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ABSTRACT
This article highlights the religious, literary and political work
of Moulana ShÉista Gul famous by the name of Mathe Mulla of
Khyber Puktun Khawa (1303 A.H-1401A.H.

1886A.D-1981A.D

MardÉn) He was well-known scholar of Qura’n, ×adith and
Fiqah, his great contribution was to promote political awareness
in the community with the concept of Two Nations Theory by his
affiliation with Muslim League under the leadership of Quaid-eAÐam Muhammad Ali JinnaÍ. He was the convener of Jamiat ul
AÎfia which was organized by the eminent religious leaders of
that time to implement Sharia law in Pakistan. He was devoted
to make Islam a living reality during his life time, his literary
work is aimed to improve human communication and develop a
better understanding among the people of this region. His
monumental work was originally in Pashto widely spoken and
understood in the North West of Pakistan. He was teaching and
preaching Islam nearly in a span of seventy years. The main
objective was to alleviate the deteriorating conditions of the
Muslim society and to defend it from external threats. He
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emphasized to bring change and correct the wrong believes and
detrimental actions. His theological doctrines influenced his
followers and decedents who promoted his mission in the light of
writings and ideas expressed by him.

………………………………………………...
من خالؿ مطالعة كتب الًتاجم والتاريخ ينجلي أف إقليم خيرب خبتوف خوا ،وال سيما
مقاطعة بشاور مل تتخلف عن سائر أقاليم باكستاف .بل عن أقاليم اذلند ُب ميداف إنتاج العلماء
ذوي اخلدمات العلمية اجلليلة واخلدمات الدينية والسياسية ذات األثر البالغ.
وما توصلت اليو ىذه الدراسة ىو أف البعض منهم كانت تتنوع ختصصاهتم ُب شىت
رلاالت العلوـ .أي كانوا متخصصُت َب مجيع العلوـ ادلتداولة ُب وقتهم وكانت ذلم ملكة راسخة
ُب كل فن من الفنوف الرائجة ُب عصرىم ومن ناحية أخرى جند البعض اآلخر منهم متخصصا
ُب علم و ُب فن من الفنوف .كالفقو أو أصوؿ الفقو بل رمبا جند من بينهم من كاف متخصصا َب
كتاب من كتب الدراسية لعلم وفن خاص .ويقصده الطلبة لدراسة ذالك الكتاب من أقطار شبة
القارة اذلندية ،ويتكبدوف مشاؽ السفر ألياـ ولياىل كثَتة ألجل الوصوؿ إليو .ومثاؿ ذالك االستاذ
الؿ كالو بوكالة مهمند حيث كاف متخصصا َب تدريس كنز الدقائق َب الفقو احلنفي ،فكاف
الطلبة يتوافدوف اليو لقرآءة كنز الدقائق .وكذا َب قرية "سينت" ُب والية سوات كاف ىناؾ
متخصصا َب تدريس الكافية ُب علم النحو ىو الشيخ أيلي مال الذي يأٌب إليو الطلبة من كل
فج لدراسة ىذا الكتاب.
وخَت مثاؿ للمتخصصُت ُب العلوـ من علماء إقليم خيرب خبتوف خواه ،والسيما من
علماء مدينو بشاور ،موالنا غالـ جيالىن ،1فمالحظاتو ادلدونة ُب مصنفات كتب ادلكتبة
الضخمة تدؿ جاللة قدره بصورة واضحة ،وأنو كاف عادلا دلختلف أنواع العلوـ والفنوف ،مشتهرا
ُب وقتو.
ومن ىذا اجليل يػأٌب اسم العالمة شائسة جل ،والذى ستنحدث عن شخصيتو
ومكانتو العلمية والدينية والسياسية َب ىذه السطور.
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مولده ومسقط رأسو:

ولد العالمة شائسة جل بن زلمد على بن عمر دراز سنة 3131ىػ ُب قرية لندى
شاميت مبحافظة مرداف َب أسرة علمية ،ونشأ فيها وترعرع.

دراستو:

دلا بلغ سن الدراسة التحق بادلدارس التقليدية اليت كانت تعتمد أساسا علي الدرس
النظامي َب مقرراهتا ،واحلافز لو على ذلك ىو كونو من أسرة علمية باإلضافة إىل توجيو أبيو األماـ
الشيخ زلمد علي إياه ،فدرس العلوـ والفنوف ادلتداولة ُب الدرس النظامي آنذاؾ ،وأتقنهاٍ .ب رحل
بعد ذلك إىل العلماء ادلتخصصُت ،وتوجو إىل قرية اللو كاال 2وتعلم الصرؼ ىناؾ من عامل
متخصص ُب الصرؼ ىو الؿ كالو ،وذىب إىل "ايلئ" َب بونَت لقرآءة الكافية َب النحو لدى
عامل ماىر َب النحو ىو أيلي مال ،فدرس عليو الكافية علي وجو اخلصوص ،وزاد عليها علم
ادلنطق والفلسفة والكالـٍ .ب رحل إىل قاضى بدىٌت ،3وتدرب على يديو َب قواعد فن اإلفتاء.
وأخذ علم التفسَت واحلديث من الشيخ والعامل َب داكي يارحسُت .4ومل تتوقف رحالتو ُب طلب
العلم من قرية إىل قرية ومن مدينة إىل مدينة ُب اقليم خيرب خبتوف خوا إىل أف شد الرحاؿ إىل
اذلند وأخذ فيها علم احلديث عن الشيخ احملدث عبد العلي دىلوي 5وقرأ كتبا عديدة ُب احلديث
على الشيخ ماجد على جونبورى .وتعلم علم القراءة على الشيخ عبد السالـ بن ادلقرئ عبد
الرمحن باين بيت.6

خدماتو العلمية والدينية:

أكمل العالمة شائشة جل دراستو حُت كاف ُب الثالث والعشرين من عمره ،وبعد الفراغ
من الدراسة اشتغل خبدمة العلوـ الشرعية ،فعكف علي تدريس تلك العلوـ اليت أتقنها وسرعاف
ما أصبح زلاطا بالتالميذ ُب كل وقت .و بلغت شهرة تبحره ُب العلوـ إىل مجيع نواحى إقليم
خيرب خبتوف خوا من شكثر ،وامسار ،وسوات ،وشًتاؿ ،بل إىل خارج اقليم خيرب خبتوف خوا من
كابل وجالؿ أباد وغَتىا .وىكذا اتسعت دائرة تالمذتو ،ومل يكن الشيخ شائشة جل مكتفيا
بتعليم الطلبة فحسب ،بل إىل جنب ذالك ركز على إرشاد عامة الناس من غَت ادلثقفُت ودعوهتم
إىل الدين القيم ،فيعظهم بوعظ ترؽ منو قلوب ادلستمعُت وتدمع منو أعينهم ،وبذؿ أقصى
جهوده للقضاء على البدع .وكاف يدعو تالمذتو مبحاربة البدع.
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يقوؿ الشيخ زلمد أمَت شاه قادري جيالين" :بدأت قرآءة الكتب من مرشدي ،وُب
بداية كل كتاب كاف يدعو هبذا الدعاء(:اللهم اجعلو عادلا ليهتدى بو الذين ضعف اعتقادىم).7
واىتم شائستو جل طوؿ حياتو خبدمة العلم والدين أينما حل ونزؿ ورزقو اهلل تعاىل من
األبناء الصلحاء الذين سلكوا دربو و قاموا بنشر فيوضو بعد موتو ،فأنشاءوا ادلدارس والكتاتيب
لنشر العلوـ اإلسالمية.
فنجلو عبد احلناف أسس مدرسة دار العلوـ ادلعينية بعد أف روى من علوـ أىب الربكات
سيد سعيد أمحد شاه الكاظمي ،ومن الشيخ أيب البياف غالـ على أوكاروي وحصل علي اإلجازة
ُب علم احلديث.
وابنو الثاىن عبد السبحاف ادلتخصص ُب العلوـ العقلية والنقلية ،قاـ بإدارة دار العلوـ
احلنفيو السنية القادرية واليت قاـ فيها أخوه عبد احلناف بالتدريس وإرشاد الناس.
وكذلك ابنو ادلسمى فضل سبحاف ،الذي درس ُب دار العلوـ أجبدية كراتشي ،والذي
حصل على شهادة التخصص ُب القرآف واحلديث من اجلامعة االسالمية هباوؿ بور .أنشأ مدرسة
باسم دار العلوـ القادرية الواقعة على الشارع العاـ بػ غداده مبقاطعة مرداف كانت تدرس فيها
8
حتفيظ القرآف وعلم التجويد اىل جنب سلتلف العلوـ اإلسالمية .
خلف الشيخ ورآءه من األوالد والتالمذة الذين اقتفوا أثره بعد وفاتو كما ترؾ من اآلثار
وادلؤلفات ادلفيدة َب شىت اجملاالت العلمية واليت ستبقى نرباسا يضيئ الطريق َب مساءآت العلوـ
وادلعارؼ دلن بعده من أىل االسالـ.
وعدد ىذه الرسائل يبلغ  053رسالة تتناوؿ قضايا دينية سلتلفة معظمها باللغة العربية،
ظهر بعضها للعياف بعد الطباعة والبقية مازالت موجودة بصورة ادلخطوطات .وفيما يلى نذكر
بعض تلك الرسائل:
 .3مطالب القرآف ،رسالة صغَتة ُب بياف مطالب القرآف.
 .2مرآة القرآف ،رسالة َب تفسَت قواعد القرآءة والتجويد.
 .1مضامُت القرآف .كتيب حييط مبوضوعات قرآنية سلتلفة.
 .0حاشية مدارؾ التنزيل ،رسالة ُب حتليل مواضع الصعبة دلدارؾ التنزيل وفيها تفسَت شامل
لعقائد أىل السنة واجلماعة.
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 .5رلموعة الفتاوى ،رسالة تضم أجوبة عن االستفتاءات الواردة على الشيخ من حُت
آلخر.

خدماتو السياسية:

أما خدمات الشيخ شائشو جل السياسية ،فهي أيضا كثَتة وجليلة كخدماتو العلمية.
ومبا أف االسالـ ال يري الفارؽ بُت الدين والسياسة ،بل اف كل واحد منهما يتكامل مع اآلخر.
فعلى ىذا األساس كاف يري الشيخ أف تنفيذ جزئيات الدين احلنيف ال ميكن اال بالسياسة،
وكذلك السياسة ال تؤٌب مثارىا اال إذا كانت مستقاة بالشريعة االسالمية .ومن ىنا نرى أف
الشيخ ما غاب عن مشهد السياسة َب عصره بل ساىم َب القضايا السياسية مسامهة فعالة.
فبذؿ جهوده اجلبارة ُب سبيل احلرية من االستعمار اإلجنليزي مع خاف عبد الغفار خاف ُب حركة
"خدائي خدمتكار" وعندما انضم عبد الغفار خاف اىل حزب "كونغرس الوطٍت اذلندي" انعزؿ
الشيخ من حزب حركة عبد الغفار خاف وقاـ بتأييد زلمد أمُت احلسنات بَت صاحب مانكي
شريف .9الذي قد أسس مجعية األصفياء 10تضم عددا من العلماء وادلشائخ واليت قد شاركت
فيما بعد مع اجلماعة االسالمية ُب مطالبة قياـ دولة باكستاف وقد جاء ىذا القرار بعد جلسة
تشاور لعدد من العلماء ورجاؿ الدين حتت رئاسة بَت صاحب جوره شريف .واتفقوا على
مساندة اجلماعة االسالمية َب موقفها ُب مستقبل ادلسلمُت ُب اذلند .وكانت ىذه اجلمعية هتدؼ
اىل تنفيد الشريعة اإلسالمية ُب دولة باكستاف بعد تأسيسها والذى كاف أحد األسباب لتقسيم
اذلند .وقد وافق زلمد على جناح قائد اجلماعة اإلسالمية ولياقت على خاف َب تنفيذ ىذا
اذلدؼ مع مجعية األصفياء حيث ًب توقيع االتفاقية من الطرفُت وىذه الوثيقة اآلف موجودة
وزلفوظة ُب مانكي شريف.
وبعد ىذه اإلتفاقية قاـ الشيخ شائشة جل بتكثيف جهوده السياسية ومحالتو ادلؤيدة
للجماعة وبدأ يتجوؿ َب كل أرجاء القارة اذلندية داعيا ادلشايخ والعلماء إىل تأييد اجلماعة
االسالمية َب فكرة تأسيس دولة باكستاف ،وَب هناية التجواؿ قدـ شائشة جل التقرير ادلفصل عن
اجنازات تلك األسفار .وبعد تأسيس دولة باكستاف دلا ًب تعيُت عبد القيوـ خاف كبَت رللس
الوزراء َب إقليم خيرب خبتوخنوا  ،بدأ الشيخ بإرساؿ خطابات إىل كبَت الوزراء عبد القيوـ خاف
إلقليم خيرب خبتوخنوا والىت طالب فيها بتنفيذ الشريعة اإلسالمية ،حىت ذىب إىل كوىات
الجتماع اجلماعةاالسالمية ،وذكرىم مبا وعدوه بو ،لكن اجلماعة االسالمية وحكومتها مل يوفوا
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هبذا الوعد ،بل حبسوهٍ ،ب حكموا عليو بالتغريب عن الوطن إلحدى عشر شهراً .فيئس الشيخ
من اجلماعة اإلسالمية بعد ما خانوه ،وانشق عن ىذه اجلبهة ،وأسس ُب قرية ماىن زئى بػ مرداف
مجعية العلماء األحناؼ دعا 11إليها العلماء ادلعروفُت ،وكاف من أىم ما قاـ بو ىذه اجلمعية ىو
أف العلماء اجتمعوا وكتبوا رسالة قيمة َب مدة شهر بينوا فيها عقيدة أىل السنة واجلماعة .وردوا
على عقائد باطلة َب ضوء القرآف والسنة.
ومبا أف الشيخ كاف موىوبا بالصفات القيادية جعلو موالنا عبيد اهلل سندىي 12أمَت
احلجاج ُب عاـ3553ء ادلوافق 3133ىػ .،وأثناء سفره اىل الديارادلقدسة مع احلجاج أفىت
الشيخ َب بعض ادلسائل ادلتعلقة باحلج وقد دونت تلك القضايا حتت اسم "استفسارات احلج"
كما كتب عما جرى بينو وبُت إماـ احلرمُت عبد ادلهيمن ادلصرى من لقاءات ومناقشات َب
رسالة مستقلة .وقد طرحت عليو بعض ادلسائل العقائدية والسياسية واالجتماعية َب جلسة
13
لعلماء العرب وأعجبت علماء احلجاز بإجاباتو ادلقنعة وقدرتو على اللغة العربية.
وأفٌت الشيخ شائشة جل عمره ُب خدمة العلم والدين كما خاض معارؾ سياسية لتطبيق
الشريعة عمليا َب البالد .ومل يًتاجع عن موقفو قيد شرب طواؿ حياتو.
قاؿ عنو الشيخ سيد زلمد أمَت شاه القادري اجليالين" :كاف الشيخ شائستو جل حجة
اإلسالـ ،قمر الدجى ومشس الضحى ،الثقة الثبت ،احلجة ،البارع ،التقي النقي الورع الفارس ُب
العلوـ والسيف الصارـ ادلسلوؿ ُب الفكر واحلرب ،قائما بأمر الدين ،ذا اذلمة والشجاعة واإلقداـ،
14
فائق علماء زمانو ورلتهد أوانو.

وفاتو:

بعد حياة ذاخرة خبَتات حساف آف األواف مبقابلة الرياف حيث توَب العالمة شائسة جل
ُب اليوـ اخلامس من رمضاف سنة 3033ىػ ادلوافق يوـ الثالثاء 3591ـ َب وقت صالة
الفجر.15

اذلوامش:
 .1ىواحل ػ ػػافظ غػ ػ ػػالـ جػ ػ ػػيالين بػ ػ ػػن احلػ ػ ػػافظ حبػ ػ ػػب ،سلس ػ ػػلة نسػ ػ ػػبو مكونػ ػ ػػة مػ ػ ػػن العلمػ ػ ػػاء وكػ ػ ػػاف مػ ػ ػػن
س ػػكاف ح ػػيت آس ػػيا ُب مدين ػػة بش ػػاور .وك ػػاف م ػػن علم ػػاء الق ػػرف الثال ػػث عش ػػر اذلج ػػري وك ػػاف عادل ػػا
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متبحػ ػ ػرا .ويعل ػ ػػم تبح ػ ػػره َب العل ػ ػػم م ػ ػػن مالحظات ػ ػػو ادلدون ػ ػػة عل ػ ػػى أكث ػ ػػر كتب ػ ػػو َب مكتب ػ ػػة احلكم ػ ػػة.
انظر لباب ادلعارؼ اإلسالمية لعبد الرحيم .ص ،59ط اخبار آكره.
 . 2قرية َب زلافظػة بشػاور تقػع َب الشػرؽ مػن مدينػة بشػاور علػي جانػب الشػارع العػاـ احلكػومي ،وىػذا
العػامل كػاف خليفػة احلػافظ عبػد الغفػور ادلعػروؼ بصػاحب سػوات رمحػو اهلل ،والػف شػرحا علػي مفتػاح
الصرؼ وزدادي .انظر ادلرجع السابق ،ص.213
 .3كػػاف عادل ػاً متبح ػراً ،وكػػاف َب درسػػو كػػل وقػػت ح ػواا مائػػة وقسػػُت طالبػػا .انظػػر ادلرجػػع السػػابق،
ص.213
 . 4كاف عادلا متبحرا َب العلوـ العقلية والنقليو الف شرحا علي ادلبتدي َب احلكمو.
 .5انظر تذكرة علماء ىند ،مولوي رمحن علي ص ،535ط -باكستاف ىستاريكل سوسائيت كراتشي،
3503ـ.
 .6كاف استاذ القراء ،وصنف رسائل ُب علم القرأة :انظر :ادلرجع السابق :ص.535
 .7انظر :علماء ومشائخ سرحد ،ج ،2ص.212 ،213
 .8انظر :غازي بَت مَتا محد خاف صوُب :ص ،292ط-جدوف بريس بشاور3593 ،ـ.
 .9انظر :غازي بَت مَت امحد خاف صوُب ،ص ،292ط -جدوف بريس بشاور3593 ،ـ.
 .10ادلرجع السابق ،ص.311
 .11انظر :علماء ومشائخ سرحد ،ج ،2ص.210
 . 12ىػو العػامل الفاضػل َب شػبو القػارة اذلنديػة ،بعػد اكمػاؿ العلػم ارحتػل إىل كابػل ،وأسػس جلنػا القوميػة
اذلندية (كانكريس) َب افانستافٍ ،ب انفم إىل اندين نيشنل كانكريس .انظر اسالمي انسائكلوبيديا
لسيد قاسم زلمود ،ص ،3355ط -شاىكار بك فاؤنديشن.
 .13انظر :علماء ومشائخ سرحد ،ج ،2ص.210
 .14انظر :ادلرجع السابق ،ص212 ،213
 .15علماء ومشائخ سرحد ،لسيد زلمد أمَت شاه قادري ،ج ،2ص ،21طبع عظيم ببلشنك ىاؤس،
3532ـ.

