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املقـدمـة >> ٥

املقـدمـة

بسم الله الرحمن الرحيمО نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ به 
من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من يهده الله فال مضل له ومن 
يضلله فال هادي لهО أشهد أن ال إلـه إال الله وحده ال رشيك له وأشهد 
املرسلني  سيد  عىل  والسالم  الصالة   Оورسوله عبده  محمدا  سيّدنا  أن 
وصاحب الرسالة العظيمة محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا 

Оبدعوتهم إىل يوم الدين
أوجدنا  وتعاىل  سبحانه  الله  أن  الجميع  عىل  يخفى  فال  بعد،  أما 
عىل وجه هذه البسيطة لتحقيق العبودية املطلقة له تعاىل قوال وعمال 
وفعال واعتقادا وسلوكا ومنهجا. وأمرنا بالتزام ذلك والتمسك به والدعوة 
إليه باللسان والسنان والحجة والبيان. وطلب منا سبحانه الوقوف بقوة 
املؤمنني وحزم الصادقني يف وجوه الضالني واملنحرفني ومواجهة الداعني 

إىل اتباع خطوات الشيطان الرجيم.
وأعامله  الدهلوي  اإلمام  حياة  لدراسة  متواضعة١  محاولة  هذه 
البالغة‘  الله  وأفكاره وفلسفته، السيام ما جاء يف كتابه املشهور ’حجة 

١  ومثة اهتامم كبري بهذا املوضوع يف العرص الحديث ألنه بعد حادثة ١١ / سبتمرب يُنظر إىل اإلسالم 
بعني الشبهة والشك واالرتياب. وميكن أن نشري إىل أن هذا العرص يشبه عرص اإلمام الدهلوي، 



٦ << الشعر العريب الحديث

ُة  ِه الُحجَّ الذي اختار اإلمام الدهلوي اسمه من قول الله تعاىل: ’قُـْل فَلِلـَّ
البَالَِغُة فَلَْو َشاَء لَـَهَداكُْم أَْجَمِعنَي‘ (٦:١٤٩).

كان الشاه ويل الله الدهلوي إمام الفكر يف عرص انحطاط املسلمني، 
ومفكرا فيلسوفا وداعيا مجددا وعاملا صوفيا ومفرسا نابها ومحدثا فقيها. 
وكان محبا للحكمة يألفها وتألفه. وكان اإلمام الدهلوي عارفا بتحديات 
من  العظيمة  املهمة  بهذه  للقيام  الجد  ساق  عن  شّمر  حينام  العرص 
تدوين الرشيعة اإلسالمية عىل أساس املصالح املرعية لألحكام. فقد زّود 
نفسه بالفكر وقّوة البيان معا. وكان يعرف بأن القيام مبثل هذه املهمة 
فقال: «ومن  مثال،  استخدم  فقد  الليث.  الركوب عىل منت  مثل  الشاقة 

املثل السائر يف الورى: ’وَمن الرديُف وقد ركبُت غضنفرا‘»٢
العلامء  ورأس  الصعبة،  املهمة  بهذه  النهوض  عىل  القادر  وهو 
من  الرجل  هذا  «إن  الكتاين:  قال  ودين.  علم  بيت  يف  ولد  وحكيمهم. 
بنته  وأوالد  وبأوالده  به  الله  أحيا  وعمالً وشهرة،  علامً  املتأخرين  أفراد 
وتالميذهم الحديث والسنة بالهند بعد مواتهام٣، وعىل كتبه وأسانيده 
املدار يف تلك الديار. واملرتجم والله جدير بكل إكبار واعتبار».٤ وتتميز 
كتبهم مبيزات مل تتوفر يف مؤلفات أحد من العلامء الهنود مثل عميق 
األسلوب  وعذوبة  اللغة  وفصاحة  االطالع  وسعة  العلم  وغزارة  الفكر 
وسهولة البيان. ويبدو الدهلوي يف الحجة محّدثا متمكنا وفقيها متعمقا 

وفيلسوفا متأمال وأديبا متضلعا وصوفيا متنسكا وباحثا متدفقا.

ألن انحطاط أحوال املسلمني قد وقع يف هذين العرصين بسبب امللوك املسلمني وأمراء األمة 
املسلمة، وإن كان هناك ملوك املغول فهنا ملوك البالد اإلسالمية والعربية.

اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ٣.  ٢
الشاه ويل الله أحمد وأبوه عبد الرحيم الدهلوي  ٣

واملشيخات  املعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  ’فهرس  الكتاين:  الكبري  عبد  بن  الحي  ٤  عبد 
واملسلسالت‘ (املحقق: إحسان عباس)، دار الغرب اإلسالمي - بريوت، ١٩٨٢م - ١ / ١٧٨.



املقـدمـة >> ٧

بإظهار  املسلمني  عقول  لتنمية  جهوده  الدهلوي  اإلمام  بذل  وقد 
أرسار الرشيعة. ألنه قد آمن بأن النجاة يف الدنيا واآلخرة ال تحصل إال 
اإلسالمية  الرشيعة  يف  والريب  الشك  بأن  له  فظهر  الصالحة.  باألعامل 
يخامر عقول املسلمني يف عرصه. وأن األمة اإلسالمية تخلفت عن انجاز 
وعد الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم. فحزن اإلمام الدهلوي بسبب 
بأن  يؤمن  ألن  األمة.  هذه  بحال  ينهض  أن  عىل  فعزم  األمة.  أحوال 
املسلمني سوف يرجعون إىل اإلسالم كامال ملاّ تفّهموا اإلسالم حق الفهم. 
ذلك أن سبب االنحطاط هو جهل األمة بدينها. فتهيأ لدعوة الناس إىل 
اإلسالم مع بيانه أرسار الرشيعة للناس. وجّهز قلمه لهذا. فظفر به وفاز 

فوزا عظيام. وملا تهيأ الدهلوي أفاض الله عليه التوفيق من فيوضاته.
وأخريا قد ضممُت وألحقُت بحثا عن األخالق التي وردت يف أعامله، 
أعامله  الغطاء عن مبحث األخالق يف  فهذه محاولة متواضعة لكشف 
التي قد  وتأثريها يف األمة املسلمة يف عرصه. والهدف منها بعث األمة 
انساقت وراء السطحيات والشعائر الظاهرة مع الخلّو التاّم من األخالق 
إثارة  إىل  أّدت  مام  عليها،  الساموية  الرسالة  ترتكز  التي  الدين  وروح 
الخوف يف نفوس اآلخرين وعدم التمكن من القيام باملسؤولية الكربى 
املنوطة باألمة وتحقيق الخري لها. فأوّد أن أشري من خالل هذا العمل بأن 
اسرتداد املجد ال طريق له إال بالرجوع إىل األخالق بدال من الركون إىل 
الخمول الذي تغلغل يف النفوس، وذلك من أجل إعادة إحيائها يف ضوء 

قراءة جديدة تناسب العرص الراهن. والله املوفّق. 



الباب األول
الشاه ويل الله الدهلوي: حياته وأفكاره

الفصل األول : حياته
الفصل الثاين : أعامله



الشاه ويل الله الدهلوي: حياته وأفكاره >> ٩

الباب األول

الشاه ويل الله الدهلوي: حياته وأفكاره

الهند بلد فيه أجناس متعددة من ثقافات مختلفة. ومل تزل الهند طائرا 
ذهبيا طمعت فيها األجانب من عهود قدمية. أما قصة مجيئ املسلمني 
العصور واألزمان،  الخصبة وتزايدهم عددا وأثرا خالل  إىل هذه األرض 
فكان أغلبه عن طريق الرحلة والتجارة؛ ألن الصالت بني العرب والهند 
ترضب جذورها يف سحيق الزمان، فمنذ فجر التاريخ كان البحارة العرب 
العربية.  والبلدان  الهند  التجارية بني  السلع  لنقل  العرب  ميخرون بحر 
إليها  وأضيف  التجارية  الروابط  هذه  وازدهرت  ازدادت  الزمن  ومبرور 

اتجاهات جديدة بعد بزوع اإلسالم يف داخل الجزيرة العربية.
بعد أن وطد املسلمون أقدامهم يف ربوع الهند عكفوا عىل دراسة 
اللغات املحلية متهيدا لنرش التعاليم اإلسالمية يف أنحاء البالد، ويف نفس 
لغة دينية  باعتبارها  العربية  اللغة  إىل  املواطنني  اهتامم  الوقت جذبوا 
ألهل اإلسالم، ومل ميض ردح من الزمن حتى متكن عدد كبري من الهنود 
األبيات  الكتب ويقرضون  يؤلفون  وأساليبها وجعلوا  العربية  اللغة  من 
الشعرية يف هذه اللغة املقدسة. ومنهم الشاه ويل الله الدهلوي الذي 

له مكان مرموق بينهم.



١٠ << الشعر العريب الحديث

الفصل األول

حياة الشاه ويل الله الدهلوي

ولد اإلمام الدهلوي صباح يوم األربعاء يف ٤ شوال ١١١٤ هـ / ٢١ فرباير 
١٧٠٣م يف بيت أخواله بقرية ’فلت‘ (Fulth) يف مديرية مظفر نكر.٥ 
أبوه ’الشيخ عبد الرحيم‘ كان عاملا ماهرا يف علوم مختلفة. وله يف ذلك 
الوقت ستون سنة. وكانت أمه ’فخر النساء‘ كرمية تقية ترعى أوالدها 
بالرعاية العظيمة وتربيهم يف ظالل الرشيعة. كانت متتاز برباعة فائقة 
يف العلوم الدينية. قلام توجد يف مثلها من النساء. ولهذه األم الحنونة 
أن  أمه  هدف  وكان  الدهلوي،  اإلمام  تربية  يف  كبرية  مساهمة  العاملة 
طريقة  عىل  صوفية  تربية  والده  رباه  وكذلك  كبريا.  عاملا  ابنها  يصبح 
القادرية والجشتية والنقشبندية٦. ثم أكمل تربيته الروحية تحت رعاية 

الخواجه خورد بن الخواجه باقي بالله شيخ مجدد األلف الثاين. 

أنفاس العارفني للشاه ويل الله الدهلوي ص: ٤٠٣ – ٤٠٤.  ٥
يعنى تعلم الشاه ويل الله معظم العلوم من والده. وأساتذته ماعدا والده الكريم قليلون جدا   ٦
مثل الشيخ محمد قاضل السندي الذي قرأ عليه الدهلوي نص القرآن الكريم والشيخ محمد 

أفضل السيالكويت والشيخ ايب طاهر املدين فقد أخذ الدهلوي عنهام دروس الحديث وغريه.



حياة الشاه ويل الله الدهلوي >> ١١

إيران ألسباب  إىل  العرب  بالد  من  مهاجرين  الدهلوي  أسالف  كان 
ليست معروفة. وبعد ذلك سافر أسالف الدهلوي إىل الهند واستوطنوا يف 
قرية «رهتاك» (Rohtak) بسبب احتالل التاتار إيران والعراق، وبسبب 
الذي أحدثوه فيهام. كان جده جنديا شجاعا يف  الدمار  والقتل  الفساد 
الرحيم  والد عبد  استشهد  أن  للقرآن. وبعد  ’مغول‘ ومحبا كبريا  جيش 
محمد.  الرضا  أبو  الشيخ  الكبري  أخوه  وتربيته  الرحيم  عبد  تعليم  توىل 
وعبد الرحيم كان تلميذا للعامل العظيم والصويف زاهد الهروي.٧ فقرأ عليه 
واإلسالمية ودروس  العربية  العلوم  املشهورين  األساتذة  وعىل غريه من 
التصوف والسلوك. وصقل ما اكتسبه من أساتذته من علوم وفنون بذكائه 
وفطنته وجودة ذهنه وعمله املتواصل. فصار عبد الرحيم مشهورا مبعرفته 
وظيفة  الحكومة  منحته  ولذلك  الرشعية.  العلوم  يف  وبراعته  العميقة 
أمر  متبعا  الرحيم  عبد  الشيخ  توالها  التي  العاملكريية  الفتاوى  مراجعة 
أمه. واشتهر بعد ذلك باملدرسة الرحيمية٨ يف دلهي التي هي مقدم دار 
العلوم الديوبند الحالية. ونشأ الشاه ويل الله يف بيت هذا األب الكريم 

ورعاية هذا املعلّم املشهور وسام إىل املستويات العالية.
تعلم  سنتني  وبعد  عمره،  من  الخامسة  يف  الكتاب  يف  أبوه  أدخله 
القراءة والكتابة. وحفظ القرآن الكريم يف أواخر هذه السنة. وبدأ قراءة 
يف  كان  وملا  العربية.  يف  املخترصة  االبتدائية  والكتب  الفارسية  الكتب 
السنة الرابعة عرشة من عمره تزوج بابنة خاله (أمة الرحيم) ’الشيخ عبد 
املتداولة يف  املدرسية  الكتب  دراسة  وفرغ من  الفلتي‘.  الصديقى  الله 
الهند يف مختلف العلوم والفنون يف هذه السنة نفسها. وحصل من والده 

ويف رواية مري زاهد وهو استاذ شهري منطقي متكلم.  ٧
يف مسافة عرش دقائق للجري بالقدم من محطة قطار نيو دلهي.  ٨



١٢ << الشعر العريب الحديث

’املدرسة  أبيه  مدرسة  التدريس يف  فبدأ  والتعليم  التدريس  إجازة  عىل 
الرحيمية‘ املشهورة حينذاك. 

وملا بلغ السابعة عرشة من عمره مرض والده، ويف هذا املرض وافاه 
األجل. فأجازه والده قبل وفاته بأخذ البيعة وأذن له بالتوجيه واإلرشاد. 

يقول الدهلوي:
والعقلية  الدينية  الكتب  بتدريس  اشتغلت  الوالد  تويف  أن  «بعد 
ملدة تقارب اثنتي عرشة سنة فتضلعت يف العلوم بأنواعها. وكلام قمت 
باملراقبة الروحية والتأمل لدى قرب الوالد انحلت مسائل التوحيد وفتحت 
العلوم  الوافر من املعرفة وازدحمت  بالنصيب  السلوك وظفرت  أبواب 
األصولية  وكتبها  األربعة  املذاهب  دراسة  وبعد  ذهني.  يف  الوجدانية 
ان  البصرية  بنور  عرفت  املذاهب  هذه  عليها  تستدل  التي  واألحاديث 

الطريق هو طريق الفقهاء املحدثني».٩ 
سنة  الرشيفني  الحرمني  إىل  رحل  عمره  من  الثالثني  يف  كان  وملا 
١١٤٣هـ / ١٧٣٠م، وأّدى فريضة الحج يف تلك السنة ومرة أخرى يف السنة 
التالية. وأقام يف الحجاز نحو عامني. فحصلت له فرص واسعة للتعلم من 
العلامء املاهرين يف الحديث خاصة والعلوم األخرى عامة. فتلّمذ عىل 
الشيخ أيب طاهر املدين.١٠ وقرأ عليه أطرافا من الكتب الصحاح الستة 
واملوطأ واملسند للدارمي وكتاب اآلثار لإلمام محمد ونال منه إجازة بقية 
الكتب وتلّمذ أيضا عىل الشيخ وفد الله، وأيضا عىل الشيخ تاج الدين 
علوم  يف  متبحرا  وكان  املكرمة،  مبكة  مفتيا  كان  الذي  الحنفي  القلعى 

الشاه ويل الله الدهلوي: انفا س العارفني، دلهي، ص: ٤٠٤ – ٤٠٦.  ٩
كان أبو طاهر يقول عن الشاه ويل الله: « إنه (الشاه) كان يسند عنى اللفظ وكنت أصح منه   ١٠
املعنى أو كلمة تشبه ذلك» قال الشاه ويل الله عن أيب طاهر املدين «وهو عمدة أيب عبد العزيز 

من بني مشايخه وأكرثهم له نفعا» (اليانع – الجاين).



حياة الشاه ويل الله الدهلوي >> ١٣

وغريها.  واملوطأ  الستة  الصحاح  منه  فسمع  والفقه  والتفسري  الحديث 
وأعطاه الشيخ إجازة رواية الحديث ومل يكتف بإجازة شفوية فقط بل 
كتبها بقلمه عىل ورقة. يدل هذا عىل ورعه ودقة نظره وعىل شوقه إىل 

حصول العلوم.
وبعد سنتني عاد من الحرمني الرشيفني يف رجب ١١٤٥هـ / يونيو 
١٧٣٢م. واستأنف أيضا عملية التدريس يف املدرسة الرحيمية. وظل يتبع 
تدريس الحديث الرشيف زمنا طويال بأسلوب يتسم بالروعة والعظمة. 
واشتغل يف تدريس الطالب بكل جهد وشغف حتى ال يعطي لألعامل 
األخرى مثل الوعظ واإلفتاء وفصل الخصومات إال وقتا يسريا. وكان يريب 
شغله  وكان  والطريقة.  السلوك  بآداب  ويؤدبهم  روحية  تربية  الطالب 
وتكوين  الرجال  صناعة  هو  الفرتة  هذه  يف  الكامل  وتركيزه  الشاغل 
الشخصيات.١١ فازداد عدد الطالب الذين يجيئون إليه بعد عودته من 
الحرمني الرشيفني زيادة ملحوظة حتى من خارج البلد. وهذه الحقيقة 
بكرثة  الدهلوي  مكانة  تعرف  الدهشة.  وإثارة  اإلعجاب  إىل  يدعو  مام 
تالميذه وغزارتهم العلمية وقدرتهم عىل التصنيف والتأليف وبراعتهم يف 
الدرس واإلفادة، كام تعرف بعض األشجار بثامرها. وبعد ثالثني سنة من 

حياته األخرية أوقف عملية التدريس واإلفادة العامة تدريجيا.
أرشنا إىل زواجه األول ملا كان يف الرابعة عرش من عمره من ابنة خاله 
التي أنجبت له ابنا يسمى محمد. وبعد وفاة هذه الزوجة األوىل تم زواج 
أرادت’.  ’السيدة  املسامة  السونيبتي  الله  ثناء  السيد  بكرمية  الدهلوي 

11 Prof. Abdul Rahim Kidwai: Shah Waliullah Dehlavi-An Introduction To His Illustrious 
Personality And Achievements (Translation of Prof. Mohammed Yasin Mazhar 
Siddiqui‘s Urdu book), Shah Waliullah Dehlavi Research Cell, Institute Of Islamic 
Studies, Aligarh Muslim University, Aligarh, 2001, p. 14,15
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وأنجبت له أبناءه األربعة املعروفني: الشاه عبد العزيز، والشاه رفيع الدين 
عبد الوهاب، والشاه عبد القادر، والشاه عبد الغني وبنتا واحدة.

وفاته

قال ابنه عبد العزيز الدهلوي عن وفاة والده الشاه ويل الله الدهلوي: 
بداية  يف  مبرض  أصيب  لكنه  قليال  إال  يعتل  يكن  مل  املاجد  الوالد  «إن 
يونيو ١٧٦٢م فاشتد مرضه، وكانت  أواخر   / الحجة سنة ١١٧٥هـ  ذي 
بدايته يف قرية ’بدهانه‘ من مديرية مظفربور. فلام طال املرض جيء 
/ يوم األول من  الحجة سنة ١١٧٥هـ  التاسع من ذي  به إىل دهيل يف 
يوليو ١٧٦٢م حيث نزل يف بيت واحد من مريديه اسمه بابا فضل الله 
الكشمريي يف داخل أسوار جامع روشن الدولة، وقد بذل األطباء جهدهم 
يف مداواته ولكن الداء ظل يشتد وأخريا حان األجل املحتوم ولفظ نفسه 
األخري وقت الظهرية ٢٩ محرم ١١٧٦هـ / ٢٠ أغسطس ١٧٦٢م».١٢ فصح 
قول الله جل وأعز ’كُلُّ َمْن َعلَيَْها فَاٍن’. وإنه مات من فوق األرض لكّنه 

يحيى بيننا كام قال الشاعر:
والعاملون وإن ماتوا فأحياء والجاهلون فامتوا قبل موتهم 

أسامؤه:

ملوك  قوة  أن  وجدنا  الزمان  ذلك  يف  السياسية  األحوال  عن  بحثنا  إذا 
عرش  الثامن  القرن  يف  الهند  يف  واالنحسار  الضعف  يف  أخذت  املغول 

ويف نفس اليوم شيع جثامنه ودفن بالقرب من قرب والده يف مقربة «مهنديان» دهيل.  ١٢
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امليالدي وانكسفت شموس أهل اإلسالم يف هذه املنطقة. ووجدنا الناس 
يطلقون لقب ’عظيم الدين‘ عىل هذا العامل، ولقبوه بـ’ويل الله‘ و’قطب 
الدين‘ تيمنا بربكة االسم. فصار ’ويل الله‘ يف الحقيقة بقضاء الله داخل 

الهند وخارجها.



١٦ << الشعر العريب الحديث

الفصل الثاين

أعامل الشاه ويل الله الدهلوي

وإذا تهيأنا للبحث يف أعامله وجدناها تدور عىل القرآن والحديث والفقه 
وأصول الفقه والعقائد والكالم والفلسفة والسياسية واالجتامع والتصوف 
والتاريخ والسرية الذاتية والشعر العريب والنحو واألخالق والعلوم الروحية 

والعلوم النفسية. وسيقف البحث عىل األعامل الفلسفية دون غريها.
ويشكل  التأليف،  رائع  عريب  كتاب  هذا  البالغة:  الله  حجة   (١)
إضافة هامة جدا يف العامل اإلسالمي. سيأيت التفصيل عن هذا العمل يف 
الباب الثالث. نرش هذا الكتاب أوال يف برييل (الهند) يف سنة ١٢٨٦هـ 
إىل  وترجم  الكتاب.  لهذا  األردية  الرتجامت  من  عدد  وظهر  ١٧٦٧م.   /
اإلنجليزية جزؤه األول فقط عىل يد إي. جي. برل١٣ يف لندن يف ١٤١٧هـ 
بقلم مارسا  الله‘  القاطعة من  ’الحجة  / ١٩٩٦م، ومؤخرا تحت عنوان 
الطبع نرشت  هرمنسن.١٤ وأخريا وجدنا طبعات عربية مختلفة جيدة 
يف البالد املختلفة. وقام بتجديده كثري من العلامء الكبار ومنهم السيد 

سابق.

13 (E.J.Bril)
14 (Marcia Hermansen) - (The Conclusive Argument from God)
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(٢) البدور البازغة: يف العربية، ونرش يف حيدرآباد، يف سنة ١٣٩١هـ 
/ ١٩٧٠م، وهذه مساهمته الثانية املهمة يف التفسري الفلسفي والعقيل 
لإلسالم بعد حجة الله البالغة. ترجم هذا الكتاب أيضا إىل اإلنجليزية بيد 

ج. م. س. بيجن.١٥
سنة  يف  لكهنو،  يف  ونرش  العربية،  يف  أيضا  العقيدة:  حسنة   (٣)
بسيط عقيل يف  تقديم  وفيه  ويقع يف ٧٢ صفحة.  / ١٩٦٢م.  ١٣٨٣هـ 
محمد  ورشحه  األردية  اللغة  إىل  ترجم  اإلسالم.  يف  االعتقاد  أساسيات 

أويس النكرامي باسم ’العقيدة الحسنة’.
(٤) مكتوب مدين: هذا كتاب فاريس، ونرش يف الهور، يف سنة ١٣٨٦ 
هـ / ١٩٦٥م. وهو رسالة طويلة خاطب بها الشاه ويل الله إسمعيل بن 
عبد الرحمن الرومي، وهو بحث يف األمور الغيبية ملفهوم الوجود. يوضح 
هذا العمل موقف املؤلف من مشاكل الوجود التي تشبه نظريات الشيخ 
ابن عريب والشيخ أحمد الرسهندي. وتضمنت هذه الرسالة ’التفهيامت 

اإللهية’.
(٥) الخري الكثري: بالعربية، ونرش يف بجنور، الهند، يف سنة ١٣٢٥هـ 
/ ١٩٠٤م، وهذا عمل ملخص حاول فيه املؤلف توضيح أساسيات اإلميان 

التي تجمع حججا عقالنية وتقليدية.
فاريس،  هذا كتاب  السنية:  االنتصار لفرق  السنية يف  املقدمة   (٦)
ونرش يف دلهي، ويف هذا العمل يحاول الدهلوي أن يقارن بني املذاهب 
السنية واملذاهب الشيعية. وهو يف الحقيقة الرتجمة العربية ألطروحة 

فارسية للشيخ أحمد الرسهندي تسمي باسم «رد الروافض».

15  (J.M.S.Baijon)
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الرتتيب  عىل  تدل  شهادة  عندنا  ليس  أنه  إىل  العلم  أهل  ذهب 
الزمني ملؤلفات الشاه ويل الله الدهلوي داللة واضحة. ولذلك ال أريد 
أن أبحث يف هذه النقطة. ولكن أريد أن أقول إن أعامله التي وجدتها، 
والرسائل  الكتب  يضم  وفيها  املعجم.  حروف  ترتيب  حسب  وجدتها 
إىل  أعامله  العلامء  من  كثري  وترجم  والكبرية.  الصغرية  مؤلفاته  وكذلك 
مختلف اللغات واشتهر بعد ذلك بعض هذه الرتجامت، وجرى تداول 
هذه الكتب باللغات املرتجمة إليها. وبقي بعضها مخطوطا، أوال الكتب 

العربية:

أطيب النغم يف مدح سيد العرب والعجم (القصيدة). ١
األربعون. ٢
اإلرشاد إىل مهامت علم اإلسناد. ٣
اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف. ٤
البدور البازغة. ٥
الخري الكثري. ٦
الدر الثمني يف مبرشات النبي األمني. ٧
 الفضل املبني يف املسلسل من حديث النبي األمني صىل الله عليه وسلم. ٨
القول الجميل يف بيان سواء السبيل. ٩

املسوى من أحاديث املوطأ. ١٠
املكتوب املدين. ١١
النوادر من أحاديث سيد األوائل واألواخر. ١٢
تأويل األحاديث. ١٣
تراجم أبواب البخاري. ١٤
حجة الله البالغة. ١٥
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حسنة العقيدة. ١٦
ديوان الشعر العريب. ١٧
رشح تراجم أبواب صحيح البخاري. ١٨
عقد الجيد يف أحكام اإلجتهاد والتقليد. ١٩
فتح الخبري. ٢٠
فتح الودود ملعرفة الجنود. ٢١
فيوض الحرمني. ٢٢
مجموعة رسائل يف مناقب اإلمام البخاري. ٢٣

وثانيا الكتب الفارسية:

إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء. ١
اإلمداد يف مآثر األجداد. ٢
االنتباه يف سالسل أولياء الله. ٣
التفهيامت اإللهية (قد جاء بعضها بالعربية). ٤
الجزء اللطيف يف ترجمة العبد الضعيف. ٥
الزهراوين. ٦
ألطاف القدس. ٧
العطية الصمدية يف األنفاس املحمدية. ٨
الفوز الكبري يف أصول التفسري. ٩

املصفى. ١٠
املقالة الوضيئة يف الوصية والنصيحة. ١١
املقدمة السنية يف االنتصار لفرق السنية. ١٢
املقدمة يف قوانني الرتجمة. ١٣
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النبذة اإلبريزية يف اللطيفة العزيزية. ١٤
إنسان العني يف مشايخ الحرمني. ١٥
أنفاس العارفني (سريته الذاتية). ١٦
بوارق الوالية. ١٧
تحفة املوحدين. ١٨
رسالة يف الحكمة. ١٩
رسالة يف الرد عىل رسالة الشيخ خواجه خورد عبد الله بن عبد الباقي. ٢٠
رسور املحزون. ٢١
سطعات. ٢٢
شفاء القلوب. ٢٣
شوارق املعرفة. ٢٤
فتح الرحمن. ٢٥
قرة العينني يف تفضيل الشيخني. ٢٦
كشف العني عن رشح الرباعيتني. ٢٧
ملعات. ٢٨
مجموعة رسائل يف فضل ابن تيمية. ٢٩
همعات. ٣٠
هوامع رشح حزب البحر. ٣١

هذه هي التي وجدتها، ويقال إن أعامله يكون عددها بني مثانني 
وتسعني، ويف قول آخر يكون عددها بني تسعني وألف. وقد ورد ذكر بعض 

مؤلفاته يف ثنايا اإلجازات واملقاالت الصوفية والكتب والرسائل األخرى.
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اإلمام الدهلوي شاعرا

له قصائد غرّاء يف مدح النبي صىل الله عليه وسلم جمعت بني جزالة 
’أطيب  قصيدة  ومنها  الفكر.  وعمق  السبك  وقوة  املعنى  ورقة  اللفظ 
النغم يف مدح سيّد العرب والعجم’. ومل يبدأ الدهلوي قصائده بالغزل 

وال بالبكاء عىل الديار وكانت معظمها إسالمية، ومن شعره:

عيون األفاعي أو رؤوس العقاربكأن نجوما أو مضت يف الغياهب

فأضيق من تسعني رحب السباسبإذا كان قلب املرء يف األمر خائرا

مصائب تقفو مثلها يف املصـائبوتشغلنى عّني وعن كّل راحتـي

إىل أن يقول:

ومن شــاء فليغزل بحب الزيانبفمن شاء فليذكر جمـــال بثينة

محمـد للحـبيب  حبـي  إذا وصـف العشاق حب الحبائبسأذكر 



الباب الثاين
فلسفة الشاه ويل الله الدهلوي

الفصل األول : أفكاره
الفصل الثاين : مصادر أفكاره
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الباب الثاين

فلسفة الشاه ويل الله الدهلوي

الله  ’حجة  وكتابه:  اإلسالم.  يف  مشهورا  فيلسوفا  الدهلوي  اإلمام  يعترب 
ويشبه  وغريهم.  واملسلمني  العرب  الفالسفة  بني  جدا  مشهور  البالغة‘ 
اإلمام الدهلوي اإلمام الغزايل وأمثاله مبا يف كتب الدهلوي من حديث 
عن أرسار الرشيعة وغريها. وسيجيئ بيان قسم واحد من الفلسفة يف 
أفكاره  عىل  أوال  الوقوف  وسنحاول  ’األخالق’.  هو  الذي  الرابع  الباب 

وآرائه يف مختلف املواضع الدينية واإلسالمية.
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الفصل األول

أفكار الشاه ويل الله الدهلوي

شخصية  يدرس  من  «إن  الصديقي:  مظهر  ياسني  محمد  األستاذ  يقول 
الشاه ويل الله الدهلوي يصادفه تياران متميزان يف فكره وفلسفته: أولها 
يقدمه باعتباره شارحا ومفرسا والثاين بصفته مفكرا وفيلسوفا. وهذان 
التياران يجريان جنبا إىل جنب أحيانا حيث يجري التيار الفكري تحت 
التيار التفسريي، وأحيانا أخرى يجري كل منهام عىل االستقالل - ولكنهام 
يف هذه الصورة أيضا - ال ينفي أحدهام اآلخر عىل اختالف مجراهام. 
أو  التيارات  بهذه  املعرفة  وأن  اآلخر.  منهام  كل  يؤيد  العكس  بل عىل 
املستويات الفكرية يف كتاباته ليست بأمر عسري، وإمنا تتعني تلقائيا بتعني 
ومبادئ  الخارجية  الدين  ملظاهر  فكره  تعرض  فكلها  واملادة  املوضوع 
التيار  يغلب  بها  املسلم  والفنون  العلوم  ملسائل  أو  الظاهرة  التصوف 
وميخض  األمور  لهذه  الباطنية  األغوار  يخوض  وكلها  والبياين  التفسريي 

أرسارها وحكمها ويستحوذ عىل أسلوبه التيار الفكري والفلسفي».١٦ 

األستاذ محمد ياسني مظهر الصديقي: ’اإلمام الدهلوي عرض موجز لحياته وفكره – عرض موجز   ١٦
الله الدهلوي للبحوث  لحياته وفكره‘ (التعريب: سيد عليم أرشف الجائيس)، مركز الشاه ويل 

العلمية، معهد العلوم اإلسالمية، جامعة عليكره اإلسالمية، عليكره، ٢٠٠١م، ص: ٤٥ – ٤٦.
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الدنيوية  األمور  مبعظم  مرتبطة  أفكاره  أن  نفهم  أن  ونستطيع 
والدينية والفلسفية. وهنا أريد أن أقّسم أفكاره قسمني. القسم األول: 
سائر  وأما  السياسية  األفكار  والثاين:  واالقتصادية،  االجتامعية  األفكار 

األفكار فكلها تجيء تحتهام.

(١) أفكاره االجتامعية واالقتصادية

حاول الشاه ويل الله محاولة جدية تامة استكشاف العالقة بني النظام 
االجتامعي والنظام االقتصادي. وللروحانية سمتان عىل قوله (١) عالقة 
اإلنسان بالله تعاىل (٢) عالقة اإلنسان بالكائنات. ال يحقق الفرد الكامل 
الروحي إال أن ينقاذ نفسه من العزلة من املجتمع. وليس هذا إال ليبدي 
روحانية الشخص يف املنصب االجتامعي. ولذلك يتعامل اإلسالم مع الفرد 
كفرد نادرا. ويتصور اإلسالم اإلنسان دامئا عضوا من عائلة أو جالية. هكذا 

العدالة االجتامعية رشط لتطور الفرد.
عىل  يجب  بل  فقط،  الدولة  واجب  ليست  االجتامعية  العدالة 
املستوى  إصالح  طرق  من  طريق  والزكاة  مراعتها.  املجتمع  أفراد  كل 
االقتصادي بني الناس. وعىل املورسين أال يكتفوا بإعطاء الزكاة فقط، بل 
 . يجب عليهم أن ينهضوا مبساعدة املعرسين يف كل املجاالت املمكنة 
هذا هو أمر الرشيعة١٧ يف دفع الرضر عن املسلمني. وقد عالج هذا األمر 

يف مبحث األوضاع االجتامعية واالقتصادية.

مسألة:- يقول اإلمام النووي يف كتابه املشهور ’منهاج الطالبني’: «ومن فرض الكفاية القيام بإقامة   ١٧
إذا مل يندفع بزكاة وبيت مال»  ....... ودفع رضر املسلمني ككسوة عار وإطعام جائع  الحجج 
ورشح اإلمام جالل الدين املحيل بقوله «من سهم املصالح بأن مل يكن فيه شيئ منه، وهذا يف 
حق أهل الرثوة» ورشح القليويب بقوله «بأن ميلك ما يبذله زيادة عىل كفاية سنة فقط ال العمر 
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عّد اإلمام الدهلوي العدالة طريقا من طرق تحصيل السعادة. وبنّي 
تعاىل  لله  واإلخبات  الطهارة  وهي:  أربعة  السعادة  تحصيل  طرق  أن 
والسامحة والعدالة. وسيجيئ بيانها يف مبحث السعادة. والعدالة هي 
مظاهرها  وتكون  البرشي.  للجنس  املنسجم  للتطور  الرضورية  امليزة 
الذي يشّكل شبكة األمناط  الواحد  الذهبي  الخيط  عديدة ولكنها متثل 
واألساليب  اللباس  يف  العدالة  تظهر  وعندما  اإلنسانية.  للحياة  املتنوعة 
يف  كانت  إن  االقتصاد‘   ‘ وتدعى  ’اآلداب’.  اسم  عليها  يُطلق  واألعراف 
كانت يف  إن  ’السياسية‘  وتسمى  واإلنفاق،  بالدخل  تتعلق  التى  األمور 

شؤون املقياس. وقال الدهلوي:
«العدالة هي ملكة يف النفس تصدر عنها األفعال التي يقام بها نظام 
املدينة والحي بسهولة وتكون النفس كاملجبول عىل تلك األفاعيل. والرس 
يف ذلك أن املالئكة والنفوس املجردة عن العالئق الجسامنية ينطبع فيها 
ما أراد الله يف خلق العامل من إصالح النظام ونحوه فتنقلب مرضياتها إىل 
ما يناسب ذلك النظام، فهذه طبيعة الروح املجردة، فإن فارقت جسدها 
إىل  سبيال  ووجدت  االبتهاج،  كل  ابتهجت  الصفة  هذه  من  وفيها يشء 
اللذة املفارقة عن اللذات الخسيسة، وإن فارقت وفيها ضد هذه الخصلة 

ضاق عليها الحال وتوحشت وتأملت.»١٨
متكنت  «وإذا  فقال:  واملالئكة  العادل  بني  الدهلوي  اإلمام  وسّوى 
العدالة من اإلنسان وقع اشرتاك بينه وبني حملة العرش ومقريب الحرضة 

الغالب خالفا للبلقيني ويقدم حاجة مسلم عىل كافر وكالكسوة واإلطعام أجرة طبيب ومثن دواء 
ملريض وخادم ملنقطع وحمل عاجز عن امليش وحمل متاع عاجز عن حمله ويحرم املنع عىل من 
سئل وإن كان ثم غريه دفعا للتواكل»، حاشيتان القليويب وعمرية، أبناء مولوي محمد بن غالم 

رسول السوريت، مبمبئ، ٤ / ٢١٤ – ٢١٥.
االمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ٥٤.  ١٨
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بابا  ذلك  وكان  والربكات  الجود  نزول  وسائط  هم  الذين  املالئكة  من 
مفتوحا بينه وبينهم ومعدا لنزول ألوانهم وصبغهم مبنزلة متكني النفس 

من إلهام املالئكة واالنبعاث حسبها»١٩
يبحث الشاه ويل الله تحت عنوان: ’االرتفاقات’٢٠ مشاكل العالقات 
التي تدفعه إىل  اإلنسانية. حيث يقول إن للفرد حاجات متعددة هي 
السعي والحركة. يؤّدى إشباع هذه الحاجات البرشية إىل تكوين املجتمع 
اإلنساين وأعرافه. فالحاجات تتضمن اعتامد األفراد بعضهم عىل بعض، 
وملا اجتمع الناس وتوفر األمن والسالمة تشكلت الحكومة. وملا قامت 
إن  املادية.  حاجاتهم  إلرضاء  االقتصادية  البنية  تأسس  بينهم  املصالح 
النوعية األساسية لنظام صويت سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتامعيا 
اجتامعية.  لزمرة  املختلفني  األعضاء  املتوازنة بني مجموعة  العالقة  هي 
وللعالقة  الباطن  للسالم  انعكاس  شك  بدون  املتوازنة  العالقة  هذه 
نفسه  االجتامعي  النظام  فإن  األخرى  الناحية  بالخالق. ومن  الصحيحة 

يبعث عىل السالم والعالقات اإلنسانية السليمة.
يبحث الدهلوي يف بعض السامت األساسية لنظام اجتامعي كعملية 
ديناميكية. وإنه يبدأ باللغة ويشري إىل أن اللغة ليست عربة التعبري فقط، 
الزراعة  أيضا،٢١ ثم تجيء  الثقافة والحضارة  لتطّور  أمر مهّم  لكن هي 
التي تزود الناس بالغذاء. يتعلم الرجل فّن الري من هذه العملية. ثم 
يدجن الحيوانات أيضا ويستفيد منها يف املائة والواحد طرقا كثرية. ثم 

املصدر السابق: ١ / ٥٥.  ١٩
ترجم موالنا عبيد الله السندي هذا القول بـ Social Institutions يف كتابه األردي ”الشاه ويل   ٢٠

الله اور انيك سيايس تحريك“. سند ساكر الحادمي، الهور ١٩٥٢م، ص: ٤٣.
االمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ٣٨.  ٢١
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بنيت البيوت ليك تحمى الجنس البرشي ضد عنف الطقس والفصول.٢٢ 
وتعتمد كل التطورات األخرى عىل تأسيس الدولة. والجامعة الجاهلية 

هي جامعة تعمل الجناح بقوة قرسية ملامرسة مراقبة صحيحة.
الدولة حسب رأيه يجب أن ال توّجه مجال نشاطاتها إىل أمن األفراد 
وتقدم  للرفاهية  مالية  لجنة  تبتكر  أن  يجب  ولكن  فقط،  وسالمتهم 
املجتمع جميعا. ولذا يجب أن يكون يف ضمن الدولة وظائف الستئصال 
والربا  والزنا   (gambling) القامر  مثل   – االجتامعية  الرشور  أنواع  كّل 
للضامن  مراقبة حذرة  ميارسوا  أن  التجار  والرشوة وغريها. ويجب عىل 
بأنهم ال ينغمسون يف سوء الترصف. يشري الدهلوي بقوله: ”ملا مل يوزع 
قوس الوظائف بإنصاف بني األقسام املختلفة من املجتمع تستلم ثقافته 
بالرضورة.  الزراعة  ستهمل  التجارة  الناس  أغلب  أخذ  إذا  مثال  نكسة، 
املشاق  من  الناس  يعاىن  الجيش  يف  السكان  معظم  سجل  إذا  وهكذا 
بالزراعة  لالعتناء  فقط  يسرية  بضعة  هناك  سيكون  وكذلك  العظيمة، 

والتجارة فالنظام االجتامعي سيزعج كامال“
الدولة  ضمن  يف  املهم  األمر  بأن  الدهلوي  الله  ويل  الشاه  يعتقد 
للناس رضورات  توفر  التي  الزراعة  هو  والرشطة  الجيش  وظائف  بعد 
الدولة طرق  أن تطور  . يجب  العيش  اعتامدهم يف  التي عليها  الحياة 
الزراعة.٢٣ وكل بوصة من األرض يجب أن يحرث بشكل صحيح، ويجب 
أن يكون هناك مخطط لتعاقب املحاصيل. ودون ذلك ينبغي أن تتبنى 
الدولة لجنة مالية لتشجيع التجارة والصناعة. وهكذا، وفق نظر ويل الله 
التنوع  أخذ مببدأ  إذا  والكفاية  الرفاهية  املجتمع عىل  يتوفر  الدهلوي، 

املصدر السابق: ص: ج١ / ٤٣ - ٤٤.  ٢٢
املصدر السابق: ص: ج١ / ٤٠ – ٤٧   ٢٣
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عىل  الناس  بتثبيت  ينجز  أن  يجب  التنوع  وهذا  والعمل.  اإلنتاج  يف 
املهن املختلفة، كل حسب قدرته وكفاءته ومهارته. وميكن أن يستخرج 
اإلمكانيات غري املحدودة الكامنة يف األفراد إذا وضع اإلنسان املناسب يف 

املكان املناسب وروعيت القدرات العقلية والجسدية.
االقتصادي  للنظام  ميكن  بأنه  الدهلوي  الله  ويل  الشاه  يعتقد 
الصحيح املستند إىل العدالة االجتامعية أن يساهم يف سعادة املجتمع. 
وعندما تقّرص الدولة يف تطوير مثل هذا النظام أو االحتفاظ به فيصبح 
هبوطها أمرا حتميا. ويختم الدهلوي آراءه يف هذه املسألة مبا وجد يف 
عرصه وهو: «وغالب سبب خراب البلدان يف هذا الزمان شيئان، أحدهام 
أنهم  عىل  منه  باألخذ  التكسب  يعتادوا  بأن  املال  بيت  عىل  تضييقهم 
من الغزاة أو من العلامء الذين لهم حق فيه أم من الذين جرت عادة 
ويكون  تقدي.  وجوه  من  بوجه  أو  والشعراء  كالزهاد  بصلتهم  امللوك 
العمدة عندهم هو التكسب دون القيام باملصلحة فيدخل قوم عىل قوم 
الرضائب٢٤  رضب  والثاين  املدينة.  عىل  كال  ويصريون  عليهم  فينغصون 
الثقيلة عىل الزراع والتجار واملتحرفة والتشديد عليهم حتى يفىض إىل 
إجحاف املطاوعني واستئصالهم وإىل منع أويل بأس شديد وبغيهم. وإمنا 
فليتنبه  الرضورة  بقدر  الحفظة  وإقامة  اليسرية  بالجباية  املدينة  تصلح 

أهل الزمان لهذه النكتة والله أعلم».٢٥
توصل الدهلوي إيل أن العامل الرئييس املسؤول عن هبوط الثقافة 
اإلسالمية هو ترك العديد من الناس وظائفهم الخاصة ليصبحوا متطفلني 
عىل الحكومة. وهم عبء عظيم عىل الخزينة العامة للحكومة. ويف هذا 

اي الخراجات   ٢٤
االمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ /٤٥  ٢٥



٣٠ << الشعر العريب الحديث

الصدد يشري الدهلوي إيل وهم عظيم شاع بني املسلمني. وهو أن معظم 
املسلمني يعتقدون بأن الفقر والفاقة مرغوبة عند لله عز وجل. ولذلك ال 
يحاول املسلم الصحيح أن يصبح غنيا. ومثل هذا النظر هو نظر خاطئ. 
أن العيشة البسيطة العادية التي تجيئ من القناعة الذاتية مختلفة أساسا 
عن الفاقة املنحطة التي تؤدي إىل إخضاع الضعفاء يف أغلب األحيان. هذا 
الذي دعاه الشاه ويل الله الدهلوي بـ’املجاعة املجربة لبعض األصناف’. 
وهو يقول: «هو ضاّر جداّ لرفاهية املجتمع. هذه ليست مزية ولكن هي 
جرمية. وال مينح اإلسالم أي رخصة بأي صنف إلرغام اآلخرين أن يبقوا 
حطابني للخشب وساحبني للامء. يهدف هذا إنجاز العدالة االجتامعية. 
هذا محتمل حينام صار املجتمع خاليا من الرصاع الطبقي وكل شخص 
مجهز بفرصة لتطوير سلطاته املسترتة وسعته وتقوية فرديته مع االشرتاك 
املجاين والنشاط يف منافع بيئته املادية والثقافية».٢٦ ويقول بعد ذلك: 
التي حادت وصلبت  القوية  املركزية  الفردية  بأن هذه  يُعلّمنا  «اإلسالم 
الذايت.  بالتفخيم  للحياة يجب أن ال تصبح مهووسة  النشيطة  بالتجربة 
البرشية خالل  الله وللمصالح  ويجب باألحرى أن يكون مكرسا لخدمة 
هذا، ال يويص اإلسالم أتباعه لتقديم أنفسهم لتذمر نظام اجتامعي مستبد. 
هي العدالة االجتامعية التي مدحها الرسول صىل الله عليه وسلم بدال 
من الفاقة. العدالة ليست تحمى فردا ضد موقف التكرب والغرور فقط بل 

تتطور يف اإلنسان قوة لرفض اإلغراءات»٢٧
ومن هنا ميكن أن نستطيع عن واجبات كل فرد من أفراد اإلنسان. 
هو أن يعيش آخذا بقواعد اإلسالم والرشيعة. ال عربة ملكانه يعني ببلدة 

البالغة، كتب خانه  الله  الرسوم‘ يف حجة  االرتفاقات واصالح  ’اقامة  انظر باب  الواسع  للبحث   ٢٦
رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ١٠٤ – ١٠٩.

نفس املصدر: ص: ١٠٤ - ١٠٩  ٢٧
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اإلسالم ام غريها. وهكذا ال عربة يف أي جامعة يعنى بني جامعة املسلمني 
أم ال. فيجب عليه أن يعيش يف اإلسالم بطاقته وقوته.

(٢) أفكاره السياسية

وملاّ نعترب أفكاره السياسية نحتاج إىل فهم الوضع السيايس للهند حينذاك 
ألن له تعلق عميق بأفكار الدهلوي. ولد اإلمام ويل الله الدهلوي قبل وفاة 
السلطان أورنك زيب عاملكري (م ١١١٨هـ / ١٧٠٧م) بأربع سنني. وقد كان 
السلطان أورنك زيب يف ضوء التاريخ املعلوم املحفوظ أكرب سالطني شبه 
القارة الهندية. وكانت مملكته وحكومته أوسع الحكومات التي قامت 
يف الهند، يقول مؤلفو ’Cambridge History of India‘: «كانت حكومة 

أورنك زيب من غزنني إىل شتاغونغ، ومن كشمري إىل كرناتك»٢٨
ويقول املؤرخون اآلخرون: ”مل تقم يف الهند من العهد القديم إىل 
عهد سيطرة اإلنجليز وغلبتهم مثل هذه الحكومة (حكومة أورنك زيب) 

الواسعة األرجاء طويلة األبعاد“٢٩
ولكن خلف أورنك زيب عىل عرشه العظيم املهيب (وهو الذي كان 
قد أصبح حاميا للدين وحارسا له وخادما للشعب املسلم بدل أن يكون 
ماحيا للدين وهادما له ومستغال للشعب) من أوالده أولئك األشخاص 
الضعفاء الذين كأنهم خلفوا أن يتداركوا ما وقع فيه أورنك زيب من خطأ 
الحفاظ عىل الدين والذب عنه وإحياء الرشيعة اإلسالمية وإجراء السنة 
السلطان  ارتكبها  التي  الجرمية  تلك  عن  دامئا  سيكفرون  وأنهم  النبوية 
أورنك زيب بتوسيعه لحدود اململكة وتنظيمه إلدارة البالد وتوطيد دعائم 

28 Cambridge History of India, Vol.4, p.316, Delhi, 1970.
29 (1) Ibid. p.175. (2) D.P. Mahajan: Muslim Rule in India, Delhi, 1971.
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الحكومة بيقظته وحنكته وجده ومثابرته وشعوره باملسئولية وما دخل 
من الرعب والهيبة يف قلوب العامة واألرشار واملفسدين برتفهم وبذخهم 
وكسلهم وعدم كفاءتهم ورصاعهم الداخيل ومنازعاتهم واعتامدهم كليا 
والسلطان  الجاه  عىل  املتكالبني  املغرضني  البالط  وأركان  الــوزراء  عىل 
الدولة  حظ  سوء  من  فكان  البالد.  وإدارة  الدولة  شؤون  عن  وغفلتهم 
املغولية واألمة املسلمة بل الهند كلها أن تواىل عىل عرش مملكتها ملوك 
ضعفاء غري أكفاء وكان من عجائب التاريخ أن كان خليفة أورنك زيب 
األول (الشاه عامل بهادور شاه األول) نفسه عىل الضد من والده العظيم. 
الدهلوي (١١١٤ –  الدولة املغولية يف عهد اإلمام  لقد تواىل عىل عرش 

١١٧٦هـ / ١٧٠٣ - ١٧٦٤م) بعد السلطان أورنك زيب أحد عرشملكا.٣٠
العامل  أحوال  كان ذكر  وإن  الهند  أحوال  بيان  اقترص عىل  أن  أريد 
أوىل. ألنه ال ينبغي أن ال نغفل حقيقة ذات شأن. وهي أن العرص الذي 
يولد فيه اإلنسان والعامل الذي يعارصه واملجتمع اإلنساين الذي يعيش فيه 
هو كالنهر الجاري تتصل كل موجة فيه باملوجة األخرى وتتسق معها. 
فلم يكن ميكن ملثل اإلمام الدهلوي يف سعة أفقه وعاملية تفكريه والذي 
النظر  اطّالعا واسعا عميقا أن يغض  التاريخ اإلسالمي  كان اطّالعه عىل 
عن أحوال العامل السيام عن أحوال بالد املسلمني. فقد كان خبريا مبوقف 
الرشيعة اإلسالمية من الخالفة وأهميتها السياسية واالجتامعية. وكان يرى 
أنه ال بد للدين واألخالق الصالحة واملجتمع الصالح واملدنية الصحيحة 

والحياة اإلسالمية من حكومة مستقلة حرة وقوة سياسية صالحة.

الرابع)،  الجزء   / اإلسالم  يف  والدعوة  الفكر  (رجال  الدهلوي  اإلمام  الندوي:  عيل  الحسن  ابو   ٣٠
دارالقلم للنرش والتوزيع، الكويت، ١٩٩٦م، ص: ٤٠-٤١
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(State) أفكاره عن الدولة

حياة  تعطي  أن  للدولة  «ميكن  الله:  ويل  الشاه  يقول  أرسطو  قال  كام 
طيبة للناس». يريد الدهلوي بالحياة الطيبة الحياة التي يبينها اإلسالم 
والدولة  غاية  إىل  واسطة  الدولة  فأن  النظره  لهذه  ووفقا  غري.  ليس 
نفسها ليست غاية. ولذلك قال الدهلوي ال ميكن أن يدفع امتالك القوة 
القرسية مهام تكن الغاية التي لها أسست الدولة، وإذا أنفذت الدولة 
هذه القوة بأمانة فيجب عىل األفراد كلهم أن يصبحوا عضوا محبا لتلك 
الدولة. ولكن إذا سيطرت الدولة عىل هذه القوة بغري أمانة فيلزم عىل 
كل واحد من أفراد هذه الدولة أن يجتهدوا إلسقاطها. يجب عىل األفراد 
أن ميتحنوا جودة الدولة التي يعيشون فيها وإن كان الواجب عليهم أن 

يصبحوا عضوا محبا للدولة.
ويف كتابه املشهور: ’إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء‘ يظهر الدهلوي 
بأقوال واضحة رشوط الخالفة اإلسالمية يعني الدولة اإلسالمية. فالخالفة 
يف نظره هي شكل الدولة التي أسست أو تأسس لتنفيذ قوانني الرشيعة 
عىل  األوىل  املسؤولية  أن  وسلم.  عليه  الله  صىل  النبي  أقوال  مبطابقة 
العملية.  الحياة  يف  وإيرادها  اإلسالمية  التعليامت  إحياء  هي  الخالفة 
وكذلك أن تهيأ امللة للجهاد وإقامح كل الرشور التي نشأت بسبب سوء 

استعامل وظائفها.
يقول  والدولة.  األفراد  بني  العالقة  ظاهر  بشكل  الدهلوي  أوضح 
الدهلوي يف ظهور التعليامت اإلسالمية «اإلنسان ليس جزءا وفردا مجردا 
للمجتمع كام يرى يف نحل ومنل وغريهام» ولكن للفرد قيمة حقيقية يف 
اإلسالم. يعترب اإلسالم الفرد الواحد فردا هاما من البداية إىل النهاية. ولكن 
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يعيش كل إنسان يف املجتمع بالنمط االجتامعي الذي تطوره روحانيته 
بشكل صحيح. فالواجب عىل الدولة أوال أن تعترب تطور األفراد.

أوصاف امللوك

ذكر الدهلوي بعض األوصاف التي يجب أن تكون يف امللوك وهي:
يجب أن يكون امللك متصفا باألخالق املرضية.. ١
أن يكون شجاعا.. ٢
أن يكون حليام.. ٣
أن يكون عاقال بالغا حرا ذكرا ذا رأي وسمع وبرص ونطق.. ٤
ثم حفظه وتدارك . ٥ قلوب رعيته  الجاه يف  إنشاء  للملك من  بد   ال 

الخادشات له بتدبريات مناسبة.
يعني أن الدهلوي أراد السياسية اإلسالمية فقط ليس غري. إنه قرر 
باألخالق  يتحىل  أن  فعليه  الجاه  قصد  ”ومن  وقال:  الفاضلة  األخالق 
الفاضلة مام يناسب رياسته كالشجاعة والحكمة والسخاوة والعفو عمن 
ظلم وإرادة نفع العامة ويفعل بالناس ما يفعل الصياد بالوحش فكام 

إن الصياد يذهب إىل الغيضة“٣١

الحاجة إىل السلطان

عنوان  تحت  قال  السلطان.  إىل  املاسة  الحاجة  عن  الدهلوي  ذكر  قد 
’اإلرتفاق الرابع‘:

االمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ٤٥.  ٣١
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«وهي الحكمة الباحثة عن سياسة حكام املدن وملوكها وكيفية حفظ 
الربط الواقع بني أهل األقاليم وذلك أنه ملا أفرز كل ملك مبدينته وجبى إليه 
األموال وانضّم إليه األبطال أوجب اختالف أمزجتهم وتشتت استعداداتهم 
أن يكون فيهم الجور وترك السنة الراشدة وأن يطمع بعضهم يف مدينة 
اآلخر وأن يتحاسدوا ويتقاتلوا بآراء جزئية من نحو رغبة يف األموال واألرايض 
أو حسد وحقد، فلام كرث ذلك يف امللوك اضطروا إىل الخليفة وهو من حصل 

له من العساكر والعدد ما يرى كاملمتنع أن يسلب رجل آخر ملكه».٣٢
الدهلوي  اإلمام  عنوان  نرى  السياسية  أفكاره  عن  نبحث  ملاّ  كذلك 
للمبحث السادس بـ’مبحث السياسات امللية’. وهو من أهم املباحث يف 
كتاب حجة الله البالغة.٣٣ وقد ّرصح اإلمام يف الباب األول منه بوجوه حاجة 
الناس وأسبابها إىل هداة السبل ومقيمي امللل يعني األنبياء والرسل وملاذا ال 
تكفيهم يف هذا الصدد عقولهم العامة وفطرتهم السليمة ومن هنا يفهم أن 
اإلمام قد قسم السياسة قسمني (١) السياسية امللية (٢) السياسية امللكية.

العنارص التي أثرت يف أفكاره السياسية

انحطاط امللوك املسلمني يف موغل كام تقدم بيانه. ١
رحلته إىل الحجاز. ٢
فساد النظام وملوك الطوائف والقلق واالضطراب. ٣
استدبار املسلمني الثقافة اإلسالمية الرشيفة. ٤
شوقه للقرآن والسنة والرشيعة اإلسالمية. ٥
رغبته يف سالمة الهند. ٦

٣٢  املصدر السابق: ١ / ٤٧.
٣٣  (ص: ٨٣ -٨٤)
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’أجمري‘  بلدة  عىل  استولّوا  والصابئة  الوثنيني  أن  التاريخ  ويحدثنا 
ونواحيها وبلدة ’دلهي‘ وأرجائها. فكان وجود اإلمام العارف معني الدين 
األجمريي يف أجمري سببا لغلبة اإلسالم عىل الوثنية وقام من بعده خليفته 
اإلمام العارف قطب الدين بختيار الكعيك فاستبقى شوكة املسلمني يف 

دهيل وتوابعها.
وقد طغى عىل أرض ’البنجاب‘ جبورت أهل الكفر من أمم ’السيخ‘ 
واسترشوا يف بغيهم ولجوا يف استطالتهم عىل اإلسالم وتفاقم الرش فأصلح 
الله حال اإلسالم بوجود اإلمام الرباين املجدد لأللف الثاين الشيخ أحمد 
وأفكارهم  وآراؤهــم  ونفثاتهم  أنفاسهم  أصبحت  وهكذا  الرسهندي. 
الدين  شعائر  وإحياء  اإلسالم  لبقاء  متينة  أسسا  املتواصلة  وجهودهم 
وتجديد معامل الرشع وهكذا كانوا حصونا منيعة وسدودا قامئة دون فنت 

يأجوجية دامئة.
قد جاء اإلمام الدهلوي بعدهم متبعا أقدامهم ولذلك قال رحمه 

الله يف باب إقامة االرتفاقات وإصالح الرسوم من حجة الله:
”اعلم أن العجم والروم ملا توارثوا الخالفة قرونا كثرية وخاضوا يف 
لذة الدنيا ونسوا الدار اآلخرة واستحوذ عليهم الشيطان تعمقوا يف مرافق 
املعيشة وتباهوا بها وورد عليهم حكامء اآلفاق يستنبطون لهم دقائق 
املعاش ومرافقه فام زالوا يعملون بها ويزيد بعضهم عىل بعض ويتباهون 
بها... (إىل أن قال) وذكر ذلك يطول وما تراه من ملوك بالدك يغنيك عن 
داء عضال دخل يف جميع  يقول) وتولد من ذلك  أن  (إىل  حكاياتهم... 
أسواقهم ورستاقهم  يبق منهم أحد من  املدينة وآفة عظيمة مل  أعضاء 
يف  وتغلغت  بتالبيبه  وأخذت  عليه  استولت  وقد  إال  وفقريهم  وغنيهم 
نفسه وأهاجت عليه هموما وغموما ال أرجاء لها وذلك أن تلك األشياء 
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مل تكن تحصل إال ببذل أموال خطرية ال تحصل إال بتضعيف الرضائب 
عىل الفالحني والتجار وأشباههم والتضييق عليهم. فإن امتنعوا قاتلوهم 
وعذبوهم وإن أطاعوا جعلوهم مبنزلة الحمري والبقر يستعمل يف النضح 
والدياس والحصاد ويرتكون أصول املكاسب التي عليها بناء نظام العامل 
فاما عظمت هذه املصيبة واشتد هذا املرض سخط الله عليهم واملالئكة 

املقربون. وكان رضاه تعاىل يف معالجة هذا املرض بقطع مادته“٣٤
وراجعه كله فإنه كالم حكيم من حكامء اإلسالم وكلامت طيبة صادرة 
عن طبيب من أطباء القلوب كلها درر وعرب. وكذلك قال الدهلوي يف 
’فيوض الحرمني’٣٥ عن منام رأى فيه نفسه أنه قائم الزمان يعني بذلك 
أن الله تعاىل إذا أراد شيئا من نظام الخري فجعله كالجارحة إلمتام مراده. 
أموالهم  املسلمني ونهب  بالد  استوىل عىل  قد  الكفار  أن ملك  فيه  رأى 
وسبى ذرياتهم وأظهر يف بلدة ’أجمري‘ شعائر الكفر وأبطل شعائر اإلسالم 
ورصعوه  القوم  به  بطش  الكفار  ملك  رأى  إنه  (وأخريا)  بالله.  والعياذ 
وذبحوه بسكني فلام رأى الدهلوي الدم يخرج من أوداجه متدفقا قال: 
القتال من املسلمني  الرحمة والسكينة. وشملت من بارش  «اآلن نزلت 
الحادية والعرشين من ذي  ليلة الجمعة  وصاروا مرحومني». رأى ذلك 

القعدة الحرام سنة ١١٤٤ هـ / ١٧٣٢م.
من  املرتفون  كان  إذ  عهده،  تاريخ  علينا  يقّصه  املنام  ذلك  وتعبري 
والنعيم مستغرقني يف  الرتف  أنواع من  القوم قد أصبحوا منغمسني يف 
والدعارة  الخالعة  أشنع  يف  منهمكني  واللذات  الشهوات  من  أصناف 
الشنعاء قد سلكوا يف نظام الحكومة خطة عوجاء حتى ترسب الفساد 

٣٤  االمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ١٠٥ – ١٠٦.
٣٥  فيوض الحرمني: ص: ٨٩
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إىل سائر قواهم ورسى الوهن يف جميع املجتمع اإلسالمي الهندي ودأب 
ونظام  حياتهم  مرافق  جميع  يف  والقيارصة  األكارسة  آداب  عىل  القوم 
معيشتهم فألهتهم عن الدين والدار اآلخرة. وهكذا تكون حال األمراء إذا 
استعبدتهم األهواء يتجرعون قصص ترفهم ويذوقون مرارته ويتحملون 
من جرائه ذلة وهوانا وخزيا فادحا. واليفلتون من قبضة البطش اإلالهي 
والت حني مناص. يقوم رجل من والة األمور من الوثنيني من جنوب رشق 
الهند سنة ١١٤٦هـ / ١٧٣٤م. ويستوىل عىل بالد املسلمني. وال يزال ميتد 
ملكه وينموا سلطانه ويزداد انتشارا يوما فيوما إىل أن يقبض بكلتا يديه 
عىل بالد األمة املسلمة فيستوىل عىل الكجرات ومالوه وناكبور وغريها. 
ثم ميوت ويخلفه ابنه عىل رسير الوالية والحكومة فتزيد أرجاء مملكته 
وتتسع أطرافها فتصل إىل وسط شاميل الهند وما يستطيع أحد من والة 
املسلمني رصاعه وعراكه فيبلغ السيل الزىب ويصبح الخطب أدهى وأمر. 
فعند ذلك يريد الله أن يدرك املسلمني برحمته فينعقد يف دهيل بنفثات 
الوجود  التجديد واالنقالب‘ ويظهر يف  الدهلوي ’حزب  الله  اإلمام ويل 
مجتمع إسالمي كام يقوله الفاضل الشيخ عبيد الله الديوبندي.٣٦ وأيضا 
أنه قال: انتخب اإلمام الشاه ويل الله إماما فعمل عىل تبديل السلطنة 

وتجديدها عىل قواعد الخالفة اإلسالمية سنة ١١٤٤هـ / ١٧٣٢م.

تأثري أفكاره السياسية

اإلسالمية  للحركات  عاطفية  الفصول  أكرث  أحد  الدهلوي  عرص  كان 
اإلسالمية  ولنظريته  ذكره.  تقدم  كام  الهندية  القارة  شبه  يف  اإلحيائية 

٣٦  محمد اليوسف البنوري: مجلة اإلسالم، مرص، العدد ٢٥، اغسطس، ١٩٣٨م
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السياسية يف الهند املعارصة أيضا اهتامم كبري خاصة يف مناظرة الهندوس 
وطائفة اإلسالم. إن مساهمته األهم ملجتمعه هي تعليامته التي بقيت 
الداخلية  بروحهم  وارتبطت  الهنود  للمسلمني  الدينية  الحياة  يف  حية 

إلعادة مؤسسة السلطة اإلسالمية العامة يف الهند.
النظر  وجهات  مصالحة  عىل  قدرته  املميزة  الدهلوي  سمة  كانت 
املتعارضة وإرضاء كل جانب. الهدف الذي وراء هذه السمة هو وحدة 
املجتمع اإلسالمي أو األمة. وقد مكنته قدراته القوية من توفري التصالح 
وإيجاد قاعدة قوية للتعاون واالنسجام بني السني والشيعي. وموقعه 
املمتاز قرب مركز الدولة اإلسالمية مكنه من إبداء وجهة النظر الصحيحة.

املسلمني  فيحمي  املرنح  لإلمرباطور  االستقرار  لجلب  بوسعه  عمل  لقد 
الهنود من الكارثة. 

مدركني  يكونوا  واملثقفني ألن  والنبالء  املسلمني  الحكام  ناشد  وقد 
للحالة املخيفة ونتائجها املحتملة. تكشف مراسالته عديدا من عوامل 
السياسية الهندية يف القرن الثامن عرش. ومن مراسالته رسالة لها أهمية 
كبرية. وهي رسالة إىل أحمد شاه األبدايل حاكم أفغانستان. وكان فيها 
شاه  أحمد  الدهلوي  نادى  الهند.  يف  السياسية  للحالة  شاملة  صورة 
األبدايل وطلب أن يجيئ إىل الهند. أستجاب األبدايل لطلبه. وذلك بأن 
السلطان ’أحمد شاه األبدايل‘ جاء من بالد أفغانستان بجنوده األبطال 
الكامة فرأى القوم آثاره يف معارك حامية. ودارت رحى الحرب الزبون 
مسافة  عىل  ’فانيفت‘  مواقف  يف  الحق  اإلله  وعباد  األصنام  عباد  بني 
قريبة من قاعدة الهند ’دلهي’. وكانت مواقف حاسمة. فبلغت الدماء 
القنن واشتد القتال بني الفريقني وذلك سنة ١١٧٤هـ / ١٧٦٢م. وكم خر 
يومئذ من الوثنيني من قتىل ورصعى وقد غادرهم املسلمون لحام عىل 
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أكرب  اآلخرة  ولعذاب  الدنيا  الحياة  يف  الخزي  الله  أذاقهم  هكذا  وضم. 
وبلغ عدد قتالهم مائتي ألف فكان حادثا مشهودا يف تاريخ الهند.

ومل يعش اإلمام الدهلوي بعد هذا الفتح كثريا بل تويف سنة ١١٧٦هـ 
/ ١٧٦٤م. إنه كان إماما لحزب من أنصاره وأتباعه املجاهدين املخلصني 
الوثنيني  الله  أعداء  من  املتغلبني  هالك  أيديهم  عىل  الله  جعل  الذين 
وحفظ لهم قاعدة الهند وواسطة عقدها مدينة ’دلهي‘ حرسها الله. بل 

هذا تأويل رؤياه التي تقدم ذكرها.
والديني  السيايس  فكره  كان  أنه  يذكر  أن  يحتاج  الذي  الهام  األمر 
أنه يعترب  الفارسية واإلسالمية يف امللك.٣٧ وكذلك  النظرية  مؤسسا عىل 

محمود الغزنوي وأورنك زيب أبطاله بني الحكام املسلمني.

٣٧  السيد عطر عباس رضوي: الشاه ويل الله الدهلوي ووقته، ص: ٣٩٧.
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الفصل الثاين

مصادر أفكاره

املركز الذي دارت عليه أفكار الدهلوي الفلسفية هو دين اإلسالم. وعىل 
للمسلمني.  والشجاعة  القوة  مصدر  فقط  اإلسالمي  الدين  كان  قوله 
دين  يأحكام  مباالتهم  عدم  هو  املسلمني  خرسان  سبب  كان  وكذلك 
إميان قوي  له  اإلسالم. وكان  تعاليم  إىل  املسلمني  يدعو  ولذلك  اإلسالم. 
بالفكر اإلسالمي. وقد آمن بأنه إذا أقبل الفكر اإلسالمي كامال واستعمله 
الحياة.  وتتطور  اإلنسان  السالم سيعم وسيزدهر  فإن  بأمانة  املسلمون 
وهكذا رصف الدهلوي هكذا طاقته إىل تجديد الفكر اإلسالمي تجديدا 

عقليا مؤثرا من أجل الوقوف أمام تحديات العرص. 
وكان الشاه ويل الله مدركا للهّوة بني الحياة التي ينطقها بها القرآن 
والحديث وبني الحياة التي أنشأها املسلمون ألنفسهم وكذلك كان مدركا 
للفرق بني العادات االجتامعية والسياسية التي يعطيها اإلسالم وبني العادات 
االجتامعية والسياسية التي طورها املسلمون ألنفسهم منذ القرون السابقة.

نستطيع أن نقسم مصادر أفكاره إىل ثالثة أقسام. (١) القرآن (٢) 
السنة (٣) أفكار املفكرين املسلمني السابقني. وفيام ييل تفصيل الكالم 

عليها:



٤٢ << الشعر العريب الحديث

(١) القرآن

إن القرآن هو كالم الله املنطوق أوحي به إىل رسول الله صىل الله عليه 
الوحي  وكان  متعددة.  بكيفيات  قلبه  عىل  ونزل  مختلفة  بطرق  وسلم 
والده  من  وأحكامه  القرآن  تعلم  قد  الدهلوي  وكان  واملعنى.  باللفظ 
أن  الباحثني  بعض  يرى  كام  النزول  أسباب  يف  الدهلوي  يرى  الكريم. 
السبب يف نزول اآلية أو اآليات قد يرجع إىل وقوع حادث بعينه. ولكن 
الخاص  بالسبب  ارتباطه  وعىل  الجميع.  ويعم  ويستمر  يدوم  حكمها 
والخلفية املعينة يبقى حكمها عىل عموم املعنى وال يقترص عىل خصوص 
اللفظ والسبب. ومن الناحية البالغية بلغ القرآن الذروة التي ال تسامى 
وهو كالم معجز ال يدانيه كالم آخر. ولهذا كان العرب األوائل تأثروا به 
تأثرا شديدا مبجرد اجتامعهم إليه. ومع أن القرآن نزل منجام ومتدرجا 
مع املناسبات الفردية واالجتامعية لكنه يويف الحاجات البرشية جمعاء 
بغض النظر عن الزمان واملكان ولهذا يعترب العلم بالقرآن أعظم العلوم 
وأجلها. وسيظل القرآن الكريم محتفظا بهذه امليزة إىل يوم القيامة ألن 
الله تعاىل توالّه بالحفظ والصيانة، نرى يف حجة الله البالغة آيات القرآن 

واردة إلثبات األمور التي قالها يف الحجة.

(٢) الحديث

الحديث أيضا مصدر عظيم تأثر به الدهلوي كثريا. يقول األستاذ محمد 
ياسني مظهر الصديقي: «إن رأيه يف تدوين الحديث واضح جدا، هو أن 
القرن  بعد  بكتابتها  اإلهتامم  وبدأ  األول  الصدر  يف  تدون  مل  األحاديث 
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كل  وأعطى  الثاين».٣٨  القرن  بعد  العمل  انجاز هذا  وتم  للهجرة  األول 
فضيلة يف تدوين الحديث لإلمام مالك ملاّ قال الدهلوي بأنه أصل كتب 
الحديث والفقه فبقية كتب الحديث كلها رشوح للموطأ وتليه يف الرتبة. 
وقد أقام الدهلوي الدالئل الحاسمة السديدة عىل فضيلة املوطأ ورفعة 
معروفون  كلهم   (٢) املدينة  أهل  من  رواته  معظم   (١) ومنها:  قدره 
ومجمع عىل ثقتهم وعدالتهم (٣) عدد الرواة أقل من الثالثة أو األربعة 

(٤) معظم رواته ممن تسلم عمر (ر) بأقضيتهم وفتاواهم.
يف  املتعارضة  األحاديث  بني  للتوفيق  الدهلوي  اإلمام  تهيأ  وقد 
الدهلوي  للغاية. ولكن طبق  العمل٣٩ صعبة  الواقع هذا  ظاهرها. ويف 
الهند، ويدل  بني األحاديث الصحاح تطبيقا عمليا ال يوجد له نظري يف 
هذا عىل قّوته ورفعة مكانه. يقول األستاذ محمد ياسني مظهر الصديقي:

الحديث  فقه  من  متمكنا  الباحث  يصري  واإلملام  التبحر  «وبهذا 
ومطلعا عىل أرساره وخبريا بدخائله. وقد قام قبل الدهلوي اإلمام الغزايل 
يف ’اإلحياء‘ واإلمام عز الدين بن عبد السالم يف ’القواعد الكربى‘ وغريهام 
عن  الستائر  بإزاحة  إمكانيات  من  لهم  توفرت  ما  بقدر  املحدثني  من 
ينجحوا كثريا وكانت نسبة نجاحهم ضئيلة  األحاديث ولكنهم مل  أرسار 
جدا. وقد اختّص الله الدهلوي بهذا العمل الجليل وأودع فيه صالحيات 
هائلة وكفاءات جبارة لتحقيقه وكشف أرسار الدين وإدراك كنه الحديث 
كتبه  العلمي يف  لتبحره  كثرية  الرشيف واستجالء روحه. وتوجد مناذج 
الله  ’حجة  كتابه  هو  املجال  هذا  العبقري يف  عمله  أن  غري  ومؤلفاته، 

األستاذ محمد ياسني مظهر الصديقي: ’اإلمام الدهلوي عرض موجز لحياته وفكره – عرض موجز   ٣٨
الله الدهلوي للبحوث  لحياته وفكره‘ (التعريب: سيد عليم أرشف الجائيس)، مركز الشاه ويل 

العلمية، معهد العلوم اإلسالمية، جامعة عليكره اإلسالمية، عليكره، ٢٠٠١م، ص: ٥٧.
عملية التوفيق بني األحاديث.  ٣٩
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البالغة’. ومل يرتك فيه بابا من أبواب الدين واالجتامع إال وطرقه فحل 
عقدهام وعالج مشاكلهام.»٤٠

(٣) أفكار املفكرين املسلمني السابقني

قد أثر يف الدهلوي كثري من العلامء الكتاب املفكرين يف العامل اإلسالمي. 
االجتامعي  والفكر  السيايس  الفكر  يف  أثروا  الذين  البعض  عن  سنقول 
ومشايخ  التصوف  علامء  كثريا  فيه  أثر  غريها  ويف  الفلسفي.  والفكر 
محي  والشيخ  الجيالين  القادر  عبد  الدين  محي  الشيخ  مثل  الحديث 
الدهلوي يف حجة  العريب والشيخ أحمد الرسهندي. قد نوه  الدين بن 
الله البالغة أسامء اإلمام الغزايل والخطايب٤١ وعز الدين بن عبد السالم.٤٢

ومن الذين أثروا يف الفكر السيايس واالجتامعي الفارايب وابن سينا 
ومسكويه والدواين وأحمد الرسهندي. ويقال أن الفاريب أبرز أّوال األفكار 
الدهلوي  وأبرزه  الثقافية.  اإلتساعات  مع  األنبياء  تأسيس  تخلط  التي 
كامال يف الحجة. وقد رأينا يف الفارايب ميل تقسيم املجتمع والسياسة عىل 
األسس األخالق. واملوضوع اآلخر هو السعادة والفوز يف اآلخرة وفيها قد 

شارك الفارايب والدهلوي.
واإلمام املاوردي هو العامل اآلخر الذي أثر يف الدهلوي. وكتابتهام عن 
اإلمامة والخالفة كشيئ واحد. وكذلك آراء املاوردي عن القضاء والجهاد 

األستاذ محمد ياسني مظهر الصديقي: ’اإلمام الدهلوي عرض موجز لحياته وفكره – عرض موجز   ٤٠
الله الدهلوي للبحوث  لحياته وفكره‘ (التعريب: سيد عليم أرشف الجائيس)، مركز الشاه ويل 

العلمية، معهد العلوم اإلسالمية، جامعة عليكره اإلسالمية، عليكره، ٢٠٠١م، ص: ٦٢.
هو ابو سليامن احمد بن محمد البستي صاحب ’معامل اإلسالم‘ (الحجة: ١ / ٦)  ٤١

االمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ٦  ٤٢
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هذين.  عن  الدهلوي  آراء  نفسها  هي  السلطانية»  «األحكام  كتابه  يف 
ويجيئ التعجب إن مل يؤثر فيه مثل اإلمام الغزايل الذي ملع يف السلسلة 
العليا للفكر اإلسالمي. وقد يفهم كل من الذي يبحث التاريخ اإلسالمي، 
املشاركة بني الغزايل والدهلوي يف الفلسفة والتصوف. وكلهام مندوبان 
أرسار العلوم الدينية والعقلية. وكذلك كتابهام «اإلحياء» و»الحجة» مثل 

هذين النبيلني.



الباب الثالث
حجة الله البالغة

الفصل األول : املضمون يف الحجة ومنهجه فيها
الفصل الثاين : القيمة العلمية للحجة
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الباب الثالث

حجة الله البالغة

إن من أروع األعامل التي قام بها الشاه ويل الله الدهلوي يف حياته كتابه 
العظيم « حجة الله البالغة». هي العمدة يف جميع ما ألف وصنف من 
الكتب والرسائل يف علم أرسار الرشيعة. وهو من الكتب التي حازت رىض 
بخصائص  الكتاب  هذا  يتصف  فلام  السواء.  العلم عىل  وطلبة  العلامء 
وميزات انفرد بها عن سائر الكتب التي عالجت أرسار أحكام الرشيعة. 
فموضوعاته مبتكرة وأسلوبه جيد وعبارته عربية ناصعة واضحة. ليس 

قول ’رحيم بخش‘ يف تعريف هذا الكتاب عجيبا. إنه قال:
بكل  واملعامالت  العبادات  جميع  فيه  فرس  قد  عظيم  كتاب  «إنه 
رشح وبسط عىل غرار التحقيق. وقد أبرز فيه اختالف مذاهب الفقهاء 
قام  الحقيقة  ويف  وحذف.  براعة  وبكل  األساليب  بأحسن  واملحدثني 
الفقهية  املسائل  تحقيق  مراعيا  الحديث  فقه  بناية  باستئناف  املؤلف 
واملذاهب األربعة - الحنفي والشافعي واملاليك والحنبيل - مستنبطا من 
فقد  املحدثني.  الفقهاء  من  وأقوال جامعة  والتابعني  الصحابة  مذاهب 
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له مثيل يف  الحديث ومصالح األحكام بطراز بديع مل يعهد  أبان أرسار 
املصنفني القدامى».٤٣

يقول الدهلوي نفسه متحدثا عن أهمية املوضوع:
وملياتها وأرسار  األحكام  الباحث عن حكم  الدين  أرسار  علم  «هو 
خواص األعامل ونكاتها فهو والله أحق العلوم أن يرصف فيه - من أطاقه 
- نفائس األوقات. ويتخذه عدة ملعاده بعد ما فرض عليه من الطاعات. 
إذ به يصري اإلنسان عىل بصرية فيام جاء به الرشع وتكون نسبته بتلك 
أن  يأمن من  وبه  األشعار....  بدواوين  العروض  كنسبة صاحب  األخبار 
يكون كحاطب الليل او كفائض سيل او يخبط خبط عشواء ويركب منت 

عمياء…٤٤ 
وقد صدق صاحب الثقافة اإلسالمية يف الهند فيام قال عنه:-

«وإذا سمعت من لفظه الرقيق املعرب البديع خيل إليك كأمنا هو 
رجل نشأ ببادية من علامء هوازن او كأمنا أدبته امرأة من سفىل بني 

متيم....»٤٥ 
ويقول صاحب نزهة الخواطر راويا عن ولد الدهلوي عبد العزيز:-

«وكتاب حجة الله البالغة هي عمدة تصانيفه يف علم أرسار الحديث 
ومل يتكلم يف هذا العلم أحد قبله عىل هذا الوجه - من تأصيل األصول 
إىل  منها  املقاصد  واستنتاج  واملبادئ  املقدمات  ومتهيد  الفروع  وتفريع 
كتاب  العلم يف  قليلة من هذا  نفحات  وإمنا يستشم  والنادي.  املجلس 
’إحياء علوم الدين‘ للغزايل وكتاب ’القواعد الكربى‘ للشيخ عّز الدين بن 
عبد السالم املقديس. ورمبا يوجد بعض فوائد هذا العلم يف مواضع من 

٤٣  رحيم بخش: حيات ويل، افضل املطابع، دلهي، ص: ٣٠١.
٤٤  اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ٣.

٤٥  عبد الحي الحسني: الثقافة االسالمية يف الهند، ص: ٤٦ 
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العريب.  ابن  للشيخ  للشيخ األكرب و’الكربيت األحمر‘  امللكية  الفتوحات 
القنوجي. وقد  الدين  الشيخ صدر  الكبري  الشيخ  تلميذه  وكذا مؤلفات 

جمعها الشيخ عبد الوهاب الشعراين يف كتاب ’امليزان’. انتهى»٤٦ 

عنوان الكتاب

وقد سمى اإلمام الدهلوي كتابه’حجة الله البالغة‘ بهذا اإلسم مستنبطا 
من اآلية القرآنية - «قل فللـّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعني»٤٧ 

قاله الدهلوي نفسه يف خطبة هذا الكتاب قبل املقدمة.٤٨ 

٤٦  عبد الحي الحسني: نزهة الخواطر، مكتبة دار عرفات، راي برييل، ١٩٩٢، ص: ٤١٤ / ٦
٤٧  القرآن: ٦ / ١٤٩

٤٨  اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ٤
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الفصل األول

املضمون يف الحجة ومنهجه فيها

 (١) كبريين  وقسمني  ومقدمة  الكتاب  خطبة  الكتاب  هذا  ويتضمن 
املرعية يف  املصالح  منها  تستنبط  التي  الكلية  القواعد  يف  األول  القسم 
األحكام الرشعية (٢) القسم الثاين يف بيان أرسار ما جاء عن النبي صىل 
الله عليه وسلم تفصيال. وبعد إكامله القسم الثاين ذكر أبوابا عن السري 
والفنت واملناقب. وإذا نظرنا حسب القسمة إىل الجزئني هذا كام يأيت....
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الجزء األول

خطبة الكتاب ›
املقدمة ›
القسم األول ›
القسم الثاين- إىل باب ثياب املصيل ›

الجزء الثاين

باقي القسم الثاين- من باب القبلة إىل آخره ›
أبواب نادرة من السري والفنت واملناقب ›

والعناوين الرئيسة يف القسم األول كام عرضها املؤلف كاآليت:

املبحث األول يف أسباب التكليف واملجازة ›
املبحث الثاين مبحث كيفية املجازاة يف الحياة وبعد املامت ›
املبحث الثالث مبحث اإلرتفاقات ›
املبحث الرابع مبحث السعادة  ›
املبحث الخامس مبحث الرب واإلثم ›
املبحث السادس مبحث السياسات امللية ›
املبحث السابع مبحث استنباط الرشائع من حديث النبي صعلم تتمة ›

وبعد كل واحد منها أورد أبوابا كثرية. وقلام يستعمل املؤلف كلمة 
’فصل’. والفصل الواحد الذي أورده يف آخر التتمة هو فصل يف عدة أمور 
مشكلة من التقليد واختالف املذاهب وغريهام. وكذلك جاءت يف كتابته 
مقدمة مناسبة تحت املبحث الخامس: مبحث الرب واإلثم باسم’مقدمة 

يف بيان حقيقة الرب واإلثم‘.



٥٢ << الشعر العريب الحديث

والعناوين الرئيسة يف القسم الثاين كام عرضها املؤلف كاآليت:

من أبواب اإلميان ›
من أبواب اإلعتصام بالكتاب والسنة ›
من أبواب الطهارة ›
من أبواب الصالة ›
من أبواب الزكاة ›
من أبواب الصوم ›
من أبواب الحج ›
من أبواب االحسان ›
من أبواب ابتغاء الرزق ›
من أبواب تدبري املنزل ›
من أبواب سياسة املدن ›
من أبواب املعيشة ›

املقامات  ’باب  تحت  مقدمتني  املؤلف  إتيان  نرى  حينام  نتعجب 
واألحوال‘ الذي جاء تحت عنوان ”من أبواب اإلحسان“. وهام مناسبتان 
وبيان  والنفس  والقلب  العقل  إثبات  يف  األوىل  املقدمة   (١) عظيمتان 
 (٢) العقالء  واتفاق  وتجربة  وعقال  نقال  ذلك  عىل  والدليل  حقائقها 

املقدمة الثانية يف بيان كيفية تولد املقامات واألحوال منها.

منهج املؤلف يف الكتاب

من  تعد  وأساليبه  وطرقه  الدهلوي  مثل  العامل  منهج  عن  الكتابة  لعل 
املواضيع الهامة واملتميزة والصعبة إىل حّد ما، نظرا ملا يتطلبه هذا النوع 



املضمون يف الحجة ومنهجه فيها >> ٥٣

من البحث من فن واطالع ودراية ومتكُّن، بل ودربة تقتيض من الباحث 
أن يلم بكل القضايا واملسائل واملناقشات. والدليل الذي كتبه ذلك العامل 
كليا مفصال  القارئ تصورا  حتى تخرج دراسته متكاملة متميزة يعطي 

للمنهج الذي سار عليه ذلك العامل. 
وهذا مامّ مل يتوافر يف هذا الفصل العتبارات عدة لعل من أبرزها 
هذه  ملثل  املخصصة  املصاحة  وضيق  املدة  ومحدودية  الجهد  قصور 
الدراسة ولكن ما ال يدرك جله ال يرتك كله وبالتايل فإن العرض سيكون 

مركزا عىل بيان منهج املؤلف يف الظهور عىل أرسار الرشيعة وأحكامها.
ميكن إجامل منهج املؤلف يف كتابه يف النقاط التالية:

أورد املصنف خطبة الكتاب الطويلة. وبيـّن فيه سبب تأليفه هذا . ١
الكتاب بقوله: «وبينا أنا جالس ذات يوم بعد صالة العرص متوجها 
الله إذ ظهرت روح النبي صعلم وغشيتنـي من فوقي بشيئ  إىل 
أنه  الحالة  تلك  ألقي عىل ونفث يف روعي يف  ثوب  أنه  إىل  خيل 
يف  (ر)  والحسني  الحسن  اإلمامني  رأيت  «ثم  قال:  إشارة....»حتى 
جدنا  قلم  هذا  وقاال  قلام  أعطياين  كأنهام  مبكة  يومئذ  وأنا  منام 
رسول الله صىل الله عليه وسلم....ثم أرجع قهقري إذ تفطن أجل 
زال  ال  بالعاشق  املعروف  محمد‘  خالين’عيل  وأكرم  لدي  إخواين 
العلم وفضائله....»٤٩  محفوظا من كل طارق وغاسق مبنزلة هذا 
يعني أن الشيخ عيل محمد العاشق قد أجرب الدهلوي عىل الكتابة.

نفسها . ٢ الكتاب  خطبة  يف  واإلشارة  باإلمياء  املوضوع  املؤلف  بيـّن 
الفنون  ومبنى  ورأسها  اليقينية  العلوم  عمدة  ”إن  بقوله:  للحجة 
من  صدر  ما  فيه  يذكر  الذي  الحديث  علم  هو  وأساسها  الدينية 

٤٩  اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ٣ – ٤.



٥٤ << الشعر العريب الحديث

أفضل املرسلني صىل الله عليه وسلم من قول او تقرير. فهي مصابيح 
الدجى ومعامل الهدى ومبنزلة البدر املنري“. وأوضح بعد ذلك بقوله: 
منارا  وأرفعها  محتديا  وأعمقها  عندي  بأرسها  الفنون  أدق  ”وإن 
وأوىل العلوم الرشعية عن آخرها فيام أرى وأعالها منزلة وأعظمها 

مقدارا هو علم أرسار الدين الباحث عن حكم األحكام....“٥٠ 
لها . ٣ انقاد  بقوله: ”من  العلم  ببيان فضيلة هذا  القارئ  يرّغب  إنه 

(لعمدة العلوم) ووعى فقد رشد واهتدي وأويت الخري الكثري. ومن 
أعرض وتوىل فقد غوي وهوي وما زاد نفسه إال التخسري“.٥١

إنه أورد آراءه بالنسبة اىل نفسه فقال مستئنفا إما بكلمة ’عندي‘ . ٤
أو ’فيام أرى‘ أو ’أقول‘ ومثل ذلك كثري يف كتابه. وأظهر مراده بهذا 
الكتاب موردا قول ”إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي 
إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب“. ويقول بعد ذلك:“وها أنا برئ 
قامئة  سنة  او  الله  كتاب  من  آلية  مخالفة  مقالة صدرت  كل  من 
عن رسول الله صىل الله عليه وسلم او إجامع القرون املشهود لها 
بالخري او ما اختاره جمهور املجتهدين ومعظم سواد املسلمني. فإن 
وقع يشء من ذلك فإنه خطأ ورحم الله تعاىل من أيقظنا من سنتنا 

او نبهنا من غفلتنا“.٥٢ 
’او . ٥ بأن اإلجامع ليس دليال يف الرشع بقوله  اّدعوا  إنه أجاب ملن 

إجامع القرون املشهود لها بالخري’. وكذلك ملن منعوا حصول العلم 
إال  (الدين)  أرساره  تتبني  ”وال  بقوله  الصوفية  ووجود  بالكشف 
من متكن يف العلوم الرشعية بأرسها واستبّد يف الفنون اإللهية عن 

٥٠  املصدر السابق: ١ / ١ – ٢.
٥١  املصدر السابق: ١ / ٢

٥٢  املصدر السابق: ج١ / ١٠



املضمون يف الحجة ومنهجه فيها >> ٥٥

آخرها وال يصفو مرشبه إال ملن رشح الله صدره لعلم لدين ومأل 
قبل  من  التي سبقت  األسباب  ذلك  ومع  وهبـي....“٥٣  بّرس  قلبه 

أيضا تكون جوابا لهم.
إنه أوضح النفرة ملن انتحلوا يف اإلجامع بعد اإلجتهاد بقوله ”أما . ٦

املنتحلون  األوائل  كالم  من  واإلستنباط  بالتخريج  الباحثون  هؤالء 
مذهب املناظرة واملجادلة. فال يجب علينا أن نوافقهم يف كل ما 
ينتمون به ونحن رجال وهم رجال واالمر بيننا وبينهم سجال“.٥٤ 

إنه قد تحرى الدقة واألمانة يف إيراد األمور فيقول بعد انتهاء الباب . ٧
او مسئلة واحدة ’والله أعلم’. وكذلك يرى يف كتابه قول ’اعلم‘ كثريا 

لإلنتباه.
استخدم املؤلف منهجا متميزا يف األدلة واإلستدالل. فال يورد الدليل . ٨

إليه. ويستخدم مع كل قضية مطروحة ومسئلة  الحاجة  إال عند 
غريبة ما يناسبها من أدلة. فهو يقدم اإلستشهاد بنصوص الوحيني 

عىل ما سواهام.
التبويب والتنظيم والعناوين الصغرية: جعل املؤلف كتابه قسمني. . ٩

وكل قسم يتفرع منه أبواب عديدة. وكل باب يحتوي عىل عدة 
مباحث. بل املبحث الواحد قد يحتوي عىل العديد من الفقرات. 

وكل ذلك تم بشكل مرتب ومتناسق.
 إنه استقبل طريقا خاصا به لكشف األمور الدقيقة وأرسار العبادات . ١٠

والتكليف.

٥٣  املصدر السابق: ج١ / ٣
٥٤  املصدر السابق: ج١ / ١١



٥٦ << الشعر العريب الحديث

 قد استعمل الدهلوي بعض املصطلحات التي انفرد بها الدهلوي . ١١
نفسه.

وإليك منوذجا ميثل ما ذكر أعاله:
اإلنسان . ١ من  ”إن  كقوله  عنده.  كثريا  تظهر  التي  ’التشبح‘   فكرة 

قلبه  وميسك  الكرثات  بني  الجامع  باألمر  يتفطن  بالطبع  اليقظان 
بالعلة دون املعلوالت وامللكة دون األفاعيل. ومنه الوسنان بالطبع 
يبقى مشغوال بالكرثة عن الوحدة وباألفاعيل عن امللكات وباألشباح 

عن األرواح“.٥٥
عامل املثال: قد أفرد الدهلوي بابا لهذا اإلصطالح.. ٢
املأل األعىل: قد أفرد بابا لهذا أيضا.. ٣
حقيقة الروح وغريها كثري..... ٤

املصدر السابق: ج١ / ٣٣   ٥٥



القيمة العلمية للكتاب >> ٥٧

الفصل الثاين

القيمة العلمية للكتاب

لقد متيز هذا الكتاب مبزايا علمية. قلام توجد يف نظريه من الكتب حيث 
أرسار  بيان  يف  املبّوبة  العلمية  املسائل  من  هائال  كاّم  دفتيه  بيـن  ضّم 

الرشيعة. ولعل هذا الكشف والتبيني سيؤدي دوره يف األمور التالية.
نال هذا الكتاب مكانة مرموقة بني العلامء واملصنفني. وقد القى . ١

العميقة  ببحوثه  واملحققني  الباحثني  صفوف  يف  العام  القبول 
ودراسته الدقيقة يف علم األخالق والفلسفة اإلسالمية. 

هذا الكتاب جمع بني علوم الفقه والحديث وأرسار مصالح األعامل.. ٢
أثبت هذا الكتاب عقائد أهل السنة باألدلة والحجج. وطهرها من . ٣

قذى أهل املعقول. وأعطى علم اإلبداع والخلق والتدبري والتديل مع 
طول وعرض. وعلم استعداد النفوس اإلنسانية لجميعها وأفاض عليه 
الحكمة العلمية وتوفيق تشييدها بالكتاب والسنة ومتييز العلم املنقول 
من املحرف املدخول. وفرق السنة السنية من البدعة غري املرضية.٥٦ 

ظّل هذا الكتاب علم الكالم الجديد الذي يجد فيه أي إنسان يريد . ٤
وزادا  لغليله  كامال  أرواء  القصد  وطيب  الفطرة  سالمة  مع  الحق 

٥٦  عبد الحي الحسني: نزهة الخواطر، ج٦ / ٤١٥



٥٨ << الشعر العريب الحديث

تأييد أي ديانة من  لقناعته وطأمنينته. ومل يؤلف كتاب يف  كافيا 
املتناسقة  الجامعة  وفلسفتها  الحكيم  اللبق  وتفسريها  الديانات 

كهذا الكتاب يف منزلته ومكانته.٥٧
هذا هو الكتاب الواحد الذي يبني عن عامل املثال ومأل األعىل حتى . ٥

عرص الدهلوي.
الحسن . ٦ وعلم  والفقه  والقانون  الدين  فلسفة  الكتاب  هذا  يبني 

وعلم النفس وعلم االجتامع وعلم االقتصاد وعلم السياسة وعلم 
اإلنسان (االنرثوبولوجيا) والتصوف وغريها.

يبني هذا الكتاب جميع املجاالت االجتامعية والجمهورية التي ترد . ٧
التطهري الروحي والتجارة والترصفات املالية  متعلقة باإلسالم مثل 
(الدولية  األممية  والتعلقات  والعدالة  والحكومة  امللوك  وسياسة 

العاملية).
يف . ٨ وجدت  التي  واملقتضيات  التحديات  هذه  الكتاب  هذا  يواجه 

الهجري  الثاين عرش  القرن  بعد  الذي كان  الخاصة  عهد’العقالنية‘ 
بقليل. قد أوشك - ألسباب تعليمية وتربوية ومدنية وعقلية وعلمية 
فنزعة  كله.  اإلسالمي  العامل  ويف  الهند  يف  الظهور  عىل   - وفكرية 
البحث والتفتيش عن مصالح الرشيعة اإلسالمية وحكمها وأرسارها 
كثرية  عقول  بسببها  تتهيأ  كانت  والتي  وتسود.  تعّم  كادت  التي 
الحديث  وكان  واإلنطالق.  للزيغ  كثرية  وأقالم  واإلنحراف  للضالل 

والسنة النبوية مستهدفة للشبهات واإلعرتاضات.
يستطيع لهذا الكتاب أن يحول اإلنسان إىل إنسان الذي له كاملية.. ٩

الرابع)،  الجزء   / اإلسالم  يف  والدعوة  الفكر  (رجال  الدهلوي  اإلمام  الندوي:  عيل  الحسن  ابو   ٥٧
دارالقلم للنرش والتوزيع، الكويت، ١٩٩٦م، ص: ١٦٧. 



القيمة العلمية للكتاب >> ٥٩

وصدق أبو الحسن عيل الحسني الندوي عن حجة الله البالغة ملا . ١٠
قال: ”إن كتاب حجة الله البالغة لإلمام الدهلوي يعد من جالئل 
أعامله العظيمة ومآثره العلمية الكربى التي عرضت فيها الرشيعة 
اإلسالمية والدين الحنيف يف صورة جامعة متناسقة مدعمة بالحجج 
والعبادات  اإلميان  أبواب  فيها  وقدمت  القوية.  الناصعة  والدالئل 
واإلحسان  والسياسة  واملدنية  واالجتامع  واالخــالق  واملعامالت 
برتتيب وترابط ونظام ويف تناسق واتّزان بحيث يخيل إليك كأنها 
آلألُ العقد املنظوم او حلقات سلسلة مرتابطة مع توضيح الفروق 
وبني  واآلالت  والوسائل  والغايات  واملقاصد  والفروع  األصول  بني 

الحقائق الدامئية املستقلة واألمور العارضة املؤقتة.....“٥٨

ميزته اللغوية

والحروب  واإلضطرابات  السيايس  التفكك  عرص  الدهلوي  عرص  كان 
سيطرتها  فقدت  العثامنية  الخالفة  إن  االسالمي.  العامل  يف  الداخلية 
ومهابتها. ويف الوقت ذاته كان اإلستعامر العريب قد بدأ يدّب دبيبا من 
وراء األستار وتحت شعارات خادعة. ويف هذه األوضاع الرهيبة قام اإلمام 
الدهلوي مبهمة عظيمة من اإلصالح والتجديد. وشهد التاريخ أنه أصبح 
التاريخ  واعترب  واملعرفة.  العلم  مجال  يف  األحداث  مجرى  لتغيري  رمزا 
الرجل  قبله، وتجىل عبقرية هذا  بعده عام  ما  يفصل  شخصيته معلام 

النابغ يف أكرث مجال. ومنها ما ييل:-

٥٨  املصدر السابق: ١٦٧.



٦٠ << الشعر العريب الحديث

أسلوب الدهلوي األديب الرائع ال يجعلك تحس بيشء من الثقل حني . ١
تقرأه وال يجنح بك إىل الغموض فتنفر منه. فهو يجمل ويفصل يف 
عبارات سهلة ال تكلف يف ألفاظها متالحقة املعاين حتى ال يتداخل 

بعضها يف بعض فيشق عليك استيعابها.٥٩ 
عام . ٢ بغداد  سقوط  إثر  كبريا  تدهورا  تدهور  فقد  العريب  فاألدب 

الثقافة  مركز  الفاجع  الحادث  هذا  خرب  فقد  ١٢٥٨م.   / ٦٣٤ه 
العربية املزدهرة. فاللغات األخرى مثل الفارسية والرتكية وغريها قد 
انتزعت مكان اللغة العربية التي كانت لغة رسمية ولغة عامة للعامل 
اإلسالمي. فأصبحت هذه الحوادث مهلكة عىل اللغة العربية. ونتيجة 
وبهاءها.٦٠  ورونقها  وجاملها  سذاجتها  العربية  اللغة  فقدت  لهذا 
فحالة اللغة العربية يف الهند ليست مختلفة عن حالها يف العامل كله. 
يعني لقيت اللغة العربية والدراسات اإلسالمية باإلنحطاط والتدهور 
يد  عىل  املغيل  الحكم  سقوط  بعد  خاصة  كبري  حد  إىل  والتخلق 
اإلنجليز. فالدهلوي قد ألف هذا الكتاب يف ذلك العرص املرتبك ويف 
عرص اإلنحطاط الفكري والتدهور اللغوي. فقد أبدع املؤلف ما أبدع 

يف النرث العريب. وهو فريد يف تاريخ الهند اإلسالمي يف هذا الشأن.
عربية هذا الكتاب ناصعة خالية من األثر املحيل. وأسلوبه رصني . ٣

الذين  العلامء  نجد  قلام  الوجدان.  ويالمس  القلوب  يجذب  متني 
السليم  الــذوق  وتطابقت  األدبية  األسقام  من  عربيتهم  خلت 
الهند يف  تتبّعنا تاريخ  وتحلت بالسالسة والسذاجة والرزانة. وإذا 
شأن األدب واإلنشاء ال نستطيع أن نرى العلامء عدا غالم عيل آزاد 

البلغرامي وبعض املصنفني الهنود مثل الدهلوي.

٥٩  محمد عبد الله سلامن: مجلة األزهر، ج- ٧،٨ (رمضان، شوال) / ١٩٦٤م، ص: ٨٨٦.
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قال يف شأن هذا الكتاب األستاذ أبو الحسن عيل الندوي: إن اإلمام . ٤
يف  نجد  الذين  الهنود  املصنفني  من  األول  املصنف  هو  الدهلوي 
وقدرة  والسالسة  السالمة  البالغة‘  الله  وباألخص’حجة  تصانيفهم 
بعربية  تتحاذى  اللغة. وعربيته  أهل  مثل  اللسان  البيان وعذوبة 
أدباء العرب. فال ترى فيها األسقاط واألسقام التي توجد يف غالب 

األحيان يف كتابات علامء العجم.٦١
هذا الكتاب خال عن تحسني اللفظ وسحر البيان اللذين كان يعتربهام . ٥

علامء عرص الدهلوي اعتبارا شديدا ويتكلفون تكلفا تحديا. فيقول 
السيد مناظر أحسن الكيالين ما معناه - قد ساد الجمود والتعطل 
العامل  الهند فقط بل يف جميع  العلامء والفضالء ال يف  عىل عقول 
أي  يلد  مل  املاضية  القرون  تلك  زمن طويل. وخالل  منذ  اإلسالمي 
مصنف يذكر وبالرغم من وجود الذوق والرغبة الشديدة يف األدب 
واإلنشاء كلهم كانوا يعملون باأللفاظ ويتحملون فيها. ولونظرنا يف 
غري  نجد  مل  الراهن  العرص  يف  أعدت  التي  اإلسالم  علامء  مذكرات 
وتاريخهم.  ترجمتهم  يف  واحدا  سطرا  املسجعة  واأللفاظ  القوايف 

هكذا كان الحال يف كتابات جميع العلوم والفنون األخرى.٦٢ 
ومن ميزاته أيضا أنه ال يطيل الكالم إطالة مملة. وال يقرصه تقصريا . ٦

مخال. بل يسلك مسلك ”خري الكالم ما قل ودل“. فيقترص يف املقال. 
الخاصة  امليزة  وهذه  واإلعتدال.  للتوازن  التأييد  أشد  يؤيد  كأنه 

تتجىل يف أسلوبه.

٦١  أبو محمد عبد الحق حقاين: نعمة الله السابغة، كتب خانه رحيمية، ديوبند، سهارنفور، ١ / ٢٩
٦٢  املصدر السابق، ص: ٢٣٤.
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غايته القصوى

كامالت  إلظهار  القلم  يأخذ  مل  أنه  املعرفة  حق  يعرف  الدهلوي  وكان 
اللسان واليقاع الناس يف الحرية والدهشة بقوة البيان. بل غايته القصوى 
هي تنوير األذهان والقلوب بأضواء كالم الله عزوجل وأحاديث الرسول 
صىل الله عليه وسلم. فقد بيـّن الغاية النبيلة مميزا نفسه عن اللغويني 
املاهرين واألدباء املتشدقني يف آخر أبواب هذا الكتاب الجليل. وقد دعم 

مقاله باحاديث الرسول صىل الله عليه وسلم فيقول:
الشعر  من  واإلكثار  الكالم  يف  والتقعر  والتشدق  التنطع  أن  اعلم 
واملزاح وتزجية الوقت بأسامر ونحوها إحدى املسليات التي تشغل عن 
الدين والدنيا. وما يقع به التفاخر واملراءاة. فكان حالها كحال عادات 
العجم فكرهها النبي صىل الله عليه وسلم وبيـّن ما يف ذلك من اآلفات. 
ورخص فيام ال يتحقق فيه معنى الكراهة. وإن اشتبه بادي الرأي وقال 
الرسول صىل الله عليه وسلم هلك املتنطعون. قالها ثالثا. وقال الحياء 

والعي شعبتان من اإلميان. والبداء والبيان شعبتان من النفاق.٦٣ 

ومن خالل تبويب الدهلوي للحجة 

فيها  تناول  مباحث.  سبعة  ىف  كتابه  من  األول  القسم  الدهلوي  كّون 
مواضيع متعددة عن خلق اإلنسان والقوى التي متتزج يف نفسه من حيث 

دوافع الخري والرش ورس التكليف له ومستقبله يف اليوم اآلخر وما إليها.
بيان  يف  العميقة  نظراته  تتابعت  املستفيضة  األبــواب  هذه  ويف 
الحكمة واملصالح املرعية التي أرادها الشارع لعباده لتحقيق سعادتهم 

٦٣  اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج٢ / ٥٤٦. 
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الدنيوية واألخروية. واملتأمل يف البحث األول - مثال - يرى حديثه عن 
أسباب التكليف واملجازاة لإلنسان. وقد توسع يف أبوابه بشكل منطقي 
مستدال بنصوص من القرآن اوالسنة كام جاء يف الباب األول الذي التزم 
بالنسبة إليجاد  لله تعاىل  اعلم أن  النتائج اىل مقدماتها فيقول:  ترتيب 

العامل ثالث صفات مرتتبة:
األوىل: اإلبداع وهو إيجاد يشء ال من يشء فيخرج اليشء من كتم 
العدم بغري مادة واستشهد لهذا بقول الرسول صىل الله عليه وسلم ’كان 

الله ومل يكن يشء قبله’
الثانية: الخلق وهو إيجاد اليشء من يشء كام خلق آدم من الرتاب كام 
قال تعاىل «إن مثل عيىس عند الله كمثل آدم خلقه من تراب»٦٤. ووصف 
بهذه األشياء بأنها ذات أجناس وأنواع ولكل منهام خواص. وأنها ال تنفك عام 
جعلت لها من الخصوصية فكام أنه تعاىل خلق اإلنسان من تراب وخلق 

الجان من النار،كام جاء يف القرآن «وخلق الجاّن من ّمارج ّمن نّار»٦٥.
إىل  إشارة  وفيه  املخلوقات.  شؤون  ترصيف  وهو  التدبري  الثالثة: 
موقع الحكمة التي تساير موافقة حوادثها للنظام الذي ترتضيه حكمته 
التي تفيض إىل املصلحة التي اقتضاها جوده كام ينزل من السحاب مطرا 

ويخرج به نبات األرض ليأكل منه الناس واألنعام.٦٦ 

بعض الحكم التي يف الحجة

قد أورد الدهلوي حكام كثرية يف الحجة. فالّنظر إىل بعض منها يوردنا 
املعرفة عن معلومات الدهلوي. والحكمة الواحدة هي آنفة الذكر يعني 

سورة آل عمران: ٥٩   ٦٤
سورة الرحمن: ١٥  ٦٥

اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ١١ - ١٢  ٦٦



٦٤ << الشعر العريب الحديث

التي قد تكون يف ظاهرها  إنزال املطر. وقد نبه إىل حكم أخرى  ما يف 
الحكمة  وأنواعها. وسمى هذه  الخصوصيات ألجناسها  نظام  تواكب  ال 
بحسب آثارها مبا يتحقق بها من املصالح بعد أن جعل لكل سبب أثرا 

ولكل مقدمة نتيجة ولكل موجود خصوصية. فقال: 
محالة  ال  حسنا  كان  لوجوده  املقتىض  بسببه  اعترب  إذا  «واليشء 
يستدرك  ثم  الحديد»٦٧  جوهر  يقتضيه  أنه  حيث  من  حسن  كالقطع 
لهذه الخاصة إن كانت ذات أثر يلحق رضرا - فريي فيها ظاهرة جديدة 
الله تبدو ويف تدبريهذه الخصوصية بتحويلها من  - وإن كانت حكمة 
طبيعتها إىل ما يخالفها لتتحقق املصلحة بها باعتبار اآلثار غري املحمودة 
او عدم حدوث يشء آثاره مطلوبة وإذا تهيأت األسباب بفضل خصوصية 
بعباده  الله  رحمة  اقتضت   - خلقه  يف  املناسب  نظامه  حسب  اليشء 
ولطفه بهم وعموم قدرته عىل الكل وشمول علمه بالكل أن يترصف يف 
تلك القوى واألمور الحاملة لها بالقبض والبسط واإلحالة واإللهام حتى 

تفيض تلك الجملة إىل األمر املطلوب.٦٨
وقد صور هذه الحكم االلهية التي وصفها بالسامت األربعة السابقة 
بأمثلة فقال: أما القبض فمثاله ما ورد يف الحديث يعني أن الدجال يريد 
مع  عليه  تعاىل  الله  يقدره  فال  الثانية  املرة  يف  املؤمن  العبد  يقتل  أن 
صحة داعية القتل وسالمة أدواته. وأما البسط فمثاله أن الله أقدر بعض 
املخلصني من عباده يف الجهاد [هنا يذكر واقعة خيرب حينام غزا عيل (ر) 
بباب حصن خيرب] عىل ما ال يتصوره العقل من مثل تلك األبدان وال من 
أضعافها. وأما اإلحالة فمثالها جعل النار هواء طيبا إلبراهيم عليه الصالة 

املصدر السابق: ج١ / ١٢  ٦٧
الرافدين، ٢٤  آداب  الرشعية(مقال)،  والحكمة  املصالح  بني  الدهلوي  منهج  قاسم:  الرزاق  عبد   ٦٨

شعبان ١٣٩٧، ص: ٥١٤.
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وقتل  الجدار  وإقامة  السفينة  قصة خرق  فمثاله  اإللهام  وأما  والسالم. 
الغالم وإنزال الكتب والرشائع عىل األنبياء عليهم الصالة والسالم....٦٩ 

وقد يالحظ بأن الحجة تسرتسل يف رسد وبيان أنواع الحكمة الرشعية 
يف مواضيع تناولت حياة اإلنسان عموما منذ نشأته وتعامله مع الناس يف 
شتى سلوكه وترصفاته بأسلوب منطقي واستنتاجات عقلية كام يالحظ 
تحليال  اإلعتقادية  الكالمية  باملسائل  كثريا  يستعني  الدهلوي  مؤلفه  أن 
وتدليال عىل وجهة نظره يف تجليه الحكمة وإيضاحها كام بيـن ذلك يف 

األمثلة السابقة.
ما صوره من  املتعاطفة  اإلنسانية  العالقات  بحوثه يف  مناذج  ومن 
الحكمة يف الروابط االجتامعية واألحوال الشخصية ما بني الزوج وزوجته 
وأوالده وحسن الصحبة. فذكر منها عرشات املصالح والحكم. ومنها ما 
النساء  الرجل عىل  املنزل فقال: وأوجبت مزاحامت  باب تدبري  جاء يف 
وغريتهم عليهن أن ال يصلح امرهم إال بتصحيح اختصاص الرجل بزوجته 
عىل رؤوس األشهاد وأوجبت رغبة الرجل يف املرأة وكرامتها عىل وليها 
وذبة عنها أن يكون مهر وخطبة وتصٍد من الويل. وكان لو فتحت رغبة 
عليها من عضلها عمن  إىل رضر عظيم  ذلك  املحارم ألفيض  األولياء يف 
مع شدة  الزوجية  بحقوق  عنها  يطالب  من  لها  يكون  وأال  فيه  ترغب 

احتياجها إىل ذلك....٧٠
الشخصية  العالقات  الدهلوي عن  التي رسدها  الحكم  واملتأمل يف 
املتامسكة  صورته  يف  االجتامعي  الجانب  إبراز  يف  نظراته  له  تتضح 
الرصينة التي توفر السهادة لإلنسان وتحفظ القيم الكرمية. أما املعامالت 

٦٩  اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ١٢ - ١٣.
٧٠  املصدر السابق: ١ / ٤١.
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والروابط اإلنسانية العامة فإنه يتحدث عن جانب منها ويظهر مواطن 
الحكمة من أحكامها فيقول يف باب فن املعامالت عارضا لبعض الظواهر 

االقتصادية واملالية:
واملعاونات  املــبــادالت  إقامة  كيفية  عن  الباحثة  «الحكمة 
واإلكساب...»٧١. ومخترص ما ذكر يف هذا الباب هو ملا ازدحمت الحاجات 
وطلب اإلتقان فيها وملا كان كثري من الناس يرغب يف يشء وعن يشء 
فال يجد من يعاملها يف تلك الحالة اضطروا اىل تقدمة وتهيئة فصارت 

املعاملة بها أمرا مسلام عندهم.
الدهلوي  لدى  والتأثر  التقارب  النصني  بني  املوازنة  من  فيالحظ 
بأنها  وصفها  والتي  الرشعية  الحكم  من  كثري  يف  العلامء  من  باألقدمني 
فيها  القول  يفيض  أن  اقتضاه عرصه  ورأى حسبام  الشارع  عند  معتربة 
فيها.  مصنف  كتابه  أن  وبخاصة  سواه  من  أكرث  تأصيلها  يف  ويفصل 
وتالحظ يف موضوع سياسة املدنية والحديث عن التجارة والزراعة وأهل 
الصناعة نظرات من الحكمة عنده يف إنعاش الحياة االقتصادية والحضارة 

اوغريهام. 
من  املرعية  املصلحة  او  الحكمة  بيان  عند  الدهلوي  يقف  ومل 
األحكام التعبدية موقفا يلتزم فيه جانب النقد فحسب، بل أنه رأى كام 
قدمنا أن حكمتها تبدو لكثري ممن أوتوا املعرفة وحسن البصرية. ولذلك 
وجدناه يحلل ويفكر يف إظهار الحكمة وإيضاحها. ومن ذلك ما ذكره 
يف باب أرسار الحج. فقال: واعلم أن حقيقة الحج اجتامع جامعا عظيام 
من الصالحني يف زمان يذكر حال املنعم عليهم من األنبياء والصديقني 
بينات قد قصده جامعات من  آيات  والشهداء والصالحني، ومكان فيه 

٧١  املصدر السابق: ١ / ٤٣.
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أمئة الدين معظمني لشعائر الله مترضعني راغبني وراجني من الله الخري 
وتكفري الخطايا. فإن الهمم إذا اجتمعت بهذه الكيفية ال يتخلف عنها 
نزول الرحمة واملغفرة وهو قوله صىل الله عليه وسلم: «ما رؤى الشيطان 

يوما هو فيه اصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفة» 
التي  الحكمة  استنتاج  يف  ينطلق  الحج  لفريضة  املعنى  هذا  فمن 
يرى فيها الباعث عىل ترشيعها. فهو يفرس هذه الظواهر من املناسك 
لألنفس  وتربية  للتذكر  وسيلة  الوحي  مهبط  يف  التعبدية  والشعائر 
وتعطفا لهم إلدراك عظمة مرشع هذه الفريضة بصفاء الرسائر واجتامع 
الناطقني بوحدة اإلنتساب إليه تعلو الهمم وتتحقق مصالح األمة التي 
بها يثابون من خالقهم بالرحمة والرضوان بعد أن استشعروا كل معامل 

نهضتهم واستجمعوا طاقاتهم لكل خري وصالح.
منهج  يف  وجدها  التي  مالمح  سبع  قاسم  الرزاق  عبد  أورد  وقد 

الدهلوي. هذا ما يأيت:
تالحظ الجدة والوضوح يف بيان الحكمة او املصلحة املرعية عنده . ١

يف األحكام بشكل مستفيض ومنطقي.
مل يستنث أحكام العبادات يف منهجه عند بيان الحكمة بل التمس . ٢

فيها أيضا معاين عقلية تساير واقع الحياة بتفصيل يناجي األرواح 
ويهدف إىل اإلقناع.

صنف الحكمة إىل أنواع من حيث صدورها او من جانب وضوحها . ٣
اوخفائها.

املوافقة . ٤ املصلحة  وإثبات  الحكمة  اآلراء الستخالص  عني مبناقشة 
ملطالب الحياة السعيدة. 

أفاض القول يف بحث الصور الروحية التي يعايشها اإلنسان ابتغاء . ٥
تحقيق اإلقناع النفيس واإلطمئنان اىل معاين اإلمان بالبعث بعد املوت. 
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اتخذ من وسيلة البحث الروحي عامال دافعا يحث النفس اإلنسانية . ٦
عىل السلوك الحسن واإلخالص يف العمل وعلق الجزاء او الثواب 
عىل األعامل بأن وصفهام بأنهام يكونان حسب نظام ال يتحول عن 

أسبابهام. 
رد بعض الفقهاء الذين رجحوا القياس عىل الحديث الصحيح.٧٢ . ٧

أسلوبه يف الحجة

أسلوب هذا الكتاب مغاير جدا. قد نبه الدهلوي هذا األمر يف املقدمة 
عىل  بالوضوح  والسنة  الكتاب  عىل  مؤسس  تأليفه  أن  وبيـن  نفسها. 

خصوصية علوم الحديث. وميكننا أن نتوجه إليه:-
ويف القسم األول يرى الدهلوي أن أرسار الرشئع ترجع إىل أصلني 
يعني مبحث الرب واإلثم ومبحث السياسات امللية. الرب واإلثم ال تكتنه 
اإلنتفاعات  املجازاة وطرق  قبلهام مباحث  أن عرف  بعد  إال  حقيقتهام 
والسعادة النوعية. وأما القسم اآلخر من الكتاب فقد اختص برشح أرسار 
وأبواب  العبادات  وأبواب  العلم  وأبواب  اإلميان  أبواب  من  األحاديث 
املدن  سياسة  وأبواب  املنازل  تدبري  أبواب  املعامالت  وأبواب  االحسان 

وأبواب آداب املعيشة وغريهذه من األبواب كام تقدم ذكره.
يبحث اإلمام يف القسم األول من الكتاب أسباب التكليف واملجازاة 
وكيفية املجازة يف الحياة وبعد املامت وكيفية استنباط طرق اإلنتفاع ثم 
حقيقة السعادة والسياحات امللية واستنباط الرشائع من حديث النبي 
صىل الله عليه وسلم وبيان أرسار ما جاء عنه صلوات الله عليه تفصيال.

٧٢  عبد الرزاق قاسم: منهج الدهلوي بني املصالح والحكمة الرشعية(مقال)، آداب الرافدين، ٢٤ 
شعبان ١٣٩٧،ص: ٤٩٩،٥٠٠.
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كلها  العبادات  يف  الترشيع  حكمة  فيه  فيبحث  الثاين  القسم  أما 
واملقامات واألحوال جميعها وفقه املعامالت والخالفة والقضاء والجهاد 
والفنت وأرشاط الساعة. وبيـن يف الباب األول من القسم األول عن وحدة 

الوجود ووحدة الشهود بال توضيح إىل اسمهام.

وحدة الوجود ووحدة الشهود

جاء يف فلسفة اإلمام مبحث وحدة الوجود ووحدة الشهود. وهو مام 
والفالسفة.  املتكلمني  من  العلامء  أجلة  عقول  أكرث  عىل  فهمه  يعرس 
وهام لفظتان تطلقان يف موضعني. فتارة تستعمالن يف مباحث السري إىل 
الله عزوجل. ومعنى وحدة الوجود ههنا اإلستغراق يف معرفة الحقيقة 
الجامعة التي تعني العامل فيها بحيث يسقط عنه أحكام التفرقة والتاميز 
التي معرفة الخري والرش مبنية عليها. وهذا مقام يحل فيه بعض السالكني 

حتى يخلصه الله تعاىل منه.
ومعنى وحدة الشهود هو الجمع بني أحكام الجمع والتفرقة. فيعلم 
أن األشياء واحدة بوجه من الوجوه وكثرية مبائنة بوجه آخر. وهذا املقام 
الله بوحدة الوجود عىل  أتم وأطول رفع من األول. وليس معتقد ويل 
اختاره  كام  والشهود  الوجود  بوحدة  وال  األكرب  الشيخ  اعتقده  ما  نهج 

اإلمام الرباين بل مسلك الشيخ بني الطريقتني.٧٣ 
كان رحمه الله نشأ عىل مذهب الحنفية يف الفروع واملعتقد وعىل 
املعروف  الرسهندي  األحد  عبد  بن  أحمد  الشيخ  بالله  العارف  مداق 
واإلمام الرباين يف القول بالتوحيد الشهودي. إنه يعتقد يف االمام الرباين. 

٧٣  الشاه ويل الله الدهلوي: ملعات.
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والشيخ الرباين ما انكر وحدة الوجود التي أقّر بها الشيخ االكرب كإنكار 
علامء الظاهر بل أثبت وحدة الشهود مقاما أعىل من وحدة الوجود بعد 
إقراره مقام وحدة الوجود. كام نص عليه العارف بالله الهادي إىل الله 

مرزا مظهر الشهيد املتوىف سنة ١١٩٥ هـ / ١٧٨٣م.

ما جاء عن الحاجة اىل الخليفة وإثبات خالفة األنبياء (ع)

ويثبت الدهلوي يف أبواب الحجة بأنه ينبغي أن يكون الخلفاء يف كل 
األنبياء واملرسلني. هم يعملون أعامل  الخلفاء هم خلفاء  زمان. هؤالء 
األنبياء. والفرق بينهم ليس لهؤالء الخلفاء معجزات ولكن لهم كرامات 
من الله. هم يبلغون أوامرالله إىل تابعيهم خاصة وإىل الناس عامة. هم 
يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر. فحصول الخالفة لهم ليس مبجرد 
األمور. بل يحصلون هذه الخالفة بالعبادات دهرا عىل دهر. فيصفون 
أنفسهم من كل األقذار. فيستطيعون أن يروا األمور من املأل األعىل وعامل 
وأنفس  أنفسهم  يزكون  األشياء  وبهذه  الرشيعة  فيعلمون أرسار  املثال. 

غريهم من عامة الناس وخاصتهم.
تدبري  أبواب  (عىل  ذلك  عىل  زد  الندوي:  عىل  الحسن  أبو  يقول 
تتعلق  التي  الصحبة  وآداب  املعيشة  وأبواب  والقضاء  والخالفة  املنزل 
فيه  قدم  الدهلوي  اإلمام  أن  واالقتصاد)  واملدينة  واالجتامع  باألخالق 
نظاما مرتبا منقحا لإلحسان والتزكية يستطيع اإلنسان بسلوكه عىل دربه 
الوالية وغاية  الرقى والكامل ومراتب  يبلغ أعىل مدارج  والعمل به أن 
األحوال واملقامات. وقد امتد هذا الباب من الكتاب عىل الصفحات من 
٦٦ إىل ١٠١. وقد بحث فيه اإلمام الدهلوي عن تلك الطرق والوسائل 
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التأكيد  مبجرد  واكتفى  الصحيحة  األحاديث  يف  وردت  التي  لإلحسان 
الباطنية  والكيفيات  والعزمية  والنية  واإلستحضار  اإلحتساب  روح  عىل 
القلبية واإلهتامم بها، واقرتح عالج األمراض والعلل الروحية بتلك الطرق 
نقلها كام  التي صح  واألذكار  واألدعية  والعبادات  والفرائض  املرشوعية 
األخالق  اكتساب  وطرق  الرذيلة  املذمومة  لألخالق  العالج  طرق  بيـن 

املحمودة الفاضلة بالنصوص الثابتة يف الكتاب والسنة.٧٤
وقد أورد يف هذا املبحث صيغ األذكار واألدعية املأثورة ورشح طريق 
الباب  آخر هذا  أورد يف  وقد  وآدابه.  وكيفيته ورشوطه  املقبول  الدعاء 
العباد  وأداء حقوق  الفاضلة  باألخالق  بالتحيل  تتعلق  منتقاة  أحاديث 
وحسن الصحبة والجوار التي يستطيع اإلنسان بالعمل بها أن يصل إىل 
أقىص درجات التزكية واإلحسان. ثم تناول بيان تلك األحوال واملقامات 
التي تحصل للسالك نتيجة التزكية واإلحسان. كام أنها تكون نتيجة النور 
يف الباطن وصحوة القلب وصالحه وزكاء النفس وطهارتها ومرضات الله 

وتأييد املأل األعىل واستبشارهم.٧٥ 

الجــهاد

ويشتمل هذا الكتاب عىل باب مستقل حول الجهاد. وهذا املوضوع قد 
الناس خاصة يف العرص املعارص بعد حادثة ١١ /  يبحث عنه كثري من 
سبتمرب. قد بدأ الدهلوي هذا الباب بهذه الكلامت املثرية املنبهة التي ال 

يقولها إال عارف خبري. إنه يقول:

الرابع)،  الجزء   / اإلسالم  يف  والدعوة  الفكر  (رجال  الدهلوي  اإلمام  الندوي:  عيل  الحسن  أبو   ٧٤
دارالقلم للنرش والتوزيع، الكويت، ١٩٩٦م، ص: ١٨٩،١٩٠. 

املصدر السابق: ١٩١.  ٧٥
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”اعلم أن أتم الرشائع وأكمل النواميس هو الرشع الذي يؤمر فيه 
بالجهاد“٧٦

فضل  أسباب  ذكر  ثم  والنقل.  بالعقل  وأثبته  وبينه  ذلك  ثم رشح 
النبوية وبني  األحاديث  كثريا من  فيه  وأورد  الجهاد وأصوله وضوابطه. 

سبب الفضائل. وإذا وجب الجهاد فالفرار عنه حرام عىل رأيه.

٧٦  اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ ، ص: ج١ / ١٧٠



الباب الرابع
األخالق يف أعامل اإلمام الدهلوي

الفصل األول : بعض وجوه األخالق يف الحجة

الفصل الثاين : أبواب مبحث السعادة
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الباب الرابع

األخالق يف أعامل الشاه ويل الله الدهلوي

أردت بيان األخالق يف أعامله مبا أن عليها مدار صالح الناس يف حياتهم. 
فتبني أن اعتناء املؤمن بتقويم أخالقه هو مهمته التي ينبغي أن يفكر 
فيها ويدأب عليها. ولذلك جاءت معظم دروس أعامل اإلمام الدهلوي 

تعالج موضوع هذه األخالق والتذكري بها وكيفية اكتسابها.
أن الخلق العظيم مقرتن بالعقل العظيم. وإن كان الرجل مجنونا 
ملا أمكن صدور األخالق العظيمة منه. فإن الخلق العظيم منهج سوّي 
من  إال  يكون  وال  معها.  والتعامل  الحياة  أحداث  الستقبال  الحياة  يف 
أنه ملكة يف  العقل  الواسع. ألجل ذلك جاء يف تعريف  العقل  صاحب 
النفس متنع صاحبها عن ارتكاب القبيح. وألجله وجب عىل كل فرد من 
املسلمني أن يعتني بهذه األخالق يف نفسه ويف أرسته وفيمن هو مسئول 
عنه. فاإلمام الدهلوى كان يؤمن بأنه سيسأل العلامء عن أحوال قومه. 
يعني أنهم مسؤولون عنها، ألنهم ورثة األنبياء وخليفتهم. فاألنبياء كلهم 
الدين  أمانتهم يعني  لتبليغ  الخاصة يعملون ويجهدون  عىل طريقتهم 

والرشيعة.
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اإلنسان من  يبني  أن  الساموية  األديان  كـدين من  اإلسالم  فهدف 
جميع نواحيه. فرشع ألجل ذلك أحكاما كثرية ووضع قوانني متعددة، 
وتوّعد من خالفها بالعقوبة ووعد من وافقها باألجر والثواب. كل ذلك 
من أجل أن يحمله عىل التحيل بالقيم السامية واألخالق الفاضلة. فالعمل 
باألحكام الرشعية يشكل الحد األدىن من هذه األخالق. هذا الحد الذي ال 
ميكن التهاون به والتسامح يف تركه. وبلوغ هذا الحد يؤسس لقيام عملية 
البناء اإلنساين والتكامل البرشى من خالل التحيل باألخالق الكرمية التى 
نفسه  تلقاء  من  اإلنسان  يطلبها  ليك  الرشعي  اإللزام  رتبة  دون  تركت 
رغبة يف الوصول إىل مقام العبودية الحقيقة للله تعاىل وخالفته يف األرض 
ونيل األجر الجزيل والثواب العظيم عىل تطّوعه هذا. ويف هذا امليدان 
بلغ  مراتبها  أعىل  بلغ  البرش رشفا وخسة وسموا وضعة. فمن  يتفاضل 

درجة الكامل كالنبـّي وآله ثم األدىن فاألدىن.
يرى يف أعامل الدهلوي نوعان لألخالق. وهام الفلسفية واإلسالمية. 
إنه يصور يف أعامله خاصة يف كتابه «حجة الله البالغة» أنواع األخالق. 
وبيـّن الدهلوي يف الجزء األول من هذا الكتاب سبعة مباحث واألربعة 
السعادة  ومبحث  اإلرتفاقات  مبحث  يعني  األخالق  عن  تبحث  منها 
ومبحث الرب واإلثم ومبحث السياسات امللية. ويف نظره األخالق ترى يف 
اإلنسان فقط وكذلك نفع األخالق يحصل املجتمع كله. يقول الدهلوي: 
«اإلنسان من بينها مدين الطبع ال يتعيش إال بتعاون من بني نوعه فإنه 
ال يتعدي الحشيش النابت بنفسه وال بالفواكه نيئة وال يتدفأ بالوبر إىل 
غري ذلك مام رشحنا من قبل، ومن حقه أن يلهم تدبري املدن مع تدبري 
املنازل وآداب املعاش غري أن سائر األنواع تلهم عند اإلحتياج الهاما جبليا 
واإلنسان مل يلهم إلهاما جبليا إال يف حصة قليلة من علوم التعيش كمص 
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الثدي عند اإلرتضاع والسعال عند البحة وفتح الجفون عند إرادة الرؤية 
القول أن املجتمع ينتفع من أخالق أفراد  ونحو ذلك.» يفهم من هذا 

املجتمع.
وقال اإلمام الدهلوي يف كتابه «البدور البازغة»

بالخلق،  الرواسخ. وكل ملكة راسخة تسمى  امللكات  فهذا تحقيق 
واألخالق كلها تكون جيدة إذا كانت النفس الناطقة صلبة صافية متصلة 
بها  شبيها  مزاجا  البدن  يف  استتبعت  كذلك  كانت  إذا  فإنها  نفسها  يف 
بها، وأخالقا صلبة صافية  وقلبا وكبدا ودمانا شبيها  بها  ونسمة شبيهة 
يف  الفكر  أعملت  وإذا  ببعض،  بعضه  متشابه  متامثل  فألمر  بها،  شبية 
والعفة  الحكمة  سبعة:  وجدتها  الفاضلة  األخالق  حقائق  عن  الفحص 

والسامحة والشجاعة والفصاحة والديانة والسمت الصالح.٧٧
بعد  ويقول  اقسام  سبعة  إىل  الفاضلة  األخالق  الدهلوي  وانقسم 

تفصيل كل واحٍد من هذه السبعة.
«فأثر هذا الخلق يف الصورتني: إحداهام تشابه األخالق واألفاعيل 
أفاعيله  ناسبت  فمن  ببعض،  بعضها  والــزي  الثوب  من  واملالبسات 
ومالبساته بالسودد ال يزال كل جنس من تلك األفعال فيه بال تفاوت 

ومن ناسب أفاعليه بالصغار يكون كل فعل منه مناسبا للصغار.
الفرد اآلخر  وثانيهام تشابه جزئيات فعل واحد، فكل فرد يناسب 
يظهر يف صورة  قد  رجل  وقعت عىل  اإلستقراء  امعنت يف  ولو  مطردا، 
السودد وبجربوت عظيم وزي صالح ووقار سامحة وشجاعة. ثم يظهر 
يف وقت آخر يف صورة أريش الشح وضيق نفس وجنب وصغار وهوان 
وزي غري صالح ملثله، قد يرىض ثم عام قريب يسخط ويتخذ سمتا، ثم 

٧٧  االمام الدهلوي: البدور البازغة، ص: ٤٧
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عام قريب يدعه ويتخذ سمتا مبائنا لـه. وذلك لعدم صحة تشابه قوام 
مل  القوام  تشابه  فلو  بعض،  من  أمنت  األحكام  فبعض  وأحكامه.  القلب 
ا  من  القصوى  املرتبة  يف  شجاع  رجل  وعىل  متبائنة  أفعال  منه  يصدر 
لشجاعة وهو بخيل غاية البخل او وقح غاية الوقاحة او أعجم اللسان.

ومن هذا الخلق ينشعب الحلم والحياء والصرب عىل املكاره والدوام 
الظرافة  الحسنة، ويذهب منه عروق يف أعامل  عىل األعامل واألخالق 
هيئة  وامليش  الجلوس  ومن  ملثله،  مناسبا  لباسا  اللباس  من  فينتخب 

مناسبة ملثله.»٧٨
يختتم كالمه بإيراد قول عن فاقد األخالق الفاضلة. يعني أن الفاقد 
لتلك األخالق الفاضلة ال يخلو من أن يكون تاّم املزاج وإمنا صده عن 
تكونها قلة الوقوع يف مظانها او يكون ناقص املزاج بإزاء نقصان املادة 

التي قبلت الصورة الشخصية.
واألول ينفعه مالزمة أصحاب األخالق الكاملة عىل صفة اإلستحسان 
واآلجل  العاجل  يف  املرء  سعادة  بأنها  والجزم  حكايتهم،  إىل  واإلصغاء 
والثاين ال ينفعه يشء، نعم إذا توجه إىل الله وسار اليه غشيته الرحمة 
وتبدلت الطبيعة اإلنسانية فيكون حينئذ جابرا لنقصانها مبا هو أحسن 

األخالق املعاشية.
وكذلك أنه كتب بالفارسية كتابا ’املقالة الوضيئة يف النصيحة‘ عرف 
هذه الرسالة باسم ’وصيت نامه‘ وهي تشتمل كام يدل اسمها عىل جملة 
صالحة من النصائح والتوجيهات لتالميذه ولكل من ميت إليه بصلة. وكذا 
البالغة  الله  امتدادا لحجة  البازغة‘  ’البدور  املشهور  كتابه  اعتبار  ميكن 
موضوعات ومنهجا. وهو عمل موسوعي يتناول شتى موضوعات الدين 

٧٨  املصدر السابق: ٥٩-٦٠
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والفارسية.  بالعربية  اإللهية‘  ’التفهيامت  وأيضاً  وفلسفتهام  والتصوف 
بالدين  متصلة  مختلفة  موضوعات  عىل  القصار  الخطب  تجمع  وهي 

والتصوف. كل منها بعنوان ’التفهيم’.
وهذه كلها كتب التي تصور ركائز اساسية من فكره ومبادئ جذرية 
من فلسفته. وبقي هناك عدد من الكتب املهمة وبعض الرسائل. ويحاول 
العلامء املتأخرون ورجال الفكر وكبار أهل العلم واملعرفة تقييم علومه 

ومعارفه وتنقيحها بقدر ما تيرس لهم من السعي والجهد.
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الفصل األول

بعض وجوه األخالق يف الحجة

املعيشة  ابواب  عىل  يشتمل  أنه  وخصائصه  الكتاب  هذا  مزايا  من  إن 
وآداب الصحبة التي تتعلق باألخالق واالجتامع واملدينة واالقتصاد. وال 
يتوقع مثل هذا البحث فيها يف عامة الكتب الفقهية والكالمية. هنا نريد 

أن نورد بعض وجوه األخالق التي وردت يف الحجة. وإىل هذا:-

فطرة االنسان الطبيعية عىل ثالثة أقسام. وهي  .I
١ . - نوعان  وهي  والشهوة  النفوس  لهواء  يخضع  ال  أن  وهي  عفة: 

فطري وكسبي، ويعترب الله أصحابها أهل الخري والخوف.
تفرس: وهو الذي يستطيع أصحابه أن يفهم معنى القرآن وأرسار . ٢

الرشيعة وكنه الله.
يقوموا . ٣ أن  يستطيعون  فأصحابها  هبة.  الله  من  هي  سكينة: 

بإالستقامة عىل عبادة الله.

اإلنسان عىل الصفات النفسانية عىل قسمني. وهام:-  .II
الصفات . ١ فيه  يبلغ  يعني  الصفيقة،  الشديدة  البهيمة  لهم  الذين 

الحيوانية.
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الذين لهم البهيمة الضعيفة املهلهلة مثل الظبي. فيبلغ فيه الصفات . ٢
الحيوانية الضعيفة.

اإلنسان فيه الصفات امللكية. هذا أيضا عىل قسمني.  .III
الذين يف املأل األعىل: هم يصبغون بأسامء الله تعاىل وصفاته. وهم . ١

يرون األمور من األقوال اإللهية.
الذين يف املأل السافل: هم الذين ميكن أن يزل أقدامهم من الدين . ٢

الحنيف. يجب أن يكونوا بني الخوف والرجاء.

وعىل هذين األخريين قسم الدهلوي الناس إىل أربعة أقسام.  .IV
الذين يبلغ فيهم الصفات امللكية والحيوانية.. ١
الذين يبلغ فيهم الصفات الحيوانية ويقل فيهم الصفات امللكية.. ٢
الذين يبلغ فيهم الصفات امللكية ويقل فيهم الصفات الحيوانية. . ٣
الذين يقل فيهم هاتان الصفتان.. ٤

V.  الثالثة منهم الصوفية البارزون املمتازون. قسمهم الدهلوي أيضا 
إىل أربعة أقسام.

العلو. . ١ غاية  يف  وملكيتهم  النفس.  طبقات  أعىل  هم  املفهمون: 
حقانية  بداعية  مطلوب  نظام  إقامة  إىل  ينبعثوا  أن  لهم  وميكن 

ويرتشح عليهم من املأل األعىل علوم وأحوال الـهية.
كان . ٢ وعلو  اصطالح  أصحاب  جنس  جنسان،  وهم  السابقون: 

وجنس  الكامالت.  تلك  تلقي  يف  املفهمني  كاستعداد  استعدادهم 
أصحاب تجاذب وعلو ساقهم سائق التوفيق إىل رياضات وتوجيهات 
بصرية.  عىل  وصاروا  عمليا  كامال  الحق  فآتاهم  بهيميتهم  قهرت 
ويجمع هذين السابقني أمران. أحدهام أنهم يستفرغون طاقاتهم 
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يف التوجه إىل الله والتقرب منه. وثانيهام أن جبلتهم قوية فتمثل 
امللكات املطلوبة عندهم عىل وجهها من غري نظر إىل أشباح لها. 

ومنهم - 
(١) املفردون (٢) الصديقون (٣) الشهداء (٤) الراسخون يف 
العلم (٥) عباد الرحامن (٦) الزهاد (٧) املستعدون لخالفة 
األنبياء (٨) أصحاب الخلق الحسن (٩) املشتبهون باملالئكة 

واملخالطون بهم.
من . ١ املأخذ  قريبة  نفوسهم  أجناس. جنس  وهم  اليمني:-  أصحاب 

السابقني وجنس أصحاب التجاذب وجنس أهل اإلصطالح ضعيفة 
امللكية جدا.

امزجتهم وزكت . ٢ (١) قوم صحت  األعراف:- هم جنسان  أصحاب 
فطرتهم ومل تبلغهم الدعوة اإلسالمية أصال او بلغتهم ولكن بنحو ال 
تقوم به الحجة وال تزول به الشبهة. (٢) قوم نقصت عقولهم كأكرث 

الصبيان واملعتوهني والفالحني واألرقاء.٧٩ 

الحلم من األخالق

ويف كتاب «رسالة يف الحلم» أفرد مصنفه «شارل بال» بابا باسم «ترشيح 
الحلم ومنـزلته من األخالق األساسية». وبني فيه معاىن الحلم املختلفة 
وفضائله. وقال إن الحلم هو أساس كل مكارم األخالق. وأنه روى قول 
عبد العزيز محمد األهيدب الذي قاله يف كتابه «حكم وأدب من مآثر 
العرب»: الحلم هو سكون النفس عند دواعى الغضب مع ترك اإلنتقام، 

٧٩  اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ، ص: ج١ / ١١٧ - ١١٥.
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يبلغ  وأعظمها  الكامل  مراتب  وأعىل  وأكرمها  األخالق  أرشف  من  وهو 
والحمد،  الشكر  جميل  صاحبه  ويكسب  واملجد  الرشف  ذروة  صاحبه 
به يصون اإلنسان عرضه وال ينال منه السفيه غرضه، يعصم النفس من 
مواقع الندم ولذا قيل «ما قرن يشء إىل يشء أزين من حلم إىل علم ومن 

عفو إىل قدرة.»٨٠
ولكن األوصاف التي تقدمت هي ما ال بد من وجودها لتتم مكارم 
هنا  آخر.  وصف  ليوجد  يكون  أن  واجب  األوصاف  من  وكل  األخالق. 
واجب أن يتذكر قول الجاحظ الذي هو أول من حاول أن يحلل الحلم 
تحليال جامعا مانعا وأن يقول تعريفا جامعا ومانعا. فقال: «وإمنا الحمد 
للحلم واللوم عىل الجهل: فالحلم هو اإلسم الجامع لكل فضل وسلطان 
الرش وإسقاط  الغضب وتسكني قوة  للهوى، فليس قمع  القامع  العقل 
طائر الخرف بأحق بهذا اإلسم وال أوىل بهذا اإلسم من قمع فرط الرىض 
وغلبة الشهوات واملنع من سوء الفرح والبطر ومن سوء الجزع والهلم 
ورسعة الحمد والذم وسوء الطبع والجشع وسوء منازهة الفرصة وفرط 
الحرص عىل الطلبة وشدة الحنني والرقة وكرثة الشكوى واألسف وقرب 
ومن  الرىض  وقت  من  السخط  ووقت  السخط  وقت  من  الرىض  وقت 
اتفاق حركات اللسان والبدن عىل غري وزن معلوم وال تقدير موصوف 
من  كثرية  أمور  لألخالق  الحلم  نفع وال جدوي.» وعالوة عىل  ويف غري 

الحقائق. هال ننظر إىل بعض منها كام بيـّن الدهلوي.

٨٠  حكم وأدب من مآثر العرب: بريوت ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.
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حقائق األخالق الفاضلة كام بينها الدهلوي

حقائق األخالق الفاضلة سبعة. هال نبحث عنها من بيانات الدهلوي.٨١
الحكمة: وهي ذكاوة القلب يف الجرم بالعلوم التي التقطها من قبل . ١

الناسوت  املنصوب يف  اإللهي  النور  قبل  او من  النظر  او  البداهة 
املسمى بالرشع ويف حيازتها واختزانها واعاملها. وليست الحكمة 
التي نقصد بيانها عندنا ما اختص به اصحاب الفلسفة من دقيق 
الوجدان  من  ضاهاهم  ومن  الصوفية  به  اختص  ما  وال  األنظار 
العميق من قبل التجىل املعتمد عىل نفوسهم او من قبل أعيانهم 
وإىل  معايشهم  إىل  السليمة  األمزجة  أصحاب  به  يهتدي  ما  بل 
األحوال،  الحكمة حال من  التي من قبل نسمتهم. وإمنا  علومهم 
وهي تتلو القلب وليست انطباع الصورة العلمية فقط وال جزيرة 

أي إنشاء احتامالت بعيدة وتدقيقات ال طائل تحتها. 
تنبعث . ٢ التي  والّشهوات  اللّذاّت  عىل  القلب  تجرب  وهي  العفة: 

فيها  فينفذ  مودته  الدماغ  وإضامر دخالء  املدن  املنى يف  برسيان 
حكمه عىل سبيل اإلستبداد. والعفيف من الرجال رجل عظيم الباه 
قوي املحبة للنساء والعفيفة من النساء امرأة حنونة عىل ولدها 

عظيم املحبة لزوجها خصوصاً.
السامحة: وهي تيه القلب وكربه عىل كل ضيق وطيش وتجربه عىل . ٣

كل مطلب دين. فيسرتق الضعفاء ويتملك رقابهم. أليس أن ذا املال 
القليل والجاه املموه يسرتق الضعفاء. 

املصائب . ٤ مقاومة  عند  واشتداده  القلب  توثق  وهي  الشجاعة: 
الداهمة والنوائب الدامغة أن أمر مبقاومتها الرأي الكيل واملصلحة 

٨١  الشاه ويل الله الدهلوي: البدور البازغة، ص: ٤٧ بتلخيص.
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البالغة بحيث ال يعجز عن مكابدة شدة وال يقعد عن مطاولة مدة. 
ذلك أن الرجل قد يعلم مبكان نفع او بانتفاء رضر كابٍد ووصل بعد 
الجليل  او كاألجر  الحزيل  املال  او  املكابدة إىل مطلوبه كالرياسة 
أجال او كإنشاء دين من الله تعاىل او متهيد امللك عىل وجه تقتضيه 

الحكمة او تخليص نفسه من قتل او سلب او عار او غري ذلك.
العزم: وهو خلق وزانه مع القوى العملية وزان اإلذعان مع القوى . ٥

آخر،  فعل  صورة  ثم  فعل  صورة  عليه  يقع  قد  فالرجل  العلمية 
األوىل وقعت عىل  الصورة  القضاء ولو كانت  القلب  فيشتبه عىل 

عزم مل يرتدد، ومل يضطرب القلب يف القضاء. 
يوعى . ٦ ما  اإلدراكية حني  القوى  القلب عىل  تحبز  الفصاحة: وهي 

إىل اللسان، وعىل اللسان عندما تتلقى من القوى اإلدراكية فينتظم 
بصحتها وانقيادها الكالم ويكون بليغا. 

السمت الصالح: وهي صحة قوام القلب يف الحكم عىل العامالت . ٧
والعاقالت من القوى فال يزعجه ما أحسن من وهم او خيال او تأثر 
خلط ومنى عام جرى عادته عليه، وال يضطرب بعض أفاعليه عن 
الصغار  وبعضها  والجربوت  والكرب  السودد  بعضها  فيناسب  بعض 

والهوان والذلة.
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الفصل الثاين

أبواب مبحث السعادة

أورد الدهلوي مبحثا واحدا لبيان «األخالق» كام تقدم ذكره. وفيه سبعة 
أبواب وهي:-

باب حقيقة السعادة. ١
باب اختالف الناس يف السعادة. ٢
باب توزع الناس يف كيفية تحصيل هذه السعادة. ٣
باب األصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية. ٤
باب طريق إكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورد فائتها. ٥
باب الحجب املانعة عن ظهور الفطرة. ٦
باب طريق رفع هذه الحجب. ٧

هال ننظر إيل بيانها نظرة مختلسة. يبدأ الدهلوي هذا البحث بإتيان 
توضيح كاملية اإلنسان. فقال: ”اعلم أن لإلنسان كامال تقتضيه الصورة 
والبعيد  القريب  الجنس  من  النوع  موضوع  يقتضيه  وكامال  النوعية 
قصدا  املستقيمة  العقول  أهل  ويقصدها  فقدها  يرضه  التي  وسعادته 
مؤكدا هو األول“.٨٢ وبعد هذا يبني سببه بأن بعض الناس ميدح طول 

٨٢  الشاه ويل الله الدهلوي: الحجة، ص: ١ / ٥٠ 
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هل  فيسأل  الجبال  طول  إىل  الدهلوي  فيشري  القامة.  وعظم  األجسام 
الطول  معتمدة عىل  السعادة  ليست  إنه  فيقول  ال.  أي كامل؟  للجبال 
او عىل الصفات مثل الطول. ولكن يقول: «وصفات يختص بها اإلنسان 
كاألخالق املهذبة واإلرتفاقات الصالحة والصنائع الرفيعة والجاه العظيم. 
الناس  أمم  أمة من  ترى كل  ولذلك  اإلنسان.  أنها سعادة  الرأي  فبادئ 
يستحب أمتها عقال وأسدها رأيا أن يكتسب هذه ويجعل ما سواها كأنها 

ليست صفات مدح».٨٣
عىل  الحقيقية  بالسعادة  تشتبك  التي  األمور  أن  ذلك  بعد  ويقول 
قسمني. األول من باب ظهور فيض النفس النطقية يف املعاش بحكم الجبلة 
ويُظهر الدهلوي أن األخالق ال تظهر إال عند مزاحامت من بني النوع. 
بالعبادات  يسمى  القسم  وهذا  للملكية.  البهيمية  إذعان  هيئة  والثاين 
والرياضات - العبادات باعتبار اقتضاء امللكية، والرياضات باعتبار اقتضاء 
البهيمية. ومطلوب اإلنسان أن يحصل السعادة الحقيقية. وأن السعادة ال 
تقتنص إال بالعبادات. فالعبادات هي املطلوبة األولية واآلخرية من خلق 
الله تعاىل الناس ملّا قال:»وما خلقت الجّن واإلنْس إال ليعبدون»٨٤. ولذلك 
تنادي املصلحة الكلية أفراد اإلنسان من كوة الصورة النوعية وتأمرها أمرا 
شديدا أن تكون إصالح الصفات التي هي كامل ثان - يعني اإلرتفاقات 
الصالحة والصنائع العجيبة ونحوها- بقدر الرضورة وأن تجعل غاية همتها 
ومطمح برصها تهذيب النفس وتحليتها بهيئات تجعلها شبيهة مبا فوقها 

من املأل األعىل مستعدة لنزول أكوان الجربوت وامللكوت عليها.
ويف الباب الثاين من هذا البحث يُظهر الدهلوي شدة الحاجة   
إىل األنبياء ووجوب إتباع سنتهم واإلشتغال بأحاديثهم. ولذلك أورد أوال 

٨٣  املصدر السابق: ١ / ٥٠
٨٤  الشاه ويل الله الدهلوي: الحجة، ص: ٥١ / ٥٦



أبواب مبحث السعادة >> ٨٧

أصناف الناس يف مجال الشجاعة وسائر األخالق الذي ال يرجى له حصولها 
أبدا وصنف فاقدها الذي يرجى له ذلك وما إىل ذلك. وأخريا يقول عن 
الصفات كامال حسنا. بل يجهدون أن  الذين يكمل فيهم هذه  األنبياء 

يكّونوها يف سائر الناس املتبعني لهم.
ويف الباب الثالث منه يبني توزع الناس يف كيفية تحصيل هذه   
السعادة. فقال إنه تحصل هذه السعادة بوجهني. األول ما هو كاإلنسالخ 
عن الطبيعة البهيمية. وثانيهام ما هو كاإلصالح للبهيمية واإلقامة لعوجها 
مع تعلّق أصلها. واألوىل إمنا تتأىت من قوم ذوي تجاذب. وهذا هو الذي 
الصوفية  من  واملجذوبون  الحكامء  من  األرشافيون  املتأهلون  يرومه 
لها  مشتاقني  آخرون  وبقي  هم.  ما  وقليل  مداها  غاية  بعضهم  فوصل 

طامحة أبصارهم إليها متكلفني ملحاكاة هيئاتها.
والثانية إمنا امئتها املفهمون وذوو إصالح. وهم قامئون برياسة   
الدين والدنيا معا ودعوتهم هي املقبولة وسنتهم هي املتبعة. ويتمكن 
منها الذيك والغبي واملشتغل والفارغ. وللتوضيح عن هذا الصنف أورد بابا 
خالصا وهو الباب الرابع - باب األصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة 
الثانية. فيقول: «اعلم أن طرق تحصيل السعادة عىل الوجه الثاين كثرية 
جدا غري أين فهمني الله تعاىل بفضله أن مرجعها إىل خصال أربع تتلبس 
البهيمية متى غطتها النفس النطقية وقرستها عىل ما يناسبها وهي أشبه 
حاالت اإلنسان بصفة املإل األعىل معدة للحوقه بهم وانخراطه يف سلكهم 
إليها والحث عليها وأن الرشائع  أنه إمنا بعث األنبياء للدعوة  وفهمني 

تفصيل لها وراجعة إليها».٨٥

٨٥  املصدر السابق: ١ / ٥٣



٨٨ << الشعر العريب الحديث

وهذه الخصال األربع كام تقدم ذكره هي (١) الطهارة (٢) اإلخبات 
لله تعاىل (٣) السامحة (٤) العدالة. وبيانها:-

الطهارة: حقيقتها أن اإلنسان عند سالمة فطرته إذا تلطخ بالنجاسات . ١
األخبثني  عن  تخفف  إذا  ثم  نفسه  إنقبضت  الخالء  إىل  أواحتاج 
وتدلك بدنه واغتسل إندفع عنه ذلك اإلنقباض. أن الطهارة قسامن. 
الظاهرية  فالطهارة  الباطنية.  الطهارة   (٢) الظاهرية  الطهارة   (١)
إمنا تحصل بالغسل والوضوء ولكن الطهارة الباطنية ال تحصل بها. 
يف  األعىل  املإل  بحاالت  النسمية  الصفات  أشبه  الطهارة  وبالجملة 
تجردها عن األلواث البهيمية وابتهاجها مبا عندها من النور. ولذلك 
كانت معدة لتلبس النفس بكاملها بحسب القوة العلمية. والذيك 
من الناس والذي يرى منه سالمة أحكام النوع ومتكني املادة ألحكام 
الصورة النوعية يعرف الحالتني يعني الطهارة وغري الطهارة ويحب 

األول ويبغض الثاين لطبيعته.
ذكر . ٢ إذا  لإلنسان  تعرتي  التي  الحالة  حقيقته  تعاىل:  لله  اإلخبات 

وخضعت  النطقية  النفس  تنبهت  وصفاته  الله  بآيات  وأمعن 
«أال  تعاىل:  قال  القدس.  جانب  إىل  ميال  ووجد  والجسد  الحواس 
بذكر الله تطمنئ القلوب»٨٦. وهذه الحالة أقرب الحاالت النسمية 

وأشبهها بحال املإل األعىل يف توجهها إىل بارئها.
القوة . ٣ لدواعي  تنقاد  ال  بحيث  النفس  كون  حقيقتها  السامحة: 

بل  لوثها.  وسخ  بها  يلحق  وال  نقوشها  بها  يتشبح  وال  البهيمية 
الدنيا قيمة. وفكره يكون دامئا عن اآلخرة.  الرجل ال يعطي  هذا 
ولذلك إذا رسقت ماله النفيس مل يجد له باالً ألنه سخي. وإن كان 

٨٦  القرآن: ١٣ / ٢٨



أبواب مبحث السعادة >> ٨٩

ركيك النفس صار كاملجنون ومتثلت صورة املال عنده دامئا. وأورد 
الدهلوي ألقابا كثرية للسامحة وضدها بحسب ما يكونان فيه. أما 
يف املال يسمى سخاوة وشحا وأما يف داعية شهوة الفرج او البطن 
يسمى عفة ورشة وأما يف داعية الرفاهية والنبو عن املشاق يسمى 
صربا وهلعا وأما يف داعية املعايص يف الرشع يسمى تقوى وفجورا. 
ضد  منه  يتمكن  أن  من  اإلنسان  متنع  هيئة  السامحة  وبالجملة 

الكامل املطلوب علام وعمال.
بها . ٤ التي يقام  النفس تصدر عنها األفعال  العدالة: وهي ملكة يف 

تلك  عىل  كاملجبول  النفس  وتكون  بسهولة  والحي  املدينة  نظام 
األفاعيل. وإذا متكنت العدالة من اإلنسان وقع اشرتاك بينه وبني 
حملة العرش ومقريب الحرضة من املالئكة الذين هم وسائط نزول 
وبني  بينه  مفتوحا  بابا  العدالة  فتكون  األرض.  يف  والربكة  الجود 
املالئكة. وإذا أراد اإلنسان ميكن له أن يصعد بالعدالة إىل السامء 
العليا لنزول ألوانهم وصبغهم مبنزلة متكني النفس من إلهام املالئكة 

واإلنبعاث حسبها.
ويف الباب الخامس منه يبني طريق اكتساب هذه الخصال ومتكني 
يكون  الخصال  هذه  اكتساب  أن  «اعلم  فقال:  فائتها.  ورد  ناقصها 
بتدبريين - تدبري علمي وتدبري عميل. واألول منهام يكون به اكتساب 
هذه الخصال ألن الطبيعة منقادة لقوى العلمية. وذلك أن يعتقد بأن له 
ربا منزها ومنعام ومجاز عىل أعامله إن خريا فخري وإن رشا فرش. كام قال 
تعاىل يف الحديث القديس: «أذنب عبدي فعلم أن له رباّ يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي»٨٧. والثاين أن يعتقد أن كامل اإلنسان 

٨٧  الشاه ويل الله الدهلوي: الحجة، ص: ١ / ٥٥
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أن يتوجه إىل ربه حق التوجه ويعبده. وأن يجتهد للمشابهة باملالئكة 
الذين يعملون دامئا ويركعون ويسجدون ويفعلون ما يؤمرون.

القرآن  علوم  عمدة  وهي  فنون.  خصال  خمسة  الدهلوي  ويؤكّد 
العظيم. وهي (١) التذكري بآيات الله وبأيام الله (٢) اإلنذار والتبشري (٣) 
بيان خواص الرب واإلثم (٤) بيان األحكام من الواجب والحرام وغريها (٥) 
مخاصمة الكفار. وبيـّن بعد ذلك أسباب كل واحد من الخصال األربع 
إزالة  الطهارة  الثانية. فقال: «أسباب  الطريقة  إليها تحصيل  التي يرجع 
هذه األشياء (أسباب الحدث) واكتساب أضدادها واستعامل ما تقرر يف 
العادات كونه نظافة بالغة كالغسل والوضوء ولبس أحسن ثيابه واستعامل 
الطيب فإن استعامل هذه األشياء تنبه النفس عىل صفة الطهارة. وأسباب 
القيام  من  عنده  التعظيم  أعىل حاالت  مبا هو  نفسه  مؤاخذة  اإلخبات 
لديه ورفع  والتذلل  املناجاة  دالة عىل  بألفاظ  والنطق  مطرقا والسجود 
الحاجات إليه. فإن هذه األمور تنبه النفس تنبيها قويا عىل صفة الخضوع 
واإلخبات. وأسباب السامحة التمرن عىل السخاوة والبذل والعفو عمن 
العدالة  وأسباب  ذلك.  ونحو  املكاره  عند  بالصرب  نفسه  ومؤاخذة  ظلم 

املحافظة عىل السنة الراشدة بتفاصيلها والله أعلم»٨٨ 
املانعة عن ظهور  الحجب  الدهلوي  أورد  منه  السادس  الباب  ويف 
 (٢) الطبع  (١) حجاب  الحجب.  يعني معظم  منها  ثالثة  وعّد  الفطرة. 
حجاب الرسم (٣) حجاب سوء املعرفة. وبعد ذلك عن معظم الخطأ. وهو 
شيئان األول أن يعتقد يف الواجب صفات املخلوق والثاين أن يعتقد يف 
املخلوق صفات الواجب. فاألول هو التشبيه ومنشؤه قياس الغائب عىل 

الشاهد. والثاين هو اإلرشاك ومنشؤه رؤية اآلثار الخارقة من املخلوقني.

٨٨  املصدر السابق: ١ / ٥٦
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أن  «اعلم  الحجب. فقال:  يبني طريق رفع هذا  السابع  الباب  ويف 
تدبري حجاب الطبع شيئان. أحدهام يؤمر به ويرغب فيه ويحث عليه 
أىب. فاألول رياضات  ام  أشاء  به  والثاين يرضب عليه من فوقه ويؤاخذ 
اتبع  إقامة اإلنكار عىل من  البهيمية كالصوم والسهر... والثاين  تضعف 
الطبيعة فخالف السنة الراشدة... وتدبري حجاب الرسم شيئان أحدهام 
أن يضم مع كل ارتفاق ذكرالله تعاىل تارة بحفظ ألفاظ يؤمر بها وتارة 
مبراعاة حدود وقيود ال يراعي إال الله. والثاين أن يجعل أنواع من الطاعات 

رسام فاشيا ويسجل عىل املحافظة عليها أشاء أم أىب....»٨٩

٨٩  املصدر السابق: ١ / ٥٧
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الخامتــة

يعترب شعب الهند من أمة ذات حضارة قدمية. قد مىض فيها أفكار عديدة 
ذات قيمة. لكن مر الفكر اإلسالمي بتجربة فريدة فيها تستحق الدراسة 
والبحث. إذ خاض فيها رصاعا متواصال مع الفكر الهندويك حتى استطاع 
أن يدعم وجوده يف العقلية الهندية يعينها من ناحية عىل التخلص من 
اإلتجاهات الوثنية. وميكنها من ناحية أخرى عىل تصفية فكرتها من كثري 

من الشوائب األسطورية.
ال شك أن الفكر اإلسالمي الهندي كان أرهف إحساسا باألخطار التي 
تهدد مستقبل الحضارة اإلسالمية يف الهند، إال أن إدراكه لهذه األخطار 
مل يكن من الوضوح والفاعلية بحيث يحث عىل بذل املزيد من الجهد 
لرد آثارها السيئة عىل حياة الهنود الثقافية واإلجتامية. ولكن دور الفكر 
اإلسالمي الهندي مل يقف يف هذه املرحلة عند مجرد مناقشة الصحيح 

والدخيل من مبادئ اإلسالم.
وكان الشاه ويل الله الدهلوي أول من شعر باحتضار حضارة اإلسالم 
يف الهند، وحمل لواء فكر اجتامعي جديد تشد بعث الحياة الواقفة يف 
ثنايا  يف  اجتامعية  نظريات  فعرض  بعد،  أهدافها  كل  تحقق  مل  حضارة 
مختلف مؤلفاته يف العلوم اإلسالمية وخاصة كتاب ’حجة الله البالغة’. 
ومن املوضوعات املختلفة التي يف الحجة ما له إهتامم كبري هو األخالق.



الخامتــة >> ٩٣

الخلق يف اللغة هو ما يأخذ به اإلنسان نفسه من األدب. ألنه يصري 
بحيث  وجل  عز  الله  من  هبة  يكون  قد  الخلق  وحسن  فيه.  كالخلقة 
يولد اإلنسان كامل العقل. وحسن الخلق قد يكون مكتسبا باملجاهدة 
وحمل النفس عىل األعامل التي يقتضيها الخلق املطلوب – مثال - ومن 
أراد أن يتخلق بالكرم والسخاء فعليه أن يتكلف اإلنفاق يف وجوده الخري 
ذلك  عىل  ويواظب  للمحتاجني.  املال  وبذل  الطعام  إىل  الناس  ودعوة 
اإلنفاق.  عليه  فيسهل  له.  طبعا  ذلك  يصري  نفسه حتى  مجاهدا  تكلفا 
فيصبح كرميا جوادا بالتطبع وهكذا يف جميع األخالق املطلوبة والتى أمر 
بها اإلسالم. وكان رسول الله صىل الله عليه وسلم قدوة وأسوة لنا فيها.

يف  غايات  ليست  جميعا  أنها  يجد  الرشعية  التكاليف  يف  واملتأمل 
حد ذاتها وإمنا هي وسائل للوصول إىل غايات. فمثال الصالة يقول الله 
تعاىل يف شأنها (وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر 
الله أكرب والله يعلم ما تصنعون).٩٠ إذا فالصالة وسيلة. فالغاية بالصالة 
أن ينتهي اإلنسان عن الفحشاء واملنكر. فمن مل يكن هكذا بصالته فقد 
قرصت به الوسيلة عن بلوغ الغاية. فأمر الصيام لوجدنا قول الله تعاىل 
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون).٩١ فالصيام وسيلة لبلوغ التقوى. وكذلك الزكاة وما هي 
إال نوع من التكافل االجتامعي وإحساس الغنى الفقري وإيجاد الرتاجم 
بني الناس والتعاطف، لذا كان املن بإعطاء الزكاة للفقري مبطال لها كام 
قال تعاىل (يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملّن واألذى ....).٩٢ إذاً 

إن الزكاة مل تصل بصاحبها إىل غايتها وهي الرحمة واألخوة.

٩٠  سورة العنكبوت: ٤٥
٩١  سورة البقرة: ١٨٣
٩٢  سورة البقرة: ٢٦٤
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وكذلك جميع األوامر مثل بر الوالدين وصلة الرحم وكفالة اليتامى 
وحسن الجوار ومعارشة الزوجة باملعروف وإكرام الضيف والعفو والصفح 
والكرم واألمانة والعدل. وما هي إال أخالقيات كرمية. إذ تسبب الصلح 
وكذلك جميع   .... ووئام  بها يف سالم  ويعيش  للمجتمع.  أفراده  وصلح 
والظلم  والخيانة  والغش  والرسقة  والزنا  العقوق  عن  كالنهي  النواهي. 
والغيبة والنميمة والقتل والربا والبذاءة والسباب والعداوة وما إىل ذلك. 
ما هي إال نهي عن سوء الخلق الذي يفسد ما بني الناس فيفسد املجتمع 

وتضيع الحقوق وتضمحل القيم.
إن األخالق باعتبارها علام مستقال قامئا بذاته مل يلق الحظوة عند 
املسلمني. وهناك ثالثة عناوين تتكرر عندهم عىل وجه ظاهر أكرث من 
غريها هي ”كتاب األخالق“ و“تهذيب األخالق“ و“مكارم األخالق“. وأول 
أخالقي العرب هو ابن املقفع املرتجم املشهور لكتاب ”كليلة ودمنة“. 
وأهّم األخالقيني بعده: إخوان الصفا وابن مسكويه والغزايل ونصريالدين 
ويل  الشاه  فمكان  نارصي“.  ”أخالق  املعروف  الكتاب  الطويس صاحب 
الله الدهلوي ال يستطيع أن يرد. النه كان عاملا وفيلسوفا مشهورا وأورد 

مختلف األحكام عن األخالق يف حجة الله البالغة وغريها من الكتب.
وهو ميثل مدرسة فكرية نهضت بالدعوة إىل اإلصالح لتنقذ ما ميكن 
إنقاذه من أحوال األمة املسلمة يف الهند من تسلط النفوذ اإلنكليزي. 
عوامل  عايشته  كتابا  وخمسني  أربعة  من  واحد  البالغة  الله  فحجة 
مهمة كانت سببا يف ظهوره. تتقدمها الثورة عىل األهواء وعىل اإلحتالل 
اإلنكليزي للهند وامللوك الضعفاء. ويعترب الدهلوي رأس العلامء مبا قام 
به من مجهود عظيم يف تنبيه املسلمني والحكام إىل الخطر املقبل عليهم. 
 ” وقولهم  التنفيذية  القوة  عن  امللك  بفصل  اإلنكليز  قرار  عارض  وقد 



الخامتــة >> ٩٥

يتصور  ’إنه ال  يقول  للرشكة“. وكان  والحكم  للملك  للـه وامللك  الخلق 
وجود ملك مسلم بدون نفوذ إال إذا تصورنا الشمس بدون ضياء وأن 

معنى اإلمام أن يرعى مأموريه ويقيم العدل بينهم’.٩٣
كان اإلمام الدهلوي صوفيا عىل أنه كان حكيام وفيلسوفا ومؤلفا 
ومدرسا وناهضا وما إىل ذلك. فهذا الوصف مالئم باعتبار هذا الكتاب. 
وإن مل يكن صوفيا ملا استطاع أن يكتب مثل هذا الكتاب. وكذلك هذا 
الكتاب يعني حجة الله البالغة جواب ورد ملن اّدعوا بأن اإلمام الدهلوي 

كان سلفيا. بل كان يكرم قوانني املذاهب حق اإلكرام. 
والتحقيقات  واللطائف  النكات  من  مئات  الكتاب  هذا  يشمل 
النادرة. وهي تنبت عىل مواضع متفرقة عديدة من الكتاب. ولذلك له 

مكانة ممتازة فريدة يف املكتبة اإلسالمية الزاخرة الرشيفة.
وقد صدق العالمة شبيل النعامين إذ قال يف كتابه ’علم الكالم’:

تيمية  ابن  بعد  املسلمون  به  أصيب  الذي  العقيل  اإلنحطاط  «إن 
وابن رشد بل يف عهدهام كذلك مل يكن قد بقي أمل - نظرا إىل اإلنحطاط 
أبت  ولكن  الذيك  والعقل  البصري  القلب  ميلك  نابغة  ظهور  يف   - العام 
القدرة اإللهية إال أن تتجىل. فاذا باإلمام الدهلوي يولد يف الهعد األخري 
الذي كان اإلسالم فيه يف محنة وازمة عقلية علمية. وقد تضاءلت امام 

دقائقه ونكاته مآثر الغزايل والرازي وابن رشد».
ويزيد قائال: «مل يؤلف اإلمام الدهلوي يف علم الكالم كتابا مستقال. 
ولذلك فال يناسب عده من املتكلمني. ولكن كتابه ’حجة الله البالغة‘ الذي 
كشف فيه عن أرسار الرشيعة وحقائقها هو روح علم الكالم ومحوره».٩٤ 

عبد املنعم النمر: تاريخ االسالم يف الهند، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت-   ٩٣
لبنان، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م، ص: ٤١٣-٤١٦.

٩٤  العالمة شبيل النعامين: علم الكالم، ص: ١٠٩-١١١. 
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وقد قال اإلمام الفاضل الشيخ عبد الحق الحقاين يف مقدمة ترجمته 
لحجة الله البالغة املسامة بـ’نعمة الله السابقة’:

«إن الفن الذي ألف فيه هذا الكتاب، مل يؤلف فيه قبله يشء ومل 
يدون يف مكان. فموضوع هذا الفن هو نظام الترشيعي املحمدي من 
حيث املصلحة املفيدة وغايته أن يعلم اإلنسان بأن احكام الله ورسوله 
صىل الله عليه وسلم ال عرس فيها وال ضيق. وال تخالف الفطرة السليمة 
حتى يطمنئ بها اإلنسان وينجذب اليها قلبه ثقة منه بأنها أحكام توافق 
الفظرة وتتبنى عليها وال يقع بتشكيك املشككني يف الشبهات. وحده أنه 
العلم الذي تعرف به حكم األصول الدينية واألحكام الرشعية ومبادئه 

جميع العلوم (املتعلقة بالحياة البرشية). 
وملاّ نعترب أهمية هذا الكتاب بالنسبة إىل العلوم الواردة فيه نفهم 
أن هذا هو متفرد يف كثري من العلوم املبحوثة فيه. مثال علوم عن املأل 
عن  دقيقة  مباحث  يف  وكذلك  املثال  عامل  عن  وعلوم  والسافل  األعىل 

حقيقة الروح وحقيقة املوت وغريها.
وكان اإلمام الدهلوي هو أول صاحب األسلوب اإلسالمي الذي ربط 
العدل باملعاش واملعيشة. وكان له إملام بطبيعة اإلنسان ونفسانيته وهو 
يعرف موضع الخلل ويشري إىل األمراض املزمنة السائدة يف املجتمع مثل 

الحكيم العارف بأسلوب رصني جيد جذاب.
خراب  سبب  «غالب  البلدان:  خراب  سبب  يف  الدهلوي  فيقول 
البلدان يف هذا الزمان شيئان. أحدهام تضييقهم عىل بيت املال.... والثاين 

رضب الرضائب الثقيلة عىل الزراع والتجار واملتحرفة....»٩٥

٩٥  اإلمام الدهلوي: حجة الله البالغة، كتب خانه رشيدية، دلهي، ١٣٧٣هـ ، ص: ج١ / ١٣٨.
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الله فيضانا وإلهاما. فلام أراد أن  هذه حصلها الدهلوي من حهة 
يكتب كتابا عن األمور الرشعية بعد تقدم وتأخر جاء هذا الكتاب بحمد 
الله أبرع يف الفضل وأرفع يف الدرجة وأحسن البيان وأزين العنوان وأبلغ 
العوائد وأقوى دليال وأهدى  الفرائد وأعم  الربهان وأتم  التبيان وأسبغ 
املناظر  عىل  أكرث  لإلفهام  الناظر  إىل  وأبدر  ردا  وأحد  سدا  وأشد  سبيال 
وعقائده  والجامعة  السنة  أهل  دعوات  الكتاب  هذا  ويثبت  باإلفحام. 
وأفكاره وآرائه خالفا ملن اّدعوا أنه يبني ما حالف أهل السنة والجامعة.

وهذه الحقوق ال تخفى عىل كل منصف طالعها باملطابقة وشاهدها 
باملرافقة. فانه يذعن بها لكونها كشمش الهاجرة بال سحاب يف الصدق 
والصواب ويعذر من عداه يف ارتيابه لعدم الهداية والدراية ولكون الجزم 

بحكم الجهل أشد الغواية.
النجاة يف اآلخرة  الغاية القصوى لحياة اإلنسان يف الدنيا هي  فإن 
وتحصيل السعادة األبدية. فبيـّن اإلمام الدهلوي يف القسم األول وكذلك 
يف القسم الثاين من الحجة كيفية تحصيل السعادة األبدية. وصور وجهني 
لهذا. أحدهام اإلنسالخ عن الطبيعة البهيمية. والثاين إيراد أربعة خصال 
الجالب  تعاىل  لله  واإلخبات  بامللكوت  للنسبة  الكاسبة  الطهارة  يعني 
قبلها  الذي  واألسلوب  والعدالة.  النفس  وسامحة  الجربوت  إىل  للتطلع 

الدهلوي لبيان هذا األمر هو بديع وجيّد مل يُر بعده قط.
وفقنا الله لتحصيل السعادة األبدية التي بيّـنها الدهلوي يف الحجة.
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