


 المدينة المنورة 
 في عيون أدباء شبه الق ارة الهندية 

                         

 د. مسري عبداحلميد إبراهيم                                                              

 أستاذ اللغات الشرقية وآدابها                           

 الرياض   -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية                   

 مدخل 

كتب أدباء شبه القارة الهندية خواطرهم عن أسفارهم إلى األماكن المقدسةةة   

الفارسةةية  وهاةةذا كتةةب الشةةي   إال أنهم سطروا هذه الخواطر في البداية باللغة  

عبدالحق محدث دهلوي رحلته بعنوان جذب القلوب إلى ديار المحبوب  عن زيارته  

م  كما كتب شاه ولي اهلل الدهلوي صةةاحب  1589هة /  997لألماكن المقدسة سنة  

" سةةنة  "فيةةوض الحةةرمين كتاب حجة اهلل البالغة عن رحلته للحةةض نةةمن كتابةةه  

ه شرحا آليات القرآن الاةةريم واألحاديةةن النبويةةة  م وتضمنت كتابت 1728هة/ 1140

والقضايا الفقهية فلم يان هدف الشي  الاتابةةة عةةن صةةعوبات ال ةةفر أو وصةة   

مشاهداته بل كان هدفه تبليغ الدين  ويذكر أن هناك رحلة لخواجه محمد معصوم  

الذي سافر إلى الحض مع سبعة آالف حاج  ولم ياتبها بنف ةةه بةةل كتبهةةا خواجةةه  

" ثم ترجمها إلةةى الفارسةةية  "يواقيت الحرمين عبد اهلل باللغة العربية بعنوان محمد 

" ثةةم  "ح نات الحرمين الشي  محمد شاكر بن موالنا بدر الدين ال رهندي بعنوان 

"  ورغم  "معصومية ترجم الرحلة بعد ذلك سيد زرار ح ين شاه النقشبندي بعنوان  

ردي إال أن الغلبة ظلت للغة الاتابةةة  م شهد تطور النثر األدبي األ 18هة/ 12أن القرن 

الفارسية وهاذا كتب رفيع الدين المراد آبادي تلميذ شاه ولي اهلل الدهلوي رحلتةةه  

بعنوان مشاهدات حرمين شريفين أو سوانح حرمين وقد ترجمةةت فيمةةا بعةةد إلةةى  

 األردية. 

م فها هةةو نةةواب  19هة/ 13ظل األدباء ياتبون بالفارسية حتى في أوائل القرن 

مد مصطفى خان شيفته شاعر األردية والفارسية ياتب عن رحلته إلى الحةةةةض  مح 



 المدينة في عيون أدباء شبه الق ارة الهندية. د. سمير عبدالحميد 

154 

 

هة( كتابا بعنوان ترغيب ال الك إلى أح ن الممالك وقد ترجم إلةةى  1256  -1254) 

 األردية فيما بعد. 

 المدينة المنورة في كتابات الهنود األوائل:  

ت الةةنم   ترجع أهمية ما كتبه األدباء عن أسفارهم تلك  والةةذي انةةدرج تحةة 

األدبي المعروف بأدب الرحالت  إلى الفترة التاريخية التي كتبت فيها والمعلومةةات  

  رحلة لمحمةد عمةر خةان التي يمان االستفادة منها  وعلى سبيل المثال تطالعنا  

م  وهي ماتوبةةة بلغةةة أرديةةة يغلةةب عليهةةا  1880هة /  1297الذي قدم للحض سنة  

 يها معلومات مهمة منها قوله:  استخدام التعبيرات الفارسية  ووردت ف 

احتياطا أن يقلل من استخدامه للحم والدهن وال من  وعليةةه    ج "على كل حا 

ماةةان فةةي  أي  أن يأخذ معه ال من من الهند  وعلى الحاج أيضًا أال يخةةرج إلةةى  

الليل  ولل فر إلى المدينة المنةةورة يةةدفع الحجةةاج مةةن الطائفةةة االثنةةى عشةةرية  

 " . رياال.  ِةن َّالين إلطعام الناقة ويدفع الحجاج من ال    باإلنافة إلى األجرة ري 

" يصةة  مشةةاهداته فةةي  " حرمين شريفين  في رحلته    سيد كاظم كما كتب  

"في جيوب أهل المدينة ساعات أستنبولية  والغروب هنا ياون في تمةةام  المدينة:   

لن ةةاء  ال اعة الثانية عشرة  وال تطلق  المدافع هنا كما يحدث في بالد الهنةةد  وا 

 " . هنا حين يخرجن من بيوتهن يلتزمن الحجاب من الرأس إلى القدمين. 

ولم يات  األدباء بوص  مشاهداتهم في المدينة فق  بل تنوعت مونوعاتهم  

عن أوناع المدينة   ح ين أحمد مدني وات عت ومثال ذلك ماورد في كتاب الشي   

 للمدينة:    خالل المواجهة بين شري  ماة واألتراك وحصار رجال الشري  

" بعد انقضاء العيد كان أهل المدينة كلهم على وشك الهالك جوعةةا فةةذهبوا  

للحاام )األتراك( واشتاوا لهم وقالوا لم يعد لدينا طعام وقد ذبحنا ما كنةةا نركةةب  

من أنعام ولم يعد لدينا منها ما نشرب من الحليةةب كمةةا نفةةذ مخةةزون الحبةةوب   

ام: ح نا  سوف ن مح لام بالةةذهاب مةةن  . إننا نموت جوعا فقال الحا فتصرفوا. 
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باب ابن عباس من ال اعة الثامنة صباحًا حتى ال اعة الثانية عشرة وطالمةةا كنةةتم  

داخل حدودنا فلن نصيبام بأذى ولان إذا أصابام رجال الشةةري  بضةةرر أو أذى  

 . ( 1)   فل نا عنام بم ئولين 

لح ن الذي هاجر  وقد ورد في هذه الرحلة أيضًا خبر اعتقال الشي  محمود ا 

 من ديوبند إلى الحجاز فاعتقل وأرسل إلى مالطا. 

" ما شاهده بأم رأسه   "صراط الحميد أما إلياس برني فقد سطر في رحلته  

وألقى الضوء على العالقة بين األتراك وشري  ماة شةةاكيا مةةن الونةةع المتةةردي  

 نتيجة للمشاكل القائمة بين األتراك وشري  ماة: 

يب هي اليوم مدينة مظلومة  وماة المارم بفضل اهلل آمنة   "المدينة دار الحب 

تعرنةةت المدينةةة المنةةورة    لان منذ عدة سنوات  ونتيجة لإلنرابات التي حدثت 

باستمرار للهجوم وظلت األموال ت لب واألرواح تزهق  بل تعرنت بعةةأ أحيائهةةا  

وإذا  للقص  بالقنابل  ودمر البعأ اآلخر  وما حدث أثر كثيةةرا علةةى الحجةةاج  

نظرت إلى الحرم الشري   وجدت العباد الزهاد  كبار ال ن  ممن فقدوا أقاربهم  

 وأحباءهم من الشباب في المعارك.. 

وقد قام األتراك بوق  المنح واإلعانات  وخفضوا الدعم  وما كانوا يقةةدمون  

 من أجل دعم الخدمات.. 

م وسةة   استند هؤالء العباد الزهاد على األعمدة  يحاولون نةةب  مشةةاعره 

جو القتال والحرب  يجل ون في وقةةار  ويعبةةرون عةةن أحاسي ةةهم ومةةا يجةةول  

بخواطرهم في اقتضاب شةةديد  إذا ما وجةةدوا مةةن يتعةةاط  معهةةم ولةةو مةةن  

 . ( 2) " بعيد 

 

 م1974ص طبع مكتبة حممودية الهور 129الرحلة بعنوان سفرانمه حجاز ومصر انظر (  1)
 187م ص 1928اجي حيدر آابد اهلند إلياس برين صراط احلميد طبع أعظم ح(  2)
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أثر تطور النثر الفني في األدب األردي علةةى أسةةلوب األدبةةاء وهةةم يصةةفون  

عما في قلبه  وهةةو    دريابادي عبد الماجد ال بالمدينة المنورة  فعبر  عن مشاعرهم 

 يودع المدينة بعد زيارته للحرم النبوي الشري : 

… العيون مغرورقة بالدموع  واآلهات علةةى  "منظر وداع المدينة منظر خاص 

الشفاه  والوجوه مضطربة  والبعأ قد أصابه شعور خاص  وصل أحيانا إلى حد  

  لان ماذا أقةةول عةةن  اإلغماء وفقدان الوعي  وهذا هو حال ال مع والبصر أيضًا

إن ان ق ا قلبه  مثل هةذا الشخص يختل  حاله بالضرورة عةةن الجميةةع .. فةةي  

رونة الجنة  وعلى مصلى المصطفى وأثناء الدعاء تطرأ على القلةةب رقةةة  لاةةن  

 " بعدها تضيع هذه الرقة.. أما األلم وصدمة الفراق فشأنهما شأن آخر.. 

 م 20ري / المدينة في أوئل القرن الرابع عشر الهج 

)أميةةر منطقةةة   نواب حاجي أحمد ح ين خان م زار 1903هة/ 1321في سنة 

ح ن بور مراد باد( الجزيرة العربية ومصر  وقد وص  المدينةةة المنةةورة وصةةفا  

 دقيقًا في رحلته سفرنامه حجاز ومصر  ومما جاء في وصفه: 

لى  ".. المدينة المنورة مدينة طيبة  ورد وصفها على ل ان النبي المبةةارك صةة 

اهلل عليه وسلم  وللمدينة بوابات وأسوار عالية  ال ور األول عليه أبواب العنبريةةة   

: المجيةةدي   ب والقبا  والاوفة  والطةةوابي  وال ةةور الثةةاني عليةةه خم ةةة أبةةوا 

 والصغير  والمصري. والجمعة  والشامي 

ويبلغ تعداد ساان المدينة المنورة سبعون أل  ن مة تقريبةةًا  مةةنهم عشةةرون  

أو أكثر قليال من الشيعة الذين ي انون خارج المدينة  يتولون أعمةةال الارايةةة   ألفا 

وال وق لي ت كبيرة كما أنهةةا لي ةةت واسةةعة وتوجةةد فيهةةا    ( 3) والب اتين وغيرها 

محالت من كل نوع  وأصحاب الدكاكين أيضًا من كةةل جةةنه  وهةةم علةةى خلةةق  

ثير جدا  وفي كل بيت تقريبا  طيب  وتوجد كل أنواع الخضار والفاكهة والماء هنا ك 

 

 وما بعدها 142الرحلة (  3)
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يوجد بئر  وهناك نهر ي مى نهر بير خانم يبعد عن المدينة م افة كةةوس  شةةقه  

 ال لطان سليم وماؤه عذب. 

وفي المدينة المنورة ماتب بريد وبرق أيضًا وتوجد بهةةا أربطةةة )رواق خانةةه(  

   يصل عددها إلى أربعمائة رباط  ولال بلد رباط خاص به مثل الرباط المصةةري 

والرباط الشامي  والرباط البخاري  والرباط التركي والربةةاط الهنةةدي  والربةةاط  

الحيدر آبادي وغيرها.. وي ان في هذه األربطة مجانا أهل كل بلد  والم تشةةفى  

هنا كبير جدا  ومديره هو أمين أفنةةدي الةةذي يعمةةل معةةه جراحةةان مةةع أربعةةة  

ية والتركيةةة والعربيةةة   م اعدين  وقد درس أمين أفنةةدي الطةةب باللغةةة الفرن ةة 

 .  ( 4) والجميع هنا يمتدحونه وهو رجل مهذب وعلى خلق 

نوعًا من أنواع التمور منها العجوة وهو    127تاثر الب اتين في المدينة وهناك  

معجزة المدينة  ويعد من أفخم أق ةةام التمةةور وأغالهةةا ومنهةةا أيضةةًا الشةةلبي   

لشرقية والرباعي  وال ةةوكي  والبيةةد   والبرني  والصفاوى  والحلوة  واللبانة  وا 

والعنب في المدينة لذيذ وثمنه  ( 5) والبترجلي  والمجهول  وال بع  واألفندية وغيرها 

 زهيد  وهناك أنواع كثيرة من الليمون والنارنض.. 

تنتشر بالمدينة ب اتين النخيل التي تزرع فيها أشجار أخرى والزراعة بالمدينة  

وقةةد فصةةل الااتةةب    ( 6) "  كما يوجد سمن البقر والماعز.. مزدهرة تقوم على الري 

ولةةم    ( 7) الحدين عن الم اجد الموجودة داخل المدينة وخارجها كما وص  البقيةةع 

على أل نة البدو لما في ذلةةك مةةن فائةةدة  يفته ذكر األلفاظ التي ياثر استخدامها 

 للم افرين ومن أمثلة ما ذكره: 

 

 143الرحلة ص(  4)
 143الرحلة ص (  5)
 146الرحلة ص (  6)
 147الرحلة ص (  7)
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زان بطال / سوا سوا )كتبها سباسةةبا( ومعناهةةا  "اركب / انزل / اول قدم / مي 

 بالت اوي  برابرا )كتبها باربار( هيا هيا )كتبها حي حي( وهاذا. 

 وص  لجوانب الحياة في المدينة المنورة: 

من علماء الهنةةد الابةةار    محمد سليمان سلمان المنصوري بوري يعد القاني  

م ومثله مثةةل بقيةةة  1924هة/ 1342كتب رحلته بعنوان سفرنامه حجاز ونشرها سنة  

علماء وأدباء شبه القارة اهتم أيضًا بوص  المدينة المنورة  وقد تنوعت اهتماماتةةه  

عن المدينة: تاريخها والحياة االجتماعية فيها  وساانها  والحرم النبوي والمبةةاني  

المحيطة بةةه  والمةةاثر اإلسةةالمية داخةةل المدينةةة وخارجهةةا  وعلمةةاء المدينةةة  

ع وطائفة البهرة في المدينة  وهذه ترجمة بعأ ما كتبه المؤلةة   ومدارسها  والبقي 

 عن الحياة االجتماعية واالقتصادية في المدينة المنورة: 

".. البيوت في المدينة المنورة مشيدة بالحجارة  والمباني جميلةةة وإن كانةةت  

ت ماة  وحواري المدينة المنورة القديمةةة نةةيقة  ويعتقةةد أن  أقل م توى من بيو 

انت وسيلة لتجنب أشعة الشمه  والبيةةوت مةةن الةةداخل ف ةةيحة  ويماةةن  هذه ك 

الق ةةم   تق يم ساان المدينة األصليين إلى ق مين من حين هيئتهم ولون بشرتهم: 

 األول: ويضم العرب الشرفاء والق م الثاني: ويضم ال ودانيين. 

وشرفاء العرب أوالدهم ح ان الوجوه  يعلو وجوههم بياض تشوبه حمرة  إذا  

  فهي  والحياة االقتصادية هنا م تواها طيب ا نظرت إليهم ح بتهم من كشمير   م 

حياة كحياة األمراء  والبيوت نظيفة جدا والمجاله معدة داخل كل بيةةت ومزينةةة   

والغرف مفروشة بال جاد  وفي جوانبها األربعة صفت م اند مغلفة بأغلفة بيضةةاء  

طة  نظمت على شال مربع في  وونعت أيضًا وسائد مزدوجة  بينها م افات ب ي 

شال دائري  وتناول الشاي في هذه المجاله أمر عادي كما يروج أيضةةًا تةةدخين  

ال جائر  ويتحدث الناس هنا وينطقون اللغة العربية بطريقة صةةحيحة  ويراعةةون  

 في كالمهم قواعد النحو العربي  فأهل المدينة أكثر تعليما من أهل ماة. 
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المدينة بونوح  وبعد تراجع الجيش التركةةي   وقد تركت الحرب أثرها على  

قام البدو بنهب وسلب البيوت الخالية من ال اان  وذلك لمةةدة يةةومين أو ثالثةةة   

 وهاذا فقد الناس ممتلااتهم ومحتويات بيوتهم.. 

  تةةرى عنةةدهم  ويتص  أهل المدينة عموما بالخلق الطيب والتوانع الجةم 

  ومن أشهر أنواع التمور العنبري  وهةةو  الطعام الوفير  ويوجد عندهم التمر باثرة 

بطول اإلصبع وفي حجم الموز الصغير  أما النوع الثاني وهو العجوة فقد ورد ذكره  

"من تصب ح ب بع تمةةرات عجةةوة لةةم  في األحادين النبوية باثرة وفي الصحيحين:  

" وفي صحيح م لم أن عجوة العالية شفاء وأنها تريةةاق أول  يضره اليوم سم وسحر 

رة ويباع في ال وق بثمن مرتفع … والنوع الثالن هو البرني وفي روايةةة اإلمةةام  البا 

" رواه الحاكم أيضةةًا  وقةةال إن  "خير تمركم البرني يخرج الداء وال داء فيه  أحمد  

النبي صلى اهلل عليه وسلم قال مخاطبا وفد عبد القيه ما معناه إن البرني يوجةةد  

   . ( 8) لذيذ في ال وق باثرة ويؤكل كثيرا وهو حلو  

المبةةاني    محمد سةليمان المنصةوربوري وقد وص  صاحب العالمة القاني  

" حول الحرم النبةةوي مةةن الجانةةب الغربةةي دار  المحيطة بالحرم النبوي فذكر أن  

قضاء عمر الفاروق رني اهلل عنه  ودار تميم الةةداري رنةةي اهلل عنةةه وال يةةزال  

خارجة وكنيتةةه أبةةو رقيةةة )ورقيةةة  " تميم بن األوس بن اسمه ماتوبا عليها هاذا:  

ابنته( كان نصرانيا وأسلم في ال نة التاسةةعة للهجةةرة بعةةد أن عةةرف أن شةةمائل  

وأوصاف النبي صلى اهلل عليه وسلم مطابقة لما جاء في التوراة واإلنجيةةل  سةةان  

وفةةي الجانةةب    ( 9) المدينة حتى زمان شهادة عثمان رني اهلل عنه فذهب إلى الشام 

 : منها  م جد النبوي عدة مبان تاريخية الشرقي من ال 

 

 174الرحلة (  8)
 217الرحلة (  9)
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وهو البيت الذي استشهد فيه عثمةةان رنةةي اهلل عنةةه     مشهد عثمان ة  

وهو يقرأ القرآن الاريم  والبيت محاذ للركن الجنوبي الشرقي للم ةةجد  

 قدما. 15النبوي  وبينهما م افة طريق عرنه  

 عليه  الذي سانه النبي صلى اهلل   بيت أبي أيوب األنصاري وبالقرب منه  ة  

وسلم حين وصل إلى المدينة مدة ستة أشهر  واسمه خالد بةةن زيةةد بةةن  

هجريةةة وهةةو يجاهةةد   51كليب بن ثعلبة من بني النجار  واستشهد سنة 

تحت جدار الق طنطينية  وهناك بني م جد أطلق عليه جامع أبي أيوب  

   ( 10) األنصاري 

ة صةةغيرة   فتقع خل  الم جد النبوي وهةةي اآلن حديقةة   دار عمر أما  ة  

تطل عليها نوافذ الم جد وقال لي أحد المعلمةةين أن بالحديقةةة شةةجرة  

Margosa    وهي شجرة يصنع من غصونها ال ةةهام( أحضةةرتها معهةةا(

 نواب سلطان جهان بيغم حاكمة بهوبال من الهند وزرعتها هنا. 

)وقد نم  حفصة بنت عمر الفاروق  ويتصل بالحديقة بيت أم المؤمنين  ة  

 د حين قام بتوسعته قايتباي خان( اآلن إلى الم ج 

 بالجنة.. دار العشرة المبشرين  ويتصل بالحديقة أيضًا  ة  

والمقصةةود  -ويليها ماتبة شي  اإلسالم  ق طنطينة )هاذا في األصةةل ة  

من الق طنطينية( والمبنةةى جميةةل جةةدا مفةةرو     الشي  عارف حامت 

ارف  بال جاد  ومجهز بالم اند الوسائد ويوجد في الخةةزائن ذات الزخةة 

الجميلة أكثر من سبعة آالف كتاب  وفي فنةةاء الماتبةةة حديقةةة صةةغيرة  

تتوسطها نافورة  ويعمل بالماتبة فتيان أحدهما يعمل من الصةةباح حتةةى  

الظهر واآلخر من الظهر حتى المغرب وقال لةةي أمةةين الماتبةةة إن هةةذا  
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المونع كان بيت الح ن بن علي رني اهلل عنهما  ولاةةن بعةةد دراسةةة  

   ( 11) رفت أن هذا كان مونع بيت لإلمام ح ن الع اري وتحقيق ع 

التي   المنورة  المدينة  في  مشاهداته  عن  المؤل   سطره  ما  بعأ  هذا  كان 

 هجرية. 1340محرم سنة    24غادرها متجها إلى ينبع في  

الملك عبدالعزيز في  المدينة المنورة في منتص  القرن الرابع عشر الهجري : 

 المدينة المنورة 

ألداء فريضة الحض ف طر ذكرياته في    عبد الماجد الدرياآبادي مة  سافر العال 

كتاب نشره باسم سفر حجاز  وهو أديب وصحافي  كان مةةديرا  لمجلةةة سةةض أي  

م ويهمنا هنا أن نذكر رأيه فيما يحدث فةةي  1931هة/ 1349الصدق وقد سافر سنة 

ذين استوطنوا  الحرم النبوي  فبعد أن أشار إلى وجود عدد من المهاجرين الهنود ال 

المدينة المنورة  ومنهم الشي  سيد أحمد الفيأ آبادي شقيق موالنا ح ين أحمد  

هةةة( وقةةدم إلةةى ديةةار  1349سةةنة )عةةام  30أو 25الذي ترك وطنه منذ أكثر من 

الرسول  وانشغل بخدمة خلق اهلل صباح م اء  محت با ذلك لوجةةه اهلل  بعةةدها  

 النبوي آنذاك:   فصل المؤل  الاالم عن حرس وزوار الم جد 

" بعأ الحراس لهم أمزجة مختلفة  منهم الصلب شقي القلةةب الةةذي يةةدفع  

الناس دفعا  وال يتورع عن نربهم بالخيرزان  بل ال يتورع عن اإلم ةةاك بالن ةةاء  

ودفعهن دفعا  وبعضهم طيب القلب  مت امح  يا ر القانون من أجل راحة الزوار  

كر الحايم  وبعأ الحراس ياون متشددا فةةي  أحيانا  وال يتالم بل يرتل آيات الذ 

البداية ثم يت امح وكأنه حجر تحول إلى شمع  وباإلنافة إلى الحةةراس ة وربمةةا  

تحت إشرافهم ة يوجد بضعة رجال من هيئة األمر بالمعروف يم اون بالعصي في  

أيديهم  وي تخدمون أل نتهم وأيديهم معا لتطبيق الشةةريعة الحقةةة ة مةةن وجهةةة  

 

كتبةة الةي يتثةةده عنيةا هةي مكتبةةة مةيا ا سةمم عةةارد حكمةض، و وجةد ا ن  ةةم  ، وامل 222الرحلةة ( 11)
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 المدينة في عيون أدباء شبه الق ارة الهندية. د. سمير عبدالحميد 

162 

 

اخل حدود الحرم  بينما كان هجوم الزائرين شديدا لدرجة أن بعضةةهم  نظرهم ة د 

… وعلى كل حال كان المزورون يقومون بإرشاد الزائةةرين  كان يت اق  هنا وهناك 

في مجموعات  يقرأ المزور الصالة وال الم  ويردد الزائرون من ورائه مةةا يقةةول  

ون ي هؤالء قولةةه  بصوت عال  لدرجة أن الم جد كان يهتز ويرتض من أصواتهم   

" وراحوا يرفعون أصواتهم بال ما في  " ال ترفعوا أصواتام فوق صوت النبي تعالى  

 حناجرهم من قوة. 

أما الزائرون القادمون من الخارج  فاانوا يراعةةون األدب جملةةة وكةةانوا فةةي  

رهبة من المزورين الذين يحترفون إرشاد الناس في زيارتهم للم جد النبةةوي  ولةةم  

اعون االحترام واألدب الواجب في الم جد النبوي  وكذلك احترام الناس  ياونوا ير 

الذين قدموا من على بعد آالف األميال.. وكان أهل الهند جميعًا يتةةأذون مةةن هةةذا  

األسلوب في الزيارة  ألن رفع الصوت بهذا الشال فيه إيةةذاء للجميةةع وبعيةةد عةةن  

يوم ال يتطابق أبدا مةةع التعليمةةات  آداب الزيارة الشرعية.. فما يقوم به الم لمون ال 

اإلسالمية  فةةالزائر يةةأتي ال تمييةةز عنةةده  ال يعةةرف الوقةةار وال ال ةةاينة  وال  

الخشوع  وال التوانع  واألدهى من هذا أن بعضهم يأتي دون ونوء! ينطلةةق هنةةا  

وهناك  يهرول  يحرك عينيه وكأنه في حيرة  ثم يندفع ناحية قبر الرسول  يدفع  

ن أمامه  يضع نظره تجاه الع اكر ال عوديين  ويضع يده على شباة  من حوله  وم 

سياج قبر الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ويحاول أن يضةةع رأسةةه أيضةةًا ويمةةدها  

 ( 12)   " للداخل بجرأة.. بينما تبدأ أصوات المزورين وزبائنهم داخل الم جد النبوي .. 

" في وقةةت  لجماعة:  ويمتدح المؤل  موق  الحاومة من توحيد وقت صالة ا 

وجد إال مصةةلى  ي من األوقات كان في الحرم أربع مصليات  لال منها إمام واآلن ال  

" من جانب الحاومة ال ةةعودية  إال أن  " طريقة ح نة  ة واحدة  وهذه  واحد وصال 
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الحاومة لم تتمان من إلغاء قيام أئمة المذاهب المختلفة بإمامة صةةلوات معينةةة   

 . ( 13)   لتفرقة والتفاير في وحدة األمة. ه ا وليته يتم إلةغاء هذ 

 وعن خدام الحرم كتب ما يلي:  

" خدام الحرم النبوي هةةم فةةي العمةةوم مةةن الزنةةوج والخصةةيان: الحبشةةة   

ومراكش  وزنجبار وغيرهما مناطق أفريقيا  كانوا يباعون في زمان األتةةراك وهةةم  

 مين.. خصيان صغار  فيشتريهم سالطين األتراك من أجل خدمة الحر 

وقد أبطل ال لطان ابن سعود والحمد هلل هذا الدستور الذي ال يتطابق أبةةدا  

مع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةةلم  وال مةةع سةةيرة صةةحابته رنةةوان اهلل  

من الخصيان يتولةةون منةةذ عةةدة    30أو    25عليهم  ومع هذا فقد بقي منهم حوالي  

ت  سنوات خدمة الحرم النبوي  لان صةةالحياتهم قلةةت كث  يةةرا هةةذه األيةةام  وقلةة 

م ئولياتهم  وانخفضت مرتباتهم أيضًا  وهم يعيشون على أموال النذور  ومع هذا  

فال تزال أخالقهم الح نة كما هي  وحبهم لخدمة زائري الحرم كما هو  وحةةبهم  

لرسول اهلل كما هو  وهم يرتدون مالبه بيضاء فضفانة ويضعون على رؤوسةةهم  

 هم بعباءات واسعة أكمامها طويلة  إذا رأيتهم مرة ظلت  عمائم مرتفعة  ويلفون أنف 

صورتهم ماثلة أمام مخيلتك ال تتوارى أبدا  ومهما حاولت إزاحتها فلن تتزخزح أبدا  

.. وهم يجل ون على دكة األغوات خل  الحجرة المطهرة في الناحية الشمالية بةةين  

حاب الصةةفة   باب جبريل وباب الن اء  ويقال إن هةةذه الدكةةة كانةةت ماةةان أصةة 

"  ورئي ةةهم الحالي هو خليل أغا رجل طيب القلب ح ن الخلق زار الهنةةد أيضةةًا  
 (14 )   

ثم يذكر المؤل  دعوة أمير المدينة له ولبعأ الشخصيات للقاء الملةةك عبةةد  

العزيز أثناء مروره بالمدينة المنورة  قادما من الرياض متوجها إلى ماة المارمةةة   

 يقول:  

 

 احلالة الي أمار إلييا مل  عد موجودة اليوم. -135الرحلة ص (  13)
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قي بال لطان وأخبره بمالحظةةاتي عةةن الم ةةجد النبةةوي  … قررت أن ألت " 

والبقيع وغيرها  وأعددت مذكرة بال شئ ألقةةدمها لل ةةلطان ابةةن سةةعود  وقةةد  

صاغها لي باللغة العربية موالنا مناظر أح ن .. وتأخر وصول ال لطان إلى المدينة  

.. ثم أعلن ذات صباح أنه قادم  وأن الةةدعوة بعةةد صةةالة العصةةر  وكةةان ماةةان  

 الجتماع حين محطة ساة حديد الحجاز. ا 

بعد صالة العصر هطلت األمطار  وبعدها بقليل خرجت مةةع موالنةةا منةةاظر  

أح ن الذي سيتولى الترجمة  كان مبنى المحطة قد أعد إعةةدادا جيةةدا  وعلتةةه  

الزينات والزخارف احتفاال بمقدم ال لطان ابن سعود  وفي الفناء اصةةط  رجةةال  

 الشرطة ورجال الجيش .. 

كان ماان اللقاء صالة نخمة بداخل المبنى  وبدال من وجود أناس ي تقبلون  

الضيوف على األبواب وجدنا الحرس  وحين أردنا الدخول وجدنا أحد الع اكر لم  

ي تطع أن يفهم كالمنا  ولم يمنعنا من الدخول  وكانت هذه أول تجربة لمشةةاهدة  

 كرم الضيافة العربية … 

ن تناول الطعام مع رفاقه وانتقل إلى الشرفة  وجله  بعد قليل فرغ ال لطان م 

على أرياة مزخرفة .. كان لباس ال لطان ب يطا ال يختل  حقيقة عةةن لبةةاس أي  

شخص آخر  وتميزت شخصيته بب اطة شديدة  ولو لم يخبرنا أحد بأن هذا هةةو  

  ال لطان لما عرفناه  ودعوت له اهلل أن يجعل حياته وأخالقه بال جوانبها ب ةةيطة 

   ( 15) " ب اطة لباسه هذا وبب اطة شخصيته هذه ..  

والحقيقة أن رحلة موالنا عبد الماجد الدرياآبادي تضةةمنت معلومةةات مفيةةدة  

  فقد وص  مالمح الحياة  عن الحياة في المدينة المنورة منذ أكثر من سبعين سنة 

هةةذه  عرنها على الم ئولين  ومن بين    وقدم اقتراحات    االجتماعية واالقتصادية 

 المقترحات مقترحات تتعلق بالمدينة المنورة نجملها فيما يلي:  

إعادة النظر فيما يحدث من إخالء منطقة كبيةةرة مةةن الم ةةجد   -

النبوي يوم الجمعة أثناء صالة أمير المدينة المنةةورة وذلةةك قبةةل الصةةالة  

ب اعات  وعدم قيام الشرطة بطةةرد المصةةلين  ومةةن يرتلةةون القةةرآن   
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موحد وعدو للبدعة  ويجب أال ي ات على هذه البدعة  فال لطان المعظم 

 الماشوفة. 

االهتمام بفةةر  الم ةةجد النبةةوي بال ةةجاد وكةةذلك االهتمةةام   -

 باإلناءة. 

تحتاج أماكن الونوء في الم جد النبوي إلى إنافة صنابير وإلى   -

توسعة فهي غير كافية  وال يتمان بعأ الناس مةةن الصةةالة فةةي وقتهةةا  

 ن الونوء. ب بب الزحام على أماك 

إن وجود األحذية برائحتها الاريهة وبما فيها مةةن نجاسةةة داخةةل   -

الم جد النبوي ويجوار األعمدة وبين الصفوف أمر يحتاج إلى اتخاذ قةةرار  

 حاسم بمنع هذا األمر.  

منع المت ولين في الم جد النبوي خاصة أنهم يقلقون المصةةلين   -

 ينطبق على المزورين. والمتعبدين ويثيرون الفونى والشغب ونفه الاالم  

في الم جد النبوي باب للن اء إال أن الرجال يمرون منةةه أيضةةًا   -

فلو توق  مرور الرجال من هذا الباب وجةةدت الن ةةوة وخاصةةة العجةةائز  

 منهن الراحة والهدوء. 

يجب أن يتجمل الجنود والحراس في الم جد النبةةوي وبخاصةةة   -

ق والحلةةم والتحمةةل  أولئك الم ئولين عن المقصورة الشريفة بح ن الخلةة 

 وحالوة الل ان وأال ي تخدموا األلفاظ القاسية.  

هناك نرورة لتحديد أجرة النقل بين ماة والمدينة وجدة وتنظيم   -

 وسائل المواصالت.  

وقد قدمت هذه المقترحات وغيرها إلى ال لطان عن طريق المقربين من  

تد به العمر لرأى  ال لطان من أهالي شبه القارة الهندية  وهي اقتراحات لو ام 

أنها تحققت  بل وتحقق أكثر منها  مما كان يظنه الةةبعأ حلمةةا  وال مجةةال  

 لتفصيل الحدين هنا فالواقع يشهد بذلك. 

 

 العالمة م عود الندوي ووص  الحياة الثقافية في المدينة:    
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وننتقل اآلن ألديب آخر معروف فةةي العةةالم العربةةي واإلسةةالمي باتابةةه  

ب مصلح مظلوم ومفترى عليه  وكتاب شةةهور فةةي ديةةار  محمد بن عبد الوها 

العرب الذي صدر في العام الماني عن ماتبةةة الملةةك عبةةد العزيةةز العامةةة  

   ( 16) بالرياض  أال وهو العالمة م عود عالم الندوي 

إبريةةل    28هة/  1368بدأ العالمة م عود الندوي رحلته في جمادى اآلخرة  

وص  المدينة المنورة ومةةا شةةاهده  م واستغرقت سبعة أشهر ونص   و 1949

فيها وصفا دقيقا  وكان قد وصل المدينةةة المنةةورة فةةي األسةةبوع األول مةةن  

م والمدينة المنةةورة لهةةا ماانةةة فةةي  1949هجرية/آخر أكتوبر    69المحرم سنة  

قلوب الم لمين جميعا  عبر عنها العالم األديةةب م ةةعود النةةدوي بالالمةةات  

 التالية: 

ن المدينة يحرك مشاعري  ال تزال هنةةاك م ةةافة  … بدأ االقتراب م "  

ثالث أو أربع ساعات  لان القلب بدأ يرتج  من اآلن  لقةةد مةةرت فتةةرات   

وفترات  ومضى زمان  وكان شوق زيارة المدينة يثير مشاعر القلب  فيحةةرك  

الالمات بداخلي  فانت من فرط الشوق أترنم بمطلع قصيدة للشةةاعر آسةةي  

 غازي بوري:  

رياح الصبا  بلغي سالمي  وأخبري الحبيب أننةةي أردد اسةةمه  " هبي يا  

 " دائما بعد اسم اهلل  ال إله إال اهلل  محمد رسول اهلل  

أي ساعة هذه! حين يق  العبد المذنب لل الم على رسةةول اهلل ! حةةين  

أفار في هذا األمر  تغرورق العةةين بالةةدموع  فةةأردد ال ةةالم علةةى النبةةي   

 " العربية واألردية التي تتناسب مع المقام…   وتجري على ل اني األشعار 

…تملاني الشوق  ورغم جفاف مشاعري  ورغةةم سةةلفيتي الشةةديدة   " 

التي يعيبني البعأ عليها  فقد وجدت قلبي يضطرب  كنت أعلم أن الرسةةول  

صلى اهلل عليه وسلم مر مةةن هةةذه الطةةرق  لةةم تاةةن هنةةاك سةةيارات  وال  

د عالمات آثةةار أقدامةةه  وكمةةا قةةال  مركبات  فلعلي أسأل غبار الطريق ألج 

 الشاعر تعطر وادي النعمان كله بمرور الحبيب:  

 

 مقدمة  رمجة ميور يف داير العرب انظر(  16)
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 " أم ت بها زينب في ن وة عطرات     "تضوع م اا بطن نعمان إذا  

تمنيت منذ فترة طويلة أن أدخل المدينة مشيا على األقدام  واإلمام مالك  

يعتبةةر مشةةي أي      فقد كان المنورة    لم ي تعمل أي مركبة أو ركوبة في المدينة 

حيوان على األرض التي بها قبر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حرام  وكةةان  

 ينشد هذا الشعر بشوق وذوق كبيرين: 

 فظهورهن على الرجال حرام        وإذا بلغن بنا الم طي محمدا  

لان حين حان وقت تحقيق هذه األمنية  جعلني المةةرض بةةال حةةول وال    

ت  وجل ت  لان صوتا كان يةةردد داخةةل قلبةةي  قوة… ياله من فشل!.. صبر 

 بيتا من الشعر األردي: 

 فرشت األهداب طريقا  وجعلت من رأسي ج را 

 فتأدب  تأدب  فهذا زقاق الحبيب 

وص  العالمة م عود الندوي ما فعله في المدينة منذ بداية دخوله إليها  و 

قنا شرقي   غيرنا مالب نا  وتعطرنا  ووصلنا الحرم بقيادة صدي "  ومما ذكره: 

لم ي تغرق الطريق أكثر من دقيقتين  وصلنا إلى الباب  وعلةةى العاةةه مةةن  

خشونة ماة  وب اطة الحرم الماي  بدا الجو هنةةا لطيفةةا  وبةةدا الم ةةجد  

النبوي عروس الم اجد  كلما وجهنا أنظارنا  شاهدنا أعظم وأجمةةل نمةةاذج  

هذه الخطةةوط   الخ  العربي واألعمال الفنية  لان هل هناك فرصة لمشاهدة 

 الجميلة أو األعمال الفنية الرائعة ! 

ر صلينا ركعتةةين تحيةةة الم ةةجد فةةي الرونةةة  في جو من الرهبة والتأث   

المشرفة )أي بين المنبر والقبر األطهر( ماذا أقول عن الشةةوق داخةةل القلةةب  

 وس  هذا الزحام والهجوم  ووس  الضجيض والصخب ! 

النبةةوي  وعلةةى طريقةةة أهةةل    بعد الصالة تقدمت في أدب إلى الشباك 

ال ل  قلت: ال الم عليك يا رسول اهلل  ال الم عليك يا أيها النبةةي ورحمةةة  

اهلل وبركاته  وقرأت الصالة وال ةةالم علةةى النبةةي  ثةةم وقفةةت أمةةام قبةةر  

الشيخين  وقلت: ال الم عليك يا أبا بار يا خليفة رسول اهلل  ال الم عليةةك  

وتقدمت ثم اتجهت ناحية القبلة ودعةةوت اهلل  أيها الفاروق ياعمر بن الخطاب   
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ببعأ األدعية المناسبة للزمان والماان  ثم ألقيت بعد ذلك نظرة سريعة علةةى  

بقية أجزاء الم جد النبوي  يرشدني في ذلك شرقي  وأخيرا عدت إلى مقةةر  

 إقامتنا. 

كانت هذه المرحلة هي أصعب المراحل  فقد تتعثر القدم وتزل  ويةةذكر  

 حين رجع من ال فر قال:    أن ابن عمر 

ال الم عليك يا رسول اهلل  ال الم عليك يا أبةةا باةةر  ال ةةالم   -

عليك يا أبت  واكتفى اإلمام مالك بأن قال: ال الم عليك يةةا أيهةةا النبةةي  

ورحمة اهلل وبركاته  ولان العلماء والصوفية التالين  اخترعةةوا سةةالمات  

أكثةةر عشةةقا لرسةةول اهلل  طويلة  وال ندري هل هؤالء العلماء والصةةوفية 

صلى اهلل عليه وسلم من ابن عمر رني اهلل عنه ومةةن اإلمةةام مالةةك  أو  

أنهم أكثر معرفة باداب التعبير عن محبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةةلم  

 أكثر من ابن عمر رني اهلل عنه واإلمام مالك. 

  ومن األماكن التي فصل المؤل  الحدين عنها ماتبة شي  اإلسالم عارف 

 حامت الشهيرة ودار الحدين: 

في الصباح زرت ماتبة شي  اإلسالم عةةارف حامةةت الشةةهيرة  التةةي  " 

أس ها شي  اإلسالم التركي عارف حامت منذ مائة سنة تقريبةةًا  وال يوجةةد  

بالملاة العربية ال عودية ماتبةةة تماثلهةةا مةةن ناحيةةة مةةا تضةةمه مةةن نةةوادر  

ائعةةا نةةخما  ووقةة   ومخطوطات  وقد خصص لها شي  اإلسةةالم مبنةةى ر 

لإلنفاق عليها ممتلاات كثيرة في البلقان ووس  آسيا  إال أن الممتلاات التةةي  

كان قد وقفها في البلقان  ناعت قبل الحرب العظمى  كمةةا صةةودرت بقيةةة  

الممتلاات بعد االنقالب التركي  كان يعمل بالماتبةةة عةةدد ال بةةأس بةةه مةةن  

  إبراهيم حمدي  الةةذي يحتةةل  الموظفين  وال يوجد اآلن سوى مديرها الشي 

وظيفة تتقلدها األسرة من عهد جده  ومنذ أكثر من عشةةر سةةنوات تةةدهورت  

الحالة المالية للماتبة  فقدم إبراهيم حمدي إلى الهند  وقةةد استضةةفته فةةي  

م اني  الملحق بماتبة بتنه الشهيرة  وعاد الشي  بعد أن تلقى وعودا بإرسال  

آباد وبهوبال  وال تزال هةةذه الم ةةاعدات    م اعدات شهرية معقولة من حيدر 
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تصله حتى اآلن  وربما تاون قد توقفت  وهناك توقعات باسةةترجاع األوقةةاف  

في ظل الحاومة التركية الجديدة  ومن العجيب أن هؤالء رفضوا قبول معونةةة  

 حاومة المملاة العربية ال عودية!!. 

ذ مدة طويلةةة   هذا هو تاري  الماتبة باختصار  وكنت قد سمعت عنها من 

واآلن واتتني الفرصة لمشاهدتها: المبنى رائع ومتين  رتبت الاتب فةةي نظةةام  

دقيق  وهي تضم فهارس مرتبة على الطريقة القديمة  ولان أين القراء ! وأين  

الم تفيدون ! والعبد الفقير نف ه  في سفره هذا ة ترك م ألة التلمذة التةةي  

إلةةى هةةدوء وسةةاون  بينمةةا التعريةة     كان عليها  فالقراءة والاتابةةة تحتةةاج 

 بالدعوة  ولقاء الناس أمر يحتاج إلى الحركة هنا وهناك والعدو يمينا وشماال.  

ألقيت نظرة سريعة على الماتبة  فاطمةةأن قلبةةي  وقةةد لقينةةي الشةةي   

إبراهيم حمدي الذي اشتهر بين الناس عامة باسم إبراهيم الخربوطلي  لقينةةي  

وبحب وإخالص  وهو في انتظةةار سةةيد سةةليمان    ح ب العادة بحرارة شديدة 

الندوي  وظل ي ألني عن أخي المحترم سيد هاشم الندوي  لانني ال أعةةرف  

 شيئًا عن أحواله منذ زمن طويل. 

وهي مدرسة دينية  أقامتها جماعةةة    " دار الحدين " في الم اء ذهبت إلى  

ورئةةيه    أهل الحدين بالهند  وهي تدار في الغالب بم ةةاعداتهم وتبرعةةاتهم  

المدرسين بها يدعى الشي  عبد الرحمن إفريقي  رجل طيةةب وصةةالح  وهةةو  

 بجانب عمله هذا يلقي دروسا في الحرم أيضًا. 

قةةد ذكةةر أيضةةًا هةةذه   الشي  أبا الح ن الندوي ومن الجدير بالذكر أن 

 م: 1974هة / صي  سنة  1366الماتبة حين زار المدينة المنورة في أواخر سنة  

لمنورة وعلى بعد عدة أقدام من باب جبريل توجةةد ماتبةةة  .. في المدينة ا 

عارف حامت الشهيرة  وهي خزانةةة عةةامرة بالمخطوطةةات ونةةوادر الاتةةب   

شي  إبراهيم  كان قد قدم إلى الهنةةد  والقائم عليها رجل تركي فانل يدعى ال 

منذ مدة بعيدة  وأقام في الندوة )أي ندوة العلماء( وفي دار المصنفين )أعظم  

كره( عدة أيام وبينه وبين الشي  م عود عالم النةةدوي عالقةةات طيبةةة  وقةةد  

دعانا ذات يوم  فلبينا الدعوة  وذكر لنا أن الماان الذي توجد فيه الماتبة هو  
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 ن المثنى ابن سيدنا ح ن بن على رني اهلل عنه  وهذا األمر  بيت جدكم ح 

ثابت بالم تندات التاريخية  فأقيموا هنا ليلة  وقبلنا عرنه  وهاذا أقامةةت  

 . ( 17) الوالدة مع شقيقتي في ق م الن اء وأقمت أنا ومحمد الثاني على ال طح 

 مدينة: ونعود إلى العالمة م عود الندوي وهو يص  م اكن وبيوت أهل ال 

تجدر اإلشارة إلى أن م اكن العرب هنا فةةاخرة  وال يماةةن لةةديوانات  " 

أعياننا ورؤسائنا في شبه القارة أن تدانيها فخامة وروعة  لقد وهب اهلل أهةةل  

الحجاز األموال الاثيرة  لانها تنتهي تماما مع نهاية كل عام  إذ ينفقونها فةةي  

وبيوتهم التي تال  أموااًل باهظة   أمور ال طائل منها  فينفقونها على م اكنهم 

 " دون حاجة لذلك. 

وذكر لقاءاته بعلماء من العالم اإلسةةالمي يعيشةةون فةةي المدينةةة  وعةةن  

 م جد قباء كتب ما يلي: 

يعد م جد قباء من أهم األماكن بعد الم جد النبوي  وتبعد قباء عةةن  " 

هلل عليةةه  المدينة المنورة م افة ميلين أو ميلين وربع  وكةةان الرسةةول صةةلى ا 

وسلم حين هاجر من ماة  قد أقام في هةةذا الماةةان  قبةةل دخولةةه المدينةةة  

المنورة  وصلى فيه  ومن هنا يعد هذا أول م جد فةةي اإلسةةالم  وقةةد ورد  

ذكره بصفة خاصة في القرآن الاريم  وكان الرسةةول صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم  

أذهب إلى   يذهب إلى م جد قباء كل يوم سبت  بصفة عامة  ولهذا تمنيت أن 

 م جد قباء يوم ال بت  ومشيا على األقدام. 

وعن سلوك بعأ الجهلة في المدينة المنورة كتب العالمة م ةةعود عةةالم  

 الندوي ما يلي: 

مع أن الحاومة الحالية البن سعود قضت على مراكز البدع كلهةةا  لاةةن  " 

ن  ما هو عالج الجهلة ! لقد شاهدت عددا من الن وة من منطقة البنجاب يقةةبل 

 حائ  م جد قباء  ويجعلن من أنف هن فداء له! 

 

انظر حبث بعنوان أدب الرحلة يف كتاابت الشةيا أ  احلنة  علةي النةدوي بةر العربيةة واألرديةة حبةث مقةدم (  17)
 .هجرية1409سممي برتكيا ط بريوت لندوة األدب ا 
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كما وص  الااتب أيضا الم اجد التي زارها مثل م جد القبلتين وفصل  

 الحدين عن زيارته لجبل أحد: 

توجد آثار عمران  وأطالل عظيمة الشأن بالقرب من جبل أحد  وقبةةل  " 

الةةبالد   أن يؤسه الملك عبد العزير المملاة العربية ال عودية ويوحد أجةةزاء 

ديني عظيم( ي تمر عدة أيةةام     ان )مهرج   " مولد عظيم   " كان يقام هنا كل عام  

فينتقل هنا جميع ساان المدينة  مثلما ينتقل جميع أهل ماةةة إلةةى عرفةةات   

ماةةة يةةوم   ومثلما كانت ن اء ماة ي خرن من أي رجل يشاهدنه فةةي حةةواري 

حةةواري   ي ةةخرن مةةن أي رجةةل يشةةاهدنه فةةي   المدينةةة   عرفة   كانت ن اء 

  ولان هذا المولد أو المهرجان  أ لغي بقوة القانون  وتم القضاء علةةى  المدينة 

جميع البدع بجرة قلم  فال ي مح ألي حاج أو زائر أن بيقي بالليةةل  وت ةةتحق  

الحاومة ال عودية الشار  والثنةةاء  والمةةديح  واإلطةةراء علةةى هةةذا العمةةل  

 اإلصالحي العظيم. 

 لي:  وكتب عن أهل المدينة ما ي 

…والناس هنا ح نو العشرة  دمثةةو الخلةةق  متوانةةعون  مهةةذبون   " 

بالمدينة  فإذا لم أفار في أمةةر االرتبةةاط    ى حدثني قلبي أكثر من مرة أن أبق 

ولية  وخدمة والدي العجوز )أطال اهلل عمةةره( لنويةةت اآلن  ؤ بالجماعة  والم  

اتفاق  وليه من    أن أمان هنا لمدة سنة  واألمر الثاني يتعلق برفيقي  فبيننا 

المناسب أن أبقيه هنا كثيرا  وكنت أفار فةةي أن أتركةةه هنةةا فتةةرة أطةةول   

فاألرض هنا خصبة وممهدة وقابلة للزراعة  تحتاج فقةة  إلةةى فةةالح مجتهةةد  

 " وجاد. 

 وقبل أن يغادر المدينة عبر عن مشاعره في ال طور التالية: 

 يوما  لان بةةدا    عقدنا العزم على ال فر  مضى علينا بالمدينة عشرون

لنا كأن أقدامنا وطئت هذه األرض الطيبة حاال  كانةةت رائحةةة األلفةةة الذكيةةة  

وعبير المحبة ينبعن من الجدران واألبواب  وكانت العين إذا ما وقعت من بعيد  

على القبة الخضراء  زادت سرعة دقات القلب  لو كان األمر بيدي لقمت بدور  

   ويقدرها حق قدرها.. واأللفة ار الحب  الان اس  فما أسعد من يقيم في دي 
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 وعن زيارته لم جد الغمامة وبعأ األماكن األخرى كتب ما يلي:  

بعد العصر زرنا م جد الغمامة  ففي هذا الماان كانوا ي صةةلون صةةالة  

العيدين في العهد النبوي  وقد دخل هذا الماان اآلن في حيز العمران  وبنةةي  

في جماعة  في وقت كثرة الةةزوار  لةةم   لصلوات الخمه ا  ى هنا م جد  وتؤد 

تان هناك نقو  أو كتابات  كما أن دليلنا لم يان علةةى علةةم بشةةيء خةةاص  

يخبرنا به  وبصفة عامة ترجةةع جميةةع المبةةاني الموجةةودة بالمدينةةة المنةةورة  

 ونواحيها إلى العهد التركي. 

في ماان ما داخل المدينة المنورة  يوجد قبر مالك بن سنان رنةةي اهلل  

ه )والد أبي سعيد الخدري رني اهلل عنه( الذي ج رح في غزوة أحد  وجاء  عن 

إلى المدينة  ولانه فارق الحياة  فدفن في بيته  وفةةي هةةذا الماةةان توجةةد  

مدرسة لتحفيظ القرآن  يديرها علي ال مان الدمشقي  وفي أثناء عودتنا من  

لقةةة اليةةوم   م جد الغمامة  وصلنا بالقرب من بيته  فعرفنا أن المدرسةةة مغ 

وستظل مغلقة غدا )الجمعة( أيضًا  ويمان أن نزورها يوم ال بت  فقد غلبنةةا  

الشوق لزيارة الماان  واتجهنا إلى بيت على ال ةةمان  فلةةم نفلةةح أيضةةًا فةةي  

 .  ( 18) مقابلته  ألنه ذهب للصالة بالحرم النبوي 

 عاطفة أهل الهند تجاه المدينة:  

تجاه المدينة المنورة عاطفة جياشةةة   من المالحظ أن عاطفة أهل الهند  

انا في انزالق البعأ إلى ارتااب بعةةأ األخطةةاء الشةةرعية   ي قوية تت بب أح 

وهذا ما كان يخشاه العالمة م عود الندوي  وهذا أيضًا ما عبر عنةةه األديةةب  

ماهر القادري في رحلته بعنوان قافلةةة الحجةةاز التةةي طبعةةت أول مةةرة سةةنة  

مشاعر األديب وهو ي تعد لل ةةفر مةةن ماةةة    م  وقد فانت 1955هة/  1373

 الارمة إلى المدينة المنورة فاتب ما يلي:  

ن تعد لل فر إلى المدينة  سنتحرك من ماة إلى المدينة  مةةن النةةور  "  

إلى النور  وبينما كان حزن فراق ماة ي يطر علينا  كةةان فةةرح ال ةةفر إلةةى  

 

 .ة و عليق مسري عبد احلميديز  رمجانظر الرتمجة العربية ط مكتبة امللك عبد العز (  18)
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القلب  ما أقةةول عةةن    المدينة يطغى على قلوبنا  كي  يمان التعبير عن حالة 

 القلب الطاهر والنفه الطاهرة والنظر الطاهر  وتذكرت هذه األشعار: 

 ماذا أقول عن الرحلة من ماة إلى المدينة ! 

 ماذا أقول عن أنوار ال حر 

 في أول منازل ال فر 

 بينما الربيع يتراءى من شبابيك الفردوس ! 

 إنها حرارة الشوق أيضًا

 إنه فصل الصي  أيضًا

 ني  على كل هذا حرقة الابد ! قول لو أ  ماذا أ 

 فالعين تتطلع  تنظر إلى مالمح الطريق.. 

 إلى طبية  مرحبا.. مرحبا 

 ماذا أقول عن رؤية ماان الرونة في حرم الحبيب ! 

  إذا ما أطلةةق  عبر الااتب عن خطورة االنزالق في الشرك وفي المدنية  

 حدود الشريعة بما يلي: اإلن ان العنان لمشاعره التي تقوده إلى الخروج عن  

 قبل سنوات كتبت قصيدة جاء فيها: "  

 الطيبة طيبة ها قد جئت لزيارة 

 فوجدت نف ي في عالم الخوف والرجاء 

 ها هي الشريعة في ناحية 

 وهو هو الحب في ناحية والنداء.. 

واآلن أجد نف ي واقفًا بين مفترق طريق  يتفرع منه طريق للحب وطريق  

حدود الشريعة  ودخلنا دوامة المحبة  دخةةل التوحيةةد  للعشق  فلو خرجنا عن  

مرحلة الخطر  وتحولت ال عادة التي نرجوها إلى تعاسة وسوء توفيق  وكأننةةا  

كالذي يضع ال م في ماء الحياة  فمعلم التوحيد األول صلى اهلل عليةةه وسةةلم  

تقبيل اليد عادة من عةةادات العجةةم  ونت ةةاءل ألةةيه تقبيةةل  أن    أرشدنا إلى 

 وأعمدة مزاره بدعة أوجدها العجم   شبابيك 
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إن المحبة التي تحطم حدود الشريعة التي جاء بها صلى اهلل عليه وسةةلم  

لن تاون سببا في سروره عليه ال الم  بل ستاون سةةببا فةةي غضةةبه  ومةةن  

يتخطى حدود الشريعة تحت اسم أي محبة أو أي عقيدة أو شوق أو مةةا شةةابه  

ن ياون ذلك وباال على إيمانه وعلةةى دينةةه..  ذلك هل تقبل زيارته  إننا نخشى أ 

إن أمر المحبة أمر دقيق وال بد من المضةةي علةةى الةةدرب باحتيةةاط شةةديد   

قةةل ال  } فهناك خطر من المبالغة  وحتى يبعد هذا الخطر جاء قولةةه تعةةالى:  

 . ( 188- )األعراف   { أملك لنف ي نفعا وال نرا إال ما شاء اهلل 

ال شجر  وال قبة  ومع هةةذا فةةإن  وفي حضن جبل أحد ال يوجد قبر  و 

الحاومة منعت الذهاب إلى هناك  ولان تبقةةى م ةةألة أهةةل البدعةةة  فهةةم  

يقومون بتقبيل الطرق في المدينة المنورة  وي جدون للجبةةال.. فمةةاذا يماةةن  

للحاومة أن تفعل مع هؤالء  إن يد القانون ويد المحت ةةب ال يماةةن أن تصةةل  

دعة باتابة عرائأ وطلبةةات لمةةن يريةةدون   إلى كل ماان.. كما يقوم أهل الب 

ويضعونها عند مقام إبراهيم  ولقد شاهدت الن اء ي جدن ناحية بيت فاطمة  

رني اهلل عنها في الم جد النبوي  ورغم محاوالت الشةةرطة  يقةةوم بعةةأ  

 ( 19) الزائرين بتقبيل شبابيك الرونة المباركة 

  فةةذكر أنةةه  منةورة وقد كتب المؤل  عن مظاهر الحياة في المدينةة ال 

شاهد مدرسة العلوم الشرعية بالقرب من الم جد النبوي  ويتصل بهةةا حةةارة  

ت مى زقاق البدور  كان يلعب فيها أطفال الح ين والصةةحابة الاةةرام رنةةي  

اهلل عنهم  وهنا ي ان العالم الجليل صاحب ترجمان ال نة الشي  بةةدر عةةالم  

ي مى شارع العينية حين يوجد  الميرتهي منذ سنوات عديدة  وأكبر شارع هنا  

سوق القماشة وال وق ال يقصده الحجاج ألنهم يفضلون الشراء من ماة  بينما  

يشترون من المدينة الخراف والتمور  إذ توجد حةةول المدينةةة ب ةةاتين للتمةةر  

كثيرة وهناك أنواع من التمور ال حصر لها  من أشهرها العنبةةري  والعجةةوة   

  الوقةةة ي  والحلو والربيعة  وأغالهةةا العنبةةري  ي  والبرن و والشلبي  والصفا 

 

 178-164ص  الرحلة(  19)
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بثماني رياالت  والعجوة والبرني من أقدم تمور المدينة  وورد في بعأ الاتب  

 .   ( 20) أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يحب هذين النوعين من التمور 

كما وص  المؤل  جو المدينة ولياليها الرطبة في الصي  وقدوم الملةةك  

 سعود إليها: 

… في الجزء األخير من الليل كان من الضروري أن أتلحةة  بالغطةةاء   " 

وكنت وأنا نائم أشاهد القبة الخضراء  وماذن الم جد النبوي.. وهةةذه نعمةةة  

كبرى.. قدم الملك سعود مع خدمه وحاشيته إلى المدينة المنورة  ونةةزل فةةي  

ي   قصر شيد حديثا  وهو يقع بالقرب من باب الن ةةاء فةةي الم ةةجد النبةةو 

 وحول القصر كان هناك الاثير من الشرطة والموظفين وال يارات الملاية…  

ماء وبحثت عن مةةاء فوجةةدت    القلة في الفجر نهضت ألشرب فلم أجد في  

صنابير المياه مغلقة  كانت الحاومة تجري توسيعات في هذا الجانب من الم جد  

ى نظافةةة الشةةارع   وا المحابه حتى ال تت رب المياه ويةةؤثر هةةذا علةة فل ولهذا أق 

وخاصة أن الملك سعود كان سيمر من هذا الماان.. وناقشت األمر مةةع الحةةارس  

صةةنابير المةةاء ألحمةةل مةةا أريةةد  المحبه وأفتح الذي تلط  معي  وتركني أفتح 

وأمضي.. والواقع أن الملك سعود وم تشاريه لم يةةأمروا بغلةةق صةةنابير الميةةاه أو  

ي من الموظفين الصغار الذين يرتابةةون هةةذا  محابه المياه  ولان األمر عادة يأت 

هؤالء الصغار إلةةى الابةةار مةةن   يء الخطأ  فيحب ون الماء عن الناس  وهاذا ي  

 …  ( 21) ولين تحت دعوى تلقيهم أوامر ال بد من تنفيذها ؤ الم  

 وعن توسعة الحرم النبوي كتب ما يلي:  

وي حتةةى اآلن  سمعت أن الحاومة ال عودية أنفقت على توسعة الم جد النب "   

مليون روبية  وتم االنتهاء مةةن التوسةةعة  400هة( حوالي  1374م/ 1955)يقصد عام  

ناحية باب الرحمة  والتوسعة بال المقةةاييه لي ةةت جميلةةة فقةة  بةةل ت ةةتحق  

 المشاهدة  وسوف ي تغرق االنتهاء من التوسعة الالية العديد من ال نوات 

 وفي مونع آخر كتب ما يلي:  

 

 194الرحلة (  20)
 195-194الرحلة ص(  21)
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ك بعأ المشاالت  فال بد أن الحاومةةة ال ةةعودية فةةي  … وإذا بقيت هنا " 

ظل هذه اإلصالحات ستتالفاها  وتتابع الحاومة تنفيذ إجةةراءات عديةةدة لراحةةة  

 " الحجاج.. 

وودع األديب ماهر القادري جزيرة العرب وهو يشعر أنه قد حمةةل زادا روحيةةا  

 ومعنويا يافيه طوال حياته  فأنشد يقول:  

من الخميلة  ال حاجة لنا بةةزاد الطريةةق فةةي    قال ن يم ال حر وهو يمضي " 

  " الرحلة الطويلة 

 المدينة في عيون األديب الروائي ن يم حجازي:  

وهذا أديب آخر له ماانة عالية في األدب األردي فهو روائي كتب عددا كبيةةرا  

م  1959هةةة/ 1378من الروايات اإلسالمية التاريخية  قدم إلى المدينة المنورة سنة 

التي يديرها  ثم نشرها بعد ذلك في كتاب    " كوه تان "  ته في جريدة  وسطر ذكريا 

وقد كتةةب عةةن الحالةةة االقتصةةادية فةةي    "   من باك تان إلى ديار الحرمين " بعنوان  

 المدينة المنورة أثناء زيارته تلك: 

ال يوجد نقص في المأكوالت أو المشروبات في المدينة المنةةورة  ويماةةن  "   

الذاتية إن المدينة المنةةورة مةةن أرخةةص مةةدن الشةةرق    أن أقول وبناء على تجربتي 

األوس   فالفاكهة هنا يمان أن تجدها مثلما تجدها في جدة وماة المارمة ومةةن  

المالحظ أن مدن الشرق األوس  تعاني نقصا فةةي الحليةةب الطةةازج إال أن األمةةر  

أكثةةر    يختل  في المدينة المنورة  وعلمت أن الماعز في المدينة المنورة تدر حليبةةا 

من غيرها في األماكن األخرى  وال يقلق أهل المدينة بالن بة للمرعى فهو متةةوفر  

تماما  وتمور المدينة جيدة واإلنتاج وفير  فالناس هنةةا يةةأكلون التمةةر ويبيعونةةه   

ويطعمونه غنمهم أيضًا  وأهل المدينة المنورة يحبون ويقدرون الباك تانيين كثيرا   

ك تانيين في المدينة يدعون اهلل أن يحمي باك تان وأن  ورأيت بعأ المهاجرين البا 

 "  يجعلها من البلدان الراقية المتطورة 

 أبو األعلى المودودي وتوسعة الحرم النبوي: 

أما العالمة أبو األعلى المودودي الذي أقام في المدينة المنورة أسبوعًا تقريبًا  

العربية ال ةةعودية فةةي  م وجاءت ذكريات سفره للمملاة  1959دي مبر  19إلى  13من  
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ورد فيةةه وصةة  توسةةعة الحةةرم النبةةوي   "  آن سفرنامه أرض القةر " كتاب بعنوان 

 والمنطقة المحيطة: 

م  1956دينة المنورة مدينة نظيفة  حين جئنا هنا بعةةد حةةض عةةام  ةة بدت الم " 

هة( كانت تجري توسعة الحرم النبوي  وكانت المباني مةةن حولةةه مهدمةةة   1375) 

حفر  واآلن تم االنتهاء من كل هذا  وبدا الم جد النبوي بعةةد  والشوارع مملوءة بال 

التوسعة جميال جدا وعظيما  وتضاعفت م احته عما كانت عليه قبال  ورصةةفت  

الشوارع من حوله  فلم تعد هناك أية صعوبة في الدخول والخروج من وإلى الحرم   

ت يصل إلةةى  وتم تخصيص أماكن النتظار ال يارات  وهاذا لم يعد نجيض ال يارا 

 ( 22) الم جد  ولم يعد لهذا الضجيض أدنى تأثير على قراءة القرآن داخل الم جد 

 

 وما بعدها116الرحلة ص(  22)
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 وعن إمارة المدينة ورد ما يلي: 

أمير المدينة من األسرة المالاة  وهو اآلن في نجد  وينيب عنه سةةارتيره  "  

عبد اهلل ال ديري  وال ديري من أسرة نجدية طيبة تربطها بال سةةعود عالقةةات  

رابة  ويتولى بعأ أفرادها مناصب اإلمارة أو وكالة اإلمةةارة فةةي تبةةوك والوجةةه  ق 

 وحائل. 

ومبنى اإلمارة في المدينة المنورة مبنى متوانع  ولم نتمان من لقاء عبةةداهلل  

ال ديري والتقينا بابنه األكبر  وفي الم اء التقينا به وهو رجل ب ي  جدا  لانةةه  

وفر لنا جميع الت ةةهيالت  ووعةةدنا باسةةتمرار    ذكي على علم ببواطن األمور  وقد 

  ( 23) عودية ة تقديمه لال الت هيالت طالما نحن على أرض المملاة العربية ال  

وقد ورد في الرحلة وص  للماثر اإلسالمية التي زارها المودودي وكذا اآلثةةار  

  خارج المدينة المنورة مثل جبل أحد  وم جد قباء ودار كلثوم  ودار سةةعد  وبئةةر 

عقيةةق  وجبةةل سةةلع  ال الخاتم  وبئر رومة وبئر عثمان  وم جد القبلتةةين  ووادي  

  ( 24) وم جد الذياب  وم جد الفتح  وم جد الشمه  وحصن كعب بن األشةةرف 

باإلنافة إلى م جد المصلى وم جد الغمامة وسقيفة بني سةةاعدة  ودار جعفةةر  

   ( 25) الصادق  وأبي أيوب األنصاري 

 في المدينة المنورة: النهضة التعليمية  

أدباء شبة القارة الهندية   بعأ وقد نالت النهضة التعليمية في المدينة اهتمام 

م( التةةي نشةةرها بعنةةوان  1979هةةة/ 1399في رحلته )   الدكتور أحمد ناصر أفرد  ف 

صفحات كتب فيها عةةن الجامعةةة اإلسةةالمية بالمدينةةة    " حااية الجذب والشوق " 

 : قال تها  المنورة وأشاد بالجامعة وبرسال 

ذهبنا إلى جامعة المدينة المنورة وهةةي علةةى بعةةد قرابةةة ثالثةةة أميةةال…  " 

والجامعة مركز للعلوم الدينية  شيدت على م احة كبيرة  يتعلم فيها مئات الطالب  

من البالد اإلسالمية  والجامعة نظامهةةا يقةةوم علةةى إسةةاان الطةةالب  والتعلةةيم  

 

 218الرحلة (  23)
 وما بعدها  220الرحلة (  24)
 وما بعدها 233الرحلة (  25)
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افة إلى أن الحاومة ال ةةعودية تقةةدم  وال ان والاتب وغيرها بالمجان  هذا باإلن 

للطالب منحة مالية معقولة  والجو في الجامعة جو علمي ديني  كله أمن وسةةالم   

والعالقة بين الطالب واألساتذة عالقة مثالية  وأهم ما يميز التعليم هنا هو التركيز  

على التوحيد  وال يوجد هنا أي مظهر من مظاهر الشرك  كما ال يوجةةد فةةي أي  

ن في البالد  فشمع التوحيد الذي أعادت الحاومة ال عودية نوره إلى الحجةةاز  ماا 

 يضيء البصائر باإليمان.. 

وال شك أن هذه الجامعة تؤدي خدمة دينية عظيمة شاهدت فيها الاثيةةر مةةن  

طالب الهند وباك تان.. ولما كان اإلسالم هو الغذاء المادي والروحي للحياة الدنيا  

أن تقوم الجامعةةة بترتيةةب تةةدريه العلةةوم الجديةةدة والتقنيةةة  واآلخرة فإننا نرجو 

لطالبها  ألن الدفاع عن العالم اإلسالمي وتطةةوره يحتةةاج إلةةى رقةةي الم ةةلمين   

ويحتاج إلى تعرفهم على العلوم والتقنية وليت الحاومة ال عودية بخاصةةة  وبلةةدان  

فةةي سةةبيلها  العالم اإلسالمي بعامة  توجه اهتماما إلى هةةذه الضةةرورة  وتتخةةذ  

 .  (26)إجراءات عملية 

من شبه    المتأخرين   وقد جاء ذكر الجامعة اإلسالمية في معظم رحالت األدباء 

الجامعةةة اإلسةةالمية      (27)القارة  وقد ذكر حافظ لدهياني في كتابه جمال الحرمين 

م وعبر عةةن إح اسةةه بأهميتهةةا ألنةةه رأى فيهةةا  1989هة/   1410التي زارها سنة 

 النبوية في المدينة المنورة يقول:    امتدادا للمدرسة 

… واليوم يوجد في األراني المقدسة مركز هةةو امتةةداد ل ل ةةة الرشةةد  " 

والهداية  فقد كان تأسيه الجامعة اإلسالمية بغاياتها وأغرانةةها رمةةزًا لعاطفةةة  

التبليغ والدعوة  ورمزًا للحرص علةةى تعريةة  شةةباب العةةالم اإلسةةالمي بةةالتعليم  

يصال فريضة األمةةر بةةالمعروف والنهةةي عةةن المناةةر إلةةى أمةةم  الديني  ورمزًا إل 

  ." الدنيا. 

ومما يميز هذه الجامعةةة المةةنح والعطايةةا  "   وأشاد األديب بالجامعة ورسالتها: 

التي تقدم للطالب  وأبواب هذه الجامعة مفتوحة لجميع طالب العالم اإلسةةالمي..  

 

 214الرحلة (26)
 155معة والعاملر فييا الرحلة ص وانظر أيضاً لقاء األديب مبدير اجلا 252الرحلة (27)
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واألعباء المالية تعتبرهةةا  كل هذه الت هيالت  وهذا النظام الجيد  وجميع النفقات  

الحاومة فرنا إسالميا تؤديه لبلدان العالم اإلسالمي  وإنني ألبارك ألهةةل الحةةل  

ولين في الحاومة ولجميع أبناء العالم اإلسالمي هةةذه  ؤ والعقد في الجامعة  وللم  

الجهود المباركة وأقرر بأن كل م لم بالضرورة يشعر باالمتنان للحاومةةة ال ةةعودية  

   (28)  العمل الخيري.. على هذا  

 المدينة المنورة ومشاعر األدباء: 

كانت المدينة المنورة وال تزال المحرك القوي لمشةةاعر األدبةةاء  فاةةل بقعةةة  

  وتعيد إلى أذهانهم عصر اإلسالم  صلى اهلل عليه وسلم   فيها تذكرهم ب يرة نبيهم 

    (29)كيالنةي أسةعد  عل قلمهم ينطق بعبارات مؤثرة مثلما فعل الشةةي   ةة األول  فتج 

 وهو يق  أمام مقبرة البقيع: 

هنا يرقد أصحاب مقبرة البقيع الذين نمضي على دربهةةم  تخبرنةةا آثةةارهم  " 

بأننا جميعًا إلى زوال  وأننا خلقنا من تراب  وإلى تراب نمضةةي.. ومقبةةرة البقيةةع  

مدينة الصامتين  تحوي بداخلها أوراقا ال تعد والتحصى من تاري  اإلسةةالم عبةةر  

ين  كل قبر هنا عالمة  وكل جماعة هنا بال اسم أو عنوان.. ال يةةدري أحةةد:  ال ن 

كم من أناس دفنوا داخل هذا القبر أو هذه المقبرة .. فق  متاع العبرة متناثر فةةي  

 كل ماان.. 

المدفونون هنا أكثر قيمة من اإلن ان الحي الذي جاء يقرأ الفاتحة علةةى كةةل  

ن صحيفة أعماله على يمينه  فقيمته األخيرة  قبر هنا فأعظم قيمة لإلن ان أن تاو 

   (30)  " في الدنيا كومة من تراب  كومة التراب التي هي مدفن األماني الدنيوية.. 

والمشاعر تهتز كثيرا وتتحرك داخل الم جد النبوي وهذا ما حدث للبروف ر  

م  1987هةةة/ أوائةةل  1407عبةادت بريلوي حين زار المدينة المنورة في رمضان عام  

 كتب يقول:   حين 

 

 م1978هة/1398كراي ه ع  سفره عام حر سطر ذ (28)
 111الرحلة ص (29)
 48ايم يف داير احلبيب ص أ(30)
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…كان هؤالء من أبناء وطني  يعرفونني  جاءتني نداءاتهم من كةةل جانةةب:  " 

تفضل! افطر معنا  اعتذرت لهم فقد كنت أريد أن أتقةةدم إلةةى الصةةفوف األولةةى  

ألصلي المغرب هناك  وبينما كنت أتقدم أم ك بي رجل سعودي قةةائال: ال بةةد أن  

 تفطر معنا اليوم… 

وأفطرت معه  قةةدم لةةي التمةةر والب ةةاويت  وهاذا انطررت إلى التوق   

والخبز وأشياء أخرى ثم قدم لي فنجان قهوة  شربت هذا الفنجان فشةةعرت بلةةذة  

وسعادة  ونودي إلقامة الصالة  فصليت بجوار هؤالء العرب  وجل ةةت بجةةوارهم  

لقد رأت عيناي هذا الم ةةجد قطعةةة    (31) بعد الصالة أدعو اهلل وأسجد شاكرا له.. 

ت صدري بهذا النور طوال فترة إقامتي  وقد عرفني هذا النور علةةى  من نور  فمأل 

   (32)  دنيا قلبي ألول مرة في حياتي.. 

وهذا أديب آخر يختل  في بيان مشاعره عمةةن سةةبقوه  فوصةةفه للمشةةاعر  

اإلن انية مختل   ووصفه لإلن ان مختل   ووصفه للطريق مختل   ومةةن هنةةا  

  فوصفه له أيضًا يختل  عن وص  من  جاءت براعته  وهو يص  الم جد النبوي 

"  "جمةةال الحةةرمين سبقوه  ونقصد هنا األديب الابير حافظ لدهياني فةةي كتابةةه  

 م ويقول فيه: 1989هة/ 1410الذي نشر عام  

حين ي قل ب الخيال صفحات الماني ليصل إلى صةةفحة الحانةةر  نةةرى أن  " 

صةةر الحانةةر   الم جد نموذج نادر لفن العمارة  وهو من أح ن المباني فةةي الع 

 لقد بناه العثمانيون باإلخالص والحب واالحترام.  

ثم كان الق م الثاني من عمارة الم ةةجد فةةي عهةةد الملةةك سةةعود والملةةك  

فيصل  وها هي المحبة  وها هو اإلخالص كالهما نموذجان رائعان مختلفان لفةةن  

امةةا  العمارة  ومالمح عمارة كل زمان تختل  عن مثيلتها في روعتهةةا وح ةةنها  تم 

مثلما يختل  ملبه كل زمان عن الزمان اآلخر  وهاذا كانت طريقة توسعة عمةةارة  

 

 52الرحلة (31)
 213-210الرحلة ص (32)



 المدينة في عيون أدباء شبه الق ارة الهندية. د. سمير عبدالحميد 

182 

 

الم جد الحرام متماشية مع مقتضيات العصر الجديد  مع الحفاظ علةةى عمةةارة  

   (33)" الم جد ال ابقة كما هي… 

 وبينما يص  األديب حمام الحرم النبوي  انطلقت موهبته الشعرية:  

 "في فضاء من نور 

 الحرم   راح حمام 

 يحوم ويدور 

 وحول القبة الخضراء 

   (34)يرفرف مثلنا ويدور 

 

 توسعة الحرم النبوي في عهد خادم الحرمين الملك فهد: 

م لنرى كتابةةا جمةةيال يصةةدر  1993هة/ بداية عام  1313نصل إلى أواخر عام  

بعنوان مدينةةة النبةةي   الطبيب خالد عباس األسدي باألردية في الهور بقلم الدكتور  

مه واليوم  يتضمن ذكريات المؤل  في المدينةةة المنةةورة  وترجةةع أهميةةة  بين األ 

الاتاب إلى أن مؤلفه عمل عدة سنوات بالمدينة في عالج المرنى الةةذين شةةاركوا  

في توسعة الحرم النبوي  كما زين كتابه بالصور الملونة مما جعل منه تحفة فنيةةة   

ي في عهةةد خةةادم الحةةرمين  ويونح المؤل  أن التوسعة التي تمت في الحرم النبو 

الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز شملت المدينة المنورة كلها في عهةةد الرسةةالة  

النبوية  ويركز الاتاب على استقراء التةةاري  لعةةرض النهضةةة العمرانيةةة الحديثةةة  

 للم جد النبوي. 

 خاتمة: 

وهاذا ونحت لنا صورة المدينةةة المنةةورة فةةي كتابةةات أدبةةاء شةةبه القةةارة  

وبخاصة من يقةةرض  احتلت المدينة المنورة ماانة سامية في قلوبهم  ندية  فقد اله 

الشعر منهم  فال يصدر عدد من مجلة أدبية  وال تصدر صحيفة يومية تخلةةو مةةن  

بعأ أشعار النعت والمديح النبوي وذكر المدينة المنورة  واألدباء الذين كتبوا عةةن  

 

 213الرحلة (33)
 ن  الندوي بر العربية واألرديةانظر أدب الرحلة يف كتاابت الشيا أ  احل(34)
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أبةو  كثيرًا من األشعار الجميلة  فالشي   ذكرياتهم في المدينة نثرا  نمنوا كتاباتهم  

يمضي على الدرب الذي يقوده إلى المدينة  فيتةةأثر ويجةةري علةةى  الح ن الندوي  

 ل انه الشعر رغما عنه: 

سةةرورنا ومةةا    ى "قطعنا الطريق في يوم وليلتين  وال يمانني أن أعبر عن مد 

فقةة    طرأ على قلوبنا من رقة  ونحن نمضي على هذا الطريق  ويحضةةرني هنةةا 

 بيتان من الشعر األردي كانا يجريان على ل اني رغما عني: 

 "هواء الن يم اليوم مفعم بالم ك والطيب 

 لعلها تناثرت تجاه الريح القادم إلينا 

 خصالت شعر الحبيب 

 الذي مر من هنا مرة ولان 

 ال تزال حتى اآلن ن مات الرحمة اإللهية 

   (35)  " تح  بنا  تنثر علينا الورود والطيب 

تار في ختام هذا البحن المختصةةر بعةةأ األشةةعار مةةن كتةةاب األديةةب  وأخ 

هة/  1400بعنوان فيوض الحرمين نشر عام  سيد محمد عبد العزيز شرقي  الشاعر 

م وقةةدم له الشي  أبو الح ن النةةدوي الةةذي لقةةي الشةةاعر فةةي المدينةةة  1980

   (36)المنورة 

وقت الفجر  ثةةم   والشاعر يص  في أشعاره المدينة المنورة والم جد النبوي 

يعبر عن مشاعره وقت الرحيل ويصل إلى الهند فتشده الذكريات مرة أخةةرى إلةةى  

 مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم. 

 وهذه نماذج من أشعاره: 

 "يا زائر المدينة 

 حين يمأل النور صدرك 

 حين تصل سفينتك إلى ساحل الجزيرة العربية 

 فال تن ني بالدعاء  

 

 م.1980هة/ أكتوبر 1400انظر مقدمة فيوض احلرمر ط ملتان ذو القعدة (35)
 م.1980هة/ أكتوبر 1400عدة انظر مقدمة فيوض احلرمر ط ملتان ذو الق(36)
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 حين تملي أنظارك 

 روي ظمأك حين ت 

 من ماء زمزم في البطحاء 

 فاذكرني أيضًا.. اذكرني 

 وال تن ني بالدعاء 

 ستأتي إلى م جد الرسول للصالة  

 حين تشاهد منبره المبارك 

 وتتذكر سنته الطاهرة 

 فاذكرني أيضًا.. اذكرني 

 " وال تن ني بالدعاء 

 وعند رحيله من المدينة المنورة نظم ما يلي:  

 "ياللح رة! 

 .. عمرت بالنور فؤادي.. عيوني 

 سأنوي كل عام أن أشد الرحال 

 إلى م جد الرسول.. 

 وأنثر الورود والزهور 

 فامنحني يا إلهي هذه النعمة 

   (37)"  فأنت القادر وعبدك عاجز وشاور 

 وفي الهند يجتر الذكريات: 

 "وصلني سالم من المدينة 

 وصلتني رسالة من طيبة 

 من حبيب يجاور الحبيب 

 ف ر القلب وفرح الفؤاد 

 اءتني رسالة باسمي  ج 

 فتألأل النور في فؤادي 

 

 129فيوض احلرمر ص (37)
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 (38)"  ورسمي!! 

ينظم ديونًا كامال باسم    محمد إقبال وإذا عدنا إلى الوراء قليال وجدنا الشاعر  

" أي هدية الحجاز أو هدية العائد من الحةةض  يبةةن فيهةةا مشةةاعره  "أرمغان حجاز 

وسلم  وإلى البشرية  ويوجه فيه نداءاته إلى خالقه  وإلى رسول اهلل صلى اهلل عليه  

جمعاء  فالشاعر كان يتوق لل فر ألداء فريضة الحض  وزيةةارة الم ةةجد النبةةوي   

 لان ظروفه الصحية حالت بينه وبين ذلك رغم أنه كان يردد: 

 يا رحيما بك للدنيا مفاز كل ما أبغيه موتي بالحجاز 

لى  وتخيل إقبال أنه م افر إلى المدينة المنورة  وبن مشاعر حبةةه للنبةةي صةة 

اهلل عليه وسلم  وأغرق في ذلك حتى عاب عليه البعأ هذا األمر  فاانت دموعه  

 ت يل على وجنتيه  وهو ينشدهم هذه األبيات المؤثرة: 

 "إنني أتوجه إلى المدينة رغم شيبي وتقدم العمر بي  

 أترنم باألشعار في سرور وحنين 

 ال تعجبوا مني 

 فالطائر الم اين 

 يظل يحلق في الصحراء 

 نهاره طول  

 فإذا أقبل الليل شده الحنين  

 فأخذ يرفرف بجناحيه 

 يفار في وكره 

 " يفار في عش يأوي إليه 

فالمدينة المنورة هي نهاية مطاف هذا األديب الم ةةلم الةةذي شةةده الحنةةين  

 .لزيارة الم جد النبوي في أواخر أيام حياته 

 أهم المصادر والمراجع:  

 

هةةة وانظةةر أيضةةاً إ بةةا  1407ومةةا بعةةدها ط لكينةةو 23انظةةر الطريةةق إد املدينةةة للشةةيا أ  احلنةة  النةةدوي ص(38)
 املكتبة العلمية الهور ابكنتان. 2وأرمغان حجاز، مسري عبداحلميد ط 
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  2أبو األعلى المودودي  سفرنامه قرآن تحرير محمد عاصةةم ط   -

 م 1991اسالمك ببلي كيشتر الهور  

أبو الح ن علي الح ني الندوي  الطريق إلةةى المدينةةة الطبعةةة   -

 هة 1407الخام ة لاهنو 

 م 1984الهور    2أسعد كيالني  مشاهدات حرمين ط   -

 م 1989  جمال حرمين ط أولى الهور  حافظ لدهياني  -

خواجه ح ن نظامي  سةةفرنامه خواجةةه ح ةةن نظةةامي بابةةت   -

هةةة/  1341دهلةةي    3م( ط  1911سياحت مصر وفل طين وشام وحجاز ) 

 م 1923

الماتبةةة    2سمير عبد الحميد إبراهيم  إقبال وأرمغان حجةةاز ط   -

 هة 1412العلمية الهور  

ابات الشةةي  أبةةي  سمير عبد الحميد إبراهيم  أدب الرحلة في كت  -

الح ن الندوي بةةين األرديةةة والعربيةةة  بحةةن مقةةدم فةةي نةةدوة األدب  

 م 2000م ط بيروت نمن أبحاث الندوة 1997اإلسالمي بتركيا  

سمير عبد الحميد إبراهيم  مترجم  سفرنامة خواجه نظةةامي    -

 م. 2000ط. المجله األعلى للثقافة  القاهرة  

ر فةةي ديةةار العةةرب  سمير عبد الحميد إبراهيم  مترجم  شةةهو  -

 م 1999للعالمة م عود عالم الندوي ماتبة الملك عبد العزيز العامة 

سمير عبد الحميد إبراهيم  مترجم  يوميات في الجزيرة العربية   -

لغالم رسول مهر  دارة الملةةك عبةةد العزيةةز بالريةةاض بعنةةوان الرحلةةة  

 هة 1417الحجازية الرياض 

داره ادب وتنقيد الهور  عبادت بريلوي  ديار حبيب مين جند روز ا  -

 بدون تاري  

عبد الماجد دريا آبادي  سفرنامه حجاز ط معارف بريه أعظم   -

 م 1931كره  
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غالم رسول  مهر  سةةفرنامه حجةةاز ماتبةةة أسةةلوب كراتشةةي    -

 م. 1984

 م 1965كراتشي   3ماهر القادري  كاروان حجاز ط   -

محمد سليمان سةةلمان منصةةوربوري  سةةفرنامه حجةةاز )تةةاري    -

هةةة عةةن  1404باك ةةتان  2ه قاني عبد الباقي قدسي ط حرمين( مرتب 

 هة 1348الطبعة األولى  

م عود عالم الندوي  ديار عةةرب مةةين جنةةد مةةاه اداره معةةارف   -

 م 1992اسالمية الهور  

ن يم حجازي  باك تان سى ديار حرم تك قومي كتب خانه العور   -

 م 1984
نصير أحمد ناصر  ورداد سفر حجاز فيروز سةةنز الهةةور بةةدون   -

 . تاري  

 


