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  "/نتحفة�ا�جاهدين�&ي�بعض�أخبار�الA.تغاليّ "�قراءة�عصرية�لكتاب

  

 ّ.Aالوا&ي�رفيق�عبد�ال� 

  ،�مصرجامعة�القاهرة،�كلية�دار�العلوم،�باحث�الدكتوراه

للشيخ�أحمد�زين�الدين��"بار�ال��تغالي$نبعض�أخ�يتحفة�اPجاهدين��"إن�كتاب�
ف��ي��)١(اPخدوم�الثاني�اPليباري 

ّ
ل
ُ
كتاب�ذو�شهرة�عاPية،�وهو�يعت���أول�كتاب�أ

�  ك$َ� (تاريخ�و�ية
َ

¯(�� �بقلم�واحد�من�أبنا�èا �تاريخ�مسلم��Vوخاصة�-الهندية �ي
�أساسيّ )٢(ك$�¯ �يعت���مرجعا �أنه �كما �معرفة�أحوال�الديانات�الو ، ��ي ��ي�ا ثنية

هذه�اPنطقة،�وعادا«�م�وتقاليدهم،�وظهور��س[م�وانتشاره�ف¸�ا،�وقدوم�كبار�
�بارز �شخصيات �مكانا �احتل �قد �وإنه �والكتب�العرب�إل¸�ا. �اPراجع �قائمة ��ي ا

�� �الدراسية �واPناهج �الجامعات�والكليات��يالتاريخية ��ي �التاريخ�و_ديان قسم
مع�أهمي±�ا�ب$ن�كتب�التاريخ،�وهو�ليس�كتاب�العاPية�اPختلفة.�إن�هذا�الكتاب�

بل�كتاب�ذو�Pسة�سياسية�واجتماعية�قوية�يستنتجها�القارئ�بقراءته�الدقيقة��ي�سطورها.��،تاريíي�فحسب
̄ستخراج�منه�مواقف�عالم�كب$��وآراء��لقراءتهفهذا�البحث�محاولة�متواضعة� قراءة�عصرية�حيث�يتمكن�

  واجهه�هذا�العصر.����فقيه�محقق��ي�بعض�ما�يعانيه�وي

،�وهو�خ$��دليل�عdى�براعته�القوية�زين�الدين�اPخدوم�الثاني�للمؤلفمن�أشهر� ثار�العلمية�إن�هذا�الكتاب�
̄جتماÙي��ي�خدمة�الدين��س[مي�و_مة��س[مية.� وقد��ي�تدوين�التاريخ�و_حداث،�وعdى�دوره�السيا���Vو

��ي�ديار��باري$ناPلي�سجل�فيه�اPصنف�أخبار�مقاومة �ال��تغالية�الداخلة ̄ستعمارية �القوى� التاريخية�ضد
 َم (

َ
�)اربَ يْ ل �أمته �تجاه �بواجبه �الكتاب�قياما ف�هذا

ّ
�أل �وقد .� �مواجهة�وبلده �عdى �فيه �شجعهم �قد حيث�إنه

�ال��ت �واحدأعدا�èم �صّفا �يقفوا �أن �إvى �ودعاهم �أعدا�èمغالي$ن، �أمام ��،ا �اPلك �يؤّيدوا �ي��)ري وتِ اُم َس (وأن
�الكتاب�اPشهور،�هو�العامل�اPؤلف��وإن�أبرز�العوامل�ال�VWدفعت�معركته�ضد�ال��تغالي$ن. إvى�تأليف�هذا

�اPليباري$ن�من�مظالم� �اPظلوم$ن �يبحث�عن�كل�طرق�ßنقاذ �وجعله �الذي�حّرك�شعوره��نسانية، Vjالدي
�أعراض �عdى �واعتدوا �ممتلكا«�م ��بوا �الذين �اPستعمرين �تجاراال��تغالي$ن �وسلبوا �بل�هم �وأموالهم، «�م

�أحيان �تحّملها�وأج��وهم VWال� �الحا�ت�اPأساوية �هذه �وقد�وصف�اPصنف�نفسه �اعتناق�النصرانية. �عdى ا
̄ستعمار�ال��تغاvي � �ظل ��ي �٣(اPسلمون .(Pا� �أهدى �مملكة��ؤلفوقد �حاكم �إvى �رائعة �كتحفة �الكتاب هذا

ا�منه�أن�يساعد�اPسلم$ن�،�طلبً مس�ملوك�الس[لة�عادل�شاهيةعادل�شاه،�خا�يّ السلطان�ع�d)٤)(بيجافور (
�الكتاب�التاريíي�فإنه� �وعdى�الرغم�من�صغر�حجم�هذا اPليباري$ن��ي�معرك±�م�ضد�ال��تغالي$ن�اPستعمرين.

                                                           
�   37 3S�� 3S= �r2 @��� ���  w��*% 1�� �g��Z g	
!�#� \
�a� �*4
�� gx*� �r2 @��� 37 �#O 37 e!5� B��y� 3S�� 3S= 37 ô u�
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ّ
ل
ُ
�أ �ي�نفوس�الباحث$ن،�وكسب�Pؤلفه�شهرة�عاPية�ب$ن��ف��ي�تاريخ�مليبار،�وتبّوأ�مكانة�عظيمةصار�أبدَع�ما

Pى�شهرته�بمؤلفاته�_خرى.�ؤرخ$ناdنالها�بسبب�هذا�الكتاب�ع�VWفاقت�شهرته�ال��Wح�،  

  ومضمونه"تحفة�ا�جاهدين"�:�كتاب�#ول ا�بحث�

�وأربعة�أقسام�اPؤلفم�قّس  �مقدمة �الكتاب�إvى �الجهاد��.مضمون�هذا �يذكر�اPصنف�عن�أحكام �أولها و�ي
و�ي��.عdى�الجهاد�ضد�ال��تغالي$ن�-مسلم¸�م�خاصة�-)ليبارم(ويحّرض�أهل��،د�هللاوعن�فضله�عن�،�س[مية

�القسم �بعض� يات�الكريمة��،هذا �إvى �بتفصيل�بسيط�حيث�أشار�فيه دخل�اPصنف��ي�موضوع�الجهاد
عن�اPصنف�يتكلم��،و�ي�القسم�الثاني.�ث�النبوية�الشريفة�ال�VWتتعلق�بحكمه�وفضائله�وما�إvى�ذلكيو_حاد

،�ويقص�’�ي�بدء�ظهور��س[م��ي�مليبار‘وانتشاره�ف¸�ا�تحت�عنوان��،�ي�منطقة�مليبارتاريخ�ظهور��س[م�
حديثه�يدور�حول�عادات�وتقاليد�وعقائد��،و�ي�القسم�الثالث�.فيه�عن�قصة�دخول��س[م��ي�هذه�اPنطقة

�القطر�ال �هذا ��ي �القديمة �تصوير�صادق�لóحوال�الثقافية V¬ف� �عصره، �مليبار��ي ��ي �ومما�الهنادكة هندي،
مليبار�بمثل�هذه�التفاصيل�اPفيدة،��هنادكةينبôي�أن�يذكر�هنا�أن��مام�هو�الوحيد�الذي�تكلم�عن�عادات�

�كامل. �وصدق �فائقة �وأمانة �متناهية �بدقة �_مور �الرابع�ونقل�هذه �القسم �اPؤلف�عن�وصول��،و�ي يتكلم
�يب$ن�ف¸�ا�تمل�هذا�القسم�عdى�أربعة�عشر�فص[ وعن�بعض�أفعالهم�القبيحة،�ويش،�إvى�بلد�مليبار�)١(�فرنج

� �Pدة �اPنطقة �هذه ��ي ̄ستعمار�ال��تغاvي � �مر�عل¸�ا VWوعن�معام[«�م��٨٥عن�_حداث�والتطورات�ال� سنة،
القبيحة�ضد�أهل�مليبار،�ويذكر�عن�قلعا«�م�ال�VWبنوها�ف¸�ا�Pصالحهم،�ثم�يتكلم�عن�مساعدات�س[ط$ن�

    .)٢(وخارجها��ي�معركة�أهل�مليبار�ضد�أعدا�èم�اPستعمريناPسلم$ن�من�داخل�الهند�

  التاري±ي�الكتاب�دور ا�طلب�#ول:�

Pي�قد�كسب�íيةؤلفه�إن�هذا�الكتاب�التاريPى�أن��شهرة�عاvستشرق$ن�وغ$�هم�إPسلم$ن�واPؤرخ$ن�اPب$ن�ا
�توسيديدس� �اPشهور �اليوناني �باPؤرخ �اPعاصرين �بعض�اPؤرخ$ن �بأنه��)٣(Thucydidesش�éه حيث�وصفه

��)توسيديدس�ك$�¯( ��ي�شيخالطريق�Åن �ال��VWيتشبه�بطريقه �من�الحوادث�والوقائع �بعينيه �شهد سرد�ما
�إvى�سنوات�،�مش$� بكل�صدق�وقعت��ي�ديار�مليبار��ي�مقاومات�أهلها�ومحاربا«�م�ضد�استعمار�ال��تغالي$ن ا

،�أهل�مليبار�من�طغيان�ال��تغالي$ناهد�عيان�Pا�واجهه�كان�شوإنه��.)٤(وقوعها�كما�تعّود�اPؤرخون�القدماء
فلذلك�صار��،)٥(م١٥٨٣هـ/٩٩١م�إvى�سنة�١٤٩٨ه/٩٠٤فدّون�_حداث�ال�VWجرت��ي�هذه�اPنطقة�من�سنة�

�ا�به��ي�تاريخ�مليبار�بصفة�خاصة،�و�ي�تاريخ�الهند�بصفة�عامة�لتلك�الحقبة�الزمنية.موثوقا�مرجعالكتاب�
� �زين�الدي�شيخالإن �سنة �الكتاب��ي �ألف�هذا �اPليباري�قد ��ي�١٥٧٧هـ/٩٨٥ن �الخطية �وشاعت�نسخه م،

بونة�
ْ
ش

َ
عاصمة�ال��تغال�سنة��)،٦(Lisbonأرجاء�مليبار�بل��ي�أرجاء�العالم،�ثم�طبع�أو���ي�اللغة�العربية��ي�ل

الهند،�ونسخته��بعناية�جمعية�لشبونة�الجغرافية�بمناسبة�احتفال�السنة�_ربعمائة��كتشاف�ب[د�،م١٨٩٨
  .ر�بمصرموجودة��ي�مكتبة�جامعة�_زه
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ا�لها�مكانة�كب$�ة�عند� خرين�أيضومكانة�هذا�الكتاب�ليست�محصورة�ب$ن�الباحث$ن�الهندي$ن�فحسب،�بل�
�مكانته،�ومما�يدل�عdى�كمرجع�هام��ي�معرفة�تاريخ�استعمار�ال��تغالي$ن�واحت[ل�الغرب��ي�ش��Wأنحاء�العالم

م�العلماء�ب§�جمته�إvى�اللغات�العاPية�مثل��نجل$¡ية�وال[تينية�و�فرنجية�و_Pانية�و�سبانية�قا�.العاPية
�وغ$�ها.� �والكّندية �والتاملية �واPلياPية �والغجراتية �_ردية �مثل �الهندية �اللغات �وإvى �والفارسية، والتشيكية

�اPستشرق$ �اثن$ن�من �إvى ��شارة �تقتضينا �العلمية �الكتاب�بَ و_مانة �بأمر�هذا �عرفوا�ن�الذين�اهتموا عدما
قد�طبع�هذا�الكتاب�مع�ترجمته��،R.Rowlandsonأهميته�وشأنه،�أولهما�هو�اPستشرق��نجل$¡ي�رولندسون�

�هو�اPستشرق�ال��تغاvي�دافيد�لوبس��،م�١٨٣٣ي��نجل$¡ية��ي�سنة� )��١٩٤٢- ١٨٦٧(�David Lopesوثان¸�ما
صفحة،�وهذا�الكتاب��٣٣١تاب�وترجمته�له��ي��سبانية�مع�مقدمة�وحاشية��ي�الذي�قد�طبع�م§ن�هذا�الك

� �سنة ��ي �من�١٨٩٨هو�الذي�طبع �_ربعمائة �السنة �احتفال �بمناسبة �الجغرافية �لشبونة �جمعية �بعناية م
�نينار �حس$ن �محمد �_ستاذ ��نجل$¡ية �إvى �ب§�جمته �وقام �الهند. �العربية��،اكتشاف�ب[د �اللغة رئيس�قسم

�مدراس�ال �بجامعة �ولهذا�الهنديةسابق �تعليقات�قيمة. �شمس�هللا�القادري�مع �الشيخ �_ردية �اللغة �وإvى ،
�مَ  �لغة ��ي �ترجمات �عدة  الكتاب
َ
 يَ ل

َ
�ال �اPولوي �كوتي �موسان �_ستاذ �ترجمة �م½�ا �_وvى  Moosan kuttyم،

Moulavi�� �وم�١٩٣٥ي �_ول، �القسم �ترجمته ��ي �ترك �Åنه �غ$��كاملة �ولك½�ا �اPشهور�م، �اPؤرخ �ترجمة ½�ا
� �فنيكاش$�ي �وترجمة�Velayudhan Panikkasseryوي[يدهن �مفيدة، �تعليقات �مع �حمزة �_ستاذ �وترجمة ،

�Vؤرخ�الفار��Pالكتاب�ا� �وقد�لخص�هذا _ستاذ�محمد�عdي�مسليار�النليكوتي�اPليباري�مع�تعليقات�نافعة.
  �.�)١(به�التاريíياPشهور�محمد�قاسم�فرشته��ي�الجزء�الثاني�من�كتا

�جتما²يوالسيا����jالكتاب�دور ا�طلب�الثاني:�  

ا�قد�محلل�سيا���VواجتماÙي،�وكان�أحيانهذا�الكتاب�أنه�قد�عامل�ك��ي�صفحات�زين�الدين�اPخدومونرى�
̄جتماعية�ßص[ح�أحوالها�حيث�إنه�قد�ساعد�ملوك�مليبار�بأن�يتصل� ل��ي�شؤون�وطنه�السياسية�و

ّ
تدخ

ا�Pعاون±�م��ي�حرب�اPليباري$ن�ضد�م$ن�داخل�ب[د�الهند�وخارجها�طلبالس[ط$ن�اPسلم$ن�وغ$��اPسلباPلوك�و 
�وراء��اPستعمرين. �من �Pؤلفه �أن �نرى �الحربية، �والوقائع �التاريخية �الحوادث �يسرد �كتاب �أنه �عdى وع[وة

�وهو� �واجتماعيا، �سياسيا �يتأليفه�هدفا بلدهم�من�ظلم�أعدائه�حماية�حث�قومه�اPسلم$ن�اPليباري$ن�عdى
  ،�وهو�بذلك�قام�بمسؤولته�الكب$�ة�تجاه�أمته�وبلده.)ساموتري (؛�وقوفا�مع�حاكمهم�اPلك�ال��تغالي$ن

و�ي�هذا�الكتاب�يتكلم�اPؤلف�أيضا��ي�قسمه�الثالث�عن�عادات�وتقاليد�وعقائد�أصحاب�الديانة�الهندوسية�
̄جتماعية،�وعن�معام[«�م�ومعايش±�م�مع�ويتحدث�عن�طبقا«�م�اPخت،�)مليبار(�ي�ديار� لفة�ومراتب�حيا«�م�

� �القطر�الهندي. �هذا ��ي �القديمة �الثقافية �لóحوال �وهو�تصوير�صادق �اPؤلفاPسلم$ن. _قلية��أن�ويب$ن
�اPليبارية� �تحت�حكم�ملكانت�اPسلمة وأن�الحكام��،_ك¿�ية�الهندوسية�ون يتمثل�$نك�غ$��مسلمو مطمئنة

̄عتبار�فرقون�ب$ن�رعاياهم�اPسلم$ن�وب$ن�غ$�همي���كانوا يشعرون�بالحرية��كانوا�،�واPسلمون �ي�العناية�و
�حكام �عند �وقربة �شرف �مكانة �لهم �وكان �ومعام[«�م، �عبادا«�م ��ي �الحكام �هؤ�ء �تحت Åجل��همالكاملة

دفاع�ع½�ا�من�_عداء،�كما�وح�éم�لب[دهم�وتضحية�حيا«�م�لل�،مهارا«�م��ي�التجارة�والحروب�ال��ية�والبحرية
̄�كث$�ة�أ�م�كانوا�أصحاب�ثروة�   .معام[«�م�التجارية�مع�تجار�العربمن�خ[ل�يملكون�أمو

  "تحفة�ا�جاهدين":�قراءة�عصرية�لكتاب�نيا�بحث�الثا

لف�أص[ 
ُ
�لغاية�مؤقتة؛�ولكن�أهميته�قائمة�ح��Wاليوم،�و×ي�مطاردة�ال��تغالي$ن�وإن�كان�هذا�الكتاب�قد�أ

من�_را÷��Vالهندية،�والدفاع�عن�الوطن�من�هجوم�_عداء�عليه،�وحث�اPسلم$ن�عdى�القيام�بالجهاد�ضد�
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̄ستعماري$ن �َمواقف�عالم�كب$��ال��تغالي$ن� �نرى�أن�مضمونه �الحق�ترشد، �إvى �ي�كث$��من��_مة��س[مية
�ولذا�نجد�له �أهمية�كب$�ة�ح���Wي�عصرنا�هذا.�قضاياهم��ي�أي�زمن�من�_زمان�و�ي�أي�مصر�من�_مصار.

̄ستنباط� ونستطيع�أن�نفهم�من�سطور�هذا�الكتاب�أن�اPؤلف�يؤكد�عdى�بعض�_مور�اPهمة�ال�VWيمكن�
̄جتماعية�والسياسية��ي�هذا�العصر،�وم½�ا:�   م½�ا�ما�يفيد�Åقلية�الهند�اPسلمة��ي�حيا«�م�

�الكتاب�قد�ألفه�مؤلفه�لتنشيط�حب�الوطن ��إن�هذا ولتشجيعهم��اPسلم$ن�عdى�دفاع�البلد�من�_عداء،:
،�فهو�يذكرهم�بأن�حماية�البلد�مسؤولية�للكل،�وأن��س[م�دين�يحرض�عdى�حب�عdى�حب�الوطن�وحمايته

�اPلك� Vالهندو��� �حاكمهم �مع �وقوفا �اPستعمرين �ال��تغالي$ن �قتال �عdى �اPؤلف�اPسلم$ن �حث �قد الوطن.
_عداء،�وهو�أيضا�قد�شارك�مع�اPلك��ي�بعض�أموره�الدبلوماسية�لكي��دفاعا�عن�بلدهم�من�)ساموتري (

الحرب.�ويقول��ي�بداية�كتابه�إن�هذا�الجهاد�فرض�عdى�كل�مسلم��هيحصل�عdى�اPساعدات�الخارجية��ي�هذ
�ديار�مليبار ��ي �دخلوا �قد �قلوب�اPسلم$ن�شعور�)١(مكلف�قوي�Åن�_عداء �ُينبت�اPؤلف��ي �الك[م �و��ذا .

�ي�شؤونه�السياسية،�واPؤلف�بنفسه�قد�ساعد�اPلك�ساموتري��Pسؤولية�تجاه�البلد�وشعور�حب�الوطن.ا
اPراس[ت�بينه�وب$ن�ملوك�وس[ط$ن�العرب�واPسلم$ن�طلبا�Pساعد«�م�ومشارك±�م��ي�حربه�ب�حيث�إنه�قام

ضد���ي�حربه�كوا�معه،�ح��Wأن�سلطان�مصر�وس[ط$ن�اPسلم$ن�من�شمال�الهند�ساعدوه�وشار أعدائهضد�
  .�)٢(اPستعمرين�ال��تغالي$ن

�ب/ن�أصحاب�#ديان�ا�ختلفة �كتابه�عن�الع[قات�الودية�ب$ن�أصحاب�العNقة�الودية �ويب$ن�اPؤلف��ي :
اPليباري$ن�رغم�اخت[فهم��ي�_ديان�اPختلفة�وعن�اPعايشة�السلمية�بي½�م��ي�اPجتمع�اPليباري.�ويش$��إvى�أن�

والصداقة�ال�VWتعت����و_لفةPؤاخاة�والعادات�والتقاليد،�كانوا�يتعاملون�بي½�م�باوالثقافات�و_لوان�_ديان�
 ̄ � ��ي�جيش�اPلك��.)٣(جتماعية�اPليباريةروح�الحياة �هاما و�ي�معركته�ضد��)ساموتري (لعب�اPسلمون�دورا

�ال��تغالي$ن. ��أعدائه �الكتاب �هذا �إن �تدلفحقا �مهمة �تاريخية �الهندوس��وثيقة �ب$ن �القائمة �_خوة عdى
  واPسلم$ن�والوداد�بي½�م.

�#مة�mسNمية �بوحدة �الكتاب�هتمام �أهدى�هذا �إن�الشيخ�زين�الدين�قد ��كتحفة�: السلطان�عdي�إvى
.�و_مر�اPهم�هنا�أن�السلطان�كان�عdى�مذهب��مامية�عادل�شاه،�اPلك�الخامس�من�س[لة�عادل�شا×ي

ِ هذا��هم�يمنع�مذهبل�الشيعية،�ولكن
ّ
�من�اPؤل

َ
ويطلب�منه�مساعدته�Pسلم��V،كتاب�إليههذا�الن�يقدم�أف

وكان��ي�مقدمة�اPجاهدين�اPقاوم$ن��،�تم�بأمور�اPسلم$ن�كلهم�عdى�السواءÓمليبار�عdى�أعداءهم�Åنه�كان�قد�
وموقف�اPؤلف�هذا�يوضح�لنا�.�)٤(ضد�ال��تغالي$ن�الظاP$ن،�وأشاد�اPؤلف�بدوره�الذي�أداه��ي�تلك�اPعارك

  أهمية�وحدة�_مة��ي�أمورهم�العامة�رغم�اخت[فا«�م��ي�اPسائل�الفروعية�وغ$�ها.

�ا�جتمع �تجاه �العلماء �مسؤولية �العالم، ��ي �مشهور �فقيه �اPؤلف�عالم �إن �مشتغ[�: ه
َ
�يقض�حيات �لم ولكنه

ه�أيضاتأليف�فحسب�بل�ق���ùبال�بالتدريس،�وعكوفا�عdى�اPطالعة،�وولوعا
َ
،�ومجاهد�كب$�،�كقائد�سيا���Vحيات

�مؤرخ ��ي�_سوار�غاف[�.وعالم �ومنعز� �ولم�يعش�حياة �أدرك��عن�متطلبات�العصر، �إنه �العملية. عن�الحياة
� ��ي �ال��تغاvي ̄حت[ل � �ونفخ�شعلة�بلدهخطورة �العدوان�ال��تغاvي، �بكل�إخ[ص�بالدفاع�عن�وطنه�من �فقام ؛

  �.الكتابهذا�هم��ي�تأليف�الهدف�_ هو�للكفاح�ضد�ال��تغالي$ن.�وهذا�إيمانية��ي�نفوس�اPسلم$ن�
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  الخاتمة

  نت¬�Vإvى�إثبات�عدة�حقائق:ن�،و�ي�ختام�هذا�البحث

من�أهم�اPؤلفات�للشيخ�أحمد�زين�الدين��"تحفة�اPجاهدين��ي�بعض�أخبار�ال��تغالي$ن"إن�كتاب� -١
̄ستعماري$ن�الذين�حاولوا�وهو�م�،لهدف�موقت�هألفاPخدوم�اPليباري،�وهو�قد� قاومة�ال��تغالي$ن�

  .اPليباري$ن�وقاموا�بأنواع�من�_عمال�الوحشية�ضد�،(ك$�¯)يار�مليبار�احت[ل�د

�الكتاب�يشتمل�عdى -٢ ��إن�هذا �الجهاد�وثوابه�و مقدمة�وأربعة�أقسام، �بعض�أحكام القسم�_ول��ي
� �و والتحريض�عليه، �الثاني �ف¸�ا�تاريخ�ظهور��س[م��يالقسم �مليبار�وانتشاره �منطقة �و �ي القسم�،

وصول��ي�بيان�القسم�الرابع�و �عادات�وتقاليد�وعقائد�الهنادكة��ي�مليبار��ي�عصره،�ي�بيان�الثالث�
  .هممعركة�أهل�مليبار�ضدو أفعالهم�القبيحة�و إvى�مليبار�ال��تغالي$ن�

��ي -٣ ��س[م �دخول �تاريخ �يب$ن �إنه �حيث �تاريخيا �دورا �الكتاب �لهذا �بداية��،ديار�مليبار�إن وتاريخ
  وتاريخ�معركة�أهل�مليبار�ضد�اPستعمرين�ال��تغالي$ن.�،̄ستعمار�الغربي��ي�الهند

�ببيان�_حوال�السياسية� -٤ �من�خ[ل�صفحاته �مؤلفه �سيا���VواجتماÙي�حيث�يقوم �دور وله�أيضا
̄جتماعية�لهذه�اPنطقة��ي�تلك�الحقبة�الزمنية.�   و

�الكتاب�قد -٥ لف�أص[ �وإن�كان�هذا
ُ
�اليوم،�أ �Wولكن�أهميته�قائمة�ح� �مؤقتة؛ Åنه�ينبت��ي��لغاية

عdى�اPسلم$ن�شجع�وطن�والوطني$ن�اPختلفي�_ديان�و_لوان�واللغات�والثقافات،�ويلقلوب�حبا�لال
�ة�اPسلم$ني$ن�وغ$�هم،�وينبه�عن�وحدة�_مة�وعن�مسؤوليالهندوس�م�إقامة�ع[قة�ودية�مع�إخوا

  ،�كما�أنه�خ$��دليل�عdى�مسؤولية�عالم�رباني�تجاه�دينه�ووطنه�ومجتمعه.موحكامه�همتجاه�بلد

 

  

  




