان الربكتي ) .75

 (সুন্নাহ ব ীওদ াহالسنة والبدعة، ملوالنا حممد عبد الرحيم  ) .76

 পবিভবােতওভািেযািাইভ(িতঃ(ভএিভরবওিব)السيد حممد فضل الكريم، حياته ومآثره، ملوالنا حممد يوسف عيل ) .77
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তরিহভسرية موجزة ملوالنا القارئ إبراهيم، تأليف موالنا السيد حممد إسحاق ) .78 

বাীক্ষপ্তভরবওিব বােতেওি ইওিাীতয  ািব ওি) 

 (যবষািা  াবািবি রবওি ব িারিবীহسرية وسياسة موالنا البهاشاين، تأليف أجماد حسني ) .79

 আব্দিষ ব াদূদحترير املفتي كفايت اهلل ) شيخ احلديث العالمة عبد الودود السنديبي: حياته وعطاؤه، .81

বন্দ্ববপব রবওি ব অওদাি) 

শাই ভসুষহািভআতযদভتأليف الشيخ املفتي سعيد أمحد ) "الشيخ سلطان أمحد النانوبوري: حياته وتراثه .81

িানুপিিবভরবওিভবভঅওদাি) 

 রািা অরািাصفحات من حياة موالنا البهاشاين: معلومة وجمهولة، تأليف عبد احلي سيكدار ) .82

যবষািা  াবািব) 

 (আযাি রবওি- োصفحات من حيايت)البنغالية(، تأليف العالمة سلطان ذوق الندوي ) .83

 (আযািভরবওিভ োصفحات من حيايت، تأليف العالمة سلطان ذوق الندوي  ) .84

الطائفية يف سياسة شبه القارة اهلندية واملسلمون، تأليف عبد الواحد، مطبوع املؤسسة اإلسالمية  .11

 ( উপযতােদেশি িারিবীহেহভবাম্প্রদাী  হা ব যিবষযািم( )4112بنغالديش )

 (আব্বাবভআষবভ াি:ভরবওিভবভ যমعباس عيل خان: حياته وأعامله، حترير نجم السعادت ) .86

  বযে ি কেেتنوير حسن بن عبد الرفيق )غري مطبوع(  ) -عبد اهلل جهانغري: العامل الذي سبَق عرَصه .87

এীগে  ো া আীষয আব্দিল্লাত রাতাঙ্গবি)) 

 (পাীিহমাী যািতবিভযিতম্মদভশতবদুল্লাতالعبقري حممد شهيد اهلل، تأليف أنو حممد) .88

 ( যিবীষযভযািবভবভওাাষাভবাীতহম)   العقلية املسلمة واآلداب البنغالية، ألنيس الزمان .89

 (ীতন্দু যিবীষয যািবم(  )0241تأليف أيب األسد ) "العقلية املسلمة واهلندوسية .91

 ইবষাযব আ বদাالدكتور خوندكار عبد اهلل جهانغري   -ةالعقيدة اإلسالمي .91

আল্লাযাভআওিষভতাবািভالعالمة أبو احلسن اجلرسي: حياته وأسوته، تأليف املفتي عبد اهلل الفاروق ) .92

 েশািবভরবওিভবভআদশম( 

 আল্লাযাالعالمة مشاهد البيومبوري: حياته ومنهجه الفكري، تأليف األستاذ موالنا حمب الرمحن ) .93

যিশাীতদ ওাই যপিিব: রবওি ব ীান্তাধািা) 
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ওাাষােদেশিভবাগ্রাযবভعلامء بنغالديش ومشاخيها املجاهدون: تأليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسمتي )  .94

আেষযভবষাযাভপবিভযাশাে  ) 

 )যাবষািাভিিূভকযাতাম্মদভআরযবعلامء بنغالديش ومشاخيها املجاهدون: تأليف الشيخ ذي الفقار أمحد القسمتي ) .95

 )াট্টগ্রােযিভআীষযভবযারভরবওিভবভ যমم: حياهتم وأعامهلم، تأليف الدكتور هالل الدين حممد نعامن )علامء شاتغا .61

 (তাদবেবিভহত্ত্বভবভইীহতাবاحلديث وتارخيه، للشيخ نور حممد األعظمي) علوم .97

 (রবওেিি ক ষাঘেিتأليف موالنا حميي الدين خان  ) -عىل مرسح احلياة .98

لة نورانية يف ضوء الكتاب والسنة، تأليف السيد حممد صفوان عيد ميالد النبي واالحتفال به: حف .99

 (ঈেদভীযষাদুন্নওবভবভীযষাদভযাতীফষالنعامين والسيد حممد نعيم اإلحسان الربكتي   )

 গারব)    الغازي موالنا إمام الدين البنغايل، تأليف موالنا أ.س.م. أطهر الدين املال األمحدآبادي .111

যাবষািা ইযাযিদ্দবি ওাঙ্গাষব িত. ) 

 (ফ েি ওাঙ্গাষ আল্লাযা হারিষ ইবষাযفخر البنغال العالمة تاج اإلسالم، تأليف نسيم عرفات ) .111

 ( াবািব রবওেিি অীষী হ অধমা الفصول املجهولة من حياة البهاشاين، تأليف ديوان غالم مرتىض) .112

স্মالقائد الشعبي عباس عيل خان يف صفحات الذكريات، تأليف األستاذ مظهر اإلسالم ) .113 প্রীহি পাহা  

রিেিহা আব্বাব আষব  াি) 

 (শহাব্দবি রিিেিহা যবষািা  াবািবقائد القرن موالنا البهاشاين، تأليف أ.ن.م. عبد السبحان ) .114

، تأليف غريتش تشاندرا "القرآن الرشيف: الرتمجة البنغالية والتعليق عليها يف ضوء التفاسري املشهورة .115

 (ক ািআিভশিবফسني، مطبوع جهينوك بوستيكا، داكا )

 ক ািআিالقرآن الرشيف: الرتمجة البنغالية والتفسري املوسع )البنغالية(، تأليف حممد أكرم خان ) .116

শিবফ: ওাাষা অনুওাদ ব ীওস্তাীিহ হফীছি) 

 কুহেওملوالنا حممد حبيب اهلل ) -قطب الزمان، شيخ العرب والعجم احلاج حممد يونس، حياته وأعامله وخدماته .117

রযাি শাই িষ আিও ব াষ আরয আল্লাযা শাত তারব যিতাম্মাদ ইউনুব রবওি  যমভবভঅওদাি) 

 (যধমৃাোম তােফজ্জব হুরিিكتاب الشيخ احلافظجي يف الرشق األوسط، تأليف األستاذ أخرت فاروق) .118

ওাাষাভ ালািভইবষাযবভবাীতহমভ، تأليف عبد الرزاق  "م0222-4122الكتب اإلسالمية بالبنغالية:  .421

গ্রন্েপীিভ(১৪০০-২০০০ভ প্র() 
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 994 ............................................................................... )سرسينا( أبو جعفر حممد صاحل
 . 509 .................................................................................. حممد عمر عليأبو سعيد 
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 299 ................................................................................... ميالده ونشأته ودراسته

 111 ......................................................................................... يف حمراب التعليم

 111 ......................................... والااية اليت من أجلها ُخلقت حفاظت إسالمالبيئة اليت ظهرْت فيها 

 111 ............................................................... عبقريته السياسية واإلصالحية وفراسته اإلميانية

 112 ...................................................................... موقفه احلكيم من حرب التحرير ومثراته

 111 .......................................................................... الصحافة واإلعالم آاثره يف ميدان

  .................................................................................. 111اجلامعة اللطفيةإنشاء 

 114 ............................................................................................... صلته بربّه

 405 ................................................................................. الان عبد الرشيد تركوابغيشمو 

 111 ........................................................................................... امليالد والنشأة

 111 ............................................................................ إرهاصات النبوغ القيادي املبكر

 111 ............................................................................ إنساٌن نذَر حياته على السياسة

 118 ...................................................................... تنّقله بني األحزاب وثباته على املبادئ

 119 ....................................................................................... آاثره يف حركة اللاة

 119 ................................................................................. دوره يف حرب االستقالل

 111 .................................................................................. بصماته يف ميدان التعليم

 111 ........................................................................... نهقائد مؤمن يسعى من أجل إميا

 111 ........................................................................................ يف ميدان التأليف

 111 .......................................................................... كيف كافأه بنو قومه على وفائه؟

 494 ....................................................................................  حممد هللا احلافظجيموالان
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 111 .............................................................................. قصة اندرة يف هاريخ السياسة 

 114 ................................................................................... ميالده ونشأته ودراسته

 117 .................................................................................... دوره يف التعليم والرتبية

 111 .................................................................... معاانة األمة املسلمة السياسية يف البناال

 111 ...................................................................................... إن البقر تشابه علينا

 111 ................................................................ نزول احلافظجي يف امليدان وعبقريته السياسية

 118 ............................................................................... كلمات غرّيت جمرى التاريخ

 121 ....................................................................... وكار العلمانية ابلويل والثبوراندت األ

 121 .................................................................................. اخليانة الكربى يف التاريخ

 121 .................................................................. م1981دروٌس تلقى العلماء من انتخاب 

 122 ............................................................................... وقفاٌت مع عبقريته السياسية

  .................................................................................... 124حركة اخلالفةظهور 

 127 ........................................................................... الااية العظمى من جهاد العلماء

 127 ......................................................................... الشيخ احلافظجي على مسرح العامل

 121 ......................................................................... آاثره يف اإلصالح ونشر كتاب هللا

 121 ............................................................................. صورة حية من السلف الصاحل

 128 ............................................................................. ماذا ترَك لنا شيخنا على إثره؟

 431 ........................................................................... موالان حممد مشس اهلدى الباتشباغي

 129 ........................................................................ كلما أوقدوا انرا للحرب أطفأها هللا

 111 ............................................................................................ مولده ونشأته

 111 .............................................................................................. طلبه للعلم

 111 ................................................................................ جهاده ضد طااة اهلندوس

 111 ..................................................................................... فارس السياسة املاوار

 112 ............................................................... ةاهتمامه ابللاة األم وإصالحه للمدارس الديني

 111 ............................................................................... رايدته يف الصحافة واإلعالم

 114 ............................................................................... صلته ابلدنيا وعالقته مع هللا

 445 ................................................................................... موالان عبد الرمحن الفاروقي

 117 ................................................................................ قصة ميالده ونشأته األوىل

 111 ................................................................................... من بناالديش إىل اهلند

 111 .................................................................................... من اهلند إىل ابكستان
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 111 ......................................................................... من ابكستان إىل ساحة أفاانستان

 111 ...................................................................... إىل اجلنة إن شاء هللا اي أمري اجملاهدين

 118 ...................................................................... رساالت ترَكها األمري لشباب اإلسالم

 119 .............................................................................. هنضة األمة تتطلب التضحية

 449 ............................................................................................ ّج حممد يونساحلا 

 142 ............................................................................................ النشأة األوىل

 142 .......................................................................... من حمراب العلم إىل ميدان العمل

 141 .............................................................................. يونس يف الطريق إىل بيت هللا

 144 ..................................................................................... يف رحاب جامعة فتية

 144 .......................................................................... بداية مرحلة جديدة يف هاريخ فتية

 147 ............................................................................. أمهية اللاة األم وضرورة إتقاهنا

 147 ...................................................................... جاَء إصالح عظيم يف املدارس الدينية

 141 ................................................................................... رائد األعمال اإلنسانية

 148 ............................................................. ومضات على هاريخ التنصري يف جبال بناالديش

 149 .......................................................................... ينهض احلاج يونس حملاربة التنصري

 149 ....................................................... ملاذا نزَل وحده يف امليدان ومل يستعن حبكومة أو مجاعة؟

 171 ........................................................................... آاثر جهاده يف جبال بناالديش

 171 ............................................................................... فارس السياسة وبطل القيادة

 172 .......................................................................... مآثر جامعة فتية يف حرب التحرير

 172 ............................................................ احلاج يونس على مسرح العامل وشهادة العلماء له

 174 .................................................................................. كيف كانت صلته بربّه؟

 174 ............................................................................ شيخ العرب والعجم يف ذمة هللا

 453 ............................................................................................ موالان أبو احلسن

 171 ........................................................................................... ميالده ونشأته

 178 ....................................................................................... دراسته وطلبه للعلم

 178 ......................................................................... يف حمراب التدريس جبامعة هاهتزاري

 179 ............................................................... عمله اخلالد: تنظيم األشتات يف شرح املشكاة

 111 .................................................................. مؤلٌف مل يوَف حّقه من الشكر واالعرتاف

 111 ....................................................................................أعماله العلمية األخرى

 111 ............................................................................................... صلته ابهلل
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 111 ......................................................................................... إىل رفيقه األعلى 

 464 ............................................................................................. ان علي أكربموال

 114 ........................................................................................... امليالد والنشأة

 117 .................................................................................. يف موكب الدعوة إىل هللا

 111 ................................................................................... عاانة يف سبيل الدعوةامل

 111 ........................................................................ صلته بربه وجهوده يف إصالح نفسه

 461 .................................................................................... موالان أبو احلسن اجلسري

 119 ........................................................................................... ميالده ونشأته

 111 ..................................................................................... تحصيله للعلوم املدنية

 111 .................................................................... إىل دار العلوم ديوبند كلية ماغورامن 

 111 .................................................................................. يف حمراب التعليم والرتبية

  .......................................................................... 111مجعية علماء اإلسالميف موكب 

 112 ......................................................................... م1911وقفاٌت مع حرب التحرير 

 114 ............................................................... بطولة الشيخ اجلسري ودور جامعته يف احلرب

 117 ..................................................................... صوالته يف السياسة والدعوة واإلصالح

 117 ................................................................................ موقفه من جهاد أفاانستان

 111 ........................................................................................ مع هللا ومع الناس

 111 ................................................................................ الشيخ اجلسري يف ذمة هللا

 433 ..................................................................................... موالان حممد عبد الوهاب

 111 .............................................................................. النشأة األوىل وأثرها يف حياته

 118 ................................................................................... جهوده يف تعليم القرآن

 119 ...................................................................................... رايدته يف تعليم املرأة

 181 ................................................................................... آاثره يف ميدان التأليف

 181 ................................................................................... يف سبيل الدعوة إىل هللا

 181 ................................................................................. سر إبداعه ومفتاح جناحه

 484 .................................................................................... موالان مشس الدين القامسي

 184 ........................................................................................... الد والنشأةاملي

 187 ................................................................................. على منرب التدريس والرتبية

 187 ......................................................................................... آاثره يف السياسة

 187 .................................................... جهاده ضد الشيعة وحربه على القاداينية ومقاومته للتنصري
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 181 ........................................................................... عاملٌ إنساين حامل لواء اإلنسانية

 483 ............................................................................................. عباس علي خان

 181 ........................................................................................... امليالد والنشأة

 188 ................................................................................ يف قافلة اجلماعة اإلسالمية

 188 ................................................................................... ترمجان الشيخ املودودي

 189 ............................................................. إحياء اجلماعة اإلسالمية يف الدولة البناالديشية

 191 ............................................................................... التضحيات يف سبيل الدعوة

 191 ............................................................................ آاثره يف ميدان التأليف والرتمجة

 191 ............................................................................... بصماته يف الرتبية واإلصالح

 192 ..............................................................................الشيخ خان على مسرح العامل

 192 .................................................................................... يف بيته وبني يدي إهله

 191 ................................................................................... سر قبوله ومفتاح جناحه

 415 ....................................................................................... موالان إدريس السندييب

 197 ........................................................................................... ميالده ونشأته

 191 ............................................................................... يف حمراب دار العلوم ديوبند

 191 ..................................................................................... يف زاوية الشيخ املدين

 191 ..................................................................................... من الزاوية إىل اجملتمع

 191 ........................................................................ إنسان مبارك أينما حّل دعا وأصلح

  .............................................................................. 191دين نارمأتسست جامعة 

 198 ........................................................ رغم وجود جمالس أخرى جملس التعليمسبب إنشاء 

 199 .................................................................... آاثره يف ميدان الدعوة ويف مجاعة التبليغ

 411 .......................................................................... سّر جناح مشاريعه وانتشار دعوته

 411 .......................................................................... الشيخ السندييب يف ذمة هللا تعاىل

 404 .................................................................................. م آابديموالان هارون اإلسال

 411 ........................................................................................... امليالد والنشأة

 414 .................................................................................... يف سبيل العلم واملعرفة

 417 ................................................................................... لاات واآلدابعبقري ال

 417 .................................................................. حياته يف اإلمارات العربية املتحدة وخدماته

 411 ........................................................................................ يف إذاعة أبو ظيب

 411 ....................................................................... يف الطريق إىل الوطن ويف جامعة فتية
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 411 .............................................................................. أتقن أكثر من أربع عشرة لاة   

 418 .............................................................................. صوالته يف الصحافة والكتابة

 418 .......................................................................... مآثره اخلالدة يف الرتبية واإلصالح

 499 .................................................................................. موالان نور الدين اجلوهربوري

 412 ........................................................................................... والنشأةامليالد 

 412 ......................................................................................... يف رحاب ديوبند

  ................................................................................ 411جوهربورأتسيس جامعة 

 411 ....................................................................................... ة والقيادةبني الزاوي

 414 ............................................................................. صورٌة حية من السلف الصاحل

 417 ............................................................................... أسرار قبوله وأسباب سعادته

 411 .............................................................................. الشيخ اجلوهربوري يف ذمة هللا

 493 ....................................................................................... موالان إسحاق الفريدي

 411 .............................................................................. ميالده ونشأته وتحصيله للعلم

 418 .................................................................................. مدير مدرسة ومريب جيل

 418 ............................................................... أسطورة العلم والقلم وكراماته يف ميدان التأليف

 421 .................................................................................. شهادته يف وسط الطريق

 421 .................................................................................أسباب جناحه وأسرار متّيزه

 422 ....................................................................................... ساقي القوم آخرهم

 435 ................................................................................. البيسواانيت موالان أشرف علي

 427 ........................................................................................... امليالد والنشأة

 421 ......................................................................................... يف حمراب التعليم

 421 ....................................................................................... عليم املرأةدوره يف ت

 421 ............................................................................. فارس قوي يف ميدان السياسة

 428 ...................................................................... العمل اإلنساين واإلصالح االجتماعي

 429 .................................................................................. آاثره يف الكتابة والتأليف

 429 .............................................................................. الشيخ البيسواانيت يف ذمة هللا

 449 ......................................................................................... موالان سراج اإلسالم

 411 .................................................................................. نشأة فريدة إلنسان فريد

 412 ................................................................................ يف رحاب اجلامعة اليونسية

 411 .............................................................................. منشئ األجيال ومريّب العلماء
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  ................................................................................ 411رئيس القرآنيقولون عنه 

 414 ................................................................................. جهاده ضد الفرق الباطلة

 414 ....................................................................................... الصلته بفخر البنا

 417 ..............................................................................آاثره الباقية يف ساحة التأليف

 417 ..................................................................................... عبادته وصلته مبعبوده

 411 ............................................................................ نسان مبارك ومصلح اجتماعيإ

 411 ....................................................................................... كيف شكره قومه؟

 443 ..................................................................................... السيد حممد فضل الكرمي

 411 ................................................................................. النزعة اإلصالحية املوروثة

 418 ........................................................................................... امليالد والنشأة

 419 ....................................................................................... على منرب التدريس

 419 .......................................................................... من حمراب العلم إىل ميدان القيادة

 441 ............................................................................. مناٍد ينادي لإلميان واإلحسان

 441 ......................................................................... إن أريد إال اإلصالح ما استطعت

 442 ............................................................................... آاثره يف ميدان العلم والتعليم

أن األرض يرثها عبادي الصاحلون ........................................................................ 444 

 447 ..............................................................................  احلياة واجملتمعآاثر حركته يف

 441 ......................................................................... جوالته يف مشارق األرض وماارهبا

 441 ................................................................................ يف خلوته ومناجاته مع ربه

 441 ........................................................................................ إىل الرفيق األعلى

 441 .................................................................................. الكمال هلل العلي العظيم

 441 ........................................................................ عبيد احلق القامسي اجلالل آابديموالان 

 449 ........................................................................................... امليالد والنشأة

 471 ....................................................................................... يف حمراب التدريس

 471 ......................................................................... صوالته يف ميدان السياسة والقيادة

  .................................................................................. 472البيت املكّرمعلى منرب 

 471 ................................................................................. ال خياف يف هللا لومة الئم

 474 ...............................................................................  بيته؟كيف كان اخلطيب يف

 474 ................................................................................. اخلطيب على مسرح العامل

 474 ................................................................................... عبقري الكتابة والتأليف

http://www.alimaanfoundation.com/

http://www.alimaanfoundation.com/



                                                                          

 101 رجال صنعوا التاريخ وخدموا اإلسالم والعلم يف بنغالديش                                                                 

 477 .......................................................................................... لته ابهلل تعاىلص 

 477 ............................................................................ بعد وفاته البيت املكّرمجامع 

 453 ..................................................................................... حممد أمني اإلسالمموالان 

 471 ......................................................... نظرة إمجالية يف ترمجة معاين القرآن وتفاسريه ابلبناالية

 411 ..................................................................................... من امليالد إىل احملراب

 411 .................................................................................... تسخري اإلذاعة للدعوة

 411 ......................................................................................... على مسرح العامل

 411 ............................................................... فارس القلم وآاثره يف ميدان الصحافة والكتابة

 411 ...................................................................... ووقفاٌت معه تفسري نور القرآنصة ق

 411 ........................................................................................ مع الناس ومع هللا

 463 ..................................................................................... موالان حممد سخاوت هللا

 411 ........................................................................................... ميالده ونشأته

 418 ........................................................................... إنساٌن ُجبل على الدعوة والتبليغ

 418 ........................................................................ آاثره اخلالدة يف طريق الدعوة إىل هللا

  ............................................................................. 419فضائل األعمالوقفات مع 

 411 ................................................................................ اجلمع بني التأليف التطبيق

 411 ............................................................................................. ورعه وخلقه

 434 ............................................................................... األستاذ الدكتور حممد مهر علي

 411 ................................................................................. مقدمة صارمة ال بد منها

 414 ........................................................................................... ميالده ونشأته

 417 .......................................................................... من العامل الضّيق إىل العامل الفسيح

 417 ................................................................................ يف اململكة العربية السعودية

 411 ............................................................................. مؤرخ مثايل يف التاريخ املعاصر

 411 ............................................................................... آاثر عبقريته ورشحات قلمه

  ..................................................................... 418هاريخ املسلمني يف البناالوقفات مع 

 419 ...................................................................................... كيف كتبوا هارخينا؟

 481 .............................................................................األستاذ يف مواجهة االستشراق

 481 ........................................................................... رجٌل أحب كتاب هللا ورسول هللا

 482 ....................................................................................... كيف كافأه شعبه؟

 485 ................................................................................ موالان عزيز الرمحن النثارآابدي
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 487 ........................................................................................... والنشأةامليالد 

 481 ................................................................................ يف سالليم العلوم واملعارف

 481 .............................................................................. عاَد أستاذا يف رحاب سرسينا

 481 ......................................................................................... أنشأ جيال كامال

 481 ........................................................................... قائد الدعوة واإلصالح والسياسة

  ......................................................... 488نثارآابدإىل  ابشنداروائع احلب واإلخالص: من 

 489 .................................................................................... آاثره يف التعليم والرتبية

 489 ............................................................................... النثارآابدي يف موازين احلب

 491 ........................................................................ توحيد األمة أوقَف حياته كلها على

 492 ........................................................................................ نظرته يف السياسة

 492 ..................................................... اليت ُخلقت من أجلها حزب هللا مجعية املصلحنيغاية 

 491 ..................................................................... كيف...لو تحقق حلُمه وتكلل جهده؟

 494 ........................................................................................ مع هللا ومع الناس

 494 .................................................................................... النثارآابدي يف ذمة هللا

 415 ..................................................................................... موالان عطاء الرمحن خان

 497 .................................................................................... شجرة التقوى والقيادة

 497 ........................................................................................... ميالده ونشأته

 491 ................................................................................... يف ميدان التعليم والرتبية

 491 ....................................................................... من حماريب العلم إىل معامع السياسة

 498 ........................................................................ وره يف حرب التحريردليل فراسته ود

 498 ....................................................................................... سيد القوم خادمهم

 499 ....................................................................كان يف عينه صاريا ويف أعني الناس كبريا

 499 ................................................................................. فارس النهار وراهب الليل

 711 .............................................................................. الشيخ خان يف ذمة هللا تعاىل

 509 .............................................................................. موالان أبو سعيد حممد عمر علي

 712 ........................................................................................... امليالد والنشأة

 712 ............................................................................. يف ميدان احلياة وساحة العمل

 711 ................................................................إىل اخلالفةمع أيب احلسن الندوي: من املعرفة 

 717 .......................................... داعية اإلسالم: وقَف حياته على دعوة غري املسلمني ومقاومة التنصري

 711 ........................................................................ ضرورة حماربة التنصري ومعاانة الدعاة
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 718 ................................................................................ أسرار جناحه وأسباب قبوله 

 719 .......................................................... األمانة الكربى اليت تركها الشيخ على كواهل العلماء

 599 ............................................................................................ العالمة عزيز احلق

 711 ............................................................................ مكانته يف هاريخ العلم واحلضارة

 712 ................................................................................ ومضات من حياته العلمية

 711 .................................................................... تحديد عبقريته ومتيزه بني أقرانه ومعاصريه

 711 ............................................................. تحت ظالل الدوحة الكربى: العالمة الفريدبوري

 717 ................................................................................... من أساطينهأيخذ العلم 

 717 ............................................................................. احلديث النبوي: شعاره وداثره

  .................................................................. 711جود الباري يف حل البخاريقصة كتابه 

 711 ........................................................................... ستون عاما مع صحيح البخاري
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