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اإلهداء
إىل النفوس الطيبة الطاهرة الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه وأستشهدوا يف باالكوت،
إىل من واصل مسرية الدعوة واحلركة بعدهم،
إىل كل من قام باحلركة اإلسالمية وحاول إعادة اجملد
التليد لإلسالم وضحى بنفسه وماله وبذل وسعه،
إىل مجيع العاملني يف حقل الدعوة والذين يسعون لتكون
كلمة اهلل هي العليا،
رجاء
أن أخنرط يف سلكهم  ،،،وأحشر يف زمرهتم
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كلمة المرتب
يسرين أن أقدم هذه املوجزة من تعريف اإلمام الرباين
السيد أمحد بن عرفان الشهيد وحركته الدعوية اإلصالحية الكفاحية
اليت متثل كربى احلركات اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية ،لقد وجهين
فضيلة الشيخ األستاذ سلمان احلسيين الندوي /حفظه اهلل ورعاه بأن
أرتب رسالة خمتصرة حول سرية اإلمام والتعريف حبركته القوية اليت قام
هبا فهبت هبا ريح اإلميان الطيبة  ،فلخصت هذه العجالة من كتاب
اإلمام إيب احلسن الندوي " إذا هبت ريح اإلميان" وكتاب الشيخ
حممد الثاين احلسين " اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد يف حمراب التاريخ
" وكتاب الشيخ السيد واضح رشيد الندوي  /رمحه اهلل ،ومما زادين
شرفا أن أقدم هذه املوجزة الطيبة من سرية اإلمام والتعريف حبركته
وجهوده مبناسبة تشريف اإلمام فضيلة الشيخ خالد بن علي احلسين
اهلامشي الغامدي -حفظه اهلل تعاىل-يف نعمة وعافية وهناء جامعة
اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد ،وأرجو اهلل أن يتقبل مين هذا اجلهد
املتواضع ،وصلى اهلل على النيب األمي،
كتبه/
جميب الرمحن عتيق الندوي
جامعة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد
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مقدمة
فضيلة الشيخ السيد سلمان الحسيني الندوي
إن اإلمام الداعية اجملدد اجملاهد أمري املؤمنني السيد أمحد بن عرفان
الشهيد ،الذي أقام حركة دعوية إصالحية مشلت أرجاء اهلند،
وعمت خرياهتا شبه القارة اهلندية ،وانتقل تأثريها إىل الصني،
وأفغانستان ،وتركستان ،واحلجاز ،وتركيا ،وقد اهتدى ماليني من
البشر على يد هذا اإلمام الذي جدد اهلل على يديه اإلسالم يف
القرن الثالث عشر ،وقد اتفق علماء املسلمني قاطبة على مكانة
اإلمام اجلليلة ودوره اإلصالحي العظيم ،فالجتد جامعة إسالمية،
أومدرسة إسالمية ،أو منظمة ومجاعة إسالمية إال وتعتزباالنتماء إليه،
وتعتد بأصالتها باإلنسالك يف سلك حركته ودعوته.
لقد كان اإلمام الشهيد هو أول من دعا عن طريق احلركة
اجلهادية العظيمة إىل حترير هذه البالد من قبضة االنكليز ،وهو أول
من قام بدعوة اهلندوس إىل االنضمام إىل حركة التحرير ،وواصل
جهاده حىت أقام حكومة شرعية إسالمية يف مشال اهلند ،يف بشاور،
وحارب القوات الطاغية ،العميلة لإلنكليز حروباشديدة وفتح املناطق
واملدن إىل أن استشهد يف معركة باالكوت عام -1246املوافق
1831م ،وترك تالمذة خلفاء وعلماء وقادة واصلوا املسرية
اجلهادية ،وقدموا تضحيات جسيمة عظيمة يف القتل والشنق واحلبس
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والنفي واجلالء حىت استطاعوا بعون اهلل تعاىل وتأييده دحراالنكليز،
وهزميتهم واضطروهم للجالء من هذا البالد عام 1947م.
قام اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد باحلركة اإلصالحية
العظيمة ،اليت نقت اجملتمع املسلم من البدع واخلرافات ،ودعت إىل
التمسك بالسنة املطهرة دعوة قوية صرحية ،ومتكن خلفاء اإلمام
وتالمذهتم ألجل هذه احلركة ،والصحوة املباركة بعدها ،من إقامة
اجلامعات واملدارس اإلسالمية ،فمن جامعة ديوبند اليت تأسست عام
1866م وجامعة مظاهرالعلوم اإلسالمية (1866م) إىل جامعة
ندوة العلماء (1892م) إىل اجلامعة السلفية (1963م)،
واجلامعات والكليات واملدارس واحلركات اإلسالمية ،كحركة الدعوة
والتبليغ ،واجلماعة اإلسالمية ،ومجعية أهل احلديث وغريها كلها
تنتمي إىل هذه احلركة األم ،اليت ولدت من رمحها الطاهر هذه
اجلماعات واملؤسسات كلها ،وقد ألف عشرات املؤلفني من العلماء
الدعاة واملؤرخني حول هذه الشخصية اجلليلة النابغة اجملددة ،واحلركة
اإلصالحية والدعوية واجلهادية اليت قام هبا.
وإنه ملن دواعي الغبطة والسرور أن هذه احلركة اإلسالمية
تلتقي مع حركة اإلمام حممد بن عبدالوهاب(1791-1703م) -
رمحه اهلل تعاىل -يف األصول والفروع رغم عدم تأثر إحدامها باألخرى
من حيث الزمن ،واللقاء ،واالستفادة املتبادلة ،وينبغي لنا اآلن أن
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هنتم بتالقي هذه احلركات اإلسالمية اإلصالحية ،وتالقحها ،وتبادل
جتارهبا ،ومشاركة خدماهتا ،وأداء الدور املنوط هبا،
ومبناسبة قدوم إمام املسجد احلرام املبارك فضيلة الشيخ
خالد بن علي األبلجي احلسين الغامدي  -حفظه اهلل تعاىل ورعاه-
يف جامعة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد رتب األخ الفاضل جميب
الرمحن عتيق الندوي مدير معهد اإلمام أيب احلسن علي احلسين
الندوي للدعوة والفكر اإلسالمي هذا التعريف املوجز حلركة اإلمام
أمحد بن عرفان الشهيد ،وندعو اهلل أن يتقبل هذا اجلهد ويوفقنا إىل
ما حيبه ويرضه ،وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل على النيب الكرمي
كتبه
سلمان احلسيين الندوي
رئيس جامعة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد
2012 /4/30
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احلمددد هلل رب الع دداملني ،والصددالة والس ددالم األمتددان األكم ددالن عل ددى
الندديب حممددد بددن عبددد اهلل األمددني ،وعلددى الدده وأصددحابه الغددر امليددامني،
وعلى من تبعهم باحسان إىل يوم الدين،أما بعد !
قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم حيمددل هددذا العلددم مددن كددل
خلف عدوله  ،ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني ،وتأويدل
اجلاهلني ،وقال صلى اهلل عليه وسلم "إن اهلل يبعث على رأس كل
مأة سنة من جيدد هلا أمر دينها"
فلم تزل سنة اهلل يف عبداده – وال تدزال -ولدن جتدد لسدنة اهلل تبدديال
أن يقيض هلذه األمة رجاال أكفاء ودعاة وجمددين الذين جددوا هلا
أمر دينها وأعادوا إيل هذا الدين جمده و نضارته وعظمته وشوكته و
جدارتدده ملسددايرة ركددب احليدداة ،قددال صددلي اهلل عليدده و سددلم "ال تدزال
طائفددة مددن أمدديت دداهرين علددي احلددق ،ال يضددرهم مددن خددالفهم" رواه
الشيخان ،
فلم يدزل يف هدذه األمدة مدن جددد هلدا أمدر دينهدا وأيقظهدا وقدد طدال
هبا الكري ،ونفخ فيها الروح واحلياة والنشاط واالقوة،
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إن األمددة االسددالمية اهلنديددة قددد شددهدت يف تار هددا الطويددل رجددال
الدددين وزعم دداء اإلصددالح ال ددذين ترك دوا روائددع يف ال دددعوة واإلص ددالح
واجلهاد والكفاح مما يقتدى يف الظلماء بنورهم ،والدذين خلددوا دورا
بددارزا فعدداال جيدددر بددأن يسددجل بددأحرل مددن النددور علددى خددداد احلددور،
ومن هؤالء اإلمام أمحد بن عرفان الشدهيد جمددد القدرن املاضدي يف
اهلند ،ومتثل حركته كربي احلركات اإلسدالمية الدعويدة و اإلصدالحية
والكفاحية يف اهلند  ،و هي ملتقي احلركات اليت هرت بعددها مدن
حركة حترير اهلند و وحركة املنديل احلريرية لشديخ اهلندد حممدود حسدن
الديوبن دددي حرك ددة امل دددارس اإلس ددالمية وحرك ددة ن دددوة العلم دداء وحرك ددة
اجلماعة اإلسالمية والدعوة و التبليغ ،يقول الشيخ النددوي "فمنده
كددان عصددر النهضددة اإلسددالمية و إليدده يرجددع فضددل النشددأة احلاضددرة
")(1

نظرة علي الهند في القرن الثامن عشر
لقد أيت علي اهلند حني من الدهر اشتعلت فيها ندار حدواد كثدرية
و تتابعت عليها الشدائد و املشاكل و احملن بعد انتهاء احلدرب الديت
( ) 1ترجمه اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد ص13:
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دارت ب ددني املس ددلمني و اليس ددوعيني يف الق ددرن الث ددامن عش ددر ،ذهب ددت
عل ددي أثره ددا السياس ددية اإلس ددالمية و احلمي ددة الديني ددة و س ددكرة الع ددزة
املدنية ،فلم يبق يومئذ من اإلسالم إال رمسه ومن الدين إال رمسه،
وكان د ددت اهلن د ددد يف أواخ د ددر الق د ددرن الث د ددامن عش د ددر للم د دديالد وص د ددلت إىل
حضيض اإلحنطاط السياسي والديين واخللقي ،طرأت عليهدا حدواد
سياسددية فكثددر فيهددا املفسدددون وأخددذوا يعيثددون فيهددا فسددادا ،بعددد مددا
ذبلددت زهددرة الدولددة املغوليددة وطددوي بسدداطها وتفرقددت عصدداها حدددثت
ثورة بعد ثورة ،حىت احتل اهلندد اإلسدتعمار الربيطداين الغاشدم ،ولعبدت
يدهم بسياسته ،وساروا علي قاعدة "فرق تسد" " Divide and
"ruleوأوقدوا نار العداوة بني أمراء اهلند و ملوكها حىت صدار بأسدهم
بينهم شديد ،أمدا ملدوك دهلدي الديت كاندت مهدد احلكومدة اإلسدالمية و
بغددداد اهلنددد قرطبتهددا فقددد بقدوا كأعجدداز خنددل خاويددة أوخشددب مسددندة،
ومل يبددق هلددم ص دولة وال جولددة ،كددأن مل يغن دوا فيهددا ،حدديت ضدداقت علددي
املسددلمني أرا اهلنددد،وتوالت علدديهم احملددن الدديت كانددت تضددعفهم وتزيددد
وهد ددنهم وتؤلد ددب علد دديهم أعد دددائهم ،وحتد ددت د ددل اإلسد ددتعمار الربيطد دداين
الغاشددم الطدداغي مل يلبددث إال أن قض ددي عل ددى البقيددة الباقيددة للحكومددة
اإلسددالمية ،ويف هددذا العجدداد األكدددر والوضددع املكفهددر حدداول بعددض
السد د د ددالطني املسد د د ددلمني الغيد د د ددارى احلفد د د ددا عل د د د ددى متد د د دداعهم وت د د د دراثهم
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وحك ددومتهم ،وك ددان م ددن بي ددنهم الس ددلطان الع ددادل األيب الغي ددور الباس ددل
طيبددو الشددهيد ،دارت بيندده وبددني القددوى اإلسددتعمارية اجلديدددة حددروب
طاحنة شديدة ،حىت نه اإلجنليز سددا منيعدا لسدريهم وعرقلدة كبدرية يف
ط دريقهم ،وخط درا دامهددا أرق نددومهم ،بعددد النضددال املسددتمر والكفدداح
الشددديد اسددتطاع اإلجنليددز إغدراء بعددض احلكددام والددوالة للسددلطان الددذين
ك د ددان د دداهرهم الص د ددداقة وب د دداطنهم في د دده النف د دداق،جنحوا إىل اإلجنلي د ددز
الطاغي ددة وام ددذوهم أولي دداء م ددن دون املؤمنني،وب دداعوا ضد دمائرهم ب ددثمن
خبددس دراهددم معدددودة واثددروا النفددع العاجددل ولعاعددة مددن الدددنيا امللعونددة
علد ددى حسد دداب مصد ددا املسد ددلمني واخ د درهتم وعلد ددى حسد دداب دولد ددتهم
وحفا هويتهم،

أستش ددهد الس ددلطان "طيب ددو" يف معرك ددة حامس ددة عل ددى ب دداب قلعت دده يف
"ميسددور" وهددو الددذي امددذ شددعار حياتدده فقددال إن يومددا واحدددا مددن
حياة األسد احلر أفضل من مأة سنة من حياة الثعلدب" وبعدد وفاتده
فرح اإلجنليز وقالوا "منذ اليوم اهلند لنا"
وأم ددا األوض دداع الديني ددة فكان ددت غاي ددة يف الفس دداد ،اندرس ددت مع ددامل
اإلسددالم ورفعددت البدددعات واخلرافددات واجلاهليددات الشددركات رأسددها،
امدذوا القدران هدزوا ،بدل كدان تلقينده واإلستمسداك بده ذنبدا ال يغفدر،
وأما احلدديث فلدم يبدق منده إال روايدات وأسداطري كأسداطري ألدف ليلدة
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وليلة،وأفيت بعض العلماء الذين سولت هلم أنفسهم باسقاط فريضة
احلج عن مسلمي اهلندد ،و كدان النداس يسدجدون للقبدور واألضدرحة
سد ددجودهم لللد دده ،و وكد ددل امد ددري رضد ددي بشد دديخه رائد دددا وإىل النجد دداة
قائدا ،املتصوفون اجلهال كانوا طامة فوق طامة وضغثا على إبالة،
أحلوا ما حرة اهلل وجعلوا املنكر معروفا والباطل حقا،
وأمددا األوضدداع اخللقيددة واإلجتماعيددة فكانددت يف أس دوأ حددال  ،مددا
وراءه غاية ،مل يأت على املسلمني حني من الدهر مثله ،فقد ابتلدى
املس ددلمون ب ددالء عظيم ددا ،ذهب ددت رحيه ددم وخ ددابوا وخس ددروا مل ددا فق دددوا
الدددين والسياسددة ،فكانددت األمددة احملمديددة كم دريض هنكتدده األم دراا
وبلغت منده مبلغهدا ،وثقلدت عليده وطدأة الدداء وحدارت منده األطبداء،
وبلددغ بدده اليددأس منتهدداه ،يف مثددل هددذه األوضدداع القامتددة واجلددو اخلددانق
قدديض اهلل سددبحانه لحملمددة احملمديددة اهلنديددة أمحددد بددن عرفددان الشددهيد
إمامددا مصددلحا وداعيددا ربانيددا وقائدددا حكيمددا وجماهدددا مغ دوارا وبطددال
لل دددعوة والقي ددادة ،ووف ددق ملعاجل ددة األوض دداع ورأب الث ددأي ورت ددق الفت ددق
واملدافعة عن اإلسالم وأهله ملا ضاقت عليهم األرا بل كادت أن
متي ددد هب ددم ،واجله دداد يف س ددبيل اهلل ،وإقام ددة اخلالف ددة اإلس ددالمية عل ددى
منهدداد اخلالفددة الراشدددة،وإنه سددقى الشددجر اإلسددالمي بدمدده الطدداهر
بعد ما عراه الذبول،
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مولد اإلمام السيد أحمد ونشأته
لقددد أبصددر النددور اإلمددام أمحددد بددن عرفددان بددن حممددد نددور بددن
حممد ددد هد دددى بد ددن السد دديد علد ددم اهلل ،يف صفرسد ددنة  1201اهلجد ددري
املصددادل نددوفمرب عددام 1786م مددن أسددرة كرميددة يف بيددت علددم وورع
يف "رائ بريلددي" مددن أعمددال لكنددا  ،ينتهددي نسددبه إىل سدديدنا حسددن
بن على رضي اهلل عنه ،وكان والده وأعمامه وجدده وخالده مدن كبدار
الصد دداحلني وأهد ددل العلد ددم ،نشد ددأوا يف تربيد ددة الشد دديخ ويل اهلل بد ددن عبد ددد
ال ددرحيم ال دددهلوي ،ومش ددايخ أس درهتم ال ددذين ك ددانوا دع دداة مص ددلحني،
وجماهدددين يف سددبيل اهلل ،يتولددون مناصددب القضدداء واإلرشدداد ،وكددانوا
منابر العلم والعرفان،
نشأ اإلمام يف تصون تام وتأله واقتصاد يف امللبس واملأكل  ،ومل يزل
علددى ذلددك خلفددا صدداحلا ب درا تقيددا ورعددا عابدددا زاهدددا ناسددكا ص دواما
قوامددا ذاك درا للل دده عزوج ددل وقاف ددا عنددد ح دددوده رجاع ددا إلي دده يف س ددائر
األحدوال ،كددان يددذهب إىل بيددوت الفقدراء واحملتدداجح ويددتفح عددن
أحواهلم،ومع ذلك كدان ال يرغدب إىل تلقدي العلدوم املتعارفدة ،ف نده مل
حيفددن مددن القددران الكددرمي إال سددورا عديدددة ،ومددن الكتابددة إال نق د
املفردات واملركبات،وذلك يف ثال سنني،إال أنه كان أكثر إهتماما
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بالتمرينددات واأللع دداب ال دديت تتص ددل بالفروسددية والرتبي ددة البدني ددة ،ك ددأن
اجله دداد مه دده املنش ددود وهدف دده من ددذ طفولت دده ،فق ددد نش ددأ عل ددى قصد د
اجلهدداد والبطولددة يف مهددد أمدده ،وكانددت الظددرول واألحدددا املفجعددة
ال دديت حت ددد يف املن دداطق اجمل دداورة والصد دراعات ال دديت كان ددت تق ددع ب ددني
املسددلمني وغددري املسددلمني تقلددق بالدده ،وتثددري غريتدده ،ومحيتدده الدينيددة ،
فكان ددت تش ددغل بال دده أكث ددر م ددن العك ددول عل ددى ال ددتعلم واإلنص درال
الكامل إليه،
ذكرالشدديخ أبواحلسددن الندددوي رمحدده اهلل عددن املصددادر املوثددوق هبددا يف
األسرة أن اإلمام الشهيد كان له شغف زائد باأللعاب الرياضية منذ
طفولته ،وخاصة األلعاب اليت تنمي قوة اجلسم ،وأحيانا كان يقسم
أص د ددحابه م د ددن األطف د ددال وجيعله د ددم ف د دريقني ،ويه د دداجم أح د ددد الفري د ددق
األخر،ولغلب ددة ح ددب اجله دداد يف س ددبيل اهلل ك ددان الس دديد أمح ددد جي ددري
مترين ددات مض ددنية ،ويع ددود نفس دده عل ددى حتم ددل الش دددائد ،فك ددان يق ددوم
بتمرينات شاقة للرياضة البدنية عدة ساعات،وتعلم من خالل هذه
التمرينددات القتددال بالسدديف ،والرمدداح ،والسددهام ،وإطددالق النددار مددن
البندقية ،وبرع يف إصابة اهلدل) 2 (،
( ) 2رجال الفكر والدعوة لألستاذ واضح رشيد الندوي 84-83
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الرحلة األولى من الوطن إلى لكناؤ

ملددا بلددغ السدديد أمحددد السددابعة مددن عمددره توجدده مددع مجاعددة مددن أقاربدده
وأحبائد دده إىل لكن د ددا  ،وكاند ددت ه د ددذه اجلماع د ددة تشد ددتمل عل د ددى س د ددبعة
أش ددخامل ،ومل يك ددن ل دددى ه ددذه اجلماع ددة إال ف ددرس واح ددد ،وك ددانوا
يتندداوبون ركوهبددا ،واثددر السدديد أمحددد أن يسددافر راجال،فقطددع املسددافة
كلهددا وهددي ددانون كيلددو م درتا راجال،ومحددل يف بعددض األح دوال أمتعددة
أصحابه
قضددى اإلم ددام الس دديد أمحددد أربع ددة أش ددهر دددم الن دداس وي دددعوهم إىل
اخلري ،ويتحمل املشاق ،ويف هدذه الفدرتة خطدر ببدال السديد أمحدد أن
يسافر إىل دهلي لالستفادة العلمية والدينية من أبنداء الشديخ ويل اهلل
بن عبد الرحيم الدهلوي كالشيخ اإلمام احملد عبدالعزيز الدهلوي
والشيخ عبدالقادر الددهلوي ،قطدع السديد أمحدد املسدافة الطويلدة مدن
لكنا إىل دهلدي راجدال ددم املسدافرين ،يتحمدل الظمدأ واجلدوع حدىت
نقبت قدماه باملشي الطويل على األقدام ،وصل اإلمام السيد أمحد
إىل دهلي وتوجه إىل الشيخ احملد سراد اهلند عبدد العزيدز الددهلوي
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رمحدده اهلل وأخددذ عندده الطريقددة حددىت نددال حظددا وافدرا مددن العلددم واملعرفددة
وفاق األقران ،وأتى مبا يتحري منه أعيان البلدة يف العلوم واملعارل،
وكددان السدديد أمحددد رغددم كوندده طالبددا للعلددم وتزكيددة الددنفس لدددى الشدديخ
عبد ددد العزيد ددز وشد ددقيقه الشد دديخ عبد دددالقادر الد دددهلوي ورغد ددم مكانتهمد ددا
السددامية يف نفسدده وأهددل أس درته الددذين تتلمددذوا عليهمددا ونددالوا إجازهتمددا
يف العلددوم اإلسددالمية وتربيددة الددنفس ،كددان إذا رأى شدديئا ال يقبلدده ذهندده
الذي رسخت فيه عقيدة التوحيد ،ونفدى كدل شدري غدري اهلل واإلعتصدام
بالش د دريعة ،أ هد ددر عد دددم ارتياحد دده وأبد دددى رأيد دده فيد دده بص د دراحة ومل يعد دددم
الشعور مبسؤولية الداعية ،وواجب األمر باملعرول والنهدي عدن املنكدر،
وكددان حيددرتز عمددا ال يعنيدده ومجيددع أشددغال اللهددو والتسددلية  ،وحيددرتز عددن
ط ددرق الصد ددوفية املنافيد ددة للش د دريعة ،وكد ددان لديد دده حد ددس شد ددديد للتوحيد ددد
اخلال النقي الصايف عن شوائب الشدرك ومظداهره  ،وهدذه هدي ميزتده
اخلاصة ،ومسته البارزة ،

استفاد السيد من الشيخني اجلليلني واجتداز مراحدل الرتبيدة والسدلوك
واإلحسان يف يف عنايتهما ،عاد إىل وطنه ،وقضى هذه الفدرتة يف
اجملاهدات املضنية ،فتغري تغريا بارزا،
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اق ددام اإلم ددام يف وطن دده ع دددة س ددنوات ،قض دداها يف ال دددعوة واإلرش دداد
وإصد ددالح أح د دوال الند دداس وتربي د دة أصد ددحابه تربيد ددة دينيد ددة ،وإعد دددادهم
للجهاد وقد كان مهه اإلستعداد للجهداد وقدد إزداد هدذا اهلدم خدالل
إقامت دده للجه دداد ،وق ددد ه ددو املوج دده األك ددرب إىل حرك ددة اجله دداد ال ددذي
اشتعلت نريانه يف اهلند ضد أعداء اإلسالم ،وقد أصدر الشيخ عبد
العزي ددز الفت ددوى للح ددرب إلع ددادة كلم ددة اإلس ددالم ال ددذي ك ددان يه دددده
تصاعد نشاطات اإلجنليز ()3

الشيخ عبد العزيز الدهلوي مربي جيل الثورة
كانت أسرة اإلمام ويل اهلل الدهلوي تؤدي دورها القيادي الرائع
"مثل منارة ممسى راهب متبتل" يف األوضاع احلالكة الشديدة يف
اهلند ،وهلذه األسرة املباركة أيادي بيضاء وجهود مشكورة يف جمال
الدعوة واإلصالح واجلهاد والكفاح ،ويف نشر الدين والعلوم
اإلسالمية يف اهلند كلها،
وبعد وفاة اإلمام الدهلوي أخذ الرايدة وتصددى خلدمدة الددعوة والتعلديم
والرتبيددة إبندده الشدديخ اإلمددام العددامل الكبريالعالمددة احملددد عبددد العزيددز بددن
(( ) 3رجال الفكر والدعوة ص)101 :
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ويل اهلل بددن عبدددالرحيم العمددري الدهلوي،الددذي كددان خددري خلددف خلددري
سلف ،وكان من العلماء الكبار يف عصره ،قلما جيود الزمدان بأمثالده ،
لقبه البعض بد«سراد اهلند» وبد«حجة اهلل».
ولددد الشدديخ سددنة 1159ه دد ،حفددن القددران الكددرمي يف نعومددة أ فدداره،
وأخ ددذ العل ددم ع ددن وال ددده -الش دديخ ش دداه ويل اهلل ال دددهلوي -فقد درأ علي دده
بعضد داع ومس ددع بعضد داع اخ ددر ب ددالتحقيق والدراي ددة والفحد د والعناي ددة ح ددىت
حصلت له ملكة راسخة يف العلوم رغم صدغر عمدره ،ألن والدده انتقدل
إىل جوار ربه وكان عمدر الشديخ عبددالعزيز سدت عشدرة سدنة ،تتلمدذ
علددى أجل ددة أص ددحاب وال ددده فاس ددتفاد مددنهم م ددا فات دده عل ددى أبي دده .ك ددان
كوالددده نابغعددا يف احلددديث والفقدده ،فحمددل رايددة أبيدده بعددد وفاتدده ،ووقددف
لإلجنلي ددز ح ددني أخ ددذوا يس ددتبدون ب دداألمر ،ويقلص ددون س ددلطات احل دداكم
املس ددلم ،وأطل ددق الكلم ددة امل ددأثورة "إن دده ال يتص ددور وج ددود مل ددك مس ددلم
ب دددون نف ددوذ ،إال إذا تص ددورنا الش ددمس ب دددون ض ددوء!" ،وه ددو ص دداحب
الفتددوى الشددهرية بددأن اهلنددد أصددبحت دار حددرب ال دار إسددالم ،وعلددى
املس ددلمني أن يهبد دوا مجيع ددا للجه دداد بع ددد أن أص ددبح إم ددام املس ددلمني ال
حددول لدده وال قددوة ،وال تنفددذ أحكامدده ،واحلددل والعقددد صددار بيددد اإلجنليددز
املس د دديحيني..يعينون امل د ددو فني ،وي د دددفعون الروات د ددب ،ويش د ددرفون عل د ددى
القضد دداء وتنفيد ددذ األحكد ددام ،ومد ددا كاند ددت هد ددذه الفتد ددوى إال سد ددارت بد دده
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الركبان وكأن اهلند زلزلدت زلدزاال ،دب يف املسدلمني دبيدب احليداة ،فرفدع
رايددة اجلهدداد بعددد فت دواه ضددد اإلسددتعمار الطدداغي الظددامل ،فاسددتمر حددىت
قهر اإلستعمار وأجاله من اهلند ،ورىب الشيخ جيل اإلنقالب والثدورة،
تد ددويف الشد دديخ عبد دددالعزيز عد ددن حيد دداة عد ددامرة بالد دددعوة واجلهد دداد والرتبيد ددة
واإلصالح يف شوال سنة  1239هد ،وله انون سنة ،وكدان قدد عداش
داعيا مصلحا مربيا وعاملا كبريا ،ودفن جنب قرب والده بدهلي،

جامعية اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد :
يقول األستاذ السيد واضح رشيد الندوي
"وق ددد مجع ددت ه ددذه الشخص ددية خص ددائ وممي دزات من دداهج الس ددلف
الصددا  ،وقامددت مبواجهددة ددرول عصددرها  ،وحددل قضدداياه املتعددددة
بأسلوب متتزد فيده طدرق الددعوة والتزكيدة،والتعليم والرتبيدة واإلصدالح
واجلهدداد فكانددت شخصددية جامعددة  ،ال يوجددد مثددل هددذا اجلمعددى يف
شخص ددية أخ ددرى ،وترك ددت عل ددى جم ددرى الت دداريخ اث ددارا ،ال ت دزال عل ددى
وجهات العمل اإلسالمي املتعددة،
لقددد كانددت حيدداة اإلمددام السدديد أمحددد بددن عرفددان الشددهيد حيدداة معلددم
ومددزك وداع إىل اهلل ومص ددلح وشددارح للش دريعة اإلسددالمية وحمددي للسددنة
ومكددافح للبدددع واخلرافددات والتقاليددد واألع درال غددري اإلسددالمية وجماهددد
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يف سد ددبيل اهلل ،وقد ددد مجد ددع يف حياتد دده هد ددذه اجلواند ددب املختلفد ددة للعمد ددل
والكفد دداح بتناسد ددب ،ووجد دده عنايتد دده إىل سد ددائر هد ددذه اجلواند ددب حسد ددب
الضرورة والوضع ،بدون أن يطغى جانب علدى جاندب ،أو التهداون يف
جاندب باإلهتمدام الزائدد باندب اخدر ،أواإلفدراط التفدريط ،واسدتطاع يف
حياتد دده القصد ددرية إعد ددداد نفد ددوس أكفد دداء للقيد ددام بأعمد ددال تسد ددند إليهد ددا،
ومسددؤليات تفددوا إليهددا ،ومددنح كددل جهددة مددن جهددات العمددل حقهددا
ونص دديبها م ددن اإلهتم ددام ،إقت ددداء بسددنة الرس ددول ص ددلى اهلل علي دده وس ددلم
وهديه ،واقتفاء بآثاره وسلوكه مع أصحابه" ()4

حبه للجهاد في سبيل هللا
وتب د دددي دراس د ددة سد د دريته من د ددذ طفولت د دده ونش د ددأته أن العنص د ددر
الغال د ددب عل د ددى طبيعت د دده ك د ددان اجله د دداد يف س د ددبيل اهلل،وكد ددان ميي د ددل إىل
الفروسددية واألعمددال الشدداقة اس ددتعدادا للجهدداد  ،ولكندده حقددق ه ددذا
اهل د دددل بع د ددد أن إم د ددذ ل د دده إع د دددادات الزم د ددة  ،ومل يهم د ددل خد د ددالل
االسد ددتعداد للجهد دداد وأثند دداء اشد ددتغاله باجلهد دداد املس د دؤليات األخد ددرى،

(( ) 4رجال الفكر والدعوة لألستاذ واضح الندوي ص )16
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فكانت معسكراته يف نفس الوقت مدارس متنقلة تريب فيها النفوس
تربية إسالمية)5( ،
النشاط الدعوي وإصالح المجتمع

وقددد بدددأ اإلمددام رحلتدده الدعويددة بعددد مغددادرة دهلددي يف  1233مددن
اهلجرة ،ورافقه يف هذه اجلولة الدعوية اإلصدالحية الشديخ عبدد احلدي
والشدديخ إمساعيددل بددن عبددد الغددين ،مددر اإلمددام أمحددد يف جولتدده هددذه
بعدددة مندداطق ،وأقددام يف بعضددها سددة أيددام ويف بعضددها عشددرة أيددام،
أو أكث ددر م ددن ذل ددك ،واس ددتغرقت ه ددذه الرحل ددة الدعوي ددة س ددتة اش ددهر
تقريبا،

أثر هذه الجوالت
خرد اإلمام القائد داعيا ومصدلحا ملدا يدرى باألمدة اإلسدالمية اهلنديدة
مددن فسدداد الدددين وتفشددي املنك درات والبعددد عددن الدددين ،والشددركيات
والبدع ،وكان يرى بأم عينه أن األمة اإلسالمية تعاين أمراضا روحيدة
(( ) 5رجال الفكر والدعوة لألستاذ واضح الندوي ص )17
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وأس ددقاما ال ب ددد م ددن عالجه ددا ،فل ددم يلب ددث إال أن ق ددام حبرك ددة دعوي ددة
قوية مع رفقائه وأحبابه ،يقول األستاذ واضح رشيد الندوي
" كانددت هددذه الرحلددة مثددل الغيددث العمدديم أو السدديل الددذي صددب
كددل مكددان ميددر بدده ،وقددد حكددى الددذين شدداهدوه مدددى تددأثري كالمدده
وسددلوكه مددع الندداس ،وكيددف كانددت تتغددري حيدداة الندداس ،وكيددف كددانوا
يتهافتون عليه ويتوبون من ذنوهبم ،حىت الذين كانوا تعودوا ارتكاب
اجلرائم،وتع دداطى املخ دددرات كي ددف ك ددان يس ددهل عل دديهم هج ددر ه ددذه
العددادات القبيحددة ،ويقتنعددون بددالعي بالكفددال ،يوجدددون اللددذة يف
ذكر اهلل ،واجللوس مع الصاحلني ،والتضحية يف سبيل اهلل،

أسلوب اإلمام في جوالته الدعوية
ك د ددان الس د دديد أمح د ددد ي د ددأمر ب د دداملعرول وينهد ددى ع د ددن املنك د ددر
بأسلوب حكيم يف اللقاءات ويف املآدب اليت كان يقيمها األشرال
واألعيان يف كل منطقة ،ويؤكدد علدى إقامدة الصدالة ،واملوا بدة عليهدا
يف املسد د د دداجد ،والتخلد د د ددق بد د د دداخللق اإلسد د د ددالمي ،ومكافحد د د ددة البد د د دددع
واخلرافددات ،ونبددذ التقاليددد الوثنيددة والشدديعية الدديت تعددم هددذه املندداطق،
ويقوم باصالح حيداة النداس وحدل قضداياهم والتصدا بدني املسدلمني
الذين تفرقهم النزاعات أو اخلصومات العائلية أو النظرية أو الفقهيدة
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ويوحد كلمتهم ،وكان يأمر الشديخ عبدد احلدي بدالوعن ،وكدان يشدرح
أحك ددام اإلس ددالم ،ويب ددني تع دداليم ال دددين احلنيف،ويص ددحح العقي دددة،
فكان يتدوب النداس جمتمعدني ،رجداال ونسداء ،وتتغدري حيداهتم ،فتعمدر
املساجد وتكسد األسواق ،وكان يتوب عدد كبري مدن اهلندادك علدى
يده ،ويسلمون حيث يقيم مدة من الزمن)6("،
يص ددف الش دديخ أبواحلس ددن الن دددوي أث ددر ه ددذه اجل ددوالت يف كتاب دده إذا
هبت ريح اإلميان
يقددول الندددوي " قددام السدديد اإلمددام أمحددد الشددهيد بولددة إصددالحية
دعويددة ،مددا بددني دهلددي وسددهارنفور يف سددنة  1233مددن اهلجددرة ،وزار
الق ددرى وامل دددن ،ومك ددث هب ددا أيام ددا وأس ددابيع ،ي دددعو الن دداس إىل اهلل،
والتمسد ددك بالسد ددنة ،وهجد ددر البد دددع واخلرافد ددات ،وحيد ددث علد ددى تزكيد ددة
النفوس،وهتد د ددذيب األخد د ددالق ،ويقد د ددوم شد د دديخ اإلسد د ددالم عبد د ددد احل د د دي
الربهانوي وهو من أخ أصحابه ،واجملاهد اجلليل الشديخ إمساعيدل
ب ددن عب ددد الغ ددين ب ددن ويل اهلل ال دددهلوي وغريمه ددا م ددن علم دداء اجلماع ددة
بددالوعن ،والنصددح واإلرشدداد ،وقددد هدددى اهلل يف هددذه اجلولددة املوفقددة
( ) 6رجال الفكر والدعوة 112
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خلقا يبلغ عددهم إىل األلول ،وتاب على يد السيد أمحد خلق ال
يعلددم عددددهم إال اهلل،وتددابوا عددن الشددرك ،وعددادات اجلاهلية،وشددعائر
الوثنية،وبايعوا على اجلهاد يف سبيل اهلل"

جولة للمناطق الشرقية:
رجع اإلمام القائد السيد أمحد بعد هدذه اجلولدة الدعويدة اإلصدالحية
إىل وطنده "راي بريلدي" عندددما وصدل اإلمدام إىل وطندده كاندت املنطقددة
تعدداين حالددة جدددب ،وكددان الفقددر سددائدا ،وقددد صددحبت السدديد أمحددد
مجاع ددة كب ددرية م ددن أص ددحابه،وكانت الوس ددائل املادي ددة ال تكف ددي ح ددىت
ألفراد األسرة احملدودين ،وكانت متر أيام بدون أكل شديء  ،فطلدب
مندده بعددض كبددار األسددرة أن يدددعو اهلل تعدداىل ليفددتح هلددم بدداب الددرزق،
فقال السيد أمحد إنه سيدعو اهلل تعاىل للرزق إذا عاهد أهل األسرة
أن يتمسكوا بتعاليم الدين ،وينبذوا كل ما الف السنة من أعمال
وسددلوك ،وأن لص دوا هلل،ويوثق دوا اإلمي ددان بأندده هددو الددرزاق ذو الق ددوة
املتني ،فعاهد أعضاء األسرة،
نشاطات اإلمام أثناء هذه الفترة
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وقسم السيد اإلمام الوقت ألصدحابه ،فوقدت للتمريندات العسدكرية،
ووق ددت للعب ددادة والتس ددبيح وال ددذكر،ووقت خلدم ددة أه ددل احلاج ددة،وكان
أك د ددرب مه د دده اإلص د ددالح ب د ددني الن د دداس ،وترس د دديخ أواص د ددر األخ د ددوة ب د ددني
املسددلمني ،وإزالددة اخلصددومات ،فكددان ال يددرتدد يف التدددخل إذا مسددع
خصومة بني املسلمني ،فيسرع إىل الفدرق املتخاصدمة ،أو يرسدل مدن
أصحابه شخصا لإلصالح بينهما ،كدذلك كدان حريصدا علدى إغاثدة
املظلددوم ،بينمددا كددان يعفددو عددن مددن لمدده أو إعتدددى عليدده ،أو جدداء
لإلعتداء فكان ال يسمح ألصحابه باإلعتداء عليه أو الثأر منه،

وأذن في الناس بالحج
يقول العالمة اإلمام الداعية أبواحلسن علي احلسين الندوي يف كتابه
" إذا هبددت ريددح اإلميددان" وهددو يتحددد عددن الظددرول الدديت أعلددن
فيها السيد أمحد نيته للحج ،يقول
" تعطلت فريضة احلج يف اهلند من مددة قريبدة  ،أفدىت بعدض العلمداء
ال ددذين ك ددان أكثد ددر اش ددتغاهلم بد ددالعلوم العقلي ددة ،ومل تك ددن هل ددم قد دددم
راسددخة يف علددوم الكتدداب والسددنة،وكان مع دوهلم علددى بعددض الكتددب
الفقهية ،واألقوال الشاذة بسقوط فريضة احلج عن ذمة املسلمني يف
اهلند،على أساس أن السدفن الشدراعية يف البحدر خطدر علدى النفدوس
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واألرواح ،فددال يتحقددق الشددرط ( مددن اسددتطاع إليدده سددبيال) وخددال
أهد د ددل الغد د ددرية الدينيد د ددة والفراسد د ددة اإلميانيد د ددة والراسد د ددخون يف العلد د ددم أن
املسددلمني ل ددو اس ددتجابوا هل ددذه ال دددعوة وانص ددرفوا ع ددن احل دج ،ص ددعبت
عد ددودهتم إىل هد ددذه الفريضد ددة ،وشد ددق جتديد ددد هد ددذا الد ددركن العظد دديم يف
اإلس ددالم ،ووق ددع خل ددل عظ دديم يف ال دددين ،وثلم ددة ال تس ددد يف حص ددن
اإلس ددالم احلص ددني ،فق ددام الس دديد اإلم ددام أمح ددد ب ددن عرف ددان الش ددهيد
ص دداحباه م ددوالنن عب ددد احل ددي الربه ددانوي وموالن ددا إمساعي ددل ال دددهلوي
حبملة علمية وعملية قوية ضدد هدذه الفتندة العميداء ،ندادى السديد
يف الندداس يف بدداحلج وأرسددل البعددو وكتددب الرسددائل،وتكفل نفقددات
ك ددل م ددن ل دديس عن ددده زاد ،وط ددار ذل ددك يف اهلند،وش دداع يف الن دداس،
فالتهبددت مج درات الش ددوق واإلميددان اخلامدددة ،وقوي ددت اهلمددم الف دداترة،
وصددار املسددلمون لدده بكددل طريددق ممكددن ،ودبددت يف املسددلمني حيدداة
إميانيددة جديدددة ،وقددوي احلنددني إىل اىل البيددت احل درام ،وأم الندداس مددن
كل ناحية من أحناء اهلند إىل مركز الدعوة وقطبها،والتفوا حوله،فما
م ددن ي ددوم إال وفي دده وف ددد م ددن قاص دددي احلج،واملس ددتجبني ل دددعوة اهلل،
ونداء خليله إبراهيم( ،وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل
ضددامر يددأتني مددن كددل فددج عميددق) خددرد السدديد مددع الندداس يف غددرة
شوال سنة  1236من اهلجرة ،وكانت هذه الرحلدة احلجازيدة فرصدة
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كبدرية لإلصدالح والرتبيدة ملدن خدرد مدع اإلمدام السديد أمحدد  ،وكاندت
هذه القافلة مدرسة سيارة وثكنة وجوالة وجمتمعا دينيا متنقال ،تلقى
فيدده امل دواعن واخلطددح وي ددتعلم الندداس ال دددين واحكددام الش ددرع واداب
اإلسالم،و دم بعضهم بعضا ،ويتعاونون على الرب والتقوى ،ويسود
جو من األخوة واملواساوة والعدل واملساواة،
وبعددد مددا بدددأت هددذه القافلددة املباركددة رحلتهددا وقطعددت مسددافة قصددرية
وقف اإلمام السيد أمحد وخاطب أصحابه قائال
" إخ د دواين! إنك د ددم هج د ددر أوط د ددانكم ومن د ددازلكم  ،لتس د ددعدوا ب د دداحلج
والعم ددرة ،ابتغد دداء رض د دوان اهلل ،فيل ددزمكم أن تكون د دوا إخد ددوة متحد ددابني
كددأنكم أشددقاء ،أبددوكم واحددد وأمكددم واحدددة ،وحيددب أحدددكم ألخيدده
ما حيب لنفسه ،ويكره ما يكره لنفسه ،وليشارك كل واحدد صداحبه
فيمددا يشددتغل بدده ،وال يسددنتكف عددن خدمتدده ،بددل يعتددرب ذلددك شددرفا
وفخرا ،ف ذا رأى الناس فيكم هذه األخالق حرصوا على صحبتكم
ومرافقتكم ،وقالوا هؤالء من طراز خدامل وندوع فريدد ،ففداز هدؤالء
القوم ،وحسن أولئك رفيقا"
رجددع اإلمددام السدديد أمحددد وزار يف الطريددق كث دريا مددن املدددن والقددرى،
وتدداب ألددول مددن الندداس علددى يددده البماركددة عددن املعاصددي والددذنوب،
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وتغريت الظرول مبواعظده املدؤثرة وكلماتده الرقيقدة  ،وهبدت النفحدات
اإلميانية يف كل مكان مر به،

فكرة الجهاد  ،،،من حيز التفكير إلى التطبيق
قام اإلمام السيد برحلدة ثانيدة إىل دهلدي عدام  1226مدن اهلجدرة،
توجدده إىل الن دواب أمددري خددان للرتبيددة العسددكرية الددذي كددان رم دزا لقددوة
املسددلمني الصدداعدة يف وجدده الزحددف اإلجنليددزي ،وهددذا الن دواب أمددري
خ ددان ك ددان قائ دددا أفغ دداين األص ددل ذا مه ددة عالي ددة وطم ددوح ،ول ددد س ددنة
 1202من اهلجرة ،والتدف حولده عددد مدن املغدامرين مدن أصدحاب
الطموح والفتدوة والفروسدية والرفقداء األوليداء املتحمسدني ،وذاع صديته
كقائددد عسددكري حددىت أصددبح شددى بددل حتددديا لإلجنليددز احملتلددني مل
يكددن هلددم أن يسددتهينوا بدده ويتغددافلوا عندده ،إنضددم اإلمددام السدديد أمحددد
إىل عس ددكره للرتبي ددة العس ددكرية ومقاوم ددة خط ددر الزحد دف اإلجنلي ددزي،
وكدان السديد امحددد حيرضده علددى قتدال اإلجنليددز والصدمود يف وجههددم،
لكن دسائس اإلجنليز ووسائل خداعهم قدد غدريت األمدري ،فوقدع يف
حبال ددة خ ددداعهم،ودخل يف ص ددفقة م ددع اإلجنلي ددز ،ألن دده مل يك ددن إال
قائدا باسال مغوارا ،ومل يكن صاحب بصرية نافذة  ،وملا رأى اإلمام
السيد أن أمري خان الذي كان يشكل أكرب قوة للمسدلمني قدد غدري
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موقفه إزاء اإلجنليز ،كتب رسالة إىل الشيخ عبد العزيز يقول فيهدا "
اضطربت األحوال يف جي أمري خان  ،فقد حلق األمري بداإلجنليز،
فال أرى ىل مربرا يف البقاء هنا" ()7
مكث اإلمام السديد يف جدي األمدري سدبع سدنوات ،وواصدل خالهلدا
أعمال د دده وو ائف د دده لإلص د ددالح والرتبي د ددة الروحاني د ددة بان د ددب اإلش د ددتغال
ب د دداألمور العس د ددكرية ،فتح د ددول اجل د ددي إىل جم د ددال ألعم د ددال ال د دددعوة
واإلرشدداد ،وصددلحت حيدداة اجلنددود ،وحددد انقددالب يف حيدداة أمددري
خددان ،فتحددول هددذا املعسددكر إىل مدرسددة وركددز للدددعوة واجلنددود إىل
دعداة بدأثر شخصدية اإلمدام أمحدد وجهدده ومهده الددعوي ،تدرك اإلمددام
أمحد أمري خان وعاد إىل دهلي،

الحركة الجهادية
ب دددأ الس دديد اإلم ددام بع ددد وص د دوله إىل " راي بريل ددي" إع ددداد النف ددوس
للجهاد ،فكان حيث على التمرينات العسكرية،

( ( ) 7سيرة السيد أحمد لغالم رسول مهر ص)93 :
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وقددد شددرح اإلمددام السدديد أمحددد منهجدده أن الددذي يسددعى إلقامددة الدددين،
ونشر تعاليمه ،ودعوة النداس إىل اهلل ،وتنفيدذ أوامدره يف العدامل خدري ممدن
ينهمك يف الذكر والسلوك وال يهمه أمر املسلمني،

لقدد اختددار السديد أمحددد هددذا الطريدق بعددد أن فددرح مدن تربيددة أصددحابه
تربية دينية  ،وقام بتزكية قلدوهبم ،فقدد قضدى بنفسده يف دهلدي فدرتة يف
رياضة النفس  ،واإلشتغال بالعبادة والذكر ،حىت كانت تتورم قدماه
يف الصالةن وكان حييي الليايل كلهدا ،وخاصدة يف رمضدان كدان يعبدد
طول الليدل ،كدان ال تكتحدل عينيده بدالنوم ،ولكدن إنصدرل مهده اآلن
إىل إقامة الدين ،وإزالة العقبات اليت تعرتا يف سبيله،
ملدداذا حتددول إىل اجلهدداد والكفدداح واثددر متاعبدده ومشدداقه علددى جمددالس
الددذكر والعبددادة ،ميكددن فهمدده مددن خددالل احلدوار الددذي دار بيندده وبددني
الشيخ إمساعيل الشهيد،
قددال الشدديخ إمساعيددل كنددا يف نشددوة يف ذكددر اهلل فكنددا ال نبددايل باألكددل
والشرب واللباس شيئا،و ال جند لذة يف شيري إال يف ذكر اهلل،

فقال السيد أمحد لقد انقضى ذالك العهد ،إنده كدان يف منزلة،فقدد
كد ددان اللطد ددف اإلهلد ددي مشلند ددا يف ذالد ددك الوقد ددت ،وصد ددرفنا إىل ذلد ددك
اجلانددب  ،فكنددا يف حددال أن أي شددخ إذا جلددس برهددة يف جملسددنا
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إرتقددى إرتقدداء روحيددا باطنيددا فددس سدداعات ،وكددان هددذا الرقددي البدداطين
الذي حيصل عادة يف أماكن أخرى يف سنوات عديدة ،كان حيصدل
يف جمالسددنا يف دقددائق ،انفتحددت علينددا أبدواب الدددعوة إىل مقاصددد
أعلى،و أجدل ،ووصدت سلسدلة الددعوة إىل مرتبدة أعلدى  ،وانكشدف
هذا احلال على كل مؤيد ومعارا،وأمرنا اآلن باجلهاد مدع الكفدار،
وه ددذا ه ددو طري ددق أوىل الع ددزم م ددن الرس ددل ،وأس ددوهتم واحلم ددد هلل عل ددى
ذلك" ()8

الهجرة والجهاد
بدددأ اإلمددام السدديد مهمتدده بكتابددة الرسددائل إىل وجهدداء عصددره وأعياندده
وبعض احلكدام املسدلمني ،وحداول إثدارة حفيظدتهم وغدريهتم ووالءهدم
للوطن،وبع د د د ددث فد د د د دديهم الشد د د د ددعور بد د د د دداخلول م د د د ددن هد د د د ددؤالء الغد د د د دزاة
األجانب،والصددمود يف وجههددم ،فيقددول يف رسددالة إىل شدداه سددليمان
وايل "جدرتال" لقددد تدددهورت حكومددة اهلنددد وسددلتطها لسددوء احلددن
منذ أعدوام إىل وضدع سديء حدىت اسدتوىل املسديحيون واملشدركون علدى
أكثر بقاع اهلند ،ومحملوها بظلمات الظلم واجلور والطغيان،
( ) 8رجال الفكر والدعوة ص ()120-119
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رسالته إىل حاكم "كواليار"
ويف رس ددالة وجهه ددا إىل "هن دددورا " ح دداكم "كوالي ددار" يق ددول الس دديد
أمحد
"من الواضح الظاهر عليكم ان هؤالء السكان وراء البحار قد لوا
سالطني العامل وملوك األرا  ،إن هؤالء البياعني التجار قدد غددوا
ميلكون زمام البالد،وقد أسقطوا حكومات احلكام الكبار ،وانتهكوا
احلرمات واألعراا،وأذلوهم وأرغموا أنوفهم"،
هددذه الرسددائل وس دريته الذاتيددة تدددل علددى أن اإلمددام أمحددد بددن عرفددان
الش ددهيد ه ددو ال ددذي ارش ددد إىل الكف دداح إلج ددالء اإلجنلي ددز م ددن اهلن ددد،
وأعد مجاعة متحلية باخللق النبيل والسرية املثالية ،وخشية اهلل وحب
اإلنسد ددان وعلد ددو اهلمد ددة وبعد ددد النظد ددر والبصد ددرية ،والفراسد ددة اإلمياني د ددة،
والفددداء والتضددحية الدديت ال يوجددد هلددا نظددري يف التدداريخ القريددب وال يف
املناطق الشاسعة،

ما هو المقصود الحقيقي من الجهاد
مدداذا كددان يقصددده اإلمددام السدديد ويتوخدداه مددن خددالل جهددده وحتمددل
املشدداق واهلجددرة ،هددل كددان يقصددد قهددر عدددو أجندديب أو فددتح بلددد أو
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إنشدداء حكومددة أو مظدداهر فروسددية وشددجاعة ،أوضددح ذلددك كلدده يف
رسالة له ،قال فيها
" إن املقص ددود الوحي ددد هل ددذا اجله ددد ه ددو العم ددل مب ددا ورد م ددن أحك ددام
للحددرب مددع أهددل الكفددر والضددالل والعمددل بقولدده تعدداىل (وجتهدددوا
ب ددأموالكم وأنفس ددكم يف س ددبيل اهلل ،ف ددال م ددن لعب ددد مطي ددع إال أن
ميتثل ملا أمره ربه،
وقددد وثددق هددذا العبددد الفقددري مبددا وعددده اهلل تعدداىل ،ووجدده اهتمامدده كلدده
إىل إمتثددال أمددر احلدداكم احلقيقددي ،ونبددذ مددا سدواه،وأغمض عينيدده عددن
كدل شديء ،ووضدع نصدب عينيدده رضدا ربه،وسدلك هدذا الطريدق بكددل
طمأنينة واستبشار ،وفرح وابتهاد"
ويقول
"ال نبتغي إال رضا اهلل سبحانه ،وقد أغمضدنا أعينندا ،وصدرفنا اذانندا
عددن غددري اهلل ،ونفضددنا أيدددينا عددن كددل مددا ميددت إىل الدددنيا ومددا فيهددا
بصددلة،ومل نرفددع رايددة اجلهدداد إال هلل ،النريددد مندده مدداال،وال سدديادة وال
إمددارة،وال حكومددة ،وال هدددل لنددا إال احلصددول علددى رضددا اهلل ،وال
مقصود إال اهلل،
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لقددد تسددلط علينددا يف اهلنددد النصدرانيون واملشددركون ،وخضددعت معظددم
أجزاء اهلند هلم،وعم االضطهاد واجلور ،وسادت الطقوس والعادات
الوثنيددة واإلحلاديددة،ورفعت الشددعائر اإلسددالمية ،فأحزننددا هددذا الوضددع
وبعثن ددا علد ددى النهد ددوا ،وغلبند ددا الشد ددوق إىل اهلجد ددرة ،وثد ددارت الغد ددرية
اإلمياني ددة يف القل ددوب ،وس دداقتنا عاطف ددة اجله دداد إىل اخل ددرود يف س ددبيل
اهلل ،ال هنددل مدن هدذا اجلهداد إال اسدتخالمل بلددنا اإلسدالمي مددن
سد دديطرة األع د ددداء ،وأن ترف د ددع كلم د ددة اهلل ،وحني د ددي س د ددنة سد ددنة رس د دولنا
الكرمي،ونطبق شريعته،
وأوضددح الس دديد أمح ددد يف رس ددالة ل دده أندده ال يري ددد هب ددذا اجله دداد إنش دداء
حكومددة لدده،بل صددرح أندده عندددما يددتم اسددتخالمل األرا املغتصددبة،
ويتحقددق لنددا هدددفنا املنشددود وهددو حتريددر الددبالد ،فاننددا سنسددلم حكددم
هددذا البلددد إىل مددن يسددتحقه أو يطلبدده  ،وال نطلددب مددن والة األمددور
إال أن دددموا اإلس ددالم بأنفس ددهم وأم دواهلم ،وب ددذلك ه ددم يبق ددون يف
واليتهم"()9

الحاجة إلى الهجرة
(( ) 9سيرة السيد أحمد للندوي )
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كان السيد أمحد ببصريته ،ونظره الثاقب ،وإدراكه الديين
احلاد ينظر بأم عينيه ماكان يقاسيه اإلسالم من جفوة ،وغربة،
وعجز علماء الدين ،وأهل العلم ،وحمنتهم يف تأدية فرائضهم ،كان
يرى غلبة القوى املعادية لإلسالم ،وحالة بؤس املسلمني وشقائهم
يف "بنجاب" فكانوا يقضون فيها حياة الذل واالستكانة.
وقد أصيبت األمة بكاملها بعدم الثقة ،والشعور باحلرمان
والذلة ،كانت تصادر ممتلكات املسلمني وعقارهم ،بأعذار بسيطة
ال قيمة هلا ،وأسس مزورة ،وحولت غرل املسجد الشاهي يف
"الهور" املعرو ل بفن العمارة ،وأمهيته التار ية إىل اصطبل،
وفرا احلظر يف أماكن متعددة على األذان ،وحرمت عدة شعائر
إسالمية ،فثارت يف املسلمني هبذه احلياة الذليلة الوضيعة اثار القلق
والتربم ،وهاجت فيهم محيتهم الدينية واالضطراب النفسي الذي
امره الشعور باخليبة ،وكيف كان ميكن احتمال ذلة املسلمني
واحتقارهم ،وتسلط قوة معادية لإلسالم عرفت حبقدها لإلسالم
واملسلمني ،وإرصادها هلم يف هذه املنطقة الواسعة الواقعة على
الثغور ،اليت كانت دائما مركزا ألجيال املسلمني األكفاء للخدمة
العسكرية.
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كانت هذه الطغمة احلاكمة خطراع دائماع على مركز اهلند
بد"دهلي" وسائر أجزاء اهلند الشمالية الغربية ،ومناطق الثغور،
و"أفغانستان" على األخ فأدرك السيد أمحد ورفقا ه بنظرهم
الثاقب ،وفراستهم البالغة هذه األخطار الكامنة ،فمنع "البنجاب"
األولوية ألعماله ونشاطه اجلهادي.
أقلقت السيد أمحد من جهة أخرى سلطة االجنليز النامية
على اهلند ،واحلروب األهلية القائمة بني املسلمني ،ومنا ر احنطاط
اإلسالم ،وأثارت حفيظته ،ومحيت هبا محيته ،وغريته الدينية ،وأدرك
أن إعالء كلمة اهلل ،وإنقاذ الدول اإلسالمية ومحايتها تطالب كل
مسلم غيور يشعر باملسؤولية باجلهاد فكان يعتقد أن اجلهاد من
أهم شعب الدين ،وخطوة إكمالية هلا ،وكان يعترب اهلجرة مقدمة
للجهاد .ألن اجلهاد يف تلك الظرول مل يكن ميسراع بدون اهلجرة
فأثارته اآليات الصرحية اليت وردت يف القران ،واألحاديث الواضحة
على اماذ هذه اخلطوة ،وكان الشوق إىل احلصول على رضا اهلل
وحبه رائده ،فوطدت احلقائق واملشاعر اليت كانت تتغلغل يف
أعماق قلبه وأغوار فكره ،العزم على اجلهاد ،واخلرود يف سبيل اهلل.
كان السيد أمحد يهدل رئيسياع إىل حترير اهلند من حيث
اجملموع ،كما يتضح من رسائله العديدة اليت بعث هبا إىل والة
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األمر ،واحلكام يف الواليات اهلندية ،واألمراء وحكام الدول األخرى
خارد اهلند ،ولكن "بنجاب" كانت تقتضي األولوية واإلسعال
العاجل نظراع الستقرار حكومة "رجنيت سنكهد" فيها ،ورسوخها
عملياع ،وتعرا املسلمني بسببها للظلم واالستبداد ،إن املصا
العسكرية ،والوعي السياسي كان يقتضي أن تبدأ هذه احلركة من
الثغور الغربية للهند ،باعتبارها مركزاع لقبائل األفغان األقوياء
والبسالء املتحمسني الغيارى الذين كانت تقوم مع أفراد أسرهم
وأقارهبم عالقات البيعة ،واالسرتشاد مع السيد أمحد وكان كثريون
منهم يشرتكون يف جيشه .وأكدوا أن هذه القبائل ستنصره،
وتساعده يف نيل هذا املرام ،ان املنطقة كانت متصلة حبزام
للحكم اإلسالمي املمتد إىل "تركيا" فكان السيد أمحد يعد نفسه
ومجاعته هلذا اهلدل السامي منذ بداية حركته.
الهجرة
ودع السيد وطنه "رائي بريلي" يوم االثنني 7 ،من مجادى اآلخرة
1241هد  17-يناير 1826م ،واجتاز للوصول إىل ثغور اهلند
الشمالية الغربية واليات "مالوه" و "بلوخستان" و "أفغانستان"
وصحراء والية الثغور ،وسهوهلا ،وجباهلا ،ومضايقها ،وغاباهتا،
وأهنارها ،ومستنقعات ،كانت عسرية العبور ،فكانت يف حد داهتا
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نوعاع من اجلهاد ،فواجه يف بعض األماكن نق املاء ،وقلة
التموينات الغذائية ،ووعورة الطريق ،وعسر املرور ،وخطر النهاب
وقطاع الطريق ،وشده اجلوع والعط  ،وغربة البالد واألقوام،
ولغات جديدة غري معروفة .واختالل الطباع باالضافة إىل
الشبهة .واملخاول والريب .والتحقيق والتجسس .وكانت مجاعته
تتكون من أفراد يرجع أصلهم إىل "دهلي" و "أودهد" ومنطقة
النهرين .من أشرال وأعيان ،وعلماء ومشايخ وخنباء أسر غنية،
وربائب النعيم ،وأفراد أهنكتهم متاعب احلياة وضعف الصحة،
ولكن كانت تنعشهم نشوة اجلهاد ،والشوق إىل الشهادة ،وكان
عددهم يبلغ  600شخ .
عرد السيد أمحد أوالع على "دملؤ" "فتح بور" فد "بانده"
"جالون"و"مالوه" و "كواليار" ،توجه إىل "تونك" ويف كل مكان
ومقام توقف السيد فيه قوبل حبفارة بالغة ،ورحب به املسلمون.
وتشرفوا بالبيعة واإلرشاد ،وتشرل يف "كواليار" أمريها على دعوة
منه باللقاء ،فقدم إليه األمري هدية ،ذهب السيد أمحد إىل
"تونك" فرحب به أمري "تونك" أمري خان (الذي كان قضى
السيد أمحد يف جيشه ست سنوات) ترحيبا حاراع وشايعه إىل
مسافة بعيدة يف رحلته التالية .توجه من "تونك" إىل "أمجري" و
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"بايل" ماراع بصحراء "ماروار" العسرية املرور،ووصل إىل "حيدراباد"
بد "السند" وبايعه يف الطريق ألول من الناس رجاالع ونساءاع،
وصاحبه عدد كبري من الناس ،وكانت السند يف ذلك العهد منطقة
مستقلة بالسيادة حتكمها أسرة واحدة ،وكان يسكنها مئات
األلول من احملاربني ،واألبطال املدربني يف فنون احلرب ،وكان مع
ذلك عدد كبري من املشايخ لذين كان أتباعهم منتشرين ،يف
"السند" كلها ،فرحب مجيعهم بالسيد أمحد ،ووعدوا له بكل
مساندة ومساعدة واملشايخ اآلخرون حبفاوة بالغة ،وأنزلوه منزل
إكرام وشرل.
أقام بد "حيدر اباد" مدة أسبوع ،ذهب إىل "بريكوت"
وأقام فيها أسبوعني ،توجه إىل "شكاربور" وقابل املشايخ
وصلحاء "السند".
ومن "شكابور" توجه إىل "جهرت هباك"و "دهادر" ماراع
بأماكن خمتلفة ،قضى فيها بضعة أيام .ليدعو الناس إىل اجلهاد،
واخلرود يف سبيل اهلل .ويف مجيع هذه األماكن تشرل بزيارته
واالستفادة منه عدد كبري من املشايخ والعلماء ،ورجال احلكم،
فاختار هلذه القافلة طريق مضيق "بوالن" الضيق واخلطري،
ومضيق "بوالن" هو نفق طويل يف اجلبل ،فتحه اهلل تعاىل بقدرته
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ألويل العزم من الفاحتني واملسافرين املخاطرين يف هذه السلسلة
الطويلة للجبال ،اليت تفصل بني "اهلند" و "أفغانستان" فوصل
إىل "كوئته"ماراع بد "بوالن" ،وأبدى أمريها حبه ،وأكرمه ،وبايعه
العلماء.
في "أفغانستان"
وصل إىل "قندهار" قادماع من "كوئته" ،وكان حيكم
"أفغانستان" إخوة بارك زئي املعروفون بد "درانيني" فكان حيكم
"قندهار" بردل خان ،وكان وايل "غزنني" مري حممدخان ،و "كابل"
دوست حممد خان والسلطان حممد خان ،و "بشاور" يار
حممدخان ،وكان بني هؤآلء اإلخوة صراع شديد ،وتنافس يف امللك،
وكانت بينهم شحناء وأحقاد وأضغان متأصلة ،فكانوا وضون
معارك بينهم ،وتنشب احلروب أهلية،فكان من أهم أهدال السيد
أمحد و ار جهوده أن جيمع االخوة املتحاربني بينهم ،على رصيف
واحد ،ويوحد صفوفهم ويؤلف بينهم على كلمة اإلسالم ،واجلهاد
مع أعداء اإلسالم.
وملا وصل إىل "قندهار" استقبله حاكم "قندهار" وخرد
ألول من العلماء ،وأعيان البلد راجلني الستقباله ،وازدمحت الشوارع
باملرحبني به ،وتوقف املرور عليها بسببها ،وأقام أربعة أيام يف
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"قندهار" فكان كل شخ تواقاع إىل اجلهاد معه .وحريصاع على
اخلرود معه يف سبيله ،وتوجه إىل "غزنني" من "قندهار" ،فرافقه أربع
مأة تقريباع ،من العلماء والفضالء ،وطلبة املدارس ،وشيوخ الزوايا ،يف
نشوة اجلهاد ،واحلنني إىل الشهادة يف سبيل اهلل ،فاختار منهم مأتني
وسبعني شخصاع ،واستصحبهم ،وبعث عن طريق "غزنني" رسائل إىل
مري حممد خان حاكم "غزنني" والسلطان حممد خان حاكم "كابل"
وأخربهم بقدومه .وبني هلم أهدافه ،وأغراضه ،وأبدى رغبته يف
تعاوهنم معه يف هذه الغرا السامي ،فلما وصل إىل "غزنني" استقبله
أعيان البلد ،ورجال العلم والفضل ،وعدد ال حيصى من الراكبني
والراجلني خارد املدينة على مسافة ميلني ،ونصب خيمته بوار
ضريح السلطان حممود الغزنوي ،وبايعه يف هذا املكان عدد كبري من
الناس.
وأقام بغزنني يومني ،ذهب إىل "كابل" فخرد كبار األمراء
واألشرال ،وألول من الناس إىل خارد البلد الستقباله ،فكان
يتصاعد الغبار الزدحام الناس ،وأ لم الطريق ،وكان السلطان حممد
خان وايل "كابل" مع ثالثة من إخوته ،وحرس يتكون من سني
شخصاع ،ينتظروصوله ،فاستقبله ،وقابله ،وأكرمه،وأقام بد "كابل"
شهراعونصف شهر ،فكانت أيام دعوة وإصالح بني الناس ،واألمر
باملعرول ،والنهي عن املنكر ،واالستعداد للجهاد ،وانتفع بصحبته
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عامة الناس وخاصتهم ،وانضموا إىل مجاعة اجملاهدين بتأثري رفقائه،
وأحواهلم وحنينهم للجهاد ،ومبادرهتم إىل اخلري،والشوق إىل الشهادة.
وحاول السيد أمحد مبا كان يف وسعه من جمهود لإلصالح
بني إخوة "بارك زئي" ومدد إقامته هلذا الغرا ،ولكن مساعيه الطيبة
مل تكلل كلياع بالنجاح ،فاضطر إىل مغادرته إىل "بشاور" وكان
املسلمون يف الطريق يستقبلونه حبماس ،وعواطف ودية مماثلة ،جرهبا
أثناء السفر كله ،فمكث يف "بشاور" ثالثة أيام ،أقام يف "هشت
جنر" بضعة أيام ،وأعد املسلمني للجهاد ،وتوجه إىل "نوشهره" حيث
استهل مهمته احلبيبة وعبادته العظمى،وهي اجلهاد ،الذي كان لب
تعاليمه ،وجوهر دعوته ،وخالصة جهوده منذ سنوات ،وقطع من
أجلها هذه املسافة الطويلة ،وحتمل من أجل هذه الصعاب اليت
تصرل مهم أويل الغزم.

حرب "أكوره"

بعث من "نوشهره" رسائل إىل حكومة "الهور" وجه فيها
الدعوة إىل اإلسالم ،وإال إىل دفع اجلزية ،وطالب بالطاعة ،وهدد
باحلرب ،إذا رفضت املطالبتان ،وكتب يف ختام رسالته "إنكم ال
حتبون اخلمر مثلما حنب الشهادة" فلما بلغت حكومة "الهور"
رسالة السيد أمحد ،بدأت استعداد احلرب ،وسرت نشوة اجلهاد يف
اجملاهدين ،وحد انتعاش وهزة ،كأنه حان اليوم الذي كانوا حيلمون
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به ،وكان الشوق إىل الشهادة يطري هبم ويهزهم ،كانت مجاعة السيد
أمحد تتكون من سبع مأة جندي كان جي األعداء يضم سبعة
االل جندي مسلح ،وواجهت فئة قليلة جيشاع يساوي عشرة
أضعافها يوم األربعاء يف /20مجادي األوىل 1242هد (20من
ديسمرب 1826م) لدى منتصف الليل ،وقاتل اجملاهدون براءة
وشجاعة بالغة ،وبدأ العدو ينسحب من املعركة منهزماع،ومل ينقض
نصف الليل إال وانسحب العدو ،وخلت ساحة املعركة ،فازداد
املسلمون قوة بعد قوة ،وارتفعت روحهم املعنوية ،والتفت ر ساء
خمتلف القبائل ،والعلماء ،واألشرال إىل السيد أمحد للبيعة ،وزادت
ثقتهم به ،فأصلح بني الر ساء والشيوخ ،وبايعه أيضاع قائد قلعة
"هند" السردار خادي خان ،وبناء على طلبه أقام السيد أمحد مع
رفقائه يف قلعته ثالثة أشهر.

غارة "حضرو" والبيعة واإلمامة

بعد النصر الذي حتقق يف حرب "أكوره" طلب "األفغان"
من السيد أمحد بأن يبيت على "حضرو" اليت كانت سوقاع كبرية
خاضعة حلكم ال سيخ ،فأذن له السيد أمحد ،ولكنه مل يشرتك يف
الغارة بنفسه ،وقد اعتدى يف هذه الغارة الليلة اجلنود احملليون،
واألفغان ،وخرقوا القوانني ،فلم يتمسكوا بأوامر السيد أمحد وتعاليمه،
وقاموا بكل ما حال هلم من عمل ،فامذ العلماء يف اجلي قراراع
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باالمجاع أن أهم أمر ،وأرجحه اختيار إمام وأمري للقيام باجلهاد يف
له ،وحسب توجيهاته.
فبويع السيد أمحد باالمامة واخلالفة باإلمجاع يف "هند" يف
 12من مجادى اآلخرة 1242هد (/13يناير 1827م) وبايعه خادي
خان ،وأشرل خان ،وفتح خان ،وهبرام خان ،ومجيع القواد والر ساء
عالوة على عدد كبري من العلماء من اهلند الذين كانوا معه ،فقبلوه
إماماع هلم ،وأرسل السيد أمحد رسائل إىل سائروالة األمر يف البالد،
والعلماء ،واملشايخ ،والر ساء ،يدعوهم فيها إىل البيعة ،ويفيدهم علماع
هبا ،فلما مسع السردار يار حممد خان "والسلطان حممد خان" من والة
"بشاور" شعبيته واإلقبال عليه ،وربانيته ،قدموا إليه بماعة كبرية،
وبايعوه ،ونفذ السيد أمحد بعد انتخابه أمرياع النظام الشرعي اإلسالمي
يف سائر املنطقة ،وطبق سائر قوانني اإلسالم ،فبدأت احملاكم تسوي
سائر األموروالقضايا يف ضوء السنة ،وكان من أثر احملاسبة أن خلت
البالد كلها من تاركي الصالة.

حرب "شيدو" والتسميم:
أصبحت املنطقة بعد إمامة السيد أمحد وخالفته بلداع
متحداع ،وملا انتهت السيادات اإلقليمية واحلكم الذايت ،واإلقطاعية
لقادة ور ساء قبائل خمتلفة صغرية وكبرية بتوحيد البالد ،دبت يف
قلوهبم املخاول واألحقاد ،واحلسد ،وإن كانوا يبدون انقيادهم
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وخضوعهم حلكم السيد أمحد ،وبايعوه براء التيار اجلديد للطاعة
واالنقياد واحلب السائد ،لكنهم كانوا يكنون يف قلوهبم نوايا شريرة،
حييكون له املكائد والدسائس ،فبدأوا يتآمرون سرياع مع بالط
"الهور".
أبدى هؤالء السادة والقادة الذين كانت أفواههم مع
السيد أمحد ،وأفئدهتم مع بالط "الهور" بعد اشتباكات عديدة،
ومناوشات مع السيخ ،رغبة أن تقوم حرب حامسة ومدمرة ضد
السيخ ،لتسوية املسألة كلياع ،فاخترب ب شارة من هؤالء السادة
ميدان "شيدو" وبدأت اإلستعدادات للحرب ،إذ دس هؤالء
املنافقون السم يف طعام السيد أمحد ليلة ،وكان جي املسلمني
عندئذ يتكون من احملليني وغري احملليني ،وكان مجيع الر ساء والقادة
مع جنودهم وكتيبتهم .وكانت كفة احلرب ترجح يف صا
املسلمني .وإذا بقادة "بشاور" ينحازون إىل السيخ ،وفر السلطان
يار حممد خان مع رفقائه من ميدان احلرب .فلم يعد السيد أمحد
بعد هذه احلرب يواجه السيخ فحسب .بل كان ضده قادة ور ساء
وقف جي مسلح كامل
"بشاور" أيضاع ،و "اخلوارد"،
للمنافقني ضد السيد أمحد.
في "بنجتار"
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ويف الوضع اجلديد الذي حد إثر هذه التطورات انتقل
السيد أمحد على طلب من فتح خان وايل "بنجتار" من "هند" إىل
"بنجتار" وجعلها مقراع له ،وتقع "بنجتار" بالقرب من "سوات" يف
وسط اجلبال ،وهي منطقة حممية ،و لت "بنجتار" إىل مدة طويلة
مقراع للمجاهدين ،وتشرفت أن تكون ثكنة إسالمية ،ومركزاع
لإلصالح ،والرتبية الدينية ،فكانت هذه اهلضبة الصغرية ثكنة عامرة
للمجاهدين كانت كل ناحية منها اهلة باجملاهدين والعباد ،تذخر
بالذكر والتالوة واجلهاد واجملاهدات .واحلب واألخوة واخلدمة
اإليثار.
مل تكن إقامة السيد بد "بنجتار" وعمراهنا مما يسوح وايل
"هند" وثار يف قلبه احلسد ،وحقد على السيد أمحد ،فدبر لإلساءة
إليه وعلى اجلهة األخرى ،مل تؤثر اهلزمية املفاجئة اليت لقيها السيد
أمحد يف "شيدو" أي فتور يف مهة السيد أمحد ،أو عدول عن
دعوته ،وجهاده ،فقام بولة يف "بنري" و "سوات" "هزاره"
وكانت هذه اجلولة ناجحة للغاية يف الدعوة ،والنفع الديين،
واإلرشاد ،واجلهاد ،والدعوة إليه وتوجه من "بنجتار" إىل "خهر"
وهي مركز ل "سوات" وأقام هبا عاماع كامالع ،ويف هذا املكان تويف
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السيد أمحد ،وكان

الشيخ عبداحلي ،وكان شيخ اإلسالم يف جي
حيرتمه السيد أمحد غاية االحرتام.
مواجهة القائد الفرنسي لرنجيت سنكه
أغار وينتورا القائد الفرنسي يف جي رجنيت سنكه على
اجملاهدين بي مكون من أكثر من عشرة االل جندي ،وساعده
فيه خادي خان وايل "هند" ولكن اجلنرال وينتورا اهنزم ،وانسحب
ملا عاين الشوق إىل الشهادة ،واحلماس للجهاد يف اجملاهدين.
ورجع إىل "الهور" زحف جيشه من جديد بعد عدة شهور،
وتوجه إىل "مسة" واستقبله خادي خان .وساعده سرياع .فلما علم
السيد أمحد بقدوم جي وينتورا ،أخرب به رفقاءه .وبعث برسائل،
شيد جداراع دفاعياع ،وبايعه اجملاهدون بيعة املوت ،وشاهد وينتورا
أن اجملاهدين منتشرون على هضبات اجلبال ،واملمرات
اجلبلية،ومضايقها ،فرجع خوفاع ورعباع ،وقذل اهلل يف القلوب
اخلول ،ورعب اجملاهدين ،وذاع صيتهم يف سائر الضواحي ،وبدأ
الناس يتدفقون إليه ،ويبايعونه ،فقام السيد أمحد بوالت يف القرى
واملدن ،وشدد النظام الشرعي للحكم ،ولكن خادي خان ل
على مكيدته وحقده ،ومؤامرته مع األعداء ،رغم مجيع وسائل
اإلفهام ،والشرح ،واإلقناع ،اليت امذت لرتضيته ،فلم يبق أمام
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السيد أمحد بديل إال أن يغري على قلعة "هند" ويفتحها ،وقتل
خادي خان يف هذه الغارة.
حرب "زيده" ومقتل يار محمد خان
انحاز أمري خان األخ األكرب خلادي خان ،إىل السردار
يار حممد خان الذي كان قد دس السم يف طعام السيد أمحد يف
حرب "شيدو" وتآمر معه ،وأجرى السيد أمحد حمادثات معه،
ليمنعه عن الفرقة ،واالضطراب والفساد ،والفتنة ،لكنه شد حرباع
ضد اجملاهدين يف منطقة "زيده" ومل يقبل نصحه ،فواجه اجملاهدون
هذا التحدي بثبات وحزم وقوة ،وحصدوا اجلي الداراين ،واستولوا
على مدافعه ،فالذ اجلنود كلهم إىل الفرار ،وقتل يار حممد خان،
وهاجم الدرانيون على قلعة "هند" اليت كان اجملاهدين حيتلوهنا ،ومل
يكن عدد اجملاهدين يزيد عن ستني ،ولكنهم قاوموا هذه الغارة
بثبات ومثابرة ،وخيبوها.
أشيع يف هذه الفرتة أن اجملاهدين يعتزمون اهلجوم على
"بشاور" اليت كانت حتت سلطة الدار نيني ،فاحنرل الدرانيون عن
"هند" والتفتوا إىل "بشاور" ويف نفس األثناء احتل اجملاهدون
"عشرة" و "أمب".
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كان يريد السيد أمحد أن يتوجه إىل "كشمري" وكان
يقتضي ذلك احتالل "هبولره" فوجه مجاعة من اجملاهدين بقيادة ابن
أخته السيد علي وهجم السيخ على هذه اجلماعة بغتة .فاستشهد
عدد كبري من اجملاهدين نتيجة هلذه الغارة املباغتة ،واستشهد السيد
أمحد علي نفسه يف هذه املعركة.
حرب "مايار"
أقام السيد أمحد بد "أمب" ونفذ نظام القضاء واالصالح
االجتماعي ،واخللقي ،فعزم السلطان حممد خان على أن وا
معركة حامسة ،فقاد جيشاع عظيماع ،للدارانيني ،ومر بد "مجكين"
ووصل إىل "حارسده" فتصدى له السيد أمحد مع رفقائه ،ونصب
خيمته ل ي"تورو" وحاول أن مينع شيوخ "بشاور" عن الصراع
الذايت واحلرب األهلية ،لكنهم مل يقدروا هذه العاطفة ،واملساعي
اجلميلة،فحلف السلطان حممد خان ،وأبناء أخيه وأخوه حاملني
املصحف بأيديهم فمر اجلي بكامله من الباب الذي كان قد
علق عليه املصحف ،فنشب قتال عنيف بني "تورو" و "هويت" يف
ميدان "مايار" واستوىل الشيخ حممد إمساعيل والشيخ ويل حممد
على املدافع .فاهنزم الدرانيون وتراجعوا ،وانتصر اجملاهدون ،وقد
سجل اجملاهدون يف هذه املعركة ايات من البطولة ،والثبات،
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واجلراءة ،وقوة اإلميان ،واالنقياد والطاعة ،والشوق إىل اآلخرة،
وشوهدت منا رة لنصرة اهلل ،جددت ذكريات القرن األول.
فتح "بشاور
عمد السيد أمحد بعد النصر يف حرب "مايار" إىل
"بشاور" اليت كانت نانية أهم املدن يف الشمال الغريب بعد "الهور"
و كابل" وكانت عاصمة لوالية الثغور ،ومركزها منذ القدمي ،وقد
اقتضت الظرول اآلن أن يتوىل اجملاهدون نظام هذه املنطقة
وإدارهتا مباشرة ،فلما رأي سلطان حممد خان أن اجملاهدين ينوون
االستيالء على "بشاور" فخرد مع أفراد أسرته ورفقائه من "بشاور"
وبدأ من هناك الرتاسل مع السيد أمحد ،فلما دخل السيد أمحد يف
"بشاور" استقبله سكاهنا ،وأبدوا سرورهم بقدومه ،ورحبوابه،
وأقاموا سقايات يف الطريق ،وأضاءوا املصابيح والقناديل ابتهاجاع
بقدومه واحتفاالع به ،وأ هر اجلي اقتداء باجليوش اإلسالمية يف
القرن األوىل ،السرية اإلسالمية ،والرتبية الدينية ،ومشاهد التقوى
والورع ،والزهد يف احلياة ،واألمانة ،وعرا السلطان حممد خان
الصلح ،وعاهد على الطاعة ووعد حلفاع شرعياع ،أنه إذا أعيدت
"بشاور" إليه ف نه سينفذ النظام الشرعي ،وحيول هذه البالد إىل
حكومة إسالمية ،ومل يكن لدى السيد أمحد أي مانع يف قبول هذا
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العرا ،ألنه مل يكن يطمع يف احلكم ،أو القوة ،وإمنا كان حريصاع
على إقرار نظام إسالمي ،وتنفيذ حكم شرعي ،وكان ذلك هو
اهلدل الوحيد هلجرته لوطنه ،ووصوله إىل هذه املنطقة النائية ،ومل
يكن لذلك يؤثر نفسه على أحد ،فقبل عرضه ،وأتاح له فرصة
أخرى ،فأعيدت "بشاور" إىل سلطان حممد خان ،وعاد هو نفسه
من "بشاور" إىل "بنجتار".
اغتيال العمال والقضاة
كان إقرار النظام الشرعي ،وتعيني العمال وحمصلي الصدقة،
وتنفيذ األحكام الشرعية عقبة يف سبيل ر ساء القبائل ،وخاصة سلطان
حممد خان ،وعلماء السوء املغرضني ،فلم تبق هلم فرصة الستغالل
الناس ،وحتقيق أغراضهم ،ومصاحلهم املادية ،فعزموا على إزالة هذه
العقبة من طريقهم ،والتخل من هذه القيود.

ومل ينقض على تسلم "بشاور" إال مدة يسرية إال ودبر
السلطان حممد خان مؤامرة لتضليل الناس ،وتشويه مسعة اجملاهدين
يف عامة الناس وخاصتهم ،ولتحقيق هذا الغرا أعدوا بياناع وقع
عليه علماء السوء ،أن السيد أمحد واجملاهدين فرقة ضالة ذات
أعدوا خطة الغتيال العمال،
معتقدات وأفكار فاسدة،
والقضاة ،واآلمرين باملعرول والناهني عى املنكر ،والغزاة ،ورجال
51

احلكومة الشرعية الذين كان السيد أمحد قد عينهم يف سائر منطقة
"بشاور" و "مسه" سوى "بنجتار" يف ان واحد ،ومتت هذه اخلطة
اخلبيثة باغتياهلم فجأة بدون رأفة ،وبوحشية ،فقتل أحد أثناء
الصالة ،واخر أثناء جلوئه باملسجد ،منهم من قتل حمارباع ،ومل يقبلوا
يف ذلك شفاعة أحد من العلماء والسادة ،وحىت النساء وغري
املسلني للرمحة ،فذحبوهم ذبح النعاد.
كانت هذه مأساة إنسانية ،منقطعة النظري ،وخسارة خنبة
خمتارة نشأت بعد عشرات السنني من الرتبية والتعليم ،والتثقيف
الطويل خالصة بشرية نقية ،تعلق هبا اآلمال ،وجوهر اهلند ،ولبها
يفىن يف ملح من البصر.
الهجرة الثانية
تحطم قلب السيد أمحد هبذه اجملزرة الوحشية اليت تعرا هلا
رفقا ه ،وخرية عماله ،وقد أقلقه جفاء احملليني ،ونكران اجلميل ،والظلم
والوحشية اليت أبدوها ،فقرر اهلجرة من هذا املكان ،والستشارة رفقائه
مجع العلماء والسادة يف "بنجتار" ،وأجرى حتقيقاع للمأساة ،وذكر هلم
أهال قدومه وجمهوداته فلما تأكد أن رفقاءه كانوا أبرياء من هذه
اجلرمية ،وأن السكان احملليني هم الذين ال يصفو ودهم ،وال تؤمن
نواياهم ،فعزم على الرحيل ،فلما انتشر خرب هجرته،قلق له العلماء
والسادة احملليون ،ومجاعة من املخلصني والر ساء املتبعني الذين كانوا يف
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"بنجتار" ،وحزنوا كثرياع ،وتدفق الناس على السيد أمحد ليطلبوا منه
إعادة النظر يف قرارة ،وأن ال يهاجر ،لكنه مل يقبل طلبهم ،ألنه كان
يدري أن لفتح خان ورجال قبيلته يداع يف خطة سلطان حممد خان،
واغتيال العمال والقضاة ،وأنه مل يقدم بنفسه أي طلب ب قامته يف هذه
املنطقة ،بل إنه أيد هذا القرار سرياع ،ولكن السيد أمحد مل ينتقم منه،
بل عفا عنه وأعرا ،وعامله معاملة االمتنان ،واالعرتال باجلميل،
وأنعم عليه باهلدايا ،ومل يتزحزح يف إرادته للهجرة ،فسلم "بنجتار" إىل
فتح خان ،وأقام بد "راد دواري" وجاء إليه يف "مسه" يف الطريق (حيث
قتل القضاة ،والغزاة ،واملخلصون) رجال يلمتسون منه العودة ،لكنه
قال "ال يلدح املؤمن من حجر مرتني".

إلى "كشمير"
اختار السيد اآلن منطقة "كشري" ملواصلة أعماله،
وحركاته الدعوية واجلهادية ،وتوجه إىل "كشمري" مع ما تبقي من
الثروة البشرية معه ،واملخلصني من الرفقاء ،الذين عزموا على أن
يرافقوه يف ساعة العسرة ،ويف حالة مريبة عسرية ،فلم يقبلوا أن
يرتكوه يف أي حال ،توجه إىل "كشمري" وهي واد واسع امن،
يتمتع بتحصنات طبيعة هائلة ،تستطيع أن تستغلها قيادة واعية،
ذات بصرية ألغراضها ،وتسطيع كذلك أن تؤثر منها على اهلند من
جهة ،ومن جهة أخرى ميكن هبا إنشاء عالقات وروابط مع تلك
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الدول اإلسالمية يف اسيا الوسطى من الناحية العسكرية،
والساللية ،واليت أنشأت يف املاضي حكومات إسالمية قوية ذات
شأن.
في "باالكوت"
كانت إمارة ر ساء "بكهلي" و "وادي كاغان" ورجال
املنطقة اآلخرين ،تتزحزح ،وتتأرجح ،إما بسبب هجمات السيخ،
وإما بسبب الصراع الداخلي ،واالضطراب الذايت؛ فكانوا  ....مجيعاع
يستنجدون السيد أمحد ،وكانت إمارهتم تقع يف الطريق إىل
"كشيمر" اليت كان السيد أمحد ينوي جعلها مركزاع له ،وكانت هي
هدل هجرته الثانية ،ووجهته ،فكانت "باالكوت" أنسب حمل
خلدمة مجيع هذه األغراا من مساعدة من يطلب النجدة،
ومحايتهم ،والدعم العسكري ،والتقدم إىل "كشمري" واالستعداد له،
وكانت "باالكوت" تقع على الناحية اجلنوبية ل "وادي كاغان" وقد
صد هذا الوادي يف هذا احملل جدار جبلي ،فليس هناك طريق سوى
منفذ هنر "كنهار" ويقع الوادي بني جدارين جبليني متوازيني ،يبلغ
عرضه أقل من نصف ميل ،وجيري يف هذا املكان هنر "كنهار" ويقع
يف شرق "باالكوت" تل "كالوخان" العايل ،ويف غرهبا يقع تل "مين
كوت".
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كانت هذه الرحلة الثانية للهجرة كذلك شاقة ومتعبة،
ومليئة باخلطر ،وكانت قمم اجلبال ،واالودية مغطاة باجلليد من
كل جانب ،والطرق وعرة معقدة ،ذات مرتفعات ومنحدرات ،ال
يوجد فيها أي سبيل إلرسال املؤن واحلمل ،فلم يكن هذا السفر
إال عبارة عن مغامرة عسرية تدل على علو مهته ،وقوة ثباته وعزمه،
ومثابرة رفقائه ،وقوهتم اإلميانية وصربهم وأناهتم ،وحتمل كل مكرره
يف سبيل حتقيق هدفهم ،فوصل السيد أمحد إىل "سجون" قادماع
من "بنجتار" عابراع عدة أماكن شاقة توجه منها إىل "باالكوت"
وغادر "سجون" يف  5من ذي القعدة 1246هد ( 17من أبريل
1831م) ودخل يف "باالكوت".

الحرب األخيرة والشهادة
لما علم األمري "شري سنكهد" الذي عهد إليه والده
مهاراجه "رجنيت سنكهد" بأن حيارب اجملاهدين حرباع هنائية حامسة،
أن السيد أمحد وغزاته يقيمون يف "باالكوت" فقاد جيشاع ضخماع
للسيخ ،وعسكر على بعد ثالثة أميال تقريباع من "باالكوت" على
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تدرجيياع يدنو من

الشاطري الشرقي لنهر "كنهار" وبدأ هذا اجلي
"باالكوت".
فلما اتضح أن جي السيخ سيهاجم "باالكوت" نازالع
عن "مين كوت" امذت إجراءات مؤثرة وحاسة خلوا املعركة
املصريية ،وكان موقع البلد ،ووضع ساحة القتال الطبيعي يالئمان
اجملاهدين.
كان املوقع اجلغرايف ل "باالكوت خميباع لشري سنكهد؛ فأراد
شري سنكهد أن يعود يائساع خائباع ،لكن السكان احملليني أرشدوه
الطريق اجلبلي الذي يؤدي إىل وادي "باالكوت" الذي يقيم به
السيد أمحد ورفقا ه فوصل جي شري سنكه إىل "مين كوت" يف
 24من ذي القعدة 1246هد (/6مايو 1831م) وأحاط هبا من
كل مكان كالسحاب ،وهاجم جي شري سنكهد الغزاة نازالع من
"مين كوت" وكان السيد أمحد يتقدم رفقاءه واجملاهدون يتبعونه ،
ميطر عليهم السيخ وابال من الرصامل ،فكرب السيد أمحد ،وتقدم حنو
األعداء ،فكان ميشي إليهم مشية الليث يهاجم كالضرغام على
فريسته ،وكان حجر ضخم بارزاع يف حقل يرتفع طوله  25أو 30
قدماع فجعله سداع بينه وبني أعدائه ،وموقعاع لشن الغاراة عليهم ،فكان
يوجه منه إليهم الطلقات النارية ،فأصابت عدداع ال حيصى من
األعداء وقضت عليهم وأحد ذلك ضجة يف صفول األعداء،
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أجربهتم على الرتاجع ،فبدأ العدو ينسحب ،وحيل التالع واجلبال
خمافة ،وطاردهم اجملاهدون إىل خمارم اجلبل وجروهم بأقدامهم،
وقتلوهم بسيوفهم.
يف هذا الصخب واللجب ،اختفى السيد أمحد ،وأيقن
اجملاهدون أنه لقي ربه شهيداع ،فجعلوا يبحثون عنه ،ويف نفس
األثناء أصيب الشيخ حممد إمساعيل برصاصة يف رأسه فقضى حنبه،
واستشهد ،وأدرك األعداء أن اجملاهدين قد زحزحوا وفقدوا
أعصاهبم بشهادة قادهتم ،فشنوا هجوماع جديداع عليهم .وصوبوا
إليهم بنادقهم ،وواصلوا قصفهم بالنار ،فسقط كثري من اجملاهدين
شهداء ،وانقلب هر اجملن ،ورجحت كفة ميزان احلرب يف
صاحلهم ،وسقى اهلل كبار العلماء واملشايخ اجملاهدين كأس
الشهادة ،فصدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،وقضوا حنبهم ،وبذلوا
أرواحهم يف سبيله ،وسجلوا أروع أمثال البطولة والفداء ،وما بدلوا
تبديالع ،وقد استشهد يف هذه الرتبة أكثر من ثال مأة جماهد.
انتهى يف هذه القطعة من أرا "باالكوت" سفر تلك
القافلة املباركة اليت بدأ رحلتها السيد أمحد يف /7مجادي اآلخرة
1241هد (/17يناير 1826م) صباحاع ،مع رفقائه من الغزاة
اجملاهدين من وطنه "رائي بريلي" فوصلت إىل غايتها النهائية يف
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/24من ذي القعدة 1246هد (/6مايو 1831م) وضحى
للوصول إليه بشعبيته ،واإلقبال عليه ،ورجوع الناس إليه ،وحبهم
له ،قطع يف سبيلها الصحارى ،واألودية ،وعرب األهنر ،وتسلق
اجلبال ،وقطع الغابات ،واألوغال ،وقاسى جفاء الدرانيني،
وفتورهم ،ونفورهم ،وواجه الغدر واخليانة ،والطغيان ،والعصيان،
ويف هذه املعركة اليت جرت يف "باالكوت" شرب السيد أمحد،
والشيخ حممد إمساعيل كأس الشهادة مع عدد كبري من أولئك
الصاحلني واألتقياء ،الذين كانت قلوهبم تتدفق مبحبة اهلل ،وتتوقد
فيها جذوة اإلميان ،والشوق إىل الشهادة ،اليت جعلت هلم أنفسهم
وأمواهلم هباء منثوراع ،ور سهم وجلودهم عبأ عليهم.
أثر هذه الحركة الدعوية اإلصالحية
يقول العالمة السيد سليمان الندوي
إنتش ددر خلف دداء اإلم ددام أمح ددد ب ددن عرف ددان الش ددهيد يف س ددائر
أج دزاء اهلنددد املعروفددة ،وقدداموا بددادعوة واإلصددالح والتجديددد ،وإعددداد
النفدوس يكددافحون البددع واخلرافددات والتقاليددد الباطلدة ،ففددرتت سددوق
الفسق والضدالل ،وحتدول املسدلمون الدذين كدانوا مسدلمني إلنتمدائهم
إىل األس د ددر اإلس د ددالمية إىل مس د ددلمني متمسد ددكني بتع د دداليم اإلس د ددالم
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وحس ددن إس ددالمهم ،وكس ددرت زجاج ددات اخلم ددر ،وأقفل ددت حواني ددت
اخلمد ددر واملسد ددكرات ،ودور البغد دداء ،وخد ددرد الند دداس بعاطفد ددة اإلسد ددالم
والتضددحية يف سددبيله مددن بيددوهتم ،وزوايدداهم لرفددع كلمددة احلددق تددأثرت
هبم بيئة اهلند كلها ،وانغمس الناس يف اجلهاد ،والدعوة واإلرشاد،
ويقول
إن ه د ددذه احلركد ددة ه د ددزت اهلن د ددد كله د ددا ،وخلقد ددت ج د ددوهر اإلخ د ددالمل
والوحدددة ،والعاطفددة اإلس ددالمية الدديت عمددت م ددن حدددود البنغ ددال إىل
نيبال وبنجاب"
وأرسددل السدديد اإلمددام أمحددد بددن عرفددان خلفدداءه إىل أفغانسددتان للقيددام
بغمددل تربيددة الندداس ،وإلصددالح النفددوس ،وكددان مددنهم الشدديخ حبيددب
اهلل أمح ددد القن دددهاروي  ،فت دداب عل ددى يدي دده أل ددول م ددن الن دداس ع ددن
الدذنوب واملعاصدي ،وصددلحت أحدواهلم ،كمدا أرسددل اإلمدام أمحدد بددن
عرفددان بعثددة دعويددة إىل "تبددت" و"الصددني" وبايعدده عدددد مددن علمدداء
"جدداوا" و"بلغاريددا" و " املغددرب" فبددذلك إنتشددرت دعوتدده وصددلحت
نفحاته إىل أقاصي الدنيا وأدانيها ،كما صرح الشيخ أبواحلسن علي
احلسين الندوي يف كتابه" سرية السيد أمحد الشهيد" باألردية
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يقول األستاذ أبواألعلى املودودي
"إن هددذه احلركددة غددريت وجدده اهلن ددد ،وكددل بقعددة وقعددت فيهددا أق دددام
رجاهل ددا ح ددد فيه ددا انق ددالب فك ددري ودي ددين ،جي دددد ذكري ددات عه ددد
أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم " ،ويقول يف موضع اخر
"إن اإلمام أمحد بدن عرفدان جددد عهدد اخلالفدة الراشددة الديت فتحهدا ،وأقدام
فيها احلكم اإلسالمي ،وكانت حكومته على منهاد النبوة10" ،

يقددول األسددتاذ واضددح رشدديد الندددوي إنتقددل تددأثري هددذه اجلماعددة اخلددرية
اجلامع ددة م ددن جي ددل إىل جي ددل إىل ه ددذا العص ددر  ،وإذا تتب ددع باح ددث أي
حركددة علميددة ،أو إصددالحية يف اهلنددد توصددل إىل جددذورها الدديت اسددتقت
م ددن حرك ددة اإلم ددام أمح ددد ب ددن عرف ددان مباش ددرة أو م ددن خلفائ دده ،وخلف دداء
خلفائد دده مد ددن طريد ددق أو اخد ددر ،س د دواء كاند ددت حركد ددة اجلهد دداد ،أو حركد ددة
التعليم والرتبية ،أو الدعوة واإلصالح" 11

( ) 10رجال الفكر والدعوة 19-18
( ) 11رجال الفكر والدعوة 20
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شهداء باالكوت يتكلمون!
لسماحة الشيخ العالمة أيب احلسن علي احلسين الندوي
ونعود إىل حديث باالكوت فنقول
لقد استشهد يف معركة باالكوت نفوس أبية زكية ،كانت
زينة الدنيا ،وبركة الوجود ،ومفخرة اإلسالم ،وشرل املسلمني ،إن
الرجولة والشهامة ،والصدق واألمانة ،والعفة والنزاهة ،والورع
والتقوى ،والتمسك بالسنة ،واتباع الشرع ،واحلمية الدينية ،والبطولة
اإلسالمية اليت كانت عصارة أزهار و ورود كثرية ،بل حدائق
منوعة ،وجنات خمتلفة من هذه البالد املرتامية األطرال الواسعة
األرجاء ،وكانت تستطيع أن تصنع للمسلمني تار اع جديداع وتفتح
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هلم عهداع زاهراع سعيداع ،وقد تعطر الدنيا كلها بشذاها إذا قدر هلا
البقاء بعض الوقت ،إمنا أريقت على األرا وضاعت يف تراب
"باالكوت" يف اليوم الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 1246هد
وصار قيام الدولية الشرعية واحلكم اإلسالمي على منهاد النبوة
واخلالفة الراشدة حلماع بعيد املنال ،أو ضرباع من الوهم واخليال.
إن أرا "باالكوت" رويت بدماء طاهرة نقية مل يتلو
بالدنيا وأوضارها واعتزت وجتملت بشهداء مل جند هلم نظرياع يف
القرون املتأخرة ،يف االخالمل والربانية ،واهلمة والشهامة ،والبطولة
واالستقامة ،والشجاعة والبسالة ،ويف عاطفة اجلهاد ،وحب
الشهادة ،إن من يطأ اليوم هذه املنطقة اجلبلية الوعرة بأقدامه،
ويقطع هذه الوهاد واألجناد حلاجة من حوائجه ،وغرا من
أغراضه ،ال يستطيع أن يتصور ما ضم هذا الوادي يف أحشائه من
كنز ني من احملبني والشهداء ،وما أخفى بني جواحنه ،من ثروة
غالية من إعالء كلمة اهلل ومن احلب اخلال يف سبيل اهلل.
لقد عاهدوا اهلل على أهنم سيجاهدون إىل اخر أنفاسهم
وحلظات حياهتم ،إلعالء كلمته وإ هار دينه ،ورفع رايته ،وتنفيذ
شريعته ونشر هديه ونوره ولو كره املشركون ،وقد صدقوا ما عاهدوا
اهلل عليه ،و لوا جياهدون بكل نشاط ومحاس وشوق ،ال يثين
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مهتهم شيري حىت لفظوا نفسهم األخري ووقعوا على وثيقة احلب
والفداء بدماءهم السخية النقية،ويا له من توقيع ،ولعل ليلة
اخلامس والعشرين من ذي القعدة كانت الليلة األوىل اليت ناموا
فيها نومة هادئة ،وقد حترروا من أثقال ر وسهم ،وأغالل
أجسادهم ،ويا له من حترر!!!
إهنم رجعوا بعد أن محلوا أومسة الشهادة على صدورهم إىل
رهبم الكرمي الذي ال يبايل بتحقيق األماين وبلوح األهدال ،ونتائج
الكفاح ،وال يعاتب على اهلزمية واالنكسار ،وال حياسب على
اإلخفاق يف إنشاء دولة وإقامة حكم ووضع نظام وحترير بالد ،إنه
ينظر فقط إىل شيئني اثنني.
الصدق واالخالمل ،واستخدام الوسائل وبذل اجملهود.
وقد حتقق أن شهداء "باالكوت" مل يدخروا وسعاع يف
بذل أنفسهم وأمواهلم واستخدام وسائلهم ومواهبهم ،خملصني
صادقني ،حىت نالوا شرل الدنيا والدين ،وحظوا بالقبول عنداهلل
وعند املسلمني.
إن تلك الدماء اليت غابت يف تراب "باالكوت" مبرأى من
اجلميع فلم يبق منها عني وال أثر ،تلك الدماء اليت مل نتجب دولة
ومل تنشري أمة ،ومل حتقق حلما ،أكرب وزناع وأكثر قيمة وأرفع منزلة
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يف ميزان العدل اإلهلي من دول كبرية وقوية ،وامرباطوريات ضخمة،
إن هؤآلء اجملاهدين الفقراء الغرباء الذين ضحوا بأرواحهم يف غري
مواطنهم وبالدهم ،وما وجدوا مرية وال مدداع ،أشرل عند اهلل
وأكرم عليه من أباطرة وملوك مستكربين ،حكموا امرباطوريات
وأنشأوا حكومات ،والذين قال اهلل عنهم (وإذا رأيتهم تعجبك
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهلم كأهنم خشب مسندة.
مما ال شك فيه أن دماء شهداع "باالكوت" مل حتد
تغيرياع يف خريطة العامل السياسية واجلغرافية وإن هذا اخلط الدقيق
من الدم الذي فاا يف زاوية صغرية من األرا مل جيد مكاناع يف
األطلس الطبيعي وال يف التاريخ السياسي،ولكن من يدري ما هي
مكانتها يف سجل القضاء والقدر ،وما هي حرمتها عند املليك
املقتدر وكم غسلت من وصمات عار! ولوثات إدبار! عن طالع
املسلمني ،وكانت سبباع يف إجراء أحكام وحمو أخرى عنداهلل (ميحو
اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) ،فليس من املستغرب إذا
هي اذنت لدولة قوية عتيدة باألفول والزوال ،وقضت لشعب
متأخر فقري باالنتصار واالزدهار ،فطلع هبا جنم،وأفل هبا هبا جنم،
وليس ببعيد إذا هي حولت املستحيالت ،وكذبت القياسات
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والتخمينات ،إن كل ذلك يف علم اهلل ،وليس مبقدور بشر أن
يستعرا اثار هذه الدماء يف مسرية الزمن مبجرد العقل الذكاء.
إن كل شيهد من شهداء "باالكوت" ينطق ويقول (يا
ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني) إهنم
يقولون بلسان حاهلم ،إننا جاهدنا ليجد املسلمون فرصة طيبة
وجواع صاحلاع يقيمون فيه شعائر اهلل وميثلون فيه احلياة اإلسالمية
أصدق متثيل ،ويتمكنون من حتكيم شرعه واجراء أحكامه وحدوده
على عباده ويف بالده ،ويقدمون منوذجاع مثالياع حياع للمجمتع
اإلسالمي ،يكسبون به لإلسالم أعواناع وأنصاراع ،ويقيمون به على
صالحيته وخلوده دليالع وبرهاناع ،جمتمع إسالمي حر ال تسيطر
عليه النفس ،وال يقوده الشيطان ،وال يستبد به حاكم أو سلطان،
وال تتحكم فيه التقاليد والعادات اجلاهلية (ويكون الدين كله هلل)
جمتمع يفتح أبوابه على مصاريعها للطاعة والعبادة ،والرب والتقوى،
ويسدها على الفسق والفجور ،واملصية والعدوان ،تطبيقاع لآلية
(الذين إن مكناهم يف األرا أقاموا الصالة واتوا الزكاة وأمروا
باملعرول وهنوا عن املنكر).
لقد قدر اهلل لنا الشهادة يف سبيله والفوز مبرضاته مقابل
حتقيق هذه األمينة الغالية والفوز والنجاح يف الدنيا ،وحنن بقضاء
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اهلل راضون ،وحبكمه مرتاحون ،وبنعمته فرحون ،ف ذا قدر اهلل لكم
فرصة إلعادة احلياة اإلسالمية وإقامة اجملتمع اإلسالمي يف أي دور
من أدوار التاريخ ،ووجد جواع حراع لتطبيق الشريعة اإلسالمية ،ومل
حتل بينكم وبني إقامة شرع اهلل وإعادة حكم اهلل ،دولة دخيلة أو
غاصب أجنيب انسحبتم عت امليدان ومليتم عن هذا الواجب
ووليتم على أعقابكم مدبرين ،ورميتم تلك الشروط والصفات
واخلصائ والسمات اليت امتاز هبا املهاجرون واملستضعفون يف
عهد هنضتهم واستعالئهم ومتكينهم يف األرا عرا احلائط كان
ذلك نكراناع للجيل،وجحوداع بالفضل،وكفراع بالنعمة ونقض عهد
وإخالل وعد قد يندر نظريه يف التاريخ.
إن دماءنا اليت أهرقناها بسخاء يف ساحات الوغى ومعارك
الفداء ،ويف مشهد "باالكوت" يف اخر املطال توقيعات ووثائق
على جهادنا وشهادتنا ،فهذه املنطقة كلها مقربة الشهداء ،أما أنتم
فقد نلتم مبحاولة بسيطة حيناع ،وبرة قلم بعض احلني مساحات
واسعة شاسعة ،مجيلة خضراء من األرا ،بل ورثتم بعض األحيان
دوالع عظيمة مرهوبة اجلانب ( جعلناكم خالئف يف األرا من
بعدهم لننظر كيف تعملون) ف ن مل تنتهزوا هذه الفرصة الساحنة
وجعلتم هذه احلرية وهذا االنتقال مطية ألغراضكم وأداة لتحقيق
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شهواتكم ،ومل تقيموا حكم اهلل وشريعة اإلسالم على نفوسكم
وعشريتكم ،وعلى شعبكم ،وأصبحت دولكم وحكوماتكم ال
متلف عن الدول األجنبية ،واحلكومات العلمانية املادية ،يف
احلضارة واملدينة ،والتشريع والقانون ،وأصبح حكامكم ال تلفون
عن هؤآلء احلكام يف األخالق والسرية ،والثقافة والرتبية ،مل يبق
عندكم عذر أمام شعوب العامل اليت كنتم معها يف صراع باسم
اإلسالم ،وأمام اهلل العليم اخلبري يوم يقوم األشهاد ،حيث حتاسبون
على كل صغري وكبري.
لقد أتاح اهلل لكم فرصة مل نتمتع هبا ،فرصة ذهبية ال جيود
هبا الزمان إال نادراع ،فرصة تعاقب هلا الليل والنهار وقلب هلا
التاريخ اإلسالمي االل الصفحات ،وعاش يف اماهلا املعسولة
وأحالمها اللذيذة عدد ال حيصى من النفوس املؤمنة الزكية،
وأصحاب الطموح واهلمة ،والغرية واحلمية ،وفارقوا هذه الدنيا قبل
أن يبلغوا مناهم ويرووا غلتهم ،ف ذا ضيعتم هذه الفرصة الغالية،
فرصة متثيل احلياة اإلسالمية اجلميلة ،بأمجل صورها وأوروع
معانيها ،وأوضح أشكاهلا ،كان ذلك مأساة رهبية يف التاريخ،
وكارثة أليمة تقصم الظهور ،وتقلع األمل من القلوب والصدور.
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إن هؤآلء الشهداء الذين ينامون نومة هادئة وادعة يف
زاوية صغرية يف هذه القرية اجلبلية البعيدة "باالكوت" يتحدثون
اليوم إىل شعوب إسالمية نالت احلرية ،ونعمت باالستقالل
وملكت زمام القيادة ويقولون
(فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرا وتقطعوا
أرحامكم)
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سر عبقرية اإلمام
لحملستاذ حممد احلسين رمحه اهلل
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره
هو املسك ما كررته يتضوع
رجل عظيم حقاع ال ميكن أن ينساه الشعب اهلندي
ويستهني بقيمته التاريخ اإلسالمي مبا قام به من أعمال جليلة،
ومآثر خالدة ،ومواقف رائعه يف ميدان الدعوة واجلهاد ،ولكن ما
هو السر يف عظمته ومشوخه وما هذا الشيري الذي رفع منزلة هذا
الشباب بني أعالم اهلند ،هل هو العلم إنه مل يتخرد من مدرسة،
هل هي اجملاهدة والرياضة اليت أو صلته إىل هذا املكان ال أبداع،
كان حوله مجع كبري من الصوفية واملشايخ ومن يفوقه يف العلم
كثرياع ،قد قضوا حياهتم كلها يف اجملاهدة ،هل هي الشجاعة
والبطولة لقد كان هناك أبطال يف كل ناحية من نواحي احلياة،
أبطال يف الفن ،وأبطال يف احلرب ،قد سبقوا الشيخ ويل اهلل
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الدهلوي مع أسرته الدينية الشريفة مدم العلم والدين ،كان هنان
أئمة يف املنطق والكالم وأئمة يف الشعر وأئمة يف التصول كان
القران وكان احلديث ،إذن فما هو سر عبقريته وما هو مفتاح
شخصيته العظيمة كان القران يدرس ككتات قدمي قد مثل دوره
وقضى حياته ،جل مهتهم تأويل اآليات واملناقشة حول
املشتبهات ،أما رسالته إىل املسلمني والعامل فال حديث عنها وال
مكانة هلا يف حياهتم ،كان احلديث يدرس يف بعض األوساط لكنه
كان كتات الفقة والتشريع ،أما غايته األصيلة وهي إنشاء جمتمع
إسالمي نظيف صا أمني متكافل قوي برئ من كل معاين الشر
والعدوان ،متخلق بأخالق اهلل فقد نسوها وتناسوها.
وهذا هو السبب أننا نرى أموراع غري شرعية وبدعات
تتسرب إىل بعض البيوتات الدينية العريقة وأوساط العلم والدين فال
يدفعوهنا وال يكرموهنا ونرى بعض العلما الكبار قد اختاروا بعض
الشعائر غري اإلسالمية من غري أن يبحثوا عن حكم الشريعة فيها
ذلك بأن فكرهتم –وال مؤاخذة – قد تفلسفت وتعقدت إهنم
نظروا إىل القران كمصدر اخلري ومنبع احلكمة ،أما من ناحية كتاب
يأمر وينهى وحيكم على احلياة ويعطي مبادئ قومية املفرد
واالجتماع ويطلب الكفاح والعمل يف سبيل اهلل واإلسالم،
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وملصلحة اإلنسانية وسعادهتا ،فقد تغافلوا عنها مع أن القران قد
أنزل للعمل به وتطبيقه على احلياة ال للبحث والتدقيق والرغبة عت
دعوته ورسالته إىل البشر ،إهنم مل ينكروا أبداع هذه الناحية املهمة
اليت هي غاية القران ولكن هذه الفكرة اليت تأثرت بالفلسفة
والكالم –واهلوة بني الفلسفة واحلياة معلومة – مل يسمحهم بأن
يقرأوا القران كأنه ينزل عليهم.
قام هذا الرجل يف وسط هذا اجلو ،وإذن حتققت تلك
املعجزة الكبرية ،كانت البدعات وكان بعض الوهن يوجد يف
بيوتات العلم والدين مع املكتبات الضخمة التأليفات النافعة
والتفاسري أما يف حياة هذا الشباب فال يوجد تعقيد وال التواء وال
ضعف وال احنرال عن جادة اإلسالم مع أنه مل يتعمق يف العلوم
ومل يقم بالرياضات الشاقة كما فعل كبار هذا العصر ،أي شيري
هذا إنه أغلق تلك النافذة اليت يدخل منها الذباب أما هؤآلء فقد
سدوا مجيع النوافذ ،أماهذه النافذة اليت كانت أحرى بأن تغلق فقد
نسوها.
كان رجالع عملياع مل تلطخ فكرته بآراء الفلسفة والكالة
وبساطته وسالمة صدره تشبه كثرياع ببساطة هؤالء العرب الذين
امنوا باهلل ورسوله وبايعوا حممداع صلى اهلل عليه وسلم ،إنه نظر إىل
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القران ككتاب حياة وحكم وعمل ،وكأنه خوطب به شخصياع
وكلف بالقيام به وكأنه أنزل يف هذا العصر ال يف عصر قبله يشكو
منه أنه مظلوم رغم حمبيه ومهجور رغم أصدقائه ،كان هذا هو
املفتاح كانت هذه هي العصا السحرية كان هذا هو األكسري
ومثاالع لذلك نقول قرأ قصة مصباح عالء الدين ،مصباح عالء
الدين ما كان يف حاجة إىل اإلضاءة ،وما كان يف حاجة إىل أن
يوضع يف الطاقات والقصور ،وكان حيتاد إىل جمرد فرك على األرا
حىت حيضر اجلين ،والقران يف ذلك هو املصباح الكامل إنه ليس يف
حاجة إىل جمرد حبث وتفكري إنه حيتاد إىل العمل والتنفيذ حىت
تنحل األزمة وحتل املشكلة ويرضى اهلل وكان ملك هذا املصباح
العجيب وعرل سر استخدامه وكان هذا اإلميان قد تغلغل يف
أحشائه ومتلك مشاعره ،إذا رأى يف القران موضع وعيد بكى وإذا
مر على وعد استبشر ،إذا رأى اية حتث على العمل والنضال مشر
عن ساق اجلد ،وإذا رأى اية حتث على العبادة رأه الناس يتعبد يف
جول الليل ويناجي ربه.
وهبذه الطبيعة العملية اليت تنفر عن الكالم الفارح وهبذا
اإلميان املتغلغل يف أحشائه املسيطر على ميوله ونزعاته ،وهبذه
الصلة الوثيقة باهلل جنح يف هذا امليدان الذي ملف عنه كثري من
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الناس ،إنه أنشأ جيالع جديداع متحرراع من كل أدواء العصر ،متحرراع
يف العمل ،متحرراع يف الفكر ،كان جيالع وليداع بريئاع من رواسب
العهد املاضي ،إنه أنشأ أمة ضخمة تنتشر يف طول البالد
وعرضها ،أمة نظيفة اجلسم والروح ،نظيفة الفكر والعمل ،أنشأ
جمتمعاع مثالياع يف كل شأن من شئون احلضارة ،أميناع صادقاع متكافالع
تسوده روح الرمحة واحلب والسالم.
كان هذا اجليل وهذه األمة وهذا اجملتمع عملياع كقائد يتبع
اهلل ورسوله يف كل ناحية من نواحي احلياة وكان متدفقاع باإلميان،
واإلميان مصدر املعجزات ،وهذا اإلميان كان يسهل عليه كل عقبة
ويهون عليه كل خطر.
هذه احلياة اإلسالمية اليت قد انقطعت منذ زمن طويل
قامت من جديد بكل روعتها ومجاهلا ألهنا أنشئت على أساس
مكني من اإلميان واليقني مها سر القوة يف األمة اإلسالمية.
حياة هذا الداعية حياة ذات نواح خمتلفة تأثريه الفذ يف
الناس يف تربية احلكمية املتقنة ،إميانه الراسخ بالغيب ،جهاده يف
اإلسالم ،اتباعه للسنة كل منها يف حاجة إىل أحاديث متوالية
وكتاب جامع ،ولكن األهم من ذلك هي قوته العملية وإميانه باهلل،
وهذا هو الشيري الوحيد الذي حققت هذه املعجزة الكربى يف بالد
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اهلند ،واملزية األوىل اليت متيزه من القادة اآلخرين ،إنه عرل أن
طبيعة األمة اإلسالمية طبيعة عملية واإلسالم ال حيب الكالم
الفارح ،ومن هذه املواد اخلام من البشر الذي يئس منه املصلحون
تكونت أمة مل يعرل الناس يف اهلند أصلح منها وال أقوى وال أنفع
للبالد ،إنه عرل أن اإلسالم ال حيتاد إىل احملامني ليدافعوا عنه،
وال إىل احلكماء ليفسروه ويكشفوا أسراره إهنا هو يف حاجة إىل
رجال عاملني.
مضى ولكن خلف عربة ،مات ولن متوت ذكراه أبداع ،كان
منارة ضوء لحملجيال القادمة وموضع فخر وغبطة يف البالد اهلندية.
أولئك ابائي فجئين مبثلهم
إذا مجمعتنا يا جرير اجملامع
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أشهر رفقاء اإلم وقيادات الحركة
الشيخ عبد الحي البرهانوي
الداعية املفوه واجملاهد الكبري

وكان من رواد هذه احلركة القوية اليت هزت اهلند وهبت
بوجودها ريح اإلميان حركة اإلمامني الشهيدين السيد أمحد
وإمساعيل الدهلوي اإلمام العالمة الشيخ عبد احلي الربهانوي
الداعية املفوه اجملاهد الكبري،وله دور فعال ملموس يف
احلركة،والدعوة واإلصالح،
مولده ونشأته هو الشيخ اإلمام الكبري العالمة عبداحلي
بن هبة اهلل بن نور اهلل الصديقي الربهانوي أحد العلماء املشهورين
وعباد اهلل الصاحلني ،ولد بقرية برهانة ،ونشأ هبا ودخل دهلي فالزم
الشيخ عبدالقادر بن ويل اهلل الدهلوي وقرأ عليه الكتب املدرسية
وأخذ عن الشيخ عبدالعزيز بن ويل اهلل الدهلوي وانتفع به نفعا
عظيما ،وكان الشيخ عبدالعزيز حيبه حبا مفرطا ألن عمته كانت يف
بيت الشيخ عبدالعزيز رمحه اهلل ،وألن الشيخ عبدالعزيز قرأ الفقه
على جده نور اهلل،ومن هنالك ترىب الشيخ عبداحلي على أيدي
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هذه األسرة املباركة الىت كانت منارا للعلم والدعوة واجلهاد
والتجديد واإلصالح ،فتفجرت ينابيع كفاءاته العلمية حىت استطاع
أن يؤدي دورا ممتازا يف كربى احلركات اإلصالحية والدعوية.
وصفه وأعماله وكان الشيخ عبداحلي رمحه اهلل مفرط
الذكاء قوي احلفن شديد اإلشتغال بالبحث واملطالعة،وحلو
الكالم وفصيح املنطق ،درس وأفاد مدة بدهلي ،الزم اإلمام
اجملاهد السيد أمحد بن عرفان الشهيد وأخذ عنه الطريقة ،وسافر
معه إىل احلرمني الشريفني ،فحج وزار البيت يف العصر الذي أفىت
العلماء اجلهال الذين سولت هلم أنفسهم باسقاط فريضة احلج،
ويف سفره إىل احلجاز عرب "الصراط املستقيم ألهل احلرمني
الشريفني ،وبعث إليه القاضي حممد بن علي الشوكاين بعض
مصنفاته مع اإلجازة العامة ملروياته ،رجع إىل اهلند مع اإلمام
الشهيد ،وقام باجلوالت الدعوية وساح البالد والقرى بأمره سنتني،
فانتفع به عدد كبري وخلق ال حيصى حبد وعد ،سافر إىل
خراسان سنة إحدى وأربعني للجهاد يف سبيل اهلل عزوجل ،وتويف
هبا عن حياة عامرة بالدعوة واإلصالح واجلهاد والكفاح ،وكانت
اخر كلمة رطب هبا لسانه " اللهم احلقين بالرفيق األعلى"
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وكان للشيخ دور ملموس فعال وجهود مشكورة يف حركة
الدعوة واإلصالح ،حينما طب ويلقي املواعن ترق له القلوب
اجلافة املستعصية  ،وترجع إىل اهلل بتوبة نصوح ،وكم تاب على
يديه الفجار األشرار ،وكم سعدت قلوب جافة بعيدة عن خالقها
وبارئها بالرجوع واإلنابة والتضرع إىل اهلل ،وكم نال املتعطشون املاء
الزالل البارد وهنلوا من مورده العلمي الكرمي ،فللله دره !
قال حمسن بن حيىي الرتهيت يف "اليانع اجلين" إنه كان من
أحسنهم (يعين أصحاب الشيخ عبدالعزيز ) خربة بالفقه وأمرسهم
بالكتب املدرسية ،رأيت له رسالة يف حث الناس على تزويج
أياماهم وردعهم عن استقباح ذلك"
كتب الشيخ على هذا املوضوع وخطب ألن نكاح
األيامى كان مستقبحا مهجورا يف ذلك العصر ،بل هوالذي أول
من قام بالرد عليه قوال وعمال،تزود أميا يف حني كان نكاح األيامى
مما يستقبحه الناس ويتنفرون عنه لتأثرهم بالطقوس والعادات
اهلندوسية الشائنة القبيحة،وبهوده جرت العادة بذلك بعده ،وسد
باب هذالظلم الفظيع على املرأة،
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وللشيخ عبداحلي مصنفات ومؤلفات غري ما ذكره ،منها
بابان من كتاب "الصراط املستقيم" باللغة الفارسية يف السلوك على
طريق الوالية ،ومنها تعريب "الصراط املستقيم" ومنها رسالة يف
حكاية املنا رة ،ومنها فتاوي كثرية مشهورة ال حيويها الدفاتر،
يقول الشيخ عبداحلي احلسين وكان الشيخ اية من ايات
اهلل سبحانه يف التقوى والعمل وتأثري الوعن وقلة العمل وايثار
القناعة يف امللبس واملأكل ،كثري الصمت شديد التوكل جليل
الوقار ،حمبا للسنة السنية مبتعدا عن الرسوم والبدع ،قد غشيه نور
اإلميان وسيما الصاحلني ،يغضب إذا مدح ويستبشر إذا نصح،
والقلم يعثر يف املدح لعدم إمكان اإلحاطة به،
وفاته لقد فاضت روحه الطاهرة إىل ربه راضية مرضية إن
شاء اهلل يف شهر شعبان سنة ثال وأربعني ومأتني وألف بقرية
"خارا" من خراسان ودفن هبا عن حياة عامرة بالدعوة واجلهاد
واإلصالح واإلرشاد.
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اإلمام إسماعيل بن عبدالغني الدهلوي الشهيد
إمام الدعوة واإلصالح وقائد الجهاد والكفاح

وإن العص ددر ال ددذي واجه دده اإلم ددام الش ددهيد كث ددر في دده الب دددع
واخلرافددات والبعددد عددن ال دددين ،وهوعصددر اجلمددود الفكددري واجل دددب
العلمددي ،ومددع ذلددك قددل اإلعتندداء فيدده بكتدداب اهلل وباحلددديث النبددوي
والس ددنة الش دريفة ل دددى علم دداء ذل ددك العص ددر ،وك ددانوا يعتن ددون بكت ددب
الفلس ددفة واملنطد ددق والفقد دده ،ويهمهد ددم التعص ددب املد ددذهيب الشد ددديد يف
الفروع ددات ،وي دددرس تع دداليم االس ددالم وف ددق املص ددطلحات الفلس ددفية
والفقهي د ددة وامل د ددذاهب الكالمي د ددة عل د ددى حس د دداب الت د دددبر يف الكت د دداب
والسددنة ،وأمددا العامددة فتفددرق هبددم العلمدداء السددوء والصددوفية اجلهددال يف
متاهات الضالل واجلهل ،فكانوا اليعرفون عن اإلسالم إال إمسه وال
عددن ال دددين إال رمس دده ،وق ددد وصددل املس ددلمون إىل أح ددط ال دددركات يف
السياسة والدين،
فكدان يف دهلددي عاصددمة اهلنددد أسددرة اإلمددام ويل اهلل بددن عبددد
ال ددرحيم ال دددهلوي بقي ددت مث ددل "من ددارة ممس ددى راه ددب متبت ددل" هتت ددف
بال د دددين اخل د ددال والرج د ددوع إىل الكت د دداب والسد ددنة ،وتب د ددذل قص د ددارى
جهدها يف الذب عن حوزة اإلسالم والددفاع عدن الددين ،وتنشدر مدا
79

يف الكتاب والسنة ،ومن جهود هذه األسرة الطيبدة الكرميدة ومطديط
اإلم ددام ويل اهلل ب ددن عب ددد ال ددرحيم ال دددهلوي ه ددرت ك ددربى احلرك ددات
اإلس ددالمية م ددن التفك ددري والتنظ ددري إىل حي ددز الواق ددع والتطبي ددق ،وذل ددك
عل ددى ي ددد اإلم ددام الس دديد أمح ددد الش ددهيد واإلم ددام إمساعي ددل ال دددهلوي
الشهيد ،واشتهرت هذه احلركة "حبركة الشهيدين"
إمسده ومولدده ونشددأته هوالشديخ العددامل الكبدري العالمددة اجملاهدد القائددد
الباسل املغوار الشهيد إمساعيل بن عبدالغين بن اإلمام اهلمدام اجملددد
املصلح ويل اهلل بن عبدالرحيم الدهلوي العمري أحد أفراد الدنيا يف
الددذكاء والفطنددة والشددهامة وقددوة الددنفس والصددالبة يف الدددين ،ولددد
بدهلي الثين عشر ربيع اآلخر سنة ثال وتسعني ومأة وألف،
وتويف والده يف صباه فرتىب يف رعاية عمه الشيخ عبدالقادر
بن ويل اهلل الددهلوي وقدرأ عليده الكتدب املدرسدية ،واسدتفاد مدن عمده
الشدديخ رفيددع الدددين والشدديخ احملددد سدراد اهلنددد عبدددالعزيز الدددهلوي
أيضدا والزمهدم مددة طويلدة وصددار حبدرا زاخدرا يف املعقدول واملنقددول،
الزم اإلمد ددام السد دديد اجملاهد ددد أمحد ددد بد ددن عرفد ددان الشد ددهيد إىل أن ند ددال
الشد ددهادة يف سد ددبيل اهلل معد دده ،أخد ددذ عند دده الطريقد ددة وسد ددافر معد دده إىل
احلرمني الشريفني ،فحج وزار ورجع معه إىل اهلند،
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مواقف وبطوالت من سريته كان اإلمام إمساعيل الدهلوي
داعيددة موفقددا وإمامددا مصددلحا وجماهدددا باسددال ،صدددع بدداحلق وإحيدداء
السددنة والرجددوع إىل طريقددة السددلف بكددل قددوة وصدراحة ،وأحيددا معددين
التوحيد ددد اخلد ددال يف جمتمد ددع مولد ددع بالشد ددركيات واخلرافد ددات ،ووج د دده
خطابات صدرحية إىل كدل مدن العامدة وأهدل الدبالط امللكدي ،وكدان ال
يبدداىل يف اهلل لومددة الئددم وال ددال والحيددايب واليددداهن ،وألجددل ذلددك
طعن فيه القبوريون واملبتدعون ،ف ن دعوته وخطاباته وكتاباته كاندت
سهما مسددا إىل كبد الشركيات والبددع واخلرافدات وجهليدات ذلدك
ال ددزمن ونع ددي هل ددا ،لق ددد ق ددام الش دديخ ب دداجلوالت الدعوي ددة م ددع اإلم ددام
اجملاهددد السدديد أمحددد الشددهيد  ،وسدداح القددرى والددبالد بددأمره سددنتني
داعيددا إىل اهلل ،فددانتفع بدده خلددق الحيصددى حبددد وعددد ،وكددان كددالوزير
لإلمددام القائددد جيهددز اجليددوش ويقددتحم املعددارك العظيمددة بنفسدده حددىت
استشهد يف معركة "باالكوت" ،
يق د ددول الش د دديخ الس د دديد عب د ددد احل د ددي احلس د ددين وال د ددد الش د دديخ
أبواحلسددن الندددوي رمحهمددا اهلل يف "اإلعددالم مبددن يف تدداريخ اهلنددد مددن
األعالم" يف وصفه وكان نادرة من نوادر الزمان وبديعة من بدائعه
احلس ددان مق ددبال إىل اهلل بقلب دده وقالب دده مش ددتغال باالف ددادة والعب ددادة م ددع
تواضع وحسن أخالق وكرم وعفال وشهامة نفس ،وصالبة دين ،
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وحس ددن حماض ددرة وق ددوة عارض ددة ،وفص دداحة ورجاح ددة ،فد د ذا جالس دده
منحددرل األخددالق أو مددن لدده يف املسددائل الدينيددة بعددض شددقاق جدداء
م ددن س ددحر بيان دده مب ددا يؤل ددف ب ددني امل دداء والن ددار ،وجيم ددع ب ددني الض ددب
والنددون ،فددال يفارقدده إال وهددو عندده راا ،وقددد وقددع مددع أهددل عصددره
قالقددل وزالزل وصددار أمددره أحدوث ددة ،وجددرت ف د عديدددة يف حيات دده
وبع ددد ممات دده ،والن دداس قس ددمان يف ش ددأنه ،فبعض ددهم مقص ددر ب دده ع ددن
املقدددار الددذي يسددتحقه بددل يرميدده بالعظددائم ،وبعددض اخددر يبددالغ يف
وصدفه ويتعصدب لده كمدا يتعصدب عليده القسدم األول ،وهدذه قاعددة
مطردة يف كل من يفوق أهل عصره يف أمره"12
وك ددان خل ددد رمح دده اهلل مؤلف ددات نافع ددة م ددع جه ددوده الدعوي ددة
واإلص د ددالحية واجلهادي د ددة الكفاحي د ددة ال د دديت جت د دددر أن تكتد ددب برحي د ددق
األرواح ،وله روائع وبطوالت بقيت غرة مرموقة على جبدني التداريخ،
وكد ددان حي د ددب الرياض د ددة واخلش د ددونة يف الع د ددي واإلقتص د دداد يف املأك د ددل
واملشددرب والتقشددف يف احليدداة واجلددالدة والشددهامة والبطولددة والقددوة،
يكتددب ويؤلددف ،طددب ويصددلح ،ويتدددرب علددى اجلهدداد والكفدداح،
( ( ) 12اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم)
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وجيهدز نفسده ألقصدى أمنيتده للشدهادة يف سدبيل اهلل ،لقدد قضدى حنبدده
مصددلحا وداعيددا ربانيددا صددادقا ،صددادقا مددع نفسدده ،،،صددادقا مددع ربدده
 ،،،صادقا مع قومه،
وأما أشهر مصنفاته فهي عديدة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

"الصدراط املسددتقيم" باللغددة الفارسددية مجددع فيدده مددا صددح عددن
شيخه السيد اإلمام أمحد الشهيد
"إيضدداح احلددق الصدريح يف القددرب والضدريح" يف بيددان حقيقددة
السنة والبدعة
"منص ددب إمام ددت" يف مص ددي منص ددب النب ددوة واإلمام ددة،
وهو كتاب فريد يف موضوعه ومما مل يسبق إليه
رس د ددالة يف حب د ددث إمك د ددان النظ د ددري وامتن د دداع النظ د ددري" وكله د ددا
بالفارسية
خمتصر يف أصول الفقه باللغة العربية
رسالة بالعربية يف رد اإلشراك والبدع مرتبة على بابني
"تنوير العينني يف إثبات رفع اليدين" بالعربية
" تقوي ددة اإلمي ددان " كت دداب مش ددهور يف بي ددان التوحي ددد وه ددو
ترمجددة البدداب األول مددن رسددالة يف رد اإلش دراك ،وقددد نقددل
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هد د ددذا الكتد د دداب مد د ددن األرديد د ددة إىل العربيد د ددة مساحد د ددة الشد د دديخ
أبواحلسددن الندددوي رمحدده اهلل وأمسددا "رسددالة التوحيددد" وقددال
الشيخ أبواحلسن الندوي "وقد اطلع عليده أحدد األسداتذة
السعوديني فقال هذا منجنيق التوحيد" ()13
وهددذا كتدداب لدده دور كبددري يف إحيدداء التوحيددد وحمددو البدددع واخلرافددات
وال ددرد عل ددى القب ددوريني واملبت دددعني ،ول دده خمت ددارات عدي دددة يف املس ددائل
الفقهيددة تدددل علددى سددعة اطالعدده وعمددق فهمدده ونظددره اإلجتهددادي،
ذكره ددا الشد دديخ السد دديد عبد ددد احل ددي احلسد ددين والد ددد الشد دديخ أبواحلسد ددن
الندوي رمحهما اهلل يف "اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم"
ق ددال الش دديخ حمس ددن ب ددن حي ددىي الرته دديت يف "الي ددانع اجل ددين" إن دده ك ددان
أشدددهم يف ديددن اهلل وأحفظهددم للسددنة ،يغضددب هلددا ويندددب إليهددا،
ويشنع على البدع وأهلها،
وقال السيد الشيخ احملد املشهور صديق حسن القنوجي يف كتابه
" أحلطد ددة بد ددذكر الصد ددحاح السد ددتة" يف ذكرالشد دديخ ويل اهلل بد ددن عبد ددد
الرحيم الدهلوي أن ابن ابنه حممد إمساعيل الشدهيد اقتفدى أثدر جدده
(( ) 13ترجمة اإلمام السيد أحمد الشهيد )40
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يف قوله وفعله مجيعا ،ومتم ما ابتداه جده وأدى ما كان عليه ،وبقى
ما كان له ،واهلل تعاىل جمازيه على صوا األعمدال ،وقواطدع األقدوال
وصددحاح األحدوال ،مل يكددن ليخددرتع طريقددا جديدددا يف اإلسددالم كمددا
يزعم اجلهال ،وقد قدال تعداىل ومدا كدان لبشدر أن يؤتيده اهلل الكتداب
واحلكددم والنبددوة يقددول للندداس كون دوا عبددادا ىل مددن دون اهلل ولكددن
كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون"
وطريق ددة هد ددذا مد ددذهب حنف ددي وشد ددرعة ح ددق مض ددى عليهد ددا السد ددلف
واخللددف الصددلحاء مددن العجددم والعددرب العربدداء ،ومل تلددف فيدده إثنددان
ممن قلبه مطمئن باإلميان ،كما ال فى على من مارس كتب الدين
وصددحب أهددل اإليقددان ،كيددف وقددد ثبددت يف حملدده أن الرجددل العامددل
بظ دواهر الكتدداب وواضددحات السددنة أو بقددول إمددام اخددر غددري إمامدده
ال ددذي ال يقل ددده ال ددرد ع ددن كون دده متم ددذهبا مب ددذهب إمام دده ،كم ددا
يعتقددده جهلددة املتفقدده ويتفددوه هبددا الفقهدداء املتقشددفة مددن أهددل الزمددان
احملددرومني مددن حددالوة اإلميددان ،وهددو رمحدده اهلل تعدداىل أحيددا كث دريا مددن
السددنن املماتددات وأمددات عظيمددا مددن اإلشدراك واحملدددثات ،حددىت نددال
درج ددة الش ددهادة العلي ددا ،وف دداز م ددن ب ددني أقران دده بالق دددح املعل ددى ،وبل ددغ
منتهى أمله وأقصى أجله ،ولكن أعداء اهلل ورسوله تعصبوا يف شأنه
وشأن أتباعه وأقرانه"
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هذا غيض من فيض مما قاله العلماء العظام ،ويف احلقيقدة أن اإلمدام
إمساعيددل الدددهلوي كددان عبقريددا نددادرا فددذا وعمالقددا يف فكددره وعقلدده
وجماهدددا كب دريا يف دعوتدده وجهدداده وداعيددا مفوهددا موفقددا ،قدددر اهلل لدده
النج دداح عل ددى درب ال دددعوة واإلص ددالح ،ول دده ص دددى وأث ددر ملم ددوس
ودور فع ددال ب ددارز يف جم ددال اإلص ددالح وترش دديد الص ددحوة اإلس ددالمية،
ودورعظيم يف كربى احلركات اإلسالمية يف اهلند،
وند ددال الشد ددهادة يف سد ددبيل اهلل لسد ددت ليد ددال بقد ددني مد ددن ذي
القعدة سنة ست وأربعني وألف مبعركة "باال كوت"
"رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،فمدنهم مدن قضدى حنبده
ومنهم من ينتظر"
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الشيخ الداعية كرامت على الجونفوري
الشدديخ الصددا واملصددلح الكبددري كرامددت علددى بددن الشدديخ إمددام خبد
بد ددن جد ددار اهلل بد ددن جد ددل حممد ددد بد ددن حممد ددد دائد ددم الصد ددديقي احلنفد ددي
اجلونفوري ،وكان إسم والده "علدى " أضديف إىل امسده "كرامدت"
مددن أجددل كراماتدده الدديت ت دواترت عندده وتسلسددلت أثندداء عمددل الدددعوة
وهدايد د ددة الند د دداس كمد د ددا يصد د ددرح بد د دده العلمد د دداء والكتد د دداب ع د ددن سد د ددريته
الذاتية،وكان الشيخ كرامدت علدى مدن كبدار علمداء وفقهداء احلنفيدة ،
ومن الدعاة واملصلحني الذين وفقوا إىل خدمة الدين احلنيف ،
مولده ونشأته ولد الشيخ كرامت على سبع عشرة خلون من احملدرم
سددنة ددس عشددرة ومددأتني وألددف يف مدينددة جونفددور الشددهرية ،وقددد
أخذ الشيخ عن والده يف صباه مثل ما جرت عليه العدادة مدن تعلدم
األبن دداء م ددن اآلب دداء ،وه ددو م ددن حم دديب اإلم ددام القائ ددد امح ددد ب ددن عرف ددان
الش د ددهيد ،كم د ددا ق د درأ بعد ددض الكت د ددب املدرس د ددية علد ددى الش د دديخ أمح د ددد
اجلرياكويت ،وعلى الشديخ أمحدد اهلل األندامي ،وعلدى الشديخ قددرة اهلل
الردولددوي ،ومددن هنالددك أخددذ الشدداب الندداهض املتدددفق مددن العلمدداء
األجلددة وتلمددذ علدديهم ،ولكددن مددا اقتنعددت نفسدده التواقددة ومهتدده العاليددة
ح ددىت ارحت ددل إىل دهل ددي مرك ددز العل ددوم ومه ددد احلض ددارة لإلس ددتفادة م ددن
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الشدديخ اإلمددام عبددد العزيددز الدددهلوي  ،عدداد إىل وطندده ،وسددافر إىل
رائددي بريلددي مقرامحددد بددن عرفددان الشددهيد،فبايعه والزمدده مدددة ،وحينمددا
سددافر إىل احلددرمني وحددج أخددذ القدراءة عددن عددن السدديد إبدراهيم املدددين
والسيد حممد اإلسكندراين،
أعمالدده ونشدداطاته إن الشدديخ كرامددت علددي بعددد بيعتدده اإلمددام القائددد
مقرامحد ددد بد ددن عرفد ددان الشد ددهيد ومالزمتد دده إنضد ددم إىل موك ددب الد دددعوة
واحلركد د ددة واإلصد د ددالح واجلهد د دداد ،وأدى مس د د دؤليته علد د ددى أحسد د ددن مد د ددا
يرام،يقول الشديخ املدؤرخ عبدداحلي احلسدين يف كتابده اإلعدالم مبدن يف
تارخ اهلند من األعالم "عهد إليه السيد بالدعوة إىل الدين والشرع
واإلصالح ،وبشدره هبدا ،فسدافر إىل "بنغالده" (وهدي اآلن بدنغالدي )
ودار ال ددبالد لإلرش دداد ،وك ددان الن دداس ب دددوا أمي ددني بع ددداء ع ددن املدني ددة
واحلضارة ،ال يلبسون من الثياب إال ما يسرتون به عوراهتم ،وكانت
النسدداء سددابرات الوجددوه ال حيتجددح،وال ميتدداز املسددلمون عددن الددوثنيني
يف العددادات والتقاليددد والشددعائر حددىت يف األمسدداء  ،وكددانوا يفددرون مددن
أهدل احلضر،ويستوحشدون مددن املصدلحني ،فلدم يددزل يفتدل يف غددارهبم
يتلطف هبم حىت استأنسوا به واجتمعوا لديه ،فأرشددهم إىل احلدق ،
وهدداهم إىل الدددين اخلدال  ،وعلمهددم وهذهبم،وأصدبح نافددذ الكلمددة
فدديهم ،يعظمدده الندداس،ويتلقون إشدداراته بالقبول،وتغلغلددت دعوتدده يف
88

أحش د د د د د د د دداء ال د د د د د د د ددبالد ،وأوغل د د د د د د د ددت يف أوديته د د د د د د د ددا وجباهلا،وقراه د د د د د د د ددا
وأمصارها،واهتدى به خالئق تعد مبآت األلول" 14
وكددان الشدديخ قبددل رحلتدده إىل بنغالدده مشددتغال بالدددعوة واإلصددالح يف
مولده مدينة جونفور ،بذل جهده املسدتطاع يف الددعوة واإلصدالح،
ونشر التعليم الديين ،أقام اجلمعة يف املسداجد ،وكدان يف جونفدور ال
ي ددؤذن إال يف وقت ددني املغ ددرب والص ددبح ،جلهال ددة فاش ددية ب ددني الن دداس،
فحددث املسددلمني علددى اآلذان جلميددع الصددلوات املكتوبددة ،وفددرق بددني
احلض د د ددارة اإلس د د ددالمية واهلندوس د د ددية ،ورد علد د ددى الش د د ددركيات والب د د دددع
واملنكرات ،وأزال الوثنية من بيوت املسلمني،ورسخ يف قلدوب النداس
اإلميان وحب اإلسالم وشعائر الدين ،وكان الشيخ ال ال يف اهلل
لومددة الئددم ،وال يبدداىل العددداوة والبغضدداء يف سددبيل اهلل مددن أي جهددة
كان ددت ،ح ددىت ت ددآمر الن دداس عل ددى إغتيال دده ولك ددن ب دداءت مكاي دددهم
بالفشل أخريا،
يقددول العالمددة الشدديخ السدديد أبواحلسددن علددى الندددوي رمحدده اهلل "إن
الشيخ كرامت على اجلونفوري امذ ب رشاد من اإلمام (السديد أمحدد
بد ددن عرفد ددان الشد ددهيد) وأمد ددره منطقد ددة بنغد ددال الشد ددرقية جمد دداال جلهد ددوده
(( ) 14اإلعالم بمن في تارخ الهند من األعالم المجلد السابع)
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اإلصددالحية والدعويددة  ،وحقددق فيهددا جناحددا بدداهرا عظيمددا اليتفددق إال
بتأييد من اهلل ونصره لعباده املخلصني مدن الددعاة واملصدلحني ،وقدد
مسعت أذناى االمري هبادر جنك أحد كبار القادة واخلطباء يف اهلند
قبل التقسيم وهو طب إن عددا املسدتفيدين واملسرتشددين والدذين
ص ددلحت أحد دواهلم ،وحس ددن إس ددالمهم،واهتدوا عل ددى أي دددي الش دديخ
اجلونفوري يبلغ حسب علمي إىل عشرين مليون من البشر" ()15
وك ددان الش دديخ رمح دده اهلل قوام ددا ذاكرا،دائم ددا الوض ددوء ،ص ددابرا حمتس ددبا
قنوعا،جيود باملال لغريه ،وال يددخر لنفسده  ،حريصدا علدى اجلهداد يف
سبيل اهلل إلعالء كلمته وكلمة اإلسالم النافذة على األرجداء ،وكدان
ق ددوي اجلس ددم ،فارس ددا ش ددجاعا ،مق ددداما باس ددال،وكان حي ددب اقتح ددام
املع ددارك م ددع اإلم ددام القائ ددد أمح ددد ب ددن عرف ددان الش ددهيد ،وم ددع الرغب ددة
الشديدة للجهاد والشهادة يف سبيل اهلل رجع إىل وطنه امتثاال بدأمر
القائددد واألمددري للقيددام بعمددل الدددعوة واإلصددالح والتوجيدده واإلرشدداد،
فق ددام ب ددذلك أحس ددن قي ددام ،وتوج دده ك ددذالك ب ددأمر ش دديخه لإلص ددالح
والدددعوة إىل بنغالدده ومنطقددة اسددام فاهتدددى بدده خلددق ال حيصددون حبددد
وعد ددد ،ورجعد ددت هد ددذه املند دداطق بهد ددوده إىل اإلسد ددالم والد دددين،وكان
(( ) 15مسيرة الحياة للندوي)40/2 :
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معظد ددم س د ددكاهنا يعيشد ددون عيش د ددة جاهلي د ددة وثنيد ددة ،وبه د ددوده أص د ددبح
أغلبيتها مسلمني مؤمنني،
وك ددان طري ددق دعوت دده باحلكم ددة واملوعظ ددة احلس ددنة واجل دددال ب دداليت ه ددي
أحسن،وكان كذالك من حكمتده أنده ارسدل الددعاة وابتعدث العلمداء
إىل أحن د د د د دداء مل يسد د د د ددتطع أن يبل د د د د ددغ إليه د د د د ددا فق د د د د ددوى أم د د د د ددر ال د د د د دددعوة
واإلصد ددالح،وكان الشد دديخ جمد ددودا يقد درأ القد ددران بلحد ددن شد ددجي يأخد ددذ
مبجاميع القلوب ()16
بع ددض مؤلفاته وق ددد ت ددرك الش دديخ بع ددض املؤلف ددات النافع ددة والكت ددب
العلمي ددة يف الفق دده والسلوكواملوض ددوعات األخ ددرى ،فك ددان إىل جن ددب
خدماته الدعوية اإلصالحية الضخمة خلد تراثا علميا قيمدا ال يدزال
منتفعا به ،ومن مؤلفاته
➢ "مفت دداح اجلن ددة " ن ددال ه ددذا الكت دداب قب ددوال عظيم ددا وانتش ددارا
واسعا ،كما نقل إىل لغات عديدة
(( ) 16مختصررر مررن لرجررال الفكررر والرردعوة  /لألسررتاذ واضررح النرردوي
ص)246:
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➢ زينة املصلي
➢ زينة القارى
➢ زاد التقوى
➢ الكوكب الدري
➢ الدعوات املسنونة
➢ شرح اجلزري
➢ نور اهلدى
➢ رفيق السالكني
➢ فيض عام
➢ مكاشفات رمحت
➢ قوة اإلميان
➢ نسيم احلرمني
➢ أند د دوار حمم د دددي ه د ددذا ترمج د ددة الش د ددمائل احملمدي د ددة لإلم د ددام
الرتمذي
➢ ترمجد د د ددة مش د د د ددكاة املصد د د ددابيح ،ورس د د د ددائل عد د د دددة يف حمتل د د د ددف
املوضوعات
وفات دده لق ددد ت ددويف الش دديخ بع ددد أعم ددال جليل ددة وم ددآثر ص ددخمة
وجه ددود مش ددكورة ي ددوم اجلمع ددة ل ددثال خل ددون م ددن ربي ددع الث دداين
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1290من اهلجرة عدن حيداة عدامرة بالددعوة واإلصدالح واجلهدد
والكفاح،وخلفدده الدددعاة واملربددون مددن مسرتشددديه وأوالده ،ج دزاه
اهلل خريا عدن اإلسدالم وأهلده وتغمدده بغفرانده ،وأغددق عليده مدن
شآبيب رمحته.
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الشيخ محمد علي الرامفوري
الداعية الكبير المجاهد البطل العالم الرباني

ك ددان م ددن أع ددالم ه ددذه احلرك ددة القوي ددة اإلمياني ددة الش دديخ الع ددامل الكب ددري
احملددد الكبددري الداعيددة إىل اهلل اجملاهددد الباسددل حممددد علددي بددن عنايددة
علددي بددن فضددل علددي احلسدديين الدددهلوي ،كددان مددن العلمدداء املعددروفني
والدددعاة البددارزين الددذين هلددم إسددهامات ملموسددة وأعمددال جليلددة يف
ال د دددعوة واإلص د ددالح ونش د ددر اخل د ددري والفض د دديلة،كان رمح د دده اهلل ش د ددقيق
العالمددة حيدددر علددي أحددد العلمدداء الربددانيني وصددنوه الصددغري وتلددوه يف
العلم والفضل،ولد ونشأ بدهلي سافر إىل رامفور ،أخذ العلم عن
العلماء الكبار وتلمذ عليهم أخذ الطريقة عن السيد اإلمام أمحد
بن عرفان الشهيد والزمه مدة من الزمن ،وأصبح مرافقا له يف سبيل
الدعوة واجلهاد واإلصالح،
أعمالدده ومآثره اسددتخلفه اإلمددام السدديد وبعثدده إىل منطقددة " مدددراس "
فسار إليها بأمر قائده ومرشده ،واشتغل بالدعوة واإلرشاد واملوعظة
واإلصد ددالح،وكان يف تد ددذكريه تد ددأثري عجيد ددب ،لقد ددد تد دداب عل ددى يد ددده
الكرمي ددة أل ددول م ددن الرج ددال والنس دداء وأن ددابوا إىل اهلل ورفض د دوا الب دددع
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واألهد دواء وأخ ددرد اهلل ب دده خلق ددا م ددن الش ددركيات والض ددالالت ،ح ددىت
حسد عليه احلساد من أصحاب البدع واألهواء،
هنددض زعمدداء البدعددة ودعاهتددا يكابدوندده و اصددمونه ،فددأخرجوا كددل
سهم من كنانتهم ،كفروه وبددعوه وفسدقوه ،وأحرقدوا "تقويدة اإلميدان"
يف بيان الشرك والتوحيد كتاب الشيخ امسعيل الشهيد ،ثدارت الفتندة
الكبد ددرية  ،وكد ددان مجد ددال الد دددين بد ددن عد ددالء الد دددين رأس هد ددذه الفتند ددة
العمياء ،فكفره وسعى إىل احلكام ،فأمروا بالئه من "مدراس"
وتدل رسالة الشيخ اإلمام القائد أمحد بن عرفان الشهيد الديت كتبهدا
إىل شقيقه األكرب العالمة حيددر علدى أنده وصدل إىل منداطق احلددود
مع مجاعة من اجملاهدين عام 1242هد()17
قضى الشيخ حممد علي مدة من الزمن يف مسدامهة اجلهداد يف سدبيل
اهلل ،أم د د د د د د د د در اإلم د د د د د د د ددام باالنتق د د د د د د د ددال إىل حي د د د د د د د دددراباد لل د د د د د د د دددعوة
واإلصالح،وإعداد النفوس للجهداد وإصدالح أحدوال املسدلمني ،فمدا
أحب أن يرتك اجلهاد ،فاعتذر وقال لديس لددي علدم وال صدالحية
(( ) 17رجال الفكر والدعوة  /لألستاذ واضح رشيد الندوي ص)242 :
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اجملادلة مع العلماء أو الوعن واالرشاد ،وأبدى رغبته بأن يسمح لده
اإلم ددام بالبق دداء يف س دداحة اجله دداد ،ولك ددن اإلم ددام ق ددال ل دده "إن اهلل
عزوجل سيشرح له صدره ،ويزيل عنه عقدته" فتوجه إىل حيددراباد،
فاشتغل بالوعن والددعوة واإلرشداد ،ودعدا النداس إىل اإلسدالم واتبداع
تعاليمه ،وترك البدع واخلرافات،
ومل يلبددث إىل أندده واجدده معارضددة شددديدة مددن علمدداء السددوء واجلهددال
واحلاسدين ،ولكن الشيخ حتمدل كدل معانداة وتعدب ومصديبة واألذى
بكل صرب واسدتقامة ،فتداب علدى يدده ألدول مدن النداس ،وكدان يركدز
بصد ددورة خاصد ددة علد ددى إحيد دداء السد ددنة واتبد دداع الشد دريعة ،وحمد ددو البد دددع
واخلرافات الشائعة،
كان الشيخ حممد على مشغوال بالدعوة واالرشاد بكل ما عنده من
جهد ددد و قد دددرة وال يد دددخر يف ذلد ددك وسد ددعا ،ولقد ددد تغ د دري الوضد ددع يف
حيدراباد كثريا بهوده ،وتغريت حياة الناس،
أمددره اإلمددام أمحددد بددن عرفددان الشددهيد باالنتقددال إىل " م دددراس "
وذلددك يف سددنة 1245ه د ولقددي الشدديخ هندداك اسددتجابة عظيمددة مددن
اجلماهري ،حيث أقبل علدى جمدالس وعظده ألدول مدن النداس  ،وتدابوا
مددن املعاصددي واملنكدرات ،وأنددابوا إىل اهلل ،ودخددل يف بيعتدده عدددد مددن
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األمراء واعضاء أسرهم ،وكم رجع ممدن يتعداطون اخلمدور واملسدكرات
ويقضددون سددائر اوقدداهتم يف القمددار وارتكدداب اجلدرائم إىل اهلل عزوجددل
بتوبددة خالصددة! وكددم اغلقددت حوانيددت اخلمددر واعتددذر أصددحاهبا عددن
دبع الضرائب!
وعند دددما كد ددان الشد دديخ مشد ددغوال بالد دددعوة واإلصد ددالح وقعد ددت حدثد ددة
استشددهاد اإلمددام القائددد أمحددد بددن عرفددان والشدديخ امساعيددل بددن عبددد
الغددين الشهيدين،فأصدديب بصدددمة شددديدة  ،وعدداد إىل بلددده رامفددور،
بعددد أن قددام برتبيددة عدددد كبددري مددن تالميددذه ومسرتشددديه يف مدددراس
يواصلون مهمة الدعوة واإلصالح،
ويف عام 1250هد خدرد لزيدارة بيدت اهلل واحلدج عدن طريدق "كلكتدا"
فأصر أهل مدراس على أن يقيم مبدراس مدة ،يتوجه إىل احلجاز
للحج ،واقام الشيخ مرة ثانية بتلك املنطقة  ،وكان هلا أثرطيب على
النفددوس ،ولكددن أهددل البدددع واأله دواء كيددف ميكددن أن يصددربوا علددى
ذل د ددك ،فث د دداروا علي د دده وألب د دوا احلك د ددام علي د دده ب ص د دددار فت د ددوى التكف د ددري
والفسق،
وقددد صددنف االمددري أفسددر الدولددة الددذي كددان مددن مسرتشدددي الشدديخ
حممد علي كتابا يف اللغدة الدكنيدة بعندوان " القدول اجللدي يف كرامدات
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الشدديخ حممددد علددي" ذكددر فيدده قص د اقبددال الندداس عليدده ،وتددوبتهم
بوعظد دده ،وقد ددال " إن مواعظد دده كاند ددت تلد ددني القلد ددوب الد دديت كاند ددت
كدداحلجر صددالبة  ،وكددان يتددوب علددى يددده عدددد مددن قضددى حياتدده يف
السددرقة والزنددا وارتكدداب اجل درائم ،وتصددلح حيدداهتم بسددماع وعظدده يف
جملس واحد ،وكان صاحب تأثري عظيم" 18
تددويف الشدديخ يف سددنة 1258هد د عددن حيدداة عددامرة بالدددعوة واجلهدداد
وترك وراءه جيال كبريا وعددا وجيها من تالميذه ومسرتشديه ،

( ) 18رجال الفكر والدعوة  /لألستاذ واضح رشيد الندوي ص)243 :
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الشيخ واليت على الصادق فوري
اإلمام المحدث المجاهد آثر نعيم اآلخرة على ترف الحياة
والنعيم العاجل

ومددن رواد هددذه احلركددة العظيمددة املباركددة وأهددم القيددادات :العددامل
احملد ددد اجلليد ددل اجملاهد ددد الباسد ددل الشد ددجاع الشد دديخ واليد ددت علد ددى
الص ددادق ف ددوري ال ددذي ك ددان يتقل ددب يف أعط ددال النع دديم ويقض ددى
حياته يف بذخ وترل كبري ترك كدل ذلدك واثدر التقشدف والزهدد
يف حطددام الدددنيا علددى حسدداب عقيدتدده واخرتدده ووقضددى حنبدده يف
سبيل الدعوة واجلهاد داعيا مصلحا وجماهدا باسال،
امسه ونسبه هو الشيخ اإلمام احملد اجملاهد املصلح واليدت علدى
بددن فددتح علددى بددن وار علددي بددن حممددد سددعيد اهلددامشي الصددادق
فدوري العظديم ابددادي ،كدان جددده مدن جهدة األم رفيددع الددين خددان
الددذي كددان حدداكم واليددة "بيهددار" وكددان شددابا حمبوبددا مدددلال لدددى
جده ويف أسرته.
نشددأته لقددد ترعددرع وعدداش هددذا الشدداب املتدددفق اليددافع يف التددنعم
والبدذخ والرتل،وكدان مدن أبندداء اليسدار والشدرل ،سدافر إىل مدينددة
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لكند ددا ألخد ددذ العلد ددم ،وق د درأ علد ددى الشد دديخ أشد ددرل بد ددن نعمد ددة اهلل
اللكهنددوي ،وكددان مددن الشددباب املرتفددني ،و بددايع اإلمددام أمحددد بددن
عرفان الشهيد ف ذا هبذا الشاب املتنعم املرتل يتغري تغدريا عظيمدا،
ويد ددرتك متع د ددة احليد دداة وراح د ددة اجلسد ددد ،تتغ د ددري حيات د دده فيتزه د ددد مث د ددل
الصحايب اجلليل سديدنا مصدعب بدن عمدري رضدي اهلل عنده ،اشدتغل
بالتدددريس والتددذكري واإلفددادة مدددة ،الزم شدديخه وإمامدده الشدديخ
السدديد أمحددد املددذكور ،وأخددذ احلددديث عددن الشدديخ اإلمددام اجلليددل
إمساعي ددل ب ددن عب دددالغين ال دددهلوي وتلم ددذ علي دده ،كم ددا اس ددتفاد م ددن
العلماء واملشايخ،
وصفه كان الشيخ ربع القامة ،مائال إىل القصر ،أمسدر اللدون،أزد
احلاجبني ،كث اللحية ،يلوح على وجهه عالئم اهلم وخمائل الذل
واإلفتقار ،وكان حريصا على اتبداع السدنة السدنية متتبعدا للسدنن يف
كت ددب احل ددديث والس ددري ع ددامال هب ددا ،جامع ددا ب ددني العل ددم والعم ددل
والعبادة والفتوة ،عايل اهلمدة ،بعيدد النظدر ،رابدط اجلدأش ،زاهددا يف
ال دددنيا مق ددبال إىل اهلل بقلب دده وقالب دده ،ق ددوي الت ددأثري ،كث ددري اإلبته ددال
والدعاء والتضرع إىل اهلل تعاىل.
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أعمال دده وم ددآثره لق ددد انض ددم الشدداب الن دداهض املت دددفق املت ددنعم إىل
مجاعة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد ،وإىل موكب الدعوة واحلركة
اإلصالحية ،وكان من شدة حرصه على اخلدمة والتواضع أنه كان
حيمددل احلطددب ويطددبخ الطعددام بيددده للجماعددة ،وأحيانددا يشددرتك يف
أعمددال البندداء فيشددتغل باملدداء والطددني ،سددافر مددع اإلمددام القائددد إىل
احلدود،وجاه ددد يف س ددبيل اهلل م دددة ،بعث دده ش دديخه إىل ب ددالد دك ددن
فسافر إىل حيدراباد ،وأقام هبا مدة ،انتفع به خلدق وهددى اهلل بده
عبددادا ،وملددا مسددع الشدديخ واليددت علددى نبددأ استشددهاد شدديخه اإلمددام
أمحددد بددن عرفددان يف املعركددة عدداد إىل بلددده "عظدديم ابدداد" وأقددام هبددا
سددنتني ،سددافر إىل احلجدداز فحددج وزار البيددت ،وأسددند احلددديث
عن الشيخ عبداهلل سراد مفيت األحنال مبكة املكرمة ،راح إىل
الدديمن ،وجنددد وحضددرموت وغريهددا مددن الددبالد العربيددة ،وأخددذ عددن
القاض ددي حمم ددد ب ددن عل ددي الش ددوكاين ،ع دداد إىل اهلن ددد ،واش ددتغل
بالدعوة والتذكري والتددريس ،وكدان يشدرتك يف مواعظده خلدق كثدري،
يصددف الشدديخ اإلمددام أبواحلسددن الندددوي قصددة انضددمامه إيل حركددة
اإلم ددام الش ددهيد وجماهدات دده ،ن ددرتك احل ددديث هن ددا للش دديخ الن دددوي
ليتحد عنه،فهو مبرأى من سعاد ومسمع ،واحلديث ممتع رائع
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"كد ددان الشد دديخ واليد ددت علد ددى العظد دديم ابد ددادي مد ددن أبند دداء اليسد ددار
والشرل ،نشأ نشأة أبناء األمراء وكبار األغنياء ،أبوه الشديخ فدتح
عددامل البلددد ،ومددن أعياهنددا وسدراهتا ،وجددده ألمدده الشدديخ رفيددع الدددين
حسني خان حاكم مقاطعة هبار"رئيسها اإلداري"
تعلم واليت على يف بيته وبلدده مدا تعلدم ،سدافر إىل لكندا بلدد
العل ددم ودار احلكوم ددة ومرك ددز احلض ددارة ،فك ددان فيه ددا م ددثال يف أناق ددة
اللبدداس وحسددن اهلندددام ،ومجددال الشددارة ،وكددان يددؤثر أغلددى املالبددس
وأفخرها،ويكثر من الرطيب والعطور،
اتفدق قددوم السديد اإلمدام مدع ركبده امليمدون يف لكنا ،وجداء الشدديخ
جممددد أشددرل علددى اللكنددوي يددزور السدديد و تددرب علمدده،وجاء معدده
تلميددذه النجيددب "واليددت علددى" ليشددهد انتصددار أسددتاذه ،وسددأل
الشيخ حممد أشرل السيد عن معىن قوله تعاىل "ومدا أرسدلناك إال
رمح ددة للع دداملني" وتكل ددم الس دديد ع ددن اآلي ددة ،وب دددأ يفس ددرها بأس ددلوبه
العجيب ،فسمعا كالما مل يسمعاه من قبدل ،ومل يقدراه يف كتداب،
وبكددى الشدديخ حددىت اخضددلت حليتدده ،وبايعددا السدديد،ولزمه الشدداب
واليت على ،وصحبه إىل قريته،
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وهنا يف القرية تغري الشاب عما كان عليده مدن التجمدل يف اللبداس
والتددنعم يف العددي  ،هانددت يف عيندده املظاهر،وملكددت قلبدده حقددائق
هددي أعلددى واحلددى مددن امللددبس واملطعددم ،ورأى حيدداة أمجددل وأقددرب
إىل الطبيعة من احلياة املصطنعة األوىل ،فانددمج فيهدا واشدتغل مدع
زمالئه بكل مدا يشدتغلون بده مدن عمدل ومحدل ،ورأى أنده أنعدم بداال
وأهنأ عيشا من ذي قبل،
بينما هو ذات يوم يشتغل باملاء والطني وهو يف مالبدس متواضدعة
إذ ج دداءه خادم دده الق دددمي ،وق ددد أرس ددله أب ددوه م ددع أرب ددع م ددأة روبي ددة
وجمموعددة كبددرية مددن املالبددس الفدداخرة ومتدداع غددري ذلددك ،وصددادفه
اخلددادم – وقددد تغددريت هيئددة الشدداب -فسددأله عددن واليددت علددي،
فقال انا واليت علي ،قال اخلادم ال تسخر مين  ،ف منا أسأل
عن واليت على بدن العدامل الكبدري الشديخ فدتح علدي وسدبط األمدري
اجلليدل رفيددع الدددين حسددني خددان ،فقددال إذا مل تصدددقين فاذهددب
واحبددث عددن صدداجبك ،فددذهب اخلددادم وجعددل يسددأل عددن السدديد
واليددت علددي ،والندداس يشددريون إىل األول ،ويقولددون هددو ذا ،فرجددع
اخل ددادم وبك ددى ،وق دددم إلي دده امل ددال واملالب ددس ،وذه ددب الش دداب إىل
شدديخه  ،ووضددع كددل ذلددك بددني يديدده ليقسددمه علددى مددن يسددتحقه،
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ويض ددعه حي ددث ي ددرى ،ع دداد فاش ددتغل م ددع زمالئ دده ك ددأن مل يق ددع
شيء(،إذاهبت ريح اإلميان/الندوي)
كان الشيخ واليت على أحد كبار خلفاء السيد اإلمدام امحدد بدن
عرفان الشهيد ،ومن قائدي حركته ،توىل القيادة بعدد وفداة الشديخ
نصريالدين الدهلوي(م1256هد 1840م) يف سنة 1262هد،
وإنه أصيب بداحملن والشددائد فصدرب عليهدا ،ذكدر الشديخ أبواحلسدن
الندددوي يف كتابدده "إذاهبددت ريددح اإلميددان" قددد اجلددأه اإلجنليددز إىل
العودة إىل اهلند ولزوم بيته ،فقضى هدذه املددة يف قلدق عظديم كأنده
مسددك أخددرد مددن امل دداء ،ومل تك ددن تنقضددي هددذه امل دددة حددىت توجدده
الشدديخ إىل مركددز اجملاهدددين كأندده طددائر يطددري إىل وكددره يف السددماء،
ووصددل إليدده يف /8مددن ربيددع اآلخددر سددنة 1267هدد ،وتددوىل القيددادة
بعد وفاته شقيقه اجملاهد اجلليل موالنا عنايت على العظيم ابادي
(م1273/هد)
قال القنوجي يف كتابه "إبقداء املدنن" إين لقيتده يف قندود وحضدرت
ت ددذكريه ،فم ددا رأي ددت أس ددرع ت ددأثريا من دده ،وم ددات يف /22حم ددرم س ددنة
1269ه د عددن حيدداة عددامرة بدداجلهود الدعويددة اإلصددالحية واجلهدداد
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والكفدداح ،ذكددر مفصددال عددن مددآثره وبطوالتدده الشدديخ مسددعود عددامل
الندوي يف كتابه "احلركة اإلسالمية األوىل يف اهلند"
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الشيخ جعفر على النقوي البستوي
وكان من أتباع اإلمام القائد أمحد بدن عرفدان الشدهيد وأعدالم حركتده
اإلص ددالحية الدعوي ددة الش دديخ جعف ددر عل ددي ب ددن الس دديد قط ددب عل ددى
البستوي الذي كان يعترب من كبار علماء عصره ،ولد الشيخ جعفر
علددى يف قريددة "جمه دوا مددري" مددن أعمددال " بسدديت " سددنة 1218ه دد،
أخذ العلم من كبدار العلمداء يف عصدره ،كمدا أخدذ عدن العدامل الربداين
اإلمددام الداعيددة اجملاهددد إمساعيددل بددن عبددد الغددين الدددهلوي ،وهنددل مددن
هذا املدورد الصدايف دقدة العلدم وروح العمدل واحلميدة الدينيدة واحلماسدة
وعاطف ددة قوي ددة لل دددعوة يف س ددبيل اهلل ،ويف هناي ددة املط ددال إنض ددم إىل
مجاعة اإلمام القائد أمحد بن عرفان الشهيد،
وتفيددد الروايددات املتداولددة يف األسددرة بددأن السدديد جددالل الدددين وصددل
إىل اهلنددد مددن املدينددة املنددورة يف القددرن الثددامن للهجددرة ،وأقددام مبنطقددة
"ند ددارنول" يف بنجد دداب ،وقد ددام باإلصد ددالح والرتبيد ددة  ،وأنشد ددأ مد دددارس
دينية ،انتقل بعض أفراد األسرة إىل "أيودهيا" بالقرب مدن "فديض
ابدداد" انتقددل السدديد دوسددت علددى أحددد أف دراد األسددرة إىل "جمه دوا
مددري" وكددان مددن هددذه األسددرة السدديد قطددب علددى والددد الشدديخ جعفددر
على النقوي،
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أعمالد دده وم ددآثره لقد ددد قضد ددى الشد دديخ مد دددة يف اإلشد ددتغال بالتد دددريس
والتعلدديم والرتبيددة حددىت بلغتدده أخبددار اإلمددام أمحددد بددن عرفددان الشددهيد،
فاعجددب هبددا حددىت عددزم علددى السددفر للقائدده ،ذهددب إليدده والددده قطددب
علي وأخوه السيد حسدني علدي مدع خنبدة خمتدارة مشدتملة علدى سدبعة
عشددر شخصددا ،وأقدداموا شددهرا عنددد اإلمددام ،ففدداز والددده السدديد قطددب
علدي باخلالفدة ،وملدا توجده اإلمددام أمحدد إىل احلددود للجهداد يف سددبيل
اهلل  ،اسدتأذنه والدد الشديخ السديد قطدب علدى للخدرود يف سدبيل اهلل
جماهدا ومرابطا ،ولإلنضمام إىل مجاعة اجملاهدين مع أعضداء أسدرته،
فلم يأذنه اإلمام لضعف صحته ،ولكن سعد ب ذن اخلرود يف سبيل
اهلل ،حلددق الشدديخ جعفددر علددى هبددذه اجلماعددة الكرميددة مددع املهدداجرين
واجملاه دددين اآلخد درين ،فوص ددل يف رمض ددان 1245هد دد ،ورافقه ددم إىل
املعركد ددة األخد ددرية ال دديت استشد ددهد فيهد ددا اإلمد ددام يف "بد دداالكوت" وكد ددان
الشيخ كاتبا خاصا لرسائل اإلمام الشهيد
يتح د ددد الش د دديخ جعفد ددر عل د ددى ع د ددن قصد ددته لإلنض د ددمام إىل مجاع د ددة
اجملاهد د دددين الغد د دزاة يف كتابد د دده "منظد د ددورة الس د ددعداء يف أح د د دوال الغد د دزاة
والشهداء" يقول
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"ملددا بلغنددا قصددد السدديد اهلجددرة  ،وأندده علددى جندداح السددفر،
أراد أبونا السيد قطدب علدي وشدقيقنا السديد حسدني علدى أن يلحقدا
به ،وأردت كدذلك ،واستشدرل كدل واحدد مندا هلدذا املقصدد األسدىن،
ووق د ددع التنافس،كد د دل يري د ددد أن ين د ددال ه د ددذه الس د ددعادة ،وحيظ د ددى هب د ددذا
الشرل ،حىت وقع التحاكم إىل أمنا ورفعت إليها القضية وحكمدت
ىل ،وتكجهد ددت إىل الس د دديد وه د ددو يف مرك د ددز اجملاه د دددين يف احل د دددود،
فاستقبلين خارجا من مقره ،وأطلق البنادق فرحا بقددومي  ،وإعالندا
بوصول فرقة من اجملاهدين من ناحية اهلند،ورحب يب أكرب ترحيب،
واخت ددارين كاتب ددا لرسد ددائله ،وأحلق ددين بفرق ددة الشد دديخ إمساعي ددل الشد ددهيد
()1
وملا استشهد اإلمام القائد للحركة أمحد بن عرفان يف معركته احلامسة
اليت دارت بينه وبني السيخ الطغاة املتجربين عاد الشيخ إىل وطنه ،
حي ددث قض ددى حيات دده داعي ددا إىل اهلل ومعلم ددا ومربي ددا ،وق ددام ب ددالتعليم
والرتبي د ددة واإلص د ددالح واإلرش د دداد وبد ددث ال د ددوعي ال د ددديين ونف د ددخ احل د درارة
اإلميانية يف قلوب املسدلمني ،فكدان يدزور القدرى واملددن ويعدن النداس
(( ) 1اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد لحملستاذ واضح رشيد الندوي مل )248
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وي ددوقن م ددن س ددباهتم بأس ددلوب حك دديم م ددؤثر ق ددوي ،وك ددان م ددن ت ددأثري
رحالتدده الدعويددة اإلصددالحية أن رجعددت القلددوب املستعصددية إىل اهلل
وت دداب عل ددى ي ددده أل ددول م ددن املبتدع ددة والش دديعة ،وهج ددر كث ددري م ددن
املسلمني التقاليد واخلرافات اليت كانوا منغمسني فيها،
ويرجددع فضددل الشددعور الددديين املوجددود يف بعددض املندداطق مددن "بسدديت"
وكوركهبددور" وغريهددا إىل رحالتدده الدعويددة وجهددوده اإلصددالحية ،وقددد
نشر شبكة من املدارس الدينية والكتاتيب االسالمية ،ومل تسمح له
الظددرول وكثددرة انشددغاله بدداألمور الدعويددة اإلصددالحية وتركيددزه علددى
التدددريس واجلهدداد بالتددأليف والبحددث والتحقيددق ،إال أندده ألددف كتدداب
"منظددورة السددعداء يف أح دوال الغ دزاة والشددهداء" باللغددة الفارسددية الدديت
كدان يتقنهدا ،ويعتدرب هددذا الكتداب مدن مراجدع سددرية اإلمدام أمحدد بددن
عرف ددان الش ددهيد ودعوت دده وجه دداده وإص ددالحه ،ول دده رس ددالة يف حتلي ددل
وحترمي األنعام كالسائبة والبحرية،
وق د ددد أنشد ددأ الش د دديخ مدرسد ددة هداي د ددة املس د ددلمني بع د ددد رجوع د دده م د ددن "
ب دداالكوت" يف 1247ه د د  ،وال تد دزال املدرس ددة ت ددؤدي دوره ددا الرائ ددع
وتقوم بنشاطها التعليمي والرتبوي ،ومن املدارس اليت أنشئت بهود
الشيخ وال تزال تؤدي دورها
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➢ املدرسة اجلعفرية هداية العلوم يف منطقة بسيت
➢ املدرسة العربية  ،سددهارت نغر
➢ املدرسة العربية "مسرا" يف والية هبار
➢ املدرسة العربية يف "سيوان" يف والية هبار
➢ املدرسة العربية يف نفس املنطقة
والشك أن للشيخ رمحه اهلل دور مجيل ملموس وجهود رائعة يف
جمال الدعوة واإلصالح والتعليم والرتبية واجلهداد والكفداح ،وإنده
خل ددد وراءه أعم دداال وم ددآثر وص دددقات جاري ددة كث ددرية ،فجد دزاه اهلل
خريا وتقبل جهده وجهاده،
وألددف األسددتاذ عبددداهلل بددن مرتضددى احلسدديين كتابددا مفصددال يف سددريته
"حيات جعفر"
وهذه كانت حركدة اصدالحيةعدعوية جهاديدة قويدة ،بدل كاندت كدربى
احلركددات االسددالمية يف شددبه القددارة اهلنديددة ،الدديت جددددت ذكريددات
القددرن األول وروائعه ددا ،وتركددت بص ددمات بيضدداء مجلي ددة تس ددتحق أن
تكتب مبداد النور على خداد احلور ،وكاندت هلدا أثدرا قويدا بدارزا علدى
مجيددع احلركددات االصددالحية ،واملدددارس الفكريددة الدعويددة الدديت قامددت
بعدها ،رحم اهلل هدؤالء الددعاة األبطدال ،واجملاهددين الكمداة ،الدذين
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بذلوا نفوسهم وأمواهلم يف سبيل اهلل ،ويف إعالء كلمته ،وقيض هلذه
األمددة مددن أمثدداهلم مددن يقددود هددذه األمددة إىل رشدددها ،وجمدددها التليددد،
وما ذلك على اهلل بعزيز.
واحلمد هلل أوال واخرا ،وصلى اهلل على النديب األمدي ،وعلدى
اله وصحبه األخيار،ومن تبعهم باحسان إىل يوم الدين.
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