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أثر مكة واحلج
يف ثقافة شبه القارة اهلندية
(الصفحات )85 -93
ملخّص
ارتبطت الهند بمكة المكرمة ـ مثل سائر االصقاع اإلسالمية ـ زيارة ومجاورة
ً
ً
وتزودا من أجواء البلد الحرام .وكان تأثير مكة على سالطين شـب
وطلبا للعلم
القــارة وعلمائ ــا  ،مثــل الطــلطان يــان الــدشن أعلــم شــاا البنن ـال والطــلطان
محمود شاا الكجرات واالمبراطور جال ل الدشن أ كبر :ومن العلماء :أسرة موالنا
أبي الكالم آزاد ،وهذا ولد ف مكة من أب هندي وأم عربية ،ثم هاجر إلى الهند
ليحــــدن ثــــورة ثقافيــــة في ــــا .ومــــن م عبيــــد ا

الطــــنده ومحمــــد شوســــ

الكاندهلوي وقطب الدشن الن روال  ،والحكيم مولـوي إرادت سطـين.وكانت
لهذا العالقة بـين الهنـد ومكـة أكبـر اأ ثـر فـ و ـور الحركـات اإلسـالمية التـ
تصدت للمطتعمر وإل صالح أوضاع المطلمين ف الهند  ،من ا :الحركة الفرائضية
وجماعة المجاهدشن.

 – 1مكانة مكمة املكرمة يف قلوب مسلمي شبه القارة اهلندية
اهــتم علمــاء الهنــد بتلــجيي المطــلمين علــى أداء فريضــة الح ـ  ،وأك ــر مــن هــذا
*  -أستاذ اللنات اللرقية وأدب ا  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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طلبا للعلم ،بل ً
قاموا بتلجيع م على الهجرة إلى مكة المكرمة ً
طلبا للموت والـدفن
فـ تراب ــا ،وهكــذا كابـوا المالفــات الك يــرة عــن فضـل الطــكنى بمكــة ،وســب

الرسول إياها(.)1

لقد شـ جي العلمـاء فـ الهنـد المطـلمين الهنـود علـى الـذهاب إلـى مكـة المكرمـة،

البلدة الت ه خير بلدة على وج اأرض ،وأسب ا إلى ا

يصل في ا ركعة واسدة مائة أل
أل

ورسول ،والت يكاب لمن

صالة ،والت يكاب لمن صام رمضان في ا مائة

ش ر رمضان ،والت يكاب لمن تصدق في ا بدرهم واسد مائة أل

لمن تصدق ف

يرها،والت في ا شراب اأبرار وطعام طعم.

مـا يكاـب

وهكـذا اهـتم العلمــاء واأدبـاء فـ شــب القـارة بمكـة وباأمــاكن المـأثورة في ــا،

وسرصوا على زيارت ا والكاابة عن ا وبيان ملاعرهم وأساسيط م،فقد كان مولد

الرسول اأمين ف شعب أبـي طالـب المعـروف اليـوم بلـعب علـ  ،والـذي تحـول إلـى
مكابة مكة ،وهناك بيت الطيدة خديجة الذي تحول إلـى مدرسـة البنـات ،وهنـاك
ــار ســراء وقمــة جبــل ســراء ،ومطــجد الجــن ،ومطــجد اللــجرة ،و ــار ثــور ،ومطــجد

العقبة ،ومطجد الفتح ،ومطجد التنعيم ،ومطجد ذي طوي ف جرول ،ومطجد النور

ومطجد الراية و يرها(.)2

أثر مكة املكرمة على سالطني شبه القارة وعلمائها:
يان الدشن أعلم شاا البننال :

كان بين الهند وأرض الحرمين عالقات خاصة ومتميزة،فقد كانت قلوب أهل
ً
سكاما ومحكومين تاوق إلـى أرض الحـرمين ،كمـا كـانوا يـأملون فـ نيـل
الهند
الثواب من ا

بإكرام م للمدينة المقدسة وأهل ا ،ف ا هو يان الدشن أعلـم شـاا،

وهو من أعلم سالطين ألياس شـاا فـ البننـال وأشـ رهم( )9يرسـل الهبـات والهـدايا
إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وأهم من هذا الهبات والهدايا إرسال بمال لعمـارة
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مدرستين :مدرسـة بمكـة ومدرسـة بالمدينـة وشـراء عقـار شوقـ

علي مـا ،وقـد ذكـر

ذلك ك ير من المؤرخين ،وعلى رأس م قطب الدشن الن روال (الذي سنذكرا فيما

بعد) ف كااب تاريخ مكة الـذي سـماا اإلعـالم بـأعالم بيـت الحـرام لكنـ اشـت ر

باسم تاريخ قطب أو تاريخ مكة(.)4

وممـا ورد فـ تـاريخ مكــة أن الطــلطان يـان الــدشن أعلــم شـاا قــام بتأســي
ً
مدرسة ف مكة المكرمة وأقام ً
رباطا للمطافرشن ،كما جعل هناك وقفـا أعمـال
الخيــر والرعايــة( .)8وقــد ذكــر عل ـ آزاد بلكرام ـ أي ًضــا نقــال عــن تــاريخ مكــة ف ـ
كااب ـ خزانــة عــامرة المدرســة الت ـ أقام ــا الطــلطان يــان الــدشن ولخ ـ

اأصلية هكذا:

العبــارة

«أق ــام المدرس ــة واشـــتر اأم ــالك ي ــر المنقول ــة فـــ وادي مـــر مـــي أس ــد اأن ــار
ً
والممتلكات وجعل ا وقفا على المدرسة».
أمــا قاضـ القضــاة تقـ الــدشن الفاسـ (متــوفى 592هــ 1425م) فـ كاابـ
شفاء النرام ف أخبار البلد الحرام فقد ذكر الطلطان يان الدشن ً
أيضا (.)6

وعلى كل سال «كان ابتداء عمارة المدرسة بمكة المكرمة فـ شـ ر رمضـان
ســنة ثــالن علــرة وثمانمائــة ،ولــم تــنقح هــذا الطــنة ستــى فــر مــن عمــارة ســفل ا
و الب علوها ،وكملـت عمارت ـا فـ النصـ اأول مـن سـنة أربـي علـرة وثمانمائـة،
وف جماد اآلخرة من ا ابتدئ في ا التـدري علـى المـذاهب اأربعـة ،وكـان وقف ـا
ف الحـرم مـن هـذا الطـنة ،وكـان شـراء الوقـ وموضـي المدرسـة بـاثن علـر ألـ
مثقـال ً
ذهبــا ،وكــان المتـول للــراء هــذا الوقـ والمدرســة خــادم الطــلطان المــذكور
برقوق الحبل  ،وهو الذي تولى تفرقة صدقة الطلطان بمكة ف سنة ثالن علـرة
وثمانمائـة ،ووقـ المــذكور علـى مصــالح مكـة ً
دارا مقابلـة لهــا اشـتراها بخمطــمائة
مثقال وعمرها ف سنة أربي علرة.)7( »..
وتــذكر المصــادر التاريخيــة ( ــالم علــ آزاد بلكرامــ فــ خزانــ عــامرا) أن
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الطلطان أرسـل مـي يـاقوت المـذكور ثالثـين ألـ

«عرفة» وتطلم شري

مثقـال ً
ذهبـا إلصـالح مجـر ميـاا

مكة سطين بن عجالن المبلغ ،لكن اسـتددم فـ إصـالح

ن ر آخر (ن ر بازان) وخزانين للمياا ف مكة.
الطلطان محمود شاا الكجرات :

يعــد الطــلطان محمــود شــاا،الذي تـولى الحكــم ســنة 596هــ ــ 1485م وسكــم
خمطة وخمطين ً
عاما ،من أش ر سكام اأسرة الحاكمة ف الكجـرات( )5كـان

مطلما ً
ً
ورعا ،أقام صناعات ك يرة وازدهرت البالد ف ع دا،قدم علي أبو القاسـم
بن أسمد الملك المعروف بابن ف ـد ومعـ فـتح البـاري بخـ أبيـ وعم ،وقدمـ إليـ

فأكرم ـ ـ ( ،)3وك ـــان بين ـ ـ و ب ـــين الط ـــلطان قانص ـــوا النـ ــوري عال ق ـــات سياس ـــية

وعطكرية ،وقد تولى من بعـدا ابنـ ملفـر الحلـيم الكجراتـ  ،وكـان مـن سفلـة
القـــرآن ومـــن المحـــدثين الفق ـــاء ومـ ً
ــاهرا فـ ـ ف ــن الخـ ـ بجميـــي أنواعـ ـ  ،فكا ــب
مصــحفين بيــدا ،وأرســل ما إلــى الحــرمين اللــريفين( )10وقــد كاب مــا بــالخ الثلـ
ً
بمــاء الــذهب،وخ ب مــا إمــام الحنفيــة،وجعل لهمــا وقف ـا يصــرف لمــن يقــوم علــى

سفل ما ،ومن يدعو ل عند ختم ما،وللطقاء الذي يطق القراء وللفراش كـذلك،
ً
محافلا على الوضوء والصالة ف جماعة(.)11
وكان
ومن برا أهل الحرمين ،أن كان يرسل لهـم العطايـا واأقملـة ،كمـا أنلـأ فـ
ً
ً
مكــة ً
رباطــا ومدرســة وســبيال للمــاء ،وجعــل لهمــا وقفـا يرســل إلــى مكــة ينفـ علــى
المدرسين والطلبة ومن يقيم ف الرباط(.)12

الطلطان شير شاا الطوري:
ومن سكام الهند ً
أيضا شيرشاا الطوري الذي جل

على عرش آكرا (بكاف

فارســية) فــ رجــب 347هـ ـ 1840 -م( .)19وقــد قــام شـــير شــاا الطــوري بتدصـــي
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ســـفينتين كبيـــرتين لنقـــل الحجـــان كـــل عـــام ً
مجانـــا ،وكـــان بيـــت المـــال يتحمـــل
ً
سريصا على تأمين طرش الحـ فقـد
تكالي سفر أولئك الحجان( )14كما كان

قال« :لو ساعدن الزمان أبع برسالة إلى عليم الروم (يقصد الطلطان العثمـان )
وأسأل أن يركب بعطاكرا إلى بالد الفرس ،ونركب نحن من هنا إلى تلك الـبالد،

فنـــدفي بمط ــاعدة مل ــك ال ــروم ش ــر اأوب ــاش (االوربيـ ـ ن) ال ــذشن يقطع ــون طر شـ ـ
شارعا ً
الحجان ،ونحدن ً
آمنا إلى مكة المباركة .لكن اأجل لـم يم لـ فمـات قبـل
أن يحق أمل (.)18

اإلمبراطور جال ل الدشن أكبر:

ممــا تقــدم نف ــم أن اأوربي ـ ن كــانوا يعرقلــون ســفر الحجــان الهنــود إلــى مكــة

المكرمة ،مما دفي الحكام المطلمين إلى التصدي لهم ،ومن أمثلة هذا الحوادن ما

قام ب اإلمبراطور جال ل الدشن أكبر (369هـ ـ 886ه ـ 1014م ـ 1608م) سين زسـ

على منطقـة الكجـرات سـنة 350ه ـ 1872م ووصـل إلـى مدينـة «سـورت» ( )16سيـ
ً
مركزا لتجارت م وسامية من الجند تحمي م ،وقد تصالح هاالء
أس البرتناليون ب ا

مع وعقدوا معاهدة تع دوا في ا بتيطير الح إلـى مكـة ،وعـدم التعـرض فـ البحـر

للحجان المطلمين ،وكانت مدينة «سـورت »مينـاء شبحـر منـ الحجـان ،وال يـزال في ـا
لآلن شار ع يطمى «بـاب مكـة» ( .)17أمـا اإلمبراطـور ب ـادر شـاا وفـر ـــ وكـان ً
أدشبـا

ً
وشاعرا ــ ف و آخر ملوك الدولـة المنوليـة (البابريـة) فـ شـب القارة،فقـد نفـاا اإلنجليـز
مــن الهنــد إلــى بورمــا بعــد أن أسضــروا إلي ـ ر وس أوالدا داخــل أطبــاق علــى صــينية
ً
شعرا:
الطعام ،فقد ول يناج رب ،وشب ألم إلى رسول ا
«يا رسول ا ! ما كانت أمنيت إال أن يكون بيت هناك بجوارك.
لكن أصبح ف رنكون،وبقيت أمنيات مدفونة ف صدري..
يا رسول ا !
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كانت أمنيت أن أمر عين ف تراب أعتابك.

ولكن ها أنا ذا أتمر ف تراب رنكون..
ً
وبدال من أن أشرب من ماء زمزم...
بقيت هنا أشرب الدموع الدامية..
ف ل تنجدن يا رسول ا !

ولم شب ف سيات سو أيام معدودات».

و إذا ما تركنا الحكام إلى العلماء والدعاة السلنا أن مكـة المكرمـة ،كانـت

تبع بعلمائ ا إلى شب القارة ،وكانت شب القارة تعيـدهم إلي ـا تـارة ،أو تـرد بإرسـال

علمائ ا إلى مكة تارة أخر  ،ونطوق هنا مثالين أو أك ر:
أسرة موالنا أبي الكالم آزاد بين مكة والهند:

أبو الكالم آزاد هو مح الـدشن أسمـد ،وآزاد هـو تخلصـ أو اسـم اأدبـي ،أسـرت

من الهند والحجاز ،فجدا هو موالنا محمد هادي من أسرة كل ا علم وور ع وتقـو ،
ووالدة آزاد ه ابنة أخت الليخ محمد بن طاهر مفت المدينـة المنـورة ،وكـان والـدا
موالنا خير الدشن قد قـدم إلـى مكـة المكرمـة وعـاش في ـا ،ثـم تـزون مـن ابنـة هـذا

اأسرة الت تنتم إلى المدينة المنورة.

ويــذكر أنـ ســين تــوفى جــد موالنــا آزاد أبيـ  ،وتــرك ابنـ «خيــر الــدشن» والــد آزاد
ً
صنيرا ،كفل جدا أم ورباا تربية دينية ،لكن الجد لم يط المقام ف دهل وهو
ير أشالء الدولـة اإلسـالمية تامـزق ،واإلنجليـز يتحكمـون فـ كـل شـ ء فاسـتقر

رأي على الهجـرة بأسـرت إلـى مكـة المكرمـة ،ليقضـ في ـا بقيـة سياتـ بجـوار البيـت
الحرام...وسين وصل إلى ب وبال ف وس الهند متج ً ا إلى بومباي ليطـتقل البـاخرة
إلى جـدة ،اسـتوقفت أميـرة ب وبـال «سـكندر ج ـان بـينم» ( )15اسـتوقفت وأبقتـ نحـو

سنتين ،لكن توف ف بومباي ،فواصل سفيدا ابـن بنتـ والـد آزاد الرسلـة إلـى مكـة
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المكرمة مي اأسرة ،وكان ف الخامطة والعلرشن ،وف مكـة بنـى لـ ً
دارا وتـزون

ــ كما يذكر آزاد ف مذكرات ـ مـن ابنـة أسـد علمـاء المدينـة المعـروفين وهـو اللـيخ
محمد طاهر الوطري ( )13وف سنة  1906هجرية ـ 1555م ولد أبـو الكـالم آزاد الـذي
ســماا أبــواا محـ الــدشن فـ محلــة «قــدوا» المتصــلة ببــاب الطــالم بــالحرم المكـ ،

وكان أصنر أخوت وأخوات الخم

.

وهكذا ولد آزاد من أم سجازية وأب هندي تعرب،فقد مك والـدا فـ مكـة
ً
ً
تقيـا ً
نحو ثالثين ً
ورجـال ً
عاما ( )20وكان ً
ورعـا ،لـ أثـرا وشـ رت فـ مكـة
عالمـا جلـيال
المكرمة وف الهند و يرها وقد جاء ف دائرة المعرف اإلسالمية اأردية ( )21أن كان

ل مريدون ف بومباي وكلكاا ورنكون ،وهذا كان يطافر ك يرا إلى الهند.
وبينمــا تــذكر دائــرة المعــارف اإلســالمية اأرديــة أن أبــا الكــالم آزاد ســافر وعمــرا
علر سنوات مي والديـ إلـى كلكاـا ،التـ ذهـب إلي ـا أبـوا بنـاء علـى ر بـة مريديـ
وأسباب  ،سي توف هناك عام 1307م،وكان أبو الكالم آزاد وقت ا يتكلم اأرديـة
«المكطرة» فقد توفي ت والدت بعد وصول كلكاا بطـنة واسـدة ،يـذكر الـدكاور
النمر أن عاد إلى الهند بعد سـنتين مـن والدت ،مطتلـ ًدا بمـا جـاء فـ كاـاب الهنـد
تكطــب سريت ــا آلزاد ،وأشــار الــدكاور النمــر نفط ـ إلــى أن بعــح المراجــي الهنديــة

الرسمية ،تلير إلى أن ادر مكة مي والدا عام 1535م (.)22

كما ينقل الدكاور النمر عن آزاد قولـ «وكـان الـداع إلـى عودتـ (أي والـدا)
أن سق

مرة ف «جـدة» فانكطـرت سـاق ولـم يجـد مـن يرجع ـا إلـى اسـتقامت ا،

فأشار علي أصدقاؤا بأن أطباء كلكاا يطتطيعون عالج  ..فطافر للعالن وكان
ً
عازمـا علـى الرجـو ع إلـى مكـة بعـد االنت ـاء منـ  ،لكـن أتباعـ ومريديـ ألحـوا عليـ
بالبقاء ،ولم يدعوا يرجي إلى مكة..وتوفيت والدت بعد قدومنا كلكاا بطنة (أي

عام 1531م) ودفنت ف تراب ا» (.)29
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صب مكة يطور لنة صحافة الهند:

درس أبو الكالم آزاد على يد أبي مدتصرات ف كل علم وبدأ قول اللعر وهو

ف الحادية علر من عمرا ،ثم بدأ ف نلر مقاالت نلرية ،وف سـنة 1309م أصـدر
مجلة ش رية بعنوان «لطان الصدق»،وقد ألقى أول خطـاب وعمـرا اثنـا علـر ً
عامـا،
وقــد ألقــى خطابــا ف ـ جمعيــة سمايــة اإلســالم بال هــور ســنة 1304م نــال استحطــان

الجميي ،وتعجب موالنا شبل النعمان وأديـب اأرديـة سـال  ،سـين التقيـا ب ـذا الفتـى
الــذي هــو مــدير تحريــر لطــان الصــدق..لقد شــكلت نلــأت فــ مكــة المكرمــة

شدصيت العليمة.

أصــدر بعــد ذلــك مجلــة الهــال ل اأســبوعية ،فصــارت مجلــة فر يــدة عمــوم الهنــد،

و يــذكر موال نــا عبدالماجــد الــدريابادي أن الهــال ل «طلعــت فـ ســماء كلكاــا ســنة

1312م ف ـ النالــب ســين اســتقر آزاد ف ـ كلكاــا ،لقــد بــدل آزاد دنيــا الصــحافة،
ً
ـكال ومضـ ً
ً
ـمونا،فاختلفت صــحافت عــن صــحافة معاصــرية ،بإصــدارا هــذا
قلبا،شـ
الص ــحيفة اأس ــبوعية التـ ـ س ــماها الهال ل،وباإلض ــافة إل ــى اأس ــلوب ،فق ــد جعل ــا

صحيفة سية،مطبوعة على ورق جميل،ومحالة بالصور الرائعة وفـ صـفحة النـالف

الملونة كاب اسـم المحـرر هكـذا :أسمـد المكنـى بـأبي الكـالم الـدهلوي «و يـذكر

موال نــا عبدالماجــد أن ــم ولــوا شبحثــون فـ المعــاجم والقــوامي
لكلمة المكنى وعن معناها ً
أيضا» (.)24

عــن النطـ الصــحيح

كانت نلأة آزاد ف مكة المكرمة وتعلقـ بلنـة أمـ اللنـة العربيـة ذا أثـر واضـح

على أسلوب منذ البداية ،وهكذا بدأ يدخل ف لنة الصحافة التراكيب والتعبيـرات

العربيــة ،ويجبــر يـــرا علــى ف م ــا ومحاولــة اســـتددام ا ،ممــا أثــر اللنــة اأرديــة
بتراكيب جديدة.

ويذكر موالنا عبدالماجـد أن أبـا الكـالم كـان يطلـي علـى القـراء كـل أسـبوع

بتعبيــرات جديــدة ومصــطلحات لــم يطــمعوا عن ا،وبتلــبي ات وتراكيــب جديــدة،
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والعجيب أن ا كانت تل ر على صـفحات جريدت ،فتصـبح علـى الفـور عملـة رائجـة

بي ن جميي اأدباء .لقد اعترف الجميي بعد و ور الهال ل بـأن أبـا الكـالم آزاد هـو اآلن
موال نــا أبــو الكــالم آزاد ،فقــد صــار كــل بيــت يل ـ وراء الحصــول علــى نطــدة مــن

الهال ل (.)28

شارك موالنا آزاد ف سركة تحر ير الهند وف سركة الخالفة وكان ً
رئيطا لها،

وألقــى خطبــة عــن «مطــألة الخال فــة وجز يــرة العــرب» ،وتعــرض للطــجن ،ودافــي عــن
نفط ف بيان عرف باسـم القـول الفيصـل نلـر فـ مطبعـة المنـار عـام  1941هجر يـة

باسم ثورة الهند الطياسية ،وأصدر ولعدة أش ر (إبرشل 1329م ـ شونيو 1324م) باللنـة

العربية «الجامعة» مجلة نص

ش رية ،ومن مالفات المرأة المطـلمة ،ومطـألة خال فـت

وجزيرة العرب ،وجامي اللواهد عن دخول ير المطلمين المطاجد ،وترجمان القـرآن

 9مجلدات ،و بار خاطر ،ومكاتيب ،والهند تكطب سريت ا و يرها (.)26
عبيد ا

الطنده ف مكة:

يصعب سصر علماء شب القارة الذشن جـذبت م مكـة المكرمـة إلـى أرضـ ا ،لهـذا

نكاف باإلشارة إلى بعح مـن ذاعـت شـ رت م ،وهنـاك ك يـرون ال يطـمح المجـال
لذكرهم ً
أيضا ،وال يقلل هذا من قدرهم،فعبد ا الطنده ولد فـ أسـرة سـيدية
ف قرية جياتوال بالجيم المثلثة مديرية سيالكوت ف إقليم البنجاب (باكطـتان)

ف محرم عام 1253ه ـ مـارس 1572م ،كفلـ أعمامـ بعـد وفـاة أبيـ قبـل مولـدا

بأربعــة أشـ ر ،وكــانوا يعيلــون فـ جــام بــور مركــز ديــرا ــازي خــان (باكطــتان)
ً
ً
كاابا بقلم راهب هندوس أسلم سديثا بعنوان تحفة الهند فلرح ا
وهناك طالي
قلب لإلسالم ،فودع أهل ووصل إلـى إقلـيم الطـند سيـ أعلـن إسـالم علـى يـد أسـد

شيوخ الطند الكبار (سافظ محمد صديق ) وتطمى بعبـد ا

،وقـد كاـب سـيرة

سيات بنفط  ،بعد أن هاجر إلى مكة المكرمة ،وأثناء إقامت في ـا ،وذكـر أنـ اعتبـر
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شيد والدا ،والطند موطن  ،ولهذا سمى نفط بالطندي.
درس عبيدا

الطندي ف دشوبند ،وبناء على طلب من شيخ الهند موالنا محمود

الحطم عمل ف دشوبند أربي سنوات منذ سنة 1927هجرية 1303م وانتقـل بعـدها
إلى دهل سي أس

نلارة المعارف ،ثم سـافر إلـى كـابول ومن ـا إلـى تركيـا سيـ

قضى ثالن سنوات ،وقدم إلى مكـة المكرمـة سـنة 1948هجر يـة 1326م ووـل فـ
مكة نحو اثن علر ً
عاما ،فقد عاد سنة 1395م لين مك ف العمل الطياس إلى أن
وافت المنية سنة 1344م ،ودفن ف خان بور بالبنجاب.

ويذكر أن ف مكة المكرمة قام باإلشراف على طباعة كاـاب شـاا ولـ ا
المطتوي مـن أساديـ الموطـأ وفـ مكـة المكرمـة ً
أيضـا قـام بكاابـة التفطـير الـذي
أمــالا علي ـ العــالم الروس ـ الترك ـ الالجــس إلــى مكــة موســى جــار ا

1343م) وهو تفطير القرآن ،باللنة العربية ،فقد كاب عبد ا

الطنده :

« ما كان يقول بالعربية ،كنـت أقـوم بكاابتـ  ،فقمـت بكاابـة ألـ
صفحة ف مائة وخمطين ً
شوما» (.)27
ومــن مالفــات عبيــد ا

أقوال شاا ول ا
محمد شوس

(1570م ـــ
وأربعمائـة

الطــنده العربيــة :التم يــد أئمــة التجديــد وهــو يتضــمن

الدهلوي وأوالدا وأسفادا من بعدا (.)25

الكاندهلوي ف مكة

هـذا عــالم آخــر يــدعى اللـيخ محمــد شوسـ

بــن اللـيخ محمــد إليــاس ،ولــد فـ

دهل ف جماد سنة 1998هـ مارس 1317م وهو ينطب إلى «كاندا» الت تقي ف

ربي الوالية اللمالية بمديرية ملفر آباد بالهند ،سفظ القرآن وهو فـ العاشـرة مـن

عمرا ،وأتم دراسة الحدي ف مدرسة ملاهر العلوم بط ارنبور.
استدل

الليخ محمد إلياس ولدا الليخ محمد شوس

وفوض إلي أمر الـدعوة

والتبليـغ فـ رجـب  1962هجرية،واللـيخ محمـد إليـاس هـو ماسـ

جماعـة التبليــغ،
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وقد سرص الليخ محمد شوس

على أن ير عمل الدعوة والتبليـغ ينتلـر فـ م ـد

اإلسالم ،مكة المكرمة ،وينال من أهل ا إقباال وعناية ،وكان ير أن هـذا الـدعوة

إذا تأصلت جـذورها فـ هـذا اأرض المقدسـة ،تطـتطيي أن تنتلـر فـ العـالم كلـ

عن طر شـ المطـلمين الـذشن يجتمعـون في ـا مـن جميـي أنحـاء العـالم ،لتأديـة فريضـة

الح كل عام ،ولهذا هاجر إلـى مكـة وبـدأ عملـ فـ مطـاعدة الحجـان القـادمين

إلى مكة مـن بومبـاي وكراتلـ  ،سيـ رافق ـم ،ووصـل إلـى مكـة المكرمـة ،وهنـا

أخذ يزور الحجان وشبع العلمـاء في م،وهكـذا أسطـت جماعـات التبليـغ ،وأقيمـت
سلقات ف الحرمين اللريفين.

وقــد قــدم للح ـ ثــالن مــرات ،قــدم مــي والــدا ســنة  1986هجر يــة ،ومــي اللــيخ

سطــين أسمــد مــدن ســنة  1974هجر يــة وجــاء قبــل وفاتـ بعــام ســنة  1959هجر يــة

(1364م) سين ورد إلى مكة مي جماعة كبيرة ،وطـاف مكـة المكرمـة ومـا سولهـا
ً
روسـا جديـدة ،وجعل ـا وسـيلة الـدعوة والتبليـغ،
من قر  ،وقد نفخ فـ عبـادة الحـ
وعقد اجتماعات كبر ساشدة بين الناس.

وكان ير أن المحاضرات ودراسة الكاب وسدها ال تكفيان وسدهما إذ ال بد

من تني ر الباطن وتزكية اأخالق واأعمال.

من مالفات سياة الصحابة ،وقد طبي ف بيروت دار صعب ،وهو يدل على مقدار

تبحرا ف الطيرة النبوية وأسوال الصحابة وهو ذخيرة نادرة (.)23
قطب الدشن الن روال :

ً
تاريخيـا،
سبقت اإلشارة إلي من قبل ،ونذكرا هنا ر م تقدمـ علـى مـن ذكرنـا

وهــو المفتـ قطــب الــدشن محمــد بــن رسمــة الن روالـ  ،ولــد ســنة 317هــ 1812م فـ

الهور ،إال أن أجدادا كانوا من مركز «ن روال » بمحافلـة الكجـرات ،ولهـذا يقـال

ل «الن روال » نطبة إلى موطن أجدادا ،وكان قد قدم إلى مكة المكرمة مي والدا
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وهو طفل ،فتالمذ على يد العلمـاء الملـ ورشن فـ مكـة آنـذاك ،ونـال مـن المعـارف

والعلوم أك رها ،وبر ع ف اأدب العربي والحدي والفق والتفطير والتاريخ والبال ة
ً
نـاورا
ودليل ذلك كااب البرق اليمـان فـ فـتح العثمـان ،عينـ الطـلطان العثمـان
للعبة اأمور الدينية ف مكة المكرمة ،ثم صار ً
ً
ومدرسا للمدرسة
مفتيا للبلد الحرام

الطليمانية وقد توف ف ربيي الثان 330هـ 1852م وكان قد أكمل كااب تاريخ

مكة سنة  358هجرية كما ذكرنا من قبل (.)90
سكيم مولوي إرادت سطين:

س للمرة الثانية سنة  1251هجرية،وول ً
مقيما ف مكة ثالن علـرة سـنة،قدم

خال لهــا خــدمات جليلــة أهــل مكــة وللحجان،وق ـد ذكــر موال نــا أبــو الفــتح محمــد

عبدالرسيم الزبيـري الهاشـم الصـادقبوري (متـوفى  1941هجر يـة) فـ كاابـ الـدر

المنثـور المعـروف باسـم تـذكرة صـادقة «أن سكـيم مولـوي إرادت سطـين جمـي مــن
الحجـــان التبرعـــات ،وط ـــر ن ـــر مصـــر ،كمـــا قـــام بتوســـيي الطرشـــ المجـــاور لرمـــ
ً
الجمرات ف منـى وكـان ضـيقا ،ولـم يكـن هنـاك طر شـ للدـرون بعـد الرمـ ممـا
كان يطبب ملاكل أثناء عودت م وبخاصة للضعفاء والعجزة ،فقام مولوي إرادت

سطين وجمي التبرعات من الباشاوات واللرفاء ،وسفر الهضاب هناك،وقام بتوسيي
ً
اللار ع ،وش طريقا خل الجمرات ستى يـأت النـاس مـن ناسيـة ،فيرمـون الجمـار،
ثم يمضون من ناسية أخر ،وال يحدن الزسام ف العودة »(.)91
مكة وحركة اإلصالح الديين يف شبه القارة:
 – 1سركة تيتو مير.

 -2الحركة الفرائضية.

 -9جماعة المجاهدشن.
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احلركة الفرائضية حلاجي شريعت اهلل:
والحركــة الفرائضــية أو كمــا تطلـ علي ــا الموســوعة اإلســالمية اأرديــة الجماعــة

الفرائضــية ،جماعــة مطــلمة ف ـ البننــال أسط ـ ا ســاج شــريعت ا ( )92ولــد ســنة

1751م فـ قر يــة تابعــة لمركـز مــاداري بــور بمدر يــة فر يـد بــور ،درس القــرآن الكــريم
وعلـوم الـدشن علـى يـد أسـتاذا اأول موال نــا بلـارت علـ  ،وقـد كانـت ســنة 1733م

نقطة تحول ف سيات ،سين رافـ أسـتاذا موال نـا بلـارت علـ إلـى مكـة( )99وتلـير
دائـرة المعـارف اإلسـالمية اأرديـة أنـ قـدم أداء مناسـك الحـ سـين كـان عمـرا 17

ســنة ،سين اشــترك ف ـ سلقــة اللــيخ طــاهر الطــنبل اللــافع المك ،وأقــام بمكــة
ً
سوال علرشن ً
عاما،وطبقا لبعح الروايات سافر إلى وطن مرة أو مرتين خال ل تلك

المــدة،بينما يــذكر الــدكاور م ــر عل ـ أن ـ عــاش مــا يقــرب مــن  16ســنة (1500م –
1518م) ً
دارس ـا للقــرآن والحــدي والفق ـ والعلــوم اإلســالمية اأخــر الت ـ كانــت
تدرس ف الحرمين اللريفين ،وبر ع ف العربيـة وعلوم ـا وأنـ درس علـى يـد موال نـا

مــراد البنن ـال لمــدة ســنتين ثــم بق ـ بعــد ذلــك تحــت إشــراف طــاهر شــنبل ! أســتاذ

الحنفية ،ومن أتباع الطريقة القادرية.

قبــل عودت ـ إلــى موطن ـ زار القــاهرة ،سي ـ قضــى هنــاك ســنتين يــدرس العلــوم

اإلسالمية ف جامعة اأزهر ،ثم عاد إلى مطق

رأس «فريد بـور» سـنة 1515م ،بينمـا

تذكر دائرة المعارف اإلسالمية أن عاد سنة 1520م.

سين رجي إلى موطن نال ش رة بكيرة كعالم وتق  ،ويحكـى أنـ تعـرض مـرة

لقطاع الطرق الذشن سلبوا كل ش ء بما ف ذلك بعح اأشـياء التـ سمل ـا معـ

من مكة ،وكانت عزيزة علي  ،ومن ا كاب ورسائل م مـة ،إال أن سـلوك الطيـب

جعـل قطـاع الطــرق يتـأثرون ب ،فيتوبون،ويتبعونـ فـ عمـل الخيـر ،وقــد بـدأ ســاج
شـــريعة ا

بالتـــدري

وبالنصـــح واإلرش ـــاد فـ ـ قـــر ب ـــالدا فـ ـ صـــمت لع ـــدة

ســنوات ،ف فتــرة كــان المزارعــون المطــلمون يعــانون مــن ســطوة مــال ك اأراض ـ ،
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والتج ــار الهن ــدوس واإلنجلي ــز ،كم ــا لـــم يك ــن لهـــم نصـــيب م ــن تع ــاليم اإلس ــالم

الصحيحة،فقد خلطوا دين م اإلسالم بخرافات الهندوسية وبدع ا ،بحي يصعب
التمي ــز بــين المطــلم والهندوس ـ  ،فقــام ســاج شــريعة ا

بإيضــاح مبــادئ اإلس ـالم

الصحيحة لهم ،وبين لهم ما دخل اإلسـالم مـن شـوائب وعقائـد يـر صـحيحة ،وبـين

لهم أن سوء سالهم إنما هو بطبب بعدهم عن التعاليم الصحيحة لإلسالم.
لم تل دعوت ف البداية ً
أذنا صـا ية ،فلـم يكـن مـن الطـ ل علـى هـاالء النـاس
تــرك تلــك التقاليــد التـ تنلنلــت فـ نفوسـ م منــذ قــرون ،فقــد كــانوا يلنــون أن ــا

تقالي ــد اإلس ــال م وتعاليمـ ـ ولهـــذا خ ــالفوا مدالف ــة ش ــديدة،وتعرض الرجـــل للطـــب

واللــتم( )94فلــعر ســاج شــريعة ا

أن ـ بحاجــة إلــى العــودة إلــى مكــة المكرمــة
()98

الستلارة أستاذا ،والحصول من على إذن بالبدء عالنية ف سركا اإلصالسية

وهكذا عاد إلى مكة سنة 1513م – 1520م كما يقول الدكاور م ر عل  ،وكان
قبل عودت إلى مكة قد تزون وأنجب ولدا محمد محطن (1513م).

ويذكر الدكاور معين الدشن أن هدف من هذا الرسلة الخاصة كان استلارة

أستاذا فيما يقوم ب من إصالسات(.)96

وعلى كل سال عـاد سـاج شـريعة ا ليبـدأ سركاـ اإلصـالسية التـ عرفـت
باســم «الحركــة الفرائضــية» أنـــ ركــز ك يـ ًــرا علــى أداء فـــرائح اإلســالم ،وأمــر

بالقضاء على ما يطمى بالليخ والمريد ،ورأ أن تكون العالقة ف مثل هذا الحالة
ً
كالعال قــة بــين اأســتاذ والتلميــذ ،وقــد وجــدت لحركا ـ قبــوال بــين النــاس وبــدأت
تاطــي ،وتادــذ ً
ً
اجتماعيـا وسياسـ ًـيا ،فقــد أوجــدت تعــاليم اإلســالم الداعيــة إلــى
طابعـا
المطاواة واأخوة والجرأة واللجاعة صد ف نفوس المزارعين البننالي ن ،ف وقـت

أعلن في ساج شريعة ا

أن الهند دار سرب،وأن ب ا سكومة تقـوم بإيقـاع الللـم
()97

بالمطــلمين ولهــذا ال يجــوز صــالة العي ـدشن والجمعــة هنــا

،وذكــرت وثــائ شــركة

الهنــد اللــرقية أن الهنــدوس واإلنجليــز كــانوا يلــعرون بالرعــب مــن أتبــاع الحركــة

الفرائضية.
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ً
ً
منلمـا ،ممـا دفـي الحكومـة إلـى القـبح
وف سنة 1591م اتخذ الصـراع شـكال

على عدد كبير من أتباع الجماعـة ،ووج ـت الت مـة إلـى سـاج شـريعت ا

لكـن

صدر الحكم ببراءت  ،بعدها فضل اللـيخ اال نـزواء فـ قريتـ واالسـتمرار فـ عمليـة

الدعوة والتبليغ إلى أن توف سنة 1540م عن عمر يناهز التاسعة والخمطين(.)95

تولى قيادة الحركة من بعدا ابن محمـد محطـن أو محطـن الـدشن أسمـد الـذي

اشــت ر باســم دودهــو ميــان ،ور ــم أنـ كــان فـ العلــرشن أو الثانيــة والعلــرشن مــن

عمرا إال أن سق مكانة بين أتباع الحركة بطـرعة ،فالحركـة التـ اقتصـرت فـ

سيــاة والــدا علــى عــدة مــديريات ومراكــز انتلــرت اآلن فـ جميــي منــاط البننــال

اللرقية.

وقد تعلم دودهو ميان على يد والدا الذي أرسل عندما كـان فـ الثانيـة علـرة

من عمرا إلى مكة المكرمة للمزيد مـن التعلـيم اإلسالم ،فقضـى االبـن فـ مكـة

خم

سنوات ،عاد بعدها إلى موطن سنة 1597م ،بعـد أن اسـتدعاا والـدا لتقدمـ

فـ الطــن(،)93وقــد فصــل الــدكاور م ــر عل ـ كيفيــة تنليمـ للحركــة بعــد وفــاة

والدا( )40وصراع مي مالك اأراض ( )41ويذكر أن دودهو ميان عاد مرة أخر إلـى
مكة ،وأثنـاء يابـ فـ بدايـة عـام 1549م بـدأت الحكومـة ت ـاجم أتبـاع الحركـة

للقضاء علي ا(.)42

وقــد شــعر اإلنجليــز أن أتبــاع الحركــة الفرائضــية ير يــدون إخــران اإلنجليــز مــن

البننال بعد أن جند دودهو ميان ثمانين أل

ناش

من أتباع  ،ولهذا صدر الحكـم

ضــد أتبــاع الحركــة والقــبح علــى دودهــو ميــان ســين انــدلعت ســرب التحر يــر ســنة

 1587م الت يطل علي ا اإلنجليـز سركـة العصـيان ،وأطلـ سـراس سـنة  1583بعـد
مرض اللديد وتوف ف سبتمبر  1526عن عمر يناهز الثانية أو الثالثة واأربعين.

ومما يذكر أن الحركة الفرائضية تركت تأثيرها الواضح على مطلم البننال،

فقــد بــدأوا يعتمــدون علــى أنفطـ م ،وبثــت فــي م الحميــة الدينيــة وأوجــدت بــداخل م
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عاطفة الج اد ضد الللم من أجل الحصول علـى سقـوق م الطياسـية واالقتصـادية

واالجتماعية ،وهكذا و رت ف البننال يقلة عامـة ال يمكـن أسـد أن ينكرهـا أو

ينفل عن ذكرها(.)49

سيد أسمد ش يد وجماعة المجاهدشن:

ولد سيد أسمد ش يد بن سيد محمد عرفان ف صفر سنة  1201هجر يـة نـوفمبر

1756م ف رأي بريل (أودا) ويقال إن نطب يصل إلـى علـ رضـ ا

عنـ  ،اشـت ر

بقوتـ الجطــدية يــر العاديــة ،بــدأ بخدمــة أهــل الحـ والجيــران ،ثــم بــدأ فـ خدمــة
الفقراء والمطـاكين ،تعلـم علـى يـد شـاا عبـدالعزيز المحـدن الملـ ور فـ دهلـ  ،ثـم

أرسل شاا عبدالعزيز إلى أخي شاا عبدالقادر(.)44
نلـ ًـرا لطــيطرة اإلفــرن علــى الطــرق البحريــة أفتــى بعــح علمــاء الهنــد بطــقوط
فريضة الح  ،لكن علمـاء الحـ عارضـوا الفتـو  ،وهكـذا أعـد سـيد أسمـد شـ يد

العدة مي أربعمائة من رفاق للطفر إلى مكة ،ف شـوال 1296ه ـ شوليـو 1521م وقـد
انضم إلي عـدد كبيـر ،ووصـل عـدد القافلـة نحـو  700سـان وقـد كاـب رسـائل إلـى

جماعت ف دهل  ،وس ارنبور و يرهـا ،جـا في ـا «نحـن ذاهبـون أداء فريضـة الحـ ،
فعلـى مــن ينــوي الح ـ أن شوافقنــا ،لكــن لــيعلم الجميــي أننــا ال نملــك مـ ًـاال وال ً
متاع ـا،
لكننا متوكلون على ا

وسـدا ،نعتمـد علـى ا  ،وعلـى ج ـدنا ومـا نكطـب مـن

عمل ناجر علي  ،أما النطاء والضعفاء فيكفل م القادرون منا».
ً
بدأت الرسلة إلى مكة من كلكاا،ومن ا إلى بومباي ،وصوال إلى جدة.

وكان سيد أسمد ش يد يفكر ف الهجرة من الهند (دار الحـرب) والـذهاب إلـى

مكة المكرمة والبقاء ف الحرمين اللـريفين دون عـودة،إال أنـ فكـر فـ الواجـب

المقــدس ،وهــو رفــي كلمــة ا ،وتطبيـ الطــنة النبويــة والقضــاء علــى البدعــة وأنــواع

اللرك المختلفة.

و يــر معلــم البــاسثين أن ســيد أسمــد ش ـ يد قــد طــور اتجاه ـ

يــر الطياس ـ أو
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المف وم ير الطياس للج اد سين كان ف مكة شادي فريضة الح .

فقد تلجي من خـال ل النجـاح الملـ ود المتمثـل فـ اصـطحاب مئـات النـاس إلـى

الحـ ـ  ،فق ــد ع ــرض عل ــي م الج ــاد مثلم ــا ع ــرض علـــي م الحـ ـ م ــن زاو ي ــة ديني ــة
ً
ماكدا االعتماد الكامل على ا .
خالصة،
والحقيقـة أن ســيد أسمــد شـ يد كــان قــد بــدأ مــا أطلـ عليـ الــبعح «الطريقــة

المحمدية» وذلك سنة 1515م من دهل  ،بمباركة شـاا عبـدالعزيز ،وكانـت بـدايت ا
عمليــة إصــالح دينـ تحولــت فيمــا بعــد إلــى سركــة اجتماعيــة سياســية ،تحولــت بعــد

سين وبعد العودة من مكة المكرمة إلى سركة ج اد ضد الطيخ ،ولهذا أطل علي ا

سركة الج اد «تحريك مجاهدشن».

وصــلت القافلــة بــالقرب مــن مكــة ف ـ  23شــعبان  1297هجر يــة فــدخلت مــن

طرش أعلى مكة عمـال بطـنة النبـ ثـم دخلـت الحـرم مـن بـاب الطـالم ،وقـد نزلـت

القافلة بالقرب من باب العمـرة فـ بيـوت اسـتأجروها ،وكـان اإلمـام مـي رفاقـ مـن

العلماء يجتمعون بعلماء مكة وشيوخ ا.

وقــد ســل رمضــان علــى القافلــة للمــرة الثانيــة وه ـ ف ـ مكــة فقضــت القافلــة

رمضان ف مكـة ،وفـ منتصـ

وف

شـوال اسـتعدت القافلـة لرسلـة العـودة إلـى الهنـد،

رة ذي القعدة سنة 1295هجرية العاشر من شوليو 1599م طاف سـيد اسمـد

ش يد مـي رفاقـ طـواف الـوداع .لتاجـ القافلـة بعـد ذلـك إلـى الهنـد سيـ بـدأ اللـيخ
ً
برنامج الذي فكر في طويال،برنـام الج ـاد وذلـك لتأسـي سكـم إسـالم فـ

شب القارة يتف والمبادئ اإلسـالمية وفـ ن ايـة 1249ه ـ 1526م بـدأ الج ـاد الفعلـ
ضد الطيخ ف منطقة البنجاب ،وقد انضم إليـ عـدد كبيـر ً
جـدا مـن كبـار علمـاء
الهند من بين م موالنا شاا إسماعيل ش يد سفيـد شـاا ولـ ا

()48

محـدن الـدهلوي

وقــد استلـ د فـ ذي القعــدة هجر يــة (مــي والدتـ وأختـ ) واســتمر بــأرض الحــرمين

ستى أواخر شعبان  1293هجرية وكان برفقة سيد أسمد ش يد ،ومن م أيضا مولوي
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عبدالح الذي اشترك مـي شـاا إسـماعيل فـ الج ـاد وفـ تـألي

كاـاب صـراط

مطتقيم بالفارسية ،وقام بترجمت إلى العربية أثناء اإلقامة فـ مكـة المكرمـة ،ومـن
اأدباء شاعر اأردية سكيم مامن الذي نلم الك ير من اأشعار بالفارسية واأرديـة

عن ج اد سيد أسمد ش يد ورفاق (مثنوي ج ادية) واأديب محمد جعفر ت انطيري
الذي أرخ لحركة الج اد(.)46
اهلوامش:
 1ـ ذكر عطاء بن ك ير سديثا رفع إلى النب (ص) «المقام بمكة سـعادة والخـرون من ـا شـقوة» (اأزرقـ
 )22 2وعن الزهري قال إن النب (ص) قال لمكة «إن أعلـم أنـك سـرم ا وأمنـ وأسـب البلـدان إلـى ا
 261 2وفضل الموت بمكة وفضل مقبرت ا (قال رسول ا (ص) «من قبر بمكة جاء
تعالى» (الفاك
ً
آمنا شوم القيامة،ومن قبر بالمدينة كنت علي ش يدا ول شافعا» الفاك .)65 9
 2ـ انلر :عات بن ي البالدي،فضائل مكـة وسرمـة البيـت الحـرام ص  292دار مكـة للنلـر والتوزيـي ط
أولى  1410هجرية 1353م.
 9ـ سكم مدة  22سنة (732هـ 519 -هـ 1930م – 1410م) وكـان لـ إسـ امات عليمـة فـ نلـر اإلسـالم
وتعاليم  ،وتطبي اللريعة اإلسالمية وخاصة ف المحاكم والقضاء ــ ساشية انلر م ر عل تاريخ المطلمين
ف البننال المجال اأول ص  142جامعة اإلمام  1406هجرية 1358م.
 4ـ وقد قام ابن أخي عبدالكريم بن مجد الدشن (متوفى  1014هجرية 1608م) باختصار تاريخ قطب .
وللكااب أك ر من طبعـة واسـدة فـ مصـر ،وأخـر فـ مكـة سـنة  1970هجريـة 1380م وهنـاك طبعـة
ألمانيــة ف ـ الشبــز قديمــة ترجــي إلــى عــام 1587م باهتمــام المطتلــرق فرديننــد أو ســدن فيلــد ـ انلــر مقــال
للدكاور محمد إسحاق محضر يقطم اللنة العربية والدراسات اإلسال مية بجامعة دهاك ف مقال مك
معلمـ مــين بننعــال كطــلطان يــان الــدشن أعلــم شــاا كاعليمـ اور رفــاه كارنــام (أي اإلنجــازات
التعليمية والخيرية لطلطان البننتا يان الـدشن..فـ مكـة المكرمة)ماهنامـ فكـر ونلـر عـدد أ طـط
 1370جمادي اآلخرة  1930هجرية شمارا  2مجلد  5إدارا تحقيقات اسالم اسالم آباد ص .117
 8ـ م ر عل ،مصدر الطاب ص . 200 - 135
 6ـ مقال الدكاور إسحاق ص .125 -127
 7ـ انلر الن ف م ر عل مصدر ساب ص .144 -149
 5ـ تقي الكجرات شمال والية بومباي،وجنوب ا يطل على بحر البحر وأش ر مدن ا أسمد آباد العاصـمة التـ
أسط ا أسمد شاا توف 548هـ ـ 1442م .كانت لها صالت تجارية وثقافية ف الماض مي البالد العربية .
 3ـ انلر د.عبد المنعم النمر تاريخ اإلسالم ف الهند ص  207ط دار النلر للجامعات بيروت.
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● سمير عبدالحميد ابراهيم
 10ـ نفط ص .205
 11ـ هكذا ذكر اآلصف ف تاريخ انلر نزهة الخواطر ن  4ص .986
 12ـ النمر ،مصدر ساب .211
 19ـ تمكن من سكم البالد وهو كبير الطن لكن مي هذا قام بتطوير البالد وتحديث ا وش الطرق وسفر
القنوات وأقام أربطة ومطاجد على الطرق و رس اأشجار المثمرة للمطـافرشن ،واليـزال بعضـ ا ً
قائمـا ستـى
اليوم.
 14ـ عبد الح  :نزهة الخواطر ن  4ص .188
 18ـ النمر ص .282
 16ـ جـاء فـ دائـرة المعـارف اإلسـالمية باأرديـة أن سـورت تعـرف باسـم بـاب مكـة اسـم مدينـة أطلـ علـى
عاصــمة المدير يــة وتقــي عنــد مصــيب ن ــر بلت ـ عنــد الطــرف الجنــوبي للن ــر علــى مطــافة علــرة أميــال مــن
المصب ،ذكرها الجنراف الل ر بطليموس (مات 180م) ويعتقد أن المدينة الحالية أسطت ف بداية القرن
 16م دائرة المعارف مجلد  11ص .445
 17ـ النمر د.عبدالمنعم تاريخ اإلسالم ف الهند بيروت الماسطة الجامعية 1401هـ 1351 -م ص .265
 15ـ وه إسد أربي أميرات تولين الحكـم فـ هـذا اإلمـارة وتولـت الحكـم بعـدها شـاهج ان بـينم التـ
تزوجــت مــن العــالم المعــروف صــدش سطــن خان،وقــد كابــت ســكندر بــينم عــن رسلت ــا للح ـ كاابــا
باأرديــة ،تــرجم إلــى اإلنجليز ي ـة ،وكاــب عن ـ الــدكاور أسمــد عبــدالرسيم نصــر (أســتاذ بقطــم االجتمــاع
الجامعــة اإلســالمية العالميــة بماليز يــا) ورقــة قــدم ا فـ نــدوة سـ العــام الماضـ بعنــوان «كاابــات ورســالت
النطاء للح دراسة ف رسلة س نواب اسكندر بيجوم ب وب ال (1220هـ 1564م)».
 13ـ انلر كااب  India wins its freedomالصفحات اأولى.
 20ـ الدكاور عبدالمنعم النمر أبو الكالم آزاد ص .69
 21ـ دائرة المعارف اإلسالمية باأردية  ،المجلد اأول ص .33
 22ـ انلر د .النمر،أبو الكالم آزاد ص .69
 29ـ نف المصدر ص .69
 24ـ آتين أبو الكالم آزاد مجموعة مقاالت رتب ا عتيـ صـديق انجمـن ترقـ اردو هنـد فـر ع دهلـ ط أولـى
نوفمبر 1376م مقال موال نا عبدالماجد بعنوان موالنا آزاد ـ ـ جنـد يـادبن أي بعـح الـذكريات عـن موالنـا آزاد
ص  80وما بعدها.
 28ـ المصدر الطاب ص .81
 26ـ انلر أبو سعيد بزم موالنا آزاد اقبال اكيدم الهور مكايب شبل جلد  2 1اعلـم كـرا  1377وآئنـة
أبــو الكــالم آزاد مرتبــ عتيــ صــديق ط أولــى دهلــ 1367م وبالعربيـــة ســـمير عبدالحميـــد اأدب اأردي
اإلسالم والنمر أبو الكالم آزاد ط القاهرة.
ً
 27ـ ماهنام الرسيم سيدر آباد نوفمبر 1364م نقال عن دائرة المعارف اإلسالمية اأردية مجلد  12ص .354
 25ـ انلر محمد سرور،موالنا عبيدا الطنده الهور 1342م ً
وأيضا عبدالرشيد ارشد ،بـي بـري مطـلمان
ص  412 -402الهــور 1363م ً
وأيض ـا خطبــات ومقــاالت موالنــا عبيــدا الطــندي مرتب ـ محمــد ســرور الهــور
1370م.
_______________________________
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●

أثر مكة والح ف ثقافة شب القارة الهندية

 23ـ انلر سيرة موالنا محمد شوس لمحمد الثان الحطن نقل إلى العربية سعيد اأعلم الندوي.
 90ـ انلر مقال دكاور محمد إسحاق مك معلم مـين بنكـال كطـلطان يـان الـدشن كاعليمـ اور
رفاه كارنام ماهنام فكر ونلر ص .115
ً
 91ـ الكاـاب المـذكور ص ،150نقـال عـن الـدكاور مقتـد سطـن أزهـري فـ مقـال لـ بعنـوان الـدر المنثـور،
كاروان أدب العدد الخام إبرشل 1338م.
 92ـ مجلد  12المادة المذكورة.
 99ـ م ر عل مجلد  2ص .408
 94ـ دائرة المعارف اإلسالمية اأردية مجلد .12
 98ـ م ر عل ص .907
 96ـ د.معين الدشن فرائض تحريك ترجمة ثروت صلوت فكر ونلر عدد  3مجلد  7مارس .1370
 97ـ م ر عل ص .914
 95ـ د .معين فرائض تحريك.
 93ـ نفط ص .679
 40ـ م ر عل ص .924
 41ـ م ر عل  945وما بعدها.
 42ـ م ر عل ص .960 - 998
 49ـ انلــر عبــدا ملــك بنكـال مطــلمانون كـ صــد ســال جــد وج ــد آزادي (1787م – 1587م) الهــور
1367م.
 44ـ دائرة المعرف اإلسالمية اأردية مجلد  2ص .197
 48ـ دائرة المعرف اإلسالمية باأردية مجلد  2ص .743
 46ـ للمزيد من المعلومات عن الحركة ومصيرها انلر بالعربية:
الليخ أبو الحطن الندوي وكااب عـن سـيد أسمـد شـ يد اإلمـام الـذي لـم شـوف سقـ طبعـة القـاهرة :سـمير
عبدالحميد :اأدب اأردي اإلسالم جامعة اإلمامً .
أيضا :الجزيرة العربية ف أدب الرسالت اأردية جامعة
اإلمــام وباأرديــة انلــر :موالنــا أبــو الحطــن النــدوي ســيرت ســيد أسمــد ش ـ يد لك نــو 1393م .مطــعود عــالم
النــدوي هندوســتان ك ـ ب ل ـ تحر يــك .ــالم رســول م ــر ســيرت ســيد أسمــد ش ـ يد الهــور  .1388وأي ًض ـا
جماعت مجاهدشنً .
وأيضا سركذشت مجاهدشن.
كمــا كاــب موالنــا جعفــر ت انطــيري عــدة كاــب من ــا ســوانح اسمــدي وتــواريخ عجيــب ووقــائي اسمــدي،
وكاب موالنا عبدالح تذكرة اأبرار وارمنان اسباب وكاب موالنا كرامت عل ذخيرا امـت ونـور علـ
نور ومكاشفات كرامت وكاـب موالنـا عبـدالرسيم صـادق بـوري تـذكرة صـادقة،وكاـب ميـرزا سيـرت
بيك سيات طيبة.
باإلضافة إلى عدد من الكاـب عـن أثـر الحركـة علـى اأدب (انلـر كـاروان ادب العـدد الخـام إبرشـل ـ
جون 1338م  181وما بعدها لك نو ندوة العلماء) .وباإلنجليزية م ر عل تاريخ المطلمين ف البننال.
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