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 ، رجل الذعىة واإلصالحالشٍخ امحذ السرهنذي
 

 (*)د. يحيى حسين أحمد
 

 هلخص البحث
 .   -رحمو اهلل–وقع اختياري على الشيخ أحمد السرىندي 

وىو أحد األعالـ الذيف أظيرىـ اهلل تعػالى وىيػمىـ للػد اع عػف  تػاب اهلل وسػن  ن يػو 
 ػػ  االسػػالـ وأمػػ  االسػػالـ  ػػ  والتصػػدي لالنحرا ػػات  ػػؿ للطليػػاف الػػذي  ػػاف سػػا دا  ممل 

اليند على يد مل يا الطاغي  الظالـ الم تدع "جالؿ الديف أ  ر" وقد اسقط دينو الػذي جػاب  ػو 
مف عند نفسو وسماه " الديف اإللي "  عد اف  تف أم  اليند جميعا .  قمت  تقسػيـ ىػذا ال حػث 

 الى  صليف . 
  ع  م احث :الفصؿ األوؿ : عصر الشيخ السرىندي ويتملؼ مف ار 

 لم حث األوؿ : الملؾ أ  ر ، ومحار تو لالسالـ . ا
 الم حث الثان  : علماب السوب ومساندتيـ للملؾ جالؿ الديف ا  ر . 

 الم حث الثالث : الديف اإللي  . 
 الم حث الرا ع : الملؾ ا  ر عند  تاب اللرب ومؤلفيو . 

 والفصؿ الثان  : ويتملؼ مف ثالث  م احث :
 ألوؿ : الشيخ السرىندي الم حث ا

 الم حث الثان  : طريق  الشيخ والدعوة و يؼ رد على الملؾ )جالؿ الديف ا  ر(. 
 الم حث الثالث : سجف الشيخ السرىندي 

 وخاتم  ال حث والمصادر واليوامش
 

ABSTRACT 
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I selected on Sheikh Ahmed Alserhende - God's mercy   

who is one showed God created  and to address to defend the book of 

God and Sunna Nabih  deviations, but for tyranny that prevailed 

Kingdom of Islam and the Nation of Islam in India at the hands 

belong to the unjust tyrant Creative  

"Jalal Aldeen Akbar" and scrapped the religion which came 

from when he called himself, "Divine religion" after the riots nation 

India all.  

I divided the research into two chapters.  

Chapter I: the era of Sheikh Alserhende  

It consists of four researches :  

Study I: King largest, and fight for Islam.  

Study II: bad scientists and support of the king Jalal Aldeen Akbar.  

Study III: divine religion.  

Study IV: King's book at the largest West and its authors.  

Chapter II: It consists of three researches:  

Study I: Sheikh Alserhende  

Study II: style Sheikh, advocacy and how to reply to the King ( Jalal 

Aldeen Akbar)  

Study III: Arrest of Conclusion research, and Sources margins. 

 
 املقذهت

ىػػػػو احػػػد االعػػػػالـ الػػػػذيف ن ػػػػس اهلل  يػػػػـ  -رحمػػػػو اهلل–اف الشػػػيخ احمػػػػد السػػػػرىندي 
ممػػف تصػػدد ل دعػػػ   -رحمػػو اهلل–ال اطػػؿ و  ػػم  يػػـ مػػف اراد  االسػػالـ واىلػػو  ػػرا    ػػاف 

 ػػػاف أمػػػ   مفػػػرده ألنػػػو  ػػػاف علػػػى الصػػػراط  -رحمػػػو اهلل–)جػػػالؿ الػػػديف ا  ػػػر( ىػػػذا ول نػػػو 
ىػػدا  ومػػات علػػى ذلػػؾ مجاىػػدا   لسػػانو وقلمػػو و السػػراج احيانػػا  المسػػتقيـ سػػا را  و ػػ  الحػػؽ مجا

ول ػػف سػػراج ال ػػالـ ام ػػى واعتػػى مػػف الحديػػد والنػػار ألف االيمػػاف ال يعػػرؼ طريقػػو إال الػػى 
القلوب الحي   قد  ػذؿ الشػيخ السػرىندي جيػودا عظيمػ   ييػا لالسػالـ مجػده  عػد اف ت فػؿ اهلل 

 ػػذلؾ  ػػ  الػػدنيا أف الظػػالـ ميمػػا زاد وشػػاع  ػػ  لنػػا  حفظػػو وىػػذه سػػن  اهلل  ػػ  خلقػػو وسػػنتو 
 ارجاب الدنيا  ال  د مف  زوغ الفجر وان الج الص م المشرؽ.
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 الفصل االول 
 

 املبحث األول
 امللك اكرب وحماربته لالسالم

ظيػػر مػػػف ملػػوؾ الملػػػوؿ مػػف حػػػارب االسػػالـ  ػػػ  الينػػد وناصػػػ و العػػداب وا ػػػطيد 
. وأرىقيػػػػـ  ػػػػانواع شػػػػتى مػػػػف العػػػػذاب واألذد  القػػػػا ميف  دعوتػػػػو السػػػػاعيف  ػػػػ  ر ػػػػع  لمتػػػػو

والت ييؽ، والذي تولى أ  ر ىذه المحار   الشنيع  وىػذا العػداب المحقػوؽ ىػو الملػؾ الملػول  
ىػػ وسػاس الػ الد خمسػيف سػن   املػػ  75:)جػالؿ الػديف ا  ػر( الػذي تػولى سػرير الملػؾ سػن  

 ىػ . 2125الى اف وا اه األجؿ عاـ 
يق ػ   دعوتػو وا ػطياده األمػ  واألسػالـ وعلمابىػا علػى   مراد ىذا الملؾ اللر أف

 ايماف أسيا المسلم   مجمعيا وذلؾ حسب ما اراد أنصاره وأشياعو 
 قد أقاـ ح مو على أساس أف اليند ال للفاتحيف وح ميا علػى اسػاس تػوؿ  ال تفريػؽ 
 ػػػيف جػػػنس وجػػػنس وديػػػف وديػػػف . وسػػػار  ػػػ  سياسػػػتو القوميػػػ  ىػػػذه الػػػى  خرىػػػا م ػػػحيا  ػػػ  

 يليا   ػػؿ شػػ ب حتػػى  ػػموامر الػػديف ، وقػػد وجػػد الينػػدوس  ػػ  عيػػد أ  ػػر مػػا لػػـ يجػػدوه مػػف سػػ
ق ؿ ،  ؿ وجدوا ما لـ ي ونوا يحلموف  و أو يتخيلونػو وىػو عقػد مصػاىرات  يػنيـ و ػيف الملػؾ 
 (2)وا نا و ووالتو ودخوؿ ال ثير منيـ    حاشيتو وتلللؿ نفوذىـ    أداة الح ـ ومػا الػى ذلػؾ

  . 
ا أف جػالؿ الػديف أ  ػر اختػار ال ثيػر مػف عػادات الينػدوس وشػار يـ  ػ  وجاب أي 

أعيػػادىـ وتػػرؾ زي ا  ػػاب المسػػلميف وتزيػػا  ػػزييـ وتػػزوج  نػػات األمػػراب والقػػواد مػػف الينػػدوس ، 
 قد  اف يسود    مجالس الملؾ أ  ر : الرأي  مف ملػ  االسػالـ  انػت نشػمتيا  ػ  أمػ   دا يػ  

 د   .أمي ،  ال تصم ألم  ميذ   مؤ 
والن وة وال عث  والوح  والحشر وال عث والجنػ  والنػار أصػ حت تتخػذ سػخري  وأصػ م 
القػػر ف مشػػ و ا  ػػ   ونػػو  ػػامال أو  المػػا ألييػػا  ونػػزوؿ الػػوح  محػػاال  عقليػػا وحصػػوؿ الثػػواب 
والعقػػاب  عػػد المػػوت مرتا ػػا  يػػو . ول ػػف التناسػػخ  ػػاف  ػػ  رأي القػػـو أقػػرب الػػى الصػػواب مػػف 

 ػػػانوا يعػػػدوف المعػػػراج الن ػػػوي مػػػف المحػػػاالت علنػػػا ، ويعتر ػػػوف علػػػى   ػػػؿ وجػػػو ، و ػػػذلؾ
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. حتػػى عػػادت  لمتػػا لػػى تعػػدد الزوجػػات وغزواتػػو وسػػراياهو ػػ  حثػػو ع  شخصػػي  الن ػػ  
)محمػػػد( و)أحمػػػد( مػػػف أ لػػػض ال لمػػػات الػػػييـ ، و ػػػ  عيػػػد ىػػػذا الملػػػؾ ن تػػػت ن تػػػ  المػػػذىب 

ؼ سػن  ولػـ ي ػف ىػذا الػديف إال ىػذا قػد م ػى علييػا ألػ ال يا   ، وقرر اف  عث  الن ػ  
المقػػدار مػػف السػػنيف لػػػذلؾ قػػد نسػػخ ا ف ىػػػذا الػػديف ويجػػب أف يسػػت دؿ  ػػػو ديػػف جديػػد وىػػػذه 
النظريػػ  اشػػيعت  ػػ  النػػاس  واسػػط  العملػػ  النقديػػ  ألنيػػا  انػػت أقػػود وسػػا ؿ الدعايػػ  والنشػػر 

 .   (3)   ذلؾ العيد
اوزتػػػو الػػػى أف استرسػػػؿ  ػػػ  ولػػػـ تقػػػؼ ىػػػذه المعاملػػػ  السػػػي   عنػػػد ىػػػذا الحػػػد  ػػػؿ تج

تحريػػؼ اح ػػاـ االسػػالـ وت ػػديليا ،  قػػد أحػػؿ الر ػػا والخمػػر والميسػػر وأوجػػب شػػرب الخمػػر  ػػ  
المجلػػس المل ػػ   ػػدؿ الشػػاي لعيػػد رأس السػػن  ، وأشػػيعت  ػػذلؾ  دعػػ  حلػػؽ اللحيػػ  وأقيمػػت 

، وحػػدد األدلػػ  علػػى جوازىػػا ، وحظػػر التػػزاوج  ا نػػ  العػػـ وا نػػ  الخػػاؿ مراعػػاة لتقليػػد الينػػادؾ 
عمػر الػزواج  سػت  عشػر عامػا للصػ   وار عػػ  عشػر عامػا للجاريػ  وحظػر التػزوج  ػم ثر مػػف 
واحدة ، وأ يم استعماؿ الذىب والحرير واحؿ لحـ األسػد والػذ ب ، ولػـ يجعػؿ الخنزيػر حػالال 
 ػػؿ حػػـر ذ حػػو وعػػد مػػف الحيوانػػات المقدسػػ  إمعانػػا  ػػ  عنػػاد االسػػالـ ، حتػػى اصػػ م يتفػػابؿ 

 ح وأوثر على د ف الموتى إحراقيـ أو إلقاؤىـ    ال حر .   رة   الص ا
واوجػػػب إذا أراد أحػػػد اف يػػػد ف ميتػػػو  ػػػاف يوصػػػ   ػػػاف يجعػػػؿ رجليػػػو نحػػػو الق لػػػ  ، 
والملػػؾ أ  ػػػر  ػػػاف يجعػػػؿ رجليػػػو شػػػطر ال ع ػػػ  المشػػػر   عنػػػادا لالسػػػالـ و ػػػاف تعلػػػيـ العر يػػػ  

 .   (4)لؾ يحتقروف ويست عفوفوتدريس الفقو والحديث يعاب ويزدرد و اف الذيف يشتللوف  ذ
 

 املبحث الثانً
 علواء السىء وهسانذتهن للولك جالل الذٌن أكرب 

إف اشد ما ا تليت  ػو األمػ  االسػالمي  علمػاب السػوب  ػؿ علمػاب الػدنيا ألف ىػؤالب مػا 
يزالوف خير سند وعوف ألصحاب الدراىـ والدنانير إذ ال  ػد  ػ   ػؿ عصػر اف يوجػد الموا ػؽ 

 .  الؼ المحنؽخالمعجب والم
  ما حدث لألماـ احمد  ف حن ؿ حيف تصػدد لل دعػ  التػ  لػوال اهلل تعػالى ومػا ىيػم 
 و احمػد  ػف حن ػؿ مػف العلػـ ل ػاف االسػالـ  ػؿ المسػلموف علػى وجػو الخصػوص  ػ   و ػى 
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وتشػػػتت وى ػػػذا  ػػػاف األمػػػر مػػػع شػػػيخ االسػػػالـ احمػػػد  ػػػف تيميػػػ  حػػػيف تصػػػدد  قلمػػػو وعلمػػػو 
 ي    اف ما  اف ول ف سن  اهلل    خلقو ال  د اف تسير. للحر ات ال اطني  والشعو 

 يػذا الشػيخ السػرىندي تصػدد أل  ػر مػف ىػذا ولعلمػاب السػوب ع يػد الػدرىـ والػػدنانير 
 ػػػؿ ع يػػػد القطيفػػػ .  علمػػػاب السػػػوب ،  الصػػػخرة الصػػػماب سػػػقطت  ػػػ  مجػػػرد النيػػػر الصػػػا   

  و . العذب ،  ال ى  تر ت  الماب ليذىب لس يلو ، وال ى  انتقصت 
قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ  ()يحػذر مػف علمػاب السػوب ،  عػف أنػس  وىذا رسوؿ اهلل 

 .   (5)))ويؿ ألمت  مف علماب السوب(( اهلل 
واهلل تعػػالى جعػػؿ عاق ػػ  ىػػؤالب ال ػػالؿ  ػػ  الحيػػاة الػػدنيا، و ػػ  االخػػرة أشػػد العػػذاب 

ممممَبرقػػػػاؿ تعػػػػالى :  مممم    ر ذ َِممممم ترَ  ذ مممم   ترأَلَممممَ رََمممممَ رَّذلَممممُرتلوممممصذيَبرأم َِلرَأَلرََوذ َِيم ذيممممُّم َِلرتلوومممميَلَور ممممتَم م ََ رَي َذ تَلكذتَمممم 
تلسو ذ لَر

(6)   . 
وقد أعلف الشيخ السػرىندي أف المسػؤولي  األولػى  ػ  نشػر التعػاليـ االسػالمي  الحقػ  
والم ادئ اإلليي  الخالصػ  تقػع علػى عػاتؽ العلمػاب المسػلميف ،  مػا أف ت عػات الن  ػات التػ  

ف مػػف ذلػػ  إنمػػا ترجػػع الػػى العلمػػاب المقلػػديف الػػذيف اح ػػوا الػػدنيا و رىػػوا يصػػاب  يػػا المسػػلمو 
.  (7)الموت، الذيف يتيا توف على ملػوؾ الػدنيا وح اميػا والتمتػع  ملػذات غيػر  اقيػ   ػؿ  انيػ "

ألف العلماب واألمراب إذا  انوا زا ليف عف الحؽ  اف اهلل سػ حانو وتعػالى توعػدنا  العقػاب ألف 
مػػا يرجػػع الػػى العلمػػاب  ػػعذا  ػػاف العلمػػاب  اسػػديف متػػردديف  ػػ  قػػوؿ الحػػؽ اصػػالح األمػػراب إن

  على الدنيا السالـ . 
 قد  ػاف علمػاب السػوب خيػر عػوف للملػؾ )أ  ػر(  ػ  نشػر دعوتػو ومحاولتػو الق ػاب 
علػػى االسػػالـ  قػػد زينػػوا لػػو سػػوب عملػػو وجعلػػوه يحػػس  نفسػػو  ػػؿ يق ػػ  علػػى ذاتػػو العصػػم  

را(  اللل  الفرنسي  تث ت للملؾ العز والعصم  وتخولػو الحػؽ وقدموا لو عري   تسمى )مح 
   اف يشػرع مػف القػانوف مػا يشػاب وي ػع مػف االح ػاـ مػا يريػد الػى غيػر ذلػؾ مػف األ اطيػؿ 

 .   (8)والخزع الت
وقد  لغ األمر   عض االشقياب منيـ م للا عظيما إذ ط قوا عالمات الػدجاؿ والعيػاذ 

حمد  اهلل ... على اليادي ال شير م
 . وىؤالب ال يطلؽ علييـ علماب . . .   (9)
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و ذلؾ اث توا للملؾ أ  ر أنو الميدي الموعود ورجؿ زمانػو ، واألمػاـ المجتيػد و ػادر 
أحػػػدىـ يعػػػرؼ  تػػػاج العػػػار يف ،  ػػػزاد  ػػػ  تعظػػػيـ أمػػػره  وصػػػفو  منػػػو شػػػ م هلل ت ونػػػو اإلنسػػػاف 

 صػػدؽ ىػػذا الػػديف الجديػػد اف الحػػؽ  األ مػػؿ وخليفػػ  زمانػػو األعظػػـ ، وقيػػؿ للعامػػ  اقناعػػا ليػػـ
والصدؽ وما شػا ليما مػف الحقػا ؽ العالميػ  ، لػيس وقفػا  علػى ديػف  عينػو دوف سػا ر األديػاف 
 ؿ يوجد  ػ   ػؿ ديانػ  وملػ  ،  يجػب أف يؤخػذ مػا ىػو الحػؽ  ػ   ػؿ ديانػ  وتؤلػؼ مػف ذلػؾ 

أ  ػر خليفػ  اليػو ،  طريق  واحدة جامع  ، يدعى الييا الناس  اصطنعت  لم  "ال الػو إال اهلل"
 .   (:) لم  الديف الجديد

ن م ػػو األمػػراب  ول ػػف علمػػاب السػػوب لػػـ يقفػػوا عنػػد ىػػذا الحػػد  ػػؿ زادوا  ػػمف الن ػػ  
 واجب الطاع   ييـ جيال منيـ  م احوا ألنفسيـ أف يسجدوا لو . 

يقػػوؿ االسػػتاذ ا ػػو األعلػػى : و ػػانوا ، أي علمػػاب السػػوب ، ال يتحرجػػوف عػػف السػػجود 
الملؾ الذي ليس مرجػع حػاجتيـ ومتجػو مطػال يـ ، ويسػتروف ىػذا الشػرؾ الصػريم مػنيـ ليذا 

  لمات مثؿ، سجدة التحي  ، وتق يؿ األرض  يف يديػو ، وىػذا ىػو التعلػؿ ال لػيض واالحتيػاؿ 
 قولػػو "وسػػيمت  زمػػاف يحلػػوف  يػػو الحػػراـ  عػػد مػػا ي ػػدلوف  الممقػػوت الػػذي ن ػػم  ػػو الن ػػ  

 .  (21)اسمو"
لمػػاب السػػوب  ػػ  زمػػاف الشػػيخ السػػرىندي رحمػػو اهلل  ػػالخروج علػػى الملػػ  ى ػػذا  ػػدأ ع

والشريع  مف أجؿ متاع مػف الػدنيا زا ػؿ و ػذلؾ قػاؿ م حػوؿ رحمػو اهلل عػف ىػذه الطا فػ  مػف 
 .  (22)علماب األم  "يمت  زماف على الناس ي وف عالميـ انتف مف جيف  الحمار"

 .الدنيا واالخرة  نسمؿ اهلل تعالى العفو والعا ي  والنجاة   
 

 املبحث الثالث
 ) الذٌن اجلذٌذ ( او ها ٌسوى بالذٌن اإلهلً :

لما وجد الملؾ أ  ر طا ف  مف علماب األم  يقولوف لو ما يقولوف ويفعلػوف  ػيف يديػو 
مػف  ما يفعلوف ما  اف منو إاّل أف اظير  دعتو ال  رد  نسخ الديف الػذي جػاب  ػو الن ػ 

عمػػو اف مػػدة ديػػف عمػػره ألػػؼ سػػن   ا يػػ  لنسػػخ ديػػف األعػػراب ، لػػذلؾ عنػد رب العػػالميف . و ز 
خطػػر  ػػ  عقلػػو ال ػػاؿ   ػػرة شػػيطاني  سػػوليا لػػو  ػػ  نفسػػو  عػػض اعوانػػو وعلمػػاب السػػوب ... 
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 قوليـ اف العصر عصر تجديد ومدني  وىو  حاج  الى ديف جديػد يوا ػؽ ميػوؿ أىػؿ العصػر 
 ه ، الديف اإللي  ...واىوابىـ ونزعاتيـ ،  معلنوا دينيـ الجديد وسمو 

 يذا الديف الجديد واف  انت قد ر عت قواعده  ػ   دايػ  األمػر علػى اف سػتدخؿ  يػو 
حسنات  ؿ ديف ول ف الحؽ أنػو  ػاف ل ػؿ ديػف غيػر االسػالـ خطػؤه لػدد ىػذا الػديف الجديػد، 

مػف ولـ يحظ  العداوة وال ل ػاب إال االسػالـ وأح امػو وقوانينػو ،  يػذا )الػديف األليػ ( اقتػ س 
المجػوس ع ػادة النػػار ،  موقػدوا  ػػ  ال يػت المل ػػ  النػار الػػى األ ػد وىػػو موقػد مؤ ػػد جعػؿ  ػػ  
القصػػر المل ػػ  وأوجػػب القيػػاـ عنػػد أيقػػاد المصػػا يم تعظيمػػا ، واقتػػ س مػػف النصػػارد  ػػرب 

 النواقيس واجتالب صورة ثالث الثالث  " واشياب أخرد مف ىذا الق يؿ . 
"أ  ر" وأ ثر االقت اس منيا  ش ؿ أعظـ  يػ  الديانػ   وأما الديان  الت  راعى جان يا

 اليندوسي  ال وذي  ألنيا  انت نحل  األغل ي  مف س اف اليند . 
و ػػػاف ال  ػػػد مػػػف اسػػػتمالتيـ لتقويػػػ  أمػػػر الملػػػؾ ،  حػػػـر لحػػػـ ال قػػػر ، وجعػػػؿ أعيػػػاد 
 الينػػػػدوس وأيػػػػػاميـ يحتفػػػػؿ  يػػػػػا  جميػػػػػع شػػػػعا رىا حسػػػػػب تعػػػػػاليـ ديػػػػانتيـ ، وراجػػػػػت التقاليػػػػػد
اليندوسي     القصر المل   ولزمت ع ادة الشمس أر ع مرات  ػ  النيػار والتسػ يم  مسػما يا 
األلػػؼ  ػػؿ يػػـو ، و لمػػا نطقػػت األلسػػف )شػػمس( شػػفعت   لمػػ  )جلػػت قػػدرتيا( وأخػػذ النػػاس 
يط عػػػوف علػػػى أجنػػػ يـ وسػػػاما يقػػػاؿ لػػػو )قشػػػف (  ػػػ  للػػػ  الديانػػػ  اليندوسػػػي  ويرتػػػدوف علػػػى 

، و ػػػ  زنػػػار . ويعظمػػػوف ال قػػػرة ويقدسػػػونياقػػػاؿ لػػػو )جينػػػو( أي الخصػػػورىـ وأ تػػػا يـ حزامػػػا ي
العػػادة  مػػف النػػاس  عقديػػ  التناسػػخ وتعلمػػوا مػػف  ينػػ  الينػػدوس عقا ػػد أخػػرد  ثيػػرة ال تعػػد وال 

 .  جميع الديانات، غير االسالـ تحصى ،  ؿ ىذه العناي  والرعاي  عامؿ  يا )الديف الجديد(
عمػػؿ مػػف اعمػػاؿ الملػػؾ وحاشػػيتو تػػدؿ علػػى أمػػا االسػػالـ  يػػرد أف  ػػؿ حر ػػ  و ػػؿ 

الخفر وال اد والمخالف  ال امن   ػ  نفػوس المسػلميف  حقػو ، إذ  ػؿ رأي يعر ػو أىػؿ الملػؿ 
علػػى األخػػرد  ػػد التعػػاليـ االسػػالمي   مسػػلوب  لسػػف  وليجػػ  روحيػػ  لمناسػػ   الجػػو السػػا د 

ـ االسػػالـ  عزا ػػو تعػػالي ،  ػػاف يسػػلـ  ػػو  منػػو وحػػ  أوحػػ  مػػف السػػماب ويػػروفالمجلػػس المل ػػ 
 .  ردا

ولػػو أف علمػػاب اإلسػػالـ يقولػػوف  ػػ  الػػد اع عػػف االسػػالـ شػػي ا أو يخػػالفوف  عػػال لمػػا 
حصػػؿ الػػذي حصػػؿ ، وقػػد الفػػت لجنػػ  مػػف أر عػػيف رجػػال للتحقيػػؽ  ػػ  األديػػاف،  انػػت تػػدرس 
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 نو  لما ذ ػر يسػتيزأ  ػوجميع الملؿ واألدياف   ؿ تسامم ،  ؿ تجليا وتحترميا إال اإلسالـ  ا
 .  ويسخر منو

ولػػو أف  عػػض حمػػاة اإلسػػالـ اراد اف يقػػؼ  ػػوجييـ ويػػرد علػػى ادعػػاباتيـ ، ل ػػرب 
على لسانو وأمر  الس وت ولـ يقؼ االمر عند ىذا الحد مف المعاملػ  السػي    ػؿ تجػاوز الػى 
اف يسترسؿ    تحريؼ أح اـ اإلسالـ وت ديليا  قد أحؿ الحػالؿ وحػـر الحػالؿ وأصػ م تعلػيـ 

ريس الفقػػػو والحػػػديث يعػػػاب ويػػػزدرد  ػػػو، و ػػػاف الػػػذيف يشػػػتللوف  ػػػذلؾ يحتقػػػروف العر يػػػ  وتػػػد
 .  (23)ويستصلروف

" ؿ  اف مف يدخؿ    ىػذا الػديف الجديػد القػا ـ علػى يػد الملػؾ أ  ػر " يقػر  تو تػو ، 
ق ؿ ذلؾ ، على حد زعمو ، ويسمى  عد دخولو  يو   لم  )تشليو( ومعناىا  ػ  الللػ  الينديػ  

ع و دلت طريق  السالـ ،   دال مف  لماتػو الثا تػ   ػالتواتر  ػاف ال ػادئ  السػالـ )المريد( والمت 
 .   (24)يقوؿ اهلل أ  ر ويجيب المجيب )جؿ جاللو(

و اف ىػؤالب المريػدوف أو المت عػوف للػديف الجديػد ىػذا يعطػوف صػورة الملػؾ ليعلقوىػا 
لنػاس يزورونػو  ػؿ يػـو    عصا ميـ و انت ع ادة الملؾ ر نا مف أر اف ىذا الديف ،   اف ا

و ػػاف  لمػػا شػػرؼ أحػػد  ػػالمثوؿ  ػػيف يديػػو يخػػر لػػو سػػاجدا حتػػى العلمػػاب ممػػف ينسػػ وف الػػى 
 .   (25)الشرؼ والسمو

  ػػػاف مػػػا يسػػػمى الػػػديف اإلليػػػ  الػػػذي و ػػػعو جػػػالؿ الػػػديف أ  ػػػر ىػػػذا ىػػػو تحريػػػؼ 
شػػراؾ و فػػر  نعمػػ  اهلل حتػػى خػػرج عػػف  ػػؿ   ػػ  توصػػلو  مىػػؿ الملػػ  المسػػلم   ػػمف  وت ػػديؿ وار

 أمرىـ  السجود لو . 
و ػػؿ ذلػػؾ ألف علمػػاب السػػوب وقفػػوا الػػى جان ػػو ول ػػف سػػن  اهلل تعػػالى ال  ػػد اف تسػػير 

 حتى يميز اهلل الخ يث مف الطيب . 
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 املبحث الرابع
 لك أكرب عنذ كتاب الغرب وهؤلفٍهامل

إف  ؿ خط  تو ع  د اإلسالـ تريم أعدابه ال لشػ ب  ػؿ ألنػو الحقػد الػذي أورث 
 .  شد على يد مف أراد  و ال ر والشرعنيدة    ىزيم  الطرؼ ا خر والال ل اب ال

لقػػد  ػػاف لموقػػؼ أ  ػػر مػػف الػػديف اإلسػػالم  الصػػدد الطيػػب  ػػ  نفػػوس المػػؤرخيف 
األور ييف وغيرىـ ولطالما سرىـ مثؿ ىذا السلوؾ ممف يدعوف اإلسالـ وينسػ وف اليػو والسػيما 

 إذا  اف ممف ىو    م ان  )ا  ر( ور عتو . 
يػػذا مػػؤرخ اللػػرب غوسػػتاؼ لو ػػوف يقػػوؿ:  "ولػػـ ت لػػغ دولػػ  الملػػوؿ  ػػ  الينػػد ذروة  

ـ ،  ػداـ سػلطاف مل ػو 2667الرق  إال    عيد مل يا الثالث أ  ر الػذي ارتقػى العػرش سػن  
خمسػػيف سػػن   يػػذا الملػػؾ الػػذي ىػػو مػػف أ ػػا ر رجػػاؿ التػػاريخ سػػاود  ػػيف المسػػلميف والينػػدوس 

اوج جػاعال مػػف نفسػو قػدوة ، وىػػذا الملػؾ واف لػػـ يو ػؽ لصػػير ما ػيا تينػؾ األمتػػيف علػى التػػز 
ودامػػت دولػػ  الملػػوؿ علػػى االزدىػػار  ػػ  عيػػد  تينػػؾ الػػديانتيف  ػػ  ملػػ  واحػػدة وديػػف واحػػد .."

،  يد اف ما صدر عػف اورنػؾ زيػب ىػذا  (26)حلفا و )جيان ير( و)شاىجيياف( و)اورنؾ زيب(
لػػ  الملػػوؿ لالنييػػار  لػػـ تل ػػث الينػػد مػػف عػػدـ التسػػامم ومػػا اشػػتير عنػػو مػػف الحػػروب اعػػد دو 

 .   (27)ـ اف وقعت    ىذه الفو ى2818عند و اتو سن  
 

 ً ـل الثانـالفص
 

 املبحث االول
 الشٍخ امحذ السرهنذي 

إف ما اصاب االسالـ مف غال   وُ عد أىلو عنو واشتداد األزمػ   يػو مػف ق ػؿ الملػؾ 
ف وجػػوده حتػػى يعيػػد لالسػػالـ ىي تػػو ، جعلػػو يحتػػاج إلػػى وقفػػ  الرجػػؿ الػػذي  ػػاف ال ػػد مػػأ  ػػر

، ويصػدع   لمػ  الحػؽ وي ػ م جمػاح  (28)وسطوتو على األجساد واألرواح وير ع لػواب الجيػاد
 غواي  المفسريف ويق   على  دعيـ وشرورىـ ق اب م رما . 
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 نيض األمػاـ المجاىػد العػالـ ال حػر الزاىػد احمػد  ػف ع ػد الواحػد السػرىندي الملقػب 
لليجرة  جدارة واسػتحقاؽ وشػمر عػف سػاعده لمقاومػ  الفتنػ  األ  ريػ  ورد   مجدد األلؼ الثان 

م ا ػػد اعػػداب االسػػػالـ وىػػذب نفػػػوس أىػػؿ اللوايػػػ  وجاىػػد  ػػػذلؾ حتػػى و قػػػو اهلل  ػػ  مسػػػاعيو 
واعػػاد لألسػػالـ مجػػػده وعزتػػو  ػػػ  تلػػؾ الػػديار  عػػػد اف ازدادت غر ػػ  اإلسػػػالـ  ارتفعػػت  لمػػػ  

 .  نيـ مف اعدا يـ وامنوا على دينيـعلى دي الحؽ والعدؿ واص م المسلموف    مممف
 

 أ. اسمو ونسبو ولقبو :

 ػػػػػف زيػػػػػف العا ػػػػػديف الفػػػػػاروق  النقشػػػػػ ندي  (29)ىػػػػػو الشػػػػػيخ احمػػػػػد  ػػػػػف ع ػػػػػد األحػػػػػد
، والىػػور المنسػػوب الػػى سػػرىند أو سػػير ىنػػدر ومعناىػػا غا ػػ  األسػػد  ػػيف دليػػى (:2)السػػرىندي

   لليجرة . و اف يلقب  مجدد األلؼ الثان (31)ومولده وو اتو  ييا
الػػذي تصػػدد للنحلػػ  األ  ريػػ   ػػمودع لنػػا التػػاريخ عػػف تلػػؾ المحنػػ  مػػا يجعػػؿ القػػارئ 
يحب الوقوؼ عندىا مرار  تذ ر عزيم  الشيخ احمػد السػرىندي وىػو يقػؼ  ػ  وجػو الطاغيػ  

 والطلياف . 
 

 ب. والدتو ووفاتو :  

، مػػاـ العػػارؼ  حػػر الحقػػا ؽ واالسػػراريقػػوؿ صػػاحب نزىػػ  الخػػواطر مترجمػػا لػػو : اإل
محيػػ  السػػن  الن ويػػ   رىػػاف العػػار يف والمحققػػيف ، وحجػػ  األوليػػاب والمتقػػيف  يػػ  مػػف  يػػات اهلل 

 العظاـ ونادرة مف نوادر األياـ ، أخذ  يد العلـ لما زلت  و القدـ . 
و ػػاد ييػػود ميػػاود العػػدـ ،   ػػاف مجػػدد األلػػؼ الثػػان   رىانػػا سػػاطعا علػػى شػػر ي  

لنػػػوع اإلنسػػػان  وىػػػو احمػػػد  ػػػف ع ػػػد االحػػػد السػػػرىندي ، ولػػػد  ػػػ   لػػػدة سػػػرىند ،  ػػػ  شػػػواؿ ا
 . (32) خر صفر وال زاؿ ق ره مشيورا  ييا يزار 2145ـ وتو ى  ييا سن  2674ىػ/82:
 . دراساتو :ج

 دأ الشيخ احمد السرىندي  اتح  دراساتو  حفظ  تػاب اهلل تعػالى وقػرأ علػى أ يػو أوال 
مػف العلػـو ، ثػـ ارتحػؿ الػى سػيال وت وتتلمػذ علػى يػد الشػيخ المحقػؽ  مػاؿ  واستفاد منو جما

الػػديف ال شػػميري ،  عػػض المقػػوالت  لايػػ  مػػف التحقيػػؽ ، واخػػذ الحػػديث مػػف الشػػيخ يعقػػوب 
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المحػػػدث ال شػػػميري اي ػػػا ، و ػػػاف قػػػد صػػػاحب ا ػػػا ر المحػػػدثيف  ػػػالحرميف الشػػػريفيف م ػػػ  
ؿ الحػديث المسلسػؿ  الرحمػ   واسػط  واحػدة عػف والمدين  المنػورة وأسػند الحػديث عػنيـ. وتناقػ

 الشيخ ع د الرحمف  ف  يد مف أ ا ر المحدثيف    زمانو    اليند . 
وتعػػػػاطى عنػػػػو إجػػػػازة  ػػػػ   تػػػػب التفسػػػػير والصػػػػحاح السػػػػت وسػػػػا ر مقرو تػػػػو ورود 
الحديث المسلسؿ  األولوي  عف القا    يلوؿ ال رخشال  عف ا ف  يػد ، ولعػؿ ا ػف  يػد ىػو 

وىػو ا ػف  يػد  -صؿ    االجازة  ينيما أي  يف الشيخ السرىندي و يلوؿ ال رخشال  حلق  الو 
و ػػرغ مػػف التحصػػيؿ وىػػو  ػػ  عمػػر سػػ ع عشػػرة سػػن  واشػػتلؿ   -مػػف محػػدث  الينػػد ال ػػارزيف 

 . وأي ا  اف مف   ار مشايخ التصوؼ وسميت طريقتو  الفاروقي  والمجددي .(33) التدريس
  

 د. آثاره :
العلميػػػ  وتصػػػدره للتػػػدريس  عػػػد الفػػػراغ مػػػف التحصػػػيؿ وىػػػو  ػػػ    ػػػاف لم انػػػ  الشػػػيخ

 السا ع  عشرة مف عمره أثر   ير    علو م انتو ور عتيا . 
و اف لمقاوم  صاحب الديف اإللي  الجديد الم تػدع ولخليفتػو جيػان ير ، أ لػغ األثػر 

    نفوس أت اعو وتالمذتو ومف  اف ي ِ فُّ لو الحب واالحتراـ . 
شػػيخ علػػى التػػمليؼ وجػػرد قلمػػو ولسػػانو للػػرد علػػى علمػػاب السػػوب و شػػؼ  قػػد أق ػػؿ ال

زيفيـ و طالنيـ " قد رأد  ثاقب  صره و  ره وواسع علمػو اف  ػؿ مػا تتػا ع مػف النوا ػب علػى 
المسلميف    عصره ، وجميع ما أصي وا  و مف ذلػ   ػ  الػديف وىػو اف  ػ  الشػعا ر ال ريمػ  

ب السوب الذيف تيا توا على حطاـ الػدنيا واشػتروا  ايػات ، أنما تقع ت عتو    اللالب على علما
ثمنا قليال.  شوىوا سمع  الديف و انوا مثؿ سػوب ألمػتيـ و نػ  جلػدتيـ  اهلل وسنو رسولو 

، حتى اص م النػاس يسػي وف الظػف  الػديف نفسػو ،  وقػؼ الشػيخ مػنيـ موقفػا  ريمػا ، وجاىػد 
الػػرد علػػى دعميػػـ وزيفيػػـ وأ ػػاطيليـ التػػ  جيػػادا مشػػ ورا لل شػػؼ عػػف عػػورات علمػػاب السػػوب و 

احدثوىا    الديف ونس وىا الى الديف  ذ ا وزورا و ذلؾ شاىد اول ؾ الذيف ينس وف الػى الزىػد 
والعفػػ  التػػ  مػػا  رحػػت حتػػى أصػػ حت إ احيػػ   ػػ  الػػديف واىلػػو ويػػدعوف أنيػػـ مػػف الصػػو ي  

مػػػ  وجعلػػػوا يقولػػوف  ػػػمنواع مػػػف الػػذيف ر ىػػػـ الشػػيخ رحمػػػو اهلل أ ثػػػر النػػاس تػػػمثرا   فلسػػف  ال راى
العقا ػػػػػػد ال اطلػػػػػػ  والمػػػػػػزاعـ الفلسػػػػػػفي  ال ػػػػػػال  الم ػػػػػػل   وحػػػػػػدة الوجػػػػػػود والحلػػػػػػوؿ واالتحػػػػػػاد 
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. ممػػا ال يمػػت الػػى اإلسػػالـ  صػػل . و ػػذلؾ رأد وىػػو الػػذي قػػد نشػػم وترعػػرع  يػػنيـ (34)وغيرىػػا
وأنمػا جػؿ ودرج    عشيـ أف  عض ىؤالب الصو ي  قلما يعنوف  الشريع  ويت عػوف أوامرىػا ، 

اعتمػػػادىـ علػػػى أقاويػػػؿ مشػػػايخيـ ومػػػا تسلسػػػػؿ الػػػييـ مػػػف المشػػػايخ األقػػػدميف مػػػف االخ ػػػػار 
 .  قاصيص الت  ليست مف الديف    ش بواأل

 ػػػان رد الشػػػيخ المعػػػروؼ  العزيمػػػ  التػػػ  ال تعػػػرؼ  ػػػعفا للػػػرد علػػػى ىػػػؤالب  تفنيػػػد 
عقيػدة وحػدة الوجػود ا اطيليـ ودحض ش ياتيـ ومزاعميـ ، ومف أىـ ما رده علييـ و الغ  يػو 

مػػؤمف وتيػػدـ  قايػػا الفطػػرة  قػػد  لػػغ األمػػر أقصػػاه  ػػ  إ طػػاؿ ىػػذه العقيػػدة التػػ  تزعػػزع إيمػػاف ال
 .  السليم 

ورد أقواؿ ا ػف عر ػ  ردا ح يمػا  ػ  رسػا لو اللطيفػ  مشػحون   الػدليؿ القػاطع والدقػ  
 .  (35)   الرد

يلي ، ورسال  اث ػات الن ػوبة لو مف )الم تو ات الر اني ( ثالث  مجلدات، والرسال  التيل
ورسػػال  الم ػػدأ والمعػػاد ، ورسػػال  الم اشػػؼ اللي يػػ ، ورسػػال   داب المريػػديف ورسػػال  المعػػاوف 
اللدني ، ورسال  الشيع  ودحض عقا دىـ و دعيـ وىذه رسال   الل  األىمي  لمػا  ييػا مػف دقػ  

ث ػات الواجػب وشػرح ال ر اعيػات لشػيخو خواجػ     الرد على الشيع  ، وتعليقات العػوارؼ ، وار
)أي معلـ( ع د ال اق  وىناؾ ال ثير مػف الرسػا ؿ اللطيفػ  الحسػن  الطريقػ  ممػا ألػؼ  العر يػ  

 .  (36)والفارسي 
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 املبحث الثانً
 طرٌقت الشٍخ والذعىة )وكٍف رد على امللك جالل الذٌن أكرب(
  ريػػ  ، إف األسػػلوب الػػذي اعتمػػده الشػػيخ احمػػد السػػرىندي  ػػ  الػػرد علػػى النحلػػ  األ

يرجع الى أف الشيخ نشم    الر ع األخير مف القرف العاشر لليجرة حينمػا شػرع الملػؾ "أ  ػر" 
 ػػ  نشػػر أ ػػاليلو الخ يثػػ  و را ػػو الم ػػل  ال ػػال  ال اطلػػ  والدعايػػ  ،  انت ػػو لألمػػر مػػف أوؿ 
وىلػػ  ، وجعػػؿ يراقػػب األحػػواؿ عػػف  ثػػب، وأخػػذ يعػػد عدتػػو لمقاومػػ  ىػػذه العقيػػدة التػػ  تجمػػع 

 يرا مف عقا د األدياف وتمعف    طمس حقا ؽ اإلسالـ عنادا .  ث
، ألف قػػػػالب عسػػػػ ري أو يؤسػػػػس دولػػػػ  اسػػػػالمي  ػػػػرأد أنػػػػو ال يقػػػػدر علػػػػى إيقػػػػاع ان

الح وم  الملولي   انػت قويػ  شػا   لػـ يصػ يا شػ ب مػف الػوىف واليػـر ،  مختػار طريقػا  خػر 
تصػاال روحيػا .  قػ  الشػيخ احمػد وىو التمثير     الط الملؾ ، ورجاؿ الح وم   اتصػؿ  يػـ ا

. ومػػا يريػػد اف (37)يراسػػليـ وي تػػب الػػييـ رسػػا لو اللطيفػػ  الرقيقػػ  ويملػػ  علػػييـ  رابه ورغ اتػػو
، وينػ ييـ مػف نػـو  ػوف واألنعػاـ والػنعـ ال ثيػرة..ي ونوا عليو مف اتصاؿ دا ػـ مػع اهلل خػالؽ ال

مصػػي   و ػػالب للػػديف الحػػؽ ومػػا  اللفلػػ  ، ويلفػػت أنظػػارىـ الػػى مػػا اتػػت  ػػو الفتنػػ  األ  ريػػ  مػػف
 جرتو مف و اؿ على المسلميف .

ومػا زاؿ  ػاألمر يجػود ويجتيػػد  ػ  محار ػ  ىػػذه ال دعػ  ونشػر الػػدعوة  ػ   ػؿ م ػػاف 
 ػػ  الينػػد الػػى اف نجحػػت مسػػاعيو واثمػػرت شػػجرة جيػػاده و تػػت أ ليػػا ،  است شػػر المسػػلموف 

، إال اف نتػػػػا ه ىػػػػذه الػػػػدعوة  است شػػػػارا عظيمػػػػا وعػػػػاد لوسػػػػالـ مجػػػػده ورواؤه  ػػػػ   ػػػػالد الينػػػػد
السرىندي  الم ار   لـ تظير اال  عد و اة )أ  ر( صػاحب النحلػ  األ  ريػ  حينمػا  انػت الفتنػ  

ـ( والمسػػلموف 2148-ـ2125 ػػ  ريعػػاف شػػ ا يا وعنفوانيػػا  ػػ  زمػػف ا نػػو الملػػؾ )جيػػان ير 
جيػػان ير( والػػدعاة الػػى اهلل ي ػػطيدوف ، شػػمنيـ  ػػ  عصػػر الملػػؾ )أ  ػػر( حتػػى اف الملػػؾ )

 .   (38)أمر  ح س الشيخ السرىندي    سجف ) واليار( مدين     اليند
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 املبحث الثالث 
 الشٍخ أمحذ السرهنذي سجٍنا  

إف ما قاـ  و الشيخ احمد مف  ياف أل اطيَؿ وزيػؼ   ػ  عقيػدة الملػؾ ونحلتػو وعلمػاب 
الملػؾ أ  ػر  قػرر  السوب الذيف زينػوا للنػاس ال اطػؿ والشػرؾ  ثػار حفيظػ  الملػؾ جيػان ير ا ػف

 أ داعو السجف. 
 اف لموقؼ الشيخ السرىندي الثا ت ىذا والمنيه القويـ الذي سػار عليػو مثػار حنػؽ  
وغ ػػب مػػػف الملػػػؾ وأعػػواف السػػػوب علػػػى الشػػيخ رحمػػػو اهلل ،  عنػػػو  ػػاف الرجػػػؿ الوحيػػػد الػػػذي 

  وجػو انتيض لقمع تلؾ الفػتف ونصػرة الشػرع المحمػدي وجاىػد جيػادا وحيػدا إلحيػاب الػديف  ػ
قوة الح وم  الملولي  حيف  اف عدد مف علمػاب الحػؽ وصػلحاب الصػو ي  موجػودا  ػ  أرجػاب 

 .  (39)اليند حتى ذلؾ العيد
 قد قاـ ىذا الرجؿ األعزؿ وخالؼ علنا تلؾ المن ػرات التػ   انػت  احشػ   ػ  حمػى 

عن الح وم  ودا ع عف الشرع الػذي  ػاف م لو ػا عنػدىا ،  ي ػت الح ومػ  تحػاوؿ قيػره اتػو وار
، الػػػى أف امػػػر الملػػػؾ جيػػػان ير  حػػػ س الشػػػيخ  ػػػ  سػػػجف (:3)...  ػػػؿ مػػػا تملػػػؾ مػػػف الوسػػػا ؿ

 واليار نتيج  عدـ سػجوده لػو السػجدة التػ   انػت قػد ا تػدعت علػى ايػاـ الملػؾ أ  ػر ، ول ػف 
اهلل أراد غير ما  ػاف  قلػب سػجف الشػيخ نعمػ  ومنػ  عظيمػ  ، "  ػرب  يػنيـ  سػور لػو  ػاب 

،   ػػرب  يػػنيـ ىػػذا الطػػوؽ ول ػػف الطػػوؽ  (41)ىرة مػػف ق لػػو العػػذاب" اطنػػو  يػػو الرحمػػ  وظػػا
أص م طوؽ إيماف حتى يث ت الشػيخ نػور االيمػاف   ػاف  حػؽ نعمػ  ومنػ  عظيمػ  مػف الحػ  

 القيـو . 
"وصػػار الجنػػاة مػػف السػػارقيف وقطػػاع الطريػػؽ يصػػلوف ويسػػجدوف وأصػػ حوا يػػاتمروف 

يشاىد مثلو مف أمثاليـ مف ق ؿ  تن ػو لػذلؾ   اوامر الشيخ ويؤدوف واج اتيـ االسالمي  اداب لـ
مػػدير السػػجف و تػػب الػػى الملػػؾ يخ ػػره اف المح ػػوس ، الشػػيخ السػػرىندي لػػيس مػػف شػػمنو اف 
نمػػا ىػػو ملػػؾ قلمػػا تنجػػب الػػدنيا مثلػػو ،  ػػاف رأد الملػػؾ اطلقنػػا سػػراحو وأ رمنػػاه  مػػا  يسػػجف وار

دة والللظ   ػ  حػؽ الشػيخ ، وندـ الملؾ جيان ير على ما  دا منو مف عوامؿ الش(42)يستحقو"
السرىندي وأمر  اح اره الى مقر الممل   ، ولما  للو خ ػر دنػوه مػف العاصػم   عػث األميػر 
( ولػػ  عيػػد الممل ػػ  الػػذي أعتلػػى سػػرير الملػػؾ  عػػد و ػػاة أ يػػو وتلقػػب  ػػػ)شاه جيػػاف( ال  )خػػـر
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ه مسػػاعيو سػػتق الو والترحيػػب  مقدمػػو ،  مقػػاـ الشػػيخ أيامػػا  ػػ   ػػالط الملػػؾ ، و ػػاف مػػف نتػػا 
ومواعظو ال ليل  أف ر ى الملؾ  اللاب  ثير مف ال دع والمن رات الت   اف قػد ا تػدعيا أ ػوه 

 الملؾ )أ  ر(  اصدر الملؾ مرسوما  األمور ا تي  :
 تحريـ عادة السجود للملؾ .2

 اإلذف  ذ م ال قر الت   اف الطاغي  أ  ر قد حـر ذ حيا توددا لليندوس .3

        ؿ  لدةتعييف الق اة ورجاؿ الحس .4

 اعادة  ناب ما انيدـ مف المساجد  .5

 إ طاؿ القوانيف المعار   للشريع  وأح اميا  .6

  انت ني   الديف مف جديد وأعيد لػواب االسػالـ ير ػرؼ علػى سػاري  المجػد  ػ  أرض 
اإلسالـ والمسلميف الينػد  قػوة الشػيخ احمػد السػرىندي وعزيمتػو، واست شػر المسػلموف است شػارا 

عػػنيـ مػػا اصػػا يـ مػػف اليػػـ واللػػـ ألجػػؿ اال ػػظياد  ػػ  أمػػور الػػديف والت ػػييؽ عظيمػػا وزاؿ 
،  جاب  عػد ذلػؾ ملػوؾ ح مػوا   تػاب اهلل وسػن  رسػوؿ اهلل  (43)علييـ    اداب واج ات الشرع

  و ػانوا خػػدما للعلػػـ والعلمػػاب  ػػؿ خػػدما لشػػريع  اهلل تعػػالى وأزالػػوا  ػػؿ مظػػاىر ال عػػد عػػف
 عػدىـ الملػؾ )محمػد اورنػؾ زيػب عػال مير( وىػو عػالـ   يػر مػف اهلل وعف االسالـ   ػاف مػف 

 .   (45)اليندي  لت وف دستورا لل الد (44)سالل  جالؿ الديف أ  ر خادما للعلـ  دوف الفتاود
ى ذا  اف الشيخ احمد السرىندي حا ما ق ؿ اف يح ـ عليو  السجف  عنو ح ـ  اإليمػاف 

اد غ ػػ ا  عليػو  ػػمودع جسػده السػػجف ل نػو لػػـ علػى األجسػػاد وأالرواح ول ػف الملػػؾ جيػان ير ز 
يقدر على إ داع الػروح المؤمنػ  سػجنا   انػت ح مػ  اهلل اف  ػاف خالصػا لوسػالـ والمسػلميف 

 جميعا وعودة الديف الى ارض اليند أرض اإلسالـ . 
 إذا الظالالالالالالالالاللج فنالالالالالالالالالا تالالالالالالالالالب   ف الالالالالالالالالره

  
 (46)ظ الالالالالج الحالالالالالوادو م  الالالالال  ا روا  
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 خامتت البحث
سػػرىندي حػػرد  نػػا أف نعلػػـ ولػػو النػػزر اليسػػير عنيػػا لت ػػوف لنػػا ىػػذه سػػيرة الشػػيخ ال

ن راسا  ي  ب لنا درب الظالـ  ػ  عصػرنا المظلػـ  الجيػؿ و ال عػد عػف الواقػع الػذي أراده اهلل 
 أم  تع د ر يا على نور مف اهلل وتيدي النور لل شري  جمعاب .  ورسولو 

عا  أوليا  لل تا   ، و انػت المعر ػ   العر ي   اف دا  -رحمو اهلل-أف قل  ما  تب عنو 
اليسيرة عف الشيخ دا عا  ثانيػا  لل حػث والتقصػ  ، واف الجيػود التػ   ػذليا  ػ  االرتقػاب  المجػد 
االسالم   اف لو أ  ػر األثػر  يػو و ػ  إعػادة االسػالـ الػى الينػد  ػ  عصػره  ػالدا  لػيس  ييػا 

لػدنيا اف الظػالـ ميمػا زاد وشػاع  ػ  شا    أو  دع   مح  ت أف أقوؿ إف سػن  اهلل  ػذلؾ  ػ  ا
ارجػػاب الػػدنيا  ال ػػد مػػف  ػػزوغ الفجػػر وانػػ الج الصػػ م المشػػرؽ . وصػػلى اهلل وسػػلـ علػػى ن ينػػا 

 وصح و ال راـ .
 

 املصادر واملراجع

 أ جد العلـو ، الصديؽ  ف حسف القنوج  دار ال تب العلمي   يروت ل ناف . .2
 ـ. :2:8للمالييف  يروت الط ع  الرا ع  األعالـ ، لخير الديف الزر ل  ، دار العلـ  .3

 ـ. :2:6-ىػ2489تاريخ االسالـ    اليند ، ع د المنعـ النمر دار العيد الجديدة ،  .4

تجديد الديف واحياؤه واقع المسلميف وس يؿ النيوض  يـ ، أ و األعلى المػودورد الرسػال   .5
 ـ. 2:86 يروت 

، مط عػػ  عيسػػى الجل ػػ ، 2ط ح ػػارات الينػػد. غوسػػتاؼ لو ػػوف. ترجمػػ : عػػادؿ زعيتػػر، .6
 ـ.2:59-2478ىػ

العالـ االسالم  واالسػتعمار السياسػ  واالجتمػاع  والثقػا   ، أنػور الجنػدي دار ال تػاب  .7
 ـ.:2:8الل نان  

 شػػػؼ الظنػػػوف عػػػف اسػػػام  ال تػػػب والفنػػػوف ، حػػػاج  خليفػػػ  و الػػػ  المعػػػارؼ اسػػػطن وؿ  .8
 ـ. 2:54-ىػ2473
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،  2النمػػػػرودي الرسػػػػال   يػػػػروت ، ط مػػػػذ رات سػػػػا م  ػػػػ  الشػػػػرؽ العر ػػػػ  ، أ ػػػػو الحػػػػس .9
 ـ. 2:89-ىػ24:9

-2478معجػػـ المػػؤلفيف: عمػػر ر ػػا  حالػػ  الم ت ػػ  العر يػػ  دمشػػؽ مط عػػ  الترقػػ  ىػػػ .:
 ـ. 2:68

نظرة إجمالي   ػ  تػاريخ الػدعوة االسػالمي   ػ  الينػد وال ا سػتاف مسػعود النػدوي المط عػ   .21
 ىػ. 2483السلفي  

ر المصػػنفيف ، اسػػماعيؿ  اشػػا ال لػػدادي اسػػتان وؿ ىديػػ  العػػار يف ، أسػػماب المػػؤلفيف و ثػػا .22
 ـ. 2:62

 
 هىاهش البحث 

                                           

 . 326-323 ىػ:2489ينظر: تاريخ االسالـ    اليند ، ع د المنعـ العز دار العيد الجديدة  (2)
 ـ . 2:66ينظر: ثقا   اليند ، عدد حزيراف  (3)
ؤه واقػػع المسػػلميف وسػػ يؿ النيػػوض  يػػـ ، أ ػػو االعلػػى المػػودورد ، مؤسسػػ  تجديػػد الػػديف واحيػػا (4)

 وما  عدىا .  96-91ىػ : 24:6الرسال    يروت 
،دار احيػػػاب 2ىػػػػ( ط:44أخرجػػػو الحػػػا ـ، اإلمػػػاـ محمػػػد ا ػػػو ع ػػػد اهلل الحػػػا ـ النيسػػػا وري ت ) (5)

   :4/425-427ل ناف  ، مف طريؽ عف أنس -التراث العر   ،  يروت
 .  55النساب ا ي   (6)
انظر العالـ االسالم  واالستعمار السياس  واالجتماع  والثقا   ، أنور الجندي ، دار ال تػاب  (7)

 وما  عدىا  3:5ـ: :2:8الل نان  والمصري 
نظػػػرة اجماليػػػ   ػػػ  تػػػاريخ الػػػدعوة االسػػػالمي   ػػػ  الينػػػد وال ا سػػػتاف ، مسػػػعود الفردلػػػ  ، لجنػػػ   (8)

 .  31ىػ ، 2483 ع  السلفي  القاىرة: الش اب المسلـ ، المط
 . 91تجديد الديف واحياؤه :  (9)
 . 92المصدر نفسو:  (:)
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ـ :2:9-ىػػ  2521،  2( معلقػا الناشػر: دار ال تػب العلميػ  ، ط66:1أخرجو ال خػاري : ) (21)
 (  . :514( ووصلو أ و داود : )66:1ل ناف ) -،  يروت

 .  93المصدر نفسو  (22)
 وما  عدىا .  95-93و ، المصدر نفس (23)
المصػػدر السػػا ؽ وممػػا يالحػػظ  ػػ  ىػػذا المقػػاـ اف الملػػؾ اسػػمو "جػػالؿ الػػديف" ولق ػػو أ  ػػر  لػػـ  (24)

ت ف التيم   يما  يف الناس إال ترديدا ألسمو ولق و و يو اعتراؼ وا م   ونو اليا والعياذ  ػاهلل 
 . 

 وما  عدىا . 93المصدر نفسو:  (25)
ى العلميػ  والحياديػ   ػ   تا ػو التػاريخ مػف اعػداب االسػالـ  اورنػؾ زيػب الوسف دا ع ممف يػدع (26)

ىذا ىو الذي ا طؿ الم وس الجا رة على المسلميف وو ػع الجزيػ  ون ػس شػعا ر ال فػر ور ػع 
لػػواب االسػػالـ وامػػر  تػػدويف الفتػػاود الينديػػ  التػػ   انػػت ومػػا تػػزاؿ دسػػتورا للمسػػلميف  ػػ  الينػػد 

 الشيخ السرىندي وأوالده مف  عده .  وغيرىا وما ذلؾ إال غرس غرسو
 التفصيؿ عنػو  ػ  مقػاؿ  قيػ  الخلفػاب الراشػديف للشػيخ علػ  الطنطػاوي  ػ   تػاب رجػاؿ  أنظر

 وما عدىا. 298مف التاريخ، منشورات الم ت   األموي  ، دمشؽ : 
 2أنظر ح ارات اليند ، غوستاؼ لو وف ، ترجم  عادؿ زعيتر ، مط ع  عيسػى ال ػا   ، ط (27)

 وما  عدىا .  536 - 535ىػ: 2478 ،
)أ  ؿ الجياد  لم  حؽ عند سلطاف جا ر( الذي رواه ا و  د ع ذلؾ حديث رسوؿ اهلل  (28)

،  2( ط5556،) 4/426 -ل نػاف  ، والترمػذي :  –داود، دار احياب التراث العر  ،  يروت 
 .3421، 3/321الناشر ، دار احياب التراث العر   ،  دوف تاريخ : 

 وقيؿ ع د الواحد وا ف ع د الواحد . (29)
 نس   الى اللنى الذي ورد غا   االسد    سمرقند .  (:2)
،  شػؼ  4/336ينظر: ا جد العلـو للصديؽ  ف احمد القنػوج  دار ال تػب العلميػ ، ل نػاف ،  (31)

، ىديػ  العػار يف السػػماعيؿ  2835الظنػوف لحػاج  خليفػ  ط عػػو و الػ  المعػارؼ اسػػطن وؿ ، 
 .  2/257ال لدادي ، ط ع  و ال  المعارؼ اسطن وؿ ،  اشا 

ل نػػػػاف ،  –،  يػػػػروت  4ىػػػػػ( ، ط778ينظػػػػر: نزىػػػػ  الخػػػػواطر ، لالمػػػػاـ ا ػػػػف الجػػػػوزي ، )ت  (32)
 .6/52ىػ(: 2526مؤسس  المعر   )
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 وما  عدىا. 337-4/336العلـو ،  أ جد (33)
أل ػف عر ػ  الدمشػق  الصػو   تنسب ىذه الظاىرة الى ظاىرة وحدة الوجود والحلػوؿ واالتحػاد  (34)

وى  أخطر ما ظير مػف أقػواؿ ا ػف عر ػ  علػى زمانػو وىػ  نحلػ  خاصػ   ػو. ولػد ومػات  ػ  
 الشاـ . 

 .  39-38ينظر: نظرة إجمالي     تاريخ الدعوة االسالمي  ، سعود الفيدي ،  (35)
(36) ، العر يػ  ، الم ت ػ   :2/36، ومعجػـ المػؤلفيف لعمػر ر ػا  حالػ ، 338-4/337ا جد العلػـو

 .  2/254،  5دمشؽ واالعالـ لخيرالديف الزر ل  دار العلـ للمالييف ، ط
 .  :21مذ رات سا م    الشرؽ العر  :  (37)
 . 35تاريخ اإلسالـ    اليند:  (38)
 . 98تجديد الديف واحياؤه:  (39)
 . 98المصدر نفسو :  (:3)
 .98المصدر نفسو :  (41)
 وما  عدىا .  99المصدر نفسو ،  (42)
 . 38-36نظرة أجمالي     تاريخ الدعوة االسالمي  :  (43)
 وىو  تاب    الفقو الحنف  ط ع مرارا  وىو مف اجؿ  تب الحنفي  ومصادرىا    الفقو .  (44)
ومػػا  عػػدىا، وتػػاريخ  98نظػػرة اجماليػػ   ػػ  تػػاريخ الػػدعوة اإلسػػالمي . وتجديػػد الػػديف وأحيػػاؤه:  (45)

 . وما يلييا 337االسالـ    اليند: 
 محمد اق اؿ ، ديواف ارملاف حجاز ، الناشر ، دار النجـو ،  ا ستاف. (46)
 


